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Vlak, kter˘ projel jevi‰tûm…
KdyÏ jsem v pátek veãer odcházel z divadla, uvûdomoval jsem si, Ïe nádraÏí má
své vlastní zákonitosti, Ïe je to svût sám pro sebe. SnaÏil jsem se vybavit si
rozhlasové a divadelní hry nebo filmy, které se odehrávají na nádraÏí ãi nádraÏíãkách
a nakonec jsem si vybavil tﬁi. Shodou okolností dvakrát zde byla rumunská konexe
a pak Hrabalovy Ostﬁe sledované vlaky.
V ‰edesát˘ch letech to byla rozhlasová hra a pozdûji i film Bezejmenná hvûzda.
Pﬁíbûh stárnoucího profesora, kter˘ se setká na venkovském nádraÏí s bohatou
dámou, která v‰ak nemá u sebe nic neÏ Ïetony pro ruletu. Nabídne jí nocleh.
Setkání znamená na malém mûsteãku zároveÀ skandál a spoleãenské znemoÏnûní.
Na nádraÏí se totiÏ potkávají lidé z rÛzn˘ch spoleãensk˘ch vrstev, rÛzného
vzdûlání, rÛzn˘ch zku‰eností. NádraÏí má svÛj ﬁád, svoji pﬁesnost. Lidé mají
zodpovûdnost. Je to svût sám pro sebe. ZároveÀ v‰ak je to svût otevﬁen˘, kde je
moÏné vidût pod pokliãku.
Nevím, jestli mlad˘ rumunsk˘ reÏisér Christian Nemescu znal Hrabalovy Ostﬁe
sledované vlaky, ale ãtyﬁicet let po tomto filmu vznikl film podle skuteãné události
California Dreamin‘ o v˘pravãím, kter˘ odstaví vojensk˘ vlak NATO smûﬁující do
Jugoslávie. Pﬁes vyhroÏování a zastra‰ování tvrdí, Ïe vlak nemá správné celní
papíry a tudíÏ, Ïe nemÛÏe jet pﬁes hranice. Nûkteré scény jsou velice podobné
právû Menzlovu filmu. Christian Nemescu v‰ak tragicky zahynul pﬁed dokonãením
filmu a tak lze tûÏko zodpovûdût otázku, jak ho ovlivnil právû tento oskarov˘ film.
O tom, Ïe film Ostﬁe sledované vlaky stále nûco ve filmovém svûtû znamená
svûdãí i skuteãnost, Ïe byl nedávno znovu uveden na Torontském mezinárodním
filmovém festivalu. Film je v‰ak zakonzervován a nedá se s ním nic dûlat. Poﬁád
máme pﬁed oãima mladého Václava Neckáﬁe. Sv˘m zpÛsobem vypráví nejen o
válce, ale hlavnû o ‰edesát˘ch letech, kdy najednou hrdinové nebyli ãernobíl˘mi
figurkami z Nûmé barikády, ale byly to barevné postavy, které mûly svoje
problémy, svá ega, své touhy, ale i neﬁesti. To v‰e se odehrává v mikrokosmu na
nádraÏí - prostopá‰n˘ v˘pravãí Hubiãka, ãi s pubertou se vypoﬁádávající Milo‰
Hrma, zatímco spoﬁádan˘ pﬁednosta jde i v této dobû po kariéﬁe, po „inspektorské
zahrádce“. Je zde neposlu‰nost i vzdor vÛãi autoritám a podobnû jako ve filmu
Christiana Nemesca se tento odpor objevuje nûkde, kde bychom to neãekali.
Adolf Toman se tedy pokusil hned o nûkolik vûcí. Troufl si udûlat vûc, kterou
v‰ichni v sále znali a vzal na sebe riziko, Ïe lidé budou srovnávat ãtyﬁicet let star˘
film s divadelní hrou. Zde byli obzvlá‰È v nev˘hodû Martin Bonhard, Radka
Tamchynová a Zuzana Novotná. Pﬁiznejme si, Ïe nahradit tehdej‰í ‰piãkové
herce není snadné.
Bylo proto ‰Èastné, Ïe se reÏisér nedrÏel filmové pﬁedlohy, ale Ïe udûlal nûco
nového. V divadelní hﬁe na rozdíl od filmu se v‰e odehrává na nádraÏí. Razítková
scéna se prolíná se závûrem. Milo‰e Hrmu nezastﬁelí z vlaku, ale pﬁi razii na
nádraÏí. Pﬁitom umírá dvakrát. Jednou pﬁed pﬁestávkou v osobní tragédii, po druhé
skuteãnû v závûru hry.
Skuteãnû vztah pﬁednosty s uniformou podûlanou od holubÛ a uhlazeného
v˘pravãího nemohl b˘t lépe dokumentován i generaãnû neÏ Tomá‰em Ma‰kem
a Janem ·mídem, a v divadle nezÛstala jedna tváﬁ váÏná, kdyÏ Jana Fabiánová
cpala ‰i‰kami husu, která byla skoro jako Ïivá a Martin Bonhard za ní pﬁi‰el se
sv˘mi erotick˘mi problémy. Pﬁedstavení mûlo pﬁitom spád, divák se tû‰il, jak se
herci vypoﬁádají s dal‰ími zapeklit˘mi úkoly. Na scénû byly dvû funkãní struktury,
dvû le‰ení: vlevo semafor (místo dramatu a tragédie), vpravo holubník (zde se
odehrává komicky kariérní pﬁednostÛv vzestup).
Adolf Toman, kter˘ Nové divadlo pﬁed ãtyﬁiceti lety v Torontu zakládal, reÏíroval
stejnou hru pﬁed mûsícem v divadle v Nymburce. Mûl proto moÏnost obû
pﬁedstavení porovnat:
AT: Torontské pﬁedstavení se divákÛm líbilo. Ten potlesk nakonec to ohodnotil
docela hezky. Obû pﬁedstavení, jak torontské tak nymburské, se moc od sebe
neli‰ila. Zde vidûli herci na videu nymburské pﬁedstavení. Myslím si, Ïe v
Nymburce budou pﬁekvapení, aÏ uvidí v˘kony z Toronta a jak jsou zde dobﬁí herci.
ABE: Proã právû Ostﬁe sledované vlaky?
AT: Mám rád Hrabala a okolí Nymburka - Kersko, kde pÛsobil. Dûlal jsem jiÏ
PostﬁiÏiny a Obsluhoval jsem anglického krále. Teì jsou to Ostﬁe sledované vlaky.
Nûjak jsem se v nûm na‰el a dûlám ho rád.
ABE: Nemûl jsi strach z toho vzít vûc, kterou lidi znají?

Martin Bonhard a Tomáš Mašek v Ostře sledovaných vlacích

AT: ·el jsem k pÛvodnímu textu a snaÏil jsem se chytnout to trochu jinak neÏ
Menzel ve filmu. Scénáﬁ pak upravil V. N˘vlt a já to pak je‰tû trochu pro‰krtal a
zpﬁeházel. Hrabal totiÏ dává reÏisérovi licenci, Ïe si s tím mÛÏe pohrát.
ABE: Jak tû napadlo dát v‰echno do jedné místnosti na nádraÏí?
AT: To je právû to pûkné na Hrabalovi, Ïe tam mÛÏe hrát v‰echno, Ïe se mohou
prostﬁedí prolínat a pﬁi tom se nemusí mûnit scéna.
ABE: V ãem se Nové divadlo zmûnilo?
AT: Nûkteﬁí mladí herci se vyhráli a jsou mnohem lep‰í neÏ v minulosti. Ze staré
gardy mnû chybí Bohou‰ Máca, to byl herec, na kterého jsem mohl vÏdycky
spolehnout. Tomá‰ je stále skvûl˘. Ale díky tûm ‰ikovn˘m mlad˘m to divadlo mÛÏe
pokraãovat.
ABE: Myslí‰, Ïe by Nové divadlo obstálo v konkurenci v âechách? Chtûl
bys udûlat takov˘ experiment?
AT: To by byl zajímav˘ experiment. Muselo by to b˘t nûco specifického a pak s
tím jet do Prahy. Dnes je o takovou spolupráci v âechách zájem.
ABE: A tvoje nejbliÏ‰í budoucnost?
AT: Skonãil jsem funkci námûstka ministra kultury a teì se vûnuji EXPU 2010 v
·anghaji. Pﬁipravuji ãesk˘ pavilon na svûtovou v˘stavu.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Znám˘ slovensk˘ muzikál byl souãasnû i premiérov˘m
vystoupením nového slovenského krajanského divadla

HORÚCE
LETO 68
od najúspe‰nej‰ieho
slovenského dramatika Viliama
Klimáãka, ktorú napísal pri
príleÏitosti 40. v˘roãia od
okupácie pre Torontské
slovenské divadlo.
Predstavenie sa koná
vo Fairview Theatre,
Toronto Public Library,

Fax: 011-420/274-770-929
E-mail: abe@zpravy.ca
abe@satellite1-416.com
www.satellite1-416.com
www.zpravy.org
www.zpravy.ca

Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. KaÏd˘
je srdeãnû vítán. Zaãátek nedûlních
bohosluÏeb je v 11:00. 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: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. 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. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. 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.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jiﬁí Macenauer 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: 15.
11. 2008 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 15. 11. 2008 v 17:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
16. 11. 2008 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

TORONTSKÉ
SLOVENSKÉ DIVADLO
UVÁDZA SVETOVÚ PREMIÉRU
DIVADELNEJ HRY

Paid in Toronto
CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY
published by ABE
P.O. Box 176, Station „E",
Toronto, Ont. M6H 4E2
Telefon: 416/530-4222

âeská adresa: ABE/âIÎINSKÁ
·tefánikova 387, 500 11 Hradec Králové 11
Tel.: 491 020 362
Fax: 274 770 929
Ale‰ Bﬁezina - redaktor;
Advertising rates: 22.00 per inch/col.
$ 1.65 CDN per line/col.
Pﬁedplatné:
v Kanadû $ 38,10 + $ 1,90 (GST) = $ 40,00,
pro ostatní svût CND/US $ 60 .
v âR 1000 Kã, na Slovensku 1200 SK
PDF elektronicky $ 22 V âR a na Slovensku 200 Kã (240 SK)

November 6, 2008

35 Fairview Mall Dr. v North Yorku
(na Sheppard Line TTC zástavka Don
Mills, parkovanie zdarma)

Muzikál Na skle maºované, jehoÏ premiéra se konala v sobotu 18.10.2008 v prostorném sále
torontské katolické ‰koly Sv. Josefa, byl souãasnû i debutem tﬁicetiãlenného amatérského
divadelního a taneãního souboru Slovenská mladá scéna. Pod reÏijním vedením Jozefa
Janto‰ky nacviãil soubor bûhem asi pÛl roku populární zpûvohru o zbojníku Juraji Jáno‰íkovi
(od jehoÏ narození uplynulo letos 320 let). Pﬁekvapením pro mnohé diváky bylo netradiãní
pojetí hudebního doprovodu: rockové aranÏmá lidov˘ch písní, které ze záznamu doprovázelo
v˘bornû zatanãené folklórní tance v nádhern˘ch slovensk˘ch kost˘mech. Souãástí záznamu
byl ov‰em i vlastní zpûv jednotliv˘ch protagonistÛ, kteﬁí - alespoÀ bûhem posledního z
celkem tﬁí víkendov˘ch pﬁedstavení - bezchybnû imitovali zpûv formou “playbacku”.
Nejednou v prÛbûhu pﬁedstavení se obecenstvo dalo strhnout podmaniv˘mi melodiemi i
krásou folklórnû ladûn˘ch kost˘mÛ a zaãalo spontánnû tleskat do rytmu.
Foto i text: Jan Rotbauer www.canadianczech.com
***

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 a 169)
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 a169)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

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.

Premiéra je v piatok,
9. januára 2009 o 20. hodine.
ëal‰ie predstavenia sú
v sobotu, 10. januára 2009
o 15. a o 20. hodine
Cena vstupeniek je $20.00.
Vstupenky si môÏete objednaÈ na
telefónnom ãísle 416/221-0882,
alebo na adrese
divadlo@torontskeslovenskedivadlo.com

Kalendáﬁ
15.11. (so) 16:00
The Littlest Sled Dog
Kﬁest knihy
Vl. Krykorka a M. Kusugak
172 Rusthtone Rd.
416/656-5449
***
16.11. (ne) 11:30
Vánoãní trhy Sokola
Kostel sv. Václava
***
21.11. (pá) 19:30
Swing in the Christmas
Jiﬁí Grosman, MMM a Ian Mac Quintent
The Assembly Hall
***
23.11. (ne) 18:00
Slovenské divadlo Mafianské historky
1573 Bloor St. W.
***
29. 11. (so)
Predvianoãn˘ bazár kostola sv. Pavla
**
29.11. (so) 19:00
Jiﬁí Grosman a Laco Deczi
na Masaryktownu
***
29.11. (so) 19:00
Mikulá‰ská zábava Sokola
Hala kostela sv. Václava
***
30.11. (ne) 17:00
Jiﬁí Grosman a Laco Deczi
Nokturna ve mûstû
Kostel sv. Václava
***
7.12. (ne) 17:00
Muzika na rohu
Restaurace Praha -Masaryktown
***
7.12. 18:30
Marka Rajna a Nicolette
Kostol sv. Cyrila a Metoda-Mississauga

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
5. 11. 2008 v 17:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
20. 10. 2008
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Americk˘m prezidentem
bude Obama
Demokrat Barack Obama bude pﬁí‰tím
prezidentem Spojen˘ch státÛ, prvním tmavé
pleti. Ve volbách potvrdil roli favorita, o
v˘sledcích je rozhodnuto ve vût‰inû státÛ. V
dobû uzávûrky mûl Obama uÏ jist˘ch 349
volitelÛ, potﬁeboval jich 270. Republikán John
McCain uznal svou poráÏku.

Toronto/USA
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Legenda ãeskoslovenského jazzu,

Czech &Slovak Institutions

Laco Deczi,

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

zavítá do Toronta.

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

„Pokud je tu stále nûkdo, kdo pochybuje a
diví se, kdo se ptá, zda potﬁebujeme zmûnu dne‰ek je va‰e odpovûì,“ ﬁekl v proslovu
Barack Obama.
Obama bude do funkce oficiálnû jmenován
20. ledna 2009. Stávající republikánsk˘
prezident Bush uÏ jej pozval do Bílého domu.
Vzkázal mu, aÈ ho nav‰tíví hned, jak to bude
moÏné.
UÏ tento t˘den zaãne Obama plnit nûkteré z
povinností prezidenta Spojen˘ch státÛ.
Následujících nûkolik dnÛ stráví se sv˘mi
poradci, aby mohl co nejdﬁív oznámit sloÏení
svého “pﬁechodného” t˘mu. Kandidáty na
‰éfa tohoto poradního sboru jsou podle listu
Chicago Tribune kogresman Rahm Emanuel
a b˘val˘ ‰éf demokratÛ v Senátu Tom Daschle.
Vítûzství pﬁisuzovaly demokratickému
kandidátovi prÛzkumy veﬁejného mínûní i
prÛbûÏné v˘sledky, které pﬁicházely bûhem
volebního veãera a noci. Rozhodující byl zisk
státu Ohio - díky nûmu se Obama pﬁehoupl
pﬁes 200 volitelÛ a staãilo mu získat
demokratické státy na západním pobﬁeÏí.
Hlavním dÛvodem vítûzství demokratického
kandidáta byla ekonomická situace a
katastrofální
politika
pﬁedchozího
republikánského prezidenta George W.
Bushe, od které se John McCain v˘raznû
distancoval. Nutno ﬁíci, Ïe kampaÀ byla
vedena aÏ nezvykle dÏentlmensky, coÏ se
projevilo i v okamÏiku, kdy byl znám vítûz
voleb. McCain pﬁislíbil Obamovi pomoc a
Obama ocenil pﬁedvolební kampaÀ tandemu
John McCain-Sarah Palin, coÏ napﬁíklad ostﬁe
kontrastuje se situací pﬁed osmi lety.
abe/cnn/mfd, foto: cnn
***

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

Pouze dvû vystoupeni - nezapomeÀte si rezervovat lístky.
Sobota. 29. listopadu v 19:00,
restaurace Praha, Masaryktown - 416/289-0283
Nedûle, 30. listopadu v 17:00,
v rámci cyklu Nokturna v mûstû v kostele Sv. Václava
Tel.: 905/232-3092, vstupné 25 dolarÛ
Na obou koncertech vystoupí pan Deczi
v doprovodu jazz bandu Jiﬁího Grosmana

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

V tûlocviãnû klubu
Steeles West Gymnastics

V tûlocviãnû
‰koly George Harvey
1700 Keele Street
(Keele & Eglinton):
Cviãení mládeÏe od 6 do 12 let
basketbal, volejbal, sálová kopaná,
stolní tenis aj.
ve stﬁedu od 19:00 do 20:30 hod
Cviãení muÏÛ a Ïen
Prostná, posilování, aerobik
ve stﬁedu od 20:30 do 22:00 hod.
Rekreaãní volejbal muÏÛ a Ïen
v pondûlí od 19:30 do 22:00 hod.

Dal‰í informace sdûlí:
Hana Jurásková: 905/838-2541
Jan Waldauf: 416/535-1413

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

Pﬁijìte si zacviãit, zahrát
volejbal do Sokola!

601 Magnetic Drive
(Dufferin & Steeles):
Cviãení ÏákÛ a ÏákyÀ od 5 do 12 let
základní tûlocvik a gymnastika,
lyÏování v zimû
v sobotu od 15:45 do 18:00 hod.

âesk˘ konzulát v Torontu

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

Evanjelick˘ cirkevn˘ a.v. zbor sv. Pavla
v Toronte, na 1442 Davenport Rd.
bratsko-sestersky poz˘va celé ‰iroké krajanské spoloãenstvo

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

na Predvianoãn˘ BAZÁR 2008

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

v sobotu 29. novembra 2008 od 10:00.
UÏ tradiãne ponúka svoje mäsiarske a údenárske v˘robky,
vianoãné
koláãe a peãivo a poãas bazárového dÀa slovenskú zakáºaãku.
Pripravená bude aj zaujímavá tombola.
Väã‰ie objednávky prosíme ohlásiÈ, zaslaÈ vopred na
telefonické ãísla:

416/658-9793 a 416/656-5259.

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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Toronto

Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

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

Toronto vzpomínalo 90. v˘roãí zaloÏení âeskoslovenska
âeskému (nebo - chcete-li - ãeskoslovenskému) Torontu se letos sotva dá vytknout nezájem o historii na‰í rodné zemû.
Jedním z dÛvodÛ, proã leto‰ní rok byl v Torontu tak bohat˘ na programy se zamûﬁením na ãeskou a ãeskoslovenskou historii
- vedle osudového flirtování na‰í historie s ãíslicí 8 - je nepochybnû pﬁítomnost ãeského generálního konzulátu v Torontu. Není
mnoho akcí, na nichÏ by se konzulát - a zvlá‰È v˘raznû generální konzul Richard Krpaã - nepodílel: na Torontské univerzitû
bylo v ãervnu vzpomenuto procesu s Miladou Horákovou, zaãátkem minulého mûsíce od 2. do 4. ﬁíjna 2008 na Torontské
univerzitû (a jeden veãer i v BaÈovû muzeu obuvi) probíhala fenomenální (jak ji jeden z úãastníkÛ nazval) mezinárodní
konference o âeskoslovensku, na níÏ pﬁedná‰elo 34 akademikÛ z tuctu kanadsk˘ch, evropsk˘ch a americk˘ch univerzit a
byl promítán film o Ïivotû Edy Ottové; ve Ford Centru dirigent Kerry Stratton a Toronto Philharmonia provedli Mou vlast {a
Richard Krpaã pronesl mimoﬁádnû krásnou ﬁeã); v kostele sv. Václava bylo 26. ﬁíjna (a pﬁed torontskou radnicí o dva dny
pozdûji) pod zá‰titou generálního konzulátu vzpomenuto 90. v˘roãí zaloÏení samostatné âeskoslovenské republiky. Jediná
akce, rovnûÏ spjatá s na‰í historií, jíÏ se konzulát aktivnû nezúãastnil, je hra Ostﬁe sledované vlaky, kterou pﬁijel reÏírovat Adolf
Toman a kterou Nové divadlo provedlo ve dnech 31. ﬁíjna - 2. listopadu.

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:

Dagmar Rydlová, John Morawetz a Josef Čermák přebírají cenu
Jana Masaryka

Vzpomínka na 28. ﬁíjen
Vzpomínka v kostele sv. Václava 26.
ﬁíjna byla poﬁádána âesk˘m a
Slovensk˘m sdruÏením v Kanadû,
kostelem sv. Václava, Masarykov˘m
ústavem a Sokolem Kanada pod zá‰titou
Generálního konzulátu âeské republiky
v Torontu. Byla zahájena ãeskou,
slovenskou a kanadskou hymnou v
pﬁednesu ãlena sboru Torontské opery
Jánem Vaculíkem, kter˘ sv˘m nádhern˘m
barytonem obohatil uÏ nejednu
krajanskou akci. Poﬁad ﬁídila ãlenka
Slovenského divadla TáÀa Pastorová.
Úvodní slovo pronesl generální konzul
Richard Krpaã. Bylo to nezvyklé úvodní

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

âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE
909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net
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Vztyčení vlajky před
torontskou radnicí
Foto: J. Rotbauer -www.canadianczech.com

slovo: jednak proto, Ïe Richard Krpaã je
pÛsobiv˘ ﬁeãník a jednak proto, Ïe
znaãnou ãást jeho projevu vûnoval
popsání zásluh tﬁí ãlenÛ komunity, jimÏ
pﬁedal pamûtní medaili Jana Masaryka,
tradici, kterou zaãal v minulém roce.
Leto‰ními recipienty jsou jeden z
nejslavnûj‰ích kanadsk˘ch hudebních
skladatelÛ Oskar Morawetz in memoriam,
neoficiální vyslankynû ãeské hudby v
Torontu Dagmar Rydlová a já (hlavnû asi
proto, Ïe kdyÏ Ïijete dost dlouho, tak se
na vás dostane). Medaili pro Oskara
Morawtze pﬁevzal jeho bratr John, kter˘
Jana Masaryka znal z doby, kdy Jan se
sv˘m otcem, tehdy je‰tû profesorem
Tomá‰em Masarykem, nav‰tûvoval
Morawtzovu rodinu v âechách a pozdûji
jiÏ bez svého otce v Torontu.
První ãást programu, kterou znamenitû
pﬁipravila Dagmar Rydlová, byla
vûnována hudbû, jak uÏ nasvûdãuje
název programu “Osmiãky v ãeské historii
a hudbû”. Sly‰eli jsme v ní v podání Jána
Vaculíka, sopranistky Jennifer Cullen,
klavíristky Kate Carver, varhanice Marijy
Mihalyakové a Pavla Krále, prÛvodce
programem, k roku 1348 píseÀ ze 14.
století z doby Karla IV., k roku 1848 píseÀ
“Struna naladûná” (A. Dvoﬁák, Cikánské
písnû), píseÀ “Nekamenujte proroky” (B.
Smetana - z cyklu Veãerní písnû), árii
Pﬁemysla “O vy lípy” ze Smetanovy opery
Libu‰e, árii “My cizinou jsme bloudili” z
Dvoﬁákovy opery Jakobín, “Modlitbu” z
Janáãkovy opery Její pastorkyÀa; k roku
1938 “Barytonové sólo” z Polní m‰e B.
MartinÛ; k roku 1968 “Modlitbu pro Martu”
(hudba Jindﬁich Brabec, text Petr Rada).
Po pﬁestávce Ïáci ãeské ‰koly si nás
podmanili zazpíváním Masarykovy

oblíbené písnû “Ach, synku, synku” a
Pari Tosh Mehta, ‰éfproducent
nezávisl˘ch producentÛ pronesl úvodní
slovo k filmu Markéty Slepãíkové “Three
Waves”, o pﬁínosu tﬁí generací ãesk˘ch a
slovensk˘ch emigrantÛ a uprchlíkÛ, z
nûhoÏ bylo promítnuto asi dvacet minut
v˘ÀatkÛ.
Souãástí programu byly dvû panelové
v˘stavy: v˘stava uspoﬁádaná âesk˘m a
slovensk˘m sdruÏením v Kanadû, III.
odboj âSR po roce 1948 (o pﬁísun panelÛ
do Kanady z Brna se zvlá‰È zaslouÏil Ing.
Vladimír Rydlo) a v˘stava Rok 1968,
pﬁipravená Generálním konzulátem.
***
Vztyãení ãeské vlajky
pﬁed torontskou radnicí
v poledne 28. ﬁíjna
I toto je nûco, za co na‰e komunita vdûãí
Richardu Krpaãovi.
Snad proto, Ïe tento akt se v Torontu
konal poprvé, vût‰ina z nás byla nûjak
zjihlá. Nûkdo víc a nûkdo míÀ. Podle
toho, jak dlouho Ïijeme mimo svou rodnou
zem, a podle na‰eho citového ãi
politického ladûní. Richard Krpaã pronesl
jeden ze sv˘ch komorních projevÛ, které
zanechávají nezvykle hluboké stopy v
povûdomí posluchaãÛ. Tentokrát zvlá‰È
silnû zapÛsobil citát z dávn˘ch dopisÛ
ruského legionáﬁe, Richardova pradûda,
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jenÏ skoro vû‰tecky popsal budoucnost
Ruska pod vládou bol‰evikÛ; a citát z ﬁeãi
Neville Chamberlaina o “daleké zemiãce”
a sváru mezi národy, “o nichÏ nic nevíme.”
Vlajku vztyãili dva muÏi nepochybnû
nejpovolanûj‰í mezi námi, jeden z
posledních legionáﬁÛ, Franti‰ek Tesaﬁ a
nejpﬁednûj‰í z kanadsk˘ch SokolÛ, Jan
Waldauf.
***
Poﬁad na rozhlasové stanici 96.3
Odpoledne 28. ﬁíjna se skupina, která tak
nádhernû provedla program “Osmiãky v
ãeské historii a hudbû” 26. ﬁíjna v kostele
sv. Václava, svého úkolu zhostila stejnû
úspû‰nû na rozhlasové stanici 96.3, jeÏ
koncert zásluhou Blanky Rohnové
vysílala, pouze s dvûma zmûnami:
klavíristku Kate Carver vystﬁídala Joy Lee
a Krpaã ve svém projevu pouÏil
pﬁítomného krajana, aby ãetl citáty z
dopisu jeho pradûda a z ﬁeãi Neville
Chamberlaina.

Toronto
***
Ostﬁe sledované vlaky a koncert
Panochova kvarteta
Ani jiÏ zmínûná skvûlá hra zaloÏená na
Hrabalovû textu, mimoﬁádnû úspû‰nû
provedená Nov˘m divadlem z ãásti urãitû
díky reÏii Adolfa Tomana, ani jedineãn˘
koncert Panochova kvarteta (2.listopadu)
v kostele sv. Václava, nebyly oznaãeny
za akce spojené se vzpomínkou na 28.
ﬁíjen. Ale obû akce nejen datem
provedení, ale i náplní se dot˘kají
nejbytostnûj‰ích zájmÛ na‰eho národa:
hra je vyluhována z událostí v dobû
nejvût‰ího nebezpeãí pro ná‰ národ a
program Panochova kvarteta (Janáãek,
Fibich, Dvoﬁák, Mozart) vydává svûdectví
o nejslavnûj‰ím ãeském pﬁínosu
v‰elidskému úsilí o vzne‰enûj‰í tváﬁ
Ïivota.
Josef âermák
***
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Memorial to Lidice
Kerry Stratton po skvûlém záﬁijovém
uvedení Mé Vlasti vybral pro listopadov˘
koncert, kdy vzpomínáme zesnul˘ch a
padl˘ch, krásnou skladbu Bohuslava
MartinÛ Památník Lidicím. MartinÛ
napsal tuto skladbu v cizinû pod dojmem
hrÛzn˘ch událostí po atentátu na
Heidricha. Zajímavé je, Ïe dirigent
Stratton spojil skladbu Bohuslava
MartinÛ s Beethovenovou Devátou
symfonií, která se hrála pﬁi pádu
Berlínské zdi (v˘roãí 9. listopadu) a
vlastnû pﬁi v‰ech v˘znamn˘ch kulturních
i politick˘ch událostech. Festival
PraÏské jaro tradiãnû zakonãoval
Beethovenovou Devátou symfonií (a
zaãátek byl vÏdy Smetanova Má Vlast).
Koncert se koná v Toronto Centre for
the Arts v North Yorku 13. listopadu ve
20 hodin. Lístky moÏno objednat na
416/733-0545. Po koncertu Mé Vlasti
to mÛÏe b˘t dal‰í triumf Torontské
filharmonie a Kerryho Strattona, velkého
obdivovatele a propagátora ãeské
hudby.
Milo‰ Krajn˘
***

Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 EUR
1 US $
1 EUR

6,22 CDN $
4,95 CDN $
16,08 Kã
30,21 SK
1,18 CDN $
1,50 CDN $

Universal Currency Converter -4. 11. 2008

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $

16,09 Kã
24,10 Kã
79,46 Kã
18,79 Kã

âNB - 4. 11. 2008

Czech Community News
Zprávy z ãeské
a slovenské komunity
v Torontu
Torontské internetové noviny

Jan Rotbauer
www.canadianczech.com

Rosti
Brankovsky
Broker
Jedineãné sluÏby

Panochovo kvarteto v Torontu

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

S prodejem a nákupem domÛ
vám poradí

Luba Henderson

Tel.:416/698-2090

Press
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Obvinûní Kundery pr˘ ukazuje
na slab‰í právní povûdomí
v âeské republice
Praha-ãtk-Obvinûní proti Milanu Kunderovi
jsou skandální a nebezpeãná. Ukazují, Ïe se
moÏná vytváﬁí Evropa dvou právních úrovní,
kdy právo respektované na Západû smí b˘t
zesmû‰Àováno na V˘chodû. Není “pﬁípad
Kundera”, ale existuje pﬁípad politick˘ch a
justiãních mravÛ v âesku a nûkter˘ch dal‰ích
ãlensk˘ch zemích EU. S takov˘mi tvrzeními
pﬁi‰li dva uznávaní francouz‰tí historici Pierre
Nora a Krzysztof Pomian v deníku Le Monde.
Tito dva odborníci se diví, Ïe v právním státû
jako âR mohou dokumenty stalinistick˘ch

bezpeãnostních sluÏeb slouÏit k veﬁejnému
obviÀování, aniÏ by tyto dokumenty pro‰ly
dÛkladn˘m zkoumáním, a to za naprostého
pohrdání právními principy poãínaje presumpcí
neviny. “Jak je moÏné, Ïe tyto bezpeãnostní
sluÏby jsou povaÏovány za vûrohodné a Ïe
jejich tvrzení si zcela zachovala svou moc
‰kodit? Jak je moÏné, Ïe jménem boje proti
totalitarismu se pokraãuje v totalitárních
praktikách?” ptají se historici.
âesko podle nich nemá “bohuÏel” monopol
na podobné chování. Obdobnou situaci vidí
historici napﬁíklad také v Polsku. “V tûchto
zemích vãerej‰í oportunisté a souãasní
frustrovaní napadají autority, aÈ jsou umûlecké,
intelektuální ãi morální, aby je zniãili. PouÏívají
k tomu ãasované bomby, které kdysi vytvoﬁili
horliví sluÏebníci reálného socialismu. Otevírají
tak cestu populistick˘m, nacionalistick˘m a
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autoritativním silám,” soudí autoﬁi spoleãného
vyjádﬁení.
Poukazují rovnûÏ na to, Ïe obvinûní Kundery
z údajného udavaãství pﬁed více neÏ 50 lety
se opírá o jedin˘ “dÛkaz”, a to dokument
tehdej‰í policie nalezen˘ v archivech. “Tento
dokument je prezentován jako evangelium...
Dnes jiÏ ãlovûk nemÛÏe b˘t dovleãen pﬁed
tribunál, kter˘ by byl povûﬁen vyná‰ením trestu
smrti. Ale mÛÏe s vámi b˘t stále veden proces
pﬁed tribunálem veﬁejného mínûní a jím mÛÏete
b˘t odsouzeni, aniÏ byste se mohli bránit
hanobení, v jehoÏ oprávnûnost doufají va‰i
prokurátoﬁi. Je to kafkovsk˘ pﬁíbûh... Ten
na‰eho pﬁítele Milana Kundery,” dodali ãlen
francouzské Akademie vûd Nora a ãlen vedení
francouzského Národního stﬁediska
vûdeckého v˘zkumu (CNRS) Pomian.
Kauzu Kunderova údajného udání
rozpoutalo objevení a zveﬁejnûní záznamu
Obvodního velitelství národní bezpeãnosti v
Praze 6 z roku 1950. Podle nûj Kundera
poskytl policii informace, na jejichÏ základû
byl pozdûji na vysoko‰kolsk˘ch kolejích zatãen
âech Miroslav Dvoﬁáãek, kter˘ pracoval pro
západní rozvûdku. Kundera obvinûní oznaãil
za leÏ, ale mnozí lidé v âesku o jeho nevinû
dále pochybují.
***

27.10.2008

Zahraniãí: ODS dostala
dal‰í lev˘ hák

âeská a slovenská televize
na internetu!

Praha-právo-Kﬁeslo ãeského pﬁedsedy vlády
a ‰éfa ODS Mirka Topolánka se „prudce
kymácí“ a jeho postavení jiÏ není tak jako v
minulosti nesporné, uvedla rakouská agentura
APA. Prav˘ hák, kter˘ chtûla ODS sociálním
demokratÛm (âSSD) zasadit, nefungoval.
Místo toho museli konzervativci sami pﬁijmout
lev˘ hák. Koneãn˘m v˘sledkem by podle
APA mohlo b˘t boxerské k.o. pro Topolánka.
Z tábora vítûzÛ zaznívají podle APA chlubivá
slova Jiﬁího Paroubka o epochálním vítûzství
jeho strany. APA si v‰imla zvlá‰tû Paroubkova
prohlá‰ení, Ïe si nemÛÏe vzpomenout, jestli
nûkdy nûkdo v âR ãi Evropû vyhrál podobn˘m
zpÛsobem.
Francouzská AFP má za to, Ïe nová volební
poráÏka v˘znamnû zeslabuje vládní stranu a
koalici pravého stﬁedu, zatímco se zemû
pﬁipravuje na pﬁevzetí pﬁedsednictví Evropské
unie zaãátkem ledna. Oslabení liberálních
euroskeptikÛ v Senátu zároveÀ hrozí
zpoÏdûním ratifikace bilaterální dohody mezi
Prahou a Washingtonem o zﬁízení
protiraketového radaru na ãeském území,
kter˘Ïto projekt vyvolal odpor veﬁejnosti,
domnívá se AFP.
Podle agentury AP v˘sledek sice ohroÏuje
pozici premiéra Mirka Topolánka jako ‰éfa
ODS, av‰ak poslanci vûrní jeho vládnoucí
koalici udrÏují v Senátu stále vût‰inu, a tím i
‰ance vlády na schválení dohody s USA o
radarové základnû.
Televize SAT 1 si v‰imla, Ïe pokud si ODS
slibovala vylep‰ení si pozic od niÏ‰í úãasti
voliãÛ, krutû se pﬁepoãítala.
Agentury informují i o spekulacích, které
kolují v Praze o pravdûpodobn˘ch zmûnách
ve vládû, ãi dokonce o novém sloÏení vládní
koalice, jeÏ si v˘sledky voleb vynutí.
Pﬁipomínají také to, Ïe âR bude od 1. ledna
pﬁedsedat Evropské unii, k ãemuÏ je v‰ak
nutná stabilní vláda.
„UÏ pﬁed volbami blíÏící se ãeské
pﬁedsednictví vyvolávalo obavy mezi politiky
Evropské unie, kteﬁí si pﬁejí silnûj‰í vedení v
dobû globální finanãní nejistoty. A politická
krize by je‰tû sníÏila ãesk˘ vliv,“ napsala
agentura Reuters.
***

31.10.2008

Skonãili sa Dni Slovákov
Ïijúcich v zahraniãí 2008
Bratislava-tz-V polovici októbra sa skonãilo
v˘znamné medzinárodné podujatie s názvom
Dni Slovákov Ïijúcich v zahraniãí 2008, ktoré
zorganizoval Úrad pre Slovákov Ïijúcich v
zahraniãí v spolupráci s Bratislavsk˘m a
Trnavsk˘m samosprávnym krajom. Toto dnes
uÏ tradiãné a nev‰edné medzinárodné fórum
symbolizuje vzájomné slovensko-slovenské
vzÈahy v‰etk˘ch Slovákov a osôb slovenského

pôvodu, ako aj priaznivcov a sympatizantov
Slovenska bez ohºadu na to, v ktorom kúte
Európy ãi sveta Ïijú. Takmer t˘ÏdÀov˘ scenár
podujatí bol tentoraz venovan˘ Slovákom
Ïijúcim na Dolnej zemi. Uskutoãnili sa dva
komponované galaprogramy, vystúpenia
hudobn˘ch skupín, folklórnych a divadeln˘ch
súborov. Slováci z Chorvátska, Maìarska,
Rumunska a Srbska sa predstavili aj
v˘stavami obrazov, fotografií, kníh, odevov a
ºudovoumeleckej tvorby. V bohatom programe
bola aj dokumentárna v˘stava venovaná
dejinám slovenského divadelníctva na Dolnej
zem a beseda so spisovateºmi a vydavateºmi
slovensk˘ch kníh v t˘chto komunitách.
Celkove
sa
uskutoãnilo
sedem
dokumentárnych a umeleck˘ch v˘stav a dve
divadelné predstavenia.
Na tohtoroãné Dni, ktoré prebiehali v
Bratislave, Senci, Trnave, Pie‰Èanoch a
Galante priijalo pozvanie 130 hostí zo ‰tyroch
krajín. Slováci, ktorí v t˘chto krajinách Ïijú a
zachovávajú si svoju identitu uÏ vy‰e 200
rokov sa do t˘chto konãín sÈahovali v rámci
vtedaj‰ieho Uhorska a osvojili si geografické
a historické pomenovanie Slováci na Dolnej
zemi. V zostave ich úãastníkov boli
zástupcovia ústredn˘ch spolkov a
vydavateºstiev, kultúrnych in‰titúcií,
zástupcovia krajanskej tlaãe, spisovatelia,
publicisti, autori dokumentárnych v˘stav,
v˘tvarníci, hudobníci, operní a ºudoví speváci,
taneãná folklórna skupina a citarová hudobná
skupina.
Poãas tohtoroãn˘ch Dní Slovákov Ïijúcich v
zahraniãí prijali delegácie z jednotliv˘ch
zúãastnen˘ch
krajín
predsedovia
Bratislavského a Trnavského samosprávneho
kraja Vladimír Bajan a Tibor Miku‰ a primátor
mesta Trnava ·tefan Bo‰nák. Na slávnostn˘
galakoncert sólistov a súborov Slovákov z
Dolnej zeme, ktor˘ sa konal v Divadle Jána
Palárika v Trnave zavítal a úãinkujúcich
pozdravil aj podpredseda vlády Slovenskej
republiky Du‰an âaploviã.
***

UÏitek ze Smlouvy o právní
pomoci mezi âR a SR poprvé
v odpíraãské kauze
Bratislava- L. Müller-Dne 31. 10. 2008 bylo
poprvé v historii ãesk˘ch a slovensk˘ch
odpíraãsk˘ch procesÛ zastaveno trestní
stíhání proti odpíraãi vojenské sluÏby s
pﬁihlédnutím ke Smlouvû o právní pomoci
mezi âeskou republikou a Slovenskou
republikou ze dne 29. 10. 1992.
Bratislavsk˘ vojensk˘ soud zastavil pro
nepﬁípustnost trestní stíhání zemﬁelého
Ernesta Szabó (1932-2002), kter˘ byl v roce
1960 odsouzen ke ãtyﬁem letÛm vûzení za to,
Ïe jakoÏto svûdek JehovÛv oodepﬁel z
náboÏensk˘ch dÛvodÛ vykonávat vojenskou
sluÏbu.
Bratislavsk˘ soud vzal v úvahu v˘sledky, k
nimÏ v pﬁezkumném ﬁízení dospûly v roce
2002 ãeské soudy, pokud jde o pﬁedchozí
Szabóova odsouzení z téhoÏ dÛvodu. Soudce
plk. JUDr. Ján Skalick˘ uvedl, Ïe rozsudky
ãesk˘ch soudÛ pﬁi svém rozhodování musí
vzít v úvahu. Bez shora uvedené Smlouvy
mezi âR a SR by v‰ak musel pokládat
rozhodnutí ãesk˘ch soudÛ za zcela nicotná a
pﬁípadem z roku 1960 by se vÛbec nezab˘val.
JestliÏe se ov‰em pﬁípad z roku 1960 znovu
otevﬁel, bylo nutné konstatovat, Ïe Szabóovo
odsouzení z roku 1960 bylo v poﬁadí jiÏ ãtvrté,
a tak jím byla poru‰ena zásada „ne bis in
idem“ (ne dvakrát za totéÏ).
Vojensk˘ prokurátor i pozÛstalá vdova Judita
Szabóová se vzdali práva na stíÏnosti, a tak
rozhodnutí nabylo ihned právní moci. Ernest
Szabó tak byl posmrtnû rehabilitován.
Na ãtyﬁi roky do vûzení poslal dne 9. 12.
1960 vojensk˘ soud v Bratislavû tehdy
osmadvacetiletého Ernesta Szabó za to, Ïe
„nenastúpil k v˘konu vojenskej základnej
sluÏby u v. ú. 6763 v Bratislave v úmysle
trvale sa vyhnúÈ vojenskej sluÏbe, dovolávajúc
sa na to, Ïe mu to nedovoºuje jeho
presvedãenie“ svûdka Jehovova. Dne 3. 1.
1961 trest potvrdil i Vy‰‰í vojensk˘ soud v
Trenãínû.
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Proã byl trest tak pﬁísn˘? Proto, Ïe „predt˘m
bol uÏ v tej istej súvislosti 3 krát odsúden˘“ a
proto, Ïe se sv˘m jednání „pridal … na stranu
nepriateºov âeskoslovenskej socialistickej
republiky“.
První dva rozsudky z let 1952 a 1954 ov‰em
vynesl vojensk˘ soud v Plzni a ãeské soudy,
s pﬁihlédnutím ke zdej‰ím ústavním nálezÛm,
v roce 2002 Ernesta Szabó - v té dobû jiÏ
zemﬁelého - rehabilitovaly.
Pokud jde o tﬁetí odsouzení, k nûmu se
nena‰ly v archivech Ïádné doklady. PozÛstalá
vdova se proto obrátila na vojensk˘ soud v
Bratislavû, aby povolil obnovu ﬁízení ve vûci
ãtvrtého odsouzení. Uvedla, Ïe po zru‰ení
prvních dvou odsouzení nelze na jejího
manÏela pohlíÏet tak, jako by byl „v tej istej
súvislosti 3 krát odsúden˘“. Navíc jeho postoj
nepramenil z nepﬁátelství vÛãi dnes jiÏ
neexistujícímu státu, ale z toho, Ïe mûl lidi rád
a nechtûl se uãit je zabíjet.
***

4.11.2008

Dva lidé se pﬁiotrávili
pﬁi ‰lapání zelí
Opava-právo/Ale‰ Honus-Pﬁi tradiãním
‰lapání zelí se v pondûlí ãasnû ráno pﬁiotrávili
dva zamûstnanci zemûdûlské firmy v Mal˘ch
Ho‰ticích na Opavsku. Oba byli v bezvûdomí
pﬁevezení do nemocnice, na‰tûstí jsou mimo
ohroÏení Ïivota.
I pﬁes varování kolegÛ, Ïe provozovna zatím
není po ránu dostateãnû vyvûtraná, slezla
mladá Ïena krátce po ‰esté hodinû ranní po
Ïebﬁíãku do jímky, kde po chvíli kvÛli vysoké
koncentraci kysliãníku uhliãitého upadla do
bezvûdomí.
Její kolega se ji snaÏil zachránit, ale v Ïebﬁíku
mu uvízla noha a po chvíli omdlel i on.
Zamûstnanci muÏe v bezvûdomí vytáhli ven,
Ïenu pak vytáhli aÏ pﬁivolaní hasiãi, kteﬁí
museli pouÏít d˘chací pﬁístroje.
Mluvãí záchranky Luká‰ Humpl potvrdil, Ïe
oba zamûstnanci byli intoxikováni zplodinami
kva‰ení, které se nahromadily v nádrÏi. „Stav
Ïeny byl váÏn˘. Zasahující lékaﬁka ji musela
pﬁipojit ji k umûlé plicní ventilaci,“ ﬁekl Humpl
s tím, Ïe Ïena je hospitalizovaná v opavské
nemocnici, stejnû jako její kolega.
Zelí se v provozovnû ‰lape v nûkolika
speciálních jímkách, které mají pÛdorys pût

krát tﬁi metrÛ a hloubku ‰est metrÛ. V jímce,
kde k události do‰lo, bylo zelí na‰lapáno ve
zhruba dvoumetrové v˘‰ce. Kysliãník uhliãit˘
je jedním z plynÛ, kter˘ vzniká na zaãátku
kva‰ení.
„Je to podobné jako u v˘roby alkoholu
kvasn˘mi procesy. Kysliãník uhliãit˘ vzniká
rozkladem cukrÛ. Podobné nehody se obãas
stávají pﬁi v˘robû siláÏe v siláÏních jámách.
Îe by k tomu ale do‰lo pﬁi v˘robû zelí, to jsem
je‰tû nesly‰el, je to kuriozita,“ ﬁekl docent Igor
Kuãera z brnûnského Ústavu biochemie
Masarykovy univerzity.
·éf firmy Zelenina Malé Ho‰tice Vítûzslav
Vûncek tvrdí, Ïe nic podobného se za
posledních pûtadvacet let ve firmû nestalo.
„Je to ojedinûlá událost, na které se podílel
soubûh nûkolika faktorÛ. Obvolal jsem
v‰echny firmy u nás i v sousedních zemích a
ty mi potvrdily, Ïe se ani u nich zatím nic
podobného nestalo,“ konstatoval Vûncek.
***

5.11.2008

ëuriãko: Hádali se o tom, kdo
a jak platí politikÛm
Praha -mfd/TOMÁ· SYROVÁTKA- VraÏdû
kolotoãáﬁe Václava Koãky mlad‰ího v klubu
Monarch pﬁedcházela hádka o to, kdo a jak
platí politiky.
S pﬁekvapivou verzí tragického veãírku vãera
pﬁi‰el hoteliér Bohumír ëuriãko, kter˘ poprvé
promluvil v pankrácké vûznici s médii.
Dosud se mûlo za to, Ïe se po kﬁtu knihy
Jiﬁího Paroubka ‰kádlil ëuriãko s otcem
zavraÏdûného, Václavem Koãkou star‰ím,
kdo má u sebe víc penûz. Koãka mlad‰í se
otce zastal a ëuriãko ho zastﬁelil.
„To není pravda. Koãka star‰í se s
podnikatelem ·lajerem dohadoval o tom, kdo
dává víc penûz politikÛm. Bavili se o tom, jak
si za prachy u stran v‰echno koupí. Mluvili o
milionech a tom, jak to dûlají,“ popsal svou
verzi ëuriãko.
Koãka star‰í mu pak pr˘ ﬁekl, Ïe ho na veãírku
trpí jen proto, Ïe si to pﬁeje Jiﬁí Paroubek. „A
já po chvíli prohlásil: Kdybych toãil kolotoãe,
tak bych mûl taky prachy jako vy. Tím jsem ho
urazil,“ ﬁekl ëuriãko. Dodal, Ïe uraÏen˘ Koãka
star‰í pak do‰el k baru pro syna. A ten ëuriãka
napadl.
Koãkovi zaslali MF DNES prohlá‰ení, v nûmÏ
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oznaãili ëuriãka za blázna. „Nebo je také
moÏné, Ïe se zcela chladnokrevnû zaãíná
pﬁehrávat do role obûti, aby si, kdyÏ uÏ svÛj
zrÛdn˘ ãin nemÛÏe nijak odãinit, naklonil
veﬁejnost a získal shovívavost soudu,“ stálo v
prohlá‰ení podepsaném Janem Koãkou,
bratrem zastﬁeleného.
Koãkovy rozlítil pﬁedev‰ím fakt, Ïe ëuriãko
oznaãil za spolupachatele otce obûti, Václava
Koãku star‰ího. Hoteliér tvrdil, Ïe na nûj hlava
kolotoãáﬁského klanu poslala syna Václava,
aby ho potrestal za uráÏlivé v˘roky. ëuriãkovi
pak pr˘ nezb˘valo nic jiného neÏ na svou
obranu pﬁed útokem pûstmi pouÏít pistoli.
Podle Jana Koãky v‰ak jeho bratr zemﬁel
pﬁed zraky bezmocného otce, kter˘ vraÏdû
nemohl zabránit. „Vûﬁíme, Ïe úﬁady za tûmito
agresivními a necitliv˘mi slovy na adresu
mého otce uvidí dal‰í nebezpeãí, která tento

ãlovûk pﬁi zvaÏovaném propu‰tûní na svobodu
mÛÏe znamenat,“ prohlásil Jan Koãka.
ëuriãko vposkytoval rozhovory ve speciální
místnosti pankrácké vûznice. Od novináﬁÛ ho
oddûlovalo tlusté sklo.
Hoteliér ve vazbû zhubl devût kilo. V ruce
drÏel fotografii svého nenarozeného dítûte z
ultrazvuku. Z oãí mu kaÏdou chvíli tekly slzy.
„To je mé dítû. Neskuteãnû krásné, Ïe?“
ukazoval fotografii reportérovi MF DNES.
„Celá maminka. Já Lucii ﬁíkám moje Ïena.
Snad se jednou vezmeme, snad na mû poãká,“
dojímal se znám˘ hoteliér.
Právû jeho tûhotná pﬁítelkynû Lucie StaÀková
jej pr˘ drÏí nad vodou. „UÏ jsem nechtûl Ïít.
Teì si ale zaãínám uvûdomovat, Ïe kdybych
neÏil, ublíÏil bych tûm, kteﬁí mû mají rádi,“
ukonãil rozhovor muÏ, kterému hrozí aÏ 15 let
vûzení.
***

Točený Prazdroj a Czechvar
v západním Torontu!
Evropská i
kanadská
kuchynû!
Vyhﬁívané
venkovní
patio!
20 toãen˘ch
domácích i
dovezen˘ch
piv!

Large
Screen DLP
Satellite TV
Sport
Wing
Nights
(Sun.Mon.Wed.)
Karaoke
(Fridays)
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Prague Fine Food Emporium oslavilo 40 let

5. cyklus uvádzajú:

Interview so SuchoÀom
k stému v˘roãiu narodenia veºkého Slovenského
hudobného skladateºa Eugena SuchoÀa.
Scenár a réÏia: Oºga TUROK
Kedy?
O koºkej?
Kde?

14. DECEMBER 2008
17:00
Kostol sv.Václava,
496 Gladstone Av., Toronto
Jedineãn˘m spôsobom môÏete spoznaÈ Ïivot a dielo
tohoto velikána.
Vstupné: 20 dolárov
Po koncerte vás srdeãne poz˘vame na obãerstvenie.

ManÏelé Pichlíkovi, kteﬁí se stali legendou, pﬁihlíÏejí oslavám. Nyní jiÏ ãtvrtá generace,
jejich vnuci, vede tento obchod, kter˘ je na stejném místû 40 let a kter˘ krajanskou obec
zásobuje nejen dobr˘mi klobáskami, ale i chlebíãky, vûtrníky a koláãi. Pﬁi tom se snad
nenajde jedna krajanská oslava, jeden podnik, kdy by tyto pochoutky chybûly. A nutno
dodat, Ïe PraÏské uzenáﬁství podporuje svou inzercí i Nové divadlo a krajansk˘ tisk.
Foto: T. Kral
Gratulujeme!

Andrew A. Rooney

oprávnûn˘ distributor
ãesk˘ch filmÛ uvádí
premierovû televizní
filmy a seriály âT
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

V posledních nûkolika mûsících vypÛjãoval jsem si z mûstské knihovny knihy
pﬁeváÏnû politického rázu. O tom, jak je Amerika (tedy USA) ‰patná a zkorumpovaná,
její politici podvodníci a jiné knihy obsahu zcela opaãného. Taková ãetba ale není
napoﬁád. A tak jsem jednoho dne bezdûky z knihovny vzal jedno z nûkolika dûl, které
vlastním a pﬁed lety je vût‰inou i ãetl, knihu Andy A. Rooneyho. Pﬁeãetl jsem jí a zaãal
ãíst dal‰í. A mûl pocit, Ïe v tu chvíli nemohl jsem udûlat nic lep‰ího.
Vûﬁím a doufám, Ïe v této chvíli tento dnes jiÏ osmaosmdesátilet˘ muÏ se stále tû‰í
dobrému zdraví. Jeho texty publikované v nejednûch americk˘ch novinách neznám.
Jen jeho pûtiminutovky jimiÏ se dodnes konãí zajímavé poﬁady 60 Minutes v TV. Ale
mám ‰est jeho knih (A Few Minutes with Andy Rooney, and more by Andy Rooney,
Word for Word, Pieces of Mind and Sweet and Sour, Not That You Assked).
Nevím, zda nûkteré z nich vy‰ly v âR ãesky. Obãas mám ale poku‰ení alespoÀ
jednu z nich pﬁeloÏit. Brání mi v tom nedostatek ãasu a nedÛvûra, zda bych to
dokázal. A pﬁípadné odmítnutí nakladatelství.
Do jisté míry mi jeho knihy pﬁipomínají fejetony L. Vaculíka vycházející v exilov˘ch
nakladatelstvích a to navzdory odli‰nému obsahu. Pravda, i styl obou autorÛ je
odli‰n˘, ale stejnû zajímav˘. VaculíkÛv jistou originalitou vyjadﬁovací, Rooneyho
jednoduchostí se schopností krátce vyjádﬁit podstatu sdûlované my‰lenky.
Pro tu chvíli únavy tlust˘mi spisy politického rázu, nemohl jsem si vybrat ãetbu
vhodnûj‰í.
Není snad tématu, aÈ jiÏ velikého a ze v‰ech hledisek na‰eho Ïivota dÛleÏitého,
nebo jen docela okrajového, o vûcech drobného charakteru, a pﬁece jisté kaÏdodenní
dÛleÏitosti, není snad ãinností, s nimiÏ snad kaÏd˘ ãasto se setkáváme, o nichÏ by
se A. Rooney nezmiÀoval.
Ale jak˘m zpÛsobem to dûlá! S humorem, moudrostí a zcela absolutním smyslem
pro logiku, selsk˘ rozum (common sense) pí‰e o nespoãtu vûcí, které nás obklopují,
s nimiÏ se dennû setkáváme, které mne a nás, fascinují svou malou i vût‰í
nelogiãností. Dovede i ve vûcech bûÏnû pﬁijat˘ch a uÏívan˘ch nalézt logick˘
zádrhel, dÛvod k úÏasu, proã právû to ãi ono se tak dûje a nikdo se to nepokou‰í
zmûnit! Dovede mistrnû pﬁipomenout i mnoho vûcí pﬁíjemn˘ch, s nimiÏ se nejednou
setkáváme i my. Mne fascinuje ‰íﬁe jeho pozorování, stejnû jako velmi srozumiteln˘
zpÛsob psaní, prost˘, ale jdoucí s jemnou ironií a logikou k jádru vûci. A mohl bych
se nadále a ob‰írnû zmiÀovat o tûch nespoãetn˘ch kratiãk˘ch textech, zcela
unikátních pohledem, smyslem pro humor a logikou. Je mnoho tûch kratiãk˘ch
esejÛ, které bych mohl ba i mûl pﬁipomenout a doporuãit, není tu ale k tomu místa
a tak tedy alespoÀ zmínku o jednom z nejpÛsobivûj‰ích a nejlep‰ích povaÏuji jeho
An Essey on War (Esej o válce) v kníÏce A Few Minutes with Andy Rooney. Je ale
skuteãnû mnoho dal‰ích stejnû znamenit˘ch, lidsk˘ch, vtipn˘ch, odhalujících to, co
námi ménû pozorn˘mi je mnohdy pﬁehlédnuto.
KdyÏ upadám do smutné a pochmurné nálady, coÏ se obãas stává z toho ãi onoho
dÛvodu, stává (neboÈ Îivot není peﬁíãko!), Ïe si pﬁipomenu nûkterou z onûch pût
knih A. Rooneyho, které mám v knihovnû. NeboÈ tento autor dovede nejen
pﬁipomenout, ale i prohloubit na‰e pocity v téÏe vûci, dÛvodné rozladûní, stejnû jako
nad‰ení nad nimi. âiní to zpÛsobem jak˘ je hodn˘ skuteãného, opravdového a nic
nepﬁedstírajícího autora. Tvorbû autora A. Rooneyho dominuje logika a moudrost,
stejnû jako jemn˘ humor. Nezﬁídka si pﬁi ãetbû jeho kníÏek vzpomenu na Karla
âapka. A to moÏná je, v mé ãeské mysli, pro amerického autora, dosti v˘znamné
pﬁirovnání!
Vladimír Cícha-Vancouver
***
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Kingstonské rozjímání o Sokolu
V sobotu dopoledne, 18. ﬁíjna 2008, se v Kingstonu konala 57. ﬁádná v˘roãní valná
hromada Sokolské Ïupy kanadské, na které bylo vzpomenuto úmrtí sokolsk˘ch sester a
bratﬁí v uplynulém období, podány zprávy funkcionáﬁÛ o ãinnosti bûhem minulého roku
a pﬁeãten návrh na udûlení Ïupní medaile Miroslava Tyr‰e.
Vzpomínka na zesnulé ãleny
Byli vzpomenuti tito bratﬁí a sestry:
Zdenûk M Dobrovoln˘, v˘znamn˘ ãlen
Sokola Montreal i kanadské Ïupy, kter˘
zastával vÛdãí funkce jak v jednotû tak v
Ïupû a funkci jednatele a pokladníka v
Ustﬁedí ãs, sokolstva v zahraniãí. Zemﬁel 9.
ﬁíjna 2008 ve vûku 83 let.
Tomá‰ J. BaÈa, ‰éf svûtového BaÈova
koncernu, b˘val˘ ãlen Sokola Batawa,
vyznamenan˘ nejvy‰‰ím stupnûm
kanadského ﬁádu “Order of Canada”. Zemﬁel
1. záﬁí 2008 ve vûku 93 let.
Îofie Klimková, vûrná sokolka ve vlasti,
po pﬁíchodu do Kanady od roku 1953 ãlenka
Sokola Toronto, poctûná v roce 2005 Ïupní
medailí Miroslava Tyr‰e. Zemﬁela v St.
Catharines, Ontario, ve vûku 87 let.
Jaroslav Kytl, b˘val˘ pﬁíslu‰ník ãs.
zahraniãní armády za druhé svûtové války
v Rusku, pﬁedseda âs. obce legionáﬁské v
Torontu, vûrn˘ úãastník a podporovatel
sokolské ãinnosti. Zemﬁel 3. srpna 2008 ve
vûku 87 let.
Emilie Peﬁinová, v˘znamná krajanská
pracovnice, b˘valá vzdûlavatelka jednoty,
poctûná v roce 2003 Ïupní medailí Miroslava
Tyr‰e. Zemﬁela 19. ãervna 2008 ve vûku 92
let.
V Los Angeles: Jaroslav Ondráãek,
b˘val˘ náãelník sokolské exilové jednoty v
uprchlickém táboﬁe Jagerhof v
Ludwigsburgu v Nûmecku, b˘val˘ cviãitel
Ïactva v Sokolu Toronto, po pﬁesídlení do
USA ãlen Sokola Los Angeles. Zemﬁel 19.
bﬁezna 2008 ve vûku 88 let.
V âeské republice: Ema KoukolováJaro‰ová, ãlenka Sokola Toronto a nejstar‰í
ãlenka na‰í Ïupy, autorka nûkolika knih,
poctûná za celoÏivotní vûrnost sokolské
my‰lence Ïupní medailí Miroslava Tyr‰e.
Zemﬁela 31. srpna 2008 v Nymburku ve
vûku 97 let.
Nominace na medaili Miroslava Tyr‰e.
NavrÏeni byli: Anna Janou‰ová, Marie
Jelínková, Edita Tomanková, Vlasta
Scheybalová, Jaroslav Kasanda. Lubomír
Hykel byl navrÏen na “âestné uznání
Sokolské Ïupy Kanadské”.
Sjezd Sokolské Ïupy Kanadské
Jedin˘m bodem programu byla
ROZPRAVA O BUDOUCNOSTI SOKOLA
V KANADù V JEHO DRUHEM STOLETI.
Pﬁed sjezdem byla v‰em pﬁihlá‰en˘m
úãastníkÛm sjezdu doruãena písemná
vyjádﬁení ãlenÛ (i jednoho neãlena) Sokola.
Vyjádﬁení zaslali: Jiﬁí Koﬁistka, Jana a
Stanislav StaÀkovi z jednoty KitchenerWaterloo-Guelph; Marie Sigmundová, Eva
Ho‰ková a Kamila Hotovcova z Ottawy; R.
Ma‰tal˘ﬁ , Hope, B. C. (dva pﬁíspûvky);
Nenápadn˘ ãlen Sokola (Montreal); Magda
Bayalova, Dalibor a Ema Ko‰ack˘ a Tereza
MartinÛ, Montreal; Dita Engel, Petr Kazík,
Jana Pivrncová a Miroslav Pouzar z Toronta;
Zdenûk Bidlo, Sokol Basilej (·v˘carsko).
Písemn˘m vyjádﬁením pﬁispûl - na pﬁání
Sokola - i jeden neãlen, Martin Jelinowicz,
bystr˘, kontroverzní, originální pozorovatel
lidské scény. Jeho názory, provokativní pro
nûkteré, mají cenu pohledu zvenãí. Jeho
odpovûì na otázku, co se ve svûtû zmûnilo
ve svûtû ke sportu a Sokolu, zaãíná:”
Motivace, tj. hnací síla, která vede ãlovûka
k ãinnosti. Doba, kdy Sokol vznikl, byla
dobou spolkÛ, politick˘ch stran,
národnostního uvûdomûní a ãeskonûmeckého nepﬁátelství. Kdo chtûl tehdy
sportovat a cítil sounáleÏitost s ãesk˘m
Ïivlem, vstoupil do Sokola… “
Rozprava zaãala v sobotu odpoledne a
skonãila v poledne v nedûli 19 ﬁíjna 2008.
Zprávy o souãasném stavu ãlensk˘ch jednot

Ïupy podali: za Sokol Montreal starosta
Ludvík MartinÛ; za Sokol Ottawa starostka
Jitka Dejlová; za Sokol Toronto starostka
Hana Jurásková; za Sokol KitchenerWaterloo-Guelph vedoucí Jana Otrubová.
Rozpravy samotné se aktivnû zúãastnili
prakticky v‰ichni pﬁítomní. O ãem se
hovoﬁilo? Dr. Ludvík MartinÛ, starosta
Sokola Montreal si poloÏil tuto otázku: jsou
minulé a souãasné sokolské hodnoty
dostateãné, aby zajistily pokraãování v
Kanadû? JestliÏe ano, co bychom mûli dûlat,
aby vzkvétaly? JestliÏe ne, mûly by b˘t
pozmûnûny nebo se máme pﬁipravit na
konec?. Dr. MartinÛ pﬁedloÏil dva scénáﬁe
za padesát let, jeden pesimistick˘ a druh˘
nadûjn˘. Ani jeden ani druh˘ není
nevyhnuteln˘. ZáleÏí na okolnostech a na
nás… Lubo‰ Frynta se zam˘‰lel nad hlavním
úãelem Sokola: tûlesné zdatnosti - sportovní
ãinnosti - pﬁátelské spoleãnosti a pozdûji
stejnû dÛleÏitou otázkou financování
sokolské ãinnosti. Zaujala mne jeho
poznámka o otevﬁenosti a prÛhlednosti
sokolského schÛzování. Jan Waldauf, kter˘
spolu s jednatelkou Jarmilou Becka-Lee
zorganizoval tuto schÛzku, vidí hlavní úãel
sokolské ãinnosti v tûlocviku, ‰kolení
cviãitelstva a ostatních funkcionáﬁÛ, ve
sportu a míãov˘ch hrách, ale i ve v˘letech,
zájezdech a turistice, zimních a letních
hrách, akademii a sletech. Pozdûji bûhem
zasedání Jan Waldauf podal zprávu o
organizaci Ïupy a ãestn˘ch uznáních. Petr
·tikarovsk˘ se ptal, je-li cviãení prostn˘ch a
cviãení na náﬁadí ãinností, která pﬁitahuje
nebo je pﬁeÏitkem odrazujícím od ãlenstvím
v Sokole. O kulturní ãinnosti promluvila Alena
MartinÛ a o spoleãenské ãinnosti a pomûru
ke krajansk˘m a kanadsk˘m organizacím
pohovoﬁila Hana Jurásková. Jitka Dejlová z
Ottawy a Miroslav Janda z Toronta nanesli
otázku roz‰íﬁení ãlenské základny,
pﬁedev‰ím získání mládeÏe. Kvûta Trianová
promluvila na téma pﬁijímání nov˘ch ãlenÛ a
zku‰ební lhÛty a Jarmila Becka-Lee se
zab˘vala otázkou cizincÛ v Sokole a
pﬁidruÏenou otázkou jednací ﬁeãi. O
vzdûlávací ãinnosti podal zprávu Pavel
Vidlák, kter˘ pﬁipomnûl plánované akce k
100. v˘roãí zaloÏení Sokola v Kanadû. O
dobrovolnosti sokolské práce, zvlá‰È v
souvislosti s placením cviãitelÛ a ãlenství ve
Svûtovém svazu sokolstva hovoﬁila Marie
Fuchsová. O zdravotnické ãinnosti prohlídky cviãencÛ a zdravotní sluÏba pﬁi
závodech podal zprávu dr. ·tefan Horn˘. O
cviãebních úborech a ponûkud odlehlém
tématu poji‰tûní promluvila Svatava
Heﬁmánková. Stykem s ãlenstvem: Ïupní
vûstník, e-mail a webová stránka, se
zab˘vala Jana Otrubová. O pomûru k Sokolu
v âeské republice a ve Slovenské republice
podala zprávu Anna Janou‰ová, o pomûru
k americkému sokolstvu ·tefan Horn˘ a o
úkolu, v˘znamu a cíli Sokola v Kanadû a
pomûru k âeské a Slovenské republice se
struãnû zmínil Josef âermák. Závûry sjezdu
byly shrnuty do nûkolika bodÛ
(zaznamenan˘ch krásn˘m písmem br.
Hegrem), které jsou podkladem k dal‰ímu
zamy‰lení a jimiÏ se bude zab˘vat pﬁí‰tí
schÛze Ïupy. Nepﬁekvapilo by mne, kdyby
v jejich (na‰em) rozjímání hrálo v˘znamnou
roli neplánované vystoupení velmi mladého
Andreje Jandy, kter˘ nám z pﬁedsednické
Ïidle povûdûl, co Sokol znamená pro nûj.
Bylo mi ctí ﬁídit tuto schÛzi, která trvala
pÛldruhého dne: za celou dobu jsem
nesly‰el jediné kﬁivé, rozpínavé, arogantní
slovo…
Josef âermák
***
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Vím víc, co je s oblohou - neÏ jak to je s chudobou?
Byli jsme pﬁedminul˘ t˘den u soudu: nikoliv kvÛli na‰emu maléru - já byl divák a Eva
pﬁekládala Polákovi, kter˘ neumí anglicky, ale byl obÏalován kvÛli stavbû paláce
bez náleÏitého stavebního povolení. Budovat bez stavebního povolení nelze v
Ïádné spoleãnosti, to je jasné, ale zaujal nás PolákÛv vzlyk, Ïe ho na Úﬁadû udal
soused chudák.
„Soused chudák?“ podivil se soudce a Polák objasnil, Ïe jeho soused, rozen˘
Kanaìan a chudák, bydlí v chatrãi s kozou v jedné domácnosti. „S kozou?“ ptal se
soudce. „Ano, s kozou rohatou,“ povzdechl obÏalovan˘ Polák. Postupnû se
vyjasnilo, Ïe ta koza rohatá bûhá Polákovi po kvûtinové zahradû a ten roztrpãen
hází po zvíﬁeti kameny, aby kozu ze svého pozemku zahnal... „A ze msty mne ten
chudák udal na Úﬁadû,“ zakvílel dotãen˘ Polák. „To pﬁece nic nedokazuje,“ ﬁekl
trpûlivû soudce. „Jak ne?“ zakﬁiãel Polák, vÏdyÈ ten chudák nemá pﬁipojenou
elektﬁinu ani telefon. Soudce pok˘val hlavou, rozhodl, Ïe Polák musí do ‰esti t˘dnÛ
získat od Úﬁadu stavební povolení a ukonãil soudní jednání.

Od této soudní minihistorky pﬁem˘‰lím nad chudobou a co chudoba obná‰í. Dennû
mi téma chudoby pﬁipomínali z televize v cvrlikání pﬁedvolební kampanû ve tﬁech
zemích, které mne nejvíc zajímají - v Kanadû, v âesku a v USA. Leviãácké tvrzení o
tr˘znivé kanadské chudobû nezabralo a Kanaìané zvolili sobû men‰inovou leã dosti
silnou konzervativní vládu. Opaãnû se kvílení leviãákÛ o rostoucí chudobû promítlo ve
v˘sledky voleb v mé rodné zemi a voliãi sobû zvolili levicové pﬁedstavitele v
regionálních a senátních volbách a zhola potupnou spoluúãast komunistÛ na vládnutí.
Americká kampaÀ je ve finále a leviãák Obama plnou hubou chudoby tr˘zní mé u‰i.
ProtoÏe na tomto kontinentû chudobu nevidím a Ïádného chudáka neznám, zahájil
jsem pátrání, co chudoba jako ekonomick˘ terminus technicus znamená. V USA a
taky tak v Kanadû se úroveÀ chudoby kaÏdoroãnû stanovuje jako souãet volitelného
ko‰e zboÏí a sluÏeb, které jsou povaÏovány za minimální potﬁeby na bûÏn˘, ﬁeknûme
skromn˘ Ïivot a spoleãnost tento standart akceptuje. Pro rok 2006 byla tato minimální
hladina, zvaná chudoba, stanovena v americk˘ch dolarech na 10 488 na osobu. Jeli toto moc nebo málo anebo chudoba, aÈ si ãtenáﬁ spoãítá sám. Tﬁebas na koruny,
a z toho plyne relativnost této ãástky. Podûlením celkové ãástky 365 dny v roce
dostanu 29 dolarÛ na den a protoÏe mám tﬁi knihy, nazvané dovolená v Evropû (v
Karibiku, v Brazílii) za 30 dolarÛ dennû, obávám se, Ïe 30 dolarÛ dennû není Ïádná
chudoba, ale dost penûz na Ïivot. Nespokojen s tímto pﬁístupem ke stanovení
chudoby, obrátil jsem se do anal˘zy americké chudoby v díle Roberta Rectora
(Heritage Foundation) a ejhle: dle prÛzkumu v roce 2005 Ïije 43% tzv. chudákÛ ve
vlastním domû; tento dÛm, vlastnûn˘ podle amerického statistického úﬁadu tzv.
chudákem, je dÛm se tﬁemi loÏnicemi, dvûma koupelnami, s garáÏí a s verandou; dále
80% klasifikovan˘ch americk˘ch chud˘ch vlastní klimatizaci; dvû tﬁetiny chud˘ch
domácností mají více neÏ dvû místnosti na ãlena domácnosti; tﬁi ãtvrtiny chud˘ch
domácností vlastní auto, tﬁetina vlastní dvû auta; 97% tzv. chud˘ch domácností
vlastní barevnou televizi, 78% chudákÛ vlastní video a DVD pﬁehrávaã, 62% chud˘ch
má kabelov˘ a satelitní televizní pﬁenos; 89% chud˘ch americk˘ch domácností vlastní
mikrovlnnou troubu a 40% má automatickou myãku nádobí. Ale dost suchopárné
statistiky, je totiÏ nabíledni, Ïe takto stanovená americká chudoba se mimo americk˘
kontinent musí jevit jako vysok˘ Ïivotní standart.
Zcela neuspokojen bádáním ve statistice americké chudoby, vydal jsem se na
adresu dotyãného chudáka, kter˘ otravuje zmínûného polského stavitele paláce: jel
jsem tam v slunném podzimním dopoledni a nalezl na ‰tûrkové cestû om‰el˘ srub i
rozestavûn˘ palác. ProtoÏe mne paláce, s v˘jimkou antick˘ch, valnû nezajímají,
loudal jsem se pﬁes louku ke srubu obloÏenému po stﬁechu topn˘m dﬁívím; na jiÏní
stranû sedûl v kﬁesílku chudák, opodál se pásla bílá koza pﬁivázána na provazu k
Ïeleznému kolíku. Chudák nevyhlíÏel o moc star‰í neÏ já, ‰edesátník, nebyl ani
‰pinav˘, jevil se mi spí‰e jako spokojen˘ povaleã neÏ jako chlap drcen˘ finaãními
starostmi a odpíran˘mi radostmi. Pozdravil jsem z dálky, on vstal, a ﬁekl jsem mu, Ïe
se rozhlíÏím po krajinû. Mûl bystré oãi, zjevnû mûl chuÈ do rozhovoru, podal mi ruku
a ﬁekl, Ïe je Frank. ProtoÏe jsem vûdûl, Ïe chudák, tedy Frank, má domácí kozu, mûl
jsem pﬁipraven˘ch pár krajícÛ chleba v kapse a ‰el jsem krmit kozu. Frank ‰el se
mnou, a abych smazal zdání pﬁipravenosti, ﬁekl jsem, Ïe koza mi právû snûdla
svaãinu...
Frank se zasmál a ﬁekl, Ïe by mi seÏrala i boty, kdyby mohla. „Já vím,“ ﬁekl jsem, „moji
prarodiãe chovali kozu a ta Ïrala i ‰paãky cigaret.“ „Spûchá‰?“ ﬁekl Frank, „zrovna
mám chuÈ na hrnek ãaje.“ Pﬁinesl skládací stolek, druhou Ïidliãku, dva hrnky a misku
su‰enek. Nabídl mi ãaj a cigaretu. „To celé kolem,“ ﬁekl, „patﬁilo m˘m prarodiãÛm,
pﬁi‰li z Ukrajiny, farmaﬁili tu. MÛj otec pracoval v ‰achtû, farmaﬁil o víkendech, spí‰e
z tradice neÏ z potﬁeby. Ode‰el jsem po univerzitû do Kalifornie, nadûlal jsem v
poãítaãích malé jmûní a o v‰ecko jsem pﬁi‰el v internetové bublinû, kdyÏ praskla na
pﬁelomu tisíciletí. S prázdnou kapsou jsem se vrátil k stárnoucím rodiãÛm, a do roka
jsem oba pohﬁbil.“ „Já téÏ pohﬁbil oba rodiãe v jednom roce,“ ﬁekl jsem snaÏivû, abych
se pﬁiblíÏil, „v 2001.“
Cítil jsem, Ïe si rozumíme a optal jsem se, co bylo pak. „Po smrti rodiãÛ,“ pokraãoval
Frank, „si sestra vzala nûjaké zdûdûné peníze, Ïije v Torontu, a mû zÛstala farma,
tedy hezk˘ lán pÛdy, kter˘ rozprodávám stavebníkÛm.“ „Z toho nezbohatne‰,“ ﬁekl
jsem vyz˘vavû, a on se za‰klebil, zapálil si dal‰í cigaretu a ﬁekl: „Já uÏ bohat˘ byl a
kdyÏ jsem byl bohat˘, tak jsem trpûl nespavostí. Teì spím jako miminko, peãuju o tu
starou kozu, a ãtu si v kníÏkách.“ „V kníÏkách?“ ﬁekl jsem se zájmem a on nabídnul,
jestli se chci podívat. Srub vevnitﬁ vypadal je‰tû líp neÏ zvenãí; jedna stûna mûla
oãi‰tûné a vyle‰tûné klády, na kolících viselo pár farmáﬁsk˘ch nástrojÛ, chomout a
kosa. Na severní zdi byly police s knihami od podlahy aÏ ke stropu. Kamenn˘ krb
zdobil tﬁetí stûnu. „Ty jsi tady vyrostl?“ optal jsem se. „Kdepak,“ ﬁekl. „To byl pÛvodní
srub prarodiãÛ, otec postavil barák, ve kterém jsme Ïili. KdyÏ jsem se vrátil z
Kalifornie, tak jsem se chtûl pﬁitulit k pﬁírodû a upravil jsem tuto chatrã. Barák po
rodiãích jsem prodal nûjakému Polákovi a ten ho strhl a staví nov˘ dÛm na starém
místû.“ „To je ten pﬁes louku?“ „Jo, ten,“ ﬁekl Frank a zavrtûl hlavou. „Vybral jsem si
blbého souseda...“ Bral jsem kníÏky z polic, líbilo se mi co Frank ãte, podobnou dietu
ãtu taky. „Nevidûl jsem auto u srubu,“ ﬁekl jsem zvídavû, a on odpovûdûl, Ïe má kolo
a nechce víc. ¤ekl mi, Ïe nemá televizi, ale to dÛleÏitûj‰í se dozví od sousedÛ. Vypadal
jako ãlovûk, kter˘ si umí udûlat kamarády. Nebyl to chudák ale filosof, usoudil jsem
a zvedl se k odchodu. DrÏel jsem v ruce hezké vydání Thoreaua, Walden, a Frank ﬁekl,
Ïe to je kníÏka o tichém zoufalství moderního Ïivota, jestli si to chci vypÛjãit a pﬁeãíst.
„Velmi rád,“ ﬁekl jsem, i kdyÏ mám dvojí vydání WaldenÛ doma, a on ﬁekl, Ïe budu mít
dÛvod ho zase nûkdy nav‰tívit, na coÏ jsem rád pﬁik˘vnul. „Já dopoledne nikam
nechodím,“ ﬁekl Frank, „to jsem vÏdycky doma; nûkdy odpoledne zajedu se sousedem
do mûsta, ale to tak jednou, dvakrát za mûsíc.“ „Já pﬁijdu,“ ﬁekl jsem, abych to
neprotahoval; pﬁed srubem jsme si potﬁásli rukou a v‰imnul jsem si elektrického
vedení na západní stranû srubu. Ale nekomentoval jsem to - vÏdyÈ o nic ne‰lo. Frank
byl zajisté bohat‰í neÏ Polák. A tak jsem chudáka nena‰el, i kdyÏ jsem ho hledal.
Ross Firla - Sudbury
***
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NHL
Ontarijské derby pro
Toronto
Toronto-Ottawa 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Utkání s pomûrnû nudn˘m zaãátkem, ale
dramatick˘m závûrem se skonãilo nejtûsnûj‰ím
vítûzstvím Maple Leafs v normálním ãase.
Toronto nastoupilo bez Jiﬁího Tlustého, kter˘ byl
poslán na farmu a v první tﬁetinû vyslalo na
branku ottawského brankáﬁe Aulda 21 stﬁel, z
nichÏ jediná po akci Dominica Moora skonãila za
jeho zády. V úvodu druhé tﬁetiny Grabovski
zaznamenal svou první branku v dresu Maple
Leafs. Z dvoubrankového vedení se toront‰tí
neradovali dlouho a po akci obráncÛ Picarda a
Filipa Kuby, sníÏil Donovan a bylo to opût o
branku. Jednalo se o jedenáctou asistenci Filipa
Kuby v této sezónû. KdyÏ v 54. minutû po stﬁele
Antropova, Ponikarovskij dopravil puk do
ottawské branky, zdálo se, Ïe je rozhodnuto,
obzvlá‰tû, kdyÏ dvû a pÛl minuty pﬁed koncem
normálního ãasu dostal Philips dvû minuty za
hákování. Pﬁesto se podaﬁilo ottawsk˘m v
oslabení sníÏit MacAmmondem a hrát
závûreãnou power-play. Torontsk˘ brankáﬁ
Toskala v‰ak nedovolil ottawsk˘m vyrovnat.
Po zápase jsme poÏádali asistenta kapitána
Toronta Maple Leafs Tomá‰e Kaberleho o
zhodnocení:
TK: Byli jsme po dobu ‰edesáti minut lep‰ím
t˘mem. Na Senátorech byla znát únava. Podaﬁilo
se nám dát první branku a od toho se to v‰e
odvíjelo. Vyhráli jsme dva zápasy proti muÏstvÛm
ze stejné divize, coÏ je také dÛleÏité. S tímto
mlad˘m t˘mem musíme hodnû bruslit a napadat
soupeﬁe. A hlavnû v tomto tempu vydrÏet celou
sezónu.
ABE: Zaãátek sezóny byl velice
nevyrovnan˘, pﬁekvapivé vítûzství nad
vítûzem Stanley Cupu Detroitem na jeho ledû
3:2, v zápûtí vysoká prohra s Montrealem
doma 1:6, teì to vypadá jako, Ïe se muÏstvo
stabilizovalo.
TK: Není to jednoduché máme v muÏstvu
hodnû mlad˘ch hráãÛ a celkovû málo zku‰eností.
Hodnû se míchá se sestavou. Myslím si, Ïe ãím
více zápasÛ odehrajeme tím budeme sehranûj‰í.
Máme hodnû stﬁel na branku a musíme se snaÏit
doráÏet odraÏené puky.
ABE: Jste nejdéle slouÏícím hráãem v
Torontu…
TK: Pokud se Mats Sundin nevrátí, tak ano.
Pomalu bych se mohl cítit jako staﬁec, ale doufám,
Ïe zde je‰tû nûjak˘ pátek vydrÏím. Je to hezké
zde b˘t takovou dobu a chtûl bych odehrát tisíc
zápasÛ za jeden t˘m.
ABE: Mats Sundin byl kapitánem, vy jste
jedním ze tﬁí asistentÛ. Jak se cítíte v této
roli?
TK: Jak uÏ bylo ﬁeãeno, patﬁím k veteránÛm,
bylo vybráno pût hráãÛ, kteﬁí budou toãit áãko,
kapitána zatím mít nebudeme. Také se ãeká jak
to dopadne s Matsem. Je pûkné b˘t vÛdãí
osobností v muÏstvu. UÏ jsem to zaÏil na MS v
Quebecu, kde jsem byl kapitánem ãeské
reprezentace. Zavazuje to, je nutné mluvit s
novináﬁi, mít autoritu v ‰atnû. KdyÏ jsem byl
kapitánem za národní muÏstvo, tak to bylo
nezapomenuteln˘m záÏitkem.
ABE: V minulé sezónû jste hrál v obranû s

Pavlem Kubinou, letos jste spolu pomûrnû
málo na ledû…
TK: Trenéﬁi chtûjí rozloÏit síly, kombinují mlad‰í
hráãe se star‰ími. Máme v obranû
osmnáctiletého Luka Schenna, kter˘ vypadá
nadûjnû. Vloni jsme hráli spolu druhou polovinu
sezóny.
ABE: V muÏstvu byl Jiﬁí Tlust˘ ale pﬁed
dne‰ním zápasem byl odeslán na farmu,
proã?
TK: Po zranûní se vrátil Jeff Finger a soupiska
byla plná. Musí teì makat a ãekat opût na dal‰í
pﬁíleÏitost. Doufejme, Ïe ji dostane.
***

Rozhodla první tﬁetina
Toronto-Tampa 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
PﬁestoÏe Maple Leafs rozstﬁíleli v první tﬁetinû
Lightning 17:9 na ukazateli skóre bylo 1:2 a kdyÏ
v 25. minutû ‰el za hákování na trestnou lavici
Mayers a Václav Prospal po vhazování protlaãil
puk k LaCavlierovi, kter˘ za pouh˘ch pût vteﬁin
zuÏitkoval pﬁesilovku, bylo rozhodnuto. Byla to
druhá asistence Václava Prospala a druhá
branka LaCavaliera. První gól utkání vstﬁelil v
úvodní tﬁetinû Jokinen. Na nûj dokázali toront‰tí
je‰tû odpovûdût Stajanem. Dvoubrankov˘
náskok v‰ak dokázali jiÏ jen zkorigovat v 34.
minutû obráncem Van Rynem. V závûreãném
dûjství se Maple Leafs snaÏili zoufale vyrovnat a
hráli 90 vteﬁin bez brankáﬁe. Na stavu utkání se
v‰ak jiÏ nic nezmûnilo.
V dresu Tampy nehrál zranûn˘ Radim Vrbata.
Za to jsme mûli moÏnost vidût pût obráncÛ, kteﬁí
se narodili v âeskoslovensku. V dresu Toronta:
Tomá‰e Kaberleho a Pavla Kubinu. V hostujícím
t˘mu Luká‰e Krajíãka, Andreje Meszarose a
Marka Malíka. Dva poslednû jmenované jsem
tedy náleÏitû vyzpovídali.
„Rozhodujúce boli dva góly Lecavaliera, ktor˘mi
sme odskoãili na 3:1,“ povedal slovensk˘ obranca
Tampy Andrej Meszáro‰, „Hrali sme
disciplinovane, bez zbytoãn˘ch vylúãení.“
Rodák z PovaÏskej Bystrice odohral v zápase
vy‰e 21 minút, tréner Barry Melrose ho
nasadzoval na ºad aj v presilovkách a
oslabeniach. „Necítim sa unaven˘, zvládol by
som aj vy‰‰iu záÈaÏ,“ poznamenal 23-roãn˘
Meszáro‰.
Slovensk˘ hokejista sa do Tampy dostal v lete
v˘menou z Ottawy, s nov˘m klubom podpísal 6roãnú zmluvu na 24 miliónov dolárov. „Lightning
je v˘borná organizácia, máme silnú partiu aj
dobr˘ch trénerov. R˘chlo som si zvykol,“
porovnával. „Najväã‰í rozdiel medzi obidvoma
mestami je v poãasí. Na Floride máme aj v zime
okolo 25 stupÀov, k˘m v kanadskom hlavnom
meste bolo mínus 20 stupÀov. Je radostnej‰ie
prebúdzaÈ sa do slneãného dÀa, neÏ by malo
sneÏiÈ.“
Tampa vstúpila do sezóny NHL dvoma prehrami
s New York Rangers v Prahe, potom podºahla v
ìal‰ích troch domácich zápasoch s Carolinou,
New York Islanders aj s Minnesotou. Sériu
preÈala aÏ víÈazstvom nad Atlantou 3:2. A teraz
pridala ìal‰ie. Do muÏstva sa vracia pohoda, v
akej sa predstavilo v príprave.
Meszáro‰ stále rád spomína na prípravné
stretnutie so Slovanom Bratislava. „Veºmi som
sa na to te‰il, v Samsung aréne sme zaÏili
v˘bornú atmosféru,“ vrátil sa o mesiac nazad.
„Vyhrali sme aÏ na nájazdy. V hºadisku som mal
rodinu a veºa kamarátov. Bol som rád, Ïe ma

Tomáš Kaberle v souboji s ottawskými útočníky

mohli vidieÈ v tíme NHL.“
Za tri roky v Ottawe strelil Meszáro‰ 26 gólov.
Na prv˘ zásah v Tampe e‰te stále ãaká.
Pro Marka Malíka to byl druh˘ zápas v dresu
Tampy, jak se sehrává s muÏstvem:
MM: UÏ to bylo lep‰í. První zápas byl takov˘
nejist˘. Nevûdûl jsem pﬁesnû, kde mám stát.
âas na ledû také nebyl takov˘, jak by mûl b˘t.
Byl to mÛj první zápas v sezónû s nov˘m
muÏstvem. Tu první pÛlku prvého zápasu to
skﬁípalo, pak uÏ to bylo lep‰í. Dnes jsem se cítil
podstatnû lépe. KaÏd˘ zápas, kaÏd˘ trénink je
pro mne dÛleÏit˘, abych se sehrál s muÏstvem a
byl v pohodû.
ABE: První dva zápasy Tampy byly v Praze
proti Rangers, minulou sezónu jste hrál právû
za nû nebylo vám líto, Ïe jste nehrál právû v
tûchto dvou zápasech?
MM: Tak tûÏko ﬁíci. Situace se takto vyvinula.
Urãitû by bylo pûkné si tam zahrát, ale nebylo mi
to dopﬁáno. Nedá se s tím nic dûlat.
ABE: KdyÏ srovnáte svou pozici v Rangers
a zde, v ãem je rozdíl?
MM: Je pﬁíli‰ brzy na to to srovnávat, protoÏe
jsem zde nov˘. MuÏstvo pro‰lo trénink-kempem
a hrálo jiÏ ﬁadu zápasÛ. NeÏ jsme se dohodli na
smlouvû, tak jiÏ mûli kostru muÏstva poskládanou
a teì se teprve s tímto muÏstvem poznávám.
Jak jsem hovoﬁil s trenéry, chtûjí abych byl
defenzívním obráncem a pomáhal mlad˘m
hráãÛm.
ABE: Byla obtíÏná jednání s muÏstvem?
MM: Ani si nemyslím. Trochu byla komplikace,
protoÏe jsou platové stropy. Obû strany musely
udûlat trochu kompromis. Ale nebylo to nijak
drastické.
ABE: V závûru utkání jste hrál s Andrejem
Meszarosem, jak se vám s ním hrálo?
MM: Andreje znám z Ottawy, v obranû hraje i
Luká‰ Krajíãek. Oba, pﬁestoÏe jsou mladí, mají
své zku‰enosti. Zatím se v‰ak pouze poznáváme.
Jsem zde tepve deset dní.
ABE: Je nûãím specifická atmosféra zde v
Torontu?
MM: Toronto je hokejová Mekka, takÏe je to
vÏdy trochu jiné. AÈ jiÏ to jsou media v ‰atnû pﬁed
zápasem po tréninkách, pﬁes atmosféru na ledû.
VÏdy na vás d˘chne historie.
ABE: Hrál jste v Kanadû i ve Spojen˘ch
státech, je v tom rozdíl?
MM: Urãitû je to jiné. V Kanadû je to sport ãíslo
jedna, zatímco v Americe se to pere s ostatními
sporty. Nûkterá mûsta jsou dobrá, jinde je silná
konkurence. Ve Státech to mají jednotlivá
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muÏstva mnohem tûÏ‰í. AÈ jsem hrál kdekoliv,
kdyÏ hráli Maple Leafs, vÏdycky bylo nûjak víc
torontsk˘ch fanou‰kÛ neÏ obvykle.
ABE: A jaké bylo léto?
MM: Strávil jsem ho na rodné hroudû. Doma v
âesku, s rodinou a s pﬁáteli.
***

Rangers vládnou NHL
i díky Praze

Toronto-Rangers 5:2 (0:1, 0:1, 5:0)
Hokejisté New York Rangers zaÏili o víkendu
hodnû blázniv˘ zápas. Nad Torontem v sobotu
vedli je‰tû sedm a pÛl minuty pﬁed koncem 2:0.
Koneãn˘ v˘sledek? 5:2 pro Toronto! Jedním z
hostÛ, kteﬁí nad takovou prohrou kroutili hlavou,
byl i ãesk˘ obránce Michal Rozsíval. Pro aktuálnû
nejlep‰í t˘m NHL to v‰ak byla v sezonû teprve
tﬁetí poráÏka v normální hrací dobû.
ABE: Michale, jak jste to s Torontem vÛbec
mohli prohrát?
MR: Sice jsme vedli, ale uÏ ve druhé tﬁetinû
jsme nehráli dobﬁe. Dûlali jsme ﬁadu chyb. To se
pak pﬁeneslo do závûru. I kdyÏ jsme drÏeli
vedení 2:0 aÏ do 53. minuty, jeden jejich ‰Èastn˘
gól otoãil v˘voj celého zápasu. Pak uÏ to od nich
bylo co stﬁela, to gól. Porazili jsme se tak trochu
sami.
ABE: Zpanikaﬁili jste?
MR: Nemyslím si. Prostû jsme nehráli dobﬁe.
Musíme se i z takového zápasu pouãit. Pro nás
to pﬁece neznamená konec sezony. Hor‰í by
bylo, kdyby se nûco takového stalo v play-off.
ABE: K nûmu zatím smûﬁujete dost ráznû. I
pﬁes poslední prohru se vám povedl nejlep‰í
vstup do NHL v historii Rangers. Kde hledat
dÛvody?
MR: UÏ zájezd do Prahy k prvním dvûma
utkáním s Tampou nás hodnû stmelil. Pﬁedtím
jsme hráli dobﬁe ve ·v˘carsku, tam jsme dokázali
otoãit zápas proti Magnitogorsku ze stavu 0:3 na
4:3. Hráli jsme dobr˘ t˘mov˘ hokej a v˘bornû
nám chytali oba brankáﬁi. Ti dva jsou páteﬁí
t˘mu. Pokud zachytají, máte velkou ‰anci vyhrát
zápas. Navíc v˘teãnû zaãaly hrát nové posily. A
jasnû, mûli jsme trochu i ‰tûstí.
ABE: Pﬁitom jste v létû pﬁi‰li o Jágra.
MR: Sám jsem nevûdûl, jaké to bez Jardy bude.
S Petrem PrÛchou máme teì trochu jinou pozici.
Zatím to ale ‰lape dobﬁe, pﬁestoÏe jsme ztratili
nejen Jardu, ale i dal‰í kluky: Straku, Malíka,
Hossu.
Pro Satellite, SME a MFD Ales Bﬁezina
***

Sports
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Gambrinus liga
V 11. kole byl magnetem souboj prvního
s druh˘m a v televizní dohrávce dokázala
Slavia remízovat v Mladé Boleslavi 0:0.
Nejlep‰ím hráãem na hﬁi‰ti byl slávistick˘
brankáﬁ Martin Vaniak, kter˘ se obzvlá‰tû
vyznamenal pﬁi teãované stﬁele, kdyÏ uÏ
byl nakroãen˘ ke skoku doleva, ale je‰tû
staãil pohyb zabrzdit a odrazit se na
druhou stranu. Vaniak k tomu ﬁekl: „Urãitû
to byl nejtûÏ‰í zákrok. Reagoval jsem na
stﬁelu Sylvestreho, jenÏe Brabec teãí
zmûnil její smûr. Na‰tûstí jsem byl u tyãe
vãas. Také jsem mûl ‰tûstí, Ïe mi na
mokrém terénu nepodklouzly nohy.“
Sparta zvítûzila po mûsíci, tentokrát 3:0
nad Pﬁíbramí. Sedm branek padlo ve
Zlínû, kde zvítûzil Baník 5:2. Rozehrála
se Olomouc, která zdolala Liberec 2:1.
Ostatní v˘sledky: Bohemians PrahaViktoria PlzeÀ 0:2, Jablonec-Teplice 0:2,
Kladno-Viktoria ÎiÏkov 1:0, Brno-âeské
Budûjovice 1:1.
Remízou skonãil souboj mladoboleslavsk˘ch fotbalistÛ i v 12. kole v
Liberci, aãkoliv hosté vedli 3:1. Domácí
v‰ak dokázali dvûmi rychl˘mi góly
vyrovnat v závûru utkání. Olomouc
pokraãovala v dobr˘ch v˘konech a
vyhrála v Teplicích 1:0. V stﬁedoãeském
derby porazila Pﬁíbram Kladno 2:0. Dva
góly Tomá‰e Necida zajistily Slavii tûsné
vítûzství nad Brnem 2:1, pﬁestoÏe mûla
celé utkání drtivou pﬁevahu. Brno v závûru
sníÏilo po chybû Erika Brabce. PlzeÀ si
nedokázala na domácím hﬁi‰ti poradit s
Jabloncem a utkání se skonãilo remízou
1:1. Budûjovice zdolaly Viktorku ÎiÏkov
3:2, která po utkání vymûnila trenéra.
Daﬁilo se stﬁíÏkovsk˘m Bohemians, kteﬁí
porazili na ÎiÏkovû Zlín 1:0. V televizní
dohrávce excelovala Ostrava, která díky
vynikajícímu v˘konu celého útoku zdolala
v pondûlní televizní dohrávce Spartu 2:0.
***
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O2 extraliga

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

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

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

2
4
2
3
3
4
4
4
3
2
7
1
7
3
2
1

1
1
3
3
3
3
4
4
5
6
3
7
3
7
8
9

30:7
20:12
24:13
17:12
19:15
14:14
13:13
12:14
12:10
14:15
15:17
16:23
10:18
7:19
7:19
13:22
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Tabuºka slovenskej extraligy

29
25
23
21
21
19
16
16
15
14
13
13
13
9
8
7

17.kolo: Vítkovice-Zlín 3:2, PlzeÀ-Karlovy Vary
2:4, Znojmo-Pardubice 5:6 pp., LitvínovBudûjovice 5:1, Kladno-Mladá Boleslav 2:3
sn., Liberec-Tﬁinec 1:3, Sparta-Slavia 5:0.
18.kolo: Mladá Boleslav-Liberec 2:1, ZlínZnojmo 3:2, Budûjovice-PlzeÀ 5:4 sn., Karlovy
Vary-Litvínov 1:2, Pardubice-Kladno 3:2 sn.,
Sparta-Tﬁinec 2:3 sn., Slavia-Vítkovice 3:4.
19. kolo: Slavia-Karlovy Vary 6:5, TﬁinecPardubice 3:2, Liberec-Zlín 4:2, PlzeÀ-Vítkovice
2:3, Kladno-Budûjovice 5:2, Znojmo-Sparta
2:3 sn., Litvínov-Mladá Boleslav 4:2.
20. kolo: Budûjovice-Pardubice 3:0, Zlín-Slavia
1:0, Vítkovice-Liberec 2:6, PlzeÀ-Litvínov 1:2,
Kladno-Sparta 1:3, Mladá Boleslav-Tﬁinec 6:4,
Karlovy Vary-Znojmo 2:3
CorgoÀ liga
13. kolo: MFK RuÏomberok-Tatran 21. kolo: Liberec-Karlovy Vary 4:2, TﬁinecPre‰ov 3:0 (1:0), MFK Ko‰ice-Banská Budûjovice 6:1, Pardubice-Sparta 4:2, LitvínovVítkovice 3:2, Znojmo-Mladá Boleslav 3:1,
Bystrica 0:0, Spartak Trnava-Dunajská Kladno-Zlín 4:1, Slavia-PlzeÀ 3:2 sn.

Streda 1:1 (0:0), FC Nitra-FC ViOn
Zl.Moravce 1:2 (1:1), Slovan BratislavaFK ZTS Dubnica 3:1 (2:1), M·K ÎilinaArtmedia 3:1 (3:0).
14. kolo: Dunajská Streda-Slovan
Bratislava 0:4 (0:1), FC ViOn Zl.MoravceSpartak Trnava 0:1 (0:1), Banská
Bystrica-MFK RuÏomberok 0:2 (0:0), FK
ZTS Dubnica-MFK Ko‰ice 3:1 (1:0),
Artmedia-FC Nitra 1:1 (1:1), Tatran
Pre‰ov-M·K Îilina 1:0 (0:0).
Tabuºka po 14. kole
1. Slovan
2. Îilina
3. Trnava
4. Ko‰ice
5. RuÏomberok
6. Pre‰ov
7. D. Streda
8. Dubnica
9. Nitra
10. PetrÏalka
11. B. Bystrica
12. Zl. Moravce

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

9
8
7
7
5
6
5
4
4
3
3
2

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

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

29:11
25:8
18:10
22:18
18:13
17:25
17:18
19:23
13:27
16:21
8:14
6:20

30
27
26
25
20
20
19
14
14
13
13
10

Fanú‰ikovia v Dunajskej
Strede vyvádzali
DUNAJSKÁ STREDA-sme/Jozef KotrisDlhooãakávan˘ futbal sa zmenil na krvavé besnenie,
diváci mohli maÈ miestami pocit, Ïe neboli na
‰tadióne, ale na vojnovom poli. V˘sledkom duelu
medzi Dunajskou Stredou a Slovanom Bratislava
(0:4) bolo ‰estnásÈ zadrÏan˘ch obãanov Maìarskej
republiky, z pätnástich zadrÏan˘ch Slovákov aÏ
trinásÈ bolo fanú‰ikov Slovana.
Tisícku priaznivcov z Bratislavy sprevádzali cestou
zo Ïelezniãnej stanice viac ako tri stovky
ÈaÏkoodencov a ãlenov poriadkovej polície.
Náv‰tevníci zápasu, ktorí pri‰li z Budape‰ti, tak˘
sprievod nemali.
Policajti sa uÏ pred zaãiatkom samotného zápasu
k slovanistom správali arogantne. Akoby v sprievode
ani neboli ºudia. Dôkazom bola aj reakcia
policajného príslu‰níka, ktor˘ fanú‰ika belas˘ch
poãas krátkeho rozhovoru s novinárom chytil za
hlavu tak, Ïe mu mohol ublíÏiÈ.
Pred ‰tadiónom bola otvorená iba jedna brána do
sektora hostí, iná moÏnosÈ dostaÈ sa do vnútra pre
Bratislavãanov nebola.
Po chvíli prevaÏne pokojného ãakania na vstup sa
strhla pot˘ãka medzi ÈaÏkoodencami a priaznivcami
Slovana. Po pár sekundách uÏ iba vychádzali mladí
chalani s rozbit˘mi hlavami, zakrvaven˘mi rukami
a vetrovkami. „Bolo poãuÈ akcia, padol som a viac
si nepamätám,“ hovoril jeden. Doplnil ho kamarát:
„Udierali nás obu‰kami, niã sme nerobili. Iba v tom
dave asi niekto postrãil do policajta a v‰etci zaãali
mlátiÈ dookola.“ Z vysielaãiek uÏ iba záchranári
nahlasovali ich údaje. Obaja boli z PetrÏalky, jeden
mal dvadsaÈ rokov, druh˘ o dva viac.
Pri nástupe muÏstiev na trávnik predviedli domáci
krásnu choreografiu. UÏ sa zdalo, Ïe oãakávané
problémy na priebeh stretnutia vplyv maÈ nebudú,
keì v 16. min zápasu vyleteli zo sektora hostí
svetlice a dymovnice. ËaÏkoodenci v‰ak na
prekvapenie zasahovali v sektore domácich, proti
náv‰tevníkom duelu z Maìarska. Dôvodom malo
byÈ, Ïe zaútoãili na policajtov.
Rozhodca Mário Vlk stretnutie preru‰il, hráãov
poslal na takmer dvadsaÈ minút do ‰atní. Atmosféru
upokojoval hlásateº, upozorÀoval fanú‰ikov
Slovana, Ïe za nevhodné správanie môÏe byÈ
zápas kontumovan˘ v prospech Dunajskej Stredy.
Paradoxom je, Ïe rôzne predmety lietali zo sektora
domácich.
***

Tabulka
1. Slavia
2. Vítkovice
3. Litvínov
4. Pardubice
5. PlzeÀ
6. Zlín
7. Sparta
8. Kladno
9. K. Vary
10. Tﬁinec
11. Liberec
12. Znojmo
13. Boleslav
14. Budûjovice

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

65:52
59:50
67:60
72:59
75:65
52:59
58:57
57:54
58:60
72:75
57:66
48:58
46:55
53:69

43
41
41
36
34
32
31
30
29
29
28
26
23
21

Slovenská hokejová extraliga
15. kolo: Poprad-HK Orange 20 3:0, Ko‰iceTrenãín 2:3, Martin-KeÏmarok 4:1, Ban. BystricaNitra 7:2, Îilina-Zvolen 3:2, Lipt. Mikulá‰-Skalica
4:3.
16. kolo: Zvolen-Ban. Bystrica 3:4 sn., SkalicaPoprad 3:2 sn., HK Orange 20-Îilina 3:2, NitraMartin 3:2 pp., KeÏmarok-Ko‰ice 1:2, TrenãínSlovan 3:4 sn.
17. kolo: Slovan-KeÏmarok 4:1, Martin-Zvolen
5:3, Ban. Bystrica-HK Orange 20 4:2, ÎilinaSkalica 4:6, Poprad-Lipt. Mikulá‰ 2:3, Ko‰ice-Nitra
8:1.
Predohrávky: Slovan-KeÏmarok 6:3 Ko‰ice-Ban.
Bystrica 4:2.

1. Ko‰ice
22
2. L. Mikulá‰ 20
3. Zvolen
21
4. Martin
21
5. Bystrica
22
6. Slovan
21
7. Skalica
20
8. Trenãín
20
9. Nitra
21
10. Îilina
21
11. Poprad
21
12. KeÏmarok 21
13. HK ORANGE 20 16

88:44
76:51
79:59
68:60
83:63
76:57
66:60
51:53
53:73
62:60
39:62
56:101

53
47
41
38
37
37
33
28
26
25
19
9

Slovenskí hokejisti
zdvorilo gratulovali
âesko - Slovensko 7:0
Praha-sme/Vojtech Jurkoviã-Góly: 2. âervenka, 4.
âermák, 20. Bednáﬁ, 26. Jágr, 28. Marek, 36.
Klepi‰, 59. Rolinek. Pred 15 253 divákmi rozhodovali
Mihálik(SR), Rejthar (âR). Vylúãení: 7:3, presilovky
1:0, oslabenia 0:0. Tretiny: 3:0, 3:0, 1:0.
Vypredané hºadisko 02 arény v Prahe vãera neustále
tlieskalo. Zhovievavo aj porazen˘m. Pri galaveãere
uvádzajúcom hokejové veliãiny do ãeskej siene
slávy boli slovenskí reprezentanti ne‰kodn˘m
sparingpartnerom. Na hranici dôstojnosti.
âesko bolo dovãera poslednou vysoko rozvinutou
krajinou na svete, ktorá nemala vlastnú sieÀ
hokejovej slávy. Doãkala sa v deÀ storoãnice osláv
svojho vzniku.
Pôvodne chcelo b˘valé vedenie ãeského zväzu
urobiÈ akciu za 40 miliónov s v˘berom svetov˘ch
hviezd a sprievodn˘m golfov˘m turnajom s
kompletnou smotánkou, nov˘ ‰éf Tomá‰ Král
pôvodn˘ projekt ‰krtol a súperom bolo Slovensko.
Ukázalo sa, Ïe do‰lo k opaãnému extrému.
Vo vypredanej O2 aréne do siene inaugurovali
naraz 41 osobností hokejovej histórie. Jedna z
nich, brankár Dominik Ha‰ek vhodil úvodné buly
medzi kapitána domácich Martina Straku, ktor˘ sa
v tomto dueli lúãil s reprezentaãnou kariérou, a
ná‰ho Dominika GraÀáka.
„ÚÏasné, keì si ãlovek pri videoprojekciách
uvedomí, do akej spoloãnosti sa dostal. Len od
ãias, keì som ja zaãínal s hokejom, sa zmenila
brankárska v˘stroj, som ‰Èastn˘, Ïe som mohol
hraÈ pod vedením Vladimíra RuÏiãku v Nagane,“
povedal dojat˘ Dominik Ha‰ek.
Slovensk˘ tím bol na ºade zdvoril˘m gratulantom.
Zakríknut˘ sa nezmohol ani na srdnatej‰iu hru
telom, súper a puk boli v‰ade r˘chlej‰ie.
***

