Modﬁe oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pﬁedplatné!
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Amoriáda - Jiﬁí ·koda opût nalezl identitu
JestliÏe Rudé právo mûlo motto: Proletáﬁi v‰ech zemí
spojte se! Pak heslem na‰ich novin od jejich vzniku
poãátkem devadesát˘ch let minulého století bylo
Dobe‰ovo Zpátky do trenek. Text jeho protest songu je
ideovû jasn˘:
Jak z vypitého piva láhev se vrací,
jak od jihu ptáci, jak do potoka raci,
jako jaro do krajiny modr˘ch pomnûnek,
jak vracejí se investice napﬁíklad z ropy,
jak v˘chod se vrací do Evropy
my ze slipÛ vracíme se zpátky do trenek.
Tato otázka se vzná‰ela i nad posledním pﬁedstavením
Nového divadla Amoriáda. Existenciální otázka, jestli
se jednalo o pﬁedstavení progresivní aÏ moderní nebo
o vûc zpáteãnickou, ﬁeknûme reakãní, trvala zhruba do
tﬁech ãtvrtin pﬁedstavení. Mnoho nechybûlo a ani jsme
odpovûì na tuto otázku nedostali. Jak jsme se dovûdûli
ze zdrojÛ blízk˘ch divadlu. Jiﬁí ·koda totiÏ nemohl
doliãn˘ pﬁedmût nalézt. Po chvíli pátrání ho v‰ak pﬁece
jen pod postelí objevil. Nastal okamÏik napûtí a pak
jsme dostali nezbytnou odpovûì: Jiﬁí ·koda objevil
tren˘rky. Nebylo pochyb o tom, Ïe se jedná o bílé
tren˘rky jaké nosí fotbalisté Realu Madrid. Pravda pﬁi
nedûlní ãtvrté repríze jiÏ byly znaãnû opotﬁebované,
coÏ nemûní nic na skuteãnosti, Ïe reÏisérka Zuzka
Martínková-Zná‰iková ‰la, netvrdíme, Ïe správn˘m,
ale s jistotou lze ﬁíci, progresivní smûrem.
V‰ak také v zápûtí je tato pánská souãást odûvu
pouÏita jako dámsk˘ ãepec. Jiﬁí ·koda v‰ak stojí pevnû
na poznané pravdû. Nenechá se oblafnout a trvá na
tom, Ïe se jedná o pánské tren˘rky. Jeho odváÏné
srdce jde tak daleko, Ïe po vzoru na‰ich husitsk˘ch
pﬁedkÛ bere zbraÀ a v závûru pﬁedstavení na létajícího

Zuzana Martínková-Znášiková v roli Justiny

Chlípný Dominik -objev Nového divadla Milan Daruľa

andûla Dominika nûkolikrát vystﬁelí. Opût nevíme, co TûÏko si lze pﬁedstavit, Ïe by takto mohly zafungovat
tím sleduje. Jestli je to pouhé ignorantství, kdy nerozli‰il pouhé slipy. JiÏ v zmínûném období devadesát˘ch let
nadpozemskou bytost od obyãejného létavce. âi naopak minulého století to vysvûtlil Pavel Dobe‰ v následující
jestli se jedná o antického hrdinu, kter˘ se nebojí sloce:
podobnû jako Odysseus pﬁi sv˘ch cestách stﬁetnout se KdyÏ s dámou chce‰ proÏít nûÏn˘ sen,
s bohy.
pak pﬁes balkon jse‰ vyho‰tûn
a ve slipech jde‰ noãní ulicí,
v trenkách je to hned jiná,
v trenkách jde‰ jak z kasina,
uÏ ti chybí jenom chleba s hoﬁãicí.
Amoriáda mûla jasn˘ ideov˘ nádech a pokud by
nûkdo tvrdil, Ïe se jednalo o prázdnou dekadentní
komedii je na omylu. VÏdyÈ mnohé pﬁíbûhy psal sám
Ïivot. Pamatuji se, Ïe ná‰ uãitel elektrotechniky jak˘si
Emanuel Konfr‰t chtûl donutit mého spoluÏáka Jiﬁího
Voãku, aby mluvil hlasitû. Ten v‰ak nesãetnûkrát
dokládal, Ïe má slab˘ hlasov˘ fond. Pﬁi jednom souboji
mu bylo nakázáno, aby volal o pomoc. I ozvalo se tiché
sténání: „Pomóóóç!“ Zrovna tak jako v zaãátku
pﬁedstavení na jevi‰ti Nového divadla. Myslím, Ïe tûch
souvislostí se Ïivotem bylo ponûkud víc. JestliÏe Dominik
nepochodoval v závûru pﬁedstavení s chlebem s hoﬁãicí,
pak jsou k tomu dva dÛvody. Jednak ztratil
pravdûpodobnû tren˘rky, které se staly majetkem Jiﬁího
·kody. Druhou moÏností je, Ïe jako nadpﬁirozená bytost
skuteãnû odletûl a Jiﬁí ·koda ho svou brokovnicí
nezasáhl. A opût se kladou dal‰í a dal‰í otázky: Mûl Jiﬁí
·koda zbrojní pas? Nebylo nebezpeãné stﬁílet v
uzavﬁené místnosti? Pﬁi této hﬁe se pﬁi odpovûdi objeví
vÏdy dal‰í nová otázka…
JestliÏe v Roku ìábla zÛstává nezodpovûzena otázka,
zda Jaromír Nohavica nosí slipy nebo tren˘rky. Po
tomto pﬁedstavení máme odpovûì jasnou: andûlské
bytosti po pﬁíchodu na zem nosí tren˘rky.
vyhlíží svoji oběť
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. 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: 6.4. a 11.5. 2008 vÏdy
o 13. hod.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Libor ·vorãík, St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel/Fax.: 416/532-5272
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 29.
3. 2008 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 29. 3. 2008 v 17:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
30. 3. 2008 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

Canada

Na okraj
Dvû tváﬁe února 2008
Zdá se mi, Ïe jsou dva úniky z pocitu
kosmické úzkosti, kterou snad kaÏd˘
ãlovûk (na rozdíl - pokud vím - od na‰ich
ãtyﬁnoh˘ch, okﬁídlen˘ch a plaziv˘ch
spoluobãanÛ) alespoÀ jednou za Ïivot
pocítí. Nakonec se v‰ecko zúÏí v jedinou
trojotázku: odkud, kam a proã? A v
okamÏiku, kdy se zeptáme tuto otázku,
obnaÏíme koﬁeny své existence, zbavíme
události a instituce jejich pozlátka a své
ikony jejich královského ‰atu. A stojíce

sami pﬁed sebou nazí, vidíme planetu
zem jako smítku prachu, obsazenou
nûkolika miliardami zvlá‰tních tvorÛ, jimÏ
byla dána moc spolutvoﬁit svÛj osud,
pﬁetváﬁet své prostﬁedí a vzdorovat
údûsné nekoneãnosti vesmíru a je‰tû
údûsnûj‰í pﬁedstavû vûãnosti. A du‰i nám
sevﬁe úzkost.
Lidé od nepamûti zalidÀovali nebesa
bytostmi, vybaven˘mi schopnostmi mimo
lidské chápání a jim svûﬁili své osudy.

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

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, 169 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, 169 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

March 27, 2008
Víra v Boha je nepochybnû nejschÛdnûj‰í
zpÛsob úniku z kruhu úzkosti. Ale ne
v‰em je dán dar víry v Boha. Jsou ov‰em
náhraÏky: odevzdáme se do rukou
“titanÛ”, do nedávna panovníkÛ “z vÛle
boÏí”, HitlerÛ, StalinÛ, GottwaldÛ; vzdáme
se svého já a dáme své du‰i splynout s
hnutím, hlásajícím vûãn˘ mír, záchranu
zemûkoule, odstranûní ÎidÛ, kapitalistÛ,
hﬁí‰n˘ch Ïen; budeme hledat únik v
plesání a v hostinách a v narkotiku a víru
spoleãenského Ïivota...
Mûsíc únor 2008 nám nabídl (vedle
bohosluÏeb pro vûﬁící), úspû‰né
programy pro vyznavaãe svûtské formy
úniku (ples osmiãek v Royal York Hotelu;
vrcholná spoleãenská událost roku,
orchestrovaná velvyslancem Pavlem
Vo‰alíkem: setkání dvou ministersk˘ch
pﬁedsedÛ - ãeského a kanadského - v
kostele Sv. Václava v Torontu).
Druh˘ zpÛsob úniku je ti‰‰í a pokornûj‰í.
Jen ve zpûvu, jen ve zpûvu... Hudba,
umûní, literatura, ponoﬁení se do
neprozkouman˘ch hlubin na‰ich du‰í,
nabízejí pokojn˘ pﬁístav pro poutníky
znavené pochybnostmi o smyslu svého
putování. K ‰edesátému v˘roãí
komunistického puãe nejv˘mluvnûji
promluvily Janáãkova opera Z mrtvého
domu (na námût Dostojevského novely
ze sibiﬁského vûzení), koncert
chlapeckého sboru z Hradce Králové Boni
Pueri a pﬁedev‰ím vyprávûní Edy Ottové
o jejích deseti letech v komunistick˘ch
vûzeních, doplnûné provedením
Dvoﬁákovy Humoresky Karolinou a
Antonínem Kubálkov˘mi.
V‰ichni, kaÏd˘ trochu jinak, jsme na
chvilku umlãeli hlas úzkosti a snad i udûlali
nûco dobrého.
Josef âermák
***

HLEDÁ SE
Milan Kortan údajnû Ïijící v
Kanadû. Vystudoval Stﬁední
prÛmyslovou ‰kolu
elektrotechnickou v Praze,
Jeãná ulice 30, maturoval v roce
1951. Poslední známá adresa v
âeske republice: Karlovy Vary,
Vﬁídelní 15. Hledá jej pﬁítel
Milo‰ Drasnar. (Nerudova
207, 252 30 ¤evnivce).
1803-p

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.

Kalendáfi
20. 3 (ãt) 19:30 hod.
Pﬁedná‰ka na sokolskou tématiku
Kostel sv. Václava
***
30. 3. (ne) 17:00
Nokturna na Masaryktownu
Jiﬁí Maceãek a Franti‰ek Jirka
Restaurace Praha
***
5.4. (so) 18:00
Jarní veselice
Farnost sv. Václava
496 Gladstone Ave.
Toronto
***
13.4. (ne)
HOT with John Alcorn
Rivoli Club
334 Queen St. W.
***
10.5. (so)
Sokolsk˘ majáles
Hala kostela sv. Václava
***
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Czech &Slovak Institutions

Úmrtí
George Gross
KdyÏ jsme se louãili pﬁi Osmiãkovém
bálu, netu‰il jsem, Ïe je to naposledy, co
George vidím. PﬁestoÏe mu bylo
pûtaosmdesát byl neuvûﬁitelnû aktivní.
Pﬁed tím jsem ho vidûl nûkolikrát na
novém torontském fotbalovém stadionu.
Radoval se z postupu ãesk˘ch fotbalistÛ
do finále, ale komunikoval dobﬁe i s
rakousk˘m t˘mem, kter˘ se dostal
pﬁekvapivû do semifinále MS juniorÛ.
Obãas citoval na‰e noviny ve svém
sloupku v Toronto Sun. Byl hrd˘ na svoje
sportovní úspûchy. Hrával kopanou a
tenis. Pokud by se konaly OH v roce
1940, mûl reálnou ‰anci se jich zúãastnit.
V âeskoslovensku se dostal pro své psaní
do kriminálu, ale podaﬁilo se mu utéct v
roce 1949 do Rakouska. V Kanadû
zaãínal v Toronto Telegram. KdyÏ v roce
1971 vznikl Toronto Sun, Gross byl u
jeho zrodu. V roce 1974 byla ocenûna
jeho reportáÏ o útûku Václava
Nedomanského National Newspaper
Award. George Gross také pﬁinesl jako
první zprávu o vánoãním útûku Miroslava
Ihnaãáka v roce 1985. Jako jedinému
severoamerickému novináﬁi mu bylo
udûleno ocenûní olympijského v˘boru za
oddanost amatérskému sportu. Byl
uveden do pûti síní slávy.
Pomohl zlep‰it práci novináﬁÛ v
mezinárodní organizaci AIPS. K jeho
pûtaosmdesát˘m narozeninám jsme
pﬁinesli ãlánek Josefa âermáka v Satellitu
z 31. ledna 2008. Zemﬁel na selhání
srdce 21. bﬁezna 2008 ve svém domû v
Etobicoke.
***

Boﬁivoj âelovsk˘
V Ostravû zemﬁel ve vûku 85 let historik
Boﬁivoj (Boris) âelovsk˘. Strávil znaãnou
dobu své emigrace v Ottawû, odkud se
vrátil po sametové revoluci do Ostravy.
PﬁestoÏe byl váÏnû nemocen napsal ﬁadu
publikací. Zab˘val se také situací ãeského
tisku poté co byl prodán vût‰inou
nûmeck˘m majitelÛm.
***

Marie Hrabíková
20. února 2008 zemﬁela v Clevelandu ve
vûku 95 let paní Marie Hrabíková,
manÏelka Martina Hrabíka, pﬁedsedy
Republikánské-Agrární strany v exilu. Její
manÏel byl po celou válku vûznûn v
nûmeckém koncentraãním táboﬁe a po
únoru emigroval do Francie. Marie
Hrabíková ho za dramatick˘ch okolností
s tﬁemi mal˘mi dûtmi následovala o
nûkolik mûsícÛ pozdûji. Usadili se v
Clevelandu, kde její manÏel pracoval jako
dûlník v ocelárnû. Marie Hrabíková byla
ãinná v ﬁadû ãesk˘ch spolkÛ, pomáhala
potﬁebn˘m, zejména nov˘m uprchlíkÛm.
Vynikala laskavostí a smyslem pro humor.
abe
***

JET-MAID
cleaning service
hledá Ïeny s vlastním
automobilem na úklid domÛ
v oblasti Mississauga,
Oakville, Brampton a
Toronto.
Volejte na telefonní ãíslo:

(905) 891-1708
1802-7

6. veãer sezóny 2007/2008
Nokturen na Masaryktownu

Houslista Jiﬁí Maceãek
vystoupí

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

s pianistou Franti‰kem Jirkou
v nedûli 30. bﬁezna 2008 v 17 hodin
v Restauraci Praha
450 Scarborough Golf Club Rd.
Scarborough Ontario
Na programu:
Bach, Beethoven, Mozart a Dvoﬁák.
Informace: 416/439-4354

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.
www.drpetermunk.com

News

Podûkování
Torontská poboãka âSSK zaslala podûkování
velvyslanci âR v Kanadû JUDr. Pavlu
Vo‰alíkovi a generálnímu konsulovi dr.
Richardu Krpaãovi za úspû‰né zorganizování
setkání ministersk˘ch pﬁedsedÛ Kanady St.
Harpera a âR Mirka Topolánka s krajany.
***

Petice pro referendum
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

Celosvûtová akce poÏadující od ãeské vlády
vyhlá‰ení referenda ohlednû radaru na území
âeské republiky se rozjela na webov˘ch
stránkách: http://petice.nenasili.cz; Autoﬁi
petice upozorÀují, Ïe na území âeské
republiky je 70 % lidí proti umístûní radaru.
„JestliÏe je tak velké mnoÏství obãanÛ proti
americké základnû, mûlo by se o tom
rozhodnout jinak neÏ tûsnou vût‰inou v
parlamentu,“ ﬁíká se v petici. Autoﬁi se pﬁi tom
odvolávají propagátory nenásilí M. Gandhiho.
L. N. Tolstého a M. L. Kinga.
***

Nokturna
na Masaryktownu

March 27, 2008

Olomouc ocenila
sochaﬁku Leu Vivot
“Jsem dojatá, Ïe na mû má rodná Morava
nezapomnûla. PﬁestoÏe mÛj domov je
tam, kde momentálnû tvoﬁím, aÈ v Kanadû
nebo New Yorku ãi v Acapulku, vracím se
jako ta vla‰tovka do rodného hnízda.
Bude m˘m potû‰ením osobnû vás
v‰echny oslovit sv˘mi sochami, které
bych ráda v brzké dobû v Olomouci
vystavila,”
napsala
sochaﬁka
pﬁedstavietelÛm mûsta pﬁi podûkování
za ocenûní. Její galerií jsou zejména
veﬁejná místa - proslavily ji figury na
laviãkách.
Jedna z nich stojí i u radnice v ·umperku.
Její díla ale vlastní i velké galerie a také
soukromníci - na pﬁíklad Placido Domingo
nebo Hillary Clintonová.
***

Folklorové rádio
Rádio Janka Hrá‰ka hraje nepﬁetrÏitû
slovensk˘ folklór. Pokud máte zájem,
aby zahráli i pro vás vyhledejte webovou
stránku www.jankohrasko.sk; Stanice
rovnûÏ uveﬁejní pﬁíbûhy související s
folklórem.
***

V tradiãních Nokturnech vystoupí tentokrát
na Masaryktownu Petr Maceãek na housle a
Franti‰ek Jirka na klavír. Na poﬁadu bude
Smetana, Dvoﬁák Bach a Beethoven.
Franti‰ek Jirka pÛsobil v osmdesát˘ch a
devadesát˘ch letech na základní ‰kole v
Trutnovû a na umûlecké ‰kole ve stejném
Veãeﬁe pro St. Michael’s
mûstû. Absolvoval ﬁadu koncertÛ v Evropû,
hlavnû v âR a Nûmecku. Mezi tûmi, které
Choir School
doprovázel byl i houslista Ivan Moravec a Tento sbor se chystá nav‰tívit koncem
flétnistka Blanca Boic.
ãervna a poãátkem ãervence âeskou
***

republiku. Pﬁed tím se bude konat
dobroãinná veãeﬁe, která má mlad˘m
zpûvákÛm pomoci uhradit cestu. Tato
veãeﬁe se bude konat v nedûli 8. ãervna
2008 v 16 hodin v restauraci Praha na
Masaryktownu.
Podrobnosti
www.smcs.on.ca;
***

Kanadské filmy
na Febiofestu
V rámci leto‰ního Febiofestu v Praze budou
mít ãe‰tí diváci moÏnost zhlédnout
retrospektivu krátk˘ch filmÛ velmi
talentovaného kanadského reÏiséra Jamieho
Travise, kter˘ za své snímky obdrÏel mnoho
cen i reputaci reÏiséra pﬁesné, byÈ temné
vize. âtyﬁi krátké snímky byly spojeny do
pásma s názvem Nejsmutnûj‰í Jamie Travis
a budou uvedeny za pﬁítomnosti reÏiséra.
Dal‰í dva snímky lze bez rozpakÛ oznaãit za
hvûzdné filmy a jejich reÏiséry není tﬁeba
ãeskému publiku pﬁedstavovat. Doba temna
Denyse Arcanda se oproti pﬁedchozím
snímkÛm pou‰tí spí‰e do psychologického
obrazu jednotlivce a tématicky jimi zavr‰uje
trilogii snímkÛ Úpadek amerického impéria a
Invaze barbarÛ. Posledním snímkem, je film
inuitského reÏiséra ze severu Kanady
Zachariase Kunuka, kter˘ navazuje na
úspû‰n˘ debut Rychl˘ bûÏec. Film Deníky
Knuda Rasmussena jsou poetickou zprávou
o prvním kontaktu mezi Inuity a Evropany - a
to z pohledu InuitÛ.
Kanadská mozaika
www.febiofest.cz
***

Petr ChudoÏilov: Návrat star˘ch ãasÛ
Evo Morales, nov˘ bolivijsk˘ prezident, upoutává
pozornost svûtov˘ch médií stylem ponûkud
neobvykl˘m i pro nadstandardnû pestré latinsko americké pomûry. Veﬁejnû a slavnostnû proklel
neoliberalismus, svatoﬁeãil kulturní revoluci dávno
zpráchnivûlého velkého kormidelníka Mao-ce-tunga,
americkému prezidentovi Bushovi neohroÏenû vpálil
cejch teroristy rovnou doprostﬁed ãela. Moje
pamûtnické srdce poskoãilo radostí - staré zlaté ãasy,
zdánlivû ztracené a dávno oplakané, se vracejí!
Morales, takto ãistokrevn˘ Indián, sice prohlásil, Ïe
indiánská levice hledá vlastní cestu andsko amazonského socialismu, jak˘ tu je‰tû nikdy nebyl,
ale na jednu z prvních zahraniãních cest se pﬁece
jenom radûji vydal po spolehlivû vyjeÏdûn˘ch kolejích
vedoucích na Kubu k Fidélu Castrovi, sluÏebnû
nejstar‰ímu diktátorovi svûta. Byl obejmut a pﬁivítán
s radostn˘m porozumûním. Kdyby byl pﬁed nûjak˘mi
necel˘mi dvaceti lety Morales zavítal také do Prahy,
o jeho ideologickou vizi by se tam myslím uÏ moc
nezajímali, ale jako nového majitele strategicky
dÛleÏitého bolivijského národního nerostného pokladu
by ho správnû obejmuli neménû radostnû, a je‰tû by
dostal nahoru hned na leti‰ti tehdy obvyklou pusu od
prvního tajemníka ãeskoslovenské komunistické
strany. Na‰li by se mnozí, kteﬁí by mu to závidûli.
·panûlsk˘ král Juan Carlos, proslul˘ sv˘mi
nekomplikovan˘mi zpÛsoby vladaﬁe, jenÏ se
nepotﬁebuje manifestovat, se s Moralesem pﬁi jeho
státní náv‰tûvû v Madridu nehubiãkoval. KdyÏ hlava
bolivijského státu, oproti protokolárním zvyklostem
obleãená do o‰oupaného koÏeného saka, vykonala
oficiální pﬁehlídku ãestné gardy, monarcha do
Moralese vlídnû a shovívavû drcnul se slovy: “Nemûj
strach, v‰ak se to taky nauãí‰!” O Moralese bych v
tomto ohledu strach opravdu nemûl. Povzbuzuje mû
v tom Ïivotní pﬁíbûh jiného prominentního
jihoamerického revolucionáﬁe, Patrizio Ortize z Chile.

Ortiz náleÏel k Vlastenecké frontû Manuela
Rodrigueze, známé téÏ jako dobﬁe zavedená
teroristická firma. V bojích za uskuteãnûní sv˘ch
ideálÛ byl zranûn, zajat a odsouzen, coÏ zajisté patﬁí
k revoluãnímu ﬁemeslu a profesnímu riziku. Pﬁed
devíti lety, v dobû, kdy diktátor Pinochet uÏ dávno
nebyl u moci, Ortize jeho druhové osvobodili za
spektakulárních, televizního zpracování hodn˘ch
okolností: na stﬁe‰e pﬁísnû stﬁeÏeného kriminálu
pﬁistála helikoptéra, moÏná se opût tro‰iãku stﬁílelo.
Ortiz unikl do Mexika, kde by b˘val mûl ideální
podmínky pro vykonávání své revoluãní profese, ale
nakonec se rozhodl pro ·v˘carsko, které je sice spí‰e
burÏoazní neÏ proletáﬁské, ale zato je zde klidnûji neÏ
v jiÏní Americe. ·v˘caﬁi ho nejdﬁíve taky posadili za
mﬁíÏe, ponûvadÏ museli zváÏit Ïádost Chile o vydání
vûznû odsouzeného za vraÏdu policajta, ale po
nûkolika letech trpûlivého ãekání a nepochybné i
lobistick˘ch aktivit Ortizovi udûlili statut politického
uprchlíka.
Ve ·v˘carsku se Ortizovi podle jeho vlastních slov
líbí. OÏenil se, ve zkráceném pracovním úvazku
pracuje jako o‰etﬁovatel v soukromém domovû pro
staré lidi, dálkovû studuje literaturu a filosofii, na
návrat do svobodného Chile nepom˘‰lí. “Miluji
‰v˘carsk˘ venkov,” prohlásil jihoamerick˘
revolucionáﬁ v rozhovoru, jenÏ nedávno poskytl
oblíbenému sobotnímu magazínu, “hory, jezera,
sociální smír a v‰ude poﬁádek!” Snad jen, postûÏoval
si Ortiz, je ‰v˘carsk˘ lid vystaven enormnímu tlaku,
nutícím ho k vysoké pracovní eficienci.
Úvahy o revoluci, terorismu a také o lidech,
hladovûjících v‰ude moÏnû na svûtû, pﬁestoÏe Ïijí v
zemích opl˘vajících neskuteãn˘m bohatstvím, mi
pﬁipomenuly anekdotu z ãasÛ totality. Státní recepce
na Hradû je zde definována jako situace, kdy pracující
lid ústy sv˘ch volen˘ch zástupcÛ pojídá plody své
práce.
4.2.2006

Psáno pro âRO 6. Oti‰tûno s vûdomím autora.
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Poezie dﬁeva v North York Library

Financial

Do 29. bﬁezna 2008 mÛÏete shlédnout v˘stavu Martina Patﬁiãného v North York Library (5120 Yonge St., Toronto) Wood and
Book. Jeho série umûleck˘ch v˘tvorÛ ze dﬁeva sem skuteãnû zapadá. UÏ jen proto, Ïe je zde celá sbírka knihoven. V˘tvarník,
kter˘ zhotoví takovouto sérii musí mít ke knihám urãit˘ vztah. Sám k tomu ﬁíká:

Kursovní lístek

MP: Jsem vá‰niv˘m ãtenáﬁem a
milovníkem knih. Knihy se mi proto pletou
do v‰eho, co dûlám. Samozﬁejmû se mi
pletou i do práce s dﬁevem. TakÏe tento
nápad je pﬁímo ze mne nikoliv, Ïe bych si
ﬁekl, teì budu dûlat knihovny. Proto i v˘stava
zde v knihovnû je pro mne velmi pﬁíjemná.
Je to jakási splátka mého dluhu, kdy knihám
vracím to, co mnû daly. Podaﬁilo se mi
pﬁipravit i tﬁi knihy. Dvû jsou vyslovenû o
dﬁevû. Jedna je vzpomínání a úvahy.
ABE: Jak zhotovujete napﬁíklad ‰títy?
MP: VysoustruÏím nejprve podklad a na to
jsou lepeny jednotlivé kousky podle pﬁedem
pﬁipravené kompozice. Na závûr se to celé
pﬁebrousí.
ABE: Improvizujete pﬁi tom?
MP: Úplnû improvizovat není moÏné,
protoÏe by se mohlo zjistit, Ïe nûkde tﬁeba
dva centimetry mohou chybût. Musí b˘t
tedy základní rozvrÏení. A pak jdete za tím
dﬁevem.
ABE: U vás je zajímavé, Ïe pracujete s
rÛzn˘m dﬁevem, není s tím pak problém
tﬁeba pﬁi zmûnû vlhkosti?
MP: To je nejvût‰í problém, kter˘ trápí
v‰echny dﬁevaﬁe. My vlhkost na jednu stranu
milujeme, ale na druhou nám vadí. SnaÏím
se proto tam mít malé spáry, upravit tvar
dﬁeva, dÛleÏité je lepidlo, vût‰inou pouÏívám
tzv. bíl˘ klih.
ABE: Barva dﬁeva…
MP: VyuÏívám pﬁirozené barvy dﬁeva, s
v˘jimkou moﬁení a tónování. Barva dﬁeva je
stra‰livû dÛleÏitá, protoÏe dﬁevo nenatírám,
pouÏívám pﬁirozené vosky a vysychavé
oleje. Problém je, jak uchovat svûtlá dﬁeva.
Pokud tﬁeba natﬁete vysychav˘m olejem
javor, tak vám ztmavne o jeden aÏ dva
odstíny. Musíte proto hledat takov˘
prostﬁedek, aby vám uchoval barvu.
ABE: PouÏíváte nûkdy kombinovanou
techniku, dﬁeva s nûãím jin˘m?
MP: Velice zﬁídka pouÏívám pﬁírodní nebo
ruãní papír. Musí b˘t v‰ak patﬁiãnû star˘.
Obãas jsem pouÏil staré Ïelezo. Musí zde
b˘t jednota, takÏe nemohu pouÏívat tﬁeba
nové ‰rouby. Jednou nebo dvakrát jsem
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Martin Patřičný

pouÏil kameny. Ale vût‰inou dûlám pouze
se dﬁevem.
ABE: Nehrozí pro dﬁevo nebezpeãí od
umûl˘ch hmot?
MP: Nemají ‰anci. My totiÏ dﬁevo
potﬁebujeme, dﬁevo nás nepotﬁebuje. KdyÏ
nebudete mít v bytû dﬁevo, tak tam nebudete
doma. V Evropû se dﬁevo vrací do
domácností. Dﬁevo je dÛleÏité. âlovûk si
potﬁebuje na nûco sáhnout.
ABE: Lze takov˘ umûleck˘ v˘tvor
navrhnout na poãítaãi?
MP: Vidûl jsem nûkolik virtuálních galérií,
ale dﬁevo tam chybí. Na poãítaãi takovouhle
vûc nemÛÏete udûlat. Moje kresby jsou
spí‰ technické v˘kresy, ale nakonec vÏdy
poloÏím ‰palíãek vedle ‰palíãku. Neﬁíkám,
Ïe to není moÏné, ale já to neumím.
ABE: Jaké nástroje pﬁi tom pouÏíváte?
MP: To co je potﬁeba na soustruh, dláta,
pásovou pilu, cirkulárku zkrátka bûÏné
nástroje na opracování dﬁeva. NepouÏívám
frézu.

ABE: Pou‰títe se do velk˘ch
sochaﬁsk˘ch v˘tvorÛ ze dﬁeva?
MP: Nemûl jsem tu potﬁebu. Dvakrát jsem
udûlal v˘jimku a udûlal jsem vûci, které
jsem nemohl unést.
ABE: V ãem se uãíte od star˘ch mistrÛ?
MP: Mám staré mistry ve velké úctû, ale
byli stejní jako my. Jejich nekritické
zboÏÀování je naprost˘ nesmysl. Dﬁevo je
nûco, co mne s nimi spojuje. Oni to dûlali
stejn˘m zpÛsobem jako my. Proto to
nemohu ani nijak hodnotit. KdyÏ v‰ak vidím
nûkterá jejich díla a nástroje, kter˘mi to
dûlali, tak klobouk dolÛ.
ABE: Myslíte si, Ïe se bude mûnit
technologie pﬁi práci s dﬁevem?
MP: Napsal jsem kníÏku o práci se dﬁevem,
protoÏe v druhé polovinû devadesát˘ch let
nic na ãeském kniÏním trhu o dﬁevû nebylo.
Po osmi letech jsem pﬁipravoval tﬁetí
roz‰íﬁené vydání. Mezi drobn˘mi strojky byl
snad jeden navíc. Nûco jiného je prÛmyslová
v˘roba. V tom, co ale dûláte doma jako kutil
se toho skuteãnû mnoho nemûní a kdyÏ
zvládnete bûhem produktivního Ïivota ty
základy, tak víc nepotﬁebujete.
Ale‰ Bﬁezina
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
23.3.2008 v 13:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
10.4.2008

Staropramen
v západním Torontu!

Martin Patřičný: Dřevěný štít IV
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âeská a slovenská televize
na internetu!

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí
premierovû komedii reÏisérky Karin
Babinské

PUSINKY
roadmovie o tﬁech dívkách, které se nedostaly na vysokou
a tak si vymyslely supercestu do Holandska - pracovat
na farmû, louky, krávy, a krásn˘ Ïivot pﬁi cesatování.
V‰ecko je v‰ak hroznû zamotane a nakonec to dopadne jinak.
Dále uvádíme filmy:
·KODNÁ - napínavé vy‰etﬁování vraÏdy v sázkové kanceláﬁi
HODINA KLAVÍRU - film s B.Polívkou a P.Li‰kou
CESTA DO VÍDNù A ZPÁTKY - komedie o setkání s b˘valou láskou
Krátké komedie s oblíben˘m hercem Miroslavem Donutilem
v programech
3 + 1 S MIROSLAVEM DONUTILEM NA RÒZNÁ TÉMATA
a poslední ãást pãíbûhÛ lidí, kteﬁí utikali za svobodou
P¤ÍBùHY ÎELEZNÉ OPONY 31 - 39
A nakonec oznamujeme radostnou zprávu pro ty, kteﬁí mají rádí star‰í televizní
seriály, uvádíme následující ve v˘borné obrazové a zvukové kvalitû:
ARABELA 1 - 13 (1977)
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA 1 - 8 (1971)
CHALUPÁ¤I 1 - 13 (1975)
NÁV·TùVNÍCI 1 - 15 (1983)
VyÏádejte si bliÏ‰í informace.

Bﬁezen máme rádi, sluníãko nás hladí
Slavíme rodinn˘ svátek - dvacáté sedmé v˘roãí pﬁíchodu do Sudbury, 10. bﬁezna
1981.Bﬁezen je skvostn˘ mûsíc: od poãátku je to mûsíc knihy, ve tﬁetí dekádû zaãíná
kalendáﬁní jaro a uprostﬁed máme na‰e domácí v˘roãí pﬁistûhování do Sudbury; uÏ
sedmadvacáté.
Pr˘ obecnû dÛvodÛ k slavení ub˘vá, ﬁíkají
mi ‰karohlídové. Naopak, ãlovûk jubilea
nabaluje jak stárne aÏ k bodu, kdy slaví
kaÏd˘ den.
Ná‰ pﬁílet na sudburské leti‰tû byl
nezapomenuteln˘ a kaÏd˘ rok jdeme na
sudburské leti‰tû posedût, pojíst, vypít kafe,
protoÏe tam ta cesta ze starého domova
do nového skonãila; o pÛlnoci na 10. bﬁezna
1981 jsme opustili lágr Pichlmuhle u Linze
a cestovali do Vídnû na leti‰tû Schwechat,
odtud do Curychu na velkoletadlo pﬁes
Atlantik do Toronta.
Oba jsme si s Evou udûlali státnici z
angliãtiny a na palubû Boeningu Jumbo
jsme se dali do ﬁeãi s partou lidí, kteﬁí se
vraceli do Ontaria z v˘letu napﬁíã Evropou;
zvlá‰tû jedna paní ze Sudbury s námi
dlouho mluvila a popisovala Sudbury. V
Torontu jsme uvízli v imigraãní byrokracii a
pﬁípoj do Sudbury nám uletûl; ãekali jsme
na pÛlnoãní spoj z Toronta do Sudbury a
pﬁistávali jsme v Sudbury ve vánici...
Usadili jsme se na pár dnÛ v nejlacinûj‰ím
hotelu Coulson v Sudbury, hledali jsme byt
z rozmanité nabídky, dostal jsem práci
jako dÛlní technik u firmy Falconbridge. V
tom prvním mûsíci jsme potkali desítky
skvostn˘ch lidí a strach z neznámého se
rychle mûnil ve familiární pocity.
Rád vytrubuji, Ïe jsem do Kanady
zamilovan˘; pﬁátelé se smûjí, ale já fakticky
mám s Kanadou milostnou aféru; coÏ
pﬁiznávám i pﬁed Evou.
Kanada a budu se radûji drÏet Sudbury, je
prostor. V Sudbury nejsou ploty mezi
pozemky jako v Evropû. KdyÏ uvidím plot,
patﬁí Evropanovi. KdyÏ si vzpomenu jak
dûdeãek natahoval ostatn˘ drát na horní
ãást drátûného plotu kolem rodinného
domku na Bohumínské ulici a jak se pot˘kal
se sousedy - to tu neexistuje.
Ten neohraniãen˘ prostor je fascinující
prvek zdej‰í mentality; to tvrdím, Ïe zdej‰í
lid je nesmírnû velkorys˘ a laskav˘, protoÏe
respekt k vlastnictví zde není vymezen
plotem, ale je spí‰e za‰ifrován v povaze
KanaìanÛ. Toto nevyznaãované vlastnictví
je nadmíru pﬁíznivé vlastnictví, kdyÏ se
vlastník nemusí tolik bát, Ïe o nû bude
okraden.
Ne, Ïe by se nekradlo, to by bylo proti
lidské nátuﬁe tvrdit, ale trh na kradené
zboÏí je mal˘ a zlodûj z nátury má snad
plnou garáÏ kradeného, ale Ïivnost z toho
sotva dokáÏe vybudovat.
Za svÛj pﬁedchozí dospûl˘ Ïivot v Ostravû

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
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(ﬁeknûme 15 let od sv˘ch dvaceti) jsem
nedostal tolik nabídek k pomoci jak v
Sudbury za první rok. Kanaìané ãasto rádi
pomáhají sv˘m bliÏním zpÛsobem, kter˘
mne zpoãátku ‰okoval, pozdûji dojímal; je
to jakési unikátní klima vzájemné v˘pomoci.
Je to nakaÏlivé, myslím si, Ïe lidé se trumfují
v pomáhání.
Vzpomínám, kdyÏ mi umﬁela maminka,
jako v˘raz úãasti k nám pﬁicházeli známí a
pﬁiná‰eli jídlo. Ano jídlo, Woolmanovi pﬁi‰li
kondolovat a pﬁinesli hrnec fazolí s
vepﬁov˘m, Bernierovi donesli zákusky,
Maria ze sousedství nás pﬁi‰la obejmout a
pﬁinesla ohromnou pizzu; to jen pro ilustraci,
jak je snadné si Sudburany zamilovat.
Jest cosi správného v tomto národû, co
místní berou jako samozﬁejmost - b˘t milí a
laskaví - a cizinci se toho nemohou dost
nasytit a rychle se sami tomu nauãí; ﬁíkám
tomu spirit národa.
Netvrdím, Ïe prvních deset let jsme mûli
na rÛÏích ustláno, to by byl nesmysl. Po
dvou v˘teãn˘ch pracovních letech ve firmû
Falconbridge, se ekonomie zakuckala,
dostala horeãku a nastala recese, které se
kaÏd˘ obává a málokdo se na ní pﬁipravuje
(a ‰etﬁí).
Firma Falcobridge na pár mûsícÛ zavﬁela
tûÏbu a kdyÏ se tûÏba obnovila, staãilo o
ãtvrtinu ménû zamûstnancÛ, aby vytûÏili
stejné mnoÏství niklové rudy. Byl jsem
nezamûstnan˘.
V‰ak s náturou jakou mám, jsem nemohl
sedût doma a ãekat, ‰mejdil jsem a hledal
místo na slunci a zaãal opravovat poãítaãe
a postupnû najímat pomocníky. V té dobû
zaãínajícího podnikání jsem dostal pomoci
v ﬁízení firmiãky od zákazníkÛ, o jak˘ch se
mi ani nesnilo.
Vzpomínám Roberta Dinana, majitele
veliké poji‰Èovny, kter˘ nám dával
objednávky na poãítaãe a práci a lekce jak
dûlat byznys. Zaãal jsem ho naz˘vat
profesor Robert nebo Bob a on mi
vysvûtloval, co jeho pût dospûl˘ch synÛ a
dcer nemûli ãas a ani chuÈ sly‰et.
Vzpomínám na Henry Perigorda, majitele
velikého skladu, kter˘ mi dal objednávku
na tiskárnu a lekci o profitu.
Nezapomenu na Raymonda Roye,
majitele firmy s nábytkem, kter˘ pozval
celou mou rodinu na Floridu, a hlavnû mi
na pláÏi vysvûtloval, jak se dûlají peníze na
prodeji nábytku. Proã tam nemûl sv˘ch
‰est dospûl˘ch potomkÛ, a nevykládal to
jim, dodnes nechápu.
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Urãitû jsem potkal v podnikání pár hyen,
ale ty jsem zapomnûl jako loÀskou r˘mu.
Mnoh˘m jde dnes líp od huby st˘skání na
staré dobré ãasy; zajisté je posláním
pamûtníkÛ, aby velebili své mládí a
kritizovali ty mlad‰í, kteﬁí neproÏili, co oni
proÏili.
Málokdo chválí, Ïe Sudbury má nejvíc
sluneãn˘ch dnÛ v Kanadû, ãistou pitnou
vodu a ãist˘ vzduch, co d˘cháme; proã se
nemluví o tom, Ïe Sudbury má ‰estnáct
prÛzraãn˘ch jezer na území mûsta, ﬁeku
Vermilion, po které se lze plavit v kanoi,
rudné bohatství na sto let?
V osmdesát˘ch letech bylo v Sudbury
vysazeno pût milionÛ stromkÛ a dnes je
mûsto Sudbury zelené, jako asi bylo neÏ
pﬁi‰li první osadníci (1883) a slévárny niklu
poniãily ekologii kraje.
Rok co rok pozoruji ten rostoucí les a
velebím moudrost magistrátu na‰eho
mûsta. Ale to jsou spí‰e kosmetické detaily
na‰eho mûsta Sudbury a záÏitky za 27 let.
Je známo, Ïe emigranti nemají v âechách
vysoké bodové hodnocení; v únorov˘ch
presidentsk˘ch volbách se to opût o‰klivû
potvrdilo a tzv. emigrantství viditelnû
po‰kodilo protikandidáta. Leã koulovat
ãeskou veﬁejnost, je snadnûj‰í neÏ se
podívat na chování nûkter˘ch v˘teãníkÛ
vracejících se do âeska ze zahraniãí a
kazící emigrantÛm renomé.
Hlavní rozdíl mezi mou rodnou zemí a
novou zemí spoãívá v tom, Ïe ãe‰tí rodáci
nemají rádi pﬁistûhovalce zatímco
Kanaìané pﬁistûhovalce ctí a mají rádi.
Pﬁipadá mi to charakteristické: pﬁed mnoha
léty mi Bob Dinan zálibu v pﬁistûhovalcích
pﬁeloÏil do reality takto: „KaÏd˘ rok pﬁijde
do Kanady pÛl milionu emigrantÛ, vesmûs
s poﬁádn˘ma rukama a plnou hlavou snÛ a
plánÛ, jako Ty; ekonomicky objasnûno, tito
pﬁistûhovalci potﬁebují koupit náleÏitosti
denního Ïivota poãínaje lÏiãkami, pﬁes
pokr˘vky, pol‰táﬁe, nádobí, ledniãky a jak
se vzmáhají tak auta, domy, pojistky,
prázdninové cesty a to v‰ecko prospívá
ekonomii, nemyslí‰? Pﬁistûhovalci posílají
dûti do ‰koly, do vysok˘ch ‰kol, v‰iml sis
Ïe polovina v‰ech doktorátÛ v Kanadû je
dosaÏena lidmi, kteﬁí se narodili mimo
Kanadu?“
„Imigranti,“ ﬁekl Bob, „pﬁiná‰ejí do Kanady
‰mrnc, barevnost a rozmanitost, nové
nápady...“
A tak dnes velebím tuto zemi, která obejme
kaÏdého nového pﬁíchozího jako ãlena
rodiny.
Zdravím a pﬁeji v‰ecko dobré na kaÏdém
kroku.
Ross Firla-Sudbury

Na‰e rodina je normální rodina s ãtyﬁmi
mal˘mi dûtmi tísnícími se s milióny dal‰ích
spoluobãanÛ v zanedbaném Torontû.
Nejstar‰í dcerce je osm, nejmlad‰ímu
kluãinovi jsou tﬁi. PﬁestoÏe se v‰echny
na‰e dûti narodily v Kanadû, jejich
mateﬁ‰tinou zÛstává jazyk jejich rodiãÛ,
tedy ãe‰tina. Díky tomu, Ïe kaÏd˘ rok tráví
celé léto u babiãky pod Kozákovem v
âeském ráji, jejich ãe‰tina je velmi dobrá.
Jsme na nû moc hrdí. Umí spoustu ãesk˘ch
písniãek a vánoãních koled, zazpívají celou
hymnu vãetnû slovenské sloky na závûr.
Nûkdy mne v‰ak jejich slovní zásoba
pﬁivede do rozpakÛ, ba dokonce zaskoãí.
Tuhle jsem napﬁíklad ‰el se sv˘m
nejmlad‰ím synkem na procházku s cílovou
stanicí dûtské hﬁi‰tû v nedalekém parku.
Po cestû jsem se chtûl zastavit v bance a
tak jsem nevûdomky minul pﬁechod pro
chodce, kde zpravidla pﬁecházíme. A jak
tak nesu svého tﬁíletého Tomíka hezky za
krkem, ze shora se ozve: “Park je támhle,
pdlou‰i… ” Otﬁásl jsem se hrÛzou a
povídám: “Cos ﬁíkal?” A on to znovu
zopakoval a dokonce tentokrát vyslovil “r”
uprostﬁed. Jako obvykle jsem zahájil
sáhodlouhou pﬁedná‰ku, Ïe takhle se s
tatínkem nemluví, ale v duchu jsem si
myslel, Ïe ty náv‰tûvy v âechách mají i
své stinné stránky, protoÏe v sobotní ãeské
‰kole je tohle urãitû neuãí, ... aspoÀ doufám.
O pár dní pozdûji jedna z jeho star‰ích
sestﬁiãek zaãala pﬁed veãeﬁí zlobit a kdyÏ
si nedala ﬁíct po dobrém, hnal jsem se za
ní, Ïe ji dám pár na zadek. Jako obvykle se
na mne ostatní její sourozenci navûsili a
nejmlad‰í Tomík si rozhodnû stoupl pﬁede
mne a kﬁiãel: “Nech ji!!! Nech ji!!! Ty stauej
hade!!! Mûl by ses stydût!!!”
Inu zastydûl jsem se, ale nevûdûl jsem,
zdali mu mám naﬁezat taky, anebo, jak se
správnû pedagogicky zachovat. Nakonec
na zadek nedostal nikdo, protoÏe nastal˘
kﬁik probudil moji paní, která pﬁiletûla z
kuchynû volajíc: “Vidí‰ to, vidí‰ to? A tyhle
nám chtûj vládnout...” Chvíli jsem nechápal,
ale pak mi do‰lo, odkud asi vítr vane, ãili,
Ïe se blíÏí obãasn˘ v˘buch militantního
feminismu, kterému se moje paní obãas
nedovede ubránit, a tak dále pokraãovala:

“Jak nám tyhle mÛÏou chtít vládnout
(tûmihle v dané chvíli myslela muÏskou
ãást populace), podívej se na nû, kdyÏ uÏ
ve tﬁech letech je to takováhle zvûﬁ? A já ti
ﬁíkám, pﬁivázat ke kÛlu, jednou za den
vyvenãit a zpátky ke kÛlu, v‰echny chlapy,
bez v˘jimky, vãetnû tebe a to budete vidût,
jak to tady bude klapat aÏ to vezmem do
ruky, ... my, Ïeny!!!”
Nezdálo se mi, Ïe bych pﬁivázán ke kÛlu
mohl moc vidût, navíc se mi vybavily její
je‰tû dost nedávné plány, Ïe si z na‰eho

Kalendáﬁ
www.kalendar.satellite1-416.com

***
NHL
nhl.zpravy.ca
zpravy.org/nhl
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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.



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

Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû
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nejmlad‰ího vychová “prototyp vzorného
muÏe”, ale radûji jsem byl zticha. MÛj
tﬁílet˘ synek také rychle rozpoznal, Ïe se
situace pﬁiostﬁila, a tak jsme svornû mlãeli
a ãekali aÏ to pﬁejde.
O pár dní pozdûji jsem si zase uvûdomil,
jak na mého syna pÛsobí zdej‰í “positivní”
my‰lení. Mezi ﬁeãí mi totiÏ sdûlil: “Tatínku,
já sem se poãÛral ... ale ne moc ... jen tak
málo ... ale, to se stane, viì...”
Inu taková normální rodinka…
Lubo‰ Frynta - Toronto
***

Kratší
více
místa!
Kratšíjméno,
Jméno,
Více
Místa!

Satellite 1-416

www.5.satellite1-416.com
www.5.zpravy.ca
***

1-416

Taková normální rodinka

Na‰e internetové
stránky

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF

satellite

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

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



✈



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

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

TORONTO • PRAHA • OTTAWA • MONTRÉAL • BUFFALO • CHICAGO • ATLANTA

8

satellite

1-416

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

V novom roku 2008 veºa lásky, poÏehnanaia, ‰tastia a
úspechov v práci
a v osobnom Ïivote ãitateºom Satellitu
Ïelá

Luba Henderson

!!! V¯ZVA !!!
PRO VLASTNÍKY DOMÒ V âR
VYUÎIJTE SILNÉ KORUNY A PRODEJTE VÁ·
DÒM V NEJVHODNÉJ·Í DOBU!
Pﬁíklad: Prodej domu za 25.000.000,- Kã
v r. 2002: 714.000,- USD (1 USD = 35 Kâ)
nyní: 1.470.000,- USD (1 USD = 17 Kâ!!!)
Nabízíme Vám pﬁímé odkoupení Va‰eho domu, seriozní jednání,
právní servis a platbu ve Vámi zvolené mûnû. V âR jsme dosud
koupili více neÏ 500 (pût set) domÛ.
Pro cenovou nabídku volejte:
(011-420) 221-088-132, (011-420) 221-088-233
nebo pi‰te na adresu
PraÏská správa nemovitostí, spol. s r.o.,
Seifertova 9,
CZ-130 00 Praha 3
e-mail: martin.kulhavy@psn.cz
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CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION OF CANADA
L’ASSOCIATION TCHÉQUE ET SLOVAQUE DU CANADA
âESKÉ A SLOVENSKÉ SDRUÎENÍ V KANADÉ
âESKÉ A SLOVENSKÉ ZDRUÎENIE V KANADE
3044 Bloor Street West, P.O. Box 564, Toronto, ON M8X 2Y8
Tel. 416-925-2241 * Fax 416-925-1940 *
e-mail: ustredi@cssk.ca * www.cssk.ca

Prohlá‰ení âSSK k Návrhu 57 poslancÛ âSSD
Skupina 57 poslancÛ âSSD, zastoupená poslancem ZdeÀkem Jiãínsk˘m, podala Ústavnímu
soudu âR Návrh na zru‰ení zákona ã. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních reÏimÛ a
o Archivu bezpeãnostních sloÏek. Skupina poslancÛ âSSD podala návrh pﬁesto, Ïe mûla moÏnost
návrh zákona pﬁed pﬁijetím diskutovat ve Snûmovnû, kde se o zákonû hlasovalo. Tito poslanci
podali “Ústavní stíÏnost na zákon o Ústavu pro studium pamûti národa“, datovanou 31. ﬁíjna
2007.
âSSK naprosto nesouhlasí s argumenty poslancÛ âSSD, kteﬁí sv˘m návrhem prokazují KSâM
velkou sluÏbu, která, jak doufají, se jim s vdûkem navrátí v podobû podpory nereformované
KSâM, bez níÏ by nemûli po volbách ‰anci sestavit vládu, neboÈ by bez KSâM nemûli vût‰inu
v Parlamentu a ve volbách nejmen‰í ‰anci na úspûch.
Rádi bychom âSSD pﬁipomnûli nûkolik skuteãností:
• byla to KSâ, která po roce 1948 absorbovala a zlikvidovala âSSD. To je skuteãnost, kterou
si pamatuje velmi dobﬁe Zdenûk Jiãínsk˘, kter˘ se na ní podílel, a na kterou by nemûli mlad‰í
ãlenové âSSD zapomenout.
• zákonem 198/1993 Sb. ze dne 9. 7. 1993 o protiprávnosti komunistického reÏimu a odporu
proti nûmu se “Parlament usnesl na tomto zákonû âeské republiky: Vûdom si povinnosti
svobodnû zvoleného parlamentu vyrovnat se s komunistick˘m reÏimem, Parlament konstatuje,
Ïe Komunistická strana âeskoslovenska, její vedení i ãlenové jsou odpovûdni za zpÛsob vlády
v na‰í zemi v letech 1948 - 1989, a to zejména za programové niãení tradiãních hodnot evropské
civilizace, za vûdomé poru‰ování lidsk˘ch práv a svobod, za morální a hospodáﬁsk˘ úpadek
provázen˘ justiãními zloãiny a terorem proti nositelÛm odli‰n˘ch názorÛ, nahrazením fungujícího
trÏního hospodáﬁství direktivním ﬁízením, destrukcí tradiãních principÛ vlastnického práva,
zneuÏíváním v˘chovy, vzdûlávání, vûdy a kultury k politick˘m a ideologick˘m úãelÛm,
bezohledn˘m niãením pﬁírody, a prohla‰uje, Ïe ve své dal‰í ãinnosti bude vycházet z tohoto
zákona,” (konec citace). Skuteãností je, Ïe návrh âSSD je v rozporu s tímto zákonem, kter˘m se
âSSD nehodlá ﬁídit, nemluvû o KSâM, která se nevzdala zprofanovaného jména a radikálnû
nepﬁeru‰ila odkaz na svoji minulost.
• poslanci âSSD argumentují, Ïe Ústav ohrozí svobodné bádání. Naopak, Ústav umoÏní
badatelÛm vyuÏívat sluÏeb Ústavu, ale zároveÀ zákon pﬁedpokládá, Ïe se na práci Ústavu
nebudou podílet souãasní ãi b˘valí ãlenové KSâM (KSâ), kteﬁí jsou sv˘m ideologick˘m
my‰lením pﬁedpojati a práci Ústavu by nepochybnû ohrozili.
• kdo pochyboval ãi pochybuje o rovnítku mezi nacismem a komunismem, mûl se koncem
minulého roku zúãastnit v kanadském Parlamentu 75. v˘roãí smutné vzpomínky na ukrajinsk˘
hladomor. Na Ukrajinû bylo komunisty vyhladovûno a zabito na 7 miliónÛ lidí. V Protektorátu
âechy a Morava totéÏ za války dûlali Nûmci, ale po roce 1948, popravovali, vûznili a kﬁivili
charaktery na‰ich obãanÛ “na‰i” komunisté.
• celé období 1948 - 1989 (s pﬁedehrou Ko‰ického vládního programu se sovûtskou konzultací)
bylo prokazatelnû totalitní a ﬁízení KSâ bylo pod kontrolou sovûtsk˘ch orgánÛ. Také “nejlep‰í”
rok 1968 byl totalitní: ve vûzení byli politiãtí vûzni (napﬁ. spisovatel Jan Bene‰), nebyla moÏnost
svobodn˘ch voleb, vznikající organizace, jako âSSD nebo KAN, nikdy nedostaly povolení k
plné politické ãinnosti. Mnoho ãlenÛ ÚV KSâ, kteﬁí pﬁipravili s pomocí StB sovûtskou invazi v
roce 1968, bylo totalitnû dogmaticky zamûﬁeno. Nemilosrdné období okupace a normalizace,
které následovalo, bylo obdobím spoleãensko-hospodáﬁské korupce a politické prostituce. Tato
situace pokraãovala aÏ do konce roku 1989.
Dokud KSâM nezmûní své zkorumpované jméno jako pokraãovatelka pﬁedlistopadové KSâ a
plnû se nezﬁekne svého dûdictví, vãetnû pﬁedsedy a nûkter˘ch sv˘ch ãlenÛ pochybné minulosti,
do té doby nebude vnímána jako aspirující na demokratické principy. Argumentace âSSD,
suplující za KSâM, je trapná, nedÛvûryhodná a dokazuje, Ïe âSSD zapomíná na svoji historii
a historické skuteãnosti vÛbec.
Pokud se âeská republika nezbaví své minulosti, kterou pﬁedstavuje pﬁeÏívající KSâM a s ní
kolaborujících 57 poslancÛ âSSD a nebude reagovat na v˘tky V˘boru Spojen˘ch národÛ pro
lidská práva o poru‰ování mezinárodní smlouvy, kterou podepsala, do té doby nebude opravdovou
demokracií.
Ústav pro studium totalitních reÏimÛ je pro âeskou republiku velmi dÛleÏitou institucí, která jí
mÛÏe b˘t velkou oporou k dosaÏení plné demokracie. Pokud mají ãlenové âSSD ãisté svûdomí,
nemûli by se existence Ústavu, jeho poslání a ãinnosti obávat a nemûli by zru‰ení zákona ã. 181/
2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních reÏimÛ a o Archivu bezpeãnostních sloÏek, navrhovat.
Dr. Gustav Plíva, v.r.
Milo‰ ·uchma, v.r.
pﬁedseda
místopﬁedseda
P.S.Prohlá‰ení je rozesíláno soudcÛm Ústavního soudu a pﬁedsedÛm politick˘ch klubÛ v
Parlamentu s tím, aby laskavû Prohlá‰ení rozeslali ãlenÛm sv˘ch klubÛ.

Ústavní soud odmítl zru‰it Ústav pro studia totality
Praha-AKTUALNE.CENTRUM.CZ/Dnes/
Tomá‰ Fránek-Ústavní soudci nevyhovûli
stíÏnosti sociálních demokratÛ na vznik Ústavu
pro studium totalitních reÏimÛ. Úﬁad, kter˘
vznikl s poãátkem leto‰ního roku, mÛÏe dál
fungovat.
Soudci o návrhu sociálních demokratÛ jednali
nûkolik hodin a nakonec vyhovûli stíÏnosti u
jednoho paragrafu, kde vypustili pouze dvû
slova upravující odvolání ãlena rady ústavu.
Rozhodnutí o zﬁízení ústavu je podle ústavních
soudcÛ verdiktem politick˘m a není vûcí
Ústavního soudu, aby do tûchto sporÛ
zasahoval a stal se tak vedle Snûmovny a
Senátu tﬁetí politickou komorou v zemi.

Vznik ústavu podle verdiktu soudu neznamená
Ïádn˘ monopol na bádání a informování o
letech totality.
V rozporu s ústavou není podle soudcÛ ani to,
Ïe v radû ústavu nesmí b˘t politici. “Pravidla
pro omezení ãlenství v radû jsou legitimní,”
uvedl soudce zpravodaj Stanislav Balík.
Stejné je to i s omezením ãlenství b˘val˘ch i
nynûj‰ích ãlenÛ komunistické strany.
Zákon se tak mûní na jediném místû. Senát
mÛÏe nyní radního odvolat jen tehdy, pokud
déle neÏ pÛl roku nevykonává svou funkci.
Dosud bylo dÛvodem k odvolání i to, kdyÏ v
Pokračování na str. 9
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Pokračování ze str. 8

radû nepracoval “ﬁádnû”. Podle ústavních
soudcÛ je ale taková podmínka protiústavní.
Soudci Ústavního soudu nebyli pﬁi
rozhodování jednotní. PÛvodního soudce
zpravodaje Jiﬁího Nykod˘ma nahradil Balík
aÏ po rozpravû pﬁed vyhlá‰ením nálezu.
“Jsem samozﬁejmû rád za v˘sledek soudu a
za to, Ïe zkoumání obou totalit minulého
století není povaÏováno za protiústavní,” ﬁekl
ﬁeditel ústavu Pavel Îáãek. “MÛÏu v‰em
zaruãit, Ïe budeme nestranní a objektivní,
jako jsme byli uÏ pﬁi na‰í dosavadní práci,”
dodal.
Návrh, aby bylo zru‰eno státní badatelské
zaﬁízení pro v˘zkum nacismu a komunismu v
ãesk˘ch dûjinách, podepsalo 57 opoziãních
poslancÛ z âSSD. OdpÛrci ústavu tvrdili, Ïe
nová instituce by mohla politicky ovlivÀovat
v˘klad dûjin, vadí jim také formulace zákona,
napﬁíklad oznaãení celého období
komunistické vlády za totalitu.
Soud pﬁi rozhodování musel také posoudit,
zda komunistick˘ reÏim byl totalitní po celou
dobu svého trvání, nebo pﬁinesl lidem i pozitiva.
Socialisty pﬁed soudem zastupoval poslanec
Zdenûk Jiãínsk˘. Uvedl mimo jiné, Ïe cel˘
spor souvisí s hodnocením historie a pﬁipomnûl
ãerstv˘ pﬁípad udûlení medaile bratrÛm
Ma‰ínov˘m
“Nevím na základû ãeho jim udûlil pﬁedseda
vlády medaili,” ﬁekl Jiãínsk˘.
Dodal, Ïe proti ústavu se vyslovila vût‰ina
historikÛ. Jiãínsk˘ napadl také zpÛsob vlády
Mirka Topolánka zaloÏen˘ na hlasech dvou
pﬁebûhlíkÛ.
Za uplynulé dva dny jde o druh˘ neúspûch
sociálních demokratÛ u ústavního soudu.
RovnûÏ neobhájili podstatné paragrafy
zákoníku práce. T˘kaly se pasáÏí, které ﬁe‰í
pravomoci odborÛ.
***

satellite

Na popularitû Vancouveru má nemalou zásluhu okolní pﬁíroda, hory, stejnû jako oceán. Na úpatí tûch hor bydlíme a o procházky v
blízkém okolí není nouze. Velmi pûkná je ta kolem potoka, jehoÏ poãátek je právû v horách a jehoÏ pouÈ konãí se v Pacifiku.
Procházka je to pûkná, lesem, voda potoka zvuãí s hlasitostí odpovídající síle prÛtoku v tu ãi onu dobu. A právû z jara obãas se v tûchto
místech v duchu navracím proti plynutí ãasu,
proti bûhu let navlékan˘ch na nûj jako na
neviditelnou ‰ÀÛru.
Z libeÀské periferie jsme se odstûhovali do
samého stﬁedu Prahy, do krásného domu v
ulici jeÏ naz˘vala se právem tﬁídou a nesla
jméno snad nejslavnûj‰ího evropského
mûsta. Na jejím jednom konci most, na
jehoÏ druhém konci, na vysoké stráni, v té
dobû uÏ se pﬁes dva roky pozvedal mohutn˘
podstavec, na nûmÏ za dal‰í tﬁi roky stanul
kamenn˘ prÛvod 15.5 metrÛ vysok˘ veden˘
Josefem Stalinem. Ten pak sv˘m kamenn˘m
okem hledûl s potû‰ením majestátní tﬁídou
na její druh˘ konec, ke Staromûstskému
námûstí; leã ne mnoho let uplynulo a tuny
v˘bu‰nin
ukonãily
kamennému
generalissimovi a jeho skupinû tu pûknou
podívanou.
Ocitl jsem se ve stﬁedu mûsta, jehoÏ
historické pozoruhodnosti jsem vnímal a
oceÀoval aÏ po letech a snad je‰tû více aÏ
pﬁi návratech po dvaadvaceti letech
nepﬁítomnosti. Slavná synagoga naproti
domu, kde jsme bydleli, dva blízké a vlídné
hostince, slavné domy na Staromûstském
námûstí, budovy v˘znamné a dÛstojné.
Turisty obdivovan˘ pÛvab Starého Mûsta.
K tûmto místÛm se ale pﬁi zmínûn˘ch
procházkách kolem potoka, potoka v
Severním Vancouveru vzpomínkami
nenavracím. Ty patﬁí místÛm dûtství a mládí,
onomu bohatství, jaké mÛÏe nabídnout jen
periferie. To je království klukÛ, to je ráj,

divok˘ západ promûnûn˘ do mírumilovné
podoby. Nezapomenutelné jsou ty dny
konãící se zimy a zaãínajícího se jara, nûkdy
s oblohou ‰edavû zataÏenou, jindy plnou
slunce. Pﬁechody po je‰tû zamrzlém rameni
Vltavy po zbytcích zdymadla na LibeÀsk˘
poloostrov, kdy bﬁehy byly jiÏ pomûklé a
vlhké vydávaly sytou, nepopsatelnou a mnû
tak pﬁíjemnou bahnitou vÛni. A nekoneãná
prostranství poloostrova pﬁímo se nabízející
pro men‰í i vût‰í dobrodruÏství. A jak lehce
si pﬁipomínám onu jízdu z vrchu nedaleko
‰koly Na korábû , kolojízdu spoluÏáka
Strnada z prudkého a ponûkud drnitého
svahu korunovanou dûsiv˘m pádem a na‰ím
odvedením kamaráda na stﬁedisko. A je‰tû
dnes mne zamrazí a pak uklidní mne pocit,
Ïe jsem na tom kole nesedûl já.
Staãí tady usednout na jednu z laviãek u
cesty kolem zmínûného potoka a v klidu
ocitnu se v tûch neopakovateln˘ch ãasech,
paradoxnû ve vrcholícím období nedávno
nastolené totality, v ãase proslul˘ch procesÛ
a poprav.
Bohatství nabízené periferií nedávalo mi
pﬁíleÏitost starat se o dûní, leda kdyÏ otec
doma informoval o blíÏící se pohromû a
nebo kdyÏ ta postihla nûkterého známého
rodiny. V na‰í rodinû pozdûji jsem byl
postiÏen jen já, ale nikoli vûzením a ten
postih mûl i své vlídné stránky.
Mohl bych si, jako tﬁináctilet˘ ho‰ík dosyta
zastﬁílet prakem i vzduchovkou v PaﬁíÏské
ulici? Podniknout skvûlé v˘pravy pû‰ky aÏ

do opu‰tûné pískovny v sousedních
Vysoãanech? V parku kousek od na‰eho
domu, v jeho stráních hrát si za tmy na poldy
a lupy? Podívat se do velik˘ch tunelÛ
kanalizace? V prostorách dûtského hﬁi‰tû
mezi dvûma laviãkami hrát hokej s tenisákem
aÏ do setmûní a pﬁíjemné únavy? A nebo
vejít do proluky, kde v dávn˘ch ãasech bylo
letní kino, ve zmínûné dobû jiÏ nefungující,
ale stála tam i malá chatrã v níÏ bydlel jak˘si
fousat˘ podivín, kterého jsem nûkolikrát
nav‰tívil, naprosto fascinován? Nabídl mi
ãaj a ptal se, jak se mi líbí ve ‰kole.
KdyÏ v roce pﬁesunu zastavil nádherného
ãervnového dne ohromn˘ stûhovací vÛz
znaãky Hanomag v PaﬁíÏské ulici a silní
muÏi jali se vyná‰et do nejhornûj‰ího patra
krásného domu nábytek a jin˘ rodinn˘
majetek a máti pﬁísnû a k nemalé radosti
‰peditérÛ dohlíÏela na dodávku na místo,
zatímco otec dole na chodníku jen ãekal,
kdy za to v‰echno zaplatí, já jsem se díval
kolem, tou nádhernou tﬁídou, byl jsem
uchvácen a stejnû tak zvûdav˘, co mû na
novém místû ãeká.
Ale kdyÏ jsem pak ten veãer leÏel v posteli,
nemohl jsem se ubránit lítosti a smutku,
vzpomínkám na nenapodobitelné ãasy
strávené v libeÀské periferii, místû tak
‰tûdrém a bohatém na v‰e, co si jen kluãina
na samém pokraji let pubertálních mÛÏe
pﬁát...
Vladimír Cícha - Vancouver
***
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bezpeãnou vzdálenost.“
Nic podle mluvãího nezanedbali ani silniãáﬁi.
21.3. 2008
„JestliÏe za pár desítek minut napadne nûkolik
D1: nejvût‰í kolaps v historii centimetrÛ snûhu, není prostû moÏné reagovat
Praha-právo-Na Zelen˘ ãtvrtek tady krátce tak bleskurychle, aby vozovka byla ãistá,“ hájí
pﬁed desátou dopoledne havarovaly na 100. silniãáﬁe Hanzelka.
***
kilometru dálnice nedaleko Humpolce desítky
Fale‰ná manÏelka na‰la
aut. Doprava stála hodiny v obou smûrech
„K nehodû do‰lo v dobû, kdy zde hustû
dûtem i fiktivní otce
snûÏilo, krátce pﬁed desátou hodinou. MÛÏe PlzeÀ-právo-Pﬁípad âe‰ky, která byla jako
tam b˘t ãtyﬁicet aut,“ hlásil jako první operaãní první v historii v âR odsouzena za fiktivní
dÛstojník z dálniãního oddûlení ve Velkém sÀatek, má neãekané pokraãování. PlzeÀská
Beranovû David Fejta.
cizinecká policie totiÏ zjistila, Ïe
Skuteãnost ov‰em první pesimistické odhady pûtadvacetiletá Ïena byla mnohem
v˘raznû pﬁekonala. Rychle totiÏ docházelo podnikavûj‰í. Kromû toho, Ïe se zhruba za 35
na Vysoãinû k dal‰ím nehodám, ochromena 000 Kã provdala za Pákistánce, aby získal
byla dálnice od jedenadevadesátého po 134. trval˘ pobyt v âR, âe‰ka za peníze pomohla
kilometr. Koneãná bilance nehody byla zcela k zákonnému pobytu v zemi i dal‰ím dvûma
mimoﬁádná.
cizincÛm, obãanÛm Vietnamu. Tentokrát
Havarovalo 116 aut, zranûno bylo tﬁicet lidí, fingovala otcovství sv˘ch dvou mal˘ch dûtí.
z toho ‰est tûÏce. „Nejhor‰í byla situace na Právo o aktivitách Ïeny z Plznû informovala
100. kilometru v obou smûrech a potom na mluvãí cizinecké policie Barbora Kudláãková.
128. kilometru ve smûru na Brno, na tûchto „Ta paní má dvû dûti ve vûku ‰esti a tﬁí let a
místech byli i v‰ichni zranûní,“ informovala kaÏdému z nich na‰la jiného otce. ·lo o
Právo mluvãí profesionálních hasiãÛ na obãany Vietnamu, jednoho z Opavy a druhého
Vysoãinû Petra Musilová. Zranûné ze severu âech, které jako otce svého dítûte
vypro‰Èovalo na 150 záchranáﬁÛ, na místa následnû uvedla na matrice,“ popsal situaci
vyjely jednotky hasiãÛ z Humpolce, Zruãe Pavel Pospí‰il z oblastního ﬁeditelství cizinecké
nad Sázavou, Havlíãkova Brodu, Jihlavy, policie v Plzni.
Pelhﬁimova, Velkého Meziﬁíãí a Velké Bíte‰e. „Za jedno dítû dostala 10 000 korun. Prostû
Podle policistÛ bylo impulsem pro sérii nehod to rozjela ve velkém na v‰echny strany,“
nepﬁizpÛsobení
jízda
nepﬁízniv˘m dodal. Díky tomu, Ïe se oba Vietnamci stali
povûtrnostním podmínkám. „V silném snûÏení rodiãi ãesk˘ch dûtí, automaticky získali trval˘
nepﬁizpÛsobili nûkteﬁí ﬁidiãi jízdu aktuálnímu pobyt na území âR.
poãasí a stavu povrchu dálnice pokryté Jak Právo jako první informovalo, kvÛli fale‰né
snûhem. Mezi pﬁíãinami je i nedodrÏení svatbû byla podnikavá Ïena a matka jiÏ loni v
bezpeãné vzdálenosti a nedostateãná listopadu pravomocnû odsouzena za trestn˘
pozornost pﬁi ﬁízení svého vozidla,“ popsala ãin „napomáhání k neoprávnûnému pobytu
pﬁíãiny nehod mluvãí jihomoravské policejní na území republiky“ k tﬁímûsíãní podmínce.
správy Jana ·ípková.
Za fiktivní otcovství ale âe‰ka trestnû stíhána
Nûkteﬁí ﬁidiãi uÏ mûli pﬁezuto na letní nebude.
pneumatiky, ale to podle policistÛ hlavním Zahraniãní tatínky sv˘m dûtem totiÏ poﬁídila
impulsem pro nehody nebylo.
uÏ na pﬁelomu let 2006 a 2007, kdeÏto zmínûn˘
Mnohé úseky na D 1, která je nejstar‰í a nov˘ trestn˘ ãin zaãal platit aÏ od loÀského
souãasnû nejzatíÏenûj‰í ãeskou dálnicí, ãervence. Jak˘ je nynûj‰í osud âe‰ky, o tom
pﬁipomínají ale i podle odborníkÛ spí‰e jiÏ Právo informovalo - je‰tû pﬁed rozhodnutím
tankodrom. Na dotaz Práva, zda na vãerej‰í soudu o jejím potrestání za fiktivní sÀatek
tragickou hromadnou nehodu nemûl v˘razn˘ zmizela znovu do Anglie, kde jiÏ v minulosti
podíl právû stav vozovky, odpovûdûl mluvãí Ïila jako Ïadatelka o azyl.
ministerstva dopravy Karel Hanzelka: „Dálnice S fiktivními otci jejích dvou dûtí to ale mají
rozhodnû nehody nedûlá, ale lidé, kteﬁí po ní ãeské úﬁady sloÏitûj‰í. „Cizinecká policie s
jezdí. Je pﬁece hazardem v bílé tmû, která se nimi zahájí správní ﬁízení a prostﬁednictvím
ve snûhové vánici na dálnici vytvoﬁila, jet Nejvy‰‰ího státního zastupitelství dá návrh
nûkomu tﬁicet metrÛ za kapotou a nedodrÏovat
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soudu, aby zru‰il otcovství obou cizincÛ. Podle
na‰ich zku‰eností je to ale velmi zdlouhavá
procedura,“ naznaãil problémy Pospí‰il.
Zatím tedy podle nûj jsou oba Vietnamci
zapsáni v matrice jako otcové ãesk˘ch dûtí a
jejich trval˘ pobyt v âR tak dosud nadále platí.
Dokud nebudou jejich jména vymazána na
matrice, coÏ pr˘ bude trvat moÏná i nûkolik
mûsícÛ, zru‰ení pobytu a následné vyho‰tûní
jim nehrozí.
***

22.3.2008

Nosiãka olympijskej
pochodne odriekla úãasÈ
Bangkok-sme (TASR) - Thajská nosiãka
olympijskej pochodne vzdala svoju úãasÈ na
nesení olympijského ohÀa na protest proti
nedávnym zásahom âíny v Tibete, oznámili
dnes miestne médiá.
Narisa âakrabongse - jedna zo ‰iestich
nosiãov olympijského ohÀa - v otvorenom
liste napísala, Ïe sa rozhodla nezúãastniÈ v
‰tafete s olympijskou pochodÀou, aby “dala
âíne jasne najavo, Ïe svetová komunita
nemôÏe súhlasiÈ s ãínskymi zásahmi v Tibete”.
Protivládne protesty sa v tibetskom hlavnom
meste Lhasa sa zaãali 10. marca, keì si
TibeÈania pripomínali v˘roãie neúspe‰ného
povstania proti âínskej nadvláde. V priebehu
niekoºk˘ch dní protesty vyústili do násilností a
demon‰trácie sa roz‰írili do susedn˘ch
provincií.
Poãet obetí z protestov dosiahol podºa
pekinsk˘ch úradov 22, ale exilová vláda
dalajlámu uvádza, Ïe zahynulo 99 TibeÈanov.
“Zabíjanie TibeÈanov... je otvoren˘m
poru‰ením ºudsk˘ch práv,” napísala Narisa.
“Do‰lo k tomu dva t˘Ïdne predt˘m, neÏ
olympijská pochodeÀ opustí Atény a päÈ
mesiacov pred zaãiatkom olympijsk˘ch hier.
To ukazuje, Ïe ãínskej vláde je svetové
zm˘‰ºanie ºahostajné,” dodala.
Tibet a jeho podporovatelia protestovali proti
âíne, kde sa budú olympijské hry konaÈ, v
mestách po celom svete.
Existujú obavy, Ïe olympijská pochodeÀ, ktorá
bude na svojej ceste do âíny prechádzaÈ v
apríli Thajskom, môÏe rozpútaÈ násilné
protesty proti âíne. MnoÏia sa tieÏ poÏiadavky,
aby vládni predstavitelia a dokonca aj
komerãní sponzori bojkotovali olympiádu
alebo aspoÀ jej otváraciu ceremóniu, pí‰e
tlaãová agentúra Associated Press.
***

âtvrtina ãesk˘ch Ïen pr˘
neumí vaﬁit
Praha-právo/Jiﬁí VavroÀ-âtvrtina ãesk˘ch Ïen
toho v kuchyni pﬁíli‰ nepﬁedvede a dokáÏe
uvaﬁit jen nûkolik jednoduch˘ch jídel.
Naproti tomu 17 procent ãesk˘ch muÏÛ se v
kuchyni umí otáãet a s pánvemi a hrnci
pﬁedvádûjí nevídané v˘kony. Ve zhruba pûtinû
ãesk˘ch domácností se ve vaﬁení stﬁídají oba
partneﬁi. Vypl˘vá to ze sociologick˘ch
prÛzkumÛ. „Jídlo a vaﬁení pﬁitom ale
neznamená jen schopnost zasytit Ïaludek,“
uvedla psycholoÏka Branislava MarvánováVargová. Je to podle ní v˘znamn˘ faktor
ovlivÀující partnerské a rodinné vztahy i zdraví
celé rodiny.
„Pﬁi vaﬁení si mohou partneﬁi nacviãit
kooperaci, která pak bude fungovat i v jin˘ch
oblastech souÏití,“ dodala.
Ve skupinû Ïen, u kter˘ch zrovna kuchyÀ
nepﬁedstavuje nejoblíbenûj‰í místo v bytû,
najdeme hlavnû mladé svobodné Ïeny ãi
Ïeny Ïijící osamûle a pak pﬁekvapivû i star‰í
Ïeny. Neschopnost ãi neochota 55 procent
muÏÛ cokoli uvaﬁit se prolíná cel˘m vûkov˘m
spektrem, polovina muÏÛ v kuchyni ráda
pﬁeb˘vá, jen kdyÏ ochutnává.
***

Zabit˘ voják pov˘‰en
a vyznamenán
Praha-právo (dan)-Vojáci, kteﬁí se zranili
pﬁi v˘konu sluÏby, jsou osvobozeni od
placení poplatkÛ v nemocnicích, takÏe tûÏce
zranûn˘ bojovník, kter˘ byl ve stﬁedu
pﬁevezen z Afghánistánu do praÏské
Ústﬁední vojenské nemocnice, sice musí
nemocniãní poplatky zaplatit, ale budou
mu armádou nahrazeny.
Ministrynû obrany Vlasta Parkanová in
memoriam pov˘‰ila do hodnosti poruãíka
vojenského policistu Milana ·tûrbu, kter˘ v
pondûlí zemﬁel pﬁi útoku sebevraÏedného
atentátníka na jihu Afghánistánu. Také mu
udûlila ZásluÏn˘ kﬁíÏ nejvy‰‰ího stupnû.
Jeho ostatky byly pﬁevezeny z Kábulu do
Kbel. Ve vojenském speciálu letûl také
náãelník generálního ‰tábu Vlastimil Picek,
kter˘ byl nav‰tívit ãeské vojáky v
Afghánistánu. Letounem se vrátil i voják,
kter˘ z útoku vyvázl s lehk˘m zranûním.
***
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NHL: Toronto stále kope

Kniha
Marie Gabánkové

Zhruba ‰est kol pﬁed ukonãením regulerní soutûÏe jsou jiÏ mnohokrát odepsaní Maple Leafs
pouhé ãtyﬁi body za Bostonem, s kter˘m mají sehrát je‰tû dvû utkání. Znamená to, Ïe v
pﬁípadû vítûzství by Toronto mohlo Boston dostihnout. Na dvû postupové pﬁíãky je v‰ak ‰est
uchazeãÛ. Mezi nimi Philadelphia, kterou Toronto dvakrát porazilo a Buffalo, které zvítûzilo
v Torontu, ale prohrálo s Maple Leafs doma.
O tom, Ïe Toronto stále d˘chá rozhodl v
prvním utkání s Philadelphii Pavel Kubina
brankou v prodlouÏení, kdyÏ Toronto v
závûreãné tﬁetinû jiÏ prohrávalo 0:3. Hrdina
utkání Pavel Kubina k tomu ﬁekl: „Bylo to
tûÏké utkání, ale nepﬁestali jsme i za
nepﬁíznivého stavu 0:3 hrát. Po první brance
jsme mûli obrovské ‰ance a dotáhli jsme to na
3:3. Chtûli jsme vyhrát v ‰edesáti minutách,
protoÏe o osmé místo bojujeme právû s
Philadelphií. To nám bohuÏel nevy‰lo. Byl to
v˘born˘ zápas pﬁi ãtvrté brance jsem dostal
pﬁihrávku za branku, Pﬁed tím jsem mûl ‰anci,
ale nevystﬁelil jsem. Tentokrát jsem chtûl
nalézt pﬁed brankou nûkterého spoluhráãe,
ale podle mne to trefilo brankáﬁovu brusli a byl
to ‰Èastn˘ gól.“
Zápas s Buffalem se pro Maple Leafs nevyvíjel
dobﬁe a Maple Leafs, kteﬁí se pokou‰el v
závûru zvrátit stav utkání ode‰li nakonec
poraÏeni 2:6. Po utkání jsme poloÏili nûkolik
otázek slovenskému obránci Andreji Sekerovi
a útoãníkovi Buffala Sabers Ale‰i Kotalíkovi.
Nejprve dvaadvacetilet˘ Andrej Sekera
pocházející z Bojnic:
AS: Hráli jsme zodpovûdnû v obranû a vyÏili
jsme chyb soupeﬁe, coÏ bylo pro utkání
nejdÛleÏitûj‰í.
ABE: Byl jste v‰ak na ledû pﬁi druhé brance,
kterou vstﬁelil Jiﬁí Tlust˘…
AS: Byla to hra v oslabení. Byli tam dva hráãi.
Já jsem si vzal na starosti jednoho a nevidûl
jsem, kde je puk. Kaberle ho vystﬁelil od
modré a já ho spatﬁil aÏ kdyÏ byl v síti.
ABE: Pocházíte z Bojnic, jaká byla cesta
do NHL?
AS: Zaãal jsem hrát hokej v Prievidzi. KdyÏ
jsem byl ãtrnáctilet˘, tak jsem pﬁestoupil do
Trenãína. Tam jsem hrál tﬁi roky. Následovaly
dva roky v OHL v Owen Soundu, odkud mi
draftovalo Buffalo a teì jiÏ hraji za první
muÏstvo.
ABE: Jak se vám v Buffalu líbí?
AS: Je to sen kaÏdého kluka dostat se do
NHL. Spoluhráãi jsou normální, chovají se k
nám pûknû a tûm mlad‰ím pomáhají. Je to
vynikající.
ABE: Buffalo je známé tím, Ïe je tam hodnû
snûhu, jak to sná‰íte?
AS: KdyÏ jsem byl mal˘, tak se pamatuji, Ïe
i u nás hodnû snûÏilo, ale pak to nûjak pﬁestalo.
KdyÏ jsem pﬁi‰el do Kanady a pak do Buffala
pﬁipadá mi to jako na Sibiﬁi.
ABE: Které utkání se vám nejvíce povedlo?
AS: Bylo to utkání proti St. Louis, kdy jsem
vstﬁelil první gól v NHL. Stﬁední útoãník vyhrál
vhazování, nahrál na kﬁídlo a já jsem od
modré vystﬁelil a padlo to tam.
ABE: Jak jste spokojen˘ s ãasem na ledû,
máte ho pomûrnû dost, dnes 21:22 minut.
AS: Jsem velmi spokojn˘ s tím, jak mi trenéﬁi
dÛvûﬁují a nechci je zklamat. Musím
pokraãovat v dobr˘ch v˘konech.
ABE: Pamatují si hokejoví pﬁíznivci v
Buffalu na Dominika Ha‰ka?
AS: Myslím si Ïe si ho budou pamatovat na
vûky. Byl to vynikající brankáﬁ, kter˘ tam
stra‰nû dlouho pÛsobil.
ABE: Jaké jsou ‰ance na play-offs?
AS: KdyÏ budeme hrát jako dnes a porazíme
muÏstva, která jsou pﬁed námi, tak ‰ance jsou
znaãné.
Ale‰ Kotalík musel po utkání na o‰etﬁovnu se
zranûnou rukou, pﬁesto v rychlosti odpovûdûl
i on na na‰e otázky:
ABE: Jak moc to byl dÛleÏit˘ zápas?
AK: O tom nejsou pochybnosti, Ïe zápas byl
dÛleÏit˘ pro oba t˘my, které potﬁebovaly body.
My jsme rádi, Ïe jsme je získali a pﬁiblíÏili jsme
se osmému místu.
ABE: Jak je to dobr˘ systém, kdy pﬁi
nerozhodném v˘sledku v normálním ãase
se dûlí tﬁi body?
AK: To nemá smysl moc rozebírat. Tak je
udûlan˘ systém. ZáleÏí, na které jste stranû.

s více neÏ padesáti
barevn˘mi reprodukcemi

KdyÏ se vyhraje v prodlouÏení je to pro t˘m
dobré, kdyÏ takto získá body soupeﬁ, tak je to
nepﬁíjemné. Musíme se s tím zkrátka vyrovnat.
ABE: V dne‰ním utkání jste vstﬁelil
dvaadvacátou branku, jak k tomu do‰lo?
AK: Bylo to pﬁi pﬁesilovce ãtyﬁi na tﬁi. Roy na
sebe nalákal dva hráãe. Tedy i toho, kter˘ má
blokovat moji stﬁelu a já jsem mûl voln˘ prostor
pro stﬁelu.
ABE: V dne‰ním utkání nehrál Jaroslav
·paãek, v obranû ho v‰ak nahradil Andrej
Sekera…
AK: Jarda ·paãek se zranil, byl to ná‰ nejlep‰í
obránce po celou sezónu, vûﬁím Ïe se ze
zranûní Ïeber dostane pﬁed koncem regulérní
sezóny. Andrej od té doby, co dostal ‰anci
ukazuje, Ïe na NHL má. Buffalo má v nûm pro
budoucnost velice kvalitního obránce.
Ale‰ Bﬁezina
***

body broken
body redeemed

Gambrinus liga

âeská fotbalová liga se pﬁehoupla do
posledení tﬁetiny. V 20. kole na sebe
upozornil souboj Baníku se Slavií. Ve
vynikajícím zápase Slavia dvakrát vedla,
ale nakonec domácím se po kaÏdé
podaﬁilo vyrovnat. Sparta se naproti tomu
trápila doma s Teplicemi a vyhrála pouze
1:0. Zcela jinak to vypadalo v 21. kole,
kdy se Slavia lopotila na Strahovû s
posledními Bohemians 1905 a vyhrála
aÏ díky vlastní brance hostÛ v závûru
utkání. Sparta v‰ak bez problémÛ
pﬁeválcovala Boleslav na jejím hﬁi‰ti 4:1.
Polehãující okolností pro domácí je, Ïe
jim byl je‰tû v první pÛli vylouãen jeden z
nejlep‰ích hráãÛ Rajnoch.
Velikonoce roztáhly 22. kolo do tﬁí dnÛ. V
sobotu porazila Sparta Jablonec brankou
Slepiãky 1:0 z 15. minuty. Ostrava nemûla
problém s Viktorií ÎiÏkov a zvítûzila 3:0.
Posila Keriç v Liberci vstﬁelila opût jednu
branku. Druhou pﬁipojil Nezmar a díky
tomu zvítûzil Liberec nad Olomoucí 2:1.
Nedûlní zápasy a pondûlní utkání ZlínSlavia se hrály aÏ po uzávûrce.
20.kolo: Most-Mladá Boleslav 2:1 (0:0)
3278 divkÛ, Bohemians 1905-Jablonec
1:1 (0:0) 7204, âeské Budûjovice-Kladno
0:0 (0:0) 2125, Tescoma Zlín-Viktoria
PlzeÀ 3:1 (2:0) 3352, Sparta PrahaTeplice 1:0 (1:0) 14109, Brno-Sigma
Olomouc 1:0 (0:0) 8230, Slovan LiberecViktoria ÎiÏkov 2:2 (0:1) 5360, Baník
Ostrava-Slavia Praha 2:2 (0:0) 16336.
21.kolo: Viktoria ÎiÏkov-âeské
Budûjovice 2:0 (1:0) 3201, Kladno-SIAD
Most 1:1 (1:0) 2063, Jablonec Brno 2:0
(0:0) 3148, Slavia Praha-Bohemians
1905 2:1 (1:1) 7295, Mladá BoleslavSparta Praha 1:4 (1:2) 4040, Sigma
Olomouc-Baník Ostrava 1:0 (1:0) 11085,
Viktoria PlzeÀ-Slovan Liberec 0:1 (0:0)
3620, Teplice-Tescoma Zlín 2:1 (2:0)
3360.
***
Gammbrinus liga 2007/08
1.Sparta
2.Slavia
3.Ostrava
4.Teplice
5.Brno
6.Liberec
7.PlzeÀ
8.Boleslav
9.Olomouc
10.Zlín
11.ÎiÏkov
12.Budûjovice
13.Jablonec
14.Kladno
15.Most
16. Bohemians

22
21
22
21
21
22
21
21
22
21
22
21
22
21
21
21

14 4 4 43:17
13 6 2 34:14
10 8 4 36:22
11 3 7 27:20
10 5 6 30:27
8 7 7 24:21
8 5 8 22:26
6 8 7 24:26
5 11 6 14:18
7 5 9 21:26
7 5 10 29:41
6 6 9 22:25
5 8 9 15:20
4 6 11 23:32
3 8 10 23:38
3 7 11 15:29

46
45
38
36
35
31
29
26
26
26
26
24
23
18
17
16
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Slovenská CorgoÀ liga
20. kolo: Îilina-Trnava 2:1, Slovan-Banská
Bystrica 1:0, RuÏomberok-Nitra 2:2,
Trenãín-Ko‰ice 1:2, Zl. Moravce-Dubnica
0:0, Artmedia-Senec 3:1.
21. kolo: Senec-Slovan 1:0, Banská
Bystrica-RuÏomberok 1:1, Nitra-Ko‰ice 1:0,
Trnava-Artmedia 0:2, Dubnica-Îilina 0:2,
Zl. Moravce Trenãín 2:0.
22. kolo: Artmédia-Dubnica 1:0, Îilina-Zl.
Moravce 4:1, Trenãín-Nitra 1:2, SlovanTrnava 2:3, Ko‰ice-Banská Bystrica 1:3,
RuÏomberok-Senec hráno po uzávûrce.

âeské Budûjovice-Kladno 2:0, 2:0, 2:4,
3:1 a 1:0. Na zápasy 4:1.
Semifinále: V první semifinálové sérii
hrála Slavia dvakrát s Libercem v Sazka
Arénû v normálním ãase 2:2. V prvním
utkání vyhrála Slavia po samostatn˘ch
nájezdech, v druhém brankou v
prodlouÏení, kterou vstﬁelil v 69. minutû
Kadlec. V druhé sérii vyhrály na domácím
ledû dvakrát Budûjovice nad Karlov˘mi
Vary o branku 3:2 a 2:1.
***

Tabuºka

Slovenská hokejová
extraliga

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

22
22
22
22
22
21
22
22
22
22
21
22

17
17
12
11
10
8
8
5
5
5
3
2

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

2
3
6
6
8
7
11
9
10
12
12
17

50:20
52:21
27:15
40:25
28:25
30:30
28:30
21:30
24:28
17:41
17:31
21:59

54
53
40
38
34
30
27
23
22
20
15
9

V Slovenské play-offs se postaral o
senzaci odepsan˘ Trenãín, kdyÏ dokázal
zvítûzit 4:3 nad Martinem, aãkoliv
prohrával jiÏ 0:3. Takov˘ zvrat se snad
je‰tû nepodaﬁil Ïádnému t˘mu v
novodobé ãeské ãi slovenské play-offs.
V semifinále pak rozjet˘ Trenãín zle trápí
i favorizovan˘ Slovan a vede 2:1 na zápas.
Play-offs ‰tvrtfinále: Slovan-Îilina 6:2,
5:3, 2:1 a 7:0 celkovû 4:0 na zápasy.
âeská play off O2 extraliga Ko‰ice-Poprad 3:2, 5:0, 5:3, 3:4 (sn). 6:4
na zápasy 4:1.
âtvrtfinále: Liberec-Sparta 4:1, 5:0, 3:2
Martin-Trenãín 4:2, 5:4 pp., 4:2, 2:3, 4:5,
a 5:3. Na zápasy 4:0
3:4 a 2:3 pp na zápasy 3:4.
Karlovy Vary-Litvínov 6:2, 3:2, 2:3 sn, 3:2
Skalica-Zvolen 7:1, 7:4, 1:4, 3:4, 7:1 a
a 3:2. Na zápasy 4:1.
8:2 na zápasy 4:2.
Slavia-Tﬁinec 4:1 a 1:2 (sn), 4:2, 1:0 a 3:2
Semifinále: Slovan-Trenãín 4:1, 3:4, 3:1.
pp. Na zápasy 4:1.
Ko‰ice-Skalica 4:1 a 3:1.
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