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Vancouverské
Divadlo Za rohem
tﬁicetileté!
Moderní rychlá doba uãinila ãas médiem ponûkud
relativním. Mnohdy se nám zdá, Ïe rok je nûjak krat‰í,
stejnû tak t˘den, den. A pﬁece zemû se otáãí stejnû
rychle jako za císaﬁe Rudolfa II. nebo TGM. V samé
podstatû tﬁicet let je dnes stejnû dlouhá doba jako v
minulosti.
A je to mnoho let pro ochotnické divadlo âechÛ a
SlovákÛ Ïijících na pobﬁeÏí Pacifiku, ve Vancouveru. V
Kanadû druhé nejvût‰í a nejstar‰í po torontském Novém
divadle, Divadlo Za rohem.
V sobotu 29. záﬁí se jeho ãlenové, zakladatelé, reÏiséﬁi,
herci, producenti, v‰ichni (se sv˘mi mnohdy neaktivními
druhy), kdoÏ se za tu dlouhou dobu rÛzn˘m dílem,
nepatrn˘m stejnû jako monumentálním, zaslouÏili o
trvající existenci divadla, se‰li v Severním Vancouveru,
na témÏe místû, kde oslavili dvacáté jubileum, aby si
pﬁipomnûli a oslavili jubileum je‰tû v˘znamnûj‰í.
Je o to v˘znamnûj‰í, Ïe snad kromû obãasné finanãní
podpory v poãáteãních letech, po mnohá léta dal‰í
taková podpora se dûje neÏ pﬁízní a náv‰tûvností
divákÛ, milovníkÛ divadla.
Mezi prvním pﬁedstavením v roce 1977, Na t˘ louce
zelen˘ s Járou Kohoutem jako hostem, a zatím
nejposlednûj‰í inscenací Obsluhoval jsem anglického
krále, konalo se 36 pﬁedstavení divadelních, 10 veãerÛ
hudby a poezie, 3 autorské kabarety, 3 dûtská
pﬁedstavení a 3 pﬁedstavení hostující. Na jevi‰tích
(mnoÏné ãíslo je dÛvodné, soubor nemá divadlo stálé,
pronajímá dle moÏností) vystﬁídala se dlouhá ﬁada
úãinkujících, nûkteﬁí jednou, dvakrát, jiní bezmála v
kaÏdé inscenaci. Byly i chvíle, kdy soubor ocitl se v
situaci, kdy elán a energie jakoby zaãínaly slábnout,
pohody a radosti ub˘valo, star‰í ãlenové stali se je‰tû
star‰ími, ti mlad‰í pociÈovali tlak ekonomick˘, jak˘m
nejednou se kapitalismus vyznaãuje. Ale byly to krize
krátkodobé, do‰lo k dal‰í inscenaci, k obnovení elánu.
A tak se rok po roce navlékal na tu neviditelnou niÈ
ãasu, která tedy letos dosáhla pozoruhodné délky
tﬁiceti let.
V blahopﬁáních k oslavám situaci vystihla jedna ze
zakladatelek divadla, paní Jarmila Smekalová: „...V
m˘ch nejsmûlej‰ích snech by mû pﬁed 30 lety nenapadlo,
jak˘ch úspûchÛ a takﬁka profesionální úrovnû Divadlo
Za rohem dosáhne. Za velk˘ úspûch také povaÏuji
okolnost, Ïe mezi ãleny jsou mladí lidé a tak budoucnost
spolku je zaji‰tûna.“ A z toho mohou mít potû‰ení i dva
stále aktivní, doslova kmenoví a pﬁední ãlenové souboru
pÛsobící v nûm onûch cel˘ch 30 let, dr. Josef Skála a
Petr Bugar.
Velmi zdaﬁilá poslední inscenace Hrabalova díla
naznaãuje, Ïe tomu tak mÛÏe b˘t a snad i bude. Byla by
veliká ‰koda, kdyby tomu tak nebylo. Ochotnické ãi
amatérské divadlo má totiÏ svá specifika. Ti, co se mu
vûnují ãiní tak dobrovolnû a ve svém volném ãase, ve
valné vût‰inû pﬁípadÛ (kromû tûch nejstar‰ích ãlenÛ)
vedle sv˘ch zamûstnání, mnohdy na úkor rodiny a
nejen zcela zdarma, ale i za men‰ích i vût‰ích finanãních
v˘dajÛ, které se jim navrátí jen radostí z vydaﬁeného
pﬁedstavení ãi jiné s divadlem spojené aktivity.

Kostel sv. Václava dostal obraz

âeská rozhlasová stanice RadioÏurnál vyrazila 28. záﬁí do ulic, aby se zeptala obãanÛ, co to vlastnû dnes slavíme
za svátek. JenÏe lid tentokrát nevûdûl. Postava svatého Václava mu mnoho neﬁíkala. Nûkteﬁí z dotázan˘ch si
vzpomnûli, Ïe se po svatém Václavovi jmenuje Václavské námûstí. Jiní zase na sochu u muzea. Kdo tuto sochu
udûlal nevûdûl z dotázan˘ch nikdo. Ve veãerním vysílání se pak diskutovalo spí‰e o autoru pomníku Myslbekovi
a jeho vztahu k studentÛm neÏ o svatém Václavu. Socha svatého Václava v‰ak není pouze na Václavském
námûstí, ale jiná socha tohoto svûtce je i v svatováclavské kapli na Hradãanech. Autorem je Jindﬁich Parléﬁ,
pravdûpodobnû synovec Petra Parléﬁe a socha pochází z roku 1373 (nûkterá data uvádûjí i rok 1378). Za ní v
pozadí jsou fresky andûlÛ. Fotografie sochy byla asi pﬁed dvaceti léty, v dobách, kdy se nemohlo do
âeskoslovenska, inspirací pro Marii Gabánkovou, aby podle ní vytvoﬁila obraz. Obraz se letos pﬁi pﬁíleÏitosti
svátku svatého Václava stal souãástí kostela sv. Václava na Gladstone Avenue v Torontu. Jak ﬁekl bûhem
slavnostních bohosluÏeb faráﬁ Pavol Dolínsk˘, vûci musíme vnímat v celku a obrazy svat˘ch nám mají
pﬁipomínat ty, z kter˘ch si máme brát pﬁíklad. A ze svatého Václava je moÏné si vzít pﬁíklad, aÈ jiÏ to byla
vzdûlanost, víra ãi jeho snaha neﬁe‰it konflikty násilnou cestou.
abe
Jak tomu nasvûdãují slova paní Jarmily Smékalové:
„Taková spokojenost je skuteãnû zaslouÏená.“ O úrovni
Divadla Za rohem se velmi pûknû vyjádﬁil nejeden z
profesionálÛ, aÈ jiÏ spisovatel Ivan Klíma, herci Ladislav
Smoljak a Václav Postráneck˘, v‰eumûl F. R. âech ãi
dokonce snad nejuznávanûj‰í ãesk˘ divadelní kritik V.
Just, kteﬁí mûli moÏnost nûkteré inscenace vidût buì
Ïivû nebo ze záznamu.
Závûrem pak je‰tû ne zcela bezv˘znamnou skuteãnost:

to, Ïe na v˘chodû Kanady úspû‰nû a je‰tû o málo let
déle existuje Nové divadlo v Torontû a na západû
divadlo vancouverské, dá se chápat jako jakési magické
pouto spojující milovníky ãeské kultury a umûní, a v
tomto pﬁípadû divadla, napﬁíã ohromnou kanadskou
zemí.
Dou‰ka: Mnohem více informací mÛÏe zájemce najít
na webové stránce, staãí heslo divadlo za rohem.
Vladimír Cícha - Vancouver
***—-
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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 10:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30 (V létû u
AláãÛ). 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: Jednou mûsíãnû.

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: 20. ﬁíjna 2007 v 17:00.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20.
ﬁíjna 2007 v 10:00
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
21. ﬁíjna 2007 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

Czech Republic/USA

“LET’S HAVE A BALL”
15 ÚNORA, 2008
v
ROYAL FAIRMONT HOTEL
SE USKUTEãNÍ GALA PLES
Pro informace a lístky volejte

416/239-8561
Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 15. záﬁí 2007 do 15. ãervna 2008:

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 20:00 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
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Kultura
WEINBERGER TOUR
Závereãn˘ koncert “Weinberger Tour” se
koná v pondûlí 29. ﬁíjna 2007 od 19.30
hodin v Palffyho paláci (Vald‰tejnská 14,
Praha 1). Koncert je pod zá‰titou
Ministerstva kultury âR a primátora mûsta
Brna Romana Onderky. Série koncertÛ
se koná od 23. dubna 2007 do 29. ﬁíjna
2007 (Praha, Brno, Teplice, Lidice,
Terezín, Dûãín, Nelahozeves, Louny,
Rumburk, Chotûboﬁ, âernovice, Bﬁeclav,
Praha). Odhalení pamûtní desky Jaromíru
Weinbergerovi (1896 - 1967) bude 19.
ﬁíjna 2007 v 18.00 hod va Weinbergerovû
vile v Praze-Modﬁanech.
***

Skupina Elán v Carnegie Hall
Absolutnû plná Carnegie Hall vstala a od
druhé písniãky zpívala s Elánem. Takﬁka
tﬁi tisíce lidí dalo prÛchod citÛm. Standing
ovation jiÏ v první pÛli koncertu. Zpûv,
tleskání, jásot, pískot, dupáni i slzy. Tak
vypadal v˘jimeãn˘ Elan Unplugged v

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
Porady a ovûﬁování dokladÛ po pﬁedchozím zavolání
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.

Carnegie Hall, v pátek 21. záﬁí 2007.
Poﬁadatelé v Carnegie Hall uÏasle
pﬁihlíÏeli emocím, jaké dosud nezaÏil.
V pondûlí nad ránem dosedlo na leti‰ti v
Praze letadlo se ãleny legendární skupiny
Elán. Návrat z USA, kde dokázali dostat
do varu vyprodanou Carnegie Hall, byl
splnûním jednoho ze snu.

Kalendáfi
13.10.(so) 16:00
Bravãové hody
Creditvale Park
1720 Barbertown Rd.
pri Streetville
**
14. 10. (ne) 11:00
KniÏní trhy na Masaryktownu
***
26. 10. (pá) 20:00
27. 10. (so) 16:00 a 20:00
28. 10. (ne) 16:00
Familie, aneb Dûdictví otcÛ zachovej
nám, Pane
Joseph Workman Auditorium
Nové divadlo
***
27.10. (so) 19:00
Zdenûk Plech a Marcela Groffová
Kostel sv. Václava
Oslava 28. ﬁíjna -Nokturna
***
2.11.(pá) 20:00
3.11. (so) 16:00 a 20:00
4.11. (ne) 16:00
Páva
Joseph Workman Auditorium
Slovenské divadlo

October 11, 2007
Plánovan˘ koncert probûhl v hlavním sále
Carnegie Hall v pátek 21. 9. 2007. Mûsíc
pﬁed vystoupením byla kapacita Carnegie
Hall naprosto vyprodaná. V hledi‰ti sedûli
krajané Ïijící v USA, Kanadû,
zamûstnanci ambasád i Ameriãané
zvûdaví na evropskou legendu.
Koncert znamenal úspûch. Dennû chodí
agentuﬁe velké mnoÏství dopisÛ a emailu
od krajanÛ. V‰echny znamenají jediné velké nad‰ení a podûkování za skvûl˘
koncert, záÏitky a moÏnost zpívat s
Elánem v Carnegie Hall.
MCP team
***

V˘stava Heleny Wilsonové
a Milana Dvoﬁáka

Czech Republic/USA

satellite

1-416

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) 748-0699

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

Informaãní a kulturní stﬁedisko mûsta
Tﬁebonû, Spoleãnost pﬁátel Kanady a
RCI v Telãi upoﬁádaly v˘stavu fotografií
pod názvem Totemy a indián‰tí umûlci
Kanady. V˘stava potrvá do 28. ﬁíjna 2007.
***

HOT Sunday Showcase
Poznamenejte si nedûli 14. ﬁíjna v 19
hodin, kdy je na poﬁadu vystoupení Danny
Markse. Souãástí této dobroãinné akce
bude ãtrnáctilet˘ Robert Hampson,
zakladatel “Tabs for Kids”. Program je v
klubu Rivoli (Upstairs Lounge), 334
Queen W. Toronto. Vstupné 10 dolarÛ
dospûlí, pût dolarÛ studenti. Podrobnosti:
www.heartsopen.ca.
***

Koncertní turné Olympicu
po USA
11.10. - BOSTON Good Time Emporium, 30
Assembly Square Dr., Somerville, MA 02145.
Tel.: 617-653-1397
Info: www.czskboston.com
12.10. - NEW JERSEY Slovak and Czech
American Farmers Club, 23 Hankins Rd.,
Hightstown, NJ 08520. Tel.: 609-921-6381.
Info: www.skclubnj.com
13.10. - ATLANTA Prague in Motion, 3330
Peachtree Corners Cir., Norcross, GA 30092.
Tel.: 770-447-1776.
Info: www.csworldnet.com/olympic
14.10. - MIAMI American Czech-Slovak
Cultural Club, 13325 Arch Creek Rd., Miami,
FL 33181. Tel.: 954-274-7878.
Info: www.acscc.org
19.10. - DENVER Buffalo Rose, 1119
Washington Ave., Golden, CO 80401. Tel.:
303-278-6800. Info: www.bouncingczechs.us
20.10. - CHICAGO. Beat Kitchen, 2100 W.
Belmont Ave., Chicago, IL 60618. Tel.: 630607-9477. Info: www.csworldnet.com/olympic
21.10. - LOS ANGELES Boomerang Bar,
195 W. Center Street Promenade, Anaheim,
CA92805 Tel.: 714-330-3315.
Info: www.csworldnet.com/olympic
24.10. - SAN FRANCISCO Nightclub Avalon,
777 Lawrence Expressway, Santa Clara, CA
95051. Tel.: 408-621-4921
Info: www.bayczech.com
***

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,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982
luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul
Toronto, ON:
1 King Street West, Suite 1202
Toronto, ON M5H 1A2
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, 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 Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba
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Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005
Medical and relaxation
treatments
Massage therapy
Hot Stone Treatment

Michael Eisner, RMT,
MASc.
at

Také nabízíme
Naturopatie; Hypnotherapie,
Shiatsu, 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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Vzal hrniec a kriãal do jeho u‰í
Bratislava-sme/Alexander Balogh-„Ja
poznám Gusta ako básnika, nie jeho
básne,“ povedal kedysi o Gustovi
Dobrovodskom jeho torontsk˘ kamarát,
novinár Ale‰ Bﬁezina a je to jedna z
najv˘stiÏnej‰ích
charakteristík
neprehliadnuteºného
ãloveka
bratislavskej neoficiálnej kultúrnej scény,
tieÏ autora dvoch básnick˘ch zbierok,
ktor˘ by sa v septembri doÏil ‰esÈdesiatky.
Ani väã‰ina z najbliÏ‰ích priateºov
netu‰ila, Ïe Gusto pí‰e básne, nanajv˘‰
tak poznali jeho texty k pesniãkám ãi skôr
ich fragmenty, keìÏe hádam ani jedinú
nedospieval do konca. Niekedy sa zdalo,
Ïe slová zabudol, inokedy zasa, Ïe cel˘
text vôbec ani neexistoval. Akoby nemal
ãas sa dlho zdrÏovaÈ jednou piesÀou, no
jeho radosÈ to nepokazilo.
Zato v‰etci zaÏívali jeho bezbrehú
aktivitu pri organizovaní rozmanit˘ch
happeningov, dÏezov˘ch karneválov ãi
ochranárskych aktivít. Stovky bizarn˘ch
nápadov nedali vyd˘chnuÈ jeho okoliu,
ktoré neraz „preÏilo“ len vìaka tomu, Ïe
mnohé z nich nestihol uskutoãniÈ.
Podieºal sa na príprave a nakrúcaní
niekoºk˘ch filmov Du‰ana Hanáka, ako
vy‰tudovan˘ sociológ sa odmietal
podriaìovaÈ profesijn˘m kompromisom

a rad‰ej sa Ïivil ako kuriã. „Som tam, kde
nie som / a nie som tam, kde som /
námorník na suchu / kuriã v letnom kine.“
V letn˘ch mesiacoch bol potom takmer
‰tvrÈstoroãie domácim pánom na drsn˘ch
a milovan˘ch kysuck˘ch Brízgaºkách, ten
hektár lúky na horskom hrebeni a niekoºko
opusten˘ch cholvarkov sa stali
legendárnou oázou slobody. „Na lúkach
zavládol / boroviãkomír / mesiac sa usmial
/ a v⁄zglo vieãko / tak uÏ sme dozavárali
/ usmej sa smie‰ko / ocot sa stretol s
hubami / v správnom poradí / v⁄zgol
‰punt na fºa‰ke / a dvere / tieÏ dávno
neolejovali.“
AÏ keì mal päÈdesiatku, drÏali sme
odrazu v ruke jeho kniÏku Smútok je
smie‰ok, o tri roky, uÏ po jeho smrti,
druhú, s krkolomn˘m názvom SpoloãnosÈ
prvotnopospolnospoloãensk˘ch tancov.
A spätne objavovali netu‰ené: „Pôvod / a
koniec / a niã viac / pôvodne by som /
hrniec vzal / a kriãal do jeho / u‰í /
nerozplaã sa / prázdno dut˘ch rán / ku
dnu sa nahnúÈ / slu‰í.“
Obe knihy zostavil jeho praÏsk˘ priateº,
básnik, filmov˘ recenzent a b˘val˘
disident Andrej „Nikolaj“ Stankoviã.
„Básnik je ten, kto ponúkne ãinel hromu,“
povedal kedysi pamätnú vetu

pripomínajúc historku, keì Dobrovodsk˘
na Brízgaºkách poãas letnej búrky
priviazal na najvy‰‰iu vetvu buku star˘
ãinel.
Stankoviã v‰ak ako jeden z mála uÏ
vtedy poznal aj jeho ver‰e a r˘chlo
pochopil, Ïe nad Dobrovodského lyrikou,
poznamenanou urãite aj surrealizmom a
morgensternovskou poetikou absurdity,
sa „rysujú horizonty ìaleko presahujúce
chotáre beÏného literárneho ‰tandardu“.
Mimochodom, Du‰an Du‰ek v ankete o
knihu roku 1997 nominoval práve Smútok
je smie‰ok.
Pritom tento Dobrovodského debut
vy‰iel hlavne vìaka aktivite jeho priateºov,
autor sa podobn˘mi my‰lienkami netrápil.
A zdá sa, Ïe ani t˘m, ãi kaÏdú báseÀ
treba aj dokonãiÈ. MoÏno staãilo, aby
bolo „neÏne aÏ sychravo akurát tak / na
dobre nedokonãenú báseÀ“.
Táto ãrta autorskej „nedokonãenosti“
sa objavuje aj v ìaº‰ích básÀach, t˘chto
autentick˘ch
záznamoch
o
neopakovateºnej komunikácii so svetom
a originálnom preÏívaní invenãného a
slobodného Ïivota. Îiaº, prikrátkeho. „A
potom ticho leÏal / v tieni mäkk˘ch
gongolcov / ako ináã, bez koncov.“
***

Petr ChudoÏilov: Chud˘ milionáﬁ
220 000 osob Ïijících v bohatém ·v˘carsku je
odkázáno na sociální podporu. Udivující ãíslo,
pﬁevedeno na procenta a nahlíÏené z druhé strany
spektra, vzhÛru nohama, pÛsobí podstatnû ménû
stra‰idelnû: 97 procent ‰v˘carského obyvatelstva
sociální podporu nepotﬁebuje. Z vÛbec první
celo‰v˘carské statistiky zachycující strukturu sociální
pomoci, jeÏ byla zveﬁejnûna v tyto dny, ov‰em
vypl˘vá, Ïe plná tﬁetina chudobou postiÏen˘ch jsou
dûti a mladiství; 63 procent z nich nemá úspû‰nû
zakonãené vzdûlání nebo uãební pomûr. Pﬁes 43
procent poÏivatelÛ sociální péãe je zahraniãního
pÛvodu - pﬁíãinou jejich ãasto nedostateãná
kvalifikace, rodinné struktury a také to, Ïe nejãastûji
Ïijí v pûti velk˘ch ‰v˘carsk˘ch mûstech s vysokou
nezamûstnaností. Nezamûstnanost není jedinou
pﬁíãinou sociální potﬁebnosti: tﬁetina chud˘ch sice
práci má, ale plat nestaãí zajistit Ïivotní minimum.
Polovina podporovan˘ch domácností je na pomoci
závislá déle neÏ jeden rok, 15 procent dokonce déle
neÏ ãtyﬁi roky. Penzisti se díky dobﬁe vybudovanému
poji‰Èovacímu systému na pobírání sociální pomoci
podílejí jenom velmi nepatrnû.
Chudoba je o‰klivá vûc a nemûlo by se o ní Ïertovat.
Kdysi je‰tû v âeskoslovensku jsem se za Husákovy
normalizace protloukal s tisícikorunov˘m platem
noãního hlídaãe. KdyÏ se ﬁekne „Nemám prachy!“
vím o ãem je ﬁeã, mÛj tehdej‰í Ïivot se ãtyﬁmi mal˘mi
dûtmi se nûkdy podobal málo vûrohodnému
ekonomickému zázraku. Pﬁesto bych se nebál ﬁíci, Ïe
chudoba je také vûc velice relativní. Z mého prvního
‰v˘carského platu poskoka v hudební ‰kole jsme ve
srovnání se star˘mi ãeskoslovensk˘mi pomûry Ïili
pﬁímo královsky. Pro maso jsem uÏ nemusel jezdit na
nucen˘ v˘sek do Kopidlna, úplnû stejnou instituci
jsem totiÏ rychle objevil na nedaleké ‰v˘carskofrancouzské hranici, pochytil jsem tam tenkrát pár
slov vietnamsky, albánsky a srbochorvatsky. VÛbec
by mû nenapadlo, Ïe Ïijeme pod úﬁední hranicí

chudoby, náhodou to objevili úﬁedníci na‰í
nemocenské pokladny. OkamÏitû nám podstatnû
sníÏili povinn˘ mûsíãní poplatek a to dokonce se
zpûtnou platností za jeden rok. Na hotovosti! “Jsme
chud˘!” ﬁekl jsem temn˘m hlasem dûtem, kdyÏ ty
peníze pﬁi‰ly. Vymyslel jsem pro nû pohádku o
chudém milionáﬁi, kter˘ mûl jenom jeden milion,
jednu jachtu, jednu vilu, jednu koãku a jednu
sluÏebnou. Dûti usedavû plakaly.
Nûjakou dobu jsem se pak lítostivû povaÏoval za
Ïebráka neÏ jsem objevil, Ïe ve ·v˘carsku Ïijí lidé s
opravdu hlubokou, ba pﬁímo bezednou kapsou,
zejména ti, kteﬁí zde pracují ilegálnû,
sv˘mi zamûstnavateli jsou nestydatû okrádáni a
znaãnou ãást svého ubohého v˘dûlku posílají domÛ
je‰tû potﬁebnûj‰ím, kdesi na druhém konci svûta. V
Ïádn˘ch statistikách chudoby nefigurují, nikdo jim
nepomÛÏe, jenom oni sami.
Poslední dobou se ve ·v˘carsku ãasto hovoﬁí o
zneuÏívání sociální pomoci, mediálním obrazem je
nepracující cizinec zdrav˘ jako ﬁípa, majitel
mercedesu, za vy‰vindlované peníze budující luxusní
vilu kdesi na Balkánû. Tu a tam se nûco podobného
skuteãnû i stane, basilejsk˘ sociální úﬁad takového
podvodníka nedávno chytil pﬁi ãinu pﬁímo za ruku.
Nepoctivû nabytá suma pﬁedstavuje 60 000 frankÛ
‰v˘carsk˘ch, pachatel je podle soudního v˘roku bude
muset splácet po stovce mûsíãnû, neboli za nûjak˘ch
padesát let je to zase doma ve státní kase. Také jsem
sly‰el o geniálním ãeském krajanovi, kter˘ pﬁed tﬁiceti
lety vyuÏil polohy Basileje, rozkládající se na hranici
mezi ·v˘carskem, Nûmeckem a Francií. Ve v‰ech
tﬁech zemích dostal statut politického uprchlíka,
nûjakou dobu pracoval a pak dlouhá léta pobíral
nejrÛznûj‰í podpory. Pﬁi‰li pr˘ mu na to aÏ po
mezinárodním propojení databázov˘ch systémÛ pﬁipadá mi v‰ak, Ïe je to spí‰ pohádka, nûco podobného
jako o tom chudém milionáﬁi.
17.6.2006

Psáno pro âR0 6- Oti‰tûno s vûdomím autora.
***
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Je nutné ísÈ vlastnou cestou
Slovensk˘ film spoza hraníc na‰ej krajiny tentoraz reflektuje Ale‰ Bﬁezina. Tento signatár Charty 77 Ïije od roku 1980 v
Kanade, kde spolupracoval s Hlasom Ameriky, Slobodnou Európou a Radio Canada International. Od roku 1991 vydáva
ãasopis Satellite 1-416, ktor˘ vychádza v ãe‰tine a slovenãine.
nakrúcalo v ‰túdiách na juhu Toronta.
Od roku 1980 Ïijete v Kanade. Do akej filmy z obdobia komunizmu.
miery je tam známa slovenská Stane sa obãas, Ïe do televízneho Teraz sa cel˘ rad spoloãností vrátil do
programu je zaraden˘ slovensk˘ film? USA. Napriek tomu sa v najbliÏ‰ích rokoch
kinematografia?
- Najznámej‰ím filmom je urãite Obchod - V kanadskej televízii sa málokedy objaví majú v Toronte budovaÈ nové filmové
na korze, ktor˘ obãas dávajú i v kanadskej nejak˘ európsky titul. A keì, tak len na ‰túdiá, ão by pomohlo kanadskému filmu.
televízii a uvádzajú na rôznych ‰peciálnych kanáloch, ak˘m je napríklad V súãasnosti chodí Kanaìan do kina v
retrospektívach. Hneì po roku 1989 sa v TV-Vision. V Ontáriu je v‰ak v sobotu priemere 3,8 krát za rok, ale domáca
programe MFF Toronto premietala dopoludnia na stanici OMNI polhodinov˘ produkcia má podiel na trhu len 4,2
filmová báseÀ Du‰ana Hanáka Obrazy program Slovensk˘ svet, urãen˘ pre percent. AÏ 88,3 percent patrí americk˘m
starého sveta, tento festival uviedol i tamoj‰iu slovenskú komunitu, kde sa filmom.
filmy Martina ·ulíka. V televízii sa objavili vysielajú napríklad animované filmy âo podºa vás môÏe pomôcÈ národnej
- napríklad slovenskej - kinematografii,
niektoré snímky Miloslava Luthera a manÏelov Kubíkovcov.
Goetheho in‰titút nedávno uviedol zasa Koºko filmov vznikne priemerne roãne aby sa presadila v zahraniãí?
Hanákove Papierové hlavy. Celkovo je v Kanade a aká je pozícia kanadsk˘ch - V prvom rade sa musia nakrúcaÈ filmy.
v‰ak európska kinematografia v Kanade filmov voãi zahraniãn˘m snímkam na Potom je dôleÏité, aby sa tieto filmy
prezentovali na festivaloch. Je nutné ísÈ
málo známa. V˘nimku tvorí torontsk˘ domácom distribuãnom trhu?
filmov˘ festival, kde bol minul˘ mesiac - ËaÏko povedaÈ, koºko sa v Kanade svojou vlastnou cestou, tak ako to v
uveden˘ ãesko-rumunsko-slovensk˘ nakrúti filmov. Vlani vzniklo oficiálne 80 poslednom ãase robí rumunská a
filmov urãen˘ch na uvedenie v kinách (z maìarská kinematografia. Na poslednom
koprodukãn˘ film Roming.
Organizujú sa u vás prehliadky toho 4 krátkometráÏne) a Canada Feature roãníku torontského festivalu som videl
Film Fund prispel na v˘robu 31 filmov s skvel˘ srbsk˘ film Pasca a rumunsk˘ film
slovenského filmu?
- Prehliadky slovensk˘ch filmov v Toronte celkov˘m rozpoãtom 147 miliónov sumou Kalifornské snívanie. Vlani sa tam s
sú veºmi zriedkavé. Tento rok v apríli sa 48 milión dolárov, teda asi jednou tretinou. úspechom premietal nemeck˘ film Îivoty
na
Medzinárodnom
festivale Mnoho filmov sa ale nedostane do t˘ch druh˘ch. Takéto filmy najlep‰ie
zviditeºniÈ
národné
dokumentárnych filmov Hot Docs oficiálnych ‰tatistík. Veºa sa nakrúca na pomôÏu
kinematografie.
Rozhodne
tomu
premietali filmy Iné svety Marka ·kopa a ‰kolách, dnes sa film totiÏ ‰tuduje uÏ aj
nepomôÏu
filmy,
ktoré
sa
snaÏia
byÈ
O Soni a jej rodine Daniely Rusnokovej. tam, kde sa predt˘m neuãil. Prehliadka
hollywoodsky
komerãné.
Tak˘ch
filmov
Obãas sa hrá nejak˘ film poãas Prehliadky kanadsk˘ch filmov sa koná na MFF v
stredoeurópskeho filmu na slovenskom Toronte, odkiaº sa filmy dostávajú k je veºa a zapadnú do priemeru. Je nutné
veºvyslanectve v Ottawe. Podobnú distributérom, no do kín sa dostanú len nakrúcaÈ nízkorozpoãtové filmy, nebáÈ
prehliadku, na ktorej sa premietajú i ãeské filmy úspe‰né na festivaloch. Veºa ich sa prihlásiÈ k filmom v koprodukcii, ak˘m
a slovenské filmy, organizuje aj Goetheho uvádza TV Ontario alebo TV Bravo. Iná bola napríklad snímka Neverné hry a
in‰titút v Toronte. O samostatnej je pozícia anglo-kanadského filmu a veºkú zobraÈ si ponauãenie od dánskeho filmára
prehliadke slovenského filmu v Toronte tradíciu má i francúzsko-kanadsk˘ film. Larsa von Triera, ktor˘ v‰etko definoval v
v‰ak neviem, ale na prelome rokov 2005 Celú situáciu komplikuje aj kurz programovom vyhlásení Dogma.
a 2006 sa vo Vancouveri a Edmontone kanadského dolára voãi americkému. V NajdôleÏitej‰ie je v‰ak nieão urobiÈ a
konala prehliadka Slovenské zakázané polovici 90. rokov sa mnoho filmov nov˘ch filmov na Slovensku podºa môjho
názoru, Ïiaº, vzniká málo.
Miro Ulman - Film.sk
http://www.filmsk.sk
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Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,14 CDN $
4,16 CDN $
19,44 Kã
24,06 SK
1,00 CDN $
1,42 CDN $

Toronto Star - 2. 10. 2007

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $

19,43 Kã
27,46 Kã
81,06 Kã
19,31 Kã

âNB - 2. 10. 2007

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

Zlatý Bažant v obchodoch LCBO!
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Entertainment
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Slovensko-kanadsk˘ kulturny spolok
poz˘va krajanov v Toronte a okolí na

BRAVâOVÉ HODY
ktoré usporiada

v sobotu 13. októbra 2006
v spolkovom letovisku

Creditvale Park
1720 Barbertown Rd.

pri Streetville

Zaãiatok o 16 hodine
Vstupné a veãera 12 dolárov

K veãeri budú podávané domáce klobásy a iné ‰peciality.
Zábava pri harmonike!
Na hojnú úãasÈ sa te‰ia uporiadatelia!
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Denní kronika
2.10.2007

Evanjelici nechcú
Lex Hlinka
BRATISLAVA-sme/Monika Îemlová-Zákon,
ktor˘ má urobiÈ z Andreja Hlinku uÏ na
najbliÏ‰ej parlamentnej schôdzi „otca národa“
rozdeºuje Slovensko z náboÏenského
hºadiska.
Evanjelická cirkev je proti tomu, aby bol
prijat˘. „Príãina tkvie v Hlinkovej náboÏenskej
nezná‰anlivosti, v jeho aÏ do konca Ïivota
dôsledne prejavovanom opovrÏlivom
hanobení a tupení v‰etkého, ão bolo
evanjelické,“ povedala SME Edita Sabolíková,
mediálna tajomníãka Generálneho
presbyterstva
Evanjelickej
cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku.
„PouráÏal nás evanjelikov ako málokto in˘.
Pomenoval nás vredom na tele a kliatbou
slovenského národa,“ hovorí Sabolíková a
cituje evanjelického biskupa Vladimíra Pavla
âobrdu z roku 1939. „A my by sme mali
podporovaÈ jeho vyhlásenie za „otca
národa“?“
Aj odmietanie Hlinku zo strany evanjelikov je
podºa predsedu poslaneckého klubu SNS
Rafaela Rafaja dôvodom, pre ktor˘ nechcú
zákon podporiÈ niektorí koaliãní poslanci.
„Celonárodná zodpovednosÈ stojí vy‰‰ie ako
religiózna príslu‰nosÈ,“ hovorí Rafaj. „Katolík
Hlinka vyvaÏuje okrem iného evanjelika
·tefánika,“ myslí si.
***

4.10.2007

V porodnici zamûnili
dvû holãiãky
Tﬁebíã-mfd/VÁCLAV DOLEJ·Í, Radek
Laudin, Ilona Muselová- V tﬁebíãské porodnici
omylem zamûnili dvû holãiãky. Neuvûﬁitelnou
zprávu, Ïe doma nemají vlastní dítû, zjistili
rodiãe aÏ nyní - po devíti mûsících. Díky
genetick˘m testÛm DNA.
Devûtadvacetilet˘ Libor se svou o ãtyﬁi roky
mlad‰í manÏelkou mûli první pochybnosti uÏ
loni v prosinci v porodnici. Nikolka se narodila
s váhou 3,30 kilogramu. A druh˘ den mûla
2,65 kilogramu. „¤íkali jsme si: Nezamûnili
nám ji? Ale euforie z toho, Ïe máme miminko,
zpÛsobila, Ïe jsme se o to nestarali,“ ﬁíká
Libor. âasem pochybností pﬁib˘valo. ByÈ jsou
oba rodiãe ãernovlasí, dcera mûla blonìaté
vlasy. Libor se tedy rozhodl pro testy DNA - a
zji‰tûní bylo pro nûj ‰okující.
Vy‰lo najevo, Ïe dcera není jeho. Svou
partnerku Jaroslavu nejprve podezíral z
nevûry. I ona si pak do‰la na testy - a pﬁed
dvûma t˘dny se dozvûdûla, Ïe dítû není ani
její.
Rodina nyní proÏívá nepopsatelné chvíle.
Matka mluví o „hrozném tlaku na psychiku“.
Nemocnici chtûjí zaÏalovat a Ïádají od‰kodûní
deset milionÛ korun. Dítû chtûjí vymûnit.
„Samozﬁejmû, Ïe chceme své dítû. Ale chtûli
bychom se s tou druhou rodinou poznat a
nav‰tûvovat, protoÏe tu holãiãku máme rádi.
Ta za nic nemÛÏe,“ ﬁekl Libor.
Tﬁebíãská nemocnice se snaÏila skandál
ututlat. „Nevím, jak je to moÏné, Ïe do‰lo k
zámûnû dûtí. ·etﬁí to policie. Je mnoho verzí,
proto jsme podali trestní oznámení na
neznámého pachatele,“ uvedl ‰éf nemocnice
Petr Mayer. Jasné to není ani porodníkÛm z
jin˘ch nemocnic. Miminka v âesku totiÏ hned
po narození pﬁed oãima matky dostávají
náramek s ãíslem a oznaãení na hrudník
nesm˘vatelnou barvou.
Ve stejn˘ den jako Nikola se narodilo v
tﬁebíãské nemocnici pût dûtí: jeden chlapec a
ãtyﬁi dívky. Rodiãe v‰ech dívek si policie
pozvala na odbûr slin kvÛli testÛm DNA. Vãera
na‰li druhou rodinu. Ale rodiãÛm to je‰tû
neoznámili.
Rodiny si teì dûti nejspí‰ zase prohodí tak,
aby kaÏdá mûla vlastní. Zatím není jasné,
jestli s v˘mûnou budou souhlasit i druzí rodiãe.
Podle psychologa Jeron˘ma Klime‰e v˘mûna
mûla b˘t postupná - pÛjde o citov˘ nápor na
psychiku jak rodiãÛ, tak obou miminek.
„Po v˘mûnû by mûly rodiny zachovat kontakt,
je tam poﬁád citová vazba. I to devítimûsíãní

dítû má vazbu na matku, není to pro nû
anonymní ãlovûk,“ ﬁíká.
O druhé rodinû, která se zprávu o nevlastní
dceﬁi dozvûdûla vãera, se ví jen to, Ïe Ïije
kousek od Tﬁebíãe a je to jejich první dítû.
Jejich souhlas s v˘mûnou, kterou chtûjí Libor
s Jaroslavou, je nezbytn˘. Ale zdaleka ne
samozﬁejm˘. „Není to jednoduché, je to
dilema,“ ﬁíká psycholog Jeron˘m Klime‰.
„KdyÏ si dítû vymûní, pak si budou ﬁíkat: Oni tû
pokazili za toho tﬁi ãtvrtû roku, mûli jsme si
nechat tamto dítû. Nebo naopak, kdyÏ si ho
nechají a v˘chova se nepovede, tak si ﬁeknou:
Mûli jsme si nechat to druhé dítû, tohle nemá
na‰e geny.“ Dnes má rodiny nav‰tívit ﬁeditel
tﬁebíãské nemocnice Petr Mayer a sociální
pracovnice. Naprostou záhadou v‰ak zÛstává,
jak mohlo k zámûnû holãiãek vÛbec dojít. Ani
rodiãe si to neumûjí vysvûtlit. „Kdo miminka
prohodil, ten by mûl jít sedût,“ ﬁíká otec Nikoly.
Primáﬁ porodnice Václav ÎiÏlavsk˘ se k tomu
nechce vyjadﬁovat. „K oznaãování
novorozencÛ pouÏíváme obvykl˘ postup. Dítû
dostane identifikaãní ãíslo, stejné má i matka.
Dítû dostane i náramek. ZároveÀ zdravotní
personál napí‰e dítûti na tûlo pﬁíjmení,“
popisuje, jak postupují, ﬁeditel nemocnice.
Kromû nedbalosti personálu nelze vylouãit
ani zámûr. Aféra znaãnû po‰kodila image
tﬁebíãské porodnice, takÏe je moÏné oãekávat,
Ïe testy DNA na urãení rodiãovství si nechá
udûlat více rodin. Pﬁitom podle kolegÛ z jin˘ch
porodnic je dnes zámûna miminek po porodu
vylouãená. „Je pravda, Ïe obavy o zámûnu
dítûte rodiãe mají a na pﬁedporodních kurzech
se na to ptají,“ ﬁíká porodní asistentka Iva
Schaferová z praÏské porodnice U Apolináﬁe.
„Dnes je to velmi precizní proces. Miminko
pﬁed zraky matky ihned dostane na ruku
náramek s ãíslem. Navíc se mu je‰tû napí‰e
stejné ãíslo na prsa. Náramek s ãíslem dostane
i maminka. Pokud se rodí víc dûtí najednou,
tak se oznaãuje tﬁeba rovnou je‰tû na
pupeãníku,“ popisuje Ïena, která u porodÛ
asistuje 28 let. Navíc miminko je dnes vlastnû
poﬁád s matkou - pﬁed rokem 1989 b˘valy dûti
v jin˘ch pokojích, zato dnes mají post˘lku
vedle matky. Jistou v˘jimkou jsou
komplikované porody - napﬁíklad císaﬁsk˘m
ﬁezem, nebo kdyÏ dítû musí do inkubátoru.
Brnûnsk˘ porodník Vít Unzeitig v‰ak i tady
vyluãuje chybu. „KdyÏ je matka v narkóze, tak
se dítû odnese vedle na o‰etﬁovací stÛl, kde je
lékaﬁ pediatr a ten dítû hned oznaãí. Îádné
druhé dítû se vám tam pﬁiplést nemÛÏe,
protoÏe vÏdy dûláte jen jeden porod císaﬁsk˘m
ﬁezem.“
***
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Staropramen
v západním Torontu!

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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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net
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Paroubek: s penûzi vyjdu,
sbírku odmítám
·éf âSSD Jiﬁí Paroubek se
prostﬁednictvím advokátÛ vãera obrátil
na bulvární deník Blesk, kter˘ t˘Ï den
vyhlásil sbírku, aby pr˘ expremiér
nestrádal. Paroubek ﬁekl, Ïe není ve
finanãní tísni a sbírku odmítá.
Podle jeho slov Blesk udûlal „velkou
chybu i z právnického hlediska“.
ParoubkÛv advokát má vyzvat deník, aby
sbírku zru‰il, protoÏe zneuÏívá jméno
‰éfa âSSD. Paroubek totiÏ ﬁekl, Ïe k
uÏívání jeho jména na propagaci „jakési
sbírky“ souhlas nedal a nebyl na to ani
dotázán.
Blesk vãera napsal, Ïe na bankovní úãet,
kter˘ zaloÏil, uÏ poslal tisícikorunu a Ïe
po t˘dnu hodlá vybrané prostﬁedky
Paroubkovi pﬁedat.
JenÏe pokud podle Paroubka pﬁispûje
na sbírku se „zneuÏit˘m jménem“ tﬁeba
jedin˘ ãlovûk, dopustí se Blesk podvodu.
Opût popﬁel, Ïe by byl ve finanãní tísni, a
opût vûnoval podstatnou ãást vãerej‰í
tiskové konference âSSD vysvûtlování
sv˘ch finanãních moÏností.
Zapoãítal do nich i poslanecké náhrady
30 tisíc korun. Ty se zpûtnû
nevyúãtovávají. A pokud nûkdo tvrdí, Ïe
je neetické, kdyÏ náhradami lepí v˘daje
podle svého uváÏení, je skuteãností, Ïe
takto „stejnû neeticky“ si podle Paroubka
poãíná dal‰ích 199 poslancÛ.
Paroubek dokumentem ze Snûmovny
znovu dokazoval, Ïe jeho ãist˘ mûsíãní
pﬁíjem ãiní 77 400 korun. „Já Ïiji se sleãnou
Kováãovou a ta má také peníze. A ve
dvou se to lépe táhne,“ ﬁekl a dodal:
„Rozhodnû se o mnû nedá ﬁíct, Ïe bych
chodil obleãen˘ jako od táboráku.“
Z tabulky vypl˘vá, Ïe by mûlo ‰éfovi
âSSD roãnû na Ïivobytí zb˘t asi tﬁi ãtvrtû
miliónu korun ãistého, a to po odeslání
pravideln˘ch plateb na pÛjãky.
„Já si myslím, Ïe 99 % obyvatel této
zemû Ïije pod úrovní toho, co mi zbyde,“
prohlásil Paroubek. „Pﬁi v‰í úctû“ k
pﬁítomn˘m novináﬁÛm si myslí, Ïe Ïádn˘
z nich nebere tolik jako on.
Sociální demokraté nyní zvaÏují, Ïe mu
ze stranick˘ch penûz dorovnají
poslaneck˘ plat zhruba na úroveÀ platu
pﬁedsedy snûmovního klubu, tedy 98 tisíc
korun.
5.10.2007
***

VzÈahy s Maìarskom
zamrzli

BRATISLAVA-sme/Miroslav Kern-Zlá úroveƒ
vzÈahov s Maìarskom sa od minulého leta
dostala na svoj vrchol, myslí si b˘val˘
veºvyslanec v USA Martin Bútora.
Nacionalistické nálady sa podºa neho posilnili
v strednej Európe, v Maìarsku aj na
Slovensku.
„Faktom v‰ak je, Ïe v Maìarsku nie je vo
vládnej reprezentácii strana, ktorej ãasÈ
predstaviteºov by tak˘to radikálny
nacionalizmus uplatƒovala,“ povedal Bútora.
Bútora hovorí, Ïe navy‰e sa do popredia
dostali témy ako deklarácia ku Kosovu,
Bene‰ove dekréty, zákon o Hlinkovi ãi
pripravovan˘ dokument k ãernovskej tragédii.
„Priveºa pozornosti sa venuje t˘mto témam,
a to za situácie, keì má Slovensko iné váÏne
problémy.“ Podºa Bútoru kapacity, potenciál
a ãas mnoh˘ch politikov sú v dôsledku
zavalenia t˘mito témami nadmerne zaÈaÏené.
„Toto neplatí pre Ïiadnu inú krajinu Európskej
únie. Nieão také môÏe ãlovek vidieÈ len v
niektor˘ch balkánskych krajinách.“
Analytik kritizoval aj úroveƒ jazyka, ktor˘
slovenskí politici pouÏívajú v tejto situácii.
„Ficova reakcia nebola ‰tátnická a obávam
sa, Ïe jazyk, ktor˘ pouÏil, je jazykom 40., 50.
a 70. rokov a reÏimov, ktoré vtedy fungovali,“

povedal Bútora.
Analytik Péter Hunãík si myslí, Ïe okrem
vplyvu SNS majú na slovensko-maìarské
vzÈahy vplyv aj „kverulaãné tendencie“ u
Roberta Fica, ktor˘ je v konflikte nielen s
Budape‰Èou, ale aj s novinármi ãi
eurosocialistami.
Chybu podºa neho urobila aj SMK, ktorá v
ãase „uhorkovej sezóny“ pri‰la s iniciatívou
od‰kodƒovania obetí Bene‰ov˘ch dekrétov.
„Som si ist˘, Ïe si pán Slota vyslovene
vyd˘chol: Chvalabohu, máme tu ìal‰í
problém.“ O tejto iniciatíve sa podºa neho dalo
hovoriÈ aj ako o provokácii. „Keì s nieãím
vyjdem v beznádejnej situácii, môÏem to
povaÏovaÈ za maximálnu krátkozrakosÈ alebo
za provokáciu,“ myslí si.
Rovnako ako SNS si v‰ak podºa Hunãíka
vyd˘chli aj radikálne zm˘‰ºajúci politici v
Maìarsku.
Analytik sa domnieva, Ïe jedin˘m moÏn˘m
rie‰ením je gesto, aj keì len symbolické.
„Musíme to oãistiÈ, pomenovaÈ a povedaÈ, Ïe
to, ão sa stalo, ºutujeme. Symbolika a urãité
rituály hrajú v ºudskom Ïivote nesmierne
dôleÏitú úlohu. To nesmiete odignorovaÈ
slovami: zabudnite na to.“
B˘val˘ minister zahraniãia Meãiarovej vlády
a Ficov poradca Pavol HamÏík hovorí, Ïe
vtedaj‰ia a súãasná situácia je
neporovnateºná. „Dnes sme spojenci v aliancii
a únii, takÏe sa v‰etko odohráva v inom
kontexte.“ Podºa neho je uÏ základ vzÈahov
dobr˘. „Toto napätie nie je vyvolané t˘m, Ïe
by bola zlá situácia v men‰inovej politike, ale
sú za ním politické príãiny.“
***

âesk˘ leÏák vytvoﬁil svûtov˘ rekord

Pivo s chutí marmelády
Je k neuvûﬁení, co to pijeme. Nápoj
ten je:
* bohatû jantarovû zlat˘;
* s bohat˘m aroma ãerstvé bagety,
karamelizovan˘ch oﬁechÛ, citrusové
marmelády a zemitého chmele;
* s pln˘m tûlem medov˘ch oﬁechÛ a
znateln˘ch citrusov˘ch tónÛ;
* pozoruhodnû bohat˘ v chuti i plnosti
a zcela osvûÏující.
Tak chutnal leÏák Pilsner Urquell
odborníkÛm nezávislého amerického
Beverage Testing Institutu.
Hodnotilo se deset prestiÏních leÏákÛ
importovan˘ch do USA vãetnû
napﬁíklad belgického piva Stella Artois
nebo Heinekenu. V˘sledek plzeÀské
znaãky je ohromující: získal 93 bodÛ,
coÏ je historicky nejvy‰‰í ocenûní, které
kdy bylo udûleno leÏáku plzeÀského
typu. Jerald O’Kennard, ﬁeditel
testovacích programÛ BTI a Svûtového
pivního ‰ampionátu po soutûÏi
prohlásil: „Pilsner Urquell je klasick˘m
zástupcem leÏáku plzeÀského typu.
Prokázal tak bohatou a pestrou chuÈ i
tûlo, Ïe s ním ostatní piva nemohla
soutûÏit. V˘sledek potvrzuje, Ïe Pilsner
Urquell je mûﬁítkem kvality pro kategorii
importovan˘ch leÏákÛ.“
Beverage Testing Institute podrobil piva
tﬁem kvalitativním hodnocením.
V‰echny vzorky byly zakoupeny v
supermarketu v Chicagu, vychlazeny
na optimální teplotu a podávány ve
shodné sklenici. Pilsner Urquell zvítûzil
ve v‰ech tﬁech hodnoceních.
Popularita Pilsner Urquell mezi
spotﬁebiteli v USA je vy‰‰í neÏ se u nás
v‰eobecnû soudí. V roce 2006 se ho v
USA prodalo 160 tisíc hektolitrÛ a jen v
New Yorku nabízí toãen˘ Pilsner
Urquell témûﬁ 500 restaurací, mezi nimi
napﬁíklad Michael Jordan Restaurant
nebo klub v legendární newyorské
Carnegie Hall.(bu‰)
***
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V ¤ímû vidíme dûti v koãárcích, ale kde
jsou star‰í dûti? Kde si hrají? Pravda,
ráno pﬁed osmou vidíme dûti vedené za
ruku do ‰koly. Vidûl jsem také ãern˘
mercedes zastavit pﬁed ‰kolou, a ‰ofér v
placaté ãepici otevﬁel zadní dveﬁe
osmiletému ‰kolákovi.
Kde jsou dûti odpoledne a veãer, to
nevíme. Doma? Vidûli jsme dûti s rodiãi v
kavárnû, mladí rodiãe srkali cappuccino,
dûti kÀouraly a zlobily. V sobotu jsme
vidûli dûti vezené na hﬁbetech poníkÛ v
parku na pahorku Celio. Za poníky ‰lapaly
dva rodiãovské páry a bedlivû sledovaly,
zda jejich uÏ aspoÀ desetiletí miláãkové
nespadnou ze sedla. Sedlák, kter˘ koníky
vedl, udûlal otoãku kolem fontány. Za
chvíli jsme ho vidûli s jin˘m párem dûtí.
Mám matnou vzpomínku, Ïe v deseti
letech jsem se snaÏil urvat z péãe rodiãÛ.
Dnes v nedûli jsem pozoroval rodinku,
rodiãe se dvûma dûtmi asi 8 a 10 let.
Doslova pﬁinesli dva malé bicykly na
námûstíãko. Otec se snaÏil nauãit kluka
jízdû na kole, maminka holãiãku, dûti
kvílely, Ïe nechtûjí a vypadalo to, Ïe se
uãí jezdit na kole za trest na námûstíãku
pﬁed Minervou, coÏ je ohraniãeno ﬁetûzy
a jediná dláÏdûná plocha, kde neparkují
auta.
Sám jsem se uãil jezdit mezi kamarády,
vrstevníky a pochybuji, Ïe mé rodiãe
nûkdy napadlo, jak jsem se to nauãil.
Leda podle toho, jak jsem loudil, aby mi
kolo koupili, coÏ se stalo na vánoce.
Zaujalo nás, jak se v ¤ímû rodiãe bojí
pustit dûti z dohledu; a zdá se, Ïe se dûti
pﬁíli‰ z dohledu vymanit nechtûjí. Ten
kluk, co ho táta uãil jezdit na kole se
vzbouﬁil. Pra‰til kolem o dlaÏbu a ‰el s
tatínkem pou‰tût se schodÛ chrámu
elektrické autíãko, dálkovû ﬁízené. Tatínek
ho mûl pﬁipravené v batÛÏku, asi tûch
pokusÛ uãit syna jezdit na kole bylo víc. A
tak si tatínek hrál a chlapec se snaÏil na
autíãko ‰lápnout.
Nevím, kde kluci ãutají miãudu, protoÏe
kaÏd˘ plácek je zapran˘ zaparkovan˘mi
auty a motocykly, takÏe ani holãiãky
nemají místo pro skákání pﬁes ‰vihadlo.
Ale 23. záﬁí se nûco zmûnilo: celou
nedûli aÏ do 18 hodin veãer bylo vnitﬁní
mûsto uzavﬁeno motoristÛm. Tisíce
¤ímanÛ vytáhlo do ulic a vidûl jsem
spoustu mlad˘ch párÛ s koãárky a mal˘mi
dûtmi, jak si to kráãejí prostﬁedkem ulic.
Zdálo se nám, Ïe se lidé usmívají víc neÏ
jindy a cítí tu svobodu pohybu po nohách
v ulicích, kde se jindy pohybují jen po
pneumatikách. V ‰est veãer zaznûly
zvony nesãetn˘ch kostelÛ a policie
odtáhla dopravní zábrany z hlavních
tepen a auta a motocykly vyrazily zpût do
ulic. Jak˘si chlap na mû zahoukal, kdyÏ
jsme se loudali zpût na chodník vozovkou
jinak ru‰né via di Fori Imperiali a volal na
mû anglicky: „UÏ je ‰est!“ Tak jsem mu
také anglicky odpovûdûl slovy, která se
ve slu‰ném ãasopise netisknou. On
houkal na lidi dál, protoÏe jsme nebyli
jediní, komu se z vozovky nechtûlo...
myslím, Ïe to policii trvalo aspoÀ hodinu
neÏ zahnala lidi na chodníky.
***

Na té ﬁímské cestû jsou
pomníky ãeské!
Na ãem byl zaloÏen úspûch a dlouhé
trvání ﬁímské ﬁí‰e? Pravdûpodobnû na
veﬁejném prospûchu. Îádná starovûká
ﬁí‰e nebyla zaostﬁena na stavbu
vodovodu, kanalizace, mostu a
komunikaci tak jako elity a spirit ﬁí‰e
ﬁímské.

Travel

satellite

Italské prázdniny (3)
Pro srovnání, EgypÈané budovali
monumentální hrobky, pyramidy pro
faraóny, BabyloÀané vûÏové chrámy aÏ
k nebi, Keltové Ïili v chatrãích, ale stavûli
kamenné kalendáﬁe. ¤ímané postavili
120 000 kilometrÛ konzulárních cest (v
dne‰ní terminologii dálnice) po celém
impériu a mnohé jsou dnes skryté pod
dálniãní síti neb ﬁím‰tí inÏen˘ﬁi si neomylnû
volili tu nejlep‰í trasu.
Poãasí bylo sluneãné a Piazza del
Popolo byla plná lidí radujících se z ticha
a prostoru, kter˘ jindy patﬁí automobilÛm.
Na kilometrovém úseku Via Lata, od
stﬁedovûku zvané Via del Corso, jsme
vidûli stovky cyklistÛ, tisíce chodcÛ,
desítky mlad˘ch manÏelÛ s koãárky,
pouliãní kejklíﬁe a jiné umûlce, ‰umaﬁe,
prostû plno humanity neomezované
hlukem a motory.
Na levé stranû Milvijského mostu k
na‰emu velkému pﬁekvapení je na
mocném podstavci socha Jana
Nepomuckého!
Vedle mostu se rozkládá b˘valá
olympijská vesnice, postavená pro
olympiádu v roce 1964, dnes sídli‰tû, a
tam jsme na‰li námûstí Jana Palacha
muãedníka za svobodu, jak praví nápis
na tabulce se jménem námûstí.
Nevíme, zda ti dva Janové jsou tam na
vzdálenost 100 metrÛ od sebe úmyslnû
ãi náhodou, ale pﬁipadalo nám noblesní,
Ïe jsme po putování po ﬁímské dlaÏbû za
antickou památkou narazili hned na dvû
pﬁipomínky rodné hroudy.
A tak jsme se toulali po nov˘ch cestách
postaven˘ch na star˘ch v tomto
neobyãejném mûstû, aÏ úderem ‰esté
odstranili policisté zábrany a do ulic vtrhla
auta. CoÏ byla chvíle ústupu k domácí
veãeﬁi.
***

nepovaÏovat ji za nemûnnou
samozﬁejmost.
Nedávno jsme ãetli ãlánek v National
Geographic, Ïe ãtvrtina lidí na svûtû, to je
1.5 miliardy, nemá pﬁístup k dobré pitné
vodû; Ïe v Indii je jeden splachovací
záchod na 4000 obyvatel. ¤ímané mûli
pitnou vodu i kanalizaci vyﬁe‰enou pﬁed
dvûma tisíci léty.
Vrátili jsme se z vycházky podél
Claudiova akvaduktu do moderního metra
- a mûli jsme tak pﬁíleÏitost chválit starovûk
i modernu.
Stﬁed ¤íma je právû teì pro‰pikovan˘
archeologick˘mi sondami, neb se má
stavût dal‰í linka podzemní dráhy, linka
C. Archeologové mají Ïnû na místech,
kde mají b˘t stanice a vzduchové ‰achty.
Archeologie to má v ¤ímû tak trochu
tûÏké - pod ¤ímem je starovûké a
stﬁedovûké mûsto, ale nemÛÏe se zboﬁit
souãasnost pro minulost.
Tohoto protínání starovûku a novovûku
se nemÛÏeme nasytit.
***

Vyka‰lem se na práci, to si
myslí Ïebráci
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mladé. Turisté jdoucí z Esquilinu ke
Koloseu házejí mince do kelímku.
Pozorujeme mladého muÏe (vlastnû je
jich více se silnou rodinnou podobností),
jak se plouÏí kolem Pantheonu na
skateboardu a dûlá mrzáka s kusy
divadelního plástu pﬁilepen˘mi k
chodidlÛm. Srdce by se nad ním ustrnulo,
kdyby ho srdce nevidûlo, jak bûÏí veãer k
autobusu na Largo Argentina se
skateboardem pod paÏí.
Pozorujeme Ïenskou, která pﬁichází
kaÏd˘ den v devût ráno ke dveﬁím
supermarketu a tam Ïebrá aÏ do pûti, kdy
má padla.
Pozorujeme mladíka na mostû; ten
nemá dítû ale dva psy, kteﬁí mu leÏí u
nohou, a mladík má dvojjazyãnou
cedulku, kde prosí o peníze, aby mohl
nakrmit psy.
Îebráci mají spoustu odstínÛ a jednoho
spoleãného jmenovatele - útok na city a
pocit jakési viny, Ïe se my máme lépe.
Dávají tomuto krásnému místu jak˘si
lidsk˘ rozmûr. Îebráci v ¤ímû nejsou
v˘sledkem chudoby, ale naopak
bohatství.
Dnes dopoledne jsme stáli pﬁed
skvostnou bazilikou Santa Maria in
Cosmedin a Eva s Petrem se ‰li podívat,
jestli fronta na vloÏení ruky do Úst pravdy,
jak je to vidût v ¤ímsk˘ch prázdninách, je
pﬁíli‰ dlouhá. Já jsem stál na chodníku
opﬁen˘ o sloup semaforu a tu pﬁicházela
skupina turistÛ stﬁedního vûku s
prÛvodcem, kter˘ mával de‰tníkem nad
hlavou a vydával nûmecké povely. Co
mû to napadlo, nevím, ale natáhl jsem
dlaÀ k tûm obstaroÏním TeutonÛm a oni
mi dávali okamÏité mince a já jsem mûl
asi osm euro.
KdyÏ jsem to ﬁíkal Evû a Petrovi, tak mi
nevûﬁili, dokud jsem jim neukázal ruku s
mincemi. Velmi se za mne stydûli, Eva
ﬁekla, Ïe mi musí koupit lep‰í obleãení a
Ïebrání mnû bylo zakázáno na vûky
vûkÛv.
Ale tajnû si myslím, Ïe bych se v ¤ímû
uÏivil.
Zdravím, RosÈa Firla - ¤ím
***—

Téma, kterému jsem se tﬁi t˘dny v ¤ímû
vyh˘bal jsou v‰udepﬁítomní Ïebráci.
ÎebrákÛ je v ulicích ¤íma mnoho, hlavnû
tam, kde se vyskytují tisíce turistÛ. Îebráci
útoãí na city svou ubohostí, aÈ uÏ jsou
jaksi podivnû shrbení, zkroucení, ãi v
pokorném pokleku a nastrkují proudu
turistÛ misku nebo kelímek od kávy.
Takoví pravidelnû zaujímají strategickou
pozici na schodech kostelÛ.
Vût‰ina turistÛ pﬁichází na místo jen
jednou a z toho Ïebrák existuje? on je
tam den co den, a dav turistÛ je kaÏd˘
den jin˘. Pozorujeme Ïenu na schodech
u Kolosea. Ona Ïebrá v hábitu staﬁeny,
shrbená sedí na zemi (Ïe má pod zadkem
Je to krása napohled - nov˘ pol‰táﬁek, je moÏno vidût s trochou
¤ím a starovûk!
pozornosti) a na klínû má spící dítû; to
Úspûch ﬁímské ﬁí‰e byl zaloÏen nejen dítû je kaÏd˘ den jiné a její ruce jsou
na legiích, ale na veﬁejn˘ch sluÏbách; a
pﬁivadûãe pitné vody z Albánsk˘ch vrchÛ
zabezpeãovaly milionovému mûstu v 1.
stol. n.l. 350 litrÛ pitné vody na osobu a
oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí
den.
Ve 2. stol.n.l. pﬁivádûlo do ¤íma vodu
cyklus o vaﬁení reÏiséra Martina Froydy
11 akvaduktÛ.
Barbaﬁi táhnoucí ze severu na Apeninsk˘
poloostrov pﬁeru‰ili akvadukty v roce 547
n.l. a bez vody Ïivot na ﬁímsk˘ch pahorcích
vyschnul a poãet obyvatel se zhroutil na
pár desítek tisíc. Trvalo skoro tisíc let do
Velice populární a oblíben˘ poﬁad âeské televize, kter˘
renesance, kdy byl v knihovnû klá‰tera
ukazuje divákÛm zábavnou formou kouzlo vaﬁení a
Monte Cassino nalezen tﬁináct století
star˘ manuskript, manuál vodohospodáﬁe
pﬁípravy jídel v podání skuteãn˘ch profesionálÛ.
Sexta Julia Frontina. Podle jeho detailního
V prvním dílu uvidíte pﬁípravy jídel sváteãních, ale
popisu byly v renesanci staré akvadukty
nalezeny a postupnû obnoveny a
netradiãních: Velikonoãní, Mikulá‰ská, Adventní,
zprovoznûny.
·tûdroveãerní, Tﬁíkrálová. Souãástí recepty a nezb˘vá
Magické ãíslo 350 litrÛ vody dennû na
uÏ jen experimentovat podle profesionálÛ.
ãlovûka bylo znovu v ¤ímû dosaÏeno v
padesát˘ch letech 20. století. Co staﬁí
Uãinkují: Filip Sajler, Martin Slanina.
¤ímané povaÏovali za samozﬁejmost ve
století prvním, bylo úspûchem ve století
Podporujte legální obchod!
dvacátém.
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
·li jsme nûkolik hodin podél
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:
monumentálního Claudiova akvaduktu,
VIDEO EL CANADA
obdivovali klenby oblouku a mudrovali
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8
nad vzrÛstem a úpadkem civilizace. V
¤ímû je moÏné vidût nesãetné památníky
Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
starovûké civilizace, která je jedním z
E-mail: video.el@videoelcanada.com
koﬁenÛ na‰í civilizace. A zánik té
www.videoelcanada.com
starovûké dává dobré zdÛvodnûní, proã
http://www.videoelcanada.com
musíme na‰i civilizaci chránit, bránit a
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Josef Lnûniãka: Nûkdo zÛstal Janem, nûkdo Honzou

TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.
Toronto, ON M6G 1M1

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta
Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,
poistenie, nájom auta
preklady
Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

âesk˘ národ mûl v dávné i nedávné
historii celou ﬁadu v˘znaãn˘ch osobností
jménem Jan. Slu‰í se, abych jmenoval
alespoÀ nûkteré: Jan ÎiÏka, mistr Jan
Hus. Jan Ámos Komensk˘, Jan Opletal,
Jan Evangelista Purkynû, Jan Palach,
Jan Zajíc... Potom zde byl populární
ministr Jan Masaryk, mezi lidem
v‰eobecnû s láskou národa oslovován
jako Honza pro jeho neopakovateln˘
humor. By! synem na‰eho prvního
prezidenta Tomá‰e Masaryka. My star‰í
si ho dobﬁe pamatujeme z vysíláni
lond˘nského rozhlasu za druhé svûtové
války. VÏdy konãil slovy: „Dobrou noc a
pevnou nadûji!” Cel˘ národ âechÛ a
SlovákÛ vûdûl, co ta jeho slova znamenají.
O tom nikdo nezapochyboval.
Dodnes si v‰ak nelze pﬁedstavit, Ïe by
nûkdo na‰el odvahu oslovit Komenského,
nebo mistra Jana Husa, ãi ÎiÏku jménem
Honza. Slovo Honza je takov˘ domácí
vÏit˘ v˘raz, Ïe ho najdete i v pohádkách
pro nejmen‰í. âesk˘ Honza obvykle

1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4

Prodej letenek do Prahy
a dal‰ích evropsk˘ch mûst
Podzimní Seat Sale do 15. záﬁí!

Volejte StáÀu
905/274-2597
1-800-577-5917
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com
www.royal-travel.net

Tico # 1480987

pokládan˘ za hloupého, se následnû vÏdy
projevil jako velk˘ chytrák, ukázalo se, Ïe
má „za u‰ima” nebo „pod ãepicí”.
MÛj dlouholet˘ pﬁítel se také jmenuje
Jan, ale to jméno je úplnû zapomenuto.
VÏdy, v‰ude a ode v‰ech je oslovován
HONZA. Byl tak oslovován od
nejranûj‰ího vûku. Myslím si, Ïe by mu
oslovení jménem Jan ani neslu‰elo.
„Honzo“ mu prostû „sedí”. Slu‰í mu.
Oslovuje ho tak druhá manÏelka.
Oslovovala ho tak i první manÏelka.
Honza, prosím, je ale také v˘jimeãná
osobnost. Honza není jen tak nûkdo, hej,
nebo poãkej. Honza je prosím,
vystudovan˘ inÏen˘r Ïelezniãního
stavitelství. Hlavu ze studií natﬁískanou
teorií aÏ k prasknutí. V jeho „‰i‰ce” víﬁí
tisíce nápadÛ, v‰echny teoretické. Do
v‰eho v‰ak vrtá. Mimo svÛj titul je ãinn˘
v divadle, v operetách zpívá, je hudebník.
Originál povolání zná jen teoreticky, ale
praxe naprosto Ïádná. Co se u nûho
velice cení, je odvaha. Pob˘val nûkolikrát
v âínû, v Koreji. Rozvíjel tam velkorysé
plány o stavbách Ïeleznic... âísla jsou
shodou okolností ve svûtû v‰ude stejná a
od stolu se dá udûlat ledasco. Papír
snese v‰echno.
Tak si pﬁedstavte, Ïe tento Honza,
inÏen˘r Ïelezniãního stavitelství, mû
nedávno zastihl ve chvíli, kdy jsem mûl v
ruce pravou a dokonale tvrdou americkou
cihlu, která se nikdy „nerozhasí” a snese
v‰echny rozdílné povûtrnostní vlivy.
Honza se pﬁede mnou postavil, ãumí
pﬁes svoje silné brejle, co to otáãím v
rukou, a nakonec se mû s úsmûvem
zeptal:
„To mû, Josefe, ﬁekni, ta krychle, co
má‰ v ruce, co to vÛbec je?”
„Honzo, to má‰ znát, to je pﬁeci cihla, ta
je v‰ude stejná, jak v Evropû, tak zde v
Americe.”
„No vidí‰, jsem stavební Ïelezniãní
inÏen˘r, ale cihlu jsem v Ïivotû nemûl v
ruce.”

Short Getaway
4Night Bahamas Cruise
by Royal Caribbean International -Majesty of the Seas

from

$ 170.00

$ 25.00 per person shipboard credit
inside stateroom, per person, based on double occupancy, cruise only, tax not included

Jan 28, 2008 - Feb 01, 2008
all prices are based on availability at the time of the booking

Plus more south destinations on sale.
call our team of professionals:

Blanka Agnes Margaret

Renata Mary

Inspired Travel Solutions
662 Queen Street West
Toronto ON M6J 1E5
fax:(416) 504 8186
email: nitratravel@gmail.com

(416) 504 3800
or
1-800-825-7577

„Tak se na ni podívej.”
UpozorÀuji, Ïe já byl ﬁezník a uzenáﬁ,
ale mûl jsem za sebou i nûkolik staveb
domÛ, chat, garáÏí, krbÛ a dva komíny.
Honza asi z toho, Ïe jsem vûdûl, jak
vypadá cihla a stavitel jsem nebyl, usoudil,
Ïe jsem chytr˘ chlapík, a brzy po tomto
setkání mû znovu nav‰tívil a tak
polohlasnû procedil:
„Pojeì se mnou do Pensylvánie, dnes
je tam aukce na auta, která jsou lam
velmi laciná, chci si koupit jiné auto.
Tomuto „zlatému pokladu”, jak ho naz˘vá
moje Ïena. brzy vypr‰í Ïivotnost.”
Za hodinu jsme vyjeli, za tﬁi hodiny jsme
byli na aukci: SnÛ‰ka rÛzn˘ch aut od
star‰ích typÛ aÏ po novûj‰í. Nabídka
mnohonásobnû pﬁevy‰uje poptávku.
Honza v‰ak najednou zavûtﬁil, kdyÏ se
dovûdûl, Ïe na konci té sbírky plechÛ stojí
vyﬁazen˘ ‰kolní autobus. Od té chvíle
nemûl o nic jiného zájem, neÏ o ten
autobus. Pozdûji se mi svûﬁil: „JiÏ jako
kluk jsem mûl touÏebné pﬁání vlastnit
autobus.” KdyÏ si ho tak zbûÏnû prohlédl,
zjistil, Ïe má dobré pneumatiky, není
nahnil˘, cena mu uãarovala, úplnû pozbyl
zájem o nûco jiného, mûl na mysli jen a
jen autobus. Za osm stovek ten autobus
koupil. Jediná podmínka byla, Ïe bude
pﬁelakován na jinou barvu; pÛvodní barva
byla Ïlutá. Tak jsme se vraceli spolu s
autobusem. Co se dûlo u nich doma,
jsem se nikdy nedozvûdûl. Jen podotknu,
Ïe ten autobus má dodnes. Sice jiÏ
nejezdi, ale tﬁi ãi ãtyﬁi jejich psi mají v
autobuse pﬁepychové bydlení.
Ten autobus, aby ho mnoho oãí nevidûlo,
stojí jako nepojízdn˘ v lese.
***

Dopis âSSK
V Torontû, 25. srpna 2007
Senátu Parlamentu âeské republiky
V˘konn˘ v˘bor âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû,
sloÏen˘ z ãinovníkÛ V˘konného
v˘boru a pﬁedsedÛ poboãek na své
schÛzi konané 25. srpna 2007 v
Torontû odsouhlasil podporu návrhu
novely trestního zákona, která má
v˘slovnû zakázat propagaci
komunistického
hnutí
i
komunistick˘ch symbolÛ. RovnûÏ tak
podporujeme petici „Zru‰me
komunisty“.
Prosím povaÏujte tedy na‰í plnou
podporu tûmto dÛleÏit˘m iniciativám.
âeské a Slovenské sdruÏení v Kanadû
je jednou z nejvût‰ích krajansk˘ch
organizací na svûtû s kanadsk˘m
federálním mandátem reprezentovat
âechy a Slováky v Kanadû.
Srdeãnû zdraví a pﬁeje mnoho úspûchÛ
Dr. Gustav Plíva Milo‰ ·uchma
pﬁedseda
místopﬁedseda
Omlouváme se, Ïe tento dopis jsme
neuveﬁejnili jiÏ v minulém ãísle.

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
5.10.2007 v 3:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
25.10.2007
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Liga mistrÛ
Nezku‰ená Slavia zaplatila
za hrubé chyby
Sevila-Slavia 4:2 (2:1)
Sevila-právo/Tomá‰ Fliegl-Kruté zji‰tûní, jak
vzdálené jsou jim ‰piãkové evropské kluby,
pﬁinesla fotbalistÛm praÏské Slavie poráÏka
2:4 v Lize mistrÛ na hﬁi‰ti FC Sevilla.
Hosté kazili jednoduché pﬁihrávky, pokou‰eli
se o zbyteãnû riskantní pasy a nestaãili ani
rychlostnû. Pod tlakem Sevilly se pak
dopou‰tûli osudn˘ch zaváhání. „Mrzí mû, Ïe
jsme domácím utkání usnadnili vlastními
chybami, tﬁi ze ãtyﬁ gólÛ jsme jim doslova
darovali. Musíme b˘t ve hﬁe zodpovûdnûj‰í a
dÛslednûj‰í,“ litoval trenér Karel Jarolím.
Pod ofenzívní smr‰tí Sevilly se pﬁedev‰ím
stoperská dvojice hostÛ hroutila. „Bylo tam
pﬁíli‰ nervozity, Such˘ se ·ourkem si
nepomáhali, pozdû pﬁistupovali k
protihráãÛm,“ mrzelo kouãe. „Nechtûli jsme
dostat rychl˘ gól, ale inkasovali jsme jiÏ v
první desetiminutovce. Sevilla pﬁedvedla
obrovskou ofenzívní sílu, ale na druhou stranu
jsme alespoÀ nasbírali zku‰enosti, které se v
dal‰ích zápasech jistû hodí,“ uvaÏoval kapitán
Stanislav Vlãek.
Brankáﬁ Martin Vaniak se hodnû zlobil na
spoluhráãe: „Dovolili jsme domácím, aby
chodili sami na branku, obrana byla dûsnû
prostupná, to mû rozãilovalo.“ Trenér marnû
doufal, Ïe Pudilovo vyrovnání muÏstvo uklidní.
„JenÏe Sevilla ‰la rychle zase do vedení, kdyÏ
zniãehonic zaspal stﬁed obrany a tﬁetím gólem
po standardní situaci jsme soupeﬁe definitivnû
posadili do sedla,“ pﬁiznal kouã.
„Tohle muÏstvo asi není tak zku‰ené, jak si
myslelo,“ pﬁipustil kapitán Stanislav Vlãek.
Pro slávisty byla kritická zdravotní absence
·micra, Tavarese a Brabce. „DÛleÏití hráãi
nám vypadli. Nemáme rozpoãet jako Sevilla,
za zranûné není stejnû kvalitní náhrada,“
upozornil Jarolím. Sevilla ãtyﬁi pﬁedcházející
zápasy prohrála, coÏ mohlo vést k dojmu, Ïe
je v krizi, které by Slavia mohla vyuÏít. Ale ve
skuteãnosti domácí na trávníku po vût‰inu
utkání jasnû dominovali. Slávisté pﬁi reálném
zhodnocení sil ve skupinû H mohou myslet na
tﬁetí místo a s ním spojen˘ postup do Poháru
UEFA. A to i díky prohﬁe Steauy doma s
Arsenalem zatím drÏí.
Branky: 8. Kanouté, 25. Luis Fabiano, 58.
Escudé, 69. Koné - 17. Pudil, 90.+2 Kalivoda.
Rozhodãí Baskakov (Rus.), 36400 divákÛ,
poloãas 2:1.
***

Odvety 1. kola Poháru UEFA
Odense-Sparta 0:0
na penalty 3:4
Odense-mfd/Ondﬁej Truneãka-·está série.
Stﬁelec Kadlec. PromûÀuje. A rozhoduje!
Pﬁesnû tohle uÏ tu pﬁed lety bylo. Vzpomínáte?
Na mistrovství Evropy v Anglii pﬁed jedenácti
lety.
“Hned jsem si taky na tátu vzpomnûl,” vybavuje
si Kadlec otce Miroslava.
Ten totiÏ v semifinále evropského ‰ampionátu
úspû‰n˘m penaltov˘m pokusem vyﬁadil
Francouze rovnûÏ v ‰esté sérii infarktového
rozstﬁelu!
Michal Kadlec tak jen utvrdil svou pﬁezdívku,
kterou mu dal vtipálek Horváth. Zaãal mu ﬁíkat
“tata” a dal‰í sparÈané se toho ochotnû chytli.
“Teì uÏ je jasné, Ïe mám toho tatu nadosmrti,”
usmíval se ‰Èastn˘ stﬁelec. “A Ïe hlavnû ta
na‰e druhá pÛle za moc nestála? To nám uÏ
mÛÏe b˘t ukradené, protoÏe postup nakonec
slavíme my.”
***

Palermo-Ml. Boleslav 0:1,
na penalty 2:4
Palermo-mfd-ãtk- Fotbalisté Mladé Boleslavi
postoupili do druhého kola Poháru UEFA,
kdyÏ vyhráli v italském Palermu 1:0 a po
prodlouÏení zvládli i závûreãn˘ penaltov˘
rozstﬁel. Rozhodující penaltu promûnil Tomá‰
Sedláãek, kter˘ ve tﬁetí minutû nastaveného
ãasu rozhodl také o tom, Ïe zápas pÛjde do
prodlouÏení.

Mladá Boleslav je prvním ãesk˘m t˘mem od
roku 1974, kter˘ dokázal v Itálii zvítûzit.
Naposledy se to povedlo Ostravû v Neapoli.
Stﬁedoãe‰i se jména soupeﬁÛ pro základní
skupinu, v níÏ si zahráli i loni, dozvûdí v úter˘.
V úplném závûru se hosté neúnavnû i díky
standardním situacím tlaãili do pokutového
území. Ve tﬁetí minutû nastavení hosté
rozehráli “poker o v‰echno”, kdy se pﬁes celé
hﬁi‰tû vydal podpoﬁit útok i brankáﬁ Miller.
Míã se po rohu dal‰ího stﬁídajícího hráãe
Holuba po závaru dostal právû aÏ k Millerovi,
ten ho ve skluzu posunul k Sedláãkovi a ten
na konci tﬁetí minuty nastavení zblízka napálil
míã neomylnû pod bﬁevno.
Otﬁesení domácí v prodlouÏení zkou‰eli
odvrátit blamáÏ, ale gól pomohl hlavnû
sebevûdomí podceÀovaného hostujícího
celku.
V penaltové loterii mûli navrch uvolnûnûj‰í
hosté. Italy nahlodala hned první zahozená
penalta Caserty, jehoÏ vychytal Miller. V

boleslavském dresu po úspû‰n˘ch Holubovi
a Matûjovském neuspûl Rolko, ale pak
pﬁestﬁelil i Cavani.
Pﬁi rozhodující penaltû zachoval pevné nervy
hrdina utkání Sedláãek, kter˘ poslal gólmana
k opaãné tyãi. Boleslav tak napodobila Spartu,
která v dánském Odense také zvládla
penaltov˘ rozstﬁel.
***

Zázrak sa nekonal,
Artmedia vypadla
Panathinaikos AtényFC Artmedia 3:0 (2:0)
ATÉNY-sme (sita)-Futbalistom petrÏalskej
Artmedie sa nepodarilo otoãiÈ nepriazniv˘
v˘voj dvojstretnutia 1. kola hlavnej súÈaÏe
Pohára UEFA 2007/2008 s Panathinaikosom
Atény a po prehre vo vãeraj‰om odvetnom
zápase 0:3 (0:2) sa definitívne rozlúãili s
úãinkovaním v tohtosezónnej edícii
európskeho pohára ã. 2.

Prv˘ zápas sa pred dvoma t˘ÏdÀami v
Bratislave skonãil víÈazstvom Grékov 2:1 a
pred odvetou na horúcej balkánskej pôde sa
tak ãasto skloÀovalo slovo zázrak. Ten sa
v‰ak napokon nekonal, keìÏe úradujúceho
slovenského vicemajstra “zarezal”
Papadopoulos dvoma presn˘mi zásahmi (prv˘
bol z jedenástky) pred koncom prvého dejstva.
Tieto okamihy navy‰e znamenali aj ãervenú
kartu pre stopéra Buráka a pred druh˘m
polãasom tak stála pred oslaben˘mi
zverencami trénera Vladimíra Weissa ÈaÏká
úloha streliÈ aÏ tri góly.
Ich nádeje definitívne zmaril opäÈ
Papadopoulos z ìal‰ieho, veºmi prísne
nariadeného pokutového kopu v 74. min.
Skúsení hráãi Panathinaikosu si nadobudnut˘
náskok uÏ s prehºadom postráÏili a môÏu sa
tak te‰iÈ na zaujímavé duely v skupinovej fáze
Pohára UEFA.
Góly: 45., 45.+ a 74. Papadopoulos (prv˘ a
tretí z 11 m), 6197 divákov.
***
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1-416

Slavia do ãela
V 8. kole Gambrinus ligy se dostala do ãela Slavia,
která jiÏ v pátek rozdrtila Zlín 7:1. Velkou postavou
v t˘mu byl Francouz Tijany Belaid, kter˘ vstﬁelil dvû
branky. Na rozdíl od minulého kola se daﬁilo
vedoucím t˘mÛm. Sparta vyhrála v Jablonci dvûma
brankami Karola Kisela 2:0. Stejn˘m v˘sledkem
porazil dal‰í úãastník Poháru UEFA Mladá Boleslav
Bohemians. I zde vstﬁelil obû branky Ivo Táborsk˘.
Kladno po slibn˘ch v˘konech tentokrát prohrálo s
Brnem 1:2. Teplice zvítûzili brankou Martina Kleina
nad Plzní 1:0. Stejn˘m v˘sledkem se skonãily i
zápasy Budûjovice-Most a Olomouc-Liberec. V
pondûlní dohrávce, kdy zlobilo na ÎiÏkovû umûlé
osvûtlení, prohrála Viktorka s Ostravou 0:2.

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
6
5
5
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
0

1
1
2
1
3
3
3
3
3
2
2
4
3
3
2
4

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

16:6
13:6
16:6
11:5
9:7
11:10
6:6
8:12
5:7
13:14
8:12
4:8
4:8
11:17
4:9
12:18

19
19
17
16
12
12
12
12
9
8
8
7
6
6
5
4

Slovenská liga CorgoÀ
11.KOLO: FC Senec-MFK RuÏomberok 2:3
(2:1), FK ZTS Dubnica-Artmedia 1:3 (0:1), FC
Nitra-AS Trenãín 2:0 (0:0), Banská BystricaMFK Ko‰ice 1:2 (0:0), FC ViOn Zl.Moravce
M·K Îilina 1:2 (1:1), Spartak Trnava-Slovan
Bratislava 1:1 (1:1).

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

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
8
8
6
5
5
4
2
3
2
2
0

1
1
1
2
3
3
2
5
2
2
1
3

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

28 : 12
26 : 13
17 : 6
17 : 14
20 : 13
15 : 10
15 : 14
12 : 18
9 : 24
14 : 19
13 : 30
8 : 21

25
25
25
20
18
18
14
11
11
8
7
3

O2 extraliga
5. kolo: Zlín-Litvínov 6:3, Vítkovice-Kladno 8:3,
PlzeÀ-Znojmo 4:3 sn, Ústí-Budûjovice 2:6, SlaviaTﬁinec 5:2, Liberec-K. Vary 1:4, Sparta-Pardubice
4:0.
6. kolo: Litvínov-Pardubice 1:2 sn, Tﬁinec-Zlín 8:2,
Kladno-Ústí 1:5, Budûjovice-Liberec 3:2 pp, ZnojmoSlavia 3:4, Sparta-Vítkovice 4:1, K. Vary-PlzeÀ 4:0.
7. kolo: Slavia-Pardubice 7:3, Zlín-K. Vary 3:4 sn,
Liberec-Tﬁinec 4:2, Vítkovice-Budûjovice 1:2,
Sparta-Kladno 2:1, PlzeÀ-Litvínov 6:5 pp, ÚstíZnojmo 2:3.
8. kolo (pﬁedehrávka): Znojmo-Liberec 2:1 sn.

Slovensk˘ hokej
8. kolo: Îilina-Skalica 3:1, Nitra-Slovan 1:4, Lipt.
Mikulá‰-KeÏmarok 4:1, Poprad-Ko‰ice 5:2, MartinTrenãín 1:5.
9. kolo: Trenãín-Îilina 4:3, Slovensko 20-Martin
0:2, Ko‰ice-Zvolen 4:2, KeÏmarok-Poprad 3:2,
Slovan-Lipt. Mikulá‰ 10:2, Skalica-Nitra 2:1
10. kolo: Poprad-Slovan 3:1, Îilina-Nitra 5:0, Lipt.
Mikulá‰-Skalica 4:2, Zvolen-KeÏmarok 8:2, MartinKo‰ice 2:5, Trenãín-Slovensko 20 5:3.
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Toronto, Ont.
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Toronto, Ont
(416) 466-0330

Klid na zaãátku a na konci pﬁestﬁelka uprostﬁed
Toronto-Detroit 6:4
Bûhem úvodních tﬁí minut v druhé tﬁetinû padly v
pátek v Torontu v pﬁípravû na NHL ãtyﬁi branky.
Toronto se nejprve dostalo do vedení 3:1, ale v
zápûtí Red Wings vyrovnali na 3:3. Utkání mûlo
v‰echny znaky pﬁípravy. Detroit pﬁijel bez Dominika
Ha‰ka a Jiﬁí Hudler hrál ve stﬁedu útoku mezi
Zettenbergem a Samuelssonem. Tento útok byl
nejãastûji na ledû. V dresu Toronta byla nejvíce ve
hﬁe dvojice Kaberle-Kubina. Chybûl tentokrát vzadu
McCabe. O vítûzství Toronta rozhodl závûr druhé
tﬁetiny, kdy Wozniewski dal pátou branku a byl
vyhlá‰en nejlep‰ím hráãem utkání. V závûreãné
tﬁetinû uÏ Toronto kontrolovalo hru. Pavel Kubina
asistoval pﬁi první vyrovnávací brance Blake v 6.
minutû první tﬁetiny. Tentokrát jsme poÏádali o
rozhovor detroitského Jiﬁího Hudlera.

Jiří Hudler v souboji s Blakem
ABE: Jak je dÛleÏité takové pﬁípravné utkání
pﬁed sezónou?
JH: Je to poﬁád pouze pﬁíprava, i kdyÏ jsme chtûli
zvítûzit. Chystáme se na stﬁedu, kdy hrajeme proti
Anaheimu. Bude to tûÏk˘ zápas pro zaãátek. Chtûli
jsme vyhrát, ale Toronto dnes hrálo dobﬁe. To se
stává, Ïe se prohraje.
ABE: Tû‰íte se na zápas s Anaheimem. Vloni
vás Anaheim ve Stanley Cupu vyﬁadil?
JH: V Detroitu bude vyprodáno a bude to
vyhecované. Moc se na to tû‰ím. (Anaheim vyhrál
po samostatn˘ch nájezdech, kdyÏ vítûznou branku
vstﬁelil právû Jiﬁí Hudler).
ABE: Dnes nechytal Dominik Ha‰ek, jak se mu
daﬁilo v pﬁípravû?
JH: Dominik tady ani nebyl, protoÏe odpoãíval.
Chytá v˘bornû. Je pﬁipraven˘ jako kaÏdou sezónu.
Má do hry obrovskou chuÈ a urãitû bude oporou pro
celou sezónu.
ABE: Nevadí vám tento systém NHL, kdy zde
hrajete pouze jednou za tﬁi roky?
JH: Tak urãitû je to ‰koda, protoÏe to tady mám
rád. Je to v˘borné hokejové mûsto jako v‰ude v
Kanadû, ale bohuÏel hrajeme v Západní konferenci.
Mluví se o tom, Ïe bychom mûli hrát ve skupinû, kde
by bylo tûch originálních ‰est, ale poﬁád se nic
nedûje.
ABE: Jak se Vám Ïije v Detroitu?
JH: Já jsem si Detroit zamiloval, protoÏe je to
hokejové mûsto. Lidi jsou bezvadní. Mám tam
znaãné mnoÏství kamarádÛ a organizace je
v˘borná.
ABE: Které utkání v pﬁípravû bylo pro vás
nejlep‰ím?
JH: Hraji se ·védy Henrikem Zettenbergem a
Mikaelem Samuelssonem. To jsou v˘borní hráãi a
tak jsem si v pﬁípravû nemohl nic víc pﬁát nez takové
spoluhráãe. KaÏdé utkání mûlo nûco do sebe.
ABE: Je to evropsk˘ útok, hrajete také evropsk˘
hokej?
JH: Urãitû. Tento útok neblázní, ale mnû to
vyhovuje, protoÏe jsou to v˘borní hráãi. Olympij‰tí
vítûzi, mistﬁi svûta. Co víc k tomu ﬁíc.
ABE: Dûkuji za rozhovor a pﬁeji, aby Detroit to
dotáhl stejnû daleko jako vloni, moÏná je‰tû dál
aÏ do finále.
***
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kter˘ strávil na ledû 24:12 minut.
ABE: Jak byste zhodnotil tento zápas?
AM: Nebyl to ná‰ nejlep‰í zápas. První tﬁetina se
skonãila nerozhodnû 2:2. V druhé tﬁetinû jsem
inkasovali a do tﬁetí jsme ‰li s tím, Ïe chceme vyhrát
a byli jsme lep‰í, napadali jsme je v útoãné tﬁetinû
a díky tomu jsme dali branku a nakonec v prodlouÏení
vyhrát.
ABE: Podaﬁilo se vám nahrát na vyrovnávací
branku Heatleyho, jak byste popsal tuto situaci?
AM: Chris Phillips mnû nahrál na modré. Mûl jsem
hodnû ãasu. Nechtûl jsem stﬁílet od modré, tak
jsem ‰el mezi kruhy. Uvidûl jsem volného Heatleyho.
Nahrál jsem mu puk a on dal gól. Sice jsem mohl
stﬁílet sám, ale on mûl v˘hodnûj‰í pozici.
ABE: VraÈme se k loÀské sezónû. Dostali jste se
aÏ do finále, jak˘ to byl pocit?
AM: Tak pocit to byl vynikající. Byla to velká
zku‰enost pro mne i pro cel˘ t˘m. Teì uÏ víme, co
to znamená. DÛleÏité je získat Stanley Cup. Léto
bylo letos krátké a nebyl ãas na odpoãinek. Teì
kdyÏ víme, o co jde, tak bychom to chtûli zkusit
znovu.
ABE: PﬁestoÏe léto bylo krátké, jak jste ho
strávil?
AM: Byl jsem na dovolené t˘den a tﬁi mûsíce jsem
byl doma. Trénoval jsem v PováÏské Bystrici. Chodil
jsem na led a do posilovny jezdit na kole. Trenéﬁi
mnû ﬁekli, co je potﬁeba zlep‰it a tak doufám, Ïe tato
sezóna bude lep‰í neÏ ta minulá.
ABE: Jak vypadal trénink-kemp?
AM: Zmûnil se nám trenér. John Paddock má
tvrd‰í tréninky a ty by mûly b˘t nároãnûj‰í neÏ
zápas. Hrál jsem pût pﬁípravn˘ch zápasÛ a trenéﬁi
byli se mnou spokojení. Regulérní sezóna je v‰ak
o nûãem jiném neÏ pﬁíprava. Dnes se nám podaﬁilo
vyhrát, i kdyÏ jsme nehráli dobr˘ hokej.
ABE: V dne‰ním utkání jste byl tﬁikrát vylouãen.
Není to moc na jedno utkání?
AM: Je to hodnû. Pﬁi tom posledním jsem zapomnûl

hokejku za sebou a soupeﬁ pﬁes ní spadl. Ty dvû
pﬁedchozí jsem si mohl odpustit.
ABE: Jak se vám líbí v Ottawû?
AM: Je to klidné hlavní mûsto. Zimní stadion je asi
pÛl hodiny od mûsta. V‰ichni bydlíme okolo. Hodnû
lidí chodí na hokej. Líbí se mi tam. Je to mÛj poslední
rok, co zde mám kontrakt, tak uvidíme, co se potom
stane.
Men‰í spokojenost byla v ‰atnû Toronta, které si z
utkání odvezlo pouze jeden bod. Tomá‰ Kaberle
strávil na ledû o jedenáct vteﬁin déle neÏ Andrej
Meszaro‰ a hodnotil utkání takto:
TK: Je vidût, Ïe je zaãátek sezóny a obû muÏstva
hrála s maximálním úsilím. Bylo to velmi vyrovnané
aÏ do konce. Proto se zápas hrál aÏ do prodlouÏení.
·koda, Ïe v závûru vyrovnali. V prodlouÏení uÏ je to
padesát na padesát. Vystﬁelili a dali gól, ale zítra
hrajeme odvetu.
ABE: Jak se ti hrálo v obranû. Stﬁídal jste tam
Pavla Kubinu a Bryana McCaba?
TK: Máme to rÛznû rozhozené, podle toho jak je
potﬁeba. S obûma jsem toho uÏ hodnû odehrál a s
obûma mi to vyhovuje a vím, co mohu oãekávat.
ABE: V dresu Toronta hrál v pﬁípravû i Jiﬁí
Tlust˘, jak se mu daﬁilo?
TK: Hrál dobﬁe a pokud bude nûkdo pozván nahoru
z Toronta Marlies, tak bude mezi prvními. Musí tam
podávat dobré v˘kony a musí ukázat své kvality i
bûhem sezóny.
ABE: Jak byste hodnotil letní pﬁípravu?
TK: Odpoãinul jsem dva aÏ tﬁi t˘dny. Strávil jsem
hodnû ãasu s rodinou. Byl jsem celé léto doma a byl
jsem rád, Ïe jsem mûl trochu víc ãasu po tom
zranûní na rekonvalescenci. Doufám, Ïe bude letos
dobrá a dlouhá sezóna.
ABE: Cítíte po tom zranûní nûjaké problémy?
TK: V‰echno je v poﬁádku a doufám, Ïe to takhle
zÛstane.

Ale‰ Bﬁezina
***

Kulhající ·tûpánek rozskákal i premiéra Mirka Topolánka
Kdo mûl pravdu?
Do Prahy pﬁiletûla svûtová tenisová jedniãka Roger Federer. Fenomén tohoto lukrativního
sportu, kter˘ v‰em sv˘m soupeﬁÛm na vedoucí pﬁíãce svûtového Ïebﬁíãku nekompromisnû vládne uÏ od
2. února 2004! ProtoÏe âe‰i bojovali se ·v˘cary v baráÏi o záchranu ve svûtové skupinû Davisova
poháru a dûji‰tûm tohoto zápasu snÛ, alespoÀ pro ãeskou sportovní veﬁejnost, byla praÏská Sazka
Aréna. Tedy krásná a moderní hala, která byla postavena pro poﬁádání hokejového mistrovství svûta
2004 a koneãnû se v ní objevil i tenis. A je‰tû jedna lahÛdka tomuto utkání pﬁedcházela. Byl to návrat
ãtvrtfinalisty loÀského Wimbledonu Radka ·tûpánka do daviscupového t˘mu âeské republiky. Po tﬁíleté
pﬁestávce a sloÏitém vyjednávání mnoha lidí kolem ãeského tenisu!
Není divu, Ïe Sazka Aréna byla uÏ dlouho dopﬁedu beznadûjnû vyprodána a její hledi‰tû naplnûné
patnácti tisíci diváky si po v‰echny tﬁi dny vychutnávalo ohromné drama. I kdyÏ první den v‰echno
dopadlo podle oãekávání. Federer zdolal ve ãtyﬁech setech ·tûpánka a Berdych ve tﬁech Wawrinku, ale
obû stﬁetnutí trvala témûﬁ tﬁi hodiny. O tom, Ïe klíãem k vítûzství je ãtyﬁhra, nepochyboval nikdo. A to, Ïe
do ní Federer nastoupí s deblov˘m specialistou Allegrem, bylo také jasné. Velk˘ otazník v‰ak visel nad
sloÏením ãeského páru. Aktuálnû nejlep‰í ãeskou dvojicí jsou sice Vízner s Dlouh˘m, kteﬁí na nedávném
mezinárodním mistrovství USA ve Flushing Maedow postoupili aÏ do finále, ov‰em prvnû jmenovan˘
veterán v daviscupové nominaci nefiguroval. Dlouho ãesk˘ nehrající kapitán Jaroslav Navrátil tvrdil, Ïe
postaví ·tûpánka s dal‰ím zku‰en˘m tenistou orientovan˘m pouze na ãtyﬁhry Dammem. AÏ veãer pﬁed
tímto soubojem dost neãekanû pﬁipustil: „MoÏná se ·tûpánkov˘m partnerem stane Berdych.“ Ano, dva
typiãtí singlisté odehrají v‰echno a budou po svém boku stát i v deblu… ·tûpánek bojoval jako o Ïivot,
av‰ak Berdych se neuvûﬁitelnû trápil. ·v˘caﬁi vyhráli první dva sety a ve tﬁetím mûli meãbol! V tomto
momentû se v‰ak rozehrál i Tomá‰ Berdych a jak dal‰í v˘voj ukázal, tak rovnûÏ k vynikajícímu v˘konu.
Naopak Allegro pﬁedchozí skvûlé údery vystﬁídal za herní nejistotu a ãe‰tí reprezentanti pûtisetovou bitvu
vyválãili ve svÛj prospûch.
Je‰tû v‰ak vyhráno nebylo. Tím spí‰e, Ïe Berdych nestaãil na Federera. V Ïádném pﬁípadû v‰ak nebyl
bez ‰ancí, vÏdyÈ v prvním setu nepromûnil jeden setbol a ve druhém jich nevyuÏil dokonce pût. Tenisová
detektivka gradovala a v‰echno mûl ve sv˘ch rukou ·tûpánek proti Stanislasu Wawrinkovi, kter˘ má
ãeské prapﬁedky. ·tûpánek vedl 2:0 na sety, ale ve tﬁetím za stavu 3:4 a 40:30 pﬁi svém podání nápadnû
zavrávoral. Jeho pohyb po dvorci byl najednou hodnû nejist˘ a o úderech ani nemluvû. Publikum vytu‰ilo,
Ïe je zle a Ïe by se zápas mohl otoãit nebo pﬁedãasnû skonãit, byÈ mûl ãesk˘ tenista v˘sledkovû navrch.
Hledi‰tû ho v‰ak neuvûﬁiteln˘m zpÛsobem hnalo vpﬁed a on skuteãnû i tﬁetí set v tie-breaku vyhrál
pomûrem 7:4. OkamÏitû po promûnûném meãbolu se ·tûpánek chopil mikrofonu na empiru rozhodãího
a zvolal: „Kdo neskáãe, není âech!“ Spoleãnû s ním zaãalo ﬁádit a oslavovat mnoho tisíc ãesk˘ch
fanou‰kÛ v ãele s pﬁedsedou vlády Mirkem Topolánkem. A na tiskové konferenci se ·tûpánek je‰tû
svûﬁil: „V nejtûÏ‰ích chvílích jsem si sám pro sebe musel opakovat - Ïádná bolest, Ïádná bolest! Jak jsem
to vidûl v mém oblíbeném filmu Rocky 4 a pomohlo to.“ Za to rozãarovan˘ suverén svûtového tenisu
Roger Federer byl pﬁesvûdãen˘, Ïe ·tûpánek své zranûní jen filmoval: „Radek nemá zapotﬁebí dûlat
nûco takového, aby vyhrál…“ Kdo ale mûl pravdu?
âeská republika - ·v˘carsko 3:2: ·tûpánek - Federer 3:6, 2:6, 7:6 (4), 6:7 (5), Berdych - Wawrinka
7:6 (2), 6:4, 7:5, ·tûpánek, Berdych - Federer, Allegro 3:6, 5:7, 7:6 (7), 6:4, 6:4, Berdych - Federer 6:7
(5), 6:7 (10), 3:6, ·tûpánek - Wawrinka 7:6 (3), 6:3, 7:6 (4).
JAROSLAV KIRCHNER, Praha

Heatleyho závûr

***

Toronto-Ottawa 3:4 v prodlouÏení

Slováci zbabrali kºúãovú ‰tvorhru

Utkání pﬁedcházelo slavnostní zahájení a
pﬁedstavování hráãÛ. Na první branku si muselo
devatenáct a pÛl tisíce divákÛ v Air Canada Centre
poãkat sedm minut a tﬁiadvacet sekund, kdy
ottawsk˘ Vermette projel stﬁedem kluzi‰tû a po
ledû zasunul puk k pravé tyãce Raycroftovy branky.
Maple Leafs v‰ak nerezignovali a díky útoku
Antropov-Sundin-Blake se jim podaﬁilo otoãit je‰tû
v první tﬁetinû skóre. Radost z vedení 2:1 v‰ak
trvala pouh˘ch 40 vteﬁin a kapitán SenátorÛ
Alfredsson opût srovnal skóre. Nerozhodn˘ stav
vydrÏel aÏ do druhé tﬁetiny, kdy Stajan po druhé
dostal domácí do vedení. V závûru utkání nejprve
Heatley z nahrávky Meszaro‰e vyrovnal a v
prodlouÏení si v‰e zopakoval pouze s tím rozdílem,
Ïe mu nahrával v 63. minutû Fisher. Po utkání jsme
nejprve poÏádali o rozhovor Andreje Meszaro‰e,

BRATISLAVA-sme-Pred rokom smútili tenisti Slovenska v Sibamac aréne, po baráÏovej prehre s
Belgickom 2:3 opustili svetovú skupinu Davisovho pohára.
Ani po roku nemajú dôvod na oslavu, v baráÏovom stretnutí s Kórejskou republikou podºahli rovnak˘m
v˘sledkom a zostávajú v euro-africkej zóne. Neprekonateºnou prekáÏkou pre omladen˘ tím kapitána
Milo‰a Meãíﬁa bez zraneného Dominika Hrbatého bol kórejsk˘ tridsiatnik Hjung-taik Lee (39. v rebríãku
ATP), ktor˘ sa zaslúÏil o v‰etky tri body ázijského druÏstva - dva vybojoval v dvojhrách a k ìal‰iemu
prispel vo ‰tvorhre.
UÏ po ‰tvrtkovom Ïrebovaní bolo zrejmé, Ïe pri povinn˘ch dvoch bodoch favorizovaného Leeho v
singloch môÏe byÈ kºúãom k postupu sobotÀaj‰ia ‰tvorhra. Aj bola.
Slovenská dvojica Michal MertiÀák - Luká‰ Lacko ju v súboji s párom Kju-tae Im, Hjung-taik Lee
zbabrala a po zahanbujúcej prehre 0:6, 3:6, 2:6 sa Kórejãania dostali blízko k postupu medzi elitn˘ch 16
tímov.
Lee s prehºadom vyuÏil vãera ‰ancu a v súboji jednotiek zdolal Lacka 6:3, 6:3, 4:6, 6:1. Kórejská
republika si po 20 rokoch vybojovala úãasÈ vo svetovej skupine, keì neuspela v predchádzajúcich
ôsmich baráÏov˘ch zápasoch. Deviaty uÏ bol víÈazn˘. Martin KliÏan - Hyung-Taik Lee 3:6, 0:6, 1:6, Luká‰
Lacko - Wong-sun Jun 6:3, 6:2, 7:6 (2), Lacko, Michal MertiÀák - Lee, Kju-Tae Im 0:6, 3:6, 2:6, Lacko
- Lee 3:6, 3:6, 6:4, 1:6, MertiÀák - Jae-sung An 6:3, 6:2.
***

