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Velk˘ pátek a Velikonoãní nedûle

Tento t˘den jsem dostal parte. Pfii‰lo e-mailem. Z dûtství
se pamatuji na ty okamÏiky, kdy se otevfiela po‰tovní
schránka a tam byla buì ãernû zarámovaná obálka nebo
jen sloÏen˘ papír s ãern˘m rámeãkem. Pokud se jednalo
o nûkoho obzvlá‰tû blízkého, pfiedcházel smutnou zprávu
telegram.
V e-mailu se jednalo o ãlovûka, kterého jsem vlastnû moc
neznal, kter˘ byl témûfi o dvacet let mlad‰í, takÏe jsme
spolu nevyrÛstali. Matnû si pamatuji na dûvãe, které
nemohla chodit a tak ji Jifií Tretera odnesl v náruãí na
v˘uku do nedûlní ‰koly. Pozdûji, kdyÏ jsem se vrátil z
exilu do âech si pamatuji na sleãnu pohybující se
neobyãejnû bystfie na berlích jako kdyby jí nevadilo její
postiÏení. Co bylo podstatné, mûl jsem vÏdy pocit, Ïe se
zajímá o to, co je dÛleÏité, o vûci duchovní. Zkrátka
náboÏenské podniky byly to nejdÛleÏitûj‰í. Jako kdyby
pfiiná‰ela v této nenormální dobû, kdy není na nic ãas, ten
správn˘ rozmûr a vûnovala ãas vûcem, které jsou
podstatné. V dobû, kdy je pro nás v‰ude daleko, nemûla
problém vzdálenosti pfiekonávat.
Pí‰u o tom proto, Ïe jsou zde pfied námi dva svátky, kdy
si pfiipomínáme smrt a vzkfií‰ení Velk˘ pátek a Velikonoãní
nedûle. Svátky, kter˘m vûnovala fiada hudebních velikánÛ
své pa‰ije. O kolobûhu Ïivota a smrti vypráví i Bohuslav
MartinÛ v Otvírání studánek. Koncem osmdesát˘ch let
mûl mít Karel Kryl na Velk˘ pátek koncert na
Masaryktownu. Byl z toho mírnû rozpaãit˘. Nakonec celé
dilema vyfie‰il tak, Ïe první polovinu hrál jenom váÏné
vûci a pokud moÏno s velikonoãní tématikou jako Zapfiení
Petrovo. V druhé ãásti pak oznámil, Ïe v‰e nekonãí smrtí,
ale Ïe po smrti následuje vzkfií‰ení a pak bez problémÛ
zahrál to, co by jinak asi hrát na Velk˘ pátek nechtûl.
PfiipomeÀme si i ArmstrongÛv Pohfieb v New Orleansu.
První ãást je ponurá a temná. A pak jako kdyÏ biãem
práskne a kapela jde z pohfibu, zaãne hrát vesele a Ïivot
jde dál.

Co je tedy na Velikonocích jedineãné a v ãem by se mûlo
kfiesÈanství li‰it od ostatních náboÏenství? Jednak v tom,
Ïe smrt nelze oddûlit od vzkfií‰ení. Bolest od radosti.
Smích od slz. Jedno bez druhého je buì deprese nebo
k˘ã. Pomyslná ‰ífie mezi tûmito póly je hloubka Ïivota.
Anglick˘ teolog John Arthur Thomas Robinson (1919-
1983) v kníÏce âestnû o Bohu hovofií o Bohu jako o
HLUBINù, Boha ztotoÏÀuje s LÁSKOU. âesk˘ filosof
Ladislav Hejdánek klade dÛraz na PRAVDU.
Problém svûta, ve kterém Ïijeme je v tom, Ïe jsme
bombardováni dennû reklamou a rÛzn˘mi ideologiemi,
Ïe vlastnû tato ‰ífie Ïivota, ãi lépe fieãeno hloubka ãi
hlubina je neÏádoucí. Láska je nahrazována virtuálními
vztahy pfies poãítaã. Místo pravdy je dÛleÏitá síla a
úspûch.
V poslední dobû se hovofií hodnû o „tunelování“, jako
kdyby to byl ãistû ãesk˘ problém. Ve skuteãnosti k
tunelování pojmu kfiesÈanství dochází jiÏ v roce 313
Milánsk˘m ediktem císafie Konstantina. KfiesÈanství bylo
nahrazeno ideologií, nenásilí násilím.
Tunelování pojmÛ pokraãuje dûjinami a jen ãas od ãasu
se nûkdo pokusí vrátit k tomu, co jednotlivé pojmy, ãi
jednotlivá uãení pÛvodnû znamenaly. Poãátkem
dvanáctého století to byl Giovanni Battista Bernardone
(1181?-1226) znám˘ jako Franti‰ek z Assisi, kter˘ kladl
dÛraz na chudobu. Jan Hus (1371?-1415) je znám˘ jako
stoupenec pravdy, Jan Amos Komensk˘ (1592-1670)
dává pfiednost vzdûlání a moudrosti a Petr Chelãick˘ a
Lev Nikolajeviã Tolstoj (1828-1910) byli radikálními
stoupenci nenásilí. Dne‰ní spoleãnost v‰ak neví, co s
tûmito uãenci a tak je na jednu stranu ctí, ale zároveÀ
pfied nimi varuje: Chudoba není fie‰ením. Pravdu
nemÛÏeme zamûÀovat s fanatismem. Jedinec nemÛÏe
obsáhnout ve‰kerou moudrost, má se spolehnout na
internet, správa vûcí vefiejn˘ch má b˘t svûfiena do rukou
politikÛ. Havlova moc bezmocn˘ch se nahrazuje mocí

mocn˘ch. A nenásilí je vytlaãováno z politiky do osobní
sféry ãi do v˘chovy dûtí.
KfiesÈanství vychází z Ïidovské tradice a mnoho z
my‰lenek, které se nacházejí v Novém zákonû jsou i ve
Starém. Jsou myslitelé, ktefií se nehlásili a nehlásí ke
kfiesÈanství, ale tyto my‰lenky pak dále rozvinuli. Jedním
z m˘ch oblíben˘ch spisovatelÛ je tfieba existencialista
Albert Camus.
Jestli mi nûco fascinuje na kfiesÈanství, tak je to právû to,
Ïe neupfiednostÀuje silné a úspû‰né, ale zastává se
slab˘ch a bezmocn˘ch a dává jim místo ve spoleãnosti.
Neklade dÛraz na kvantitu, ale na kvalitu. Kvalitu jakousi
vnitfiní, kterou my nedokáÏeme definovat.
Tato kvalita se pak pfiená‰í jaksi zvlá‰tní cestou od
nûkoho na nûkoho. Toto nepostfiehnutelné, pfiesto existuje
a její nositelé nejsou celebrity, ale mohou to b˘t lidé
prostí, invalidi, ti ktefií se nedoÏijí vysokého stáfií. Tito lidé
nemusejí vytvofiit Ïádné umûlecké dílo, nemusejí napsat
Ïádnou knihu, ale jsou solí zemû. A není v‰e tak ‰patné,
kdyÏ vidím, Ïe se chodníky pfiizpÛsobují vozíãkáfiÛm a ve
v˘tahu se oz˘vá zvukové hlá‰ení pro slepce.
Úlohou umûlcÛ, spisovatelÛ a novináfiÛ je pfiedávat dál
sdûlení, Ïe láska, pravda a vûci, které mají srdce mají
v˘znam a bez nich Ïe spoleãnost zahyne. Pfiedávat dál
toto tajemné sdûlení o lidské du‰i. Pokud tohle poselství
zmizí, pak pfiichází skuteãná smrt.
JestliÏe se nûkdo chce v této zemi pobavit, mûl by chodit
na pohfiby. ¤eãníci se pfiedhánûjí ve vesel˘ch historkách
ze Ïivota neboÏtíkÛ. V‰ichni se vût‰inou smûjí. Velk˘
pátek v‰ak vypráví o nûãem jiném, o dramatu JeÏí‰ova
boje se smrtí a také o nadûji, která je v jejím pfiemoÏení.
Parte, které mi pfii‰lo e-mailem bylo barevné. I z nûj jsem
mûl pocit nadûje. Nadûje, kterou si pfiipomínáme o
Velikonocích.

Ale‰ Bfiezina
***

Jacopo Robusti, Tintoretto (1518-1594): UkfiiÏování (536x1224 cm) Scuola di San Rocco, Benátky
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Knihovna na Masaryktownu
Stfieda: 16:00-21:00, sobota: 10:00-13:00.

Tel.: 416-439-0792

Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a169)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Porady a ovûfiování dokladÛ po pfiedchozím zavolání

Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
 E-mailové adresy: Ústfiedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

Canada

âeská televize Nová vize
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a 169)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Kalendáfi

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6.  KaÏd˘
je srdeãnû vítán. Zaãátek nedûlních
bohosluÏeb je v  10:00.  Rev. Ján Banko.
Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca.  BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/532-
5272, fax: (416) 516-5311.

Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 10:45.
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836.  BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.

Kat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jifií Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 17.
dubna 2010 v 10:00.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 17. dubna 2010 v 17
hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
18. dubna 2010 v 11 hodin.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
4. dubna 2010 v 17 hod. Podrobnosti Jan
Mí‰ek, tel. 905-563-8547

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

19. 3. 2010 v 15:30
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

8. 4. 2010

Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má myslet,

ale pfiedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pfiebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,

pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.

V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

Pfiijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
 Cviãební hodiny do 14. ãervna 2010:

 Dûti - kaÏdou sobotu od 15:45 do 18:00 hodin
základní tûlocvik a gymnastika, lyÏování v zimû

v tûlocviãnû klubu “Steeles West Gymnastics”

601 Magnetic Dfiíve, Unit 21

(jiÏnû od kfiiÏovatky Steeles Avenue West a Dufferin Street)

__________

 Dospûlí - kaÏdou stfiedu od 20:00 do 22:00 hodin

Prostná, aerobik, posilování
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street

(jiÏnû od kfiiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street)

Informace: Haná Jurásková (905) 838-2541

__________

 Rekreaãní volejbal muÏÛ a Ïen
se hraje kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin

George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street

 Informace:

Ivo Sypták (416) 656-0490

zaji‰Èuje propagaci a
marketing âeské republiky jako

atraktivní turistické destinace
 na kanadském trhu.

Pro více informací kontaktujte
CzechTourism Kanada:

2 Bloor Street West Suite 1500
Toronto, Ontario M4W 3E2

Tel.: 416/363-9928
Fax: 416/972-6991

E-mail: info-ca@czechtourism.com
www.CzechTourism.com

âeská centrála
cestovního ruchu

27. 3. (so)  19:00
Benefiãn˘ koncert

Klub Martina Rázusa
Kostel sv. Pavla

1424 Davenport Rd.
Info: 416/656-5259

***
28.3. (ne) 11:00

Traditional Easter Sale & Book Sale
Prague Restaurant,

450 Scarborough Golf Club Rd.,
Scarborough

***
3.4. (so) 20:00

Ed Vokurka Ensemble
Lounge @ Drake Hotel,
1150 Queen Street W.

Tel: (416) 531-5042
***

9. 4. (pá) 20:00
Ed Vokurka Trio with Vocalist Maria

Consalves
Gate 403 Bar & Grill,

403 Roncesvelles Ave, West Toronto
***

10. 4. (so) 16:00
Valná hromada Torontské odboãky âSSK

Osada sv. Václava
***

10.4. (so) 18:30
Sinfonia Toronto

with harpist Floradela Sacchi
& artist Pavla Quinn

La Maquette Restaurant,
111 King Street East, Toronto

***
11.4. (ne) 15:00

Milan Rastislav ·tefánik
Tulák po hviezdach

Toronto Centre for the Arts,
Studio Theatre, 5040 Yonge Street, Toronto

***
11.4. (ne) 17:00

George Grosman
Nokturna v mûstû. Kostel sv. Václava

***
17.4. (so) 17:00

Ball Pologne
Le Royal Meridan King Edward Hotel

37 King St. E., Toronto
416/921-4016

***
17.4. (so) 20:00

Ed Vokurka Ensemble
Lounge @ Drake Hotel,

1150 Queen Street W.,Tel: (416) 531-5042
***
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
of the Czech Republic

Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.

Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

âesk˘ konzulát  v Montrealu
Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines

Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117

E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1

Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773

Fax: (613) 748-0699

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982

luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul

Toronto, ON:
18 King Street West, Suite 1203
Toronto, ON M5C 1C4
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

âesk˘ konzulát v Torontu
Czech Consulate in Toronto

2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476

Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

Úfiední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

NEKROLOGY
Bûhem necel˘ch dvou t˘dnÛ  ode‰li z
na‰eho blízkého okolí tfii pûkní lidé... (a
kolik dal‰ích, o nichÏ nevíme).

Matûj (Matthew) Blecha - 81
V pondûlí, 22. února 2010 zemfiel ve vûku
81 let praÏsk˘ rodák Matûj Blecha. Na
spoleãné praÏské dûtství - i kdyÏ je dûlí
desítka rokÛ - vzpomíná ing. Vladimír
Kavan, kter˘ se nedávno louãil s jin˘m
pfiítelem z praÏského mládí,  dr. Kabe‰em.
Ing. Kavan si rovnûÏ vzpomíná, Ïe
Blechova rodina byla silnû zastoupena mezi
architekty. Ale Matûj, po pfiíchodu do
Kanady v roce 1950, zvolil jinou cestu.
Zamiloval se do geologie. První akademick˘
titul v geologii získal (v roce (1961) na
Queen’s University v Kingstonu a Ph.D. v
roce 1969 na McGill University v Montreálu.
Koncem ‰edesát˘ch let zaãal pracovat pro
v˘znamnou kanadskou spoleãnost Teck
Explorations Limited., jejímÏ

Ivan Prock - 89
Ivan se narodil 9. ledna 1921 v Uherském
Brodû, stejnû jako Jaroslav Hornák, s
kter˘m pfiijel do Halifaxu na lodi Nea
Helas 23. dubna 1949 (a aby hra náhod
byla je‰tû v˘raznûj‰í, téhoÏ dne v Halifaxu
pfiistála i loì U.S.A.T. Le Roy Eltinge, s
kterou pfiijelo 113 krajanÛ, vãetnû autora
tohoto nekrologu). Ivan nûjak˘ ãas
pracoval na farmû, potom v Burlingtonu v
podniku Antonína Ronzy Susan Shoes,
ale jiÏ v roce 1950 si otevfiel vlastní podnik
Prock Insurance Agency (s prodejem
pojistek mûl zku‰enost uÏ z domova).
Hodnû pojistek prodal i na Batawû, kde
se také setkal se svojí budoucí Ïenou,
Drahou Novákovou. V roce 1970 se stal
ãlenem fieditelské rady âeskoslovenské

Kampeliãky, pfiibliÏnû ve stejné dobû jako
Alexander Havrlant, Milo‰ Greif (kter˘
Ivana následoval ve funkci presidenta
Kampeliãky), Otto Havelka, George
Meisner, Frank Tesafi a Otto ·tyrsk˘.
Nûkdy v roce 1982 byl zvolen
presidentem, funkce, kterou zastával do
roku 1992. Byl oblíbenou postavou v
krajanském Ïivotû. V jeho jménu byla
Kampeliãkou a jím zfiízena stipendia pro
na‰e studenty. Byl znám jako vá‰niv˘
rybáfi, se sv˘m pfiítelem Hornákem jezdili
roãnû na Cape Code, kde byli tak úspû‰ní,
Ïe mofie málem vylovili. Jeho manÏelce
Draze i dûtem Janû Marii a Ivanu Josefovi
vyjadfiujeme upfiímnou soustrast.

Josef âermák
***

vicepresidentem se stal v roce 1979. V této
hodnosti ode‰el na odpoãinek v roce 1992.
Jeho pfiátelé o nûm fiíkali, Ïe má ãeskou
krev, kanadské srdce a du‰i kraje zvaného
Grey,  v nûmÏ se nachází mûsteãko
Markdale, kde si Matûj vytvofiil domov.
Ale je‰tû pfiedtím po dva roky v Markdale
sdílel farmu s Blankou a Jifiím Rohnov˘mi
a jejich dûti se staly dobr˘mi pfiáteli.
A je‰tû jedna karta mu vy‰la. Po pádu
komunismu mu byl vrácen dÛm v Praze,
kter˘ renovoval a jeden byt upravil pro
sebe a svou rodinu a také pro své pfiátele,
Kavanovy, Rohnovy a fiadu dal‰ích...
Mûl povûst u‰lechtilého ãlovûka se
smyslem pro humor, oblíbeného spoleãníka
a pfiísného a souãasnû hrdého otce a
dûdeãka.
Jeho partnerce Deborah McCombe, synovi
Matthew J. a celé rodinû vyslovujeme
upfiímnou soustrast.

***

Drucilla Trávníãková - 73
Svého manÏela, Jana Trávníãka,
dlouholetého pfiedsedu Masarykova
ústavu, pfieÏila jen o nûkolik t˘dnÛ. Louãila
se s ním pfii pohfibu. Naz˘vala ho sv˘m
princem. PfiestoÏe nebyla ãeského
pÛvodu, udûlala v na‰í komunitû, hlavnû
v Masarykovû ústavu, ale i v Sokole,
hodnû dobré práce. Mûla vynikající smysl
pro humor. Zvlá‰È mi utkvûla v pamûti
jedna perliãka, kterou opakovala (myslím)
i pfii Janovû pohfibu): “Ty âechy najdete
v‰ude, i ve své posteli...!”
Krátce po Janovû pohfibu jela do Arizony.
Odpoãinout si od slz a naãerpat nov˘ch
sil. V Arizonû (nevím pfiesnû, kde) ‰la na
procházku. Zam˘‰lená, vzpomínající.
Srazilo ji auto. S jejím popelem se v
Torontu rozlouãili nejbliÏ‰í pfiátelé 11.
bfiezna 2010. Bude mnoha lidem hodnû
chybût...

 ***
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Toronto, Ont.

www.drpetermunk.com

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-pátek:
10-13  a
15-19.

Tel.: 416/533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.

Translations

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

Michael Eisner,
RMT, CDT

and

Practitioners of

Elections

Integrated Medicine Clinic
Provide the Following

 Medical Services:
Massage Therapy, Manual Lymphatic
Drainage (CDT), Hot Stone Massage

***
Naturopatie, hypnoterapie, joga,

qigong. aromaterapie, chiropraxe,
akupunktura,  reflexologie,

psychoterapie, zdravá tûlesná váha,
postraumatick˘ stres a

programy pro dûti s ADD, ADHD,
etc.

Nûkteré soukromé poji‰Èovny kryjí
vybrané léãby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.

Tel. 416/823-1165, e-mail
rmt-yyz@integratedmedicine.ca
www.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.ca

âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ

KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2

Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

INFORMACE O VOLBÁCH 2010
Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky se budou

konat na Generálním konzulátu v Torontu a na velvyslanectví v Ottawû ve
dnech 27. a 28. kvûtna 2010 od 14.00 do 21.00 hod. místního ãasu (ET).
Mûjte prosím na pamûti, Ïe základní podmínkou úãasti ve volbách je

registrace v seznamu voliãÛ, a to nejpozdûji do 18. dubna 2010.
Obãané, ktefií se zapsali do seznamu voliãÛ jiÏ pfii volbách v roce 2006

se znovu registrovat nemusí
(doporuãujeme v‰ak telefonické ovûfiení této skuteãnosti).

Samotná registrace je velmi jednoduchou záleÏitostí. Do seznamu voliãÛ
budete zapsán/-a na základû písemné Ïádosti.  Tuto Ïádost mÛÏete buì

zaslat po‰tou nebo pfiedloÏit osobnû na generálním konzulátu (pokud
 se nemÛÏete dostavit v obvyklé pracovní dobû, volejte 416 972 1476, rádi

vyjdeme vstfiíc Va‰im ãasov˘m moÏnostem). Îádost musí b˘t doloÏena
originálem, popfiípadû ovûfienou kopií dokladÛ potvrzujících totoÏnost,

státní obãanství âeské republiky a bydli‰tû v územním obvodu
zastupitelského úfiadu.

Obvykle pfiedkládan˘mi dokumenty b˘vá pas âR (dosvûdãuje státní
obãanství âR a totoÏnost) a napfi. fiidiãsk˘ prÛkaz vydan˘ pfiíslu‰nou

kanadskou provincií
(dosvûdãuje bydli‰tû v konzulárním obvodu a opût totoÏnost)

Opakujeme, Ïe Ïádost o zápis do zvlá‰tního seznamu voliãÛ musí b˘t
zastupitelskému úfiadu doruãena nejpozdûji dne 18. dubna 2010.

Pfii vlastních volbách se voliã bude muset prokázat platn˘m pasem,
náhradním cestovním dokladem nebo obãansk˘m prÛkazem âeské

republiky. Hlasovací lístky obdrÏí voliãi ve volební místnosti ve dnech
voleb. Jako volební obvod, do nûhoÏ budou volit obãané âR v zahraniãí,

byl vylosován opût Jihoãesk˘ kraj.
Voleb na Generálním konzulátu v Torontu se mohou zúãastnit v‰ichni ãe‰tí
obãané dlouhodobû Ïijící ve vût‰inû okresÛ provincie Ontario (zhruba od

mûsta Belleville na západ; pfiesn˘ seznam okresÛ naleznete na
www.mzv.cz/toronto) v Manitobû, Saskatchewanu a Albertû.

Za t˘m Generálního konzulátu âeské republiky v Torontu
Richard Krpaã, generální konzul

* UpozorÀujeme, Ïe tento inzerát má informativní charakter a není vyãerpávající
informací o náleÏitostech voleb a úãasti voliãÛ. Podrobné informace v pfiípadû zájmu

lze najít na webové stránce Ministerstva vnitra www.mvcr.cz nebo  na stránkách
zastupitelsk˘ch úfiadÛ âR v zahraniãí.
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Financial

1 CDN $ 18,24 Kã
1 EURO 25,52 Kã
1 US $ 18,57 Kã
âNB - 15. 3. 2010

Kursovní lístek
100 Kã 5,47 CDN $
1 CDN $ 18,27 Kã
1 EUR 1,40 CDN $
1 CND $ 0,72 EURO
1 US $ 1,02 CDN $
1 CND $ 0,98 US $

Universal Currency Converter - 15. 3. 2010

Rosti
Brankovsky

Broker
Jedineãné sluÏby

Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pfiíprava domu pro prodej.

Pro kupce:
 denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,

finanãní asistence.

Jsem tu pro vás!
Sutton Group-Bayview Realty Inc. Brokerage

416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

S prodejem a nákupem domÛ
vám poradí

Luba Henderson

Tel.:416/698-2090

âeská republika mi moc ublíÏila, nemohu
zapomenout, âeská republika mi uÏ nic
nefiíká, jsem doma v Kanadû, mám neãeskou
manÏelku, dûti i s pfiáteli uÏ nemluví ãesky, je
mi úplné jedno, co se tam dûje, jak si ustlali,
tak aÈ si lehnou, jde mi to v‰echno na nervy a
tak tam nejezdím, já to tam v‰echno znám, je
tam krásnû, historick˘ jedineãné, ale já radûji
jedu jinam …atd. atd. Nûco z toho urãitû platí
pro kaÏdého z âechÛ v Kanadû, pro mne
osobnû hodnû! Teì si ale na chvíli klidnû
sednûte i kdyÏ na to nemáte ani minutku ãasu
a zamyslete se. Jsou vûci, které urãitû v‰echny
nebudete moci popfiít. Bûhem va‰eho
“domabytí” v Kanadû nûkdo pfiijel z âech a
nebo z Moravy a zaãal vám “pût chválu” na
historické památky, architekturu, hrady a
zámky, pivo ba i knedlíky, na zvlá‰tnosti ãi
krásy pfiírody, na vesnici s návsí, horskou
turistiku, láznû... a kdo ví co je‰tû! NemÛÏete
upfiít, Ïe se vám oãividnû ãí tajnû “dmula prsa
p˘chou”. Tfieba jste nefiekli ani slovo, moÏná,
Ïe jste utrousili, Ïe jste se tam narodili nebo
vás ta chvíle donutila fiíci. Ïe jste ãeského
pÛvodu. AÈ se stalo cokoliv, odpfiísáhla bych,
Ïe vám tam nûkde uvnitfi nûco zahfiálo,
tro‰inku se pohnulo, nebo jste mûli spokojen˘
pocit.
Proã to v‰echno pí‰i na historickém poãítaãi
star˘mi, revmatick˘mi prsty? Nûco mû nutí
po nûkolika pfiíhodách, kter˘ch jsem byla
svûdkem za svÛj skoro padesátilet˘ pobyt na
tomto kontinentû a které mi souãasná doba
pfiipomnûla. Jedna se hlavnû o tfietí, eventuelnû
dal‰í generaci z kruhu znám˘ch a pfiátel.
Jeden z tûchto potomkÛ vûdûl, jaké je
národnosti, ale ani rodiãe nevûdûli v jakém

mûstû nebo vesnici se pfiedci narodili, protoÏe
dûdeãek s babiãkou o tom nikdy nechtûli
mluvit. On se tam touÏil podívat, ale nevûdûl
kam. Dal‰í musel jet do Anglie po smrti otce,
ponûvadÏ maminka byla Ameriãanka a
nevûdûla místo, kde se narodil, vûdûla jenom,
Ïe byl za války v anglické armádû. Dozvûdûl
se to pracnû pfies anglické vojenské
dokumenty. Pak znám nûkolik mlad‰ích lidí,
ktefií vyãítají rodiãÛm Ïe jim nikdy nic nefiekli
o rodné zemí a mnohdy dokonce, Ïe je
nenauãili jazyk, natoÏ aby je tam vzali nebo
poslali.
My nevíme, jak se “na‰e potomstvo” bude
vyvíjet, ale vût‰ina z nás nechce, abychom
byli ze zemû s povûstí nevalného charakteru,
rasismu, s korupcí skoro organizovanou, se
‰patnou komunikací se zbytkem Evropy.
Tomu by snad mohlo pomoci, kdyby se vláda
této zemû více starala o zmen‰ení v‰ech
ne‰varÛ o spokojenost lidí a ménû o
(odpusÈte!!) o korytafiení.
Jak víte vláda se volí, ale vy nevíte, koho volit
a tak nebudete volit. To se dûlá ve v‰ech
demokraciích, protoÏe si lidé neuvûdomují,
Ïe se vlastnû nemusí volit nûkdo sympatick˘,
nebo strana stoprocentnû vyhovující, ale malá
a tudíÏ bez dopadu, ale Ïe se volit má v
kaÏdém pfiípade PROTI tomu, co nechceme
mít nikde a pro na‰e potomky ani ve staré
vlasti, která uÏ není domovem, ale pfiece se k
ní hlásíme. Odtamtud nám to chtûjí udûlat co
nejobtíÏnûj‰í, proto se stále jen debatuje o
korespondenãních volbách. Jak by to bylo
bájeãné, kdybychom jim ukázali, co si
myslíme a v budoucnu se nemuseli stydût za
svou rodnou zem pfied na‰imi potomky a

Co musíte, i kdyÏ nemusíte nebo nechcete…
kaÏd˘m, kdo o ní a tudíÏ i trochu o nás ‰patnû
mluví. Tak uÏ víte, proã se ty moje prsty tak
namáhaly a o ãem ta má ‰edivá hlava pfiem˘‰lí.
Nikdo mi za to nic nedá, ale snad se také
nebude nikdo divit.
Dala jsem to na papír, protoÏe jsem
pfiesvûdãena, Ïe máme volit nejen kdyÏ nûco
chceme, ale také kdyÏ nûco nechceme.
Musíte se pfiedem pfiihlásit do volebního
seznamu do 18, dubna 2010 a pak pfiijít volit
27. nebo 28. kvûtna od 14 do 21 hodin. Máte
to uvefiejnûno ve v‰ech ãesk˘ch sdûlovacích
prostfiedcích a zastupitelstva mají telefon!

Hana Pelnáfiová

Proã budu volit v kvûtnov˘ch volbách -
Proã budu volit

stranu Karla Schwarzenberga
V posledníh volbách jsem nevolil. Z dÛvodÛ, které se mi tehdy zdály (a vlastnû dosud
zdají) poctivé a logické, i kdyÏ moÏná pfiecitlivûle egocentrické. Îe totiÏ v âeské
republice neÏiji, neplatím tam danû (nemám tam Ïádn˘ pfiíjem) a nic tam nevlastním.
CoÏ ov‰em neznamená, Ïe nemohu b˘t své rodné zemi uÏiteãn˘ jinak a Ïe já jí
nedluÏím za to co jsem.
O moudrosti svého rozhodnutí jsem zaãal pochybovat, kdyÏ jsem loni sledoval v
ãeském parlamentû hru, jeÏ skonãila pádem Topolánkovy vlády v dobû, kdy âeská
republika byla poctûna pfiedsednictvím EU a mûla pfiíleÏitost zazáfiit na mezinárodním
nebi. ¤ekl jsem si, Ïe ti, ktefií pád Topolánkovy vlády zpÛsobili, si nezalouÏí b˘t
mluvãími svého (i na‰eho) národa.
Pfiicházely zprávy o korupci, která zasáhla  policii, administrativu - a co je zvlá‰È
tragické - právní fiád  (vãetnû v˘roby doktorátÛ práv). Koncem února 2010 se korupcí
v âeské republice v ãlánku v The Washington Times zab˘val Marc S. Ellenbogen.
Jeho závûr by povaÏovala za úraÏliv˘ nejzaostalej‰í z rozvojov˘ch zemí: “Korupce
tady, korupce tam, korupce v nejvy‰‰ích místech skoro v‰ady. Vítejte v âeské
republice.”
To není posudek, na kter˘ by kdokoliv, kdo se na území âeské repoubliky narodil,
mohl b˘t hrd˘.  A ostfie kontrastuje s reputací státu, jehoÏ âeská republika b˘vala
ãástí, âeskoslovenské republiky. S ozvûnou této reputace jsem se setkal 15.
bfiezna 2010 v Torontu, kde jsem se zúãastnil protestního pochodu KubáncÛ,
inspirovaného smrtí  jednoho z jejich vûzÀÛ svûdomí, Orlanda Zapaty. Organizátor
protestu, David Levy, se pfii pfiedstavování ãesk˘ch úãastníkÛ protestu, malífiky
Hany Mrázové a mne, zmínil o âeskoslovensku jako “chloubû Evropy.”
V âeské republice lidé nemusí umírat pfii hladovce, chtûjí-li dát své zemi spravedlivûj‰í
fiád a povinností nás venku (i mojí, pfies nûkdej‰í skrupule) je odevzdat co nejvût‰í
poãet hlasÛ stranû (nebo stranám), o nichÏ doufáme, Ïe nepoloÏí vládu v okamÏiku,
kdy je v sázce mezinárodní reputace zemû; Ïe její mluvãí se nebudou obohacovat
rozkrádáním národního majetku ani pfiijímáním úplatkÛ; Ïe pfiijmou za svÛj pfiíkaz
Tomá‰e Garrigua Masaryka: nebát se a nekrást!
Korupce je pro mne dnes nejvût‰ím problémem v âeské republice  a nejvût‰í
slabostí mnoha politikÛ je nejen lhostejnost  ke korupci, ale pfiímá úãast na jejím
rozleptávání mravní pátefie jejich voliãÛ. A za nejvût‰í klady politika, kterého chci
volit, povaÏuji poctivost a ãestnost, schopnost vidût Ïivot v ‰ir‰í perspektivû neÏ
hmotné hodnoty a moc, schopnost získat si respekt nejen doma, ale v‰ude, kde se
rozhoduje o budoucnosti lidstva. Myslím, Ïe jsem svého kandidáta (i stranu, jejimÏ
je mluvãím) na‰el: Karel Schwarzenberg.

Josef âermák
(Prosím o komentáfi)

***
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Dvû hospody na jednom rohu naproti AGO
(Dundas a McCaul)

v místû, kde je piva jako ‰afránu!

Na pípû jsou desítky evropsk˘ch piv a mezi nimi
Pilsner Urquell a Czechvar!

K tomu jídlo po cel˘ den
Otevfieno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Village Idiot Pub Sin&Redemption
126 McCaul St.

Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca

www.villageidiotpub.ca
***

136 McCaul ST.
Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca

www.sinandredemption.com
***

Oznamujeme, Ïe

Ivan Prock
manÏel Drahy (za svobodna Novákové)

a milovan˘ otec syna Ivana Josefa a dcery Jany,
zakladatel Prock Insurance Brokers LTD,

zemfiel v rodinném kruhu v Toronto General Hospital
ve stfiedu 5. bfiezna 2010.

Následoval soukrom˘ pohfieb a zpopelnûní.
Pokud chcete uctít jeho památku penûÏním darem, mÛÏete tak
uãinit ve prospûch Canadian Cancer Society, Heart & Stroke

Foundation nebo Toronto General Hospital.

Dopis A. Votické
Dal‰í slova uznání a díkÛ patfií opût na‰í nestárnoucí seniorce paní A. Votické (96), která ve
snaze pomoci zachránit ná‰ montrealsk˘ konzulát minule sehnala 51 podpisÛ pod na‰í petici a
nyní napsala následující dopis Pfiedsedovi Senátu MUDr. Pfiemyslu Sobotkovi a kopie Pfiedsedovi
vlády a ministrovi MZV.
Pfiedseda senátu parlamentu âR

V Montrealu 11.bfiezna 2010
VáÏen˘ pane pfiedsedo senátu,
obracím se na Vás s laskavou prosbou o Va‰í pomoc pro zachování ãeského konzulátu v
Montrealu. Jsem snad nejstar‰í Ïijící âe‰ka v Montrealu, od na‰eho pfiíchodu 4. dubna 1948 (je
mi 96 let) uplynulo jiÏ 62 let. Ná‰ konzulát byl vÏdy pro nás (i pro Kanadu) historick˘ monument,
kter˘ v roce 1938 zachránil b˘val˘ konzul Dr. Pavlásek pfied Nûmci, a Kanada pak byla první
zemû která uznala Bene‰ovu vládu v Lond˘nû. Konzulát zastupoval âeskoslovensko a nyní
âeskou republiku jiÏ 90 let. Je smutné, Ïe konzulát byl schopen odolat a pfieÏít Hitlera, a teì
neodolá ‰etfiení svobodné âeské republiky. Je hanbou a velice smutné, Ïe si ‰etfiení Va‰í vlády
a ministerstva vybralo právû ná‰ konzulát, kter˘ nic nestojí protoÏe patfií státu.
ProtoÏe jsem byla cel˘ Ïivot velká vlastenka, tak jsem se vÏdy ráda zúãastÀovala v‰ech koncertÛ,
pfiedná‰ek, promítání filmÛ a v˘stav, které konzulát pofiádal, a byla jsem hrdá s ãím se mÛÏeme
chlubit a ukázat svûtu. To jiÏ také tady v Montrealu ocenil i cel˘ svût na Expu 67. I kdyÏ jsem
jiÏ odkázána na odvezení, protoÏe mi uÏ vloni neobnovili fiidiãsk˘ prÛkaz, tak se stále ráda
zúãastÀuji v‰ech akcí. Proto jsem ráda podepsala na‰í Petici na záchranu konzulátu a sehnala
je‰tû dal‰ích 50 podpisÛ. Sama více dûlat nemohu a proto se obracím o pomoc k Vám.
Ve svém Ïivotû jsem zaÏila mnoho hofikostí, a nechci aby mne na sklonku Ïivota potkala dal‰í
- zavfiení na‰eho konzulátu. O sv˘ch Ïivotních útrapách jsem vloni napsala knihu v angliãtinû
“Clinging to life” (která vy‰la také doma pod názvem “Zachránûna v ‰anghajskem ghettu”).
VyrÛstala jsem v Brand˘se nad Labem, a mÛj tatínek byl velk˘ vlastenec a ctitel Masaryka. Dal
nám do vínku vlastenectví a národní hrdost, a vÏdy nás uãil Ïe v první fiadû jsme âe‰i, a teprve
ve druhé fiadû je na‰e Ïidovská víra. Na‰e rodina utekla pfied Hitlerem do âíny, kde jsme pak
byli 3 1/2 roku internováni Japonci v koncentraãním lágru v ·anghaji, kde nás bylo 18 tisíc. I
kdyÏ Hitler chtûl aby nás Japonci dali do plynov˘ch komor, tak Japonci to neudûlali a zachránili
nám tak Ïivoty. Tatínek tam zemfiel na sklonku války v nemocnici a tak jsme se s maminkou vrátili
z âíny domÛ 1. záfií 1946. Hned po únorovém puãi jsme zase museli utíkat, tentokráte do Kanady,
kde Ïiji jiz 62 let.
VáÏen˘ pane pfiedsedo, snaÏnû Vás prosím ve jménu na‰í i dal‰ích generací, pomoÏte nám
zachránit ná‰ konzulát v Montrealu. Doufám ve Va‰í pomoc a srdeãnû Vam mnohokráte dûkuji.
S úctou Anna Marie (Anka) Votická

***

PIETNÍ ROZLOUâENÍ S KONZULÁTEM
Nepodafií-li se nám zachránit ná‰ montrealsk˘ konzulát, zveme v‰echny krajany na vzdání holdu
na‰emu konzulátu za 90 let sluÏby vlasti a pietní rozlouãení na chodníku pfied konzulátem ve
stfiedu 31. bfiezna 2010 v 16 hodin. Za zpûvu ãeské a slovenské hymny vzdáme téÏ hold na‰í
vlajce, která bude po 90 letech staÏena asi o 16 hodinû. (Pozn: Podafií-li se nám konzulát
zachránit tak to oslavíme na veãírku uvnitfi 29.3. od 18-20 hodin, kter˘ se bude konat tak jako
tak, zatím jako veãírek na rozlouãenou).

Láìa Kfiivánek
***
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Točený Pilsner Urquel a Czechvar

v západním Torontu!

Evropská a kanadská kuchynû
Slovensk˘ i szegedinsk˘ gulá‰ s knedlíky, smaÏen˘ s˘r,  fiízek!

V nedûli, v pondûlí a ve stfiedu mÛÏete mít populární kfiidélka!
Dvacet toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv

Velká obrazovka, na které mÛÏete sledovat pfiímé fotbalové
 i hokejové pfienosy!

Na va‰i náv‰tûvu
na 781 Annette St. (kfiiÏovatka Jane St.) v Torontu

se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882

Koncert
Karolíny Kubálkové

Patnáctiletá Karolína se pfiedstavila ve svém
recitálu na torontsk˘ch Nokturnech se

Slovansk˘mi tanci Antonína Dvofiáka, kdy
hrála s profesorkou Karen Quintonovou.
Následovaly skladby J. S. Bacha, L. van
Beethovena, F. Chopina a B. MartinÛ v
Karolíninû podání. Obecenstvo pfiijalo
obzvlá‰tû s nad‰ením Beethovenovy variace
c-moll a Preludia Bohuslava MartinÛ. Pfií‰tí
Nokturna se konají opût v kostele sv. Václava

Valná hromada torontské
odboãky âSSK

Srdeãnû Vás zveme na VALNOU
HROMADU torontské poboãky âSSK,
která se bude konat v sobotu 10. dubna
2010 v 16 hodin v salónku kostela Sv.
Václava, 496 Gladstone Avenue,
Toronto.
PROGRAM
1. Zahájení, 2. Vzpomínka na zemfielé
ãleny (L. ·andová C. Vrána, J. Trávníãek,
I. Prock), 3. Zprávy ãinovníkÛ, 4. Volby,
5. Návrhy na program na‰í poboãky, 6.
Informace o leto‰ním kongresu ve
Winnipegu a jmenování delegátÛ, 7.
RÛzné návrhy a oznámení 8. Ukonãení
Po ukonãení schÛze plánujeme men‰í
“potluck” veãefii, abychom mûli moÏnost
se vzájemnû seznámit a popovídat si
spolu. Kdo chce nûco pfiinést (salát,
chlebíãky, mouãník) bude pfiíspûvek vítán,
ale není to nutné. Oznamte laskavû jestli
mÛÏete pfiijít na tel. ãísle 416/762-6846
abychom mohli lépe plánovat.
Tû‰íme se na shledanou!

Radmila Locherová
***

(496 Gladstone Ave.) 11 dubna 2010 v 17
hodin a vystoupí pfii nich George Grosman
spolu se svou skupinou Bohemian Swing.

***

Mind & Body Gallery
vás zve na zahájení v˘stavy kanadské umûlkynû

Barbary Buntin
Zahájení je 18. dubna 2010 v 18 hodin

 2921 Lakeshore Blvd. West, Toronto, Ontario M8V 1J3
Tel.. 416/823-1165 *** www.integratedmedicine.ca
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Senátorka Janáãková:
rodina z Bedfii‰ky chtûla

dokázat, Ïe je diskriminovaná
Ostrava-právo/Ale‰ Honus-UÏ tak napjatou
atmosféru kolem Ïháfiského útoku na rodinu
Du‰ana Podraného v ostravské kolonii
Bedfii‰ka ve ãtvrtek vyostfiila senátorka Liana
Janáãková (nestraník v klubu ODS).
Ta je zároveÀ starostkou mûstského obvodu

Mariánské Hory a Hulváky, kde k útoku
do‰lo.
Janáãková rozeslala do médií prohlá‰ení,

kde mimo jiné napsala, Ïe rodina Podran˘ch
si podle místních RomÛ chtûla obstarat dÛkaz
o tom, Ïe je v âR diskriminovaná, aby získala
azyl v Kanadû.
Du‰an Podran˘, jehoÏ nezletilá dcera pfii

útoku zápalnou lahví v nedûli málem pfii‰la o
Ïivot, chce na starostku za její v˘roky podat
trestní oznámení.
„Nejsem pfiesvûdãena a nevidím jedin˘

dÛvod k tomu, abych si myslela, Ïe ‰lo v
tomto pfiípadû o extremistickou akci s
etnick˘m podtextem,“ uvedla starostka.
ZároveÀ prohlásila, Ïe rodina dluÏí
mûstskému obvodu 30 tisíc korun a v dobû,
kdy bydlela v mûstském nájemním domû, s
ní byly velké problémy. Proto ji úfiad pfied
deseti lety vystûhoval právû na Bedfii‰ku.
Ve svém prohlá‰ení také naznaãila moÏn˘

motiv útoku, kdyÏ napsala, Ïe pfied ãasem
rodinu Podranou nav‰tívil syn, kter˘ v
souãasné dobû Ïije v Anglii. „Dle zpráv od
obãanÛ z Bedfii‰ky se v dobû náv‰tûvy rodiny
z Anglie Podraní domlouvali o pfiestûhování
do Anglie nebo do Kanady. Jen pr˘ potfiebují

doklad o tom, Ïe jsou v âesku diskriminováni,“
tvrdí Janáãková.
Du‰an Podran˘ potvrdil, Ïe ho skuteãnû

syn nav‰tívil. V˘roky starostky ho ale pr˘
‰okovaly. „Paní Janáãková vlastnû fiíká, Ïe
jsme si chtûli dÛm zapálit sami, abychom
mohli do Kanady. Ona asi není normální,“
rozãílil se Podran˘. „Já ale nepotfiebuji od
nikoho Ïádn˘ doklad, Ïe jsem
diskriminovan˘. Nechci do zahraniãí, kdybych
chtûl, tak se zvednu a pojedu za synem. Na
starostku podám trestní oznámení pro
pomluvu,“ fiekl Podran˘. Dodal, Ïe není
pravda, Ïe by úfiadu dluÏil tfiicet tisíc. „DluÏím
uÏ jen osm tisíc,“ fiekl.
V˘roky Janáãkové poboufiily romského

aktivistu Markuse Papeho, podle kterého by
politiãka mûla rezignovat. Upozornil na to,
Ïe starostka uÏ pfied lety proslula fiadou
sv˘ch v˘rokÛ na adresu romského etnika a
doslova fiekla, Ïe je rasistka a Romy v
Bedfii‰ce obeÏene ostnat˘m drátem s
elektfiinou. Policie ji za to chtûla obvinit,
Senát ji ale nezbavil imunity.
Nedûlní Ïháfisk˘ útok na romskou rodinu v

ostravské osadû Bedfii‰ka policie od ãtvrtka
vy‰etfiuje uÏ jako podezfiení z pokusu o
vraÏdu. „Policisté stále pracují s nûkolika
variantami motivu útoku: mohlo se jednat o
podnikání po‰kozen˘ch, mezilidské vztahy,
rasov˘ útok nebo náhodn˘ trestn˘ ãin,“ uvedla
mluvãí policie SoÀa ·tûtínská.
Policie zatím neobdrÏela v˘sledky zadan˘ch

expertiz. „Policisté poÏádali o podání
vysvûtlení mnoÏství osob, které mûly nebo
by mohly mít s provûfiovanou událostí
jakoukoli souvislost. Ve‰keré zji‰tûné, ale i
vyhledané informace analyzují a provûfiují,“
dodala mluvãí.

***

Press
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

www.paintinggallery.ca
e-mail: gabankova@paintinggallery.net

Portrait of Mr. P. Heffering - Canadian Hall of Fame (Acrylic and Oil)

S RosÈou Brankovsk˘m o domech,
bytech a jin˘ch nemovitostech

Pracuje‰ se svou manÏelkou v tomto oboru jiÏ del‰í dobu, mohl bys specifikovat,
jak dlouho?
V roce 1984 jsem zaãal prodávat nemovitosti. KdyÏ se tak dívám zpátky, tak vidím, jak

moc se prodej nemovitostí za tu dobu zmûnil. KdyÏ jsem zaãínal, tak staãilo pût t˘dnÛ
sedût ve ‰kole, projít zkou‰kami a mohl jsem zaãít. V té dobû se zaãínalo s poãítaãi a
firma, u které jsem zaãal byla jedna z prvních, co zakoupila poãítaã a modem 300 bitÛ
za vtefiinu. Písmena a ãísla se objevovala na obrazovce asi tak rychle, jak jsem je mohl
ãíst. Bylo to pomalé, ale byl to pokrok. Toronto Real Estate Board se snaÏil tuto moderní
techniku pofiád vylep‰ovat, aÏ jednoho dne to hlavní systém nezvládl a nûkolik dní jsme
byli bez informací. Byl to totální kolaps.
Mohl bys charakterizovat toto období?
Ze zaãátku jsem v Torontu nikoho neznal a zaãínal jsem v neznámé oblasti. Abych

získal klienty, tak jsem to zkou‰el po telefonu. Znûlo to asi takto: „Dobr˘ den, tady Rosti
Brankovsky z realitní kanceláfie, chcete prodat dÛm?“ To bylo v‰e, vût‰inou fiekli: „Ne,
dûkuji!“ nûkdy to fiekli trochu silnûji, ale nûkdy fiekli, Ïe o tom pfiem˘‰lí a tak se dostali na
mÛj seznam, ‰el jsem je nav‰tívit a nûkdy se mnou i prodali. V té dobû jsem dûlal hodnû
telefonních nabídek. Dnes uÏ to není tak jednoduché, hodnû lidí je na do not call
seznamu a tak ani nevím, jak bych dnes zaãínal. To je také myslím dÛvod, proã se tolik
lidí v real estate neuchytí a nevydrÏí v nûm. Dal‰í rozdíl co vidím, je to vûãné papírování.
KdyÏ jsem zaãal, “listing” byla jedna stránka; dnes uÏ klienti musí vyplnit a podepsat 12
stránek. Je nám fiíkáno, Ïe je to pro ochranu vefiejnosti, ale pfii tolika stránkách lidé ztrácí
pfiehled a mÛÏe se stát, Ïe podepí‰í nûco, co je pro nû nev˘hodné. Podobné je to i pfii
prodeji. Jednodu‰e fieãeno, ãím vût‰í ochrana, tím víc lidé ztrácí pfiehled a tím víc jsou
zranitelní.
Kdy do‰lo k drastickému zv˘‰ení cen?
Je zajímavé sledovat trh s nemovitostmi v Torontu. Nûkdy to vypadá jako bychom uÏ

dosáhli vrcholu, jako by uÏ ceny nemohly jít v˘‰, ale pak se zas nûco zmûní a ceny dále
stoupají. Za posledních 25 let jsme mûli jen jedno období, kdy ceny ‰ly dolÛ a to bylo od
roku 1989 aÏ do roku 1996. KdyÏ se ãlovûk dívá zpátky, tak to vypadá jasné, za pût let
od roku 1984 do roku 1989 vylezly ceny skoro 300 %. Hlavnû to bylo zpÛsobeno tím, Ïe
lidé z Hong Kongu se stûhovali do Toronta, a v porovnání s vût‰inou nov˘ch emigrantÛ
mûli peníze.
Jak vypadal trh s nemovitostmi v posledních nûkolika letech?
Dnes je situace trochu jiná, ceny jsou hodnû vysoko, ale pfies to lidé kupují. Ceny

nevyrostly jen ve velmi krátké dobû jako pfied dvaceti lety, ale postupnû. Nyní od roku
1997 se do dnes ceny pfiibliÏnû zv˘‰ily o 210%. Já si myslím, Ïe je to hlavnû proto, Ïe
do Toronta stále pfiicházejí noví lidé a tak, i kdyÏ se stále stavûjí nové byty a sídli‰tû,
pfiesto se zájem nemen‰í a také i mnozí mladí lidé odstartují koupí pomûrnû malého bytu.
Vidím také velk˘ rozdíl ve velikostech pozemkÛ, na kter˘ch se staví. Jsou daleko men‰í
neÏ pfied padesáti lety, i kdyÏ na druhé stranû pozemek je vût‰inou maximálnû vyuÏit
a tak domy ãasto b˘vají daleko vût‰í. RovnûÏ je rozdíl ve velikostech bytÛ. Dnes se staví
bytové jednotky o hodnû men‰í, ale zato vût‰inou mají vrátného, jsou lépe zabezpeãeny
a mají moderní kuchynû a koupelny.
Z pohledu na jednotlivé mûsíce, kdy dochází k nejvíce transakcím?
Nejvíce dohod o koupi domÛ a bytÛ je mezi bfieznem a zaãátkem ãervna a potom v záfií

a fiíjnu. To neznamená, Ïe se nemovitosti prodávají jen v tu dobu. Jaro je daleko
pfiíjemnûj‰í na hledání a potom opût po prázdninách. Nejvíce registrací na katastru je
koncem ãervna a proto vÏdy navrhuji se této dobû vyhnout. Dva, tfii dny dfiíve nebo
pozdûji a je to daleko snaz‰í i pro právníky.
Jak bys rozdûlil Toronto a kde je v˘hodné koupit první dÛm?
Pfii rozhodování kde a co koupit je nûkolik faktorÛ, na které by si ãlovûk mûl dát pozor.

âasto druh obydlí a cena urãí pfiibliÏnou polohu pfiípadného bydli‰tû. Lidé, co pracují ve
stfiedu mûsta se buì spokojí s men‰ím domkem a nebo vezmou v úvahu, Ïe budou
cestovat do práce autem nebo vefiejnou dopravou. V‰echno má své v˘hody a nev˘hody.
Já doporuãuji lidem podívat se na oblast, ve které pfiípadnû si chtûjí nûco koupit v
rÛzn˘ch denních hodinách a tím tak trochu dostanou cit pro tu oblast. Také cestování po
silnicích a dálnicích je jiné v nedûli, kdy se na dÛm podíváme a ve v‰ední den, kdy vût‰ina
jede do práce a nebo z práce. Je to moje zku‰enost, Ïe vût‰ina lidí je nakonec ve své
oblasti dost spokojena.
Na co by si mûli kupující dát pozor?
Pfied tím neÏ lidé zaãnou shánût nové bydlení, tak by si mûli uvûdomit, kolik jim banka

nebo jiné spofiitelny pÛjãí. Teoreticky to není tak komplikované, kdyÏ má ãlovûk dobr˘
kredit, tak si mÛÏe dovolit splátky pfiibliÏnû 32%  plus 8 % danû z nemovitosti. Celkové
splátky by nemûly pfiesahovat 40% hrubého rodinného pfiíjmu a v tom jsou zahrnuty i
splátky na auto, kreditní karty, studentské pÛjãky atd. Samozfiejmû v‰ude jsou zvlá‰tní
pfiípady, ale toto je takov˘ základ kvalifikování na hypotéku. Samozfiejmû je v˘hodou mít
vlastního agenta. Klient dostává dennû zprávy o nejnovûj‰ích nemovitostech na trhu a
jeho agent naplánuje a udûlá náv‰tûvy zajímav˘ch objektÛ. Já jsem ãasto pfiekvapen,
jak ãasto mû lidé fiíkají, Ïe mne nechtûli obtûÏovat. Prodej nemovitostí je moje
zamûstnání a tam není Ïádné obtûÏování. Je jisté, Ïe mám radûji, kdyÏ klienti zavolají
bûhem dne, kdy mám víc ãasu na úfiadování, veãer ãasto jsem v terénu. Nûkdy pomoci
nemohu a tak to lidem také oznámím.
Jaká jsou nebezpeãí?
Co se t˘ãe vlastního domu, tak doporuãuji pfied koupí si nechat dÛm prohlédnout

domovním inspektorem. Dobr˘ inspektor najde pfiípadné problémy a i mÛÏe odhadnout
cenu jejich odstranûní. Nûkteré vûci jsou pomûrnû lehké vymûnit a nebo opravit, jiné
mohou b˘t draÏ‰í a nebo mohou zpÛsobit dal‰í skryté ‰kody. Inspektor má rÛzné náãiní
na mûfiení vlhkosti, ztráty tepla, elektfiiny, prohlédne stfiechu a místa, kde ãasto se
nachází vlhkost a plísnû, okna, topení, instalace a nûktefií se specializují i na termity.
JestliÏe nûkdo vlastní dÛm a ví, Ïe po ãase bude chtít jin˘, jak má postupovat?

Co se lépe prodává?
Na otázku co se lépe prodává, mohu jen fiíci, Ïe by to nemûlo b˘t to hlavní, na co se

ãlovûk dívá. Dnes v Torontû se prodávají pomûrnû dobfie v‰echny druhy nemovitostí a
tûÏko se dá pfiedpovûdût do budoucnosti, co lidé budou kupovat. Hodnû záleÏí na
finanãních prostfiedcích, zálibách, vzdálenosti do zamûstnání a v neposledním pfiípadû

na  Ïivotním stylu. Pro zaãínající mladé lidi vidím v˘hodu v koupi kondominií, aÈ bytu  nebo
fiadov˘ch domÛ, pro rodiny vût‰inou jsou nejv˘hodnûj‰í domky a pro seniory opût
kondominia, hlavnû byty. Nûkdy si myslím, Ïe star‰í lidé moc dlouho zÛstávají ve sv˘ch
domech, kde jsou nev˘hodou schody a odlouãení, místo aby si na‰li pûkn˘ byt v jednom
patfie se spoleãensk˘m Ïivotem. Kondominia poskytují moÏnost spoleãensk˘ch akcí, aÈ
jsou to filmové veãery, pfiedná‰ky, besedy, karetní hry a také ãasto mají tûlocviãny,
knihovny, dílny a plaveck˘ bazén.
Jaké zmûny lze oãekávat v nejbliÏ‰í budoucnosti?
Od konce ãervna bude zavedena nová daÀ, vlastnû ani ne nová jako „vylep‰ená“.

Doteì se neplatí provinãní daÀ za nûkteré sluÏby, na které se uÏ musí platit GST,
napfiíklad komise pro agenta a od ãervna se bude muset zaplatit o 8 % víc. To je také
jeden z dÛvodÛ silné obchodní aktivity pfii prodeji nemovitostí v tûchto mûsících.

Ale‰ Bfiezina
***
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Je to pro legraci, dûlat prstem práci
Vûta Nehne ani prstem byla oznaãením lenocha, kdyÏ
jsem vyrÛstal v Ostravû. MÛj dûdeãek toto úsloví drtil
mezi zuby, kdyÏ sekal trávu na zahradû a úkosem
pozoroval pfies plot souseda Volného, penzistu od
dráhy, sedícího v lehátku na sluníãku, a sousedka
Kramáfiová sekala srpem jeho trávu pro králíky. Babiãka
totéÏ fiíkala o synovci, kter˘ kam se vydûlal - tam to
nechá a nehne prstem.
Dnes jsem pozoroval mladou Ïenu v kavárnû Books
and Beans jak její prst tancoval po klapkách mobilÛ.
Upozornil jsem ZdeÀka, a ten se kouknul smûrem k
Ïenû, a fiekl, Ïe moÏná pracuje prstem. Zaãli jsme
hledat a vyjmenovávat co se dá udûlat prstem, co je‰tû
nedávno Ïádalo obû ruce.
„Moje babiãka,“ chytil se tématu Zdenûk, „mi mockrát
vyprávûla, jak dfiíve musela den co den ãistit a le‰tit
cylindr petrolejky, a teì zmáãkne prstem vypínaã a má
elektrické svûtlo.“ „MÛj prastr˘c Teodor, pfiidal jsem, mi
vyprávûl jak toãil klikou, aby nastartoval motor auta a
teì, liboval si v padesát˘ch letech, zmáãknu prstem
startér a motor naskoãí bez námahy ein zwei.“
„Moje matka,“ fiekl Mervyn, „stála v úÏasu u Ïdímaãky
prádla a libovala si, Ïe jedním prstem dûlá Ïdímání,
které ji dfiíve dûlalo puch˘fie na dlaních neÏ prádlo
vykroutila rukama.“
„A coÏ v˘tah,“ vzpomnûl jsem si, „kter˘ na zmáãknutí
tlaãítka prstem nás vynese do x-tého patra.“
Pili jsme kafe a pfiem˘‰leli co dal‰ího se dá udûlat
jedním prstem. „Na vstupních dvefiích vefiejn˘ch budov,“
vzpomnûl si Mervyn, „jsou dnes vypínaãe k otvírání
dvefií, staãí stisknout tlaãítko a dvefie se otevfiou s
pomoci motoru.“

„Mûl jsem moped, co se startoval se‰lápnutím pedálu;
nové motorky mají startování tlaãítkem.“
„LeÏím na gauãi,“ fiekl Mervyn, „a mûním televizní
kanály zmaãkáním tlaãítek dálkového ovladaãe.“
Ta mladá Ïena, pár stolku od nás, pofiád maãkala svÛj
mobil, asi mûla dlouhou konverzaci. Mervyn se taky
otoãil k té Ïenû a fiekl mi, Ïe ãetl ãlánek, Ïe v˘zkumníci
uÏ jsou schopni snímat mozkové impulsy a pfiemûÀovat
je elektronicky na motorické úkony jako pomoc
invalidÛm. A protoÏe kvÛli nepohybování a pfiejídání
bude brzo vût‰ina národa invalidní, uÏ nebudeme muset
ani namáhat prsty, neb tohoto vynálezu se chopí v‰ichni.
Pfiistoupil k na‰emu stolku právník Stanley a oznámil
nám, Ïe byl vãera se svou paní v divadle na skvostné
ãinohfie Loveless. „Na tu se musíte jít podívat“, fiekl s
nad‰ením, „…a vezmûte si plénku do kalhot, protoÏe se
poãÛráte smíchem!“
„Tys byl v divadle,“ optal se Zdenûk s údivem, „kdyÏ
hráli hokej Kanaìani s Rusy?“
Stanley se zachmufiil a pfiiznal, Ïe jeho protest k náv‰tûvû
divadla manÏelka uhasila slovy: „Divadlo nebo rozvod?
a poddal jsem se,“ vzdychl, „protoÏe na‰e manÏelství
visí na vlásku.“
Zasmáli jsme se, vûdouce Ïe Stanley je vydírán uÏ
dlouho, a ãasto o tom vypráví. „Vprostfied prvního
jednání,“ vrátil se Stanley do divadla, „jsem vytáhnul
mobil a vyÈukal prstem synovi do Ottawy jak se hokejov˘
souboj KanaìanÛ s Rusy vyvíjí?  V momentû pípnul
mobil a ãetl jsem odpovûì 3:0. Kdo vyhrává?, vymaãkal
jsem revmatick˘m prstem zlostnû, Ïe syn nechápe, Ïe
jsem v divadle. Za chvíli syn odpovûdûl: Vyhráváme

3:1, právû jsme dostali gól. MuÏ sedící v fiadû za mnou
sledoval moje maãkání a naklonil se mi k uchu a optal
se ,Kolik?’ ‚Vyhráváme 3:1,’ za‰eptal jsem mu do ucha
a vzápûtí se hledi‰tûm ‰ífiilo: ‘Vedeme 3:1!’“
„O pfiestávce jsem zavolal synovi do Ottawy,“ pokraãoval
Stanley, „a dozvûdûl se, Ïe je to 7:2.“
Zprávu jsem roz‰ífiil kolem sebe, protoÏe slu‰ní lidi
mobil do divadla nenosí, a já nejsem slu‰n˘.
Zase jsme se zasmáli a Stanley byl rád, Ïe nás baví a
pokraãoval, Ïe po pfiestávce bylo divadlo skvostné a lidí
se smáli a já se smál, protoÏe jsme to RusÛm natfieli a
byl jsem v blahu. „Po divadle jsem vy‰li k ‰atnám a tam
ve frontû mne obstoupil houfek - jak hokej skonãil?
VyÈukal jsem star˘m prstem do mobilu Jak to skonãilo?
Syn odpovûdûl ‘Jdeme do prodlouÏení’, a obliãeje
kolem mne ztuhly a jeden pfies druhého fiíkali, vÏdyÈ o
bylo pfied hodinkou 7:2??
,Zavolej mu,! pfiikázal mi kdosi, a já nemûl chuÈ maãkat
prstem textov˘ vzkaz; syn zvedl telefon. ,Co se stalo,’
zafival jsem do telefonu, a syn se zachechtal, Ïe jsme
vyhráli 7:3 a oni oslavují. ¤ekl jsem houfku kolem sebe,
Ïe syn si dûlal srandu a skonãilo utkání 7:3 a jeden mi
podûkoval.
V‰ichni jsme se smáli a Stanley na odchodu fiekl: “Na
to divadlo, ho‰i, urãitû zajdûte.“
Chtûl jsem se ZdeÀka optat, proã se ‰edesátníci s
oblibou oslovují „ho‰i“, ale byl ãas jít domÛ. Vytáhnul
jsem mobil a vyÈukal prstem Evû, Ïe uÏ jsem na cestû
domÛ.

Ross Firla - Sudbury
***

E-mailov˘ rozhovor - Jan Kavalír zpovídá Josefa âermáka

Jak jste sledoval události, které se dûly po únoru
1948, konkrétnû napfiíklad vykonstruované procesy
a poté samozfiejmû rok 1968, okupaci
âeskoslovenska vojsky var‰avské smlouvy?
První mûsíce komunistické vlády jsem zaÏil je‰tû doma
a pfiedstavoval jsem si, Ïe tak nûjak jako já se museli
cítit protestanti po Bílé hofie. Civilizaãní úsilí cel˘ch
generací bylo bûhem nûkolika dní zpusto‰eno hordou
Stalinov˘ch pochopÛ. Ani to nejhor‰í, nûco jako pfied
staletími popravy na Staromûstském námûstí, na sebe
nedalo dlouho ãekat: Heliodor Píka (povû‰en v lednu
1949), Milada Horáková (povû‰ena 22. ãervna 1950 a
nepohfibena)… Ani pfied Ïenou se nezastavili. Její
proces jsme sledovali s hrÛzou nad zvrhlostí lidí na‰í
krve. Ale také s pokorn˘m obdivem k stateãnosti této
Ïeny (a snad i s pocitem studu, Ïe my jsme ode‰li) jsme
sly‰eli její obhajobu (pfieloÏeno z anglického pfiekladu):
“Vûfiím ve svobodu a rovnost pro v‰echny. Jsem proto
zrádcem? Oponovala  jsem  tak zvané “lidové
demokracii”, ponûvadÏ ji nepovaÏuji za demokratickou.
Pracovala jsem proti ní. Kdyby se stal zázrak a já byla
propu‰tûna, pracovala bych protí ní znovu.” V
uprchlickém tábofie v Nûmecku proces sledoval  manÏel
dr. Horákové s Jifiím Cornem. S dr. Horákem jsem se
pozdûji nûkolikrát setkal a vÏdycky ve mnû nûco umfielo
pfii pfiedstavû, Ïe  sly‰el v rozhlase rozsudek smrti nad
svou Ïenou. S Jifiím Cornem jsme po jeho pfiíchodu do
Kanady utvofiili Klub Milady Horákové a 2. ãervence
1953 uspofiádali na její pamût v Museum Theatre v
Torontu tryznu, pfii níÏ hlavním fieãníkem byla kanadská
poslankynû Margaret Aitken. Vidûla dr. Horákovou
jinak neÏ její  vrazi: “AÏ toto století se uzavfie, dr. Milada
Horáková bude legendou a její jméno jedním z jeho
nesmrteln˘ch jmén.. Pfied dvûma roky Centrum pro
evropská, ruská a euroasijská studia  na Torontské
univerzitû spolu s Generálním konzulátem âeské
republiky uspofiádalo semináfi o procesu s dr.
Horákovou, na kterém promluvil pfiední znalec tohoto
neprominutelného zloãinu, Marek Janáã, pfiedstaven˘
generálném konzulem Richardem Krpaãem a pfii kterém
byla dcefii dr. Horákové Janû pfiedána Masarykova
cena âeského a Slovenského sdruÏení v Kanadû,
udûlená  Miladû Horákové in memoriam.
Tû‰ili jsme se s vámi, kdykoliv se objevila jiskfiiãka
nadûje a kdyÏ pfii‰lo jaro 1968, byl jsem (jako nejmlad‰í
- a také svobodn˘) skupinou, zastupující rÛzné krajanské
organizace vybrán, abych se jel na to “praÏské jaro”

podívat. (Jak budoucnost ukázala, byla to moje jediná
cesta domÛ za celou dobu trvání komunistického
reÏimu). Nejdfiív jsem zajel do Bratislavy, kde jsem s
tatínkem v˘znamného slovenského politika Rudolfa
Fra‰tackého poloÏil na Bradle vûnec se stuhami
âeského a Slovenského sdruÏení v Kanadû,
Kanadského Sokola a Masarykova ústavu. Bratislava
byla plná rusk˘ch vojensk˘ch vozidel - V âierné nad
Tisou probíhala schÛzka mezi Dubãekem a BreÏnûvem.
V  Praze jsem nav‰tívil autora dopisu 2000 slov, Ludvíka
Vaculíka. Vaculík mi fiekl, Ïe se právû vrátil z âierné a
Ïe to visí takhle na vlásku; podle jeho soudu Dubãek
svedl soudruhy v Ústfiedním v˘boru strany na scestí
svou vírou, Ïe Sovûtsk˘ svaz v âeskovensku nezasáhne
a ponûvadÏ strávil léta v SSSR, soudruzi jeho názor
brali velmi váÏnû. Jinak mi radil, abychom si to v Praze
uÏili a nespotfiebovali v‰echen ãas na politiku. Nav‰tívil
jsem paní Hanu Bene‰ovou v Sezimovû Ústí, kde jsem
na hrob jejího manÏela poloÏil vûnec. Paní Bene‰ová
byla velmi optimistická, neoãekávala, Ïe SSSR zasáhne,
hodnû spoléhala na mladou generaci (zfiejmû zvlá‰È
drÏela na Císafie). Na MasarykÛv hrob v Lánech jsem
poloÏil vûnec se stuhou “Vûrni zÛstaneme”. Nûkolik
málo dní po návratu do Toronta jsem byl krátce po
pÛlnoci probuzen dcerou Jifiího Corna (v té dobû
generáæního jednatele âeského a Slovenského sdruÏení
v Kanadû), která mi pfiinesla jeho vzkaz, Ïe armády
Var‰avského paktu pfiepadly âeskoslovensko a Ïe
prvním letadlem ráno letíme do Ottawy na schÛzku s
ãleny kanadské vlády.
V letadle do Ottawy jsem dal dohromady Ïádost
kanadské vládû. Mûla v podstatû dva body: Ïádali
jsme, aby Kanada na zasedání Spojen˘ch národÛ
odsoudila pfiepadení âeskoslovenska a aby pfiijala co
moÏná nejvût‰í poãet na‰ich uprchlíkÛ, ktefií se valili
hlavnû do Vídnû (komunisté se je ani nepokou‰eli
zastavit - zbavili se nejhluãnûj‰í opozice). SchÛzky s
ãleny kanadské vlády jsem se nezúãastnil - byla nás
pûkná kupa a nechtûl jsem, abychom vypadali jako
pû‰í invaze.
Po návratu do Toronta jsme zorganizovali masov˘
protest u torontské radnice. Byl jsem jedním z fieãníkÛ.
Své poznámky jsem zakonãil: (pfieklad) “NemÛÏeme-li
poslat své tanky proti sovûtsk˘m, alespoÀ se znovu
zasvûÈme vzne‰en˘m ideálÛm svobody, domáhejme
se stále silnûji a neodbytnûji svobody pro v‰ecky. Za
Ïeleznou oponou ná‰ hlas sly‰í, a stále silnûj‰í ozvûna
se vrací. Jednoho dne tato ozvûna naroste do síly

uragánu, kter˘ sovûtské tanky nepfiemohou.”
Kanadská vláda Pierra Elliota Trudeau splnila svÛj
pfiíslib: bûhem nûkolika mûsícÛ do Kanady pfiijalo pfies
deset tisíc ãeskoslovensk˘ch uprchlíkÛ.
Jak vnímáte âeskou Republiku dnes? Myslíte si, Ïe
více neÏ 20 let po revoluci, je âeská republika
opravdu demokratickou zemí?
Myslím, Ïe zvenãí politick˘ Ïivot v âeské republice se
jeví jako chaotické, vulgární divadlo. Tak se
pravdûpodobnû jeví politick˘ Ïivot v kaÏdé demokracii,
ale v âeské republice je ten dojem zvlá‰È siln˘. JestliÏe
hlavním znakem demokracie je moÏnost volit si svou
vládu, pak âeská republika demokracií je. Je-li opravdu
demokratickou zemí nevím, ponûvadÏ nevím, jak
“opravdu demokratickou zemi” definujete. Mrzí mne, Ïe
sly‰ím tolik stíÏností na korupci, i tam, kde ve vyspûlej‰ích
zemích se vyskytuje jen zfiídka: zkorumpovaná policie
a dokonce i soudci. Sly‰ím, jak neurvale se b˘valí
ãlenové komunistické strany prodírají k moci a snaÏí se
obsadit kaÏdé v˘znaãnûj‰í místo. Pochopitelnû
jmenování b˘valého komunisty pfiedsedou vlády (sotva
dvacet let po pádu brutálního reÏimu nastoleného
komunistickou stranou) se nûkter˘m z nás venku zdá
skoro groteskní. JestliÏe tedy mohu zrekapitulovat svÛj
nejpesimiãtûj‰í pohled na historii své rodné zemû od
pádu komunizmu, vypadá to nevesele: ztratili jsme
polovinu území, zloãiny a bezpráví reÏimu se zapomnûly,
zachovali jsme komunistické stranû politickou bázi,
vybíjíme se v ‰kandálech (sexuálních - coÏ koneãnû je
oblíbená ãinnost politikÛ a jin˘ch celebrit po celém
svûtû - ale i jin˘ch: rozkrádání majetku a obohacování
prostfiednictvím stranické politiky, v˘roba doktorátÛ atd.).
Ale kdyÏ se dobfie vyspím, vidím to rÛÏovûji: po pádu
reÏimu nebyly kandelábry ozdobeny obûtmi
spravedlivého hnûvu, Slováci a âe‰i se sice proti vÛli
obou národÛ rozdûlili, ale docela pokojnû, celkem si
nevedou hÛfi neÏ nûkteré vãera bratrské národy (které,
dokud byly v bratrském svazku mûly obãas tendenci
jednoho z bratfií obsadit), máme bohat˘ politick˘ Ïivot,
tak bohat˘, Ïe jedna z na‰ich stran (aÏ do Mnichova
jeden z dvou nosn˘ch pilífiÛ ãeskoslovenské demokracie
a pozdûji - a dosud- vûrná kamarádka komunistÛ)
poloÏí vládu druhé strany v okamÏiku, kdy tato vláda
má moÏnost dát republice zazáfiit na mezinárodním
politickém nebi; a strana, která zemi násilnû vládla 40
rokÛ, uÏ zaãala plánovat prezidentské volby, které se
mají konat aÏ za tfii roky. A samozfiejmû mnû se to hezky
pí‰e, tisíce mílí za mofiem.

Pokračování z minulého čísla

(Pokraãování pfií‰tû.)
***
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Nejde jen o Obratníky
(Raka a Kozoroha)

Jako spirituální pfiíklad stojí mezi nejvût‰ími muÏi na‰eho
vûku. (Karl Shapiro, v˘znamn˘ americk˘ básník)
Letos v ãervnu tomu bude tfiicet let od úmrtí spisovatele,
kterého mûl Karl Shapiro na mysli.
Henry Valentine Miller není ãasto jmenován mezi
nejv˘znamnûj‰ími americk˘mi spisovateli na‰eho vûku.
Taková hodnocení pochází z per a hlav literárních
kritikÛ a odborníkÛ, vût‰inou vûci znal˘ch.
Pravdûpodobnû. Já se samozfiejmû za takového
odborníka nepokládám, ale pfiesto si myslím, Ïe tento
autor je mnohdy ponûkud nesprávnû chápán a jeho
v˘znam nedocenûn. Je mu pfiiãítáno v˘znamné místo
mezi spisovateli, ktefií se sv˘m dílem, poznamenan˘m
sexualitou ãi obscenitou, dostali ve známost ãtenáfiÛm
ãi po pfiestál˘ch potíÏích s cenzurou, na literární v˘sluní.
A to je, myslím veliké nedorozumûní, hodnocení
ponûkud pokulhávající jednostranností náhledu. NeboÈ
H. Miller není jen autorem knih, které jej vynesly na
obûÏnou dráhu jako tzv. kontroverzního autora. Tyto
knihy naopak tvofií obsahem jen bezmála nepatrnou
ãást jeho bohaté tvorby.
Dovoluji si poznamenat, Ïe kromû knihy Sunday After
War (Nedûle po válce) snad v‰echny jeho dal‰í knihy
jsem ãetl a dokonce je i mám. Mohu tedy fiíct, Ïe snad
trochu vím, o ãem pí‰u.
Dle mého názoru H. Miller se smûle fiadí vedle autory
jako Joyce nebo Céline ãi básník Whitman a dal‰í,
vedle nichÏ ale uvádûn mnohdy není.
Co já povaÏuji na jeho knihách za nejcennûj‰í, je jakási
opravdovost, vûrohodnost, aã nûkdy to snad mÛÏe b˘t
i jenom jím vytvofien˘ dojem. A nûkdy si tfieba na jedné
stránce i protifieãí. Ale to jsou jen, dle mého názoru,
malé závady na jeho zcela ojedinûlém díle, kde sex (to
slovo se mi nikdy nelíbilo) je chudiãkou Popelkou mezi
závaÏn˘mi my‰lenkami, sdûlovan˘mi navíc zajímav˘m,
vpravdû originálním zpÛsobem. Mnohdy je to text
pfiipomínající poezii v próze, pfiípadnû díla impresionistÛ.
Je to autor, kter˘ ãtenáfie (tedy mû rozhodnû), s
obdivuhodnou snadností dostává mezi postavy sv˘ch
knih. Po jeho bok, neboÈ pfieváÏnû jde v nich o autora
samého. Jeho kritika Ameriky jeho ãasÛ (a do jisté míry
i m˘ch ãasÛ) mi nejednou pfiipadá, snad vlivem
zku‰enosti s jinou velmocí, Sovûtsk˘m svazem, aÏ
mnohdy velmi pfiísná, ale dnes, po mnoha letech
Ïivota na americkém kontinentû musím mu dát ve
velmi mnohém za pravdu.
Napadlo mû jednou, jak by asi byl H. Miller hodnocen,
kdyby nenapsal ty knihy, kde je zmínka o tûlesném
obcování mezi muÏem a Ïenou. To by mû skuteãnû
moc zajímalo! Jak by pak kritik mohl vycházet jen z
knih jako Air Conditioned Nightmare, Remember to
Remember, Black Spring, Big Sur and the Oranges of
Hieronymus Bosch, Cosmological Eye, The Colossus
of Maroussi (snad jedna z nejlep‰ích knih napsaná o
¤ecku) Wisdom of the Heart, The Books in My Life,
Reflections, Letters to My Friends, Stand Still Like the
Hummingbird, The Time of the Assassins, Just Wild
About Harry, The Smile at the Foot of the Ladder?
MÛÏe-li autor napsat tak citlivou skicu jako je tato The
Smile at the Foot of the Ladder, pfiíbûh stárnoucího
klauna, kter˘, v zastoupení za onemocnûlého kolegu,
v dobû, kdy sám uÏ jako klaun nevystupoval, ale chtûl
tomuto ménû schopnému kolegovi pomoci ke slávû,
pak si snad ãtenáfi uvûdomí ono zkreslující hodnocení
Henryho Millera jen jako spisovatele, kter˘ prolomil
bariéru psaní o sexu ... jak je klasifikován napfi. v
Almanachu 2000, Struãné Encyklopedii a patrnû i
jin˘ch uãen˘ch zdrojích pro ãtenáfiovo pouãení.
Na‰e první âeskoslovenská republika vyznaãovala se
nemalou znalostí dobré literatury. O tom jsem se mohl
sám pfiesvûdãit. Kontroverzní díla Joyceho Odyssea a
Millerova Obratníku raka vy‰la ãesky na sklonku
tfiicát˘ch let. MillerÛv Obratník v roce 1938 jako první
v cizím jazyce, kromû francouzského vydání. Dodnes
si pamatuji ten ãtenáfisk˘ záÏitek, kdyÏ jsem obû knihy,
vypÛjãené jen na legitimaci v Univerzitní knihovnû,
hltal s vût‰ím zaujetím neÏ vztahy matematické a
fyzikální, které mne ale také nádhernû fascinovaly…

Vladimír Cícha - Vancouver
***

Pfied uzávûrkou: Dusík odstoupil.
Li‰ka napadl premiéra a âEZ

Deset t˘dnÛ pfied volbami vláda pfiichází o jednoho ãlena.
Ministr Ïivotního prostfiedí za SZ Jan Dusík vãera rezignoval.
DÛvodem je plánovaná obnova severoãeské tepelné
elektrárny v Prunéfiovû. ODS vzápûtí oznámila, Ïe by mûla o
funkci zájem: mluví o námûstkyni Rut Bízkové z ODS.

Podle Dusíka plány âEZ ve dvou parametrech neodpovídají
nejlep‰ím dostupn˘m technologiím, ale premiér Jan Fischer
ho pr˘ nutil k bezodkladnému podpisu posudku, kter˘ by
obnovu posvûtil. Tomu se Dusík podle sv˘ch slov vzepfiel.

Zelení se ústy ‰éfa Ondfieje Li‰ky vzápûtí pustili do premiéra
Jana Fischera, Ïe ustoupil tlaku âEZ. Této firmû navíc vyãetli,
Ïe se chová jako stát ve státû a ovládá politiky.

Fischer podle Dusíka, kter˘ se za‰títil anal˘zou norské
spoleãnosti DNV k obnovû elektrárny, osobnû odmítl dal‰í
varianty postupu. Ministra pr˘ nutil k podpisu posudku
Prunéfiova (EIA), kter˘ hodnotí dopady elektrárny na Ïivotní
prostfiedí a bez kterého stavba nemÛÏe b˘t realizována. „Jan
Fischer vyjádfiil názor, Ïe není vhodné rozhodnutí ve vûci
vlivu modernizace elektrárny Prunéfiov II na Ïivotní prostfiedí
opakovanû odkládat,“ uvedl mluvãí vlády Roman Prorok.

Dodal, Ïe premiér rozhodnutí ministra Ïivotního prostfiedí
neovlivÀoval. „VÏdy plnû respektoval, Ïe je to záleÏitost
odborné i vûcné kompetence a odpovûdnosti ministra Ïivotního
prostfiedí,“ podotkl Prorok.

Zelení chtûjí s premiérem jednat o Dusíkovû nástupci. „Ale
nebude to nikdo, kdo se bude ochoten podvolit tomu, jak si
firma âEZ pfieje, aby úfiady a vláda rozhodovaly,“ uvedl Li‰ka.

„Firma âEZ, která je vût‰inovû vlastnûná státem, ovlivÀuje
události do té míry, Ïe se jí obávají postavit nejen ministfii, ale
i premiér,“ dodal Li‰ka. Podle nûj se ãím dál více ukazuje, Ïe
ministfii i vláda skákají, jak píská âEZ.

Spoleãnost âEZ uvedla, Ïe se ke zprávû norské spoleãnosti
vyjádfií, aÏ ji bude mít k dispozici. „V momentu, kdy pfied
zvefiejnûním zprávy nevládní organizace komentují její údajn˘
obsah, je otázkou, nakolik mÛÏe b˘t vûrohodná a neupravená,“
uvedla mluvãí âEZ Eva Nováková.

·éf ODS Mirek Topolánek Právu v SMS napsal, Ïe Dusík
„byl pod obrovsk˘m tlakem zelen˘ch. Prunéfiov je umûl˘
problém. Jeho nástupkynû, protoÏe pfiedpokládám, Ïe to

bude Rut Bízková, to zvládne.“ Bízková je námûstkyní ministra
za ODS.

Pfiedseda âSSD Jifií Paroubek fiekl Právu, Ïe si musí
vyslechnout Fischerovo stanovisko.

„Buì premiér tlak na ministra pfiehnal, anebo pfii jeho známé
korektnosti se vedení SZ snaÏí celou vûc zpolitizovat tak, aby
pfied volbami mohli hrát pozici bojovníka proti âEZ. Pfiitom tfii
roky byli ve vládû, která âEZ tolerovala,“ podotkl Paroubek,
kter˘ kandiduje na Ústecku.

Ten pfiedpokládá, Ïe rezignace Dusíka povede k urychlené
modernizaci Prunéfiova: „Z toho budou profitovat zejména
obyvatelé Ústeckého kraje, neboÈ dojde ke zlep‰ení Ïivotního
prostfiedí a ovzdu‰í, protoÏe po modernizaci elektrárny v˘raznû
klesnou emise síry, oxidÛ uhlíku i dusíku.“

Dusík vyt˘ká projektu âEZ niÏ‰í úãinnost a vy‰‰í emise
oxidu uhliãitého, coÏ podle nûj potvrdila i zvefiejnûná studie
DNV.

Podle sv˘ch slov chtûl âEZ vyzvat k pfiedloÏení varianty s
úãinnûj‰í technologií, pfiípadnû k návrhu kompenzaãních
opatfiení ke sníÏení emisí CO2.

Podle v˘sledku norské studie nesplÀuje projekt âEZ
minimální úãinnost 42 % a pfiekraãuje také limit pro emise
CO2. „Realizací této varianty by se emise CO2 zv˘‰ily o 5 %.
Podle na‰eho názoru nebyly prozkoumány technické
moÏnosti, které by odchylku v úãinnosti a emisích
odÛvodÀovaly,“ fiekl Bart Adams z DNV.

***

Slovak House
Slovak Infocentre

8 Clarence Square, Toronto
Otvoreno:

Streda 15:00-17:00
Tel.: 416/689-9889

E-mail: info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org
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BEST VALUE!!!

HURRY!!
 SPRING AND SUMMER

AIRLINE TICKETS ON SALE

AS OF MARCH 1,2010 A VALID

PASSPORT IS REQUIRED

 FOR TRAVEL TO MEXICO

HEART OF EUROPE

   A DIVISION OF UNIGLOBE

ENTERPRISE TRAVEL LTD.

1221 YONGE STREET

(BY SUMMERHILL

SUBWAY STATION)

TORONTO, ON

M4T 2T8

Phone: 416-504-3800

  Toll free:1-800-825-7577

Heart of Europe Holidays:

416-504-6399

Fax: 416-363-2205

A GETAWAY THAT’S MORE

THAN JUST A HOLIDAY!!!

ADVENTURE TRAVEL

 - EXOTIC TRAVEL

LUXURIOUS TRAVEL

 - ROMANTIC TRAVEL

WE OFFER ALL!!!

TRAVEL AND MEDICAL INSURANCE,

AIRLINE TICKETS

WWW.TICO.CA #1810380

Teplice nadále v ãele
Pondûlní dohrávka Slavia-âeské Budûjovice
pfiinesla dva rozdílné poloãasy. V prvním záfiil jubilant
Stanislav Vlãek, kter˘ hrál svÛj 400. zápas v ãeské
lize a je tak devát˘m hráãem, kterému se to podafiilo.
JiÏ v druhé minutû otevfiel skóre a v 11. minutû
nastfielil tyã. Navíc zaznamenal v 43. minutû vítûznou
branku hlavou. Nedafiilo se naopak slovenskému
brankáfii Seneckému v dresu Slavie, kter˘ inkasoval
v 26. minutû po stfiele âernáka z tfiiceti metrÛ a v 39.
minutû po slab‰í ránû Ondrá‰ka z vápna. Druhou
branku Slavie vstfielil Janda, kdyÏ dorazil míã
odraÏen˘ od bfievna po hlaviãce Trubily z dvaceti
metrÛ. Slavia vyhrála 3:2.
Ve stfiedu se pak dohrával poslední podzimní zápas,
v kterém Teplice, aÏ po velké námaze zdolaly
PlzeÀ 2:1.
V 19. kole byla soustfiedûna pozornost na zápas
Slavie s Teplicemi. Utkání, od kterého se hodnû
oãekávalo poznamenala váÏná zranûní tfií hráãÛ v
prvém poloãase. Nejprve teplick˘ Matula hlavou
knockoutoval slávistického Jandu a oba hráãi
putovali pro podezfiení z otfiesu mozku do nemocnice
na pozorování. O pár minut pozdûji pronikal Naumov
po levém kfiídle a teplick˘ Klein ho skluzem zastavil
tak ne‰Èastnû, Ïe na hfii‰tû musela pfiijet sanitka a
makedonského útoãníka odvézt do nemocnice s
dvojitou frakturou. V prvním poloãase se pak
nastavovalo dvanáct minut. Bylo vidût, Ïe hráãi
utkání dohráli jen z povinnosti a zápas se skonãil
0:0, coÏ vyhovovalo více Teplicím. V nedûli pak
Sparta v závûru utkání otoãila zápas v Mladé
Boleslavi a vyhrála 2:1. V souboji na konci tabulky
hráli stfiíÏkov‰tí Bohemians se Slováckem 1:1 a
Bohemians 1905 prohráli v Plzni 0:3. Ostatní zápasy:
âeské Budûjovice-Liberec 1:1, Olomouc-Pfiíbram
3:1, Jablonec-Kladno 1:0 a v pondûlním moravském
derby hrálo Brno s Ostravou 1:1.

***
Tabulka po 19.kole:

1. Teplice 19 11 7 1 33:18 40
2. Sparta 19 10 9 0 23:9 39
3. Jablonec 19 11 4 4 22:16 37
4. Ostrava 19 10 6 3 28:17 36
5. PlzeÀ 19 9 6 4 23:15 33
6. Slavia 19 8 7 4 25:16 31
7. Olomouc 19 8 4 7 31:20 28
8. Boleslav 18 7 4 7 29:24 25
9. Pfiíbram 18 7 3 8 19:21 24
10. Brno 19 6 6 7 17:23 24
11. Liberec 19 6 3 10 19:26 21
12. Bohemians 19 5 5 9 11:19 20
13. Budûjovice 19 3 7 9 16:25 16
14. Slovácko 19 4 3 12 15:27 15
15. Kladno 19 4 2 13 13:29 14
16. Boh. Praha 19 3 2 14 17:36 11

CorgoÀ liga
V 22. kole na Slovensku rozdrtila Trnava Dunajskou
Stredu 7:0, kdyÏ jiÏ v poloãase vedla 3:0. Slovan se
trápil s Nitrou a po bezbrankovém poloãase vyhrál
tûsnû 2:1. Ko‰ice ani proti Dubnici nezvítûzily a
hrály doma 1:1, zatímco dal‰í v˘chodoslovensk˘
klub Pre‰ov prohrál v RuÏomberoku 0:2. Nedafiilo
se ani PetrÏalce, která se stejn˘m v˘sledkem
neuspûla v Senici.

***

TABUªKA
1.Îilina 22 16 2 4 36:10 50
2.Slovan 22 14 4 4 35:17 46
3.Bystrica 22 12 7 3 31:17 43
4.Nitra 22 9 5 8 24:20 32
5.Senica 22 9 5 8 21:26 32
6.Trnava 22 9 4 9 37:25 31
7.RuÏomberok 22 7 6 9 23:27 27
8.Pre‰ov 22 7 4 11 18:23 25
9.PetrÏalka 22 6 5 11 24:28 23
10.Dun. Streda 22 5 7 10 18:32 22
11.Dubnica 22 5 6 11 16:32 21
12.Ko‰ice 22 3 5 14 18:44 14

NHL
Andrej Meszaros se ohlédl

za olympiádou
Toronto-Tampa Bay 4:3

(0:1, 2:1, 1:1, 1:0)
Není vyjimkou, Ïe v posledních zápasech jdou
zápasy Toronta do prodlouÏení. To platí i o zápase
proti Tampû Bay. Domácí zvítûzili 4:3 v prodlouÏení.
Bodová ztráta mrzela slovenského reprezentanta v
dresu Tampy Andreje Meszáro‰e.
ABE: Jak moc mrzí ztráta bodu?
AM: Mrzí to velmi, protoÏe kaÏd˘ bod potfiebujeme.

SoutûÏ se krátí a do konce chybí pouze ‰estnáct
zápasÛ. Nûkteré t˘my pfied námi také vyhrávají.
Musíme se z toho vyspat a jít dále.
ABE: Jak je nároãn˘ závûr sezóny, hrajete

prakticky kaÏd˘ druh˘ den?
AM: Je to velmi nároãné, po olympiádû se to

zahustilo, ale nelze se na to vymlouvat, v‰ichni mají
stejné podmínky.
ABE: Jaké jsou vzpomínky na olympiádu?
AM: Krásné i bolavé. Dotáhli jsme to na ãtvrté

místo, ale vedli jsme v boji o bronzovou medaili o
dvû branky v poslední tfietinû, ale nastal nûjak˘
zkrat. Mrzí to o to víc, Ïe jsme bronz mûli na dosah
a také proto, Ïe uÏ v slovenské reprezentaci taková
parta nebude. Bylo to skvûlé, byla legrace a budou
na to hezké vzpomínky.
ABE: Podle vás, které slovenské muÏstvo bylo

lep‰í - to které získalo titul mistrÛ svûta nebo
tohle z Vancouveru?
AM: TûÏko se to porovnává. MS bylo krásn˘m

úspûchem, ale nebyli tam ti nejlep‰í hráãi, Na
olympiádû byli nejlep‰í hráãi na svûtû, my jsme
mnohé z nich dokázali porazit. Obojí je krásné, b˘t
mistrem svûta i ãtvrt˘m na olympiádû.  Myslím si, Ïe
obû muÏstva byla vynikající.
ABE: Po prohfie s âeskem byl jak˘msi zlomem

zápas s Ruskem, kdy jste vyhráli na samostatné
nájezdy 2:1. Jaké jsou vzpomínky na toto utkání?
AM: ·li jsme do zápasu, Ïe nemáme co ztratit.

Rusové byli favority. Perfektnû jsme bránili, i kdyÏ
jsme prohrávali. AÏ v padesáté minutû jsme
vyrovnali a pfii samostatn˘ch nájezdech nás podrÏel
Halák a Demitra rozhodl.
ABE: Proti Loty‰sku jiÏ to byl jin˘ t˘m, kter˘

mûl sebevûdomí…
AM: Své sehrál den volna a jeden trénink.  Do toho

zápasu jsme ‰li naplno.
ABE: V play-off jste v‰ak byli favority proti

Norsku, ale byl to vyrovnan˘ zápas…
AM: I to bylo tûÏké utkání. Tlaãili jsme cel˘ zápas

a teprve deset minut pfied koncem se to rozhodlo.
Ale o tom to je, bojovat do konce zápasu.
ABE: Proti ·védsku jste v‰ak favority nebyli a

pfiesto jste zvítûzili…
AM: My jsme vûdûli pfiesnû, co hrají. Bránili jsme

ve stfiedním pásmu a podafiilo se nám to. PodrÏel
nás Jaroslav Halák.
ABE: Jedno z nejhezãích utkání bylo proti

Kanadû a pfiesto vám mnozí vyãítali, Ïe jste byli
v první tfietinû zakfiiknutí…
AM: V první tfietinû jsme se snaÏili bránit,

kdybychom to otevfieli, tak bychom mohli dostat
pût, ‰est branek, to jsme nechtûli dovolit. Druhou
tfietinu jsme hráli jiÏ lépe a tfietí jsme mûli navrch.
Chybûli moÏná dvû minuty a dokázali bychom
vyrovnat. Kdo ví, tfieba bychom pak vyhráli v
prodlouÏení. Jsou na to hezké vzpomínky a byly
velké ‰ance na konci utkání. Bylo by to krásné, ale
myslím si, Ïe jsme nezklamali.
ABE: Olympiada je minulostí a jaká je ‰ance,

Ïe Tampa postoupí do play-off o Stanley Cup?
AM: Potfiebujeme kaÏd˘ bod. Ze ‰estnácti zápasÛ

bychom mûli vyhrát minimálnû ãtrnáct. Bude to
velmi tûÏké a bude záleÏet i na tûch ostatních.
Nesmíme se v‰ak na to ohlíÏet a musíme kaÏd˘
zápas hrát svoji hru naplno. Právû proto mrzí, Ïe
dnes jsme oba nezískali.
ABE: Jak moc se projevuje únava?
AM: Únavu trochu zaãínám cítit, ale myslím si, Ïe

je to normální. Olympiada mûla ‰ílen˘ rozvrh. Za
deset dnÛ sedm zápasÛ. Tfiikrát to ‰lo po dvou, ale
jak jiÏ jsem fiekl, jsou na to krásné vzpomínky. Ti, co
nehráli, tak si mohli vyléãit zranûní a odpoãinout si.
Ale reprezentovat svou zem by asi nikdo neodmítl.

***

Phil Kessel. Za Devils vyrovnal v 36. minutû
Clarkson. V úvodu prodlouÏení hrálo sice Toronto
pfiesilovku ãtyfii na tfii, ale nevyuÏilo ji a tak rozhodly
samostatné nájezdy. V dresu New Jersey se po
letech se‰li Martin ·koula a Patrik Eliá‰. ·koula
odehrál 19:49 minut Patrik Eliá‰ byl na ledû o jednu
minutu a tfiináct vtefiin déle. S v˘sledkem sice nebyli
nad‰eni, ale po vítûzství nad Pittsburghem jim
ztráta bodu tolik nevadila. Nejprve hodnotil utkání
Martin ·koula:
M·: Nehráli jsme nejlépe. Vydfieli jsme bod. V
nájezdech pak ‰lo o ‰tûstí.
ABE: Byl jste nûkolik hodin na soupisce Toronta
Maple Leafs, jak jste pfiijímal tento trade: Z
Pittsburghu do Toronta a z Toronta do New
Jersey?
M·: OkamÏitû mi Toronto fieklo, Ïe mne vymûní
dál, takÏe jsem ani do Toronta nejel. Jenom jsem
ãekal u telefonu, kam pÛjdu.
ABE: TakÏe to nebylo tak dramatické, jak to

Záver slovenskej extraligy
51. kolo: Sp. Nová Ves-Poprad 3:4, Ban. Bystrica-
Lipt. Mikulá‰ 7:1, Trenãín-Slovan 3:8, Nitra-Zvolen
3:0, Îilina-Skalica 2:3, Ko‰ice-Martin 4:0.
52. kolo: Martin-Îilina 3:4, Skalica-Nitra 3:0, Zvolen-
Trenãín 6:4, Slovan-Ban. Bystrica 3:4 po sam. naj.,
Lipt. Mikulá‰-Sp. Nová Ves 4:6, HK Orange 20-
Poprad 2:7.

Závereãná tabuºka
1. Slovan 47 35 5 2 5 199:101 117
2. Bystrica 47 24 10 4 9 179:133 96
3. Ko‰ice 47 24 3 317 179:126 81
4. Martin 47 22 4 516 139:131 79
5. Skalica 47 23 3 417 153:137 79
6. Poprad 47 24 0 518 155:132 77
7. Nitra 47 21 5 318 127:130 76
8. Zvolen 47 20 3 519 132:126 71
9. Trenãín 47 17 3 423 159:167 61
10. Îilina 47 12 8 423 126:158 56
11. Sp. N. Ves 47 13 2 527 125:168 48
12. L. Mikulá‰ 47 12 2 528 129:185 45
13. Orange 36 4 1 031 70:178 14

Eliá‰ a ·koula se se‰li
mezi ëábly

Toronto-NJ Devils 2:1
 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, sn: 3:1)

Teprve samostatné nájezdy rozhodly o vítûzství
posledního muÏstva ve V˘chodní konferenci nad
vedoucím muÏstvem Atlantské konference NJ
Devils. Toronto totiÏ promûnilo v‰echny tfii nájezdy
Kesslem, Kuleminem i Mitchelem. RovnûÏ hostující
Zach Parise pfiekonal domácího brankáfie Jean-
Sebastien Giguera, ale druh˘ nájezd Patrik Eliá‰
nepromûnil, takÏe si Maple Leafs pfiipsali oba body.
Jejich vedoucí branku v závûru první tfietiny vstfielil

Hokejová play offs
V pfiedkole hokejového play-offs zvítûzili favorité,
ale vÏdy to bylo na pût zápasÛ: Slavia-Litvínov 3:1,
1:5, 5:3, 3:5, a 5:3; Liberec-Budûjovice 2:1, 6:5,
1:4, 5:6 (SN) a 9:1.
V prvním kole jsou pak odehrány první dva zápasy:
Pardubice-Tfiinec 1:3 a 5:3, Vítkovice-Sparta 4:1 a
0:2, Zlín-Slavia 6:1 a 0:2, PlzeÀ-Liberec 4:0 a 4:1.
Na Slovensku: Slovan-Zvolen 8:2, 1:6 a 3:2 (SN),
Banská Bystrica-Nitra 3:4 (SN), 2:1 a 1:4, Ko‰ice-
Poprad 1:0 a 4:2, Martin-Skalica 2:6 a 4:5 (SN).

vypadalo z venku?
M·: Bylo to nervózní, ãekal jsem, co se bude dít.
Nakonec to bylo do New Jersey, coÏ je vlastnû od
Pittsburghu kousek, takÏe jsem blízko rodinû.
ABE: Jak moc byl emotivní pfiedchozí zápas
právû proti Pittsburghu?
M·: Byl to tak trochu play-offs zápas. Bylo velké
nasazení, hodnû soubojÛ. Nikdo nedal nic zadarmo,
ale hlavnû, Ïe jsme vyhráli. Pro mne to bylo urãité
zadostiuãinûní, protoÏe jsem v Pittsburghu mnoho
nehrál a nemûl jsem moc pfiíleÏitostí, aspoÀ jsem
tedy mohl ukázat, co ve mnû je. .
ABE: Co oãekáváte od této sezóny?
M·: Jsem rád, Ïe hraji v muÏstvu, které bude hrát
play-offs, kde pak záleÏí na ‰tûstí. Tam jsou ‰ance
vyrovnané. A tento t˘m má pfiedpoklady dotáhnout
to daleko.
Kapitán ãeského národního muÏstva Patrik Eliá‰
byl ponûkud struãnûj‰í, také na rozhovor bylo ménû
ãasu. Pfiesto jsme se i s ním vrátili k zápasu proti
Pittsburghu, protoÏe se hrál na den svatého Patricka:
ABE: Jaké byly oslavy po vítûzství a navíc v
tento den?
PE: DÛleÏité bylo hlavnû vítûzství. Na oslavy nebyl
ãas, protoÏe hned po utkání jsme museli jet sem do
Toronta. Byl to tfietí zápas ve ãtyfiech dnech, ale
dobr˘ je i ten bod, kter˘ jsme zde získali.
ABE: Jak vás pfii této zátûÏi poznamenala únava
ze vãerej‰ka?
PE: Hlavnû v první tfietinû. Chvíli to trvá neÏ se
ãlovûk dostane do tempa. Bûhem zápasu se to
zlep‰ilo. ·koda tûch nájezdÛ, Ïe jsme to nezvládli.
ABE: Na nájezd, kter˘ jste provádûl, jste se
rozjíÏdûl pomalu. VÏdycky jedete pomalu nebo
mûníte rychlost?
PE: Pfii nájezdech není potfieba rychlost, ale
trpûlivost. Vûdûl jsem, co chci udûlat. Naznaãil
jsem to, ale Giguera jsem pfiekvapil natolik, Ïe
spadl do brány a tak neudûlal potfiebn˘ pohyb, aby
roztáhl nohy a tudíÏ jsem mu tam nemohl poslat
puk. To se nepovedlo.
ABE: Jak vzpomínáte na ZOH?
PE: Bylo to zklamání. Ten záÏitek byl skvûl˘. ProÏíval
jsem to s rodinou s pfiáteli, ve skvûlé atmosféfie.
Parádní zázemí, ale v˘sledek nebyl dobr˘.
ABE: Proã vy i Slovensko jste mûli tolik trestn˘ch
minut proti Finsku?
PE: Zbyteãnû jsme se nechali vyluãovat a t˘m se
dostal z tempa, museli jsme bránit. Pfii oslabení
jsou nûktefií hráãi  vyuÏíváni víc a pak nemají tolik
sil, aby hráli ofenzívnû.

Ale‰ Bfiezina-Toronto
****

Eliáš (26) a Greene bojují s Mitchellem


