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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.

Petr ChudoÏilov: Zázrak v Milánû
Je lep‰í jezdit do Itálie vlakem neÏ autem, zatímco za
volantem je cestovatel vydán na pospas vlastním
my‰lenkám, v kupé rychlíku je nejblíÏ substanci Itálie:
Italkám a ItalÛm. Zapoãítán budiÏ i fakt, Ïe vám auto
aspoÀ neukradnou v zemi, jiÏ milujete. Láska pravá, na
rozdíl od lásky nepravé, dává a pfiijímá bez v˘hrad a
chyb si nev‰ímá, jestliÏe je ov‰em rovnou neadoruje.
Pán cestující s námi do pfiedvánoãního Milána má
límeãek od ko‰ile zpola zastrãen˘ pod svetrem s
neuvûfiitelnou elegancí. Îena, pfiistoupiv‰í na ‰v˘carsko-
italské hranici, nese svÛj felliniovsky ãerven˘ ‰ál
slavnostnû jako prapor. Také italsk˘ prÛvodãí, vyÏadující
s vlídnou grandézou lístky od cestujících, jakoby se byl
právû vyloupl z neorealistického filmu. Kdosi postavil
na ubrousek miniaturní lahviãku vína, lidé si pfiisedají,
seznamují se, svûfiují si navzájem intimity, je komornû

veselo. Ani postar‰í dáma, jíÏ zamlÏila hlavu jedna
jediná skleniãka, neztrácí dÛstojnost, zlehka pochrupuje,
nûkdo ji pfiikryl plédem, spoleãnost pfiitlumila hlasy.
V Milánû jsou skvûle voháknut˘ nejen lidi, ale i psi,

proplétají se v davu se zády ochránûn˘mi pfied zimou
non‰alantními deãkami. Jeden pes má rovnou celou
deku, leÏí pod ní spleten v klubku se sv˘m pánem,
bezdomovcem, mfiíÏí v chodníku na nû proudí teplo z
metra. Toto ztûlesnûní pfiímo biblické chudoby v‰ak
nepostrádá ‰mrnc, bezdomovec zachytí soucitn˘
pohled, zvesela mrkne, natáhne ruku, spiklenecky
podûkuje vypit˘m hlasem. Holubi pfied dómem, na
rozdíl od jin˘ch mûst, nepoÏadují od chodcÛ distanc,
pfiátelsky usedají na rameno; uÏ tato maliãkost vypovídá
mnohé o duchu mûsta. Jak si nezamilovat ãí‰nici
pfiiná‰ející ranní capuccino, jeÏ ochotnû opravuje

koncovky na‰í chatrné ital‰tiny! „Kousnûte si!“mává
fiezník suchou klobásou na improvizovaném sicilském
minitrhu a vytáhne mû z davu jako magnet.
Nûjak˘ skvûl˘ prelát v dómu, moÏná jenom kostelník,

diriguje po‰Èuchující se ‰kolaãky k pfiijímání jako policajt
na kfiiÏovatce. Rozko‰ná âíÀanka, zfietelnû neví oã jde,
pfiijme boÏí tûlo; poté co se jí dostalo ochotného
vysvûtlení, usedne do lavice a ãeká co to udûlá, vyhlíÏí
zázrak, zázrak v Milánû. Iluminace, fiev ampliónÛ,
mamutí lidová jídelna na‰lapaná tisíci hladovci, muÏ
hlaholící do mobilu zablokoval vstup, ale kdyÏ vysvûtlí,
Ïe právû vede dÛleÏit˘ rozhovor, v‰ichni ho respektují.
Italové si neubliÏují ani pfii pfiedvánoãních nákupech!

***
Oti‰tûno s vûdomím autora a Hospodáfisk˘ch novin,

leden 2005

Volební koza nezÛstala celá…
TûÏko fiíci, zda se vlk naÏral, ale koza pfii tûchto volbách
rozhodnû nezÛstala celá. Jak jinak nazvat v˘sledek tohoto
celkem nudného klání, neÏ Ïe skonãil plichtou, nebo-li
remízou. Nelze tedy vidût spokojenost ani na jedné stranû.
Konzervativci pevnû doufali, Ïe získají parlamentní vût‰inu.
Jejich vítûzství je v‰ak velice tûsné a uÏ sázkafii pomalu
vypisují kurs, jak dlouho potrvá neÏ budou dal‰í volby.
Spokojenost není ani mezi liberály, ktefií jdou od vesla a
ministersk˘ pfiedseda Paul Martin povûsil tretry na hfiebík.
Podstatnû ani nebodovaly NDP a Quebeck˘ blok.
Dohromady v‰ak mají osmdesát kfiesel a budou stejnû
jako pro minulou vládu jaz˘ãkem na vahách. V pfiípadû, Ïe
by o nûjaké vûci hlasovali spoleãnû konzervativci a noví
demokrati proti liberálÛm a quebeckému bloku, pak by
mohl rozhodovat i jedin˘ hlas nezávislého quebeckého
rebela André Arthura. O tomto novém poslanci jsem se
snaÏil dovûdût více, ale marnû. Asi bude nûco na tom, Ïe
se nehodí oficiálním médiím do krámu, jak on sám tvrdí.
Uvidíme, jestli bude v jinak nudném kanadském parlamentu
trochu víc legrace.

Zatím se o humor pokusilo hned nûkolik jedincÛ. Stephen
Harper vtipnû napadl GST jako, kdyby tato daÀ byla nûãí
jin˘ vynález neÏ právû jeho pfiedchÛdcÛ. Tragikomick˘m
byl pokus o návrat vancouverského S. Robinsona, kter˘
by jistû tepal korupci. Má k tomu jistû dÛvod, neboÈ soud
ho za kradení náramkÛ nijak moc nepotrestal a politika je
pfiece pro kaÏdého.

V den voleb, kdyÏ jsem byl v koupelnû pûknû namydlen˘,
ozval se zvonek. Liberální kandidát mnû pfii‰el pfiipomenout,
Ïe jsou volby. Nevûdûl jsem, jestli se mám napfied
osprchovat nebo jít dolÛ namydlen˘. Abych nûco nepropásl,
zvolil jsem druhou variantu. Za této situace, jsme si
nepadli do oka. On nûco zamumlal na omluvu a já s
neskr˘vanû rozmrzel˘m v˘razem pfievzal jeho pamflet.
Toto setkání mne tedy nepfiesvûdãilo. Nevolil jsem jeho
stranu, ale on zvítûzil i bez mé pomoci. Dobfie mu tak,
zaslouÏil si to, uÏ jen proto, Ïe jsem k nûmu nebyl vlídn˘.

Je‰tû lep‰í mnû pfiipadal zástupce Zelen˘ch, ten zazvonil
den po volbách a zeptal se, jestli se nechceme stát ãleny
této ekologické strany. Inu chtûl jsem mu fiíci, Ïe pfii‰el s
kfiíÏkem po funusu, ale pak jsem si uvûdomil, Ïe pfií‰tí
volby mohou b˘t, co nevidût a Ïe tato strana vzala slova
o tom, Ïe zaãít bylo zapotfiebí vãera, naprosto váÏnû.

Pamûtníci si jistû vzpomnûli na Stranu jednoroÏce, která
chtûla fie‰it kanadsk˘ dluh tím, Ïe by kaÏd˘ Kanaìan
dostal kreditní kartu American Express a tím by se
zadluÏovaly sousední Spojené státy. Energetickou situaci
v Saskatchewan by JednoroÏci fie‰ili zbouráním Skalist˘ch

hor. Benzín by se dal u‰etfiit tím, Ïe by se v Kanadû
vybudovaly dvû dálnice, jedna z v˘chodu na západ, druhá
opaãn˘m smûrem. Obû dálnice by mûly mírn˘ sklon, takÏe
by se z jedné ãásti Kanady na druhou mohlo jezdit
samospádem. Jediná energie by se spotfiebovala na
v˘tahy, které by u cesty vytahovaly automobily do patfiiãné
v˘‰ky. Volební rozpoãet jednoroÏcÛ byl pûtatfiicet dolarÛ
za pivo pro ‰éfa. KdyÏ jsem pfied ãasem dûlal rozhovor pro
Satellite, tak mnû jejich tiskov˘ mluvãí fiekl, Ïe na protest,
Ïe kaÏd˘ kandidát musí sloÏit 1000 dolarÛ nebudou
kandidovat, protoÏe dáti jedin˘ dolar do voleb je pfiíli‰
vysoká cena.

Vzpomínka na lep‰í ãasy, kdy byla pfiece jen je‰tû v
politice sranda, mnû pfiipomnûla na‰e milá NDP. Byl to boj
za práva pracujících rodin - working family. Marnû jsem
pfiem˘‰lel koho, chce Jack Layton oslovit. Jestli je pracující
rodina, kde alespoÀ jeden ãlen pracuje. Nebo je to naopak

rodina, kde pracují oba rodiãe a dûti nepracují? âi je to
rodina, kde pracují dûti a rodiãe jsou v penzi. MoÏná, Ïe na
tuto kvalifikaci se hodí pouze rodiny, kde pracují v‰ichni
ãlenové rodiny. Takovou snad neznám. A co svobodné
matky? Studenti? Penzisti? Invalidi? Tak ty by asi NDP
hodila pfies palubu… Nebo postaãí pro nezamûstnané
pracovat tfieba na zahrádce? Jaksi bojovat za práva
pracujících rodin by bylo pûkné, kdybychom vûdûli, kde
vlastnû pracující rodiny hledat.

Jak jiÏ jsem fiekl v úvodu, nikdo z politikÛ nemÛÏe b˘t
spokojen. Nikdo si nemÛÏe b˘t jist˘ sv˘m tepl˘m
místeãkem. Je tedy pravdûpodobné, Ïe na nás neu‰ijí
Ïádnou kuli‰árnu a to je jeden z dÛvodÛ, proã mÛÏe b˘t pro
zmûnu spokojen˘ voliã. Ano, volby v Kanadû dopadly
relativnû dobfie.

Ale‰ Bfiezina
***

KdyÏ Britská Kolumbie byla kolonií

První guvernér James Douglas prohlásil  Britskou Kolumbii za kolonii 19. listopadu 1858. Stalo se tak v pevnosti
Fort Langley, která je dnes historicky chránûnou oblastí. V muzeu, které se nachází v pevnosti,  je tento okamÏik
zachycen na obrazu od Antonie a Josefa Gabánkov˘ch (akrylové barvy; rozmûry 180x270 cm).



2   satellite  1-416 January 26, 2006Toronto/Canada/USA

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.

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

Tel.: 416-431-9477

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

âeská televize Nov˘ Zábûr
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

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

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

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 anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev.  Basil E. Coward.

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.

¤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.

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).

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 TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. 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

Rozlouãení s Rudolfem SadloÀem
Pfiíslu‰níci Slovenského kostola augsburského vyznania sv. Pavla v Torontû, spolu s
mnoha pfiáteli z ãeské i slovenské komunity, se 13. ledna 2006 v chráme sv. Pavla v
Torontu rozlouãili s jedním z nejoblíbenûj‰ích krajanÛ, Rudolfem SadloÀem, a pozdûji
v Interment at Sanctuary Park Cemetery. Obfiady vykonal Rev. Ladislav Kozák, pastor
chrámu sv. Pavla.
Rudolf SadloÀ slouÏil v druhé svûtové válce jako nadporuãík a velitel prÛzkumného

oddílu. Stal se vojákem z povolání, zúãastnil se bojÛ v Rusku, na Ukrajinû a na Krymu
a válku skonãil s armádním generálem Ludvíkem Svobodou. Dvû kníÏky, které si
pfiinesl do Kanady v roce 1950 byly Bible a Tranoscius.
Rudolfu SadloÀovi se dostalo fiady vojensk˘ch vyznamenání: Za hrdinství, za

stateãnost, za úãast v boji byl v roce 1993 prezidentem Václavem Havlem pov˘‰en na
plukovníka armády. Byl ãinn˘ v mnoha organizacích - v fieditelské radû Masarykova
Institutu, v âeskoslovenské odboãce Kanadské legie, v Kanadsko-slovenskom
podpornom spolku. Ale pfiedev‰ím, v slovech Rev. Kozáka, “miloval BoÏí dom a v‰etky
miesta, kde znel hlas evanjelia o Pánovej láske a milosti...” Za âeskoslovenskou
odboãku Kanadské legie se zesnul˘m rozlouãil kapitán Jaroslav Kytl, kter˘ poãátkem
ledna 2006 oslavil 85. narozeniny. Paní Margitû SadloÀové a v‰em ãlenÛm SadloÀovy
rodiny vyslovujeme hlubokou soustrast.
(Zkráceno, plné znûní textu, o narozeninách J. Kytla a ãlánek o pfiedstavení Nového

divadla z pera Josefa âermáka uvede druhé leto‰ní ãíslo Nového domova).
Josef âermák

Patnáct let
od zaloÏení CCRCC

V roce 1990 se kanad‰tí obãané ãeského a
slovenského pÛvodu rozhodli, Ïe je zapotfiebí
vytvofiit organizaci, která by pomohla dostat
jejich starou vlast na úroveÀ, kterou mûla
pfied nacistick˘mi a komunistick˘mi reÏimy. V
lednu 1991 tedy vznikla Kanadsko-
ãeskoslovenská obchodní komora neboli
Canada-Czechoslovakia Chamber of
Commerce. Pfiedsedou této organizace se
stal svûtoznám˘ prÛmyslník pan Tomá‰ BaÈa
(a je jim dodnes).

V následujících letech se komora pÛsobila
jako pofiadatel konferencí, semináfiÛ, besed u
kulatého stolu, hostila delegace pfiedstavitelÛ
ãeskoslovenské vlády a firem. Získala asi 500
ãlenÛ v Kanadû s poboãkami v Montrealu,
Calgary, Vancouveru a Ottawû. Otevfiela i
kanceláfi v Praze, ze které se v roce 1998
stala sesterská organizace “Kanadsko-ãeská

obchodní komora”, vedená b˘val˘m ministrem
kanadské vlády, panem Ottou Jelínkem (nyní
známá jako Kanadská obchodní komora v
âeské republice).

V ãervnu 1994 se obchodní komora rozdûlila
na dvû nezávislé organizace - ãeskou a
slovenskou. “Canada-Czech Republic
Chamber of Commerce” pokraãuje ve své
ãinnosti propagaci ãesk˘ch firem a v˘robkÛ v
Kanadû.

Dal‰í kapitola této organizace zaãala v roce
1998, kdy její ãelní pracovníci podepsali tzv.
“Bostonskou deklaraci” zfiizující sesterskou
organizaci “âesko-severoamerickou
obchodní komoru” registrovanou v Atlantû,
state Georgia, která mûla za úkol roz‰ifiovat
obchod mezi âeskou republikou a Spojen˘mi
státy, Kanadou a Mexikem (státy spoleãenství
NAFTA). Od minulého roku jsou hlavní aktivity
obchodní komory ve Spojen˘ch státech
organizovány Chicagskou poboãkou, která
má silnou ãlenskou základnu. TaktéÏ od jara
2005, kanadsko ãeská  obchodní komora se
aktivnû úãastní ãinnosti Evropské obchodní
komory v Kanadû.

Komora jiÏ od svého poãátku vydávala
ãtvrtletní magazín Gateway to European
Markets v poãtu 5000 v˘tiskÛ, je distribuován
jak ãlenÛm organizace, tak kanadsk˘m a
americk˘m firmám zajímajícím se o obchod
se stfiední Evropou.  Nyní tento ãasopis s
nov˘m názvem “Gateway to Czech Trade”
vychází  2x roãnû. Dobrému jménu tohoto
ãasopisu zajisté napomáhá i fakt, Ïe mezi
autory, ktefií do jednotliv˘ch ãísel ãasopisu v
podslední dobû pfiispûli, byli napfi. president
Václav Klaus, ministr prÛmyslu a obchodu
Milan Urban, ministr zahraniãí Cyril Svoboda,
námûstek ministra prÛmyslu Martin Tlapa,
b˘val˘ místopfiedseda vlády pro ekonomiku
Martin Jahn, kanadsky velvyslanec v âeské
republice Bruce Jutzi, velvyslanec ãeské
republiky v Kanadû dr. Pavel Vo‰alík a mnoho
dal‰ích ãeln˘ch pfiedstavitelÛ âeské republiky,
USA a Kanady. âasopis je distribuován v
USA a v Kanadû v‰emi institucemi âeské
republiky vãetnû obou velvyslanectví,
Generálních konzulátÛ, Honorárních

Předseda CCRCC Tomáš Baťa
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

25.1.2006 v 16:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

16.2.2006

Czech &Slovak Institutions

Honorary consulates
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.

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) 749-3178; Fax: 749-4989

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

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

·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: 25 dolarÛ; masky 18 dolarÛ.

konzulátÛ, CzechCenter v New Yorku, agentur
CzechTrade v Torontu, Chicagu a Kalifornii a
CzechInvest. Dále ãasopis distribuujeme z
vlastních databází vytvofien˘ch bûhem na‰í
‰estnáctileté ãinnosti. Cílov˘mi ãtenáfii jsou
podnikatelé a firmy v USA a v Kanadû,
náv‰tûvníci veletrhÛ v obou zemích, kde jsou
ãeské firmy zastoupeny.

Webové stránky komory jsou www.ccrcc.net
a www.canamerica.cz

Email trade@ccrcc.net
Informace: Lubomír Novotn˘ 416-9293432

lnovotny@ccrcc.net
***

Mozart hostem Nocturen
Velice zajímav˘ veãer pfiipravili organizátofii seriálu klasické a jazzové hudby Nocturna
na Masaryktownu v nedûli 22. ledna. Prof. Iain Scott, expert operního umûní vÛbec,
pfiedná‰el pfii pfiíleÏitosti 250. v˘roãí narození skladatele Wolfganga Amadea Mozarta
o jeho vztahu k Praze a PraÏanÛ k
Mozartovi, a o jeho pobytu v ní.
Chlapci, narozenému 27. ledna 1756
v rodinû arcibiskupského houslisty,
dali jméno Joannes Chrysostomos
Wolfgangus Theophilus Mozart.
BohuÏel zemfiel v nedoÏit˘ch
‰estatfiicet letech zcela opu‰tûn,
vysílen a sám 5. prosince 1791.
S jeho osobou je neodmyslitelnû
spjato nûkolik praÏsk˘ch míst.
PfiipomeÀme si napfi. Ïe na své první
náv‰tûvû v Praze r. 1787 bydlel
Mozart v Thunovském paláci ve
stejnojmenné malostranské ulici.
Jeho náv‰tûvu Klementina v lednu
1787 pfiipomíná busta u vchodu do
Zrcadlové kaple a MozartÛv sál s
rokokov˘mi malbami. Na podzim
téhoÏ roku improvizoval Mozart
bûhem své druhé praÏské náv‰tûvy
na varhanách v bazilice Nanebevzetí
Panny Marie ve Strahovském
klá‰tefie. Ve Stavovském divadle
v lednu 1787 dirigoval svá hudební
díla (Figarovu svatbu a PraÏskou
symfonii) a konala se tu svûtová
premiéra opery Don Giovanni, kterou Mozart PraÏanÛm vûnoval. Pfii poslední
Mozartovû náv‰tûvû v roce 1791 zaznûla na jeho scénû u pfiíleÏitosti korunovace
Leopolda II. ãesk˘m králem opera La clemenza di Tito. V následujících letech tu byly
uvedeny dal‰í Mozartovy opery. Neménû v˘znamná je bezpochyby usedlost
Bertramka, kde Mozart pob˘val nûkolikrát a tû‰il se pohostinnosti manÏelÛ Du‰kov˘ch
(zejména paní Josefíny) a kde také dopsal poslední takty Dona Giovanniho.
Po cel˘ Ïivot usiloval hudební génius po uznání Vídní, ale toho se mu dostalo mûrou
vrchovatou aÏ v Praze. Od prvního uvedení Únosu ze serailu se stal miláãkem
PraÏanÛ, nemluvû o Figarovû svatbû, která v âechách doslova zlidovûla.
Opera Don Giovanni, kterou v Praze uvedl 29. fiíjna 1787, si od první chvíle získala
obrovskou popularitu praÏského publika, zatímco na ostatních evropsk˘ch scénách
byla pfiijata pomûrnû chladnû. Jako Mozart prohlásil památnou vûtu: “Mí PraÏené mi
rozumûjí,” tak nejen PraÏané, ale âe‰i vÛbec povaÏují Mozarta za “svého”, aãkoliv
Prahu nav‰tívil vcelku pûtkrát. I kdyÏ nûktefií tvrdí, Ïe tomu bylo sedmkrát ãi dokonce
osmkrát. (Pro ty, ktefií chtûjí o Mozartovi a vÛbec o dûní v hudebním svûtû vûdût více
doporuãuji velice zajímavé internetové diskuse na adrese www.barancicova.cz. Web
stránku vlastní Svatava Baranãicová a a vede si skuteãnû bájeãnû. )
Veãer byl zajímav˘ i pro ty, kter˘m Ïivot a dílo tohoto hudebního skladatele cizí
nebylo., Ostatnû, a to ocenil i profesor sám, nebylo jediného pfiítomného posluchaãe,
kter˘ by tohoto svûtového klasika neznal a kter˘ by nenav‰tívil místo, kde se Mozart
cítil více neÏ doma. Z krátké ankety mezi posluchaãi vyplynulo, Ïe obdobn˘ pofiad I
v pfiípadû jin˘ch svûtov˘ch skladatelÛ by byl jen uvítán, ãemuÏ hodlají organizátofii jít
vstfiíc. TakÏe se mÛÏeme tû‰it nejen na oblaÏování du‰e, ale i svého ducha. Koneãnû,
ãlovûk nikdy neví dost, aby nemohl vûdût je‰tû víc. Veãer byl, dr. Milo‰i Krajn˘,
skuteãnû v˘born˘.

Text a foto: Vûra Kohoutová
***

Profesor I. Scott

Mozart Master Works
pofiádá

ve ãtvrtek 9. února 200Ï ve 20 hodin
v Toronto Centre for Arts, North York

Koncert Torontské filharmonie
pod taktovkou ãeského dirigenta

MILO·E FORMÁâKA
Program

Forsyth - Natal Skteches
Violin Concerto no. 5

Sinfonia Concertante for Violin and Viola

Symphony no. 29 in A

Lístky: 416/733-0545 nebo 416/872-1111

Česká doplňovací škola
je každou sobotu dopoledne

v hale
Kostela sv. Václava,
496 Gladstone Ave.,

Toronto
Informace podá

L. Čarková: 416/536-5342

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi
28. 1. (so) 19:00

·ibfiinky
Sokol Toronto

Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
28. 1. (so)

Herngate Burn Theatre
The Gypsy Grass; Info: 905/472-3085

***
9.2. (ãt) 20:00

Milo‰ Formáãek fiídí
Torontskou filharmonii
Toronto Centre for Arts

***
10.2. (pá) 19:30

Valent˘nské posezení na Masaryktownu
***

16.2. (ãt.) 20:00
17.2. (pá) 20:00

18:2 (so) 16:00 a 20:00
Moje teta, tvoje teta

V. Postráneck˘, N. Jiránková
Nové divadlo

Joe Workmen Auditorium
1001 Queen St. W.

Toronto/Canada/USA
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1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-
pátek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

Dr. Petr
Munk

Chiropraktik

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

ABE
Letáky, broÏury,

 jídelní lístky, tiskoviny.
Tel.: (416) 530-4222

e-mail: a.b.e@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"

Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

Ve ãtvrtek 16. února Václav Postráneck˘ a Nina Jiránková v ãerné komedii

Moje teta, tvoje teta
Pokud mû moje pamûÈ nem˘lí, pak jsme se tû‰ili z náv‰tûvy dvou (soudob˘ch a pfiesto uÏ) hereck˘ch legend ãeského divadelnictví Jany Hlaváãové a Petra Kostky v
únoru 2003. Je‰tû dlouho poté v nás doznívala neopakovatelná atmosféra komorního pfiedstavení dvou hercÛ dramatika Alberta Ramsdella Gurneyho Milostné dopisy
v reÏii Ladislava Smoãka. Vzpomínáte? Herci sedûli v kfieslech a pfiedãítali dopisy sv˘ch postav. Slova, slova, samá slova, fiekl by Hamlet. Ale nám naskakovala husí
kÛÏe. A úsmûv, kter˘ vyvolala na‰e vzpomínka shodující se s textem postavy. A je‰tû si vzpomínám, Ïe paní Hlaváãová mûla tenkrát srdce naplnûné matefisk˘m neklidem,
protoÏe se je‰tû ne dostateãnû mohla radovat z narození vnuãky Aniãky.

Uteklo to. Starosti o vûci kolem hostování si
na sebe vzal reÏisér a herec Nového divadla
v Torontû Pavel Král, tehdy v roli producenta.
Dnes stojíme témûfi pfied stejnou situací:

ve ãtvrtek 16. února se odehraje premiéra
inscenace kanadského dramatika Morrise
Panycha s nov˘m názvem Moje teta, tvoje
teta, kterou pro Nové divadlo reÏijnû upravil,
scénu navrhl a hlavní roli sehraje pfiední
herecká osobnost ãinohry Národního divadla
v Praze Václav Postráneck˘. Jeho
partnerkou je Nina Jiránková.
Nechci se zab˘vat dûjem hry a její historií,

to si fiekneme pfií‰tû - aãkoliv, radûji bych se
o dûji ani nezmiÀovala, abych neprozradila

nûco, co by mûl objevovat divák sám. Dnes
bych chtûla na‰emu ãtenáfii pfiiblíÏit herecké
osobnosti alespoÀ v útrÏkovit˘ch
vzpomínkách.
Pana Postráneckého si vybaví zejména ti

na‰i diváci, ktefií mají rádi Vasila Nikolajeviãe
Gogola. ProtoÏe právû od tohoto ruského
dramatika z první poloviny devatenáctého
století uvádûlo Nové divadlo po v‰ech
stránkách velice úspû‰nou hru Îenitba. A
hostoval s ní v hlavní roli Podkolatova právû
pan Postráneck˘. Bylo to v prosinci 1995, a
kaÏdé pfiedstavení zcela naplnilo sál. Podal
úÏasn˘ v˘kon a k témuÏ strhl v‰echny ostatní
herce amatérské scény. Doma byl za tutéÏ
roli ocenûn prestiÏní Cenou Thálie.
MoÏná ani nevíte, Ïe se pan Postráneck˘,

jak to o sobû tvrdí v knize Hvûzdy ãeského
filmu (Praha 1997, III. díl, Radana Vítková a
Tomá‰ ¤ízek), k herectví vlastnû prozlobil.
âtete správnû - prozlobil. Aby byl pod trval˘m
dohledem, vodil ho star‰í bratr Jan do
Dismanova dûtského rozhlasového souboru,
kam si také chodila fiada reÏisérÛ vybírat
pfiedstavitele dûtsk˘ch rolí. Jeho první rolí
byl Smolíãek, kterého si v rozhlase zahrál po
boku Otomara Korbeláfie v roce 1949. V té
dobû byl ‰estilet˘. O tfii roky pozdûji se
poprvé objevil pfied filmovou kamerou.
Jednalo se o film Konec stra‰idel, pak
následoval PunÈa a ãtyfilístek a role
Bohou‰ka Honzátka ve filmu z roku 1955
Vzorn˘ kinematograf Ha‰ka Jaroslava. Kde
se také - a vûfiím, Ïe snad i poprvé jako
kolegové - setkává s paní Jiránkovou A od
vzniku televize v roce 1953 se zaãal
objevovat v dûtsk˘ch pofiadech i tam.
Ostatnû, Ïádné z médií mu nebylo cizí, ve
v‰ech velice rychle zdomácnûl a zabydlel
se. Ov‰em cesta za umûním pana
Postráneckého nebyla ani zdaleka tak
pfiímoãará, jak bychom u tak talentovaného
herce oãekávali.
Pfies dlouhodobou zku‰enost hereckou se

na DAMU rodil˘ PraÏák nedostal. TakÏe
cesta k divadlu vedla pfies v˘uãní list -
zámeãnick˘. Dlouho v‰ak ãerné fiemeslo
neohfiíval, protoÏe nastoupil jako jevi‰tní
technik do libereckého divadla, odtud do
Uherského Hradi‰tû, kdyÏ ale velké
pfiíleÏitosti si odehrál pozdûji v brnûnském
divadle. Na tamûj‰í angaÏmá vzpomíná jako
na jedno z nejkrásnûj‰ích. Poãátkem 70. let
pfie‰el do Mûstsk˘ch divadel praÏsk˘ch a od
roku 1979 je ãlenem Národního divadla v
Praze.
Pavel Král, kter˘ i v tomto pfiípadû na sebe

opût rád vzal úlohu producenta, si jej velice
dobfie pamatuje právû z pÛsobení v
Mûstsk˘ch divadlech praÏsk˘ch. Sám tam
tehdy zastával funkci ‰éfa umûlecko-
technického souboru a o panu
Postráneckém fiíká:
 „Zazáfiil ve hfie 14. hrabû Guerney v reÏii

dnes témûfi osmdesátiletého Franti‰ka
Mi‰ky.  Mlad˘ herec podal úÏasn˘ v˘kon -
ale i v ostatních inscenacích byl vynikající.
Na‰tûstí není za‰katulkován do jednoho typu
postav, takÏe jej vidíme jak v nároãné
dramatické roli, napfi. Oidipus, tak i v
komediálním filmu, kupfi. S tebou mû baví
svût. Mj. tuto komedii oznaãili ãe‰tí diváci za
komedii 20. století... Pak jsem mladého
charakterního herce ztratil z oãí, emigroval
jsem. Václav Postráneck˘ patfií k té herecké
generaci, která navázala na své vynikající
pfiedchÛdce - vzpomeÀme tfieba Janu
Hlaváãovou, Luìka Munzara, Petra Kostku,
Josefa Kemra, Rudolfa Hru‰ínského aj., ktefií
zase vystfiídali dnes jiÏ ãeskou hereckou
klasiku ztûlesnûnou v osobnostech pánÛ

Václava Vydry st., Josefa Pivce, Karla Högra,
ZdeÀka ·tûpánka, Ladislava Pe‰ka a
dal‰ích. V pamûti mi utkvûla zejména
v˘razná herecká osobnost Václava Vosky,
kter˘ zemfiel ve sv˘ch ãtyfiia‰edesáti letech.
Podle mû brzy. PovaÏuji jej za jednoho z
nejlep‰ích ãesk˘ch hercÛ dvacátého století,
byl to tenkrát takov˘ mÛj druh˘ táta...ale to
je jiná kapitola.
A Nina Jiránková? ZaÏil jsem ji také v

Mûstsk˘ch divadlech praÏsk˘ch, i kdyÏ ji
obsazovali i do ãesk˘ch filmÛ. (VzpomeÀme
tfieba Vzorn˘ kinematograf Ha‰ka Jaroslava,
kter˘ byl doslova pfiehlídkou ãeského
herectví - pozn. autorky.) VÏdycky byla
noblesní dáma. Hrávala váÏné kusy, nikdy
jsem ji nevidûl v komedii. Je vyslovenû
dramatická hereãka. Pamatuji se na hru
O’Casony DÛm se sedmi balkóny, která se
dávala je‰tû pfied rokem 1980. Pak jsem ji
vidûl ve Viole s Janou Preissovou .Obû byly
vynikající. Potkávali jsme se v klubu divadla
ABC, kdyÏ jsme sedávali na skleniãce vína
s neuvûfiitelnû vitálními a populárními
hereãkami Mafienkou RosÛlkovou a Evou
Svobodovou, ãi o generaci mlad‰ími
Jaroslavou Adamovou, Danou Syslovou a
Libu‰í ·vormovou...“
Povídat si o ãesk˘ch hereck˘ch generacích

a jejich tvorbû v rÛzn˘ch divadlech je vÏdycky

zajímavé, zejména máte-li jako ke karetní
hfie zasvûceného partnera. Kolik ãesk˘ch
hereck˘ch Ïivotních pfiíbûhÛ jsme potkali uÏ
i tady v Torontû? PfiipomeÀme si tfieba Jifiího
Voskovce, nedávno zesnulou Stellu
Zázvorkovou, Pepíãka Zímu, Viktora Preisse,
Ladislava Smoljaka, Antonína Procházku,
ãi Emílii Vá‰áryovou, Kamilu Magálovou a
Michala Doãolomanského ze svûta
slovenského divadla.
A Ïe se máme i tentokráte na co tû‰it,

dokumentuje i fakt, Ïe tato ãerná komedie
doslova oblétla republiku a Ïe se v rámci
sváteãních dnÛ dostala i na seznam nabídek
podstromeãkov˘ch dárkÛ. .
Je nutné je‰tû upozornit, Ïe premiéra se

nezvykle koná jiÏ ve ãtvrtek 16. února ve
20 hodin, v pátek ve 20 hodin je první
repríza a v sobotu 18. února se hraje v 16 a
ve 20 hodin. Pfiedstavení se nekoná v nedûli,
protoÏe herci se svou inscenací odlétají do
Vancouveru a poté se hned vracejí do vlasti,
kde na pana Postráneckého ãeká
pfiedstavení Lucerna na domácí scénû
Národního divadla v Praze.
Rezervace jsou zcela nezbytné. Volejte

pfies den: 416/363-7686, veãer: 416/463-
3182.

Vûra Kohoutová
***
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Financial

1 CDN $ 20,27 Kã
1 EURO 28,61 Kã
100 Sk 76,35 Kã
1 US $ 23,37 Kã
âSOB- 23. 1 2006

Kursovní lístek
100 Kã 5,06 CDN $
100 SK 3,86 CDN $
1 CDN $ 19,76 Kã
1 CDN $ 25,91 SK
1 US $ 1,18 CDN $
1 EUR 1,45 CDN $
Toronto Star  - 21. 1. 2006

PRAÎSKÉ
UZENÁ¤STVÍ

 znovu otevfieno pod názvem

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

E-mail: jiri29@hotmail.com
Website: www.yorkvolkswagen.com

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

Drivers wanted!

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Fax: (416) 741-7809

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

Koncert pre dvoch - vlastne pre nás v‰etk˘ch
Otrepané kli‰é hovorí o hereckom koncerte, ãi virtuózne zvládnutej úlohe, alebo
jednoducho o majstrovskom zmocnení sa role, v tom ktorom predstavení. Prirodzene
iba v prípade, keì v‰etko dobre, alebo aspoÀ zdanlivo dobre dopadne. V opaãnom
prípade ide o chvíºkovú indispozíciu protagonistu a iné objektívne ãinitele, ktoré
zapríãinili nie celkom jednoznaãn˘ efekt. Takéto blahosklonné eufemizmy majú zahmliÈ
skutoãnosÈ, Ïe v˘sledny produkt umeleckého úsilia nestojí za niã. Rád by som sa vyhol
jednomu aj druhému. Predstavenie Nového divadla 3 krát 2, ktoré mohli diváci v
Toronte uzrieÈ ãajsi pred t˘ÏdÀom si nezaslúÏi ani kli‰é ani blahosklonnosÈ. Bolo
jednoducho skvelé. Traja potmehúdski Briti, James Saunders, Sir Alan Ayckbourne a
David Campton, nezávisle na sebe napísali akési úryvky z partnerského Ïivota
heterosexuálnych dvojíc. KaÏd˘ z nich poÀal poéziu súÏitia po svojom a zároveÀ
rovnako. To znamená pravdivo. Nie celkom prekvapujúco vysvitlo, Ïe blízka koexistencia
dvoch ºudí, nie je vÏdy jednoduchá, tobôÏ nie ideálna. V‰ednosÈ a rutina kaÏdodenného
Ïivota ãasto ubíja poetiku jestvovania a dôvod, preão sme vlastne spolu. Ako vravieval
môj kamarát Marián Filadelfi, t.ã. na druhom svete: Îivot je jeden z najÈaÏ‰ích. Toto
v‰etko ale väã‰ina z nás pozná aÏ príli‰ dobre. Pozrime sa teda do zrkadla a neute‰en˘
obraz, ktor˘ vidíme, sme my sami. Tri príbehy, tri vekové kategórie. Svadobná cesta,
stredn˘ vek a kúsok nad hrobom. Dvaja herci. Ona a on. Zuzana Martinková je

profesionálnou hereãkou, ão sa na v˘kone ukázalo. Plynulo prechádzala z polohy do
polohy od nedoãkavej nevesty, cez zlomyseºnú matrónu v strednom veku aÏ po
nostalgickú starenu, ktorej ani sentiment nebráni v drezúrovaní manÏela. Okrem
neobyãajne nároãneho hereckého partu, celé predstavenie reÏijne a viac menej aj
produkãne zastre‰ila. Takúto znô‰ku funkcií, najmä v‰ak povinností zvládla bravúrne.
Ivan Rázl je v civile inÏinier. Pravdepodobne dobr˘, keìÏe sa t˘m pomerne slu‰ne Ïiví.
Nemenej dobr˘ je aj herec. Tvárny, inteligentn˘, s dobr˘m sluchom a vroden˘m
dramatick˘m nábojom. A okrem toho na javisku veºmi dobre vyzerá. Rovnocenn˘
partner pre Zuzku. Herecké ãarovanie dvoch hlavn˘ch a jedin˘ch postáv, by vy‰lo
navnivoã bez podporného teamu ºudí, ktor˘ch príli‰ nevidno. Odborne spolupracovala
Maja Breinerová, ktorá pomohla dotvoriÈ herecké nuansy do podoby, v ktorej maximálne
oslovovali diváka. Strohá, esteticky vyváÏená a prísne funkãná scéna Bohou‰a Mácu,
iba umocnila dojem jednoliateho celku, rovnako ako hudba Bohdana ZatovkaÀuka.
Jarka Spejchalová kost˘my nielen navrhla, ale aj zhotovila a neobyãajne dobre zapadli
do celkového ducha a pocitu inscenácie. Bol to pre Àu divadeln˘ debut, rovnako ako
pre ªudku Moravãíkovú, ktorá sa uviedla ako in‰picientka. Svetlá Iva Mejzra a ‰epkanie
Ivany Janú takisto dotvárali celkovo dobr˘ dojem z predstavenia. Dve debutantky nam
povedali: „Jarka Spejchalová Keì ma Zuzka Martinková poÏiadala o spoluprácu, veºmi
som sa pote‰ila. Mohla som sa realizovaÈ a okrem toho zaÏiÈ aj jedineãné okamÏiky v
partii ºudí, ktorá si skutoãne nev‰edne dobre rozumela a musím sa priznaÈ, Ïe keì to
cele skonãilo, plakala som od dojatia a veºmi ºutujem, Ïe to nebude pokracovaÈ. ªudka
Moravãiková: „MÀa tieÏ oslovila Zuzka a keìÏe ma divadlo od maliãka lákalo rada som
súhlasila. Boli sme veºmi dobrá partia, ãasto sme sa smiali a v‰etky problémy sme rie‰ili
ºahko a s humorom.“
 Z ohlasov divákov -ManÏelia Jeníkovci≤ „CoÏkaj uchvatné (‰ari‰sky ekvivalent
superlatívu).“
 Bohdan Valentoviã:  „Prv˘ raz mi z predstavenia Nového divadla nevytfiãala ochotníckosÈ.
Veºmi sa mi to páãilo.“
 Mária Gabánková: „Dvaja herci na minimálnom priestore dokázali rozohraÈ ‰kálu
celého Ïivota. Pekná a funkãná scéna. ÚÏasne som sa pobavila.
 ªuba Pala: „Zhodou okolností som bola v prav˘ ãas na pravom mieste. Îijem v Chicagu
a pri‰la som nav‰tíviÈ kamarátku, ktorá ma zobrala do divadla. Vôbec neºutujem, hoci
zo zaãiatku som bola dosÈ nedôverãivá, poznajúc moravské amatérske divadlo v
Chicagu. Veºmi príjemne ma prekvapila vysoká profesionálna úroveÀ tunaj‰ieho
súboru, respektíve tej ãasti, ktorú som videla. Neuveriteºne dobre som sa cítila a bol to
pre mÀa veºk˘ záÏitok.“
 NuÏ a aby tej chvály nebolo akosi priveºa. Poniektorí diváci sa sÈaÏovali, Ïe predstavenie
bolo krátke, Ïe by tam vydrÏali sedieÈ a zabávaÈ sa ìaº‰ie dve hodiny. Dobrého v‰ak
veºa neb˘va. Nikdy. Rovnako ako poézia, to nie je len tak ver‰ovaÈ, to je ponúknúÈ za
letnej búrky ãinelu hromu. To zase ãinil môj priateº Gusto Dobrovodsk˘. TieÏ toho ãasu
neboh˘.  Ivan Zná‰ik

***

Zuzana Martínková a Ivan Rázl ve hře 3x2.

Jak jsem o zvoneãek pfii‰la…
No, poãkejte, vím, zní to divnû s tou Ïenskou
koncovkou ve slovese. Ale ony existují i jiné
zvoneãky, neÏ “takové”. Tfieba dûtsk˘ pûveck˘
soubor Zvoneãek, zvoneãek ke svolávání  obãanÛ
na vesnici, jsi jako zvoneãek se má za vykecání
v‰eho, co jeden ví - a nejãastûji ani neví. Zvoneãek
vánoãní, zvoneãek jako kvûtinka. Zvoneãek se
nepouÏívá k vyjádfiení jednoznaãnû o‰klivého ãi
pfiíjemného. Slova pouÏíváme v‰ude tam, kde
pfiirozenû nalézáme jakousi podobu - zvukovou
anebo  pohybovou. Zní jako zvon - má  siln˘ hlas,
visí to tu jako zvoneãek - jednoznaãné pfiedstavy
o zpÛsobu visení jsou nasnadû. A také si zvoneãek
jako vzor bereme v‰ude tam, kde chceme vyjádfiit
sváteãnost, jasn˘ tón, ãist˘ hlas. Prostû zvoneãek
je nezamûniteln˘.
A já jsem o jeden takov˘ z mûdi - zfiejmû nejãastûji

pouÏívaného kovu k jeho v˘robû, moÏná se smûsí
dal‰ích -  pfii‰la. âi v˘stiÏnûji by znûlo “bylo mi
pfiijíto”.
Ten mal˘, kter˘ se mi ve‰el nádhernû do dlanû,

mi slouÏil cel˘ch deset let. Pfiirozenû Ïe ke zvonûní.
A kde Ïe se zvoní zvoneãkem na konec a zaãátek
pfiedstavení? Ano, v divadle.  Lidi si na jeho zvuk
zvykli. Vûdûli, Ïe  i v ãase mikulá‰sk˘ch tam
jednoznaãnû jde  o konec pfiestávky a zaãátek
pfiedstavení. Tedy Ïe ta nádherná chvíle
zkulturÀování ducha mÛÏe zaãít, herci jsou
pfiipraveni a zvukafi s osvûtlovaãem uÏ drÏí ruku
na posunovaãi  sv˘ch panelÛ, aby  udûlali v sále
tmu a hudebno. A tak chvatem  dojídali koláãky,
dopíjeli kafíãko a úseãnû konãili slova se sv˘mi
pfiáteli, aby si na‰li to své uÏ dávno vyhlédnuté
sedadlo. MoÏná ten zvuk nûktefií nemûli rádi. Dal
se totiÏ vnímat i jako zvonûní v u‰ích. Mûl vysok˘
tón a tudíÏ neodvratiteln˘ úãinek. Ale k tomu
na‰emu ãeskému divadlu jako by pfiirostl. Na
posledních dvou reprízách  inscenace Tfii krát dva
jsem poznala, jaká je to nedocenûná pomÛcka.
Najednou jsem nevûdûla, jak ty, co je‰tû ba‰tí,
aãkoliv dvacet minut pfiestávky jiÏ uteklo,  oslovit.
Zvoneãek to vÏdycky vyfie‰il za mû. Taktnû a
zvonivû krásnû. JenÏe jej nemám. Nemám ãím
zvonit. Po navrácení se z pfiilehlé místnÛstky jsem
zjistila, Ïe zvoneãek se mnou za scénu nepfii‰el.
Chváty chvát tedy zpût, ale marnû: to krásné
mûdûné a desetiletou praxí ohlazené malé Nûco uÏ
tam nebylo.
A nesly‰ela jsem, Ïe by se nûkter˘ z chovancÛ

ústavu, kde se na‰e divadlo odehrává po dobu
deseti let, z jeho nového nabytí radoval. Jediné, co
je jisté, Ïe je pryã. A Ïe se mi to stalo na pfiedstavení
ãeského divadla.
Nemyslím si, Ïe by nûkomu pfiinesl ‰tûstí, mnû

byl totiÏ darován pfied emigrací z lásky. Kdo ví,
tfieba právû teì nûkomu mÛj zvoneãek hranu
zvoní…láskou totiÏ zvonil jenom mnû. Kdybyste
o nûm nûco vûdûli, dejte mi to znát. Ráda vám za
to vãas zazvoním na zaãátek nového pfiedstavení.

Vûra Kohoutová
***

Foto: V. Kohoutová
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Denní kronika

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

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:

DOBRÁ âTVRË

Jedenáctidíln˘ seriál zasazen˘ do souãasn˘ch dnÛ vypráví
o Ïivotû skupiny stfiedo‰kolákÛ v jejich posledním roce,
o problémech jejich rodiãÛ a uãitelÛ. Mladí lidé jsou na
poãátku jejich Ïivotní dráhy a Ïivot vût‰inou nesestává

z legrace a her.
Îivot mÛÏe b˘t také sloÏit˘ a nespravedliv˘ a mladí lidé

se musí uãit akceptovat jeho dary a jeho men‰í nebo i
vût‰í ztráty. Pomalu pfiicházejí k tomu, jak vlastnû Ïít v

dospûlém svûtû, kaÏd˘ z nich na vlastní pûst.
Hrají: A. Kulovaná, P. Boublík, M. Bahul, P. Trojan, M.
Issová, J. Preissová, Fr. Nûmec, T. Hanák, V. Cibulková

a dal‰í.
TV seriál byl v premiefie velice úspû‰n˘ s velkou sledovatelností.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí
premiérovû nov˘ TV seriál

reÏiséra Karla Smyczka

(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

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

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

24.1.2006
O víkendu umrzli
v âesku ãtyfii lidé

Praha-právo/Petra Timoumiová,
Jaroslav ZboÏínek-Extrémní mrazy v
posledních dnech si v âesku vyÏádaly
dal‰í obûti leto‰ní zimy. Od soboty kvÛli
mrazÛm zemfieli ãtyfii lidé.

TfiicetistupÀové mrazy byly na
·umpersku, Broumovsku, Fr˘decko-
Místecku a na Jesenicku. VÛbec nejniÏ‰í
teplota v republice byla namûfiena v
·umperku, kde klesla na minus 30,3
stupnû Celsia.

“Jde v tomto pfiípadû o denní teplotní
rekord, ale lednov˘ paradoxnû pfiekonán
nebyl. Ten ãiní minus 31,5 stupnû Celsia
a pochází z 11. ledna 1940,” fiekla Právu
Helena Nevfiivá z âeského hydro-
meteorologického ústavu v Ostravû.
Lednov˘ rekord naopak padl v Jeseníku,

kde bylo ráno 28,2 stupnû pod nulou. AÏ
dosud tu byla v lednu namûfiena nejniÏ‰í
teplota 23. ledna 1942, a to minus 27
stupÀÛ Celsia.

Teplotní rekord padl také v Brnû a
Ostravû. V Brnû bylo v noci na pondûlí
minus dvacet, dosavadní rekord z roku
1963 ãinil 13,7 stupnû pod nulou. V
Ostravû klesla rtuÈ teplomûru k minus 24
stupÀÛm. V Praze zÛstává v platnosti
rekord pro 23. leden minus 26,5 stupnû z
roku 1850.

Silné mrazy by mûly b˘t aÏ do konce
ledna. Právu to fiekl v pondûlí Vladimír
Seifert z âeského hydrometeo-
rologického ústavu v Praze. “Zatímco
dnes budou odpolední teploty je‰tû v
rozmezí -11 aÏ -17, ve stfiedu a ve ãtvrtek
uÏ takovéto teploty mÛÏeme ãekat jen v
noci a pfies den -9 aÏ -5, ve ãtvrtek -6 aÏ
-2. Na Moravû ale budou mrazy silnûj‰í,
v noci aÏ -20,” fiekl meteorolog.

Dodal, Ïe po tomto krátkém rádoby
oteplení zfiejmû od pátku znovu rtuÈ
teplomûru pÛjde dolÛ a pfiidá se na vût‰inû
území i snûÏení.

Na mnoha místech zkolabovala
doprava, dûti se nedostaly do ‰koly.
Zamrzaly mobily stejnû jako v˘hybky na
nádraÏích. Ubytovny pro bezdomovce
praskají ve ‰vech, mnohde zaãali
rozkládat pohotovostní lÛÏka.

UÏ v sobotu nalezl v Ostravû
sedmnáctilet˘ mladík v jedné z opu‰tû-
n˘ch garáÏí umrzlého osmasedm-
desátiletého muÏe. “Pfiivolan˘ lékafi
konstatoval úmrtí, pravdûpodobnû kvÛli
podchlazení,” oznámil ostravsk˘ policejní
mluvãí Milan Klézl.

V nedûli dopoledne byla nalezena
mrtvola ‰estaãtyfiicetiletého muÏe, zfiejmû
bezdomovce, pod ·tefánikov˘m mostem
v Praze 1. “Nejpravdûpodobnûj‰í pfiíãinou
smrti bylo podchlazení,” konstatovala
mluvãí praÏské záchranky Simona
Cigánková.

Dal‰í dva Ïivoty vzal mráz z nedûle na
pondûlí. Na anesteziologickoresuscitaã-
ním (ARO) oddûlení bruntálské
nemocnice zemfiel vãera ráno
bezdomovec, kterého do nemocnice
pfiivezla po ‰esté hodinû ráno rychlá
záchranná sluÏba z Moravského
Berouna, kde leÏel pfied domem ve snûhu.
“Byl tûÏce podchlazen˘ v komatózním
stavu a byla u nûj zfietelná svalová
ztuhlost. Pokou‰eli jsme se opakovanû o
jeho resuscitaci, ale bohuÏel pacient
nakonec zemfiel,” fiekla primáfika ARO
bruntálské nemocnice Jitka Brázdová.
TotoÏnost muÏe nyní ovûfiuje policie.

21.1.2006
Je to najväã‰ia tragédia

slovensk˘ch vojakov od vojny
BRATISLAVA -sme/(knm, rp, rf) Slovensko
zasiahla najväã‰ia letecká katastrofa za
posledné desaÈroãia. Zomrelo pri nej 42
vojakov, ktorí sa vracali z Kosova. Na‰a
armáda nepri‰la o toºko ºudí za jedin˘ deÀ
od druhej svetovej vojny.
Lietadlo An-24 narazilo do kopca len pár

minút pred plánovan˘m pristátím v
Ko‰iciach. PreÏil len jedin˘ - nadporuãík
Martin Farka‰ z vojenskej základne v
Leviciach. Teraz ho v ko‰ickej nemocnici
udrÏiavajú v umelom spánku so zranením
hlavy. Na pomoc ãakal v mraze iba v ºahkom
obleãení, ale dokázal sa mobilom spojiÈ s
manÏelkou.
Krajinu teraz ãaká vy‰etrovanie, ‰tátny

smútok, od‰kodÀovanie pozostal˘ch.
O príãinách katastrofy sa zatiaº ‰pekuluje.

Maìarské úrady tvrdia, Ïe sa An-24 vych˘lil
od trasy o tri kilometre, vedenie armády
tieto hypotézy nepotvrdilo. Vy‰etrovanie
sa zaãína, budú sa skúmaÈ ãierne skrinky.
Dohady vzbudzuje hlavne vek lietadla, ktoré
vyrobili v roku 1969.
Minister obrany Juraj Li‰ka povedal, Ïe on

ani ìal‰í funkcionári rezortu by nedopustili,
aby sa do vzduchu dostali lietadlá v zlom
technickom stave. Veliteº vzdu‰n˘ch síl
Juraj Baránek potvrdil, Ïe piloti, ktorí patrili
medzi najskúsenej‰ích, nemali Ïiadne
technické problémy.
Baránek na rozdiel od maìarskej strany

hovoril, Ïe Antonov letel po stanovenej
trase. “Jedin˘ problém je, Ïe klesal skôr,”
povedal. “MôÏe to byÈ zlyhanie techniky aj
ãloveka, môÏe to byÈ poãasie alebo
akákoºvek kombinácia t˘chto faktorov.”
Niekoºko minút za An-24 letelo lietadlo

An-26 naloÏené batoÏinou a v˘strojom
vojakov. Podºa záznamov aj v˘povedí
ãlenov tejto posádky bolo jasno, dohºadnosÈ
30 kilometrov. Minister obrany zriadil
vy‰etrovaciu komisiu.
Medzi obeÈami sú tri Ïeny - dve príslu‰níãky

jednotky v Kosove a letu‰ka. Zahynul aj
doteraj‰í veliteº slovenského kontingentu.
M⁄tvi sú v‰etci ãlenovia posádky lietadla i
vojensk˘ kÀaz. Zoznam obetí zverejnili aÏ
vãera podveãer. Najviac z nich bolo z
vojenského útvaru v Trebi‰ove. Niektorí
vojaci mali ‰Èastie - do vlasti ich dopravili
skôr. Lety sa totiÏ zaãali uÏ v stredu.
V zahraniãn˘ch misiách sa striedajú vojaci

kaÏdého pol roka. V Kosove uÏ boli noví
vojaci a striedan˘ch prepravovalo
ministerstvo obrany na niekoºkokrát od
stredy. Lietadlo, ktoré spadlo, bolo
predposledné. Sedelo v Àom 28 vojakov,
ktorí sa po polroku vracali domov.

***
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Kratší 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.

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.

• 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

�

�

✈
�

Změnili jsme lokalitu abychom mohli
nabídnout kvalitnňejší služuby

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
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 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

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

Zmûnili jsme lokalitu, abychom mohli
nabídnout kvalitnûj‰í sluÏby!

Kratší jméno, více místa!

Kanadská televize
uvede ve ãtvrtek 23. února 2006

na kanálu  History Television
dokument

Velvet Revolution.
Pfiesn˘ ãas bude uveden

v regionálních Televizním programech.

Zmrzlého devûtapadesátiletého muÏe
objevili za ranní tmy na silnici v Oldfiichovû
na Táborsku. “Jeho tûlo nalezli okolo
ãtvrté hodiny ranní pracovníci rozváÏející
noviny. Pfiivolan˘ lékafi konstatovat smrt
zfiejmû zpÛsobenou celkov˘m
prochladnutím organismu. K pfiesnému
urãení pfiíãiny smrti nafiídil zdravotní pitvu,”
informoval Právo mluvãí táborské policie
Miroslav Doubek s tím, Ïe ne‰lo o
bezdomovce.

Mrtvého tfiiapadesátiletého dûlníka na‰li
vãera také na samotû poblíÏ Rado‰ova
na Tfiebíãsku. Ten v‰ak podle záchranáfiÛ
zemfiel na vykrvácení. “LeÏel umrzl˘ v
tratoli‰ti krve kousek od domku, v nûmÏ
bydlel sám. Jak policie zjistila, muÏ se pfii
návratu z restaurace pravdûpodobnû
nemohl dostat domÛ. Rozhodl se tedy
rozbít okno, ale bohuÏel si pfiitom pfiefiízl
tepnu na zápûstí a záhy vykrvácel,” fiekl
Právu zasahující lékafi. Mráz byl v noci na
pondûlí také pfiíãinou pfieru‰ení dodávek
elektfiiny z prvního bloku jaderné
elektrárny Temelín.

“Zhruba patnáct minut pfied druhou
hodinou do‰lo ke krátkodobému sníÏení
v˘konu reaktoru a odpojení bloku od
rozvodné sítû. DÛvodem byla velká
zmûna venkovní teploty, pfii které do‰lo k
ovlivnûní správné funkce snímaãe teploty
okolí jednoho z transformátorÛ vyvedení
v˘konu. Po vyjasnûní pfiíãiny operátofii v
7.05 hodin znovu pfiipojili blok k rozvodné
síti,” fiekl Právu mluvãí elektrárny Milan
Nebesáfi. Charakteristick˘ pro nástup
mrazÛ byl prudk˘ pokles teplot, v˘kyvy
se bûÏnû pohybovaly okolo 20 stupÀÛ za
24 hodin, coÏ podle lékafiÛ je zvlá‰È
nebezpeãné pro staré a nemocné lidi.

Zatímco napfiíklad v ·umperku bylo
je‰tû v sobotu ve tfii hodiny odpoledne
1,9 stupnû nad bodem mrazu, v nedûli ve
dvû hodiny odpoledne uÏ minus 14,2
stupnû a o pÛlnoci minus 21. Ráno padl
rekord.

V Adr‰pachu v noci ze soboty na nedûli
bylo -0,8 stupnû a v pondûlí ráno klesla
teplota pod -29 stupÀÛ. “Opût v‰ak poãasí
nepfiekonalo rekord z povûstného
Silvestra na pfielomu let 1978 a 79, kdy
teplota klesla o víc neÏ 30 stupÀÛ,” uvedl
Zdenûk Mrkvica z âeského hydro-
meteorologického ústavu v Hradci
Králové.

***

Fale‰n˘ asistent Kohout
se chlubí, jak podvádí

Dvaadvacetilet˘ Luká‰ Kohout, fale‰n˘
asistent poslance âSSD Jana Kavana,
navzdory svému zatím nepravomocnému
odsouzení za podvod dál klame lidi kolem
sebe.

Podle zji‰tûní bulvárního tisku nedávno
v Podûbradech na devadesát minut
zaparkoval na zákazu stání pfied
lázeÀsk˘m zámkem. Policisty kontrolující
kázeÀ fiidiãÛ od postihu nejspí‰ odradilo
parkovací povolení vydané ministerstvem
zahraniãních vûcí, které jeho auto mûlo
za pfiedním sklem.

Tiskov˘ mluvãí ministerstva Vít Koláfi
vãera na dotaz Práva potvrdil, Ïe úfiad
sice vydává hostÛm povolení, ov‰em jen

k doãasnému stání na parkovi‰ti pfied
âernínsk˘m palácem, které se navíc t˘ká
pouze vyhrazen˘ch míst na tomto
parkovi‰ti.

Karta, kterou mûl Kohout za ok˘nkem
auta, byla vydána na dny 19. a 20.
prosince loÀského roku. Kohout ji pfiitom
podle sv˘ch slov hodlá vyuÏívat i nadále.

„Pokud mi nezavolají a nebudou ji chtít
vrátit, budu ji vesele pouÏívat dál,“ pfiiznal
vãera Právu. Na zákazech stání podle
sv˘ch slov parkuje naprosto bûÏnû a po
celé âeské republice - v Praze, Ostravû
nebo tfieba ve Fr˘dku-Místku.

O místním a ãasovém omezení povolení
sice Kohout ví, ale nijak se tím nezatûÏuje.
Pr˘ chce jen poukázat na nedostatky
na‰ich orgánÛ. „Já sice vím, Ïe karta platí
jen pfied âernínsk˘m palácem, ale nikdo
jin˘ to neví. Nikdy se mi nestalo, Ïe by mû
policie upozornila, Ïe s touto kartiãkou na
zákazech nemám co parkovat,“
konstatoval. „KdyÏ jsem se na recepci
ministerstva zahraniãí ptal, jestli ji budou
chtít vrátit, sdûlili mi, Ïe si s ní mÛÏu dûlat,
co chci. Tak si s ní dûlám, co chci. Mají
prostû nedomy‰lenou bezpeãnostní
politiku,“ domnívá se Kohout. „Nejvíc mû
pfiekvapilo, Ïe mi ji vydali i v dobû, kdy uÏ
byl mÛj obliãej mediálnû znám˘,“ doplnil.

Se zmínûnou parkovací kartou pr˘ projel
i pû‰í zónou Václavského námûstí, policie
ho tam pustila, „Sv˘m jednáním jen
upozorÀuju na ‰patné zabezpeãení
orgánÛ státní správy a na jejich chyby,
které díky mnû mohou napravovat,“
podotknul.

Kohout Právu dále fiekl, Ïe v souãasnosti
disponuje je‰tû jinou parkovací kartou -
Poslanecké snûmovny. V minulosti
dokázal vyuÏít také napfiíklad modrého
majáãku. „Loni jsem si ho koupil normálnû
u benzínové pumpy za ãtyfii stovky, jezdil
jsem s ním v‰ude moÏnû na dálnicích,“
fiekl.

Nejvíce mu pr˘ poslouÏil pfii cestû z
Prahy do Nové Paky, díky majáãku ji
údajnû stihnul za necelou hodinu. „V
Jiãínû se na mû nalepili policisté, kdyÏ
jsem pak zaparkoval, vysvûtlil jsem jim,
Ïe jsem vezl ministra, tak mû nechali,“
vyprávûl Kohout. Majáãek pr˘ uÏ ale

nemá, dal ho kamarádovi, kter˘ ho teì
pouÏívá.

Kohout se chlubí také tím, Ïe se chodí
za 40 Kã. najíst a napít na ministerstvo
zdravotnictví. „Na recepci fieknu, Ïe jdu
na nûjak˘ odbor, ani tam nedojdu a místo
toho se jdu najíst. A vafií tam dobfie,“
poznamenal.

Kohout pod hlaviãkou Poslanecké
snûmovny procestoval rÛzné ãásti svûta,
podíval se napfiíklad na Maledivy ãi do
Thajska. Letenky ale neplatil. Byly
fakturovány Snûmovnû, která je uhradit
odmítla. Kohout mûl zpÛsobit ‰kodu ve
v˘‰i 1,6 miliónu korun.

Loni v záfií ho za podvod Obvodní soud
pro Prahu 1 odsoudil ke dvouleté
podmínce s odkladem na pût let. Státní
zástupce se v‰ak proti verdiktu odvolal,
Kohout by si podle nûj zaslouÏil pfiísnûj‰í
trest.

Pfiípadem se bude zab˘vat Mûstsk˘
soud v Praze, ten v‰ak pfiípad je‰tû
nedostal. „Odvolání v pfiípadu pana
Kohouta nám zatím nedo‰lo, je‰tû je u
prvoinstanãního soudu,“ fiekl vãera Právu
mluvãí praÏského mûstského soudu
Lubo‰ Vlasák.

***

Mestá sa zaãali staraÈ
 o bezdomovcov

Bratislava-sme/(haj, tasr, sita)-Po správach
o úmrtiach bezdomovcov v Bratislave sa
viaceré slovenské mestá zaãali o nich viac
staraÈ. Pri vãeraj‰ích siln˘ch mrazoch boli
mnohé útulky otvorené aj cez deÀ a
bezdomovcom ponúkali na zahriatie ãaj ãi
polievku.

Ministerstvo sociálnych vecí oznámilo, Ïe
kaÏd˘ bezdomovec by mal dostaÈ dávku v
hmotnej núdzi, pretoÏe je “znepokojené
narastajúcimi prípadmi úmrtí ºudí bez
domova”. Základná dávka v hmotnej núdzi je
dnes 1560 korún, bezdomovci ju v‰ak ãasto
nedostávajú, lebo nie sú evidovaní na úrade
práce a ãasto nemajú ani doklady.

Ministerka Iveta Radiãová vãera vyzvala
pracovníkov mestsk˘ch magistrátov a
charitatívnych mimovládnych organizácií, aby
pre úrady práce pripravili zoznamy ºudí bez
domova, s ktor˘mi sú v kontakte.

Do stanového tábora, ktor˘ postavili pre

Pokračování na str. 7.
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Medical and relaxation

treatments

Massage therapy

Hot Stone Treatment

Ear Candling

 Michael Eisner, RMT,

MASc.

at

Také nabízíme

Homeopatii, Yogu, Qikong,

Reflexologii, Reiki,

Akupunkturu atd.

Některé soukromé pojišťovny

kryjí vybrané léčby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.

Tel. 416/823-1165, e-mail
michale@sympatico.ca

BOOKKEEPING
SERVICES

A/P, A/R, Bank reconciliation.
Payroll.

Monthly, quarterly, yearly.
Call: Eva (905) 781-7781

E-mail: pkbooks@rogers.com
1601-2

Volám sa Anita mám
19 rokov, som stredo‰kolsky

vzdelaná, mám zaújem
pracovaÈ ako opatrovateºka

deti, alebo star‰ích ludi.
Ubytovanie potrebné.

B˘vam  v Bratislave, po
anglicky sa dohovorím

Ïivotopis za‰lem.
Kontakt  -

mariabertok@gmail.sk,
Tel.L 011/421/245-247-873.

1603-04

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

SLOVAKOTOUR
Jarní a letní výprodej do Evropy!

Zavolejte si o nejlepší ceny!

Vídeň od 558.00

Praha, Bratislava, Košice od 599.00

Daně nejsou v ceně!

Zavolejte si o podrobnosti o cenách a jednotlivých letech!

25.1.2005

Na praÏské Letné stany pro
bezdomovce

Praha-právo/Josef Kales-Neãekanû
rychle vãera vyroslo v Praze na Letné
stanové mûsteãko pro bezdomovce.
Sedm vojensk˘ch stanÛ zmûnilo bûhem
nûkolika hodin prostranství proti stadiónu
Sparty k nepoznání. O vybudování stanÛ
rozhodli praÏ‰tí radní vãera a poÏádali o
pomoc armádu.
„PÛjde to z rozpoãtu magistrátu v fiádu

statisícÛ korun,“ fiekl Právu mluvãí
magistrátu Jifií Wolf.
âtyfiicet osm pfiíslu‰níkÛ 154.

záchranného praporu z Rakovníka pfiijelo
v 15.30. Od pûti uÏ rozbíjely stany.
„Do osmi veãer máme v‰echny

postavené humanitární stany pfiedat.
MoÏná se to ale o chvilku opozdí kvÛli
promrzlé pÛdû,“ prozrazuje Právu
praporãice Alena Hrdliãková a ukazuje
na vojáky, ktefií se sbíjeãkami a palicemi
zatloukají stanové kolíky.
Sedm stanÛ bude na Letné nejménû

t˘den. KaÏd˘ z pûti vytápûn˘ch stanÛ
pojme 20 lÛÏek, v ‰estém stanu bude
sociální zafiízení a jeden bude vyhrazen
pro pracovníky sdruÏení Nadûje a
Arcidiecézní charity. Obû organizace
zajistí na noc ‰est sv˘ch zamûstnancÛ.
Armáda spásy bude rozdávat polévku a
ãaj.
Od vãerej‰ka tak PraÏané bez domova

mají rázem o sto lÛÏek na pfiespání víc.
„Jsme pfiipraveni vlastní stanovou
vesniãku je‰tû roz‰ífiit,“ uvedl primátor
Pavel Bém.

***

I poslední pendolino vdepu
Praha-právo/Jifií Novotn˘-âeské dráhy

(âD) uÏ nemohou pouÏívat ani jedin˘ z
pûti rychlovlakÛ Pendolino, jeÏ mûly

pfiepravovat cestující mezi Prahou a
Ostravou a z hlavního mûsta do Bfieclavi.
Vãera se porouchala i poslední z tûchto

souprav, která je‰tû zÛstávala v provozu.
DÛvodem jako ve v‰ech pfiedchozích
pfiípadech byla závada softwaru.
„Pendolino jelo v úter˘ ráno na trase

Praha - Ostrava a zÛstalo kvÛli poru‰e
stát u obce Krasíkov. Pro cestující jsme
zajistili náhradní dopravu vlakem EuroCity
Ko‰iãan,“ sdûlil Právu mluvãí âD Ale‰
OndrÛj. Vlaky Pendolino byly do bûÏného
provozu nasazeny loni v prosinci. Poté,
kdy se stále ãastûji stávalo, Ïe nedojely
do cílové stanice, byly ãtyfii soupravy
odstaveny.
Jejich italsk˘ v˘robce Alstom Ferroviaria

dostal ultimátum, Ïe do 31. ledna musí
závady odstranit. Viceprezident Alstomu
Terence Watson tvrdí, Ïe v˘robce uÏ zná
pfiíãinu poruch. Zda se je podafiilo
odstranit, otestuje Alstom v pfií‰tím t˘dnu
mezi Prahou a Ostravou jízdami pendolin
bez cestujících.
Pokud se tak nestane, mûly by podle

ministra dopravy Milana ·imonovského
âeské dráhy v‰echna pendolina vrátit
Alstomu a smlouvu vypovûdût.
Îe existuje moÏnost vrácení souprav,

pfiipou‰tí i generální fieditel âD Josef
Bazala. „V tuto chvíli nelze vylouãit, Ïe
projekt skonãí krachem,“ prohlásil v âeské
televizi. Jak ale dodal, Alstom má do
konce ledna je‰tû ãas na vyfie‰ení
problémÛ.
UÏ dnes je jisté, Ïe âeské dráhy budou

od Alstomu Ïádat 600 tisíc eur (v pfiepoãtu
pfies 17 miliónÛ korun) jako smluvní
pokutu za technické závady. Pfiitom uÏ
loni naúãtovaly Alstomu penále ve v˘‰i
100 miliónÛ korun za odklad v nasazení
pendolin.
Pro dráhy podezfiele nev˘hodná

smlouva
·imonovsk˘ tvrdí, Ïe smlouva na vlaky

Pendolino je pro ãeskou stranu z hlediska
moÏn˘ch sankcí proti v˘robci nev˘hodná.
PoÏaduje proto, aby fiídící v˘bor âesk˘ch
drah pro‰etfiil okolnosti, které vedly ke
sjednání takové smlouvy.
Jak Právu vãera potvrdil OndrÛj, dráhy

uÏ loni podaly trestní oznámení v
souvislosti s paralelní smlouvou, která
byla uzavfiena na dodávky náhradních
dílÛ pro pendolino.
„Audit firmy Deloitte totiÏ poukázal na

to, Ïe podmínky smlouvy po‰kozují âD,“
fiekl OndrÛj. Na koho konkrétnû bylo
trestní oznámení podáno, mluvãí nesdûlil.
Prozradil jen, Ïe se t˘ká nûkoho z
vrcholového managementu âD.
Rychlovlaky mûly b˘t vlajkovou lodí

âesk˘ch drah. O jejich nákupu rozhodl
pfied deseti lety tehdej‰í generální fieditel
âD Rudolf Mládek. PÛvodnû to mûlo b˘t
deset souprav za celkem 4,37 miliardy
korun, a dodávat je mûlo konsorcium
praÏského âKD a nûmeckého Siemensu.
Ukázalo se v‰ak, Ïe krachující âKD není
schopno zakázku zvládnout. V roce 2000
tehdej‰í ‰éf âD Dalibor Zelen˘ podepsal
dodatek smlouvy. V˘robcem se stal
italsk˘ Fiat Ferroviaria a poãet
objednan˘ch souprav byl zredukován na
sedm. Cena pfiesto zÛstala témûfi ãtyfii a
pÛl miliardy korun. Poslední zmûna
dodavatele nastala poté, kdy Fiat prodal
svÛj závod ve Ferroviariu Alstomu a ten
pfievzal odpovûdnost za kontrakt.
Vzhledem ke zmínûn˘m problémÛm se

neustále posouvalo nasazení rychlovlakÛ
âD do provozu. PÛvodnû to mûlo b˘t uÏ
v roce 2000.

Sumu, o niÏ by âD vrácením pendolin
pfii‰ly, odhadují nûktefií odborníci aÏ na
sedm miliard korun. Pendolina totiÏ mají
cestující dopravovat nejen na
vnitrostátních tratích, ale hlavnû z Prahy
do Vídnû, DráÏìan, Berlína a Bratislavy.
„Vûfiím, Ïe závady budou odstranûny a

vynaloÏené peníze se nám vrátí. VÏdyÈ
plánovaná Ïivotnost pendolin je tfiicet
let,“ uvedl námûstek generálního fieditele
âD Jifií Koláfi.
Mezi Ostravou a Prahou bylo pro

pendolino stanoveno speciální jízdné - v
první tfiídû 600 korun a ve druhé 500 Kã.
Po sérii závad se âD 12. ledna rozhodly
toto speciální jízdné doãasnû sníÏit o
dvacet procent. A jak vãera ujistily, i kdyÏ
se od února podafií provoz rychlovlakÛ
plnû obnovit, sleva z jízdného zÛstane v
platnosti je‰tû nejménû mûsíc.

 ***

Pfiedpovûì dává arktick˘m
mrazÛm uÏ jen pár dní

Praha-isdnesâepice, ‰ály a dal‰í teplé
obleãení hned tak v âechách a na
Slovensku lidé do skfiíní neodloÏí. Aãkoliv
se má mírnû oteplit, meteorologové
oãekávají o víkendu stále aÏ
dvacetistupÀové mrazy. Vût‰inou bude
jasno, ve ãtvrtek mÛÏe mírnû snûÏit. Na
Moravû a na Vysoãinû hrozí snûhové
jazyky.

***

Stfiedeãní teplotní rekordy
Praha-idnes-âeské Budûjovice: -19,7

°C, rekord z roku 1947 mûl hodnotu -18,0
°C. Teplotu tu mûfií od roku 1886.
Brno-Tufiany: -16,9 °C, rekord z roku

2000 mûl hodnotu -13,4 °C. Mûfií se od
roku 1958.
Ostrava-Mo‰nov: -18,0 °C, rekord z roku

1996 mûl hodnotu -15,6 °C. Mûfií se od
roku 1961.
NejniÏ‰í teplotu meteorologové namûfiili

ve ·títné nad Vláfií: -28,6 °C.
***

Lavina v Beskydech zabila
mladíka

Ostrava-idnes/mr, dp-V Moravskoslez-
sk˘ch Beskydech zavalila lavina mladého
muÏe. Ne‰tûstí se stalo na hofie Smrk u
Fr˘dlantu nad Ostravicí. Na místo
okamÏitû vyrazili záchranáfii a horská
sluÏba. Vrtulník nemohl pfiistát, pomoc
po zemi pfii‰la uÏ pozdû. MuÏ pod snûhem
zemfiel.
“MÛÏu potvrdit, Ïe pod snûhem na Smrku

zahynul ãlovûk,” fiekl iDNES fieditel
záchranné sluÏby v Moravskoslezském
kraji Roman Gfiegofi.
Nehoda se stala okolo 11. hodiny. Dva

lyÏafii spolu sjíÏdûli koryto potoka z hory
Smrk. Jeli mimo znaãené trasy. Jednomu
z nich se riskantní jízda stala osudnou.
Dvaatfiicetiletého muÏe smetla lavina.
“První ze sjezdafiÛ strhl pfii jízdû lavinu,

která ho zavalila. Druh˘ muÏ se ho
pokou‰el vyprostit, ale bohuÏel na‰el
pouze lyÏe, a tak sjel do údolí a pfiivolal
pomoc. V˘zvu k zásahu jsme obdrÏeli v
11:45,” sdûlil náãelník oblastní horské
sluÏby Radim Pavlica.
Horská sluÏba vyzvala záchranku, aby jí

poskytla vrtulník s lanem. Na místû se
totiÏ nedalo pfiistát. KdyÏ ale vrtulník
poprvé místo obletûl, nebyl nikdo vidût.
Proto se vrátil pro ãlena Horské sluÏby,
kter˘ má psa speciálnû vycviãeného pro
hledání lidí v lavinách. NeÏ ale se zvífietem
pfiiletûl, podafiilo se zasypaného muÏe
najít.

bezdomovcov v Bratislave, sa vãera pri‰iel
pozrieÈ aj minister vnútra Vladimír Palko.
Mestskí policajti tam v noci priviezli dvoch ºudí
- jedného na‰li v kontajneri a druhého na
laviãke. Odvãera je uÏ stanov 12 a denne sa
v nich môÏe vyspaÈ 120 ºudí. V Trnave sa
rozhodli pomôcÈ aj t˘m, Ïe vlaková stanica je
otvorená nonstop. Popradská nocºaháreÀ je
otvorená cel˘ deÀ. Primátor dal mestskej
polícii pokyn, aby bola k t˘mto ºuìom poãas
mraziv˘ch dní a nocí tolerantnej‰ia. V útulkoch
Arcidiecéznej charity v Ko‰iciach neodmiemu
bezdomovca aj za cenu prekroãenia
kapacity.

***

Pokračování ze str. 6
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Slovenské pivo
ZLAT¯ BAÎANT

je opût k dostání v Liquor Stores

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
 od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

Z nedávné v˘stavy v Loop Gallery:
Mirákl (detail) - Andrea a Yvonka

K rozhovoru
s Anetou Machovou

Díky za krásn˘ rozhovor  s Anetou Machovou.
Jsme dlouholeté pfiítelkynû a i kdyÏ jsem
vûdûla, Ïe dûlala pro RCI velice dobrou práci,
pfiesto tato pfiíleÏitost ukázala hloubku a ‰ífiku
její expertízy a co udûlala pro ãeskou vûc v
kanadském kontextu. RovnûÏ její práce pro
ãeskou ‰kolu v Torontu ji ctí a ukazuje její
zásluhu o ãesk˘ jazyk v dobû, kdy v tisku ve
staré vlasti se bez ostychu objevují perly
typu: âe‰i odletûli lobbovat do…

Díky za ãtenáfisk˘ poÏitek
Hana Mrázová - Toronto

***

Upozornûní
Jak známo v Torontu vycházejí dva
ãtrnáctideníky Satellite a Nov˘ domov.
Podobnû jako v minulosti máme zájem,
aby jeden t˘den vycházely jedny noviny
a druh˘ t˘den druhé. Letos obû první
ãísla vy‰la témûfi souãasnû a proto se
snaÏíme, abychom tento nedostatek
napravili. Pfií‰tí ãíslo Satellitu tedy vyjde o
trochu pozdûji a jako dvojãíslo. RovnûÏ
se snaÏíme nepublikovat stejné ãlánky.
Nûkteré závaÏné ãlánky ze spoleãenské
kroniky, které pfiesto budou publikovány
v obou novinách, budou v jednûch
novinách v plném znûní a v druh˘ch
novinách upraveny nebo zkráceny

***

“Hor‰tí záchranáfii pátrali spoleãnû s
tfiemi kamarády zavaleného lyÏafie v místû
spadu laviny. Ve 14:48 se jim podafiilo
muÏe nalézt pod zhruba tfiiceti-
centimetrovou vrstvou snûhu. BohuÏel
byl jiÏ mrtv˘,” fiíká Radim Pavlica.
Podle Pavlici jde o první pfiípad pádu

laviny v Beskydech, pfii kterém zahynul
ãlovûk. “Horská sluÏba s ohledem na
nepfiíznivé poãasí, velké mnoÏství snûhu
a siln˘ vítr dÛraznû varuje lyÏafie pfied
jízdou ve volném terénu,” dodává.

***

Tender na letiská hnevá
Pentu aj Fica

BRATISLAVA -sme/(sp, eko, sita)-
Privatizáciu letísk v Bratislave a Ko‰iciach
vãera na mimoriadnej schôdzi parlamentu
ostro napadali najmä poslanci
opoziãného Smeru. Minister dopravy
Pavol Prokopoviã (SDKÚ) ju obhajoval
t˘m, Ïe ‰tát získa z predaja 66 percent
akcií letísk o sedem miliárd viac, ako sa
ãakalo.
Parlament podºa oãakávania odmietol

návrh Smeru, aby vláda zastavila
privatizáciu letísk. Za pozastavenie
hlasovalo zo 121 poslancov 58 poslancov
opozície, proti bolo 39, zdrÏalo sa 23 a
jeden poslanec nehlasoval. Opozícii tak
na presadenie jej zámeru ch˘bali iba tri
hlasy. Podºa v˘pisu z hlasovania bol
poslanec Smeru Boris Zala proti návrhu.
Zala v‰ak nebol prítomn˘ v parlamente.
Predseda Smeru Robert Fico vyhlásil,

Ïe ak budú vo vláde, budú sa snaÏiÈ
privatizáciu zru‰iÈ a koalícii odkázal:
“MôÏete kriãaÈ, koºko chcete.”
Prokopoviã v‰ak ãelí aj hrozbe Ïaloby

neoficiálneho víÈaza tendra TwoOne.
Konzorcium, v ktorom je viedenské letisko
aj slovenská finanãná skupina Penta,
namieta proti neplánovanému druhému
kolu tendra.
Minister totiÏ poÏiadal TwoOne a

druhého uchádzaãa Abertis, v ktorom je
aj finanãná skupina J&T, aby predloÏili
úplne nové ponuky. Kto dá viac, ten
dostane obe letiská bez ohºadu na
predchádzajúce ponuky.
“ZvaÏujeme právne kroky,” vyhlásil vãera

vedúci konzorcia TwoOne Michael
Fazekas. Konzorcium sa aj tak na druhom
kole zúãastní.
TwoOne namieta, Ïe vyhlásenie

druhého kola ho diskriminuje a Ïe postup
ministra, odobren˘ koaliãnou radou,
umoÏÀuje víÈazstvo aj celkovo niÏ‰ej
ponuky.
Poslanec Smeru ªubomír VáÏny

kritizoval koalíciu, Ïe do tendra vná‰a
nové pravidlá, a p˘tal sa, ãi vypísanie
druhého kola je priznaním, Ïe to prvé
bolo zmanipulované.
Prokopoviãove rozhodnutia nepriamo

kritizoval aj prezident Ivan Ga‰paroviã,
keì povedal, Ïe téma privatizácie letísk
nie je zo strany ministra celkom
pochopená.
VáÏny vyslovil aj obavy, ãi ViedeÀ

nevyuÏije Bratislavu len ako záloÏné
letisko, on sám by vraj dal prednosÈ
prenájmu letísk. To v‰ak podºa
Prokopoviãa privatizaãn˘ poradca,
rakúska Meinl Bank, neodporúãal.

***

Politici o havárii: Informácie
k nám pri‰li tak, ako mali

BRATISLAVA - sme/rp- Ubehlo 51 minút
od okamihu, keì sa prvá zloÏka armády
oficiálne dozvedela o havárii slovenského
vojenského lietadla v Maìarsku, do
chvíle, keì sa o tom dozvedel aj minister

obrany Juraj Li‰ka. Bolo to o 20.29, tvrdí
ministerstvo.
Denník Nov˘ âas napísal, Ïe to muselo

byÈ minimálne o 11 minút neskôr, lebo
jeho redaktor o 20.39 volal poslancovi
Robertovi KaliÀákovi zo Smeru, ktor˘
vzápätí hovoril s ministrom. Obaja politici
uÏ dávnej‰ie potvrdili, Ïe práve vtedy
dostal Li‰ka o nehode prvú informáciu.
KaliÀák tvrdí, Ïe dôleÏitej‰ie neÏ r˘chla

informácia ministrovi je, Ïe “v záchrannom
systéme niã nezlyhalo” a Ïe v ãase, keì
sa minister o havárii dozvedel, uÏ bol na
mieste ne‰Èastia záchranársky vrtuºník.
Aj ãesk˘ vojensk˘ analytik Karel Pezl
povaÏuje za správne “najskôr rie‰iÈ úlohy
vedúce k záchrane”.
Podºa KaliÀáka by postup nebol in˘ ani

v prípade, keby na lietadlo niekto zaútoãil,
lebo v takom prípade rozhodujú ihneì
vojaci, nie minister. Hovorca armády
Milan Vanga priznal, Ïe vy‰etrovatelia
skúmali aj moÏnosÈ, Ïe antonov bol
zniãen˘ násilne, ale priamo na mieste
havárie to vylúãili.
Podºa hovorcu ministerstva Zenona

Mikleho bol minister Li‰ka informovan˘
‰tandardn˘m spôsobom, “ktor˘ sa
pouÏíva v krízov˘ch situáciách”.
V právomoci ministra obrany v‰ak uÏ je

aj vydanie príkazu na zostrelenie civilného
lietadla, ak by bolo opodstatnené
podozrenie, Ïe predstavuje nebez-
peãenstvo. Hovorca Mikle ubezpeãil, Ïe
v takomto prípade by bol minister
informovan˘ telefonicky ihneì. “Ide o
dva úplne odli‰né systémy komunikácie,
ktoré sa nemôÏu porovnávaÈ,” povedal.
B˘val˘ minister obrany Ivan ·imko

spomína, Ïe v tejto funkcii sa pokúsil o
vytvorenie operaãného centra pre krízové
situácie s 24-hodinovou sluÏbou, s
oprávnením prijímaÈ nevyhnutné
rozhodnutia, k˘m nebudú informovaní
kompetentní. Doteraz podºa neho nebolo
zriadené aj napriek tomu, Ïe náklady by
neboli veºké. ·imko navrhuje, aby sa k
tejto my‰lienke rezort vrátil.

***
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Jarní a letní v˘prodej 2006 uÏ od:
Praha - $589.00 + $155.00 tax

Bratislava - $589.00 + $219.00 tax

Ko‰ice - $589.00 + $229.00 tax

ViedeÀ - $558.00 + $150.00 tax

ParíÏ  - $598.00 +  $156.00 tax

Rím- $658.00 + $222.57 tax

 Air Canada, Lufthansa, Austria Airlines, Czech Airlines, Alitalia, Air France
ont.reg.#2631380

History

(1 ãást)
Hana a Pfiemysl Pelnáfiovi nespornû patfií mezi nejpûknûj‰í dvojice krajanského
Ïivota. Hanu, s bohatou (v dobrém slova smyslu) minulostí, mÛÏete je‰tû pofiád
dvakrát t˘dnû potkat v BaÈovû muzeu obuvi, kde provádí náv‰tûvníky a povídá jim o
vystavené obuvi ve tfiech jazycích. Pfiemík (jak mu pfiátelé fiíkají), odborník na pracovní
medicínu, o které také pfiedná‰el na McGill University v Montreálu, právû v znamenité
formû s pfiáteli v restauraci Praha na Masaryktownu oslavil své 92. narozeniny. Oba
vynikají i jin˘mi ctnostmi. Hana, napfiíklad, je prvotfiídní hostitelkou. A tato její ctnost
nepfiímo vedla k napsaní této ãrty. Hana pozvala Dagmar a Vladimíra Rydlovy na
boÏíhodov˘ obûd. A já jsem se k tomu nûjak pfiichomejt. Bûhem procesu blaÏeného
zaÏívání obûda (pelnáfiovské kachny!) jsme si pokojnû a trochu línû povídali. O v‰em
moÏném. AÏ se nûkdo se zmínil o Háchovi. Bylo správné, Ïe prezident Bene‰ dovolil,
aby zemfiel ve vûzení? V‰ichni jsme se shodli, Ïe Bene‰ova lhostejnost k osudu
protektorátního prezidenta zÛstane skvrnou na jeho reputaci. A byli jsme v historii.
Hana Emila Háchu poznala osobnû. Ale o tom pozdûji.
Nejdfiív si zabûhneme na DomaÏlicko. Do vesnice Újezd, jedné z pÛvodnû dvanácti
a pozdûji jedenácti chodsk˘ch vesnic, které se tak stateãnû postavily na obranu sv˘ch
práv. Nikdo pfiesnû neví, odkud Chodové pfii‰li (jejich jméno je pravdûpodobnû
odvozeno od slova choditi - Chodové obcházeli hranice). Ani není známo datum jejich
pfiíchodu. V Dalimilovû kronice je o nich zmínka v souvislosti s nûmeck˘m vpádem
roku 1040. ¤ada vládcÛ odmûnila jejich sluÏby - stfieÏení ‰umavsk˘ch hranic -
rÛzn˘mi v˘hodami, které je v podstatû postavily na roveÀ mûstu DomaÏlice. První tzv.
privilegium jim bylo udûleno 16. bfiezna 1325 Janem Lucembursk˘m. Problém se
v‰emi byl, Ïe byla neurãitá a ãasto zaloÏená na nepsaném zvyku a jejich rozsah se
stal - zvlá‰È poté, co chodské obce byly dány do zástavy císafiov˘m vûfiitelÛm -
pramenem sporÛ, které se nûkdy dostaly aÏ císafii do Vídnû. První velk˘ a dlouh˘ spor
se zástavními pány ·vamberky Chodové vyhráli.
 Po staromûstské popravû 21. ãervna 1621 dal císafi Ferdinand chodské obce do
zástavy Wolfu Vilému Lamingenovi, pfiísedícímu mimofiádného soudu, kter˘ rozhodoval
o trestu pro protestantské stavy. Spor, kter˘ s ním Chodové vedli, beletristicky
znesmrtelnil Alois Jirásek ve sv˘ch Psohlavcích, byl dlouh˘ a urputn˘ a ãasto do nûho
zasáhl sám císafi. Pro Chody skonãil tragicky. Jejich nejpfiednûj‰í a nejstateãnûj‰í
mluvãí, Jan Sladk˘, znám˘ jako Kozina, byl 28. listopadu 1695 v Plzni “provazem na
hrdle ztrestán”. Lamingen (JiráskÛv “Lomikar”) zemfiel necel˘ rok pozdûji, 2. listopadu
1696. Nikde - jak uvádí Miroslav Ivanov ve svém ãtrnáctidílném seriálu uvefiejnûném
ve Svûtu práce - nebyla nalezena zmínka o  Kozinovû v˘zvû Lamingena na “BoÏí
soud”.
A zde jsme u první historické zastávky: Kozinovou Ïenou byla Dorota Pelnáfiová, z
rodu PelnáfiÛ, jehoÏ jedním potomkem je Pfiemysl Pelnáfi. KozinÛv statek a Pelnáfiovo
hospodáfiství v Újezdu se nacházely nedaleko od sebe. Ale Dorota nebyla jedinou
pfiíslu‰nicí Pelnáfiova rodu, jejíÏ jméno je spojeno s chodskou rebelií, stejnû slavnou
jako tragickou kapitolou ãesk˘ch dûjin. Vít Pelnáfi z Klíãova, jeden z chodsk˘ch
zástupcÛ, byl v roce 1670 skoro rok ve Vídni vûznûn. Roku 1693 Lorenc Pelnáfi z
Klíãova a Martin Pelnáfi z Tlumaãova ignorovali pfiedvolání pfied purkrabího, Vavfiinec
Pelnáfi z Klíãova byl jako zástupce ChodÛ roku 1767 v Praze potrestán jako bufiiã
dvaceti ranami karabáãem a ãtyfinedûlní nucenou prací a znovu uvûznûn  v roce 1768.

 O století pozdûji jméno Pelnáfi znovu zasvítilo. Josef Pelnáfi, jedin˘ pfieÏiv‰í z pûti dûtí,
které se narodily domaÏlickému mistru obuvnickému Tomá‰i Pelnáfiovi, se narodil 16.
listopadu 1872. Jeho cesta na lékafisk˘ Olymp nebyla snadná: stísnûné prostfiedí pfii
studiích, po promoci ‰patnû placená a nûkdy vÛbec nehonorovaná práce v ústavu
patologické anatomie a na psychiatrické klinice, ãtyfii léta strávená v lazaretech na
srbské frontû v první svûtové válce. Jeho kariéra zaãala v r. 1903, kdy prof. Josef
Thomayer, zakladatel ãeské vnitfiní medicíny, a nedlouho pfiedtím instalovan˘ pfiednosta
II. interní kliniky Karlovy univerzity, ho ustanovil jedním ze sv˘ch dvou placen˘ch
asistentÛ. V roce 1906 byl jmenován docentem, v roce 1912 - na základû  studie Tfies,
v˘sledku jeho ãinnosti v neurologii a specificky v otázce bezdûãn˘ch pohybÛ - byl
jmenován  mimofiádn˘m profesorem a v roce 1920 získal titul fiádného profesora.
Jeho kariéra formálnû vyvrcholila, kdyÏ byl zvolen pfiednostou II. interní kliniky v roce
1921, kterou reformoval nejen strukturálnû, ale hlavnû vytvofiením  fiady speciálních
skupin a v˘bûrem vynikajících spolupracovníkÛ: B. Prusíka, R. Van˘ska, J. Charváta,
A. Pirchana, A. Gjurice, A. Vanãury, F. Herlese, J. Syllaby, B. Hejdy, J. ¤ehofie, J.
Teisingera... Po uzavfiení vysok˘ch ‰kol 17.listopadu 1939 byl prof. Pelnáfi pfiedãasnû
penzionován, klinika pfiemûnûna na oddûlení v‰eobecné nemocnice a pfiednostou
Pelnáfiova pracovi‰tû jmenován  docent Antonín Vanãura. Pelnáfi vynikl nejen jako
lékafi, ale také jako uãitel, organizátor a autor. Byl redaktorem âasopisu lékafiÛ
ãesk˘ch, zaloÏil Dny ãeskoslovensk˘ch internistÛ a je autorem uãebnice vnitfiního
lékafiství Pathologie a terapie nemocí vnitfiních.
JestliÏe  Pelnáfiovy profesionální úspûchy mohou b˘t poplatné dûdictví vytrvalosti a
soustfiedûní se na dan˘ úkol, jeho postoj  k nûmecké okupaci a ke komunistickému
reÏimu nese jasné znaky rodového vzdoru proti násilí a vûrnosti sama sobû.
Bûhem nacistické okupace hlavním ãesk˘m kolaborantem s okupanty a pfiedev‰ím
s obergruppenführerem K. H. Frankem byl ministr Emanuel Moravec. Moravec si v
lednu 1944  dal zavolat prof. Pelnáfie a sdûlil mu prakticky rozkaz, aby pfievzal funkci
pfiedsedy Ligy proti bol‰evismu, zaloÏenou nacisty. Prof. Pelnáfi svoji audienci vylíãil
sv˘m pfiátelÛm: Odpovûdûl jsem, Ïe tuto funkci v Ïádném pfiípadû nepfievezmu. Na
to Moravec: NezapomeÀte, Ïe Vá‰ syn je ve vûzení a Vá‰ postoj se mÛÏe odrazit na
jeho osudu. Odpovûdûl  jsem: Ani tehdy nemohu. S tím jsme se roze‰li.’ Moravec se
m˘lil: PelnáfiÛv nejstar‰í syn, právník  Josef, v dobû audience ve vûzení nebyl: byl
gestapem zatãen roku 1941, odvezen do Berlína a odsouzen na pÛldruhého roku do
vûzení. Na podzim 1943 byl poslán na nucené práce do Norimberka, odkud po zniãení
mûsta, vãetnû podniku, v kterém pracoval,  bombardováním, utekl a do‰el pû‰ky aÏ
do Tábora, kde byl do konce války schováván svojí snoubenkou.. V dobû této
audience byli ale vûznûni tfii z nejbliÏ‰ích spolupracovníkÛ prof. Pelnáfie, Franti‰ek
Procházka, Vladimír Vacek a Alexandr Gjuriã. V‰ichni tfii byli v létû 1944 popraveni.
Odpovûì Pelnáfie Moravcovi zní jako ozvûna - i kdyÏ ne slov tedy podstaty - Kozinova
údajného v˘roku v kanceláfii chodského obhájce Strausse: “A kdybych mûl b˘t i
obû‰en, zemfiu pfiece jako poctiv˘ ãlovûk...”
O Pelnáfiovû postoji ke komunismu (v únoru 1948 mu bylo 75 let) svûdãí posudek
ãlena komunistické strany prof. Netou‰ka, podan˘ u pfiíleÏitosti udûlování hodnosti
akademika âeskoslovenské akademie vûd v roce 1952. Netou‰ek vysoce hodnotí
Pelnáfiovo vûdecké dílo: Prof. Pelnáfi si jako vûdeck˘ pracovník postavil nehynoucí
pomník vydáním své Pathologie ...Proslavil se také zaloÏením ‰koly...  Posudek
pokraãuje: Po stránce politické povaÏuji prof. Pelnáfie za velmi konservativního. Byl
vÏdy - pfies svÛj nízk˘ pÛvod - typick˘ mû‰Èák, pro socialismus nemûl pochopení.
Nemám dokladÛ pro to, Ïe by se byl v na‰í lidovû demokratické republice zmûnil..
Myslím dále, Ïe jeho Ïáci, s nimiÏ se pravidelnû st˘ká na II. interní klinice a snad i jinde,
nemají na nûho v tomto smûru vliv. Spí‰e se obávám, Ïe prof. Pelnáfi pÛsobí na nû
a Ïe se v tûchto schÛzkách pûstuje my‰lení po staru, které se kfiiÏuje s na‰ím
budovatelsk˘m úsilím. Je totiÏ podivné, Ïe z ÏákÛ prof. Pelnáfie není ani jedin˘
bojovníkem za dne‰ní spoleãensk˘ fiád.
Prof. Pelnáfi byl ãlenem dlouhé fiady odborn˘ch spoleãenství (ãeskoslovensk˘ch i
zahraniãních) a redakãních rad. Mezi vyznamenání, jeÏ mu byla udûlena, byla i
Légion d’honeur, kterou obdrÏel v roce 1933. Vrátil ji francouzské vládû po mnichovské
kapitulaci v roce 1939...Zemfiel 28. fiíjna 1964, jen nûkolik málo mûsícÛ po smrti své
druhé Ïeny, RÛÏeny.
 Jeho nejmlad‰í syn (prostfiední syn Jifií zemfiel v roce 1916), ná‰ Pfiemysl Pelnáfi se
narodil v roce 1914, promoval v listopadu 1937, nûjakou dobu pracoval jako asistent
prof. Prusíka, bûhem války pÛsobil  v BaÈovû nemocnici ve Zlínû, kde se orientoval
na pracovní lékafiství. Vûnoval se pfiedev‰ím studiu zamûstnancÛ, ktefií byli vystaveni
chemikáliím a nadmûrnému hluku a otfiesÛm. Po druhé svûtové válce byl ministerstvem
v˘chovy vybrán, aby ve Spojenych státech studoval americkou pracovní medicínu.
Pelnáfi se vrátil s návrhem na vytvofiení systému norem v chemickém prÛmyslu, kter˘
mu vynesl jmenování sektorním lékafiem pro ve‰ker˘ chemick˘ prÛmysl.. Po dvanácti
letech byl propu‰tûn jako politicky nespolehliv˘, nûjak˘ ãas pracoval jako lékafi v v
institutu, kter˘ mûl na starosti uranové doly a nakonec léãil pacienty trpící rÛzn˘mi
druhy prumyslové otravy v oddûlení pracovních chorob na Karlovû univerzitû. V roce
1964 se mu podafiilo i s rodinou opustit âeskoslovensko. Nûjak˘ ãas pracoval ve
v˘zkumu v Clevelandu, odkud na doporuãení nejv˘znamnûj‰ího amerického odborníka
v oboru chorob potenciálnû zpÛsoben˘ch azbestem, George Wrighta, byl Svazem
spoleãností azbestov˘ch dolÛ pozván do Quebecu, aby pomohl vybudovat v˘zkumn˘
institut pro studium chorob zpÛsoben˘ch azbestem. Jako vedoucí “Institutu of
Occupational Environmental Health (snad Institut zdraví v pracovním prostfiedí),
Pelnáfi organizoval 45 v˘zkumn˘ch projektÛ na univerzitách a jin˘ch institucích v
Kanadû, USA, ve Velké Britanii, Itálii a Finsku. Tyto projekty vedly k publikaci stovek
vûdeck˘ch prací po celém svûtû a k jmenování Dr. Pelnáfie “adjunct professor” v
oddûlení epidemiologie a zdraví na McGill Univerzitû a pozdûji na McGill’s  ·kole
pracovní medicíny. V roce 1991 byl poctûn Karlovou univerzitou a a o tfii roky pozdûji
byl na McGill vytvofien “Dr. Pfiemysl  (Mike) Pelnar Academic Enrichment Fund”.

Josef âermák
***

Procházka historií s Hanou a Pfiemyslem Pelnáfiov˘mi

E-mail: nitratravel@yahoo.ca
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186
662 Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E5
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Utkání
Pfied nedávn˘m ãasem mi navrhl redaktor
a majitel Satellitu, abych se pokusil o
reportáÏ ze svûtového mistrovství
hokejov˘ch juniorÛ, které probíhalo v
nûkolika mûstech Britské Kolumbie s
vyvrcholením ve Vancouveru. V tomto
ohledu jsem pana redaktora zklamal.

Ale, nedlouho poté, co juniofii Kanady k
mému pfiekvapení deklasovali mladíky z
Ruska a stali se svûtov˘mi mistry, obdrÏel
jsem po‰tou tfii vstupenky nabízející
moÏnost shlédnout tfii utkání juniorské
soutûÏe za zv˘hodnûné vstupné ... dvû
vstupenky za cenu jedné.

A tak jsem se s pfiítelem na utkání
vypravil. Vancouver‰tí Gianti utkali se se
sousedními Ameriãany z Everettu
(Everett Silvertips). A prohráli 4:2

Aã jsem kolem dvaceti let svého vûku
hrál pár sezón lední hokej závodnû a pak
ve Winnipegu aÏ do ãtyfiicítky obãasnû a
zcela rekreaãnû, vrcholné hokejové
utkání jsem v Kanadû vidûl Ïivû jen asi
jednou, je‰tû ve Winnipegu, v dobû
aktivity Bobby Hulla, kter˘ tehdy hrál za
Jets ve WHA, coÏ nebyla nejvrcholnûj‰í
soutûÏ NHL.

Vyjeli jsme tedy s m˘m tenisov˘m
partnerem, zaplatili âíÀance v blízkosti
krásné haly Coloseum bak‰i‰ za
parkování v garáÏi jejího domu, zakoupili
vstupenky v pomûru 2:1 a ve‰li do krásné,
veliké haly. Pfiítel sdûlil, Ïe jiná, novûj‰í
hala, v níÏ hrají profesionálové Vancouver
Canucks na jiném místû mûsta je je‰tû
vût‰í a monumentálnûj‰í. V tu chvíli
pfiipomnûl jsem si Zimní stadion v Praze,
kde jsem sledoval fenomenálního Ivovu
Zábrodského v dresu Sparty Bratrství a
pak Spartaku Sokolovo a pak i v dresu
klubu dal‰ího jména, neÏ jeho úãast na
podvodu v Sazce a po odpykání trestu
umoÏnila mi vidût tohoto mistra ãeského
ledního hokeje v jakési mûstské soutûÏi
a neÏ s penûzi, které získal za trenérskou
funkci v Motorletu v druhé polovinû
‰edesát˘ch let, upláchnul do ·védska.
Dal‰í informace, kterou jsem si ale nemohl
zcela ovûfiit, znûla, Ïe po usazení ve
·védsku zpronevûfiené peníze vrátil.

Teì ale mám psát o juniorském zápase
mladíkÛ mlad‰ích jednadvaceti let, ktefií
se utkali pod stfiechou nádherného, aã jiÏ
letitého vancouverského Colosea.
Ohromn˘ stadion promûÀuje mou
vzpomínku na Zimní stadion v Praze v
cosi zcela neporovnatelného. Dle
informací zasvûcenûj‰ího pfiítele má
kapacitu pro 16,000 divákÛ. Osvûtlení,
prostory kolem ochozÛ, v‰e mi pfiipadá
velmi mohutné a velkorysé. Mohutná je i
cena piva. S hamburgery a hot dogy uÏ je
to lep‰í. Hudba je pfiíli‰ hlasitá. Nad
kluzi‰tûm visí zafiízení, na kterém lze
sledovat nejen informace o prÛbûhu
utkání, ale i k˘msi sdûlované pokyny
divákÛm, co mají v tu ãi onu chvíli dûlat
(tleskat, hlomozit a pod.)

Dostavili jsme se ponûkud pfiedãasnû.
Asi pÛl hodiny pfied zaãátkem utkání obû
muÏstva vyjela na kluzi‰tû. SvûÏest,
rychlost, dokonalost bruslení. Brankáfii
se ãinili pfii chytání stfiel kolegÛ
vypalovan˘ch v rychlém sledu. Krátce
jsem zesmutnûl. Kdysi projíÏdûl jsem se
podobnû, aã rozhodnû ne tak zdatnû, po
ledové plo‰e. Dnes zÛstal mi jen vlaÏn˘
zájem o lední hokej, sport nepochybnû
atraktivní pro diváka a nároãn˘ pro
aktivního hráãe a to nemusí b˘t ani ãlen
NHL.

V programu u obou muÏstev nalezl jsem

pár ãesk˘ch jmen. To mne potû‰ilo.
UÏ ménû informace v programu o

nûkter˘ch hráãích. Hlavnû jejich odpovûdi
na otázku Favorite Music. Jen Country,
Folk, Rap, Hip Hop, Punk. Îádná klasika
ani jazz. Snad to vysvûtlí mládí
dotázan˘ch sportovcÛ.

Zaãalo utkání. Obdivoval jsem rychlost
a bruslafiskou dokonalost v‰ech hráãÛ.
Vidûl jsem, Ïe vymizela ona tendence
jedincÛ sobecky se probít kluzi‰tûm. Puk
klouzal po ledû v nespoãtu pfiihrávek.
Nová pravidla prodlouÏila jejich legální
dráhu.

Ale po chvíli zmocnil se mû zvlá‰tní
pocit. Podívaná je to jistû zajímavá. Stejnû
jako na utkání soutûÏe nejvy‰‰í, NHL. A
pfiece... a to, myslím, platí o obou
soutûÏích. Není dnes uÏ asi ani moÏné,
aby kter˘koli, byÈ ten nejtalentovanûj‰í
borec, pfiipravil divákovi úchvatnou
podívanou na jeho techniku. Na to je asi

hra pfiíli‰ rychlá a systém jak takové
individualitû ãelit, úãinnû vymy‰len˘. Na
jeho prÛjezd cel˘m kluzi‰tûm korunovan˘
nechytatelnou stfielu. Postrádám i úder
backhandem, kter˘ tak dokonale ovládal
zmínûn˘ V. Zábrodsk˘ a kter˘, pokud je
ovládnut˘, má v˘hodu v tom, Ïe brankáfi
stûÏí mÛÏe “ãíst” smûr úderu. Za celé
utkání Ïádn˘ takov˘ backhand jsem
nevidûl. A to platí i o pfienosech televizních
z nejvy‰‰í soutûÏe NHL (jen zfiídka to
sleduji). Stfielu backhandem, elegantní a
úãinnou, sotva se dá spatfiit. Rychlost
pohltila finesy. Rafinovanost. Delikatesu
nároãné kombinace.

Asi to dnes jinak nejde. A moÏná, Ïe
v‰ím je vinen mÛj vztah k tomu, co jsem
proÏíval dfiíve. Stafiecká nostalgie. Pocit,
moÏná dokonale myln˘. Îe snad tento
krásn˘ lední hokej byl pomalej‰í a moÏná,
Ïe na pohled zajímavûj‰í. Ale moÏná, Ïe
ne tak dobr˘ jak ten dne‰ní. Hm... kdyby

ale shora zmínûné utkání bylo zkráceno
o jednu tfietinu, nijak by mne to
nerozesmutnilo.

Tím nechci nic ubrat na bravuritû tûch
mlad˘ch hokejistÛ, z nichÏ mnozí
dozajista myslí na svou budoucnost v
cirkusu NHL. Snad nejen na miliony
odmûny, ale i na poÏitek, hrát hokej na
dne‰ní nejvy‰‰í úrovni. A ten jim
samozfiejmû, ze srdce pfieji ...

Vladimír Cícha-Vancouver
***

For rent
2 bedroom  in Forest Hill
Village, hardwood floors,
fireplace, basement. deck,
patio & parking.  416/485-

6224 or Jccb3@aol.com
1602-02
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Nagy bol v Toronte prvou hviezdou
“Koneãne som mal aj trochu ‰Èastia: puk
sa od mantinelu odrazil priamo na moju
hokejku, zrazu som pred sebou mal
prázdnu bránku. PoslaÈ ho do siete uÏ bola
hraãka,” povedal o vyrovnávajúcom góle
na 3:3 v 45. minúte zápasu NHL Toronto -
Phoenix útoãník tímu hostí Ladislav Nagy.
Slovenského hokejistu vyhlásili za
najlep‰ieho hráãa sobotÀaj‰ieho veãera v
zaplnenej devätnásÈtisícovej hale Air
Canada Centre. Phoenix aj jeho zásluhou
obrátil skóre 3:0 po prvej tretine na
koneãn˘ch 3:4. “V prv˘ch dvoch tretinách
som nastrelil dve Ï⁄dky, jednu gólovú ‰ancu
mi brankár Toronta Belfour zázraãne chytil.
Dlho mi to nechcelo padnúÈ do siete,”
doplnil 26-roãn˘ Ko‰iãan.
Ladislav Nagy preÏíva svoju najlep‰iu
sezónu v NHL, kde hrá od roku 1999. OÏil

LyÏování
Hello everybody:
Sokol is organizing a “PRACTICE DAY” scheduled for Saturday, February 4, 2005
as a practice for our annual 2006 Winter Games at Horseshoe Valley Resort  - Sat.,
Feb 25, 2005.  (Please note that there are no gymnastics clases scheduled for Feb 4
and 25, 2006)
 This is not a mandatory event, but it is highly recommended.  This may be an
opportunity to get together, enjoy whole day of skiing and have some fun.
 We have made a reservation for the whole group, which will give us an advantage of
the cheaper tickets for the day.  This includes whole day of skiing (incl. evening if you
wish).  The tickets are available at the group ticket sales counter anytime during the
day (Feb 4, 2006).  Rental equipment is also available (see the attached rental rates).
More info at www.horseshoeresort.com <http://www.horseshoeresort.com/>

***

s príchodom nového trénera Wayna
Gretzkeho, ktor˘ uÏ na zaãiatku vyslovil
presvedãenie, Ïe Nagy má schopnosti na
to, aby skonãil v prvej desiatke
najproduktívnej‰ích hráãov súÈaÏe.
Slovensk˘ reprezentant je s bilanciou 48
bodov za 15 gólov a 33 asistencií v 43
zápasoch ìaleko najlep‰ím hráãom
Phoenixu v kanadskom bodovaní.
“Gretzkeho som v mladosti obdivoval ako
hráãa, teraz som ‰Èastn˘, Ïe ho môÏem
zaÏiÈ aj ako trénera. V kaÏdej chvíli vie, ão
povedaÈ. Má nadhºad, je pokojn˘, no keì
treba, vie aj zv˘‰iÈ hlas,” doplnil Nagy.
Momentálne hrá v prvom útoku s
Kanaìanmi Doanom a Johnsonom a je
vyÈaÏen˘ v presilovkách aj v oslabeniach.
Najúdernej‰ia formácia Phoenixu bola v
Toronte na ºade pri troch zo ‰tyroch gólov
kojotov.
“Vedeli sme, Ïe pri hre piatich proti piatim
sme lep‰í neÏ Toronto. V prvej tretine sme

doplatili na vylúãenia, v oslabení sme dostali
v‰etky tri góly. Keì sme v druhej
dvadsaÈminútovke aj my vyuÏili presilovky
a dotiahli na 3:2, v poslednej ãasti sme pri
rovnováÏnom stave obrátili skóre v ná‰
prospech,” vrátil sa Nagy k sobotÀaj‰iemu
víÈaznému zápasu. Phoenix ním zav⁄‰il
novoroãnú sériu piatich súbojov na
klziskách súperov.  “Sme len v polovici
regular season a v nahustenom programe
sa v priebehu t˘ÏdÀa môÏe situácia zmeniÈ
v ná‰ prospech,” dodal Nagy. O mesiac by
mal patriÈ medzi opory tímu Slovenska na
zimnej olympiáde v Turíne.
V obranû hostí odehrál na ledû 22:15 min.
i ãesk˘ obránce Zbynûk Michálek. Proto
jsme i jeho po utkání vyzpovídali.
ABE: Jak jsi se dostal do NHL?
ZM: Hrál jsem juniorskou ligu v Kanadû.
Pfii‰el jsem sem v sedmnácti letech a dostal
jsem nabídku od Minnesoty Wild, v této
organizaci jsem strávil tfii roky. Vût‰inou na
farmû v Houstonu. Pfiedminulou sezónu
jsem dostal ‰anci v prvním muÏstvu. Pfied
touto sezónou mne vymûnili do Phoenixu.
VyuÏil jsem ‰ance a zatím hraji.
ABE: Má‰ hodnû ãasu na ledû, navíc jsi
v hodnocení plus/minus jeden z mála
hráãÛ, ktefií mají kladné hodnocení…
ZM: Já jako obránce se snaÏím soustfiedit
na tuto kategorii v statistice. Trenéfii se zde
na to hodnû dívají. Proto se snaÏím b˘t
hlavnû dobr˘m obráncem a to ostatní uÏ
pfii hfie pfiijde.
ABE: Po první tfietinû jste prohrávali
0:3, ale v hodnocení plus/minus se to
neobjevilo, protoÏe v‰echny branky
padly pfii pfiesilovce…
ZM: My jako t˘m máme problémy v
oslabení. V tomhle ohledu patfiíme k
nejhor‰ím v NHL. Navíc se necháváme
velice ãasto vyluãovat.
ABE: K obratu v utkání do‰lo v 27.
minutû, kdy jste rychle za sebou vstfielili
dva góly a najednou jste byli znovu ve
hfie.
ZM: Vûdûli jsme, Ïe tento zápas mÛÏeme
je‰tû otoãit pokud budeme hrát v pûti. V
závûreãné tfietinû jsme dali rovnûÏ rychle
dva góly, po kter˘ch bylo Toronto vyvedeno
z koncepce a my jsme to dovedli do
závûreãného konce, kdyÏ nás podrÏel
brankáfi.
ABE: Souboj Belfour-Joseph vyznûl v
prvních dvaceti minutách ve prospûch
Belfoura v zb˘vajících ãtyfiiceti pak
Joseph svého soupefie pfiehrál…
ZM: Courtis nám pomohl letos vyhrát
nejeden zápas a bez nûho v brance bychom
na tom byli podstatnû hÛfie. Dneska to
potvrdil. Dostal sice tfii rychlé góly, ale pak
nás podrÏel a díky jemu jsme zvítûzili.

Pro SME a Satellite ALE· B¤EZINA
***

Tabuºka
1. Nitra 46 133:96 84
2.Trenãín 46 99:74 80
3. Ko‰ice 46 134:96 79
4. Poprad 46 108:94 73
5. Slovan 46 116:118 66
6. Îilina 46 110:104 65
7. Zvolen  46 118:132 64
8. Skalica 46 108:115 58
9. L. Mikulá‰ 46 87:139 38
10. Martin 46 100:145 36

ST extraliga
42. kolo: Slovan-L. Mikulá‰ 3:2, Martin-Ko‰ice
2:5, Skalica-Îilina 2:4, Zvolen-Poprad 5:2,
Trenãín-Nitra 4:3.
43. kolo: Nitra-Slovan 4:2, Poprad-Trenãín
2:1, Îilina-Zvolen 4:3, Ko‰ice-Skalica 5:2, L.
Mikulá‰-Martin 3:2.
44. kolo: Slovan-Martin 6:5, Skalica-L.
Mikulá‰ 4:3 po predl., Zvolen-Ko‰ice 4:3 po
predl., Trenãín-Îilina 2:4, Nitra-Poprad 4:3.
45. kolo: Poprad-Slovan 2:3, Îilina-Nitra 4:2,
Ko‰ice-Trenãín 3:0, L. Mikulá‰-Zvolen 2:1,
Martin-Skalica 3:0.
46. kolo: Slovan-Skalica 1:1, Martin-Zvolen
5:3, L. Mikulá‰-Trenãín 2:3 po predl., Ko‰ice-
Nitra 2:1, Îilina-Poprad 3:4. po predl.

***

Tabulka
1. Slavia  43 138:91 88
2. Liberec  43 123:80 82
3. Zlín 43 95:80 76
4. Vítkovice  43 122:97 71
5. Pardubice  43 104:100 65
6. Znojmo  43 90:90 65
7 Budûjovice  43 95:98 62
8 Sparta  43 121:112 61
9. Tfiinec  43 107:116 59
10. PlzeÀ  43 109:109 56
11. K. Vary  43 93:107 55
12. Kladno  43 101:127 52
13. Litvínov  43 91:114 47
14. Vsetín  43 61:129 22

Tipsport extraliga
40. kolo: Vítkovice-PlzeÀ 3:4, Zlín-Znojmo
2:1 po prodl., Budûjovice-Kladno 4:1, K. Vary-
Pardubice 2:2, Litvínov-Sparta 1:2 po prodl.,
Liberec-Tfiinec 6:1, Slavia-Vsetín 3:1.
41. kolo: PlzeÀ-Zlín 2:4, Vsetín-Litvínov 0:1,
Sparta-Liberec 3:2, Tfiinec-Budûjovice 1:2,
Pardubice-Vítkovice 3:2, Znojmo-K. Vary 3:0,
Kladno-Slavia 4:2.
42. kolo: Vítkovice-Zlín 4:0, Vsetín-Tfiinec
4:1, Budûjovice-PlzeÀ 2:2, Litvínov-Pardubice
0:1, K. Vary-Sparta 2:2, Liberec-Kladno 6:1,
Slavia-Znojmo 1:5.
43. kolo: Tfiinec-Litvínov 5:3, Zlín-Liberec 2:1,
Kladno-K. Vary 3:0, PlzeÀ-Slavia 3:4, Znojmo-
Vítkovice 2:2, Pardubice-Budûjovice 4:5 po
prodl., Sparta-Vsetín 6:0.

***

Doufám, Ïe mi sudí nebudou
hned dávat karty

Rozhovor s Tomá‰em ¤epkou, kter˘ se vrací
do Sparty
Praha-právo/Karel Felt-Jak jste proÏíval
poslední zápas v dresu West Hamu?
Ukápla i slza. Bylo to dojemné. Fanou‰ci byli
fantastiãtí, volali moje jméno. I trenér a
spoluhráãi v kabinû. Opravdu dojemné... Chtûl
jsem to drÏet, ale emoce byly silnûj‰í. Skonãili
jsme v jedenáct veãer. Jsem rád, Ïe jsem se
louãil vítûzstvím. Doma jsem naházel zbytek
vûcí do ta‰ky a brzy ráno uÏ jsem jel na leti‰tû.
Ani jsem pofiádnû nespal. Pofiád mi je‰tû
nedochází, Ïe uÏ jsem doma a zaãínám nov˘
Ïivot. A navíc se vracím tam, odkud jsem
vyráÏel na osmiletou cestu do zahraniãí.
* Kdy vyrazíte za muÏstvem do ·panûlska?
Nejspí‰ ve ãtvrtek.
* Vracíte se na Letnou, co to pro vás vlastnû
znamená?
Stále fiíkám, Ïe hráã, kter˘ pfiijde do Sparty, by
na to mûl b˘t hrd˘. Je to klub jen pro vyvolené
fotbalisty. Stále patfií mezi ‰piãkové evropské
kluby. Tu sílu v sobû má a vrátí se na ‰pici.
* Budete o tom pfiesvûdãovat i spoluhráãe v
kabinû, trenér Griga na vás spoléhá...
Budu se snaÏit mu pomoci na hfii‰ti i v kabinû.
Nebudu ale hráãe obcházet. Oni snad vûdí, Ïe
Sparta je nûkde, kam nepatfií, a musíme ji
spoleãnû dostat zpátky.
* Jak jste vnímal problémy, které Sparta
mûla na podzim?
Vûdûl jsem o nich zprostfiedkovanû. Vím, Ïe
byly i kolem trenérÛ, pak to jde jedno s druh˘m.
Pfiijde trenér, ale svoje metody do muÏstva
nepfienese. Já to zaÏil s PetrÏelou, klesli jsme
aÏ na ‰estnácté místo. Pak nás vzal Chovanec
a udûlali jsme v té sezónû je‰tû titul.
* Vy byste do Sparty ‰el, kdyby tu byl trenér
Hfiebík?
To by byl problém...
* Máte dres s ãíslem 3. Vy jste si ho vybral?
Bylo mi urãeno, je to pro mne nezvyk, vÏdycky
jsem hrál s dvojkou. Nevím, jestli se to dá s
Martinem Ha‰kem fie‰it.
* Zmûnil jste se za tûch osm let?
Pfiístupem k tréninku a zápasÛm, tedy sv˘m
povinnostem, urãitû ne. Za ty roky jsem se ale
zklidnil, takÏe nemám tolik disciplinárních
problémÛ. Za 23 kol v téhle sezónû jen ãtyfii
Ïluté. Doufám, Ïe mi sudí nebudou hned dávat
karty. Budu se chovat slu‰nû.
* NemÛÏe vám ‰kodit i cejch zlého muÏe,
kter˘ tu máte?
Ten cejch zlého muÏe mi dali novináfii. Vím
ale, Ïe jsem si k tomu pomohl i sám. Na druhou
stranu, kdo chce psa bít, hÛl si vÏdycky najde.
* Jste rád, Ïe jste pfii‰el o tradiãní zimní
tréninkovou dfiinu? ZaplaÈ pánbÛh. Té jsem
se bál. Osm let jsem ji nedûlal. Nevadí mi, Ïe
nemám zimní pauzu.
* Pfiem˘‰líte o návratu do reprezentace?
VÛbec ne, teì chci pfiedev‰ím pomoci Spartû,
dál se uvidí.
* Na jakém místû byste chtûl hrát?
Zase stopera. Prav˘ okraj obrany mi nevadil,
ale moc se tam bûhá a mnû je dvaatfiicet.
* Na co jste se nejvíc tû‰il?

Na rodinu, která mi ten pÛlrok hroznû chybûla.
Urãitû mi její pfiítomnost hodnû pomÛÏe.
* Nemáte obavu z ãesk˘ch vlastností -
závisti, zá‰ti, ale i prázdn˘ch ochozÛ?
Vím, Ïe tu je hodnû lidí, ktefií mû nemají rádi,
ale s tím nic neudûlám. Poãítám i s tím, Ïe tady
nejsou plné stadióny. Zatím na to pfiipraven˘
nejsem, ale vyrovnám se s tím.
* Uvûdomujete si, Ïe budete po Poborském
novou tváfií Sparty?
Karel je úplnû jin˘ fotbalista, já si teprve
svoje místo musím vydob˘t.

***

Ladislav Nagy

Courtis Joseph oslavil návrat do Toronta vítězstvím


