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KdyÏ Stvoﬁení fu‰uje do díla Stvoﬁitele…
Jeden zpûvák, kterého mám docela rád si kdysi v
‰edesát˘ch letech na jevi‰ti zavtipkoval, Ïe jestliÏe BÛh
stvoﬁil ãlovûka k obrazu svému, Ïe se mu nûco
nepovedlo. Bratﬁí âapkové si pﬁed osmdesáti léty poloÏili
jinou otázku, jak to dopadne, kdyÏ ãlovûk pﬁevezme roli
Stvoﬁitele. Do jaké míry byli oba bratﬁi vÏdy zajedno a do
jaké míry se nacházeli na opaãném okraji názorového
spektra, lze tûÏko rozhodnout. Skuteãností je, Ïe hru
Adam Stvoﬁitel narozdíl od jin˘ch her, které napsal
vût‰inou pouze Karel, napsali dohromady a zﬁejmû
psali sv˘m svérázn˘m zpÛsobem „na stﬁídaãku“. To
jest chvíli jeden, pak to druh˘ opravil a pokraãoval.
Následoval s korekturami autor první ãásti a pﬁipojil
dal‰ích nûkolik stránek… Zatímco star‰í Josef se
vyznaãoval tím, Ïe nejen psal, ale vynikl i jako malíﬁ,
Karel âapek se vûnoval hlavnû Ïurnalistice. Jejich
nejznámûj‰í spoleãnou divadelní hrou je asi Ze Ïivota
hmyzu. Ménû známou a poslední spoleãnou hrou obou
bratﬁí je Adam Stvoﬁitel z roku 1927.
U Karla âapka je patrn˘ vnitﬁní filosofick˘ boj, coÏ je
vidût na zcela odli‰n˘ch hrách Bílá nemoc a Matka.
Sám osobnû povaÏuji za nejlep‰í hru R. U. R. Zatímco
zedník Alquist v R. U. R. se dostane k roli stvoﬁitele jaksi
nedopatﬁením a je pouze jak˘msi pokorn˘m asistentem
pﬁi novém stvoﬁení, Adam Stvoﬁitel vyniká destruktivní
arogancí. Pﬁiznám se, Ïe mne v˘bûr této málo známé
hry bratﬁí âapkÛ do repertoáru Nového divadla zaskoãil Pavel Král při zkoušce hry Adam stvořitel
a zároveÀ mile pﬁekvapil. ReÏisér Pavel Král oslavil
nedávno sedmdesátku, ke které mu dodateãnû
ABE: Vidí‰ spojitost mezi biblickou První knihou
blahopﬁejme, pﬁesto jsme se neubránili mu poloÏit pﬁi
MojÏí‰ovou (Genesis), která pojednává o stvoﬁení
pﬁestávce bûhem zkou‰ky v hale kostela svatého Pavla
svûta a âapkovou hrou?
nûkolik otázek.
PK: Nejsem odborníkem na Bibli, ale hra mnû pﬁipadá
geniální, protoÏe jsou zde dûjiny svûta. Je zde
pochybování o BoÏí prozﬁetelnosti a Adam je
pﬁedstavitelem anarchie, popírá moudrost BoÏí. BÛh to
v‰e udûlal blbû, ale kdyÏ má sám zaãít tvoﬁit, tak
najednou v‰e dopadá jinak. Proto to také konãí tím, Ïe
BÛh ﬁíká: „Adame, ty to tak nechá‰!“Adam se omlouvá:
„PromiÀ BoÏe, já jsem to tak nemyslel!“ A BÛh v
nekoneãné dobrotû ﬁíká: „Já vím!“
ABE: Otázka stvoﬁení není pouze v této hﬁe, ale i
tﬁeba v R. U. R. Vidí‰ tam nûjakou návaznost?
PK: Já si myslím, Ïe je to nezávislé. Nutno ﬁíci, Ïe
v‰echny tyto hry, vãetnû Války s mloky jsou science
fiction, které se plní. Geniálnost âapka je v tom, Ïe je‰tû
pﬁed objevením atomové energie vûdûl, Ïe nûkdo objeví
nûco stra‰ného. âapek prostﬁednictvím Adama ﬁíká:
Tvoﬁit je obrovská zodpovûdnost. Tvorbou je moÏné
svût i zniãit.
ABE: Nejedná se o známou hru, mohl bys nûco
ﬁíci k jejímu vzniku?
PK: Skuteãnû to není známá hra. Byla realizována
celkem tﬁikrát. Poprvé v Národním divadle v roce 1927,
kde mûla celkem asi ‰estatﬁicet repríz. Tehdy se setkala
s rozpaãitou reakcí. Nûkteﬁí kritici byli nad‰eni, jin˘m se
nelíbila. âapek byl jeden z autorÛ, kter˘ se odváÏil dát
do své hry Boha, tomu se kaÏd˘ dramatik pokud moÏno
vyhnul. To se nelíbilo, jak nacistÛm, uÏ jen proto, Ïe to
byl âapek, ale ani komunistÛm. JelikoÏ se neuvádûla u
nás, nehrála se ani nikde na svûtû.

ABE: Nûjaká hra od âapka uÏ byla del‰í dobu ve
vzduchu. Proã jsi se ale rozhodl pro tuto hru?
PK: Abych ﬁekl pravdu, tak podnûtem bylo, Ïe se
pﬁedchozí hra Nového divadla Lucerna líbila. Tak pﬁi
rozhodování hrálo roli to, Ïe by se mûla opût hrát ãeská
klasika, od toho tady jsme. Hledal jsem a napadl mne
âapek. Matka je váÏné drama, ale lidi mají rádi trochu
legrace. Objevil jsem, Ïe âapkové napsali také jednu
grotesku, i kdyÏ jsou tam závaÏné my‰lenky. Je tam
nádherná ãe‰tina a navíc je tam velice závaÏné téma.
Tak jsem se do toho pustil. Divadla se této hﬁe vyh˘bají
pro nároãnost a pro délku. To jsem musel zkrátit, ale
snaÏil jsem se zachovat posloupnost a smysl hry.
Pouze jsem vynechal nûkteré úvahy. TakÏe to bude
trvat asi dvû hodiny místo ãtyﬁ.
ABE: Nevstoupil jsi tak trochu na tenk˘ led? V
minulosti Nové divadlo ãastokrát uvádûlo hry, které
byly uvedené jinde, teì jste Ïádn˘ vzor nemûli…
PK: Tohle je zcela nová hra, mám za sebou témûﬁ
padesát pﬁedstavení, takÏe mám nûjaké zku‰enosti,
navíc jsem vidûl práci v˘znamn˘ch reÏisérÛ v Praze.
Nepokládám se za Ïádného velkého reÏiséra a tak se
pﬁi této hﬁe ﬁídím hlavnû citem. SnaÏím se pﬁesvûdãit
lidi, aby to vzali zodpovûdnû a myslím si, Ïe to tak
skuteãnû vzali.
ABE: Nemá‰ strach?
PK: Mám, hroznej strach a trému, protoÏe kdyÏ se to
nepovede, tak se to nepovede…
Nezb˘vá neÏ popﬁát Pavlovi Královi a ND, aby se
pﬁedstavení, které není jednoduché skuteãnû
povedlo. VÏdyÈ jen pohled na jednu zkou‰ku
ukazuje, kolik je za celou hrou tvrdé dﬁiny.
Ale‰ Bﬁezina
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: 905/
712-1200, fax: 905/712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. Farár: P. Dolinsk˘.
BohosluÏby: 9:00 angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby: 6. apríla., 6. mája a 1. júla v
13:00.,

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 dubnu - bude
oznámeno.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: V
dubnu - bude oznámeno.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: V
dubnu - bude oznámeno.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby.
V dubnu - bude oznámeno.

New Theatre
Tuhle hru prostû musíte vidût
Vlastnû nemusíte. Samozﬁejmû, Ïe
nemusíte. Ale byla by ‰koda, kdybyste ji
nevidûli. Jedná se o hru bratﬁí âapkÛ Adam
Stvoﬁitel. Ale vy o ní uÏ v‰echno víte z
pﬁede‰l˘ch ãlánkÛ. I kdyÏ pﬁeváÏnû z
váÏného konce. Kdo jsou autoﬁi, co o hﬁe
napsal tﬁeba Jiﬁí Frejka, kdo ji reÏíruje, kdo
v ní hraje atd. Tohle povídání je víc z toho
druhého konce.
Doãetli jste se v pﬁede‰l˘ch ãláncích, Ïe
Adamovi se pravdûpodobnû nejlíp podaﬁilo

stvoﬁit blechy? Ov‰emÏe ne. Nebo, Ïe s
tûmi jeho lidmi je asi stejn˘ problém jako s
tûmi pÛvodními? Eva je potvora, i kdyÏ
nebûhá okolo s jabkem (uteãe nejdﬁív - ale
s tím si nejsem jist - s Adamov˘m
konkurentem a skonãí s nadãlovûkem, nebo
tak nûjak), ale po pravdû ﬁeãeno, já se jí
nedivím: její manÏel (a stvoﬁitel), Pavel
Král, se jí rychle nabaÏil a moc nûÏnû se k
ní nechoval. Na jeho obhajobu je v‰ak
nutno ﬁíci, Ïe si toho nabral moc: stvoﬁit
svût, reÏírovat hru o tom, jak svût stvoﬁil a

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
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v té hﬁe hrát hlavní roli... (Ta Eva se mu
povedla: od teìka si kaÏdou Evu budu
pﬁedstavovat jako Janu Fabiánovou).Taky
se mu povedla Lilith - tak pusatou Ïenskou
jsem je‰tû nevidûl a hlavnû nesly‰el. A víte,
kdo ji hraje? NûÏná paní Du‰ková (Radka
Tamchynová) z Mozarta na Bertramce!
Pavel Novák se zakous’ do masivní role
Alter Ega. Taky pûkn˘ pacholek, tenhle
Alter Ego: vÛbec mu nevadilo, Ïe ho Adam
stvoﬁil a hned, Ïe on by to doved’ lep‰í!
Nebude se párat s individuálními tvory, ale
zaﬁídí si pásovou v˘robu - a zaﬁídil. I kdyÏ já
jsem dítko Adamovo, opravdu bych
nedoved’ ﬁíct, kter˘ z tûch dvou odved hor‰í
práci. Alter Egovou Ïenou je Zuzka Novotná
a ﬁek bych, Ïe je jí pro Alter Ega ‰koda.
RovnûÏ mám váÏné v˘hrady (a tentokrát
se pou‰tím rovnou do autorÛ) k roli, kterou
napsali pro Jána Vaculíka: ani jedna
pﬁíleÏitost, aby si zazpíval. Takov˘ hlas! A
úplnû promarnûn! Ale i tak si pﬁijdete na
své. Uvidíte Milana Crháka jako skoro
cicerovského ﬁeãníka, Jana Waldaufa jako
hádavého (Jana Waldaufa!) poetu, Jana
·mída jako nadãlovûka (on to hraje tak
pﬁesvûdãivû, Ïe on snad opravdu nadãlovûk
je). A copak uÏ uvidíte vylézat z jeskynû
podivné stvoﬁení, které nese jméno Zmetek
(v mistrném podání Bohou‰e Máci), které
tvrdí, Ïe se stvoﬁilo samo a ‰est rozko‰n˘ch
dûtí (zatím máme jen ãtyﬁi: tﬁi Fryntovic
holãiãky, které se mimochodem uvolily
hrát jedinû pod podmínkou, Ïe je to první
krok k hollywoodskému angaÏmá, a Martina
Zná‰ika). A nakonec si pﬁedstavte hoﬁící
¤ím (ve hﬁe bude hoﬁet cel˘ svût), do nûhoÏ
pﬁivrávorají tﬁi opilci v podání povûstn˘ch
v˘trÏníkÛ a oÏralkÛ: Jirky ·kody, Romana
Kozáka a Josefa âermáka...Tohle
pﬁedstavení opravdu musíte vidût...
jã
***—

âeskoslovensk˘ baptistick˘
kostel
na 200 Annette St. v Torontu
Vás srdeãnû zve k slavnostním
velikonoãním bohosluÏbám:
Kvûtná nedûle, 1. dubna.
Velk˘ pátek, 6. dubna.
Velikonoãní nedûle, 8. dubna .
Zaãátek bohosluÏeb
je vÏdy v 11 hodin.
Česká doplňovací škola
pro děti
oznamuje,
že vyučování se koná:
Ve stejných prostorách jako
minulé pololetí:

v Kostele sv.
Václava,
496 Gladstone Avenue,
Toronto
Ve stejný den a čas:

každou sobotu,
9:00 - 11:00 hodin.
Za stejný poplatek
za lekci: 5.00 dolarů
za žáka (žákyni).
Noví žáci a žákyně
jsou vždy vítáni.
Jménem rodičů žáků školy
děkujeme

Sokolu Toronto
a
ČSSK
za urgentní pomoc!
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Program Nokturen
v nedûli 25. bﬁezna
na Masaryktownu
Bohuslav MartinÛ(1890 - 1959):
Sonatina for violin
and piano (1937)
(Moderato - Andante
- Poco allegretto)
Antonín Dvoﬁák (1841-1904):
Sonata in F Major for violin
and piano
/Allegro ma non troppo-Poco
sostenuto-Allegro molto/
***intermission***
In Memoriam Fritz Kreisler:
J. S. Bach: Prelude
F.Chopin: Mazurka
E. Granados: Spanish Dance
N. Rimskij - Korsakov: Arabian
Song
I. Albeniz: Tango
A. Dvoﬁák: Slavonic Dance
N. Paganini: Capriccio
M. de Falla: Spanish Dance
Kalendáfi
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
Tel.: 416/439-4354
***
28. 3. (st) 15:00
âesko-Kypr
Fotbalov˘ pﬁenos na Fox TV
***
30. 3. (pá) 20:00
31.3. (so) 16:00 a 20:00
1.4. (ne) 16:00
Adam Stvoﬁitel
Nové divadlo
Joe Workman Auditorium
1001 Queen St. W.
***
1.4. (ne) 11:00
Velikonoãní trhy na Masaryktownu
***
4.4. (st) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***
21. 4. (so) 18:00
Jarní veselice
Farnost sv. Václava
***
22.4. (ne) 17:00
Radim Zenkl - mandolína a flétna
Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354
***
27. 4. (pá) 20:00
28. 4. (so) 15:00 a 19:00
29. 4. (ne) 15:00
Îensk˘ boj
Torontské slovenské divadlo
Joe Workmen Auditorium
1001 Queen St. W.
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
20.2.2007 v 3:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
5.4.2007
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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

Obituary

Ode‰el Mirek Gabriel

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

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

Na okraj
Dva Ïivoty:
Peter Newman,
Bedﬁich Procházka

Chiropraktik

Homeopatii, Yogu, Qikong,
Reflexologii, Reiki,
Akupunkturu atd.
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Poznal jsem ho krátce po tom, co jsem v roce 1981, tu‰ím, Ïe to bylo pﬁi pﬁíleÏitosti
oslav v˘roãí 28. ﬁíjna na Masaryktownu, sly‰el oznámení, Ïe hymnu zazpívá pan
Gabriel z âeskoslovenského baptistického sboru. Pro mne to bylo poprvé, ale
nikoliv naposledy. Mirka Gabriela jsem pak sly‰el zpívat mnohokrát pﬁi rÛzn˘ch
pﬁíleÏitostech a nejen hymnu. Nejãastûji v‰ak v âeskoslovenském baptistickém
kostele. Nûkdy sólovû, jindy ve sboru. V kufﬁíku s sebou nosil trubku, na kterou pﬁi
bohosluÏbách ãastokrát hrál. Tehdy byl v kostele cel˘ orchestr, kde hrál spolu s
Milanem Sur˘m a dal‰ími. Jeho trubka dávala bohosluÏbám zvlá‰tní atmosféru. V
kostele bylo v osmdesát˘ch letech tolik mlad˘ch lidí, Ïe âeskoslovensk˘ baptistick˘
sbor byl schopen postavit nejen hokejové (kde Mirek také hrál), ale i fotbalové
muÏstvo, které konkurovalo tehdy slavnému Uragánu a v záloze vynikal neobyãejnou
pohyblivostí a pracovitostí právû Mirek. Na hﬁi‰ti byl tich˘, ale neobyãejnû pracovit˘.
Nesoustﬁeìoval na sebe pozornost. Bylo na nûm vidût, Ïe miluje pohyb. Zﬁejmû mu
v‰ak vyhovoval více individuální sport. Dával pﬁednost jízdû na kole a tenisu. Není
tomu tak dávno, co ho pﬁi jízdû na kole, kdyÏ ‰el hrát tenis srazilo auto. Vzal to s pro
nûj typick˘m humorem a jakmile se trochu oklepal vrátil se zpût na kurty.
Jeho emigrace do Kanady byla kuriózní. Mûl po tatínkovi rakouské obãanství a v
âeskoslovensku nemohl sehnat práci, aãkoliv se tam narodil. Nakonec se mohl
vystûhovat a pﬁes Rakousko se dostal do Kanady. PﬁestoÏe nezanevﬁel na svou
rodnou zem, ãetl s oblibou i nûmecké noviny, které vycházejí v Torontu, nosil s
sebou do kostela francouzskou bibli a s chutí prohodil pár vût italsky. Jeho Ïivot
nebyl jednoduch˘. TûÏce nesl obzvlá‰tû smrt dcery Martiãky, která zemﬁela krátce
po narození jeho prvního vnuka. Dal‰í ãtyﬁi vnouãata jsou dûti Helenky Bridge, jeho
druhé dcery.
Dûti vÛbec byly zvlá‰tní kapitolou v jeho Ïivotû. JestliÏe Mikulá‰ nosí dûtem
bonbóny jednou za rok, archandûl Gabriel, jak jsem ho obãas pﬁezdíval, je nosil
kaÏdou nedûli a dûti se nemohly doãkat konce bohosluÏeb a i kdyÏ je‰tû nebyla
dozpívaná poslední píseÀ, uÏ ho obklopily a Mirek na nû vÏdy pamatoval.
Nestává se ãasto, Ïe ãlovûk odchází z tohoto svûta vyrovnanû a v pokoji. Vloni na
podzim se u nûj objevila zrádná choroba. Je‰tû zpíval jako jeden ze tﬁí králÛ pﬁi
vánoãním programu koled. Naposledy byl v kostele symbolicky na ·tûdr˘ den. Pak
jiÏ bylo vidût, Ïe ho síly opou‰tûjí. Jako kdyby pomalu pﬁecházel nûkam jinam.
Vyrovnanû, smíﬁen. Minulou nedûli, kdyÏ jsme ho naposledy vidûli, nevûdûli jsme
zcela jistû, jestli nás poznává; pouze pﬁi francouzském pozdravu se jaksi rozpomnûl,
usmál se a dodal: „It is OK!“
Následující nedûli jiÏ bylo jeho místo v levé stranû baptistického kostela definitivnû
prázdné.
Ale‰ Bﬁezina, foto: M. Gabánková
***

Srdeãnû Vás zveme ke vzpomínce na

Mirka GABRIELA,
kter˘ zesnul v kruhu své rodiny v sobotu, 17. 3. 2007 ve vûku 73 let.
Vzpomínka se bude konat v sobotu, 24. 3. 2007 v 15:30 v budovû
âeskoslovenského baptistického kostela, 200 Annette St., Toronto.
Místo kvûtinov˘ch darÛ mÛzete vûnovat finanãní dar tûmto institucím:
The Carpenter Hospice, 2250 Parkway Dr., Burlington, ON L7P 1T1
Czechoslovak Baptist Church, 200 Annette St., Toronto, ON M6P 1P6

Pﬁi‰ly skoro souãasnû: dopis od Bedﬁicha
Procházky s hrstí vyÏádan˘ch informací
o jeho Ïivotû; a pozvánka na veãeﬁi na
poãest Petera Newmana. Nitky, které v
mé mysli spojily Ïivoty dvou muÏÛ,
jednoho, Petera Newmana, kterého znám
jen podle vidûní a z jeho ãlánkÛ a knih, a
druhého, kterého jsem obãas potkal na
ulici nebo na ostrovû a kter˘ obãas
pﬁispívá do krajanského tisku. Peter
Newman a Bedﬁich Procházka mají
spoleãnou zemi pÛvodu (i kdyÏ Newman
v Ïivotopisné ãrtû v Canadian Who’s
Who udává VídeÀ jako místo narození a
Procházka se narodil v Praze devût let
pﬁed vznikem âeskoslovenska). Mají také
spoleãné náboÏenské vyznání: Newman
se hlásí k Ïidovskému vyznání stejnû
jako se k nûmu hlásila dnes jiÏ zemﬁelá
Ïena Bedﬁicha Procházky.
Newman se narodil v roce 1909 a vût‰inu
prvního desetiletí svého Ïivota proÏil v
Bﬁeclavi, kde jeho otec byl úspû‰n˘m
továrníkem a kde Peter mûl své
sluÏebníky i malou zoologickou zahradu.
Rodina vãas opustila âeskoslovensko a
v roce 1940 se pﬁistûhovala do Kanady.
Peter nav‰tûvoval elitní Upper Canada
College, graduoval na Torontské
univerzitû, kde rovnûÏ získal Master’s
degree. Mûl kariéru, o níÏ obrovská
vût‰ina ctiÏádostiv˘ch mlad˘ch muÏÛ
mÛÏe jen snít: novináﬁ, jehoÏ ãlánky
vycházely v nejv˘znamnûj‰ích denících
a ãasopisech nejen v Kanadû, ale i v
Anglii a USA; redaktor deníkÛ jako
Toronto Star a ãasopisÛ jako MacLean’s
magazine; autor pohádkovû úspû‰n˘ch
knih, v nichÏ zmapoval politické a
obchodní dynastie Kanady, Renegade in
Power: the Diefenbaker Years, 1963;
The Secret Mulroney Tapes: Unguarded
Confessions of a Prime Minister, 2005
(kniha vedla k prudké roztrÏce mezi
autorem a Mulroneym); Bronfman
Dynasty: The Rothschilds of the New
World, 1975; Company of Adventurers:
An Unauthorized History of Hudson’s
Bay Company, Caesars of the Wilderness
Vol.II, 1985, Merchant Princes Vol.III,
1991 atd.
Newman je spoluautorem ﬁady
vynikajících televizních programÛ, jako
napﬁíklad sedmidílné série The Canadian
Establishment, která získala ãtyﬁi ACTRA
ceny. Má ãestné doktoráty nûkolika
kanadsk˘ch univerzit, byla mu udûlena
cena za Ïurnalistiku Life Award vydavateli
Encyclopedia Britannica, nejvy‰‰í
kanadské vyznamenání Companion of
the Order of Canada, Stﬁíbrná medaile
Japonského ãerveného kﬁíÏe, zastával
funkci National Governor of the Shaw
Festival, byl ãlenem ﬁeditelské rady
National Youth Orchestra of Canada,
jedním z guvernérÛ Torontské univerzity
atd. Prostû dominantní komunikaãní zjev
své doby v oboru prÛmyslu, obchodu a
politiky. Brilantní kronikáﬁ ÏivotÛ “titanÛ”
své generace, jehoÏ dílo je v˘sledkem
mimoﬁádného talentu a nev‰ední
ctiÏádosti, jeÏ nepochybnû pﬁispûla k
rozpadu jeho prvního manÏelství a
odcizení dcery z tohoto manÏelství.
Îivot Bedﬁicha Procházky, alespoÀ jak
ho popsal ve svém dopise, by sotva mohl
b˘t odli‰nûj‰í. Styl dopisu je stﬁídm˘, skoro
vûcn˘, jako kdyby psal nikoliv o sobû, ale
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o známém, kterého sice dobﬁe zná, ale s
jehoÏ osudem si pﬁíli‰ neláme hlavu.
Narodil se 26. února 1909 v Praze. Od
mládí mûl rád cizí jazyky a tak, kdyÏ se
mu jeho uãitelka francouz‰tiny (poloviãní
Francouzka) zmínila, Ïe její syn studuje
na stipendium v Dijonu, obstaral si státní
stipendium na tﬁíleté studium na stﬁední
‰kole Lycée v Nimes v jiÏní Francii.
Zamiloval se do krásné Francie (pﬁíjemné
klima, antické památky, literatura). A nyní
citát z dopisu, popisující vzornû úsporn˘m
jazykem následující roky: Po návratu do
Prahy jsem vystudoval práva a vstoupil
do soudní sluÏby. V roce 1936 jsem se
oÏenil - moje manÏelka byla pÛvodem
Ïidovka. V roce 1937 jsem byl jmenován
okresním soudcem v Jáchymovû. KdyÏ v
roce
1939
Hitler
okupoval
âeskoslovensko, byl jsem jako manÏel
Ïidovky propu‰tûn ze soudní sluÏby a
pracoval jsem u kamaráda advokáta. V
srpnu 1944 jsem byl internován v
nacistickém koncentráku pro manÏele
Ïidovek... V jednom krátkém paragrafu
je tu stûsnáno celé desetiletí dramatick˘ch
událostí. Procházka i jeho Ïena, která
byla vûznûna v Terezínû, válku pﬁeÏili.
Narodila se jim dceru‰ka, dr. Procházka
dostal místo na ministerstvu zahraniãního
obchodu a Ïivot se zdál najíÏdût do
pokojn˘ch kolejí. JenomÏe pﬁi‰el únor a
komunisté dr. Procházku jako “burÏuje” z
místa vyhodili a zaﬁadili do v˘roby. Tﬁi
roky pracoval v továrnû na barvy a laky.
Nosil pytle s prá‰kem, kter˘ byl zhoubn˘
na plíce a dûlníci se chránili váleãn˘mi
plynov˘mi maskami; pﬁeléval kyselinu,
jejíÏ malá kapiãka propálila kaÏdou látku.
Po Stalinovû smrti se jeho situace zlep‰ila,
na ãas dostal zamûstnání jako
zásobovaã, pak hrozilo vyhození,
ponûvadÏ pﬁi provûrce zjistili, Ïe b˘val
okresním soudcem. Aby si zlep‰il
kvalifikaci, udûlal si veãerní dvouletou
prÛmyslovku a dostal místo technika. Po
invazi v srpnu 1968 s rodinou emigroval
do Kanady, v Torontu dostal místo u
firmy vydávající katalogy v angliãtinû a
francouz‰tinû, kde zÛstal aÏ do odchodu
do dÛchodu. Pí‰e: Byla to nej‰Èastnûj‰í
doba mého Ïivota. Dr. Procházka se
zúãastnil i krajanského Ïivota, pﬁedná‰el
na schÛzce Dámského odboru âeského
a Slovenského sdruÏení a psal ãlánky do
Nového domova. Jeho paní zemﬁela v
roce 1998 , on sám v roce 2004 upadl,
zlomil si kost v levém kyãli a od té doby se
pohybuje s pomocí chodítka. Dnes Ïije v

Hastings Manor v Belleville. SvÛj dopis
konãí: Dá-li BÛh, doÏiji se v pﬁí‰tím únoru
98 let, budu se snaÏit. Byl to dlouh˘ Ïivot,
ale nikdy jsem se nenudil.
JestliÏe mohu jen tleskat mimoﬁádnému
dílu Petera Newmana, protoÏe si myslím,
Ïe na váÏkách hodnot zpÛsob, jak Ïijeme
pﬁevaÏuje na‰e úspûchy, cítím se
pokornûji tváﬁí v tváﬁ Ïivotu Bedﬁicha
Procházky.
Josef âermák
***

Gala plesání
Lidi s puritánsk˘mi sklony (já mám s nimi
nûco spoleãného, pokud jde o ukájení
m˘ch osobních potﬁeb) nemají rádi
rozhazování penûz na marnivosti:
vystrkování se dopﬁedu, vytahování se
nad druhé, gala tance.
Jsou ov‰em lidé, kteﬁí docela rozumnû
argumentují, Ïe se sv˘mi penûzi si mohou
dûlat, co chtûjí a nikomu do toho nic není,
Ïe je dobﬁe se ãasem pochlubit, co jsme
dosáhli. A proã nemít pﬁí‰tí rok, rok, kdy si
budeme pﬁipomínat osudnou souvislost
na‰ich dûjin s ãíslicí 8, tﬁeba gala ples jako uÏ pár desítek let mají (vãetnû
debutantek) na pﬁíklad Maìaﬁi a skoro
vÏdycky o tom pí‰í torontské deníky. Pﬁed
nûkolika t˘dny s tímhle nápadem pﬁi‰lo
nûkolik aktivních lidí v na‰í komunitû.
Nápad se mi líbil, dokud jsem nesly‰el
navrhované vstupné: stovky dolarÛ za
osobu. Samozﬁejmû v‰ichni utrácíme
peníze za nûco, co se druh˘m mÛÏe zdát
vyhazováním, ale gala tanec je nûco
stra‰nû pomíjivého. Pár hodin a zbude jen
vzpomínka. Stojí to za stovky dolarÛ?
Otázka, kterou si kaÏd˘ musíme odpovûdût
sám.
Zda
chceme
obûtovat
nekﬁesÈanskou, nemuslimskou a
neizraelitskou ãástku za potû‰ení b˘t pár
hodin mezi lidmi, kter˘m to vy‰lo. A za
potû‰ení víﬁit na parketách.
S tím víﬁením mám problémy. Na
studentsk˘ch taneãních mne taneãní mistr
uÏ pﬁi druhé hodinû prosil, abych se radûji
ze sálu vzdálil (pro nedostateãnou úctu k
taneãnímu umûní). Rád jsem ho poslechl
a vût‰inu taneãních strávil v baru - jen
nedostatek penûz a dobrá v˘chova
zabránily, aby se ze mne stal alkoholik. V
Kanadû jsem jednou tancoval na
sokolském ma‰karním bále: ‰el jsem za
ﬁímského konzula a z nûjak˘ch záhadn˘ch
dÛvodÛ jsem na podlaze dûlal pﬁemety.
Pak mne jednou jedna okouzlující Ïena
zlákala na ples maìarské komunity (o
tûch plesech uÏ byla zmínka - ﬁíká se jim
Heligon Ball). Je to stra‰nû vzne‰ená

Torontské Slovenské Divadlo Vás srdeãne poz˘va
na divadelnú komédiu Jozefa Gregora Tajovského

ÎENSK¯ ZÁKON.
Premiéra sa bude konaÈ 27. apríla 2007 o 20. hodine.
ëal‰ie predstavenia budú v sobotu, 28. apríla o 15. a 19. hodine a
v nedeºu, 29. apríla o 15. hodine popoludní.
Predstavenia sa budú konaÈ v J. Workman Auditorium
na 1001 Queen Street W. v Toronte.
Vstupenky si môÏete objednaÈ na ãísle 416 883-9150,
alebo, na adrese divadlo@caninter.net .
Cena vstupeniek je $20.00 pre dospel˘ch
a $15.00 pre ‰tudentov a deti.

záleÏitost. Na tom plese - umnû veden
Ïenou, která mne na ples zlákala - jsem
víﬁil po parketách a i kdyÏ jsem si z toho
dûlal srandu, skoro se mi to líbilo.
Koﬁeny mého ne zrovna nad‰eného
postoje k spoleãensk˘m událostem je asi
mÛj pÛvod a mé geny. Jsem
temperamentem i rodem venkovan
(“peasant”), du‰e prostá, rád si hraji s
hlínou a bûhám (i kdyÏ teì uÏ dost zvolna)
v trávû. Nejradûji chodím v ‰ortkách, v
keckách a triãku. Majetkem nijak zvlá‰È
neopl˘vám, ponûvadÏ jsem vût‰inu penûz
docela zajímavû utratil na v‰elijaké
experimenty, dobroãinnosti a tak. TakÏe
otázka je, zda utratit pár set dolarÛ za
vstupenku na ples spadá do kategorie
podobn˘ch experimentÛ, dobroãinností
atd.
Moh’ bych si ov‰em vyvûtrat smoking,
kter˘ mû kruté Ïivotní podmínky pﬁed
drahn˘mi lety donutily objednat u
sokolského krejãovského mistra a
znamenitého cviãence, Antonína Leke‰e,
a do kterého se je‰tû vtûsnám. A jestliÏe
Peter C. Newman mÛÏe na svou recepci
pﬁijít v ãepici (a celou recepci ji nesundat),
proã bych já nemohl pﬁijít na gala ples v
obno‰eném, ale je‰tû poﬁád slu‰ivém
smokingu? Ach, muÏská je‰itnost! Také
bych mûl pﬁíleÏitost obdivovat dÛkladnû
vydrbané muÏe ve smokinzích (a nûkdo
by moÏná pﬁi‰el i ve fraku!), ale doufám, Ïe
by tam pustili i muÏe v ãern˘ch ‰atech; a
krásné (jen mírnû retu‰ované) Ïeny ve
svÛdn˘ch toaletách. A v‰ichni bychom
víﬁili kolem a kolem (já nejrad‰i víﬁím pokud vÛbec víﬁím - tangovû: ãlovûk se
tolik nezpotí). Máte dojem, Ïe se ‰íbruji do
kladného postoje k této hﬁí‰né, neﬁku-li
nemravné záleÏitosti? A to jenom proto,
abych ukázal, Ïe na to mám, Ïe mohu
snobovat s tûmi nejprachatûj‰ími! A abych
na sebe je‰tû víc zesílil teroristick˘ tlak,
ﬁíkám si, Ïe to není tak nemravn˘ podnik,
ponûvadÏ se mi doneslo, Ïe ãást na‰eho
vstupného pÛjde na Novou vizi a dal‰í ãást
na nûjak˘ dobroãinn˘ úãel. TakÏe ty hﬁí‰né
peníze - kdybych si vstupenku objednal by nebyly docela vyhozené. A konec koncÛ
- jak moudﬁe poznamenala Barunka
Sherriffová - co je ‰patného na tom si
jednou za dva, tﬁi roky vyhodit (tﬁeba i
snobsky) z kop˘tka...
V‰ecko nasvûdãuje tomu, Ïe se ten gala
ples konat bude - nûkdy v únoru 2008,
dokonce pr˘ uÏ je pﬁedprodáno 100
vstupenek a tak ti z nás, kteﬁí na to mají,
nebo jsou ochotni obejít se mûsíc bez jídla,
se asi pﬁinutí se této snobské, hﬁí‰né a
nemravné akce zúãastnit. Já je‰tû poãkám.
Tﬁeba si vstupenky objedná víc lidí, neÏ se
jich do sálu vejde a mne nebudou
potﬁebovat (smoking si mÛÏu na chalupû
povûsit na ‰ÀÛru na prádlo).
Mimochodem, mám nápad na nov˘ název
pro
na‰e
aktivity
pﬁí‰tí
rok:
1918,1938,1948, 1968 - Czechoslovakia’s
Fateful Flirtation with Figure 8.
Josef âermák
***
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,66 CDN $
4,63 CDN $
17,67 Kã
21,60 SK
1,19 CDN $
1,59 CDN $
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1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $

18,20 Kã
28,16 Kã
81,98 Kã
21,42 Kã
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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
Hledáme nûkoho,
kdo hovoﬁí slovensky,
s vlastním bytem
na opatrování
osmimûsíãního chlapeãka.
Volejte Andreu:

416/516-1420.
1701-05

Dr. Timea BelejRak, MD, FRCSC
www.lifequestivf.com
Specialista
na léãení neplodnosti
(umûlé oplodnûní).

Noví pacienti jsou vítáni!
655 Bay Street. 18th Floor,
Toronto, Ontario

Tel.: 416/217-3945
Fax: 416/217-3046
1702-4,6,8,10

20. roãník
Festivalu ãesk˘ch filmÛ

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

od 23. do 30. dubna 2007.
Tû‰íme se na Vás!
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Prostitútky vytlaãí polícia
alebo nová legislatíva
Bratislava-sme/Dagmar Gurová-Prostitúciu
na Panónskej sa petrÏalskí poslanci z klubu
KDH pokú‰ali rie‰iÈ uÏ vlani. Vlastné návrhy
má aj starosta Milan Ftáãnik.
Prostitútky v Bratislave najviditeºnej‰ie
ponúkajú svoje sluÏby na Panónskej ceste.
âasÈ petrÏalsk˘ch poslancov ich vlani chcela
vytlaãiÈ z verejn˘ch priestranstiev zmenou v
legislatíve. Starosta Milan Ftáãnik (Smer)
navrhuje rie‰iÈ problém zintenzívnením
spolupráce s mestskou a ‰tátnou políciou.
PetrÏalskí poslanci za KDH v minulom
volebnom
období
navrhli
prijaÈ
v‰eobecnozáväzné nariadenie, ktoré by
zakázalo poskytovanie erotick˘ch sluÏieb na
verejn˘ch priestranstvách ako priestupok proti
verejnému poriadku.
Návrh vyvolal rôzne pripomienky, poslanci
ho nakoniec z rokovania stiahli. Doplnen˘
materiál sa mal objaviÈ na ìal‰om
zastupiteºstve.
Nové vedenie PetrÏalky má záujem
vysporiadaÈ sa s prostitúciou, preferuje v‰ak
iné prostriedky. PetrÏalsk˘ hovorca ªubomír
Andrassy povedal, Ïe starosta v tomto prípade
nebude iniciovaÈ prijatie legislatívnych noriem.
„Rie‰ením by mala byÈ intenzívnej‰ia

spolupráca s mestskou a ‰tátnou políciou.“
Dodal, Ïe uÏ prebehli rokovania s vedením
okresného policajného zboru, aby sa zaãala
diskusia o t˘chto otázkach. Na najbliÏ‰om
zastupiteºstve poslanci pravdepodobne
dostanú správu o stave kriminality, ktorá
vytvorí priestor aj na diskusiu o prostitúcii.
Andrassy nevylúãil, Ïe poslaneck˘ klub KDH
opäÈ ponúkne vlastn˘ návrh. Upozornil, Ïe
vicestarostka Viera Kimerlingová (KDH) túto
my‰lienku predstavila aj poãas rokovania o
prioritách samosprávy.
„T˘mto spôsobom sme chceli rie‰iÈ verejn˘
poriadok. T˘kaÈ sa to malo len verejn˘ch
priestranstiev,“ vysvetlila Kimerlingová cieº
nariadenia, ktoré sa poslancom KDH
nepodarilo presadiÈ. Dodala, Ïe budú hºadaÈ
ìal‰ie alternatívy.
„MoÏno
sa
to
nepodarí
ako
v‰eobecnozáväzné nariadenie. SnaÏili by sme
sa urobiÈ novelu alebo doplnenie nariadenia
o ãistote a poriadku.“ V súvislosti s postupom
proti prostitúcii v âechách Kimerlingová
pripustila, Ïe návrhy na rie‰enie by sa mohli
objaviÈ aj na mestskom zastupiteºstve.
Viaceré ãeské denníky informovali, Ïe mestá
môÏu vyhlá‰kou zakázaÈ ponúkanie
sexuálnych sluÏieb na verejn˘ch
priestranstvách. Tento mesiac to Ústavn˘
súd potvrdil v Ústí nad Labem. Mladá fronta
Dnes napísala, Ïe vytlaãiÈ komerãn˘ sex z
ulíc sa zatiaº nepodarilo. Vyhlá‰ka ho posúva
tesne za hranice mesta. Ministerstvo vnútra

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí
druhou ﬁadu skuteãn˘ch pﬁíbûhÛ ãesk˘ch
lidí, kteﬁí utíkali rÛzn˘mi zpÛsoby za
svobodou

P¤ÍBùHY ÎELEZNÉ OPONY II.
11 - 20
To jsou rekonstruované krátké dokumenty o hrdinství
lidí, kteﬁí riskovali své Ïivoty útûkem z komunistické
totality.
Názvy jednotliv˘ch pﬁíbûhÛ naznaãují zpÛsoby útûkÛ:
11.Vlak svobody, 12.Chytnûte ty Zátopky, 13.Balon
pro STB, 14.Pﬁípad Andûl, 15.Roztrhán za Ïiva,
16.Pﬁevadûãsk˘ chodník, 17.Past na agenta chodce,
18.Únos diplomata, 19.Útûk z blázince, 20.Let za
svobodou.
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
***Dopﬁejte svému tûlu oãistu a uvolnûní***
Nová klinika na 1560 Bloor St. W.(Bloor/Dundas) se tû‰í na Va‰i náv‰tûvu.

!!!Nyní 20% sleva!!!

BODY CLEANING & COLON
HYDROTHERAPY
1560 Bloor St.W.(Bloor/Dundas)
Tel.: 647-201-7434 nebo 416-242-7434 (záznamník)
Poãáteãní konzultace zdarma, mluvíme ãesky a slovensky, parkování zdarma.

Pro zkvalitnûní Va‰eho Ïivota Vám vypracujeme individuální
ozdravovací program.
***
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okrem vyhlá‰ok navrhuje trestaÈ ponúkanie
komerãného sexu ako v˘trÏníctvo. Polícia by
tak mohla obviniÈ aj zákazníka.
***
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Na daÀové revoluci nejménû
vydûlají lidé s prÛmûrn˘m
platem
Praha-mfd/(pmr)-DaÀová revoluce
chystaná vládou by nejvíce prospûla
lidem, kteﬁí vydûlávají ménû neÏ 15 tisíc
nebo naopak více neÏ 35 tisíc korun
mûsíãnû.
Nejmen‰í prospûch by pﬁinesla
zamûstnancÛm, jejichÏ platy jsou
prÛmûrné ãi mírnû nadprÛmûrné. Vypl˘vá
to z v˘poãtÛ MF DNES, která na
modelov˘ch pﬁípadech zji‰Èovala, jak
sníÏení danû z pﬁíjmu na 15 procent a
dal‰í chystané zmûny dopadnou na rÛzné
skupiny lidí.
Pro podprÛmûrnû vydûlávající bude
nov˘ systém v˘hodn˘ kvÛli systému
daÀov˘ch slev. Mûsíãnû jim zbude z platu
navíc nûkolik set korun. Zamûstnanci s
pﬁíjmem od 15 do 35 tisíc zÛstanou „na
svém“ nebo si kvÛli zdraÏení jídla a sluÏeb
mírnû pohor‰í. Pro lidi s pﬁíjmem nad 35
tisíc roste v˘hodnost zmûn s v˘‰í pﬁíjmu.
U‰etﬁí aÏ nûkolik tisíc korun.
Jak ﬁekl Pavel Bém z ODS, vláda chce
pﬁedstavit nov˘ balíãek reforem 3. dubna.
„Pak bude zﬁejmé, Ïe vydûlají v‰ichni,“
ﬁekl v âeské televizi. Zmûny daní musí
schválit Snûmovna, opozici se v‰ak pﬁíli‰
nelíbí. Rovná daÀ uÏ funguje napﬁíklad
na Slovensku nebo v Estonsku.
***

Obyvatelé Trokavce odmítli v
referendu americk˘ radar
Trokavec-právo/Václav
KozákObyvatelé Trokavce na Rokycansku
nechtûjí za humny americk˘ radar.
Drtivá vût‰ina obãanÛ vesniãky na úpatí
brdsk˘ch lesÛ to v sobotu potvrdila v
obecním referendu. Hlasovat pﬁi‰lo 72 z
89 oprávnûn˘ch voliãÛ, jen jedin˘ hlas
znûl na podporu vojenské základny.
„Bojím se zdravotních rizik spojen˘ch s
vyzaﬁováním radaru, kter˘ má stát jen
dva kilometry od vsi. Vadí mi, Ïe nemáme
Ïádné oficiální informace, jen rÛzné
názory z novin. Vlastnû vÛbec nevíme, o
co jde, takÏe to asi nebude nic dobrého,“
ﬁekl Právu rodák z Trokavce, tﬁicetilet˘
Roman Tﬁe‰ka.
***

KrádeÏí áut pomaly ubúda
BRATISLAVA. Minul˘ rok zmizlo na
Slovensku kaÏd˘ deÀ priemerne 14 áut.
Oproti roku 1998, ktor˘ bol pre majiteºov
automobilov u nás historicky najhor‰í, je to
o tretinu menej.
Policajti, poisÈovne i odborníci sa zhodujú,
Ïe krádeÏí ubudlo najmä preto, Ïe vozidlá
sú lep‰ie chránené. UpozorÀujú v‰ak, Ïe
ak si auto vyhliadne profesionálny zlodej,
zabrániÈ krádeÏi je stále takmer nemoÏné.
Za krádeÏami áut sú dobre organizovaní a
vysoko ‰pecializovaní profesionáli, ktorí
pouÏívajú najmodernej‰iu techniku a sú
napojení na medzinárodné organizované
siete.
„Do krádeÏí boli v minulosti zapletení aj
pracovníci autoservisov, colníci a policajti,“
priznáva Marta BujÀáková z policajného
riaditeºstva.
Autá zlodeji väã‰inou kradnú priamo na
objednávku. „Klient si urãí, akú chce farbu,
typ, rok v˘roby, poãet najazden˘ch
kilometrov,“ povedal v spovedi pre ãeskú
políciu ãlen autiãkárskeho gangu Martin.
Kradnuté autá z âeska a Slovenska, ktoré

sa nerozoberú na náhradné dielce, konãia
väã‰inou v krajinách b˘valého v˘chodného
bloku.
Cesta kradnutého automobilu do zahraniãia
je podºa Martina veºmi jednoduchá. Staãí
maÈ známych na colnici. „V âechách
ukradnete auto, ktoré chcete odviesÈ
kupcovi napríklad do Poºska. Najprv autu
zoÏeniete nemecké papiere. Zájdete za
známym colníkom a on vám vyplní
sprievodku na tranzit, Ïe legálne vyváÏate
auto z Nemecka do Poºska cez na‰e
územie. Potom auto papierovo priveziete
do âiech, ono tu v‰ak fyzicky stále je. U
nás urobíte papierovú opravu a odídete s
ním do Poºska.“
Najúãinnej‰ou ochranou pred krádeÏou
auta zostáva jeho viacnásobné
zabezpeãenie
a
ão
najväã‰ie
znehodnotenie dielcov pre zlodeja,
napríklad ak sú na nich vyleptané ‰pecifické
mikrobodky.
Jaroslava Zemanová z Allianz - Slovenskej
poisÈovne hovorí, Ïe najlep‰ia je
kombinácia mechanick˘ch a elektronick˘ch
systémov.
„Samozrejme, kaÏdé zabezpeãenie je
prekonateºné a páchatelia sa zdokonaºujú
v metódach i r˘chlosti ich prekonania, ale
poisÈovÀa prihliada na to, ãi boli aktivované
alebo nie.“
Expert na zabezpeãenie vozidiel pred
krádeÏami Július Klein hovorí, Ïe
znásobené zabezpeãovacie systémy
mnoh˘ch zlodejov odradia. „Odporúãal by
som leptanie skiel, dvojcestn˘ alarm s
plávajúcim kódom, dvojokruhov˘ imobilizér
a ‰peciálnu zámku riadiacej páky,“ hovorí.
Takáto v˘bava spolu s montáÏou podºa
neho vyjde asi na 26-tisíc korún a ãas na jej
prekonanie sa v˘razne predæÏi.
BeÏne pouÏívané zariadenia, ako
uzamykanie prevodovky, fabricky
montované imobilizéry, alebo zámky na
volant sú podºa odborníka pre zlodejov
„hraãkami na pár sekúnd“. Zámky rozbíjajú
pomocou tekutého dusíka, kód imobilizéra
skopírujú ãítaãkou, na aute so zamknutou
prevodovkou jednoducho vycúvajú, alebo
ho ìal‰ím autom odtlaãia.
Vlani polícia objasnila kaÏdú siedmu
krádeÏ. „Treba v‰ak dodaÈ, Ïe za objasnen˘
sa povaÏuje ten skutok, kde bol zadrÏan˘
a obvinen˘ páchateº. Ak sa nájde a vráti
majiteºovi vozidlo, neznamená, Ïe skutok
je ‰tatisticky objasnen˘,“ hovorí BujÀáková.
***
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Sladké prísºuby
rekordnej koruny
BRATISLAVA-sme/Marianna
Onuferová- S v˘hodnej‰ím kurzom
koruny k euru, ale aj k doláru a libre, by
mohol prísÈ lacnej‰í benzín, plyn, ale aj
luxusnej‰ie poloÏky ako autá z dovozu,
elektronika, zahraniãné dovolenky.
Pondelkovému posilneniu koruny
predchádzala ázijská ãasÈ príbehu
rekordne silnej koruny. Zatiaº ão u nás
ºudia v nedeºu oddychovali, v Ázii bol
pondelok a devízové trhy Ïili. Vrátane
obchodníka lond˘nskej banky, ktor˘ musí
poznaÈ situáciu na Slovensku. Nespal a
poãkal si na zaãiatok obchodov na
devízov˘ch trhoch v Ázii. Správa, Ïe
Európska únia povolila Slovensku
posunúÈ centrálny kurz v menovom
systéme ERM II o tri koruny nadol na
35,442 koruny za euro, bola známa od
soboty rána ná‰ho ãasu.
Oproti piatku sa trhov˘ kurz na‰ej meny
posilnil o viac ako jednu korunu, ão v
histórii nemá obdobu.
„Nikdy sa nestalo, aby koruna takto
spevnela po víkende, keì sa
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neobchoduje,“ povedal díler Tatra banky
Boris Somorovsk˘.
Koruna po vy‰e t˘Ïdni prelomila ìal‰iu
psychologickú hranicu - konãila na kurze
32,85 za euro.
Pri takomto v˘voji je len otázkou ãasu,
kedy Národná banka proti silnej korune
zasiahne. Guvernér Ivan ·ramko vãera
niekoºkokrát povedal, Ïe kurz je prisiln˘ a
nezodpovedá v˘voju ekonomiky.
Kurz, ktor˘ zodpovedá stavu
ekonomiky, je podºa ·ramka 35,4 koruny,
teda úrove®æ novej centrálnej parity.
Vládnym stranám môÏe silná mena
priniesÈ aj ìal‰ie argumenty dôleÏité pri
komunikácii s ºuìmi. Slovákom
pracujúcim v zahraniãí sa stále menej
oplatí ‰etriÈ si eurá alebo doláre a mohli
by sa zaãaÈ vracaÈ do vlasti. Súãasn˘
premiér, ktor˘ pred voºbami hovoril o
ìal‰ej vlne vysÈahovalectva za Dzurindu,
teraz môÏe vytiahnuÈ, Ïe zatiaº ão v
minulosti ºudia odchádzali do zahraniãia,
dnes sa zaãínajú vracaÈ.
Premiér sa môÏe zaskvieÈ aj ‰tatistikami.
Priemerné zárobky aj dôchodky totiÏ len
pre kurz môÏu opticky poskoãiÈ nahor v
európskych rebríãkoch, keìÏe sa v nich
zárobky u nás uvádzajú v eurách. „Keì
sa ºudia stretnú s poklesom cien,
pochopiteºne to e‰te pozitívnej‰ie
ovplyvní ich vzÈah k tejto vláde,“ myslí si
‰éf agentúry Focus Ivan Diani‰ka. Podºa
analytika by zníÏenie cien, prípadne iné
zlep‰enie ekonomickej situácie ºudí,
mohlo ovplyvniÈ nielen voliãov Smeru,
ale i priaznivcov in˘ch strán - aj keì
moÏno nie napríklad voliãov SDKÚ.
Z údajov Ústavu na v˘skum verejnej
mienky je dôvodom, preão voliãi
sympatizujú so Smerom, „najmä jeho
akcent na sociálne cítenie, sociálnu
spravodlivosÈ a istoty“ a tieÏ cit s
obyãajn˘mi
ºuìmi
a
plnenie
predvolebn˘ch sºubov. Fico pred voºbami
napríklad tvrdo kritizoval ceny benzínu.
Priemerné ceny litra benzínu super sa od
volieb zníÏili o viac ako 4,70 koruny a
vzhºadom na kurz koruny a eura, ale i
pokles doláru oproti európskej mene, by
mohli ìalej klesaÈ.
Slováci doma sa môÏu z koruny te‰iÈ, tí
ão pracujú v zahraniãí, sú ãasto na‰tvaní.
Po prepoãte zarobia oveºa menej.
Pokles eura aj britskej libry oproti korune
mnoh˘m Slovákom pracujúcim v
zahraniãí nabúral ich rozpoãty aj plány.
Domov si totiÏ prinesú oveºa menej a tak
uvaÏujú, ãi sa im práca v zahraniãí vôbec
oplatí.
„Oplatí sa to stále, ale za mesiac teraz
dostávam aj o 5-tisíc korún menej,“
sÈaÏuje sa Zdenka Tichá z Popradu. S
manÏelom pracuje v jednej z lond˘nskych
cukrární. Spolu u‰etria mesaãne okolo
25-tisíc slovensk˘ch korún. V den volieb
na Slovensku bol kurz 55,7 koruny za
libru. Dnes je to 48,10. Podºa Zdenky uÏ
niektorí jej známi z Británie odi‰li, iní sa
chystajú vrátiÈ v ãase, keì na Slovensku
zaãne platiÈ euro. „Strava aj ubytovanie
sú tu veºmi drahé,“ vysvetlila.
ManÏelia Tichí si v Británii ‰etria na byt.
Kedy sa im to podarí, nevedia. Okrem
kurzu majú aj ìal‰í problém. Ceny
nehnuteºností i‰li v ich regióne prudko
hore. „Trojizbov˘ byt by nás stál pred 5
rokmi tak 550-tisíc. Dnes je to okolo
950-tisíc.“
Zdenku a jej muÏa v Lond˘ne drÏí dobr˘
zamestnávateº, ktor˘ im v posledn˘ch
mesiacoch uÏ dvakrát zv˘‰il platy. „Fica
niekde zavrite. My v zahraniãí s ním nie
sme spokojní. Tu na neho Slováci

nadávajú,“ povzdychla si. Podºa Zdenky
v Lond˘ne skôr ako Slovákov pribúda
Poliakov. Aj preto, Ïe zlot˘ na rozdiel od
koruny sa tak v˘razne oproti libre
neposilnil.
***

MF DNES: Otepluje se
planeta? ptají se kongresmani
Klause
Washington-mfd/Václav Dolej‰í-Známé
vûty Václava Klause typu “globální
oteplování je nesmysl” chtûli na vlastní
u‰i sly‰et ameriãtí kongresmani. Na zítﬁek
si proto ãeského prezidenta zvali na
veﬁejné sly‰ení na pÛdû Kongresu ve
Washingtonu na téma vliv ãlovûka na
globální oteplování a zmûny klimatu.
Prezident se nemÛÏe osobnû zúãastnit a tak mu ze Snûmovny reprezentantÛ
poslali pût otázek, aby jim své názory
vysvûtlil.
“Co by podle va‰eho názoru mûli
zákonodárci brát v úvahu, kdyÏ se
zab˘vají klimatick˘mi zmûnami?” ptají se
napﬁíklad v dopise, kter˘ podepsali
republikán‰tí kongresmani Joe Barton a
Dennis Hastert z v˘boru pro energii a
obchod. Klaus jim uÏ odepsal, ale své
odpovûdi nechce zveﬁejnit pﬁed zítﬁej‰ím
sly‰ením.
Demokraté si na debatu pozvali b˘valého
viceprezidenta Al Gorea, kter˘ dnes stojí

satellite

v ãele burcujících pﬁed globální
katastrofou kvÛli zmûnám klimatu. A
republikáni stáli o Klause. “Chtûjí, aby
debata byla vyváÏená, proto jako protipól
Gorea chtûjí Václava Klause,” ﬁíká ãesk˘
velvyslanec ve Spojen˘ch státech Petr
Koláﬁ.
Ale jak pﬁi‰li zrovna na ãeského
prezidenta? Koláﬁ vysvûtluje, Ïe ze dvou
dÛvodÛ: pﬁednû nedávno v americk˘ch
novinách vy‰el KlausÛv rozhovor, kde
ﬁíká, Ïe “Ïádné niãení planety nevidí, to
mÛÏe ﬁíkat snad jen pan Al Gore, normální
ãlovûk tûÏko.”
Podruhé na sebe Klaus upozornil pﬁed
t˘dnem na náv‰tûvû ve Washingtonu,
kdyÏ na jedné pﬁedná‰ce prohlásil, Ïe
“environmentalismus
je
tím
nejnebezpeãnûj‰ím -ismem.”
Co ﬁekl prezident
“Rozumní lidé vûdí, Ïe ãlovûk není
viníkem souãasné, pouze cyklické fáze
globálního posunu klimatu.”
“Je to úpln˘ nesmysl. Globální oteplování
je prostû nesmysl.”
“Environmentalismus je náboÏenství,
které se snaÏí zmûnit lidské chování a
ekonomiku.”
“Ledovce ub˘vají uÏ posledních 10 tisíc
let a zrychlenû od skonãení ‚malé doby
ledové‘ v roce 1850.”
“Niãení planety nevidím, nikdy jsem
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nevidûl a nemyslím, Ïe nûjak˘ váÏn˘ a
rozumn˘ ãlovûk by to mohl ﬁíci.”
“Zelení nepﬁedstavují nic jiného neÏ
pokraãování války proti svobodnému
svûtu jin˘mi prostﬁedky.”
Zdroj: Klausovy rozhovory a pﬁedná‰ky
***

Studentka
hledá práci na poloviãní
úvazek. Veãer nebo o
víkendech. V pﬁípadû zájmu,
prosím volejte na tel. ãíslo: 647/
341-5610 nebo 416/939-6689.
1703-p

Dr. Timea BelejRak, MD, FRCSC
www.lifequestivf.com
Specialista
na léãení neplodnosti
(umûlé oplodnûní).

Noví pacienti jsou vítáni!
655 Bay Street. 18th Floor,
Toronto, Ontario

Tel.: 416/217-3945
Fax: 416/217-3046
1702-4,6,8,10

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

 TCT

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


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

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



✈



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

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

Zl˘ jsem zas,
proã se mûní ãas?

nedostatkem ãasu právû tomu, Ïe vstávám brzy a tím
si jaksi nastavuji ãas k zvládnutí ãinností, které mnozí
moji známí nezvládají (protoÏe vûnují moc ãasu televizi
a leÏení v posteli).
V ãase konãící zimy pﬁib˘vá denního svûtla o pÛldruhé
minuty dennû, a to je takové graduální blaho, o které
mne hodinov˘ posun ãasu oloupil. Miminka a batolata
mají rády rutinu a pravidelnost ve vûci krmení, koupání
a ukládání ke spánku, a nezbedné dûti jsou v˘sledkem
nepoﬁádku sv˘ch rodiãÛ a svou nezbedností vzdorují
nepravidelnosti denní rutiny. BordeláﬁÛm je tûÏko tyto
elementární vûci vysvûtlovat, a stra‰it je v˘hledem, Ïe
nepoﬁádek (jako opak rutiny), plodí narÛstající zmatek
a trápení.
Ale nepí‰i v˘chovn˘ text, i kdyÏ by to nebylo na
závadu, ale chci setrvat u té naru‰ené rutiny takov˘m
pochybn˘m poãinkem jako je systémová zmûna ãasu.
Dospûlí mají svou rutinu pûtidenního pracovního t˘dne
a volného víkendu. Z tohoto hlediska je práce v sobotu
ãi v nedûli záleÏitost neblahá, i kdyÏ nutná v moderní
spoleãnosti, a práce v ãasu víkendu je honorována
dvojnásobkem penûz. A pﬁece za více penûz
nepracujeme lépe, protoÏe poru‰ení rutiny nese
trampoty.
Zrovna dnes, v tomto tristním dni zmûny zimního ãasu
na letní, ãtu v deníku Toronto Star, Ïe hospitalizace o
víkendu nese o pût procent vût‰í úmrtnost neÏ
hospitalizace mezi pondûlkem a pátkem. TakÏe o
víkendu dostávají pacienti s katastrofálními zdravotními
událostmi (mrtvice, infarkt) hor‰í péãi neÏ ve dnech
tradiãnû pracovních. Îádn˘ ãlovûk si den infarktu ãi
mrtvice nevybírá, i kdyÏ odborníci tvrdí, Ïe o víkendu se
více pije, jí a dûlají riskantnûj‰í vûci neÏ ve dnech
pracovních.
Jsem obhájcem rutiny, pravidelnosti a zavedeného
poﬁádku a v tomto pojetí tvrdím, Ïe zmûny ãasu napáchají
daleko více ‰kody neÏ uÏitku. Tento rok jsem se rozhodl,
Ïe systémovou zmûnu ãasu nepﬁijímám, ãas na
hodinách mûnit nebudu a kam mám jít, pÛjdu o hodinu
dﬁíve, a basta.
Jsem zvûdav˘, zdali to moje okolí vydrÏí, Ïe budu
fungovat celé léto na zimní ãas. Nebo zda-li to já
vydrÏím.
Ross Firla - Sudbury
***

satellite

Dvakrát v kaÏdém roce jsem protivn˘ sám sobû, a to v
dny zmûny ãasu ze zimního na letní a z letního na zimní.
Neznám nikoho, kdo by se na systémovou zmûnu ãasu
tû‰il a této blahoﬁeãil.
Mudruji nad tím, proã mne to osobnû tolik ‰tve a na‰el
jsem dvojí vysvûtlení: jednak nevím, proã se tato zmûna
dûlá. Vlastnû vím, ale nevûﬁím tomuto zdÛvodnûní
(úspora elektrické energie), a za druhé, zmûna ãasu
drasticky pozmûní natolik mÛj kaÏdodenní rytmus, Ïe
jsem pár dní podráÏdûn˘ a ‰patn˘ spoleãník. (O
deprimujícím seﬁizování aspoÀ tﬁiceti ãasomûrÛ v na‰í
domácnosti ani nemluvím.) Zmûna ãasu kvÛli úspoﬁe
energie mi pﬁipadá stejnû hloupá jako humbuk kolem
globálního oteplování ãi ochlazování a ãím více sly‰ím
argumentÛ pro jedno, tím více ãtu argumentÛ proti a
zatím si poãasí dûlá co chce.
Pﬁiznávám, Ïe mám jakousi rutinu, kterou si velmi
nerad nechám naru‰ovat z dÛvodÛ, které mi nepﬁipadají
závazné a mé existenci prospû‰né. Jsem totiÏ ranní
ptáãe a ãím je ráno více denního svûtla, tím ãasnûji a
radûji vstávám z postele; od dûtství jsem vstával ãasnû:
dÛvod tohoto návyku je prost˘ - spával jsem na divanu
v kuchyni a nikdy jsem nemûl pﬁíleÏitost polehávat v
posteli; a Ïivotní návyky se formují v útlém dûtství. Po
pravdû, pﬁipisuji svou vcelku úspû‰nou pÛtku s

Jak jsem restituoval
Nemám pﬁíli‰ rád statistické údaje. Pro nûkteré lidi je to
naopak jejich koníãek. MÛj znám˘ s oblibou vypoãítává,
kolik kilometrÛ toaletního papíru spotﬁeboval. Jin˘ zdvihá
gumovou hadici u benzínové pumpy, pﬁed a po naplnûní,
a poãítá, kolik u‰etﬁil roãnû. Udûlal jsem v‰ak v˘jimku v
rámci akce Restituce.
V dobrém úmyslu uniknout obãas ze zakouﬁené Prahy
jsem zakoupil chalupu v Podkrkono‰í za ilegální obnos
65000 Kãs. Po propadnutí majetku do rukou státu v
dÛsledku mé emigrace, pﬁe‰lo vlastnictví do drÏení
vedoucího tamní restaurace za kupní cenu 14261,50
Kãs.
Zahájil jsem akci ve spolupráci se zku‰en˘m
advokátem. Napsal ‰est dopisÛ, obdrÏel jedenáct. Tﬁi
doporuãené novému drÏiteli chalupy. Advokátní
kanceláﬁ za mne bojovala za zálohu 250 kanadsk˘ch
dolarÛ ve smyslu zákona o mimosoudních rehabilitacích
a restitucích. PouÏíval jsem v‰ech dostupn˘ch forem
poãínaje okresním soudem, pﬁes krajsk˘ a Òstavní
soud a konãe Ministerstvem financí. Po prohﬁe to
advokátní kanceláﬁ vzdala. Pokraãoval jsem sám. Zaslal
jsem ministerstvu pût dopisÛ a pût kusÛ jimi vyÏádan˘ch
dokladÛ. ObdrÏel jsem dvû urgentní Ïádosti o zaslání
znaleckého odhadu - ceny nemovitosti. Po znaleckém
odhadu mohu oãekávat 10000 Kã v hotovosti, zb˘vající
ãástka bude v cenn˘ch papírech restituãního fondu.
Je známo, Ïe âe‰i mají smysl pro humor. Asi proto
jsem byl soudy odsouzen zaplatit novému majiteli
úhrady za soudní ﬁízení (ztráty ãasu a úhrady dopravy).
Ve v˘‰i 3711 Kã. Ironicky jsem se zasmál pﬁi ãtení
informace uvedené v Satellitu o zákonu 119/1990,
kter˘ ve‰keré rozsudky konfiskace zru‰il se zpûtnou
platností a nûkolika rozhodnutí Òstavního soudu, která
ﬁíkají, Ïe v dÛsledku tohoto zákona, se pÛvodní vlastnictví
nikdy neztratilo.
Ivo Bﬁehovsk˘-Burlington, Ontario
***
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Interview s nejmocnûj‰ím Pánem Bohem
“Mám ãas na tebe a na tvoje pﬁání, protoÏe mÛj ãas je
vûcnost,” ﬁekl BÛh a usmál se na mne. “Posaì se a ﬁekni mi,
co se chce‰ zeptat.”
V ten moment jsem zapomnûl i d˘chat a nechtûl jsem vûﬁit, Ïe
mám pﬁed sebou Pána Boha. Vzpomnûl jsem si, jak jsem
Ïádal o interview pana prezidenta Havla, Klause a prezidenta
evropského soudu pana Wildhabra a nic, a teì mÛÏu mluvit
s Pánem Bohem. Mám mu to v‰echno vyklopit, co mnû trápí
a kde zaãít?
“Já vím, na co se chce‰ zeptat a co tû trápí, protoÏe jsem
v‰evûdoucí a také v‰emohoucí. ¤ekni sv˘m bliÏním, Ïe
Ïádn˘ strom nevyrostl do nebe a Ïe i silné stromy vyvrátí vítr.
¤ekni sv˘m bliÏním, Ïe Ïádn˘ mocn˘ ani já nejmocnûj‰í
nemÛÏeme nikomu poruãit, aby nás milovali. MÛÏeme jim to
jen dovolit. Nejcennûj‰í není to, co mnozí uloupili druh˘m a
jaké bohatství mají, ale koho mají a kdo na posledním soudu
bude stát pﬁi nich. ¤ekni sv˘m bliÏním, Ïe nejbohat‰í není ten,
kdo má nejvíce, ale ten, kdo potﬁebuje nejménû.
Já vím, Ïe zpÛsobit nûkomu bolest trvá pár vteﬁin a trvá
mnoho let neÏ se taková zranûní vyhojí a nûkdy vá‰ Ïivot na
to nestaãí,” ﬁekl BÛh a dotknul se mé ruky.
“Buì smíﬁen s tím, Ïe nejsi bohat˘, protoÏe nemÛÏe‰ bohatství
ztratit. Za peníze si lidé mohou koupit skoro v‰echno, kromû
‰tûstí a mé pﬁíznû. Opravdov˘ pﬁítel je jen ten, kdo o tobû
v‰echno ví a pﬁesto tû má rád. Chce‰-li, aby ti lidé odpustili,
musí‰ Ty nejdﬁíve odpustit jim!” ﬁekl BÛh a stáhnul svoji ruku
zpátky, protoÏe jsem si vzpomnûl na zlo, které nám udûlali
komunisté a souãasní postkomunisté u moci. Vzpomnûl jsem
si na zrady, zpravodajské hry a na zákulisní ‰pínu na‰ich
bliÏních. Vzpomnûl jsem si na souãasné války, kdy umírají
nevinní lidé a BÛh se mi ztratil. Nestaãil jsem mu ani podûkoval
a nûkdo se mnou cloumá: “ Vstávejte, probuìte se, musíte si
vzít prá‰ek a za chvilku tu bude vizita.“
Václav ·roub-Powel River, Britská Kolumbie
***

Zvlá‰tní den
Není Ïádné tajemství, Ïe v kanadském zdravotnictví
pomûry nejsou jako dﬁíve. PacientÛ je hodnû, sester
nedostatek. Velmi ãasto zvoní u nás ãasnû zrána telefon
a Ïena, jiÏ v penzi, je Ïádána, aby vypomohla v nemocnici.
âastûji neÏ jsem tomu rád, souhlasí. Patﬁí k tûm lidem,
kteﬁí se neminuli povoláním.
Dnes ráno ale telefon zazvonil z jiného dÛvodu. Syn
telefonoval z porodnice v âechách, kde jeho Ïena
posledních sedmnáct hodin provzdychala v porodních
bolestech. Po dal‰ích dvou informativních telefonátech
pﬁi‰el dal‰í: v‰echno dobﬁe dopadlo, autor tohoto povídání
se stal dûdou‰kem (jsem k sobû dost kritick˘ a tak snad
bych mûl uÏít slovo dûdkem).
Dostavily se pocity, jaké jistû znají podobnû ob‰Èastnûní
muÏi. Rod bude zachován, je to chlapec, váha a míra v
mezích normálu. Maminka koneãnû si odpoãinula. Stejnû
jako tatínek.
A dûda vyjel si k oceánu, aby se v klidu zamyslil nad tím
v‰ím, co se pojí s takov˘m zázrakem, jak˘m je narození
dítûte.
Je tu ve Vancouveru uÏ velmi dlouho nepûkné poãasí.
Ani dnes nesvítilo slunce. Vysoká oblaãnost pokr˘vala
nebe. Ale teplota vzduchu byla jiÏ malinko pﬁipomínající
blíÏící se jaro.
Zaparkoval jsem a vydal se na obvyklou procházku
podél Pacifiku.
A tu naskytl se mi zvlá‰tní, skuteãnû neobvykl˘ pohled.
Po temné nehybnosti oceánu pohledem jsem spoãinul
na obzoru rovném jako dlouhatánské pravítko, nad ním
svûtlá oblaka, nahoﬁe roubená oblaãností tmav‰í. Pohlédl
jsem vpravo, na pobﬁeÏí táhnoucí se v mírném oblouku,
posetém nûkolikapatrov˘mi domy., jejichÏ kontury byly
dokonalé, pﬁesnû viditelné, aã nezaplavené sluneãním
svitem. A tam, mezi nimi a blízk˘mi zalesnûn˘mi kopci
spoãívaly nehybnû chuchvalce bûlostné mlhy.
V‰ude kolem klid a mír. Nepr‰elo, aã obloha byla ‰edá.
A mû se zmocnil takov˘ zvlá‰tnû nepopsateln˘ pocit,
snad umocnûn˘ skuteãností, Ïe ten malinkat˘ capart
pﬁed hodinou spatﬁil svûtlo svûta. A Ïe uÏ dávno
nepÛsobila na mû podívaná na tento kout Kanady,
oceán, obzor a hory kolem, tak poetick˘m dojmem.
Snad je to po‰etilé, ale proã právû v tuto chvíli, kdy jsem
si na to obvyklé místo ‰pacírÛ vy‰el, právû v dobû tak
v˘jimeãné, naskytl se mi pohled tak ojedinûl˘, Ïe jsem se
chvíli v nehybnosti tou podívanou opájel, mysl
uchvácenou ...snad jakousi tichou velebností.
A pak, kdyÏ jsem se vracel k zaparkovanému
automobilu, zaãínalo drobnû pr‰et ...
Vladimír Cícha-Vancouver
***
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S Gertou Moray o Emily Carr
V dubnu leto‰ního roku se bude potﬁetí vyhla‰ovat Cena Britské Kolumbie v oblasti
kanadské literatury faktu, která spolu s prestiÏí pﬁiná‰í také uznání ve v˘‰i 25000
kanadsk˘ch dolarÛ. Mezi jmény ãtyﬁ leto‰ních finalistÛ je Gerta Moray, autorka
nedávno publikované knihy Unsettling Encounters: First Nations Imagery in the Art
of Emily Carr. Gerta Moray se narodila v âeskoslovensku, ãesky umí, jak sama ﬁíká,
tro‰iãku, a snad také proto ráda odpovûdûla anglicky na otázky Satellitu.
S: Vím, Ïe si udrÏujete ãeskoslovenské povûdomí, protoÏe jste mi hned do
telefonu jmenovala Waltera Koernera, torontskému Jakubu Dolej‰ovi jste
napsala do katalogu esej, kterou si mÛÏeme pﬁeãíst na jeho webové stránce,
probraly jsme dokumentární film o âesk˘ch Indiánech, ale jaká cesta vlastnû
vedla z âeskoslovenska k malíﬁce Britské
Kolumbie? Pﬁes univerzity v Oxfordu,
Lond˘nû a Torontu...
GM: Moji rodiãe se po druhé svûtové válce
usadili v Anglii. Ano, mám zájem o v‰echno
ãeské a mám je‰tû pﬁíbuzné na Slovensku.
Ale jen jednou jsem mûla pﬁíleÏitost podívat
se zpátky, myslím v roce 1995. K Emily Carr
jsem se dostala, kdyÏ jsem v roce 1981 pﬁi‰la
do Kanady a potﬁebovala PhD., abych mohla
i nadále pﬁedná‰et na vysoké ‰kole. Vybrala
jsem si Carr, protoÏe je to vynikající moderní
malíﬁka.
S: Unsettling Encounters je vlastnû první
v ﬁadû knih o Carr, která se zamûﬁila na
Ïivot a umûní indiánsk˘ch kmenÛ
severozápadního pobﬁeÏí Kanady v její
tvorbû, a v jejím Ïivotû...
GM: Nikdo se pﬁedtím do hloubky nezab˘val
historií jejích vztahÛ s prvními národy a jejím
dluhem vÛãi nim. K tomu vedl aÏ v osmdesát˘ch letech nárÛst politick˘ch hnutí
prvních národÛ a jejich snaha o prosazení domorod˘ch práv, územních nárokÛ a
suverenity. Do té doby zde platil m˘tus, Ïe první národy postupnû vymizí, Ïe jsou
neodvratitelnû odsouzené k zániku a s nimi Ïe také zmizí problémy zpÛsobené
zabráním jejich pÛdy (v B.C. se neuzavíraly Ïádné smlouvy) a státními programy
asimilace, napﬁ. prostﬁednictvím internátních ‰kol, které mûly vym˘tit jejich tradice.
Teì bylo na ãase podívat se na historii z jejich úhlu.
Do té doby si nikdo ani nepoloÏil otázku, co vlastnû Carr vidûla a zaÏila na sv˘ch
cestách po B.C., kdy skicovala domorodé vesnice. Nebo jak˘ v˘znam mûl její
projekt poﬁídit „kompletní seznam“ totemÛ. Nikdo si ani nev‰iml jejího tvrzení, Ïe
takov˘ seznam poﬁídila „na poãest IndiánÛ“ a Ïe „je má ráda“.
Jak se evropsko-kanadská komunita badatelÛ probouzela, díky politick˘m
stanoviskÛm prvních národÛ, zaãaly se objevovat první „postkoloniální“ teorie a Carr
byla v devadesát˘ch letech velmi rychle obvinûna politicky korektními kritiky z toho,
Ïe si „pﬁivlastnila“ kulturu prvních národÛ.
MÛj vlastní v˘zkum zaãal v roce 1987 a pﬁinesl daleko komplexnûj‰í hloubkov˘
pohled na její práci, názory a ãinnost.
S: Jak vidûli Carr její souãasníci a jak se to li‰í od toho, jak ji vnímáme dnes?
GM: Vidûli v ní bláznivou v˘stﬁední starou pannu (aÏ do její generace nebylo
zvykem, Ïe by se malíﬁky mohly provdat a zároveÀ se profesionálnû vûnovat
umûní). To, Ïe byla zastáncem „IndiánÛ“ vzbuzovalo je‰tû vût‰í podezﬁení. B.C.
byla tehdy novou provincií (Carr se narodila ve Viktorii 1871 a B.C. ve stejném roce
vstoupila do Dominia Kanady) a její obyvatelstvo Ïilo pomûrnû izolovanû a bylo
velmi konzervativní. Rozhodnû nemûli pochopení pro moderní umûní a Carr se
sv˘m stylem, kter˘ byl ovlivnûn fauvismem nemûla Ïádné pﬁíznivce. Studium v
PaﬁíÏi (1910-11) ji pﬁivedlo do ﬁad mezinárodního hnutí primitivismu, zase nûco, pro
co v B.C. nebylo uznání, ale co bylo dÛleÏité z hlediska vzniku „kanadského
národního umûní“ ve dvacát˘ch letech 20. století, kdy Skupina sedmi pﬁijala
umírnûnû moderní styl v zobrazování kanadské pﬁírody a vytvoﬁila tak „národní
umûní“. V rámci slavné v˘stavy z roku 1927 v Kanadské národní galerii (souãasná
v˘stava v AGO je její ãásteãnou rekonstrukcí) se pak z tradiãního umûní prvních
národÛ stala prehistorická souãást kanadské kultury a právû na této v˘stavû v roce
1927 se Carr stalo, Ïe její obrazy totemÛ a indiánsk˘ch vesniãek „byly objeveny“ a
ona udûlala první krÛãky ke slávû.
Dnes její sláva spoãívá v nesporném a v˘razném hledání modernismu, v odváÏném
hledání stylu, kdy dál malovala indiánské námûty a rozvíjela svÛj v˘tvarn˘ slovník
(vysoce propracovan˘ lineární expresionismus), kter˘ jí umoÏÀoval sdûlovat její
vlastní vizi pﬁírody Britské Kolumbie - lesu, pobﬁeÏí a hor. Jako modernista a jako
vizionáﬁ místa se ﬁadí na stejnou úroveÀ jako Georgia O’Keefe.
S: A slovo závûrem o souãasné v˘stavû v AGO?
GM: Souãasná retrospektiva prací Emily Carr nám dává ‰anci seznámit se s
mnoha tváﬁemi její tvÛrãí síly, vãetnû karikatur, ve kter˘ch zachytila stﬁídavé ‰tûstí
a komické situace v Ïivotû umûlkynû. V jejích krajinách zachycují rytmické tahy
stûtce a Ïivé barvy sílu a pohyb lesa, moﬁe, a oblohy. V jejích pozdûj‰ích obrazech,
jak upozorÀuje kurátorka v˘stavy Johanne Lamoureux, je konfrontaãní ráz zachycení
totemÛ stejnû zneklidÀující jako jsou africké feti‰e v Picassov˘ch obrazech. A její
obrazy Zunoquai, m˘tické Kwak-kwaka-wakw (Kwakiutl), divoké postavy lesní
Ïeny, v nás zanechávají nezapomenutelné zpodobnûní rozlobené Ïenské síly.
Gerta Moray je emeritní profesorka fakulty v˘tvarného umûní a hudby Univerzity
v Guelphu. Pﬁejeme jí hodnû ‰tûstí 19. dubna t.r. pﬁi vyhla‰ování Ceny B.C. za
kanadskou literaturu faktu, a dûkujeme za rozhovor.
ema
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Posel svûtla (detail)

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

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

SLOVAKOTOUR
âSA SPRING SALE

25.3.-23.4
Praha
589,00
Brno
589,00
Ostrava
619,00
Bratislava
589,00
Ko‰ice
599,00

1.5.-20.5.
689,00
689,00
689,00
689,00
669,00

21.5.-8.6.
709,00
709,00
709,00
709,00
709,00

Taxes: Praha 205,00 Brno 205,00 Ostrava 222,00 Bratislava 272,00 Ko‰ice 272,00

Sale ends March 31
Lowest fares to Vienna on Air Transat
Departures every Thursday from 10 May 2007

Returns every Friday. Starting from 499,00 plus tax 187,00
Ont. reg. # 1032252

E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4
Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461
Fax: (416) 867-8657

Ing. Miroslav Princ, MBA
Retirement & Estate planning
• RRSP a investiãní fondy
• Îivotní a jiné poji‰tûní
• DaÀové v˘hody pro podnikatele
• Bezplatné konzultace

Freedom 55 Financial
divize London Life Insurance Company
Mississauga, ON

Tel. 905-276-1177 ext. 586
miroslav.princ@freedom55financial.com
www.freedom55financial.com
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KOSMICK¯ CYKLISTA
Tento pﬁíbûh vznikl, kdyÏ jsem byl prvním rokem v Kanadû. Tedy v létû roku 1981. Snad
nûkdy spatﬁí svûtlo svûta v kniÏní podobû. Kdysi vy‰el v ãasopisu Paternoster, kter˘
vycházel ve Vídni. Pokud by nûkomu pﬁipadal Kosmick˘ cyklista jako ET, kde se rovnûÏ
létá na kole, tak byl napsán dva roky pﬁed tím neÏ byl natoãen tento film. Podobnost
vskutku náhodná.

I
Piju tu odpornou bﬁeãku, za kterou si ﬁekli
pÛl dolaru a které tu ﬁíkají kafe. Jsem to já
a nacházím se v New Orleansu. Marnû
se snaÏím dovolat do San Franciska.
Vãera mûla Vûra narozeniny, ale uÏ
dlouho jsem o ní nic nesly‰el. Pﬁed chvílí
vysílal Hlas Ameriky moje interview, a tak
ona ví jistû o mnû víc neÏ já o ní. Honza
sedí zﬁejmû na Pankráci jako já pﬁed
ãtyﬁmi roky. Na Floridu, ãi lépe ﬁeãeno do
Georgie, jsem dostal po‰tu od Komy. A
dva malí ãernou‰ci jdou kolem m˘ch oken.
Bydlím v hotelu India. Asi tﬁi tisíce

kilometrÛ na sever ãeká na mÛj telefon
malá Vietnamka. A já jí musím zavolat,
protoÏe mi ji prorokoval slep˘ vû‰tec.
BoÏe, jak je to bláznivé. Docela se ten
ochmelka strefil. ·koda, Ïe uÏ je pod
drnem. Musel se strefit. UÏ jenom proto,
Ïe krajsk˘ rozhlas v Hradci Králové o
nûm tvrdil, Ïe je to podvodník a krajsk˘
rozhlas v Hradci Králové nikdy nemluví
pravdu. TakÏe slepému vû‰tci nezbylo
nic neÏ vû‰tit správnû. Ale na‰e chyba
byla v tom, Ïe jsme mu nenaslouchali a
dívali jsme se spí‰ na prázdné láhve od
piva, které stály v rohu. Kdoví, moÏná, Ïe

Hotel Questenberk, Úvoz 15, 110 00 Praha - 1 Hradãany, tel.: 220 407 600
Provozovatel: D.A.M.O. s.r.o., K vinicím 386. 160 00 Praha 6
Zapsáno v obchodním rejstﬁíku, vedeném Mûstsk˘m soudem v Praze oddíl C,
vloÏka 20351
IâO 49 24 25 12 DIâ 006- 49 24 25 12

Kam v Praze?
Hotel Questenberk - v budovû z dob vlády Rudolfa II. (1610 ), kter˘ se
nachází mezi Strahovsk˘m Klá‰terem a Loretánsk˘m námûstím - 500 m od
PraÏského Hradu Vás srdeãnû zve ke strávení pﬁíjemn˘ch chvil ve ”staré
vlasti ” .
Nabízíme komfort spojen˘ s neopakovateln˘m v˘hledem na panorama
praÏsk˘ch památek z hotelov˘ch pokojÛ - za pﬁijatelné ceny.
Hotel Questenberk vznikl po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2003 v budovû,
kterou nechal postavit první praÏsk˘ Opat Kaspar Questenberk..
PROTECTUI PAUPERUM - BLIÎNÍM KU PROSPùCHU - to byl jeho
zámûr a v dne‰ní uspûchané dobû se i my snaÏíme naplÀovat jeho my‰lenky,
slouÏit jako oáza klidu pro krajany, kteﬁí se rádi vracejí ke sv˘m koﬁenÛm....
Nabízíme Vám 30 pokojÛ, vybaven˘ch rustikálním dﬁevûn˘m nábytkem,
vybaven˘ch ve standardu 4*. V‰echny pokoje jsou vybaveny kouﬁov˘m a
poÏárním detektorem. Nekuﬁácké pokoje a pokoje pro alergiky jsou
samozﬁejmostí.
Dal‰í informace získáte na na‰ich stránkách : www.questenberk.cz
Pi‰te, volejte ! hotel@questenberk.cz, nebo 011-420 220 407 600,
GSM : 011-420 605 243 235.

Izaiá‰ mûl také nûjakou tu láhev piva v
rohu a proto mu farizejové neuvûﬁili. Tak
tedy po roce jsem si vzal tuÏku a zaãal
jsem opût psát. A v‰e by bylo tak nûjak v
poﬁádku, kdyby ten koneãnû ‰Èastn˘ otec
Honza nesedûl na Pankráci.
II
Posadili ho do nûãeho, co mûlo ‰lapky
jako kolo a kﬁídla jako letadlo a ﬁekli mu
musí‰ pﬁeletût moﬁe a vstoupí‰ do dûjin.
Rozjel se po pobﬁeÏí a vzlétl. ·lapal jak
zbûsil˘ a kdyÏ se blíÏila Francie, zaãal
stoupat k oblakÛm. A pak zmizel z dohledu
a dále stoupal a najednou si uvûdomil, Ïe
uÏ nikdy nepﬁistane, Ïe se z nûho stane
kosmick˘ cyklista, kter˘ bude vyprávût o
své pouti, ale kter˘ nikdy neuvidí obliãeje,
které ho budou poslouchat. Tato zvlá‰tní
zodpovûdnost k tûm, kteﬁí jsou dole ho
pﬁinutila k tomu, aby se zvednul v
klipsnách a pﬁekonal tak malé pﬁetíÏení
na poãátku. Jedinû tûm lidem dole je
zodpovûdn˘ a nikomu jinému. Pak je
zaãal potkávat, ty zbloudilé kosmonauty,
kteﬁí mu radili: “ZapomeÀ na to, cos chtûl.
Teì musí‰ pﬁeÏít. Vezmi si nûjakou
opu‰tûnou druÏici, navleã si skafandr, z
kterého vyloupne‰ mrtvolku pﬁedchozího
pilota a zaãni krouÏit s námi!” Trpûlivû je
poslouchal a pak se jim snaÏil vysvûtlit,
Ïe dokud jediné dítû bude hledat na
obloze nebeského cyklistu, musí ‰lapat
a vyprávût mu pﬁíbûh o hvûzdách. Ale
toto vysvûtlování mu ubíralo sílu. Tehdy
se zvednul opût v klipsnách, vzal
pumpiãku a zaãal v‰echny ty kosmonauty
mlátit po hlavû. A pﬁíbûhy, které vyprávûl
nebyly uÏ krásné a nebyly uÏ jen pro dûti.
Zaãaly b˘t drsné, plné tvrdosti, snaÏil se
dobrat pravdy, aãkoliv od pravdy unikal.
A pﬁestoÏe byl ve veliké dálce, takÏe mu
jiÏ detaily unikaly, nebyl je‰tû schopen
pochopit pravdu v její komplexnosti.
III
Tak tedy jsem v New Orleansu, aãkoliv je
to neuvûﬁitelné, tak je to fakt, Pﬁijel jsem
sem vãera a hned na úvod bych se mûl
pﬁiznat ke své první poráÏce. Pﬁijel jsem
autobusem. Pravda sice jen z vedlej‰ího
mûsta. Ale bylo to poprvé v Ïivotû, kdy
jsem takhle rezignoval. Zcela sám o své
vÛli. To bylo ve ãtvrtek ráno po probdûlé
noci v mûstû Mobile ve státû Alabama. V
tom státû, kde Martin Luther King zﬁídil
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ten bezvadn˘ autostop, Ïe lidé
nepotﬁebovali autobusy, v kter˘ch platilo
právo nadﬁazené rasy. âerní to vyhráli a
bíl˘ muÏ se jim za to pomstil a zakázal
autostop. A mne ten ‰erif na‰el na silnici
a jednodu‰e ﬁekl: „Koukej zmizet!“ A kdyÏ
jsem se k tomu nemûl, dodal: „Nezkou‰ej
mou trpûlivost nebo pÛjde‰ do vûzení.“ A
jelikoÏ v tomhle státû se kaÏdej ‰erifa bojí
a do Louisiany to bylo co by kamenem
dohodil, sednul jsem si do autobusu a
ﬁekl jsem: „New Orleans.“ Pak jsem se
schoulil na sedadlo a usnul jsem. Ale
‰erif z mûsta Mobile ve státû Alabama
mne dostal.
IV
Naposled jsem pro‰el Bourbon St. ve
Francouzské ãtvrti New Orleansu. V
kaÏdé hospodû je zde nûjaká ta muzika.
V jedné zpívala nûjaká holka Beatles. V
jiné hrál bûlo‰sk˘ dixeland a v poslední
hráli bûlo‰i blues. Ale mezi tím bylo nûkolik
ãerno‰sk˘ch skupin, které hráli pro zmûnu
beat. V‰echno je tak trochu jinak neÏ si
ãlovûk pﬁedstavuje. A jelikoÏ mnû beat
není proti srsti a jelikoÏ jsem pﬁijel za
ãernochama, tak jsem tam zÛstal. Kapela
vaﬁila a pak si baskytarista sundal svoji
basovku a spolu se zpûvákem vyvezli na
pódium ãernocha v invalidním vozíãku
jako mûl neboÏtík Karlík Kotláﬁ. A tak
zpívali tﬁi: ãernoch bez vozejãku, ãernoch
ve vozejãku a nûjaká pûkná ãerno‰ka.
Pak pﬁi‰la servírka a pﬁinesla mi pivo a
vodku, protoÏe v té hospodû bylo
podmínkou dát si alespoÀ dva drinky. A
to uÏ nebylo tak pûkné, protoÏe mû to
stálo 5 dolarÛ, ale stálo to za to. A tak
jsem ‰el v dobré náladû domÛ a z budky
jsem zavolal Kim-Hue, jenÏe tady je to o
hodinu pozadu proti Ottawû, a tak jsem ji
chudinku vzbudil. Chtûla vûdût, kdy
pﬁijedu do Kanady a já jí vysvûtlil, Ïe je to
ekonomická záleÏitost, ale jestli to pÛjde
takhle dál, takÏe brzy.
V
Úvaha o cestování, která se jmenuje:
Jak se stát doktorem Holubem
K tomu, aby se ãlovûk dnes stal doktorem
Holubem je beze sporu zapotﬁebí
teologického vzdûlání. Doporuãuji
Komenského
evangelickou
bohosloveckou fakultu, popﬁípadû
Husovu bohosloveckou fakultu. Jak
dosáhnout k˘Ïeného cíle, k tomu jsou
zapotﬁebí, jak ﬁíká Kirkegard, dvû cesty.
ObtíÏná, tj. Ïe ãlovûk pilnû studuje, tajnû
ctí TGM, teologicky je velmi progresivní,
kritizuje i Karla Bartha. Znalost
Dostojevského není podmínkou, ale patﬁí
to ke kladÛm. Znalost Alberta Camuse
je spis neÏádoucí. Pomûr ke Kﬁestanské
mírové konferenci má b˘t neutrální. V
Ïádném pﬁípadû nepﬁátelsk˘, protoÏe tím
by se mohl naru‰it mírov˘ program
v˘mûny studentÛ. Druhá pohodlná cesta
je, Ïe se jednodu‰e udûlá nûjak˘ prÛser
a oni ho z té ‰koly vyhodí, pak udûlá je‰tû
jeden prÛser a oni ho zavﬁou a pak mu uÏ
jenom nabídnou vystûhování. No a jsou i
tací, co to pﬁijmou. Sice je pak jiÏ nepustí
zpátky, ale cíle je dosaÏeno. Já jsem
dlouho váhal mezi tûmito dvûma cestami
a tak jsem sedûl na prdeli doma, V roce
1970 jsem Ïádal o stipendium v Austinu.
Nyní, kdyÏ mnû bylo nabídnuto snaÏím
se z toho vybruslit. Jsem totiÏ takov˘
mal˘ doktor Holub.
VI
Se slovy písnû Domu U vycházejícího
slunce: „...Snad zná‰ ten DÛm za New
Orleans, co v erbu slunce má...“ nebo jak
to zpíval Jaromír Majer, jsem opustil hotel
India. Maník v hotelu mnû poradil, aÈ jdu
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k nejbliÏ‰í silnici a tak jsem to udûlal a uÏ
jel kolem policajt a z reproduktoru na
autû spustil „Jestli nepﬁestanete stopovat,
tak vás vsadím do Ïaláﬁe!“ Znervóznûl
jsem, ale v zápûtí jsem si uvûdomil, Ïe
jsem v Louisianû a nikoliv v Alabamû a Ïe
se mi nesmí stát, abych byl v New
Orleansu pokoﬁen podruhé, pak pﬁi‰el
druhej policajt, ten byl pro zmûnu ãernej.
A ten mi ﬁekl, Ïe musím stopovat na
druhou stranu. Mûl pravdu, musel jsem
jet po levém bﬁehu Mississippi.
A opût jsem ãekal na stop a kdyÏ uÏ to
trvalo asi dvû hodiny a sluníãko padalo k
západu, ﬁekl jsem si, Ïe musím vyjet z
New Orleansu, a tak jsem si vzpomnûl,
Ïe dálnice vede kolem leti‰tû. Odjel jsem
tedy mûstsk˘m autobusem na leti‰tû. A
tam jsem stál opût jako tvrdé Y, aÏ do‰lo
k tomu velkému zlomu, Ïe mnû zastavil
nûkdo, kdo jel hrát golf. Dostat se z jihu
Spojen˘ch státÛ na sever a jet s hráãem,
kter˘ jede na nejbliÏ‰í golfové hﬁi‰tû, to
nevypadá dvakrát nadûjnû. A pﬁesto v 16
hodin 45 minut do‰lo ke zlomu. I kdyÏ
jsem se to pondûlí nedostal daleko a
proklínal jsem celé Spojené státy vãetnû
presidenta Reagana, byla to zmûna a
ráno jsem se zaãal pomalu h˘bat k severu.
Nejprve star‰í pán, kter˘ osvobozoval
PlzeÀ a kdyÏ padla bomba na Hiro‰imu,
tak nemohl spát. Vidûl bombardování
Vídnû a to ho natolik poznamenalo, Ïe
zpráva o Hiro‰imû mûla za následek
nûkolikadenní nespavost. Najednou to
pﬁi‰lo a byla to show. Zastavila mnû
taková star‰í babka a zeptala se mû,
jestli umím ﬁídit. Tak jsem ﬁekl, Ïe jo. A
ona mne posadila za volant, zmáãkla
takov˘ knoflík a to auto jelo poﬁád stejnû
rychle. „Do Kentucky!“ ﬁekla. Tak jsem jel
pﬁes Memphis do Kentucky. Vlastnû jsem
kroutil jen tím volantem. Byl tam stopaﬁ a
já mu nemohl zastavit, protoÏe jsem
nevûdûl, jak se ten knoflík vypíná. Jeden
ze tﬁí m˘ch Ïivotních trapasÛ s autem.
Ten první, kdyÏ jsem asi t˘den rozváÏel
chleba a najednou mi na ÎiÏkovû do‰el
benzín. Chtûl jsem se podívat do nádrÏe,
ale nádrÏ chybûla. Nejprve jsem auto
obe‰el. Tak jsem zvedl kapotu, ale i zde
nebyla. Díval jsem se z boku. Lezl jsem
pod auto, ale nádrÏ nebyla. Zastavoval
jsem náklaìáky, ale ani zku‰ení piloti ji
nemohli najít. AÏ pak jeden star‰í ﬁidiã
mnû poradil, abych se podíval pod
sedadlo a tam k mému údivu nádrÏ byla.
Druh˘ Ïivotní motorov˘ trapas byl s
neboÏtíkem Kotláﬁem. Nûkolikrát jsem
se ho ptal: „Ty vole, kde to má zpáteãku?“
On vÏdycky odpovûdûl nûjakou blbost. A
tak jsem to jednou na zaãátku na‰ich
cest nastartoval tak, Ïe jsem otoãil
startérem na druhou stranu. Zaﬁadil
jedniãku a pomalu pﬁidal plyn. Ke své
hrÛze jsem odcouval plnou rychlostí pod
projíÏdûjící bulharsk˘ kamion, kter˘ nás
zázrakem pﬁíkopem objel. Bulhar byl
natolik rozãílen˘, Ïe nás pronásledoval
padesát kilometrÛ. KdyÏ se mu nepodaﬁilo
nás shodit ze silnice, tak nám aspoÀ do
létajícího montgomeryho kopl. A tohle s
tím stopaﬁem byl tﬁetí. Babka se mi zatím
zeptala, kolik mnû je rokÛ. KdyÏ sly‰ela
mÛj vûk, uklidnila se:
„Mám pojistku nad pûtadvacet.“ Tak jsem
to teda ‰vihal dálnicí v Mississippi a
najednou byl pﬁede mnou traktor. A tak
jsem ‰lápl na brzdu a ona fungovala.
Babka byla sice hlavou ve skle, ale ten
knoflík vyskoãil a tak jsem zjistil, jak se
takov˘ knoflík vypíná, ale tomu stopaﬁovi
se omlouvám. V ten okamÏik jsem
opravdu nevûdûl, jak to auto zastavit.
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VII
Celá ta cesta zaãla vlastnû tak nijak.
Vyjeli jsme autem do Virginie a Michal si
zapomnûl klíãe v práci. A dole tam mají
takovou spoleãenskou místnost a v ní
zrovna budhisti slavili nov˘ rok. No a ten
veãer jsme byli mezi po‰ukama v New
Yorku, neb New York je mûsto po‰ukÛ.
Druh˘ den jsme se zastavili u pana faráﬁe
Svobody. Bylo to zvlá‰tní setkání.
Myslím, Ïe oba Ïijeme v jiném svûtû.
Nemohl pochopit, Ïe chci jet dál stopem
a já mu nemohl slíbit, Ïe nepojedu,
nedohodli jsme se.
VlIl
PﬁestoÏe New Orleans byl jako
zaãarovan˘, zÛstal nakonec za mnou a
já se pomalu zakousl do státu Mississippi.

A pak jsem dostal v tom ‰ílen˘m horku
takovou ÏízeÀ, ale nebylo nikoho, kdo by
mne v tom horku vzal k nejbliÏ‰ímu
vodovodu a tak jsem s vyschl˘m hrdlem
poprvé pﬁespal pod ‰irákem na tomhle
kontinentû, ráno jsem vstal a do‰el k
nejbliÏ‰í benzinové pumpû.
IX
V Louisvillu mne chytla ‰ílená bouﬁka, ale
pﬁeÏil jsem ji. A pak pﬁes Indianopolis do
Chicaga, kde na mne ãekal Pepa.
Kdysi druhé nejvût‰í ãeské mûsto na svûtû,
Chicago, pﬁesto pro âecha stra‰livû
smutné. Zde vidí ãlovûk, jak zaniká národ.
Zrovna tak jako cikáni v âechách neumûjí
cikánsky, tak dûti âechÛ neumûjí v Chicagu
ãesky. âe‰tina je pouze ﬁeãí tûch, kter˘m
je pﬁes ‰edesát. âlovûk jde po âermák
Street a potkává rÛzné Linhart Funeral
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House a Restaurant Old Prague. Nûkde
se objeví i ãesk˘ nápis, mÛÏe si koupit i
ãeské noviny, ale nic se z nich nedozví.
Charta, o té nepí‰ou, protoÏe to dûlají
komunisti. A spory se zde vedou o vûci ze
zaãátku století. I oni si vzali ten uzlíãek s
sebou, aby ho tady rozbalili. A tak jsem
vzal Pepu do ãerno‰ské hospody ve stﬁedu
Chicaga. Nikdy tam pﬁed tím nebyl a ráno
se mi pﬁiznal, Ïe o tom nemÛÏe nikomu
povûdût, protoÏe by mu stejnak nikdo
nevûﬁil. Nikdo by mu pr˘ ani nevûﬁil, Ïe byl
veãer po setmûní ve stﬁedu Chicaga. Tady
si âe‰i vyprávûjí o hrÛzách, které se dûjí v
centru Chicaga po setmûní.„Kdybych jim
tam ﬁekl, Ïe v t˘ ãerno‰sk˘ hospodû jsem
byli rychleji obslouÏen neÏ ve Staré Praze,
tak se mi vysmûjou!“
Pokraãování moÏná pﬁí‰tû-A. Bﬁezina

12
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âeská fotbalová liga
18.kolo Sparta Praha-Jablonec 0:3 (0:1).
Branky: Smí‰ek, Louãka, Zeher. DivákÛ:
11741. Kladno-Marila Pﬁíbram 0:0. DivákÛ:
2750 Viktoria PlzeÀ-Mladá Boleslav 0:0.
DivákÛ: 6385. SIAD Most-Tescoma Zlín 0:0.
DivákÛ: 5629. Slovácko-Teplice 2:2 (0:1).
Branky: Nûmãick˘l, Görner- Luká‰, DÏeko;
DivákÛ: 4125. Brno-Dynamo â. Budûjovice
5:0 (3:0) Branky: Vlastní 2, Zelenka, Polách,
Pacanda; DivákÛ: 5825. Sigma OlomoucBaník Ostrava 1:3 (1:2) Branky: HubníkLuke‰, Stﬁihavka, Varadi; DivákÛ: 11123.
Slovan Liberec-Slavia Praha 0:1 (0:0)
Branka: ·vento; DivákÛ: 8074.
19.kolo Marila Pﬁíbram-Sparta Praha 0:2
(0:2) 7365 Branky: Kuliã, ·imák; DivákÛ:
7365. Mladá Boleslav-Jablonec 2:0 (1:0)
Branky: Rajnoch, Dittrich; DivákÛ: 4804.
Slovan Liberec-Sigma Olomouc 2:1 (1:0)
Branky: Hodúr, BlaÏek - ·tûpán; DivákÛ:
5507 Slavia Praha-Brno 2:1 (0:1) DivákÛ:
3648 Baník Ostrava-Slovácko 1:0 (0:0)

6192 Branka: Stﬁihavka; DivákÛ: 6192
Dynamo â. Budûjovice-SIAD Most 0:0
DivákÛ:3701 Teplice-Viktoria PlzeÀ 1:2 (1:0)
Branky: Luká‰-Müller, Limbersk˘; DivákÛ:
4015. Tescoma Zlín-Kladno 0:0. DivákÛ:
2435
***

March 22, 2007

Slovenská CorgoÀ liga
16. kolo: RuÏomberok-Artmedia 0:2, ÎilinaKo‰ice 2:0, Slovan-Banská Bystrica 1:0, NitraSenec 1:1.
17. kolo: Artmedia-Îilina 1:1, Ko‰ice-Slovan
0:0, Banská Bystrica-Nitra 1:0, SenecRuÏomberok 0:4.

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

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

12
11
10
10
7
7
7
7
6
6
4
5
5
3
2
1

4
6
6
4
7
7
6
5
7
7
9
5
3
7
8
7

3
2
3
5
5
5
6
7
6
6
6
9
11
9
9
11

32: 16
22: 9
26: 11
28: 20
24: 20
21: 18
27: 24
19: 27
33: 28
20: 21
21: 24
16: 27
19: 28
11: 21
11: 23
13: 26

40
39
36
34
28
28
27
26
25
25
21
20
18
16
14
10

Rosti
Brankovsky
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.
Jsem tu pro vás!

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

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

17 12
17 11
17 6
17 6
17 5
17 6
17 5
17 3

3
3
5
2
5
2
4
4

2
3
6
9
7
9
8
10

40:10
33:18
17:16
11:16
14:21
17:25
16:23
14:33

39
36
23
20
20
20
19
13

âeská hokejová play offs
âtvrtfinále

ABE: Jsi jedin˘ ze SlovákÛ a âechÛ v muÏstvu,
necítí‰ se jako sirotek?
AM: Ani ne, zvykl jsem si, kluci mi chybûjí, mohli
jsme si pokecat slovensky nebo ãesky, ale to patﬁí
k hokeji.
ABE: Kde se ti hraje nejlépe a naopak, kde
nejhÛﬁe?
AM: Asi doma v Ottawû. Tady v Torontu je ‰patn˘
led, to je asi v dÛsledku toho, Ïe se tu v hale hraje
také NBA.
ABE: A kde je nejlep‰í led?
AM: Co jsem hrál tak ve Vancouveru a v Minnesotû.
ABE: Jakou má‰ zálibu kromû hokeje?
AM: Pokud je dobré poãasí, tak je to golf. Obãas
zajdu do kina.
ABE: âtvrtá pﬁíãka v konferenci vám dává pro
play-offs v˘hodu domácího prostﬁedí. Je to
velká v˘hoda?
AM: Urãitû, kaÏd˘ domácí zápas je v˘hodou.
ABE: Jak sná‰í‰ cestování?
AM: Není toho mnoho, vût‰ina zápasÛ jsou od nás
pouze hodinu letu. V˘jimkou je Florida, to jsou tﬁi
hodiny.
ABE: Bude mít Ottawa naãasovanou formu do
Stanley Cupu?
AM: Doufám, Ïe ano.
***

Budûjovice-Slavia 2:1 sn, 5:1, 1:6, 3:4, 4:3 a
4:1. Celkovû 4:2 na zápasy.
Sparta-Zlín 4:0, 3:2, 3:2 sn, 2:5 a 3:2. Celkovû
4:1 na zápas.
Liberec-Tﬁinec 2:1 pp, 3:4 pp, 3:2, 1:4, 3:2 pp,
1:3 a 4:2. Celkovû 4:3 na zápasy.
UÏ jako v play-off
Pardubice-Znojmo 5:2, 2:0, 3:0, 1:3, 0:2, 1:2
Toronto-Tampa 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
a 5:0. Celkovû 4:3 na zápasy.
Branky: 12. Kilger 11 (Wellwood, Tucker), 37. Sundin 27
První semifinálové utkání: Liberec-Sparta 5:2. (Ponikarovskij, Antropov), 46. Antropov 14 (Sundin, Gill) Druhé semifinále se hraje mezi Pardubicemi 3. Richards 24 (LeCavalier) pﬁesilovka, 25. Boyle 16
(Richards) v oslabení. Stﬁely na branku: 28:21.
a âesk˘mi Budûjovicemi.
Pﬁesilovky: 2:2. VyuÏití: 0:1. Diváci: 19530.
***
V dramatickém utkání dvakrát Tampa vedla, ale

Slovenská liga play-offs
âtvrtfinále

Slovan-Poprad - zb˘vající zápasy: 3:0 a 4:1. Celkovû
4:2 na zápasy.
Zvolen-Nitra - zb˘vající zápas 3:2. Celkovû 4:2 na
zápasy.

Semifinále
Zvolen-Slovan 1:4 a 1:3. Stav série 0:2.
Ko‰ice-Trenãín 1:2, 6:2, 2:3 a 3:4. Stav série 1:3.

Z NHL
·Èastn˘ Kubina, ne‰Èastn˘
Meszaro‰
Toronto-Ottawa 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0)
Branky: 37. Tucker 21 (Sundin, McCabe) pﬁesilovka, 50.
Devereaux 4 (Stajan, Colaiacovo), 56. Antropov 13 (Sundin,
Ponikarovskij), 64. Tucker 22 (Kubina, Stajan) - 15.
Alfredsson 24 (Redden, Spezza), 39. Fisher 18 (Alfredsson,
Redden) pﬁesilovka, 40. Heatley 42 (Spezza). Stﬁely na
branku: 45:22. Pﬁesilovky: 5:3. VyuÏití: 1:1. Diváci: 19527.

V jednom z nejlep‰ích utkání v této sezónû byli
nakonec ‰Èastnûj‰í Maple Leafs, kteﬁí je‰tû jedenáct
minut pﬁed koncem normálního ãasu prohrávali
1:3, ale dokázali nejen v regulérní hrací dobû srovnat
na 3:3, ale v prodlouÏení po nádherné kombinaci
Kubina-Tucker rozhodnout utkání. V ‰atnû SenátorÛ
byl tentokrát smutek, i kdyÏ zisk jednoho bodu není
taková tragédie, zatímco Maple Leafs se tentokrát
radovali. Spokojen˘ Pavel Kubina byl na ledû 20
minut a 8 vteﬁin, zatímco jeho protûj‰ek slovensk˘
reprezentant Andrej Meszaro‰ byl na ledû o tﬁi
vteﬁiny déle (20:11). Chtûli jsme je oba poÏádat o
zhodnocení, ale na Andreje jsme ãekali ponûkud
déle a ‰atna Maple Leafs pak jiÏ byla pro novináﬁe
uzavﬁena. Proto jen nûkolik otázek pro slovenského
hokejistu v dresu Ottawy.
ABE: Jak moc to bolí, prohrát vyhran˘ zápas?
AM: BohuÏel se nám to stává v posledních zápasech
ãasto, Ïe jsme v tﬁetí tﬁetinû vyhrávali o dva góly a
pak jsme v prodlouÏení nebo na nájezdy prohráli.
Byli jsme vÏdy muÏstvem, které naopak dalo dva tﬁi
góly v poslední dvacetiminutovce. Teì se to otoãilo.
Máme pﬁed sebou dal‰í tûÏké zápasy, takÏe se z
toho musíme pouãit a jít dále.
ABE: Tento t˘den jste spolu hráli dva zápasy,
jeden jste vyhráli 5:1, dne‰ní jste prohráli 3:4.
Bylo to zpÛsobeno pouze domácím prostﬁedím?
AM: Tro‰ku, ale po prvním zápase, se muÏstvo,
které prohrálo pﬁipravuje jinak neÏ to, které vyhrálo.
Mûli jsme dnes v˘hodu, protoÏe jsme opût vyhrávali
3:1, ale tentokrát nám to nevy‰lo v prodlouÏení.
ABE: Kde byl zlom utkání?
AM: Myslím si, Ïe to bylo za stavu 0:2, kdyÏ jsme
hráli v oslabení tﬁi na pût. Málem jsme to udrÏeli, ale
inkasovali jsme. V tﬁetí tﬁetinû do desáté minuty to
bylo v pohodû, ale po druhé torontské brance jsme
pﬁestali hrát a Toronto toho vyuÏilo.
ABE: Jak se dívá‰ na tento systém NHL, kdy ve
V˘chodní konferenci hraje pomûrnû málo hráãÛ
ze Slovenska…
AM: BohuÏel je taková souãasná NHL. Mnû se to
osobnû moc nelíbí, protoÏe hrát osmkrát se stejn˘m
muÏstvem není nic moc. Doufám, Ïe to, co nejdﬁíve
zmûní a budeme ãastûji cestovat na Západ.
ABE: Jak jsi spokojen v Ottawû?
AM: V Ottawû jsem spokojen˘, mám tam v‰e, co
potﬁebuji. Organizace je v˘borná. Spoluhráãi jsou
super. Doufám, Ïe to dotáhneme aÏ do vítûzného
konce.

Torontu se v závûreãné tﬁetinû podaﬁilo otoãit skóre.
Maple Leafs vyhráli zaslouÏenû, kdyÏ dokázali v
druhé tﬁetinû vytûÏit ze své pﬁevahy vyrovnávací
gól a v úvodu tﬁetí tﬁetiny strhnout vítûzství na svou
stranu. Pak teprve se hosté pokusili hrát útoãn˘
hokej, ale i závûreãná power play vy‰la naprázdno.
V dresu Tampy odehráli po dvaceti minutách Václav
Prospal a Filip Kuba. V obranû Toronta odehrál
necel˘ch osmnáct minut Pavel Kubina. Pﬁi
rozhovoru po zápase jsme se nejprve vrátili k
sobotnímu zápasu proti Ottawû, kdy Pavel Kubina
nahrál na vítûznou branku v prodlouÏení.
PK: To utkání s Ottawou se nevyvíjelo pro nás
dobﬁe, dlouho jsme prohrávali 1:3. Pﬁesto jsme
hráli cel˘ zápas dobﬁe, mûli jsme hodnû ‰ancí, ale
nemohli jsme dát gól. Nakonec jsme to v tﬁetí tﬁetinû
srovnali a vyhráli jsme v prodlouÏení. Byl to vynikající
zápas. Kdybychom takové utkání prohráli, ztratili
bychom kontakt s muÏstvy, která bojují o play-off a
to by bylo teì pﬁed koncem velice nepﬁíjemné.
Dnes to bylo podobné utkání, protoÏe Tampa hraje
obzvlá‰tû dobﬁe venku. Vlastnû do konce sezóny to
budou v‰echno velice dÛleÏité zápasy.
ABE: V Tampû jsi strávil nejlep‰í hokejová léta.
Má‰ muÏstvo pﬁeãtené? A jak se ti proti Lightning
hraje?
PK: Z muÏstva, v kterém jsem hrál je polovina
hráãÛ pryã. Já znám tak osm, devût hráãÛ. Ostatní
jiÏ jsou v jin˘ch muÏstvech NHL. Pro mne byl tûÏk˘
první zápas proti Tampû na zaãátku sezóny.
ABE: V dne‰ním utkání jste opût prohrávali 0:1
a 1:2. Jak bys hodnotil tento zápas?
PK: Tak byl to boj a bylo to velice vyrovnané. Po
druhé tﬁetinû mûla Tampa pouze osm stﬁel, coÏ
svûdãí o na‰i pﬁevaze a o tom, Ïe jsme mûli hodnû
‰ancí. Oni dali náhodn˘ první gól pﬁi pﬁesilovce.
Díky bojovnosti jsme získali dva body.
ABE: Jak moc chybí v obranû Tomá‰ Kaberle?
PK: Tak urãitû Tomá‰ chybí hodnû. Mladí hráãi mají
teì více ãasu na ledû, ale Tomá‰e nenahradí. Je to
vidût hlavnû na pﬁesilovkách. Tomá‰ je rozehrávaã,
kter˘ se dá tûÏko nahradit. Hráli jsme spolu v
obranû hodnû zápasÛ. ¤ekl bych dvacet aÏ tﬁicet.
Spolu dokáÏeme podrÏet puk, nezbavujeme se ho
zbyteãnû. Díky tomu, Ïe má perfektní pﬁihrávku,
nás to stojí ménû sil dostat se z obranné tﬁetiny.
ABE: V leto‰ní sezónû tû postihlo nûkolik zranûní
a dnes jsi tomu byl blízko opût…
PK: Tak skoro kaÏd˘ zápas se pﬁihodí nûco. Nevím
jestli je to tím, Ïe nemám tu tﬁináctku a ta
jedenatﬁicítka moc nepomáhá. Dnes jsem dostal
vysokou holí do obliãeje. Na ‰tûstí zuby vydrÏely.
TakÏe dnes je to v pohodû.
ABE: Jaké jsou vyhlídky do tûch zb˘vajících
zápasÛ, které jsou pﬁed vámi?
PK: Budeme potﬁebovat spoustu bodÛ, protoÏe
tam je ‰est muÏstev na dvû místa. Bude to velk˘ a
napínav˘ boj aÏ do posledního kola.
ABE: Velk˘m soupeﬁem jsou Rangers, kteﬁí
jsou v âechách sledováni jako t˘m ãíslo jedna.
Motivuje vás to?
PK: V kaÏdém muÏstvu je nûkdo z âechÛ. Tady
jsem já a Tomá‰. To je úplnû jedno, jestli jsou to
Rangers, Carolina nebo Montreal. V Rangers je
spí‰ ta pozornost upﬁená na Jaromíra Jágra.
ABE: Doufám, Ïe aÏ se tu opût uvidíme a Ïe to
bude i s Tomá‰em Kaberlem.
Ale‰ Bﬁezina
***

