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Valerie oÏivla po 38 letech
Je to aÏ generaãní problém. V ‰edesát˘ch letech pﬁijeli
do Prahy Swingle Singers a s neuvûﬁiteln˘mi vokály
pﬁednesly mladému nad‰enému publiku zdÏezovaného
Bacha a Mozarta. Tehdy jsem byl nad‰en a shánûl
jsem jejich desky, zatímco mÛj star‰í bratr byl rozhoﬁãen,
Ïe nûkdo chce vylep‰ovat tyhle hudební velikány.
Ve stﬁedu 10. dubna 2008 bylo torontské kino Royal
svûdkem podobného experimentu. Hudebníci z
Filadelfie, v ãele s harfistkou Mary Lattimore a
perkusionistou Jesse Sparhawkem si vzal jako základ
Jire‰Ûv film Valerie a t˘den divÛ. K tomuto filmovému
skvostu udûlali zcela novou hudbu a nutno ﬁíci, Ïe to
pﬁipomínalo v nejlep‰ím slova smyslu experimenty
Michaela Oldfielda, kter˘ pomocí playbackÛ dokázal
sám zahrát neuvûﬁitelnû promy‰lené kompozice.
ZároveÀ jsem si vybavil jin˘ film ze ‰edesát˘ch let,
V˘tah na popravi‰tû, kde hudbu vytvoﬁil bûhem promítání
Miles Davis. Hudba k filmu vy‰la pak jako samostatné
elpíãko. Cel˘ experiment nás vrací sv˘m zpÛsobem i do
doby nûmého filmu, kdy v kinû byl klavír a Ïivá hudba
patﬁila k filmu.
Pochopitelnû se objevily i námitky: Proã dûlat hudbu
k filmu, kter˘ jiÏ dobrou hudbu má. Spí‰e mnû vadila
skuteãnost, Ïe ve filmu poetick˘ NezvalÛv jazyk, byl
nahrazen titulky. Valerie se obrací ke svému zachránci
s v˘kﬁikem „Orlíku!“ V titulkách to byl oslovení: „Eagel!“
V samotném filmu zlo symbolizované upíry pÛsobilo
spí‰e komicky a mnohem silnûj‰í by bylo, kdyby nebylo
tak polopatistické.
KaÏdopádnû ‰lo o jeden z posledních záchvûvÛ
ãeskoslovenské nové vlny ze ‰edesát˘ch let a to, Ïe
film po osmatﬁiceti letech inspiruje ke skvûlé hudbû je
nejen zajímav˘m experimentem, ale svûdãí to o Ïivosti
filmu. Otázkou není, je-li tato metamorfóza pﬁípustná,
ale proã se nedûje ãastûji.
Tentokrát se film pﬁetvoﬁil v novou formu. NebraÀme
se tomuto pﬁevtûlování, vÏdyÈ v posledku se mÛÏe
objevit nûco zcela jiného neÏ to, co bylo na zaãátku.
Kdysi mi jeden malíﬁ vysvûtlil, Ïe namalovan˘ obraz je
zcela jin˘ neÏ to, co bylo na zaãátku a kdyÏ si cel˘
experiment domyslíme, pak není to neuvûﬁitelné, Ïe
témûﬁ zapomenut˘ film z doby poãínající deprese
inspiruje nûkoho po mnoha letech, aby opût tvoﬁil?
PﬁipomeÀme si jen, Ïe dal‰ím Jire‰ov˘m filmem byli
normalizaãní Lidé z metra z roku 1974 a na nû reagoval
zpûvák Vlasta Tﬁe‰Àák ve své baladû Z Prahy aÏ na
konec svûta. Je to o ãlovûku, kter˘ nemá nic ze Ïivota
neÏ práci v metru a cestu domÛ nûkam na Slovensko.
PíseÀ se konãí slovy: „Tak tohle jsou ti lidé z metra,
pane Jire‰!“
Valerie naproti tomu h˘ﬁí nápady, jde o souboj dobra
a zla, neuvûﬁitelná kamera, film dodrÏuje rytmus, kter˘
hudebníci vyuÏili a skuteãnost, Ïe film komunikuje
napﬁíã generacemi a kontinenty je dÛkazem, Ïe má i po
tolika letech v dobû krátk˘ch zkratkovit˘ch klipÛ, co ﬁíci.
Paul Simon se v Uvízl˘ch rozhovorech ptá: „Is theatre
really dead?“ V poslední dobû se v Torontû zru‰ila ﬁada
kin. MoÏná, Ïe jsme si kladli otázku: „Is cinema really
dead?“ Experiment, kter˘ za‰títil i ãesk˘ konsulát v
Torontu, kdy ve v‰ední den pozdû veãer byl sál Royal
Theatre zaplnûn do posledního místeãka, hovoﬁí o
opaku.
Ale‰ Bﬁezina
***

Satellite objevil vytunelované peníze v Tunisku

Foto: Olga Čižinská

Finále uvede retrospektivu Václava Táborského
Václav Táborsk˘ se letos doÏívá osmdesáti let. Pﬁi této pﬁíleÏitosti uvede plzeÀsk˘ filmov˘ festival Finále, jehoÏ
jsme mediálními partnery, 22. dubna 2008, retrospektivu jeho filmÛ. Nebude to v‰ak jeho jediná prezentace na
festivalu.
ABE: Není to tvé první setkání s festivalem, byl jsi pﬁístup: v âechách jsem chtûl pobavit diváky, v Kanadû
zde vloni. Musel na tebe zapÛsobit dobr˘m dojmem, studenty.
kdyÏ jsi se rozhodl s ním navázat spolupráci. âím tû ABE: Dnes je pocit, Ïe manaÏér nemocnice nemusí
oslovil?
b˘t lékaﬁem. Myslí‰ si, Ïe za produkcí dobr˘ch filmÛ
VT: Mnû se líbí, Ïe po dobu festivalu tu lidé Ïijí ve stavu nemusí stát lidé, kteﬁí by byli odchovaní filmem?
mírné euforie. Celá událost je vyslovenû tû‰í, coÏ je VT: Ne - a praxe to dokazuje.
vidût ve vysoké náv‰tûvnosti a v tom, Ïe diváci se ABE: Jak se dívá‰ na zkratkové my‰lení, na to Ïe
opravdu zúãastÀují diskusí s filmaﬁi.
videoklipy bûÏí v galériích?
ABE: V programu je uvedeno, Ïe promítání tv˘ch VT: Je to docela normální, protoÏe na‰e vnímání se
filmÛ trvá 56 minut. Co tam bude a kter˘ z tûchto také velice zrychluje.
filmÛ má‰ nejradûji?
ABE: V ãem vidí‰ pﬁednost staré techniky, kdy
VT: V sekci Bájeãní lidé s klikou se bude promítat reÏisér si musel prakticky kaÏd˘ obrázek osahat,
Zablácené mûsto, Hostinec, âesk˘ malíﬁ, NádraÏí a pﬁed digitální produkcí, která se stále zkvalitÀuje?
Dovolená. Nejradûji... nejradûji se dívám na filmy, které VT: ¤eknu to trochu jinak. Na‰e v˘hoda pﬁed 40-50
jsem je‰tû nikdy nevidûl, ãili na filmy jin˘ch.
léty byla, Ïe starou technikou jsme si mohli i s krátk˘m
ABE: Není to tvoje jediná prezentace. V programu filmem hrát, Ïe jsme mûli t˘dny na toãeni, stﬁih i
jsi uveden v cyklu Dûjiny na 8.
dokonãovací práce. Dneska se tak toãit nedá. I tﬁeba
VT: Ve stﬁedu 23.4. Jan Luke‰ povede besedu o roku hodinov˘ dokument se natoãí na video bûhem nûkolika
1968, které se zúãastní Vûra Chytilová, Standa Milota dnÛ. Zrychluje se vnímání i natáãení.
a já. Od stﬁedy do pátku také bûÏí sekce Dûjiny na 8, ABE: Na co se tû‰í‰ na leto‰ním Finále?
kterou vÏdycky uvede mÛj film Dûjiny na 8.
VT: AÏ budu pﬁi besedû o roku 1968 vyprávût, jak
ABE: Tvé pÛsobení v âechách a v Kanadû bylo jsem 23. 8. 1968 natáãel jako filmov˘ partyzán sovûtsk˘
zcela rozdílné. V Kanadû jsi pÛsobil jako pedagog vlak s ru‰iãkami v Kostenicích u Pardubic a Rusové za
v âechách jako filmaﬁ. Do jaké míry tû umûlecká námi poslali tﬁi obrnûné vozy, protoÏe jedna tlustá
tvorba ovlivnila právû pﬁi tvé profesi v Kanadû?
ajznboÀaãka na pardubickém nádraÏí na nás Ïalovala.
VT: Jednak jsem vyprávûl o sv˘ch zku‰enostech,
Ale‰ Bﬁezina
jednak jsem ve filmu i pﬁi vyuãování pouÏíval stejn˘
***
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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: 11.5. 2008 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: 17.
5. 2008 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 17. 5. 2008 v 17:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
18. 5. 2008 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
25. 5. 2008 v 18:00

Maliãkost
S pokraãujícím vûkem pamûÈ dostává
tzv. zabrat, coÏ znamená, Ïe její sluÏba
jako kartotéka uÏiteãn˘ch i neuÏiteãn˘ch
informací se zmen‰uje v kapacitû, aã
sídlo je, myslím, nadále v hlavû, tedy
pﬁesnûji v mozku a jeho pﬁíslu‰né ãásti.
Odborník by dodal pﬁesnou informaci ve
které.
Rád bych si pamatoval leccos. Nûkdy
mû napadá, Ïe tﬁeba lidové moudrosti,
pﬁísloví. A nejzákladnûj‰í rovnice fyzikální,
kdysi v makoviãce uchovávané. To uÏ

ale jsou, bezmála ony loÀské snûhy…
Ale pﬁesto ne zcela v‰e, co bych si rád
zapamatoval, aniÏ bych hledal pomoc v
moudr˘ch knihách, jsem zapomnûl. Mezi
taková sdûlení patﬁí citát O. W. Holmese:
Îivot je veliká hromada mal˘ch vûcí.
Anebo, jak pravil W. Blake: Îivot ãlovûka
se skládá z toho, naã myslí po cel˘ den.
Tak tedy k tûm mal˘m vûcem ... pﬁesnûji
jedné. Je to CD, které jsem si nedávno
koupil za v˘bornou cenu. A ta cena se
stala je‰tû v˘bornûj‰í, kdyÏ jsem si v klidu
ob˘vacího pokoje CD pustil.

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
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

Knihovna na Masaryktownu
Stﬁeda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.

Tel.: 416-431-9477
Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není ﬁíkat ãtenáﬁi, co si má myslet,
ale pﬁedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pﬁebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.
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PÛvabná Ïena, jeÏ stala se filmovou
hvûzdou a legendou, sexuálním
symbolem, manÏelkou nejen v˘borného
hráãe baseballu ale i v˘znamného
spisovatele (Arthura Millera) a údajnû i
milenkou v˘znamn˘ch politikÛ, Ïena
nepochybného ‰armu a sex-appealu,
stala se takovou hlavnû a právû zásluhou
filmu.
Na zmínûném CD zpívá Marilyn Monroe
osmnáct skladeb, vãetnû tûch znám˘ch
právû z filmÛ (Diamonds Are A Girl‘s Best
Friend a Some Like It Hot).
Jsem milovníkem jazzu (nikoli
odborníkem v té vûci, ale také nikoli
úpln˘m laikem) a vyposlechl jsem si uÏ
mnoho znamenit˘ch jazzov˘ch
zpûvaãek, poãínaje tou snad
nejúÏasnûj‰í, Ellou Fitzgeraldovou. Vidûl
jsem i filmy, v nichÏ Marilyn Monroe
zpívala zmínûné dvû skladby. Ale na
onom CD záznamu bylo dal‰ích 16. A já
jen nehybnû sedûl v klubovce a
naslouchal. Jak˘ to sametov˘, pÛsobiv˘,
s tou ãi onou skladbou dokonale
souznûjící hlas! Pﬁednes, jemné nuance,
dokonalé frázování. Pro moje ucho
skuteãn˘ záÏitek.
Cel˘ svût zná tuto Ïenu, dnes legendu,
kontroverzní,
slavnou,
moÏná
ne‰Èastnou, nespolehlivou, moÏná naivní,
pro muÏe pﬁitaÏlivou a rozhodnû velmi
pÛvabnou, jako filmovou hereãku. Ménû
uÏ jako talentovanou zpûvaãku. O tomto
jejím talentu pﬁesvûdãil jsem se právû
poslechem zmínûného CD záznamu.
A napadlo mû, Ïe kdyby zamûnila
filmovou dráhu za muzikální, byl by její
osud ménû smutn˘?
Vladimír Cícha - Vancouver

Kalendáﬁ
30. 4. (st) 19:30
Boris Krajn˘, piano recital
Program Scarlatti, Bach, Mozart,
First Unitarian Congregation,
175 St. Clair Avenue West, Toronto
V˘roãní schÛze s obãertvením
Lístky: 416/203-7120
***
4.5. (ne) 17:00
Nokturna
Boris Krajn˘ -piano
Program: J. Suk, S. Rachmaninov,
K.Slavick˘, F.Chopin.
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
Lístky: 416/439-4354
***
8. 5. (ãt) 20:00
Torontsk˘ symfonick˘ orchetr ﬁízen˘ Kerry
Strattonem,
piano Boris Krajny,
Koncert pro klavír a orchestr od
Maurice Ravela.
Lístky: 416/499-2204
***
10.5. (so) 18:00
·estnáct˘ vídeÀsk˘ ples na podporu
Torontské
filharmonie.
Orchestr pod vedenim dir. Kerry Strattona
hraje k poslechu a tanci. Listky: 416/4992204
Royal York Hotel
***
10.5. (so)
Sokolsk˘ majáles
Hala kostela sv. Václava
***
11.5. (ne) 20:00
Karel Gott v Roy Thomson Hall
***
11.5. (ne) 20:00
Boris Krajny piáno
program L. Janáãek, J.Suk, E. Schulhoff, K.
Slavick˘, G. Klein
Komorní spoleãnost Hamilton
Lístky: 416/499-2716
***
25.5. (ne) 17:00
Nokturna na Masaryktownu
BoÏena Fernáãová - soprano
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Boris Krajn˘ opût
v Torontu
Pianistu B. Krajného není tﬁeba
pﬁedstavovat. Pﬁi sv˘ch ãast˘ch cestách
po Severní Americe se vût‰inou zastavil
v Torontû, buì v sólovém vystoupení
nebo s orchestrem. Naposledy se tak
stalo právû pﬁed rokem, kdy se vracel z
Washingtonu a New Yorku, kde mûl dva
úspû‰né koncerty v rámci Festivalu ãeské
hudby dvacátého století. V Torontu byla
pﬁíleÏitost zahrát na veãeru poﬁádaném
ãeskou komunitou pﬁi odchodu na‰eho
prvního torontského konzula Petra
Mikysky. Boris Krajn˘ hrál dokonce na
svém pianu v kostele sv. Václava. Piano,
které vûnoval ãeské veﬁejnosti v Torontu
a které bylo dopraveno z âeské republiky
pût dnÛ pﬁed koncertem. Netﬁeba
dodávat, Ïe koncert byl vynikající a Ïe
Petr Mikyska byl velmi dojat a vût‰ina
pﬁítomn˘ch byla nad‰ena hlavnû Tokátou
ãeského skladatele Klementa Slavického,
kterou jsme v Torontu sly‰eli poprvé.
Tentokrát bude B. Krajn˘ hrát, kromû dûl
Josefa Suka, Frederika Chopina a
Sergeje Rachmaninova, tﬁi skladby tohoto
vynikajícího moderního skladatele.
B. Krajn˘ se narodil v KromûﬁíÏi, kde
absolvoval
konzervatoﬁ.
Jako
‰estnáctilet˘ byl pﬁijat na Akademii
múzick˘ch umûní v Praze a studoval pod
vedením v˘znamného pedagoga
profesora Franti‰ka Maxiana, pozdûji u
Ivana Moravce. JiÏ bûhem studia vyhrál
nûkolik klavírních soutûÏí, nejvût‰í pak v
italské Senigalii a od té doby mohl
koncertovat i v cizinû, pﬁestoÏe jeho oba
bratﬁi byli od roku 1968 na Západû. Uãit
ov‰em nemohl. AÏ v roce 1990 byl pﬁijat
na katedru piana na PraÏské AMU, kde
vychovává
koncertní
pianisty.
Procestoval skoro cel˘ svût, jednak jako
sólista slavného PraÏského komorního
orchestru (USA a JiÏní Amerika), tak
âeské filharmonie (Japonsko, Austrálie,
JiÏní Afrika), Brnûnské filharmonie (USA),
vystupoval v Kuala Lumpur, Tokiu, atd. V
Severní Americe s orchestry v Milwaukee,
New Jersey, Torontu, Edmontonu atd.
V Torontu pak vystoupil s Torontsk˘m
symfonick˘m orchestrem, Torontskou
filharmonii, s Orchestrem mozartského
festivalu a v ãetn˘ch sólov˘ch
vystoupeních. Tentokrát zahájí své turné
30. dubna na koncertû pro Mozartovu
spoleãnost, 4. kvûtna bude mít recitál v
kostele sv. Václava v rámci Nokturen. 8.
kvûtna hraje jako sólista Torontské
filharmonie pod vedením Kerryho
Strattona v Ravelovû klavírním koncertu
v northyorském Art Centru (b˘valé Ford
Center), 11. 5. v Hamiltonu (Chamber
Society) a 21. 5. a 25. 5. bude doprovázet
sólistku slovenské státní opery BoÏenu
Ferenáãovou na veãeru Mozartovy
spoleãnosti v Unitarian congregation, 175
St. Clair Avenue West) a v Nokturnech
na Masaryktownu. Vyvrcholením bude
zﬁejmû recitál 4. kvûtna a RavelÛv klavírní
koncert 8. kvûtna 2008.
Podrobnosti o prodeji lístkÛ: 416/4992716.
M.K.
***—

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
15.4.2008 v 23:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
8.5.2008

Toronto

MMI uvádí Nokturna
4.5. 2008 v 17:00

Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
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Czech &Slovak Institutions
âeské velvyslanectví
Czech Embassy
251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773
Fax: (613) 748-0699

âesk˘ konzulát v Montrealu

Boris Krajn˘ -piano
Program: J. Suk, S. Rachmaninov, K.Slavick˘, F.Chopin.

Lístky: 416/439-4354

Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117
E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

âesk˘ konzulát v Torontu
Czech Consulate in Toronto
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Úﬁední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Honorary consulate
of the Czech Republic
Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Vancouver, BC
Honorary Consul: Michael D. Adlem
1055 Dansmuir St., 23 poschodí,
Vancouver, BC V7X 1J1
Tel. : (604) 891-2296,
fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz
Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982
luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Test pro dûti pﬁed‰kolního vûku

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

Kter˘m smûrem jede autobus, která je pﬁední a která zladni strana autobusu?
Jede doleva nebo doprava?
NemÛÏete se rozhodnout?
Pozornû si znovu prohlédnûte tenhle dûtsk˘ obrázek.
Odpovûì naleznete na stranû 11.
***

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

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

Tel.: 416/533-0005
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

History
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Interview s Eugenom SuchoÀom

Aby se to uÏ neopakovalo

âo o Àom vie‰?
Narodil sa pred 100 rokmi

Ústav pro studium totalitních reÏimÛ a
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
uspoﬁádá v˘stavu o dûjinách K-231 SdruÏení b˘val˘ch politick˘ch vûzÀÛ „Aby
se to uÏ neopakovalo“. V˘stava by mûla
b˘t slavnostnû zahájena v pondûlí 21.
dubna 2008 v hlavní budovû Filozofické
fakulty v Praze. U pﬁíleÏitosti vernisáÏe
se má uskuteãnit diskuse s b˘val˘mi
ãleny vedení K-231 Otakarem Rambouskem a Radovanem Procházkou.
V˘stava je vûnována dûjinám K-231,
kter˘ byl jedním z v˘znamn˘ch projevÛ
oÏivení obãanské spoleãnosti v roce
1968. Zvolená koncepce umoÏnila také
postihnout ‰ir‰í kontext celého období
komunistického reÏimu se zamûﬁením
na následující témata: politická represe v
letech 1948 aÏ 1968, pokusy o rehabilitaci
a odsouzení komunistick˘ch zloãinÛ v
roce 1968, nekomunistické tradice
PraÏského jara, pﬁedstavitelé K-231 a
pestré osudy jeho ãlenÛ po ukonãení
ãinnosti klubu v záﬁí 1968. V˘stava
obsahuje celkem patnáct tématick˘ch
panelÛ a ãtyﬁi vitríny s ukázkami dobov˘ch
dokumentÛ a publikací o K-231. K v˘stavû
bude vydán katalog s rozsáhlou
obrazovou pﬁílohou. Dûjinám K-231 bude
vûnována také edice dokumentÛ, kterou
v roce 2008 pﬁipravuje Ústav pro studium
totalitních reÏimÛ k vydání.
www.ustrcr.cz/cs/k-231
***

V tomto dÀa 4. októbra 2008 unikátnom
programe sa dozvie‰ v krátkom ãase veºa
o ãloveku, ktor˘ svojou hudbou otvorí i to
najcitlivej‰ie srdce poslucháãa, dozvie‰ sa
o jeho Ïivote a diele formou, ktorá je
zábavna a poúãna. KaÏdého z nás musí
naozaj hriaÈ na srdci ak ãíta v encyklopédii
o Àom: Skladateº Eugen SuchoÀ sa radí
medzi najv˘znaãnej‰ích reprezentantov
súãasnej Slovenskej hudby. Od úplneho
zaãiatku
práca
umelca
bola
reprezentatívnym prejavom modernej
Slovenskej hudobnej kultúry. Oboznámila
Európsku hudobnú scénu s typick˘m
psychologick˘m svetom Slováka a jeho
národnú etiku na vysokom umeleckom
stupni, v duchu základn˘ch tendencii
Európskej hudby dvadsiateho storoãia.
Áno, takto sa o SuchoÀovi vyjadrujú v
encyklopédii. PoloÏme si ruku na srdce!
âo o Àom vieme? Niektori nepoznajú ani
jeho meno! NuÏ, teraz máte naozaj
moÏnosÈ spoznaÈ ãloveka, ktorého stvárni
jeho vnuk Ïijúci v Toronte na scéne, na
ktorej sa odvinie to, ão vám doplní
ch˘bajúce ãasti o skladateºovi, alebo...
jednoducho - sám sa vám predstaví v
rozhovore s na‰ou Slovenskou hlásateºkou
Katkou Homolovou v na‰ich Hudobno
Poetick˘ch Skvostoch - Interview so
SuchoÀom. E‰te na záver jeho
povzdychnutie si z knihy

Eugen Suchoň

Îivot pln˘ hudby: Svoj osud si ãlovek
spriada sám. Z chvíº druÏnosti, priateºstva,
náhod a snov, ktoré sa raz stali, alebo sa
e‰te len stanú. Treba len s nesmiernou
húÏevnatosÈou a úsilím zúroãiÈ talent, ktor˘
sme dostali do vienka a hoci i za cenu
prehier nebáÈ sa ísÈ ìalej, k svojmu cieºu.
Oºga Turok
***

Petr ChudoÏilov: Hitchcock
¤íãce, plynoucí mezi ·v˘carskem a Nûmeckem, se
stal osudn˘m její pﬁíhraniãní charakter. UÏ v roce
1852 ·v˘carsko podepsalo dohodu s
Velkovévodstvím Bádensk˘m, umoÏÀující nûmecké
stranû vybudování bezcelní silnice, procházející
povodím Wiesy. V roce 1975 byla státní smlouva
novû formulována a zaãaly pﬁípravy projektu. Témûﬁ
souãasnû ekologové zahájili boj za záchranu jedineãné
pﬁírodní lokality. Obecnû je samozﬁejmû na nûmecké
i ‰v˘carské stranû uznáváno, Ïe ﬁeka je lep‰í neÏ
silnice. Vzácn˘m ptákÛm, obojÏivelníkÛm, hmyzu a
jedineãné flóﬁe by se nemûl brát jejich domov. Ví se,
Ïe stavba je spojena se znaãn˘mi geologick˘mi riziky.
Bezcelní silnice v moderní Evropû bez hranic je
anachronismus, zejména má-li b˘t vedena v
bezprostﬁední blízkosti ochranného pásma, kde se
tvoﬁí pitná voda. Na stranû druhé, smlouva je jednou
smlouva a musí se dodrÏet, mezinárodní zájem má
pﬁednost pﬁed lokálními pﬁedstavami o uspoﬁádání
svûta. Konec koncÛ, autem jezdí kaÏd˘ rád, akorát Ïe
nikdo nechce, aby silnice vedla právû jeho zahradou.
Éra sloÏit˘ch právních jednání, demonstrací a
hladovek skonãila letos 6. února prvním stavebním
zásahem. Policajti a hasiãi oãesali z korun stromÛ
ﬁetûzy pﬁikované aktivisty a ke slovu pﬁi‰ly
dﬁevorubecké pily. Vyklizení areálu od sympatizantÛ
a ãumilÛ probûhlo nenásilnû, jenom nûjak˘ pes
velikosti jezevãíka, pro vûãnost budiÏ zaznamenáno,
Ïe se jmenoval ·nÛpi, se vrátil do zakázaného prostoru
a pokusil se seÏrat policajta. „Je to dobré znamení,
kdyÏ je respektován právní stát!“ spokojenû prohlásil
jeden místní ‰v˘carsk˘ politik. Za trest jsem mu na
fotografii v novinách pﬁimaloval oslí u‰i, tak jak jsem
to kdysi dávno dûlával Husákovi. UÏ to vypadalo, Ïe
budeme muset vytáhnout z hrobu Alfreda Hitchcocka,
aby nám zorganizoval ptáky k novému útoku, ale
hned t˘den poté, 12. února, jsme si v Basileji 58,2
procenty odhlasovali, Ïe tu silnici nechceme. V˘hraje
ve finále právo nebo rozum?
18.2.2006
Psáno pro âRO 6. Oti‰tûno s vûdomím autora.

V dubnu roku 1982, právû jsem s celou rodinou
vãetnû psa emigroval do ·v˘carska, mû jednou takhle
v nedûli napadlo, tro‰ku si vyrazit za Basilej, mûsto,
jeÏ se mûlo stát na‰ím nov˘m domovem. Namíﬁili
jsme si to proti proudu ãiperné ﬁíãky jménem Wiese
a s pietou kﬁoupali poslední ara‰ídové vûneãky, jeÏ
jsme si pﬁivezli jako sladké pohlazení staré vlasti na
rozlouãenou, Pﬁifrãel pták pﬁipomínající kosa a
touÏebné se mi zahledûl do úst. Spoﬁádal darované
drobky, legraãnû poskoãil jakoby poklonou vzdával
díky a stﬁemhlav skoãil do vody. Procházel se po dnu
ﬁíãky a zobákem obracel oblázky v nadûji, Ïe najde
je‰tû nûco k zakousnutí. Tak jsem poprvé v Ïivotû
spatﬁil skorce, jehoÏ podobu a zvyky jsem aÏ doposud
znal pouze z vyprávûní a obrázkÛ.
Wiese, ve slovníku jsme na‰li, Ïe to znamená totéÏ
co Louka, se od první chvíle stala uzouãk˘m, ale
dÛleÏit˘m mÛstkem, po nûmÏ jsme se pokou‰eli
citovû pﬁejít do cizího Ïivota. Vídali jsme zde lovící
ledÀáãky, hnízdící Ïluvu a dokonce vzácného
krutihlava ohroÏeného vymﬁením, to v‰e nûjaké tﬁi
kilometry od stﬁedu mûsta! Potkávali jsme domorodce,
venãící psy ale nûkdy i kozly, kteﬁí k nám promlouvali
nesrozumiteln˘m dialektem ‰v˘carské nûmãiny, ale
zﬁetelnû pﬁátelsky a povzbudivû. Doãetli jsme se, Ïe
sloÏení vody ve Wiese uÏ od stﬁedovûku ovlivÀovalo
prÛmyslov˘ a demografick˘ v˘voj mûsta zatímco
lev˘ basilejsk˘ bﬁeh R˘na byl zásobován vápenitou
vodou z Jury, nehodící se k provozování ﬁemesel, na
pravém bﬁehu tvoﬁícím tak zvanou Malou Basilej se
od nepamûti usazovali koÏeluhové a barvíﬁi, jimÏ
mûkká voda ze Schwarzwaldu pﬁivádûná Wiesou
velmi vyhovovala a vytvoﬁili tak základy pro pozdûj‰í
vznik dnes svûtoznámého basilejského chemického a
farmaceutického prÛmyslu. Díky Wiese se Malá
Basilej stala a podnes zÛstala lovi‰tûm drobného
ãlovûka, chudobnûj‰ího neÏli ti na druhém bﬁehu, ale
zato srdeãnûj‰ího, s nekomplikovan˘m vztahem k
cizincÛm.
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Spomíname na sestru Lenku Wetrowetz
Lenka Wetrowetz, rodená Jakob sa
narodila dÀa 2. mája, 1911 v mesteãku
Zabalj, v niekdaj‰ej Juhoslávii. Maminku
stratila ako dvojroãná. Vychovala ju rodina
jej tety a str˘ka, ktorí mali zri vlastné a
dve adoptívne deti. Bola to kresÈanská
rodina, ktorá nav‰tevovala cirkevn˘ zbor
Metodistov v meste Vrbas. Lenkina teta
si v‰imla jej hudobné nadanie a uÏ v
ranom veku jej zariadila lekcie hry na
klavír. Lenka t˘m bola nad‰ená a neskôr
vy‰tudovala hudobné konzervatórium.
V roku 1936 sa vydala za Otta
Wetrowetz a presÈahovala sa do
vtedaj‰ieho âeskoslovenska. Narodila sa
im dcéra Otília. Rodina Ïila v Bratislave.
Lenka tu najprv dávala lekcie hry na
klavír a po niekoºk˘ch rokoch sa
zamestnala v knihovníckej práci. Bola
ãlenkou miestneho cirkevného zboru
Baptistov a spievala v tamoj‰om
zborovom spevokole.
V roku 1967 sa Lenka s manÏelom
presÈahovali do Nemecka. V tej dobe uÏ
mali dvoch vnukov, Tomá‰a a Martina.
Vnúãatá im veºmi ch˘bali, obzvlá‰È po
presÈahovaní ich dcéry s rodinou do
Kanady v roku 1968. Starí rodiãia ich
nav‰tívili v Kanade niekoºkokrát.
Po smrti svojho manÏela sa Lenka
sÈahovala opäÈ, a síce do Kanady, kde
od roku 1982 Ïila v rodine jej dcéry. Bola
im veºkou pomocou, starala sa o svojho
najmlad‰ieho vnuka Jána, varila,

upratovala, pracovala v záhrade. Ku
svojej znalosti nemãiny, maìarãiny a
slovenãiny, pridala teraz nov˘ jazyk,
angliãtinu, ktorá jej i‰la veºmi dobre. Lenka
bola ãlenkou âeskoslovenského
baptistického zboru v Toronte.
Obecenstvo tohoto miestneho cirkevného
spoloãenstva si veºmi zamilovala.
Pán Boh poÏehnal sestru Lenku 12
pravnúãatami, s ktor˘mi si veºmi dobre
rozumela a vÏdy sa o ne hlboko zaujímala.

Svedãila im a neustále sa za ne modlila.
Na svojom obºúbenom hudobnom
nástroji, piáne, hrávala aÏ do posledn˘ch
t˘ÏdÀov jej Ïivota. Jej Pán a Spasiteº,
JeÏi‰ Kristus, odvolal sestru Lenku
Wetrovetz do jej nebeského domova dÀa
2. februára, 2008 v poÏehnanom veku 96
rokov.
Spomienka a rozlúãka so zosnulou
sestrou Lenkou Wetrowetz sa konala v
sobotu, dÀa 9. februára, 2008 v
ontarijskom mesteãku Georgetown. Pred
nami vyvstal obraz osobnosti Pánom
Bohom mimoriadne poÏehnanej,
obdarovanej a oddanej svojmu Pánovi,
ktorá s láskou slúÏila svojej rodine a
svojim blíÏnym. Jej r˘dzi záujem o Ïivot
je pre nás veºkou in‰piráciou, jej Ïivotn˘
‰t˘l je vzorom, hodn˘m nasledovania.
Celej rodine sestry Lenky Wetrowetz,
obzvlá‰È jej dcére Otílii s manÏelom
Jánom, vnúãatám Tomá‰ovi s manÏelkou
Vincenzou, Martinovi s manÏelkou
Janette, Jánovi s manÏelkou Hannou,
ako aj pravnúãatám Danielovi, Patrickovi,
Alexandre, Susan, Holly, Rebecce,
Katherine, Michaelovi, Caroline, Beatrice,
Samuelovi a Mattiasovi a tieÏ v‰etk˘m jej
priateºom, známym a bratom a sestrám z
torontského cirkevného spoloãenstva
vyslovujeme úprimnú sústrasÈ.
âeskoslovensk˘ baptistick˘ zbor v
Toronte a kazateº Ján Banko
***
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Za MUDr. Norbertem KaÏdanem
Narodil se 5. kvûtna 1916 v Rize v
Loty‰sku a zemﬁel 22. bﬁezna 2008 v
Jewish General Hospital v Montrealu.
Recepce na rozlouãenou se konala 30.
bﬁezna v Montrealu. Pohﬁební obﬁady
budou vykonány v katedrále sv. Jakuba
v Praze, “v mûstû, které miloval”. Mezi
tûmi dvûma daty probûhlo témûﬁ 92 rokÛ.
V roce 1934 dokonãil stﬁední ‰kolu, v
roce 1936 se zapsal na lékaﬁskou fakultu
Karlovy univerzity. Po uzavﬁení vysok˘ch
‰kol 17. listopadu 1939 utekl do Bratislavy,
kde se zapojil do odboje. V roce 1943 byl
zatãen Gestapem a vûznûn v Kounicovû
koleji v Brnû a v koncentraãních táborech
Osvûtim a Buchenwald. Po návratu
dostudoval medicínu a promoval 12.
dubna 1946. Jako lékaﬁ pracoval v
nemocnici v Kolínû, pak na Druhé klinice
orthopedické UK v Praze a na
chirurgickém oddûlení na Bulovce. V roce

1950 byl vzat do vazby a odsouzen za
velezradu na 12 let, bûhem kter˘ch
pracoval jako lékaﬁ na táborech a ve
vûznicích. Po propu‰tûní z vûzení v r.
1962 pracoval jako dûlník na stavbách v
Praze. V roce 1965 emigroval do Kanady,
pracoval v rÛzn˘ch anglick˘ch a
francouzsk˘ch nemocnicích jako resident
a od roku 1970 ve vlastní ordinaci. V roce
1967 se oÏenil s Evou Tagwerker. (Podle
archivu Aloise Fogla)
Dr. KaÏdanovi se dostalo ﬁady
vyznamenání vãetnû Masarykovy ceny
od âeskoslovenské vlády, ceny Jana
Masaryka, German-Canadian ceny
pﬁátelství od nûmeckého velvyslanectví
v Kanadû,
ãestného ãlenství
âeskoslovenského sdruÏení v Kanadû,
Sokolské Ïupy Kanadské a rakousk˘ch,
nûmeck˘ch a litevsk˘ch spolkÛ v
Montrealu. Ale snad nejvût‰ího uznání

Dr. Každan - třetí zleva (vedle Edy Ottové)

se mu dostalo od jeho spoluvûzÀÛ. Vilém
Hejl a Karel Kaplan ve své knize Zpráva
o organizovaném násilí zaznamenali:
“Celou ﬁadou táborÛ pro‰el dr. Norbert
KaÏdan, za nacistické okupace vûznûn˘
v Osvûtimi. Dr. KaÏdan se na tyto svoje
záÏitky odvolával za konfliktÛ s veliteli:
“Tam nemûl Ïádn˘ obyãejn˘ esesman
právo mûnit moje rozhodnutí. Toto právo
mûl pouze eseslékaﬁ. Vy nejste odborník.”
O jiném “kaÏdanovském okamÏiku” se
mnû zmínila Eda Ottová. Pochází z doby,
kdy dr. KaÏdan byl vûznûn komunisty. Po
aféﬁe se Slánsk˘m a spol. zaãali do
komunistick˘ch kriminálÛ pﬁicházet jako
vûzni komunistiãtí hodnostáﬁi. Nûkteﬁí se
samozﬁejmû povaÏovali za nûco lep‰ího
neÏ reakcionáﬁská pakáÏ. Dr. KaÏdan
jednoho z tûchto v˘teãníkÛ oslovil:” Vy,
kdyÏ sundáte uniformu, tak jste h… Já,
kdyÏ sundám uniformu, tak jsem poﬁád
lékaﬁ.”
Setkal jsem se s Dr. KaÏdanem
nûkolikrát na sletech. Choval se vÏdycky
uhlazenû, ale já mûl dojem, Ïe za tou
uhlazeností se skr˘val siln˘ a odváÏn˘,
snad i dobrodruÏn˘ muÏ, jemuÏ nedobﬁí
lidé by se mûli moudﬁe vyhnout. Snad
nejsilnûji tento dojem potvrdil Lumír
Salivar - sám politick˘ vûzeÀ a muÏ mnoha
ctností, jehoÏ rozlouãení následuje: No,
psát nûco o Norbertovi je pﬁíjemné,
protoÏe to byl ãlovûk podle mého gusta.
Inteligentní, vzdûlan˘, zásadov˘ nûkdy
aÏ do krajnosti, ãímÏ si leckdy vytváﬁel
odpÛrce a myslím i vyloÏené nepﬁátele.
Ale kdyÏ nûkoho “jmenoval” sv˘m
pﬁítelem, pak na nûho nedal dopustit.
Jako lékaﬁ byl vynikající, ani nevím, mûlli nûjakou specializaci. Já ho poznal jako
lágrového lékaﬁe a vím, Ïe dûlal v‰echno.
Od chﬁipek aÏ po váÏné dÛlní úrazy. A
nenechal si od bachaﬁÛ do svého ﬁemesla
mluvit. KdyÏ mu “zdravoÈák” zaãal mluvit
do toho, koho a na jak dlouho má nechávat

a které vûznû ano a které ne na marodce
a osvobodit je doãasnû od práce, tak to
se hned rozãílil, hodil stetoskop na
nejbliÏ‰í postel, doslova ze sebe strhal
bíl˘ plá‰È a se sv˘m ﬁemeslem “pra‰til” a
zdravoÈák mûl moc práce pana doktora
uklidnit a pﬁemluvit ho, aby své rozhodnutí,
Ïe tedy pÛjde fárat, odvolal. Norbert byl
velice obávan˘ a nemilovan˘ specielnû u
bomzákÛ, u nûkter˘ch vûzÀ bylo jejich
bomzáctví veﬁejn˘m tajemstvím. Ty, kteﬁí
nemûli zcela evidentní chorobu nebo
úraz, zcela prostû z ordinace vyhodil a
mnohdy vlastníma rukama. Vût‰inou to
skonãilo zcela regulérní bitkou. A pan
doktor se umûl prát. A kdyÏ takového
bomzáka dostal pod nÛÏ, tak mu to
marodûní ﬁádnû osladil. Hypokrates
nehypokrates. Mám dojem, Ïe na takové
vûznû si schovával obzvlá‰tû tupé
skalpely. Norbert pro mnohé politické
vûznû zÛstává v pamûti jako v˘razná
lágrová postaviãka. Dost neprávem.
MoÏná, Ïe nûkdy byl svérázn˘, coÏ mu
na cti nikdy neubíralo. Jako lékaﬁ se
snaÏil (aÏ na ty bomzácké v˘jimky)
vûzÀÛm pomáhat. A dluÏno ﬁíci, Ïe velmi
úspû‰nû.
Norbert tedy uÏ není mezi námi, ode‰el
kamsi do toho Velkého Muklheimu spí‰ si
jen popovídat a zavzpomínat, protoÏe
tam uÏ to svoje ﬁemeslo nepotﬁebuje. A
tady zÛstává v na‰ich myslích a ve
vzpomínkách jako ãlovûk, kterého jsme
mûli to ‰tûstí potkat v té rudé dobû, kdy
ho bylo nejvíce zapotﬁebí.
TakÏe Ïádné “sbohem Norberte”, ale
“na shledanou.”
Josef âermák
***—
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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.
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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Korespondence
ohlednû letecké dopravy do Kanady
VáÏen˘ pane námûstku,
jsem místopﬁedsedou âeského a slovenského
sdruÏební v Kanadû a pﬁed lety jsem pracoval
jako vedoucí v˘poãetního stﬁediska âSA.
Zru‰ení pﬁím˘ch letÛ do/z Montrealu a jejich
omezení jen na letní sezónu do/z Toronta
nepﬁíznivû postihlo mnoho Va‰ich klientÛ,
kteﬁí sluÏeb âSA vyuÏívali a domnívali se z
vlastní zku‰enosti, Ïe lety jsou cel˘ rok plnû
vytíÏené.
Od 14. 4. - 10. 5. budu v âeské republice a tak
bych se rád s Vámi se‰el k prohovoﬁení
strategie Ministerstva, které ostatnû je
leteck˘m regulátorem.
Pan ministersk˘ pﬁedseda Mirek Topolánek,
kter˘ zde nedávno byl nám na otázky nebyl
schopen fundovanû odpovûdût.
Sdûlte mnû prosím, kdy by Vám schÛzka
vyhovovala.
Srdeãnû zdraví,
Milo‰ ·uchma
***
VáÏen˘ pane místopﬁedsedo,
dovolte mi abych Vám k Va‰im otázkám
ohlednû letecké dopravy do Kanady
odpovûdûl následující.
DÛvod, proã âeské aerolinie zmûnily model
operování do Severní Ameriky a od leto‰ního
léta pﬁe‰ly na sezónní provoz letÛ do
kanadského Toronta, je ãistû ekonomick˘.
Klíãov˘m faktorem pﬁi zvaÏování
budoucnosti linek do Kanady byly obchodní
v˘sledky na tûchto trasách a také v˘hled na
pﬁí‰tí období.
Na linkách do Kanady je bohuÏel velmi mal˘
potenciál lokálního trhu, tzn. ãeské a kanadské
klientely cestující mezi obûma zemûmi.
Pﬁedev‰ím linky do Kanady vykazují vysokou
sezónnost, která se projevuje tím, Ïe zatímco
v letní sezónû byly linky do Kanady pomûrnû
zaplnûné, v zimní sezónû nebyly âeské
aerolinie schopny udrÏet provoz
samostatn˘ch linek ani do jedné z obou dﬁíve
nabízen˘ch destinací, tedy do Montrealu a
Toronta, a to dokonce navzdory snaze
stimulovat poptávku v mimosezónním období
razantním sníÏením cen. Vût‰inu zimní
sezóny proto byly âeské aerolinie v zájmu
udrÏení pouhé pﬁítomnosti na trhu nuceny
provozovat pouze 2-3x t˘dnû kombinovanou
linku Praha-Montreal-Toronto. Pﬁi kombinaci
vysok˘ch nákladÛ na mezipﬁistání a nízk˘ch
cen letenek v mimosezónním období byly
tyto lety velmi ztrátové.
Dﬁívûj‰í model provozu do Kanady tak byl z
celoroãního pohledu znaãnû neefektivní.
Spoleãnost si v podstatû musela celoroãnû
drÏet letadla i personál jen kvÛli ‰piãkové
sezónû. V novém modelu provozu se âeské
aerolinie hodlají v Kanadû soustﬁedit pouze
na hlavní sezónu a zároveÀ budou zaji‰Èovat
lety jen do silnûj‰í z obou destinací - Toronta.
V mimosezónním období se pak letadlo
vyuÏije na charterové lety do tepl˘ch
destinací. Takov˘ provoz je z pohledu
âesk˘ch aerolinií v˘raznû efektivnûj‰í.
âast˘m argumentem pro zachování letÛ v
pÛvodním rozsahu je zru‰ení víz do Kanady,
které by mohlo zv˘‰it turistiku mezi âeskou
republikou a Kanadou. Pro efektivitu letÛ do
Kanady je ale podstatné jejich vyuÏití
obchodní nebo business klientelou, jejíÏ
cestování není na existenci nebo zru‰ení
vízové povinnosti pﬁímo závislé. Kromû toho
se pﬁedpokládá, Ïe zv˘‰ená poptávka
turistické klientely vlivem zru‰ení víz se bude
logicky koncentrovat zejména do letních
mûsícÛ, tedy právû do období, kdy provoz
zÛstává zachován.
ZároveÀ mi dovolte uvést, Ïe Ministerstvo

dopravy nemÛÏe ovlivÀovat obchodní
strategii âesk˘ch aerolinií a jako regulátor v
oblasti letecké dopravy musí ke v‰em
leteck˘m
dopravcÛm
pﬁistupovat
transparentním a nediskriminaãním
zpÛsobem. âeské aerolinie jsou akciovou
spoleãností fungující striktnû na
ekonomick˘ch principech. Navíc více jak
90% akcií, které tvoﬁí majetkovou úãast státu
v této spoleãnosti, náleÏí Ministerstvu financí
a nikoliv Ministerstvu dopravy.
VáÏen˘ pane místopﬁedsedo, vûﬁím, Ïe
poskytnuté podklady jsou dostaãující pro
zodpovûzení Va‰ich otázek ohlednû letecké
dopravy do Kanady a objektivnû informují o
zavedení nového modelu operování do
Severní Ameriky. V pﬁípadû Ïe bude dále
trvat Vá‰ zájem o osobní schÛzku v dobû
Va‰eho pobytu v Praze, dejte mi prosím
vûdût.
S úctou, se srdeãn˘m pozdravem a pﬁáním
pﬁíjemného letu
Ing. Ivo Vykydal
námûstek ministra dopravy
tel. +420 225 131 181
fax +420 225 131 220
e-mail ivo.vykydal@mdcr.cz
***

Do‰lo e-mailem
Jsme s dcerou zákaznice âSA od samého
zaãátku kdy zaãaly létat do Toronta. Létávaly
jsme dvakrát aÏ tﬁikrát roãnû a kaÏdému jsme
âSA doporuãovaly. A za na‰i loayalitu nám
âSA dala velkou ránu! Dcera porodila
dvojãata, a nyní rozhodnû s nimi nebudeme
nûkde pﬁesedat, coÏ znamená, Ïe pro nás
pﬁestanou náv‰tûvy âR. Byly bychom ochotné
na jaﬁe a na podzim zaplatit více penûz, jen
aby bylo aspoÀ jedno letadlo t˘dnû.
Radmila Locherová
***

7. 4. 2008
âeské aerolinie
Praha-Tomá‰ Podlipn˘-Neviditeln˘ pesTak se slaví! Vedení âSA udûlalo 1.
dubna v hangáru E opulentní mejdan v
cenû cca 2,5 mil Kã pro zamûstnance. A
tak se na velkolepé laserové show se‰lo
celé vedení spolu se zamûstnanci APC,
tj. úﬁedníkÛ, kteﬁí sedí v budovû vedení
âSA. TechnikÛ a létajícího personálu bylo
silnû poskrovnu. Proã? ProtoÏe podle
zdravého rozumu není co slavit. Slavit,
Ïe vedení dostalo spoleãnost do ãern˘ch
ãísel? Ano, to by jistû byl dÛvod k oslavû,
kdyby to byla pravda. Vedení podniku
podnik rozprodalo a bije se v prsa, jak to
dobﬁe udûlalo.
Druhá nejstar‰í aerolinka v Evropû dnes
nemá ani letadla, ani cargo, ani catering.
Prodá nûkdo normální hotelovou
restauraci, kdyÏ ví, Ïe lidi musí jíst? A
prodá ji, kdyÏ ji pﬁed tím nákladem
nûkolika miliónÛ zrenovoval, aby
vyhovovala pﬁísn˘m evropsk˘m
normám? Ale lidé, kteﬁí si pí‰í za jméno
MBA, to klidnû udûlají a je‰tû tvrdí, jak je
to v˘hodné! A cargo? Pﬁeprava nákladÛ
je a vÏdy bude velice lukrativní záleÏitost.
A tak aerolinie prodali cargo terminál. V
televizi ing. La‰ák tvrdil cosi o
transparentnosti prodeje jakési firmû,
která sídlí v panelákovém bytû a vlastní ji
b˘val˘ zamûstnanec. Proã se tedy
scházel ve Wings Clubu s b˘val˘m
pracovníkem StB a ‰éfem Omnipolu? On
je skuteãn˘m vlastníkem Skyportu, coÏ
je nov˘ název Carga âSA. Díky tûmto
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machinacím je souãasná cena podniku
niÏ‰í neÏ bankovní poplatky, které
vyberou banky za rok od sv˘ch klientÛ!
Tvrdík s poÏehnáním âSSD rozhodl
naprosto nesmyslnû o nákupu letadel
Airbus A320, které podnik nepotﬁeboval.
Samozﬁejmû, Ïe je zapotﬁebí omladit
flotilu, ale proã ne letadlem, které vycházeí
z typu, kter˘ je dobﬁe zaveden˘? Boeingy
737 mají na Ruzyni velmi dobﬁe
zavedenou opravárenskou bázi s
kvalifikovan˘mi mechaniky. Pﬁe‰kolení
mechanikÛ na novou generaci BoeingÛ
737 trvá sedm dní, pilotÛ 6 aÏ 8 hodin.
Pﬁe‰kolení na Airbus trvá u mechanikÛ
180 hodin, u pilotÛ pﬁibliÏnû stejnû…
Plus nákup trenaÏéru, nov˘ch pﬁípravkÛ,
náhradních dílÛ atd. Aerolinie se tímto
nesmysln˘m nákupem neuvûﬁitelnû
zadluÏily. Nikdo se nenamáhal ﬁe‰it
problém dálkové flotily, která stárla. ¤íká
se mezi zasvûcen˘mi, Ïe Airbus pﬁispûl
nemalou ãástkou na volební kampaÀ
âSSD.
Po pﬁíchodu ing La‰áka se zaãaly dít
vûci. Pánové s MBA za jménem se
domnívali, Ïe mají pﬁed sebou hordu
nesvéprávn˘ch blbÛ a ne lidí, kteﬁí jsou
vût‰inou s leti‰tûm spjati cel˘ Ïivot. Tak
vyhlásili nûkolik kampaní, z nichÏ jedna
se jmenovala: „Pomozte nám roztoãit
motory“, kdy udiven˘m zamûstnancÛm
rozdali vûjíﬁe, kde na jedné stranû bylo
vstupní ústrojí motoru a z druhé strany na
kaÏdém listu nûjaké neuvûﬁitelnû stupidní
heslo jako „NA·E VIZE: - B˘t první volbou
pﬁi cestû letadlem do a z âeské republiky.
- UdrÏet vysok˘ standard kvality a
bezpeãnosti na‰ich sluÏeb. -Vytrvale
pracovat na zlep‰ování. NA·E MISE:
„pomáháme lidem poznat svût, lidé jsou
u nás na prvním místû.“ „Komunikujeme
a jsme proaktivní!“ „V jednoduchosti a
efektivitû je na‰e síla“. Skuteãnou perlou
mezi tûmito Ïvásty je: Lépe platící cestující
bude mít nárok oãekávat lep‰í sluÏby.
Tomu konkuruje: Budeme mít vût‰í a
modernûj‰í dálkovou flotilu. A navíc
dodnes nevím, co je to b˘t proaktivní…
Pro cestující udûlali skuteãnû maximum.
Maximálnû oﬁezali jídlo na palubû. Poãet
obsluhujícího personálu sníÏili na
bezpeãnostní minimum. Dálkovou
dopravu ve skuteãnosti zru‰ili. Zejména
je pikantní, Ïe ing. La‰ák se nechal sly‰et
v televizi, Ïe jedinou dálkovou linkou, na
které se Airbus A310 zaplatí, jsou
destinace v Kanadû. A tak se zru‰í lety do
Kanady a létá se jenom do New Yorku.
Mûsíc po zru‰ení vízové povinnosti do
Kanady âSA linky do této zemû ru‰í…
Jídlo na palubû, které bylo u âSA na
nejvy‰‰ím evropském standardu, zmûnilo
nové vedení na jak˘si paskvil italské
(proã?) kuchynû.
KdyÏ zamûstnanci nechtûli „roztáãet
motory“ a ka‰lali na to a dûlali jenom dál
svou práci, ke které podobnû hloupá
hesla nepotﬁebují, pﬁi‰lo vedení s dal‰ím
úÏasn˘m nápadem: Polepili leti‰tû je‰tû
daleko stupidnûj‰ími hesly: „Máme
správné ﬁízení! SníÏili jsme poãet
manaÏerÛ o 47%.“ (Tj. prodali catering a
cargo i s manaÏery). „Jedeme nahoru!
Pﬁedpokládan˘ zisk pro rok 2007 je 100
mil Kã.“ (Co to je?) „DokáÏeme jít po
sv˘ch! Na‰e v˘konnost se zvedla“, ov‰em
na konec perla: „Odrazili jsme se k lep‰ím
v˘konÛm, vypadáme lépe a je o nás
zájem“. To je bomba!
Jenom naprost˘ ignorant zmûní logo
firmy, která patﬁí k nejstar‰ím v oboru na
svûtû. A pﬁesto to tito „manaÏeﬁi“ udûlali.
¤íká se tomu neúcta k historii firmy. Lidé,

kter˘m je jedno, jestli ﬁídí elektrárnu nebo
banku, nejsou spjati s historií niãeho,
mají v úctû jenom sebe. NedokáÏu si
pﬁedstavit, Ïe by pﬁi‰el nûjak˘ manaÏer k
Fordovi a chtûl by zmûnit image firmy
tím, Ïe zmûní tradiãní logo. Vedení âSA
se nemohlo podílet na restaurování
Tupoleva 104, kter˘ katapultoval
spoleãnost v padesát˘ch létech do ãela
svûtov˘ch leteck˘ch spoleãností. Zato
vzápûtí provedli bombastick˘ kﬁest
letadel, kter˘ stál pár miliónÛ. Tito pánové
asi nikdy ve své nabubﬁelosti a
sobûstﬁednosti nepochopí, Ïe tím urazili
du‰e lidí, kteﬁí jsou s podnikem spojeni,
mnohdy i po nûkolik generací. Lufthansa,
SAS a jiné spoleãnosti si v letech sv˘ch
v˘roãí nechávají alespoÀ jedno letadlo
nastﬁíkat do historick˘ch barev, âSA zcela
toto logo zmûní. Za tím úãele si vedení
vytvoﬁilo
oddûlení
„Korporátní
identifikace“, coÏ je skupina mlad˘ch lidí,
kteﬁí o podniku nevûdí vÛbec nic a
vym˘‰lejí takové hovadiny. KdyÏ se kdosi
zeptal ing. La‰áka, proã zmûnili logo
spoleãnosti a barevné schéma letadel,
ﬁekl, Ïe staré schéma a logo jsou spjaté
s komunistick˘m reÏimem a nové logo
pr˘ ukazuje dynamiku spoleãnosti(!).
Kdyby si dal trochu námahy a podíval se
do historie spoleãnosti, zjistil by, Ïe
trojbarevné schéma je z roku 1991! Logo
a písmena jsou tradiãní od 20. let. To on
ov‰em nemÛÏe vûdût, kdyÏ ﬁídil banku,
âEZ a potom tﬁeba pÛjde ﬁídit úspû‰nû
dráhy a s aeroliniemi nikdy nemûl nic
spoleãného. AÏ pÛjde se svou suitou ﬁídit
tﬁeba PlzeÀsk˘ Prazdroj, mohl by zmûnit
zelenou barvu loga na ãervenou a
písmena mu nûjak˘ umûlec udûlá
poãítaãem! Zajímavé je, Ïe na takovou
hovadinu nepﬁi‰ly ani Lufthansa, ani Air
France, kteﬁí si stále drÏí svá pÛvodní
loga. Asi nejsou s dostatek dynamiãtí!
S Tvrdíkem pﬁi‰li do vedení âSA
absolventi vysok˘ch váleãn˘ch ‰kol,
politruci, velitelé tankov˘ch vojsk a jiní
exoti. Tak se stal vice prezidentem pro
personalistiku RSDr. Ryban, pÛvodním
povoláním politruk. ·éfpilotem byl ing.
Jusko, absolvent vysoké váleãné ‰koly v
Kyjevû. Tito dva zÛstali i po nástupu ing.

satellite

La‰áka u âSA. RSDr . Ryban je i nadále
personalistou a je‰tû k tomu je jednatelem
spoleãnosti âSA Services, kterou vede
jistá paní Rybanová…. KaÏd˘ mechanik,
kter˘ chce k âSA, musí nastoupit nejprve
k Services a pozdûji moÏná i k âSA.
Stejnû tak nakladaãi a uklízeãky.
·éfpilotem se stal ing. Janík, pÛvodnû
manaÏer spoleãnosti TOMA, která vyrábí
limonády. V tisku se nechal sly‰et, Ïe ho
uÏ nebavilo dûlat limonády, tak si udûlal
pilotní v˘cvik a ‰el ﬁídit piloty âSA. Jakou
asi mÛÏe mít takov˘ ãlovûk mezi ostatními
piloty autoritu? A hádejte, jaké dÏusy se
podávají na palubách letadel âSA? Ano
správnû, TOMA! Tedy jenom v turistické
tﬁídû, v bussines class se podávají
skuteãné dÏusy, které jsou z ovoce…
Tak tedy na zmrzlinu s vedením
spoleãnosti? Ne, dûkuji, nechci. Asi by
mû zhoﬁkla v puse.
***
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Na‰e internetové
stránky
Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.zpravy.org

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.7.satellite1-416.com
www.7.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***

Restaurace
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



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

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

TORONTO • PRAHA • OTTAWA • MONTRÉAL • BUFFALO • CHICAGO • ATLANTA
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Febiofest: Svût rozpadu v zrcadle praÏského festivalu
Patﬁí ke koloritu ãeské mediální scény, Ïe kaÏd˘ filmov˘ festival je ten nejlep‰í, po v‰ech stránkách kaÏdoroãnû rekordní a vÏdy záﬁivû hvûzdn˘. Jednotlivé pﬁehlídky
bojují o mediální renomé i o finance z veﬁejn˘ch zdrojÛ v‰emi moÏn˘mi prostﬁedky. AlespoÀ podle veliká‰sk˘ch slov samotn˘ch ﬁeditelÛ je ten nejvût‰í právû Febiofest.
V Praze se letos konal od 27. bﬁezna do 4. dubna, v následujících ãtrnácti dnech objede regiony a zavítá postupnû do kinosálÛ Brna, Ostravy, Liberce, Pardubic,
Olomouce, Hradce Králové ale i tﬁeba âesk˘ch Budûjovic.
Hluãná rétorika jeho zakladatele Fera
Feniãe
je
mediálnû
daleko
nejagresivnûj‰í. Nûkdej‰í nonkonformní
filmaﬁ 80. let (!), autor protireÏimního
DÏusového románu (1984) a majitel
produkãní televizní v˘robny Febio zvládne
bít na poplach pﬁed v‰emi pomazan˘mi
mocipány, kteﬁí nedávají dost „kulturních
penûz“, a pﬁitom chválit vlastní program
aÏ do filmového nebe. Ale tomu se dnes
ﬁíká marketing. „Îijeme v takové dobû,“
se zaãalo ﬁíkat v Praze.
Buì jak buì, Febiofest je slu‰nou
festivalovou alternativou i s dal‰ími
unikáty, napﬁíklad bûhem své patnáctileté
existence se nejvíce a nejãastûji
promûÀoval. Nakonec mu ani nic jiného
nezb˘valo, neboÈ v kulturnû bohatém
hlavním mûstû musí stále dokola bojovat
o svÛj smysl a vlastní tváﬁ. Pro zajímavost

Febiofestu se zaãalo s úsmûvem ﬁíkat
„festival pracujících“ - do kina tu chodí
PraÏané po pracovní dobû.
Z pÛvodní domácké pﬁehlídky televizních
filmÛ, videa a fandovsk˘ch snímkÛ se
nejdﬁíve vyvinul obﬁí multikulturní festival
pﬁibliÏující ãetné národní a teritoriální
kinematografie a world music. Tradiãním
podtématem se ustálily filmy pﬁibliÏující
(sexuální) men‰iny a extrémní
spoleãenské jevy. Pﬁed tﬁemi lety se
praÏská
pﬁehlídka
pokou‰ela
(neúspû‰nû) stát konkurenãním
podnikem samotného karlovarského
festivalu a slibovala mezinárodní soutûÏ!
JenÏe v rozhodující chvíli odstoupil bohat˘
telekomunikaãní sponzor. Naposledy tak
do‰lo k promûnû loni na podzim, kdy byla
starost o dramaturgii festivalu svûﬁena
do rukou dlouholet˘ch programátorÛ

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

karlovarské sekce Nezávisl˘ch ·tefana
Uhríka a Hana Cielové. A svûte div se Febiofest nakonec získal i svou
oplakanou soutûÏ, byÈ byla vypsaná
pouze pro v âesku neuvedené evropské
filmy. A byÈ souborem porotcÛ byla
zvolena laická skupina tﬁiatﬁiceti
obyãejn˘ch PraÏanÛ z ulice v ãele s
architektem Janem Kaplick˘m.
Zprávy z poloãasu rozpadu
Nebylo tedy divu, Ïe po tomto pﬁestupu
festivalové sezóny byl leto‰ní program
trochu více ambiciózní i upﬁímn˘. Lépe
ﬁeãeno nabízí poctivûj‰í i drsnûj‰í obraz
souãasného svûtû, aniÏ bychom jej mohli
podezírat, Ïe by o nûco temnûj‰ími ãi
nezávisl˘mi dílky se snaÏil zalíbit
pohodlného publiku. Vznikl tak docela
sugestivní obraz na‰eho svûta, nad nímÏ
uÏ nelze mávnout rukou. Aãkoliv ubylo
projekcí, pﬁibylo odváÏn˘ch filmÛ
napﬁíklad z v˘luãného rotterdamského
festivalu, kter˘ se zamûﬁuje na zaãínající,
nesnadné a nezávislé filmaﬁe. Mezi jin˘mi
byl uveden vítûzn˘ thajsk˘ snímek z
leto‰ního roãníku téhle nizozemské
pﬁehlídky Nádherné mûsto (Beautifull
town) Aditya Assarata. Pﬁíbûh zachycuje
prchavé city i nálady pﬁímoﬁské komunity,
traumatizované nedávnou katastrofou
tsunami. A na tomhle pozadí líãí neokázal˘
mileneck˘ pﬁíbûh místní hoteliérky a
architekta z hlavního mûsta. Tak trochu
nerovné setkání bez budoucnosti ale
pﬁesto jitﬁí je‰tû nezacelené rány, a logicky
hrozí tragick˘m koncem, jenÏ pﬁichází
stejnû neãekanû, jako se tehdy pﬁiﬁítily
pﬁívalové vlny.
Staré rány zase po postkomunistické
zbûsilé transformaci pﬁipomínal estonsk˘
film Magnus debutující reÏisérky Kadri
Kousaarové, kter˘ byl uveden na festivalu
v Cannes. A pﬁedstavte si, vyhrál hlavní
cenu Febiofestu. Snímek vidûn˘ oãima
mladé generace pojednává o nemocném,
nezakotveném chlapci, kter˘ v sobû nese
dramata i traumata zbûsilého
spoleãenského pﬁerodu. Poté, co jej
stihne váÏná plicní choroba, se
opakovanû pokusí o sebevraÏdu. Pﬁitom
se musí konfrontovat se sv˘m otcem,
kdysi dobrodruhem, vyuÏívajícím nastalé
situace k tomu, aby zaãal podnikat a
vozit na západ lehké Ïenské. V podtextu
zazní otázka, jak dále Ïít a jak˘ hledat
smysl v duchovnû zbídaãelé a penûzi
rozvrácené zemi, kde zÛstalo tolik
hoﬁkosti.
V tomto kontextu bylo docela zajímavé,
Ïe naopak cenu domácí kritiky Kristián
získalo Nikolaevovo nízko rozpoãtové
retro ...a bude hÛﬁ, které je adaptací
kultovní Pelcovy knihy z prostﬁedí
undergroundu 70. let.
Zlatí a neznámí Maìaﬁi
Ze stﬁedoevropského teritoria byla na
festivalu zastoupena pﬁedev‰ím
maìarská tvorba, která také pﬁispívala k
poctivûj‰ímu obrazu té na‰í souãasnosti,
byÈ jsou její souãasné filmy ãeskému
divákovi pohﬁíchu neznámé. Ke koloritu
na‰í komerãnû ostudné distribuce patﬁí
symbolicky i skuteãnost, Ïe kromû
ojedinûl˘ch projekcí na festivalech ãi v
praÏském Maìarském kulturním
stﬁedisku není mnoho pﬁíleÏitostí, jak se s
nejlep‰ími tituly téhle kulturnû blízké zemû
seznámit. Febiofest uvedl mimo jiné

sociální minimalistickou Isãinu cestu
(Iszka Utazasa), která byla k vidûní na
loÀském torontském festivalu. V ní se
setkáváme s dal‰ím hrdinou z
v˘chodoevropsk˘ch zdevastovan˘ch
koutÛ bídy a beznadûje. ReÏisér Csaba
Bollók líãí odyseu dvanáctileté dívky, která
utíká pﬁed vlastním osudem z hornického
mûsteãka v Rumunsku, aniÏ by na ni
ãekal za humny alkoholické rodiny i za
plotem zoufalého dûcáku o mnoho
‰Èastnûj‰í osud. V balkánském svûtû,
kde je v‰echno na prodej kromû její lásky
k malému bratrovi, se zcela
nemelodramaticky stává koﬁistí
mafiánsk˘ch obchodníkÛ s bíl˘m masem.
Kinematografie téhle stﬁedoevropské
zemû se na svûtov˘ch festivalech tû‰í
reputaci snad právû proto, Ïe není tak
uzavﬁená ve své zemi, ani divácká, natoÏ
mainstreamová. Navíc tûÏí stále z tradice
80. let, kdy se maìarsk˘ film mohl rozvíjet
v experimentálním studiu Bély Balásze
nebo v podmínkách relativnû liberálnûj‰í
cenzury. Maìaﬁi díky tomu dnes toãí
reflexivní filmy o spoleãenském pﬁerodu
postsocialistické spoleãnosti, o nové
svobodû i nevábn˘ch reálií rychle
nabytého kapitalismu. A oproti ãeskému
filmu, jehoÏ umûlecká kontinuita byla po
âeskoslovenské nové vlnû na 20 let
mnohem brutálnûji pﬁetrÏena. Zajímavé
porovnání v ãase nabídly tﬁi obrazy (v
‰ir‰ím smyslu pojatého) dospívání mladé
generace po devûtaosmdesátém, jeÏ
zastupovaly na Febiofestu volnou trilogii
Ference Töröka. Zjednodu‰enû ﬁeãeno
jeho Moskevské námûstí (Moskva tér),
Sezóna (Szezon) a Overnight dokazují,
Ïe o souãasnosti lze mluvit i bez
sentimentu, laciného humoru ãi
dobráck˘ch podnikatelÛ jako z pﬁíruãky a
„product-placementov˘ch“ jogurtÛ na
zaÏívání. Navíc nenajdete zde ani hlá‰ky,
ani fetující teenagery, kteﬁí mají depky.
A nakonec za pozornost leto‰ního
roãníku festivalu stála i kanadská ãást
programu. Pﬁehlídka uvedla podle mého
názoru nejlep‰í film loÀského roku ze
zemû javorového listu, jimiÏ byla Doba
temna (L’age des tenebres) Denyse
Arcanda, autora slavného JeÏí‰e z
Montrealu a bilanãního komorního
dramatu Invaze barbarÛ. Tentokrát ale
zahalil bolestn˘ psychologick˘ pﬁíbûh
epochy do hávu sociální komedie s prvky
absurdity. Sledujeme trampoty i
ztroskotání Jean-Marca Leblanca, toho
nejobyãejnûj‰ího outsidera a zároveÀ
vládního úﬁedníka, kter˘ byl kdysi
intelektuálním i odváÏn˘m hrdinou
pﬁevratn˘ch 60. let. Ale dnes stárne se
svou pﬁepracovanou manÏelkou,
lhostejn˘mi dûtmi a hlavnû marn˘mi
fantaziemi i zmarnûn˘mi nadûjemi. S
pomocí prÛzraãného humoru a
zkratkovité ironie se tu Arcand odvaÏuje
mluvit o na‰í uÏ zcela ‰ílené souãasnosti,
kde se lidé uãí povinnû smát, nerozumí
vymknuté dobû a unikají do
nejbizarnûj‰ích virtuálních fantazií. Pﬁitom
on sám vidí vûci, které uÏ ani bûÏnû
nevnímáme a radûji nad nimi zavíráme
oãi. Snad proto platí, Ïe Ïijeme v „dobû
temna“, aÈ uÏ v rumunském pekle nebo v
bohaté kolonii Montrealu.
Michal Procházka,
redaktor deníku Právo
***
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âasté otázky o eure
Kto a kedy urãí konverzn˘
kurz koruny a eura?
Bratislava-sme-Konverzn˘ kurz stanoví
Rada EÚ pravdepodobne v júli 2008. S
v˘‰kou kurzu musia súhlasiÈ v‰etky ‰táty
eurozóny a aj Slovensko. Návrh na
urãenie konverzného kurzu podáva
Európska komisia. Rada EÚ rozhodnutie
prekonzultuje s Európskou centrálnou
bankou.
Konverzn˘ kurz bude stanoven˘ so
‰iestimi platn˘mi ãíslicami - dve pred
desatinnou ãiarkou a ‰tyri desatinné
miesta. Hoci konverzn˘ kurz bude
oznámen˘ uÏ v lete, bude úãinn˘ aÏ od
zavedenia eura na Slovensku, teda od 1.
januára 2009.
***
15.4.2008
Elektronikou z ciziny lze u‰etﬁit
tisíce korun
Praha-právo/Jakub Svoboda-Elektronika
v âesku uÏ nûkolik let po sobû rychle
zlevÀuje. Kdo v‰ak chce u‰etﬁit je‰tû víc,
musí ji nakupovat za hranicemi.
Ceny v západní Evropû, a pﬁedev‰ím ve
Spojen˘ch státech jsou u nûkter˘ch
v˘robkÛ aÏ o polovinu niÏ‰í.
âasto propastné rozdíly v cenách zatím
pﬁíli‰ nesmazala ani dlouhodobû posilující
koruna, která zlevÀuje elektroniku i
vût‰inu dal‰ího dováÏeného zboÏí.
Napﬁíklad cena notebooku Dell Latitude
D 600 je na americk˘ch internetov˘ch
serverech proti nabídkám v âesku stále
ani ne poloviãní: 339 dolarÛ, coÏ po
pﬁepoãtení souãasn˘m kurzem 15,7 CZK/
USD je 5322 Kã. U nás se ale bûÏnû
prodává za cenu kolem 11 tisíc Kã.
Digitální fotoaparát Olympus MJU 830
Silver lze v âesku koupit za 5490 aÏ 5990
korun - vyjde tak aÏ o tisíc Kã dráÏ neÏ v
Nûmecku nebo Rakousku.
Kupní síla âechÛ je v‰ak zejména kvÛli
v˘raznû niÏ‰ím mzdám proti Raku‰anÛm
a NûmcÛm pﬁibliÏnû poloviãní. Navíc za
star‰í typ v˘robku ãasto zaplatí ãesk˘
zákazník tolik, co na Západû stojí novinka.
Znaãné rozdíly jsou i v cenách CD a
DVD nosiãÛ.
Hudební cédéãka se dají napﬁíklad ve
Velké Británii poﬁídit aÏ o ‰edesát procent
levnûji, celková nabídka je pﬁitom
mnohem ‰ir‰í neÏ u nás.
Koruna byla v posledních t˘dnech vÛãi
euru meziroãnû silnûj‰í zhruba o 12
procent, k dolaru pak za rok zpevnila
dokonce zhruba o ãtvrtinu. Je‰tû pﬁed
rokem se dolar obchodoval za více neÏ
21 korun, nyní je pod 16 Kã.
„Ceny elektroniky by tak mûly jít v˘raznû
dolÛ. Teoreticky by elektronika dováÏená
z dolarov˘ch oblastí mohla b˘t aÏ o
ãtvrtinu levnûj‰í neÏ pﬁed rokem. Ve
skuteãnosti je ale pokles cen mnohem
mírnûj‰í,“ upozornil analytik spoleãnosti
Citco - Finanãní trhy Jiﬁí ·imek.
Zvlá‰tû znatelné by mûlo b˘t zlevnûní
zboÏí dováÏeného pﬁímo z Asie, za které
se platí v dolarech. Ceny elektroniky v
ãesk˘ch obchodech v‰ak byly podle údajÛ
âeského statistického úﬁadu v únoru
meziroãnû niÏ‰í jen o 11,4 procenta.
„Ceny zboÏí na trhu nemohou reagovat
tak rychle, jak se mûní devizov˘ kurz.
Souãasnû je nutné pﬁipomenout, Ïe ceny
tûchto v˘robkÛ na na‰em malém trhu
jsou vy‰‰í také proto, Ïe jejich uvedení na
trh a prodej je zde z hlediska reklamy
apod. nákladnûj‰í neÏ napﬁíklad na

velkém trhu v USA,“ vysvûtlil nepomûr
·imek.
Ceny v âesku zvy‰ují také náklady na
pﬁepravu a nezbytné technické úpravy
v˘robkÛ. Podle nûkter˘ch expertÛ je to
v‰ak i vinou daleko men‰í konkurence a
niÏ‰í poptávky v âR. Obchodníci si tak
podle nich mohou dovolit drÏet ceny proti
jin˘m zemím relativnû vysoko.
Podle samotn˘ch prodejcÛ ale ceny v
tuzemsk˘ch obchodech klesají rychleji
neÏ u na‰ich západních sousedÛ.
„Za poslední tﬁi roky se propadly ceny
notebookÛ v na‰í nabídce z prÛmûrn˘ch
30 tisíc korun vãetnû DPH na dne‰ních
13 500 korun. V kompaktních
fotoaparátech jsme v roce 2006 mûli
prÛmûrnou cenu 5900 korun, loni 4500 a
letos 3200 korun,“ potvrdil Právu
generální ﬁeditel spoleãnosti Electro
World âR Jiﬁí Klíãník.
Elektronika je nyní jednou z mála skupin
v˘robkÛ ve spotﬁebním ko‰i prÛmûrné
ãeské domácnosti, jejíÏ cena v dÛsledku
vládních reforem a v˘voje na svûtov˘ch

trzích meziroãnû klesá. Pﬁedstavuje
pﬁitom asi jen 1,7 procenta spotﬁebního
ko‰e.
Ve srovnání se západní Evropou ãi USA
je v âesku draÏ‰í nejen elektronika, ale
tﬁeba i obleãení. Naopak za vût‰inu
sluÏeb, jídlo, pivo ãi nájemné se u nás
zatím platí o nûco ménû.
Z nejrÛznûj‰ích prÛzkumÛ vypl˘vá, Ïe
stále více âechÛ vyráÏí kaÏdoroãnû za
niÏ‰ími cenami do obchodÛ v zahraniãí, a
to zejména pﬁed Vánocemi.
Vysnûné zboÏí za pﬁíznivûj‰í cenu je
v‰ak zpravidla moÏné objednat i pﬁes
internet s pomocí kreditní karty.
***

Zabiják Kutílek pﬁiznal
po 18 letech pátou vraÏdu
PlzeÀ-právo/Patrik Biskup-Jeden z
nejbrutálnûj‰ích zloãincÛ devadesát˘ch
let Michael Kutílek se po osmnácti letech
pﬁiznal k páté vraÏdû. Osmapadesátilet˘
muÏ si odpykává doÏivotní trest za ãtyﬁi
vraÏdy, které spáchal spoleãnû s Josefem

Kottem, o ‰est let mlad‰ím.
Pátou Kutílkovou obûtí byl podle policie
devatenáctilet˘ mladík, kter˘ na jaﬁe roku
1990 v Plzni zemﬁel na ulici na následky
bodného poranûní srdce.
„Poznatek k moÏnému pachateli osmnáct
let staré vraÏdy jsme získali ze zadrÏené
korespondence mezi odsouzen˘mi ve
vûznici. Pﬁípad jsme proto znovu otevﬁeli
a zahájili úkony trestního ﬁízení. Pﬁi
v˘slechu se podezﬁel˘ Kutílek k ãinu
doznal. Jeho v˘povûì v hlavních rysech
koresponduje s tím, co bylo zji‰tûno tehdy
pﬁi ohledání místa ãinu,“ ﬁekla v pondûlí
Právu Václava Br˘dová z Krajského
státního zastupitelství v Plzni.
Podle ní ale Kutílkovi dal‰í trest za pátou
vraÏdu nehrozí. „Pﬁípad jsme odloÏili pro
nepﬁípustnost trestního stíhání z dÛvodu
znaãného ãasového odstupu, kter˘
pﬁesáhl zákonem danou dvanáctiletou
promlãecí lhÛtu,“ vysvûtlila Br˘dová. Proã
Kutílek mladíka zabil, také není zcela
jasné.
Pokračování na str.9
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Pokračování ze str. 9

„Konkrétní motiv neznáme,“ upﬁesnila
Ïalobkynû.
K doÏivotnímu trestu odsoudil Kutílka s
Kottem Krajsk˘ soud v Plzni v roce 1995.
Uznal je vinn˘mi, Ïe v kvûtnu 1990
postupnû bûhem ‰estaãtyﬁiceti hodin
zabili ãtyﬁi náhodnû vytipované lidi. Pát˘
ãlovûk jejich útok pﬁeÏil.

Press
Nejprve zastﬁelili dÛchodce ve vrátnici Ten jen zázrakem unikl smrti, ale zÛstal
podniku v N˘ﬁanech, o dvû hodiny pozdûji doÏivotním mrzákem.
***
celkem osmdesáti bodn˘mi ranami
16.4.2008
usmrtili dvû sedmnáctileté stopaﬁky. Dal‰í
Predseda SNS hovorí,
obûtí byl taxikáﬁ, kterého v autû popravili
Ïe nikdy niã neukradol a
stﬁelou do zátylku.
Obrovské ‰tûstí pak mûl anglick˘ ﬁidiã spochybÀuje dôveryhodnosÈ
kamiónu, kterého u Plznû zastavili
dokumentov ÚPN
pﬁevleãeni do policejních uniforem a z
BRATISLAVA-sme/Silvia PÀaãkovábezprostﬁední blízkosti ho stﬁelili do hlavy.
Koaliãn˘m partnerom predsedu
Slovenskej národnej strany Jána Slotu
neprekáÏa, Ïe podºa dokumentov z
archívu Ústavu pamäti národa kradol v
Rakúsku autá a na Slovensku vykradol
obchod.
Premiér Robert Fico, ktor˘ si Slotu vybral
za koaliãného partnera a z poslanca ho
pov˘‰il na ãlena koaliãnej rady, jeho
konanie neodsudzuje. SpochybÀuje
informácie Ústavu pamäti národa (ÚPN).
„Predseda vlády viackrát vyjadril svoj
názor na nízku dôveryhodnosÈ zväzkov
·tB, najmä voãi osobám, ktoré v minulosti
emigrovali,“ povedala jeho hovorkyÀa
Silvia Glendová.
SedemnásÈroãn˘ Slota mal vykradnúÈ
obchod v obci Ko‰ v roku 1971 a zakrátko
na niekoºko dní emigrovaÈ do Rakúska,
kde mal vykrádaÈ autá. Keì po jeho
‰tvorãlennej skupine i‰la polícia, vrátil sa
s kamarátom späÈ na Slovensko.
Predsedu SNS vãera bránila správou,
Ïe jej predseda nikdy nekradol. Slota sa
k prípadu nebude vyjadrovaÈ.
Za krádeÏe Slota nikdy odsúden˘ nebol,
v archíve ÚPN nie je ani vy‰etrovací spis
z jeho emigrácie. Súd ho vtedy odsúdil
na podmieneãn˘ trest.
V policajn˘ch archívoch záznamy o
vykradnutí obchodu z toho obdobia uÏ
pravdepodobne tieÏ nie sú. V archíve
ministerstva vnútra v Levoãi záznam
hºadali, ale zatiaº ho nena‰li. Archivujú
tam len závaÏné trestné ãiny a
vykradnutie obchodu, pri ktorom mali
spôsobiÈ ‰kodu za 22 tisíc korún, do tejto
kategórie nepatrí.
6,8,11
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Slota bol v minulosti podºa t˘Ïdenníka
Plus 7 dní právoplatne odsúden˘ trikrát.
V máji 1979 ho mal okresn˘ súd v
RoÏÀave ako 24-roãného odsúdiÈ za to,
Ïe opit˘ napadol po hádke Ladislava B.
Spôsobil mu pomliaÏdeniny na tvári a
krvné podliatiny. Dostal trest v podobe
zráÏok zo mzdy.
V roku 1983 sa postavil pred Okresn˘
súd v Prievidzi za to, Ïe ako vedúci
bansk˘ technik dal svojim podriaden˘m
nesprávny pokyn, na základe ktorého
vznikol na pracovisku poÏiar.
Tak˘ ist˘ problém nastal na jeho
pracovisku aj o rok, ale vtedy ho
amnestovali. V prvom prípade dostal
roãn˘ podmieneãn˘ trest.
Premiér nedávno kritizoval sudcu
Ústavného súdu Juraja Horvátha, Ïe súdi
napriek tomu, Ïe bol právoplatne
odsúden˘ za daÀov˘ delikt. Dnes má uÏ
trest, tak ako Slota, zahladen˘.
Predseda vlády podºa Glendovej na
v˘roku o Horváthovi trvá. ZároveÀ poloÏil
denníku SME otázku „ako chce Slotovu
mladícku bitku porovnaÈ a spájaÈ s t˘mto
prípadom“.
Slota vãera nezdvíhal mobiln˘ telefón, v
pondelok na otázku o vykrádaní
odpovedal „vy ste v‰etci ‰ialení“ a zloÏil.
HovorkyÀa SNS Jana Benková v platenej
správe spochybnila dôveryhodnosÈ
dokumentov v ÚPN. Ústav vedie
nominant SNS Ivan Petransk˘.
„Spisy ·tB Ïiadny zo súdov neuznal ako
dôkaz, pretoÏe nie sú hodnoverné a
nezakladajú sa na objektívnych
skutoãnostiach,“ napísala Benková. Ak
by boli informácie pravdivé, vtedaj‰ia moc
by si podºa nej nenechala ujsÈ príleÏitosÈ
Slotu potrestaÈ.
Benková vyzvala televíziu Markíza, ktorá
informáciu zverejnila, aby sa Slotovi
ospravedlnila. Médiá podºa nej na
predsedu SNS útoãia, aby prekryli krízu
v opozícii. SNS novinárov vyzvala, aby
Slotovi netelefonovali a posielali otázky
písomne hovorkyni.
***
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Hezk˘ dÛvod k jásání,
kdyÏ máme chuÈ do psaní
Druhé digitální povídání!
Kolem Vánoc se Mervyn pﬁi na‰í regulérní besedû v kavárnû Books&Bean optal,
kdo ﬁekl: „KaÏd˘ voják nosí v tornû mar‰álskou hÛl?“ a v˘znamnû se ‰klebí, kdykoliv
mne chce nachytat v trapné nevûdomosti.
„Napoleon,“ vyhrknul jsem zbyteãnû horlivû, a Mervyn pokraãoval: „Tato chytrá
vûta o lidské ctiÏádosti je v moderní dobû neuÏiteãná, protoÏe není dost válek ani
místa pro více mar‰álkÛ neÏ uÏ máme.“ Ale, dodal s dÛrazem, „chci tuto chytrou vûtu
parafrázovat do na‰í digitální doby: KaÏd˘ ãlovûk nosí v hlavû knihu, která by mûla
b˘t napsána.“
To je dobrá vûta, ﬁekl jsem, a hned jsem vyprávûl Mervynovi historku, jak jsem pﬁed
deseti lety pojal úmysl napsat a vydat knihu: tehdy jsem byl zcela pohrouÏen do
marketingu poãítaãové pﬁípravy softwaru na zmûnu tisíciletí - Y2K; provedl jsem
sérii osvícen˘ch a docela úspû‰n˘ch pﬁedná‰ek pro rÛzné sudburské organizace.
Tímto konáním nadmíru povzbuzen jsem se tehdy rozhodl napsat o v˘znamu Y2K
a zmûnû první ãíslice tisíciletí a dopad na historická data v poãítaãích, a Ïe o tom
napí‰u pouãnou kníÏku.
Tehdy jsem vyhledal místního nakladatele, kter˘ se zájmem vydavatele vyposlechl
mÛj pozornostihodn˘ zámûr, prohlídnul si 60 stránek textu a ﬁekl:
„To je v˘borná my‰lenka,“ a ﬁekl mi, Ïe za 10 000 dolarÛ pro mne zaﬁídí editování
a vyti‰tûní tisícovky Y2K kníÏek, které mÛÏu rozdat anebo rozprodat jak se mi bude
hodit.
KdyÏ jsem tento návrh pﬁednesl v na‰í firmû, tak se mi vysmáli a úmysl vydat knihu
zanikl.
Popravdû se o Y2K mluvilo jenom pﬁed rokem 2000 a potom uÏ vÛbec...
Mervyna moje historka, jak jsem chtûl vydat knihu, pobavila a ﬁekl, Ïe mi ukáÏe
vynikající software zvan˘ BLURB, kter˘ umoÏní kaÏdému, kdo si troufá, vydat
knihu…
Jak slíbil, za pár dní po této rozmluvû pﬁi‰el Mervyn k nám do firmy - popﬁál v‰em
·Èastné Vánoce a zároveÀ natáhnul software Blurb (www.blurb.com <http://
www.blurb.com>) Evû do poãítaãe.
Proã Evû a ne mnû bylo okamÏité jasné - Eva má kníÏku o klasickém ¤ímu v hlavû,
coÏ Mervyna nadchlo a se mnou se na téma psaní knihy pﬁestal bavit. Medle po
Novém Roce, kdyÏ na‰i mladí nakrmeni a obdarováni odjeli do vlastních jeskyní,
Eva zaãala studovat software Blurb, psát svou ¤ímskou story a vkládat fotografie
do textu.
S nemal˘m zájmem jsem její psaní ¤ímské story sledoval: nejdﬁív mínila napsat
dvacetistránkovou zprávu o na‰í pûtit˘denní náv‰tûvû ¤íma v 2007. Za pár dnÛ
mûla napsan˘ch 40 stran textu. KdyÏ se koncem února pﬁekulila pﬁes 60 stránek,
rozhodla dost! A zadala svÛj text k vytisknutí ‰esti kníÏek z firmy Blurb.
Co jsem zatím o autorce Evû neobjasnil je to, Ïe Eva studovala klasickou historii,
s dÛrazem na ¤ímské Impérium, cel˘ch tûch 35 let, co spolu Ïijeme. KdyÏ na‰i dva
synové konãili stﬁední ‰kolu s v˘teãn˘mi v˘sledky a domáhali se post-pubertální
svobody a samostatnosti. coby vlastníci ﬁidiãského prÛkazu (nikoliv automobilu),
Eva moudﬁe pﬁenesla ãas vyvázan˘ z péãe o syny na péãi o sebe a zapoãala
vysoko‰kolské studium klasické historie na Laurentian Universite. Tímto zpÛsobem
transformovala tu pernou periodu v Ïivotû Ïeny, matky a peãovatelky, kdy potomci
se trhají od domova a vyprazdÀují Ïenám smysl Ïivota, Eva si vyplnila ãas horliv˘m
a metodick˘m studiem latiny, ﬁeãtiny a klasické historie.
Eva zavedla tradici slavit v˘znamná jubilea v ¤ímû: na‰i stﬁíbrnou svatbu (1999),
svoje padesátiny, ãi moje ‰edesátiny. Osobni zku‰enost s ¤ímem byla ãtyrnásobnû
fascinující.
Sledoval jsem Evino tvÛrãí úsilí bedlivû: aÏ do chvíle zadání v˘tisku ‰esti kníÏek,
bylo to experimentování s psaním kníÏky zdarma.
Tento fakt, Ïe ãlovûk pí‰ící mÛÏe psát, aniÏ by za to platil, mi pﬁipadá positivní a
okouzlující; zvlá‰tû v pﬁípadû uÏívání softwaru, kter˘ nejdﬁív zaplatíme a teprve pak
zji‰Èujeme, Ïe to není to pravé a software se v mnoha pﬁípadech neuÏívá i kdyÏ byl
zaplacen. Ale nejen v softwaru, ale kurzy cizích jazykÛ se nejdﬁíve platí, a pak se
teprve zjistí, Ïe uãení jazyka je vlastnû dﬁina. Anebo kurzy v˘uky hry na hudební
nástroj - po‰li nám peníze, a pak si dûlej co chce‰, veskrze nic. Je známo, Ïe mnoho
koupen˘ch knih není nikdy pﬁeãteno - neb lákav˘ch knih je mnoho, ale dobr˘ch knih
je málo.
Takov˘ch pﬁíkladÛ, kdy cosi napﬁed zaplatíme neÏ zjistíme, Ïe se to nehodí, je
mnoho.
Eva zadala vyti‰tûni své kníÏky v pondûlí a v pátek pﬁi‰la po‰tou krabice z tiskárny
Blurb.
Otevﬁeli jsme krabici spolu, vidûl jsem na Evû, Ïe je napjatá, jak se její dílo vyvedlo.
Co budu povídat - 60 stránek vyti‰tûn˘ch na nádherném papíru, svázané do kníÏky
s pevn˘m hﬁbetem, fotografie v nádhern˘ch barvách, text graficky uspoﬁádan˘ a
úhlednû vyti‰tûny byl pro autorku, Evu i pozorovatele kosmick˘m záÏitkem.
Zatelefonoval jsem Mervynovi, Ïe knihu o ¤ímu máme doma a Mervyn se pﬁihnal
za pÛl hodiny; byl okouzlen. DrÏel kníÏku v ruce, listoval a mudroval nad mílovou
cestou mezi úmyslem napsat knihu a ohmatávat vyti‰tûnou kníÏku; Eva svítila jako
záﬁivka a jeden v˘tisk Mervynovi vûnovala - vÏdyÈ on to byl, kdo ji Blurb ukázal.
V následujících dnech se u nás objevilo tucet na‰ich znám˘ch zvûdav˘ch na
v˘sledek. Pozoroval jsem radost autorky, ale více mne zaujaly svítící oãi, ve kter˘ch
se dala ãíst jednoduchá vûta: TOHLE DOKÁÎU TAKY! (teì kdyÏ vidím v˘sledek.)
Pﬁi‰el Petr Bernier, kter˘ se léta obírá nápadem sepsat historii své prÛkopnické
rodiny a za t˘den mi volal, Ïe uÏ má tﬁicet stránek a kníÏku rozdá na v˘roãním sjezdu
rodiny BernierÛ.
Jamie okamÏitû urychlil kniÏní zpracování sluÏební cesty do ·panûlska a
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Kniha
Marie Gabánkové
s více neÏ padesáti
barevn˘mi reprodukcemi

body broken
body redeemed

Forgotten
News

Published by PIQUANT EDITIONS
in Great Britain, 2007

Cena 30 dolarÛ!
Zájemci zavolejte na tel. ãíslo
416/535-8063
nebo 416/530-4222
E-mail: gabankova@paintinggallery.net
www.paintinggallery.net
nebo
P.O. Box 176, Station E,, Toronto, ON M6H 4E2
Portugalska.
Mark dokonãuje s pomocí Blurb své milované téma o otevﬁení severní plavební
cesty.
Eva ukázala svou kníÏku ãlenÛm svého klubu Aikido (eh, ﬁíká se tomu dojo), a ‰est
aikidistÛ tímto ãasem pí‰e svou knihu.
KaÏdá kníÏka napsaná a vydaná prostﬁednictvím firmy Blurb se pﬁesune do Blurb
obchodu, kde je k dispozici zájemcÛm k zakoupení. Tato ãást podniku Blurb dává
autorovi moÏnost, aby jeho dílko bylo dostupné veﬁejnosti (http://www.blurb.com/
bookstore/detail/188377?alt=ROME%2C+as+listed+under+History) a je nemalé
potû‰ení autora, b˘t zveﬁejnûn.
Sedûli jsem s Mervynem u kafe v kavárnû Books&Beans a vyprávûl jsem mu o tûch
svítících oãích budoucích autorÛ a dal jsem mu plnou satisfakci, Ïe jeho parafráze
Napoleona, Ïe KAÎD¯ âLOVùK NOSÍ V HLAVù KNIHU, se dle mého pozorování
100% potvrdila. Mervym se potû‰eny usmíval a ﬁekl, Ïe to není jedna kniha v hlavû,
ale TUCET knih!
Pak jsme velebili digitální revoluci, která umoÏÀuje nápady pﬁed deseti lety témûﬁ
neproveditelné (bez znaãné finanãní investice) a Mervyn se rozpovídal o moderních
depresích a syndromech - coÏ je jeho oblíbené téma, o lidech, co nevûdí, jak dobﬁe
se mají.
Doma jsem uvidûl Evu Èukat do poãítaãe; podíval jsem se na monitor pﬁes rameno,
coÏ nemá ráda, a vidím, Ïe pí‰e tﬁetí kapitolu své druhé kníÏky Veselé historky z
nudné historie.
Zavolám Mervynovi a povím mu, Ïe mûl s tím TUCTEM knih v hlavû pravdu; bude
mít radost - jako má kaÏd˘, kdyÏ se trefí do ãerného.
Ross Firla- Sudbury
***

Test: Autobus jede doleva
90 % dûti pﬁed‰kolního vûku v USA odpovûdûlo na otázku: “Proã si
myslí‰, Ïe autobus jede doleva?” dûti odpovûdûly:
“ProtoÏe nevidím dveﬁe autobusu, ty jsou na druhé stranû.”
Jak se teì cítíte??
Zaslal jj.

12

satellite

Liga slibuje velmi
dramatick˘ závûr jara
Nejen televizní diváci, ale i fotbaloví
pﬁíznivci v Kanadû mají moÏnost sledovat
ãeskou ligu pﬁes internet. Kvalitou sice
zaostává za evropskou ‰piãkou, ale
dramatiãností ji v mnohém pﬁedãí. Po
derby Slavia-Sparta, na které upozornil v
kanadské televizi i Dick Howard, pﬁi‰la v
24. a 25. kole dvû dramatická utkání.
Pﬁed t˘dnem se bohové spikli proti Slavii
v Plzni. Nejprve v prvém poloãase
rozhodãí Kocourek neodpískal penaltu
za faul na Toleckého. V druhém si to v‰ak
vynahradil a dvakrát ukázal na znaãku
pokutového kopu po hraní rukou
plzeÀsk˘ch obráncÛ. Prvním exekutorem
byl dobrovolník Kalivoda, kter˘ chtûl
odãinit ãervenou kartu z derby. Jeho stﬁelu
do pravého dolního rohu plzeÀsk˘ brankáﬁ
Luká‰ Krbeãek chytil. V závûru mûl
stejnou pﬁíleÏitost Francouz Tavarez.
Zamíﬁil do stejného místa a opût tam byl
brankáﬁ Krbeãek, kter˘ se stal hrdinou
utkání. Slávistické penaltové trápení
pokraãovalo i v zápase proti Liberci. V
druhém poloãase sice uzdraven˘
·enkeﬁík, vstﬁelil branku, ale pak opût
nedal penaltu. Sparta podle oãekávání
splnila své minimum doma proti
Budûjovicím brankou Horvátha a na
Kladnû, kdy branku vstﬁelil Daniel Koláﬁ.
Skuteãné drama bylo v boji o záchranu v
Mostû, domácí SIAD vedl v poloãase 2:1,
ale Bohemians dokázali otoãit v˘voj utkání
a v závûru dokázali pojistit vítûzství.
UÏ jen pût kol zb˘vá do konce
prvoligového jara, ale stále je o co hrát na
tﬁech frontách. V boji o titul jsou Sparta se
Slavií, o 3. místo a Pohár UEFA usilují
Brno, Teplice a Ostrava.
V sestupov˘ch vodách jsou nejvíc
namoãeni Most, Kladno a Bohemians
1905.
Sparta i Slavia v nedûli vyhrály, takÏe
mají shodnû 53 bodÛ, a pokud by mûly
stejn˘ poãet také po 30. kole, vzhledem
k lep‰ím vzájemn˘m zápasÛm bude
mistrem Slavia. Los sice mírnû favorizuje
Spartu, ale... Doma má zachraÀující se
Most a Brno s Ostravou bojující o tﬁetí
pﬁíãku. Slavia jede tﬁikrát ven na trávníky
nepﬁíjemn˘ch soupeﬁÛ.
Do bitvy o tﬁetí pﬁíãku promluví nejen
duely Brna a Ostravy na Letné, ale i
vzájemn˘ souboj ve 27. kole v Brnû. Ze
situace mohou nejvíc tûÏit Teplice.
Boj o záchranu uÏ tﬁi pﬁímo ohroÏené
dohromady nesvede. Nejlépe je na tom
ve vzájemn˘ch zápasech této trojice
Kladno, které s Mostem dvakrát
remizovalo, ale na jeho trávníku dalo o
gól víc, a Bohemku jednou porazilo. Ta je
na tom lépe ve vzájemném mûﬁení s
Mostem díky dvûma v˘hrám, ale z trojice
má nejtûÏ‰í los.

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Bloor St. W

Ossington Ave.

Sports

1-416

281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

24.kolo: Slovan Liberec-Mladá Boleslav
1:2 (0:1) 5670 divákÛ, Baník OstravaJablonec 3:0 (0:0) 9033, Bohemians
1905-Kladno 1:1 (0:0) 5842, Sparta
Praha-âeské Budûjovice 1:0 (0:0) 7180,
Brno-SIAD Most 2:1 (1:1) 4250, TepliceSigma Olomouc 1:1 (1:0) 4095, Tescoma
Zlín-Viktoria ÎiÏkov 0:0, 3086, Viktoria
PlzeÀ-Slavia Praha 0:0 (0:0) 4122.
25.kolo: âeské Budûjovice-Brno 0:2 (0:1)
3047, Kladno-Sparta Praha 0:1 (0:0)
4000, Mladá Boleslav-Baník Ostrava 3:1
(2:1) 4025, Slavia Praha-Slovan Liberec
1:0 (0:0) 5751. Jablonec-Tescoma Zlín
0:3 (0:1) 2854, Sigma Olomouc-Viktoria
PlzeÀ 1:0 (1:0) 3314, Viktoria ÎiÏkovTeplice 1:2 (1:0) 4125, SIAD MostBohemians 1905 2:4 (2:1) 6320.
***
Tabulka
1. Sparta
2. Slavia
3. Brno
4. Teplice
5. Ostrava
6. Liberec
7. Boleslav
8. Zlín
9. PlzeÀ
10. Olomouc
11. ÎiÏkov
12. Budûjovice
13. Jablonec
14. Bohemians
15. Kladno
16. Most

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

16 5 4 46:18
15 8 2 37:15
13 6 6 37:29
13 5 7 33:23
11 9 5 41:26
9 7 9 28:25
8 9 8 31:32
9 6 10 25:27
8 7 10 22:29
6 12 7 16:20
7 7 11 30:43
7 6 12 25:31
6 8 11 16:26
4 9 12 21:35
4 8 13 25:37
4 8 13 29:46

53
53
45
44
42
34
33
33
31
30
28
27
26
21
20
20

V dobr˘ch rukách
Ko‰ice-sme/Peter Fukatsch-Útoãník MFK
Ko‰ice Ján Novák dal za dva t˘Ïdne dvakrát
po ‰tyri góly - Sencu a Dubnici. Okrem
streleckého unikátu nielen v na‰ich
konãinách, dvadsaÈtriroãn˘ mladík z
trebi‰ovsk˘m rodiskom nepriamo vyzval
nazrieÈ do archívov.
Z na‰ich futbalistov sa dupºa v takom
krátkom ãase nepodarila nikomu.
âeskoslovensk˘m ligov˘m rekordérom je
z roku 1961 Pre‰ovãan Alojz Martinãek.
Titul získali v povojnovej republike tri
slovenské kluby dovedna 14 ráz - Slovan 8,
Trnava 5, âH Bratislava 1. Kraºa strelcov
sme mali od roku 1959, odkedy sa oficiálne
udeºoval titul ligového kanoniera aÏ 25 ráz!
Adamca, Dubovského, Masného,
âapkoviãa, Galisa si pamätajú mnohí,
Pavloviãa, Petro‰a (obaja Pre‰ov), Józsu
(Lok. Ko‰ice), Bencza (Tenãín), Puchera
(Nitra) málokto.
Novák je stále e‰te neznámym futbalistom.
Vystupuje tak trochu brazílsky. Baví sa a
nerobí z rekordov vedu. Viete, Ïe ste uÏ na
ãele kanonierov, sp˘tali sa ho pred
kamerami. „Teraz uÏ áno, povedali ste mi
to.“
Pred sezónou Novák hovoril, Ïe sa
potrebuje zlep‰iÈ - v streºbe. V˘bornému
dubnickému brankárovi Perni‰ovi dal gól
rozumnou
technickou
strelou,
nechytateºnou bombou, v situácii, keì bol
sám pred ním a doráÏkou po prihrávke. V
‰tyroch rôznych situáciách. Zlep‰il sa aÏ
neãakane r˘chlo. Novák meria 175 cm,
váÏi 73 kg. Priznáva sa, Ïe nie je strelecky
obojnoh˘.
Má v˘borného trénera. Ján Kozák star‰í v
na‰om futbale nieão preskákal. Za
reprezentáciu hral 55 zápasov. Bol
stredopoliar, ale dal 9 gólov. Je tréner,
ktor˘ vynadal uÏ azda kaÏdému rozhodcovi.
Vyletí, vypení, v rozhovoroch je v‰ak vÏdy
jeden z najochotnej‰ích „spoluhráãov.“
Strelecká nádej je v dobr˘ch, spravodliv˘ch
rukách.
***

Tenis: Davis Cup
âR-Rusko 2:3
Slovensko-Gruzie 4:1.

April 24, 2008

Slovenská CorgoÀ liga
24.KOLO: FC Senec-FC Nitra 1:0 (0:0),
M·K Îilina Artmedia 0:1 (0:1), AS
Trenãín-Banská Bystrica 1:3 (0:2). FC
ViOn Zl.Moravce-Slovan Bratislava 0:1
(0:0), Spartak Trnava-MFK Ko‰ice 2:0
(1:0), FK ZTS Dubnica MFK RuÏomberok
1:1 (0:1)
25.KOLO: MFK Ko‰ice-FK ZTS Dubnica
6:2 (3:1), Banská Bystrica-FC Senec 2:0
(1:0), FC Nitra-Spartak Trnava 0:0 (0:0),
MFK RuÏomberok-FC ViOn Zl.Moravce
2:2 (1:1, Artmedia-AS Trenãín 1:0
(0:0),Slovan Bratislava M·K Îilina 0:0.
***

‰Èastia,“ priznal kapitán víÈazného muÏstva
Róbert Döme, ktor˘ posilnil muÏstvo v
rozbehnutej sezóne.
Obaja finalisti budú reprezentovaÈ Slovensko v
pripravovanej Lige majstrov 2008/2009. Slovan
postúpil priamo do hlavnej súÈaÏe, k˘m Ko‰ice
ãaká kvalifkácia.
Finále extraligy sa skonãilo, pozornosÈ
fanú‰ikov sa teraz obráti na kaÏdoroãn˘ vrchol
- majstrovstvá sveta. ·ampionát bude po prv˘
raz v kolíske hokeja v Kanade (2. - 18. mája).
MuÏstvo trénera Júliusa ·uplera má za sebou
prvú fázu prípravy a na budúci t˘ÏdeÀ pribudnú
do muÏstva ìal‰í hráãi.
Jednotlivá utkání: Slovan-Ko‰ice 4:2 a 5:1,
Ko‰ice-Slovan 0:2 a 4:0, Slovan-Ko‰ice 1:5,
Ko‰ice-Slovan 3:2 po predl., a Slovan-Ko‰ice
3:2.
***

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

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

20
18
13
12
12
9
10
7
5
5
4
2

2
4
5
6
4
9
4
7
9
6
7
3

3
3
7
7
9
7
11
11
11
14
14
20

58:21
54:21
28:16
42:29
38:29
38:34
32:32
29:30
26:40
19:48
19:38
22:67

62
58
44
42
40
36
34
28
24
21
19
9

KARLOVY VARY - SLAVIA
4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Dva góly Jaroslava Kristka prodlouÏily
finále, mistra urãí aÏ sedm˘ zápas
Karlovy Vary-hokej.cz-âTK-·est˘m zápasem
pokraãovalo finále âeská poji‰Èovna play off
O2 extraligy, v nûmÏ dosud vedla praÏská
Slavia 3:2 na zápasy. Duel v Karlov˘ch Varech
tak mohl urãit drÏitele trofeje pro vítûze nejvy‰‰í
soutûÏe. Svûﬁence Vladimíra RÛÏiãky star‰ího
dûlila od zisku titulu jediná v˘hra, kterou v‰ak
t˘m v lázeÀském mûstû vybojoval. Dvûma
góly v první tﬁetinû k v˘hﬁe Energie v˘raznû
pﬁispûl útoãník Jaroslav Kristek. Stejnû jako
obû semifinálové série musí i tu finálovou
rozseknout aÏ poslední moÏn˘ zápas, kter˘
se hrál ve stﬁedu do úplného rozhodnutí bez
samostatn˘ch nájezdÛ.
Branky a nahrávky: 10. Kristek (Nûmec),
17. Kristek (Nûmec), 47. Mudroch
(¤ezníãek), 60. Melenovsk˘ (Kristek) - 18.
Bednáﬁ (Drtina). Diváci: 4680 (vyprodáno).
Pﬁedchozí zápasy: Slavia-Karlovy Vary 4:5
a 5:2, Karlovy Vary-Slavia 3:4 a 8:2, SlaviaKarlovy Vary 4:0.
***
BaráÏ o ligu: Ústí-Mladá Boleslav 4:0, 0:3 a
0:4. Hraje se na sedm zápasÛ.
***

Slovan to zvládol:
má siedmy titul

âe‰i a Slováci v NHL
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40
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45
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Gáborik
Prospal
Jágr
·Èastn˘ Paul **
Hemsk˘
Plekanec
Hossa Marian
S˘kora
Erat
Vrbata
Michálek Milan
Hejduk
Lang
Demitra
Kaberle
Chara
Kotalík
Îidlick˘
Hudler
·atan
Straka
Vi‰Àovsk˘
Kubina
Rozsíval
Svato‰
Meszaros
Va‰íãek
Hlavac
Hanzal
Holík
·paãek
Kuba
Fleischman
Bonk
Havlat
Krejãí
Zedník
Olesz
Nagy
V˘born˘
Hamrlík
Novotny
Kaberle Fr.
Handzu‰
Stümpel
Klesla
Dvoﬁák
PrÛcha
Radivojeviã
Michálek Zb.
Tlust˘ *
Ruãínsk˘
Martínek
Hejda
·koula
Krajíãek
Malík
Jurãina
Modr˘
Sekera *
Hossa Marcel
Sobotka *
Vokoun @
Mezei
RuÏiãka
·míd
Plíhal
·Èastn˘ Yan **
Baranka
Polák
Budaj @
Ha‰ek @
Schwarz @
Lojek
Kaspar
Halák @
Pavelec @
Koãí

S Min 77
CTam/Phi 80
C Ran 82
S Col
66
C Edm 74
C Mon 81
S Atl/Pit 72
C Pit
81
C Nas
76
C Pho
76
C SJ
79
C Col
77
C Chi
76
S Min 68
C Tor
82
S Bos
77
C Buf
79
C Nas
79
C Det
81
S Isl
80
C Ran 65
S LA
82
C Tor
72
C Ran 80
S Col
62
S Ott
82
C Isl
81
CNas/Tam 80
C Pho
72
C Atl
82
C Buf
60
C Tam 75
C Was 75
C Nas
79
C Chi
35
C Bos
56
S Flo
54
C Flo
56
S LA
38
C Cmb 66
C Mon 77
C Cmb 65
C Car
80
S LA
82
S Flo
52
C Cmb 82
C Flo
67
C Ran 62
S Min 73
C Pho
75
C Tor
58
C SL
40
C Isl
69
C Cmb 81
C Min 80
C Van 39
C Ran 42
S Was 75
C LA/Phi 80
S Buf
37
SRan/Pho 50
C Bos
48
C Flo
69
S Flo
59
S Phi
14
C Edm 65
C SJ
22
S SL
12
S Ran
1
C SL
6
S Col
35
C Det
41
C SL
2
C Flo
2
C SJ
3
S Mon
6
C Atl
7
C Chi
18

BRATISLAVA-SME-Hokejisti Slovana Bratislava
vyuÏili v˘hodu domáceho prostredia v siedmom,
rozhodujúcom súboji finálovej série 15. roãníka
extraligy a po víÈazstve nad HC Ko‰ice 3:2
vybojovali siedmy titul. Sériu vyhrali 4:3 na
zápasy. Ko‰ice obrátili finálovú sériu z 0:3 na
3:3, ale posledn˘ krok im v Bratislave nevy‰iel
Kapitán Róbert Döme zdvihol nad hlavu víÈazn˘
strieborn˘ pohár a muÏstvo oslavovalo v
Samsung aréne so svojimi fanú‰ikmi. Bratislava
preÏila krásnu hokejovú noc.
Predchádzajúce
prvenstvá
získali
Bratislavãania v rokoch 1998, 2000, 2002, 2003,
2005 a 2007. Útoãník Richard Kapu‰ má so
Slovanom uÏ ‰iesty titul.
Vypredaná osemtisícová hala videla vãera veºkú
taktickú bitku, v ktorej oba tímy mysleli najmä na
zabezpeãenie zadn˘ch radov.
Gólovo bol úspe‰nej‰í Slovan, po presn˘ch
zásahoch Dömeho, Kapu‰a a Kuºhu viedol uÏ
3:0, no Ko‰ice sa nevzdávali. Prv˘krát od roku
2002 oslavoval nov˘ majster titul na vlastnom
ºade.
Slovan v tejto sezóne v extralige dominoval,
jasne vyhral uÏ základnú ãasÈ. Od roku 2004 je
prv˘m muÏstvom, ktoré bolo najlep‰ie v
dlhodobej súÈaÏi i vo vyraìovacej ãasti.
Ko‰ice vybojovali v extralige piatu striebornú
medailu v histórii, v˘born˘mi v˘konmi sa zaslúÏili Vysvûtlivky:
* nováãek
o vyrovnan˘ priebeh finálovej série.
„V rozhodujúcom zápase sme moÏno mali viac ** narozen v Quebecu
@ brankáﬁ
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