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Pﬁed ãtyﬁiceti léty
Poãátkem ledna jsme si pﬁipomnûli tﬁicáté v˘roãí vzniku Charty 77. V tûchto dnech se
koná v Lond˘nû koncert skupiny Plastic People of the Universe. Zjednodu‰enû ﬁeãeno,
proces s Plastiky byl impulsem pro vznik Charty 77. Ve skuteãnosti se v‰ak jednalo o
proces s Martinem Jirousem, Pavlem Zajíãkem, Svatoplukem Karáskem a Vratislavem
Brabencem. Pouze Vratislav Brabenec byl ãlenem této skupiny a kuriózní na v‰em bylo,
Ïe obÏalovan˘ Brabenec pﬁi v˘trÏnostech pouze hrál na saxofon, coÏ mûla b˘t
polehãující okolnost, ale dostateãnû vypovídající o absurditû doby. Sám Brabenec tvrdil,
Ïe vysoké tóny jeho saxofonu dráÏdí komunisty. Tomu oponoval tehdy mlad˘ jazzman
Michal Kocáb. Podle nûj se boucháním do klavíru Ïádná revoluce nedá udûlat.
To bylo v druhé polovinû sedmdesát˘ch let, ale co se stalo v roce 1967? Deset let pﬁed
vznikem Charty 77? Mnohdy je tato doba popisována jako doba idylická, Ïe se témûﬁ
v‰echno smûlo. Pravda, objevila se divadla mal˘ch forem. Na zábradlí se hrál Havel. V
kinech bûÏely Formanovy filmy, ale pﬁíslu‰níci VB poﬁádali nájezdy na vlasatce, kter˘m
se ﬁíkalo posmû‰nû mániãky. Pokud nûkoho ulovili, odvezli ho na stanici, kde byla
„hygieniãka“, která pravila, Ïe vlasatec má v‰i a pﬁíslu‰ník-holiã nÛÏkami z parazita
spoleãnosti udûlal opût ãlovûka. Vlasatci proto radûji nevycházeli ven a pokud ano,
chodili postranními uliãkami. âasto své kadeﬁe zakr˘vali ãepicemi a odhalili je pouze na
koncertech probouzejících se beatov˘ch kapel.
Kromû Olympiku se ke slovu draly dal‰í skupiny. Rebels, kteﬁí se hlásili k odkazu
Mama’s and Papa’s. Michal Prokop s Framus Five navazoval na soulovou hudbu a Ray
Charlese. V Brnû to byla Progress Organization a nelze zapomenout na bratislavské
Beatmeny s DeÏo Ursinym a Buttons s Dodem ·uhajdou.
Nûkteﬁí uãitelé se nechali sly‰et, Ïe Ïáky s dlouh˘mi vlasy budou klasifikovat podle jiné
stupnice. ¤editel na prÛmyslovce, kterou jsem nav‰tûvoval, osobnû kontroloval, zda mu
nûjak˘ podezﬁel˘ Ïivel nenav‰tûvuje vyuãování. Podoba ÏákÛ musela b˘t shodná s
fotkou v obãansk˘ch prÛkazech. Byl to jak˘si zaãarovan˘ kruh. K tomu, aby Ïák mûl
dlouhé vlasy, musel je mít na fotografii v obãanském prÛkazu. Pokud je nemûl, tak se
musel ostﬁíhat. KdyÏ se nechal ostﬁíhat, nemohl získat fotografii, která by byla v
obãanském prÛkazu.
Pﬁesto v roce 1967 do‰lo k dvûma památn˘m událostem, které poznamenaly rok
následující. Na jaﬁe to byl IV. sjezd Svazu ãeskoslovensk˘ch spisovatelÛ. KníÏka o nûm
je jedním z nejlep‰ích dokumentÛ z té doby. Na jedné stranû mÛÏeme vidût stateãnost
jednûch; Havel bojuje za svobodu filmaﬁÛ, Vaculík pﬁipomíná, Ïe jsme chytli b˘ka za
rohy, ale stále nás nûco kope do zadku. K vrcholÛm patﬁil projev Karla Kosíka o ãeském
intelektuálovi z patnáctého století, kter˘ dal pﬁednost vlastnímu svûdomí pﬁed autoritou
instituce. Na druhé stranû pozdûj‰í emigrant Eduard Goldstücker zde vystoupil proti
tûm, kteﬁí chtûjí z ciziny hovoﬁit do na‰ich vnitﬁních vûcí. Tehdej‰í zápas o svobodu slova
je i dnes zajímav˘m poãtením. Moc tehdy zasáhla po svém. Sebrala spisovatelÛm jejich
t˘deník Literární noviny.
V‰e vypadalo, Ïe se to pﬁes léto uklidní. Pﬁi‰el v‰ak podzim zmínûného roku a s ním
i Strahovské události. V novém studentském mûsteãku na Strahovû z podivného
dÛvodu zaãali veãer vypínat svûtlo. Studenti nejprve ﬁe‰ili situaci svíãkami, pﬁi kter˘ch
r˘sovali, uãili se anatomii, studovali elektronická schémata. Jednoho veãera jim do‰la
trpûlivost a vy‰li ven. To byla nesl˘chaná troufalost. Podobnû jako kdyÏ spisovatelé
chtûli na jaﬁe svobodu slova. OkamÏitû naklusala zásahová jednotka VB a do‰lo k
masakru. JenÏe pﬁíslu‰níci ve své krvelaãnosti pronásledovali prchající studenty aÏ do
jejich pﬁíbytkÛ na koleji. Najednou se nûkdo rozpomnûl, Ïe existuje nûco jako akademická
pÛda. Celá událost se nûjak nedala ututlat. Opût se na‰li profesoﬁi, kteﬁí se studentÛ
zastali. I tentokrát pﬁi‰el ke slovu Eda Goldstücker. Postavil se i na stranu studentÛ i proti
nim. KdyÏ se ozval student z teologické fakulty Dan Drápal, tak neskr˘val své rozãílení,
podobnû jako na jaﬁe na sjezdu spisovatelÛ pﬁi dopisu exulantÛ. BlíÏil se rok 1968 a
Strahovské události byly jedním z hlavních impulsÛ PraÏského jara. PﬁestoÏe oficiální
pﬁedstavitelé tvrdili, Ïe studenti nemûli pouÏít krajních prostﬁedkÛ, svûtlo jim druh˘ den
svítilo.
Po nûkolika letech jsem pracoval na vrtech a jeden z dûlníkÛ, kter˘ neustále nadával
na komunisty, protoÏe ho pﬁipravili o nûjaké to pole si ulevil: „Já ty komunisty nemám rád,
ale v jednom jsem dal tomu Novotnému za pravdu, Ïe tûm ‰tudákÛm tehdy zakroutil
krkem. VÏdyÈ ti rozmazlení parchanti nevûdûli, co roupama dûlat…“
Jsou totiÏ také zapomenuté revoluce, které se neoslavují a období, na která se pﬁíli‰
nevzpomíná. Pokud se vzpomene, tak nám najednou na povrch vyplavou jiní hrdinové.
Mám pﬁed sebou publikaci Kdo byl kdo v na‰ich dûjinách 20. století. Pochopitelnû, Ïe
tam chybí jméno studentského vÛdce Lubo‰e Holeãka ãi autora provokativních ãlánkÛ
v studentském ãasopisu Buchar Jiﬁího Müllera podepisující se znaãkou ‰˘, Není tam ani
jméno Karla Kosíka, ale dost místa je vûnováno Eduardu Goldstükerovi.
Ale‰ Bﬁezina
***

Plastici vystupují v Lond˘nû

The first UK show by the only rock group to have altered the course of European history.
From their formation in Prague in 1968, the Plastic People of the Universe were harassed,
intimidated and imprisoned by the Communist authorities in Czechoslovakia and became
a symbol of dissident resistance. Recently celebrated in Tom Stoppard’s new play Rock’n’Roll,
and hailed as harbingers of the Velvet Revolution of 1989, they fought the law and won. If
their story is extraordinary, their music is truly revolutionary - extreme, intense, by turns
dreamy and ecstatic, informed by Zappa, free jazz and roof-raising rock’n’roll.
The concert marks the 30th Anniversary of the Charter 77 human rights petition, a
movement inspired by the arrest and subsequent imprisonment of members of the Plastic
People of the Universe band in 1976. Established in January 1977, Charter 77 represented
the only opposition to the Communist government in Czechoslovakia for a long time. It
would be another 12 years before the Velvet Revolution brought an end to the communist
regime in 1989.
***
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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.

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: V únoru
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: V
únoru
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: V
únoru
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby.
28. ledna v 11:00.
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20 roãník
Festivalu ãesk˘ch filmÛ

Dvakrát o ãeské hudbû
Pohﬁeb prezidenta Forda

Finále

S b˘val˘m prezidentem Fordem se louãila
ﬁada v˘znamn˘ch osobností. Snad
nejv˘mluvnûji se s ním rozlouãil - na
konci jeho cesty k poslednímu odpoãinku
- pûveck˘ sbor námoﬁních jednotek USA.
Zazpíval mu dvû skladby: America,
America a...Going home.
***

oslaví v roce 2007 své kulatiny
a to jiÏ bûhem mûsíce dubna.
Oslavy vyvrcholí festivalov˘m
t˘dnem

od 21. do 28. dubna 2007.
Tû‰íme se na Vás!

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

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 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.

Je‰tû k 90. narozeninám
Oskara Morawtze
Vedle koncertÛ a jin˘ch programÛ k 90.
narozeninám Oskara Morawtze,
zmínûn˘ch v ãlánku v minulém ãísle,
Oskarovy skladby byly hrány i ve tﬁech
programech vysílan˘ch v den jeho
narozenin - 17. ledna - CBC. Jeho pﬁátelé
ho pozdravili na recepci v Toronto Cricket
Clubu 20.ledna 2007.
Josef âermák
***

Kalendáfi
28. 1. (ne) 14:00
Dûtské ‰ibﬁinky
Hala kostela sv. Václava
***
7.2. (st) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***
10.2. (so) 20:00
Sokolské ‰ibﬁinky
Hala kostela sv.Václva
***
11.2. (ne) 16:00
Skvosty s Valentínom
Hudba a poezie
âs. bapt. kostel
200 Annette St., Toronto
***
17.2. (so) 9:00
SchÛze âSSK
Hala kostela sv. Václava
***
21.2. (st) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***
24.2. (so) 10:00
Zimní sokolské hry
Horshoe Valley, Barrie
***
25.2. (ne) 14:30
Valná hromada Sokola Toronto
Hala kostela sv. Václava
***
25.2. (ne) 17:00
Antonín Kubálek - klavír
Karolína Kubálková - housle a klavír
Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354
***
7.3. (st) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***
21.3. (st) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***
25.3. (ne) 14:30
Velikonoãní bazar
Sokol Toronto
Hala kostela sv. Václva
***
25.3. (ne) 17:00
Ivan Îenat˘ - housle
Katarína Îenatá - klavír
Nokturna na Masaryktownu

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
24.1.2007 v 3:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
8.2.2007
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Na okraj

Czech &Slovak Institutions

Za Vladimírem Victorem
Dvoﬁákem

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

Narodil se v Jablonném nad Orlicí,
studoval v Mladé Boleslavi na obchodní
akademii, v r.1948 dokonãil kurz o
obchodu a v˘vozu a neÏ své vzdûlání
ukonãil, ovládl pût jazykÛ. Osm rokÛ
pracoval pro britskou spoleãnost v Africe.
Aãkoliv získal britské obãanství, v roce
1956 emigroval do Kanady. Usadil se v
Torontû, oÏenil se s Helenou, dcerou

SOKOL TORONTO
Vás srdečně zve na tradiční
SOKOLSKÉ ŠIBŘINKY
Ráz:

V říši zvířat
V sobotu 10. února 2007
v 19.00 hodin
ve společenské hale sv. Václava
496 Gladstone Avenue, Toronto
K tanci a poslechu hraje hudba M. Letka
Možnost zakoupení večeře
Vstupné: $20 v předprodeji (do 31. ledna); $25 u dveří; $18 masky
**********************************************************************************

Veškeré informace:
Hana Jurásková: (905) 838-2541
***********************************************************************************

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

V.V. Dvořák

architekta Franti‰ka ·talmacha (stavitele
kostela sv. Václava), a na Torontské
univerzitû po pûtiletém studiu obdrÏel
diplom
“Certified
Management
Accountant”. V roce 1976 se stal
kontrolorem a pokladníkem spoleãnosti
CEB Sylvania Company.
Vladimír miloval hudbu, hrál na housle a
byl natolik dobr˘, aby hrál v místním
orchestru (a doma s Ïenou Helenou,
která ho doprovázela na klavír) a pozdûji
cviãil s dcerami Vicky a Marií (dnes obû
v˘borné houslistky). Vynikal i ve sportu,
zvlá‰È v tenisu, kter˘ hrál do pozdního
vûku.
Vladimír i jeho Ïena, oba hluboce vûﬁící
lidé, pﬁijali pozvání zapojit se do tﬁetího
ﬁádu karmelitánÛ a k ãinnosti v ﬁímskokatolickém kostele Sv. Aidana.
Vladimír zemﬁel 12. ledna 2007 v Torontu
“zaopatﬁen svátostí a smíﬁen s Bohem a
lidmi”. Pohﬁební obﬁady, pﬁi nichÏ asistoval
i Otec Libor ·vorãík, byly vykonány v
kostele Sv. Aidana, kostela, jehoÏ okna i
nástûnné obrazy jsou - podivuhodnû dílem Francise, syna zesnulého a
akademického malíﬁe. K pamûtihodnosti
obﬁadu pﬁispûl i prÛvod ‰esti dûtí syna Dr.
Marcela Dvoﬁáka a jeho paní Susan, kteﬁí
pﬁijeli z Vancouveru a kaÏdé dítû k
dûdeãkovû rakvi neslo pﬁedmût, kter˘ jim
dûdeãka pﬁipomínal. Paní Helenû a v‰em
ãlenÛm rodiny vyslovujeme hlubokou
soustrast.
***

Za Lujzou Smerekovou
15. ledna 2007 v Torontu zemﬁela paní
Lujza Smereková, vdova po Dr. Jánu
Ctiboru Smerekovi, diplomatu a
spoluautoru (s dr. Johnem Gellnerem)
knihy “Czechs and Slovaks in Canada”.
Jen je‰tû osm dní a slavila by své 95.
narozeniny - narodila se 23. ledna 1912
v Bratislavû. Îila bohat˘ a dobr˘ Ïivot, i
kdyÏ poslední léta k ní nebyla laskavá.
Pohﬁební obﬁady vykonal Rev. Ladislav
Kozák a se zesnulou se rozlouãili Igor
Peressényi a Katarina Kozáková. Dceﬁi
Darinû a v‰em ãlenÛm rodiny
vyslovujeme upﬁímnou soustrast.
Josef âermák
***

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

Česká doplňovací škola pro děti
oznamuje,
že druhé pololetí výuky češtiny začíná

3. února 2007.
Vyučování se koná:

Kostel sv. Václava,
Ve stejných prostorách:
496 Gladstone Avenue, Toronto
Ve stejný den a čas:
každou sobotu,
9:00 - 11:00 hodin.
Za stejný poplatek za lekci:
5.00 dolarů
Noví žáci a žákyně jsou vždy vítáni.
Jménem rodičů žáků školy děkujeme

Sokolu Toronto
za urgentní pomoc!

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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satellite

1-416

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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Konec patu! Vláda pro‰la
PRAHA-lidovky/ROBERT MALECK¯,
MARTINA JELÍNKOVÁ-Na tento den
ãekalo celé âesko 230 dní. Povolební pat
byl vyﬁe‰en. Premiér Topolánek
pﬁedstoupil se svou vládou pﬁed
snûmovnu. A dostal dÛvûru.
Po devíti hodinách ﬁeãnûní pﬁeváÏnû
levicov˘ch poslancÛ zaãala snûmovna
hlasovat aÏ ve ãtvrt na osm veãer. V sále
chybûli oba sociálnûdemokratiãtí
odpadlíci Milo‰ Melãák a Michal Pohanka.
Slova „Pro návrh“ zaznûla pﬁi
postupném hlasování stokrát. Kabinet
podpoﬁilo v‰ech sto poslancÛ vládní
koalice. Vláda byla schválena, tak jak se
oãekávalo, díky tomu, Ïe se Melãák s
Pohankou hlasování nezúãastnili. „âeká
nás tûÏká tvrdá práce. Doufám, Ïe daÀové
pﬁíjmy spoãítáme lépe, neÏ (poslanec
Petr) Bratsk˘ hlasování o dÛvûﬁe,“ ﬁekl
po hlasování premiér Mirek Topolánek.
NaráÏel tak na chybu, které se pﬁedtím
Bratsk˘ (ODS) dopustil. Jako ovûﬁovatel
schÛze ‰patnû spoãítal hlasy.
Topolánek pﬁedpokládá, Ïe svou vládu
udrÏí aÏ do roku 2010. O vyvolání
pﬁedãasn˘ch voleb by uvaÏoval jen v
pﬁípadû, Ïe by se nepodaﬁilo prosadit
reformní program.
Prezident Václav Klaus soudí, Ïe
Topolánkova vláda nevydrÏí. „Po
dne‰ním hlasování pﬁedpokládám, Ïe
takto vzniklá vláda je zahájením cesty k
pﬁedãasn˘m volbám,“ ﬁekl prezident.
Se zaji‰tûnou podporou dvou
pﬁebûhlíkÛ mohl b˘t nov˘ kabinet
schválen velmi rychle. Topolánek mohl
pﬁedstavit vládu, ‰éf âSSD Jiﬁí Paroubek
mohl podle oãekávání oznaãit poslance
Milo‰e Melãáka a Michala Pohanku za
zrádce a pak mohla snûmovna hlasovat
o dÛvûﬁe podle pﬁedem pﬁipraveného
scénáﬁe.
JenÏe sociální demokraté byli proti. A
protoÏe uÏ jim nezb˘vala jiná moÏnost,
zvolili obstrukci. Do rozpravy pﬁed
hlasováním se jich pﬁihlásilo na ãtyﬁicet.
Tak uÏ bylo od dopoledne jasné, Ïe
TopolánkÛv koaliãní projekt dÛvûru
„zadarmo“ nedostane. „Bude to vláda
politické korupce a zrady. Vláda Melãáka
a Pohanky,“ ﬁekl napﬁíklad b˘val˘ ministr
zdravotnictví David Rath.
V úvodu schÛze se v kuloárech objevili
také oba „zrádci“. Melãák pak v ‰est
hodin veãer vystoupil s projevem na svou
obhajobu. Pustil se do pﬁedsedy âSSD
Jiﬁího Paroubka. Tomu jde pr˘ hlavnû „o
koryta“ a z âeské republiky i sociální
demokracie si udûlal koﬁist. Nejostﬁej‰í
slova zaznûla ve chvíli, kdy Melãák
pﬁipomnûl ParoubkÛv slib, Ïe si jeho
majetek ohlídá je‰tû dal‰ích deset let.
„Hrozby o mém pronásledování do konce
Ïivota by mûly patﬁit k prohlá‰ením
mafiánsk˘ch klanÛ, ne politick˘ch ‰piãek,“
ﬁekl Melãák.
Pohanka naopak brzy zmizel. Podle
Melãáka pr˘ proto, Ïe má chﬁipku.
„Pohanka je na tom je‰tû hÛﬁ neÏ já. LíÏe
si rány u sebe v kanceláﬁi,“ vysvûtloval
Melãák. Oba marodi pﬁitom klidnû mohli
jet domÛ a nic by se nestalo. „JenÏe o
tom to vlastnû není,“ ﬁekl Melãák a usmíval
se.
Svou pﬁítomností jen rozdráÏdil nûkteré
sociální demokraty. „Já nemám potﬁebu
se s nimi ani potkat,“ reagoval na‰tvanû
‰éf âSSD Jiﬁí Paroubek.
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Melãák se sice usmíval, ale kdyÏ mluvil,
tﬁásly se mu ruce. „VÏdyÈ já to dûlám pro
tu drobotinu v âSSD,“ zaãal vysvûtlovat,
proã se rozhodl tolerovat vládu. „Proto já
nevystoupím z âSSD, i kdyÏ uÏ byly
pokusy mû vylouãit. Nûkteré metody mi
pﬁipadají jako z padesát˘ch let,“ ﬁekl
Melãák.
Poslanci vystupovali jeden po druhém.
Kolem poledne zaãalo b˘t jasné, Ïe se
schÛze protáhne do pozdních hodin a
moÏná ani bûhem pátku neskonãí. Vedení
snûmovny se ale dohodlo, Ïe schÛzi
pﬁeru‰ovat nebude. SchÛze nakonec
trvala témûﬁ 11 hodin.
***

Premiér Topolánek
po hlasování
„Není to na nûjaké velké triumfy a
bouchání ‰ampaÀského. âeká nás velmi
tvrdá práce. KaÏd˘ v˘znamnûj‰í zákon
budeme muset samozﬁejmû pﬁedjednat.“
***

Melãákova ﬁeã
Pﬁepisy ze Snûmovny 19.1.2007
Poslanec Milo‰ Melãák:
Dûkuji za udûlení slova.
VáÏen˘ pane pﬁedsedající, váÏen˘ pane
premiére, váÏená vládo, váÏené kolegynû
poslankynû, váÏení kolegové poslanci,
chci v‰em zdÛraznit za sebe i za kolegu
Michala Pohanku, Ïe na‰e rozhodnutí
tolerovat trojkoaliãní vládu a umoÏnit její
vznik je dáno pﬁedev‰ím tím, Ïe jsem
pﬁesvûdãen, Ïe doba nestability nemÛÏe
dál pokraãovat a musí skonãit.
Ústava jasnû ﬁíká, Ïe poslanec je pﬁi
rozhodování vázán sv˘m svûdomím,
nikoliv tedy mocensk˘mi choutkami
kohokoliv. Nemohu se dále dívat na
vyjednávací ta‰kaﬁici, ale pﬁedev‰ím na
to, Ïe mocichtivá skupina lidí kolem
pﬁedsedy âSSD Paroubka vãetnû jeho
samého se zaãala k âSSD i k na‰í zemi
chovat jako ke koﬁisti a jako prostﬁedku k
udrÏení se u moci doslova za kaÏdou
cenu.
Co jiného si mohu myslet o v˘roku pana
Paroubka proneseného na jednání
ústﬁedního v˘konného v˘boru âSSD,
kter˘ pronikl do médií, Ïe kdyÏ nebudeme
u moci, budou nás zavírat. Mám si to
vysvûtlit tak, Ïe jiÏ neÏijeme v
demokratickém státû, Ïe tak dlouho
tolerované vyuÏívání a zneuÏívání a
pouÏívání principu presumpce viny v
politickém boji jiÏ pokroãilo tak daleko, Ïe
si jiÏ nikdo nemÛÏe b˘t jist˘? Nebo si to
mám vysvûtlit tak, Ïe má k tûmto obavám
svÛj racionální dÛvod? Já si dobﬁe
pamatuji na uplatÀování principu
presumpce viny na politické oponenty v
jazyku nomenklaturních kádrÛ na zrádce
a ztroskotance z doby nechvalnû známé
normalizaãní minulosti na‰í zemû a nechci
to znovu zaÏívat. Toto je také jeden z
v˘znamn˘ch dÛvodÛ, proã jsem se
rozhodl ke svému kroku, kter˘ jsem
transparentnû a veﬁejnû oznámil a
zdÛvodnil. Místo otevﬁené diskuse a
zamy‰lení se nad politickou kulturou v
zemi se v‰ak na na‰í hlavu ze strany
na‰ich b˘val˘ch kolegÛ Jiﬁího Paroubka
a Davida Ratha snesla celá ﬁada veﬁejnû
vyﬁãen˘ch, nepodloÏen˘ch, lÏiv˘ch a

uráÏejících a protiprávních v˘rokÛ.
BohuÏel tyto aktivity jen zviditelÀují a
dokreslují souãasnou situaci v âSSD,
kdy svoboda názoru je hrubû potlaãována
a kdyÏ se to nedaﬁí, tak nastoupí
mechanismy lidí z okolí pﬁedsedy
Paroubka a jejich praktiky, jako je
zastra‰ování, nátlak a dehonestace
oponentÛ. KdyÏ si to pamatuje z období
pﬁed rokem 1989 a ptám se vás, jestli
vám to nûco nepﬁipomíná. Hrozby o mém
pronásledování aÏ do konce Ïivota by
mûly patﬁit k Ïargonu mafiánsk˘ch klanÛ
a ne parlamentních politick˘ch ‰piãek.
(Potlesk.) Kategoricky prohla‰uji, Ïe v
souvislosti s tímto na‰ím postojem není a
nebude spojena Ïádná na‰e funkce ani
jin˘ prospûch a aby to bylo v‰em jasno,
stvrdili jsme to s trojkoalicí písemnû. Proto
musím nekompromisnû odmítnout jako
lÏivé ve‰keré uráÏky a pomluvy, které
jsou v tomto smûru o nás ‰íﬁeny, a to bez
jakéhokoliv dÛkazu. O korupci a v˘hodách
tady káÏe Jiﬁí Paroubek, ãlovûk, kter˘ by
byl ochoten udûlat jakékoliv programové
ústupky na stranû jedné a jakékoliv
obstrukce na stranû druhé, jen aby pro
sebe a pro své okolí si vynutil vládní
kﬁesla anebo - chcete-li - koryta. âlovûk,
kter˘ tﬁi mûsíce od voleb stále hovoﬁí o
vládû s KSâM a s poslancem z ﬁad
pravice, ãlovûk - a tady prosím o pozornost
celé Snûmovny i veﬁejnosti - kter˘ takovou
vládu v tajnosti chystal i pro tﬁetí pokus o
sestavení vlády. Kdyby k tomu kolegové
mûli ochotu a zájem, jsem pﬁipraven na
dÛkaz sv˘ch slov pﬁeãíst a zveﬁejnit text
programové shody pﬁipravované vlády
ODS s âSSD a KDU z pÛlky prosince
loÀského roku, ze kterého jsou
nezpochybnitelnû jasné dvû vûci.
Programové prohlá‰ení souãasné vlády
se od nûj nijak zásadnû neli‰í. Proto vám
musím ﬁíci, Ïe Jiﬁímu Paroubkovi nejde o
program, ale o kﬁesla.
Dámy a pánové, âeská republika a její
obãané potﬁebují a zaslouÏí si stabilitu a
fungující parlamentní demokracii, tj.
stabilní vládu vítûze voleb a silnou
demokratickou opozici. Beru proto jako
závazn˘ pﬁíslib vlády, Ïe bude s opozicí
vyjednávat v˘znamné zmûny zákonÛ a
norem.
Dámy a pánové, váÏená Snûmovno,
toto je mé pﬁesvûdãení a mé svûdomí a
podle nûj se budu ﬁídit pﬁi hlasování.
Dûkuji vám v‰em za pozornost. (Velk˘
potlesk.)
***

âtyﬁi mrtví a milion stromÛ
PRAHA-lidovky/âtyﬁi mrtví a miliardové
‰kody. To je v˘sledek ﬁádûní orkánu v
âeské republice. Meteorologové navíc
varují, Ïe siln˘ vítr lze ãekat i dnes a zítra.
Prozatím poslední obûtí se stal vãera
odpoledne muÏ, na nûhoÏ spadl strom v
¤evnicích nedaleko Prahy. Stejnou
pﬁíãinu mûly i dal‰í tragické nehody. V
noci na pátek zemﬁeli dva mladí muÏi ve
stﬁedoãeském Vestci. O Ïivot pﬁi‰el ve
sluÏbû také hasiã z âeské Lípy.
Na polské stranû SnûÏky dosahoval
orkán rychlosti aÏ 216 kilometrÛ v hodinû.
Nejvy‰‰í náraz namûﬁili ãe‰tí
meteorologové na Mile‰ovce, a to 169,2
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kilometru za hodinu. Jako druhá v poﬁadí
byla stanice Praha-Karlov s hodnotou
162 kilometrÛ za hodinu.
Vítr pﬁeru‰il dodávky elektﬁiny. Bez
proudu se ocitl milion lidí a tisíce firem.
Nejvût‰í ‰kody jsou v lesích. Lesníci
odhadují polomy na nûkolik milionÛ metrÛ
krychlov˘ch. Lidem doporuãují, aby
nechodili do lesÛ. Hrozí tam vyvrácení
dal‰ích kmenÛ.
Poji‰Èovny oãekávají, Ïe budou muset
ﬁe‰it desítky tisíc pojistn˘ch událostí. UÏ
nyní odhadují, Ïe na náhradû ‰kod vyplatí
stovky milionÛ korun. „·kody dosáhnou
dvû stû milionÛ korun,“ ﬁekl mluvãí âeské
poji‰Èovny Václav Bálek. Allianz
poji‰Èovna oãekává, Ïe bude muset
vyplatit 150 milionÛ.
Podle vedení LesÛ âeské republiky se
jedná o nejvût‰í lesnickou kalamitu v
historii firmy a jednu z nejvût‰ích v historii
vÛbec. „Nejrozsáhlej‰í ‰kody zatím
evidujeme v jihozápadních âechách.
Situace se ale mûní kaÏd˘m okamÏikem,“
ﬁekl LN mluvãí LesÛ âR Tomá‰ Vy‰ohlíd.
Do nûkter˘ch lesÛ se lesníci kvÛli
polomÛm zatím vÛbec nedostanou.
Celkov˘ rozsah ‰kod tak bude znám
nejdﬁíve za t˘den. „UÏ dnes se ale dá
mluvit o nûkolika milionech kubíkÛ
polámaného a vyvráceného dﬁeva,“ uvedl
Vy‰ohlíd. LoÀská kalamita, zpÛsobená
velk˘m mnoÏstvím mokrého snûhu,
po‰kodila jeden a pÛl milionu metrÛ
krychlov˘ch
dﬁeva,
coÏ
je
nûkolikanásobnû ménû neÏ stávající
‰kody.
Vedení LesÛ âR vzhledem k rozsahu
leto‰ní katastrofy zvaÏuje, Ïe poÏádá
vládu o vyhlá‰ení krizového stavu v lesích.
Profesionální i dobrovolní hasiãi mûli
podle mluvãího hasiãského záchranného
sboru Petra Kopáãka plné ruce práce.
Poãet v˘jezdÛ pﬁerostl ãíslo 4000.
„Zaznamenali jsme tak nejvût‰í poãet
zásahÛ v jednom dni od roku 2002, kdy
zemi postihly katastrofální povodnû,“
dodal mluvãí hasiãÛ.
âtvrteãní bouﬁe, oznaãovaná za jednu
z nejhor‰ích za posledních 20 let, si v
Evropû vyÏádala nejménû 47 mrtv˘ch a
mnohamiliardové ‰kody. Nejvíc obûtí,
tﬁináct, hlásí Británie.
***

Slovensko Kyrill iba ofúkol
BRATISLAVA. EURÓPA.-sme/(rf, wm,
ãtk, reuters)-Na mnoh˘ch miestach
Slovenska to bolo poãas noãnej víchrice
zo ‰tvrtka na piatok zlé, ale ‰kody u nás
nie sú také obrovské ako u susedov.
Na niektor˘ch miestach na niekoºko hodín
boli preru‰ené dodávky elektrickej
energie, vietor strhol strechy budov,
vyvracal stromy. Polícia nepotvrdila, Ïe

smrÈ muÏa, ktorého na‰li v potoku v
Bystriãke pri Martine, súvisí s víchricou.
V Európe pri nehodách zomrelo
najmenej 47 ºudí, zranen˘ch sú stovky.
·kody sú také veºké, Ïe si ich e‰te netrúfali
vyãísliÈ. Odhady hovoria o stovkách
miliárd eur. Zniãené sú domy, parky,
Ïelezniãné stanice, autá, lode. Na
Ukrajine sa na niekoºko hodín zastavil
ropovod DruÏba, v Nemecku prv˘krát v
histórii nepremávali vlaky.
V âesku mali ‰tyroch m⁄tvych a v˘padky
elektriny hlásili na tretine územia. Zatiaº
ão na SnûÏke namerali vetru 216
kilometrov za hodinu, na na‰om Chopku
to bolo 180 kilometrov.
Orkán Kyrill sa prirútil od Atlantiku a
súvisel s prechodom hlbokej a r˘chlo sa
premiestÀujúcej tlakovej níÏe od západu.
NíÏ tlaãila pred sebou tepl˘ vzduch, preto
aj u nás pred príchodom víchrice prudko
stúpla teplota. V Bratislave namerali v
noci vy‰e osemnásÈ stupÀov. Na
mnoh˘ch miestach boli búrky.
Lesníci ºuìom neodporúãajú ísÈ do
lesov. MôÏu tam padaÈ vyvrátené a
po‰kodené stromy.
***
22.1.2006

âSSD:
„Zrádci“ podrÏí vládu tﬁi roky
PRAHA-lidovky/ctk-Sociální demokracie
se domnívá, Ïe dohoda mezi poslanci
Milo‰em Melãákem a Michalem
Pohankou uzavﬁená v pátek s trojkoalicí,
má neveﬁejnou ãást. V ní se pr˘ oba
poslanci âSSD zavazují k tﬁíleté podpoﬁe
vlády Mirka Topolánka.
Informaci poskytl v zastoupení ‰éfa
snûmovního klubu sociálních demokratÛ
poslanec David Rath. “ZrádcÛm”, jak oba
poslance pojmenoval minul˘ t˘den
pﬁedseda âSSD Jiﬁí Paroubek, slíbila
ODS podle Ratha rÛzné v˘hody.
Pohankovi má údajné zÛstat vliv na
investici vût‰í neÏ dvû miliardy korun.
Rath oãekává, Ïe jeho nûkdej‰í blízk˘
spolupracovník vstoupí do ODS. Pro
tvrzení, Ïe existuje neveﬁejná ãást dohody
uzavﬁené pﬁed hlasováním o dÛvûﬁe,
nemá âSSD hmatatelné dÛkazy.
Dohodu o dÛvodech podpory koaliãní
vlády ODS, lidovcÛ a zelen˘ch podepsali
Melãák s Pohankou pﬁed klíãov˘m
hlasováním, které umoÏnilo vládû získat
trvalej‰í mandát. Rozhodnutí umoÏnit
vládû získat dÛvûru odÛvodnili oba
poslanci tím, Ïe chtûli ukonãit
sedmimûsíãní politick˘ pat a Ïe do
programového prohlá‰ení prosadili
v˘znamné zmûny.
Zveﬁejnûná “Dohoda o podmínkách
tolerance koaliãní vlády v období 2007 -

Evanjelick˘ cirkevn˘ zbor sv. Pavla
1424 Davenport Road v Toronte
Vás poz˘va na tradiãnú

Fa‰iangovú veselicu
v sobotu 3. februára 2007 o 19 hod.
V maskách, krojoch aj bez nich.
Tradiãná kuchyÀa vám ponúkne typické jedla Fa‰iangov
pri Ïivej muzike hudobnej skupiny

Melody Masters.
Cena vstupenky: 30.00 dolarov
v krojoch alebo v maskách: 25.00 dolarov
Lístky si rezervujte do 30. januára 2007
na telefónnom ãísle:

416/658-9793

2010” obsahuje programové poÏadavky
v oblasti daní, zdravotnictví a v sociální
sféﬁe. Je v ní závazek vlády konzultovat
s obûma poslanci i s celou opozicí klíãové
reformní kroky.
“Obû strany veﬁejnû prohla‰ují, Ïe
pﬁedmûtem této dohody není Ïádn˘ pﬁíslib
ãi závazek poskytnutí jakékoliv veﬁejné
funkce ãi jin˘ osobní prospûch, a to nejen
v období bezprostﬁednû po získání dÛvûry
vládû, ale po celé období spolupráce,”
uvádí se v dohodû.
***

MrázkÛv vrah je uÏ po smrti?
Vy‰etﬁování to naznaãuje
Praha -mfd (km)- Kdo zabil podnikatele
Franti‰ka Mrázka? Podle jedné z mnoha
vy‰etﬁovacích verzí mohl b˘t vrahem
b˘val˘ dÛstojník tajné sluÏby BIS Jaroslav
Pospí‰il.
Nájemn˘ vrah zastﬁelil Mrázka pﬁesnû
pﬁed rokem, 25. ledna. Pokud byl stﬁelcem
skuteãnû ãtyﬁicetilet˘ Pospí‰il, pﬁezdívan˘
„Chemik“, pﬁeÏil svou obûÈ jen o pár
desítek hodin. Dva dny po Mrázkovû
smrti ho na‰li s kulkou v hlavû u benzinové
pumpy v Pﬁí‰ovicích na Liberecku. V dobû
pﬁed smrtí se Pospí‰il Ïivil obchodováním
s auty a policie ho podezírá, Ïe mûl
kontakty s albánskou mafií.
Verze, která poãítá s tím, Ïe vraÏdil
právû on, v‰ak nedává policistÛm pﬁíli‰
velké nadûje, Ïe se dozvûdí, kdo vraÏdu
objednal.
Po roce pátrání kolem popravy „krále
ãeského podsvûtí“ Franti‰ka Mrázka tak
mají detektivové stále v ruce jen nûkolik
hypotéz, které se shodují v podstatû jen
v jediném: Ïe podnikatele zabil nájemn˘
vrah a navíc excelentní stﬁelec.
***
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,65 CDN $
4,53 CDN $
17,70 Kã
22,08 SK
1,19 CDN $
1,57 CDN $

Toronto Star - 20. 1. 2007

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $

18,24 Kã
27,83 Kã
80,25 Kã
21,42 Kã

âNB- 19. 1. 2007

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
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V âesku se roãnû nechají
sterilizovat tisíce Ïen
Praha-právo/Mercedes Wimmerová-Za
rok se v âesku nechá sterilizovat zhruba
4000 Ïen, drtivá vût‰ina z nich ze
zdravotních dÛvodÛ a dobrovolnû.
Nûkolik âe‰ek v‰ak tvrdí, Ïe se zákrokem
nesouhlasí, a pﬁesto jim byl v nemocnici
proveden. Helena Ferenãíková (24) jako
první z po‰kozen˘ch vysoudila za
nedobrovolnou sterilizaci omluvu
vítkovické nemocnice. O omluvû pro
Ferenãíkovou rozhodl minulou stﬁedu
Vrchní soud v Olomouci. Pﬁípad je
vyvrcholením kauz romsk˘ch Ïen, které
nedobrovolnou sterilizací pﬁi‰ly o moÏnost
rodit dal‰í dûti.
Lékaﬁi se hájili tím, Ïe v‰echny souhlas
k zákroku podepsaly a dal‰í tûhotenství
by je ohrozilo na Ïivotû.
Mezi nejãastûj‰í dÛvody dobrovolné
sterilizace v âesku patﬁí antikoncepce,
vícenásobn˘ císaﬁsk˘ ﬁez a nemoc
rodiãky. Tento zákrok podstupují

Press
pﬁedev‰ím Ïeny mezi 40-44 lety. „Údaje
za roky 2004 a 2005 nejsou k dispozici,“
ﬁekla Právu Jana Wiesnerová z Ústavu
zdravotnick˘ch informací a statistiky
âeské republiky.
„Pro Ïenu, která neplánuje dal‰í dûti, je
sterilizace vhodná antikoncepce. KaÏdá
Ïena si ale musí uvûdomit, Ïe sterilizace
je nezvratn˘ zásah do jejího Ïivota. UÏ
nikdy nebude mít moÏnost rodit dûti,“
sdûlil Právu pﬁedseda âeské
gynekologické a porodnické spoleãnosti
Vladimír Dvoﬁák.
Podle platného zákona z roku 1972 se
nemÛÏe ke sterilizaci rozhodnout kaÏdá
Ïena. Musí totiÏ splnit jedno ze tﬁí kritérií
dan˘ch zákonem. Je tﬁeba, aby dosáhla
vûku 35 let, nebo uÏ porodila minimálnû
ãtyﬁi dûti, anebo trpûla váÏn˘mi
zdravotními problémy.
Podle Dvoﬁáka by se takové podmínky
mûly zru‰it.
„Bereme tím Ïenû právo kontrolovat svoji
porodnost,“ uvedl Dvoﬁák. Odborná

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
novou komedii reÏiséra Zd.Zelenky

SLEâNA GURU
Tahle komedie je v podstatû o pocitech padesátníkÛ
a o tom, jak to nemají snadné s Ïensk˘mi....
Pﬁíbûh je o souãasném racionálním muÏi, kter˘
podlehne pÛvabné mystiãce, rozmetá svÛj
dosavadní svût a nakonec zjistí, Ïe prostﬁedí
okultismu, kter˘m ho dívka obklopila, je jedno z
nejpragmatiãtûj‰ích...
Postava atraktivní Guru je dramaticky velmi vdûãná,
struãnû ﬁeãeno, jde o podvodnici, která zneuÏije
padesátníka, aby ho o‰kubala...
Tak to dopadne, kdyÏ láska zaslepí oãi a rozum a
ãlovûk propadne m˘tu Ïeny, která víc neÏ na lásku
tûlesnou vûﬁí na lásku du‰í. Zdánlivû...
Hrají: J. Hru‰ínsk˘, K. BroÏová, Zl. Adamovská,
D. Syslová, J. Smutná, Sv. Skopal, V. Postráneck˘,
J. ·Èastn˘, a dal‰í.
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

spoleãnost doporuãuje uzákonit
dobrovolné rozhodnutí Ïen, které chtûjí
sterilizaci podstoupit.
Podle Dvoﬁáka by to uvítaly v‰echny
Ïeny, které jsou pﬁesvûdãeny, Ïe splnily
své reprodukãní poslání.
Návrh zákona leÏí na stolech úﬁedníkÛ
ministerstva zdravotnictví od roku 1990.
Sterilizace se u nás provádí bezplatnû,
v˘kon hradí poji‰Èovna.
„Kdyby se uzákonila dobrovolná
sterilizace jako jedna z forem
antikoncepce, pak by si ji samozﬁejmû
musela kaÏdá Ïena hradit ze sv˘ch
vlastních prostﬁedkÛ,“ ﬁekl Dvoﬁák.
„Právní úprava dobrovolné sterilizace
zÛstala
na
úrovni
pﬁedpisu
komunistického
ministerstva
zdravotnictví z roku 1972, i kdyÏ je na‰e
zemû signatáﬁem nûkolika mezinárodních
dohod, které ji zavazují, Ïe sv˘m obãanÛm
umoÏní svobodnû a zodpovûdnû
rozhodovat o poãtu dûtí,“ uvedl sexuolog
Radim Uzel. Jedinci, kteﬁí se rozhodnou
pﬁekonat úskalí této vyhlá‰ky, to nemají
jednoduché. Nûkteﬁí jsou v‰ak úspû‰ní.
„Jedné pacientce se podaﬁilo pﬁesvûdãit
odborného psychiatra, Ïe její strach z
otûhotnûní dosáhl uÏ takové intenzity, Ïe
se vlastnû jedná o du‰evní nemoc. A
jelikoÏ jsou takovéto paranoidní stavy
opravdu uvedeny v seznamu zdravotních
indikací zmínûné ministerské vyhlá‰ky,
povolili úﬁedníci Ïenû sterilizaci. Ta ihned
po v˘konu konstatovala naprosté zlep‰ení
svého du‰evního stavu. Vymizely
poruchy spánku a pﬁestaly jí
pronásledovat dûsivé pﬁedstavy,“
vzpomenul Uzel na jeden z pﬁípadÛ.
***

Pﬁi orkánu se rodilo mnohem
ãastûji neÏ obvykle
Praha-právo/UÏ poãátek leto‰ního roku
se nesl ve znamení velkého mnoÏství
porodÛ. Ov‰em 18. leden a dva
následující dny drÏí primát ve zv˘‰eném
denním poãtu novû narozen˘ch miminek.
Podle zku‰en˘ch porodníkÛ je to dÛsledek
v˘kyvÛ tlaku, které pﬁinesl orkán Kyrill,
jenÏ právû tehdy plnou silou udeﬁil na
na‰i republiku.
Neb˘vale napilno mûly v posledních
dnech
nûkteré
porodnice
v
Moravskoslezském kraji. Ve Vítkovické
nemocnici v Ostravû se ve ãtvrtek narodilo
deset miminek, v pátek sedm. „Obvykle
míváme dva tﬁi porody dennû,“ ﬁekla Právu
zdej‰í lékaﬁka Ida Pásztóová.
Podle ní to pﬁinesla zmûna tlaku
vzduchu s následnou vichﬁicí a bouﬁkou.
„KdyÏ se sniÏuje tlak vzduchu, odteãe
maminkám plodová voda, zaãnou
kontrakce.“
Podobnou zku‰enost mají také v
porodnici v Novém Jiãínû, kde se bûhem
ãtyﬁiadvaceti hodin narodilo trojnásobnû
více dûtí neÏ obvykle. Ve v˘chodních
âechách se rodí od ãtvrtka i ãtyﬁi dûti
dennû.
„Tﬁi porody ve ãtvrtek, v pátek dokonce
ãtyﬁi a v sobotu opût tﬁi,“ informovala
sestra na porodním sále v chrudimské
nemocnici.
Vy‰‰í poãet porodÛ zaznamenali rovnûÏ
v sokolovské nemocnici. Od pátku do
nedûle tam pﬁijelo rodit sedm Ïen. „Pﬁi
dramatick˘ch zmûnách poãasí je obvykle
více porodÛ, nicménû není to pravidlo,“
ﬁekla Právu Kateﬁina Heinzová, porodní
asistentka s pûtadvacetiletou praxí. „Mûli
jsme o jeden ãi dva více, neÏ b˘vá
zvykem,“ konstatovala.
Silné zmûny poãasí mohou podle
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odborníkÛ porod urychlit o 10 aÏ 12 hodin.
„Pﬁijali jsme také nûkolik budoucích
maminek na takzvané hlídání,“
poznamenala je‰tû Heinzová.
„Za posledních nûkolik dnÛ se rodilo
vydatnû, ale Ïe to bylo jen v dÛsledku
vichﬁice, bych netvrdil. Urãitû se nejednalo
o násobky prÛmûrného poãtu porodÛ,“
ﬁekl Právu primáﬁ porodnice v Kyjovû Jan
Felsinger. Také v Bﬁeclavi a Znojmû tvrdí,
Ïe Ïádn˘ v˘znamn˘ vliv z poãasí
posledních dní nezaznamenali.
„Celoroãní prÛmûr máme devût aÏ deset
porodÛ za den, jenÏe v˘kyvy jsou tam od
pûti do pûtadvaceti dûtí. TakÏe z toho
hlediska není ãtrnáct páteãních porodÛ
nijak v˘jimeãn˘ch,“ ﬁekl profesor Pavel
Ventruba z brnûnské porodnice na
Obilním trhu. Potvrdil ale, Ïe na vyvolání
porodu se mohou podílet rÛzné vlivy, od
náhlé letní bouﬁky aÏ po úplnûk.
„Zmûny poãasí odstartují porod jako
takov˘,“ upozornil i Bohuslav Svoboda,
pﬁednosta gynekologickoporodnické
kliniky praÏské Fakultní nemocnice na
Vinohradech. Podle nûj ale nejde o porody
pﬁedãasné, v zásadû jsou v termínu, kter˘
se poãítá s rozmezím asi dvou t˘dnÛ.
***

Meãiar má po operácii srdca
niekoºko bajpasov
BANSKÁ BYSTRICA-sme/Daniel VraÏda
Predseda HZDS Vladimír Meãiar
absolvoval operáciu srdca, pri ktorej mu
voperovali niekoºko bajpasov.
Meãiara
v
banskobystrickom
Kardiocentre operoval kombinovan˘ tím
‰pecialistov z Banskej Bystrice a Ko‰íc.
Predseda HZDS je hospitalizovan˘ na
anestéziologicko-resuscitaãnom
oddelení.
Kardiochirurgovia oznaãujú voperovanie
bajpasu za ‰tandardnú operáciu. „Urobili
sme predsedovi Meãiarovi chirurgickú
revaskularizáciu srdca s t˘m, Ïe sme
urobili viacnásobné bajpasy.
Operácia bola bez väã‰ích problémov a
prebehla hladko,“ povedal krátko po
operácii ‰éf Kardiocentra Peter Meãiar.
Kardiológ Meãiar tvrdí, Ïe zdravotn˘ stav
expremiéra je po trojhodinovej operácii v
poriadku. Dodal v‰ak, Ïe i‰lo o operáciu
srdca, a teda treba e‰te na definitívne
vyhlásenia poãkaÈ. „NajbliÏ‰ie hodiny a
zajtraj‰ok ukáÏu, ãi sme naozaj boli takí
úspe‰ní, ako to teraz vyzerá,“ povedal
Peter Meãiar.
Predseda hnutia pri‰iel do Banskej
Bystrice vãera okolo desiatej ráno v
sprievode manÏelky a najbliÏ‰ej rodiny.
Operácia sa zaãala o ‰tyri hodiny.
***
23.1.2006

âunek má potíÏe.
PÛl milionu na úãtu
Vsetín-mfd/Zuzana Janeãková, Jaroslav
Kmenta*Místopﬁedseda vlády Jiﬁí âunek
má problém. Policie zkoumá, odkud vzal
témûﬁ pÛl milionu korun, které si v únoru
roku 2002 uloÏil do banky. V˘pis z jeho
úãtu je základem podezﬁení z korupce,
kvÛli kterému chce policie ‰éfa lidovcÛ
stíhat a Ïádá Senát, aby ho zbavil imunity.
V dopise, kter˘ poslala policie
mandátnímu a imunitnímu v˘boru Senátu,
poukazuje na to, Ïe velmi krátce pﬁed
tím, neÏ si âunek uloÏil na svÛj úãet 499
tisíc korun, si realitní firma H&B REAL
vyzvedla ze svého úãtu 497 tisíc.
Ve stejné dobû, tedy 11. února 2002, se
navíc podle policie vsetínsk˘ starosta
âunek se zástupci firmy setkal. H&B
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REAL s mûstem Vsetín podnikala na trhu
s byty.
·éf lidovcÛ nepopírá, Ïe si na svÛj úãet
pÛl milionu uloÏil. Podle nûj to v‰ak nebyl
úplatek, ale jeho celoÏivotní úspory, které
mûl do té doby v hotovosti a které byly
urãeny na rekonstrukci domu. “Byly to
moje peníze. A já jsem si do ãtyﬁiceti let
se svou manÏelkou zubaﬁkou témûﬁ nic
nepoﬁídil,” tvrdí âunek.
Hotovost pr˘ musel uloÏit, protoÏe
stavební firmy Ïádaly, aby jim peníze
poslal z úãtu. ManÏelka Jiﬁího âunka si
v‰ak na tuto ãástku nevzpomíná. “V té
dobû jsem si budovala ordinaci, ale teì
nevím, jestli se nûkde mohla pohybovat
tak velká hotovost,” ﬁekla Pavla âunková.
Firma H&B REAL, která stejnou sumu v
téÏe dobû vybrala ze svého úãtu, tvrdí, Ïe
byla urãena do firemní pokladny.
“Potﬁebovali jsme doplnit hotovost,” ﬁíká
‰éf firmy Petr Hurta.
Mandátní a imunitní v˘bor Senátu se
bude âunkovou “kauzou” zab˘vat ve
stﬁedu. Pokud Senát ‰éfa lidovcÛ nezbaví
imunity do 11. února, bude celá vûc
promlãena.
***

Odpor proti radaru USA bude
tvrd˘
Praha -mfd (kop, luh)-Plán AmeriãanÛ
postavit v âesku radar pro protiraketovou
obranu narazil na komplikaci.
Topolánkova vláda bude mít problém se
získáním vût‰iny pro jeho schválení ve
Snûmovnû.
Vlivní sociální demokraté vãera vystoupili
s tím, Ïe se musí konat referendum. „A
kdyÏ referendum nebude, já budu
hlasovat proti,“ ﬁekl tﬁeba místopﬁedseda
strany Bohuslav Sobotka.
âSSD si udûlala ve své stranû anketu.
A v˘sledek? „Osmdesát aÏ devadesát
procent na‰ich ãlenÛ bylo proti základnû,“
ﬁekl MF DNES ‰éf strany Jiﬁí Paroubek.
Komunistiãtí odpÛrci základny uÏ vyuÏili
situace a do Snûmovny pﬁedloÏili zákon
o obecném referendu, kter˘ by umoÏnil
hlasovat v‰em obãanÛm i o radaru.
Obecné referendum podpoﬁí âSSD a
podle poslance Ondﬁeje Li‰ky i zelení.
Li‰ka také ﬁekl, Ïe kdyÏ vedení zelen˘ch
pﬁed ãasem hlasovalo, zda má strana
akceptovat v âesku americkou základnu,
bylo pro odmítnutí základny 35 z 39 ãlenÛ
‰ir‰ího vedení Strany zelen˘ch. A zbylé
dvû strany - ODS a lidovci - jsou ve
Snûmovnû v men‰inû.
Proti plánÛm na americkou radarovou
základnu vãera dÛraznû protestovali ru‰tí
generálové. Radar bude podle nich
namíﬁen proti Rusku, ãemuÏ hodlají
zabránit. Náãelník generálního ‰tábu Jurij
Balujevskij prohlásil, Ïe Rusko „zvaÏuje
moÏnosti reakce politického i vojenského
charakteru“. âeská vláda oznaãila ruské
obavy za nesmyslné.
***
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Programu bude dominovaÈ obãianska
pretoÏe ho povaÏoval za hrozbu.
LyÏiari sa te‰ia, ale snehu
Ján Pavol II. zomrel v roku 2005 vo veku publicistika, roz‰íri sa aj spravodajstvo.
je málo
V˘razne zmeniÈ sa má aj vysielanie RUÎOMBEROK, BANSKÁ BYSTRICA84 rokov.
národnostného Rádia Patria.
***
sme (eta, ãtk)-Vo väã‰ine zimn˘ch
24.1.2006
***
stredísk sneÏilo a podmienky na lyÏovanie
Rozhlas chystá veºké zmeny
Dzurinda predbehne Fica
sa zaãali zlep‰ovaÈ.
BRATISLAVA-sme/Mirka Kernová-Veºké BRATISLAVA, BERLÍN-sme-Nemecká Sneh v‰ak na dobrú lyÏovaãku nestaãí,
zmeny na v‰etk˘ch okruhoch kancelárka Angela Merkelová sa chystá prevádzkovatelia preto dúfajú, Ïe sa
Slovenského rozhlasu sºubuje jeho nové stretnúÈ so v‰etk˘mi premiérmi krajín naplnia predpovede a naozaj sa ochladí.
vedenie od budúceho t˘ÏdÀa. „Slovensk˘ Európskej únie. Chce s nimi hovoriÈ o To im umoÏní zaãaÈ s technick˘m
rozhlas je postaven˘ na hlavu! 29. januára euroústave.
zasneÏovaním.
to zmeníme,“ hlása reklamná kampaÀ. Zo slovensk˘ch politikov v‰ak bude Vo väã‰ine slovensk˘ch horsk˘ch
Pod heslom je farebn˘ obrázok budovy najskôr debatovaÈ s expremiérom centier zatiaº pretrvávajú obmedzené
SRo - obrátenej pyramídy.
Mikulá‰om Dzurindom a aÏ potom so alebo nevhodné podmienky na lyÏovanie.
Riaditeºka SRo Miloslava Zemková súãasn˘m slovensk˘m predsedom vlády Veºmi dobré alebo dobré podmienky hlási
oznaãila kampaÀ za kontroverznú, ale Robertom Ficom.
‰estnásÈ stredísk, lyÏiari si prídu na svoje
pravdivú. Od budúceho t˘ÏdÀa ‰tartuje Dzurinda
sa
s
kresÈansko- napríklad na ·trbskom Plese, Skalke,
nová vysielacia programová ‰truktúra, demokratickou kancelárkou stretne na Donovaloch, Plejsoch alebo âertovici.
objavia sa nové zvuãky, nové logo, budúci t˘ÏdeÀ v utorok v Berlíne. Budú „Vyzerá to tak, Ïe cez víkend by sme
rozsiahle zmeny vysielacích frekvencií. hovoriÈ o euroústave, Turecku a opäÈ mohli spustiÈ preru‰enú lyÏovaãku,“
Programov˘ riaditeº ªubo‰ Machaj energetickej politike.
hovorí Jozef Mi‰tina z lyÏiarskeho
hovorí, Ïe sa zv˘‰i váha Rádia Regina, Stretnutie s Ficom sa e‰te len pripravuje. strediska na Remate pri Handlovej. AspoÀ
ktorá sa má staÈ alternatívou k prvému „Malo by byÈ v najbliÏ‰ích t˘ÏdÀoch. Nie ãiastoãne by to stredisku pomohlo
okruhu Rádio Slovensko. „Vznikajú dva je e‰te rozhodnuté ãi v Berlíne, alebo dobehnúÈ januárovú stratu.
rovnocenné hlavné vysielacie okruhy,“ Bratislave,“ povedal Stefan Schneck z R˘chlo obnoviÈ lyÏovaãku plánujú aj v
povedal.
nemeckého
veºvyslanectva
na Ski centre âertov v Javorníkoch. Podºa
Rádio Devín a Rádio FM budú Slovensku.
Sone Murárikovej sa im to moÏno podarí
alternatívne okruhy pre uÏ‰ie zamerané Merkelová má k Dzurindovi priateºsk˘ uÏ od piatka. „Teplota by mala klesaÈ v
cieºové poslucháãske skupiny. Nová vzÈah a vìaka dobr˘m kontaktom najbliÏ‰ích dÀoch hlboko pod bod mrazu,
zvuková „grafika“ sa objaví najmä v Rádiu konzervatívnych strán má otvorené dvere takÏe so zasneÏovaním by nemal byÈ
Slovensko a Regine, programová v Berlíne. Kancelárka ho podporila pred problém.“ Sezónu tu museli pre
‰truktúra sa najviac zmení v Regine a voºbami náv‰tevou na Slovensku.
nedostatok snehu preru‰iÈ 10. januára.
Devíne.
Premiér Robert Fico má bliÏ‰ie k Riziko padania lavín na horách naìalej
Na Rádiu Slovensko sa má posilniÈ sociálnym demokratom. Aj tam v‰ak má nie je veºké. Vo Vysok˘ch a Západn˘ch
spravodajstvo a publicistika, umelecké po vytvorení koalície so Slovenskou Tatrách treba rátaÈ s miernym a v Nízkych
formáty majú byÈ len doplnkom informácií. národnou stranou a Meãiarov˘m HZDS Tatrách, Veºkej a Malej Fatre s mal˘m
Novinkou je veãerná diskusia Z prvej problém. Aktívni sociálnodemokratickí lavínov˘m nebezpeãenstvom.
ruky k aktuálnej téme dÀa po veãernom politici si od neho drÏia odstup.
***
RadioÏurnále. Piatkové Noãné dialógy Fico sa vãera v Prahe stretol s b˘val˘m
V âesku zaãalo snûÏit,
sa ru‰ia. Rann˘ hudobn˘ magazín nemeck˘m kancelárom Gerhardom
D1 je pod snûhem
Espresso sa presúva na veãer. Cez Schröderom. Na spoloãn˘ obed ho prizval
JIHLAVA - LIDOVKY/âTK-V âesku
víkend pribudne Literárna revue.
b˘val˘ ãesk˘ premiér Jiﬁí Paroubek.
zaãala dlouho odkládaná zima. SnûÏí v
Rádio Regina, ktoré vysiela z troch „ImidÏ dne‰ného ‰éfa slovenskej vlády
kraji Vysoãina, v jiÏních âechách a na
regionálnych ‰túdií, bude maÈ od je na nemeckej strane poznaãen˘
jiÏní Moravû. Místy napadlo nûkolik
budúceho t˘ÏdÀa niektoré relácie opatrn˘m zvaÏovaním. U sociálnych
centimetrÛ snûhu. Vítr nûkde vytváﬁí
spoloãné. Riaditeº Juraj Pucher povedal, demokratov
stratil
body
pre snûhové jazyky. Teplota se pohybuje
Ïe najväã‰ou zmenou je, Ïe bude vysielaÈ nacionalistickú SNS a u kresÈansk˘ch
pod bodem mrazu. Podle meteorologovÛ
24 hodín. Hlavná spravodajská relácia demokratov sympatie nikdy nemal,“
bude snûÏit aÏ do ãtvrtka.
Îurnál Rádia Regina bude maÈ spoloãn˘ hovori Peter Rival, ktor˘ sa v Bonne
Silnice jsou podle dispeãerÛ sjízdné se
vysielací ãas a obsah zosúladen˘ s dlhodobo venuje slovensko-nemeck˘m
zv˘‰enou opatrností.
centrom v Bratislave.
vzÈahom.
***
***

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.



Ján Pavol II. zvaÏoval koniec

RÍM-sme/(reuters)-PápeÏ Ján Pavol II. v
roku 2000 váÏne uvaÏoval, Ïe odstúpi. V
Knihe Îivot s Karolom to napísal kardinál
Stanislaw Dziwisz, ktor˘ bol 40 rokov
najbliÏ‰ím poboãníkom Karola Wojtylu.
ËaÏko chor˘ pápeÏ o rezignácii diskutoval
s najbliÏ‰ími spolupracovníkmi vrátane
svojho nástupcu Benedikta XVI. UvaÏoval
o zmene cirkevného práva, aby pápeÏ
konãil vo veku 80 rokov.
„Dospel k záveru, Ïe to ponechá na BoÏej
vôli a zostane tak dlho, ako si Boh Ïelá,“
napísal Dziwisz.
Za atentátom na Jána Pavla II. v roku
1981 bol podºa neho Sovietsky zväz,

satellite

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

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



✈



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

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

TORONTO • PRAHA • OTTAWA • MONTRÉAL • BUFFALO • CHICAGO • ATLANTA
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Povídka, která se jmenuje:

DLAÎDIâ ·TùPÁN
Jsem jedin˘m ãlovûkem, kter˘ je schopen
pﬁejít toto pohoﬁí pﬁes severní prÛsmyk.
Nikdy jsem se nevûnoval horolezectví,
aÏ teprve teì, kdyÏ uÏ mám nejvy‰‰í ãas
se usadit, jsem musel vyjít z údolí, kde
jsem se narodil, vyrostl, oÏenil a zplodin
své tﬁi syny. Mám lehké stﬁevíce a stále
pomalu stoupám vzhÛru. Tam dole bylo
najednou k zalknutí a teprve zde, nûkolik
set metrÛ nad vesnicí, se dá trochu d˘chat.
Nejhor‰í na tom je, Ïe ostatní to nepociÈují.
Necítí to ani moje dûti. Vlastnû bych to
necítil ani já, kdyby mi o tom neﬁekl ten
muÏ. Pamatuji si ho dobﬁe. Bydlel na
druhém konci vesnice a jmenoval se
·tûpán. Byl dlaÏdiãem, ale chodil také

pracovat do lomu v horách. Mûl jedin˘
sen, udûlat silnici, která by vedla z
vesnice. Chtûl ji vést právû zde pﬁes
severní prÛsmyk. PovaÏovali ho za
‰ílence, ale protoÏe byl jinak ne‰kodn˘,
mûl svobodu bláznÛ. Lámal kámen a se
sv˘m koníkem ho vozil do vesnice. âást
nákladu prodal na stavbu a ãást odvezl
na svoji silnici. Zpoãátku byli obyvatelé
vesnice nad‰eni. VydláÏdil náves. Spojil
hospodu se star˘m ml˘nem, takÏe mlynáﬁ
mohl do hospody v lak˘rkách. Pak udûlal
silnici od hasiãské zbrojnice k rybníku,
tím se zlep‰ila práce hasiãského sboru.
KdyÏ v‰ak silnice zaãala stoupat pomalu
vzhÛru, zavolali si ·tûpána na obec, aby

to vysvûtlil. ·tûpán se jim svûﬁil se sv˘m
snem. Starosta mu pak jasnû vysvûtlil,
Ïe v zájmu obrany vesnice je, aby taková
silnice nebyla. ·tûpán se sice bránil tím,
Ïe i kdyby Ïil tﬁi sta let, silnici by nedokonãil
aÏ k severnímu prÛsmyku, a pak, Ïe na
takové silnici není pﬁece nic ‰patného, a
Ïe bude i nûãím uÏiteãná pro obyvatele
vesnice. ¤ekli mu, Ïe o tom, co je dobré
pro obyvatele vesnice rozhodují jiní a on
aby si hledûl svého. On je‰tû namítl, Ïe je
to jeho povolání - stavût silnice. S tím se
roze‰li. Jednou jsem ho potkal, jak veze
se sv˘m koníkem náklad. Bylo uÏ k
veãeru, a tak jsme se dali do ﬁeãi. Vyprávûl
mi o tom, Ïe za severním prÛsmykem je

Petr ChudoÏilov: Kde je hoﬁãice?
jsem shlédl premiéru ZtíÏené moÏnosti soustﬁedûní, od
Silvestrovsk˘ veãer roku 1966 jsem strávil v právû
Václava Havla. Bylo vyprodáno, diváci obsadili v‰ech
zaloÏeném, dnes jiÏ dávno zapomenutém praÏském
ãtyﬁicet míst a je‰tû se musela nûjaká Ïidle pﬁidat,
divadélku. Panovala radostná nálada. Nûco viselo ve
Publikum se boÏsky bavilo, dialogy vyvolávaly salvy
vzduchu, teì uÏ jenom chybûlo dát tomu jméno. MoÏná
smíchu, “Máte rád ovoce?“ “Odkud to víte?” “Vidûl
je to svoboda? V‰ichni uÏ dávno vûdûli, Ïe bol‰evik je
jsem v kuchyni.“ Dámy a citlivûj‰í posluchaãi teì
vÛl, ale zatím se opatrnû vyãkávalo. Kdo to ﬁekne
prominou: jak stra‰nû to muselo bol‰evika provokovat
první? Popíjeli herci i náv‰tûvníci, po pÛlnoci do‰lo na
a srát! Reakce divákÛ ho jistû pobuﬁovaly víc neÏ
vyprávûní vtipÛ. Jeden herec spí‰e drobnûj‰ího
drama, kterému cenzura stejné nerozumûla: Je v textu
duchovního formátu obveselil spoleãnost krotce
nûjak˘ protistátní jinotaj, kter˘ nám unikl? âemu se ty
protistátním vtipem. ProtoÏe reakce publika byla
lidi smûjou? Nám? De‰ifrovací specialisti ministerstva
mnohem bouﬁlivûj‰í neÏ pÛvodnû pﬁedpokládal, herec
vnitra si moÏná lámali hlavy, co asi znamená tajemné
se ulekl své vlastní smûlosti a zaãal uji‰Èovat “eventuálnû
slovo puzuk. Je tím mínûn Husák, nebo nûjak˘ jin˘
pﬁítomné” pﬁedstavitele moci, Ïe to tak nemyslel. “Jestli
soudruh? Tﬁeba, zkou‰eli slovo ãíst pozpátku, anebo je
je tady náhodou Àakej soudruh vod StB,” blekotal
vloÏili do poãítaãe prvohorního typu a sestavovali
hrdina, “já si teda myslím, Ïe mezi náma takov˘ svinû
písmenka v nejrÛznûj‰ích kombinacích, aby z toho
nejsou… …teda svinû! JeÏí‰marjá, pardon, navopak…
nûjak uplácali trestn˘ ãin. Také fízlové jsou koneckoncÛ
no… dneska je Silvestra, Ïe jo… vûci se tak. tro‰iãku
lidé a nejsou u‰etﬁeni jedné ze základních vlastností
pﬁeÏenou nûkdy, promiÀte mi.“ Publikum zaﬁvalo
na‰eho species: strach z neznámého, podezﬁení vÛãi
radostí. Lidi si totiÏ ﬁekli, Ïe poníÏená exkulpace
nûãemu, co je jiné neÏ já, ãemu nerozumím. Absurdní
dramatického umûlce nûjak patﬁí k tomu vtipu.
divadlo a policejní stát nejdou do páru. Mluvím-li o
Povzbuzovali uboÏáka k dal‰ím v˘konÛm, nosili ho na
absurditû, nemohu nezmínit reÏiséra zmínûné inscenace,
rukou, vyhazovali ke stropu, holky ho vá‰nivû líbaly,
Václava Spirita. Kdysi dávno uãitel v ¤íãanech, po
v‰ichni si s ním chtûli pﬁiÈuknout. Nechali toho teprve
emigraci do Nûmecka tﬁímûsíãní pobyt v lágru i s
kdyÏ se opil˘ ãlovíãek rozplakal a utekl, dokonce bez
rodinou, pozdûji vozil ‰tûrk, teprve kdyÏ se nauãil
kabátu. Rozhostilo se trapné ticho, spoleãnost se rychle
nûmecky, otevﬁela se mu kariéra sociálního pedagoga
rozpadla. ·el jsem domÛ s poznáním, Ïe to, co se
a zapáleného amatérského divadelníka. Kdyby nûkdo
odehrává v hledi‰ti, mÛÏe b˘t za jist˘ch okolností
mladému Spiritovi kdysi pﬁedpovûdûl zákruty jeho
stejnû zajímavé, ne-li zajímavûj‰í neÏli to, co provádûjí
budoucího Ïivota, vysmál by se tomu jako komické,
herci na jevi‰ti. Hrdina veãera se mi trochu o‰klivil,
absurdní pﬁedstavû.
trochu mí ho bylo líto, v‰ichni jsme totiÏ vûdûli, Ïe
ZtíÏená moÏnost soustﬁedûní konãí nespokojen˘m
bol‰evik nezná ÏertÛ a uÏ vÛbec nesná‰í, kdyÏ se lidi
zvoláními “A kde je hoﬁãice?” Bol‰evick˘ cenzor by si
nahlas smûjí.
to zapsal na manÏetu ko‰ile jako podvratnou kritiku
Dávno zapomenutá epizoda z rann˘ch let
zásobování. V padesát˘ch letech by to bylo je‰tû
demokratizaãní oblevy se mi vynoﬁila z hlubin pamûti
oÏehavûj‰í: tehdy se v‰eobecnû vûﬁilo, ze hoﬁãice chrání
poãátkem loÀského prosince. V alternativním divadélku
pﬁed atomov˘m záﬁením!
Nellie Nashorn, ãesky by se ﬁeklo Nelinka NosoroÏec,
Pro âesk˘ rozhlas 6 - 31. 12. 2005
pÛsobícím v mûstû Lörrach na jihozápadû Nûmecka,
Oti‰tûno s vûdomím autora.

January 25, 2007
velik˘ horsk˘ hotel. A k nûmu Ïe vedou tﬁi
silnice. KdyÏ se jede po silnici, která vede
dále na sever, dojede se do velikého
mûsta. Je tam v‰e, co je ve velkomûstû.
Kina, divadla, fotbalov˘ stadion,
katedrála, galerie, ale i bordely, blázince,
vûzení, zkrátka v‰e. Nalezne‰ tam lásku
i nenávist, dobro i zlo. Nalezne‰ tam
Ïivot. PÛjde‰-li na západ, silnice bude
klesat, aÏ dojde‰ k moﬁi. Bude‰-li po ní
pokraãovat, objeví‰ pﬁístav, z nûhoÏ
odplouvají lodû aÏ do Brazílie. A pÛjde‰li na jihov˘chod, dostane‰ se do hor,
které jsou o mnoho vy‰‰í neÏ kopce
okolo nás.
Nerozumûl jsem ·tûpánovi. Je mi tu
dobﬁe. Mám svÛj dÛm, svou Ïenu, dûti.
Proã bych mûl chodit do svûta? A proã by
mûl nûjak˘ cizinec chodit k nám? ·tûpán
se jen usmál a ﬁekl: „ProtoÏe pak bude
Ïivot bohat‰í. Bohat‰í, i kdyÏ jen o málo,
bude Ïivot tûch, co Ïijí ve mûstû i ná‰
tady, kdyÏ se objeví nûjak˘ cizinec. Mûl
jsem ·tûpána za podivína, a tak jsem ho
opustil a popﬁál mu dobrou noc.
Ubûhl nûjak˘ ãas. ·tûpán dál stavûl
silnici, kterou nemohl dokonãit. ¤íkal o ní,
Ïe je to stavba pro nûkolik generací. Nic
ho nemohlo odradit. A jak stavba rostla,
rostl i hnûv vesniãanÛ. Minul˘ t˘den
zastavili jeho koníka, ·tûpánovi poruãili
slézt z vozu a pak ho ukamenovali. Ne,
na tom není nic divného. Takové vûci se
stávaly u nás ve vesnici. To se vÏdycky
sebûhla vesnice a v‰ichni jako jeden
muÏ vyjádﬁili svou vÛli. Byl jsem tam také.
Nechtûl jsem ·tûpánovi ublíÏit, a tak
abych se tomu vyhnul, jsem jim hlídal
kabáty. Pohﬁbili ho hned vedle jeho silnice.
V noci jsem nemohl usnout. K ránu se mi
zjevil a ﬁekl: „Pavle, jdi pﬁes severní
prÛsmyk aÏ k hotelu a pak jdi dál aÏ do
mûsta, a tam povûz, Ïe silnici musí
postavit oni k nám, protoÏe tato vesnice
je tou druhou ãástí svûta a nebude
pokoje na zemi, dokud svût nebude
spojen do jediného celku. Jdi, povûz jim
to!“ Od toho okamÏiku bylo ve vesnici k
zalknutí. Nedalo se tam d˘chat. A tak
jsem opustil rodinu a vydal se do hor.
UÏ brzy budu v severním prÛmyslu.
Ale‰ Bﬁezina
(Bory, samovazba, ãervence 1979)
***

Zbytky od Silvestra
Nad ránem
Ptá se ráno manÏel manÏelky: „Doufám,Ïe jsi
si nemyslela nic ‰patného, kdyÏ jsem se nad
ránem vracel s tou boulí a modrákem na oku.
Ale samozﬁejmû ,Ïe ne. KdyÏ jsi pﬁi‰el domÛ,
tak jsi je‰tû Ïádnou bouli,ani modrák nemûl.
***

Dom˘‰liv˘ ﬁidiã
Vezme takhle chlápek stopaﬁku, a po chvíli se
jí zeptá: „Budete volat o pomoc, kdyÏ se za
chvíli o nûco pokusím?“
Asi ano. Nevypadáte,Ïe byste to zvládl sám.
***

Mazan˘ milenec
Celníkova Ïena je v posteli s milencem.
V tom zarachotí klíã v zámku dveﬁí - manÏel se
neãekanû vrací. Milenec na poslední chvíli
zajede pod postel. Celník kouká na manÏelku,
jak je vysvleãená a rozjuchaná a pojme tedy
podezﬁení. Zaãne prohledávat byt. Otevﬁe
‰atní skﬁíÀ a vysypou se kartony cigaret.
„Tady je to v poﬁádku,“ brumlá si.
Nakoukne do peﬁiÀáku - ten je pln˘ lahví
whisky.
„PeﬁiÀák je taky v poﬁádku, kde by ten parchant
mohl b˘t?“
Z pod postele se vystrãí ruka se stoeurovou
bankovkou. Celník jí shrábne do kapsy a
brumlá si. „Pod postel uÏ jsem se taky díval,
tak teì uÏ nevím.“
***
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Pravici jsem svÛj hlas dal
leã vÛdce to promrhal...
Díky Bohu za kamaráda, kter˘ mne vyvedl z bludné stezky mého horlení proti
zpustlé dvojici Topolánek a Talmanová. Zdenûk mi objasnil své stanovisko o
KOMPETENCI, a to je dobré. Bloudil jsem a horlil po zveﬁejnûní Topolánkovy
zpovûdi, Ïe opustil manÏelku, nastûhoval se k poslankyni Talmanové a nevyjasnil,
zda je pÛvodce tûhotenství; co mne nejvíc vydráÏdilo byla Topolánkova Ïádost, aby
mu média nechala soukromí. „Soukromí?“ horlil jsem vztekle pﬁed kamarádem
ZdeÀkem, soukromí je to poslední, co mu média teì mohou dát. Naopak, média ho
musí stíhat, sledovat a ukazovat, Ïe ten pÛlrok na‰í dÛvûry v jeho pravicovou stranu
promrhal. Zdenûk hned pochopil, a ﬁekl, Ïe to slovo promrhal míním s hláskou d
namísto h. Ano, zvolal jsem potû‰en chápavostí, a zaãal jsem zkoumat etymologick˘
v˘klad slovesa mrhati (napﬁíklad ãasem) - pochází ze staroãeského mrviti, jenÏ
znamenalo cuchat slámu a Ïe zneãi‰tûná sláma je mrva.
MládeÏ lehající ve slámû tam mrcala. Mrcati ve v‰ech slovansk˘ch jazycích
znamená vrtûti ocasem, hlavnû u zvíﬁat. „Chce‰ ﬁíct, jak tû zlobí, Ïe Topolánek sedm
mûsícÛ namísto vyjednávání o koalici a obsazení konzervativní vlády, mrhal ãasem
s Talmanovou?“ „Ano,“ zvolal jsem, „Topolánek tak promrhal hlas mÛj a milión
dal‰ích hlasÛ!“ „Pﬁíteli,“ ﬁekl Zdenûk váÏnû, „dûlá‰ velkou chybu, kdyÏ oãekává‰
KOMPETENCI. Moderní doba je postavena na INKOMPETENCI, ze které blahobytnû
Ïijeme. Kdybychom dbali správné Ïivotosprávy, nepﬁi‰li by mnozí lékaﬁi o Ïivobytí?
Kdybychom byli kompetentní ﬁidiãi, potﬁebovali bychom poji‰Èovnu? Kdybychom se
jako obãané chovali kompetentnû, k ãemu by nám byla policie?“
„Toto je dost cynick˘ pohled a vnímání moderního svûta,“ zaprotestoval jsem.
„Cynick˘?“ zachechtal se Zdenûk, „to je pohled realistick˘ a oãekávat kompetenci
v jakékoliv oblasti moderního Ïivota je naivní pﬁedpoklad vedoucí jen k frustraci.“
„Správnû ﬁeãeno,“ mudroval jsem dál, „jsem tedy frustrovan˘ z Topolánka, Ïe
nevládne, jak si po volbách zaslouÏil, a Ïe se souãasnû vydal na tenk˘ led, kter˘ se
pod ním prolamuje a propadne; asi stáhne s sebou nejen pravici, pokud ho grémium
ODS okamÏitû neodkopne, ale i Talmanovou.“
„A kdyÏ ne,“ provokoval Zdenûk, „kdyÏ Topolánkova vláda dostane dÛvûru, a
Talmanová v létû porodí dítû od premiéra, coÏ se v âechách je‰tû nikdy nestalo, aby
muÏ u vlády zplodil dítû, co bude‰ ﬁíkat pak?“
Zásadnû nedûlám sázky, ale tentokrát jsem vytáhnul z penûÏenky hrst bankovek,
poloÏil je na stÛl a ﬁekl jsem, Ïe sázím na TopolánkÛv pád v únoru. Zdenûk sázku
nepﬁijal, a tak si myslím, Ïe si myslí totéÏ, Ïe Topolánek je mrtvola. KOMPETENCE
je zajisté vzácná, to pﬁipou‰tím, a INKOMPETENCE je dÛvodem, aby se ekonomika
roztáãela na náledí inkompetence. Ale teì se nejedná uÏ o inkompetenci politika,
ale o packalství pokleslého druhu. MuÏ v 50-ti letech by mûl vûdût, Ïe zplodí-li dítû,
pak dcerku asi nevytancuje na maturitním veãírku a tﬁeba se ani promoce potomka
nedoÏije. A kdyÏ neví toto, ptám se, co v‰ecko z praktického Ïivota je‰tû dále neví?
Byl ãas k rozchodu, vstal jsem a Zdenûk mi na rozchodnou ﬁekl tuto my‰lenku:
„Nûkteﬁí moji nejlep‰í kamarádi jsou docela inkompetentní; copak potﬁebuji pﬁátele,
kteﬁí se ve v‰em vyznají a vÏdycky mají pravdu, a tím mi pÛsobí pocit mé vlastní
inkompetence?“ A dodal: „Mám kamarády, jejichÏ inkompetence v praktickém
Ïivotû je zároveÀ jejich nejpﬁíjemnûj‰í charakteristika.“
Nepojal jsem tato slova osobnû; tak kompetentní nejsem, ale rád bych byl.
Zdravím a pﬁeji hezk˘ den a v‰ecko dobré na kaÏdém kroku
Ross Firla: Sudbury
***
CEL¯ TEXT PROHLÁ·ENÍ:
V posledních sedmi mûsících se Topolánek pr˘ plnû soustﬁedil na politiku, nepovaÏoval tedy
za nutné reagovat na “v‰echny nesmysly a polopravdy”.
“Nevybíravé metody bulvárních ÏurnalistÛ zásadním zpÛsobem po‰kozovaly a po‰kozují
Ïivoty m˘ch blízk˘ch. Já sám jsem veﬁejnou osobou, tudíÏ s nûãím podobn˘m musím, aã
nerad, poãítat.”
Proto se tedy rozhodl dát veﬁejnosti “jasné informace, alespoÀ v té míﬁe, v jaké to umoÏÀují
elementární ohledy vÛãi m˘m nejbliÏ‰ím”.
NeubliÏujte tûm, které mám rád, Ïádá novináﬁe. “Tato situace jistû není standardní,
omlouvám se v‰em, které tento stav vûcí netû‰í. Îivot pﬁiná‰í nejrÛznûj‰í situace, které musí
ãlovûk ﬁe‰it a já ubezpeãuji veﬁejnost, Ïe své soukromé záleÏitosti vyﬁe‰ím sám,” dodává
Topolánek.
“Toto prohlá‰ení ãiním zejména s ohledem na své blízké a Ïádám novináﬁe, aby pﬁestali
ubliÏovat tûm, které mám rád. Nikdo z nich si to nezaslouÏí,” konãí svÛj dopis premiér âeské
republiky.
PolitoloÏka: Fotky Topolánka s milenkou teì ztrácejí na hodnotû. “Spoleãnosti se staví
rÛznû k tomu, co a jak˘ mÛÏe mít dopad na konkrétního politika. V USA mÛÏe sexuální aférka
zlámat vaz, ale v latinské Americe mÛÏe ‰íﬁení fám o tom, kolik kdo má milenek patﬁit k image
politikÛ, protoÏe to trochu zvy‰uje jejich prestiÏ,” ﬁekla iDNES.cz politoloÏka V·E Vladimíra
Dvoﬁáková.
âeská spoleãnost je v tomto smûru podle ní nûkde na pÛli cesty. “Je pomûrnû liberální,
nehodnotí politiky podle mimomanÏelsk˘ch vztahÛ, ale na druhou stranu to není nûco, co by
ãeskému politikovi popularitu pﬁidalo,” domnívá se.
Problém je podle Dvoﬁákové jinde. ODS je strana, která se ve své podstatû hlásí ke
konzervativním hodnotám. “Mohlo by ho to po‰kozovat uvnitﬁ ODS, ale i u ãásti voliãÛ, kteﬁí
tyto hodnoty vyznávají.”
Topolánek podle politoloÏky uãinil ze svého pohledu taktick˘ tah vÛãi médiím, která ho kvÛli
údajnému mileneckému pomûru pronásledovala. “V momentû, kdy ﬁekne, opustil jsem
manÏelku, Ïiju s Talmanovou, uÏ zábûry Topolánka s milenkou ztrácejí na kusu zajímavosti.”
“Topolánek teì není ten suverénní vÛdce.” PolitoloÏka zasazuje poslední TopolánkÛv poãin
do ‰ir‰ího kontextu jeho vztahÛ k médiím, rozporÛ uvnitﬁ ODS a úmorn˘ch politick˘ch
vyjednávání.
“Topolánek se dostal do velmi sloÏité situace, lidsky mi je ho skoro líto, zaÏil nûco, co si nikdy
neuvûdomil, Ïe bude zaÏívat - konflikt s médii.”
Média se ãastûji zamûﬁují na ty, kteﬁí jsou u moci, Topolánek tak byl zvykl˘ v opozici na
“vlídnûj‰í zacházení”, neÏ jakého se mu dostává teì.
idnes
***
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Body pro ﬁidiãe

Podûkování po deseti letech
Torontská jednota byla v roce 1996 poÏádána âesk˘m hnutím speciálních
olympiád, aby koncem ledna a zaãátkem února 1997 sponzorovala
ãesk˘ tﬁiaãtyﬁicetiãlenn˘ t˘m kter˘ se mûl zúãastnit speciální olympiády
poﬁádané v Torontu a v Collingwoodu. Sokol Toronto se musel nejdﬁíve
ujistit, Ïe slovensk˘ t˘m jiÏ má sponzory a pak tento nároãn˘ úkol pﬁijal.
Bylo nutné zajistit nûkolik dobrovolníkÛ, aby pﬁekládali a jinak
vypomáhali bûhem olympiády. K tomuto se pﬁihlásilo ‰est sokolek, které
musely chodit na ‰kolení a také b˘t provûﬁeny policii, aby jim byl
povolen voln˘ pﬁístup k úãastníkÛm olympiády.
JelikoÏ âSA tenkrát létaly pouze jednou t˘dnû, ãesk˘ t˘m potﬁeboval
zaopatﬁení je‰tû skoro t˘den po skonãení olympiády. Nejvût‰í poloÏku,
coÏ byl hotel, zaplatil br. Karel Jeﬁábek (kter˘ dva t˘dny pﬁed pﬁíjezdem
ãeského t˘mu do Toronta zemﬁel) a zbytek penûz na stravu a v˘lety se
vybralo od ‰tûdr˘ch krajanÛ. Akce se rozjela tak dobﬁe, Ïe se k
pomocníkÛm pﬁidalo mnoho dal‰ích sokolÛ a jin˘ch krajanÛ a nûkolik
krajansk˘ch organizací. Jak trenéﬁi tak sportovci nám svojí upﬁímností
a disciplinou pﬁirostli k srdci. Nekteﬁí z nás si udûlali pﬁátele do konce
Ïivota. Velice jsme se pouãili o mládeÏi s mentálním postiÏením a zaãali
jsme je novû chápat. Ze sokolské strany to byla snad dosud nejvût‰í akce
toho druhu, na kterou hroznû rádi vzpomínáme. Jak nám napsal tehdej‰í
starosta âeské obce sokolské, pomohli jsme udûlat Sokolu dobré jméno,
K desátému v˘roãí nám poslalo dopis nûkolik trenérÛ.
rl
Zde je dopis od ﬁeditelky âeského hnutí speciálních olympiád:
3. ledna 2007
Sokol Toronto, Canada
VáÏení a milí pﬁátelé,
Je to neuvûﬁitelné, ale jiÏ deset let uplynulo od na‰eho pobytu u vás v
Torontu pﬁi pﬁíleÏitosti svûtov˘ch zimních her SO pro sportovce s
mentálním postiÏením. Souãástí tûchto her byl i tzv, Host Town program,
jehoÏ garantem pro reprezentaci âeské republiky se stala právû va‰e
torontská sokolská jednota v ãele s paní Radmilou Locherovou. My
v‰ichni, jak sportovci tak trenéﬁi, kteﬁí jsme se Host Town programu i
her zúãastnili, vzpomínáme s díky a láskou na va‰e pﬁátelství a
pohostinnost, na to jak jste nás velkoryse pﬁivítali, neúnavnû podporovali
a fandili na‰im sportovcÛm bûhem sportovních klání i na krásn˘ v˘let
k Niagarsk˘m vodopádÛm,
Dovolte, abych vám touto cestou jménem sv˘m i jménem âHSO vyslovila
upﬁímné podûkování a popﬁála vám i torontské sokolské jednotû hodnû
zdraví a zdaru do dal‰ích let.
Za âeské hnutí speciálních olympiád s díky a úctou
Martina Stﬁedová
ﬁeditelka âHSO

VáÏen˘ pane Bﬁezino!
Po bedlivém pﬁeãtení ãlánku v Satellitu ze dne
7. prosince bych velice rád odpovûdûl autorovi
ãlánku Body pro ﬁidiãe Miroslavu Petrovi. Na
jaﬁe 2003 jsem odejel do své vlasti po více neÏ
tﬁiceti letech Ïivota za velkou louÏí. V létû
2004 jsme se vrátili s manÏelkou zpût do
Kanady. Pracoval jsem v âechách (nedovedu
se poﬁád vyrovnat s tím âeskem) jako
technick˘ poradce pro severoamerickou firmu,
která zavádûla v˘robu motorov˘ch hlav a
blokÛ pro automobilov˘ prÛmysl v Havraní u
Mostu. Jedna z m˘ch mnoha povinností bylo
zajistit spolehlivé strojní dodavatele potﬁebné
pro opravy nástrojÛ neÏ se vy‰kolí zamûstnanci
podniku. Projel jsem tedy svou rodnou zem
kﬁíÏem kráÏem od Liberce, Prahy, âesk˘ch
Budûjovic, Brna, Prostûjova, Hradce, Kolína
aÏ po mnoho jin˘ch krásn˘ch mûst, mûstysÛ a
malebn˘ch vesnic. AlespoÀ jednou za t˘den
jsem byl na cestách se sv˘mi ãesk˘mi kolegy,
které jsem ‰kolil. Vût‰inou ﬁídili oni a já se
jenom kochal krásou âech.
Po mém nástupu jsem mûl nûkolikahodinové
‰kolení, jak se jezdí v âechách a v‰e o
automobilovém provozu a pﬁípadné
komunikaci s ãeskou policii t˘kající se pokut
za dopravní pﬁestupky, které provedl
profesionální instruktor. Po absolvování tohoto
‰kolení mnû bylo vydáno podnikové vozidlo.
To tedy úvodem a nyní co mám na mysli.
Brzy po mém pﬁíjezdu jsem se mnohokrát
zmínil v‰em zamûstnancÛm podniku a v‰em
lidem, s kter˘mi jsem pﬁi‰el profesionálnû do
styku (a tûch bylo nûkolik stovek), Ïe kdyÏ si
vezmou klíãe od auta, tak hodnû z nich nechá
své mozky doma. Maximální rychlost 120
km/hod se na ãtyﬁproud˘ch dálnicích podstatnû
pﬁekraãuje. Rychlosti 200 km/hod a více jsou
docela normální. KdyÏ jsem já sám jel rychlostí
120 km/hod, tak jsem se setkal s hulvátstvím,
kdy se mnû pﬁedjíÏdûjící ﬁidiãi snaÏili vysvûtlit
za jízdy, jak˘ jsem to lenochod. Na
jednoproud˘ch silnicích se pﬁedjíÏdí pﬁímo v
zatáãkách a po krajnicích nemÛÏe jít v mnoha
pﬁípadech ani slepice. A do toho se velice
krásnû zaﬁazují sebevrazi na motorkách. âetli
jsme s manÏelkou o jedné obzvlá‰tû váÏné
nehodû na ãtyﬁproudovce na Hradec. V
protismûru jedoucí ﬁidiã zpÛsobil nehodu, pﬁi
které zahynuli pasaÏéﬁi s ﬁidiãem vozidla,
které jelo správnû ve svém jízdním pruhu. Pﬁi
vy‰etﬁování se zjistilo, Ïe ﬁidiã jel zámûrnû v

protismûru, protoÏe skupina bláznÛ si hrála
hru, kdo dojede nejdále v protismûru. Druh
tûchto lidí má pravdûpodobnû jenom dva
mozkové závity. Jeden jim ﬁíká, kdy se najíst
a druh˘ oznámí, Ïe je na ãase vymû‰ovat.
Koleje nejsou jenom Ïelezniãní, jak jsem se
naivnû domníval, ale také silniãní a na
Mostecku jich je zﬁejmû nejvíce. Podle
informací od m˘ch ochotn˘ch krajanÛ jsem se
dozvûdûl, Ïe pﬁetûÏování nákladních vozidel
je zcela normální o pût a více tun. Vydûlá se
více penûz pro dopravce a s kolejemi si nikdo
nedûlá vrásky, vãetnû dopravní policie. Za
de‰tivého poãasí je témûﬁ nemoÏné z tûchto
kolejí vyjet. No a kdyÏ jsem vidûl ve zpûtném
zrcátku, jak se ke mnû blíÏí rychlostí svûtla
sebevrah na motorce, kter˘ do mne témûﬁ
vrazil, tak se mi dosti roztﬁásla kolena. Na
tûchto silnicích je dovolená rychlost 80 km/
hod. Kde jsou ale policisté? Schováni za
stromem a vybírají pokuty.
Zde v Kanadû máme pﬁípravnou znaãku,
která nám oznamuje, Ïe pﬁichází sníÏení
rychlosti, takÏe ﬁidiã má dosti ãasu se pﬁipravit.
V âechách jsem nic takového nevidûl. Asi je
zde pro to dÛvod. Jedu 80 km/hod a za zatáãkou
je znaãka 50 km/hod a protoÏe zde nic jiného
není vidût, tak zaãínám sniÏovat rychlost, ale
najednou je zde za keﬁem schována policejní
‰kodovka a policajt mû zastaví a Ïádá ﬁidiãsk˘
prÛkaz a papíry od auta. Potom se dovím, Ïe
jsem jel rychlostí 60 km/hod (protoÏe pﬁímo
za znaãkou 50 km/hod je schovan˘ jeho kolega
s radarem) a pokuta je 1000 Kã, ale jestli
zaplatím v hotovosti, tak to bude jenom 500
Kã. JelikoÏ jsem jiÏ byl pouãen a také pﬁipraven
na tuto okolnost, tak ukazuji podnikov˘ prÛkaz,
kde je adresa a Ïádám o zaslání sloÏenky na
tuto adresu. Pan stráÏmistr byl dosti znechucen
a sdûlil mi, Ïe to není problém, ale nesmím
odejet neÏ on vystaví sloÏenku, coÏ mÛÏe trvat
i hodinu, protoÏe je ãasovû zaneprázdnûn.
Zkou‰ím proto tedy druhou variantu, Ïe
zaplatím 500 Kã, ale budu poÏadovat
stvrzenku. Po hledání v bra‰nû mnû stráÏmistr
sdûlil, Ïe jiÏ mu stvrzenky do‰ly ale za tﬁi
stovky, Ïe mû pustí. Tak dostal ty tﬁi kila. Celá
ta ta‰kaﬁice byla, aby nachytali nûkoho, kdo
jim zaplatí obûd. KdyÏ jsem vyprávûl tento
pﬁíbûh v zamûstnání, tak mnû prezident
spoleãnosti, kter˘ je Mexiãan, sdûlil, Ïe na
tom není nic zvlá‰tního. V Mexiku je to
normální.
A rada m˘ch kolegÛ-krajanÛ? „ZdeÀku, má‰
rychlé auto, mûl jsi to risknout a mûl jsi ujet,
oni by za tebou nejeli.“ Nástupní plat policisty
je pr˘ 12 000 Kã a tímto si pﬁivydûlávají za
více ménû tichého souhlasu vládních autorit.
Statistika dopravních nehod v âR není nijak
radostná. Poãet dopravních nehod v âechách
je zhruba dvojnásobn˘ v porovnání s Kanadou.
A kdyÏ se bere v úvahu, Ïe poãet obyvatel zde
je tﬁikrát vût‰í, tak nehodovost je ‰estinásobná.
O bodovém systému jsem se mnohokrát
zmínil sv˘m krajanÛm a v‰em se to
zamlouvalo. KdyÏ jedete po kanadsk˘ch
dálnicích, tak jsou v‰ude vidût nápisy, kolik za
pﬁekroãení rychlosti zaplatíte. a kolik bodÛ
ﬁidiã ztratí a z toho se dá usoudit, o kolik bude
vût‰í jeho pojistka.
Podle mého názoru pan Miroslav Petr je
velice naivní ãlovûk a mûl by vûci naz˘vat
prav˘m jménem. Jak se ﬁíká zde u nás v
Kanadû, oprávnûní ﬁídit motorové vozidlo není
právem, ale privilegiem
S krajansk˘m pozdravem
Zdenûk Maláãek,Ontario
***
Poznámka redakce: âlánek Miroslava Petra
z Hradce Králové nebyl podle nás kritikou
bodového systému, ale parodií na my‰lení
ﬁidiãÛ. Pokud vím, Miroslav Petr pouÏívá
hromadnou dopravu nebo jízdní kolo, nikoliv
automobil.
***
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O tﬁech chﬁadnoucích
pilíﬁích
KdyÏ po francouzské revoluci v roce
1789 Národní ústavní shromáÏdûní
vyhlásilo Deklaraci práv ãlovûka a
obãana, její podstata byla pozdûji shrnuta
do oné u‰lechtilé trojice. . . svobody,
rovnosti a bratrství, vlastní to podstaty
nového, demokratického ﬁádu.
Nemûlo by tomu b˘t jinak ani dnes,
tedy v zemích pokrokov˘ch hlásících se
k demokracii .
Scházíme se s kamarádem celkem
pravidelnû v pﬁíjemném hostinci a není
jediného setkání, aby ﬁeã nepﬁi‰la na
politiku. A to navzdory rozhodnutí minule
uãinûného, Ïe tohle téma diskutovat
nebudeme, neboÈ to k niãemu nevede.
Co se nám nezdá, nemÛÏeme zmûnit a
rozãilování nad tím jen kazí jinak dobrou
pohodu. JenÏe, pﬁání je neÏ otcem
my‰lenky. Politika nás, pokud se
nesnaÏíme b˘t slepí a nesly‰ící,
obklopuje. Vtírá se do na‰ich úvah,
pocitÛ. OvlivÀuje ná‰ Ïivot, aÈ chceme
nebo ne. Aã kamarád je spí‰ optimista,
zatímco já jsem blíÏ jeho opaku, zdá se
nám, jakoby s ãasem pﬁib˘valo v na‰em
pozorování rovn˘m dílem neradostn˘ch
poznatkÛ.
-UÏ tady na tom svobodném západû
Ïijeme bezmála 40 let a ãímpak to je, Ïe
se nám pomûry zdají mnohdy pﬁipomínat
ty ãasy, doma, kvÛli kter˘m jsme sem
pﬁi‰li?- ptáme se. A neÏ se ná‰ hovor
stoãí na pﬁíjemnûj‰í témata, snaÏíme se
o laická vysvûtlení. Tolik jen krátce
úvodem.
Nedávno stal jsem se majitelem knihy
An Imperfekt Fit (podtitulek Advanced
democracy and humane nature) autora
Víta Kleme‰e. Jeho curriculum je vskutku
pozoruhodné. V roce 1966 jako odborník
pﬁijel do Kanady, po okupaci o dva roky
pozdûji se jiÏ do âech nevrátil. Je
svûtoznám˘m odborníkem v hydrologii,
pﬁedná‰el a pÛsobil na universitách v
Austrálii, Rakousku, Nûmecku,
·v˘carsku a USA. Aã odborníkem v
technickém oboru a disciplinû, po dekády
pozornû sledoval lidské poãínání v
demokratickém systému v nûmÏ se
rozhodl Ïít, po odchodu do pense rozhodl
se zpracovat svá pozorování. Popsat
zmûny a dÛvody k nim, zmûny jimiÏ
západní vyspûlá spoleãnost prochází v
posledních zhruba B letech.
Naposledy ãetl jsem dílo tak
propracované, srozumitelné, logické a
nespoãtem citací a pﬁíkladÛ obohacené
jak je jeho An Imperfect Fit asi pﬁed
deseti lety. Byla to v‰eobsaÏná kniha W.
D. Gairdnera The Trouble with Canada.
Po pﬁeãtení díla profesora Kleme‰e jsem
si jist, Ïe pro mou orientaci a potvrzení
m˘ch vlastních názorÛ a aã dokonale
laick˘ch, tyto dvû knihy poskytují v
podstatû v‰echen nezbytn˘ materiál.
Postupnû autor V. Kleme‰ vûnuje se
podrobnému rozboru onûch tﬁí pilíﬁÛ
demokracie a ten rozbor není právû
radostn˘; pilíﬁe valem ztrácejí pevnost.
Logika a fakta jsou nahrazována ideologií
pﬁipomínající nám, znajícím na vlastní
zku‰enost poãátky a dÛsledky totality.
Na pﬁíkladech a událostech k nimÏ do‰lo
a dochází, autor zdÛvodÀuje svoje obavy
a oprávnûné zklamání nad promûnami,
jeÏ v tom zmínûném ãase k úÏasu
myslících lidí ideologie politické
správnosti ponechala onûch tﬁem pilíﬁÛm

demokracie víceménû jen ty u‰lechtilé
názvy. Pﬁipomene nám i nûkteré události
známé z medií, závûry uvedené
autoritami, nelogické a scestné. Proã
tomu tak je V. Kleme‰ neodb˘vá slovem
nelibosti v podobû jedné vûty, ale vysvûtlí
proã popsan˘ a pﬁipomenut˘ jev pﬁíãí se
zdravému (ãi t. zv. selskému) rozumu.
Je zcela v souladu s obsahem knihy,
proã mohla spatﬁit svûtlo svûta pouze na
autorÛv vlastní náklad. Dá se ale sehnat
v knihovnách (doufám). S tím mám
vlastní zku‰enost. Ta, do které docházím,
na mou Ïádost knihu poﬁídila.
Nejsem recenzent a toto je neÏ kratiãk˘
souhrn dojmÛ a poznatkÛ z ãetby
Nedokonalého (stﬁihu, snad by se dal fit
pﬁeloÏit). Kniha vy‰la anglicky a tím je
smutnûj‰í, Ïe se tak stalo v omezeném
poãtu, zatímco nakladatelství zaplavují
trh nespoãtem literatury znaãnû pokleslé

úrovnû a obsahu. Na‰i milí spoluobãané
nejsou vybaveni na‰í zku‰eností a kniha
V. Kleme‰e mohla by je pouãit ba i
vyvést z pﬁípadn˘ch omylÛ o blahu ãi
‰kodlivosti oné choroby pokroãil˘ch
demokracií, levicového liberalismu a
politické správnosti . . .
Závûrem nemohu jinak, neÏ ãtenáﬁÛm
tuto knihu co nejvﬁeleji doporuãit.
V. Kleme‰: An Imperfect Fit (2004)
vy‰la na vlastní náklad autora cestou
self-publishing nakladatelství (Trafford
Publishing, Victoria) Trafford knihu mÛÏe
dodat kdykoli, je dostupná i na internetu,
inzeruje jí Amazon
W. D Gairdner: The Trouble with
Canada (1991), General Paperbacks,
Toronto. Tato kniha se moÏná dnes
seÏene ztûÏí, ale v knihovnách by mûla
b˘t dostupná.
Vladimír Cícha -Vancouver
***

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.1.satellite1-416.com
www.1.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***
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Pût minut strnulého ticha.
Îije ten âech?
Zakopané, Krakov, Praha-mfd (bb, les,
jsl)- Jeden poryv vûtru, otﬁesná podívaná
a potom dlouhé ticho padesáti tisíc divákÛ.
Bezvládn˘ skokan na lyÏích, Jan Mazoch,
leÏel nehybnû na snûhu po hrozivém
pádu v závodû v polském Zakopaném,
okolo nûj se rojili zdravotníci.
Jeho dûdeãek Jiﬁí Ra‰ka, olympijsk˘ vítûz
z Grenoblu 1968, se dûsil u televize. „Byl
to hrozn˘ pád,“ ﬁíkal v sobotu, kdy po
telefonu zji‰Èoval vnukÛv stav.
Skok jedenadvacetiletého závodníka
zaãal normálnû. Bûhem letu se mu v‰ak
propadla pravá lyÏe, on se ve vzduchu
otoãil hlavou dolÛ a dopadl na zem. V
rychlosti, jako kdyby vypadl z rozjetého
auta. Jeho tûlo se po desítky metrÛ
bezvládnû mlelo po svahu. Nakonec
zÛstal leÏet s rozhozen˘ma rukama.
Otázka, kterou se kaÏd˘ bál vyslovit,
znûla: PﬁeÏije?
Zprávy z nemocnice v Krakovû jsou
neurãité: ãesk˘ skokan je udrÏován v
umûlém spánku, ov‰em mimo ohroÏení
Ïivota. „Pro‰el vy‰etﬁením na tomografu,
které ukázalo zhmoÏdûní mozku. Jeho
zdravotní stav se nezhor‰uje,“ uvedla

vãera pro MF DNES mluvãí krakovské
nemocnice Anna Niedzwiedzká. Dnes
by mûl b˘t Mazoch pﬁevezen do Prahy.
Dal‰í otázka, která napadne kaÏdého
fanou‰ka, zní: Mûlo se pﬁi takovém vûtru
vÛbec skákat?
âe‰tí funkcionáﬁi dávají pád za vinu
Mezinárodní lyÏaﬁské federaci, laãné po
ziscích z reklam a televizních práv.
„Skákat v takov˘ch podmínkách byla
hloupost,“ prohlásil skokan Jakub Janda,
minul˘ vítûz svûtového poháru.
Polsk˘ závodník Adam Malysz mûl
opaãn˘ názor: „Mazoch doplatil na
nezku‰enost. Vyzrál˘ závodník by to
zvládl.“
***

Hotovo! Baro‰ patﬁí Lyonu

LYON (Francie) 22. ledna 2007 | Lidovky
-Milan Baro‰ definitivnû mûní dres.
Fotbalov˘ útoãník opou‰tí Aston Villu a
pﬁestupuje do Olympique Lyon. Na své
internetové stránce to bez bliÏ‰ích
podrobností
oznámilo
vedení
francouzského klubu.
The Sun spekuluje o ãástce pût milionÛ
liber, tedy 211 milionÛ korun, které bude
muset Lyon zaplatit. Prezident klubu
Jean-Michel Aulas v‰ak v sobotu
naznaãil, Ïe hodlá Aston Ville nabídnout

Torontk˘ kolaps
Toronto-Vancouver 1:6 (1:1, 0:1, 0:4)
Branky: 14. Battaglia 7 (Devereaux) - 9. Öhlund 9 (D. Sedin, H. Sedin) pﬁesilovka, 21. D. Sedin 17 (H. Sedin, (Öhlund)
pﬁesilovka, 45. Linden 7 (D. Sedin, Naslund) pﬁesilovka, 45. Pyatt 11 (Öhlund, Morrison) pﬁesilovka, 53. Salo 7 (H.
Sedin, D. Sedin) pﬁesilovka, 58. Naslund 14 (Pyatt). Stﬁely na branku: 36:21. Pﬁesilovky: 8:10. VyuÏití: 0:5. Diváci:
19608.

VÛbec nejvût‰í náv‰tûva v Air Canada Centre v leto‰ním roce vidûla neuvûﬁitelnou
pﬁevahu Maple Leafs a zároveÀ jejich neskuteãnou nemohoucnost. I o jediné jejich
brance Toronta musel rozhodnout video-záznám, zatímco puky do torontské
branky se sypaly jako mák z makovice. JiÏ jen pomûr stﬁel na branku v první tﬁetinû
14:3 pro domácí Maple Leafs vypovídá o jejich pﬁevaze, ale v˘born˘ Luongo
zlikvidoval aÏ na jednu stﬁelu v‰e. Na druhé stranû se Raycroftovi vÛbec nedaﬁilo.
V úvodu druhé tﬁetiny Daniel Sedin dostal Vancouver do vedení, ale o utkání stále
nebylo rozhodnuto. Rozhodující okamÏik pﬁi‰el v 43:46 minutû, kdy ‰el na trestnou
lavici za hákování Tomá‰ Kaberle a jeho doprovodil na trestnou lavici Battaglia za
nesportovní chování. Pﬁesilovku vyuÏili Canucks stoprocentnû, bûhem 13 vteﬁin
dvakrát skorovali a ujali se vedení 4:1. KdyÏ Salo po chybû Raycrofta vstﬁelil pátou
branku bylo rozhodnuto a Naslund pak dokonãil ‰védské ﬁádûní v Torontu. V˘sledek
6:1 neodpovídá pomûru sil na ledû, ale skuteãnost, Ïe Canucks vyuÏili pûti
pﬁesilovek z desíti je také v˘mluvná.

I s touto akcí O'Neilla si dokázal výborný vancouverský brankář
Luongo poradit.

January 25, 2007

na v˘mûnu norského útoãníka Johna
Carewa.
Klub, kter˘ uÏ ‰est˘ rok vládne
francouzskému fotbalu a sklízí úspûchy i
v Lize mistrÛ, intenzivnû hledá posilu pro
útok. Karim Benzema a Sylvain Wiltord
jsou dlouhodobû zranûni a trenér Gérard
Houllier si uÏ dﬁíve vyhlédl Baro‰e, jehoÏ
dobﬁe zná ze spoleãného pÛsobení v
Liverpoolu.
Pûtadvacetilet˘ ãesk˘ útoãník se v Aston
Ville nijak v˘raznû neprosadil a trenér
Martin O‘Neill se jeho odchodu nebrání.
HráãÛv agent Pavel Paska uÏ dﬁíve
prohlásil, Ïe rozhodnutí padne v tomto
t˘dnu.
***

Nové ãasy - hráãi platia
divákom. V Bratislave
Diváci v Bratislave zaplatia za vstupenky
na zvy‰né dva januárové domáce zápasy
s Martinom a Îilinou nula korún. Do gratis
predaja pôjde po päÈtisíc kusov. Súhrnné
náklady za lístky v‰etk˘ch divákov strhnú
hráãom a realizaãnému tímu z platov.
Také je rozhodnutie generálneho
manaÏéra Slovana Maro‰a Krajãiho po
prehre s Trenãínom 1:10. “Hráãi si musia
diváka váÏiÈ, v play off ho budú
potrebovaÈ,” hovorí M. Krajãi. Ten zvykne
niekedy od zlosti v kabíne pár vecí
rozhádzaÈ. Po fiasku s Trenãínom v‰ak
nemal chuÈ ani na to. “Beriem, Ïe hráãi sa
môÏu cítiÈ unavení, ale vedia predsa
poãítaÈ. DesaÈ gólov doma sa jednoducho
nepatrí.”
âím viac divákov teraz na hokej príde,
t˘m vzrastú finanãné sankcie hráãov.
Originálny odpustok v ‰portovej praxi.
Bratislavskí diváci si to vlastne zaslúÏia.
Najpotupnej‰iu prehru Slovana v histórii
slovenskej extraligy na domácom ºade
zvládli sa nadhºadom. NieÏeby sa neozval
piskot, ale na ºad nedopadol nijak˘
vulgarizmus, fºa‰a ãi, nebodaj, bicykel.
Zopár divákov ute‰ovalo trénera Zdena
Cígera prevolávaním jeho mena,
prevaÏná väã‰ina spontánne vytlieskala
suverénnych hostí. Trenãanom sa to
nestalo v Bratislave prv˘krát, v
lockoutovej sezóne 2004 - 2005 ìakovali
Demitrovi za jeho blafák pomedzi nohy
napriek tomu, Ïe Slovan prehral 0:6. V
neskor‰om semifinále ºudia vstali a ocenili
kúsky Mariána Gáboríka v oslabení o
dvoch hráãov.
V nedeºu vnímav˘ bratislavsk˘ fanú‰ik
pochopil, Ïe hráãi robili, ão vládali, ale
odohrali typick˘ “zápas blbec”. V sobotu
slovanistov fyzicky vymlátil v televíznom
zápase Zvolen, deÀ nato ich rozobrali
Trenãania korãuliarsky bez väã‰ej
námahy. Kapitán ªubomír Hurtaj v 24.
minúte nepremenil z metra neuveriteºnú
‰ancu. “Po zranení vo Zvolene som mal
problémy s periférnym videním, ale
nechcem sa na niã vyhováraÈ. Nohy a
ruky mi fungovali. Mrzí ma, Ïe sme prestali
dávaÈ góly ako tím.”
“Zbytoãne sme sa dostávali pod tlak,
vpredu sme nevyuÏili niã, naopak,
neuveriteºne sme dokázali namazaÈ na
hokejky súpera. Hanbím sa spolu s
muÏstvom, ale neuch˘lim sa k nijakej
lieãbe ‰okom. V‰etko si musíme pokojne
vydiskutovaÈ a predov‰etk˘m hru
zjednodu‰iÈ,” povedal tréner Zdeno Cíger,
ktor˘ sa nebál ani otázky svojho
prípadného odvolania. “·tyri prehry za
sebou sú na Slovan dosÈ. Keby sa tak
stalo, svet sa nezrúti, v Ïivote sú
dôleÏitej‰ie veci.”

Cíger na predpoludÀaj‰om tréningu
ch˘bal. O jeho osude rozhodne
predstavenstvo
klubu
dnes
predpoludním. M. Krajãi vãera nemal
namiesto Cígera alternatívu.
Cíger na vlastnej koÏi zaÏil aj v NHL
rôzne rie‰enie krízov˘ch situácií. “Nie,
nepo‰lem chlapcov korãuºovaÈ do
vysilenia, nemalo by to v˘znam. Vidím,
akí sú rozbití, niektorí dotlãení, in˘ch
obchádza viróza. Pravda je, Ïe nemáme
typ vodcu, ão by ukázal cestu. Nejde
nám najmä streºba, skúsení strelci sa aj
na tréningoch trápia, odchádza im
fantázia.”
***

âeská hokejová 0 superliga
2

41. kolo: Tﬁinec-Liberec 3:2, Zlín-Litvínov
3:4 sn, PlzeÀ-Budûjovice 7:2, KladnoZnojmo 4:5, K. Vary-Slavia 2:3,
Pardubice-Vítkovice 7:2, Sparta-Vsetín
4:0.
42. kolo: Vítkovice-PlzeÀ 7:1, Vsetín-K.
Vary 1:5, Litvínov-Sparta 4:5 sn, ZnojmoTﬁinec 1:0, Budûjovice-Liberec 2:1 pp,
Pardubice-Kladno 1:3, Slavia-Zlín 0:4.
43. kolo: Sparta-Slavia 3:4 sn, PardubiceZlín 3:6, Tﬁinec-Vsetín 1:3, LiberecLitvínov 10:1, K. Vary-Budûjovice 4:2,
PlzeÀ-Znojmo 4:2, Kladno-Vítkovice 4:3
pp.
44. kolo: Vítkovice-Tﬁinec 3:2 sn, VsetínLiberec 0:3, Znojmo-Zlín 2:1 sn, KladnoSparta 7:5, Litvínov-K. Vary 4:2,
Pardubice-PlzeÀ 2:1, Slavia-Budûjovice
2:3 sn.
Tabulka
1. Liberec
2. Budûjovice
3. Sparta
4. Pardubice
5. K. Vary
6. Zlín
7. Slavia
8. Tﬁinec
9. Znojmo
10. Kladno
11. Vítkovice
12. Litvínov
13. PlzeÀ
14. Vsetín

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

132:90
136:124
151:129
149:110
116:99
134:133
148:145
126:137
97:110
162:151
118:122
137:148
117:144
78:159

83
78
76
75
72
69
68
65
65
64
62
61
57
32

Slovenská hokejová extraliga
40. kolo: Skalica-Slovan 2:1 pp, ZvolenTrenãín 3:5, Nitra-Mikulá‰ 5:4, Ko‰icePoprad 1:4.
41. kolo: Trenãín- Martin 7:0, Mikulá‰Zvolen 3:4, Poprad-Skalica 3:5, SlovanNitra 2:3 pp, Îilina-Ko‰ice 1:4.
42. kolo: Martin-Ko‰ice 1:3, SkalicaÎilina 5:3, Nitra-Poprad 3:1, TrenãínMikulá‰ 3:2 pp, Zvolen-Slovan 3:1.
43. kolo: Mikulá‰- Martin 3:2, SlovanTrenãín 1:10, Poprad-Zvolen 3:1, Ko‰iceSkalica 2:3 pp, Îilina-Nitra 2:4.
44. kolo: Trenãín-Poprad 1:2, Mikulá‰Slovan 3:5, Nitra-Ko‰ice 4:5 pp, MartinSkalica 3:0, Zvolen-Îilina 5:3.
Tabuºka
1. Ko‰ice
2. Zvolen
3. Slovan
4.Trenãín
5. Nitra
6. Poprad
7. Martin
8. L. Mikulá‰
9. Skalica
10. Îilina

44
44
44
44
44
44
44
44
44
44

151:107
127:107
150:121
144:105
126:121
129:120
126:122
111:160
112:166
99:146

83
82
78
71
65
63
58
44
43
34

Vaidi‰ová je jen krok od finále
Melbourne, Praha - âesk˘ tenis se
napﬁahuje po historickém úspûchu.
Sedmnáctiletá krasavice Nicole
Vaidi‰ová postoupila po setech 6:1 a 6:4
pﬁes krajanku Lucii ·afáﬁovou do
semifinále Australian Open.
***

