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S lahví vody se nebude smût
do Ïádného letadla
Praha -mfd/PAVLA KUBÁLKOVÁ-Cestující, kteﬁí odlétají z
ãesk˘ch leti‰È, si od úter˘ nesmûjí vzít s sebou do kabiny
letadla témûﬁ nic. V pût hodin ráno zaãala na v‰ech leti‰tích
v Evropské unii platit nová bezpeãnostní pravidla. Zakázané
jsou zejména lahve s pitím - právû v takov˘ch totiÏ teroristé
nedávno chtûli propa‰ovat do letadla tekuté trhaviny.
Lidé nesmûjí mít u sebe jakoukoli tekutinu ãi gel v lahviãce
vût‰í neÏ sto mililitrÛ. Hygienické potﬁeby v men‰ích lahviãkách
do letadla mohou, ale musí b˘t zabalené do prÛhledn˘ch,
uzavírateln˘ch sáãkÛ maximálnû s litrov˘m obsahem. „Jde o
naﬁízení Evropské komise. Mají zamezit moÏnosti
teroristického útoku,“ vysvûtlila mluvãí praÏského leti‰tû Eva
Krejãí.
Cestující by si tak v‰echny vûci, o které nechtûjí pﬁijít, mûli
zabalit do kufru. Jinak je budou pﬁi odbavování muset hodit do
ko‰e. Vodu k pití si smûjí koupit v tranzitním prostoru leti‰tû.
Speciálnû zabalenou a drahou.
Na leti‰tích Unie zaãala platit nová bezpeãnostní opatﬁení.
Pﬁipojily se i Norsko, Island a ·v˘carsko
V prvních dnech budou na v‰ech ãesk˘ch mezinárodních
leti‰tích cestujícím rozdávat pracovníci leti‰È uzavíratelné
sáãky. „Je‰tû zvaÏujeme, jak budeme do budoucna sáãky
distribuovat. Zda zﬁídíme automaty, nebo se budou prodávat
v trafikách v leti‰tní hale,“ upﬁesnil ﬁeditel divize bezpeãnosti
praÏského leti‰tû Martin Hlava.
Pracovníci leti‰È budou navíc cestující informovat o tom, Ïe
si mají vût‰í balení tekutin zabalit do kufrÛ pﬁed odbavením.
Îádné z leti‰È v‰ak nepﬁedpokládá, Ïe by se tímto nov˘m
opatﬁením prodlouÏila doba odbavení a Ïe by lety mûly
zpoÏdûní. „Stále platí doporuãení b˘t na leti‰ti dvû hodiny
pﬁed odletem. Pokud budou lidé o celé situaci dobﬁe
informováni a nikdo nebude dûlat pﬁi odbavování potíÏe, lety
by se zpozdit nemûly,“ ujistil ﬁeditel leti‰tû Brno-Tuﬁany Tomá‰
Plaãek.
Nová opatﬁení v‰ak platí i pro kontrolu kabátÛ nebo tﬁeba
elektroniky. KaÏd˘ cestující bude muset dát pod rentgen svÛj
kabát ãi bundu. Toto opatﬁení vût‰ina ãesk˘ch leti‰È uÏ
zhruba rok dûlá, takÏe to pro cestující velké pﬁekvapení
nebude. Stejnû jako rentgenová kontrola notebookÛ ãi
fotoaparátÛ.
Opatﬁení platí na v‰ech leti‰tích v Evropské unii, v Norsku, na
Islandu a ve ·v˘carsku aÏ do odvolání. Do problémÛ se
mohou dostat cestující, kteﬁí pﬁilétají ze zemí mimo Unii,
napﬁíklad z Ruska. PﬁestoÏe tam tato opatﬁení neplatí, pﬁi
pﬁestupu v zemi EU nebudou cestující s lahví tekutiny na
palubu letadla vpu‰tûni. „Budou ji muset odevzdat. Ale
napﬁíklad âSA budou na palubû letadla tekutiny lidem na
poÏádání balit,“ dodal Martin Hlava.
To je‰tû není v‰echno. Ti, kdo plánují zahraniãní cestu aÏ za
pÛl roku, by si mûli uÏ nyní zaãít shánût pﬁíruãní zavazadlo o
rozmûru 56 x 45 x 25 centimetrÛ. I toto je souãástí nov˘ch
bezpeãnostních opatﬁení, která zaãnou platit za ‰est mûsícÛ.
Cestující s vût‰ím zavazadlem totiÏ do letadla nebudou
vpu‰tûni.
***

Novinky v letadlech
Co nesmí na palubu:
tekutiny balené ve více neÏ stomililitrovém balení: voda a
dal‰í nápoje, polévky, sirupy, krémy, pleÈová mléka a oleje,
parfémy, spreje, gely (‰ampony a sprchové gely) nádoby pod
tlakem (pûny na holení, pûnová tuÏidla), zubní pasty Co si do
letadla vzít mÛÏete: notebook, fotoaparát, mobilní telefon,
dûtské mléko (mnoÏství jen na dobu letu), léky (jen na dobu
letu nebo s potvrzením od lékaﬁe, Ïe je cestující musí mít u
sebe), sprej na astma, sprej pro osvûÏení dechu, zrcátko,
‰minky Zdroj: Leti‰tû Ostrava, a. s.
***

Toleranãní patent
a vznik âeskoslovenska

Panochovo kvarteto při torontském vystoupení v Hale Kostela sv. Václava.
Zleva: Pavel Zajfart, Jaroslav Kulhan, Jiří Panocha, a Miroslav Sehnoutka.

Leto‰ní oslavy 28. ﬁíjna byly v Torontû obzvlá‰tû zdaﬁilé. Vystoupení Panochova kvarteta spolu s pianistou
Borisem Krajn˘m pﬁineslo skuteãnû krásn˘ kulturní záÏitek. Navíc se jednalo o hudbu ãesk˘ch velikánÛ Smetany
a Dvoﬁáka. Ironií je, Ïe ani jeden z tûchto skladatelÛ se nedoÏil âeskoslovenské republiky, ale oba se opírali o
ãeské dûjiny a ãeskou literaturu. VzpomeÀme jen Smetanovu Mou Vlast, ãi Dvoﬁákovy Biblické písnû, kdy pouÏil
texty ze ÏalmÛ v Bibli Kralické. Ke vzniku âeskoslovenské republiky by nedo‰lo bez velkého úsilí ﬁady nad‰encÛ
a vlastencÛ v 19. století, aÈ jiÏ to bylo v âechách nebo na Slovensku.
Pﬁi v‰ech oslavách se v‰ak jaksi zapomenulo na jiné datum, které bylo moÏná stejnû dÛleÏité pro novodobé
dûjiny jako 28. ﬁíjen 1918. Toto datum není v Ïádném kalendáﬁi, není to památn˘ den, pﬁestoÏe si letos
pﬁipomínáme jeho kulaté v˘roãí. V ﬁíjnu roku 1781, tedy pﬁesnû pﬁed 225 léty vydal císaﬁ Josef II. Toleranãní
patent. Nejednalo se o zákon, kter˘ by umoÏÀoval naprostou náboÏenskou svobodu, ale znamenalo to, Ïe
náboÏenská vyznání luterské, helvetské, pravoslavné a Ïidovské byla v âechách nadále tolerována. Po 160
letech tedy nikdo nemohl b˘t za své vyznání trestán. Osvícen˘ Josef II. byl pﬁesvûdãen, Ïe nelze nikoho násilím
nutit, aby zmûnil svou víru.
Následovalo období první poloviny devatenáctého století, kdy se formovalo vlastenecké my‰lení evangelického
duchovního Jána Kollára (1793-1852). Témûﬁ ve stejnou dobu psal Franti‰ek Ladislav Palack˘ (1798-1876)
ãeské dûjiny. Josef II. totiÏ umoÏnil nejen náboÏenskou toleranci, ale i mûl velkou zásluhu o uzákonûní svobody
tisku. Bûhem deseti let jeho vlády tak do‰lo k ﬁadû reforem, na které se dnes jiÏ zapomnûlo. Na protestantské
tradice navazovali i zakladatelé První âeskoslovenské republiky Tomá‰ Garrigue Masaryk a Milan Rastislav
·tefánik. Tento jedineãn˘ demokratick˘ stát se opíral právû o svobodu slova a náboÏenského vyznání.
Ne v‰echny reformy Josefa II. byly podaﬁené, ale faktem je, Ïe bez tûchto reforem by asi nevznikl ani spoleãn˘
stát âechÛ a SlovákÛ. Ne nadarmo právû v‰echny diktátorské reÏimy zavádûly cenzuru a okle‰Èovaly lidská
práva. Je jen ignorací, hloupostí a neznalostí dûjin, kdyÏ pﬁed ãasem dvû nejsilnûj‰í strany ODS a âSSD, nazvaly
opoziãní smlouvu o rozdûlení moci Toleranãním patentem. Pﬁi kumulování moci vût‰inou totiÏ nejde o svobodu
a její naplnûní, ale právû o její okle‰tûní. Z náboÏenské svobody totiÏ nemûli v roce 1781 zisk pouze ãe‰tí
nekatolíci, ale právû i katolíci, kteﬁí se museli vypoﬁádat s nov˘mi my‰lenkov˘mi proudy.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Churches
âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: 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.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, 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. 416/531-4836. Farár: P. Dolinsk˘.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby: 20. 8., 10. 9., 8. 10., 19. 11.,
3. 12. vÏdy o 13:00 hodine. a 24. 12. v 16:30.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Pavel Norbert Rou‰, St. Adalbert
R.C. Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington
L7T 1H2. Tel/Fax.: (905) 635-5763.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 18. listopadu .2006 v
17:00.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 18.
listopadu 2006 v 10:00
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
19. listopadu 2006 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby.
5. prosince ve 12:00.

Canada

19. novembra 2006 sa uskutoãní

V˘roãn˘ vianoãn˘ trh
v Katedrále Narodenia Presv. Bohorodiãky,
na Shaw St. 257 v Toronte.
Sv. liturgia zaãne o 11 hod.,
po nej sa budú podávaÈ tradiãné slovenské jedlá
pirohy, plnená kapusta a zákusky.

Program sa zav⁄‰i obedom s kávou.
Srdeãne v‰etk˘ch poz˘vame a te‰íme sa, Ïe túto nedeºu strávime spolu.

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 16. záﬁí do 13. ãervna 2007:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu „Steeles West Gymnastics“
601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky
Steeles Avenue West a Dufferin Street)
Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 19:30 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street,
vjezd na parkovi‰tû z ulice Bicknell Avenue)
Informace: Hana Jurásková (905) 838-2541, Jan Waldauf (416) 535-1413

âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

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

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin
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Na okraj
Ing. Vladimír Rydlo 75
11. listopadu se doÏívá 75 let oakvillsk˘
Ing. Vladimír Rydlo, kterého do Kanady
spolu s chotí Dagmar zanesla invaze
“pﬁátelsk˘ch” vojsk Var‰avského paktu.
Rydlovi strávili znaãnou ãást svého
kanadského pobytu v Montreálu a i po
pﬁíchodu do Oakville Vladimír stál - na
rozdíl od své Ïeny - v podstatû mimo
krajansk˘ Ïivot.
AÏ iniciativa vybudovat Muzeum
komunistické hanby ho vybiãovala do
mladistvû vá‰nivého úsilí zachovat pro
pﬁí‰tí generace svûdectví o zloãinech
komunistického reÏimu. Bere své úsilí
skoro evangelizaãnû: ãteme ho v tisku,
sly‰íme ho na schÛzích, na konferencích,
jde od ãlovûka k ãlovûku.
Pﬁejeme mu, aby se mu jeho pozdní
sen splnil.
J.â
***

MILADA BAâKOVSKA 99
Ti z nás (jak jsem se pﬁiznal v zdravici k
jejím devadesáti devíti narozeninám),
kter˘m se podaﬁilo dobelhat do
sedmdesátky - o osmdesátnicích uÏ
vÛbec nemluvû) a dosud se (jakkoliv
neelegantnû) pohybují na vlastních
konãetinách, k Miladû Baãkovské zírají s
neskr˘van˘m obdivem (a skr˘vanou
závistí). Nejen, Ïe se doÏila 99 let - je‰tû
cestuje po svûtû (loni byla v Praze), sama
se sbalí a vybalí a sama si udûlá nehty. A
obãas zajde na cviãení (alespoÀ se
podívat, jest-li to dobﬁe dûlají.)

opakování v úter˘ v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 101 a 804)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

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

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

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

Tel.: 416-431-9477
Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není ﬁíkat ãtenáﬁi, co si má myslet,
ale pﬁedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pﬁebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

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

Narodila se 31.ﬁíjna 1907 v Stravãicích
u Prahy. Její tatínek Ondﬁej Pukl byl v
diplomatické sluÏbû - zastával mimo jiné
úﬁad konzula v Lublani a pozdûji v
Záhﬁebu, kde Milada chodila do ‰koly
dal‰í tﬁi roky. Tato rodina byla vÛbec
talentovaná - Miladina teta (tatínkova
sestra) byla operní zpûvaãka BoÏena
El‰légrová. Po návratu do Prahy Milada
nav‰tûvovala vy‰‰í dívãí ‰kolu ve
Vodiãkovû ulici a stala se ãlenkou Sokola
Praha. Gymnázium studovala v Hradci
Králové a bûhem tûchto studií strávila 5
mûsícÛ ve Francii. Na Karlovû univerzitû
studovala tûlocvik a francouz‰tinu - pﬁed
poslední zkou‰kou v roce 1933 se vdala
za praÏského optika Karla Krále. V
patﬁiãné dobû se jim narodila dceru‰ka,
kitchenerská Sokolka Andrea ·evãíková.
Pak se Ïivot zamotal, manÏel Milady
odjel do Rumunka, kde pracoval na
dálkovém zamûﬁení pro pu‰ky a skonãil v
Kalkatû v Indii, odkud se vrátil na krátkou
dobu a pak odjel do Anglie. Miladu zatklo
Gestapo - od koncentráku ji podivnou
hrou okolností zachránil muÏ, kter˘ se
stal jejím druh˘m manÏelem, Ing.
plukovník Lubomír Baãkovsk˘. Zemﬁel v
roce 1968 a Milada Ïila v Praze aÏ do
roku 1983, kdy si ji její dcera pﬁivezla do
Kanady.
Josef âermák
***
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Oslavy u BaÈÛ

Czech &Slovak Institutions

V tûchto dnech se doÏívá paní Sonja
BaÈová osmdesáti let. Není to jediné
v˘znamné v˘roãí v této rodinû. ManÏelé
BaÈovi oslavují letos diamantovou svatbu
a pﬁipoãteme-li k tomu, Ïe Tomá‰ BaÈa
oslavil v záﬁí dvaadevadesáté narozeniny,
pak mají tento podzim u BaÈÛ, co
oslavovat.

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

***

Za Karlem Palátem
Se zpoÏedním jsme se dovûdûli, Ïe letos
v létû zemﬁel Karel Palát. Byl partyzánem,
legionáﬁem, vlastencem, zapálen˘m
pﬁíznivcem Václava Klause a ODS. Jeho
pevn˘ postoj mu vynesl ﬁadu let v
komunistickém kriminálu, protoÏe kdyÏ
si nûco vzal do hlavy, tak za tím stál.
***

SOKOL TORONTO
Společenská činnost v roce 2006
Podpořte náš cvičební program, přijďte s rodinou a přáteli na

VÁNOČNÍ TRHY
Neděle 12. listopadu 2006
12:00 – 16:00 hod.
Vánoční dobroty všeho druhu, dárkové předmety, knihy a pod.
Zájemci o prodej vlastního zboží jsou vítáni!
Mikulášská nadílka pro děti!
Velká tombola.
********************************************************************************

Veãer vánoãních koled

MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA

v âeskoslovenském
baptistickém sboru
200 Annette St., Toronto
se koná letos
jiÏ v sobotu 2. prosince 2006
od 19 hod.

Sobota 25. listopadu 2006

Kalendáfi
12.11. (ne) 12:00
Pﬁedvánoãní trhy
Sokol Toronto
Hala kostela sv. Václava
***
15.11. (st) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***
19.11. (ne) 11:00
V˘roãn˘ vianoãn˘ trh
v Katedrále Narodenia Presv. Bohorodiãky
na 257 Shaw St. v Toronte.
***
24.11. (pá) 19:30
Pﬁedvánoãní koncert s tancem
J. Grosman - E. Vieznerová
Assembly Hall
1 Colonel Samuel Smith Drive
***
25. 11. (so) 19:00
Mikulá‰ská zábava
Sokol Toronto
Hala kostela sv. Václava
***
26.11. (ne) 16:00
SHALOM
Toronto Centre for the Arts,
Studio Theatre,
5040 Yonge Street
***
26.11. (ne) 17:00
Jiﬁí Hanousek-cello
Pavel Ka‰par-klavír
***
1.12. (pá) 20:00
2.12. (so) 16:00 a 20:00
3.12. (ne) 16:00
RÛÏe z Bertramky
Nové divadlo
1001 Queen St. W.
Joe Workman Auditorium
***
2.12. (so) 19:00
Veãer koled
âeskoslovensk˘ bapt. kostel
200 Annette St.
***
3.12. (ne) 12:00
Mikulá‰sk˘ obûd
Farnost kostela sv. Václava
***
6.12. (st) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***
9.12. (so) 9:00
Mikulá‰ v doplÀovací ‰kole
Kostel sv. Václava
***
10.12. (ne) 17:00
Milo‰ Krátk˘ - kytara
Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354
***

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773 ;
Fax::(613) 748-069

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

Lístky: $20 v předprodeji (do 20. listopadu); $25 u dveří
Možnost zakoupení večeře.
Přineste dárky, Mikuláš je bude rozdávat
K tanci hraje skupina Miro Letka
Obě akce jsou pořádané v hale kostela Sv. Václava
496 Gladstone Avenue, Toronto
Veškeré informace a předprodej lístků
Prague Fine Food Emporium: (416) 504-5787
Hana Jurásková: (905) 838-2541

âesk˘ konzulát
v Torontu
Czech Consulate in Toronto
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Úﬁední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Honorary consulate
of the Czech Republic
Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Vancouver, BC
Honorary Consul: Michael D. Adlem
1055 Dansmuir St., 23 poschodí,
Vancouver, BC V7X 1J1
Tel. : (604) 891-2296,
fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz
Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

Honorary consulates
of the Slovak Republic
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
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
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
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba
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Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005
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
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

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

ABE
Letáky, broÏury, tiskoviny.
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

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

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net
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Kardinál Vlk se modlil
za zesnulé
Praha -mfd (row)- Tichou vzpomínkou na
své zemﬁelé blízké si vãera lidé pﬁipomnûli
Památku zesnul˘ch - Du‰iãky.
PraÏsk˘ arcibiskup kardinál Miloslav Vlk
celebroval „du‰iãkovou“ m‰i v bazilice
svat˘ch Petra a Pavla na praÏském
Vy‰ehradû. V modlitbách zaznûly díky
za dar Ïivota i prosby za zemﬁelé. Po
bohosluÏbû kardinál vedl prÛvod
katolick˘ch vûﬁících se svíãkami v rukou
na Vy‰ehradsk˘ hﬁbitov k hrobÛm
v˘znamn˘ch ãesk˘ch osobností.
***

Ministr Martínek jen ti‰e
pﬁihlíÏel korupãní aféﬁe
Praha -mfd/ Tﬁi t˘dny po zveﬁejnûní kauzy
o plánovan˘ch machinacích s dotacemi
od Evropské unie se zvy‰ují pochybnosti
o tom, jak se chovali v celém pﬁípadû i ti
ve „vedlej‰ích rolích“. Nejvût‰í
pochybnosti panují o b˘valém ministrovi
pro místní rozvoj Radku Martínkovi, kter˘
o plánu skupiny podvodníkÛ vûdûl, pﬁesto
nic neudûlal.
MF DNES oslovila nûkolik právníkÛ a
státních zástupcÛ. A nûkolik z nich ﬁeklo,
Ïe Martínek se nezachoval správnû, kdyÏ
si informace o machinacích nechal pouze
pro sebe.
„Jeho chování by se dalo povaÏovat za
úmyslnou nedbalost. Mûl informace, Ïe
se nûkdo chystá protizákonnû získat
peníze, ale nic neudûlal,“ ﬁekl advokát
Narcis Tomá‰ek.
„To, jak se zachoval, bych oznaãil za
nepﬁekaÏení trestného ãinu, za které hrozí
aÏ tﬁi roky vûzení,“ ﬁekl i vrchní státní
zástupce z Prahy, kter˘ chce zÛstat v
anonymitû.
O co v kauze vlastnû ‰lo? Skupina kolem
starosty Budi‰ova Ladislava Péti se
rozhodla opravit místní zámeãek. Zaplatit
to mûla Evropská unie. Podle policie
skupina projekt nadhodnotila o 30 milionÛ
korun, které by jim zÛstaly „v kapse“.
Martínka na to letos v dubnu upozornil
architekt Marek ¤iãáﬁ, kter˘ pÛvodnû patﬁil
k PéÈov˘m blízk˘m spolupracovníkÛm,
do machinací s dotacemi se mu v‰ak
nechtûlo. JenÏe Martínek tehdy nic
neudûlal.
Martínek, kter˘ je dnes poslancem za
âSSD, se hájí, Ïe o chystaném podvodu
nemûl dostateãné informace. Proto ne‰el
na policii, kdyÏ mu ¤iãáﬁ o PéÈovû plánu
ﬁekl. „On mi o tom povídal jen v obecné
rovinû,“ uvedl vãera Martínek.
Jaká je ¤iãáﬁova verze, není jasné. On
sám pﬁed tﬁemi t˘dny jen potvrdil, Ïe
Martínkovi o v‰em ﬁekl. Vãera mûl vypnut˘
mobilní telefon, a policie mu navíc uÏ v
polovinû ﬁíjna poskytla ochranku.
Právû to, co nûkdej‰í ministr o
chystaném podvodu vûdûl, je pﬁitom v
pﬁípadném Martínkovû stíhání klíãové.
Policie by mu totiÏ musela prokázat, Ïe
získal závaÏné dÛkazy, Ïe se „nûco“
chystá.
JenÏe je tu i jiná vûc, která „hází“ na
Martínka ‰patné svûtlo. NejenÏe nic s
¤iãáﬁov˘mi informacemi neudûlal, ale
sám nakonec projekt pﬁipraven˘ PéÈou
pozdûji podepsal.
Ani to v‰ak policii nebo státní
zastupitelství nepﬁesvûdãí, aby se
Martínkovo chování zaãalo provûﬁovat.
„Nemám o tom podrobné informace, ale
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myslím, Ïe tam trestní odpovûdnost není,“
ﬁekl mluvãí praÏského mûstského státního
zastupitelství Martin Omelka.
V‰echny ãtyﬁi dosud obvinûné -starostu
PéÈu, nûkdej‰ího ‰éfa kabinetÛ Grosse a
Paroubka ZdeÀka DoleÏela, zamûstnance ministerstva zemûdûlství
Miloslava ¤ehulku a nûkdej‰í námûstkyni
ministra pro místní rozvoj Vûru Jourovou
- drÏí policie ve vazbû.
JenÏe v projektu ne‰lo jen o Budi‰ov, a
právû proto vzbuzuje ¤iãáﬁovo chování
urãité pochybnosti. Do plánu renovace
nûkter˘ch památek za evropské peníze
se totiÏ hodlala zapojit i dal‰í malá obec
- Pûnãín na Jablonecku. Za dotace se
zde mûl opravit cenn˘ KittelÛv dÛm.
PéÈa a dal‰í pﬁedstavitelé Budi‰ova se
kvÛli chystanému projektu dokonce
setkali nûkolikrát s vedením Pûnãína. Z
plánované spolupráce nicménû se‰lo.

„Mûli jsme pﬁed podpisem smlouvy.
Nakonec jsme to nepodepsali,“ ﬁekl
starosta Pûnãína Richard Hübel (ODS).
„DÛvody si uÏ nepamatuji,“ odmítl se k
záleÏitosti vracet.
Z jednání zastupitelstva obce z bﬁezna
2004 je jasné, Ïe úplnû v dobrém
„rozchod“ neprobûhl. „Zastupitelstvo
obce neschvaluje vstup obce Pûnãín do
obecnû prospû‰né spoleãnosti Bono
Publico, o. p. s., spolu s obcí Budi‰ov a
ing. arch. ¤iãáﬁem. DÛvodem je nesolidní
jednání pana ¤iãáﬁe, tím obavy o osud
areálu a moÏné ztráty vlivu pﬁi
rozhodování o dÛleÏit˘ch skuteãnostech
této lokality,“ pí‰e se v zápise z jednání.
Je‰tû pﬁedtím pﬁitom obec Pûnãín s
¤iãáﬁem úzce spolupracovala. Radnice
mu dokonce pronajala na padesát let
neuÏívanou ‰kolu.
„K souãasn˘m vztahÛm s panem

Poz˘vame vás, milí krajania na ná‰ i vá‰ tradiãn˘,

PREDVIANOâNY BAZÁR 2006
Slovenskej Evanjelickej Cirkvi A.V.
25.novembra 2006, v sobotu od 9.30 hodiny rána.
Ako kaÏd˘ rok vám ponúkame tieto v˘robky mäsiarenskej
kuchyne: klobásy, pálivé i nepálivé, jaternice, slaninu, údenú
a paprikovú. Nakúpite tieÏ rezance, cukrárenské v˘robky, koláãe
a zákusky rôzneho druhu, vianoãné oplátky a mnohé iné ...
***
Poãas BAZÁRA 2006 budete môcÈ ochutnaÈ jedlá zakáºaãkovej
kuchyne, presvedãíte sa tak o kvalite na‰ich v˘robkov, ktoré si
u nás zakúpite a môÏete sa tieÏ zúãastniÈ na zaujímavej tombole.
***
BAZÁROVÁ HALA je v kostole sv. Pavla,
EVANJELICKEJ A. V. SLOVENSKEJ CIRKVI
na 1424 DAVENPORT Rd.
100 metrov na západ od kriÏovatky Davenport Rd. a Dufferin.
Tel.: 416 658 9793.

George Grosman and
BOHEMIAN SWING

MMM Dance Group

A unique and infectious brew
of gypsy jazz and
ethnic swing

Choreography based on
Margaret Morris Method
of Creative Movement

NEO MUNDO
Jazz, pop and world beat influenced music

November 24th 2006 at 7:30 p.m.
The Assembly Hall
1 Colonel Samuel Smith Park Drive, Kipling & Lakeshore Blvd. W.
(Humber College Campus - parking available)
Admission: $15 (children under 12 free)
Info/Tickets call: 416-766-5574, 416-880-1429, email: mmmdance1@yahoo.ca
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¤iãáﬁem se nebudu vyjadﬁovat,“ ﬁekl
starosta Hübel.
Posledním ãlovûkem, kter˘ hrál v kauze
velmi v˘znamnou roli, je b˘val˘ novináﬁ a
podnikatel Ale‰ Vébr. Právû na nûj se
totiÏ s prosbou o pomoc obrátil architekt
¤iãáﬁ. Vébr se zná dobﬁe s reportérem
Novy Jankem Kroupou a spoleãnû se
dohodli, Ïe se pokusí do PéÈovy skupiny
infiltrovat. Vébrovi se díky zku‰enostem
s fungováním ministerstev a také ãlenství
v âSSD podaﬁilo do skupinky proniknout.
Mûl v ní mít na starosti „‰pinavou práci“ no‰ení úplatkÛ, zaji‰Èování kontaktÛ s
rÛzn˘mi úﬁedníky. Vébr tvrdí, Ïe celou
záleÏitost dokumentoval pouze pro Novu,
která skandál s dotacemi zveﬁejnila.
MF DNES v‰ak získala informace, které
naznaãují, Ïe totéÏ údajnû dûlal i pro
Útvar pro odhalování organizovaného
zloãinu, kter˘ následnû zaãal kauzu
provûﬁovat.
Policisté ze specializované jednotky se
totiÏ o Vébra zaãali zajímat nejdﬁív jako o
podezﬁelého v jiné vûci. Letos na jaﬁe
ústecká soudkynû Renata Zlámalová
oznámila, Ïe jí Vébr vyhroÏoval kvÛli
konkurzu, v nûmÏ jeho rodina pﬁi‰la o
golfové hﬁi‰tû na Liberecku. Vy‰etﬁovatelé
záhy zjistili, Ïe jde o nesmysl, Vébr jim
v‰ak pﬁi té pﬁíleÏitosti podle zdroje z ÚOOZ
ﬁekl o aktivitách kolem Péti.
Stejnû se vyjadﬁuje i Kroupa. Policisté
se k tomu, jak se o kauze dozvûdûli,
nechtûjí oficiálnû vyjádﬁit.
Samotného Vébra ãeká brzy soud.
Îaloba, které ãelí, se t˘ká opût konkurzu
na golfové hﬁi‰tû. Vébr podle ní
nespolupracoval s konkurzním správcem.
Jeden „trest“ ho uÏ stihl. âSSD mu minul˘
t˘den pozastavila ãlenství ve stranû.
***

severov˘chodného Slovenska a
popoludní sa teplota vzduchu na
Lomnickom ‰títe priblíÏila k mínus 20
stupÀom Celzia.
Husté sneÏenie, teplota päÈ stupÀov
pod nulou, skríÏené kamióny,
neprejazdné Donovaly a ·turec. Tak to
vyzeralo v pondelok na horsk˘ch
priechodoch po hustom raÀaj‰om
sneÏení. “SneÏilo od rána a trvalo mi
tri‰tvrte hodiny, k˘m som sa dostal na
Donovaly,” zhodnotil situáciu jeden z
vodiãov. Po raÀaj‰ích problémoch na
priechode Donovaly odklonila dopravná
polícia kamióny na ·turec, ale aj ten sa
po niekoºk˘ch hodinách upchal a museli
ho uzavrieÈ.
Na Donovaloch bolo pribliÏne desaÈ
centimetrov ãerstvého snehu. Horsk˘
priechod ·turec bol uÏ posypan˘ a pod
kopcom dohliadala na kamióny polícia.
Spokojní sú správcovia lyÏiarskych
vlekov. Na parkovisku pod Novou Hoºou
uÏ pripravovali sneÏné delá. Branislav
Veºk˘ z Parku Snow Donovaly tvrdí, Ïe
zaãiatkom decembra by sa uÏ mohlo
lyÏovaÈ.
Zimné poãasie zasiahlo od stredy cel˘
v˘chod Európy a trápi aj Nemecko,
Rakúsko a ·kandináviu. Prejavuje sa
nielen znaãn˘m ochladením, ale aj
víchricami, ktoré spôsobujú v˘padky
elektriny. Poãasie skomplikovalo aj
dopravu na európskych cestách - pri
nehodách zomrelo niekoºko ºudí.
***
4. 11. 2006

Soc. dem. odmítla
KlausÛv plán

satellite
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vlády ãtyﬁ nebo pûti stran.
Financial
Pﬁedsednictvo âSSD v‰ak na to nek˘vlo.
„Prezidentské ﬁe‰ení mÛÏe b˘t bez nás,“
Kursovní lístek
ﬁekl Právu po jednání ‰éf âSSD Jiﬁí
Paroubek.
100 Kã
5,32 CDN $
100 SK
4,11 CDN $
Vedení soc. dem. se jednomyslnû
1 CDN $
18,80 Kã
rozhodlo usilovat o vlastní pokus sestavit
1 CDN $
24,33 SK
vládu. âlenové pﬁedsednictva, jehoÏ se
1 US $
1,15 CDN $
nezúãastnil jen ‰éf karlovarské
1 EUR
1,49 CDN $
organizace Pavel Poc, kter˘ tento t˘den
Toronto Star - 2. 11. 2006
kritizoval Paroubka, s tím podle
místopﬁedsedy Bohuslava Sobotky
aklamací souhlasilo a stejnû tak schválilo
1 CDN $
19,38 Kã
i ParoubkÛv postup.
1 EURO
27,99 Kã
Pﬁedseda se neobává, Ïe krach
100 Sk
77,15 Kã
1 US $
21,94 Kã
prezidentského plánu padne na jeho
âNB- 2. 11. 2006
hlavu. „Je v zásadû moÏné, aby si ty
strany udûlaly své ﬁe‰ení, ale myslím si,
Ïe nûkteré nejsou nad‰ené z
pﬁedãasn˘ch voleb,“ dodal.
Soc. dem. trvá na vyãerpání v‰ech
ústavních pokusÛ o sestavení vlády pﬁed
dohodou o pﬁedãasn˘ch volbách.
Podle Paroubka si Lidov˘ dÛm duhovou
koalici nikdy nepﬁál, a tak zb˘vají varianty,
které zmiÀoval jiÏ dﬁíve - velká koalice,
men‰inová soc. dem. vláda nebo
men‰inová vláda s lidovci a zelen˘mi.
Pﬁedsedové stran se u Klause sejdou Kanadská základina pre umenie a
opût v úter˘.
divadlo uvádza pásmo poézie, prózy
Po schÛzce na Hradû se opût strhl spor
a
hudby z tvorby Ïidovsk˘ch autorov
o termín nov˘ch voleb. Dohady také byly
slovenského pôvodu,
o to, zda Klaus ve svém plánu poãítal i s
spojené s v˘stavou pod názvom
komunisty.
Napﬁíklad podle Paroubka a ‰éfa
SHALOM.
komunistÛ Vojtûcha Filipa prezident Predstavenie sa koná v Toronto
vládní úãast KSâM nevylouãil. „Tam se
Centre for the Arts, Studio
hovoﬁilo o prozatímní vládû, ve které by
Theatre,
byly zastoupeny v‰echny strany. My
5040 Yonge Street v Toronte
budeme trvat samozﬁejmû na v‰ech a ty
obãanské strany budou trvat na tom, aby
dÀa 26. novembra 2006
tam byly jenom ãtyﬁi strany,“ ﬁekl
o 16.00 hodine.
Paroubek.
Vstupné $20.00, dôchodcovia a ‰tudenti $15.00.
***

Praha-právo-âáru pﬁes rozpoãet udûlala
v pátek veãer âSSD prezidentu Václavu
Zima spôsobuje
Klausovi, kdyÏ zavrhla jeho plán sestavit
duhovou koalici, která by vládla do
prvé problémy
Bratislava-sme (wm, r)-Po teplej jeseni pﬁedãasn˘ch voleb na podzim 2007 nebo Rozpadající se bankovky byly
uÏ dﬁív zaznamenány i v âR
pri‰lo so zaãiatkom novembra znaãné na jaﬁe 2008.
ochladenie. V pondelok bol celodenn˘ Klaus v pátek navrhl ‰éfÛm pûti Praha-právo/Vladimír Plesník, Jakub
mráz aj v niÏ‰ích polohách severného a parlamentních stran na Hradû variantu Svoboda-S
nûkolika
pﬁípady
rozpadajících se bankovek, jejichÏ v˘skyt
vyvolal rozruch v Nûmecku a o nichÏ ve
ãtvrtek informovala centrální banka
Bundesbank, se uÏ setkala i âeská
národní banka. ·lo v‰ak v˘luãnû o ãeskou
mûnu, nikoliv o eura.
„Bankovky vÏdy pﬁi‰ly do styku s nûjakou
chemickou látkou, napﬁíklad elektrolytem
z baterie automobilu nebo nûjak˘m
peroxidem,“ ﬁekl Právu mluvãí âNB Pavel
Zúbek.
Bankovky se podle nûj ale zaãaly
rozpadat aÏ po ãase - poté co vyschly.
Chemické látky totiÏ naru‰ily jejich
strukturu.
Dosavadní vy‰etﬁování v Nûmecku
prakticky vylouãilo chybu pﬁi tisku
eurobankovek u berlínské Spolkové
tiskárny a mnichovské tiskárny cenn˘ch
papírÛ Giesecke und Devrient. „Testy
prokázaly, Ïe chemikálie musely do
struktur bankovek proniknout aÏ po
vyti‰tûní,“ potvrdila nûmeckému listu Die
Welt expertka Sabine Pensoldová.
Zástupci Evropské centrální banky (ECB)
z Frankfurtu nad Mohanem jsou
Minulou nedûli se v Prague Fine Food Emporium oslavovalo. Pﬁesnû pﬁed rokem vnuci pﬁesvûdãeni, Ïe dosavadních zhruba
pana Pichlíka Helenka a Tom zrekonstruovali obchod, pﬁevzali ho do sv˘ch rukou a znovu zatím tisíc pût set objeven˘ch bankovek,
otevﬁeli. Rodiãe Královi jim stále pomáhají, tak jako kdysi jim pomáhali Pichlíkovi, ale které se zákazníkÛm po odebrání z
hlavní zátûÏ se pomalu pﬁená‰í na dal‰í generaci. Prague Deli se pod nov˘m názvem zmûnila bankomatÛ rozdrolily pﬁed oãima, pochází
v pﬁíjemnou restauraci. Kde si mÛÏete posedût a s pﬁáteli si dát obûd nebo veãeﬁi. Pﬁi oslavách z loupeÏe.
hrála Ïivá kapela, ale zlat˘m hﬁebem programu bylo, kdyÏ pﬁi‰el dvaadevadesátilet˘ pan „Pﬁed pﬁepravou si je mohl nûkter˘
Pichlík s manÏelkou (na snímku). Pravda, s tím sluchem to jiÏ není nejlep‰í, ale humor mu finanãní ústav oznaãit, aby je chránil pﬁed
stále zÛstal. Pﬁejeme jemu i jeho dûtem, ba i jeho vnukÛm, ãi pravnukÛm hodnû zdraví a aby zlodûji,“ prohlásil vãera Jean-Claude
vÛnû z jejich dobrot se linula po Queen St. po celé 21. století.
Trichet, ‰éf ECB.
abe
***

K

d ká ákl di

i

di dl

á

á

é

ó

ž

ý

é

ô

Vstupné Ticket Master: 416/872-1111

nebo v pokladnû divadla

Pan Pichlík pﬁi‰el na oslavy „U Pichlíka“

FINE FOOD EMPORIUM
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
Česká doplňovací škola
je každou sobotu dopoledne
od 9 do 11 hodin

v hale
Kostela sv. Václava,
496 Gladstone Ave.,
Toronto
Informace podá
L. Čarková: 416/536-5342
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WHO WILL RENT
large light room (could be basement) w. kitchenette, bathroom
and separate entrance in Toronto to an older artist with limited
means & desperate need of place where to live and paint. Up to
$ 400/m - he can help with garden and sit the house or pets - please
call evening to his friend: 416/289-2476.
1622-23

Rosti
Brankovsky
Associate Broker
Jedineãné sluÏby
Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Pro kupce:
denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
finanãní asistence.
Pracujeme v celé oblasti GTA

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

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

ANDùL PÁNù
Andûl Pánû je struãnû ﬁeãeno obrovsk˘
iniciativní popleta, kter˘ na kaÏdém místû
v‰ecko udûlá jinak, neÏ mu Pán BÛh pﬁikáÏe.
A protoÏe toho uÏ popletl dost, tak ho jeho
Pán po‰le za trest na zem s tím, Ïe musí
napravit nûjakého hﬁí‰níka, jinak se na nebe
nevrátí. A tak mil˘ andûl Pánû se vypraví na
zem a za dohledu celkem bavícího se ãerta
hned na poprve nûco dost závaÏného poplete.
Jaká by to byla pohádka, kdyby neskonãila
‰Èastnû a tak andûl Pánû se mÛÏe cel˘
nad‰en˘ vrátit.
Hrají I.Trojan (Andûl Pánû),
J.Dvoﬁák (sympatick˘ a chybami andûla se bavící ãert),
J.Barto‰ka, Kl.Issová, Z.Stivínová, O.Navrátil, J.Pecha,
V.Îilková, J.Somr, J.Jirásková, J.Hlaváãová, St.Zindulka aj.
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

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

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

(Distributor ãesky a slovensky psan˘ch knih)
Více neÏ 2000 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû.
Nové i levné antikvariátní knihy
O katalog nabízen˘ch knih nebo celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free: 1-866-425-0742 Fax: (514) 425-0742
e-mail: cskniha@sympatico.ca web page: www.cskniha.com
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Zdroje blízké Spolkovému kriminálnímu
úﬁadu mezitím potvrdily, Ïe aãkoli se
vy‰etﬁování ubírá i tímto smûrem, zatím
nebyla identifikována Ïádná banka, která
by se takto „pojistila“.
***

Vláda sa chváli svojím
‰etrením
BRATISLAVA-sme (ºja)-·tátny rozpoãet
mal za prv˘ch desaÈ mesiacov schodok
iba miliardu korún. Je za t˘m vysok˘ rast
ekonomiky, dobr˘ v˘ber daní a pomalé
ãerpanie eurofondov. Ministerstvo financií
v‰ak okrem toho tvrdí, Ïe “v neposlednom
rade sa pod nízky deficit podpísalo aj
avizované ‰etrenie jednotliv˘ch rezortov”.
Ekonóm UniBanky ªubomír Kor‰nák to
spochybÀuje. “Myslím si, Ïe z t˘ch údajov,
ktoré máme k dispozícií, to nevyzerá tak,
Ïe by sa nejako radikálne ‰etrilo,” povedal.
Celoroãn˘ deficit je naplánovan˘ na 58
miliárd korún. V skutoãnosti bude zrejme
najmenej o 20 miliárd niÏ‰í. Ak by v‰ak
‰etrenie, ktoré pred pár t˘ÏdÀami ohlásil
premiér Robert Fico, ãiastoãne prispelo
k zníÏeniu deficitu, neprinesie to v
koneãnom dôsledku Ïelan˘ efekt. Rezorty
totiÏ väã‰inou ‰etria v kapitálov˘ch
v˘davkoch. Tie v‰ak neskôr aj tak budú
musieÈ uhradiÈ. Napríklad ministerstvo
dopravy stoplo peniaze, ktoré mali ísÈ na
diaºnice, cesty a informatizáciu v rezorte.
***

V spálni Káju Gotta
Bratislava-sme/vikend/Marian JaslovskyV pracovni stojí Gott. Vyzerá ako Ïiv˘, je
to v‰ak len figurína zakúpená z praÏského
múzea voskov˘ch figurín.
Sú múzeá venované slávnym
hudobníkom, v‰etky v‰ak majú jedno
spoloãné - tí, ktor˘ch oslavujú, sú uÏ po
smrti. Múzeum Gottland v Jevanoch
neìaleko Prahy sa hrdí t˘m, Ïe je
pravdepodobne jedin˘m múzeom na
svete venovan˘m Ïijúcemu spevákovi slávnemu Karlovi Gottovi.
Ak nemáte auto, cesta z Prahy do
jevanského Gottlandu nie je celkom
jednoduchá. Zo zastávky Depo Hostivaﬁ
na koneãnej zelenej linky metra sa musíte
odviezÈ autobusom do Jevan alebo
neìalekej dedinky VyÏlovka. Ak chytíte
dopravnú ‰piãku, môÏe táto cesta trvaÈ aj
tri‰tvrte hodiny. Prechádzate nepekn˘mi
priemyseln˘mi zónami, napokon v‰ak
vystúpite v malebnej krajine ako
vystrihnutej z filmu Dedinka moja
stredisková. Potom uÏ musíte ísÈ aÏ k
múzeu pe‰o. Asi po kilometri cesty sa
pred vami z voÀavého ihliãnatého lesa
vynoria veºké pôsobivé domy.
Najpôsobivej‰ia, prvorepubliková vila z
roku 1927 sa hrdí ceduºou Gottland.
Od roku 1969 do roku 2005 vlastnil vilu
Karel Gott. Keì si ju kúpil, pripomínala
vraj dedinsk˘ rodinn˘ domãek, kde chcel
chodiÈ naãerpávaÈ energiu a nachádzaÈ
pokoj pre tvorivú prácu. Príli‰ ãasto sa
tam v‰ak nedostal, a tak sa ju rozhodol
napokon predaÈ.
Nov˘ majiteº, podnikateº Jan MoÈovsk˘
vraj hneì od zaãiatku vedel, Ïe vila musí
byÈ aj naìalej spájaná s umelcov˘m
menom. To ho doviedlo k nápadu zriadiÈ
v nej spevákovo múzeum.
Gott pri jeho zariaìovaní aktívne pomáhal
a pri slávnostnom otvorení posledn˘
júnov˘ deÀ tohto roka odtlaãil aj svoje
dlane na pamätnú tabuºu pred vchodom.
Spevák do svojho múzea pravidelne
chodieva, ohlásene aj neohlásene, a
usporadúva tu rôzne podujatia.
Vstupn˘ priestor je veºkolep˘. Zariadenie

ostalo také, aké tu bolo, keì tu b˘val
Gott. Tmavá prijímacia miestnosÈ s
dobrou (a na svoju dobu poriadne drahou)
aparatúrou vrátane veºkej plochej
obrazovky. Tu spevák debatoval o finálnej
podobe svojich skladieb aj obrazov˘ch
záznamov. Vraj sa tu aj zabával s
priateºmi, aj keì na Ïúrovaciu izbu to
veºmi nevyzerá. Na opaãnej strane vo
v˘klenku je ‰achov˘ stolík - Gott je vraj
skvostn˘ ‰achista, ktorého poraziÈ nie je
Ïart. A tablo s fotkami a dokumentmi.
V˘platná páska z uãÀovky, obrázok
topánky, vìaka ktorému ho neprijali na
v˘tvarnú ‰kolu.
SprievodkyÀa rozpráva profesionálne, ale
prejavuje aj nad‰enie. “Viete si predstaviÈ,
koºko slávnych ºudí stúpalo na túto
dláÏku?” hovorí. Tento dÏob na pln˘
úväzok dostala tak, Ïe sa prihlásila na
konkurz. “Viete, ja nemám rada techno,
hip-hop a tieto moderné prúdy,” odpovedá
diplomaticky na otázku, ãi sa jej Gottova
hudba naozaj páãi. “VÏdy ma to Èahalo k
star‰ej hudbe, takÏe som spokojná.”
Jej v˘klad znie rovnako ako dôverne
známe v˘klady sprievodcov na
ktoromkoºvek
zámku.
Akurát
nepoãujeme, Ïe vtedy a vtedy vilu dobyl
niektor˘ z lúpeÏn˘ch rytierov a po veºkom
poÏiari v tom a tom roku pristavili barokové
veÏiãky. V Gottlande sa prestavovala
napríklad kúpeºÀa (v roku 1996), z ktorej
sa vychádza na krásnu terasu.
“Predstavte si, Ïe sa ráno osprchujete a
vyjdete na terasu s tak˘mto v˘hºadom, to
musí byÈ in‰pirácia,” hovorí nad‰ene
sprievodkyÀa. V kúpeºni je zavesen˘
snehobiely Ïupan s vy‰it˘m Gottov˘m
podpisom. P˘tam sa, ãi tak˘ nosil po
kúpaní aj on. SprievodkyÀa to nepotvrdila,
ale upozornila ma, Ïe presne tak˘to ist˘
Ïupan si môÏem kúpiÈ dole v obchode.
E‰te je tu ateliér so skvel˘m svetlom, kde
predt˘m b˘vala Gottova mama. Po jej
smrti tu zaãal maºovaÈ obrazy, ktor˘mi je
dnes izba vyzdobená. Väã‰inou sú to
reprodukcie.
Dámy v‰etk˘ch vekov˘ch skupín zrejme
pote‰í náv‰teva umelcovej spálne. Aj tu
sa, podobne ako v celom byte, ukazuje
jeho konzervativizmus. Svetlé drevo
neuznáva a celé zariadenie pôsobí ako
vybavenie mní‰skeho rádu franti‰kánov.
To sa t˘ka aj postele, jej priestrannosÈ
v‰ak napovedá, Ïe to zasa aÏ taká

Foto autor

klá‰torná priãÀa nebola.
Do vedºaj‰ej izby vstupujem prv˘ (tak je
to vymyslené) a stra‰ne sa zºaknem,
lebo tam stojí sám Karel Gott.
Samozrejme, nie Ïiv˘, ale voskov˘,
odkúpen˘ z múzea voskov˘ch figurín. Tu
si spevák vybavoval kore‰pondenciu a
ãítal obºúbené knihy. Napríklad o histórii
sveta. Vraj o nich vie nesmierne pútavo
rozprávaÈ. Poãítaã ch˘ba. Zato sú tu dva
kalamáre. A e‰te je tu jedna beÏná “veÏa”
na poãúvanie hudby.
Predposlednou ãasÈou prehliadky je
jedáleÀ a kuchyÀa. Rozmermi sú skôr
petrÏalsk˘ priemer, ale napokon, Gott tu
asi nerobil hostiny pre desiatky hostí (aj
keì v najvy‰‰om, pre náv‰tevy
neprístupnom poschodí, sú tri hosÈovské
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izby). Pocit relatívnej skromnosti v‰ak
náv‰tevníka prejde pri zostupe do
suterénu, kde je vínna pivnica a obrovská
relaxaãná miestnosÈ s bazénom. Bazén
je v‰ak zakryt˘ matn˘mi sklami. Vytvoril
sa tak priestor na sieÀ úspechu Karla
Gotta, ktorá je venovaná jeho hudobnej
kariére od úplnych zaãiatkov. Ktovie, ãi
mu k sláve pomohli nerovnaké topánky,
ktoré pre ‰Èastie nosil na v˘znamné akcie
(ukáÏka vo vitríne). A hlavne - tu si môÏete
kúpiÈ mnoÏstvo vecí, ktoré sa hrdia
Gottov˘m podpisom alebo logom
Gottland. Od plastového pera aÏ po
parfum. Aj vína, ktoré Gott preÏiaril svojím
menom a v prípade znaãky Charlota aj
menom a podobizÀou svojej dcéry.
Karel Gott je, samozrejme, v˘nimoãn˘
spevák a v 60. rokoch bol dokonca
súãasÈou progresívnych trendov v
ãeskoslovenskej populárnej hudbe.
ZaslúÏi si byÈ bohat˘ a maÈ hoci aj ‰tyri
takéto vily. Av‰ak predstava, Ïe by sa
Sting ãi Phil Collins chodili pozeraÈ na
náv‰tevníkov svojho múzea, je dosÈ
zvlá‰tna. “Ja som tam, samozrejme, nikdy
nebol, tej vile sa vyh˘bam ‰irok˘m
oblúkom,” hovorí Dan ·abík, Slovák Ïijúci
v Prahe, ktor˘ má reláciu o alternatívnej
hudbe v Rádiu 1. “Nedávno som bol v‰ak
v okolit˘ch lesoch na huby a videl som,
Ïe tam chodí mnoÏstvo autobusov.
Organizované zájazdy, aj moravské
znaãky. V‰imol som si, Ïe to boli hlavne
dôchodcovia.”
“Môj otec je veºk˘ ctiteº pána Gotta, tak
som ho s ním nedávno zoznámila,”
prezradila mi sprievodkyÀa. “Mali sme tu
akciu pri príleÏitosti vinobrania. Povedal,
Ïe to bol jeden z najväã‰ích záÏitkov jeho
Ïivota a nikdy na to nezabudne.”
Náv‰teva Gottlandu stojí 147 korún,
penzisti to majú za 126 korún. Zájazdy sa
uÏ organizujú aj z Nemecka, záujem vraj
prejavili aj slovenské a dokonca aj ruské
cestovné kancelárie. Jan MoÈovsk˘ aj
Karel Gott môÏu byÈ spokojní,
podnikateºsk˘ zámer, zdá sa, vy‰iel
dokonale. ·omrú len prominentní
obyvatelia Jevan - Ladislav ·taidl, Petr
Kratochvíl, Lou Fanánek Hagen ãi cez
víkendy Dan HÛlka. Náv‰tevníci Gottovho
múzea chcú vidieÈ aj známych ºudí a
nerobí im problém vyzváÀaÈ im pri bráne,
aby vykukli von. Kde uÏ má potom úbohá
celebrita nájsÈ pokoj?
***
6.11. 2006

ANNA PLE·KOVÁ: Vo víre drog
Ukázka z kníÏky, která má vyjít v slovenském nakladatelství Tanoscius
Túto knihu venujem mojim rodiãom, ktorí mi najviac pomohli a vÏdy
stáli pri mne, ako aj t˘m, ktorí mali podobn˘ problém ako ja.
Prológ
Myslela som si, Ïe mne sa to staÈ nemôÏe. Îe sa mi nemôÏe staÈ, aby som
brala drogy. Nikdy ma to nelákalo, skôr odpudzovalo. A predsa sa mi to
stalo. Dostala som sa k droge, ani sama neviem ako. Veºmi r˘chlo a veºmi
ºahko sa droga stala neodmysliteºnou súãasÈou môjho Ïivota. Prepadla
som jej ako kaÏd˘, kto s t˘m raz zaãal. Narkomani sú ºudia, na ktor˘ch sa
ostatní pozerajú s nechuÈou. Ako na dáky odpad, na nieão odporné a
‰pinavé. A pritom narkoman je ãlovek ako kaÏd˘ in˘, niekedy moÏno aj
lep‰í a múdrej‰í, len potrebuje pomoc. Potrebuje pomoc, aby prekonal zlú
a zákernú chorobu, ktorej sa dotkol, a tá sa mu potom dostala pod koÏu.
ªudia sa na narkomanov pozerajú zvrchu, myslia si, Ïe sú z rozvráten˘ch
alebo chudobn˘ch rodín bez peÀazí. Nie vÏdy je to tak. Narkoman má vÏdy
peniaze. VÏdy, keì potrebuje drogu. Ak feÈákovi nieão ch˘ba, je to akurát
dávka a pevná vôºa prestaÈ. Niã viac. Niã iné ho nezaujíma a je schopn˘
urobiÈ v‰etko, aby dostal svoju dávku. BohuÏiaº je iba málo t˘ch, ktorí
majú dostatok pevnej vôle na to, aby prestali. Na to, aby dokázali bojovaÈ
so sebou sam˘mi, na to, aby ovládli drogu, a nie droga ich. A to je naozaj
ÈaÏké. âoho som bola schopná pre drogu urobiÈ ja, obsahuje táto kniha. A
hoci narkoman s drogou skonãí, cel˘ ìal‰í svoj Ïivot bude abstinovaÈ. Tak
ako budem abstinovaÈ aj ja, abstinujúci narkoman.
Prvá kapitola
Sedela som s Ivanou a jedn˘m jej známym v jednej malej kaviarni a
popíjala kávu. K˘m sa s ním Ivana rozprávala, ja som zaãala uvaÏovaÈ o
tom, Ïe by som hádam uÏ aj ‰la domov. Vtedy si k nám prisadol on.
“Ja som Rudo,” predstavil sa mi.
“Anna,” povedala som.
Podali sme si ruky a on ma pobozkal na ústa, ão sa mi vonkoncom
nepáãilo. Nezdal sa mi niãím zaujímav˘, ale prehodili sme zopár
zdvorilostn˘ch slov. Dozvedel sa o mne, Ïe ‰tudujem balet na taneãnom
konzervatóriu, ja som zasa zistila, Ïe aj on má do ãinenia s umením - hrá
na violonãelo.
Asi po desiatich minútach sme sa Ivanou zdvihli na odchod. Jej známy nás
‰iel odprevadiÈ a Rudo sa samozrejme pridal. Kráãal popri mne a ja som
trochu znervóznela, pretoÏe som vôbec nemala záujem o pánsku spoloãnosÈ,
ale poslaÈ ho do kelu sa predsa nepatrilo. K˘m sme sa rozlúãili, naliehal,
aby sme sa znova stretli, ão sa mi absolútne nechcelo. Prebehla som po
Àom oãami, ale ani teraz ma ktovieako nepriÈahoval. Mal svetlozelené
veºké oãi, tmavé vlasy, a to bolo asi v‰etko, ão stálo za pov‰imnutie.
Nakoniec sme sa predsa len dohodli. Myslím, Ïe to bol ‰tvrtok, keì sme
sa mali stretnúÈ, a ani neviem, ãi som sa vôbec na stretnutie te‰ila. Skôr som
sa te‰ila, Ïe si sadneme niekde na kávu a pri cigaretke trochu “porelaxujeme”.
·la s nami totiÏto aj Ivana.
Mala som vtedy sedemnásÈ rokov a viedla som tak˘ celkom normálny
Ïivot. T˘m myslím, Ïe som chodila do ‰koly, venovala sa baletu,
nav‰tevovala baletné predstavenia a kedy-tedy som za‰la do mesta na
káviãku.
StretnúÈ sme sa mali v kaviarni Lagúna. Rudova “presnosÈ a spoºahlivosÈ”
sa prejavila uÏ pri tomto prvom dohovorenom stretnutí - me‰kal asi
tri‰tvrte hodiny. Keì som ho zbadala, ako vchádza do kaviarne, zdal sa mi
nejak˘ in˘. Ak˘si kraj‰í a príÈaÏlivej‰í. Nevedela som, ãím to je, ale
vzápätí som si uvedomila, Ïe je oholen˘. Takto je celkom pekn˘, pomyslela
som si. S Ivanou sme si objednali ìal‰iu kávu, Rudo si objednal koÀak a
zaãali sme sa rozprávaÈ o beÏn˘ch veciach. Po niekoºk˘ch minútach mi
zaãal robiÈ komplimenty, ão som z du‰e nezná‰ala. Navy‰e tie jeho boli
priveºmi úbohé, ãosi v tom duchu, Ïe som ako slnieãko ãi hviezdiãka. Bolo

***
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Kanadě a USA.


Zmûnili jsme
mohli
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mi to protivné, obãas mi trochu poskoãili sánky, ale dajako som to vydrÏala.
Keì sme odchádzali, sp˘tal sa ma, ãi sa e‰te môÏeme stretnúÈ. To sa mi teda
vôbec neÏiadalo, ale Ivana ma odtiahla nabok a zaãala ma prehováraÈ:
“Veì je celkom zlat˘. Stretni sa s ním.” Ivanin intelekt síce nebol oslÀujúci,
ale hlúpa nebola. Tak som jej teda povedala: “Dobre, ale pôjde‰ so mnou.
Nechcem s ním byÈ sama.” Ivana súhlasila.
Takto sme sa stretávali asi ‰tyri-päÈ mesiacov, ale Rudo ma stále nezaujímal.
AÏ jedného veãera, ktor˘ môÏem oznaãiÈ za osudov˘, sa vo mne nieão
zlomilo a ja som zrazu cítila, Ïe som sa zamilovala. Pozrela som do jeho
zelen˘ch oãí a pomyslela si: “ªúbim ho. Ja ho asi milujem.” Bol to zvlá‰tny,
ale veºmi príjemn˘ pocit, pretoÏe ãosi podobné sa mi e‰te nestalo. Stáli sme
na elektriãkovej zastávke. Práve pri‰la moja elektriãka, tak sme sa rozlúãili
a v r˘chlosti si dohodli stretnutie na ìal‰í deÀ.
Na zaãiatku ná‰ho päÈroãného vzÈahu sa mi zdal doslova ‰kared˘. Doteraz
neviem preão, lebo ‰kared˘ vôbec nie je. Je priemerne vysok˘, ‰tíhly, má
svetlú pleÈ a dosÈ veºk˘ nos, ão sa mi na muÏoch páãi. Mal v sebe ãosi
magické, ão ma nesmierne priÈahovalo, ale doteraz neviem, ão to bolo.
Najväã‰mi sa mi v‰ak na Àom páãili ruky s krásnymi, dlh˘mi, ‰tíhlymi
prstmi. Boli to prosto prsty hudobníka. Odvtedy chlapov “hodnotím” aj
podºa rúk - keì ich majú masívnej‰ie, akosi strácajú u mÀa na hodnote.
Bolo asi ‰esÈ hodín. V ‰kole som mala hodinu partneriny, teda tanca s
partnerom. V sále boli obloky otvorené dokorán a dovnútra sálalo príjemné
podveãerné teplo. Ja som v‰ak my‰lienkami bola v L˘ceu, kaviarni, v ktorej
som sa stretávala s Rudom. Nevedela som sa doãkaÈ konca hodiny, keì si
vyzujem ‰piãky, zhodím zo seba balerínu a dres, osprchujem sa, obleãiem
a namaºujem. VÏdy som si veºmi potrpela na svoj zovÀaj‰ok.
Hodina sa napokon skonãila, ja som si s úºavou vyzula ‰piãky a za‰kúlila
na otlaky, ktoré sa mi urobili poãas tancovania. V priebehu polhodiny som
uÏ v‰ak bola na ceste za svojou láskou. Ani po mnoh˘ch neskor‰ích
skúsenostiach nemôÏem svoje city k Rudovi nazvaÈ inak. Dodnes ho mám
rada. Viem, Ïe naÀho nikdy nezabudnem, aj keì ná‰ vzÈah nebol ani zìaleka
ideálny. âosi nás k sebe vÏdy priÈahovalo, nemohli sme jeden bez druhého
jestvovaÈ, nezabránil tomu ani ostr˘ nesúhlas rodiãov. Musím e‰te dodaÈ, Ïe
Rudo je Róm, a jeho temperament sa nijako nedal zaprieÈ. MoÏno aj to ma
na Àom priÈahovalo. K tomu sa navy‰e pridalo, Ïe bol talentovan˘
violonãelista, hoci on na to zvysoka ka‰ºal. Poãula som ho viac ráz hraÈ, a
dokonca som naÀho Ïiarlila, pretoÏe som si uvedomovala, Ïe má väã‰í talent
ako ja. Mali sme v‰ak ãosi spoloãné - netúÏili sme po nijakej kariére a
ch˘bala nám akákoºvek cieºavedomosÈ. Preto ma moja ÏiarlivosÈ dosÈ
prekvapovala. Veì som ho mala rada, a tento pocit Ïiarlivosti som vonkoncom
nechápala. Nebola to azda nejaká neprajnosÈ, skôr trocha zloby. Jednoducho
mi bolo jasné, Ïe keby som viac chcela, dotiahnem to v kvalite svojej roboty
na jeho úroveÀ. IbaÏe som bola dosÈ lenivá a zrejme som si vtedy myslela,
Ïe to, ão viem, mi bude staãiÈ. AÏ v Slovenskom národnom divadle, kde som
urobila konkurz, som zistila, Ïe to, ão viem, ani zìaleka nestaãí. Nestíhala
som sa napríklad nauãiÈ repertoár. Prvé predstavenie, v ktorom som
vystupovala, bolo Labutie jazero. To som celkom slu‰ne zvládla. Nasledovali
v‰ak ìal‰ie balety, na ktoré sa bolo treba pripravovaÈ. A tu to z ãasu na ãas
za‰krípalo. Zaãiatky zvyãajne b˘vajú ÈaÏké, ale napriek tomu ma práca v
baletnom súbore bavila. Privykala som si na nov˘ch kolegov a úplne nov˘
rytmus Ïivota. Ráno od deviatej hodinov˘ tréning, potom polhodinová
prestávka, zat˘m ìal‰í baletn˘ nácvik. VÏdy som si myslela, Ïe som
ÈaÏkopádna, pretoÏe mi dlho trvalo, k˘m som sa nieão nauãila. âasom som
v‰ak zistila, Ïe je to otázkou chcenia. Staãilo “zapnúÈ” a sústrediÈ sa, a hneì
to ‰lo lep‰ie. Po roku práce v Slovenskom národnom divadle som zvládla
cel˘ repertoár, dobre som vychádzala s kolegyÀami, te‰ila som sa na
predstavenia a po nich na stretnutie s Rudom.
***

Kratší
více
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Slováci predstavili päÈdesiat
Ïien âeska
Bratislava-sme
(hab)-Mlad˘
tím
slovensk˘ch tvorcov dostal ponuku pripraviÈ
publikáciu TOP 50 nejzajímavûj‰ích
ãesk˘ch Ïen. Ich úlohou bolo nafotografovaÈ
ãeské Ïeny, ktoré sa dokázali presadiÈ, v
ich súãasnej polohe, ktorá ich najlep‰ie
vystihuje.
Produkãnou a stylistkou bola Zuzana
Poláãková, vizáÏ mal na starosti Alex,
supervízor Mário Seãkár a fotografovanie
Petra Ficová. Koneãn˘m v˘sledkom je
publikácia, ktorá okrem fotografií obsahuje
aj rozhovory s najzaujímavej‰ími dámami.
Tie pripravil ãesk˘ novinár Jiﬁí Renã.
Na slovensk˘ trh publikáciu uviedla
speváãka Bára Basiková poãas VIP párty v
hoteli Danube, ktorá sa konala v sobotu.
Okrem Basikovej sa v publikácii objavili aj
Helena Vondráãková, Sára Saudková,
Kateﬁina BroÏová, Simona Krainová ãi
Vendula Svobodová. TieÏ známe ãeské
podnikateºky, lekárky, hereãky, speváãky
a hudobníãky. Publikácia sa predáva v
slovensk˘ch novinov˘ch stánkoch.
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Skladovací prostory činí 55,000 čtverečních stop
Blízko mezinárodního letiště Pearson v Torontě
Snadný přístup ke všem dálnicím
Bezplatná telefonní linka zůstává 1-800-354-9046



✈



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

Najdete nás: 1260 Kamato Road, Mississauga, Ontario, Canada, L4W 1Y1
info@tct-ltd.com • www.tct-ltd.com • Tel: 905-361-2743 • Fax: 905-361-2753
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Nejen svatba jako ﬁemen
Pokud pokraãování a trvání události bude stejnû zajímavé a ojedinûlé jako její poãátek, bude to znamenité. NeboÈ pﬁed tﬁemi léty vyrazil na kole ná‰ syn se dvûmi pﬁáteli
z Vídnû na Slovensko. Pﬁi zastávce v Luhaãovicích seznámil se s milou dívkou. Seznámení následovalo kromû mnoha e-mailÛ setkání v Mexiku (tam mohla vyjet bez
nesnází na rozdíl od pozdûj‰í náv‰tûvy Kanady), dva nebo tﬁi návraty syna na Moravu, vykázání dívky hnedle ode dveﬁí amerického konzulátu pﬁi Ïádosti o náv‰tûvní
vízum, aby se mohla setkat se synem Ïijícím v USA (mládí a nemajetnost dívky byla dostateãn˘m dÛvodem). Snad jakoby právû takové pﬁekáÏky a administrativní
nástrahy utuÏovaly jejich vztah aÏ k rozhodnutí spojit svoje Ïivoty, dosud vedené za jin˘ch podmínek a v jin˘ch zemích, navÏdy.
K tomu jen pár informací: syn se narodil
v Praze, je kanadsk˘m obãanem, Ïije v
USA, má Zelenou kartu, pouze kanadsk˘
pas, místo pasu ãeského jen potvrzení,
Ïe je ãesk˘m obãanem. Nikoho nezabil,
nikoho neokradl; za dne‰ní situace
ponûkud ne právû jednoduchá situace
bezmála nikoli polehãující okolnost pﬁi
jednání s úﬁady.
Dávno uÏ jsem pﬁestal radou, dle mého
soudu dobrou, ovlivÀovat jeho Ïivot.
Ostatnû, k tomuto kroku se rozhodl ve
vûku dvakrát takovém neÏ v jakém já
stanul u oltáﬁe (tento mÛj tehdej‰í vûk
pﬁekroãil tehdy lehce plnoletost,
poznámka pro ãtenáﬁe ‰ibaly).
Kostel k obﬁadu zvolen˘ nemohl se
nalézat v místû pﬁíjemnûj‰ím. Je obklopen
mírnû kopcovitou krajinou, kontrastující
svou bûlostí a ãernou stﬁechou a s hojnou
zelení okolí. Na vûtu nejlep‰ího synova
kamaráda reagoval oddávající faráﬁ
pﬁirozenû, plnû chápavû a vesele. Tento
budoucí svûdek pﬁi setkání s faráﬁem v
kostele den pﬁed svatbou, pravil: „To ti
teda Ïeknu... má‰ to tady pûkn˘!“
Jak sdûlil syn, v tu chvíli, kdyÏ pohlédl na
absolutnû chápajícího faráﬁe vûdûl, Ïe
jakkoli sám je agnostik, obﬁad bude dobr˘.
A byl. Nepﬁíli‰ dlouh˘, nepﬁíli‰ protkan˘
ohromn˘mi slovy, ale k vûci, s
pﬁipomenutím Boha prost˘m a pÛsobiv˘m
zpÛsobem. KdyÏ pak do‰lo na ony otázky.
„Berete si zde pﬁítomnou sleãnu…“ Ve
zlomku vteﬁiny se mi promítl cel˘ synÛv
Ïivot bez rodinn˘ch závazkÛ, svobodn˘
a se zodpovûdností jen za sebe, a zatrnulo
mi v duchu aÏ ìábelsk˘m pomy‰lením,
Ïe v tu chvíli odpoví „NE.“ Samozﬁejmû,
byla to planá obava.
Na tom malém místû poblíÏ lázní
Luhaãovice, kde se svatba a hostina
konaly, fascinovala mû skuteãnost, Ïe v
tent˘Ï den konaly se tam svatby ãtyﬁi.
Skuteãnû, sotva na‰e dosti poãetná
skupina, doplnûná nûkolika synov˘mi
pﬁáteli z USA, vy‰la po obﬁadu pﬁed kostel
(jak uÏ to v takov˘ch místech b˘vá, je
obklopen pûkn˘m hﬁbitovem) u brány se
uÏ shromaÏìovala dal‰í poãetná skupina
za stejn˘m úãelem.
Mírn˘m svahem se‰li jsme k blízké
restauraci, rodinného to podniku. Vstup
do nûj neobe‰el se bez nûkolika zvykÛ
nezbytn˘ch pro událost. O beton pﬁed
hostincem tﬁeskl rozbit˘ porcelánov˘ talíﬁ
a Ïenich vybaven smetáãkem a lopatkou
jal se stﬁepy uklízet. Sotva skonãil, nûkdo
donesl dva solidní ‰palky, jeden vût‰í a

druh˘ men‰í. Syn dostal malou sekeru a
já ustrnul, neboÈ nepamatuji, Ïe by kdy
mi pomohl pﬁipravit dﬁíví do krbu. Bíl˘
oblek, malá sekyrka, tvrdé dﬁevo,
nervozita... a kdyÏ sekání skonãilo, ruka
Ïenichova byla lehce zkrvavena. Ovázali
ji a on pozvedl nevûstu a pﬁenesl ji pﬁes
práh hostince dovnitﬁ.
Nebudu popisovat prÛbûh hostiny,
mnoh˘ ze ãtenáﬁÛ má jistû s podobn˘mi
událostmi svou zku‰enost. Za zmínku
ale stojí pﬁítomnost a poãínání synova
svûdka, s nímÏ se zná od sam˘ch poãátkÛ
na‰í emigrace. Je to velmi mlad˘ muÏ,
schopn˘ a inteligentní, úspû‰n˘ ve své
profesi,
‰Èastlivec,
vybaven˘
neobyãejn˘m ‰armem. Nejspí‰ proto, Ïe
vyrÛstal se sourozencem, nebo snad
rodiãe nutili jej hovoﬁit anglicky ve víﬁe, Ïe
se od dítûte nov˘ jazyk rychleji nauãí,
jeho ãe‰tina ponûkud ochabla. Pﬁesto
trval na tom, Ïe svou ﬁeã pronese ãesky.
Hostinû se nemohlo dostat nádhernûj‰ího
zahájení! OkamÏitû si získal sympatie
v‰ech pﬁítomn˘ch.
Pozvaná hudební skupina po jisté dobû
poskytla své nástroje Ïenichovi, jeho
pozoruhodnému pﬁíteli-svûdkovi a
pozvanému americkému pﬁíteli, aby sv˘m
hudebním dílem pﬁispûli k zábavû.
Podaﬁilo se jim to skvûle. Jejich trio
repertoárem ponûkud odposlouchan˘m
od pozvan˘ch hudebníkÛ dodalo ﬁíz
pozdnímu odpoledni pﬁecházejícímu do
veãera.
Nic netrvá vûãnû a skonãila i tato
radostná událost. Sledoval jsem, jak otec
nevûsty, ãlovûk hodn˘ aÏ na samou

hranici moÏností, neúnavnû rozváÏí
poãetné hosty do jejich ubytoven v
okolních pensionech...
Ráno bylo pod mrakem, ale pﬁíjemná
teplota. Pohledy do krásné okolní krajiny
stejnû pûkné jako za sluneãního svitu.
Ménû poãetná jiÏ spoleãnost se‰la se
opût v témÏe hostinci na nedûlní kachnu.
Hladina energie a elánu byla ov‰em
znaãnû pokleslá.
Vzhledem k temperamentu kraje a
informacím, s nimiÏ se nevûstino
pﬁíbuzenstvo netajilo, byl jsem pﬁipraven,
Ïe svatba se neobejde bez rvaãky. Ale
v‰ichni hosté, bez ohledu na mnoÏství
poÏit˘ch nápojÛ, projevili dokonalou
mírumilovnost.
Oproti jinému lázeÀskému ãeskému
mûstu, Karlov˘m VarÛm, nepÛsobí
Luhaãovice tak stísnûn˘m dojmem, kter˘
tam snad vyvolávají úzké ulice, vysoké
domy a jeho souãasní majitelé - Rusové.
Luhaãovice jsou balzámem na nervy. Je
to pﬁíjemné a poklidné místo, nalézající
se v pÛvabné, mírnû kopcovité krajinû,
která je obklopuje.
S novomanÏeli jsme odjeli do Prahy, oni
pak odlétli na kratiãkou svatební cestu do
PaﬁíÏe, jiÏ dostali darem, já a Ïena jsme
zÛstali pár dní v Praze a odtud je
následující malé pozorování:
* ·li jsme s pﬁítelem hrát tenis do jeho
klubu. Byla krásná nedûle a byli jsme tam
sami. Pﬁítel mi sdûlil, Ïe v poslední dobû
kdykoli si pﬁijde zahrát, kurty jsou témûﬁ
prázdné. -„âímpak to asi je?“ chtûl jsem
vûdût. „Nevím, moÏná, Ïe teì je v módû
spí‰ golf, ledaÏe by se Berdych nûjak
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A. Laníková: Vzpomínka na Prahu (tuzka)

rychle prosadil, pak snad se zájem
navrátí,“ pravil.
*Oproti minul˘m náv‰tûvám objevil jsem
dvû knihkupectví prázdná a zavﬁená, snad
zkrachovalá. Zato pﬁibylo velké mnoÏství
heren, z nichÏ mnohé fungují jako
hostince s tím rozdílem, Ïe tam jsou hrací
zaﬁízení a nûkde b˘vá provoz dvacet ãtyﬁi
hodin, takÏe tam si Ïíznivec mÛÏe koupit
pivo uÏ i v osm hodin ráno.
* V oblíbené restauraci pﬁekvapila mû
letos mizerná obsluha.
* Nevím jak je tomu jinde, ale ve
Vr‰ovicích, kde jsme pob˘vali, jsou
chodníky plné psích hovínek
* Na veﬁejném záchodku na Ol‰anech
nikdo po mnû nechtûl ani kaãku
* Pﬁítel lékaﬁ, profesor, informoval mne o
souãasn˘ch platech kvalifikovan˘ch
sester: 20,000 aÏ 25,000 korun za mûsíc,
technikÛ a inÏen˘rÛ 50,000 aÏ 70,000,
kteréÏto informace pﬁíbuzní mé choti
vyvraceli. (PrÛmûrn˘ plat v âR je letos
udáván mírnû nad 20000 korun).
* Na nedostatek turistÛ si Praha stûÏovat
nemÛÏe
* Pokud jde o veﬁejnou dopravu,
doporuãil bych vancouverskému
starostovi, aby za jakoukoli cenu vyslal
pár odborníkÛ do Prahy, aÈ se pouãí.
* Oproti minul˘m náv‰tûvám zdál se mi
kulturní program chud‰í. A pokud jde o
v˘stavy, pﬁevaÏují spí‰e ony stálé. Ale i
tak nemohl jsem si na kulturní záÏitky
stûÏovat. Vidûli jsme ve Viole znamenitou
inscenaci pÛvodní rozhlasové hry
J.C.Carriera Normální okruh v podání V.
Preisse a J. Lábuse, absurditou vzdálenû
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pﬁipomínající hru V. Havla Audience, v
Divadle na Vinohradech pak hru
amerického autora I. Horovitze Chvíle
pravdy, opût pro dva herce, P.Kostku a
ex-první dámu âR Dagmar Ve‰krnovou;
Hrála v˘bornû, o skvûlém v˘konu P.
Kostky ani nemluvû.
Pﬁed sto lety se narodil genius ãeské
populární a swingové hudby J. JeÏek. Ze
tﬁí programÛ, které jsem v dobû pobytu
mohl vidût, podaﬁilo se mi shlédnout jen
jeden. Ale byl to záÏitek naprosto
znamenit˘ a delikátní. V sálku Lyra
Pragensis (Lichn‰tejnsk˘ palác) v˘roãí
velmi krásn˘m zpÛsobem pﬁipomnûl
kytarista J. M. Rak v poﬁadu JeÏkovy
VWoãi. Interpretoval hudbu JeÏkovu a
prokládal jí zajímav˘m vyprávûním ze
Ïivota tak ãasnû zesnulého skladatele.
* Po shlédnutí nového filmu autorské
dvojice J. Hﬁebejk-P. Jarchovsk˘ Kráska
v nesnázích, vtipného a stejnû tak
neradostného pohledu na osudy jedné
rodiny, osvûÏené osobou vlídného a
bohatého emigranta (J. Abrhám), svou
kulturní anabázi, na níÏ jsem mûl jen
deset dní, ukonãil jsem náv‰tûvou opût
Vinohradského divadla, inscenací velmi
populární anglické hry Jistû, pane
ministﬁe, kde opût se zaskvûl v hlavní roli
V. Preiss, ale i v˘kony v ostatních rolích
byly znamenité. (KdyÏ jsme se tramvají
vraceli ze zmínûného pﬁedstavení ve
Viole, ve stejném voze sedûl V. Preiss.
Pﬁes námitky své choti pﬁistoupil jsem ke
znamenitému herci a podûkoval mu za
krásn˘ veãer, kter˘ s kolegou Lábusem
pﬁedvedli. Reagoval neuvûﬁitelnû
pﬁátelsky. Je to muÏ nesmírnû mil˘,
sympatick˘ a skvûl˘ herec).
* Za zmínku rozhodnû stojí dvû náv‰tûvy:
V paláci Kinsk˘ch, rozsáhlá v˘stava
Krajina v ãeském umûní 17. aÏ 20.století.
Aã jsem kdysi byl náv‰tûvníkem
malíﬁsk˘ch v˘stav, Ïasnul jsem spolu s
na‰í velmi vzdûlanou pﬁítelkyní nad

mnoÏstvím nádhern˘ch dûl ãesk˘ch
malíﬁÛ, jejichÏ jména nejsou zdaleka tak
známá a populární jako tﬁeba Slavíãkové,
Chitussi a jiní. Absolutní nádhera to byla!
Pro milovníky ãeského (JeÏí‰i,
apo‰tolÛm a svat˘m zasvûceného)
gotického umûní 12. aÏ 15. století v
âechách a stﬁední Evropû pak je záhodno
nav‰tívit velmi bohatou v˘stavu v Klá‰teru
sv.AneÏky ãeské.
* Po nûkolika prvních pozdraveních
cizích lidi za situací, kdy v Kanadû je to
skoro bûÏné, sklidil jsem udiven˘ pohled,
a pak uÏ jsem tedy mlãel.
Pro návrat na leti‰tû Ruzynû doporuãuji
pouÏít kombinaci tramvaj-metro-autobus.
V porovnání s minulou zku‰eností
taxikáﬁskou vezme to jen o pár minut více
ãasu, nehrozí ale pﬁípadná zácpa na
silnici.
Napadla mne i mou Ïenu otázka, zda
bychom se tﬁeba nechtûli vrátit na trvalo
na rodnou hroudu, jak to nedávno uãinili
na‰i pﬁátelé, aã o mnoho let mlad‰í a v
Kanadû pobyv‰í jen deset let. Do‰li jsme
k názoru, Ïe pro ná‰ pﬁípad velmi letitého
Ïivota v Kanadû, uÏ ani ta nejvût‰í lákadla
nejsou k návratu dosti silná. To ale nic
nemûní na mém pﬁesvûdãení, Ïe
navzdory v‰em nedostatkÛm, korupcím,
nelogiãnostem a pod., na‰e rodná zemû
jak vypadá dnes jen málo se podobá té,
kterou jsme opustili vlivem okolností v
roce 1968. Jen ‰karohlíd a vyloÏen˘
pesimista mohl by si toto pﬁirovnání
vysvûtlit ve prospûch socialistického
âeskoslovenska ...
Jenom by v Praze je‰tû co nejdﬁív mûli
vydláÏdit chodníky tûmi nádhern˘mi
dvoubarevn˘mi kostkami, vytrhat ony
asfaltové slepence, v jaké podobû si
chodníky velkomûsta pﬁedstavovali
Gottwald, Zápotock˘, Novotn˘ a doktor
práv Husák.
Vladimír Cícha - Vancouver
***
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Mr. Hannam- obraz byl uveden tuto nedûli do Agricultural Hall of Fane

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

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

SLOVAKOTOUR
Je čas zajistit si letenky do Evropy!
Zavolejte si o nejlepší ceny!
WINTER SEAT SALE IS HERE

PRAGUE from 589.00 plus tax
BRATISLAVA from 589.00 plus tax
Vienna from 589.00 plus tax
CALL US FOR THE BEST PRICES
TO THE OTHER DESTINATIONS
Zavolejte si o podrobnosti o cenách a jednotlivých letech!
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

Ing. Miroslav Princ, MBA
Retirement & Estate planning
Z torontského večera zleva: Miloš Krajný, Manželé Rydlovi a
klavírista Boris Krajný
Foto: M. Gabánkova

V nedûli dne 29. ﬁíjna 2006 se konal v kostele Sv. Václava nádhern˘ koncert, kter˘ byl
poﬁádán v rámci oslav 28. ﬁíjna. Podle programu mûlo âeské a Slovenské sdruÏení v Kanadû,
torontská odboãka, pﬁispût pﬁípitkem, K na‰i radosti bylo pﬁítomno mnoho krajanÛ, coÏ ale
znamenalo, Ïe nebylo organizaãnû moÏné pﬁípitek uskuteãnit. Dovolujeme si pﬁípitek udûlat
dodateãnû l kdyÏ bez vína: „Pﬁipíjíme na úspû‰nou budoucnost dvou republik - Slovenské
a âeské! NechÈ zÛstanou vÏdy pﬁáteli a nechÈ zÛstanou vûrní zásadám ·tefánika a Masaryka
a nikdy nezapomenou na heslo prvního presidenta âeskoslovenské republiky: Pravda
vítûzí!
Radmila Locherová
Pﬁedsedkynû torontské odboãky âSSK
***

• RRSP a investiãní fondy
• Îivotní a jiné poji‰tûní
• DaÀové v˘hody pro podnikatele
• Bezplatné konzultace

Freedom 55 Financial
divize London Life Insurance Company
Mississauga, ON

Tel. 905-276-1177 ext. 586
miroslav.princ@freedom55financial.com
www.freedom55financial.com
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Vánoce jsou daleko - neberu to nalehko
O Vánocích se má mluvit aÏ po Du‰iãkách. Vãera mi kdosi poslal novinovou zprávu, Ïe gumoví a nafukovací snûhulaci jsou
v Makro narafiãeni k zakoupení uÏ od pÛlky ﬁíjna.
PﬁestoÏe Markéta S., mluvãí spoleãnosti
Makro , se ve zprávû o marketingu
nafukovacích snûhulákÛ nezmiÀuje o
Vánocích ani slovem, cítím nutkavou
potﬁebu vyslovit pár odstavcÛ k mluvkyni
Makro, k tûm co si nafukovacího
snûhuláka míní koupit i k tûm, kteﬁí budou
kolem nafouknut˘ch snûhulákÛ chodit a
musí se na to dívat s rozmanit˘mi pocity.
K mluvkyni Makro musím pronést
osobní prohlá‰ení:
„Vy jedna krávo nebeská!“
Toto ãiním s plnou odpovûdností za své
stanovisko, dále s nostalgickou
vzpomínkou a pietou na slavn˘ seriál
Nemocnice a mistra Milo‰e Kopeckého,
kter˘ takto nazval paní zelináﬁovou
(Zázvorkovou), kdyÏ ztratil trpûlivost a
vyslovil, co mûl právû na srdci.
Ulevilo se mi tímto bezmocn˘m vykﬁikem
na adresu prodejce Makro?
Neznám jmenovitû 400 zpustlíkÛ, kteﬁí
vykoupili 400 nafukovacích snûhulákÛ
minul˘ rok; sotva mohu oslovit tisíce
debilÛ, kteﬁí takov˘ nákup zam˘‰lejí teì.
Problém s diagnozou debila spoãívá v
tom, Ïe ‘debil je debilem v prvé ﬁadû
proto, Ïe neví, Ïe je debil’, a kdo debil
není, si nafukovacího snûhuláka nekoupí.

Moje pÛtka s debilností je zhusta
ztracena pﬁed zapocetím a mûl bych uÏ
mlcet. Markéta S. z Makra je necuda
provádéjící svou práci reklamní prostitutky
a dobﬁe víme, Ïe Ïádná dûvka se neuÏiví

bez klientÛ chtiv˘ch dotyãné sluÏby.
Popravdû ona i oni jsou mimo mÛj zájem
- nejsem samaritán uÏ dávno. âeho je mi
v‰ak líto, jsou ti malí, vkusu a taktu zatím
neznalí, kter˘m debilové tuto debilitu
pﬁinesou domÛ a zkazí, co je‰tû nevyrostlo
- vkus, takt a rozum.
Kde není vkus ani takt, kde chybí selsk˘
rozum, lze je‰tû apelovat na technické
komplikace související s vyuÏitím
nafukovacího snûhuláka:

1. Jak˘m zpÛsobem, ptám se, lze
upevnit nafouknutého snûhuláka ve
vertikální poloze? NeboÈ zaji‰tûní
gumového snûhuláka ve svislé poloze
se mi jeví nemoÏné; v zimû ãasto fouká
vítr, pr‰í mrznoucí dé‰È, je námraza a je
nabíledni, Ïe moje otázka poloÏená pﬁed
zakoupením mÛÏe probudit i debila?
2. Jak˘m zpÛsobem se bude snûhulák
v zimû a slotû dofukovat?
Ze zku‰enosti s nafukovací matrací,
ãlunem i pol‰táﬁkem víme, Ïe tûsnící
kolíãek a objímka netûsní pﬁi v˘kyvech
teploty, a víme. Ïe jsou v˘kyvy mezi
teplotou denní a noãní veliké, tedy jak
bude ochabl˘ snûhulák, s hlavou upadlou
na prsa jako dﬁímající opilec, dofukaván,
aby se zas py‰nû napﬁímil? Pokud otázka
první uÏ nákup snûhuláka nepovalila,
pak se snûhulák povalí sám.
3. Nebude-li sníh, a odpovûdi na otázky
první a druhou je‰tû pﬁípadného kupce
neodradily od nákupu, pak se ptám, jak
bude snûhulák vypadat bez snûhu kolem?
Nebude pak majitel zahanben tímto sv˘m
podvodem s iluzí zimní pohádky?
Mohl bych klásti otázky dal‰í; napﬁíklad
jak se takov˘ snûhulák po zimní sezónû
oãistí od zimní ‰píny a jak se sloÏí, a kde
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se uloÏí pro pﬁí‰tí zimní sezónu?
Co si pamatuji, kdyÏ jsem byl kluk, a
kdyÏ jsem sám mûl malé kluky, Ïe se
snûhulák nestaví, ale dûlá: je to rituál
oslavování snûhu a válení velk˘ch koulí,
promrzl˘ch rukou a nakonec zasazování
knoflíkÛ a oãí z kousku uhlí, zastrãení
mrkve namísto nosu. Nafukovací
snûhulák je vysmûchem sobû i jin˘m v
okolí, absolutní parodie vkusu, taktu a
zdravého rozumu.
Dá se ﬁíct, Ïe v moderním blahobytu je
spousta tradic a rituálú pouhá parodie?
Jako ten poloslep˘ staroch, kter˘ se v
létû dobelhal na zaplnûnou pláÏ u jezera,
tam rozbalil gumovou nafukovaci pannu
a zaãal ji nafukovat.
Zakrátko ho oslovil pohor‰en˘ otec dûtí:
„Co to tu provádíte na veﬁejnosti?“
„Copak nevidíte,“, odseknul staroch, „Ïe
nafukuji gumov˘ ãlun!“
„Gumov˘ ãlun? Vy blázne,“ zakﬁiãel
muÏ, „vy nafukujete erotickou pannu!“
„To jsem tedy celou zimu souloÏil s
kajakem…“ zakvílel staroch.
Rád se vsadím, Ïe se Ïádn˘ nafukovací
snûhulák neprodá, Ïe obchodníci spláãou
nad v˘sledkem a místa pﬁed domy
nebudou pokálena nevkusem.
Ale v pﬁípadû, Ïe ano, tak staãí
vzduchovka nebo prak, strefit se!
Ohavnost, stejnû jako plíseÀ, li‰ej a
ekzem, se dají zastavit jen oãistn˘m
zásahem!
Zdravím a pﬁeji klidn˘ den a pietu v du‰i
pﬁi tradiãní náv‰tûvû hﬁbitova a
vzpomínkách na na‰e drahé zesnulé.
Ross Firla, Sudbury
***-

âesk˘ ACAT informuje ﬁíjen 2006

Winter Seat Sale!
CZECH AIRLINES - TORONTO DEPARTURES
Praha-Brno-Ostrava-Bratislava-Ko‰ice and beyond…
4. 11. - 12. 12. 2006 / 28.12. 2006 -24.3.2007

from $ 599 CAD
+ tax Praha $ 197 CA, Ostrava $ 208 CAD, Bratislava $ 256 CAD, Ko‰ice $ 256 CAD

AUSTRIAN AIRLINES - TORONTO DEPARTURES
Viena and beyond…
4. 11. - 14. 12. 2006 / 24.12. 2006 -28. 2. 2007

from $ 599 CAD + $150 CAD taxes
416/504-3800 * 1- 800-825-7577 * Fax: 416/504-8186
662 Queen St.West, Toronto M6J 1E8
E-mail: nitratravel@gmail.com
Ont. Reg. # 2631380

VáÏení ãlenové a pﬁíznivci hnutí ACAT
(KﬁesÈané proti muãení),
dal‰í dopis, kter˘ Vám nabízíme k
podpisování a jako námût pro pﬁímluvné
modlitby, je adresován saúdskému králi do
jeho sídla v Rijádu. Saúdská Arábie patﬁí k
zemím, kde se nejãastûji sahá k trestu smrti:
od sedmdesát˘ch let zde bylo popraveno více
neÏ 1500 lidí. Trest smrti je pouÏíván
diskriminaãním zpÛsobem: z 86 popraven˘ch
v roce 2005 témûﬁ polovinu tvoﬁili cizinci.
Îena, za jejíÏ záchranu se chceme modlit a
pﬁipojit své podpisy k dopisu, je indonéská
státní pﬁíslu‰nice, matka dvou dûtí. Byla v
záﬁí 1999 v Saúdské Arábii zatãena a
odsouzena za vraÏdu svého zamûstnavatele.
Po celou dobu byla vûznûna v izolaci. Údajnû
doznala vraÏdu bûhem policejního v˘slechu.
Odsouzena byla bez pﬁístupu veﬁejnosti.
Obsah dopisu v ãe‰tinû:
Na základû informací Mezinárodní federace
ACAT, která má poradní statut v OSN, bych
rád vyjádﬁil své rozhoﬁãení nad tím, jak je v
Saúdské Arábii hojnû a diskriminaãnû
vyuÏíván trest smrti. Trest smrti chápu jako
selhání justice. Jeho pouÏívání je i ve Va‰í
zemi ãasto spojeno s poru‰ováním právních
pﬁedpisÛ. Kromû toho je nápadné, jak ãasto
jsou jeho obûtmi ti nejzranitelnûj‰í, zejména
Ïeny a cizinci. Îádám Vás, abyste zmûnil
trest Indonésanky Sit Zainab Binti Duraci
Rupa, které bylo bránûno v kontaktu s
advokátem, indonésk˘mi konzulárními
úﬁedníky i ãleny rodiny.
Dopis je velmi zdvoﬁil˘. AÈ uÏ jej podepsan˘
ode‰lete na na‰i adresu, nebo pﬁímo do
Saúdské Arábie, za ãesk˘ ACAT Vám
dûkujeme.
S pozdravem
Alain Cleyssac a Monika Îárská
SvÛj podpis mÛÏete pﬁipojit e-mailen:

acat@centrum.cz
***
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UEFA

âeské kluby: ãern˘ ãtvrtek
v Poháru UEFA
Praha-právo/Karel Felt, Jan KrÛta-Tak
ãern˘ pohárov˘ den ãesk˘ fotbal
nepamatuje. V‰ichni tﬁi ãe‰tí zástupci ve
sv˘ch skupinách Poháru UEFA propadli
nejen v˘sledkovû, ale i hernû. Ze tﬁí
ãtvrteãních zápasÛ mají celkové skóre 1:8.
Liberec si odvezl debakl z Bragy 0:4,
Mladá Boleslav selhala doma s
nekompletním Panathinaikosem Atény 0:1
a Sparta v Gentu s poloamatéry z
Waregemu 1:3. âeské t˘my, pokud nemají
svÛj den a v‰echno se jim optimálnû
nesejde, momentálnû nestaãí ani na t˘my
z lep‰ího evropského prÛmûru. Pro v˘kon
v‰ech tﬁí lze pouÏít v˘raz vyãichl˘.
Liberec doufal, Ïe z Bragy odveze
minimálnû bod, nakonec v‰ak dostal tvrdou
lekci v podobû ãtyﬁbrankového debaklu.
„Vyhoﬁeli jsme,“ nehledal v˘mluvy kouã
Vítûzslav Laviãka. „Jediné pozitivum ze
zápasu je asi to, Ïe nám soupeﬁ ukázal,
jak se hraje evropsk˘ fotbal. Za domácími
jsme zaostávali naprosto ve v‰em,“ ﬁekl
trenér âTK.
„Bylo mi nejhÛﬁ od doby, co jsem v Liberci,“
dodal zklaman˘ Laviãka. Podle nûj Liberec
doplatil na zbyteãnou pasivitu a hrubky v
obranû, které Braze otevﬁely cestu k prvním
dvûma gólÛm. „SnaÏili jsme se nûco po
pﬁestávce udûlat, ale brzká tﬁetí branka
nás srazila do kolen.“
Jedno z nejvût‰ích zklamání na trávníku
v dosavadní kariéﬁe proÏil kapitán Liberce
Tomá‰ Zápotoãn˘. I kvÛli tomu, Ïe
minimálnû dvû branky ‰ly pﬁímo na jeho
vrub. „Byl to z na‰í strany hodnû ustra‰en˘
v˘kon. Ve svûtû se s nûãím takov˘m nedá
remizovat, natoÏ pak vyhrát,“ pﬁiznal
zku‰en˘ obránce. „Myslím, Ïe jsme je
nijak nepodcenili. Ale neãekal jsem, Ïe
budeme hrát tak bázlivû. Braga nás
posadila na kolotoã, zadarmo,“ trpce se
pousmál ‰estadvacetilet˘ fotbalista.
Také svÛj v˘kon podrobil kritice. Dobﬁe
vûdûl, Ïe pﬁi druhém a tﬁetím gólu nemûl
ãisté svûdomí. Navíc pﬁed prvním uÏ
nestaãil napravit chybu spoluhráãe
Frejlacha, kdy na nûj postupovali dva
osamocení hráãi soupeﬁe. „Nûkdy to tak
prostû vyjde, Ïe si vyÏerete v‰echnu smÛlu
najednou. Pﬁesnû to se mi stalo v Braze,“
ﬁekl v rozhovoru s âTK.
Sparta nehraje dobﬁe ani v domácí lize,
ale tam alespoÀ vyhrává. V˘kon, kter˘ ve
ãtvrtek podala v Gentu proti Waregemu,
se v‰ak vymyká i ligov˘m mûﬁítkÛm. Na
soupeﬁe nestaãila v niãem. O optické
pﬁevaze mohou hráãi vyprávût vnouãatÛm,
ale jinak není k niãemu. Poãítají se góly a
ten dala Sparta jedin˘, navíc v dobû, kdy
uÏ bylo rozhodnuto. Letenská obrana
proÏila jeden z nejãernûj‰ích veãerÛ a
¤epka odehrál, nepoãítámeli jarní hrÛzu s
Plzní, nejhor‰í zápas po návratu z Anglie.
„Bylo to moje nejvût‰í rozãarování od
pﬁíchodu do Sparty,“ pﬁiznal kouã Michal
Bílek. „Soupeﬁ nás porazil sv˘mi brejky,
na které jsme se pﬁipravovali. Na‰e ‰ance
na postup je mizivá. Je‰tû se o ni
popereme, ale ani ‰est bodÛ nemusí staãit.
Pﬁedev‰ím se musíme zamyslet nad
herním projevem,“ dodal.
Jen zázrak mÛÏe pomoci Spartû dál,
smutné je, Ïe spoluhráãi nepomohli
mladému gólmanovi Tomá‰i Grigarovi,
kter˘ si poﬁádnû sáhl na míã, jen kdyÏ ho
vytahoval ze své branky. âtvrteãní v˘kon
byl hodn˘ poﬁádné pokuty. S t˘mem, jehoÏ
hráãi si vût‰inou pﬁivydûlávají civilním
zamûstnáním, si uﬁízli sparÈan‰tí
profesionálové poﬁádnou ostudu.
Mladá Boleslav sice takovou ostudu
neudûlala, ale k úspûchu proti
Panathinaikosu mûla daleko. „Nemûli jsme

správn˘ hlad po vítûzství. Hrajeme
nedÛraznû v obranû. Chybí nám to pravé
nasazení od zaãátku,“ konstatoval na
adresu sv˘ch svûﬁencÛ kouã Du‰an Uhrin.
StﬁedoãechÛm jako by docházel dech, i v
lize dostávají pomûrnû laciné branky.
Jakmile se dostane mladoboleslavská
obrana jen trochu pod tlak, zmatkuje. Navíc
excelentním útoãníkÛm jako by v
sychravém poãasí zvlhl stﬁeln˘ prach. To
se uÏ projevuje i v lize, v níÏ Stﬁedoãe‰i tﬁi
ze ãtyﬁ posledních zápasÛ prohráli.
Panathinaikos ‰etﬁil nûkolik hráãÛ pro
víkendové derby s Olympiakosem Pireus,
ale i nekompletní reÏíroval prÛbûh zápasu.
AÏ v jeho závûru jej domácí trochu pﬁitlaãili,
ale gól stejnû nedali. Pecka a Kuliã na
ãasy, kdy stﬁíleli branky jako na bûÏícím
pásu, jen vzpomínají. Pﬁesto má ze tﬁí
ãesk˘ch t˘mÛ Mladá Boleslav poﬁád k
postupu nejblíÏe, protoÏe ji ãekají je‰tû tﬁi
zápasy.
***
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Gambrinus liga

Slovenská liga

Tomá‰ Kaberle se rozjel

12. kolo: Sparta Praha-Brno 2:0 (0:0)
8621, Jablonec-Baník Ostrava 1:1 (0:1)
2305, Marila Pﬁíbram-Sigma Olomouc
1:1 (1:0) 2267, Mladá Boleslav-Slavia
Praha 1:3 (0:1) 4090, Tescoma ZlínSlovan Liberec 0:0 2018, TepliceDynamo â. Budûjovice 1:3 (1:3) 2700,
Viktoria PlzeÀ-SIAD Most 1:1 (0:0) 3037,
Kladno-Slovácko 2:1 (1:0) 2400.
13. kolo: Dynamo â. BudûjoviceTescoma Zlín 1:1 (0:0) 3070, Baník
Ostrava-Mladá Boleslav 2:0 (1:0) 1808,
Slavia Praha-Marila Pﬁíbram 1:1 (0:0)
2199, Slovan Liberec-Sparta Praha 0:0
7000, Sigma Olomouc-Teplice 1:1 (1:1)
3405, Brno-Jablonec 3:2 (1:0) 2550,
Slovácko-Viktoria PlzeÀ 0:2 (0:0) 3003,
SIAD Most-Kladno 1:3 (0:2) 2562.

18.KOLO:FC Senec-M·K Îilina 0:3 (0:1),
AS Trenãín-Inter Bratislava 2:1 (0:1), FC
Nitra-FK ZTS Dubnica 1:0 (0:0), MFK
Ko‰ice-Banská Bystrica 3:1 (2:1), Slovan
Bratislava-MFK RuÏomberok 1:0 (1:0),
Artmedia-Spartak Trnava 1:2 (1:1).
19.KOLO: Banská Bystrica-Slovan
Bratislava 0:0, Inter Bratislava-Artmedia
1:0 (1:0), AS Trenãín-FC Nitra 0:0, M·K
Îilina-MFK Ko‰ice 3:0 (1:0), Spartak
Trnava-FC Senec 0:1 (0:1), FK ZTS
Dubnica-MFK RuÏomberok 2:1 (1:1).

Toronto-Atlanta: 4:2 (3:1, 0:0, 1:1)
Branky: 10. Tucker 8 (Sundin, Kaberle) pﬁesilovka, 11. Kaberle 4 (Sundin, McCabe) pﬁesilovka, 11.
Tucker 9 (Wellwood, Sundin) pﬁesilovka, 57. O’Neill 4 (Stajan) - 9. Kovalãuk 9 (Havelid) pﬁesilovka, 58
Larsen 1 v oslabení. Stﬁely na branku: 22:33. Pﬁesilovky: 7:7. VyuÏití: 3:1. Diváci: 19285.

TABULKA
1. Liberec
2. Sparta
3. Boleslav
4. Slavia
5. Brno
6. Budûjovice
7. Teplice
8. Ostrava
9. Jablonec
10. PlzeÀ
11. Most
12. Kladno
13. Olomouc
14. Pﬁíbram
15. Zlín
16. Slovácko

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
7
8
6
5
6
5
5
4
4
3
4
3
2
2
1

4
5
1
4
6
3
4
3
6
5
5
2
3
5
4
2

1
1
4
3
2
4
4
5
3
4
5
7
7
6
7
10

20:4
15:5
20:13
19:11
11:8
15:16
22:17
18:17
14:13
14:16
16:20
12:21
11:19
10:16
7:16
7:19

28
26
25
22
21
21
19
18
18
17
14
14
12
11
10
5

Internet

Na‰e internetové
stránky
Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.zpravy.org

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.19.satellite1-416.com
www.19.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***
863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

TABUªKA
1.Îilina
2.Artmedia
3. RuÏomberok
4. Ko‰ice
5. Bystrica
6. Slovan
7. Senec
8. Nitra
9. Inter
10. Dubnica
11. Trnava
12. Trenãín

19 15
19 10
19 8
19 8
19 7
19 7
19 7
19 7
19 5
19 5
19 5
19 3

2
3
5
3
6
5
4
3
7
6
5
5

2
6
6
8
6
7
8
9
7
8
9
11

48:10
33:26
25:16
25:27
22:24
22:25
18:27
14:20
20:20
21:32
20:31
15:25

47
33
29
27
27
26
25
24
22
21
20
14

âeská hokejová extraliga
18. kolo: Vítkovice-Tﬁinec 2:1(SN), Vsetín-

Liberec 2:1, Znojmo-Zlín 1:3, Kladno-Sparta
5:3, Litvínov-Karlovy Vary 4:3, PardubicePlzeÀ 2:4, Slavia-Budûjovice 7:3.
19. kolo: Pardubice-Sparta 5:0, Zlín-Kladno
5:4, Tﬁinec-Slavia 1:2(SN), BudûjoviceVsetín 4:3, PlzeÀ-Litvínov 3:4(SN), KarlovyVary Vítkovice 3:1, Liberec-Znojmo 4:1.
20. kolo: Sparta-Vítkovice 3:2, Zlín-PlzeÀ
3:0, Pardubice-Tﬁinec 7:2, Kladno-Karlovy
Vary 6:3, Litvínov-Budûjovice 2:3, ZnojmoVsetín 0:1, SlaviaLiberec 1:3.
21. kolo: Vsetín-Slavia Praha 1:4, TﬁinecLitvínov 5:2, Budejovice-Znojmo 3:1,
Karlovy Vary-Pardubice 3:2, Sparta-Zlín
7:1, Liberec-Vítkovice 2:0, PlzeÀ-Kladno
2:7.

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

21
21
21
21
21
21
21
21
21
20
21
20
21

64:52
55:45
66:65
64:58
75:62
68:71
49:53
46:50
66:72
52:61
39:50
63:68
46:67

41
39
36
34
33
31
30
29
28
28
27
24
23

Slovenská hokejová extraliga
18. kolo: MHC Martin-Slovan Bratislava 4:2,
HK 32 L.Mikulá‰-HK ·KP Poprad 5:2, HKm
Zvolen-HC Ko‰ice 6:4, Dukla Trenãín-MsHK
KP Îilina 6:1, HKm Nitra-HK 36 Skalica 4:0.
19. kolo: HKm Zvolen-HK 36 Skalica 6:3,
Dukla Trenãín-HC Ko‰ice 2:1 sn, HK 32
L.Mikulá‰-MsHK KP Îilina 3:2, Slovan
Bratislava-HK ·KP Poprad 4:3 sn, HKm NitraMHC Martin 1:0 sn.
20. kolo: HKm Zvolen-MHC Martin 3:0, HK
32 L.Mikulá‰-HK 36 Skalica 4:5, HK ·KP
Poprad-MsHK KP Îilina 3:0, Dukla TrenãínHKm Nitra 3:2 sn, Slovan Bratislava-HC
Ko‰ice 2:4.
21. kolo: HKm Zvolen-Dukla Trenãín 4:2,
MHC Martin-MsHK KP Îilina 2:3, HC Ko‰iceHK ·KP Poprad 6:2, HK 36 Skalica-Slovan
Bratislava 2:0, HKm Nitra-HK 32 L.Mikulá‰
6:2.

Tabuºka

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
7.11.2006 v 4:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
23.11.2006

Ten, kdo si tûsnû pﬁed polovinou úvodní tﬁetiny odskoãil na klobásku nebo na pivínko mûl
v pondûlí v Air Canada Centre zkrátka smÛlu. Bûhem dvou a pÛl minut, pﬁesnûji ﬁeãeno 152
sekund padly ãtyﬁi branky a pak se aÏ témûﬁ do závûru utkání nedûlo témûﬁ nic. Pﬁestﬁelku
zpÛsobil torontsk˘ McCabe, kter˘ dostal za hru vysokou holí nejprve ãtyﬁi minuty a vzápûtí
ho na trestnou lavici doprovodil Michael Peca. Trushers pﬁesilovku vyuÏili Kovalãukem a
zdálo se, Ïe budu urãovat prÛbûh utkání. JenÏe o pár sekund se opakovala situace na druhé
stranû Bobbyho Holíka z Atlanty doplnil na trestné lavici Havelid a Tucker srovnal. I dal‰í
branka padla pﬁi pﬁesilovce pût na tﬁi tentokrát hradbu tûl propálil z deseti metrÛ Tomá‰
Kaberle a pﬁi následovné pﬁesilovce pût na ãtyﬁi si je‰tû jednou zastﬁílel opût Tucker. Tento
stav vydrÏel aÏ do 57. minuty, kdy O’Neill zv˘‰il na 4:1. Atlanta aãkoliv hrála v závûru bez
vylouãeného Hnidyho dokázala nûkolikrát nebezpeãnû zaútoãit a Larsen po sólu sníÏil na
koneãn˘ch 2:4. Bûhem utkání ãastokrát se dostali do souboje Marian Hossa a Tomá‰
Kaberle. To bylo také dÛvodem, proã jsme tyto dva hráãe poÏádali o rozhovor. Nejprve
Marian Hossa:
MH: Dnes jsme nebyli dobﬁe pﬁipraveni. Jsme osm˘ den na cestách, ale na to není moÏné
se vymlouvat. V tomto utkání v‰ak bylo Toronto lep‰í. Obzvlá‰tû se nám nedaﬁily pﬁesilovky.
ABE: Jsi ale na ãele bodování Atlanty…
MH: Je to teprve zaãátek sezóny a musíme se dívat dopﬁedu. Zaãali jsme dobﬁe, ale je pﬁed
námi hodnû zápasÛ. Je dlouhá cesta pﬁed námi.

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

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

78:50
59:49
72:53
63:46
70:52
63:61
59:58
52:66
51:71
41:102

47
41
37
36
35
32
29
23
23
9

Tomáš Kaberle v souboji s Marianem Hossou

ABE: V leto‰ní sezónû budete hrát mnohokrát proti sobû - dva bratﬁi - ty a Marcel. Je
to nûãím v˘jimeãn˘m?
MH: Samozﬁejmû Ïe se tû‰ím na ty zápasy, ale kdyÏ rozhodãí vhodí puk, tak se z toho utkání
stane zápas jako kter˘koliv jin˘.
ABE: Dnes jsi se mnohokrát stﬁetl i s Tomá‰em Kaberlem…
MH: UÏ jsme spolu sehráli nespoãet zápasÛ, tak to beru jako jeden v ﬁadû.
ABE: Mohl bys srovnat Atlantu a Ottawu, kde to bylo pro tebe lep‰í?
MH: Je to tûÏké porovnat. V Atlantû jsem teprve druh˘m rokem. V Ottawû jsem byl osm.
Cítím se tu dobﬁe je tu dobrá parta. Perfektní fanou‰ci. TakÏe se cítím dobﬁe. Je to tro‰ku
odli‰né, co se t˘ká hokeje. Ottawa byla hokejovûj‰ím mûstem.
ABE: Mohl bys porovnat divize a konference?
MH: Je to pomûrnû vyrovnané. Dnes v hokeji mÛÏe porazit kaÏd˘ kaÏdého. O Západní
konferenci mohu tûÏko nûco ﬁíci, protoÏe jsme proti nikomu ze Západu je‰tû nehráli.
ABE: Co oãekává‰ od této sezóny?
MH: Hlavnû udûlat play-off a dostat se, co nejdále.
Po utkání byl reportéry obklopen i Tomá‰ Kaberle. V sobotu se mu podaﬁilo zaznamenat
proti Montrealu hattrick. Stalo se tak poprvé od roku 1977, kdy obránce Maple Leafs v jednom
utkání tﬁikrát pﬁekonal brankáﬁe. K tomuto úspûchu nám ﬁekl:
TK: V tomto utkání ne‰lo ani tak o to, kdo dá gól, ale o to, Ïe jsme potﬁebovali nutnû vyhrát.
Pﬁed tím jsme dvakrát prohráli s Ottawou a v‰ichni jsme vûdûli, Ïe to bude tûÏké utkání. V
Montrealu jsou vÏdycky dobré zápasy. Nebylo to lehké, ale hráli jsme jednodu‰e dobﬁe v
obranû. Mûli jsme hodnû stﬁel, kolem padesáti. To byla jedna z nocí, kdy mi to tam v‰ecko
spadlo. Jsem rád, ale musím na to zapomenout a koukat se dopﬁedu.
ABE: To, Ïe jsi vstﬁelil v sobotu tﬁi branky a dnes dal‰í, znamená to, Ïe jsi zaãal víc
stﬁílet?
TK: Myslím si, Ïe jsem toho moc nezmûnil. Pﬁi pﬁesilovce pût na tﬁi musím vÏdycky stﬁílet.
Je moÏnost doráÏek. Myslím si, Ïe hraji stále stejnû. Byla to trochu smÛla v tûch prvních
leto‰ních zápasech, Ïe tam nic nepadlo. Za tûch osm let, co jsem tady hraji stále stejnû.
Nahrávám to klukÛm dopﬁedu. Popﬁípadû se snaÏím b˘t jako ãtvrt˘ útoãník, kdyÏ to jde.
ABE: Jak to vypadá s Pavlem Kubinou?
TK: Doufáme, Ïe se vrátí brzy. S kolenem to není Ïádná legrace a musí to b˘t zcela
zahojené. Takov˘ obránce nám vzadu chybí.
ABE: Co se zmûnilo v Torontu, kromû toho, Ïe pﬁi‰el Pavel Kubina?
TK: Máme nového gólmana, pﬁi‰el Michael Peca, tro‰ku se to pozmûnilo, jako kaÏd˘ rok
pﬁes léto. Doufám, Ïe nám to pomÛÏe.
ABE: Zmûna trenérÛ?
TK: Hraje se to tro‰ku jinak. Pokud se plní pﬁíkazy, tak se dá hrát v‰echno. Je to zmûna,
ale na to jsme si zvykli uÏ pﬁed sezónou.
Ale‰ Bﬁezina
***

