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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Dne 15. 3. 1938 se Prahou rozletûla zpráva, Ïe Nûmci udûlali
v Rakousku “an‰lus”, ãili zabrali ho. Zpráva vyvolala v nás
mnoh˘ch pfiekvapení, pro mnohé to byl otfies.
Bylo mi 17 let. Byla jsem právû na rozhraní mezi dûtstvím a
dospíváním. Nestarala jsem se o politické dûní. Pro mû byl
svût krásn˘, ozvûny politick˘ch debat ke mnû doléhaly pouze
z dálky, myslela jsem, Ïe mne se to net˘ká. Ale tato událost
mnou otfiásla. Pochopila jsem, Ïe ten svût kolem mne není tak
klidn˘, jak jsem aÏ dosud myslela. V‰ude se o “an‰lusu”
mluvilo, lidé mûli rÛzné názory a dohady o tom, co bude dál.
Ale u nás se zdánlivû nic nedûlo a první vzru‰ení pomalu
opadlo. Îivot se vracel do vyjet˘ch kolejí, ale v‰ichni cítili, Ïe
nad obzorem vystoupil temn˘ mrak. Zaãínala jsem samostatnû
pfiem˘‰let o událostech kolem nás a zaãala jsem pociÈovat
nejistotu a obavy, co pfiinese budoucnost.
Tatínka zabrání Rakouska velmi znepokojilo. KdyÏ jsme o
tom doma mluvili, fiíkal, Ïe Hitler se s Rakouskem nespokojí,
Ïe pÛjde dál. Neumûla jsem si to pfiedstavit. Ptala jsem se ho,
zda by snad dokonce mohla b˘t válka. S nadûjí jsem oãekávala,
Ïe táta fiekne, Ïe Ïádná válka uÏ nebude. VÏdyÈ mi sám ãasto
vyprávûl o váleãn˘ch hrÛzách, o utrpení tûch, kdo byli na
frontû i tûch, kdo byli v zázemí. Moc dobfie to znal. Strávil na
frontû v 1. svûtové válce celé ãtyfii roky. Ale k mému pfiekvapení
tatínek fiekl, Ïe v‰e nasvûdãuje tomu, Ïe se války brzy
doãkáme. ¤ekl, Ïe evropské státy si nechaly pfied oãima
vyrÛst Hitlera. Nechaly, aby se vyzbrojil, a teì je pozdû
napravovat situaci. Byla jsem tím podû‰ena a namítala jsem,
Ïe pfiece po takové válce, jakou Evropa pfied krátkou dobou
zaÏila, nebudou lidé chtít válãit. A tenkrát mi táta fiekl, co jsem
si navÏdy zapamatovala: “Ti, kdo pfiipravují války, v nich sami
nebojují. Ani netrpí nedostatkem. Do válek jdou ti obyãejní, na
kter˘ch nezáleÏí. A tak to bylo vÏdycky; války byly a budou,
dokud na této planetû budou lidé. VÏdy bude dost dÛvodÛ pro
to, aby se válãilo. Jednou se bojuje za vlast, jindy za

náboÏenství nebo za svobodu. VÏdy se nûjaké heslo najde.
Ale ten prav˘ dÛvod válek je skryt˘ - je to vÏdy boj o moc, o
bohatství. Na válkách se vydûlává, a proto nikdy nepfiestanou.
Budou jen stále hor‰í, budou se vym˘‰let nové, hroznûj‰í
zbranû. Doby, kdy králové jeli do válek na koních v ãele sv˘ch
vojsk a vyfiizovali si úãty s meãem v ruce, jsou pryã…”  Byla
jsem tímto názorem a vyhlídkou do budoucna velice
postra‰ena. Ale presto jsem v skrytu du‰e doufala, Ïe se táta
m˘lí. BohuÏel, nem˘lil se a pro mne tenkrát navÏdy skonãilo
mé duhové vidûní Ïivota. Bylo to, jako by se pfiede mnou
otevfiela brána do zcela jiného svûta. Najednou jsem dospûla.
Pochopila jsem, Ïe skuteãnost je docela jiná, neÏ moje
pfiedstavy. Zaãala jsem se zajímat o politické dûní a poznávala
jsem, Ïe události kolem nás signalizují nepfiíjemné zmûny.
Evropa mûla brzy poznat to, co mÛj táta pfiedvídal.
Vzru‰ení, které ve svûtû vyvolalo zabrání Rakouska, se
pomalu uklidÀovalo. Co se taky dalo ãekat? Vût‰ina lidí si
vÛbec neumûla pfiedstavit v˘boj budoucích událostí. Lidé si
nepfiipou‰tûli my‰lenku, Ïe to je pfiedzvûst války. Hitler spolknul
Rakousko a nic se zjevnû nedûlo. Nikoho mimo Raku‰anÛ se
to bezprostfiednû net˘kalo. Îivot plynul dál a pfiiná‰el starosti
kaÏdodenního Ïivota. U nás se vût‰ina prost˘ch lidí pomalu
uklidÀovala v bláhové nadûji, Ïe uÏ snad dá Hitler pokoj.
Prost˘ lid si obyãejnû s politick˘mi starostmi neláme hlavu,
pokud ho nikdo nevyhání z domova a na hlavu mu nepadají
bomby. To je celkem pochopitelné. Ale ménû pochopitelné je,
Ïe situace nedûlala starosti ani politikÛm, od nichÏ máme
právo ãekat více prozíravosti a odpovûdnosti. Na‰i spojenci
Francie a Anglie jakoby se o dûní v Nûmecku ani nestarali. A
pfiece kaÏdému muselo b˘t jasné, Ïe Hitler horeãnû zbrojí, Ïe
kaÏdou chvíli vykfiikuje své plány k nepfiehledn˘m davÛm
sv˘ch soukmenovcÛ, ktefií ho nad‰enû poslouchají a uÏ se
vidí pány celé Evropy, ba celého svûta. Nûmecko zbrojilo,
aãkoli nikde nebyl útoãník. Ale moudfií vÛdcové ve v‰ech

státech klidnû spali. A tak pomalu ve zdánlivém tichu zrála
doba k dal‰ím tragick˘m událostem.
Zabrání Rakouska Hitlerovi pfied oãima celého svûta hladce
pro‰lo, nesetkal se s odporem od Ïádné svûtové velmoci.
Projevil tedy dal‰í mocenské poÏadavky. A tak na podzim r.
1938 byly âechy oklestûny o pohraniãní území. Velká Británie
a Francie prostfiednictvím sv˘ch politikÛ Chamberlaina a
Daladiera nás klidnû obûtovaly nenasytné Hitlerovû mocenské
touze po na‰em území, protoÏe tím pr˘ zachránili svûtov˘ mír,
jak sebevûdomû a radostnû vyhla‰ovaly do svûta.
âeskoslovensko, opu‰tûné sv˘mi spojenci bylo bezbranné,
pfiestoÏe mûlo velmi dobfie vyzbrojenou a disciplinovanou
armádu. Z pohraniãí museli odejít ãe‰tí obyvatelé a na jejich
místo se nahrnuli Nûmci. Nûmecká armáda na‰e pohraniãí
jednodu‰e zabrala. To uÏ snad vût‰ina na‰eho národa vûdûla,
Ïe je zle a Ïe bude je‰tû hÛfie. President Bene‰ skoro s celou
tehdej‰í vládou upláchnul do Anglie. To bylo pro mnohé
âechy velk˘m zklamáním. Presidentem zrazené, opu‰tûné a
moÏnosti obrany zbavené republiky se stal proti své vÛli Dr.
Emil Hácha.
Za této situace pfii‰el 14. bfiezen 1939. Byl to osudov˘ den,
kter˘ mûl zmûnit dûjiny na‰eho národa i Evropy.
Hitler pfiinutil dr. Háchu a tehdej‰í na‰í vládu k náv‰tûvû
Berlína a tam ho hrub˘m nátlakem a pohrÛÏkami pfiimûl k
podepsání prohlá‰ení, Ïe souhlasí s okupací na‰í zemû.
Hácha byl urãitû slu‰n˘ ãlovûk, ale byl to nemocn˘ star˘ muÏ,
kter˘ nemohl vydrÏet hrubé jednání a nápor, kter˘m ho Hitler
cílevûdomû vystavil. A i kdyby byl dr. Hácha kladl sebesilnûj‰í
odpor, nebylo by to b˘valo stejnû nic platné. VÏdyÈ za námi z
na‰ich b˘val˘ch spojencÛ nikdo nestál. A tak byl vyhlá‰en
Protektorát âechy a Morava a Hitlerovi tím byla dána
neomezená moc nad na‰í zemí a nad na‰ím národem. Do
klína mu spadla celá dokonalá v˘stroj na‰í armády, která

70. v˘roãí nacistické okupace âeskoslovenska
„Byla jsem u toho“

Pfied nedávnem jsem se probírala pozÛstalostí mé matky. Na‰la jsem nûkolik krabic pln˘ch rukopisÛ, celkem mal˘ch ar‰íkÛ papíru popsan˘ch drobn˘m písmem. Jsou
to matãiny vzpomínky, cestopisy i postfiehy. Nûkteré znám, ale co jiného je‰tû najdu? Co kdyby tu bylo nûco, co se hodí na rÛzná historická v˘roãí, která si budeme
pfiipomínat? UÏ po dvaceti minutách hledání to mám - to je ono! Zaãínám ãíst a vidím, jak se zmûnila doba. Upfiímné a naprosto pfiirozené a pochopitelné pocity mladého
ãlovûka, kter˘ proÏíval okupaci své milované vlasti, se mohou dne‰nímu ãtenáfii jevit jako politicky nekorektní. Ale právû i tyto upfiímnû vyjádfiené pocity patfií k v˘povûdi
o historick˘ch událostech (B. Sherriffová).

âas plesÛ a ãas pÛstÛ
To everything (turn, turn, turn)
There is a season (turn, turn, turn)
And a time for every purpose, under heaven
A time to be born, a time to die
A time to plant, a time to reap

Vzpomnûl jsem si na písniãku skupiny Byrds z roku 1964 Turn, Turn, Turn. V‰echno
se otáãí a po období plesÛ a karnevalÛ nastavá období pÛstu.
Vlastnû písniãka nepochází od Byrds, ale od amerického zpûváka Pete Seegera a ten ji
pfievzal z Bible z tfietí kapitoly knihy Kazatel. Je ãas radovat se a ãas smutku. 2009
Bohemian Ball byl nûãím jako okamÏikem radosti uprostfied deprese. Nejednalo se o
velk˘ sál jako vloni i kdyÏ hudba Jifiího Grosmana a Kevina Clarka byla stejná jako pfii
velkolepém osmiãkovém bálu. Navíc zde byl zpûv Canadian Children’s Opera
Company, víno Konzelman Estate Winery a plzeÀské pivo. Nikdo si tedy nemohl
stûÏovat na nedostatek a krizi, o které hovofií dennû sdûlovací prostfiedky vãele s CBC.
A pfiesto probûhne obãas radostná zpráva, po období prosperity, kdy nikdo nemûl na nic
ãas a v‰ichni spûchali od nikud nikam, jak by fiekl básník Kenneth Fearing, nastal ãas
kdy lidé chodí do kina, pÛjãují si filmy, kter˘ch se toãí víc neÏ kdy jindy. MoÏná, Ïe
pfiijde ãas, kdy lidé budou mít víc ãasu jeden na druhého, ãasu kdy se trochu víc
zamyslíme nad Ïivotem. MoÏná, Ïe nám tato krize docela prospûje. KaÏdopádnû 2009
Bohemian Ball, kter˘ byl pod zá‰titou âeského konzulátu v Torontu byl okamÏikem
radosti nejen pro v‰echny pfiítomné, ale hlavnû pro ãerstvé novomanÏele Igora a
Markétu Re‰ovsk˘ch, které známe z programu Nové vize a které pohotovû zachytil
fotograf Ladislav Soudek.

Foto: Littlebarrel

Pokračování na str. 10
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

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

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

Letter-Memory

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.

Kalendáfi

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 anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail 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.: 416/532-
5272, 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 Cemetery-
nedûle 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:  21.
bfiezna 2009 v 10 hod.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 21. bfiezna 2009 v 17
hod.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
22. bfiezna 2009 v 11 hod.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
12. dubna 2009 v 17 hod.

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.

Pfiijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny do 15. ãervna 2008:

Dûti - kaÏdou sobotu od 15:45 do 18:00 hodin
základní tûlocvik a gymnastika, lyÏování v zimû
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
Prostná, aerobik, posilování

Volejbal - kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin
rekreaãní volejbal muÏÛ a Ïen

George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kfiiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street)

Informace:
Hana Jurásková (905) 838-2541, Jan Waldauf (416) 535-1413

âesk˘ ACAT informuje - leden a únor 2009
VáÏení ãlenové a pfiíznivci hnutí ACAT,
Pronásledovaní kfiesÈané: Na kfiesÈany v Iráku se
soustfieìuje hnûv vyvolan˘ „americk˘m
okupantem“. KfiesÈanská komunita se zde nachází
v neudrÏitelné situaci. Dochází k vraÏdám, únosÛm,
bombov˘m útokÛm na kostely. Za pût let od pádu
Saddáma Husajna se sníÏil poãet kfiesÈanÛ o 400
000. Dopis, kter˘ pfiipravila kanadská sekce ACAT,
je adresován iráckému velvyslanci v Ottawû s
prosbou o pfiedání iráckému prezidentovi

Talabánímu.
Zkrácen˘ obsah dopisu v ãe‰tinû:
VáÏen˘ pane prezidente, federace organizací
ACAT je velmi znepokojena projevy násilí vÛãi
kfiesÈanÛm v Iráku, zejména ve mûstû a provincii
Mosulu. Mezi ãetn˘mi obûÈmi se nacházejí
Monsignor Paulus Faraj Rahho, chaldejsk˘
arcibiskup, nalezen mrtev v Mosulu; Yousef Adel
Abudi, knûz syrské pravoslavné církve, zavraÏdûn
v Bagdádu; RadÏíd Aziz Ganni, katolick˘ knûz a

tfii jeho asistenti, zavraÏdûni v Mosulu, Lamia a
Valaa Sbeih, dvû kfiesÈanky zavraÏdûné v provincii
Mosulu. Vyz˘váme Vás jako prezidenta Irácké
republiky, abyste neprodlenû podnikl opatfiení na
ochranu Ïivota, práv a majetku kfiesÈanÛ smûfiující
k míru a náboÏenské svobodû.
Dopis je velmi zdvofiil˘ a obsahuje také citace z
deklarací OSN, k nimÏ se Irácká republika pfiipojila.
AÈ uÏ jej podepsan˘ ode‰lete na na‰i adresu, nebo
pfiímo do Kanady, za ãesk˘ ACAT Vám dûkuji.
Více informací v angliãtinû a francouz‰tinû najdete
na www.fiacat.org.
S pozdravem

Monika Îárská
ACAT, Pohofielec 26, 118 00 Praha 1, tel: 220

515 407, mail: acatpraha@seznam.cz
www.acat.ecn.cz

http://benesov.evangnet.cz
***

JiÏ patnáct let tomu…
3. bfiezna 2009 tomu bylo jiÏ patnáct let
co nás opustil kamarád Karel Kryl a 12.
dubna by mu jiÏ bylo 65.
Staré pfiísloví praví: Sejde z oãí - sejde z
mysli. To ale nikdy nebude platit o Karlovi.
Budu na nûho nosit v srdci pûkné
vzpomínky do konce Ïivota, tak jako velká
ãást âechÛ, SlovákÛ ba i PolákÛ, doma a
v exilu.
Nûkdo chytr˘ napsal, Ïe se mají
vzpomínky psát, kdyÏ si ãlovûk je‰tû nûco
pamatuje. Proto jsem uÏ kdysi dávno
zaãal psát “do ‰uplíku” kníÏku o Karlovi,
ale v‰e mi pfied léty “shofielo” v minulém
kompjutru, vyuzeném tisíci a tisíci
cigaretami. Tak jako ãesk˘ národ
vybudoval znovu Národní divadlo, tak i já
jsem zaãal znovu s rekonstrukcí. BohuÏel
pamûÈ chátrá a najít fotky, ãi jiné vûci v
mém “pofiádku” je témûfi v nadlidsk˘ch
silách.
Na‰tûstí Vojtûch Klimt (kamarád Karla

Kryla, pozdûji prezident Klubu Karla Kryla)
vydal nejlep‰í a nejdÛkladnûj‰í knihu o
Karlovi: “Akorát, Ïe mi zabili tátu” - Pfiíbûh
Karla Kryla. Po pfieãtení této jedineãné
knihy se mi jiÏ nechtûlo pokraãovat na
mojí kníÏce, protoÏe by to byl asi jen
velice slab˘ odvar a to je‰tû pouze
lokalizovan˘ na Montreal.

Láìa Kfiivánek - Montreal
***

14.3. (so) 14:00
An Ilustrative Life

Otevfiení v˘stavy Jifiiny Martonové
The Colborne Art Gallery
51 King St. E., Colborne

***
15.3. (ne)

Pocta a vìaka
básníkovi Milanovi Rufusovi

V˘stava Pavla Potoãka
Studio Theatre

Toronto Centre for the Arts
5040 Yonge St.
416/221-0882

divadlo@torontskeslovenskedivadlo.com
***

19.3. - 20.3. (ãt-pá)
Konference: Twenty years after

Munk Centre
***

21.3.(so) 20:00
Czech Language Meetup Group

Fine Food Emporium
416/504-5787

***
26.3. (ãt) 19:00

Jak jsme utekli Hitlerovi
Innis Town Hall Theatre

 University of Toronto
***

29.3. (ne) 17:00
Ivan Îenat˘ a Václav Moravec

Nokturna ve mûstû
Kostel sv. Václava
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

11. bfiezna 2009
v 03:00

Pfií‰tí ãíslo vyjde:
26. 3. 2009

Czech &Slovak Institutions

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.

âesk˘ konzulát  v Montrealu
Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines

Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117

E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

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

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

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982

luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul

Toronto, ON:
18 King Street West, Suite 1203
Toronto, ON M5C 1C4
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

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

“How

We Escaped Hitler”
story of Joe Schlesinger

 and P.C. Newman;

hosted by Hana Gartner
Evening dedicated to Sir Nicholas Winton on the

occasion of his 100 birthdays

The Consulate General of the Czech Republic in

cooperation with British Consulate - General in

Toronto and CzechTourism Canada will present

How We Escaped Hitler - an unforgettable evening

with Joe Schlesinger and Peter C. Newman -

two icons of Canadian Journalism, who will recount

their dramatic childhood escapes from Nazi-

occupied Czechoslovakia. Hosted by CBC Fifth

Estate’s Hana Gartner, this stellar evening will

also feature a screening of Nicholas Winton: The

Power of Good, an International Emmy Award-

winning documentary by Matej Minac about the

life of Nicholas Winton, a British stockbroker

who saved 669 Jewish children - including Joe

Schlesinger - from certain death in Nazi

concentration camps.

The event will be held on Thursday, March

26th, 2009 at 7:00 pm at Innis Town Hall

Theatre, University of Toronto.

Background:

This year the Czech Republic will mark the 70th

anniversary of two historical events that happened

only one day apart in March 1939: On March

14th, 1939, the first rescue train of Jewish children

left Prague for England. The very next day, on

March 15th, 1939, the Nazi army marched into

Prague, turning democratic Czechoslovakia into

the “Protectorate of Bohemia and Moravia”. This

initiated six dark years of terror and brutality. The

news of the Holocaust and concentration camps

brought unimaginable fear and desperation into

the households of Czechoslovak Jews. Many of

them had to make the agonizing decision to allow

their children to leave on the trains organized by

Mr. Winton and saved their lives, even though

they knew they might never see them again.

Mr. Winton organized eight train transports from

Prague to the UK, where the children were eagerly

welcomed by foster families all over Great Britain.

By the onset of WWII, on September 1st, 1939,

Winton had rescued 669 Jewish children. The last

train - ninth - scheduled to leave Prague on

September 1, never reached its destination. Over

two hundred innocent young lives were lost,

leaving their prospective foster parents to wait on

the Liverpool St. Station platform in vain. For

decades, the rescued children had no idea who had

saved their lives. In his modesty, Winton did not

even tell his wife about his efforts. When the story

finally came to light, he was given several top

honours including the Award of T.G. Masaryk

from Czechoslovakia’s President Vaclav Havel,

and knighthood from the Queen. Sir Nicholas

Winton, now 100 years old, still enjoys a quiet life

with his family.

Joe Schlesinger and Peter C. Newman have

graciously agreed to share their life-stories with

our audience in lively discussion hosted by Hana

Gartner. The program is enriched by a compelling

photographic exhibition What Remained by Yuri

Dojc. We are honoured to present these four

remarkable Canadians, all of Czechoslovak origin.

For further information, please contact:

Michaela Vaclavinek - Project Coordinator

Consulate General of the Czech Republic in

Toronto

Tel.: 416-972-9358 ext.11

Fax: 416-972-6991

E-mail: sekretariat.cgto@gmail.com

The Consulate General of the Czech Republic

thanks these project partners:

Mattoni, Pilsner Urquell, Bagelo’s and TCT

CD release party of

George Grosman Trio
(www.myspace.com/gasjazztrio)

 We’d love to see you all there to help us celebrate in style!

 Where: The Smiling Buddha Club, 961 College Street

(at Dovercourt)

When: Thursday, March 26, 8PM

How much: $10 door, $20 with CD

Phone: 416/880-1429

email: georgegrosman@yahoo.com
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Toronto, Ont.

www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.

ABE
Letáky, broÏury,  tiskoviny.

Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca

P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

Medical and relaxation

treatments

Massage therapy

Hot Stone Treatment

 Michael Eisner, RMT,

MASc.

at

Theatre

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

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 Stěhování: 1-800-354-9046

O Molierovi, Chudáku manÏelovi a také o Novém divadle,
které kdyby nebylo, bychom museli zaloÏit

(20. - 22. února 2009 hrálo Nové divadlo v Torontû Molierovu hru Chudák manÏel)
Moliere, kter˘ se narodil v PafiíÏi v roce 1622 (u nás v té dobû fiádili vítûzové na Bílé hofie) se vlastnû Moliere nejmenoval. Narodil
se jako Poquelin (tatínek byl ãalouníkem Ludvíka XIV), v mládí se stal ãlenem Béjartovy divadelní skupiny, zvané Illustre
Théatre, s kterou 13 rokÛ putoval po Francii (a bûhem té doby se stal nejdfiíve milencem jeho star‰í dcery, Madelainy, a pozdûji
manÏelem její mlad‰í sestry, Armandy), neÏ zakotvil v PafiíÏi, získal pfiízeÀ krále “Slunce” a v letech 1658 aÏ 1673 bavil PafiíÏ
v Palais Royal. Je autorem pûkné fiádky brilantních her: Misantrop, Lakomec, Zdrav˘ nemocn˘... V Zdravém nemocném hrál
hlavní roli v roce 1673 a ve stejném roce, a moÏno fiíct ironicky,  ho ranila mrtvice...

Chudák manÏel je typickou ukázkou Molierova dramatického genia:
kfiivé zrcadlo ukazuje smû‰nost a pokrytectví hlavnû ‰lechtick˘ch
kruhÛ Molierovy Francie. Obãan Dandin (hraje ho - v˘bornû - Roman
Kozák, mÛj kolega oÏrala v Adamovi Stvofiiteli bratfií âapkÛ) se oÏenil
s dcerou baronsk˘ch rodiãÛ, které hrají s brutální pfiesvûdãivostí
Lenka Kimlová a Martin Bonhard. Lenka Kimlová, fyzicky dobfie
udrÏovaná, ale morálnû zfiejmû postrádající jedinou sympatickou
vlastnost, personifikace naduté p˘chy na ãlenství v ‰lechtickém
stavu, umûlkynû v pruÏném kliãkování mezi zákefin˘mi fakty, které je
schopna a víc neÏ ochotna vidût jako opak toho, ãím skuteãnû jsou.
Jejího manÏela, pana barona, aãkoliv jsem s ním hrál bÛhví kolikrát
a na jevi‰ti vidûl je‰tû víckrát, jsem skoro nepoznal. Hrál ho Martin
Bonhard, kter˘ - jak kaÏd˘ pfiíznivec Nového divadla a spousta lidí
mimo, ví - je pûkn˘, pohledn˘, dosud mlad˘ muÏ ‰tíhlé vzpfiímené
postavy a zvonivého hlasu. Naproti tomu pan baron byl zkroucen˘
nepfiíjemn˘ dûdek, pohybující se s pomocí dvou holí, jehoÏ hlas se
obtíÏnû prodíral troskami jeho rozpadávajících se vnitfiností, jen o
málo víc v baronské domácnosti neÏ pfií‰tipek na stfievíãku jeho
baronské choti. Bravo, Martine! A tato baronská dvojice pfiivedla na
svût stvofiení tak mravnû otrlé, Ïe mi to bralo dech. Podvádûla svého
manÏela stylem, za kter˘ by se nemusela stydût Ïádná svûtová
celebrita na‰í doby. Kroutila zadeãkem, pfiibliÏovala se a odtahovala,
pfiedstírala a zastírala a kdyÏ byla chycena ve sv˘ch vlastních
pavuãinách, drze rozehrála uraÏenou nevinnost tak dryáãnicky, Ïe by
se i kameny rozplakaly. A kdo hrál toto stvofiení nesoucí andûlské
jméno Angelika? Radka Tamchynová… Radka Tamchynová, kterou
jsem uÏ vidûl v tolika polohách: naivka, milující Ïena, potvÛrka,
tragická obûÈ. Ale tohle? Jak to fiekl její dlouho trpící manÏel, obãan
Dandin?
“Keì si ãlovek vezme, tak ako ja, mrcha Ïenu, nejlep‰ie urobí, keì

skoãí dole hlavou rovno do vody.” A kdo je partnerem Angeliky v
tomto ro‰Èáckém chování? Viscount Klitander, nechutn˘ pochlebník,
zku‰en˘ podvádûã, prostû mizera. A kdo hraje Klitandra? MuÏ
hrdinského zjevu, jehoÏ pouhé objevení rozeznívá srdce Ïen od 14 do
90 let milostnou melodií, muÏ, v nûmÏ jsem vÏdycky vidûl ochránce
Ïensk˘ch ctností...jin˘mi slovy: Honza ·míd!
Honzo ·míde, jak jsi mohl? A kdo je jeho pomocníkem? Sluha Lubin.

Vysoká, ‰tíhle vyhublá postava, pohybující se klouzavû hadími pohyby
(s dobr˘mi ‰ancemi vyhrát mistrovství svûta v krasobruslení bez
bruslí), pravdûpodobnû nejsympatiãtûj‰í v této o‰atce tûÏko
straviteln˘ch lidiãek. A hraje ho - a znamenitû - Viktor Matejkoviã. A
nakonec jsem si nechal Klaudinku, Angeliãinu spoleãnici. Pleticháfika
kaÏd˘m coulem, duchovní matka Angeliãiny zlotfiilosti, která sama by
nepohrdla...
Nakonec jsem si ji nechal hlavnû proto, Ïe ona - jako reÏisérka

(alternovala Lenka Nováková) nese velk˘ díl zodpovûdnosti - a
mimochodem, jmenuje se Zuzana Martinková - Ïe Toronto mûlo
pfiíleÏitost tuto hru vidût a královsky se pobavit, aãkoliv jí nemohu
odpustit, Ïe v dopisu “váÏen˘m divákÛm” (jak nás uctivû oslovuje v
reklamním materiálu) se odvaÏuje tvrdit, Ïe my (a nikdo z nás) - o
nûkolik století pozdûji není o nic lep‰í neÏ-li urozená banda v
Molierovû hfie. Nebo, Ïe by - nedej boÏe - mûla pravdu?
O úspûch pfiedstavení se zaslouÏila fiada dal‰ích vûrn˘ch divadelníkÛ:

Alice Králová (pfieklad), Roman Kozák, jinak obãan Dandin (scéna),
Jarka ·pejchalová (kaÏd˘ chválil její kost˘my), mnohoobroãník Bohdan
ZatovkaÀuk (svûtla, hudba a zvuk), Dá‰a Beláãiková a Jana Fabiánová
(pokladna), Dá‰a Beláãiková a Radka Tamchynová (ano, zrádná
Angelika) (rezervace), Ivana JanÛ a Míla Bendová (nápovûda - jedna
by na to nestaãila, tento soubor hraje dobrodruÏnû), Míla Bendová
(inspice), Zuzana Novotná (propagace), Laci Hamva‰ (video záznam)
a Dá‰a Kosová (foto).
O úspûch pfiedstavení se zaslouÏilo i to, Ïe na jevi‰ti kaÏd˘ mlel sv˘m

rodn˘m jazykem - ãe‰tina se libû mísila se sloven‰tinou - a pokaÏdé,
kdyÏ divák mûl chuÈ si zdfiímnout, pfiechod z jednoho jazyka do
druhého ho probudil.
Jak vidno (tenhle v˘raz jsem uÏ dlouho nesly‰el),  torontské Nové

divadlo není jen tak nûjaká v‰elijaká ‰míra. Snad i proto, Ïe mûlo
moÏnost stavût na práci divadelních vá‰nivcÛ, ktefií v Torontu
divadelniãili uÏ v tfiicát˘ch letech minulého století. Rekrutovali se z fiad
“hladové emigrace” tfiicát˘ch let minulého století. Zkou‰eli po
domácnostech (ãasto v bytû Jana Papesche - zemfiel v roce 1995 ve
vûku 95 let), hráli hry vût‰inou z venkovského nebo lesnického
prostfiedí a hráli je, kde se dalo, vãetnû haly slovenského katolického
kostela. Nejãastûji reÏíroval Bedfiich Rezek, mezi herci se nejãastûji
objevovala jména Karel  RÛÏe, Rudolf a Marie Bu‰tíkovi, Ladislav
Vávra, Franti‰ka Karlíková, Sláva Sur˘.

Dal‰í fáze byla zahájena poúnorov˘mi uprchlíky (vãetnû mne, takÏe
jsem oãit˘m svûdkem aÏ k dne‰ku)) v roce 1951 pfiedstavením
·vandy Dudáka a zvlá‰È v˘raznû se zapsala produkcemi Mary‰i a
R.U.R. Tato fáze trvala aÏ do roku 1968.
Z reÏisérÛ vynikli RÛÏa Karycová-Haisová, Franti‰ek Sobotka, Jindra

Zoder, Zdenûk Dostál  a Franti‰ek Hanka, z hercÛ Marie Gregorová,
Zdenûk Vykoukal, Jan Marr, Josef Rampáãek, Milan a Eli‰ka Crhákovi,
Antonín Veãefia, Josef a Gita ·talmachovi. K úspûchu mnoha
pfiedstavení pfiispûli ãlenové KrouÏku Moravsk˘ch SlovákÛ.
Nové divadlo, nepravdûpodobné dítû invaze v srpnu 1968,  se

zrodilo 14. bfiezna 1970. U jeho kolébky stali Adolf Toman, Ferda a
Irma âulíkovi, Milan Crhák, Zdena Salivarová-·kvorecká, Hugo
Ho‰ek, JoÏa Ligda, Jindra Polívková, Zlata Novotná, Jan Novotn˘ a
já. K nim se pfiidali Pavel Král, Jana Fabiánová, Ivan Rázl, Bohou‰
Máca, Míla Plaãková, Tomá‰ Ma‰ek, Jindra Polívková, Milu‰ka
Beckerová, Marie Kleãková, Ivan Klácl, Jan ·míd, Martin Bonhard,
Du‰an Novotn˘, Radka Tamchynová, Zdenka Novotná, Ludûk Bogner,
Lenka Nováková, Adriena Lis, Dá‰a Beláãiková ...

A v posledních letech talentovaní sloven‰tí herci, Zuzana Martinková,
Viktor Matejkoviã a Roman Kozák. Nové divadlo se pfiedstavilo
provedením dvou z na‰ich nejãe‰tûj‰ích her, Lucerny a Fidlovaãky a
zatím inscenovalo nûjak˘ch 150 her, mezi nimi Léto, Manon Lescaut,
Zdrav˘ nemocn˘, Deset mal˘ch ãernou‰kÛ, Mûsíc nad fiekou,
Antigona, Mary‰a, Ze Ïivota hmyzu, Îebrácká opera, VernisáÏ, Bílá
nemoc, Vánoãní m‰e, Kytice, Medvûd, Podskalák, Hrátky s ãertem,
Îenitba... Nastudovalo i pût svûtov˘ch premiér: Host do domu Josefa
·kvoreckého, Pokou‰ení Václava Havla, Restituce vodníka âochtana
Pavla Krále a dvû produkce manÏelské dvojice Ladislava a Brigity
Hamva‰ov˘ch (ktefií se stali ãleny Nového divadla v roce 1995):
Francois Villon a George Friedrich Händel a vlastnû i Brigitinu
dramatizaci románu Miloslava ·vandrlíka Bfietislav a Jitka. Jako
hosté se souborem, mimo jiné, vystoupili: Jan Rube‰, Jifií Voskovec,
Alena Bílková, Alice Kubíková, Milan Lasica, Julius Satinsk˘, Josef
Zíma, Jifiina Bohdalová, Viktor Preis, Stela Zázvorková, Václav
Postráneck˘, Emilia Va‰áryová ...
To v‰ecko na jiném svûtadíle, neÏ na kterém se nachází jejich rodná

zem, v zemi, kde se mluví jin˘m jazykem neÏ fieãí, kterou je uãila jejich
matka, v zemi, kde poãtem jsou bezv˘znamnou men‰inou. Teprve,
kdyÏ se podívám zvenãí, uvûdomuji si velikost díla, kterou tato
nevelká skupinka lidí za posledních 70 let v Torontu (a od roku 1976
podobná skupinka ve Vancouveru) vykonala. A které by ov‰em
nebylo moÏné bez podpory vûrn˘ch divákÛ. Pûkná fiádka z tûch, ktefií
tento mal˘ svûtsk˘ zázrak vytváfieli, uÏ ode‰la, dal‰ím kyne
nesmlouvav˘ ãas. Ale je tu dost mlad‰ích, na které pfiechází povinnost
pokraãovat v tak krásném úkolu, jak˘m je krajanské divadlo v
místech tak vzdálen˘ch od rodné zemû, jak˘mi jsou Toronto a
Vancouver.

Josef âermák
***

Pozn. redakce: Vût‰ina reakcí na pfiedstavení Nového divadla Chudák
manÏel byla kladná, pouze Mirek Karásek z Toronta byl nespokojen:
nelíbila se mu reÏie, hlavní pfiedstavitel a míchání ãe‰tiny a sloven‰tiny.
Navrhoval, aby hra byla ãesko-anglická. Nic nebrání tomu, aby si zaloÏil své
vlastní divadlo a tam tento experiment vyzkou‰el.

Roman Kozák, Martin Bonhart a Lenka Kimla ve hře

Chudák manžel
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Financial

1 CDN $ 17,23 Kã
1 EURO 27,75 Kã
1 US $ 22,19 Kã
âNB - 5. 3. 2009

Kursovní lístek
100 Kã 5,89 CDN $
1 CDN $ 16,98 Kã
1 EUR 1,61 CDN $
1 CND $ 0,62 EURO
1 US $ 1,29 CDN $
1 CND $ 0,78 US $

Universal Currency Converter - 5. 3. 2009

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

S prodejem a nákupem domÛ
vám poradí

Luba Henderson

Tel.:416/698-2090

Přenosné kontejnery: www.transcomtransport.com

Evanjelick˘ kostol sv. Pavla, Slovenská mladá scéna
 a Hudobno poetické skvosty

7. cyklus
spoloãne pre vás uvili

Veºkonoãnú kyticu slova a hudby
s ktorou sa môÏete pote‰it
 dÀa 5. apríla o 14 hodine

v Kostole sv. Pavla na 1424 Davenport Rd Toronto
 Vstupné je 15. dolárov
Deti majú vstup zdarma

 ReÏiu má Oºga Turoková
 Po a pred predstavením vás ãaká malé obãerstvenie

 Lístky si môÏete objednaÈ na tel. ã.: 416/626-9168 a 416/350-1239

Zemlinského kvarteto
Konec února - pfiinesl spoustu kulturních akcí v ãeské a slovenské komunitû. Nikdo
zfiejmû nestihl v‰e, ale aspoÀ pár z nás nav‰tívilo pfiedstavení Molierova Chudáka
manÏela v provedení Nového Divadla, Bohemian Ball pod patronací generálního
konzulátu âeské republiky a koncert Zamlinského kvarteta v rámci Nokturen ve
mûstû. Zde bych se chtûl vûnovat koncertu Zemlinského kvarteta, které jsme
sly‰eli na Nokturnech jiÏ potfietí. ÚÏasn˘ pokrok a vyzrálost kvarteta za poslední tfii
roky bylo zfiejmé v podání ãesk˘ch skladatelÛ na koncertu v kostele sv. Václava,
i den pfied tím na veãeru Mozartovy spoleãnosti. Tam zaznûl první kvartet Jana
Mysliveãka a první kvartet Antonína Rejchy. Oba se hrají zfiídka a RejchÛv kvartet
byl snad hrán v Kanadû poprvé vÛbec. Romantická skladba pfiipomínající mladého
Schuberta v mistrovském podání Franti‰ka Souãka (první housle) Petra StfiíÏka
(druhé housle), Petra Holmana (viola) a Vladimíra Fortina (violoncello). ÚÏasná
souhra, pfiednes, frázování a ãistota tónu - tak se dá charakterizovat hraní kvarteta.
Po pfiestávce Es-dur koncert W. A. Mozarta - zahrán skuteãnû skvûle. To si také

vynutilo pfiídavek z jednoho z mnoha kvartet Josefa Haydna.
V kostele sv. Václava zahájilo kvarteto skladbou svého patrona Alexandra

Zemlinského, jehoÏ kvartet A-dur se hrál v Kanadû asi také poprvé. Velmi pûkná
melodická skladba zahraná jasnû zfietelnû a ãistû. Pak uÏ následovaly Listy
dÛvûrné (druh˘ kvartet) Leo‰e Janáãka. A to byl asi vrchol koncertu. Je vidût Ïe v
Janáãkovi jsou Zemlin‰tí skuteãnû doma. ÚÏasné zmûny nálad, citÛ a pocitÛ,
mistrná strhující hra s úÏasnû ãistou intonací i Janáãkovou drsností. Atmosféra po
Janáãkovi byla tak v˘borná, Ïe se pfiestávka protáhla na pÛl hodiny a lidé se úÏasnû
bavili. Po pfiestávce zaznûla Sukova meditace na Svatováclavsk˘ chorál a po nûm
zaznûl SmetanÛv kvartet ãíslo 2, kter˘ se hraje velmi málo. Smetana napsal
kvartet, kdyÏ uÏ byl úplnû hluch˘ a dost du‰evnû trpûl. Kvartet dopsal, ale niky
nesly‰el. V podání Zemlinského kvarteta opût zaznûly ãeské lidové melodie, které
ov‰em nejsou dotaÏeny jako v kvartetu prvním (Z mého domova).
Ale i tak je to hudba lahodná, nám blízká. Po dlouhotrvajícím potlesku následovaly

dva pfiídavky - první - Furiant z Prodané nevûsty, kter˘ upravil pro kvarteto jeho
violista Petr Holman. A to byla urãité kanadská premiéra a rovnûÏ pfiídavkem byla
poslední vûta z Amerického kvarteta A. Dvofiáka - hudba naprosto okouzlující.
Potlesk provázel kvarteto dlouho po té co hudebníci ode‰li do ‰aten, aby stihli
zaslouÏené obãerstvení.
Na to, Ïe venku snûÏilo, poãasí bylo ‰patné, Nokturno se konalo ve ãtvrtek místo

v nedûli, pfii‰lo pfies sto zanícen˘ch posluchaãÛ, ktefií odcházeli náramnû spokojení
z úÏasného veãera.
Nokturna pokraãují v nedûli 29. bfiezna v 17 hodin, kdy vystoupí houslov˘ virtuóz

Ivan Îenat˘ za doprovodu pianisty Václava Máchy z Prahy v programu A. Dvofiáka,
E. Griega, P. âajkovského a P. Sarasateho. Ivan Îenat˘ byl prvním umûlcem na
Nokturnech pfii prvním roãníku na Masaryktownu. Od té doby koncertoval pro nás
je‰tû dvakrát, Îenat˘ je vynikajícím houslistou svûtového formátu. Pfiiletí do
Toronta po koncertu v New Yorku. Pfiijìte a opût nebudete zklamáni.

Milo‰ Krajn˘
***

Je‰tû Rusalka
Dovoluji si ocitovat slova reÏiséra Státní
opery Praha ZdeÀka Tro‰ky z programu
pfiedstavení Rusalky v r. 2008 ve Státní
opefie: Zdenûk Tro‰ka: ...Ale je opravdu
jenom na nás (âe‰ích), abychom
Rusalku inscenovali tak, aby i zahraniãní
diváci pochopili, jak Dvofiák tuto operu
zam˘‰lel. Inscenace Rusalky v
nevûstinci nebo na smeti‰ti jim to
nedovolí. Kdyby Dvofiák chtûl, aby se
jeho opera odehrávala na skládce, tak
by to do partitury napsal. Ale on na
titulní stranu autografu partitury napsal:
Lyrická pohádka. A takovou by mûla
jeho opera zÛstat. Myslím si, Ïe je
zcestné si myslet, Ïe mladé lidi získáme
pro operu násilnou a nelogickou
transformací klasického díla do
souãasného svûta plného drog a násilí.
Mladí musejí poznat klasick˘ pfiedobraz,
aby ho pak mohli srovnávat a posoudit
moderní variantu. Pokud uvidí jako první
právû ji, tak uÏ je nikdy na klasického

Hamleta nebo Rusalku nedostaneme.
Hudba a obraz musejí b˘t v symbióze,
obraz má hudbu posilovat a umocÀovat,
ne ji negovat.
Zvlá‰tû po shlédnutí kanadské Rusalky
dávám p. Tro‰kovi za pravdu. Myslím,
Ïe jeho názor by zajímal i ãtenáfie
Satellitu.

Jana Berková
***
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Twenty Years After: Dealing with the Heritage of Communism
An international conference at the Munk Centre for International
Studies. March 19-20, 2009. Vivian and David Campbell Conference
Facility
THURSDAY, MARCH 19, 2009
9:00 am: Welcome address and introduction, Thomas Großbölting
(Visiting DAAD Professor. Department of History, University of
Toronto, and IGES Magdeburg)
9:15 am: I: Lustration and Decommunization: A View from Inside:
Poland and its Contested Past; Lukasz Kaminski (IPN Warsaw,
Vice-Director of The Public Education Office), Coping with the
Heritage of “Real Existing Socialism” - The German Way, Marianne
Birthler (Federal Commissioner of the Stasi Files, Berlin); Lustration
in the Western Balkans: A Regional Overview. Nenad Sebek
(Director of the Center for Democracy and Reconciliation in
Southeast Europe, Thessaloniki). Discussant: Jennifer Jenkins
(Department of History, University of Toronto)
1:30 pm II: “Lessons from the Past”? Public Debates, Scientific
Research, and their Effects on the Young Democracies and the
European Union. Poland - The Socialist Past and the Political

Culture Today, Krzysztof Ruchniewicz (Director of the Willy
Brandt Centre for German and European Studies, University of
Wroclaw), The Forgotten Velvet Revolution? Handling the Past in
the Czech Republik, TÛma Oldfiich (Institute for Contemporary
History, Prague), Aufarbeitung and Geschichtspolitik - The
Contested GDR Past, Thomas Großbölting (Visiting DAAD
Professor. Department of History, University of Toronto, and IGES
Magdeburg), “The Need for international condemnation of crimes
of totalitarian communist regimes” - The Resolution 1481/2006 of
the Council of Europe Parliamentary Assembly and its consequences;
Göran Lindblad (Member of the Swedish Riksdag and The Council
of Europe) Discussant: Doris Bergen (History Department,
University of Toronto)
Introduction of A. James McAdams by Randall Hansen (Department
of Political Science, University of Toronto)
Transitional Justice: The Issue that Won’t Go Away, James
McAdams (William M. Scholl Professor of International Affairs,
and Director, Nanovic Institute for European Studies, University of
Notre Dame) Discussant: Randall Hansen

***

FRIDAY, MARCH 20, 2009
9:15 am III: “Everyday Life”: Discourses and Practices in Post-
Communist Societies; Lustration and its Effects in the Czech
Republic Pavel Îáãek (Director of the Office for the Documentation
and the Investigation of the Crimes of Communism Police of the
Czech Republic, Prague); Ambiguous Recollections: An
Anthropological Perspective on Memory Work in East Germany,
Anselma Gallinat (Newcastle University)
Money - Work - Policies: Popular Concepts of Life and its Ongoing
Effects in Postcommunist Societies; Lavinia Stan (Department of
Political Science, St Francis Xavier University). Discussant: Thomas
Lahusen (Munk Centre for International Studies, University of
Toronto)
1:30 pm IV: Establishing Democracies: Historical and Actual
Comparisons Toward a New Antitotalitarian Consensus:
Remembering the Dictatorial Past and Transition to Democracy in
Germany after 1945 and 1989. Thomas Schaarschmidt (Zentrum
Zeithistorische Forschungen Potsdam). Dealing with the Past in
Spite of the Present: Transitional Justice in Chile in a Comparative
Perspective; Carlos Fuentes (Director ICSO, Universidad Diego
Portales). Memory Politics in Transition and Post-Transition:
Experiences from Latin America, Cath Collins (School of Political
Science, Universidad Diego Portales); The Truth and Reconciliation
Process: The Experience of South Africa; Charles Villa-Vicencio
(Former Director of Research, South Africa Truth and Reconcilation
Commission) Discussant: Lucan Way (Department of Political
Science, University of Toronto).
4:30 pm - Closing Session: New Ways and Perspectives to Face a
Dictatorial Heritage: An Open Debate Chair: Randall Hansen
(Department of Political Science, University of Toronto)

38. Sokolské zimní hry
38. roãník zimních her Sokolské Ïupy Kanadské pofiádan˘ v
sobotu 28. února 2009, kter˘ se zdál b˘t ohroÏen náhlou
oblevou s de‰tûm v pfiedcházejících dnech, se nakonec konal za
hezkého zimního poãasí v lyÏafiském stfiedisku Horseshoe Valley
u Barrie v Ontariu.  PfiestoÏe obava z nepfiízniv˘ch snûhov˘ch
podmínek nûkteré úãastníky z Toronta a Kitcheneru odradila a
onemocnûní zpÛsobilo neúãast pfiihlá‰en˘ch lyÏafiÛ z Montrealu,
dostavilo se 45 závodníkÛ ke startu závodÛ, které byly rozepsány
ve slalomu a v bûhu na lyÏích pro v‰echny vûkové skupiny od
Ïactva od ãtyfi let aÏ po seniory nad sedmdesát.  ZávodÛm
pfiihlíÏela skupina 25-30 divákÛ, krajanÛ z Toronta, z Barrie a
okolí, ktefií sledovali s velk˘m zájmem zejména soutûÏe dûtí, v
nichÏ byl bezesporu „hvûzdou“ první velikosti ãtyfilet˘ Tomá‰ek
Frynta, kter˘ udivoval jistotou, s jakou projíÏdûl brankami na
trati.
Úspû‰né zimní hry, fiízené náãelnicí Sokola Toronto Svatavou
Hefimánkovou, byly ukonãeny obvykl˘m vyhlá‰ením v˘sledkÛ a
pfiedáním získan˘ch medailí a Ïupních putovních cen.  V soutûÏi
jednotlivcÛ získal prvenství u muÏsk˘ch sloÏek Dita Engel ze
Sokola Toronto, kter˘ také zaznamenal nejlep‰í ãas ve slalomu
52,32 vt., druhé místo obsadil Charlie Hykel, rovnûÏ ze Sokola
Toronto, tfietí získal Pavel Vresk˘ z Mississaugy.  V závodech
Ïensk˘ch sloÏek zvítûzila Eva Pospí‰ilová z Barrie, která v bûhu
na trati 8 km docílila ãas 37:45 min, jako druhá se umístila Mary
Anne Knibbe, tfietí místo získala Svatava Hefimánková.
Vítûzové jednotliv˘ch kategorií:
Îákynû - do 6 let: Mackayla Dixon, 6-8 let: Barbora Fryntová, 8-
11 let: Julie Fryntová.
Îáci - do 6 let: Tomá‰ Frynta, 8-11 let: Dominik Hykel, 11-14 let:
Andrej Janda.
Dorostenci 14-18 let:: Pavel Vresk˘.
Îeny - 18-30 let: Kimberley Matu‰ková, 30-40 let: Dita Hyklová,
40-50 let: Mary Anne Knibbe, 50-60 let: Eva Pospí‰ilová, nad 60
let: Svatava Hefimánková.
MuÏi - 30-40 let: Charlie Hykel, 40-50 let: Allen Dixon, 50-60 let:
Petr Vresk˘, 60-70 let: Dita Engel, nad 70 let: Petr Heger.

wf
***

V˘roãní schÛze Torontské sokolské jednoty

Pfiedání medailí Mioslava Tyr‰e
Na v˘roãní schÛzi Torontské sokolské jednoty, konané v
nedûli 6. bfiezna ve spoleãenské místnosti kostela sv Václava,
byly do ãela jednoty na pfií‰tí rok zvoleny: starostka Hana
Jurásková a jednatelka Jennifer Kleinberg.
Na schÛzi byly rovnûÏ pfiedány starostou Sokolské Ïupy

kanadské pocty tûmto bratfiím a sestrám:
Medaile Miroslava Tyr‰e za dlouholetou zásluÏnou sokolskou

ãinnost sestfie Annû Janou‰ové.
Medaile Miroslava Tyr‰e za celoÏivotní vûrnost sokolské

my‰lence sestram Marii Jelínkové a Editû Tománkové. Bratru
Jaroslavu Kasandovi byla tato medaile pfiedána v Ottawû
Ïupním vzdûlavatelem Standou Skálou a sestfie Vlastû
Schejbalové bude zaslána do âeské republiky, kde nyní Ïije.
Nejvy‰‰í pocta Ïupy “âestné uznání Sokolské Ïupy kanadské”

za dlouholetou zásluÏnou sokolskou ãinnost, oddanost
sokolsk˘m zásadám, svobodû a demokracii Lubomíru Hyklovi.
 Bratr Waldauf v krátkém proslovu pfiipomnûl narozeniny

T.G. Masaryka 7. bfiezna 1850.
J.â

***
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Točený Prazdroj a Czechvar

v západním Torontu!
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Hádanka Marie Gabánkové
(V˘stava jejích obrazÛ - Puzzle - probíhá v Loop Gallery. do 29. bfiezna 2009.)

Vidûl jsem pár v˘stav Marie Gabánkové - kaÏdá byla jiná. Maria Gabánková nevafií
z jednoho hrnce. Ale vÏdycky mi nejvíc imponovaly její portréty. Zmíním se jen o
dvou: jeden zachytil tichou moudrost Josefa ·kvoreckého; druh˘ sebevûdomou
jistotu Gordona Skillinga. Po mém soudu oba jsou dÛkazem pozoruhodného
talentu.

V˘stava Puzzle (ideovû navazující na
BruegelÛv obraz Slep˘ vede slepého), je
v˘stavou portrétÛ lidí, z nichÏ vût‰ina Marii
Gabánkové nesedûla. Lidí jako president
Obama nebo  ministrynû zahraniãí Hillary
Clintonová... Není to v‰ak prostû v˘stava
portrétÛ politick˘ch celebrit. Je to spí‰
svûdectví o chaosu souãasnosti, kdy slepí
vedou slepé, zasazené do rámce biblického
podobenství: “MÛÏe slep˘ vést slepého?
Nespadnou oba do jámy?” Tisková zpráva
popisuje v˘stavu v nemalífisk˘ch termínech:

Var‰avského paktu v roce 1968 se její rodina
odsunula do Rakouska a pozdûji emigrovala
do Kanady. Nyní Ïije se sv˘m manÏelem,
Ale‰em Bfiezinou, v Torontu.

Svá “uãednická léta” proÏila jednak se sv˘mi
rodiãi a jednak studiem kresby, malby,
sochafiství a tisku na University of British
Columbia, School of Art ve Vancouveru,
Montreal School of Art and Design a Art
Students League v New Yorku.

Poãínaje rokem 1978 vystavovala extenzivnû
v Kanadû, U.S.A. a jinde. V roce 2001
vystavovala  v Bratislavû (“6981 km od
Toronta”); v roce 2005 v Praze (“Art Canada
5”) a v letech 2002, 2003, 2005, 2008 a 2009
v Loop Gallery v Torontu. V roce 2007 vy‰el
v britském nakladatelství Piquant pod názvem
“body broken - body redeemed” v˘bûr
barevn˘ch reprodukcí více neÏ 50 jejích dûl.

Gabánková obdrÏela fiadu vyznamenání a
její obrazy se nacházejí v soukrom˘ch i
vefiejn˘ch sbírkách v Severní Americe a
Evropû.

Mezi osobnostmi, které portrétovala (vedle
uÏ zmínûn˘ch Josefa ·kvoreckého a Gordona
Skillinga a mnoha jin˘ch) jsou hudební
skladatel Oskar Morawetz, klavírista Antonín
Kubálek, mistrynû svûta v krasobruslení Aja
VrzáÀová, hokejista Miroslav Fryãer a  b˘val˘
kanadsk˘  federální ministr zemûdûlství,
Charles Mayers.

“V slepé kfiíÏovce vÛdcÛ a následovníkÛ
postavy se pohybují, klop˘tají a beze smyslu
se propadají bíl˘m slep˘m prostorem a
bezradnû hledají smûr a nadûji”.

Na nejsilnûj‰ím obraze, na nûmÏ vidíme
Obamu a Clintonovou, je shromáÏdûn politick˘
v˘kvût Spojen˘ch státÛ a Kanady.  Ne v‰echny
portréty jsou stejnû úspû‰né hlavnû proto, Ïe
Gabánková se snaÏí zachytit nejen  fyzickou
podobu, ale i ladûní du‰e. A tak vidíme skoro
chlapeckou tváfi Obamy, postranní pohled
Hillary Clintonové, v nûmÏ se zrcadlí ‰kála ne
vÏdycky vzne‰en˘ch zku‰eností, temnou
neãitelnou tváfi vÛdce kanadské liberální strany
(a vÛdce parlamentní opozice) Ignatieffa,
donquichotovsky smutn˘ v˘raz jeho
pfiedchÛdce, nic neprozrazující kukuã
Stephena Harpera, je‰tû ménû fiíkající profil
právû ode‰lého prezidenta Bushe, na nûmÏ
by nikdo nepoznal hloubku národní tragedie,
která po nûm zÛstává...Tento jedin˘ obraz
sám stojí zato, abychom v˘stavu nav‰tívili.
Ale to není zdaleka v‰ecko, co stojí za vidûní.
Jsou tam i obrazy nadûje pro ty, ktefií uvidûli.
A pro mne nejvût‰ím záÏitkem byl vlastní
portrét Marie Gabánkové z roku 2000, jedin˘
obraz na v˘stavû, kter˘ nebyl namalován v
tomto roce.

Hrst informací o Marii Gabánkové: dcera
umûlecké dvojice Antonie Laníkové-
Gabánkové a Jozefa Gabánka, Maria se
narodila a vyrÛstala v âeskoslovensku. Po
invazi âeskoslovenska armádami

Slepí vedou slepé

A slepí vidí…

Gabánková uãí (associate professor) na
Ontario College of Art and Design v Torontu,
zasedala v umûleck˘ch porotách, je ãlenkou
fiady umûleck˘ch organizací a jedním ze
zakládajících ãlenÛ Loop Gallery.

Více na www.paintinggallery.net
 Josef âermák

***—-
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A uÏ je to tady!
Majitelé kapitálu stimulují proletariát ke
koupi stále vût‰ího mnoÏství a stále draÏ‰ího
zboÏí. K tomu vyuÏívají pÛjãek, které sami
poskytují. Zvrat nastane ve chvíli kdy se tyto
pÛjãky stanou nesplatiteln˘mi. Nesplacené
pÛjãky nutí banky k pÛjãkám u státních
institucí. Rozhodující role státu v pÛjãkách
soukrom˘m firmám bude prvním znakem
nástupu nové éry, éry komunismu a to
celosvûtovû.

Karel Marx 1867 - Kapitál
***

Paroubek - Ten nemá chybu!
Jifií Paroubek nav‰tíví Anglii a je pfiijat královnou
AlÏbûtou. ProtoÏe závidí AngliãanÛm, jak jim
státní správa pod královsk˘m vedením pûknû a
efektivnû funguje, ptá se královny, jak˘ na to má
recept.
Královna odpoví: “Já se vÏdy snaÏím obklopit
moudr˘mi a inteligentními lidmi - sama nemÛÏu
v‰emu rozumût.”
Paroubek na to: “Tomu rozumím, Va‰e
Veliãenstvo, ale jak zjistit, kdo je inteligentní?”
Královna se usmûje: “Udûláme si mal˘ test.”
Nechá si vytoãit ãíslo Tonyho Blaira a fiíká mu:
“Tony, odpovûz rychle na otázku - je to syn tvého
otce a není to tvÛj bratr - kdo je to?”
Blair pohotovû odpoví: “No pfiece já!” Paroubkovi
se to moc líbí a hned po návratu se rozhodne
pfiezkou‰et své lidi. Jako první mu padne do ruky
Sobotka.
“Bohou‰ku, odpovûz rychle na otázku - je to syn
tvého otce a není to tvÛj bratr - kdo je to?”
Sobotka si nechá otázku zopakovat; pak se
vymlouvá, Ïe se nejprve musí zeptat Ïeny a svého
asistenta, ale Ïe na nû vyvine tlak a do 24 hodin
bude znát odpovûì. Celou noc nespí, pfievaluje se
v posteli, a pofiád nic. Ráno potká v parlamentu na
chodbû Kalouska - sice ho nemá rád, ale úãel svûtí
prostfiedky, a tak se ho rozhodne vyuÏít: “Mirku,
odpovûz rychle na otázku - je to syn tvého otce a
není to tvÛj bratr - kdo je to?”
“No pfiece já!”, odpoví pfiekvapen˘ Kalousek.
Sobotka pfiibûhne cel˘ rozradostnûn˘ za
Paroubkem a hlasitû volá: “UÏ vím, je to
Kalousek!!”
Paroubek ho popadne pod krkem a five je‰tû
hlasitûji: “Ty jsi ale debil - je to Tony Blair!!!”

***

Petice, aby se stal Velk˘ pátek státním
svátkem je na internetu:
www.velkypatek.cz

 Violinist in the Metro
A man sat at a Metro station in Washington
DC and started to play the violin; it was a cold
January morning. He played six Bach pieces
for about 45 minutes. During that time, since
it was rush hour, it was calculated that
thousands of people went through the station,
most of them on their way to work.
Three minutes went by and a middle-aged
man noticed there was a musician playing.
He slowed his pace and stopped for a few
seconds and then hurried up to meet his
schedule.
A minute later, the violinist received his first
dollar tip:  a woman threw the money in the till
and, without stopping, continued to walk.
A few minutes later, someone leaned against
the wall to listen to him, but the man looked at
his watch and started to walk again. Clearly
he was late for work.
The one who paid the most attention was a 3-
year-old boy. His mother tagged him along,
hurried, but the kid stopped to look at the

violinist. Finally the mother pushed hard and
the child continued to walk, turning his head
all the time. This action was repeated by
several other children. All the parents, without
exception, forced their kids to move on.
In the 45 minutes the musician played, only 6
people stopped and stayed for a while. About
20 gave him money but continued to walk
their normal pace. He collected $32. When he
finished playing and silence took over, no one
noticed it. No one applauded, nor was there
any recognition.
No one knew this, but the violinist was Joshua
Bell, one of the most renowned musicians in
the world. He played one of the most intricate
pieces ever written, with a violin worth 3.5
million dollars.  Two days before his playing in
the subway, Joshua Bell sold out at a theater
in Boston where the seats average $100.
This is a real story. Joshua Bell playing
incognito in the Metro station was organized
by the Washington Post as part of a social
experiment about perception, taste and
priorities of people. The outlines were:  in a
commonplace environment at an
inappropriate hour, do we perceive beauty?
Do we stop to appreciate it? Do we recognize
talent in an unexpected context?
One of the possible conclusions from this
experiment could be:  If we do not have a
moment to stop and listen to one of the best
musicians in the world playing the best music
ever written, how many other things are we
missing?

Na voºbách sa dá zarobiÈ,
Ga‰paroviã je tutovka

BRATISLAVA. Na víÈaza volieb sa bude daÈ
tipovaÈ. Stávková kancelária Niké v utorok
zverejnila prvé kurzy, stávková kancelária
Fortuna zaãne prijímaÈ stávky hneì, ako získa
povolenie z ministerstva financií.
V Niké sa dá stávkovaÈ od utorka. ªudia si
môÏu tipnúÈ víÈaza prvého kola, aj celkového
víÈaza volieb. TipnúÈ sa dá aj na to, kto z
urãen˘ch dvojíc bude maÈ v prvom kole lep‰í
v˘sledok a rovnako aj na úãasÈ.
Niké dala na teraj‰ieho prezidenta Ivana
Ga‰paroviãa kurz 1,2, Fortuna plánuje kurz
1,4.
Ak by teda niekto stavil tisíc eur, vyhrá buì
200 alebo 400 eur.
Na Radiãovú dala Niké kurz 3,5. Fortuna jej
dáva väã‰ie ‰ance a dala kurz 2,5. Zvy‰n˘m
kandidátom stávkové kancelárie neveria.
Lákadlom pre tipujúcich má byÈ stávkovanie
na volebnú úãasÈ, kde sú relatívne vysoké
kurzy. V Niké je na úãasÈ do 41 percent kurz
1,8 a vo Fortune do 40 percent kurz 1,7.
Odborníci pritom vy‰‰iu úãasÈ neodhadujú.
V Niké pri urãovaní kurzu vychádzali hlavne z
prieskumov verejnej mienky a z vlastn˘ch
odhadov a úvah. V kanceláriách majú hlavne
expertov na kurzy ‰portov˘ch podujatí.

SME 11.3.2009
***

Zelení rebelové sehnali tisíc
podpisÛ, uÏ mají svou stranu

Praha-právo/Oldfiich Danda ·tûpení Strany
zelen˘ch pokraãuje. âást zelen˘ch ze strany,
která dosud mûla zhruba 2500 ãlenÛ,
vystoupila. UÏ podala Ïádost o registraci nové
strany pod názvem Demokratická strana
zelen˘ch (DSZ).
OrganizátorÛm se podafiilo sehnat tisíc
podpisÛ, coÏ je podle zákona podmínka k
registraci. Ta nyní probíhá na ministerstvu
vnitra., které má na rozhodnutí dva t˘dny.
S Demokratickou v˘zvou, frakcí, která vznikla
kolem Dany Kuchtové, novû vznikající subjekt
nemá podle zakladatelÛ nové strany nic
spoleãného.
„Îádn˘ z ãlenÛ pfiípravného v˘boru není
ãlenem Demokratické v˘zvy. Sama Dana
Kuchtová odmítla na‰í cestu,“ fiekl Právu ãlen
pfiípravného v˘boru Demokratické strany
zelen˘ch Jan Vondrou‰. „Ten byl donedávna
pfiedsedou zelen˘ch v LouÏnici na Liberecku.
My odmítli její, protoÏe ona se chce pfietahovat
o míã na jednom kolbi‰ti,“ poznamenal
Vondrou‰.
Poslankynû Olga Zubová i Vûra Jakubková
uvedly, Ïe o vstup do nové i Ïádné jiné strany
neusilují. Zubová v projevu pfied sv˘m
vylouãením na republikové radû SZ v nedûli
varovala, Ïe SZ chybí vedení, které vyznává
„toleranci, slu‰nost, úctu k druhému a respekt
k jinému názoru“.

***
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Dvakrát
z Vancouveru

LoÀského fiíjna, na poãátku jednatfiicátého
roku existence, pfiijali v Praze dva ãlenové
vancouverského Divadla Za rohem
v˘znamnou cenu Gratias agit z rukou
ministra Karla Schwarzenberga. Je to
ocenûní udûlované jednotlivcÛm stejnû
jako skupinám, za ‰ífiení jména a v˘znamu
ãeské a slovenské kultury ve svûtû. Kdo
má zájem a dostupn˘ internetov˘ google,
mÛÏe se dozvûdût o dal‰ích takto
vyznamenan˘ch v minulosti i letos (M.
Forman, T. BaÈa, Jan Vladislav a dal‰í
pozoruhodné a v˘znamné osobnosti).
TakÏe na‰e vancouverské a takto

ocenûné ochotnické divadlo ocitlo se
skuteãnû ve v˘teãné spoleãnosti. Je to
vzácné ocenûní ãinnosti konané zdarma,
z lásky k umûní (v tomto pfiípadû
divadelnímu) a navíc zfiejmû na úrovni,
která dala podnût k udûlení ceny, kromû
dlouholeté existence. Je to ocenûní veliké
práce v‰ech, ktefií se v prÛbûhu let na
inscenacích a jin˘ch aktivitách Divadla
Za rohem podíleli, aÈ uÏ v men‰í nebo
doslova monumentální mífie.
âas ubíhá v tempu pravidelném a

mnohdy by se mohlo zdát, Ïe
neúprosném. Tento fenomén nemíjí ani
toto divadlo. Kmenoví ãlenové stárnou,
ub˘vá malinko elánu a sil a tak je velmi
potû‰ující konstatovat, Ïe v divadle
dochází k nástupu mlad‰ích a nov˘ch
ãlenÛ, ktefií jsou stejnû oddáni onomu
sotva definovatelnému fenoménu
divadla. Ostatnû, ona v˘znamná cena
nejen velice tû‰í, ale i zavazuje, aby v
dobrém díle se pokraãovalo. A omlazení
souboru, k nûmuÏ v poslední dobû do‰lo,
je pro budoucnost, troufám si fiíci, zárukou,
Ïe i dal‰í ãinnost Divadla Za rohem snad
potvrdí oprávnûnost takového
vyznamenání.
A tu jako bych se zmiÀoval o jakési

minci, která, jako kaÏdá mince, jak známo,
má dvû strany. A tak pfiíjemné povídání o
vyznamenání vancouverského divadla je
jenom tou pûknou stranou.
Tou druhou je situace, jejíÏ fie‰ení teprve

v tûchto dnech snad se uskuteãÀující, mi
drásá mysl a pamûÈ aã je chvályhodné,
ale tzv. s kfiíÏkem po funuse se dostavující.
V BC a hlavnû ve Vancouveru dochází

dnes k takovému rÛstu kriminality a násilí,
jaké snad anály mûsta nepamatují. A tu,
pojednou, hodnostáfii se pfiekonávají v
aktivitách jak tomu zabránit.
Mnû to ale pfiipomíná poãátek léãby

rakoviny v poslednûj‰ím jejím stadiu.
NeboÈ dne‰ní situace, to jsou neÏ plody
ze semene zasetého jiÏ dávno a
kultivovaného Chartou práv a svobod
(ne v‰ak povinností), laxnû a bez
dÛkladného zváÏení nezbytn˘ch faktÛ
provádûné imigrace a hlavnû snadn˘m
vstupem podvodn˘ch, za jiné se
vydávajících individuí a posléze
zkostnatûlosti justice, která nereaguje
na souãasnost.
Jakákoli snaha Konzervativní strany uÏít

jedinû vhodné aplikace lidové moudrosti
Na hrub˘ kabát hrubá záplata, setkává
se s protesty LiberálÛ, o manících pana
Laytona ani nemluvû.
Letitá slepota na‰ich politikÛ k faktÛm,

stejnû jako velmi pofiderním informacím
Statistického úfiadu o tom, Ïe trend
poklesu/rÛstu zloãinnosti je velmi
uspokojiv˘ (Ïe tedy zloãinnost klesá), to
dnes soudnému obãanovi rozpaluje lebku
bezmocností a úÏasem, jak tohle mohli
zvolení jeho reprezentanti dopustit!

A teì, uÏ za necel˘ rok, bude tady ve
Vancouveru olympiáda! Jen makovec a
hodnostáfi nezodpovûdn˘ mohl dopustit
a chtít, aby se v tomto mûstû roku 2010
OH pofiádaly!
Ale, kostky jsou vrÏeny, na vûci nelze nic

zmûnit. Obyãejn˘ obãan je dobr˘ jen k
tomu zaplatit danû … z pfiíjmu i majetku.
Do‰ly nedávno formuláfie. A tu vidím, Ïe
je zcela jedno, zda u moci je Petr nebo
Pavel ba dokonce i Jáchym tfieba, ta
rukojeÈ návodÛ jak si v té vûci daÀového
pfiiznání poãínat, je opût silnûj‰í neÏ loni!
A tu mám nejen sto, ale tisíc chutí, hodit
ta lejstra do krbu, zapakovat si ruksáãek
a odletût na neurãitou dobu,  ale kam?
Kdo to ví, aÈ mi poradí.

Vladimír Cícha-Vancouver
cícha@satellite1-416.com

 ***

Fakta o zloãinnosti ve Vancouveru v minul˘ch letech: As of 2005, Vancouver had the fourth highest crime
rate among Canada’s 27 census metropolitan areas However, as with other Canadian cities, the over-all crime
rate has been falling “dramatically.” Vancouver’s property crime rate is particularly high, ranking among the
highest for major North American cities. But even property crime dropped 10.5% between 2004 and 2005,
according the Vancouver Police. Metro Vancouver has the highest rate of gun-related violent crime of any
major metropolitan region in Canada, according to a new Statistics Canada study. There were 45.3 violent
offences involving guns for every 100,000 people in Metro Vancouver, slightly higher than Toronto at 40.4
but far above the national average of 27.5, says the report, which is based on police-reported data from 2006.
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Bfiezen zas je tady - slavíme pfiíjezd do Kanady
KaÏd˘, koho znám slaví mûsíc bfiezen - kalendáfiní konec zimy a zaãátek ra‰ení a
jarního kvetení. My máme extra bfieznové v˘roãí - pfiílet do Sudbury 10. bfiezna 1981.

Tento den slavíme kaÏdoroãnû v˘letem
na sudburské leti‰tû - tam posedíme v
hale, vypijeme kafe, zajedeme k hotelu
Coulson, kde jsme strávili první t˘den,
vzpomínáme na poãátky.
Párkrát se mne moji známí ptali, co nás

na Sudbufianech fascinuje? VÏdy
odpovím: „Poctivost.“
„Poctivost?“ a zpravidla dostanu otázku:

„Co to poctivost znamená? Jak ta poctivost
vypadá?“
Hledal jsem nûjakou teorii poctivosti, a tu

jsem nena‰el a z nedostatku teorie jsme
stanovili definici poctivosti: „Chovat se a
dûlat jin˘m to, co bychom chtûli, aby oni
dûlali nám.“ CoÏ je ov‰em prastaré a je‰tû
talmudské.
„Dej mi pfiíklad,“ vyzval mne Zdenûk,

kdyÏ jsem to zalíbení v sudburské
poctivosti velebil.
Pfiíbûhy  o poctivosti SudbufianÛ zaãnu

pondûlním pfiíbûhem. Jeli jsme s Evou
koupit koberec; ten v ob˘váku uÏ je
vy‰lapan˘. Vybrali jsme hezk˘ asi 4x5
metrÛ, zaplatili a s pomocí prodavaãe
vynesli srolovan˘ koberec z obchodu na
parkovi‰tû k autu.
Leã chyba lávky, na‰e nové auto nemá

zahrádku na stfie‰e jako mûl pfiedchozí
vÛz. Vysvûtlil jsem ten pfiehmat
obchodníkovi a on se optal, kde bydlíme?
Dal jsem adresu a on fiekl, Ïe mi koberec
pfiiveze po práci domÛ a odnesl zaplacen˘
koberec zpátky dovnitfi. UÏ byla tma, kdyÏ
prodavaã zaklepal a pfiinesl koberec do
ob˘váku. Dûkoval jsem, vyprovázel ho ze
dvefií a cpal jsem mu do ruky
desetidolarovku. Odmítl tuzér a fiekl, Ïe to
udûlal s potû‰ením…
Zdenûk se na mne díval, jako Ïe je to

maliãkost a tak jsem pokraãoval. Dal‰í
den, v úter˘, jsme ‰li do tûlocviãny; Eva
nesla kamarádce z Aikida pût DVD. Pfii
pfievlékání v ‰atnû na igelitku s DVD
zapomnûla a kdyÏ se za pÛldruhé hodiny
vrátila z tûlocviãny do ‰atny a vzpomnûla
si na DVD, igelitka byla pryã. „To bylo
velmi trapné,“ fiekla mi, „ale co dûlat?“ Za
dva dny jsme ‰li znova do tûlocviãny a v
recepci se Eva optala, jestli náhodou
nûkdo nepfiinesl igelitku s filmy, a recepãní
fiekla: „Ale ano, tady je igelitka a v ní pût
DVD; nûkdo to na‰el v ‰atnû a pfiinesl
sem, ale nevûdûli jsme komu to patfií.“
Eva byla velice ‰Èastná...
Zdenûk nevypadal zvlá‰È potû‰en tûmi

dvûmi pfiíklady, a tak jsem vyprávûl, co se
mi stalo vãera: spûchal jsem na schÛzku
s kamarádem, a pfii ometání ãerstvého
snûhu z auta mi vypadl z kapsy do snûhu
mobil, coÏ jsem si nev‰iml. A protoÏe mi
nikdo nevolal a já nikoho nepotfieboval
volat, nev‰iml jsem si ztráty mobilu, aÏ
kdyÏ jsem byl doma. Eva se mne zeptala,
kde mám mobil, a já ‰matal po kapsách a
Eva mi s úsmûvem podala mÛj mobil, a
vyprávûla, Ïe chvíli po mém odjezdu si
vzpomnûla, abych koupil citróny, a
nedovolala se.
Za chvíli to zkusila znovu a zase nic. Za

pár minut zazvonil telefon a kdyÏ se
ohlásila, cizí hlas na druhé stranû se optal,
koho volá?
Zkoprnûlá Eva zablekotala, Ïe volá

manÏela RosÈu, a ten cizí hlas fiekl, Ïe
na‰el mobil ve snûhu a teì pátrá, komu
ten mobil patfií.

Eva je‰tû víc zkoprnûlá se optala, kdo je
a kde je, a on namísto odpovûdi se optal,
kde Eva bydlí a kdyÏ fiekla adresu, cizí
hlas vysvûtlil, Ïe ‰el po Wembley, usly‰el
zvonit telefon ze snûhu, vyhrábnul mobil a
kdyÏ za pár minut volala znova, zavolal na
to ãíslo zpátky a tak se domluvili a
mládenec pfiinesl mobil ke dvefiím a kdyÏ
Eva dûkovala, fiekl, Ïe to by pfiece udûlal
kaÏd˘ a ode‰el.
„Tak tohle je dobré,“ fiekl Zdenûk, „Ïe

Eva zrovna ten mobil volala a ten mládenec
si toho v‰imnul a inteligentnû zavolal
zpátky na ãíslo, ze kterého Eva volala.“
KdyÏ jsem doma vyprávûl Evû o

rozhovoru o poctivosti, Eva fiekla, Ïe bych
to mûl napsat pfiítelkyni Nadû, která si
myslí, Ïe v Sudbury Ïijí samí zlodûji.
„Jejda,“ zvolal jsem, „to musím ZdeÀkovi

popsat co se stalo Nadû v Sudbury. Pfied
pár lety Naìa pfiijela z Toronta do Sudbury
na srpnov˘ víkend. Tfii dny jsme strávili na
pláÏi Ramseyho jezera, a Naìa plesala
tak moc, Ïe v pondûlí ráno pfied odjezdem
domÛ chvátala na pláÏ k poslednímu
rannímu zaplavání. My s Evou jsme popíjeli
kafe, kdyÏ cinknul telefon a volala Naìa z
pláÏe, Ïe jí nûkdo ukradl obleãení, Ïe je v
plavkách, abychom pro ni pfiijeli. A plakala,
Ïe ten nádhern˘ srpnov˘ den se tak
potentoval.
Eva skoãila do auta, pospíchala pro Naìu

a v mokr˘ch plavkách ji plaãící pfiivezla.
„Co jsi ztratila, vyzvídal jsem?“
„Ukradli mi,“ s dÛrazem na slovo ukradli,

„kraÈasy, triãko a sandály,“ fiekla Naìa.
„Neukradli,“ tvrdil jsem, „nûkdo to hodil

do popelnice!“
Ale Naìa nebyla k uklidnûní a nevûfiila,

Ïe se v Sudbury nekrade, pfievlíkla se do
náhradního a silnû frustrovaná odjela na
jih do Toronta.
Odpoledne jsem zavolal Houdkovi, kter˘

‰éfoval Parky a pláÏe v Sudbury a on mi
promptnû objasnil, co jsem si myslel: ãasnû
ráno zfiízenci parku sbírají odpadky po
pláÏi a jediné vysvûtlení této krádeÏe
Nadin˘ch svr‰kÛ je to, Ïe plavala daleko
doprostfied jezera, coÏ ona pfiiznala a
zfiízenec sesbíral její obleãení do odpadu
jako se dûlá kaÏdé ráno.
„To znám,“ fiekl jsem Houdkovi, „protoÏe

ráno chodím k jezeru na vycházku a
textilního zboÏí - kalhotky, podprsenky,
ponoÏky, tenisky a ruãníky - zÛstává po
erotick˘ch radovánkách mládeÏe v trávû
a v hou‰tinách parku dost na otevfiení
obchÛdku s prádlem z druhé ruky.“
Neprodlenû jsem toto odborné potvrzení

svého ranního vysvûtlení, co se na pláÏi
pfiihodilo, zavolal postiÏené Nadû, ale
nepfiesvûdãil jsem ji, Ïe to nebyla krádeÏ,
ale nehoda.
Za dva dny mi volal kamarád Jenda z

Toronta a drsnû mi oznámil, Ïe si  to o nás
nemyslel, Ïe v Sudbury jsou kraìo‰i jako
straky, a co není pfiibité - bude ukradeno.
Pucovat povûst Sudbury je perná vûc;

zvlá‰tû, kdyÏ k zloãinu nedo‰lo.
VÏdyÈ proti ‰prochu - není obrany ani

trochu.
MÛj pfiítel se Nadinû historce smál a fiekl,

Ïe co tu Ïije od roku 1969, nic se mu
neztratilo... Budeme slavit 28 let v Sudbury
a velebit fakt, Ïe Ïijeme mezi velmi
poctiv˘mi a pofiádkumilovn˘mi Sudbufiany.

Ross Firla - Sudbury

mûla mnohamiliardovou hodnotu, a které
mohl dobfie vyuÏít na dal‰í v˘boje v Polsku a
ve Francii. Bunkry v na‰em pohraniãí jsou
takfika nerozbitné a stojí nepo‰kozené na
svém místû dodnes.
Události dostaly rychl˘ spád. Bylo 15. bfiezna
1939. Na ten den nikdy nezapomenu. Byl to
studen˘ pfiedjarní den, padal mokr˘ sníh s
de‰tûm, byl to den smutn˘ a nevlídn˘, den
osudov˘, den pro nás ne‰Èastn˘. Den vhodn˘
pro události, které nám pfiinesl.  Ulicemi
Prahy se valila nûmecká okupaãní armáda.
Stála jsem tenkrát na Národní tfiídû naproti
b˘valému obchodnímu domu “Aso”, v davu
rozãilen˘ch PraÏanÛ, ktefií byli svûdky této
historické, pro ná‰ národ tragické události.
V‰ichni jsme pfiihlíÏeli tomu, jak se nûmeãtí
vojáci na motorkách s pfiívûsy valí v
nekoneãném proudu Prahou - na‰ím
mûstem. Mûli na sobû o‰klivé, ‰edivé
nepromokavé plá‰tûnky. Pfiipadali mi jako
jak˘si ‰ediv˘ hmyz. Dívali se na nás s
pov˘‰enou a opovrÏlivou neúãastí. Lidé v
davu na chodnících plakali nebo na nû kfiiãeli
a projevovali své rozhofiãení nad jejich
vpádem do na‰eho mûsta. Ale oni nás
ignorovali ve vûdomí své pfievahy nadlidí, za
které se pokládali.
AÏ do té doby jsem neznala nenávist. Nechci
budit zdání, Ïe jsem se pokládala za
u‰lechtilou. Ale bylo to docela prosté.
VyrÛstala jsem v laskavém rodinném
prostfiedí, mÛj Ïivot plynul klidnû a nemûla
jsem vÛbec Ïádn˘ dÛvod nûkoho nebo nûco
nenávidût. Ale teì najednou jsem byla
svûdkem toho, jak vojáci cizí, nám od vûkÛ
nepfiátelské velmoci, obsazuji na‰í Prahu.
Dusila jsem se lítostí a bezmocn˘m hnûvem
nad touto krutou nespravedlností, a pocítila
k tûmto okupantÛm nenávist a odpor, jak˘ch
jsem u sebe neãekala. Pochopila jsem
tenkrát, Ïe slab˘, bezbrann˘ a ukfiivdûn˘
mÛÏe svého nepfiítele nenávidût aÏ k smrti. A
je pak velmi zlé, je-li tomu ukfiivdûnému
dána moÏnost pomsty. A kdo je potom
prav˘m viníkem?

Ale nebyla to jen nenávist, kterou jsem v té
chvíli poznala. Najednou jsem si uvûdomila,
jak velice miluji toto mûsto, svou Prahu, na‰i
Prahu, mûsto, které od vûku patfií jen nám,
mûsto velik˘ch muÏÛ ãesk˘ch dûjin.
Byla jsem velice rozru‰ená a zoufalá z
pfiedstavy, Ïe to, co vidím, je jen zaãátek vûcí
zl˘ch. …
Ten pro nás tak krut˘ den otevfiel oãi mnoh˘m,
dosud lhostejn˘m. Hitler byl na PraÏském
hradû dfiíve, neÏ se z Berlína vrátil unaven˘,
zlomen˘ Hácha. Nad m˘m mûstem a nad
celou mou zemí se rozprostfiel temn˘ mrak
se znamením hákového kfiíÏe. Byl to mrak
tûÏk˘ a mûl nás tíÏit po dobu dlouh˘ch ‰esti
let. A jeho pravou tíhu jsme mûli je‰tû teprve
poznat.
Jsem uÏ stará Ïena a od událostí tûch dnÛ,
které popisuji, uplynulo uÏ nûkolik
desetiletiletí, ale do dne‰ního dne se nemohu
vyrovnat s tím, jak ‰patnû se k nám zachovali
na‰i tehdej‰í spojenci. Nemohu na tuto na‰i
minulost myslet bez hofikosti a hnûvu. Dodnes
nemohu pochopit tupost, hloupost lhostejnost
tûch, kter˘m bylo tenkrát dána moÏnost
rozhodování nad osudy národÛ. Ale dle m˘ch
celoÏivotních zku‰eností vím, Ïe se v hlavách
tûch, ktefií rozhodují o osudu svûta dodnes
nic nezmûnilo. Podobají se tûm minul˘m
jako vejce vejci. Máme se tedy na co tû‰it.
Dne 14. bfiezna 1939 bylo od nás taky
odtrÏeno Slovensko a bylo prohlá‰eno za
Slovensk˘ stát.
V âechách se Nûmci usadili a vûfiili, Ïe to
bude na vûãné ãasy. V Praze jich bylo v‰ude
plno, poãínali si sebevûdomû a pánovitû
zatímco ãesk˘ národ Ïil své v‰ední dny
ustra‰enû, pfii‰lápnut jejich tvrdou botou.
Hitler nás nenechal dlouho na pochybách o
tom, jak to myslí s na‰ím národem pro
budoucnost. Mûl v plánu âechy docela
vyhubit. Zaãal pûknû od inteligence. UÏ 17.
listopadu 1939 byly v âechách zavfieny
vysoké ‰koly. I s ostatními âechy mûl plány,
které zaãal brzy uskuteãÀovat.
Ale o tom snad nûkdy pfií‰tû.

Barbora Kutheilová Kroulíková
(Ze soukromé, do zásuvky psané sbírky

„Máma vzpomíná“, 1999)
***

70. v˘roãí…
Pokračování ze str. 1
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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:

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ a TV seriálÛ
nabízí premiérovû celou fiadu oblíben˘ch seriálÛ,
které navazují na pfiedchozí velice úspû‰né ãásti

NEMOCNICE NA KRAJI MùSTA III - NOVÉ OSUDY
s nûkter˘mi filmov˘mi hrdiny, které jiÏ dÛvûrnû znáte s
mnoha nov˘mi, ktefií se zaplétají do osudu pfiedchozích

hrdinÛ
- av‰ak nemocnice je stále v provozu i v nové dobû.

***
HOP NEBO TROP II

s hrdiny sice trochu star‰ími nicménû stále stejnû hrav˘mi v
nov˘ch dobrodruÏstvích.

***
ZDIVOâELÁ ZEMù III

jejíÏ dûj i hrdinové procházejí nov˘mi osudy, ale jiÏ v nové
dobû v letech 1968-69. Pfiesto jejich Ïivot není více

jednodu‰‰í, Ïivot je stále sloÏit˘ pro lidi, ktefií nemûní své
názory, za kter˘mi si pevnû stojí.

***

Play out
1. kolo: Budûjovice-Mladá Boleslav 2:3 sn.,
Znojmo-Kladno 5:3.
2. kolo: Mladá Boleslav-Kladno 1:2 pp.,
Budûjovice-Znojmo 3:2.
3. kolo: Znojmo-Mladá Boleslav 3:2,
Kladno-Budûjovice 4:2.
4. kolo: Mladá Boleslav-Budûjovice 2:0,
Kladno-Znojmo 5:1.
5. kolo: Kladno-Mladá Boleslav 4:2,
Znojmo-Budûjovice 0:4.
6. kolo: Budûjovice-Kladno 3:1, Mladá
Boleslav-Znojmo 4:0.
7. kolo: Budûjovice-Mladá Boleslav 2:3,
Znojmo Kladno 4:0.

Tabulka
1. Budûjovice 59 153:161 81
2. Kladno 59 151:178 77
3. Znojmo 59 141:165 77
4. Boleslav 59 148:159 71

Slovenská extraligaNadstavba
Skupina A

8. kolo: Trenãín-Slovan 4:3, Ko‰ice-Zvolen
2:1, Skalica-Lipt. Mikulá‰ 5:4 sn.
9. kolo: Zvolen-Slovan 7:1, Skalica-Trenãín
7:2,   Lipt. Mikulá‰-Ko‰ice 2:3.
10. kolo:  Trenãín-Zvolen 0:4, Slovan-Lipt.
Mikulá‰ 4:0, Ko‰ice-Skalica 6:1

Skupina B
11. kolo: Îilina-HK Orange 20 7:2, Poprad-
Martin 4:2, Nitra-Ban. Bystrica 1:3.
12. kolo: Ban. Bystrica-Poprad 2:3 pp., Martin-
Îilina 3:4 pp., HK Orange 20-KeÏmarok 2:3
sn.
13. kolo:  KeÏmarok-Martin 3:4, Îilina-Ban.
Bystrica 7:3, Poprad-Nitra 3:2 sn.
14. kolo:  Nitra-Îilina 1:5, Ban. Bystrica-
KeÏmarok 4:1, Martin-HK Orange 20 8:0.

Koneãná tabuºka slovenskej extraligy
1. Ko‰ice 56 232:131 126
2. Slovan 56 215:149 112
3. Skalica 56 200:168 100
4. Zvolen 56 182:152 96
5. L. Mikulá‰ 56 175:169 93
6. Trenãín 56 154:165 81

——————
7. Martin 58 204:170 98
8. Bystrica 58 197:169 98
11. Îilina 58 177:192 76
10. Poprad  58 139:164 71
9. Nitra 58 151:207 68
12. KeÏmarok 58 145:238 45
13. Orange 36

Play-off
·tvrÈfinále:  Skalica-Trenãín 4:0 na zápasy
(jednotlivé zápasy: 2:0, 3:1, 3:1, 3:2) postupuje
Skalica, Zvolen-Lipt. Mikulá‰ 4:2 (1:2, 5:2,
1:2, 3:2 sn., 6:1, 2:0) postupuje Zvolen, Ko‰ice-
Ban. Bystrica 4:1 (4:2, 5:3, 3:6, 2:1, 4:0),
Slovan-Martin 4:1 (3:0, 4:0, 4:1, 2:4, 10:3)
postupuje Slovan.

***
O udrÏení

1. kolo: Îilina-KeÏmarok 1:0 pp., Poprad-
Nitra 3:4 pp. 2. kolo: KeÏmarok-Nitra 1:4,
Îilina-Poprad 2:1 sn 3. kolo: Poprad-
KeÏmarok 5:4, Nitra-Îilina 3:4 sn.

Slovenská CorgoÀ liga
Na Slovensku bylo 19. kolo odloÏeno na
24. bfiezna. Z 20. kolo byl pak odloÏen
zápas Artmedia-Dubnica. Ostatní
v˘sledky Trnava-Ko‰ice 2:1, Nitra-
RuÏomberok 2:1, Zl. Moravce-Dunajská
Streda 1:1, Îilina-Banská Bystrica 1:0,
Pre‰ov-Slovan 1:2.

Tabuºka
1. Slovan 19 13 4 2 41 : 13 43
2. Îilina 19 12 3 4 35 : 12 39
3. Trnava 19 10 6 3 28 : 19 36
4. Dun. Streda 19 7 7 5 23 : 22 28
5. Ko‰ice 19 7 6 6 28 : 27 27
6. RuÏomberok 19 6 7 6 26 : 22 25
7. Pre‰ov 19 6 5 8 20 : 30 23
8. Bystrica 19 5 5 9 15 : 19 20
9. Dubnica 18 5 4 9 23 : 26 19
10 Artmedia 18 4 6 8 23 : 29 18
11. Nitra 19 5 3 11 17 : 35 18
12. Zl.Moravce 19 2 6 11 10 : 35 12

Play-offs 02 extraligy
Karlovy Vary a Sparta v semifinále,

Slavia pfied vyfiazením
Pfiedkolo:  HC Lasselsberger PlzeÀ-HC
Oceláfii Tfiinec 3:2 na zápasy (Jednotlivá
utkání: 4:2, 6:1, 0:3, 3:4 pp, 3:0) postoupila
PlzeÀ,  HC Vítkovice Steel-Bílí Tygfii Liberec
3:0 (3:1, 3:0, 3:1) postoupily Vítkovice.
âtvrtfinále: HC Moeller Pardubice-HC

Lasselsberger PlzeÀ 2:2 (1:2 sn, 3:1, 1:2,
4:3),  HC Litvínov-HC Energie Karlovy Vary:
0:4 (2:3 sn, 1:2 sn, 1:3, 2:4), postupují Karlovy
Vary,  HC Sparta Praha-RI Okna Zlín 4:1 (4:2,
4:0, 4:1, 2:4 a 6:1) postupuje Sparta, HC
Slavia Praha-HC Vítkovice Steel 1:3 (1:5, 3:2,
1:2 a 2:7).

***

Tabulka Gambrinus ligy
1. Slavia 19 13 5 1 41:13 44
2. Sparta 19 10 4 5 30:18 34
3. Liberec 19 9 5 5 24:18 32
4. Boleslav 19 9 5 5 28:24 32
5. Ostrava 19 9 4 6 30:19 31
6. Jablonec 19 9 4 6 21:22 31
7. Teplice 18 8 4 6 21:14 28
8. Brno 19 7 6 6 23:18 27
9. Olomouc 19 7 6 6 23:25 27
10. Budûjovice 19 4 11 4 17:24 23
11. PlzeÀ 19 5 7 7 25:27 22
12. Bohemians 19 6 3 10 23:30 21
13. Pfiíbram 18 5 4 9 19:24 19
14. Kladno 19 4 5 10 11:29 17
15. ÎiÏkov 19 3 4 12 18:29 13
16. Zlín 19 2 5 12 9:29 11

Gambrinus liga
První tfii kolo pfiinesla nûkolik pfiekvapení.
Slavia v prvém utkání si zajistila vedení 3:0 s
Plzní, kdyÏ v‰echny tfii branky vstfielil Marek
Jarolím. V závûru v‰ak dvakrát inkasovala a
nakonec byla ráda, Ïe uhrála tûsné vítûzství
3:2. I v 19. kole skóroval doma proti druhé
Ostravû Marek Jarolím, tentokrát hlavou a
dopomohl tak Slavii k dal‰ím tfiem bodÛm.
Pfiekvapením byla bezbranková remíza Slavie
se stfiíÏkovsk˘mi Bohemians. Doposud druhá
Ostrava na jafie nevstfielila ani branku. Boleslav
na jafie poprvé bodovala aÏ venku remízou ze
závûru utkání v Olomouci 2:2. Sparta vyhrála
dvakrát venku, ale doma hrála s Budûjovicemi
0:0. V 18. kole bylo odloÏeno utkání Pfiíbram-
Teplice.
V˘sledky: 17. kolo: Teplice-Slovan Liberec
1:0, âeské Budûjovice-Pfiíbram 2:2, Slavia-
Viktoria PlzeÀ 3:2, Brno-Baník Ostrava 2:0,
Kladno-Bohemians   1:0, Viktoria ÎiÏkov-
Tescoma Zlín 1:1, Sigma Olomouc-Sparta
0:1, Mladá Boleslav-Jablonec 1:2.
18. kolo: Viktoria PlzeÀ-Slovan Liberec 0:2,
Jablonec Sigma Olomouc  1:0, Tescoma Zlín-
Kladno 0:0, Mladá Boleslav-Brno 2:4, Baník
Ostrava-Viktoria ÎiÏkov 0:0. Sparta-âeské
Budûjovice  0:0, Bohemians-Slavia 0:0.
19. kolo: Slovan Liberec-Pfiíbram 1:0, Teplice-
Viktoria PlzeÀ 3:0, Slavia-Baník Ostrava  1:0,
Brno-Bohemians 0:0, âeské Budûjovice-
Tescoma Zlín 1:0, Viktoria ÎiÏkov-Sparta 1:2,
Kladno-Jablonec 1:2, Sigma Olomouc-Mladá
Boleslav 2:2.

Dobfie zavedená
‰peditérská firma
v Missisauze hledá

fiemeslníka/skladníka
„na pln˘ úvazek“

Volejte: 905/361-2743
1902-6

Dva Ale‰ové v jednom útoku
Toronto-Edmonton 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Aãkoliv jsme pfied nedávnem hovofiili s Ale‰em
Kotalíkem v sluÏbách Buffala. Tentokrát je ná‰
rozhovor o tom, co se za ten mûsíc zmûnilo.
ABE: Pfied mûsícem jste zde byl v dresu Buffala,
které bylo na osmém místû ve své konferenci.
Dnes v dresu Edmontonu na osmém místû.
Zmûnilo se tedy vÛbec nûco?
AK: Zmûnil se mi Ïivot naruby. Byl to neuvûfiiteln˘
‰ok, kdyÏ jsem se pfiipravoval na ãtvrteãní zápas
Buffala a dozvûdûl jsem se to aÏ hodinu a pÛl po
pfiestupní uzávûrce. Hned druh˘ den ráno jsem
musel do Toronta, abych chytil letadlo do Ottawy a
pfiipojil se k t˘mu. Není to jednoduché. ProÏil jsem
si to, co zaÏili mnohem lep‰í a zku‰enûj‰í hráãi
pfiede mnou a teì se uÏ kaÏd˘m dnem cítím lépe a
lépe.
ABE: Tu‰il jste to?
AK: KdyÏ jste v situaci, kdy vám konãí smlouva a v
létû bych se stal nechránûn˘m hráãem, tak Buffalo
vidûlo za mne slu‰nou náhradu. Hokej je byznys a
radûji generální manaÏér udûlal v˘mûnu, aby za
mne nûco dostal a ãlovûk s tím nemÛÏe nic dûlat,
kdyÏ se do takové situace dostane. Byl jsem
pfiesvûdãen, Ïe t˘mu pomÛÏu do play-off. Teì jsem
se pfieorientoval na jinou konferenci a budu se
snaÏit pomoci tomuto t˘mu.
ABE: Jak to vypadá s hráãem. Má vÛbec ãase se
pfiestûhovat?
AK: Ani ne. Zabalil jsem si nejnutnûj‰í vûci, které si
beru do Edmontonu. Situaci budu fie‰it aÏ po
skonãení sezóny, protoÏe v Buffalu mám barák a
v‰echno.
ABE: Jak vás pfiijali v Edmontonu?
AK: K t˘mu jsem se pfiipojil bûhem zájezdu, ale
spoluhráãi jsou v˘borní, stra‰livû mi to ulehãují. Pro
mne to je první v˘mûna. V Buffalu jsem strávil
hodnû ãasu a na‰el jsem tady kolektiv vynikajících
hráãÛ a hrají útoãn˘ hokej, kter˘ mi vyhovuje. Je
zde hodnû mlad˘ch talentovan˘ch hráãÛ. Jsem
rád, Ïe v tomto t˘mu mohu hrát nûjakou roli.
ABE: Na ledû jste byl 17:15 min., coÏ je pomûrnû
hodnû, víc neÏ v Buffalu. To také nûco
napovídá…

AK: Ano, trenér MacTavish mi dal ‰anci hrát v první
fiadû s Shawn Horcoffem a Ale‰em Hemsk˘m.
Doufám, Ïe v ní vydrÏím, co nejdéle a je to jen
otázkou ãasu, kdy to tam zaãne padat i mne.
NejdÛleÏitûj‰í je pomoci t˘mu, aÈ je má úloha
jakákoliv.
ABE: Dva Ale‰ové v jedné útoãné fiadû. UÏ na to
nûkdo z medií upozornil?
AK: To zatím ne, ale jsem rád, Ïe s Ale‰em
Hemsk˘m mohu hrát. Je to vynikající hokejista,
podle mne nejlep‰í âech v NHL. Potfiebuji si
zvyknout na jeho návyky, abych vûdûl, jak mu
pomoci.
ABE: Hráli jste nûkdy pfied tím spolu?
AK: Na olympiádû v Turínû, ale známe se jako
kamarádi dlouho. Jsem rád také, Ïe je zde Láìa
·míd obrovsky mi ten pfiechod ulehãují. Je to jejich
zásluha, Ïe se zde bûhem pár dnÛ cítím dobfie.
ABE: Jak ãlovûk bere v úvahu, Ïe se mu zmûní
Ïivotní styl. Jiná zemû, jiné podnebí, více
cestování…
AK: Podmínky asi nebudou tak rozdílné do konce
roku hrajeme málo zápasÛ ani cestování nebude
moc. A co se t˘ká podnebí, tak se bude pouze
oteplovat. NejdÛleÏitûj‰í je zvyknout si na nové lidi.
ABE: Plánujete nûco po sezónû, tfieba cestu na
sever?
AK: To ne, pojedu domÛ a uvidím, jak se situace
bude dále vyvíjet.

Ale‰ Bfiezina
***

Mats na druhé stranû barikády
Toronto-Vancouver 2:3 (1:0, 1:1, 0:1,

0:0, 0:1)
Návrat posledního kapitána Maple Leafs mûl zvlá‰tní
pfiíchuÈ, nastoupil totiÏ v Air Canada Centre poprvé
v barvách Vancouver Canucks a brankou pfii
samostatn˘ch nájezdech se zaslouÏil o vítûzství
hostÛ, kdyÏ i v první sérii Pavol Demitra krásn˘m
blafákem promûnil.  My jsme  ho poÏádali o rozhovor
.
ABE: Jak jste vidûl toto utkání?
PD: Byl to velice zajímav˘ zápas, protoÏe Mats se

vrátil do Toronta. Pro mne byl navíc bonus v tom, Ïe
jsem s ním hrál v jedné pûtce. Dobfie si rozumíme.
Je to geniální hokejista a doufám, Ïe to bude lep‰í
a lep‰í.
ABE: Vzestupná forma nasvûdãuje, Ïe by mohla

kulminovat v dobû Stanley Cupu…
PD: Zdá se, Ïe jdeme nahoru. Jsem hroznû rád, Ïe

podepsali Sundina. Celou sezónu jsem ãekal na
takového hráãe. S ním a s Keslerem si velice dobfie
rozumíme. Je to mnohem lep‰í s nimi hrát neÏ to
bylo pfied tím.
ABE: Je vám ãtyfiiatfiicet, jak dlouho mÛÏe

hokejista hrát NHL?
PD: Mám je‰tû rok kontrakt, pfiem˘‰lím, co bude

dále. Bude záleÏet na tom, jestli budu zdrav˘ a také
záleÏí na rodinû. Dûti uÏ jsou star‰í a pÛjdou do
‰koly.
ABE: Chcete se po tom vrátit na Slovensko

nebo zÛstat v severní Americe?
PD: Jednoznaãnû na Slovensko. Mám rád Trenãín.
ABE: UvaÏujete o tom, Ïe byste hrál na

olympiádû?
PD: Pokud budu moci, tak se na to tû‰ím. Navíc to

bude pfied domácím publikem.
ABE: Jste znám tím, Ïe hrajete velice ãistû. Byl

jste ocenûn jako hokejista gentleman. V leto‰ním
roãníku NHL pouze deset trestn˘ch minut, mûl
jste období, Ïe byste hrál jinak, Ïe byste to
zkusil jako „zl˘ muÏ“?
PD: Já si uÏívám, ãas na ledû. Není to mÛj styl.

Jednoznaãnû hraji ãistû. Nepatfiím k hráãÛm, ktefií
by pozorovali hokej z trestné lavice.

***
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Od ãesk˘ch lyÏafiÛ se na mistrovství svûta v Liberci ãekalo více
Ze snûhu do Snûmovny?

Liberec- Od na‰eho zpravodaje-Existence samostatné âeské republiky nepamatuje vût‰í a v˘znamnûj‰ích sportovní událost neÏ nedávno skonãené mistrovství svûta v klasickém
lyÏování. A pokud bychom zalistovali v dûjinách âeskoslovenska, za podobnou akci mÛÏeme povaÏovat snad jen mistrovství Evropy v atletice, jehoÏ dûji‰tûm v roce 1978 byla Praha.
Letos se elita bûÏcÛ a skokanÛ na lyÏích, pochopitelnû vãetnû tûch, ktefií provozují obû disciplíny najednou, tedy sdruÏenáfiÛ, se‰la v severoãeském Liberci. A bylo jich 660 ze 61 zemí
v‰ech kontinentÛ.

Svat˘ Petr pomohl
Zatímco mÛstky pod Je‰tûdem zná skokanská

‰piãka uÏ od sedmdesát˘ch let, bûÏeck˘ areál
ve Vesci byl pro tyto úãely vybudován teprve
nedávno a tak fiíkajíc na zelené louce. A nutno
zdÛraznit, Ïe v nadmofiské v˘‰ce pouh˘ch 450
metrÛ! TakÏe tolik zdÛrazÀované a opakované
obavy, Ïe na bûÏeck˘ch tratích mÛÏe chybût to
nejdÛleÏitûj‰í, tedy sníh, byly oprávnûné. Proto
uÏ od 11. listopadu osmadvacet snûhov˘ch
dûl, pochopitelnû s urãit˘mi pfiestávkami,
pfiipravovalo snûhovou pokr˘vku. Celkem ‰lo o
jedenáct tisíc kubíkÛ! Ale pozor, nûkolik dní
pfied slavnostním zahájením ‰ampionátu se z
nebe, jako by to u Svatého Petra bylo
vymodlené, spustil mohutn˘ snûhov˘ pfiíval.
Dokonce takov˘, Ïe se Liberec nacházel v
neuvûfiiteln˘ch snûhov˘ch závûjích a jeho
starosta Jifií Kittner musel vyhlásit snûhovou
kalamitu. Inu, jaká ironie. Av‰ak spí‰e
pfiíjemná...

Poklona pfied hrdiny
Naopak zvyklostí b˘vá, Ïe kaÏd˘ ‰ampionát

má své hrdiny. A ten libereck˘ nemohl b˘t
v˘jimkou. Tfii zlaté medaile patfií
tfiiadvacetiletému Norovi Petteru Northugovi,
fenoménovi bûÏeck˘ch tratích, na nûhoÏ v
souãasné dobû zejména ve volné technice
nemá Ïádn˘ soupefi. Zásluhou ohromné síly v
nohách i v rukách si s nimi pohrává jako koãka
s my‰í. Vyhrál duatlon, tedy tzv. pfiezouvaní
závod na 2x15 kilometrÛ, maratón volnou
technikou na 50 kilometrÛ a byl fini‰manem
vítûzné norské ‰tafety na 4x0 kilometrÛ. Dvûma
nejvy‰‰ími a jedním druh˘m stupínkem zazáfiila
polská bûÏkynû Justina Kowalczyková.
Dominovala na 2x7,5 kilometrÛ, na nejdel‰í
Ïenské trati 30 kilometrÛ a jen na klasické
desítce ji dokázala porazit Finka Aina-Kaisa
Saarinenová. Av‰ak Saarinenová si z Liberce
odvezla stejnû jako Northug dokonce tfii zlaté
kovy. Dal‰í dva spoleãnû s krajankou Virpi
Kuitunenovou a jako ãlenka finské ‰tafety na
4x5 kilometrÛ, kde pochopitelnû hrála klíãovou
roli na posledním úseku.

Zapomenuté ãíslo v nohavici
Svého krále mûla i severská kombinace a to

neãekaného. Lépe fieãeno senzaãního.
Korunoval se na nûho dvaatfiicetilet˘ Ameriãan
Todd Lodwick. Ov‰em, v minulosti se zúãastnil
uÏ ãtyfi zimních olympijsk˘ch her a ‰esti
mistrovstvích svûta. Ale nikdy Ïádn˘ pronikav˘
triumf nezaznamenal. Snad i proto, po turínské
olympiádû 2006 svou aktivní ãinnost ukonãil,
dva roky pracoval v realitní kanceláfii  a vûnoval
se své oblíbené myslivosti. Av‰ak loni si fiekl,
Ïe to zkusí znovu.  A v Liberci to dvakrát
dotáhl na nejvy‰‰í metu. V závodech, jejichÏ
souãástí byl bûh na 10 kilometrÛ volnou
technikou s hromadn˘m startem a skok na
stfiedním mÛstku a také skok na stfiedním
mÛstku spojen˘ s klasickou desítkou. Za této
situace se oãekávalo, Ïe i soutûÏ druÏstev
vyhrají Ameriãané. Stalo se v‰ak nûco, ãemu
se sotva dá vûfiit. LodwickÛv t˘mov˘ kolega
Bill Demong po zku‰ebním skoku ztratil své
startovní ãíslo a rozhodãí ho bez nûj nepustili
na nájezd. T˘m USA tak po skocích skonãil
poslední a k bûhu vÛbec nenastoupil. Zlato,
jediné na mistrovství pro Asii, nakonec
putovalo do Japonska. Ale je‰tû zajímavûj‰í
je, kde Ameriãan ztracené ãíslo nakonec
na‰el? Pfiedstavte si, Ïe v nohavici své
kombinézy! A aby tomuto uÏ témûfi
pohádkovému pfiíbûhu nebyl konec, z
ne‰Èastného Demonga se pfiece jen stal
‰ampión. Po této pfiíhodû je‰tû dokázal vyhrát
poslední závod sdruÏenáfiÛ, kter˘ se skládal
ze skoku na velkém mÛstku a
desetikilometrového bûhu volnou technikou.

Mistr po jednom kole
Skoky ozdobily dvûma zlaty Raku‰ana

Wolfganga Loitzla. Dominoval na stfiedním
mÛstkÛ a zároveÀ byl oporou vítûzného
rakouského kvarteta v závodû druÏstev, kter˘
se promûnil v divácky nejatraktivnûj‰í soutûÏ
pod Je‰tûdem. Mnohem hÛfie z tohoto pohledu

dopadl závod jednotlivcÛ na velkém mÛstku,
kter˘ je obvykle jedním z hlavních magnetÛ
lyÏafisk˘ch ‰ampionátÛ. Na vûÏí zb˘valo uÏ
jen sedm posledních skokanÛ, ale protoÏe
zaãalo hustû snûÏit, fiídící komise JURY celé
druhé kole zru‰ila, moÏná zbyteãnû. A s tím,
Ïe se po dvacetiminutové pfiestávce zaãne
znovu. To se stalo a kdyÏ v pokraãující
chumelenici odskákalo ‰estnáct startujících z
finálové tfiicítky, JURY soutûÏ ukonãila a
koneãné v˘sledky vyhlásila po prvním kole.
Tohle se v historii uÏ sedmaãtyfiiceti
mistrovstvích svûta stalo vÛbec poprvé! A
zlato tak putovalo na hruì ·v˘cara Andrease
Kuettela.

Radoval se i princ
Nejvíce radosti v Liberci proÏili Norové. Jak

by ne, tradiãní ba‰ta klasického lyÏování. Na
jejich konto putovalo pût zlat˘ch, ãtyfii stfiíbrné
a tfii bronzové medaile. Moc se na severu
âech pfii ãeském pivu líbilo i norsk˘m
fanou‰kÛm, ktefií tam byli nejpoãetnûji
zastoupenou zahraniãní skupinou. A skvûlé
úspûchy jejich miláãkÛ s nimi osobnû oslavil
i sám norsk˘ princ Haakon Magnus. Hned za
Nory senzaãnû skonãili Ameriãané se ziskem
ãtyfi zlat˘ch, jedné stfiíbrné a jedné bronzové
medaile. Právû zásluhou sdruÏenáfiÛ, jejichÏ
vynikající formu podpofiila také Lindsey
Vanová, která se v premiéfie Ïen na mÛstcích
stala historicky první skokanskou mistryní
svûta. Medailovû tfietí bylo Finsko, do jehoÏ
kolekce patfiila se vzpomínan˘mi tfiemi zlaty
Saarinenová a spol., k ãemuÏ je‰tû pûtkrát
pfiibyl bronz.

Skvûlá Bauerova patnáctka
A co ãe‰tí reprezentanti? Îádná sláva.

Vlastnû o jedin˘, ale za to nezapomenuteln˘
závod s úãinkováním ãesk˘ch barev, se ve
Vesci postaral Luká‰ Bauer. TfiebaÏe zmítán
zdravotními problémy, potom co od prosince
prodûlal tfii zánûty prÛdu‰ek, vyrazil na
patnáctikilometrovou traÈ klasick˘m
zpÛsobem pekeln˘m tempem. S nejdel‰ím
krokem a krásnou soupaÏnou jízdou zvy‰oval
na meziãasech svÛj náskok pfied ostatními aÏ
na sedm sekund. UÏ se zdálo, Ïe s nik˘m
nemÛÏe prohrát. Av‰ak o slovo se pfiihlásil
osmatfiicetilet˘ estonsk˘ veterán Andrus
Veerpalu. ByÈ je dvojnásobn˘ olympijsk˘ vítûz,
tak tentokrát favoritem rozhodnû nebyl. VÏdyÈ

v posledních dvou letech nezávodil, protoÏe
se musel podrobit operaciím obou kolen! A do
této chvíle se v závodem tohoto roãníku
Svûtového poháru neumístil lépe neÏ sedm˘.
Ov‰em ve Vesci pfii teplotû kolem nuly, kdy
nelze lyÏe mazat vosky a nutno pouÏívat tzv.
mikrokontakt, si správnû rozloÏil své síly a
zejména do posledního kilometru se pustil s
medvûdí silou. A zlato Bauerovi doslova vyrval
z drápÛ. Av‰ak i stfiíbro Luká‰e bylo velk˘m
úspûchem.

Pak uÏ jen pabûrkování
BohuÏel, ostatním ãesk˘m lyÏafiÛm se uÏ na

medaile dosáhnout nepodafiilo. Dal‰í
bodovaná místa, tedy do ‰esté pozice, na nû
zbyla jen tfii. Páté bylo druÏstvo skokanÛ ve
sloÏení Luká‰ Hlava, Ondfiej Vaculík, Jaklub
Janda a Roman Koudelka. ·est˘ skonãil t˘m
sdruÏenáfiÛ v sestavû Ale‰ Vodseìálek,
Miroslav Dvofiák, Tomá‰ Slavík a Pavel
Churav˘ a ‰est˘ ve sprintu jednotlivcÛ dojel i
Ale‰ Raz˘m. Z bûÏecké konkurence nejsou
‰patn˘m vysvûdãením ani dvû umístûní
Martina Koukala v první desítce, ve skiatlonu
na 15+15 kilometrÛ byl devát˘ a na padesátce
sedm˘. Prav˘m v˘buchem v‰ak bylo aÏ
dvanácté místo ‰tafety na 4x10 kilometrÛ,
kterou hned na prvním úseku doslova zazdil
Martin Jak‰. Navíc po nûm vypluly na povrch
osobní rozpory mezi dvûma nejlep‰ími borci
Koukalem a Baurem, kter˘ ze ‰ampionátu
odcestoval je‰tû den pfied závûreãnou
bûÏeckou disciplínou... V kuloárech se také
mluvilo o tom, Ïe ãe‰tí bûÏci pr˘ byli
pfietrénováni a Ïe jejich trenér Miroslav
Petrásek ve funkci moÏná skonãí.

Bude Janda pokraãovat?
Jistou pozici u ãeské skokanské

reprezentace nemá ani rakousk˘ trenér
Richard Schallert. Vítûz Svûtového poháru
2005/2006 Jakub Janda po dvouleté
pfiestávce a hlavnû v˘konnostní krizi zaãal
opût spolupracovat se Slovincem Vasjou
Bajcem. JenÏe ten trénuje Turky, ktefií se
Svûtového poháru neúãastní. TakÏe Janda
se s Bajcem vidí málokdy a chtûl by tuto
situaci brzy zmûnit. Pokud ov‰em v závodní
ãinnosti bude dále pokraãovat. Potom co se
mu nevydafiil ani jeden z individuálních závodÛ
a kroutil hlavou nad sv˘m ‰patn˘m odrazem,
moÏnost svého odchodu ze scény pfiipou‰tûl.

Leã v soutûÏi druÏstev si skoky dlouh˘mi
125,5 a 129 metrÛ vzpomnûl na staré ãasy a
snad si také dodal potfiebné sebevûdomí pro
dal‰í období. O to víc mrzelo, Ïe ve druhém
kole zaváhal Roman Koudelka, jinak devát˘
na stfiedním i velkém mÛstku. Kdyby skoãil o
nûco déle neÏ 118 metrÛ, mohl ãesk˘ celek
útoãit i na bronzovou medaili. A pro úpln˘
v˘ãet, v severské kombinaci kromû ‰estého
místa druÏstva se Pavel Churav˘ v posledním
závodû, kter˘ obsahoval skok na velkém
mÛstku a desetikilometrov˘ bûh bruslením,
prodral na osmu pozici.

Neumannová jen ‰éfovala
Jediná medaile a to Bauerova stfiíbrná

zafiadila âeskou republiku v tabulce národÛ
na tfiináctou pfiíãku, coÏ pfiedev‰ím v domácím
prostfiedí, je hor‰í v˘sledek, neÏ se oãekával.
Proã? Hlavnû proto, Ïe na posledních tfiech
‰ampionátech byla bilance lep‰í. Z Val di
Fiemme 2003 si âe‰i odváÏeli jedno zlato, z
Obersdorfu 2005 zlato, stfiíbro i bronz a totéÏ
ze Sappora 2007. Je v‰ak tfieba zdÛraznit, Ïe
dvûma nejcennûj‰ími kovy a jedním stfiíbrem
se na tom podílela slavná bûÏkynû na lyÏích
Katefiina Neumannová, která tentokrát
pÛsobila jako prezidentka organizaãního
v˘boru mistrovství svûta. A není sebemen‰ích
pochyb, Ïe pod jejím vedením organizace
probûhla na vysoké úrovni, coÏ nûkolikrát
ocenil i pfiedseda Mezinárodní lyÏafiské
federace FIS Gian Franco Kasper.

Jak to je s milióny?
Av‰ak mnohem diskutabilnûj‰í to bylo a patrnû

je‰tû bude na poli ekonomickém. ¤íká se, Ïe
‰ampionát stál dvû a pÛl miliardy ãesk˘ch korun!
A hlavnû se prosl˘chá, Ïe se zámûrnû
manipulovalo s desítkami miliónÛ ze státního
rozpoãtu. Je‰tû pfied zahájením akce do této
hry vstoupil Nejvy‰‰í kontrolní úfiad NKÚ s
upozornûním na konkrétní chyby v hospodafiení.
A navíc se z tohoto dÛvodu do sebe tvrdû
pustily dvû nejsilnûj‰í politické strany v zemi,
ODS v ãele s Mirkem Topolánkem a âSSD
vedená Jifiím Paroubkem, které se od roku
2004, kdy bylo mistrovství svûta na kongresu
FIS Liberci oficiálnû pfiidûleno, vystfiídaly u vládní
moci. A vyãítají si, kdo za co mÛÏe. Zdá se b˘t
tedy velmi pravdûpodobné, Ïe se nyní urputné
boje z libereckého snûhu pfiesunou do praÏské
Snûmovny parlamentu.

JAROSLAV KIRCHNER, Liberec


