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Nové divadlo uvede tﬁi pﬁíbûhy o Ïivotû dvou
V slepej uliãke
Na úvod by sme sa radi ospravedlnili za nie celkom
objektívny v˘ber troch rozliãn˘ch britsk˘ch
autorov, ktorí okrem iného napísali aj jednoaktovky,
ktoré Vám ponúkame. V‰etci traja nezávisle na
sebe, prezentujú epizodky zo Ïivota partnersk˘ch
dvojic. A z akéhosi nepochopiteºného rozmaru
tvorcov, ide o páry heterosexuálne.
Poniektorí z nás to zaÏili na vlastnej kôÏi. Prvé
nesmelé slová, o ãosi smal‰ie dotyky, sladkobôºn˘
o‰iaº, eufória. V‰etko je jednoducho skvelé a takú
lásku, ako je ta na‰a svet e‰te nevidel. âas plynie.
Väã‰inou neúprosne. A za rohom ãíhajú v‰edné
chvíle. RuÏové okuliare menia filter. Zaostrujeme
zrak a vidíme to, ão predt˘m nie. Sám Ïivot sa nám
ukazuje v celej svojej jednotvárnej kráse a nasadzuje
nám dvojitého nelsona. Niekde to príde skôr, inde
neskôr… A pravda zvíÈazí. Aká je ale pravda?
Na zaãiatku sme sa ospravedlnili za politicky
nekorektnú voºbu tém t˘chto svieÏich dielok.
Ak niã iné, aspoÀ sú dobre napísané. Ako se toho
celého zmocnili obaja protagonisti a ich podporn˘
t˘m, posúìte sami.
Ivan Zná‰ik - manÏel. UÏ tretí raz. Zatiaº.
***

Zuzana Martínková-Zná‰iková a Ivan Rázl se objeví ve hﬁe 3x2. Hru mÛÏete vidût v Joseph Workmen Auditoriu, 1001
Queen St. W., Toronto a to v pátek 13. ledna od 20 hodin, v sobotu 14. ledna 2006 v 16 a 20 hodin a v nedûli 16. ledna
2006 od 16 hodin.
Foto: V. Kohoutová

Nûkdo nám krade du‰i
Mezi Vánocemi a Nov˘m rokem si vût‰inou pﬁejeme
v‰e nejlep‰í. Je to proto, Ïe pﬁed Vánocemi jsme to jaksi
nestihli.
SnaÏíme se napsat tûm, kter˘m jsme pﬁed Vánocemi
nenapsali. Je to skvûlá pﬁíleÏitost zavolat tûm, kter˘m
jsme jiÏ dlouho nevolali. Najednou je tak trochu více
ãasu.
KdyÏ jsem na sklonku minulého roku zavolal
slovenskému reÏiséru Du‰anu Hanákovi, tak si
postûÏoval nebo spí‰ jen konstatoval: „Ví‰, nûkdo nám
krade du‰i!“
NaráÏel na situaci, kdy se v‰e vsadilo na ekonomiku a
umûní je nûco jaksi nadbyteãného. Jak ﬁíkával Václav
Klaus. „To je pouze ta ‰lehaãka na dortu.“
Pomalu vyrÛstá nová generace filmaﬁÛ, kteﬁí jiÏ
nepotﬁebují pracovat star˘m zpÛsobem. Vytvoﬁit si
scénáﬁ a mít dopﬁedu my‰lenku, kterou by chtûli sdûlit.
Levn˘m zpÛsobem natoãí mnoÏství materiálu a pak z
toho udûlají nûjak˘ celek. TotéÏ se dûje i s fotografií.
Nafotíme mnoÏství snímkÛ a pak z nich vybereme ty
nejlep‰í a z nich pak je‰tû udûláme v˘ﬁez.
O co pﬁicházíme, je ten pohled, to vnímání pﬁírody,
architektury, krajiny, kdyÏ jsme na místû. Pﬁicházíme o
ten vztah s tím, s ãím pracujeme. Nahrazujeme to
vztahem s poãítaãem. To by je‰tû nebylo nejhor‰í,
kdybychom dokázali ten pÛvodní vztah udrÏet. JenÏe
problém je v tom, Ïe my si myslíme, Ïe nás to neovlivÀuje.
MoÏná je‰tû generace, která poznala jin˘ zpÛsob
kreativity je schopná odolat. Ale jak bude odolávat
generace, která nic jiného nepoznala a které bude

vtloukáno do hlavy od útlého dûtství, Ïe umûní existuje
pouze na poãítaãi a Ïe du‰i k umûní nepotﬁebuje?
Ujistil jsem Du‰ana, Ïe to není pouze slovensk˘
problém, ale Ïe moje Ïena proÏívá totéÏ na Ontario
College of Arts and Design v Torontu. Myslím si, Ïe ho
to moc nepotû‰ilo.
Vzpomnûl jsem si znovu na tento rozhovor, kdyÏ jsem
vidûl film Michelangela Antonioniho PasaÏér (The
Passenger). Film trvá 126 minut, ale od prvního
okamÏiku a je‰tû pûknou chvíli po skonãení filmu jsme
v úÏasu nad dokonalostí tohoto díla. Pﬁi tom tento film
na rozdíl od Zvût‰eniny (Blow-Up) zÛstal neznám˘ a
pouze nyní bude od 13. do 18. ledna 2006 promítán v
Cinematheque Ontario (317 Dundas St. W., Toronto).
Pokud by se film rozstﬁíhal na mnoÏství diapozitivÛ,
kaÏd˘ ze snímkÛ by se dal promítat samostatnû.
Antonioni dokonale cítí s krajinou, dokáÏe postavy (v
hlavní roli Jack Nicholson) zasadit do prostﬁedí. Pﬁesnû,
dokonale jako malíﬁ, kter˘ zná malbu star˘ch mistrÛ.
Nelze se divit, reÏisér totiÏ vystudoval na Bolognské
univerzitû divadlo a klasické v˘tvarné umûní. Pﬁíbûh
pﬁipomíná existencialismus Alberta Camuse, kdy je
ãlovûk potrestán za to, Ïe zmûní svou identitu. ¤eãeno
slovy opilcÛ z praÏsk˘ch hospod: „Pﬁed sebou neuteãe‰!“

PﬁestoÏe se jedná o velice sloÏité my‰lenky, divák se
neztrácí v komplikovan˘ch dialozích. Film je nabit sexem
a erotikou, ale není zde ani jedna postelová scéna
(moÏná jedna skrz okno a zdálky). Dokonce i honiãka
s autem je naprosto pﬁirozená a reálná a zapadá do
dûje.
AniÏ by padla otázka po Bohu, film vypovídá o hledání
smyslu Ïivota.
„KdyÏ pustím nûkter˘ z tûchto filmÛ studentÛm, po
promítání cítím, jakoby byla neviditelná zeì mezi nimi
a plátnem. Nemluví to k nim!“ Moje manÏelka se zkusila
zeptat na umûlecké ‰kole, kdo zná Ingmara Bergmana
nebo Wim Wenderse. Pouze jedna studentka o nich
sly‰ela.
A já si uvûdomuji, Ïe to není samozﬁejmostí, aby tyto
vûci hovoﬁily k nám. Asi jsme byli generací, která mûla
‰tûstí, Ïe film k ní promlouval. Na‰i rodiãe milovali
romány. My jsme zachytili soumrak této doby. Pﬁed
touto generací je konec filmu a jak ﬁíká mÛj synovec
David: „Mami, neÏije‰ v roce 1965!“ Má pravdu, film
PasaÏér byl natoãen o deset let pozdûji.
A dnes uÏ máme rok 2006 a lze si jen pﬁát, aby nám v
nûm ani v letech pﬁí‰tích nikdo neukradl du‰i.
Ale‰ Bﬁezina

“Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ottawe praje všetkým čitateľom
Satellitu šťastný nový rok 2006 plný splnených prianí, dobrých rozhodnutí
a úspechov v osobnom i pracovnom živote”
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Churches
âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (905) 337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward.

Toronto
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·ibﬁinky Sokola Toronto
se budou konat

v sobotu 28. ledna 2006
ve spoleãenské hale kostela sv. Václava,
496 Gladstone Avenue.
Zaãátek v 19.00 hodin.

Ráz “Karneval národÛ”.
Hudba Miro Letka.
Vstupné:
V pﬁedprodeji do 22. ledna 2006: 20.00 dolarÛ
(Prague Fine Food Emporium 416/504-5787
nebo Hana Jurásková 905/838-2541)
Po 22. lednu $25; masky $18.00.

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 17. záﬁí 2005 do ãervna 2006:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu Steeles West Gymnastics,
61 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky ulic Steeles Avenue West a Dufferin Street)

Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 20:00 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 20:00 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky ulic Eglinton Avenue West a Keele Street)

Informace: Jan Waldauf 416/626-3476, Ivo Sypták 416/656-0490

vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu opût v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 101 a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Úﬁední hodiny jsou jednou mûsíãnû,
vÏdy první úter˘ od 19 do 20 hod. (po pﬁedchozím zavolání)
v budovû kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave.
(KﬁiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.)
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272, fax: (416) 516-5311.

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940

Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836. Farár: P. Dolinsk˘.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbine Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko
a Rev, M. âajka. BohosluÏby 9:30 anglicky,
10:30 slovensky.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby: 13.11., 4. 12. a 24.12 v
17:00.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto

Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-nedûle
15:00 hodin.Duch. správce: Pavel Norbert Rous,
St. Adalbert R.C. Mission, 464 Plains Rd. W.,
Burlington L7T 1H2. Tel.: (905) 523-1932.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice: (Lyndale a
Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: Sobota 19.11. 2005 v 17 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,192 Frontenac
Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Sobota 19. 11. 2005
v 9:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Nedûle
20. 11. 2005 v 11:00

The Rotunda Gallery
presents

PICTORIUS EX ARTE
works by
Helena Pravda
January 2006, Kitchener City Hall

âeská televize Nov˘ Zábûr

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: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.

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: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).

“The Way of Life”

E-mailové adresy: Ústﬁedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca
Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

Knihovna na Masaryktownu
Stﬁeda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.

Tel.: 416-431-9477
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.

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.

My art encapsulates my
interpretation of the feelings and
experiences of a person. As a
figurative artist, I focus on only a
portion of the human body. In this
series, I use the depiction of hands
to capture the essence of a
person. Consequently, there are
many opportunities for me to be
spontaneous, yet reflective,
ensuring that the viewer has been
left with something to think about.

POZVÁNKA

Tûlocviãná jednota Sokol Toronto
vás srdeãnû zve na

âLENSKOU
BESEDU SE
SPOLEâNOU
VEâE¤Í
(„POTLUCK“)
v sobotu 14. ledna 2006 v 18.00 hodin
ve spoleãenské hale kostela sv. Václava,
496 Gladstone Avenue
V poﬁadu besedy budou podány poslední
informace t˘kající se
v˘pravy na‰í jednoty na XIV. v‰esokolsk˘
slet v Praze
Pﬁíspûvky jídel pro spoleãnou veãeﬁi
budou vdûãnû pﬁijaty.
Hosté jsou vítáni.

Česká doplňovací škola
je každou sobotu dopoledne

v hale
Kostela sv. Václava,
496 Gladstone Ave.,
Toronto
Informace podá
L. Čarková: 416/536-5342

January 12, 2006

Na okraj

Toronto

Novoroãní pozdrav z Pardubic

Churchill a Lidice
Nedávno zpﬁístupnûné dokumenty z
druhé svûtové války - vedle úmyslu
posadit Hitlera do elekrického kﬁesla
vypÛjãeného od AmeriãanÛ v pﬁípadû, Ïe
by vÛdce tisícileté ﬁí‰e byl zajat anglickou
armádou - zachycují rovnûÏ Churchillovu
reakci na masakr civilního obyvatelstva v
Lidicích - pomstu jednotek SS za
likvidování jejich druhého nejvy‰‰ího
velitele a ﬁí‰ského protektora v
Protektorátu Böhmen und Mähren,
Reinharda Heydricha, ãs. para‰utisty. V
létû r. 1942, pût dní po lidickém masakru,
Churchill navrhl, aby oplatou britská
letadla zniãila tﬁi nûmecké vesnice. Plánu,
aãkoliv jeho instinkt mu silnû radil opaãnû,
se vzdal pro odpor ãlenÛ vlády, kteﬁí se
obávali, Ïe takov˘ nálet by zbyteãnû
riskoval Ïivoty posádek. Clement Attlee
argumentoval, Ïe by bylo nemoudré
soutûÏit s Nûmci v hrÛzn˘ch akcích. Po
mém soudu mûl pravdu - i kdyÏ vdûãnû
sdílím vá‰nivost Churchillovy reakce. Tím
spí‰, Ïe v té dobû jsem byl totálnû nasazen
na Kladnû, jen pár kilometrÛ od Lidic.
***

Kanadské vyznamenání
plukovníku Tiboru Gregorovi
Poslední prezident Fondu pro âeské
univerzity a dlouholet˘ ãlen Torontské
skupiny âs. obce legionáﬁské a
Královsk˘ch kanadsk˘ch legií, plukovník
Tibor Gregor, minul˘ t˘den obdrÏel
medaili a dûkovn˘ dopis od kanadského
ministra pro záleÏitosti veteránÛ za úãast
v bojích o Normandii v Druhé svûtové
válce. Na památníku na pláÏi Juno v
Normandii je také toto jméno: Colonel
Tibor Gregor, Czechoslovak Armoured
Brigade, 1940-45, Falaise, Dunkirk.
Jméno hodné zapamatování...
Josef âermák
***

Kalendáfi
13.1. (pá) 20:00
14. 1. (so) 16:00 a 20:00
15.1. (ne) 16:00
3xDVA
Nové divadlo
Joe Workmen Auditorium
1001 Queen St. W
***
14.1. (so) 18:00
Potluck
Sokol Toronto
Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
22.1. (ne) 17:00
Prof. Ian Scott
Mozart in Prague
Opera excerpts with lecture
Nocturna na Masaryktownu
***
28. 1. (so) 19:00
·ibﬁinky
Sokol Toronto
Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
26.2. (ne) 17:00
The Drew Jureãka
Jazz Trio
Nocturna na Masaryktownu
***
2.4. (ne) 17:00
Zdenûk Plech bass baritone
Steven Philcox piaon
Nocturna na Masaryktownu
***
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Czech &Slovak Institutions

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

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 749-3178; Fax: 749-4989

VáÏení ãtenáﬁi, pﬁátelé a pﬁíznivci na‰í hudby. MoÏná si ﬁíkáte, Ïe se po nás slehla zem. Tak
âesk˘ konzulát
to urãitû ne! Po návratu z turné po Va‰í nádherné Kanadû se ná‰ soubor rozprchl, aby si uÏíval
zaslouÏen˘ch prázdnin. Organizaãní t˘m ve své ãinnosti nepolevil a pracoval na dal‰ím dûní
v Montrealu
a akcích. NeÏ se podaﬁilo získat v‰echny potﬁebné doklady o financování cesty v Kanadû a
Czech Consulate in Montreal
zúãtovat pﬁíspûvky, zaãal dal‰í ‰kolní rok, pravidelné pondûlní a ãtvrteãní zkou‰ky atd. I
1305 Ouest Avenue des Pines
ãlenská základna se trochu pozmûnila. V obnovené sestavû soubor tvrdû pracoval na nácviku
Montreal, QC H3G 1B2
skladeb pro adventní a vánoãní koncerty nov˘ch vánoãních koled a nacviãil dílo Magnificat
Tel.: (514) 849-4495
Jana Dismase Zelenky. Ale na své si pﬁi‰li také na‰i vûrní sváteãní pﬁíznivci. Jako kaÏd˘m
Fax: (514) 849-4117
rokem i letos VUS vystoupil s âeskou m‰í vánoãní Jakuba Jana Ryby, a to hned tﬁikrát: v E-mail: montreal@embassy.mzv.cz
Hradci Králové s FHK v rámci Unie ãesk˘ch pûveck˘ch sborÛ, v Pardubicích s komorní
Honorary consulates
filharmonií a v Dobru‰ce s orchestrem uãitelÛ základní umûlecké ‰koly.
Cel˘ podzim soubor nahrával nové CD, které ponese název „Ecce homo“. Toto CD bude
of the Czech Republic
osazeno hudbou, kterou jste mûli moÏnost od nás sly‰et. Kromû vlastní umûlecké práce soubor
vytûÏuje i získávání partnerÛ pro nahrání a vydání nového CD. V pﬁí‰tím roce se spoleãnû s Calgary, AB
VUS UK Praha pﬁipravujeme na veledílo Milo‰e Boka (*1968) „Skﬁítkové z Kﬁinického Honorary Consul:
údolí“ a také na dva italské mezinárodní festivaly.
Jaroslav Jelínek
âas v‰ak neúprosnû letí, proto bych jménem celého souboru chtûla v‰em ãtenáﬁÛm Satellitu
611-71st. Avenue SE.,
1-416 a pﬁíznivcÛm dobré hudby popﬁát do nového roku hodnû zdraví, lásky, pracovních
Calgary, AB T2H 0S7
úspûchÛ a pohody!
Tel.: (403) 269-4924,
Eva Kudynová, ãlenka VUS Pardubice. fax: (403) 261-3077.
E-mail:
jelinek@terramanagement.com.

***

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728

Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407
North York, ON M3J 3K6
Tel: (416) 665-1499, Fax: (416) 665-7488
Hours: Monday to Friday 10:00 - 16:00
Saturday by appointment
Mr. John Stephens, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
11.1.2006 v 2:50
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
26.1.2006
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Internet

Na‰e internetové
stránky
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
www.zpravy.org
www.zpravy.ca

***

BOOKKEEPING
SERVICES
A/P, A/R, Bank reconciliation,
Payroll.
Monthly, quarterly, yearly.
Call: Eva (905) 781-7781
E-mail: pkbooks@rogers.com
1501-2

Dr. Petr
Munk

January 12, 2006

Vánoãní besídka jako doma
Stalo se milou tradicí setkat se jednou v
roce u sváteãního stolu. Posedût (alespoÀ
ony dvû tﬁi hodiny v klidu, neboÈ v
normálním kolobûhu Ïivota na to ãas
skuteãnû nikdo nemá), pozdravit se s
pﬁáteli (s nimiÏ kromû starosti o obÏivu
má ãlovûk spoleãné i zájmy, aby to v tom
MMI ‰lapalo a aby fungoval i nadále tak,
jak má), zavzpomínat na ãasy minulé
(ale zdaleka je‰tû ne za‰lé a zaprá‰ené,
neboÈ pokud je ãlovûk Ïiv, tak je ve sv˘ch
vzpomínkách opra‰uje velice ãasto,
zejména co se t˘ãe tûch mil˘ch, s nimiÏ
se uÏ ani po revoluci nesetkal), a koneãnû
si i zazpívat (pﬁedev‰ím ty písniãky, které
mu na mysl nepﬁijdou neÏ skuteãnû v ty
specificky sváteãní dny, protoÏe ty jediné
znûjí skuteãnû specificky jenom v ãe‰tinû
- jenom v ãe‰tinû si pﬁitom vybaví tátu a
mámu a brá‰ky a sestry, jak se zvûdavû
noﬁí do balíãkÛ s vánoãními pﬁekvapeními
- aã angliãtinu mnozí z nás mohou vnímat
jakkoliv skoromateﬁsky), a koneãnû i

poslechout si ãeské mluvené slovo tﬁeba
v recitaci básnû ãi pﬁednesu povídky,
fejetonu (a pﬁiznat si, Ïe jméno Neruda,
Horníãek ãi Nepil stále je‰tû patﬁí do
skupiny nev‰ednû dovedn˘ch lidí v oblasti
slova a Ïivotní filozofie, a Ïe je dodnes v
na‰í mysli nikdo nepﬁekonal a Ïe do smrti
smrÈoucí nám budou znít blízce, vﬁele a
domácky, a Ïe se nám pﬁi jejich poslechu
vÏdy budou rozsvûcovat Ïárovky
vzpomínek na dûtství, na pohodu nûkde
na vesnici u babiãky a na rodinné
zázemí)…
Nevím, kdo co cítil na Vánoãním veãírku
na Masaryktownu v onen pátek 18.
prosince, ale jedno vím zcela jistû, Ïe ten
veãírek pﬁipomínal beze zbytku ony
vánoãní besídky, jimiÏ jsme zaãínaly jako
malé dûti svoje první party. A vystaãili
jsme si ve tﬁídû se sv˘mi spoluÏáky a
paní uãitelka nám byla jakousi dirigentkou
v udrÏování rytmu celého toho dûní. Tak
bychom si mohli vystaãit i na tûchto

Chiropraktik
1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.
Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786
Business

ABE
Letáky, broÏury, jídelní lístky,
tiskoviny, vizitky.
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: a.b.e@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Canada-Czech Republic
Chamber of Commerce
Kanadsko-ãeská
obchodní komora
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net

Vánoční besídka jako doma - zleva: Jaroslav Jarosil, Nataša
Legierská, Elizabeth Legierská a Pavel Král.
Foto: Věra Kohoutová

veãírcích. A také to jako besídku brát.
Koneãnû, ten poslední toho byl
dÛkazem - umûlci v‰eho druhu z vlastních
ﬁad: Milan Buãil jako vÛdãí muzikantská
osobnost , Miki Loran flétnista, klarinetista
a saxofonista v jedné osobû - ten jedin˘
nebyl domácí (a zajisté mi promine, Ïe
jsem poznala, kdy hrál mimo notu a kdy
se za rytmem jenom popajdával a kdy
mu to docela ‰lo - napadlo mû, Ïe tam
snad ani b˘t nemusel), Jaroslav Jarosil
violoncellista a zpûvaãka Elizabeth
Legierská (ta krásná mladá dáma s
nádhern˘mi rus˘mi vlasy, takové aby
dnes ãlovûk pohledal uÏ jenom v
románech, mj. dcera Nata‰i Legierské,
sbormistrynû z baptistického kostela,
která se ke zpûvÛm sváteãním také
pﬁidala). A pak Pavel Král se sv˘mi
tich˘mi hosty coby autory onûch
nezapomenuteln˘ch povídek, Chvála
pravé chvíle od Miroslava Horníãka, Jak
se strojí vánoãní stromeãek Franti‰ka
Nepila a docela nev‰ední poema ne
vûhlasné básníﬁky Antonie Hﬁibovské.
KaÏd˘ mûl svoje místo a kaÏd˘ si v nûm
odvedl ten svÛj kousek pﬁíjemna pro
druhé. Ostatnû, i v‰ichni v‰em, tﬁeba
zpûvem koled na závûr posezení u
vánoãního stolu. Dáreãky s prskavkou,
svíãkou a textem starodávn˘ch ãesk˘ch
koled pûknû ovázan˘ch byl velice vkusn˘
a pûkn˘ nápad. Zejména kdyÏ se svítilo a
prskalo. Nic neshoﬁelo, nic se nezniãilo,
naopak, v‰em se jak˘msi spor˘m
zpÛsobem pro tu chvíli du‰e zcelila. I tím
krátk˘m nepﬁipraven˘m vystoupením
Brigity Hamva‰ové. Koneãnû, proã
bychom nemohli tu pﬁí‰tí besídku MMI
poﬁádat jenom a jenom z vlastních zdrojÛ
a jenom a jenom z toho, co “dÛm dal”?
Jsem pﬁesvûdãena, Ïe se svou
improvizací pﬁijdou i dal‰í. TakÏe, ‰Èastno
a veselo po Vánocích. Tû‰ím se s vámi
na ty leto‰ní,
va‰e Vûra Kohoutová
***

Petr ChudoÏilov: Polské zuby
Tﬁi králové, podobnû jako tﬁi mu‰ket˘ﬁi, vlastnû byli
ãtyﬁi. Zatímco Ka‰par, Melichar a Baltazar, vûdomi
si svého historického poslání, dÛslednû sledovali
dráhu betlémské hvûzdy, ãtvrt˘ král se hlavnû rozhlíÏel
kolem sebe. Dal si sklenku datlového vína, poklábosil
s honci velbloudÛ, Ïebráka potû‰il obilnou plackou.
Do Betléma pﬁi‰el pozdû a s prázdn˘ma rukama.
KdyÏ vidûl tolik shromáÏdûného lidu, ﬁekl si, Ïe
nebude zvy‰ovat mumraj, nasbíral náruã klestí k
zatopení, poloÏil dárek skromnû za dveﬁe stáje, v níÏ
na jesliãkách podﬁimovalo boÏské dítû a zase zmizel,
aniÏ by ve‰el dovnitﬁ a do dûjin. „Mûj se dobﬁe
dûÈátko!“ za‰eptal na rozlouãenou. Nikdo uÏ dnes
poﬁádnû neví, jak se ãtvrt˘ král jmenoval, odkud
pocházel a jestli se vÛbec pﬁi své povaze zase dostal
v poﬁádku zpátky domÛ, ale v‰ichni ﬁádnû zapsaní
svûdkové biblického zázraku shodnû vypovûdûli, Ïe
Jezulátko se jednu chvíli blaÏenû usmálo, jako kdyby
bylo spatﬁilo nûco jemu neobyãejnû milého, co zrakÛm
ostatních zÛstalo upﬁeno. Zatoulaného panovníka dnes
pﬁipomíná jen hospoda U ãtvrtého krále v Basileji.
Na legendu o ãtvrtém králi jsem si nedávno vzpomnûl
pﬁi ãetbû ‰v˘carského deníku Neue Zürcher Zeitung.
Ludwik Pradzynski, jeden ze ãtyﬁ dûlníkÛ, kteﬁí jako
vÛbec první v srpnu 1980 zaãali historickou stávku v
Leninov˘ch lodûnicích v polském GdaÀsku, se

pﬁekvapivû nechal pﬁemluvit a poskytl tomuto listu
rozhovor. Zatímco ostatní tﬁi zakladatelé
Solidarno‰ãi se stali legendárními hrdiny a dostalo
se jim mezinárodního uznání, Lechu Walesovi
napﬁíklad v podobû Nobelovy ceny, Pradzynski
upadl v dobrovolné zapomenutí. Pracuje jako dûlník
v GdaÀsku, se ãtyﬁmi dûtmi bydlí v paneláku, vede
obyãejn˘ Ïivot normálního ãlovûka a dÛslednû se
vyh˘bá novináﬁÛm. PﬁestoÏe neudûlal kariéru,
Pradzynski si na nic nestûÏoval, snad jen, Ïe po
internaci v roce 1981 trpí trval˘mi bolestmi zubÛ.
PﬁestoÏe bolavé zuby jsou vedle národní cti spí‰e
vedlej‰í vûcí, korespondent Neue Zürcher Zeitung
na nû pﬁi pﬁepisování textu nezapomnûl. Krátce po
zveﬁejnûní textu se ozval ãtenáﬁ ze ·v˘carska. Kdysi
pomáhal ãesk˘m uprchlíkÛm, zajímá se o v˘chodní
Evropu, rád by zapomenutého hrdinu osvobodil od
bolesti zubÛ aÈ to stojí, co stojí, peníze v tomto
pﬁípadû nehrají roli. Samozﬁejmû, Ïe Pradzynski
zpoãátku velkorysou nabídku odmítl, ale kdyÏ mu
vysvûtlili, Ïe ‰tûdr˘ ãtenáﬁ Neue Zürcher Zeitung
miluje svobodu a Ïe ty zuby vlastnû vûnuje Polsku
kapituloval. Vyhodil svoji lacinou protézu a nechal
si udûlat poﬁádn˘ umûl˘ chrup. Solidarita a
skromnost, dva nejkrásnûj‰í zázraky!
Leden 2006
Pﬁeti‰tûno s vûdomím autora a Hospodáﬁsk˘ch novin.
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Potrebujeme reformu
svedomia
Bratislava-Mária Kohutiarová-Nechcela
som t˘m nikoho obÈaÏovaÈ pred
Vianocami, ale onen záÏitok mi nedá pokoj.
Rada by som vedieÈ, ão si o tom myslíte
vy.
Pred pár t˘ÏdÀami sme v na‰om
malinkatom materskom centre robili
zbierku detského obleãenia, hraãiek a
plienok pre novorodenecké a detské
oddelenie na‰ej nemocnice.
Minul˘ rok sa nás tam z ná‰ho centra na
pôrodnici vystriedalo viac, videli sme a
rozhodli sme sa s podporou na‰ej
kamarátky, pediatriãky novorodeneckého
oddelenia, konaÈ.
PreÏreli sme, Ïe napriek dosÈ veºkej
propagácii sa v na‰om mesteãku nena‰iel
okrem nás nikto, kto by do zbierky prispel.
A tak sme po ãase naloÏili asi 5 v˘sledn˘ch
ta‰iek do auta jednému z na‰ich ockov a
poslali ho na najvy‰‰ie poschodie
Nemocnice sv. Luká‰a v Galante.
RadosÈ bola veºká, o to viac, Ïe sme
neposlali veci, ktoré by sme uÏ nechceli,
lebo boli nepouÏiteºné, ale veci, ktor˘ch
sme mali kaÏdá trochu navy‰e. Na‰u
nádielku rozdelili spravodlivo. Krátko na
to som s p. doktorkou telefonovala. Veºmi
nám ìakovala za to málo a mne bolo
dobre z obyãajného ãinu pomoci. Naraz
mi len Monika vraví: “Vie‰, nerada ti to
hovorím, ale dúfam, Ïe tie krásne veci
nezmiznú.” Zmrzla som: “Preão by mali?”
“No, stáva sa nám, Ïe ak aj sestriãky
donesú nejaké veci po svojich deÈoch, a
sú tro‰ku kraj‰ie, napriek oznaãeniu sa
nám z práãovne nevrátia.”
Zahovorila som to s humorom a
nadhodením my‰lienky ìal‰ej zbierky. Ale
stále mi to nedá spávaÈ. Jedna vec je
reforma zdravotníctva podºa ná‰ho
ministríka, a vôbec akákoºvek reforma

satellite

Press
vedená cez v˘konnú moc. Okrem mizivej
popularity je veºmi ÈaÏko priechodná a jej
v˘sledky sa ukáÏu aÏ po dlhom ãasovom
horizonte.
Druhá vec je reforma, revolúcia zdola,
od ºudí, ktorí vidia a konajú. Som
presvedãená, Ïe dobrí ºudia e‰te Ïijú v‰ade
na svete a dobrá vec sa nestratí, ba Ïe je
nákazlivá.
No aj tak mám veºmi smutn˘ pocit, Ïe
najpotrebnej‰ou reformou, ktorú teraz nám
tu na Slovensku treba, je reforma ná‰ho
vlastného myslenia, ná‰ho svedomia,
ná‰ho ja. Pokiaº kaÏd˘ z nás, alebo aspoÀ
prevaÏná väã‰ina nevystrie svoj vlastn˘
chrbát v hrdosti, ktorá ho robí ãlovekom
pre morálnosÈ ãinov, nezachráni nás
Ïiadna reforma ani revolúcia. ªudskosÈ je
to, ão nielen zdravotníctvu veºmi ch˘ba.
Ako soº v rozprávke.
Bolo by naãase tie na‰e soºniãky otvoriÈ.
kohutiarova.blog.sme.sk
***
10. 1. 2006

Macek: Dalík mû chtûl
kompromitovat Krejãíﬁem
Praha-právo/Luká‰
Bek-B˘val˘
místopﬁedseda ODS a v souãasnosti
neformální poradce prezidenta Miroslav
Macek ve sv˘ch vãerej‰ích internetov˘ch
glosách tvrdí, Ïe o nûm Marek Dalík,
tajemník ‰éfa ODS Mirka Topolánka, ‰íﬁí
pomluvy mezi novináﬁi. Dalík to vãera
rezolutnû popﬁel.
Podle Macka Dalík v hlavní kanceláﬁi
ODS prohla‰oval, Ïe bude noviny
informovat o údajném nûkdej‰ím spojení
mezi ním a uprchl˘m miliardáﬁem
Radovanem Krejãíﬁem.
B˘val˘ místopﬁedseda ODS upozornil,
Ïe mu v nedûli telefonoval redaktor Blesku
a ptal se, zda mûl v letech 1995 ãi 1996
zdarma kanceláﬁe v domû, kter˘ patﬁil
Krejãíﬁovi.
„To ov‰em není tak zajímavé jako fakt,
Ïe se mi dostalo pﬁed pár dny
dÛvûryhodné informace, Ïe poradce

pﬁedsedy ODS Dalík, rozhoﬁãen jak˘msi
m˘m ãlánkem ãi glosou, pﬁed ãasem
pokﬁikoval v hlavní kanceláﬁi ODS, aÈ
Macek drÏí hubu, jinak ﬁekne novináﬁÛm,
Ïe kdysi úﬁadoval v domû Radovana
Krejãíﬁe,“ napsal Macek a dodal, Ïe „drÏet
hubu“ nebude.
Vyslovil podezﬁení, Ïe mÛÏe vzniknout
„story o Mackovi, coby pravé ruce
Radovana Krejãíﬁe ãi dokonce jeho mozku
v pozadí ãi jiná krávovina“.
Dalík na dotaz Práva reagoval, Ïe nikoho
ve zmínûném bulvárním deníku nezná a
nikdy s nik˘m z Blesku „snad ani nemluvil,
urãitû ne v posledním roce“. Macka podle
sv˘ch slov osobnû rovnûÏ nezná a neví,
kde mûl kdy jaké kanceláﬁe.
Macek patﬁí k dlouholet˘m spojencÛm
nûkdej‰ího ‰éfa ODS Klause. Ten se v
minulosti netajil s v˘hradami vÛãi svému
nástupci Topolánkovi.
Macek si podle sv˘ch slov vybavuje, Ïe
kdysi pracoval ve firmû Main v domû v
ulici Ve Smeãkách. Po odchodu z této
firmy, kdy se nepohodl s majitelem, hledal
ve stejném objektu nûjakou kanceláﬁ.
„I obrátil jsem se na majitele ãásti domu
s kanceláﬁemi (dr. Hofman, Hoffmann?
se tu‰ím jmenoval), zda by nemûl nûco
volného. Nemûl, ale odkázal mne na
firmu Pragofit (?), která mûla pronajato v
domû více kanceláﬁí, které témûﬁ
nepouÏívala, zda by mi nûjakou
nepopustila,“ napsal Macek.
Dodal, Ïe se na zmínûnou firmu obrátil
a domluvil se na doãasném uÏívání jedné
z jejích mal˘ch kanceláﬁí za oboustrannû
akceptovan˘ch podmínek. Asi po roce
ode‰el definitivnû.
***

âe‰i odletûli lobbovat do JiÏní
Koreje
Praha/Soul-právo/(svj, jr, âTK)-Vãera
odletûla spoleãná delegace ministerstva
prÛmyslu
a
obchodu
a
Moravskoslezského a Zlínského kraje do
JiÏní Koreje lobbovat za umístûní továrny
automobilky Hyundai v âR.
Automobilka by mûla rozhodnout o
umístûní své nové stﬁedoevropské
továrny do konce ledna. Pﬁedpokládá to
generální ﬁeditel agentury CzechInvest
Tomá‰ Hruda.
„Jsem optimista, Ïe do konce ledna
budeme mít zásadní stanovisko
Pokračování na str. 6
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,04 CDN $
3,88 CDN $
19,84 Kã
25,77 SK
1,19 CDN $
1,46 CDN $
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1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $

20,56 Kã
28,90 Kã
76,87 Kã
23,90 Kã
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PRAÎSKÉ
UZENÁ¤STVÍ
znovu otevﬁeno pod názvem

FINE FOOD EMPORIUM
Tak jak pﬁedtím, nabízíme vám
na‰e speciality: uzeniny, peãivo,
zákusky, knedlíky.
Domácí ãeská a slovenská jídla,
která mÛÏete konzumovat na
místû nebo zmraÏené odnést
domÛ.
Pﬁijímáme objednávky
k rÛzn˘m oslavám.
Otevﬁeno dennû, vãetnû nedûle!
Pondûlí-pátek: 7:30-19:00
Sobota: 7:30-18:00
Nedûle: 10:00-16:00
Informace a podrobnosti:

416/504-5787
638 QUEEN ST. W.
TORONTO, ONT. M6J 1E4

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

5

Drivers wanted!

Model 2006 JETTA 2,5 L
Model 2006 JETTA 1,9 L
Model 2006 PASSAT 2,0 L
Model 2006 PASSAT 3,6 L

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Fax: (416) 741-7809
E-mail: jiri29@hotmail.com
Website: www.yorkvolkswagen.com
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Alena’s Hair Design
Unisex Kadeřnictví a holičství
1849 Yonge St., Toronto, Ontario
(Dental Building-Concourse level)

Tel.: 416/481-6570
Otevřeno: úterý-sobota 9:30-17:30

Pro nové zákazníky 20 % sleva

Rosti
Brankovsky
Associate 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.
Pracujeme v celé oblasti GTA

Sutton Group-Bayview Realty Inc.
416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí
premiérovû vesel˘ pohádkov˘ pﬁíbûh
odehrávající se zãásti na nebi a na zemi reÏiséra
Jiﬁího Stracha

ANDùL PÁNù
Andûl Pánû je struãnû ﬁeãeno obrovsk˘
iniciativní popleta, kter˘ na kaÏdém místû
v‰ecko udûlá jinak, neÏ mu Pán BÛh pﬁikáÏe.
A protoÏe toho uÏ popletl dost, tak ho jeho
Pán po‰le za trest na zem s tím, Ïe musí
napravit nûjakého hﬁí‰níka, jinak se na nebe
nevrátí. A tak mil˘ andûl Pánû se vypraví na
zem a za dohledu celkem bavícího se ãerta
hned na poprve nûco dost závaÏného poplete.
Jaká by to byla pohádka, kdyby neskonãila
‰Èastnû a tak andûl Pánû se mÛÏe cel˘
nad‰en˘ vrátit.
Hrají I. Trojan (Andûl Pánû), J. Dvoﬁák (sympatick˘ a
chybami andûla se bavící ãert), J. Barto‰ka, Kl. Issová, Z.
Stivínová, O. Navrátil, J. Pecha, V. Îilková, J. Somr, J.
Jirásková, J. Hlaváãová, St. Zindulka aj.
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spoleãnosti Hyundai. Myslím si, Ïe ‰ance
âR jsou opravdu vysoké,“ ﬁekl vãera
novináﬁÛm Hruda jen nûkolik hodin pﬁed
odletem. Ve hﬁe o továrnu Hyundai je
podle nûkter˘ch zdrojÛ také Polsko.
„Budeme pﬁedstavovat aktuálních
situaci ve v‰ech tﬁech nabízen˘ch zónách
a jednat o struktuﬁe balíãku investiãních
pobídek,“ ﬁekl Právu pﬁed odletem do
Soulu námûstek ministra prÛmyslu a
obchodu Robert Szurman, kter˘ ãeskou
delegaci vede.
Podle nûj budou ãe‰tí vyjednávaãi v
Koreji usilovat o to, aby bitva o obﬁí
investici automobilky jiÏ pﬁinesla
rozuzlení. Souãasnû Szurman odmítl
potvrdit
slova
námûstka
moravskoslezského hejtmana Pavla
Drobila, Ïe ãeská strana nabídne
KorejcÛm dvû varianty.
„Buì Hyundai dostane pozemky za
korunu a polovina toho, co za nû stát
zaplatil, se zapoãte do investiãních
pobídek, nebo Hyundai pozemky odkoupí
za dohodnutou cenu. To by bylo pro obû
strany v˘hodnûj‰í,“ ﬁekl pondûlním
Hospodáﬁsk˘m novinám Drobil, kter˘ je
rovnûÏ ãlenem delegace.
„Nevím, z ãeho pan Drobil vychází.
KaÏdopádnû tato informace je nepﬁesná,“
zdÛraznil Szurman.
Nejvût‰í ‰anci na získání investice má
zóna v No‰ovicích na Fr˘deckoMístecku.
O investici se ale uchází také Mo‰nov na
Ostravsku a Zlínsk˘ kraj, kter˘ chce
Korejce pﬁilákat do zóny v Hole‰ovû na

KromûﬁíÏsku.
V delegaci, která odletûla jednat do
Koreje, je i zlínsk˘ hejtman Libor Luká‰
(ODS). „Budu prezentovat na‰i nabídku
zóny u Hole‰ova, která je podle nás
stejnû kvalitní jako lokalita u No‰ovic,“
ﬁekl Právu.
Zlínsk˘ kraj koupil u Hole‰ova na 230
hektarÛ pozemkÛ, financování zóny má
zaji‰tûno ze státního i krajského rozpoãtu.
Podle informací Práva vedení
automobilky usiluje o co nejvût‰í podporu
ze strany státu, ãeská vláda se v‰ak musí
ﬁídit zákonem, kter˘ jí umoÏÀuje podpoﬁit
investici maximálnû do 15 procent její
hodnoty.
Korejci údajnû poÏadují i urychlenou
modernizaci silnice ze severní Moravy
na slovenské hranice, aby byla pro nû
lépe dostupná továrna sesterské firmy
Hyundai, automobilky Kia. V Îilinû, u níÏ
závod Kia roste, by mûli korej‰tí manaÏeﬁi
Hyundai také bydlet.
Podle Hanu‰e Krejãího z CzechInvestu
by Hyundai mohla na továrnu s roãní
v˘robou 300 tisíc vozÛ získat od ãeské
vlády investiãní pobídky v celkové
hodnotû aÏ 3,5 miliardy korun.
***

Koruna na rekordní úrovni
k euru
PRAHA - právo (âTK)-âeská mûna v
pondûlí odpoledne posílila na 28,77 Kã
za euro, ãímÏ vylep‰ila historické
maximum z 22. prosince o tﬁi haléﬁe.
Obchodování ukonãila na 28,78 Kã/EUR.

Slovenské pivo
ZLAT¯ BAÎANT
je opût k dostání v Liquor Stores

Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
E-mail: video.el@videoelcanada.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com

(Distributor ãesky a slovensky psan˘ch knih)
Více neÏ 2000 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû.
Nové i levné antikvariátní knihy
O katalog nabízen˘ch knih nebo celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free: 1-866-425-0742 Fax: (514) 425-0742
e-mail: cskniha@sympatico.ca web page: www.cskniha.com

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789
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Pﬁíãinou zpevnûní koruny byl v˘voj na
trzích celého stﬁedoevropského regionu,
kde se na rekord posunula i slovenská
koruna. K dolaru se kurs zpevnil na 23,82
Kã/USD.
Analytiãka Next Finance Markéta
·ichtaﬁová míní, Ïe koruna je nyní
naladûna na pokraãující posilování.
“Pﬁedpokládáme, Ïe se v dal‰ích dnech
kurs posune zhruba k 28,70 Kã/EUR.
Teprve poté ãekáme opûtovné doãasné
oslabení k 29,00 Kã za euro,” odhadla.
Jan Vejmûlek, analytik Komerãní banky,
se domnívá, Ïe koruna je relativnû silná,
takÏe by postupnû oãekával korekci jejího
posílení.
Dal‰í krátkodob˘ tlak na posílení koruny
by ale podle nûj znamenalo pﬁípadné
oznámení firmy Hyundai, Ïe si pro svou
investici vybrala âeskou republiku.
Domácí devizov˘ trh vãera nijak
nereagoval na data o inflaci,
nezamûstnanosti a stavební v˘robû.
***
11.1.2006

exminister sociálnych vecí.
Podºa hlavného reÏiséra relácie
Stroskotanec Miroslava Roganského
v‰ak tvorcovia najtvrd‰í pouliãn˘ Ïivot
nasnímali v Ko‰iciach.
“·okovalo ma to, lebo som videl ºudí,
ktor˘m uÏ niet pomoci. Tak˘ch, ktorí si uÏ
ani neuvedomujú, kde sú, ão robia a ão
jedia. Podºa mÀa to uÏ nie sú ºudia, a to
vôbec nepreháÀam. Boli to uÏ iba bytosti,
ktoré vypijú pol litra okeny, otvoria nádrÏ
na emebéãke, nefetujú sa, aby preÏili
fyzickú bolesÈ. Lebo ich telesné schránky
sú v stra‰nom stave,” prezradil Rogansk˘.
Známi ºudia, ktorí súhlasili s úãasÈou na
projekte, boli takisto ‰okovaní. PreÏiÈ dva
dni a prespaÈ dve noci niekde na ulici v
zime nie je Ïiadna sranda. “Niekedy
prekonali aj poãiatoãn˘ odstup a
poh⁄danie svojím sprievodcombezdomovcom - pochopili, Ïe bez neho
budú na ulici bezmocní.”
***

Kaník Ïil dva dni ako
bezdomovec

BRATISLAVA-sme (zu, knm)-Viac ako
50 osobností kultúrneho Ïivota vãera
vyzvalo politikov, aby odvolali ministra
kultúry Franti‰ka Tótha.
Vo v˘zve adresovanej prezidentovi,
vláde aj parlamentu pí‰u, Ïe minister
“nechápe zmysel pôsobenia kultúrnych
in‰titúcií a kultúry vôbec” a Ïe rezort
kultúry nemôÏe byÈ “pokusn˘m králikom
v rukách agilného politika”. Tóth patrí do
skupiny ªubomíra Lintnera, pôvodne bol
v ANO.
Tóthovi okrem iného vyãítajú aj to, Ïe
ãinnosÈ ministerstva pod jeho vedením
“sa
vyznaãuje
ideologizáciou,
prejavujúcou sa príklonom k vulgárne
chápanému ekonomickému liberalizmu,
podºa ktorého trh urãuje, ako má vyzeraÈ
kultúra”.
HovorkyÀa ministerstva Martina
Pavlíková povedala, Ïe minister na v˘zvu
nebude reagovaÈ, lebo “v nej nie je jediná
konkrétna v˘hrada”.
Lintnera v˘zva prekvapila, lebo Tóth
vraj bojoval za svoj rezort. Námietka, Ïe
nemá politickú zodpovednosÈ, pretoÏe

Bratislava-sme/MILOSLAVA
HRIADELOVÁ-ªudovít Kaník mohol na
vlastnej koÏi skúsiÈ, aké je preÏiÈ bez
prostriedkov v uliciach jedného z
veºkomiest. O tom, ako si poãínal, sa
presvedãia diváci na obrazovke Jednotky.
STV zaãína vysielaÈ nov˘ publicistickozábavn˘ program v ‰t˘le reality ‰ou
Stroskotanec. Okrem exministra
sociálnych vecí si Ïivot bezdomovca
vyskú‰ali aj herec Du‰an Cinkota,
podnikateº Michal Guãík ãi superstar
Katka Ko‰ãová.
Spoluproducent a supervízor relácie
Róbert Brenk sºubuje, Ïe “nepôjde o
Ïiadnu umelú realitu, ale o skutoãné
situácie, ktoré pripravil Ïivot”. A tie budú
obãas rovnako tvrdé ako ulica.
KaÏd˘ z úãinkujúcich projektu musí
odovzdaÈ v‰etky cennosti vrátane
telefónov. V obleãení z charity a s tromi
ãíslami ãasopisu Nota bene na rozbeh
strávia na ulici so sprievodcombezdomovcom cel˘ deÀ.
“Vychádzali sme z rozhlasovej reality
‰ou, ktorú vysiela jedno ãeské rádio, a
upravili sme ju do televíznej podoby.
In‰piráciou bol aj projekt, ktor˘ nedávno
urobil ãasopis Nota Bene,” hovorí ìal‰í z
producentov relácie Peter Nunez.
Kameramani a reÏiséri, pohybujúci sa v
diskrétnej vzdialenosti od protagonistov,
majú pri nakrúcaní k dispozícii ochranku.
Pre prípad, Ïe by bol niekto v ohrození.
“Na ulici sa udejú aj konflikty. Keì sú
bezdomovci podráÏdení a nieão sa im
znepáãi, nedá sa tomu vyhnúÈ. Dokonca
aj ªudovít Kaník bol svedkom fyzick˘ch
útokov, na‰Èastie, nie voãi jeho osobe. Aj
on sám v‰ak zaÏil horúce chvíºky,”
prezrádza jeden z reÏisérov Gejza
Dezorz.
Kaník po dvoch dÀoch na ulici potvrdil,
Ïe úãinkovanie v Stroskotancovi preÀho
bolo záÏitkom. “Za ist˘ch okolností sa
kaÏd˘ môÏe ocitnúÈ v podobnej situácii.
DôleÏité je nezmieriÈ sa s t˘m a urobiÈ
v‰etko pre to, aby sa z toho ãlovek dostal,”
skon‰tatoval.
On osobne sa snaÏil zarobiÈ si peniaze
na jedlo, nájsÈ si prácu alebo aspoÀ
príleÏitosÈ, nájsÈ si nocºah. “Nie je to
jednoduché, ale dá sa pre to urobiÈ veºa.
Treba to v‰ak chcieÈ. NevzdaÈ sa a skú‰aÈ
to znovu, znovu a znovu,” uzatvoril

Umelci Ïiadajú odvolanie
ministra kultúry

satellite

reprezentuje nezávisl˘ch poslancov, je
podºa Lintnera nepodstatná. “Prioritná je
osobná zodpovednosÈ.” Pripustil, Ïe
umelci sú silnou skupinou, ale nevyjadril
sa, ãi ich tlak môÏe stáÈ Tótha kreslo.
Opozícia uÏ uvaÏuje o pokuse Tótha
odvolaÈ. Podpredseda Smeru Du‰an
âaploviã s názorom umelcov na Tótha,
ktor˘ sa správa “ako slon v porceláne”,
súhlasí.
HZDS by podºa podpredsedu Milana
Urbániho snahu o Tóthovo odvolanie
podporilo, lebo sa “nenaplnili slová, s
ktor˘mi minister i‰iel do funkcie”.
Poslanec z SDKÚ Tomá‰ Galbav˘ si
myslí, Ïe Tóth je vo funkcii príli‰ krátko na
to, aby mohol byÈ zodpovedn˘ za v‰etko,
ão sa mu kladie za vinu. Predpokladá, Ïe
koaliãní poslanci sa za Tótha postavia.
Signatár v˘zvy Tono Popoviã v‰ak dúfa,
Ïe politické reprezentácie sa budú
správaÈ zodpovedne. “Neviem, v ktorej
rozvinutej európskej krajine by mohli
ignorovaÈ tak˘to reprezentatívny hlas
kultúrnych osobností,” povedal.
Tóth nastúpil vlani po ministrovi
Rudolfovi Chmelovi, ktor˘ podºa Popoviãa
odi‰iel, lebo nechcel zaãaÈ kultúre ‰kodiÈ.
Herec Marián Slovák, jeden z
podpísan˘ch, povedal o Tóthovi, Ïe “ani
tento minister nepriniesol tú radikálnu
zmenu, na ktorú ja osobne ãakám od
roku 1990”. Herec Marián Gei‰berg vidí
hlavn˘ problém nielen v rie‰ení kauzy
SND, ale aj v celkovom prístupe
pravicovej vlády ku kultúre. “Ak sme si
zakladali ‰tát, mali sme rátaÈ s t˘m, Ïe
kultúra nieão stojí. Politici by mali v prvom
rade porozm˘‰ºaÈ o tom, koºko dávajú na
kultúru okolité ‰táty.”
“ËaÏko posúdiÈ, ãi je e‰te úãelné niekoho
odvolávaÈ pred voºbami,” reagoval ìal‰í
signatár spisovateº Michal Hvoreck˘.
Podºa neho v‰ak vzniká “chorobná
situácia, keì ak˘si úrad je oveºa
v˘znamnej‰í ako umelecká komunita”.
Predstavoval by si, aby bolo ministerstvo
riadené viac zdola, aby fungovalo ako
akási servisná agentúra pre granty, a nie
to, aby sa nieão bez argumentov
zakazovalo, ãi ru‰ilo.
***
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MÛÏete volat kamkoliv
do

âeské republiky

za pouh˘ch

0,05

dol./min.

na Slovensko
za pouh˘ch

0,10 dol./min.

Ceny jsou pouze pro zákazníky z Velkého Toronta.

* MÛÏete volat z domova,
práce nebo z mobilu
* Platíte aÏ kdyÏ dostanete úãet
* V˘hodnûj‰í neÏ volat na kartu
* Nemusíte mûnit operátora
* Bez mûsíãního poplatku
* Není nutná Ïádná smlouva

416/777-5050
100 Adelaide St. W. Suite 1303,
Toronto, Ontario, M5H 1S3
Tel: 1-800-567-8040, Fax: 416-363-0143

portable oven;
find what it can do for you...
call Pavel Zeman
Information: 1-866-850-3462
e-mail: info@remoska.ca
website: www.remoska.ca

Kratší
více
místa!
Kratšíjméno,
Jméno,
Více
Místa!
Trans-Com Transport je nyní TCT

 TCT

týdně přepravuje zboží mezi Severní
Amerikou, střední a vychodní Evropou,
s možností distribuce po celé Evropě,
Kanadě a USA.


Zmûnili jsme
mohli
Změnili
jsmelokalitu,
lokalituabychom
abychom
mohli
nabídnout
kvalitnûj‰í
sluÏby!
nabídnout kvalitnňejší služuby
•
•
•
•

Skladovací prostory činí 55,000 čtverečních stop
Blízko mezinárodního letiště Pearson v Torontě
Snadný přístup ke všem dálnicím
Bezplatná telefonní linka zůstává 1-800-354-9046



✈



Přepravujeme veškeré typy a velikosti
nákladů – od špendlíků až po nákladní vozy
– včetně automobilů, domácího vybavení,
výstavních a technických materiálů.
Celní sklady v Torontě a Praze slouží jako
distribuční střediska pro celou Evropu a
Severní Ameriku.
Naše letecké oddělení v Praze provádí
proclení a distribuci.
Máme více než 25 let zkušeností v
mezinárodní námořní, letecké, silniční
i železniční přepravě.

Najdete nás: 1260 Kamato Road, Mississauga, Ontario, Canada, L4W 1Y1
info@tct-ltd.com • www.tct-ltd.com • Tel: 905-361-2743 • Fax: 905-361-2753

TORONTO • PRAHA • OTTAWA • MONTRÉAL • BUFFALO • CHICAGO • ATLANTA
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Kanada volá âeskoslovensko!
Tûmito slovy se hlásilo po léta Mezinárodní vysílání Kanadského rozhlasu z Montrealu v ãe‰tinû a sloven‰tinû. Zatímco mÛj star‰í bratr ke konci padesát˘ch let s oblibou poslouchal
na malé trojlampovce Talisman Bûlehrad a k nám domÛ chodila BORBA, ti‰tûná v azbuce, já jsem poznával o pár let pozdûji krátkovlnn˘ svût pﬁes vût‰í rádio Barkarolu a odpoledne
jsem trávil tím, Ïe po vysílání BBC následovalo je‰tû vysílání kanadského rozhlasu, které bylo pﬁená‰eno na stejn˘ch frekvencích v pásmu 25 a 31 metrÛ. Nemuselo se tedy toãit knoflíkem,
ale staãilo se po vyuãování natáhnout na kanapi a poslouchat o kanadském hokeji, ãi dÏezovou hlídku, která byla spojená se soutûÏí. Vítûz dostal tehdy nûco nesl˘chaného - gramofonovou
desku. Netrvalo to dlouho a mûl jsem deset elpíãek s Gerry Mulliganem, Clarou Ward, ãi Benny Goodmanem. Proti tomu byly rozhlasové stanice Hlas Ameriky, která nabízela pamûtní
známku s Kennedym, nebo Deutsche Welle se sv˘m kvizem úplní Ïábaﬁi a hlavnû, odtamtud nikdy nic nepﬁi‰lo. V˘jimkou bylo vysílání francouzského rozhlasu, jehoÏ redakce zasílala
k VánocÛm na jakési gramofonové fólii pozdrav. KdyÏ se v roce 1965 zmûnila kanadská vlajka, tak jsem ji od kanadského rozhlasu dostal po‰tou a vystavil jsem si ji na lavici. Uãitel
elektrotechniky jist˘ Emanuel Konfr‰t se mne zeptal, co to je a tak jsem s hrdostí odpovûdûl, Ïe to je kanadská vlajka. Na to on pravil. „Tak ty jsi se nám pokanadil!“ MoÏná právû díky
tomuto vysílání jsem se skuteãnû v roce 1980 pokanadil a zvolil jsem si Kanadu jako zemi, v které chci Ïít. Proto mnû pﬁipadly zajímavé vzpomínky Anety Machové, která pro
ãeskoslovenské vysílání Radio Canada International dlouhá léta pracovala. Její vzpomínky pﬁiná‰íme ve formû rozhovoru.
Ale‰ Bﬁezina
MÛÏete zahájit ná‰ rozhovor krátk˘m
vysvûtlením, co vlastnû RCI je?
RCI, neboli Radio Canada International, je
mezinárodní krátkovlnná sluÏba Kanadské
rozhlasové spoleãnosti. Va‰e noviny uvedly
vloni ãlánek k 60. v˘roãí jejího vzniku. Vedle
angliãtiny a francouz‰tiny vysílá v nûkolika
cizích jazycích, mezi nûÏ patﬁily po dlouhá
léta studené války i ãe‰tina a sloven‰tina. Jak
si ale asi vzpomínáte, ani v dobû intenzívní
krátkovlnné propagandy se v âeskoslovensku
RCI moc neposlouchalo, lidé se vût‰inou
spoléhali na Hlas Ameriky nebo Svobodnou
Evropu. Domnívám se, Ïe to bylo zpÛsobeno

nejen poãtem vysílacích hodin, ale rovnûÏ
tím, Ïe pﬁíjem v tûch dobách záleÏel na
technickém vybavení - na vysílaãkách na
stranû jedné, na ru‰iãkách na stranû druhé —
a pochopitelnû také na pﬁijímaãích. Finanãnû
lépe zaji‰tûné stanice prostû ovládaly krátké
vlny.
Na hﬁi‰ti krátkovlnn˘ch stanic bylo kanadské
mezinárodní vysílání prÛmûrné velikostí i
poãtem posluchaãÛ. Byla to ale stanice, kterou
ti posluchaãi, kteﬁí ji v pﬁecpaném vysílacím
prostoru na‰li, vysoce hodnotili pro její
integritu, vûcnost, objektivitu a absenci
otevﬁené propagandy. Dobrá práce tam prostû
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byla samozﬁejmostí a chválila se sama. Ne
náhodou by se daly vést paralely mezi
nejlep‰ími obdobími kanadské zahraniãní
politiky a sluÏbami RCI .
Jak jste se k práci pro RCI dostala?
Kupodivu docela jednodu‰e, krátce poté, co
jsem se pﬁestûhovala to Toronta pﬁed více
neÏ ãtvrtstoletím, po deseti letech na
kanadském venkovû. Byla to dobrá ãinnost
pro ãlovûka, jenÏ vystudoval ãe‰tinu a historii
a jemuÏ malé dûti nedovolovaly práci na pln˘
úvazek mimo domov. Práce vyÏadovala
dobrou znalost ãe‰tiny a angliãtiny, iniciativu
v hledání námûtÛ, schopnost psát rychle a
spolehlivû, najít a ovûﬁit si údaje — a
pochopitelnû také schopnost program natoãit.
Posláním vysílání bylo interpretovat Kanadu
svûtu. Byl to hodnû ‰irok˘ základ, na kterém
se dalo budovat. ReportáÏe o Ïivotû ãeské
komunity v Kanadû byly vlastnû jen nepatrn˘m
zlomkem mé ãinnosti, i kdyÏ je to vlastnû tato
ãást, na kterou se asi nûkteﬁí lidé budou nejvíc
pamatovat. Moje “pﬁijímací zkou‰ka” sestávala
nejen z nûkolikahodinové pﬁekladové a
interpretaãní práce, ale také z pûtiminutového
pﬁíspûvku o astrologii v Kanadû. Nebyl to
námût tak zcestn˘, jak by se moÏná zdálo z
dne‰ního hlediska. Bylo to v dobách, kdy
je‰tû bylo v Torontu otevﬁené planetárium a
právû uvádûlo program Astrologie — kolo
·tûstûny, o kter˘ jsem se mohla opﬁít. Musím
podotknout, Ïe se mi podaﬁilo získat respekt
tehdej‰í torontské producentky Sandry
Newmanové, protoÏe pﬁíspûvek na vteﬁinu
splÀoval její poÏadavek pûti minut.
Co jste mûla na své práci pro RCI nejradûji?
Co jsem mûla nejradûji? Lidi, s kter˘mi jsem
se bûhem své práce setkala. Pﬁi‰la jsem z
âeskoslovenska, které bylo du‰evnû i
ekonomicky znivelizováno léty budování
socialismu a kde byl veﬁejn˘ hodnotov˘ systém
relativnû jednoduch˘. Lidé zde byli takovou
nevyãerpatelnou
studnicí
postojÛ,

pﬁesvûdãení, zpÛsobÛ vyrovnávání se se
Ïivotními nástrahami - a mohli o sv˘ch
názorech a zku‰enostech svobodnû mluvit.
Mûla jsem ale také ráda odliv adrenalinu po
natáãení. Lidé si ãasto myslí, Ïe pût minut v
rozhlase znamená tam dojít, zapnout mikrofon
a pût minut mluvit. Natáãení, jak víte z vlastní
zku‰enosti, je vyvrcholením nûkdy hodnû
dlouhého procesu, a musíte se pﬁipravit na
v‰echno, hlavnû kdyÏ dûláte pﬁím˘ pﬁenos a
navíc tﬁeba vedete s nûk˘m rozhovor. Není
v‰ak nic lep‰ího, neÏ odcházet ze studia s
pocitem, Ïe se vám nûco podaﬁilo. I úrazy z
povolání v takovém kontextu rychle vyblednou.
V pﬁedpotopních dobách ruãního stﬁíhání
jsem trpûla ãasto zánûtem ‰lach v pravé ruce
ze stﬁíhání a lepení pásek - t˘kalo se to hlavnû
programÛ s dûtmi nebo s lidmi, kteﬁí si nemohli
odpustit svoje hmmm. Pﬁi závûreãné montáÏi
obvykle zmizela i taková bolest.
Jak jste pﬁistupovala k v˘bûru námûtÛ?
Mohla jste si vybrat, na co jste mûla právû
chuÈ?
Práce pro mezinárodní vysílání nebyla otázka
osobní chuti nebo nechuti. Vût‰inou ãlovûk
pﬁi‰el s nûkolika námûty, které prodiskutoval
s vedením v Montrealu, a pak se pustil do
realizace. Nûkdy mûl ãlovûk dost ãasu, jindy
málo. PruÏnost a skautská pﬁipravenost byly
na poﬁadu dne. KdyÏ cestuji uliãkou
vzpomínek, zji‰Èuji, Ïe nûkterá ta se pravidelnû
vracela - kaÏdé Vánoce a Velikonoce poﬁad s
dûtmi z ãeské ‰koly, zaãátkem léta
âeskoslovensk˘ den a sokolsk˘ slet, v srpnu
tenisov˘ turnaj, v záﬁí filmov˘ festival, v zimû
rozhovory s hokejisty. Zvlá‰tní oblibû se tû‰ily
z kanadské divoãiny, poﬁady o domorodcích a
o kulturním pluralismu. Koncem 80. let
minulého století se mi napﬁíklad podaﬁilo
odvysílat seriál o historii pﬁistûhovalectví a
pojednat v souvislosti s tím o pﬁínosu
jednotliv˘ch etnokulturních skupin.
Není moc rozhlasov˘ch stanic, které by
nemûly finanãní starosti. Jak to vypadalo
s RCI?
Mezinárodní vysílání mûlo uÏ od koncem 70.
let potíÏe s finanãním zaji‰tûním. Bylo to asi
proto, Ïe o nûm mnoho politikÛ nevûdûlo, a
kdyÏ do‰lo k projednávání rozpoãtu pro CBC,
uvaÏovalo se vÏdycky o tom, kolik by se
u‰etﬁilo, kdyby bylo zru‰eno. Je‰tû v roce
1977 byla v Torontu produkãní jednotka, ale
krátce poté vyeliminovali i producenta a po
nûjakou dobu si pﬁispûvatelé museli
obstarávat v‰echno sami. Umíte si jistû
pﬁedstavit, Ïe taková situace byla neudrÏitelná,
protoÏe Toronto je kulturnû pluralitní srdce
Kanady. Po nûjaké dobû byla situace
takzvanû pﬁehodnocena a na‰ly se prostﬁedky
na staronové oddûlení RCI v Torontu. ProtoÏe
budova rozhlasu na Jarvisovû ulici doslova
praskala ve ‰vech, dostali jsme kanceláﬁ v
ãinÏáku na druhé stranû ulice. Musím ﬁíci, Ïe
z té doby vlastnû pocházejí moje nejÏivûj‰í
vzpomínky na RCI, protoÏe to byla také doba,
kdy jsem zaãala pomáhat v produkci.
ProtoÏe to byl byt upraven˘ na kanceláﬁ, bylo
tam nejen dost místa, ale i moÏnost vaﬁit ãaj,
to tradiãní anglické mazadlo spoleãenského
styku. Vedoucím kanceláﬁe byl Kanaìan
argentinského pÛvodu, kter˘ proÏil svoje
raná léta v Anglii, a ten vlastnû urãoval tón
spoleãenského styku a kulturní v˘mûny. KaÏd˘
den se v kanceláﬁi scházely men‰í spojené
národy. âlovûk se také nauãil velmi rychle,
jak se vyrovnávat s kulturními rozdíly.
Kdybychom se vÏdycky ptali po dÛvodech,
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proã lidé jednají tak, jak jednají, neÏ vyneseme
svÛj úsudek (nebo odsudek), mohli bychom
snadno vyeliminovat konflikty které vyrÛstají z
nedorozumûní.
Mûla jste ‰tûstí pracovat pro RCI v dobû,
kdy pomalu zaãala rezavût Ïelezná opona.
Jak se to projevilo ve Va‰í práci?
Osmdesátá léta byla zajímavá a napínavá
politicky, doba, kdy sem pﬁicházeli zajímaví
uprchlíci z âeskoslovenska a Polska, kdy se
objevovaly první vla‰tovky glasnosti, zaãaly
se navazovat styky na oficiální úrovni, obãas
se tady objevil nûjak˘ herec nebo reÏisér,
konaly se konference o hospodáﬁské
spolupráci. Vzpomínám si, kolik lidí sem
obyãejnû pﬁijelo - na dva herce deset hlídaãÛ,
a pro jistotu nikdo nemluvil anglicky - nebo
aspoÀ pﬁedstíral, Ïe nemluví. Nûkteﬁí hosté si
sice nechali zaplatit od kanadské vlády cestu
sem, ale uÏ se jim moc nechtûlo do rozhovoru
s mezinárodním vysíláním. Jin˘m to zase bylo
jedno. Vzpomínám si napﬁíklad na dirigenta
Bûlohlávka, kter˘ byl vÏdycky ochotn˘ se dûlit
o svoje dojmy.
Jak˘ ohlas vlastnû mûlo kanadské
mezinárodní vysílání v ãe‰tinû?
Ohlas? Ten se mûﬁil komplikovanou metodou,
jejímuÏ principu jsem kdysi jakÏtakÏ rozumûla.
Fungovalo to nûjak tak, Ïe poãet obdrÏen˘ch
dopisÛ byl násoben jak˘msi koeficientem
odráÏejícím tvrdost cenzury, a tak se zji‰Èoval
poãet posluchaãÛ. Îe nás lidé ale opravdu
poslouchají, jsem zjistila poté, co se mi v roce
1986 podaﬁil natoãit seriál rozhovorÛ s
Tomá‰em BaÈou. Odezva byla veliká. Nûkteﬁí
lidé psali o sv˘ch vzpomínkách, jiní se divili, Ïe
je‰tû Ïije, jiní zase, Ïe Ïije v Kanadû. Kupodivu
se také divili moji kolegové, hlavnû ze
Západoindick˘ch ostrovÛ — v‰ichni totiÏ
vyrÛstali v BaÈov˘ch botách, ale nikdy nikoho
nenapadlo, Ïe se za nimi skr˘vá ãesk˘ ‰vec.
Velkou odezvu mûly také rozhovory s Josefem
·kvoreck˘m. Pro tisíce lidí byl pojítkem mezi
mládím v âeskoslovensku a dospûlostí zde,
pﬁipomínkou toho, proã tady jsme. Pro tisíce
posluchaãÛ doma byl ztûlesnûním nadûje.
Pro ·kvoreckého nebylo lehké zvládat vedle
profesorské kariéry a spisovatelské ãinnosti
také práci pro rozhlas, ale byla to daÀ, kterou
platil za svoje demokratické pﬁesvûdãení a
svou reputaci. RozhovorÛ s ním jsem natoãila
nûkolik desítek. Lhala bych, kdybych ﬁekla, Ïe
si pamatují, kter˘ byl ten první. Ale vyvstávají
mi vÏdycky v pamûti tﬁi z nich: anal˘za
Orwellova 1984, kterou jsem s ním natoãila u
pﬁíleÏitosti dotyãného roku; pak rozhovor, kter˘
jsem pojmenovala Jak mu padne frak ·kvoreck˘ byl na Sukovû koncertû a jako
velk˘ znalec Dvoﬁáka nemohl neporovnat
dûdeãka a vnuka; a pak ná‰ rozhovor poslední,
v jeho kanceláﬁi na Torontské univerzitû, za
de‰tivého a vûtrného jarního dne. ·kvoreck˘,
úspû‰n˘ spisovatel svûtového formátu, se
chystal k své první náv‰tûvû âeskoslovenska
po sametové revoluci. Nakladatelství 68
Publishers pomalu uzavíralo svoji práci, Jedno
historické období skonãilo a na jeho rozkladu
se podílelo i toto nakladatelství. I kdyÏ to
vlastnû mûl b˘t rozhovor optimistick˘, byl to
spí‰e rozhovor naplnûn˘ nostalgií. MoÏná, Ïe
se mi ve vzpomínkách jeví tento rozhovor
je‰tû jímavûj‰í, neÏ vlastnû byl, protoÏe krátce
nato zazvonila ãeskému vysílání hrana.
âeskoslovensko bylo svobodné.
Jak víte, práce v ãe‰tinû a s ãe‰tinou je tady
relativnû málo. JelikoÏ se mi podaﬁilo
nahromadit hodnû zku‰eností a informací,
které pro vysílání v ãe‰tinû nemûly pﬁím˘
v˘znam, zaãala jsem psát v angliãtinû.
ReportáÏ se odvysílala v anglické sekci a
jazykové sekce text pﬁeloÏily a upravily podle
sv˘ch potﬁeb. Na velk˘ch mezinárodních
konferencích se to ﬁe‰ilo navíc tak, Ïe se
natoãily pﬁíspûvky v rÛzn˘ch jazycích a k tomu
se napsal jeden scénáﬁ v angliãtinû. Technick˘
zázrak? âasto jsem psala na zakázku pro
oddûlení Západoindick˘ch ostrovÛ a pro
oddûlení africké a také ãínské. Vzpomínám si,
Ïe moje první reportáÏ se západoindickou
tematikou pojednávala o divadelním
pﬁedstavení, jehoÏ námûtem bylo povstání
otrokÛ v Britské Guayanû. Taková vûc je
skuteãnû moÏná jen v Kanadû.
Podívejme se je‰tû trochu do ãeského

Memories
vysílání...
Moje práce mi pomohla najít také nûkterá
zajímavá spojení mezi Kanadou a âechami.
Nûkdy to byla spojení velice náhodná - dûláme
si napﬁíklad nároky na historické spojení s
Ruprechtovou zemí, pojmenované po synovi
Zimního krále (Ruprecht je, prosím, ãeská
verze jména Rupert), ale Ruprecht má s na‰í
vlastí skuteãnû jen to, Ïe se tam narodil.
Máme ale jiné, hlub‰í, kontakty.
V Robartsovû knihovnû na Torontské
univerzitû se napﬁíklad nachází nejvût‰í sbírka
samizdatové literatury v Severní Americe.
Dostala se tam zásluhou profesora Skillinga.
Nachází se tam ale také tﬁetí nejvût‰í
hollarovská sbírka na svûtû, po sbírce
Národního muzea a sbírce královny AlÏbûty.
Nejvût‰í vliv, a to si asi ani ãasto
neuvûdomujeme, jsme jako národ mûli na
tuto zem, a vÛbec na tenhle kontinent, díky té
povûstné duchovní revoluci, která dala vyrÛst
Jednotû bratrské. Dûjiny Jednoty vlastnû i na
univerzitû konãily Komensk˘m. Nevím, zdali v
tom hrála roli protináboÏenská propagace,
nebo celkov˘ postoj k emigraci, to vûãné,
opustí‰-li mne, zahyne‰. K dûdictví Jednoty
jsem se zde dostala ze dvou smûrÛ. Jednak
jsem svého ãasu stvoﬁila seriál o roli misionáﬁÛ
v kolonizaci Kanady a opûtovanû jsem pﬁitom
naráÏela na moravskou církev, pﬁímou
pokraãovatelku Jednoty bratrské. Bylo to
jednak v souvislosti s pﬁíchodem nûkter˘ch
domorod˘ch kmenÛ do dne‰ního Ontaria po
americké válce za nezávislost, jednak v
souvislosti s misijní ãinností na Labradoru.
Druh˘ smûr byl velmi souãasn˘: hodnû
pﬁistûhovalcÛ ze Západoindick˘ch ostrovÛ se
hlásí k moravské církvi a velice rádi se setkají
s kaÏd˘m, kdo pochází ze stejné zemû jako
Jan Hus. Kdo by ãekal takov˘ rozkvût, takov˘
vliv? Jedinec získá prací v jiném prostﬁedí
trochu jinou pﬁedstavu o tom, co vlastnû
v‰echno patﬁí k národnímu dûdictví a ãeho si
cení lidé ve svûtû. Bratrská víra je v
celosvûtovém kontextu urãitû daleko dÛleÏitûj‰í
export neÏ pivo, jablonecká biÏutérie nebo
zbranû.
Zjistila jste nûjaké rozdíly mezi rÛzn˘mi
imigraãními vlnami?
Na tuto otázku budete muset hledat odpovûì
na nûjaké konferenci, která se bude zab˘vat
touto problematikou v ‰ir‰ím zábûru.
Osobnû pro mne byla velk˘m objevem
pﬁedváleãná imigrace. KdyÏ jsem sem pﬁi‰la,
uÏ jejích zástupcÛ moc nebylo, ale mûla jsem
ãest se s nûkter˘mi setkat a natoãit rozhovory
aspoÀ s nûkolika z nich.
UÏ jsem se zmínila o Tomá‰i BaÈovi, nesmím
ale zapomenout na Ing. Buzka, kter˘ pﬁi‰el do
Kanady koncem 20. let jako ãestn˘ konzul.
Jeho vzpomínky na to, jak organizoval spolu s
nûkter˘mi nad‰enci první ãeskou ‰kolu nebo
na to, jak jezdil na zaãátku války po Kanadû
organizovat âechy a Slováky do
âeskoslovenského
sdruÏení,
jsou
neocenitelné. ·koda, Ïe skoro v‰echny
dokumenty, které byly v jeho vlastnictví,
skonãily v plamenech, kdyÏ mu shoﬁela garáÏ
na jeho farmû v Unionville. Seznámila jsem se
s ním teprve na sklonku jeho Ïivota, v roce
1984, kdyÏ jsem dûlala program o ãeské a
slovenské pomoci kanadskému váleãnému
úsilí u pﬁíleÏitosti 50. v˘roãí spojenecké invaze,
ale vidívali jsme se ãasto, aspoÀ pokud mu to
jeho zdraví dovolovalo. Jednou mû vytáhl na
dlouhou procházku do lesa, chtûl mi ukázat
mimoﬁádnû krásnou plantáÏ borovic. ProtoÏe
se mu nezamlouvaly moje boty, vytáhl odnûkud
ze skﬁínû krásné mokasíny. ¤ekl mi, Ïe si je
pﬁivezl od Jamesovy zátoky, kam se
dopádloval jednou se sv˘mi pﬁáteli. Nakonec
mi je dal na památku. Po té jedné procházce
uÏ jsem je nikdy nevzala na nohy. Mám je
povû‰ené na ãestném místû mezi ostatními
domorod˘mi artefakty, které jsem ãasem
nahromadila. Jak by asi vypadal Ïivot ãeské
komunity bez jeho vlivu, bez jeho osobnosti?
Pováleãná imigrace byla vût‰inou je‰tû v plné
síle, kdyÏ jsem pﬁi‰la do Toronta, ale neãekaná
smrt dr. Cvachovce mû dovedla k pﬁesvûdãení,
Ïe je nutno zachovat památku na co nejvût‰í
poãet lidí tím, Ïe s nimi nûco nahrají. Zatím
moje nahrávky odpoãívají v suterénu. BohuÏel
jsme jako skupina v souãasné dobû bez
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instituce, kde by se podobná dokumentace
soustﬁedila.
Generace osma‰edesátníkÛ byla tak poãetná
a mladá, Ïe v nûkter˘ch letech mûla ãeská
‰kola na stovku ÏákÛ. Ve srovnání s
generacemi pﬁedchozími mû pﬁekvapovalo,
jak brzy se u této generace vytrácelo ãeské
jazykové povûdomí. Na to bych skuteãnû
nûkdy ráda na‰la odpovûì. Mûlo to na svûdomí
ãeské pováleãné ‰kolství, nebo v tom hrály roli
jiné faktory?
Jak vypadá krátkovlnné vysílání
Kanadského rozhlasu dnes?
VÏdycky jsme si dûlávali takovou posmutnûlou
legraci z toho, jak bojujeme za svobodu za
Ïeleznou oponou. Jedva do‰lo - abych tak
ﬁekla — k jejímu roztavení v kadlubu dûjin,
bylo vedením RCI a pﬁíslu‰n˘m kanadsk˘m
ministerstvem zru‰eno vysílání v nûkolika
jazycích b˘val˘ch komunistick˘ch zemí, vãetnû
ãe‰tiny a sloven‰tiny. Mimochodem, nová
geopolitická situace ovlivnila také vysílání
Britské rozhlasové spoleãnosti v ãe‰tinû a
sloven‰tinû. Nedávno padla i na nûj sekera.
BBC otevírá televizní stanici v arab‰tinû, a
protoÏe ten povûstn˘ koláã penûz je poﬁád
stejnû velik˘, musely se odnûkud získat
finanãní prostﬁedky - to se stalo právû zru‰ením
vysílání v jazycích b˘val˘ch komunistick˘ch
zemí. Svût, jak jsme ho dlouhá léta znali a
trochu i pomáhali vytváﬁet se zmûnil — nemohu
sice ﬁíci, Ïe k nepoznání, ale skuteãnû hodnû.
ZároveÀ s pádem ãeského vysílání se mi
otevﬁely jiné dveﬁe: Krátce po pádu
socialistick˘ch reÏimÛ jsem zaãala pracovat
na programu Changes in Question. Byl to
program kanadsk˘ch perspektiv na v˘voj v
postkomunistick˘ch zemí. KaÏd˘ poﬁad mûl
dvû ãásti, konkrétní a teoretickou. Vzpomínám
si, Ïe mÛj první program sestával z rozhovoru
s A. Sarlosem, kanadsk˘m finanãníkem
maìarského pÛvodu, o jeho podnikání v
Maìarsku, a z pohledu na situaci v Maìarsku
z kanadské perspektivy, kterou mi poskytl
profesor Torontské univerzity B. Kovrig.
Changes in Question byl sice program ãasovû
nároãn˘, kaÏd˘ t˘den patnáct minut, které
jsem obstarávala od námûtu aÏ po realizaci ve
studiu, ale velice zajímav˘. âlovûk nemohl
neÏasnout nad lidsk˘m a vûdeck˘m
bohatstvím, které Kanada má. V dobû, kdy
internet byl doslova v plenkách, jsem trávila
dlouhé hodiny na telefonu, ale podaﬁilo se mi
vÏdycky najít experty, kteﬁí byli ochotní podílet
se o v˘sledky své práce. Na‰la jsem odborníka
na Tibet na Newfoundlandu (promiÀte, ale
Nov˘ Foundland zní pﬁíli‰ podivnû), odborníka
na jugoslávské hospodáﬁství v Britské
Kolumbii, specialistku na polsk˘ feminismus v
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Hamiltonu. ZpÛsobuje mi intelektuální bolest,
kdyÏ vidím, jak se kanadské hromadné
sdûlovací prostﬁedky obracejí pﬁi hodnocení
mezinárodní problematiky na zdroje americké
a neuváÏenû tak importují do Kanady
americkou perspektivu. Kanada má dost
vlastních sil a mûla by jich více vyuÏívat. Je to
samostatná zemû s vlastním historick˘m
v˘vojem a s vlastním postavením ve svûtû.
Nicménû i tomuto programu nakonec zazvonil
rozpoãtov˘ zvonec.
Jak vidíte budoucnost krátkovlnného
vysílání?
Myslím, Ïe poãítaãová revoluce a hlavnû
internet znamenal ve v˘voji rozhlasu revoluci,
která se dá snad porovnat jen s vlivem
prÛmyslové revoluce na Ïivotní prostﬁedí.
Vzpomínáte si, Ïe je‰tû pﬁed dvaceti lety bylo
riskantní spoléhat se na telefon, kdyÏ jste
dûlal Ïivou reportáÏ? NejenÏe teì snadno
najdete voln˘ okruh, ale i kvalita nahrávky je
taková, Ïe je rozumût kaÏdému slovu a hodnû
ãasto se nedá poznat, kde se vlastnû natáãelo,
jestli v terénu nebo ve studiu. Vedle toho se
radikálnû zmûnilo nahrávací zaﬁízení, stﬁíhací
proces a tak dále. První mobilní telefon váÏil
dva kilogramy. To byla mobilita jen pro nûkoho,
kdo si tím chtûl nahradit cviãení s ãinkami.
Spolu se zmûnami v technickém vybavení
do‰lo také ke zmûnám v popisu práce pro lidi
v rozhlase a spolu s tím se také zmûnila kvalita
vysílání. Produkce se sice zjednodu‰ila v tom,
Ïe umoÏÀuje sloÏité vrstvení zvukov˘ch prvkÛ
- proces, kter˘ dﬁíve vyÏadoval hodiny ve
studiu, obratné ruce, dobré u‰i a velkou
trpûlivost — ale neznamená to, Ïe v˘sledn˘
produkt je kvalitativnû lep‰í.
PokaÏdé, kdyÏ poslouchám nûjaké rozhlasové
vysílání pﬁes poãítaã, myslím na to, jak se za
posledních pár let krátkovlnn˘ svût zmûnil.
Nemohu si pﬁitom také neklást otázku, zdali
bude krátkovlnné vysílání za pár let zapotﬁebí.
Po dlouhá léta to byla vlastnû jediná alternativa
pﬁedávání informací na velké vzdálenosti. Je‰tû
pﬁed nûjak˘mi dvaceti lety se vynakládaly
velké sumy na stavûní v˘konnûj‰ích
pﬁenosov˘ch stanic. Pamûtníci Svobodné
Evropy a Hlasu Ameriky nemohou
nevzpomínat na ru‰iãky, které byly v
âeskoslovensku technicky na v˘‰i. Dnes?
Vidíme, jakou informaãní revoluci s sebou
pﬁinesl internet.
Kam se bude v˘voj ubírat?
Nemyslím, Ïe krátkovlnné vysílání úplnû
vyhyne, ale urãitû bude omezeno a bude
spí‰e fungovat jako distribuãní stﬁedisko pro
poslech pﬁes poãítaã a jako zdroj psan˘ch
reportáÏí.
***

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Z nedávné v˘stavy Between Word and Flesh v Loop Gallery

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063; FAX (416) 530-0069

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net
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Jeden za osmnáct

TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.
Toronto, ON M6G 1M1

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta
Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,
poistenie, nájom auta
preklady
Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

VáÏen˘ pane redaktore,
musím se s Vámi podûlit o sen, kter˘
jsem mûl pﬁedevãírem, a kter˘ mne je‰tû
dnes stra‰í. Byl to takov˘ ten obvykl˘
emigrantsk˘ sen, kdy najednou jdu v
Praze po ulici, divím se, jak jsem se tam
dostal a bojím se, Ïe mne nûkdo pozná,
a Ïe mne seberou. Z takového snu, kter˘
se zdá v‰em uteãencÛm, se ãlovûk
hrÛzou zpotí, ale probudí se a s úlevou
vidí, Ïe je ve své staré posteli v Americe
nebo v Kanadû, jak kdo.
Tentokrát jsem se ale vãas neprobudil a
chytili mne dva páni pod paÏí a nacpali
mne do tatraplánu. Kde ho vzali v roce
2005 mnû bylo divné. Pak zase jsem
najednou byl v Bartolomûjské a jiní dva
páni mnû zaãali dávat otázky. Ten star‰í
jsem myslel, Ïe je otec Grebeníãek, ten
mlad‰í mi pﬁipomínal Filipa. UÏ nevím, co
se mne ptali, ale najednou tomu
Grebeníãkovi do‰la trpûlivost a zaãal na
mne ﬁvát a poﬁád chtûl vûdût, koho
navrhuji na prezidenta a ﬁíkal, jestli to

V˘hodné letenky do âech a na Slovensko
Zimní v˘prodej
Praha, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice
MoÏnost zakoupit lístky do dal‰ích evropsk˘ch mûst

Jarní a letní dovolené
Ont. Reg. # 2631380

E-mail: nitratravel@yahoo.ca
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186

662 Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E5
1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,
Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry
Volejte StáÀu
905/274-2597
1-800-577-5917
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com
www.royal-travel.net
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bude Klaus nebo Havel nebo Zeman. Já
nechtûl odpovûdût, tak mi nastrkal dráty
do bot a pustil do nich elektriku a já
vyskakoval ale neodpovídal. Ten
Grebeníãek uÏ z toho byl nakonec cel˘
zpocen˘, tak ﬁekl, Ïe si musí jít zapálit a
abych si to zatím rozmyslel nebo Ïe bude
zle.
Jakmile za ním zapadly dveﬁe, zaãal mi
ten hodn˘, kter˘ mi pﬁipadal jako Filip,
domlouvat a ﬁíkal: ãlovûãe ﬁeknûte, vÏdyÈ
to nic není. ¤eknûte a my vás pustíme.
Pﬁece si nenecháte zniãit rodinu. Já mu
odpovídal, Ïe si takovou odpovûdnost na
sebe nemohu brát a on ﬁekl, tak ﬁeknûte
tﬁeba Klaus, vÏdyÈ je to svûtoznám˘
ekonom a já odpovûdûl: jak˘ prosímvás
ekonom, vÏdyÈ on tu ekonomii zabil s tou
svou privatizací, jeho dizertaãní práci
nemÛÏe nikdo najít, vÏdyÈ ﬁíkal jen
kdybychom mûli víc KoÏen˘ch a docela
nedávno ﬁekl, Ïe on není Ïádn˘
antikomunista. A taky rozdûlil republiku,
protoÏe Slováci ho nesná‰eli a nechce
do Evropy, protoÏe tam by byl úplná nula.
Ten Filip povídal, no to je v‰echno pravda,
tak ﬁeknûte tﬁeba Havel. V tom ve‰el ten
Grebeníãek, mûl je‰tû zapálenou cigaretu
a zaãal mne pálit na pﬁirození. Já ﬁval a
kﬁiãel jsem jenom já nemÛÏu, já nemÛÏu.
Ten Filip povídal, soudruhu Grebeníãku,
nechte nás o samotû, já to s tím pánem
nûjak domluvím. Pak povídá, tak ﬁeknûte
tﬁeba Havel. Já zase, Ïe to nejde, Ïe
Havel ﬁíkal nejsme jako oni, Ïe jsme
v‰ichni vinni, Ïe tady nebude Ïádn˘ hon
na komunisty a vládl podle toho, co mu
âalfa, Jiãínsk˘ a Rychetsk˘ nakukali a je
zodpovûdn˘ za ten propad morálky a za
tu blbou náladu, kterou by chtûl svalit na
nûkoho jiného.
A zase vrazil ten Grebeníãek do dveﬁí a
drÏel v ruce baseballovou pálku. Divil
jsem se, kde ji vzal, kdyÏ se v âechách
baseball nehraje, ale ono to bylo v tom
snu nûjak popletené. KdyÏ mne s tou
pálkou pra‰til, zastal se mne ten Filip a
zase ﬁíkal, aby mne ten Grebeníãek
nechal, Ïe to se mnou nûjak vyﬁídí. Tak
ﬁíkal, abych ﬁekl Zeman. KdyÏ jsem mu
ﬁekl, Ïe Zeman není o nic lep‰í, tak navrhl,
abych ﬁíkal enyky benyky kliky bé na
koho to padne, a Ïe mne potom pustí.
Zase vrazil do dveﬁí Grebeníãek, ale vtom
jsem se probudil.
Jan Sammer
Czech Coordinating Office,
jan.sammer@sympatico.ca
***

Síly pﬁírody
Z pohodlí pokoje mohl jsem v ohromení a
se soustrastí pro postiÏené sledovat
opûtovné bûsnûní hurikánÛ s rÛzn˘mi, v
podstatû velmi pûkn˘mi jmény. Kdo jim ta
jména dává nevím a ani jsem se to nesnaÏil
zjistit.
Jména jsou sice pûkná, ale ãinnost Ïivlu
dûsivá. Zákony termodynamiky umocnûné
do krajnosti. Dûsivé síly pﬁírody, pﬁed nimiÏ
ãlovûku není neÏ uprchnout. Opustit svÛj
dÛm, svÛj apartment, svÛj obchod. Sbalit
zavãas nejnutnûj‰í a mizet. V nadûji, Ïe z
následkÛ katastrofy, onûch sil pﬁírody,
podaﬁí se mu vzpamatovat v dobû co
nejkrat‰í.
Tento zaãátek ov‰em pﬁipomíná nedávné
katastrofy, které postihly karibskou oblast
a jih Spojen˘ch státÛ. Ale já mám teì na
mysli ponûkud jiné pﬁírodní síly. Mohl jsem
je pozorovat na vzdálenost jednoho metru
a docela v klidu ...
KdyÏ jsem se chystal sebrat míãek, kter˘,
vyslan˘ partnerov˘m backhandem minul
hﬁi‰tû a skonãil v rohu tenisové haly pevné
konstrukce, Ïasnul jsem.
Hala je solidní pevné konstrukce, solidního
asfaltového základu a povrchu. A tu jsem
uvidûl, vedle solidních dveﬁí, kter˘mi jsme
pﬁed chvílí s kolegou ve‰li na kurt, dvû
houby pﬁipomínající povrchem bedlu
jedlou, v prÛmûru ne vût‰í neÏ dva
centimetry, pozvedající (doslova ruinující)
povrch kurtu. Pozvednutá ãást toho
solidního povrchu mûla prÛmûr nejménû
deset centimetrÛ.
Maje na pamûti mnohá ‰lendriánství
dne‰ních budovatelÛ, pﬁesto nemohl jsem
neÏli Ïasnout nad dílem tûch dvou hub.
Nikdy nevidûl jsem nic podobného.
Rozhodnû ne v lesích, kde nasbíral jsem
jiÏ nejednou houbu té ãi oné jedlé odrÛdy.
Zavolal jsem partnera z druhé strany kurtu
a oba hledûli jsme na to místo v úÏasu.
A v˘sledkem na‰ich úvah nemohlo b˘t
nic neÏ otázka: kde se vzala ta síla ve dvou
nevelik˘ch houbách ... a nebo, jaká asi
míra neodbornosti v pﬁípravû materiálu,
kter˘ ta dvojice pozvedla a doslova oddûlila
od ostatního povrchu!
Myslím, Ïe taková podívaná se jednomu
nenaskytne kaÏd˘ den.
Pokud by k podobnému úkazu do‰lo i v
nûkter˘ch nov˘ch ohromn˘ch domech
rostoucích v okolí jako houby po de‰ti,
mohl bych si to vysvûtlit jen obranou pﬁírody
proti roztahovaãnosti jistého druhu
ãlovûãenstva ...
Vladimír Cícha - Vancouver
***

SLOVAKOTOUR
Zimní dovolená v Evropû nebo v Karibiku?
Zavolejte si o nejlep‰í ceny!
SEAT SALE TO EUROPE

Praha, Ostrava, Brno
Bratislava, Košice
Evropa
Ont. reg. # 1032252

E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4
Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461
Fax: (416) 867-8657
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V‰ecko dobré
v Novém roce 2006!
Sotva jsme rozbalili dárky, uklidili do
odpadu krabice a papíry, zhasli svíãky na
vánoãním stromku a vytrávilo nám z
vánoãní Ïranice, nastal ãas pﬁedsevzetí
do Nového roku. KaÏd˘ dnes má touhu se
vylep‰ovat - ze v‰ech stran jsme k tomu
vyz˘váni: ãlovûk má b˘t v pﬁí‰tím roku
rychlej‰í, hbitûj‰í a silnûj‰í, jakoby byl na
obzoru návrat do prvobytnû pospolné
spoleãnosti, kde pomalí, neobratní a slabí
byli ãasto ponecháváni na pospas vlkÛm
v krajích severních a krokod˘lÛm v tropech.
Jeden mÛj znám˘, kter˘ je akcionáﬁem ve
Fitness Centru, dﬁív se tomu ﬁíkalo
tûlocviãna, mi ‰eptem sdûlil, Ïe v prosinci
a lednu kaÏdého roku se poãet platících
ãlenÛ zpûtinásobí, v únoru náv‰tûvnost
poklesá a v bﬁeznu je tûlocviãna skoro
prázdná. ¤ekl mi, Ïe prodej ãlenství za
celoroãní poplatek je vlastnû následek
novoroãních pﬁedsevzetí polep‰it se
tûlesnû a zv˘‰it kondici.
âtyﬁi z pûti, kteﬁí se rozhodli po Vánocích
nabudit tûlo, od února do Fitnessu ani
nepáchnou, ﬁíká mÛj znám˘ akcionáﬁ, a
ﬁekl mi to jako industriální tajemství.
Nûkolikalet˘m bedliv˘m pozorováním
sv˘ch bliÏních jsem odhalil fakt, Ïe ãlovûk
bez vztahu k fyskultuﬁe do Fitnessu chodit
nebude, a ti, kdo mají tûlocvik rádi, se
vyskotaãí v pﬁírodû, v tûlocviãnû stejnû
dobﬁe jako ve vybaveném Fitnessu.
Statistika kanadské obezity toto potvrzuje,
Ïe 60% KanaìanÛ má nadváhu a tﬁetina je
obézní, i kdybyste jim Fitness pﬁistrãili k
nosu ãi do ob˘váku.
Mám návrh k nav˘‰ení fyskultury, ale tento
je zcela závisl˘ na mozkokultuﬁe: odmítnout
a vÛlí potlaãit v sobû degenerativní luxus
ve‰ker˘ch v˘tahÛ, eskalátorÛ, pohybliv˘ch
chodníkÛ, parkování co nejblíÏe ke dveﬁím
a chodit aspoÀ kilometr dennû; toto je
návrh tak prostink˘, a tímto skoro
neprovediteln˘, neboÈ úkony pradávné chození, stoupání do schodÛ a uÏívání
nohou co nejvíce, vÛbec nezapadá do
pokroãilé, technické doby, kdy pohyb po
vlastních patﬁí jen zvíﬁatÛm.
A ani zvíﬁata moc toho chození po vlastních
nemají - mÛj soused nosí svého miláãka
pejska v náruãí sotva napadne pár
centimetrÛ snûhu.
Tuto vánoãní sezónu byla nejhluãnûj‰í
reklama nové firmy BioBodyWorks; ta
nabízí instrukce k tûlocviku na DVD a
vykﬁikuje do svûta, Ïe s dûtmi mají rodiãe
zaãít pravidelnû cviãit uÏ od dvou rokÛ, coÏ
si má kaÏd˘ koupit za 99,99 dolarÛ.
Co já pamatuji, nejsou to rodiãe, kteﬁí
mohou utahat dûti, ale vÏdy to bylo naopak,
a co vidím je, Ïe rodiãe dûtskou aktivitu
soustavnû utlumují, omezují a dokonce
pﬁíli‰ aktivním dûtem naordinují zklidÀující
medicínu zvanou ritalin.
„Nechte ty dûti bûhat,“ ﬁekl jsem pﬁed
ãasem sousedce v zimû, a ona mi odsekla,
Ïe v takové zimû by nepustila své dûtiãky
ven, protoÏe není Ïádná krkavãí matka.
TakÏe suma sumárum technick˘ pokrok
pﬁiná‰í a cpe nám v‰ecko moÏné (i
nemoÏné), abychom se pﬁestali pohybovat
úplnû jak je to tu zvykem - z domu do auta,
z auta do v˘tahu, z v˘tahu do kanceláﬁe, a
po ‰ichtû totéÏ nazpátek.
Dne‰ní ranní pﬁíbûh tento stav dostateãnû
ilustruje: Capal jsem pro noviny a zastavil
vedle mne mÛj soused a ok˘nkem auta
zavolal, Ïe mne sveze; odmítnul jsem
slu‰nû a povin‰oval mu hezké Vánoce.
Doufám, Ïe se neurazil a nepovaÏuje mne
za nevdûãníka...
Zdravím a pﬁejí hezk˘ den a v‰ecko dobré
v Novém roce 2006!
R. Firla - Sudbury
***

Anketa
Poslední otázka znûla: Kdybyste si
mohli vybrat mezi pﬁedstavením
âechomoru a PraÏského v˘bûru,
kterou skupinu byste zvolili?
Václav Brazda: Obû! No nejlíp obû, ale
je to dost tûÏká volba. âechomor mám
ov‰em asi aktuálnû rad‰i, takÏe bod pro
âechomor.
Vladimír Cícha: Ve v˘bûru bych rád
pomohl, ale ani jednu skupinu neznám.
Je mi líto. Jsem nezasvûcenec.
Olga âiÏinská: Jednoznaãnû bych Vám
i sobû vybrala skupinu âechomor. Není
to hudba pro úzk˘ okruh posluchaãÛ, ale
pro kaÏdého, kdo má s âeskou republikou
aspoÀ nitku vazby. Je to hudba líbivá,
moderní a budeme Vám závidût, Ïe jste
mohli na nû jít.

Radovan Holub: âechomor. Víc mi ﬁíká.
Jakub Ort: Dobr˘den, dobr˘den. Ptáte
se âechomor, nebo PraÏsk˘ V˘bûr?
PraÏsk˘ v˘bûr, to je genialita nejvy‰‰ího
stupnû, já tu hudbu miluju, jsou to ãe‰tí
Zappové a v˘borní a moc geniální, vtipní
a v˘borní muzikanti, skvûlí baviãi a
showmani. No ne, Ïe bych na nû jel do
Kanady, ale kaÏd˘ koncert je obrovsk˘
záÏitek. Na druhou stranu, proti
Nohavicovi ta hudba nemusí b˘t pro
nûkteré lidi schÛdná, narozdíl od
âechomoru, coÏ je také kapelka moc
kvalitiní, má to nápad a má to jak se
ãesky ﬁíká drajv. âechomor je
mainstreamovûj‰í, schÛdnûj‰í pro ‰ir‰í
publikum, kombinace s lidov˘mi písnûmi.
V˘bûﬁi jsou umûní nejvy‰ího stupnû a
mám je dûsivû rád, Pavlíãek jeden z
nejlep‰ích ãesk˘ch kytaristÛ, to je záÏitek,

show, show. To v‰echno asi víte. V˘bûﬁi
jsou nejlep‰í. Volím si PraÏsk˘ v˘bûr.
Mûjte se krásnû a uÏívejte v‰ichni Ïivota.
Lída Ziková: Mám ráda obû skupiny, ale
víc mû teì asi bere za srdce âechomor.
A proã Ïe mám vybírat právû mezi tûmito
dvûma?
***
Anketa pro nûkteré z pﬁí‰tích ãísel
Satellitu: Jak se umístí letos ãe‰tí
hokejisté na olympiádû v Turinu a
fotbalisté na MS v Nûmecku?
Odpovûdi mÛÏete poslat faxem:
416/530-0069
mezimûstsky: 1-877-333-6371,
e-mailem na adresy: abe@zpravy.ca
nebo
abe@zpravy.org
ãi
abe@satellite1-416.com nebo po‰tou
na na‰i adresu.
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Pﬁedãasná nadílka v Torontu
Toronto-NY Islanders 9:6
(4:4, 4:0, 1:2)
Utkání v˘raznû ovlivnili rozhodãí Devorski a LaRue,
kteﬁí v první tﬁetinû sedmkrát vylouãili domácí,
zatímco hosty pouze dvakrát. V˘sledkem bylo, Ïe
Toronto hrálo dlouhé minuty v oslabení tﬁi na pût.
Díky tomu Islanders otoãili stav utkání ze stavu 1:2
na 4:2. Toronto v‰ak dokázalo do konce první
tﬁetiny srovnat skóre a v druhé tﬁetinû ãtyﬁikrát
skórovat. V závûreãné ãásti hry pﬁestﬁelka
pokraãovala, i kdyÏ tentokrát byli úspû‰nûj‰í hosté.
V utkání nastoupili dva ãe‰tí hokejisté obránci
torontsk˘ Tomá‰ Kaberle, kter˘ si pﬁipsal dvû
asistence a newyorsk˘ Radek Martínek, kter˘
nahrával na jednu branku. Slovensk˘ útoãník
Miroslav ·atan asistoval dvakrát. Pﬁes prohru
Islanders byl v dobré náladû a tak jsme ho poÏádali
o rozhovor.
ABE: Miro, zmûnil jsi zamûstnavatele, nejsi v
Buffalu, ale v Islanders. KdyÏ jsi zde naposledy
hrál naznaãoval jsi, Ïe nûkam telefonuje‰, bylo
to právû do Islanders?
M·: Skuteãnû tehdy, kdyÏ jsem udûlal ten znám˘
telefonát z ledu, tak to byli právû Islanders, kteﬁí se
nejvíce zajímali o moje sluÏby. Tehdy jsem tu‰il,
Ïe Islanders by mohli b˘t jedním z míst, kde bych
mohl zakotvit. Sabers se tehdy rozhodli, Ïe si mne
ponechají do konce sezóny a Ïe se pokusí o playoff. K tradu tedy nedo‰lo, ale do‰lo k nûmu bûhem
léta, kdy se uzavﬁela nová smlouva s hráãskou
asociací. Sabers mne nechali jako volného hráãe
a Islanders pﬁi‰li znovu a já se rozhodl, Ïe je
zkusím.
ABE: VraÈme se k dne‰nímu zápasu. V˘sledek
9:6. Pﬁi tom se jednalo o souboj osmého s
devát˘m v konferenci. Jak do‰lo k takovému
v˘sledku v tomto dÛleÏitém zápase?
M·: Byl to jeden z nejbláznivûj‰ích zápasÛ, jak˘
jsem odehrál v NHL. Nepamatuji se, Ïe bych za
deset rokÛ v NHL, hrál nûkdy v utkání, kdy padlo
patnáct gólÛ. Napomohlo tomu hodnû pﬁesilovek,
ABE: Jaké je zázemí v Islanders?
M·: Velmi dobré. Organizace je dobﬁe
zabezpeãená. Máme dobrého majitele, kter˘
zachránil muÏstvo. Nedovolil, aby se t˘m
odstûhoval, kdyÏ mûl velké problémy. MuÏstvo je
finanãnû stabilní a hledá svoji identitu. Po
podepsání nové kolektivní smlouvy generální
manaÏér Mike Milbury vyuÏil moÏnosti zmûnit
muÏstvo. Vymûnila se polovina t˘mu. Proto byl
zaãátek sezóny slab‰í a chvíli trvalo neÏ jsme se
poznali. S v˘jimkou dne‰ního utkání jsme v
posledních zápasech uÏ hráli podstatnû lépe.
ABE: BlíÏí se olympiáda…
M·: Na olympiádu se velmi tû‰ím. Po dvou
olympiádách, kdy Slovensko bylo dvakrát
zaﬁazené do kvalifikace a kdy jsme nestartovali ze
stejné startovací ãáry, to bude nûco jiného. UÏ se
mi ani nechce vzpomínat na to, co jsme v‰echno
museli proÏít. Létat na kvalifikaãní zápasy a vracet
se zpátky do muÏstva. Bylo to nûco neuvûﬁitelného.
Jsem rád, Ïe tato obûÈ nakonec pﬁece jen otevﬁela
oãi tûm, kteﬁí rozhodují o hracím systému.
ABE: A také to, Ïe jste vyhráli MS…
M·: Ale i to, ãím jsme pro‰li, zpÛsobilo, Ïe se
zmûnil ten systém a my budeme mít stejné
podmínky jako ostatní. Máme hodnû hráãÛ, kter˘m
se daﬁí a trenéﬁi mají z ãeho vybírat. Vûﬁím, Ïe
postavíme dobré muÏstvo a vyvarujeme se chyb
z posledních velk˘ch turnajÛ. MoÏná to bude
právû na‰e ‰ance. Velmi se na tento turnaje
tû‰ím.
ABE: Pﬁeji Islanders lep‰í defenzívu neÏ dnes,
tobû hodnû branek v této sezónû a úspûch na
olympiádû.
***
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patﬁí k nejproduktivnûj‰ím ãesk˘m hráãÛm nebyl
nominován na olympiádu, coÏ mu vadilo mnohem
víc, neÏ nepromûnûn˘ samostatn˘ nájezd. Po utkání
jsme se ho zeptali právû na tento okamÏik;
AK: Pﬁi samostatn˘ch nájezdech uÏ to je jen loterie.
M˘m úkolem bylo dát gól a to se mi nepodaﬁilo. Pﬁi
zápasech, kdy se prodluÏuje nebo stﬁílejí penalty to
uÏ rozhodují pouze maliãkosti. Dnes, bohuÏel, se
‰tûstí pﬁiklonilo na stranu Toronta. K nám se ‰tûstûna
pﬁiklonila v nûkolika pﬁedchozích zápasech a v
tomto utkání jsme spokojení s bodem, protoÏe hrát
zde v Torontu není jednoduché a diváci Ïenou
Maple Leafs neskuteãn˘m zpÛsobem dopﬁedu a je
obtíÏné v této atmosféﬁe chytit svÛj vlastní rytmus.
Nám se to ze zaãátku nedaﬁilo, ale pak jsme se
dostali do tempa a mohli jsme rozhodnout utkání ve
svÛj prospûch je‰tû v normálním ãase.
ABE: Jaké je zázemí v Buffalu?
AK: Lidi chodí, podporují nás a celé mûsto zaãalo
Ïít opût hokejem, protoÏe se nám daﬁí. Není tam
vyprodáno na kaÏdé utkání jako zde v Torontu, ale
snaÏíme se hrát dobr˘ hokej a ãím víc se bude blíÏit
play-off tím to bude lep‰í. Také pﬁicházejí lidé z
Kanady, z tûch pﬁíhraniãních oblastí.
ABE: Media?
AK: To je v‰ude stejné. Po zápase pﬁijdou novináﬁi.
Hokej je hodnû sledovan˘.
ABE: Vzpomíná se tam na Dominika Ha‰ka?
AK: Ani moc ne, ale skuteãností je, Ïe si tam
Dominik udûlal velké jméno nejen sobû, ale v‰em
ãesk˘m hráãÛm. Hodnû se angaÏoval v komunitû,
pomáhal chud˘m dûtem, aby mohli hrát hokej, ale
uÏ je to nûjak˘ ãas, co ode‰el.
ABE: Osobní pﬁání v této sezónû?
AK: Hlavnû, abychom se dostali do play-off. B˘t
zdrav˘. Jedno zklamání jiÏ mne potkalo a doufám,
Ïe do konce sezóny jich uÏ víc nebude.
***

Toronto nakonec otoãilo
Toronto-Pittsburgh 3:2
(0:1, 0:0, 2:1, 1:0)
V zajímavém utkání se dostali TuãÀáci rychle do
vedení, kdyÏ Gonãar dokonãil Pálffyho akci. Toronto
marnû hledalo dvû tﬁetiny recept na perfektní obranu
Pittsburghu, v které hrál bez chyby Josef Melichar.
Ten odehrál nejvíce ãasu na ledû, ze v‰ech hráãÛ
hostujícího t˘mu (23:53 min.). Teprve v úvodu
závûreãné tﬁetinû se podaﬁilo útoku Steen-SundinKilger dvakrát skórovat. Autorem obou branek byl
Chad Kilger. KdyÏ jiÏ se zdálo, Ïe Toronto dotáhne
utkání do vítûzného konce Oullet vyrovnal. Pﬁi
obou slovensk˘ch brankách asistoval Îigmund
Pálffy. V závûru utkání byl vylouãen Tomá‰ Surov˘.
Pﬁi návratu na led získal puk a jel sám na Belfoura.
V okamÏiku, kdy se pokou‰el o blafák, upadl.
Vypadalo to jako faul, ale rozhodãí Koharski a
McCauley rozpaÏili ruce a z protiútoku vystﬁelil
Wellwood jeho stﬁela se kurióznû odrazila od
McCabeova ramene za záda skvûlého Thibaulta.
Po utkání jsme v ‰atnû Pittsburghu zastihli Tomá‰e
Surového a poloÏili mu nûkolik otázek:
ABE: Jak jste spokojeni s bodem?
TS: Kontrolovali jsme celé utkání, s v˘jimkou
prvních deseti minut v tﬁetí tﬁetinû, takÏe s v˘sledkem
není taková spokojenost.
ABE: Hraje‰ v útoku se Îigmundem Pálffym a
s nadûjí severoamerického hokeje Sidneym
Crosbym, jak se ti v tomto útoku hraje?
TS: Zatím dobﬁe a doufám, Ïe to bude pokraãovat
touto cestou.

ABE: V prodlouÏení jsi se vrátil na led a podaﬁilo
se ti ujet. Pﬁed brankou jsi spadl. Byl to faul
nebo nebyl?
TS: Mohlo se to pískat. ProtoÏe jsem uÏ chtûl
vystﬁelit do prázdné branky. Nevím jestli to byl
Belfour nebo obránce, ale nûkdo mû podrazil a tak
jsem nemohl dokonãit akci.
ABE: Cesta do NHL?
TS: Zaãínal jsem v Banské Bystrici, pak jsem
ode‰el do Popradu. Draftoval mû Pittsburgh. První
rok jsem strávil na farmû. Dva roky jsem se
pohyboval mezi farmou a prvním muÏstvem. Pak
byla stávka. Letos mi zavolali pﬁed tﬁemi nebo
ãtyﬁmi t˘dny.
ABE: Jaké to je b˘t v muÏstvu, kde jsou hráãi
jako LeClair, ãi Recchi?
TS: Od tûch hráãÛ se toho mÛÏe ãlovûk hodnû
nauãit, protoÏe jsou to skvûlí hráãi a pro mne dobrá
‰kola.
ABE: Jaká je situace s hokejem v Pittsburghu?
TS: Potﬁebují nutnû novou halu. Hokej se teì
hodnû zvedl, protoÏe draftovali Sidneyho a nastal
hokejov˘ „boom“a momentálnû je stále vyprodáno.
Popﬁál jsem Tomá‰i Surovému, aby se mu v útoku
Pálffy-Crosby-Surov˘ daﬁilo.
Zatímco Tomá‰e Surového jsme vidûl poprvé,
Tomá‰e Kaberleho vídám po utkání témûﬁ
pravidelnû. Byl více spokojen s v˘sledkem neÏ s
prÛbûhem utkání. Podobnû jako pﬁedtím v
Pittsburghu, kdy vstﬁelil vítûznou branku v
prodlouÏení, nyní pﬁi vítûzné brance asistoval:
TK: První tﬁetina nebyla taková, jak jsme si
pﬁedstavovali. Nic nám nevy‰lo ani v druhé tﬁetinû,
ale v tﬁetí tﬁetinû pﬁi‰ly dva rychlé góly. Myslím si,
Ïe jsme asi od poloviny zápasu byli lep‰ím
muÏstvem. Pittsburgh jen ãekal na pﬁíleÏitosti z
protiútoku. Trochu ‰Èastnû se jim podaﬁilo vyrovnat
pﬁi pﬁesilovce. V prodlouÏení to vy‰lo nám. Trochu
‰Èastn˘ gól, kdy se stﬁela odrazila od ramene, ale
takové góly platí a jsme ‰Èastní, Ïe máme dal‰í dva
body a po ‰esté za sebou vyhráli. Nyní nás ãeká
tûÏk˘ zájezd na Západ.
ABE: Jak jsi strávil Vánoce?
TK: O nûjakém volnu se nedá hovoﬁit. Mûli jsme
dva dny volna. S manÏelkou jsme si to uÏili. Nov˘
rok jsme vítali v letadle. Pﬁistáli jsme pÛl hodiny po
pÛlnoci. VÛbec letos nebude moc volna, díky
olympiádû.
ABE: Jak se tû‰í‰ na olympiádu?
TK: Moc se tû‰ím, jednak budu reprezentovat
svou vlast, jednak olympiáda je nejvût‰í hokejov˘
turnaj, kter˘ mÛÏe existovat. V‰echny zemû tam
budou mít své nejlep‰í hráãe. Je to v˘born˘ test
nejen pro hráãe, ale i pro muÏstvo. Doufejme, Ïe
pﬁivezeme zlato.
ABE: Tomá‰i, pﬁeji v‰e nejlep‰í v tomto roce a
pﬁeji i v‰e nejlep‰í ãeskému hokejovému t˘mu
na olympiádû v Turínu.
TK: Dûkuji, také bych chtûl popﬁát v‰e nejlep‰í
ãtenáﬁÛm Satellitu do Nového roku. Hlavnû hodnû
zdraví, to je hlavní a pak uÏ v‰echno vyjde.
Ale‰ Bﬁezina
***

Tipsport extraliga
34. kolo: Sparta-Kladno 3:4, Tﬁinec-Pardubice
1:3, Vsetín-Znojmo 1:5, Litvínov-Zlín 4:2, K. VarySlavia 4:3, Budûjovice-Vítkovice 2:1, Liberec-PlzeÀ
3:2.
35. kolo: Vítkovice-Litvínov 4:1, Zlín-Vsetín 2:1 v

Toronto-Buffalo 4:3
(2:1, 0:1, 1:1, 0:0 - 1:0)
V zajímavém utkání se dostalo Toronto dvakrát do
vedení. V první tﬁetinû to byla nejprve krásná branka
v oslabení, kdy si Stajan s Ponikarovsk˘m nûkolikrát
vymûnili puk, dokonale vy‰achovali obranu Buffala
a Ponikarovskij zakonãil akci tvrdou stﬁelou. Druhou
branku Toronta pﬁipojil dûlovkou z dálky McCabe.
Dvoubrankové vedení v‰ak vydrÏelo Maple Leafs
necelé dvû minuty. Nejlep‰í hráã Buffala v tomto
utkání Connolly je‰tû v první tﬁetinû zaznamenal
kontaktní gól a v druhé tﬁetinû si Tallinder poloÏil
Belfoura a z ostrého úhlu vyrovnal. V zápûtí v‰ak
Tucker dostal domácí opût do vedení po akci,
kterou zaloÏil Tomá‰ Kaberle, Toronto opût do
vedení. O vítûzství v normálním ãase pﬁipravila
Maple Leafs chyba Belfoura, kterému proletûla
stﬁela Pominvilla pod betony do sítû. Utkání se i po
prodlouÏení skonãilo nerozhodnû 3:3. Následovaly
samostatné nájezdy. Toronto oba promûnilo. Buffalo
dvakrát nedalo. Kromû Tomá‰e Kaberleho, nahrával
na jeden gól i Ale‰ Kotalík. K sedmnácti brankám v
této sezónû pﬁidal jiÏ dvanáctou asistenci. PﬁestoÏe Z utkání Toronto-Pittsburgh 3:2: Tomáš Kaberle v souboji s Žigmundem Pálffym

prodl., Budûjovice-K. Vary 2:3, PlzeÀ-Tﬁinec 5:2,
Znojmo-Sparta 0:3, Kladno-Pardubice 3:4 v prodl.,
Slavia-Liberec 3:1.
36. kolo: Sparta-Zlín 1:3, Tﬁinec-Slavia 6:2, VsetínVítkovice 2:6, Litvínov-Budûjovice 1:1, KladnoZnojmo 2:3, Pardubice-PlzeÀ 5:2, Liberec-Karlovy
Vary 3:0.
37. kolo: Vítkovice-Kladno 5:2, Zlín-Tﬁinec 4:2, K.
Vary-Vsetín 4:1, Budûjovice-Liberec 4:2, ZnojmoPardubice 1:3, Slavia-Litvínov 3:2, PlzeÀ-Sparta
2:4.
38. kolo: Tﬁinec-K. Vary 3:2, Vsetín-Budûjovice 2:3
v prodl., Litvínov-Liberec 7:6 v prodl., ZnojmoPlzeÀ 5:2, Kladno-Zlín 3:2 v prodl., PardubiceSlavia 4:7, Sparta-Vítkovice 3:4 v prodl.
39. kolo: Vítkovice-Tﬁinec 2:3, Zlín-Pardubice 0:5,
K. Vary-Litvínov 3:1, Budûjovice-Znojmo 3:3, PlzeÀKladno 7:2, Liberec-Vsetín 3:0, Slavia-Sparta 4:2.

Tabulka
1. Slavia
2. Liberec
3. Zlín
4. Vítkovice
5. Pardubice
6. Znojmo
7. Tﬁinec
8. K. Vary
9 Budûjovice
10. PlzeÀ
11 Sparta
12. Kladno
13. Litvínov
14. Vsetín

39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

128:78
108:73
87:72
111:88
94:91
79:85
99:101
89:97
82:90
98:96
108:107
92:115
86:106
56:118

82
76
68
67
57
57
56
53
53
52
52
46
43
19

ST Extraliga
36. kolo: Slovan-Poprad 3:2, Nitra-Îilina 5:3,
Trenãín-Ko‰ice 2:1, Zvolen-L. Mikulá‰ 4:3, SkalicaMartin 4:4.
37. kolo: Skalica-Slovan 4:2, Zvolen-Martin 2:1,
Trenãín-L. Mikulá‰ 2:1, Nitra-Ko‰ice 0:4, PopradÎilina 2:2.
38. kolo: Slovan-Îilina 3:2, Ko‰ice-Poprad 3:2, L.
Mikulá‰-Nitra 0:3, Martin-Trenãín 2:4, SkalicaZvolen 7:3.
39. kolo: Trenãín-Skalica 2:0, Nitra-Martin 3:2,
Poprad-L. Mikulá‰ 3:1, Îilina-Ko‰ice 1:3, ZvolenSlovan odloÏeno na 7.2.
40. kolo: Slovan-Ko‰ice 2:4, Martin-Poprad 3:0, L.
Mikulá‰-Îilina 3:1, Skalica-Nitra 0:2, Zvolen-Trenãín
5:4 po prodl.
41. kolo: Trenãín-Slovan 1:0, Nitra-Zvolen 4:0,
Poprad-Skalica 4:6, Îilina-Martin 3:3, Ko‰ice-L.
Mikulá‰ 7:1

Tabuºka
1. Nitra
2.Trenãín
3. Poprad
4. Ko‰ice
5. Zvolen
6. Slovan
7. Skalica
8. Îilina
9. L. Mikulá‰
10. Martin

41
41
41
41
40
40
41
41
41
41

119:81
89:60
95:78
116:87
102:116
101:104
99:99
91:91
75:126
83:128

78
75
68
67
59
56
55
53
32
30

