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Mozart v Praze aneb Malá romance na Bertramce

Nové divadlo vstoupilo do dal‰í sezóny hrou, kterou na motivy knihy Zdenky PsÛtkové RÛÏe z Bertramky pﬁepsala pro divadlo Brigita Hamva‰ová. Úkol to nebyl zrovna
lehk˘, protoÏe vûdûla a musela vûdût, Ïe diváci budou tuto hru srovnávat s Formanov˘m filmem Amadeus. Nechci se míchat zku‰en˘m teatrologÛm do ﬁemesla a nechci
hodnotit toto pﬁedstavení, protoÏe mnû to ani nepﬁináleÏí. Divácká kulisa byla perfektní a herci se snaÏili odevzdat maximum. Navíc si uvûdomuji handikep, kter˘ vznikl
tím, Ïe onemocnûl jeden z hlavních pﬁedstavitelÛ Jiﬁí Benda, za kterého zaskoãil Laci Hamva‰. Pﬁesto jsem mûl, a nejen já, pocit, Ïe hra je ponûkud zdlouhavá. Z hercÛ
se líbila Radka Tamchynová (na snímku vpravo), která v‰ak mohla i nûco zazpívat. Takto jsem mûl pocit, Ïe to byla nevyuÏitá ‰ance. Je‰tû více jsem litoval, Ïe profesionál
Ján Vaculík nedostal více pﬁíleÏitostí, ale zbyla na nûj pouze jedna krátká árie z Dona Giovanniho. Kromû Radky Tamchynové na mne dobﬁe zapÛsobili veteráni nového
divadla Jiﬁí ·koda v roli Bondiniho, Milan Crhák (prostﬁední snímek - tﬁetí zleva) v roli básníka a libretisty Lorenzo da Ponte, a Josef âermák v malé roli harfeníka
Copánka (na snímku vlevo). I velmi nároãn˘ divák se musel nadchnout v˘konem Zuzky Borovjakové, která vû‰tí MozartÛv osud. Na prostﬁedním snímku vidíme je‰tû
Bohdana ZatovkaÀuka (Casanovu), Martina Bonharda (v titulní roli Mozarta) a Petra Smetanu (v roli Mozartova pﬁítele Johanna), kter˘ se skr˘vá za pÛllitrem. Sv˘m
rozsahem se jednalo o velké pﬁedstavení a vût‰ina divákÛ byla nad‰ená, jiní, men‰ina (do které se poãítám i já) dávají pﬁednost men‰ím a krat‰ím pﬁedstavením, kde
Ale‰ Bﬁezina
vyniknou dialogy. Letos se dostalo na obû skupiny a v této rozmanitosti je také pﬁínos Nového divadla.

Slota prehral, Fico sa cíti ako víÈaz
BRATISLAVA -sme/ Igor StupÀan/Michal Pi‰koKomunálne voºby sa skonãili sporom politikov vládnych
strán a opozície, kto sa stal víÈazom.
Premiér Robert Fico oznaãil svoju stranu Smer za
víÈaza. “Je zrejmé, Ïe Smer tieto komunálne voºby
vyhral,” povedal Fico. Dodal v‰ak, Ïe by ho iné
interpretácie v˘sledkov neprekvapili.
Líder opoziãnej SDKÚ Mikulá‰ Dzurinda si myslí, Ïe
Fico sa uch˘lil ku lÏi. Podºa ‰éfa SDKÚ je ÈaÏké urãiÈ
víÈaza, pretoÏe koalície boli premie‰ané. ·éf SMK Béla
Bugár stroho povedal, Ïe ne‰lo o “konské preteky”.
O víÈazovi volieb hovoria opatrne aj analytici. Sociológ
Pavel Haulík si v‰ak myslí, Ïe vyhrali vládne strany.
Situáciu komplikujú zmie‰ané koalície vládnych a
opoziãn˘ch strán, ktoré spoloãne podporovali
kandidátov na starostov, ale neraz aj spoloãne

kandidovali do obecn˘ch a mestsk˘ch zastupiteºstiev.
Z 2903 zvolen˘ch starostov vládne strany Smer, SNS
a HZDS obsadili 1011 miest, opozícia SDKÚ, KDH a
SMK 575. Veºk˘ úspech zaznamenali nezávislí, ktorí
získali 895 starostovsk˘ch a primátorsk˘ch funkcií.
Do zastupiteºstiev sa volilo 21 272 poslancov. Vládne
strany budú maÈ 8484 poslancov a opozícia 6616.
Nezávislí obsadia v samospráve 3638 miest.
V krajsk˘ch mestách obhájilo dominantné postavenie
zoskupenie opoziãn˘ch strán SDKÚ-KDH. Bude maÈ
piatich ‰éfov krajsk˘ch miest z ôsmich. Prekvapením je
prehra lídra SNS a dlhoroãného primátora Îiliny Jána
Slotu s kandidátom SDKÚ Ivanom Harmanom. Slota
agentúre Sita povedal, Ïe je sklaman˘, ale nie zranen˘.
Pre neho je dôleÏitej‰ie zdravie syna, ktor˘ sa dostáva
z ÈaÏkej choroby.

Premiér Fico odmietol, Ïe by prehra Slotu mala vplyv
na vládnu koalíciu. Haulík v‰ak hovorí, Ïe ide o zlú
správu pre premiéra, pretoÏe Slota sa môÏe snaÏiÈ
zlep‰iÈ svoje postavenie v koalícii.
V Trenãíne obhájil pozíciu primátora Branislav Celler
z SDKÚ. Kandidáti kresÈansk˘ch demokratov zostanú
- v Bratislave Andrej ëurkovsk˘, v Trnave ·tefan Bo‰nák
a v Ko‰iciach Franti‰ek Knapík. V Pre‰ove je primátorom
nezávisl˘ Pavel Hagyari, inklinuje v‰ak skôr k pravici.
Vládne strany budú maÈ dvoch krajsk˘ch primátorov.
V Nitre Jozefa Dvonãa a v Banskej Bystrici b˘valého
‰éfa odborov Ivana Saktora.
Príjemn˘m prekvapením pre politikov i sociológov
bola volebná úãasÈ. Odhady boli okolo 40 percent,
napokon pri‰lo voliÈ v priemere 47,65 percenta.
4.12.2006
***
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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.

St. Catharines

Na okraj
Za Miroslavem Klimkem
19. listopadu zemﬁel ve vûku 87 let v
kruhu své rodiny po dlouhé nemoci
nepochybnû nejusmûvavûj‰í ãlen na‰í
kanadské komunity, Miroslav Klimek. I
kdyÏ vzdálenost a nemoci nás v
posledních letech dûlily, aÏ do nedávna
jsem si s ním a jeho paní Sophií (jejich
‰Èastné manÏelství trvalo 65 let)
vymûÀoval alespoÀ vánoãní pozdravy.
Mirek tﬁiatﬁicet let pracoval pro Ontario

Paper Mill a mimo jiné byl ãlenem Wood
Carving Association of Niagara. V‰ichni,
kteﬁí jsme s ním ve SdruÏení i jinde
pracovali, jsme chud‰í o vzácnou pohodu
jeho du‰e. Jeho paní Sophii a dcerám
Sharon Brennan a ·árce McLean
vyslovuji za sebe a ‰irok˘ kruh Mirkov˘ch
pﬁátel upﬁímnou soustrast. A protoÏe
nemyslím, Ïe jeho práci v odboãce St.
Catharines zná nûkdo lépe neÏ jeho
nástupkynû ve funkci pﬁedsedkynû
odboãky, Naìa Humlová, pﬁedávám
slovo jí:

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

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

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin
opakování v úter˘ v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 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.
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„St. Catharinská odboãka byla zaloÏena
v roce 1968. Prvním pﬁedsedou byl
Miroslav Klimek. Za jeho zásluhy o
ustavení odboãky a dlouhá léta vedení
jako její pﬁedseda, mu byla v bﬁeznu
2000 Ministerstvem zahraniãních vûcí
âeské republiky udûlena zvlá‰tní
medaile. V sedmdesát˘ch i osmdesát˘ch
letech byla odboãka velice ãinná, právû
zásluhou bratra Klimka a dal‰ích
obûtav˘ch ãlenÛ odboãky, aÈ uÏ to byla
kaÏdoroãní úãast v Multicultural Festival
- vãetnû ãeského kulturního stánku a
programu - nebo dûtsk˘ taneãní krouÏek,
kaÏdoroãní Mikulá‰ská s nadílkou pro
dûti, taneãní zábavy, poﬁádání kulturních
veãerÛ se zvan˘mi hosty, vyuãování
ãe‰tiny pro emigranty, podpora a
náv‰tûvy stárnoucích krajanÛ, poﬁádání
piknikÛ atd.
Na Miroslava se pamatuji z prvních dnÛ
na‰eho Ïivota v Kanadû. Ani nevím, jak
se dozvûdûl, Ïe jsme “noví”, jednou takhle
na na‰e dveﬁe nûkdo zaklepal a kdyÏ
jsem dveﬁe otevﬁela, spatﬁila jsem kulat˘,
usmívající se obliãej bratra Klimka. S
napﬁaÏenou pravicí ihned pravil: ,Vítejte
v Kanadû!’ Nechybûlo ani poﬁádné
vala‰ské objetí. Navzájem jsme se
pﬁedstavili a on projevil ihned zájem o
na‰e bytí, jak Ïijeme, zda-li potﬁebujeme
pomoc, dokonce nám i pﬁinesl pro dûti
talíﬁ ãerstvû upeãen˘ch koláãÛ jeho paní.
Naráz si získal na‰e srdce. Pozval nás
na schÛzi odboãky a my pﬁislíbili úãast.
Za pár dnÛ pak pro nás pﬁijel a dovezl na
místo schÛze. Od té doby jsem bratra
Klimka i jeho paní vídala pﬁi rÛzn˘ch
akcích ãasto. Nikdy a nikde nechybûl
jeho usmûvav˘ obliãej, vÏdycky mûl ruce
plné práce a jeho hlaholiv˘ hlas nebylo
moÏno pﬁeslechnout. Zkrátka prav˘

Kalendáfi
9.12. (so) 9:00
Mikulá‰ v doplÀovací ‰kole
Kostel sv. Václava
***
10.12. (ne) 13:30
Milo‰ Krátk˘
âs. bapt. sbor
200 Annette St.
***
10.12. (ne) 17:00
Milo‰ Krátk˘ -kytara
Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354
***
16.12. (so) 16:30
Vánoãní besídka
Sokol Toronto
Steels West - Gymnastics
***
17.12. (ne) 11:00
Tﬁetí adventní nedûle
âs. bapt. sbor
200 Annette St.
17.12. (ne) 12:30
Vánoãní banket
âs. bapt. sbor
200 Annette St.
***
17.12. (ne) 16:00
Vánoãní koncert
Kostel matky BoÏí
257 Shaw St., Toronto
***
20.12. (st) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***
23.12. (so)
âSSK - Kitchener
Riverside Maple
***
28.12. (ãt) 19:00
29.12. (so) 19:00
Kubo
Slovenské divadlo
J. Workman Auditorium
1001 Queen St. W.
***
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Moravák - velk˘ ‰pr˘maﬁ s velk˘m
obûtav˘m srdcem. AÏ do poslední doby
se plnû zajímal, co se dûje v odboãce a
ve SdruÏení. Bude nám v‰em moc chybût,
ãest jeho památce.
***

Václav Havel k sudetské
otázce
LoÀského roku vy‰el ve Vídni v
nakladatelství Überreiter pod názvem Karl
von Schwarzenberg Ïivotopis ‰lechtice,
kter˘ hrál v˘znamnou (i kdyÏ nedovedu
posoudit, zda tak v˘znamnou, jakou mu
autorka knihy, Barbara Toth, pﬁipisuje)
roli v politickém Ïivotû na‰í rodné zemû
po zvolení Václava Havla prezidentem
âeskoslovenska a pozdûji âeské
republiky. Pﬁítel Jan Waldauf mne
upozornil na pasáÏ, která se jemu (a
pozdûji i mnû) jevila zvlá‰È zajímavá.
Popisuje schÛzku mezi Václavem Havlem
a nûmeck˘m kancléﬁem Kohlem v kvûtnu
1991, bûhem níÏ se tito nejvy‰‰í
pﬁedstavitelé sv˘ch zemí pokou‰eli vyﬁe‰it
zapeklitou otázku - od‰kodnûní ãesk˘m
obûtem nacismu - kterou nûmecká strana
uãinila závislou na ústupcích
ãeskoslovenské vlády sudetsk˘m
NûmcÛm. Jednání, která zaãala 27. února
1991, nevedla nikam a toto kvûtnové
setkání prezidenta Havla a kancléﬁe
Kohla bylo povaÏováno za poslední
pokus.
PasáÏ v knize, která upoutala Janovu
pozornost, ﬁíká (v ãeském pﬁekladu):
“V kvûtnu Havel v rozhovoru mezi
ãtyﬁma oãima s Kohlem nabídl ﬁe‰ení o
pûti bodech, podle nûhoÏ by se odsunutí
(sudet‰tí Nûmci) mohli vrátit do své vlasti,
stali by se ãeskoslovensk˘mi obãany a
jako takoví by mohli tak zvanou
kupónovou privatizací získat nazpût
majetky a pÛdu. Havel tuto vrcholnû
velkorysou nabídku pﬁed domácí
veﬁejností prozíravû zatajil. Kohl o tomto
návrhu neinformoval ani svého ministra
zahraniãí, ani zástupce sudetsk˘ch
NûmcÛ a tak nechal HavlÛv osobní pokus
vyznít do prázdna.”
PonûvadÏ HavlÛv návrh vyznûl do
prázdna, nabízí se pouze ﬁada otázek.
Udûlal skuteãnû Havel tuto zdánlivû
neskuteãnou nabídku? Okolnosti
nasvûdãují, Ïe ano: kniha Barbary
Tothové se zdá b˘t seriozní, je
konkretizována ﬁadou detailÛ (Kohl a
Havel, kteﬁí debatovali skoro do rána,
mûli k slupnutí jelito a tlaãenku s chlebem);
ponûvadÏ rozhovor se odb˘val mezi
ãtyﬁma oãima, jedin˘mi prameny mohli
b˘t Havel a Kohl, nebo spí‰ Karl von
Schwarzenberg, kter˘ byl informován
jedním z úãastníkÛ rozhovoru, a pokud
vím, nikdo z nich vûrohodnost informace
nenapadl.
Druhou zajímavou otázkou by mohlo
b˘t: Proã Havel tuto nabídku udûlal? Byla
my‰lena váÏnû nebo byla pouze gestem,
které mûlo prokázat dobrou vÛli z ãeské
strany? Nebo jakousi deklarací
v‰elidského bratrství bez hranic? Co by
se bylo stalo, kdyby Kohl Havlovu nabídku
zveﬁejnil? PonûvadÏ odsun sudetsk˘ch
NûmcÛ byl uskuteãnûn na základû
rozhodnutí vítûzn˘ch velmocí (alespoÀ
ãásteãnû jistû v nadûji, Ïe tak bude
odstranûno jedno ohnisko budoucích
sporÛ), HavlÛv návrh byl vlastnû pokusem
toto rozhodnutí zvrátit. V kaÏdém pﬁípadû
je parádním soustem pro na‰i politickou
pﬁedstavivost.
Josef âermák
***
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Czech &Slovak Institutions
âeské velvyslanectví
Czech Embassy
251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

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

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

Slovak Theatre
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·alom
V nedeºu 26 novembra tohto roku sme mohli v torontskom Centre for the Arts, Studio Theatre 5040 Yonge St. vidieÈ a poãuÈ pásmo poézie,
prózy a hudby z tvorby Ïidovsk˘ch autorov slovenského pôvodu. Pekne koncipovan˘ literarny súbor, citlivo doplnen˘ Ïivou komornou
hudbou a spevom, scenáristicky pripravili manÏelia Tóthovci, reÏírovala Valéria Tóthova. Recitovala SoÀa Almanová, Maja Breinerová,
Martin Danãovsk˘ a Du‰an Tóth, v‰etci na veºmi dobrej profesionálnej úrovni. Ja osobne som privítala návrat Maji Breinerovej na scénu,
pretoÏe tam patrí. Nevedno, ãi úmyselne naãasovan˘ program do predvianoãného sentimentu, fungoval. AspoÀ do tej miery, Ïe zreteºne
ukázal, ako nie v‰etci ºudia sú dobrej vôle. A túto smutnú skutoãnosÈ treba neustále pripomínaÈ, aby tí, ão sa pamätajú nezabudli a tí, ão
sa nepamätajú vedeli. A v‰etk˘m ºuìom, ktorí participovali na v˘robe a prezentácii tohto predstavenia sa podarilo pretaviÈ bolesÈ a utrpenie
do umelecky neobyãajne pôsobivej v˘povede. Medzi divákov do plnej sály zavítal aj slovensk˘ veºvyslanec v Kanade. ·alom bol o smútku,
zúfalstve, bezmocnosti, ale aj o nádeji. A nádej v‰etci potrebujeme. Veºmi. Mier a pokoj s vami. (Zuzana Martinková).
Konzultanami pri tvorbe tohto podujatia bolo
Múzeum Ïidovskej kultúry, Bratislava, básnik
Milan Richter, prof. Pavol Me‰Èan, dr. Igor
Berger, Sonja a Ivan Veg.
Svojimi slovami uznania Milan Richter podporil
tak tvrocov pásma ako aj divákov.
Povedal:
âas milovaÈ a ãas nenávidieÈ.
âas dúfaÈ a ãas zúfaÈ.
âas spomínaÈ a ãas zabudnúÈ.
âas mlãaÈ a ãas hovoriÈ.
Tak˘to ãas tu vÏdy bol a trvá. Od Abraháma
a MojÏi‰a po Dávida a Daniela, od
stredovek˘ch get a rabbiho Löwyho po rabína
Weissmandla a plynové komory. âas radosti
a bázne, ãas modlitieb a piesní - ale aj ãas
úzkosti, nárekov, Ïalmov.
Starozákonné Îalmy a básne t˘ch, ktor˘ch
korene sú na Slovensku, ale aj vo vzduchu
nad tábormi smrti, zaznejú dnes v Toronte.
ëaleko od Slovenska, ìaleko od mÀa. Aj
moje ver‰e oÏijú v prednese kanadsk˘ch
Slovákov - vìaka im za to, vìaka!
A z tej diaºky a ponad oceán, ponad dejiny a
ponad osudy, Vám v‰etk˘m podávam svoju
vìaãnú ruku. ·alom!
Finanãná podpora Úradu pre Slovákov
Ïijúcich v zahraniãí, ako aj pomoc niekoºk˘ch
domácich sponzorov pomohla pri uskutoãnení
tohto podujatia.
Autor v˘stavy bol Tibor Spitz, ktor˘ sa narodil
v Dolnom Kubíne na Orave. Medzi vekom 10
- 15 nesmel chodiÈ do Ïiadnej verejnej ‰koly,
tak len po skonãeni II. Svetovej vojny si zaãal
dopæÀaÈ zame‰kané vzdelanie. Keì maturoval
v Liptovskom Svätom Mikulá‰i, jeho brat
Ernest uÏ skonãil prv˘ rok ‰túdia na Vysokej
‰kole v˘tvarn˘ch umení. Hoci aj Tibor bol
talentovan˘, dvaja bratia v rodine to isté
‰tudovaÈ
nemohli.
Na
základe
psychotechnick˘ch skú‰ok, ktoré do ‰kolstva
práve vtedy doniesla nová po-februárová
vláda, Tibora urãili ‰tudovaÈ chémiu.
Chemick˘m inÏinierom sa stal v Prahe v roku
1953 a Ph.D. získal o niekoºko rokov neskôr.
Ako odborníka na v˘skum a v˘robu skla ho
posielali pracovaÈ nielen do sklárskych
podnikov v republike ale aj do in˘ch
v˘chodoeurópskych
‰tátov.
Ako
ãeskoslovenského experta ho nakoniec poslali
na dva roky daÈ do prevádzky sklársku v˘robu
na Kube. Keì sa v roku 1968 s manÏelkou
Noemi (rodáãkou z Bratislavy ) vracali z
dovolenky naspäÈ na Kubu, po medzipristáti
v Kanade tam obaja zostali ÏiÈ a pracovaÈ. Z
Kanady sa po deviatich rokoch presÈahovali
do USA.
Napriek svojmu nároãnému technickému
zamestnaniu a ãast˘m sluÏobn˘m cestám,
Tibor sa stále zaoberal aj umením. Hoci sa
e‰te doma dobre oboznámil s dejinami aj s
technickou stránkou v˘tvarného umenia, aÏ
po úteku na Západ sa mu podmienky zlep‰ili
natoºko, Ïe sa mohol váÏne zaoberaÈ aj
maºovaním a sochárstvom. So svojou
minulosÈou sa vyrovnával t˘m, Ïe maºoval
tváre a postavy ubit˘ch ºudí pochodujúcich do
neistého neznáma. Neskor‰ie si vyberal aj
iné témy ako rybárov, hudobníkov, záti‰ia a
krajinky. Neobmedzil sa len na dvojrozmerné
plátna ale pracoval aj s poãitaãov˘m umením,
drevorezbou, vypaºovaním do dreva,
farebn˘mi sochami a maºovanou keramikou.
Teraz b˘va v ‰táte New York blizko
legendárneho Woodstocku, kde sa od svojho
dôchodku zaãal plne venovaÈ umeniu a
písaniu.
Jeho diela boli vystavené na mnoh˘ch
miestach v USA a tri krát na Slovensku.
âasopisy v Európe (na Slovensku, v Anglii,

Izraeli a Francii) uverejnili jeho obrazy.
Reprodukcia jeho obrazu a Ïivotopis ako
amerického maliara sa dostali do knihy
vydanej americk˘m umeleck˘m historikom.
Mnohé publikácie reprodukovali jeho obrazy,
rezby, sochy a iné umelecké prejavy.
Americká filmárka, ktorá pracuje na
dokumentarnom filme o Àom, pri‰la aj na
jeho bratislavskú v˘stavu v Harmincovej
sieni Slovenského národného múzea, ktorej
sa zuãastnil aj prezident Slovenskej

Republiky. Na tejto malej v˘stve boli len
ukáÏky Tiborovej tvorby. Ako súãasÈ veãera
poézie, prózy a hudby, v˘ber jeho obrazov
reprezentuje spomienky na jeho mladosÈ na
Slovensku ale aj nové dojmy a záÏitky v jeho
putovaní po svete najprv ako uteãenca a
potom ako Slováka Ïijúceho v cudzine, ktor˘
nikdy nezabudol na svoj pôvod a svoju
vlasÈ.
M. Valéria Tóthová
valika@caninter.net
***

V snahe vyhovieÈ Ïiadosti divákov,
Torontské slovenské divadlo v spolupráci
s Úradom pre Slovákov Ïijúcich v zahraniãí
uvádza reprízu klasickej komédie Jozefa Hollého

KUBO
v J. Workman Auditorium na 1001 Queen Street W. v Toronte
vo ‰tvrtok, 28. decembra 2006 o 19:00 hodine
a v piatok, 29. decembra 2006 tieÏ o 19:00 hodine.
Vstupenky ($20.00 pre dospel˘ch a $10.00 pre dôchodcov a mládeÏ)
si môÏete kúpiÈ pred predstavením v pokladni, alebo si ich môÏete objednaÈ
na adrese divadlo@caninter.net .

Torontské slovenské divadlo Ïelá v‰etk˘m na‰im priaznivcom
poÏehnané Vianoce a ‰Èastn˘ Nov˘ Rok 2007.
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Kanadská mozaika
V˘stava Vojtûcha Kuba‰ty
Od 7. prosince do 30. ledna se v praÏské
Galerii Mansarda (PurkyÀova 4, Praha 1)
koná v˘stava díla Vojtûcha Kuba‰ty,
geniálního ilustrátora a grafika objeveného
dûtmi. V ‰edesát˘ch, sedmdesát˘ch a
osmdesát˘ch letech se jeho pohádková
leporela rozletûla takﬁka do celého svûta.
Vy‰la v miliónov˘ch nákladech, ve 22 jazycích
a kupovaly si je samy dûti. Nejrozsáhlej‰í
sbírku jeho kníÏek v Kanadû vlastní veﬁejná
knihovna v Torontu, Kuba‰tovy kníÏky byly k
zakoupení v nejvût‰ích knihkupectvích Coles
v Ontariu a Québecu. V lednu 2007 se
zároveÀ s praÏskou v˘stavou koná v˘stava
v Gallery in the Grove, Bright’s Grove v
Ontariu nazvaná Dagmar a její táta Vojtûch
Kuba‰ta - tvÛrãí cesta ãasem. Tam budou k
zhlédnutí originální kresby Vojtûcha Kuba‰ty
a jeho dcery Dagmar Vrkljan, která Ïije právû
v
Ontariu.
www.mansarda.cz
www.galleryinthegrove.com
***

Není to bûÏné, ale také to není tak neobvyklé, Ïe se objeví tvÛrãí dvojice otec a dcera.
VzpomeÀme jen Franka Sinatru a jeho dceru Nancy. Zcela opaãnû je tomu u KrykorkÛ.
Vladûna Krykorková se synem Ianem vydali pﬁed vánocemi v nakladatelství Orca Book
Publishers dûtskou kníÏku Carl the Christmas Carp - Vánoãní kapr Karel. Pohádku napsal
Ian, kter˘ má skuteãnû velice dobré vypravûãské schopnosti, o kter˘ch jsme se mohli
pﬁesvûdãit bûhem veãera v Yorkville Library. O ãem vlastnû tato kníÏka je, jsme se zeptali
bûhem veãera autora pﬁíbûhu Iana.
„Tento pﬁíbûh je o malém chlapci Radimovi, kter˘ odmítne na ·tûdr˘ den sníst kapra a
rozhodne se pustit kapra, kter˘ se jmenuje Karel do Vltavy. Udûlá to na ·tûdr˘ den brzy ráno
se svou pﬁítelkyní Mílou. Vzpomínám si, Ïe jako dítû jsem ãastokrát sly‰el od maminky, jak
litovala kapra ve vanû. Vlastnû jsem první ãeské Vánoce zaÏil aÏ v roce 1999. KdyÏ jsem
vidûl, jak se ryby zabíjejí, tak mne to skuteãnû zasáhlo. O pár let pozdûji jsem vidûl v hospodû
nápis. „Zastavte vánoãní rybí masakr.“ Jak mnû v‰ak nedávno ﬁekli moji pﬁíbuzní, vypustit
kapra do Vltavy je pro nûj jistá smrt. Tuto otázku v pohádce v‰ak neprobírám. V pﬁíbûhu
zÛstane naÏivu. Nechme ho tedy Ïít.“
KníÏku Iana Krykorky Carl the Christmas Carp s ilustracemi Vladûny Krykorkové si
mÛÏete koupit ve v‰ech vût‰ích knihkupectvích jako Indigo nebo Chapters. V˘stava s
ilustracemi Vladûny Krykorkové k této kníÏce je v Yorkville Library na rohu ulic Yonge a
Yorkville do konce roku.
abe

Gibraltar Point - mezinárodní
setkání umûlcÛ
Kanadská nezisková organizace Artscape
poﬁádá v Torontu od 1. do 30. ãervna 2007
dal‰í roãník mezinárodní mûsíãní stáÏe
nazvané Gibraltar Point International Artist
Residency Program. Cílem setkání je umoÏnit
tvÛrãí diskusi profesionálních umûlcÛ z
rÛznorodého geografického, kulturního a
estetického prostﬁedí. Program jim umoÏÀuje
pﬁem˘‰let, experimentovat a tvoﬁit v
neobyãejnû stimulujícím prostﬁedí. Je
otevﬁen˘ kanadsk˘m a zahraniãním
umûlcÛm, kteﬁí získají ubytování, ateliér a
stravování zdarma, cestu a materiál si musí
hradit sami. Termín pro odevzdání pﬁihlá‰ek
je 21. února 2007. Podrobnûj‰í informace a
pﬁihlá‰ky
naleznete
na
adrese
www.torontoartscape.on.ca/gpiarp.
***

Víte, Ïe...
za ‰íﬁení dobrého jména ãeské vûdy v
zahraniãí získal letos cenu Patria v rámci
projektu âeská hlava profesor Jiﬁí âíÏek z
kanadské University of Waterloo?
âechokanaìan Jiﬁí âíÏek ode‰el po srpnu
1968 do Kanady, kde pÛsobil jako profesor
na Univesity of Waterloo. Po listopadu 1989
zaãal pﬁedná‰et na Matematicko-fyzikální
fakultû UK. Jiﬁí âíÏek se zab˘vá kvantovû
mechanick˘mi v˘poãty drah a stavÛ
elektronÛ, tvÛrcÛ chemick˘ch vazeb v
molekulách, byl nûkolikrát navrÏen na
Nobelovu cenu.
***

âR a Kanada:
pracovní pobyty mládeÏe

Vladěna a Ian Krykorkovi

Kytarista Milo‰ Krátk˘ bude tento víkend v Torontu
Kytarista prof. Milo‰ Krátk˘ z Calgary
vystoupí bûhem tohoto víkendu tﬁikrát v
Torontu. V sobotu 9. prosince to bude v
slovenském evangelickém kostele svatého
Pavla na 1424 Dufferin St. Na programu jsou
díla J. S. Bacha, A. Laury, M. Kolby, M.
Zelenky, M. Giulianiho, V. Lobosa, F.
Tarregy, P. Romera a I. Albineze. Koncert
zaãíná v 19:30 a vstupné je 15 dolarÛ. Dva
koncerty se zcela odli‰n˘m repertoárem jsou
pak v nedûli 10. prosince v 13:30 v
âeskoslovenském baptistickém sboru (200
Annete St. - vstupné 10 dolarÛ) a v rámci
Nocturen na Masaryktownu v 17 hodin.
Profesor Krátk˘ získal základní hudební
vzdûlání v âechách, dále studoval pod vedením profesora Miguela Rubia v Bernu. Kromû
·v˘carska a Kanady vystupoval také ve Francii, Rakousku, Nûmecku, Itálii a v âeské
republice. Hrál se slavn˘mi hudebníky jako jsou Benjamin Verdery, Fabio Zanon, Alvaro
Pierri, Alexander Dunn, John Goulard a prof. Milan Zelenka.
abe

23. listopadu podepsali v Ottawû ãesk˘
velvyslanec v Kanadû Pavel Vo‰alík a
námûstek ministra zahraniãních vûcí Kanady
Tom MacDonald dohodu o doãasn˘ch
pracovních pobytech mládeÏe. Tato dohoda
pﬁinese mlad˘m âechÛm a KanaìanÛm ve
vûku od 18 do 35 let nové moÏnosti aÏ
roãního zamûstnání na podporu kariérního
rÛstu, stáÏí, programÛ spolupráce a
pracovních prázdnin v obou zemích.
ÎadatelÛm, kteﬁí splÀují podmínky dané
smlouvou, zjednodu‰í a zlevní vyﬁizování
pracovních pobytÛ v druhé zemi. Dohoda
vstoupí v platnost aÏ po jejím schválení
ãesk˘m parlamentem a ratifikací prezidentem
republiky. Jakmile budou mít mladí lidé
moÏnost v˘hody plynoucí z této smlouvy
vyuÏít, zveﬁejníme aktuální informace v
Kanadské mozaice a na webov˘ch stránkách
velvyslanectví. Podrobnûj‰í informace
najdete na www.canada.cz v sekci MládeÏ v
pohybu a na www.youthonthemove.gc.ca. V
âeské republice jiÏ nûkolik let funguje
program pracovních prázdnin pro studenty
nazvan˘ SWAP, kter˘ administrativnû
zaji‰Èuje agentura GTS.
Kanadské velvyslanectví v Praze
***
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V˘stava

Hany Mrázové
Inspirace krajinou
pokraãuje do konce roku

V˘stava je
v Mind and Body - The Gallery
Lakeshore Village Integrated
Medicine
2921 Lakeshore Blvd West, M8V
1J3; Etobicoke, On
Tel 252 3665, Fax 252 3815
www.integratedmedicine.ca; EMail:
connect@integratedmedicine.ca

Info: 416/651-7175
Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,59 CDN $
4,39 CDN $
17,89 Kã
22,77 SK
1,16 CDN $
1,56 CDN $

Toronto Star - 2. 12. 2006

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $

18,41 Kã
28,02 Kã
78,90 Kã
21,02 Kã

âNB- 5. 12. 2006

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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Press

United Cleaning Services is seeking an Operations Supervisor for
the Ottawa area. Permanent Full-Time position. 40K+, benefits,
company car, and cellular phone. Candidates must have postsecondary education with 2+ years experience in Supervisory role.
Previous cleaning experience an asset. This position has tremendous
opportunities for growth. If you are interested please fax resume to:
(416) 620-7256 or e-mail to: jobs@ucsl.com
1624-24

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 komedii
reÏiséra I.Macharáãka

PODVRAËÁCI
Komedie líãící pﬁíbûh Ïivotních outsideru
v jakési malé obci, kde ãas má svÛj vlastní
rytmus, a kde svou “hluãnou” samotu
naplÀují kamarádstvím a spikleneckou solidaritou.
Mladistvá naivita a komické ambice stejnû jako
naopak letité tzv. zku‰enosti, banální opakované
marné snahy o zmûnu Ïivota a trable se Ïenami
to jsou momenty pﬁíznaãné pro hrdiny komedie,
která je vyprávûná s jemn˘m humorem a lehce
bizarní ironií.
Hrají R. Brzobohat˘, L. Kosteln˘,
O. Brancuzsk˘, A.Cónová, M. Hráská, V. âapka 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

December 7, 2006
7.12.2006

Osm vraÏd
Praha -mfd/ZUZANA JANEâKOVÁ,
LENKA PETRÁ·OVÁ-Pﬁípad Petra
Zelenky byl zﬁejmû ﬁetûzcem chyb a
selhání mnoha zúãastnûn˘ch.
Je váÏné podezﬁení, Ïe chybovala jak
nemocnice v Havlíãkovû Brodû, kde jeho
vinou zemﬁelo nejménû osm pacientÛ,
tak i policisté, kteﬁí pﬁípad vy‰etﬁují teprve
pár dní, aã jim na stole leÏí t˘dny. SvÛj díl
odpovûdnosti mÛÏe nést i hejtman kraje
Vysoãina, kter˘ vûdûl, Ïe se v nemocnici
dûje nûco závaÏného, ale jedná aÏ teì.
Od prvního podezﬁení, Ïe v nemocnici
umírají lidé zbyteãnû, aÏ k dopadení vraha
uplynul cel˘ pÛlrok.
Zúãastnûní si dnes uÏ sami uvûdomují,
Ïe chyby se staly a bylo jich hodnû. V
úter˘ pﬁed kamerami v‰ak svádûli vinu
jeden na druhého.
„Tato mimoﬁádná vûc mûla b˘t ﬁe‰ena
jinak, ale nemám tím na mysli policii, to
spí‰ ﬁeditel mûl dát pozor na to, co se mu
dûje v ústavu,“ vystartoval na adresu
dnes uÏ odvolaného ﬁeditele Josefa
Pejchla krajsk˘ policejní ‰éf Petr Pﬁibyl.
„Tvrdû odmítám, Ïe za to nesu
zodpovûdnost,“ ﬁekl vãera hejtman kraje
Milo‰ Vystrãil. Sled problematick˘ch
rozhodnutí zaãal 24. záﬁí. Primáﬁ oddûlení,
kter˘ vûdûl uÏ nûkolik mûsícÛ, Ïe mu bez
pﬁíãiny umírají pacienti, umoÏnil odslouÏit
poslední sluÏbu ãlovûku, jejÏ podezíral z
jejich smrti. Marie Fialová, jiÏ nechal
primáﬁ se Zelenkou o samotû, tak
nemusela zemﬁít. Místo aby nemocnice
okamÏitû zaãala jednat, trvalo jí tﬁi t˘dny,
neÏ spolu s advokátní kanceláﬁí sepsala
trestní oznámení. Jediné, co dokázali
udûlat, bylo zbavit se Zelenky. Ov‰em na
úkor jiné nemocnice, která ho pﬁijala.
Dodnes nikdo neví, zda se Zelenka o
nûco nepokou‰el také v Jihlavû. Pﬁitom
právû kdyÏ podezﬁelého spolupracovníka
primáﬁ v Havlíãkovû Brodû „propou‰tûl“,
ﬁekl mu, z jak váÏn˘ch zloãinÛ ho podezírá.
Zelenka v‰ak v podstatû jen pokrãil
rameny, nijak se nebránil a ‰el. „Nikdy by
mû nenapadlo, Ïe bude mít tu drzost
zkusit to v jiné nemocnici,“ hájí se primáﬁ
Pavel Longin. JenÏe za dva t˘dny volají z
jihlavské psychiatrické léãebny. Zelenka
k nim chce nastoupit, mají ho pﬁijmout?
Radûji ne, ale proã, to vám neﬁekneme,
vzkázala jim havlíãkobrodská nemocnice.
Ani v tuto chvíli nikoho nenapadlo varovat
alespoÀ okolní ústavy.
Tﬁiadvacátého ﬁíjna, tedy témûﬁ mûsíc
potom, co se Zelenka pﬁed primáﬁem
prakticky sám usvûdãil, dostali policisté
na stÛl trestní oznámení na neznámého
pachatele. Pí‰e se tu, Ïe jeden ze
zdravotníkÛ pacientovi - moÏná vûdomû
- podal ‰patnou dávku léku.
Pﬁedávkovanému se na‰tûstí nic nestalo,
uklidÀuje zároveÀ advokátka nemocnice
v trestním oznámení. Ani slovo o
podezﬁení na sérii vraÏd.
Policisté tvrdí, Ïe tou dobou ﬁe‰ili jin˘
dÛleÏit˘ pﬁípad a nemûli dost lidí - ostatnû
ani jim se pﬁípad nezdál pﬁíli‰ závaÏn˘.
Jejich odborník na zdravotnictví navíc
onemocnûl a nikdo jin˘ by pr˘ tak sloÏité
problematice nerozumûl. TakÏe i na policii
pﬁípad nûkolik t˘dnÛ leÏel ladem. A Petr
Zelenka se zatím dál procházel v bílém
plá‰ti po jihlavské nemocnici a peãoval tu
o pacienty.
Jedin˘m potrestan˘m v pﬁípadu je zatím
‰éf nemocnice, kter˘ pﬁi‰el o funkci.
Policie se v‰ak zab˘vá pﬁípadnou trestní
odpovûdností vedení nemocnice za
prodlevu pﬁi oznámení pﬁípadu. Dal‰í

‰etﬁení chystá jak ministr vnitra, tak ministr
zdravotnictví. „Nechal jsem provûﬁit
konání policie proto, Ïe byly zmatky kolem
poãtu mrtv˘ch,“ ﬁekl vãera ministr vnitra
Ivan Langer.
Ministr zdravotnictví Tomá‰ Julínek chce
kvÛli moÏnému vyjasnûní zodpovûdnosti
zﬁídit dokonce znaleckou komisi.
„Myslím, Ïe je tﬁeba peãlivû tento pﬁípad
pro‰etﬁit. Vysoce pravdûpodobnû proto
zﬁídím znaleckou komisi,“ ﬁekl Julínek.
***

âSSD zmizel dal‰í poslanec
stejnû jako Pohanka
Praha-mfd/Radek Bartoníãek, ton, iDNES.czPoslanec âSSD Milo‰ Melãák se nechal
sly‰et, Ïe chce vystoupit ze stranického klubu.
Jeho kolegové i spolupracovníci jsou
vystra‰eni, nic o jeho úmyslu nevûdí.
Pﬁekvapena je rovnûÏ jeho manÏelka.
Poslanec si vypnul telefon. Podobnû se
nedávno zachoval i poslanec âSSD Michal
Pohanka.
“Chci vystoupit z klubu, poslaneck˘ mandát
si ponechám,” sdûlil serveru Aktuálnû.cz
Melãák ve ãtvrtek pﬁed polednem. Hned poté
si vypnul mobilní telefon.
Podobnû se nedávno zachoval i poslanec
âSSD Michal Pohanka. Také on oznámil
úmysl odejít, poté se odmlãel a dokonce
nûkolik dnÛ nereagoval na otázky.
Zástupci âSSD i jeho spolupracovníci
iDNES.cz sdûlili, Ïe jim Melãák nic o tomto
úmyslu neﬁekl.
Pﬁekvapena je také manÏelka. “Nic o tom
váÏnû nevím, nezmiÀoval se mi o tom, je v
Praze, také mi nebere telefon,” ﬁekla IDNES.cz
jeho Ïena, která byla doma ve zlínském bytû.
Zaskoãen˘ byl i MelãákÛv asistent Jaroslav
Blanaﬁ. “Nemám ponûtí, co se dûje. UÏ jsem
se spojil i s druh˘m asistentem a oba se
divíme dne‰ním událostem,” ﬁekl Blanaﬁ.
Podobné reakce jsou sly‰et i z dal‰ích míst.
“My tady o niãem nevíme. Pan poslanec nám
nic takového nesdûlil, jsme velmi pﬁekvapeni
a sháníme dal‰í informace,” uvedla mluvãí
âSSD Kvûta Koãová.
Odpoledne dokonce rozesílala SMS, Ïe
vedení poslaneckého klubu âSSD stále neví,
zda jde o spekulace, nebo fakt.
Pﬁed ‰estou hodinou veãer pak grémium
strany vydalo prohlá‰ení, Ïe Melãák dosud
nikoho nekontaktoval a nepotvrdil své údajné
vystoupení.
“Oãekáváme, Ïe se zúãastní zítﬁej‰ího
jednání poslaneckého klubu âSSD a vysvûtlí
tam své jednání. Oãekáváme také, Ïe sdûlí,
zda bude v Poslanecké snûmovnû dál
hlasovat spoleãnû s klubem âSSD,” uvedlo
vedení strany.
Melãák oznámil svÛj úmysl v den, kdy
pﬁedseda âSSD Jiﬁí Paroubek odletûl do
Portugalska na jednání evropsk˘ch socialistÛ.
K moÏné ztrátû uÏ druhého ãlovûka v
parlamentu se ‰éf strany je‰tû nevyjádﬁil, na
dotazy zatím nereaguje.
Melãák k dÛvodÛm svého odchodu z klubu
na Aktuálnû.cz uvedl, Ïe ho nûkdo zastra‰oval
a ‰íﬁil o nûm pomluvy mezi sociálními
demokraty.
Z jeho slov vypl˘vá, Ïe nejdﬁíve se ho snaÏil
“zlomit” poradce pﬁedsedy âSSD Jaroslav
Tvrdík, a kdyÏ se mu to nepodaﬁilo, tak se pr˘
pﬁidaly právû nûãí pomluvy.
Pro staronového premiéra Mirka Topolánka
mohou b˘t potû‰itelná Melãákova slova, podle
nichÏ nevyluãuje toleranci jeho vlády pﬁi
hlasování o dÛvûﬁe.
Jin˘mi slovy: kdyby Topolánek získal duo
Pohanka-Melãák, mohl by vládnout jen s KDUâSL a Stranou zelen˘ch, Paroubka by
nepotﬁeboval. A co víc - Melãák tvrdí, Ïe
podobnû sm˘‰lí více lidí z tábora socialistÛ.
Mimochodem, první místopﬁedseda ODS
Pavel Bém v minulosti prosazoval taktiku,
podle které mûla jít ODS do vlády s trojkoalicí
a pﬁitom spoléhat právû na “pﬁebûhlíky”. Podle
Béma by tato taktika zcela jistû vy‰la.
Milo‰ Melãák nepatﬁí k poslancÛm, kteﬁí by
se mohli “chlubit” rebeliemi, nikdy nebyl tím,
kdo by se pral o slovo a pustil se do protestÛ.
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PﬁestoÏe se prochází Poslaneckou
snûmovnou uÏ desátou sezonou, budí vÏdy
dojem spí‰e mlãenlivého a nenápadného
ãlovûka.
Melãák je sv˘m uvaÏováním spí‰ technik,
strojaﬁ, na kontû má nûkolik vynálezÛ, kdyÏ
uÏ mluví, tak víc o odborn˘ch vûcech neÏ o
politice.
A kdyÏ uÏ nûco na toto téma ﬁekl, bylo
zjevné, Ïe je spí‰e klasick˘ “leviãák”, od roku
1961 do roku 1970 byl i v komunistické stranû.
Vládnutí s pravicovou ODS není opravdu jeho
“‰álek kávy”. Pﬁesto bylo pﬁekvapivé, kdyÏ v minul˘ch
dnech zaãal vystupovat proti mocnému ‰éfovi
strany Paroubkovi právû tento muÏ.
Jeho asistent Blanaﬁ tvrdí, Ïe pr˘ Melãák v
minul˘ch dnech jen hájil stanovisko své zlínské
stranické buÀky. Ta se totiÏ usnesla, Ïe by
strana mûla jít spí‰ do opozice.
Zpoãátku se ale zdálo, Ïe jeho “hrdinství”
nebude mít dlouhého trvání.
“Myslím, Ïe máme b˘t v opozici, abychom
lépe dokázali hájit svÛj program,“ tvrdil sice
je‰tû toto pondûlí reportérovi MF DNES,
ov‰em druh˘ den uÏ byl opatrnûj‰í.
“MÛj názor v tuto chvíli skonãil,” pravil
novináﬁÛm krátce poté, co si Jiﬁí Paroubek
promluvil na klubu s poslanci. “Pﬁi hlasování o
vládû nebude mÛj názor rozdíln˘ od vût‰iny,“
dodával.
Rebelující poslanci nemají v âSSD takﬁka
‰anci, zejména, kdyÏ jejich pﬁedseda mohutnû
usiluje o pﬁímou úãast strany ve vládû, a to
spoleãnû s ODS a pﬁípadnû i KDU-âSL.
V pondûlí sice Paroubek mluvil o tom, Ïe
nebude nikomu zakazovat názor, ale zároveÀ
ãeká, Ïe se v‰ichni podﬁídí.
“Neobávám se, Ïe by se nûkdo zachoval
jinak, protoÏe vûdí, co by následovalo,”
pohrozil Paroubek poslancÛm, kteﬁí by
nehlasovali podle názoru své strany.
***

neupodozrieva prezidenta, Ïe chcel
podporiÈ vládu. “Ak vyz˘val na
pokraãovanie reforiem, skôr sa to Ficovi
ÈaÏko poãúvalo, lebo on ich niãí,” povedal
‰éf SDKÚ.
Za pozitívne oznaãil, Ïe prezident dal
dôraz na poznatkovú ekonomiku, hoci
vláda ide v rozpoãte proti nej. Fico povedal,
Ïe rozpoãet sa v oblasti vzdelávania zv˘‰i
o 900 miliónov korún. Odporuãil sp˘taÈ sa
SDKÚ, ão so “sekerou” 20 miliárd korún,
ktorú zanechali v Sociálnej poisÈovni.
Premiér by rad‰ej dal miliardy do ‰kolstva
“ako platiÈ krky súkromn˘ch správcovsk˘ch
dôchodkov˘ch spoloãností”.
Opozícia s úsmevom hodnotila niektoré
pasáÏe prejavu, kde prezident spomenul
pre neho alarmujúcu informáciu, Ïe vodu
z viacer˘ch horsk˘ch studniãiek v Tatrách
nemoÏno piÈ, lebo je zdraviu ‰kodlivá,
alebo Ïe by sa malo ráznej‰ie presadzovaÈ
zatepºovanie a rekon‰trukcia bytov.
Politológ Grigorij MeseÏnikov nepostrehol
v prejave nejaké posolstvo. “Sú problémy,
o ktor˘ch sa nezmienil alebo len okrajovo
a Ïiadali by si razantnej‰ie vyjadrenie, to
sa nestalo,” povedal politológ.
Nedokázal ani de‰ifrovaÈ, preão sa
rozhodol prezident vystúpiÈ. “Vyzeralo to
dramaticky, Ïe sa vyjadrí k nieãomu
závaÏnému, nakoniec sa vyjadril
v‰eobecne k stavu spoloãnosti,” dodal
MeseÏnikov.
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Prejav prezidenta prijali poslanci bez
emócií. Vystúpenia b˘valého prezidenta
Rudolfa Schustera vyprovokovali politikov
k väã‰ím vá‰Àam. Dzurinda na otázku
SME, v ãom boli prejavy Schustera a
Ga‰paroviãa odli‰né, po chvíli zamyslenia

1-416

povedal: “Pán prezident Schuster priamo
útoãil na mÀa a myslel si, Ïe na tom vyhrá
prezidentskú kampaÀ. Prezident
Ga‰paroviã nebol útoãn˘.”
7. 12. 2006
***

SLOVAKOTOUR
Je ãas zajistit si letenky do Evropy!
Zavolejte si o nejlep‰í ceny!

SPECIAL 2006-2007
SEAT SALE TO EUROPE
Praha, Ostrava, Brno, Bratislava, Ko‰ice,VídeÀ, Budape‰È
Do 12. prosince 2006 a od 28. prosince 2006 do 24. bﬁezna 2007
je cena od

589.00 +daÀ

Danû: Praha,Brno:193.00 dol., Ostrava: 208.00 dol.,
Bratislava, Ko‰ice 257.00 dol., VídeÀ 270.00 dol., Budape‰È 261.00 dol

Prodej konãí 31. prosince 2006
Zavolejte si o podrobnosti o cenách a jednotliv˘ch 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

Prezident nikoho
ne‰okoval

BRATISLAVA - sme (sp) Prezident Ivan
Ga‰paroviã predniesol v útorok v
parlamente svoje predstavy o tom, ako by
sa mal uberaÈ najbliÏ‰ie roky v˘voj v krajine.
Politici vystúpeniu niã zásadné nevyãítali,
ale ani ho osobitne nevyzdvihli. Ak sa aj
objavila kritika, b˘valá i súãasná vláda ju
skôr museli vyãítaÈ medzi riadkami.
Prezident Ga‰paroviã napríklad ocenil
reformy b˘valej vlády, keì povedal, Ïe
Slovensko sa drÏalo cieºov vyt˘ãen˘ch
Programom vlády SR v roku 2002 a
dosiahlo “veºmi dobré makroekonomické
ukazovatele” a Ïe reformy boli nevyhnutné.
Súãasne v‰ak dodal, Ïe im prospieva
“väã‰í súlad, pokojnej‰ie tempo a men‰ia
ostrosÈ krokov”.
Podporil my‰lienku moderného
sociálneho ‰tátu, ktorú ãasto spomína aj
premiér Robert Fico. Vyhlásenie súãasnej
vlády oznaãil za “sociálne ambiciózne”,
ale aby bolo úspe‰né, bude potrebné
jednoznaãnej‰ie podporovaÈ záujem o
vedomosti.
Premiér Fico prejav privítal, lebo “v
Ïiadnom prípade nerozdeºoval politickú
scénu”. Dokonca by vyzval prezidenta,
aby mal ão najãastej‰ie takéto verejné
vystúpenia.
Poslanec SNS Jozef ëuraãka prejav
pochopil ako “obhajobu na‰ej koalície”.
PoslankyÀa HZDS Zdenka Kramplová
povedala, Ïe prejav bol ‰truktúrovan˘ ako
správa o stave republiky. PovaÏuje ho za
vyrovnan˘ a “kvituje”, Ïe prezident vyzval
koalíciu a opozíciu, aby vytvárali prostredie
na presadenie záujmov v prospech
obãanov.
·éfa SDKÚ Mikulá‰a Dzurindu sklamalo,
Ïe prezident sa nevenoval klientelizmu,
korupcii a rodinkárstvu v súvislosti s
nomináciami ‰tátu do podnikov. Prejav
mu pripomínal prednes programového
vyhlásenia s t˘m, Ïe sa venoval v‰etkému,
ale bez návrhu rie‰ení. Dzurinda v‰ak

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

 TCT

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


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

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



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

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

TORONTO • PRAHA • OTTAWA • MONTRÉAL • BUFFALO • CHICAGO • ATLANTA
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Scházíme se ve stﬁedu - na kafe a besedu
MÛj kumpán Mervyn, s kter˘m se scházím kaÏdou stﬁedu na kafe a pokec, zmûnil rituál uvítání: dﬁív se mne ptal ‘Co je nového?’ Teì se pﬁi vítání ptává ‘Cos objevil
starého?’ Mervyn oslavil ‰edesátiny, jako já, a teì tvrdí, Ïe uÏ ho novoty a pokrok otravují. Pﬁed nûjak˘m ãasem Jerry, dal‰í úãastník na‰ich stﬁedeãních potlachÛ, pﬁi‰el
s hodinov˘m zpoÏdûním a notnû schvácen˘. Proklínal své auto, které nenastartovalo a musel zavolat odtahovou sluÏbu. Mervyn Jerrymu ﬁekl, Ïe kdyby namísto auta
mûl konû, nemûl by trampoty a dodal, Ïe neexistuje majitel konû, kter˘ by fungování a osedlání konû nerozumûl; coÏ se nedá ﬁíct o uÏivatelích koÀsk˘ch sil v automobilu.
Jerry mi pozdûji mezi ãtyﬁmi oãima sdûlil, Ïe se Marvyn urãitû pomátl. Pﬁed mûsícem mi Mervyn pﬁinesl film Papillon-Mot˘lek, s v˘teãnou hereckou dvojicí Steve
McQueen a Dustin Hofman v rolích vûzÀÛ, a ﬁekl, Ïe to je film natoãen˘ pﬁed tﬁiatﬁiceti léty, kter˘ musím vidût. Mot˘lka jsem vidûl v sedmdesát˘ch letech, pípnul jsem,
a Merv ﬁekl, Ïe teì jsem o tﬁicet let star‰í a ten filmov˘ záÏitek bude o tﬁi sta procent lep‰í. Nerad dávám Mervynovi za pravdu, ale ten film je fenomenální, ﬁekl jsem,
Ïe si nepamatuji za poslední léta film, kter˘ by tak upoutal mou pozornost. Mervyn se netají sv˘m pohrdáním a znechucením se souãasnou kulturní produkcí - naz˘vá
nové v˘tvory ‘v˘potky’, ãímÏ míní, Ïe se tvÛrci zapotí, ale nic valného nevytvoﬁí, co bychom si pamatovali je‰tû za rok.
Minulou stﬁedu mi Mervyn pﬁinesl knihu
od Jacka Londona a ﬁekl, Ïe si to musím
pﬁeãíst, protoÏe 22. listopadu bude
devadesáté v˘roãí mistrovy smrti. Potû‰il
jsem Mervyna sdûlením, Ïe Jack London
patﬁí i mezi mé mistry, ale Ïádal mne
dÛraznû, abych Martina Edena pﬁeãetl
znova a referoval mu. Rád mluvím o
knihách; extra k Londonovi se váÏe
klíãová situace z mého Ïivota, kterou
budu zítra Mervynovi rozvláãnû vyprávût.
Na poãátku sedmdesát˘ch let jsem
pracoval v zamûstnání, které mi pﬁipadalo
blbé, a mûl jsem chytrého kamaráda, s
kter˘m jsme pojali úmysl emigrovat z
‰edivého,
normalizovaného
âeskoslovenska do Austrálie. Jako první,

pﬁípravn˘ krok jsme se vrhli na angliãtinu.
Ale uãeni a procviãování jazyka po
veãerech u piva nám vÛbec ne‰lo do
hlavy, aã v opilosti nám jela angliãtina od
huby. Tehdy mne ozáﬁila my‰lenka vzít si
privátní hodiny od profesorky angliãtiny
Pachové z gymplu, která se mi snaÏila
vyloÏit tajemství angliãtiny v dobû, kdyÏ
se mnou sm˘kala puberta a na uãebnice
Eckersleyho nebylo pomy‰lení.
Profesorka Pachová mûla neskr˘vanou
radost z transformace nevalného
studenta v horlivého muÏe s titulem, coÏ
ostentativnû zdÛrazÀovala oslovováním
mé maliãkosti slovy ‘pane inÏen˘re’. O
pár mûsícÛ pozdûji, kdyÏ moje tupá hlava
strávila, co jsem mûl umût na gymplu,
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paní profesorka rozhodla, Ïe zaãneme
ãíst anglické kníÏky. Doporuãila mi
nav‰tívit ostravskou poboãku Zahraniãní
literatury, kde byly ke koupi anglické knihy
ti‰tûné v Moskvû. Za pultem - a zde je ta
Ïivotní událost- stála nádherná dívka v
roli prodavaãky cizojazyãn˘ch knih;
zlehka jsem krásnou dívku zatáhnul do
poradenství ve vûci mého poÏadavku
anglické ãetby a ona mne promptnû
zavedla k hromadû broÏovan˘ch
LondonÛ a s erudovaností neãekanou u
krasavic ﬁekla: dnes je pûtapadesáté
v˘roãí od úmrtí Jacka Londona; (zemﬁel
22. listopadu 1916.) Její krása okoﬁenûná
literární znalostí mi dala odrazov˘ mÛstek,
abych pomalu vybral dvû Londonovy
knihy a zároveÀ roz‰íﬁil osobní zájem o
krásnou prodavaãku.
Viditelnû ji imponovala porce obratn˘ch
lichotek a slíbila, Ïe se sejdeme po práci
v ‰est, k del‰í literární debatû. Jmenovala
se Eva; o pár hodin pozdûji jsem zjistil, Ïe
má pﬁeãteného celého Londona, kterého
jsem povaÏoval za v˘luãnû chlapskou
ãetbu a Ïe ho má v hlavû tak dobﬁe, Ïe
citovala celé odstavce, coÏ mi hromsky
imponovalo.

Netvrdím, Ïe jako návykov˘ ãtenáﬁ, jsem
hledal ãtenáﬁku do postele, ale stalo se.
Za pár let jsme se vzali, mûli syna,
druhého…
Pak jsme udûlali státnici z angliãtiny a
vzápûtí pláchli do Rakouska a v listopadu
1980 jsme poÏádali o vystûhování do
Kanady. Îijeme spolu pûtatﬁicet let a v
den v˘roãí smrti Jacka Londona slavíme
ná‰ zaãátek. Snad Mervyna zaujme moje
sblíÏení s Londonem, protoÏe se mnû na
to prima vzpomíná. Pﬁeãetl jsem Martina
Edena, sto let star˘ pﬁíbûh Londona
samotného, vãetnû prognózy trudného
konce, kter˘ sám sobû London popsal
dokonale.
Pﬁed mûsícem jsem ãetl autobiografii
ex-presidenta Clintona, a to srovnáno s
textem a hloubkou Martina Edena je
pouze bzuãením much v horkém dni. AÏ
to zítra povím Mervynovi, bude vrnût jako
nasycen˘ kocour, Ïe s ním souhlasím, Ïe
staré se dá znovuobjevovat na haldách
nového...
Zdravím a pﬁeji hezk˘ den a v‰ecko
dobré do objevování star˘ch pokladÛ.
Ross Firla - Sudbury
***

Letters

December 7, 2006

Plánování Ïivotního stylu v dÛchodu
âást 8: Podrobnûji o Guaranteed Income Supplement
Na základû dotazÛ nûkolika ãtenáﬁÛ seriálu o kanadském penzijním systému jsem
se rozhodl vrátit se k tématu Guranteed Income Supplement (GIS). Základní
informace o této souãásti podpory penzistÛ s nízk˘m pﬁíjmem byly uvedeny v 17.
vydání Satellite 1-416 z 31. srpna 2006. Dnes chci objasnit, jak se platby GIS
vypoãítávají pro rÛzné skupiny penzistÛ.
Pro zopakování: podmínky pro získání GIS jsou dvû. Îadatel se jiÏ kvalifikoval
a pobírá platby Old Age Security a jeho pﬁíjem, anebo souãet pﬁíjmu jeho a manÏela
ãi manÏelky, nepﬁevy‰uje urãitou sumu. Pﬁíjmem se rozumí ve‰ker˘ pﬁíjem ze
zamûstnání, penze od zamûstnavatelÛ, platby z osobních RRSP, platby penze ze
zahraniãí, úroky z úspor, v˘nosy z investic, nájem z nemovitostí, a ostatní platby
jako podpory v nezamûstnanosti, nemocenská, alimenty a podobnû. Platby Old Age
Security, GIS samotná a Allowance se do pﬁíjmu nezapoãítávají.
Pro pochopení, jak se GIS platby vypoãítávají je dÛleÏité znát dva principy. Za
prvé, typ platby závisí na vûku, pﬁíjmu a manÏelském statusu penzisty. Za druhé,
základní sazba penze se sniÏuje v závislosti na pﬁíjmu penzisty. Jin˘mi slovy, plnou
základní sazbu dostane ten, kdo kromû Old Age Security, GIS a Allowance nemá
prakticky Ïádn˘ dal‰í pﬁíjem.
Nyní se podívejme, jak jsou definovány skupiny penzistÛ a jak se vypoãítají platby
GIS po kaÏdou z nich. V první skupinû jsou penzisté, kteﬁí Ïijí sami - jsou svobodní,
rozvedení nebo ovdovûlí. Základní sazba GIS pro tuto skupinu je $602.91. Tato
sazba se sniÏuje o jeden dolar za kaÏd˘ch $24 pﬁíjmu penzisty. Napﬁíklad, penzista
s mûsíãním pﬁíjmem $400 ($4,800 roãnû) z penze CPP dostane sníÏenou GIS penzi
ve v˘‰i $402.91. Penzisté v této skupinû ztratí nárok na GIS ve chvíli, kdy jejich
pﬁíjem dosáhne $14,472.00 roãnû.
Ve druhé skupinû jsou penzisté, kteﬁí Ïijí s manÏelem ãi manÏelkou a oba pobírají
Old Age Security penzi. Základní sazba GIS pro tuto skupinu je $395.54 pro
kaÏdého z nich. Tato sazba se sniÏuje o jeden dolar za kaÏd˘ch $48 jejich celkového
pﬁíjmu (souãtu obou). Penzisté v této skupinû ztratí nárok na GIS ve chvíli, kdy suma
jejich pﬁíjmÛ dosáhne $19,008.00 roãnû.
Ve tﬁetí skupinû jsou penzisté, kteﬁí Ïijí s manÏelem ãi manÏelkou a pouze Ïadatel
pobírá Old Age Security penzi. Základní sazba GIS pro tuto skupinu je $602.91.
Tato sazba se sniÏuje o jeden dolar za kaÏd˘ch $48 jejich celkového pﬁíjmu (souãtu
obou) nad sumou $5,951.99. Penzisté v této skupinû ztratí nárok na GIS ve chvíli,
kdy suma pﬁíjmÛ Ïadatele a manÏela ãi manÏelky dosáhne $34,845.00 roãnû.
Ve ãtvrté skupinû jsou penzisté, kteﬁí Ïijí s manÏelem ãi manÏelkou a ten ãi ta
pobírají penzi v rámci Allowance (je jim 60 aÏ 64 let). Základní sazba GIS pro tuto
skupinu je $395.54. Tato sazba se sniÏuje o jeden dolar za kaÏd˘ch $48 jejich
celkového pﬁíjmu (souãtu obou). Penzisté v této skupinû ztratí nárok na GIS ve
chvíli, kdy suma pﬁíjmÛ Ïadatele a manÏela ãi manÏelky dosáhne $26,880.00 roãnû.
Sazba Allowance, kterou pobírá manÏel ãi manÏelka je $887.47. Ta se sniÏuje o tﬁi
dolary za kaÏd˘ch $48 jejich celkového pﬁíjmu (souãtu obou), aÏ se vytratí úplnû na
hranici $26,880.00 roãnû.
Správce penzijního systému, Human Resources and Social Development Canada
poskytuje na sv˘ch internetov˘ch stránkách tabulky pro v˘poãet plateb GIS a
Allowance, takÏe kaÏd˘, kdo má zájem si tam mÛÏe svoji penzi zkontrolovat.
âtenáﬁi bez pﬁístupu k internetu mû mohou kontaktovat a já jim uvedenou informaci
vyhledám.
Je‰tû pro úplnost, pro ty, kteﬁí si v‰imli, Ïe v ãlánku z 31. srpna 2006 jsou uvedeny
sazby GIS jiné, neÏ uvádím dnes. DÛvodem je to, Ïe základní sazby penze v rámci
Old Age Security, GIS a Allowance jsou aktualizovány ãtyﬁikrát roãnû (v lednu,
dubnu, ãervenci a ﬁíjnu) na základû aktuálního v˘voje inflace. Dnes tedy uvádím
sazby platné od leto‰ního ﬁíjna do aktualizace v lednu pﬁí‰tího roku.
Zdroje dal‰ích informací: website Social Development Canada www.sdc.gc.ca
Ing. Miroslav Princ, MBA je finanãním poradcem u firmy Freedom 55 Financial.
Budete-li mít dotazy ohlednû uvedené problematiky, mÛÏete je zasílat na adresu
na‰í redakce anebo pﬁímo autorovi ãlánku.
***
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Body pro ﬁidiãe

ANNA PLE·KOVÁ:

Nejsem hlasatelem hesla „Jsem ﬁidiã a kdo je víc?“ ale na druhou stranu, to dá rozum,
ﬁidiãem nemÛÏe b˘t ledaskdo. AÈ chcete nebo ne, b˘t ﬁidiãem, motoristou, pﬁedstavuje
urãitou hodnost, tomu odpovídající dÛstojnost, vy‰‰í zaﬁazení ve spoleãnosti, zkrátka
ocenûní schopností moderního ãlovûka. Dokonce mám za to, Ïe mûﬁit vyspûlost toho
kterého národa poãtem ﬁidiãÛ motorov˘ch vozidel není vÛbec od vûci.
Takhle kdyby prosím pûknû uvaÏovaly zodpovûdn˘ orgánové, nemohla by nikdy
vzniknout dne‰ní atmosféra podezﬁívavosti vÛãi nám ostrakizovan˘m obãanÛm-motoristÛm.
Podezﬁívavosti z na‰ich údajn˘ch programov˘ch nepravostí, nebo dokonce ze zloãinn˘ch
úmyslÛ. Jako by ani neexistovala presumpce neviny. A odtud je jiÏ jen krÛãek k vydávání
nejrÛznûj‰ích buzeraãních opatﬁení, vyhlá‰ek a zákonÛ, onen stupidní bodov˘ systém
nevyjímaje.
Ale naã se rozãilovat, Ïe? Nic není tak horké, jak se uvaﬁí. Vûﬁme, Ïe se nakonec najde
dost rozumn˘ch politikÛ, kteﬁí poãet trestn˘ch bodÛ potﬁebn˘ch k zabavení ﬁidiãského
prÛkazu buì zv˘‰í, nebo je zru‰í úplnû, abychom mohli jezdit svobodnû jako dﬁív. Ostatnû,
i oni sedávají za volanty, i oni patﬁí do náruãe velkého národa motoristÛ. UÏ z tohoto
dÛvodu nestojí za to brát tuhle záleÏitost pﬁíli‰ váÏnû. Nicménû, napûtí ve spoleãnosti
dosud existuje a trocha relaxace rozhodnû neu‰kodí. Dovolte tedy, abych nabídl svÛj
vlastní „bodov˘ systém“, zábavnou hru pro potûchu vûãnû mladistvého motoristického
srdce. Posuìte sami.
Je zaloÏena na tom, co kaÏd˘ z nás ﬁidiãÛ moc dobﬁe zná. TotiÏ na psychologické válce,
která je proti nûmu vedena. Jen si vzpomeÀte na takové ty komické policajtské figuríny u
pﬁíkopÛ, na dráÏdivé cedule pﬁed údajn˘mi úseky s mûﬁenou rychlostí, na citovû vydírající
tabule jako Ïe tady Ïijí dûti, na klamavou optikou pﬁedstíran˘ zv˘‰en˘ práh na vozovce, ale
i na morbidní v˘ãty mrtv˘ch na silnicích a na exemplárnû vystavené vraky z dopravních
nehod na kﬁiÏovatkách.
Pravidla hry jsou jednoduchá. VyÏadují samozﬁejmû pozorného ﬁidiãe, kter˘ si v‰ech
tûchto chytákÛ a pastí v‰ímá a podle toho, zda jej zaskoãí ãi vylekají, si odeãítá trestné body.
Urãující je reakce va‰í nohy na plynovém pedálu, coÏ mÛÏe spolujezdec spolehlivû
kontrolovat. A aby hra byla pestﬁej‰í, pﬁijímají se i sázky. Osobnû rád tvrdím hru flekem,
obãas risknu durcha, aby bylo o zábavu postaráno.
Jediné, co tuto jedineãnou hru kazí je nedostateãnost a slaboduchost soupeﬁe. Orgánové
nás totiÏ nedÛstojnû podceÀují, ba pﬁímo tím sv˘m prÛhledn˘m blafováním zesmû‰Àují.
Policejní figuríny rezatí po léta na stejném místû v poloze postﬁelené kuÏelky, skuteãné
mûﬁení rychlosti vycítí zku‰en˘ ﬁidiã jiÏ zdaleka, a tam kde upozorÀují na dûti, natrefíte
leda tak na opilce bez rozdílu vûku. Vynalézavost orgánÛ je u nás vskutku prachbídná. Jako
by neznaly základní pravidlo psychologického boje: Pﬁekvapit! Zaskoãit! Dokonale
blafovat!
Nemûl bych jim radit, ale vá‰eÀ pro hru mi nedá. Tak tﬁeba ze zahraniãí známe, pieta
nepieta, ‰okující zobrazení zohaven˘ch lidsk˘ch tûl po dopravní nehodû. A popustíme-li
trochu uzdu fantazii ve stylu Alfréda Hitchcocka, co tﬁeba dokonalé trojrozmûrné projekce
loudavé maminky s koãárkem na pﬁechodu pro chodce? Ale coÏ, za hororov˘mi scénami
nemusíme vÛbec utíkat aÏ do ﬁí‰e fantazie. Kdepak. Kter˘pak ﬁidiã dosud nesly‰el o
Dantovû peklu podobn˘ch divok˘ch krajích, kde ménû civilizovaní obyvatelé berou právo
a spravedlnost do sv˘ch rukou. Jo, tady by pﬁece staãilo pro motoristy malinké, úplnû
jemné varováníãko. VÏdyÈ povûsti o lynãování zaváhajících ﬁidiãÛ ãernou domobranou
pÛsobí i na nás stateãné pány ‰oféry hrozivûji, neÏ v‰echny pﬁedcházející finty a triky
dohromady.
Ale hra je hra, nic se nesmí pﬁehánût. NedopusÈme tedy, aby psychologická válka, bodové
systémy a v‰echny ty ‰ikany vÛãi nám, motoristickému národu, odchovávaly bázlivce a
ustra‰ené obãánky za volantem. Ale tak daleko to v zemi dobrého vojáka J. ·. urãitû
nedojde.
Miroslav Petr-Hradec Králové
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Vo víre drog
Ukázka z kníÏky, která má vyjít v slovenském nakladatelství Tranoscius.

Jedenásta kapitola
Vonku bolo príjemne, zaãínala sa jar.
Prechádzali sme sa s Rudom po meste, ja
som si prezerala v˘klady. Mala som akurát
po v˘plate, dlhy som splatila a nieão mi
e‰te zostalo. Mala som chuÈ kúpiÈ si nieão
pekné, preto sme vo‰li do jedného
obchodu. Nevedela som, ão presne chcem,
ale nakoniec som si kúpila bordové triãko
na zapínanie. Vy‰li sme z obchodu a Rudo
zamieril k telefónnym búdkam.
“Ideme k Janovi?” sp˘tala som sa. Rudo
súhlasne prik˘vol. Vytoãil jeho ãíslo a
povedal mu, nech o minútu otvorí.
Onedlho sme uÏ sedeli u Jana a Rudo sa
sp˘tal Laca, ãi má pumpu.
“Rudo, neopováÏ sa!” skríkla som.
“UÏ len posledn˘ raz,” odpovedal.
“Keì si to pichne‰, je medzi nami koniec.
Rad‰ej si viac ‰nupni, alebo sa oÏer, ale
nedávaj si to do Ïily!” prosila som ho, na ão
sa ozval Laco.
“Anna, kto si to raz pichne, uÏ neprejde na
‰nupanie. Jednoducho sa to nedá. Zo
‰nupania nemá‰ flash. Nepoznám takého,
kto od pichania pre‰iel na ‰nupanie. UÏ je
neskoro,” vyhlásil.
“Laco, nepredávaj mu tú pumpu,”
poÏiadala som ho, ale zbytoãne.
Rudo si nedal povedaÈ a kúpil si dávku za
sto korún. Nemohla som sa na to pozeraÈ.
Bolo mi stra‰ne ºúto a bolelo ma, Ïe mne
blízky ãlovek si takto ubliÏuje. UbliÏovala
som si síce aj ja, ale nepichala som si.
Laco vytiahol pumpu z Rudovej Ïily a
opláchol ju. Bola som ne‰Èastná a zároveÀ
veºmi nahnevaná. Rudovi bolo dobre, bol
pokojn˘ aj spokojn˘ a zaãal sa mi milo
prihováraÈ. Zrazu v Àom bolo toºko citu,
ako v ãasoch, keì e‰te nebral drogy.
Nesmierne ºutoval, Ïe ma sklamal a pichol
si, a sºúbil, Ïe to bolo naposledy. Takto
som mu e‰te veºa ráz naletela. SnaÏila
som sa s t˘m zmieriÈ, hoci som vedela, Ïe
cesty späÈ niet.
Pre‰iel asi mesiac a Rudo uÏ bol tak
ìaleko, Ïe si kupoval ihly sám. V lekárni
dostaÈ jednu za necel˘ch päÈ korún.
Raz sme opäÈ sedeli u Jana. Bola som na
tom finanãne dosÈ biedne. Bolo tesne pred

662 Queen St. West, Toronto, M6J 1E5
email: nitratravel@gmail.com

Czech Airlines
Praha-Brno-Ostrava-Bratislava-Kosice and beyond...

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
Vienna and beyond…
4. 11. - 14. 12. 2006 / 24.12. 2006 -28. 2. 2007

from $ 599 CAD + $150 CAD taxes

v˘platou a nebolo si od koho poÏiãaÈ.
Rudo si kúpil tovar. Aj mne kúpil za sto
korún. Bola som dosÈ podráÏdená a
povedala som mu:
“NemôÏe‰ mi nechaÈ aj z tvojho? I tak si to
pichá‰ a nepotrebuje‰ aÏ toºko.”
Rudo sa v‰ak akosi k tomu nemal. Sºúbil,
Ïe skoãí domov pre peniaze a Ïe sa mi
e‰te ujde. Dala som si teda len polovicu
kilovky, zvy‰ok som zhrnula do papierika.
Naraz zo mÀa vyletelo:
“Rudo, keì nebude‰ maÈ peniaze, ja si to
pichnem! Tento tovar je nejak˘ slab˘,
aspoÀ mi to zaberie!”
“NeopováÏ sa!” tvrdo na mÀa pozrel.
Aby mu v‰ak bolo jasné, Ïe to myslím
váÏne, kúpila som si od Laca za dvadsaÈ
korún pumpu. PoloÏila som ju pred seba a
odhodlane pozrela na Ruda.
“Myslím to váÏne. Poãkám, k˘m sa vráti‰,”
vyhlásila som.
Rudo mi e‰te raz povedal, aby som to
nerobila, a odi‰iel domov po peniaze. Vrátil
sa o pol hodiny. Pozrela som sa naÀho a
on sa ma sp˘tal:
“UÏ si si to pichla, v‰ak?”
“E‰te nie. Má‰ peniaze?” chcela som
vedieÈ.
“Akurát pre seba. Nezohnal som viac,”
odpovedal.
Viac mi nebolo treba. K˘m si on pripravoval
tovar, schmatla som pumpu, lyÏiãku, pohár
vody, kyselinu citrónovú, ako aj zvy‰ok
tovaru, ktor˘ som si odloÏila, a ‰la som do
izby za Karãim. Bol to tieÏ narkoman, ktor˘
tu b˘val aj s priateºkou. Tá ich obidvoch
Ïivila prostitúciou.
“Urobí‰ mi to, prosím Èa?” poprosila som
Karãiho.
Len prik˘vol a zaãal mi pripravovaÈ dávku.
Prevaril ju v lyÏiãke, cez cigaretov˘ filter
natiahol striekaãku, dva razy do nej brnkol
prstom, aby sa tekutina v nej
“povyrovnávala”. Bola som nervózna, lebo
som vedela, Ïe vedºa je Rudo a mohol by
mi to prekaziÈ. Trochu som sa aj bála,
pretoÏe som si vÏdy myslela, Ïe keì sa
ãosi také pichne do Ïily, musí to veºmi
bolieÈ. Vôbec to v‰ak nebolelo. Chytila
som si pravú ruku a napumpovala ju. Karãi
nemal nijak˘ problém nájsÈ mi Ïilu, aj keì
som ich nemala ktovieako viditeºné. Na
v‰etko som sa pozerala. Keì niekto robil
nieão mne, musela som to vidieÈ. Mala
som vtedy vÏdy pocit, Ïe ma to bude
menej bolieÈ, neÏ keby som sa nepozerala.
Niã som necítila. Karãi mi to aplikoval ako
nejaká zdravotná sestra. Trafil mi Ïilu na
prv˘ raz, presvedãil sa, ãi je tam, ãiÏe do
striekaãky natiahol trochu krvi a potom uÏ
len tlaãil piest dovnútra. Nato striekaãku
vytiahol a kázal mi priloÏiÈ si na miesto
vpichu prst. Pre‰lo asi päÈ minút a ja som
cítila, Ïe je po kríze. Flash som si veºmi
neuvedomovala, veì tovaru som nemala
veºa, akurát viem, Ïe to nebolo niã stra‰né
ani nepríjemné.
“Vìaka,” povedala som Karãimu, vzala
vercajg a vrátila sa do kuchyne, kde sedeli
Jano, Laco a Rudo.
“Ty si si to pichla? Anna, preão?” vyletel na
mÀa Rudo, cel˘ ne‰Èastn˘.
“UÏ sa stalo. Myslela som, Ïe zoÏenie‰
peniaze. A keì si aj ty pichá‰, môÏem si aj
ja, nie?” brala som to dosÈ povrchne.
V ten veãer sme odi‰li od Jana spolu.
Rudo ma prosil, tak ako ja jeho predt˘m,
nech to viac nespravím. Sám v‰ak urãite
tu‰il, Ïe je to zbytoãné, pretoÏe ako mi
povedal Laco:
“Kto si raz pichne, uÏ neprestane.”
***
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Umûní, elegance,
dokonalost úderÛ,
chování dÏentlemana, klid
a jistota ... fenomén RF
Coby amatérsk˘ snaÏivec v bílém sportu,
aã dnes uÏ ona absolutní úborová bûloba
je neÏ vzpomínkou (s v˘jimkou
Wimbledonu) nemohu si odpustit tûchto
nûkolik ﬁádek upﬁímného obdivu.
KaÏd˘ druh lidského snaÏení a usilování
proslaví ti nejzdatnûj‰í, nejnadanûj‰í,
nejpracovitûj‰í. Nebudu zde jmenovat
takové notoricky známé pﬁíklady jako
Newtona a Alberta Einsteina. A jiní
geniové.
Ve sportu se o genialitû jako takové dá
sotva hovoﬁit. Spí‰ jen o v˘jimeãném
talentu a k nûmu dodané píli. V lyÏování
byl takov˘m borcem kupﬁ. I. Stenmark, v
cyklistice
L.
Armstrong
(zde
pﬁedpokládám, Ïe v‰echna jeho drogová
obvinûní jsou neoprávnûná a nebudou
dokázána). A jsou mnozí dal‰í, právem
slavní a obdivovaní.
Vzhledem k nedokonalosti svého zdraví,
coÏ zbavilo mne aktivního snaÏení na
ledû,
na
volejbalovém
nebo
basketbalovém kurtû, tenis se stal v
posledních letech m˘m sportem
nejpodstatnûj‰ím a velmi oblíben˘m.
TakÏe, abych se pﬁiuãil nûãemu novému,
coÏ je v mém vûku cosi jako snaÏení
Sisyfovo, obãas sleduji tenisové turnaje
profesionálÛ.
AÈ uÏ raketami, zv˘‰ené jejich
razantnosti, ponûkud zmûnûn˘m stylem
úderÛ, hra se oproti minul˘m ãasÛm, v
nichÏ kralovali skvûlí hráãi ....Borg, Lendl,
Connors, McEnroe a dal‰í, v poslední
dobû Sampras, ponûkud pozmûnila. Dle
mého názoru pro diváka se stala
zajímavûj‰í. Prudkost úderÛ znesnadÀuje
okamÏit˘ nástup k síti po servisu. Boj o
kaÏd˘ bod se k radosti diváka oproti
minul˘m létÛm prodluÏuje a to hlavnû na
t. zv. rychl˘ch kurtech, jak˘mi jsou ty
travnaté, ale i s tvrd˘m povrchem.
Taková zmûna nikterak neãiní cestu k
prvenství jednodu‰‰í a snadnûj‰í.
Vyhrávat jeden turnaj za druh˘m, ty
nejhlavnûj‰í stejnû jako ménû dÛleÏité,
ale také v˘znamné a v mnoha svûtov˘ch
mûstech, není asi tak snadné, jak se
mÛÏe zdát. Dokonce si myslím, Ïe
neporu‰en˘ ﬁetûzec takov˘ch v˘her je
dnes neménû hodn˘ obdivu jako za ãasÛ
tﬁeba Borga nebo Rod Lavera. Ba moÏná,
Ïe obdivuhodnûj‰í.
KaÏd˘m rokem objevují se v tenisové
profesionální arénû dal‰í nadaní mladíci
(a mladice), tréninkové metody jsou
dozajista sofistikovanûj‰í a konkurence
rok od roku silnûj‰í.
A tak tím více, alespoÀ dle mého názoru,
vyniká hra dnes nejlep‰ího tenisty R.
Federera. Nepamatuji, Ïe by kdy byl v
bodovém hodnocení mezi prvním hráãem
a druh˘m a ostatními takov˘ rozdíl jak je
tomu dnes v pﬁípadû Federera. A nejen
to. Kromû talentu, Federer se na kurtech
chová dÛstojnû a to i v situacích, kdy
divák uÏ konstatuje ...nemá dneska svÛj
den. Ani veliká a zbyteãná chyba nevyvádí
v‰ak ·v˘cara z klidu. Jeho raketa není
mr‰tûna o kurt. Snad jen mírná grimasa
nespokojenosti se sebou sam˘m
zachycuje ve tváﬁi Federera kamera. A
pak dokonal˘ servis-eso a dal‰í dokonal˘
prohoz klasick˘m backhandem... a
skeptick˘ divák si uvûdomuje svÛj
neoprávnûn˘ pﬁedpoklad.
Jako obãasn˘ aktivista tohoto sportu

uvûdomuji si dosti dobﬁe, jak˘ nápor musí
na mysli hráãe, jenÏ usadil se jaksi na
první pﬁíãce Ïebﬁíãku, kaÏd˘ dal‰í zápas
pÛsobit. Ale moÏná se m˘lím, neboÈ
nejsem Federer. Pﬁesto v‰ak ... dominace
v tom ãi onom sportu není jen sláva a
uspokojení, ale i ono mentální vypûtí,
jaksi podvûdomû spojené s vûdomostí,
Ïe ti, co zaplacením vstupného do znaãné
míry umoÏÀují v˘dûlky profesionálním
hráãÛm. oãekávají dal‰í vítûzství (stejnû
jako ti, kter˘m je ten nejlep‰í nûjak
nesympatick˘, prohru), myslím, Ïe není
cizí ani takov˘m mistrÛm hry jak˘m je
dnes k˘mkoli neporaziteln˘ Federer.
Tenis je sport mírumilovn˘, prost˘
fyzického kontaktu a docela vzdálenû
pﬁipomínající ...hm .. tﬁeba ‰achy. A to je
mi na nûm pﬁíjemné. I kdyÏ, ve sv˘ch
dorosteneck˘ch letech sledoval jsem se
zájmem utkání kdysi slavného boxera
Julia Tormy.

A na zvûr jen malinkat˘ detail.
KdyÏ svÛj vzestup na vrchol
profesionálního tenisu Roger Federer
zaãínal, jeho podivn˘ drdolerc svázan˘ch
vlasÛ nijak jeho vizáÏi nepﬁispíval. Nûkdo
mu moÏná poradil, tﬁeba jeho Mirka,
pohledná dívka slovanského pÛvodu a
jeho manaÏerka, aby se ho zbavil. Dneska
s pﬁimûﬁenû bujn˘mi kadeﬁemi
podvázan˘mi stuÏkou s logem Nike,
vypadá docela jinak. A je to dobﬁe. Patﬁí
to dokonale k jeho fenomenálnímu tenisu.
Osobnû doufám, Ïe jeho v˘kony, stejnû
jako v˘kony mnoha dneska ‰piãkov˘ch
hráãÛ (zajímavé je, Ïe nejsou krom
mal˘ch v˘jimek z USA) budou je‰tû pár
let stejnû znamenité.
Ale abych tu oslavnou tirádu uvedl na
rozumnûj‰í míru ... myslím si, Ïe turnajové
odmûny jsou sice vysoké, ale jaksi
zdÛvodnitelné poﬁadateli poãtem platících
divákÛ, ale sumy, které slavní sportovci

dostávají za t.zv. edorsementy, to je tedy
znaãná nemravnost.
A pokud se nem˘lím, Ïádnou ohromnou
fotografii R. Federera za tímto úãelem
poﬁízenou, jsem je‰tû, ke svému
uspokojení, nevidûl.
Ale moÏná, Ïe jsem pecivál a mezi lidi
moc nepﬁijdu ...
Vladimír Cícha -Vancouver
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
7.12.2006 v 18:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
21.12.2006
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Gambrinus liga

Slovenská liga CorgoÀ

16. kolo

22. kolo (25.11. 2006): FC Nitra-Banská
Bystrica 1:0 (1:0), MFK RuÏomberok-M·K
Îilina 1:1 (0:1), FK ZTS Dubnica-Spartak
Trnava 1:0 (1:0), Slovan Bratislava-Inter
Bratislava 1:3 (0:2), MFK Ko‰ice-AS Trenãín
2:1 (1:0), FC Senec-Artmedia 1:2 (0:0).
***

Teplice-Slavia 2:4 (0:3)
Branky: 77. Fenin, 84. Kroupa-7. a 29. ·vec,
33. Foﬁt, 57. Doãkal. Diváci: 3682.
Sparta-PlzeÀ 1:0 (0:0)
Branka: 51. Sivok. âK: 66. P. Knakal (P).
Diváci: 4405.
Boleslav-Slovácko 2:2 (1:2)
Branky: 41. Holub, 86. Rajnoch-25. Zeher,
45. Racko. Diváci: 4035.
Ostrava-Liberec 1:1 (0:0)
Branky: 70. Rajtoral-73. Pudil. Diváci: 7103.
Pﬁíbram-Most 0:0
Diváci: 2168.
Budûjovice-Olomouc 2:0 (2:0)
Branka: 3. Vole‰ák, 45.+2 Svátek z pen.
Diváci: 3296.
Jablonec-Kladno 3:0 (1:0)
Branky: 28. a 76. Lafata, 78. Valenta. Diváci:
2850.
Zlín-Brno 3:0 (1:0)
Branky: 42. Luka‰tík, 76. âinãala z pen., 85.
·mahaj. âK: 45. Mazuch (Brno). Diváci: 2563.
***

17. kolo
Kladno-Sparta 0:2 (0:1)
Branky: 7. Koláﬁ, 63. Rezek. Diváci: 3455.
Slovácko-Tescoma Zlín 0:0
Diváci: 5335.
Brno-Teplice 2:2 (0:0)
Branky: 65. Stﬁe‰tík, 82. Kuncl-76. Benát, 87.
Kroupa. Diváci: 2740.
PlzeÀ-Pﬁíbram 2:0 (1:0)
Branky: 10. Fillo, 90.+4 Krbeãek. âK: 32.
Paﬁízek. Diváci: 3101.
Olomouc-Boleslav 3:1 (1:0)
Branka: 29. Janotka, 51. M. Hubník, 83. V.
Schulmeister-68. Sedláãek. Diváci: 4527.
Most-Jablonec 3:1 (2:0)
Branky: 11. Brzezina, 33. Prá‰il, 62. Zbonãák65. Valenta. Diváci: 4590.
Slavia-Ostrava 2:1 (0:0)
Branky: 55. Vlãek, 90+1. Necid.-62. Rajtoral.
âK: 21. Besta (Ostr.). Diváci: 5283.
Liberec-Budûjovice 2:0 (0:0)
Branky: 55. Ko‰Èál, 64. Zápotoãn˘ z pen.
Diváci: 5645.
***

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

17 10
17 10
17 9
17 9
17 6
17 6
17 7
17 6
17 5
17 5
17 4
17 5
17 5
17 3
17 2
17 1

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

1
3
2
5
4
4
6
5
6
6
6
9
9
9
8
10

19:6
29:15
24:9
26:20
21:18
15:16
19:22
30:24
23:23
18:20
21:24
17:23
16:26
11:21
11:21
11:23

36
34
33
30
25
25
25
24
21
21
19
18
18
14
13
9

Na ligu v bﬁeznu
Praha-právo-Gambrinus liga zaãne svoji
jarní ãást osmnáct˘m kolem pÛvodnû
plánovaného 10. bﬁezna a nikoliv o t˘den
dﬁíve. DÛvodem chystan˘ch termínov˘ch
zmûn je ME hráãÛ do 21 let. Podle
pÛvodního programu by liga skonãila 16.
ãervna, ale podle potﬁeb reprezentace to
musí b˘t 26. 5.
„Jaro skuteãnû zaãne podle plánu 10.
bﬁezna 18. kolem. Nic dopﬁedu
nebudeme posouvat. Abychom stihli
závûr ligy do konce kvûtna, budou
vloÏena dvû ligová kola. Termíny máme
a dojde k tomu nûkdy v dubnu nebo
kvûtnu, kdy uÏ bude vût‰í jistota kvalitních
terénÛ. VloÏená kola nebudou
pﬁedﬁazena z konce soutûÏe, abychom
nenaru‰ovali rozlosování, ale pÛjdou
plynule za sebou. Termíny vloÏen˘ch kol
oznámíme vãas. Kluby byly o v‰em
informovány,“ ﬁekl Právu ‰éf oddûlení
profesionálního fotbalu âMFS Ivo Lubas.
***

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

22 16
22 13
22 10
22 8
22 8
22 9
22 9
22 7
22 6
22 6
22 6
22 3

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

2
6
8
7
7
9
10
10
9
9
10
14

53:13
40:28
29:29
26:18
23:25
22:30
16:21
24:32
25:25
24:35
22:33
17:32

52
42
34
31
31
31
30
26
25
25
24
14

Nitra a Slovan udrÏali osmiãku
BRATISLAVA-sme/sk-Nakoniec v‰etko
dopadlo podºa papierov˘ch predpokladov.
Pred sobotÀaj‰ím posledn˘m jesenn˘m kolom
futbalovej CorgoÀ ligy boli na dve postupové
miesta do prvej osmiãky traja kandidáti. Nitre
so Slovanom staãili doma na udrÏanie sa v
nej aj nerozhodné v˘sledky, Trnava musela v
Dubnici vyhraÈ a spoliehaÈ sa na zakopnutie
súperov.
Spartak v‰ak na PovaÏí svoju úlohu
nezvládol. Dubnick˘ IÏvolt mu strelil jeden z
najkraj‰ích gólov jesennej ãasti súÈaÏe a
potom sa dvakrát zatriaslo brvno Hrdinovej
bránky. Trnavsk˘ fini‰ pri‰iel neskoro a aj
obranca Poljovka priznal, Ïe to nebol v˘kon
hodn˘ troch bodov.
Slovan v 86. bratislavskom derby zhorel
psychicky. Za sedem minút prehrával s
Interom 0:2 a nemal vnútornú silu v˘sledok
otoãiÈ. Zrejme ho v tom utvrdili aj priebeÏné
správy z Dubnice. Îlto-ãierni, uÏ pred zápasom
zbavení akéhokoºvek stresu, boli kompaktnej‰í a dokonale vyuÏili rozpoloÏenie
belas˘ch.
Nitra si ustráÏila miestenku v lep‰ej osmiãke.
Zásluhou gólu Michala Farka‰a sa upokojila
a keìÏe banskobystrická Dukla hrala bez
záujmu, pod Zoborom uvidia aj na jar muÏstvá
bojujúce o ligov˘ titul.
Nadstavbová ãasÈ bojov o majstra sa zaãne
3. marca 2007. Na programe bude 14 kôl,
kaÏd˘ sa stretne s kaÏd˘m dvakrát.
Îrebovanie skupín o titul a prelínacej súÈaÏe
bude v januári.
V prelínacej súÈaÏi sa stretnú: Inter, Dubnica,
Trnava, Trenãín, Rimavská Sobota, ·aºa,
Zlaté Moravce a Moãenok. V‰etk˘ch osem
tímov zaãne od nuly. Po ‰trnástich kolách
postúpia prvé ‰tyri muÏstvá tabuºky do CorgoÀ
ligy, hor‰ie kvarteto si zahrá v I. lige.
***

TABUªKA PRVEJ OSMIâKY

1. Îilina
2. Artmedia
3. RuÏomberok
4. Nitra
5. B. Bystrica
6. Ko‰ice
7. Slovan
8. Senec

14 10
14 9
14 5
14 6
14 4
14 5
14 4
14 2

2
2
5
1
5
1
3
3

2
3
4
7
5
8
7
9

34:7
29:17
13:13
10:13
12:18
16:23
13:20
11:27

32
29
20
19
17
16
15
9

O2 hokejová extraliga
25. kolo: Vsetín-PlzeÀ 2:0, Tﬁinec-K. Vary
5:1, Znojmo-Pardubice 4:3, Budûjovice-Zlín
3:4 pp, Litvínov-Vítkovice 3:7, LiberecSparta 3:2 sn, Slavia-Kladno 6:5.
26. kolo: Zlín-Vsetín 4:1, Vítkovice-Slavia
3:6, PlzeÀ-Liberec 2:4, Kladno-Budûjovice
6:7 pp, Sparta-Tﬁinec 4:3, K. Vary-Znojmo
3:0, Pardubice-Litvínov 5:3.
27. kolo: Kladno-Litvínov 1:2, PardubiceVsetín 4:0, Zlín-Vítkovice 3:2, SpartaZnojmo 1:2, Liberec-K. Vary 6:2, TﬁinecBudûjovice 2:1, PlzeÀ-Slavia 1:3.
28. kolo: Vsetín-Sparta 3:4, BudûjovicePlzeÀ 1:4, Znojmo-Kladno 4:3 sn, LitvínovZlín 3:4 sn, Pardubice-Vítkovice 5:1, LiberecTﬁinec 0:1, Slavia-K. Vary 2:4.
29. kolo: Zlín-Slavia 4:5 pp, Tﬁinec-Znojmo
7:2, Kladno-Pardubice 4:1, PlzeÀ-Vítkovice
2:5, Sparta-Litvínov 5:2, K. Vary-Vsetín 7:0,
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Liberec-Budûjovice 3:1.
30. kolo: Zlín-Pardubice 3:2, BudûjoviceK. Vary 3:2 sn, Vsetín-Tﬁinec 2:3, SpartaSlavia 4:2, Vítkovice-Kladno 5:1, ZnojmoPlzeÀ 4:2. Litvínov-Liberec 5:3.

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

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

86:69
95:84
98.90
94:92
104:78
108:92
80:73
98:91
71:82
99:104
108:108
67:78
75:100
63:105

55
54
52
52
51
51
50
49
46
43
42
41
37
28

Slovenská extraliga
25. kolo: L. Mikulá‰-Martin 3:2, PopradZvolen 4:0, Îilina-Nitra 1:2 sn, Ko‰iceSkalica 1:3, Slovan-Trenãín 3:0.
26. kolo: Martin-Skalica 2:0, Zvolen-Îilina
5:4, L. Mikulá‰-Slovan 5:1, Nitra-Ko‰ice
2:1, Trenãín-Poprad 2:1.

27. kolo: Slovan-Martin 2:1, Poprad-L.
Mikulá‰ 5:2, Ko‰ice-Zvolen 3:1, SkalicaNitra 6:3, Îilina-Trenãín 3:2.
28: kolo: Martin-Nitra 1:4, Skalica-Zvolen
1:2, Poprad-Slovan 4:5 sn, Ko‰ice-Trenãín
5:4, Îilina-L. Mikulá‰ 3:1.
29.kolo: Poprad-Martin 2:3 sn, L. Mikulá‰Ko‰ice 4:7, Zvolen-Nitra 5:4 pp, TrenãínSkalica 3:5, Slovan-Îilina 3:2 sn.
30. kolo: Martin-Zvolen 0:4, Skalica-L.
Mikulá‰ 7:3, Ko‰ice-Slovan 6:2, NitraTrenãín 3:1, Îilina-Poprad 3:4 sn.
31. kolo: Poprad-Ko‰ice 2:3, L. Mikulá‰Nitra 2:1, Îilina-Martin 4:5 pp, TrenãínZvolen 2:4, Slovan-Skalica 4:1.

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

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

108:75
106:76
85:72
92:78
85:77
91:85
82:85
74:102
76:96
71:124

43
57
57
45
42
42
40
35
29
27

Neuvûﬁiteln˘ kolaps
Toronto-Atlanta 2:5 (2:0, 0:0, 0:5)
Branky: 9. Tucker 17 (O’Neal, Wellwood) pﬁesilovka, 20. Peca 4 (Steen, Kilger) 44. Metropolit 6 (De Vries, Kovalãuk) pﬁesilovka, 48. Kozlov 10 (Metropolit), 52.
Kozlov 11 (Metropolit, Hossa), 55. Hossa 21 (De Vries, Kozlov) pﬁesilovka, 60.
Kovalãuk 18 (Vigier, Havelid) do prázdné branky. Stﬁely na branku: 19:37.
Pﬁesilovky: 3:10. VyuÏití: 1:2. Diváci: 19507.
V první tﬁetinû dvû stﬁely ze sedmi skonãily jednu branku a jednu asistenci a proto
za zády brankáﬁe Atlanty Hedberga. jsme ho poÏádali, aby toto utkání
Poprvé se trefil tradiãnû z pravé strany zhodnotil.
Tucker. Druhou branku pﬁipojil v závûru ABE: V dne‰ním utkání, po první tﬁetinû
první dvacetiminutovky Peca. V druhé jste prohrávali 0:2, v druhé se nic
tﬁetinû se Toronto strefilo pouze tﬁikrát, nezmûnilo a poslední jste vyhráli 5:0.
zatímco Atlanta zacílila sedmnáctkrát, ZaÏil jsi nûkdy takov˘ obrat?
takÏe pomûr stﬁel na branku byl 10:29. MH: Nepamatuji si, Ïe bychom v
To byl pro Maple Leafs varovn˘ signál. závûreãné tﬁetinû nûkdy vstﬁelili pût gólÛ,
Pﬁi druhém vylouãení Whita za vyhození ale nûkolikrát jsme dali tﬁi nebo ãtyﬁi
puku za hrazení se Metropolit koneãnû branky proti tomuto muÏstvu. Dneska
strefil a sníÏil na rozdíl jediné branky. jsme v‰ak hráli v˘jimeãnû dobﬁe. JiÏ v
Následovaly dvû branky Kozlova, které první tﬁetinû to nebylo ‰patné, ale nic tam
otoãily skóre a najednou Atlanta nespadlo. ZÛstali jsme trpûliví a v poslední
tﬁetinû to tam zaãalo padat.
ABE: DÛleÏit˘mi momenty bylo
vylouãení White, tvoje asistence pﬁi
tﬁetí brance a ãtvrtá branka, kterou jsi
vstﬁelil.
MH: Myslím si, Ïe jsme perfektnû zahráli
jako t˘m. AÈ jiÏ to byly góly pﬁi pﬁesilovce
nebo ten první, kter˘ nám velmi pomohl
ãi ty dal‰í kdy jsme byli rozjetí a kdy to tam
padalo samo. Shodili jsme je z konû.
ABE: PﬁestoÏe byl pomûr stﬁel na
branku po ãtyﬁiceti minutách 29:10
pro vás, neskórovali jste; proã?
MH: Pﬁipravili jsme si ‰ance, ale
ztroskotalo to na brankáﬁovi. Také jsme
to nedokázali pﬁesnû zakonãit.
ABE: O koho jste se opírali v muÏstvu?
MH: Byla to dobrá t˘mová práce.
Metropolit to zaãal. Trenér ho zaﬁadil do
na‰eho útoku s Kozlovem a ukázalo se,
Ïe to funguje. Kromû této branky nahrál
na dvû dal‰í. Byl urãitû v tomto utkání
hvûzdou.
ABE: V leto‰ní sezónû se ti daﬁí a
spolu s Jágrem dominujete NHL. âemu
pﬁiãítá‰ tak vynikající formu v leto‰ním
roce?
MH: Nevím, ãím to je, ale s jídlem roste
chuÈ. MuÏstvo vyhrává a to je takov˘m
Marian Hossa
dominovala a obranná hra Toronta se zrcadlem, pro na‰e sebevûdomí. Hráãi si
zcela rozpadla. Dal‰í branku pﬁipojil po pak víc vûﬁí a díky tomu zase bodujeme.
sólovém nájezdu Marian Hossa. Toronto Popﬁál jsem tedy Mariánovi hodnû
se pokusilo o závûreãnou power-play, úspûchÛ a aby ho získané sebevûdomí
ale Kovalãuk zatloukl poslední hﬁebík do neopou‰tûlo.
Ale‰ Bﬁezina
torontské rakve. Marian Hossa si pﬁipsal
***

