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Datum,  dokdy jsou
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PlzeÀ
19. 4. - 25. 4. 2009

Po dvaceti letech
Byla to tak trochu utajená konference. Nedostal jsem na ni Ïádné oficiální pozvání, Ïádnou tiskovou zprávu, pouze jeden nebo dva e-maily a pfii tom to bylo o nûãem,
co nás v‰echny zajímá: Dûdictví komunismu. S pfiib˘vajícím ãasem se stále hÛfie sdûluje atmosféra komunismu i to, jak se toto prostfiedí mûnilo; jisté, bezohledné,
arogantní v padesát˘ch letech, ãerpající svou sílu z vítûzství nad Hitlerem a z nepfiemoÏitelného Sovûtského svazu. TûÏko se dnes vysvûtluje atmosféra doby kolem
roku 1952, kdy v kinech nebyl jedin˘ západní film, kdy v rádiu hráli od rána do veãera ãastu‰ky, kdy Antonín Zápotock˘ chtûl nahradit JeÏí‰ka v jeslích Dûdou Mrázem.
Pak se najednou vrátily do kin západní filmy. Potichu nenápadnû. Obãas se objevila nûjaká kniha, a zaãaly se transformovat Literární noviny. Fotbalové kluby dostaly
zpátky svá jména. Objevila se divadla mal˘ch forem. Semafor, Zábradlí…

KdyÏ uÏ se zdálo, Ïe se v tom bude moci opût
normálnû Ïít, pfii‰el rok 1968 a normalizace a opût
nanovo ubíjení ducha. Doba bezmocnosti a zoufalství.
MoÏná tehdy jsme pfievzali heslo od básníka Dylana
Thomase, Ïe na‰im úkolem je nevzdat poklonu tomu
braku. Normalizace snad byla o to hor‰í, Ïe se nás uÏ
nikdo na nic neptal.
Tato skuteãnost je nepfienosná, nesdûlitelná. Jsem

rád, Ïe tato doba pominula a jsem rád, Ïe jsme dnes
nûkde jinde. Jan Sammer (v Satellitu ãíslo 4/2009) si
stûÏuje na znásilnûní práva v âeské republice. Má na
mysli pfieváÏnû restituce majetku. Panu Sammerovi se
nelíbí nûkterá rozhodnutí Ústavního soudu v této oblasti.
Nutno fiíci, Ïe Ústavní soud nûkolikrát zvrátil rozsudek
vydan˘ niÏ‰ími instancemi ve prospûch lidí postiÏen˘ch
komunistick˘m reÏimem. Skuteãností je, Ïe dodnes
soudí soudci z komunistického reÏimu. V roce 2006 se
mi soudce pfii obãansko-právním sporu zeptal, jestli
jsem byl deportován z âeskoslovenska. ZÛstal jsem
stát jako opafien˘ nad touto otázkou, protoÏe i malé dítû
by mûlo vûdût, Ïe jedin˘ deportovan˘ ze socialistické
soustavy byl spisovatel Alexander SolÏenicyn. KdyÏ
jsem odpovûdûl, Ïe nebyl, tak rozhodl v mÛj neprospûch.
18. bfiezna 2009 se po 55 letech konal obnoven˘

proces se ZdeÀkem Zavadilem. Rozsudkem NiÏ‰ího
vojenského soudu Tábor ze dne 17. 8. 1953 byl tehdy
jednadvacetilet˘ Zdenûk Zavadil odsouzen k trestu
odnûtí svobody v trvání devíti rokÛ nepodmínûnû a k
trestu propadnutí jmûní za to, Ïe bez povolení opustil
vojensk˘ útvar „v úmyslu se trvale vyhnout vojenské
sluÏbû“. V rozsudku se o ZdeÀku Zavadilovi praví:
„Uvedl, Ïe svého ãinu se dopustil z odporu, kter˘ má
vÛãi vojenské sluÏbû vÛbec, jeÏ pr˘ je urãena k zabíjení
lidí. K tomuto pfiesvûdãení pr˘ dospûl ãetbou nûkter˘ch
klasikÛ (Goethe - Tolstoj). Chtûl pr˘ pfies Západní
Nûmecko se dostat do ·védska, aby tak získal volnost
a mohl pracovat.“
Soud obhajobu ZdeÀka Zavadila tehdy odmítl: „Nutnû

si musil uvûdomit, jeÏto jeho inteligence je dosti vysoká,
Ïe na‰e armáda není jako kapitalistické armády urãena
k zabíjení lidí, n˘brÏ právû k ochranû míru a ‰tûstí lidí
proti jak˘mkoliv úkladÛm váleãn˘ch paliãÛ. Obvinûn˘
se v‰ak sv˘m ãinem chtûl vyhnout v‰em závazkÛm,
jaké má voják na‰í lidovû demokratické republiky vÛãi
svému státu a celému táboru míru. Jeho odvolávání se

na klasiky doby minulé, kdy ov‰em byly dÛvody k
nespokojenosti s kapitalistick˘m reÏimem, je fale‰né a
jednání obvinûného jeví se jako projev nejhrub‰ího
nepfiátelství vÛãi na‰í lidovû demokratické republice,
jeÏ dává v‰em pracujícím i jejich rodinám ‰Èastn˘ a
spokojen˘ Ïivot a má proto plné právo Ïádat od v‰ech
sv˘ch obãanÛ, aby i oni fiádnû plnili své obãanské
povinnosti.“
Vy‰‰í vojensk˘ soud Praha rozsudkem ze dne 3. 9.

1953 sníÏil ZdeÀku Zavadilovi trest na sedm let s
pfiihlédnutím k tomu, Ïe byl ovlivnûn „i ãetbou nevhodné
literatury“.
ZdeÀku Zavadilovi je nyní 77 let a Ïije ve ·v˘carsku.
V minul˘ch letech Ústavní soud âR judikoval, Ïe

pokud Svûdkové Jehovovi na základû Bible odmítli za
minulého reÏimu slouÏit v armádû, nedopustili se
trestného ãinu.
Soud návrh zamítl s tím, Ïe na dotyãného nelze

vztahovat nálezy Ústavního soudu v kauzách svûdkÛ

Jehovov˘ch, neboÈ jemu ‰lo jen o lep‰í Ïivot v
“kapitalistické cizinû”. Navíc pr˘ byl návrh podán
opoÏdûnû.
Proti rozhodnutí podal advokát postiÏeného Lubomír

Müller stíÏnost ke Krajskému soudu v âesk˘ch
Budûjovicích s tím, Ïe postup, kter˘ zvolil, mu právû
tento soud doporuãil.
Je proto dobfie, Ïe se konference o této dobû konají.

Na torontské konferenci byli pfiítomni dva ãe‰tí historici:
z Ústavu pro soudobé dûjiny AV âR, kde je od roku
1998 fieditelem, pfiijel Oldfiich TÛma a Petr Îáãek, kter˘
se stal pro zmûnu v lednu 2008 prvním fieditelem
Ústavu pro studium totalitních reÏimÛ. Je zajímavé
porovnat názory tûchto dvou historikÛ a jejich hodnocení
doby, která skonãila pfied dvaceti léty.
Nejprve jsme se Pavla Îáãka zeptali, ãeho se t˘kal

jeho pfiíspûvek na konferenci.
PÎ: Téma vybrali pofiadatelé konference - lustrace v

âR, popfiípadû v âeskoslovensku. Já jsem svÛj
pfiíspûvek zamûfiil na to, co jsme pozapomnûli. Na to,
jak to vlastnû vzniklo. Lustrace byl technick˘ termín StB
pfied rokem 1989. StB se zajímala roãnû asi o milion
osob. Pohled na ãinnost StB se mûnil v prÛbûhu let
obzvlá‰tû s aférou Sachergate v roce 1990 a na podzim
roku 1991 jiÏ byl tento proces lustrací oznaãován jako
hon na ãarodûjnice. A na druhé stranû byli lidi, ktefií
chápali, Ïe je nutné odstavit lidi, ktefií pfiedchozí reÏim
vytváfieli a spolupracovali s ním. Pojem lustrace pfievzali
i ostatní zemû jako napfiíklad Bulharsko a Albánie,
takÏe termín, kter˘ pouÏívala StB slouÏí k tomu, abychom
se vyrovnali s minulostí a postihuje ãinnost, která takto
pÛvodnû zam˘‰lená nebyla.
ABE: S termínem lustrace souvisel i termín

perlustrace, ãili kontrola obãansk˘ch prÛkazÛ…
PÎ: Je zajímavé, Ïe se bûhem ãtyfiiceti let nena‰el pro

nûj Ïádn˘ rusismus jako tfieba ustanovka, ãi sledovaãka,
existují celé slovníky ãesko-rusk˘ch bezpeãnostních
v˘razÛ. Perlustrace byla na rozdíl od lustrace vefiejná a
znal ji i subjekt, zatímco lustrace bylo tajné opatfiení,
kter˘m získávala StB informace o sledované osobû.
ABE: Jak hodnotíte v této oblasti lustraãního

prÛkopníka-amatéra Petra Cibulku?
PÎ: Podle mne nebyl amatérem, ale v rámci moÏností

Petr ŽÁČEK POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4
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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

Canada

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:  18.
dubna 2009 v 10 hod.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 18. dubna 2009 v 17
hod.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
19. dubna 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.

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

24. 3. 2009 v 07:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

9.4. 2009

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

Omluva Pavlu Vidlákovi a Standovi Skálovi - stíÏnost na rozpadávající se mozek

V ãísle z 12. bfiezna 2009 Satellite
uvefiejnil moji zprávu o v˘roãní schÛzi
Torontské sokolské jednoty a hlavnû o
pfiedání medailí Miroslava Tyr‰e. Uvedl
jsem, Ïe “bratru Jaroslavu Kasandovi
byla medaile Miroslava Tyr‰e za
celoÏivotní vûrnost sokolské my‰lence
pfiedána v Ottawû Ïupním vzdûlavatelem
Standou Skálou.” Problém je, Ïe bratru

Kasandovi toto vzácné vyznamenání bylo
sice pfiedáno v Ottawû Ïupním
vzdûlavatelem, jenÏe Ïupním
vzdûlavatelem není br. Standa Skála, ale
br. Pavel Vidlák. Obûma (a zvlá‰È br.
Vidlákovi) se moc omlouvám. Jestli by
nûkdo mûl vûdût, kdo je Ïupním
vzdûlavatelem, je to Ïupní starosta. A
nejvût‰í legrace je, Ïe já to dokonce vím.

Tak jak se stalo, Ïe jsem to tak poplet’?
Elementární, Watsone! Psal jsem ve
stejné dobû ãlánek k narozeninám Jana
Waldaufa, ve kterém jsem se zmiÀoval o
nûkolika lidech, ktefií s ním v dubnu 1949
pfiipluli do Halifaxu. Jedno z jmen, které
jsem pouÏil (hádáte správnû) bylo jméno
Standa Skála. A tak se Standa Skála
objevil i v mé zprávû o valné hromadû
Torontské sokolské jednoty. Prostû jeho
jméno se prodralo soustavou m˘ch
rozpadávajících se mozkov˘ch vláken,
zablokovalo jméno Pavel Vidlák a
...vpletlo se do textu.

Josef âermák
***—-

26.3. (ãt) 19:00
Jak jsme utekli Hitlerovi
Innis Town Hall Theatre

 University of Toronto
***

26.3.(ãt) 20:00
Film: SOMETHING LIKE HAPINES

·TùSTÍâKO
ReÏie Bohdan Sláma
University of Ottawa,

Demarais Building, room 1150,
55 Laurier Avenue East, Ottawa

***
29.3. 13:00-16:00

Puzzle Zakonãení v˘stavy M. Gabánkové
Loop Gallery

1174 Queen St. W.
***

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

Nokturna ve mûstû
Kostel sv. Václava

***
5.4. (ne) 14:00

Veºkonoãná kytica slova a hudby
Evang. kostol sv. Pavla

1424 Davenport Rd.
Hudobno poetické skvosty

***
19. 4. (ne) 13:00

Banket farnosti sv. Cyrila a Metoda
6435 Dixie Rd., Mississuga

***
25.4. (so) 18:00

Jarní ples
V˘chodná Slovak Dancers
Kostol sv. Cyrila a Metoda

5255 Thornwood Dr., Mississauga
***

26. 4. (ne) 17:00
Drew Jureãka

Nokturna ve mûstû
Kostel sv. Václava

***
1.5. (pá) 20:00

2.5. (so) 16:00 a 20:00
3.5. (ne) 16:00

Lásky paní Katty
Jifiina Bohdalová

ReÏie: P. Král/Dá‰a Beláãiková
Nové divadlo

***
9. 5. (so) 18:00

Koncert Petera Nagya
65 Christie St.

***
17. 5. (ne) 17:00

Milan Brunner a Marta Laurincová
Nokturna ve mûstû
Kostel sv. Václava

***
22.-24.5. (pá-ne)

Amant
Slovenská mladá scéna

1515 Bloor St. W.
***
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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

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

Jan Waldauf - 80
Jan Waldauf se narodil  v Nov˘ch Hradech
8. dubna 1929. Jeho otec byl oddan˘m
Sokolem. Bûhem okupace
âeskoslovenska nacisty byl zatãen a
válku strávil v koncentraãním táboru. Brzy
po návratu do vlasti (pouze 68 z více neÏ
1000 pfiedních sokolsk˘ch pracovníkÛ
vûznûn˘ch v Osvûtimi válku pfieÏilo)
zemfiel. KdyÏ v únoru 1948 se vlády v
Praze zmocnili komunisté, Jan dlouho
neãekal. Byl jedním z nejmlad‰ích sólo-
uprchlíkÛ a jedním z prvních poúnorov˘ch
ãeskoslovensk˘ch uprchlíkÛ, ktefií si zvolili
Kanadu jako svÛj nov˘ domov. Byl mezi
113 pasaÏéry na lodi U.S.A.T. LeRoy
Eltinge, ktefií se 23. dubna 1949 vylodili v
Halifaxu. Byl to pro Kanadu cenn˘ náklad:
vedle Jana Kanada získala (abych se
zmínil alespoÀ o nûkolika) osobnosti
druhu Jifiího Brand˘se (usadil se v
Halifaxu), Jaroslava Kasandy, Lub.
Kolibáãe (pozdûji lékafi v USA), Davida
Kroulíka, Standy Skály, Jana Marra, Jana
Matûjoviãe, Miroslava Pouzara,
Svatopluka Tománka, Milana Vítka...
V Kanadû Jan pracoval jako zemûdûlsk˘

dûlník, drvo‰tûp (lumberjack - teprv teì
jsem se pouãil, Ïe jack s velk˘m “J” se
pfiekládá jako Honza, Jenda, Jeník),
‰peditér a úãetní. V roce 1963 se stal
Comptrollerem u firmy Dunwoody and
Company (kde byl partnerem Jifií Corn a
kde jako Trustee in Bankrupcy pÛsobil
dr. Karel Jefiábek). V roce 1975 pfie‰el k
firmû Mitsui &Co (Canada) Ltd., odkud
ode‰el do penze jako Vice-President.
Janova sokolská práce je monumentální.

Zastával snad v‰echny funkce v torontské
jednotû, v Sokolské Ïupû kanadské a v
âeskoslovenském Sokole v zahraniãí.
ZaslouÏil se o ontarijsk˘ amatérsk˘ sport
(loni ho Ontario Gymnastic Association
poctila doÏivotním ãestn˘m ãlenstvím),
byl ãlenem fieditelské rady Canadian
Gymnastic Federation, ãlenem Canada
National Council on Fitness and Amateur
Sport, ãlenem Sports Committee,
Canadian National Exhibition atd. V roce
1994 mu byla udûlena âesk˘m a
Slovensk˘m sdruÏením v Kanadû
Masarykova cena a v roce 2001 mu
prezident Václav Havel udûlil Medaili za
zásluhy o stát, první tfiídy. A loni liberecká
oktavánka Aniãka Simbartlová o nûm
napsala maturitní práci.
Ale ani to není zdaleka v‰ecko: Jan byl

dlouhá léta ãlenem (a pokladníkem)
ústfiedí âeského a Slovenského sdruÏení
v Kanadû a Kanadského Fondu pro
ãeskoslovenské univerzity a léta rediguje
- a z velké ãásti pí‰e - znamenit˘ Sokolsk˘

Vûstník. Nejtrvalej‰í stopu v‰ak
nepochybnû zanechá sv˘mi Dûjinami
Sokola, jejichÏ první díl (od poãátku aÏ do
odchodu z uprchlick˘ch táborÛ) vy‰el
loni v nakladatelství Atelier IM Publishing
v Luhaãovicích pod názvem SOKOL,
malé dûjiny velké my‰lenky, a druh˘ díl -
o osudech Sokola v cizinû - vyjde letos.
Jan Waldauf: povoláním korporaãní

administrátor, srdcem (i du‰í) Sokol, dfiíã

na prakticky kaÏdé národa roli dûdiãné,
otec, manÏel, dûdeãek. Pfiím˘ a obãas
pfiísn˘ ãlovûk, formálnû korektní, ale
nerozhazovaãn˘ sv˘m pfiátelstvím. Jan
si získal respekt v‰ech, kdo mûli pfiíleÏitost
s ním pracovat. Pfieji mu - za sebe i celou
krajanskou obec - dlouhá léta ve zdraví a
spokojenosti.

Josef âermák

***

Jan Waldauf
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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

Twenty years after

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

profesionálem. V té dobû nastavil zrcadlo
spoleãnosti, kdy stát se ho bál nastavit a
odstartoval tím proces, kter˘ se skonãil
vytvofiením na‰eho ústavu.
ABE: Zab˘váte se hlavnû StB, ale to

nebyla jediná represivní sloÏka, byla
zde také tzv. âeskoslovenská lidová
armáda…
PÎ: My se snaÏíme a máme to také v

plánu ãinnosti, kter˘ schvaluje na‰e rada,
pokud to jde postihnout v‰echny
bezpeãnostní sloÏky. ¤e‰íme i pohraniãní
stráÏ, vefiejnou bezpeãnost v souvislosti
s demonstracemi v osmdesát˘ch letech.
SnaÏíme se pokr˘t celou ‰kálu, nikoliv
pouze StB.
ABE: Jsou zde dvû oblasti, kde jaksi

pfieÏívá vliv star˘ch struktur - justice
a exil…
PÎ: Aplikace tehdej‰ího práva je

pfiekvapující. To jsou ale logické dÛsledky
transformace práva. Nás ale zajímají
represivní sloÏky a vûci se mûní pomalu.
V souãasnosti h˘be spoleãností proces
s BroÏovou-Polednovou, která byla
prokurátorkou v procesu s Miladou
Horákovou. Spoleãnost teì hloubûji
diskutuje o minulosti, souvisí to i s diskusí
ohlednû vzniku na‰eho archivu. Jsem
pfiesvûdãen, Ïe kdyby dnes dobíhaly
procesy s vlastizrádci v roce 1968, tak by
dopadly podobnû jako s BroÏovou-
Polednovou. Ne v‰echny tyto úchylky
mÛÏe napravit Ústavní soud.
ABE: Pro nás zde je skuteãnû

problémem, Ïe nikdo nemá právo
nahlédnout do materiálÛ, které
komunistická bezpeãnost vedla o
exilu. To spadalo pod první správu a
tyhle materiály zÛstávají tajné.
PÎ: Utajen˘ch zÛstalo pouze pût procent

materiálÛ, je otázkou, z jakého celku se
toto ãíslo vypoãetlo. Také nevíme, co
v‰echno bylo na konci roku 1989 zniãeno.
U exilu není dÛvod, proã by se tohle
nemûlo rozplést.
ABE: Máte nûkoho, kdo by se zab˘val

touto otázkou?
PÎ: Máme lidi, ktefií pracují s materiálem

I. správy, ale specificky na exil nemáme
konkrétní osoby. Nûkteré tyto materiály
zpfiístupníme dálkovû. Pfiedpokládám, Ïe
na tyto vûci bude moÏné se podívat i pfies
oceán.
ABE: Jak souvisí vá‰ archiv s

archivem v Pardubicích?
PÎ: Pardubick˘ archiv byl zru‰en. Máme

dvû badatelny v Praze a jednu v Brnû.
Pfiipravuje se v‰ak i elektronická
badatelna.
ABE: Kdo je badatelem, kter˘ má

pfiístup do archivu?
PÎ: MÛÏe to b˘t kaÏd˘, kdo se zaváÏe

podpisem badatelského listu, Ïe bude
plnit zákonné poÏadavky, které jsou tam
formulovány.
ABE: Jak má ãlovûk v takovém

pfiípadû postupovat?
PÎ: Adresa je: ÚSTAV PRO STUDIUM

TOTALITNÍCH REÎIMU˚, Siwiecova 2,
130 00 Praha 3; Tel.“ 011-420/221-008-
274; www.ustrcr.cz
Druh˘m úãastníkem konference byl

historik Oldfiich TÛma, fieditel Ústavu pro
soudobé dûjiny Akademie vûd âR. I

jemu jsme poloÏili otázku, ãeho se t˘kal
jeho pfiíspûvek.
OT: MÛj pfiíspûvek se t˘kal zacházení s

komunistickou minulostí v
âeskoslovensku ãi v âeské republice.
SnaÏil jsem se vysvûtlit, Ïe pro mne se
ãasto tato otázka redukuje na problémy
bezpeãnostního aparátu, StB a jejich
agentÛ. Ono je to svÛdné. Svazky se
vût‰inou zachovaly. Dá se to roz‰ifrovat,
zjistit, kdo byl agent, udûlat statistiky,
zjistit kolik mûla dÛstojníkÛ, kolik jich uÏ
bylo publikováno na seznamech. Je to
pfiehledné, zdá se, Ïe to je hlavní zpÛsob,
jak si s komunistickou minulostí poradit,
ale já si myslím, Ïe je to mnohem
sloÏitûj‰í. Komunistick˘ reÏim nestál
pouze na agentech StB, ktefií byli pro nûj
velice dÛleÏití, ale opíral se o fiadu dal‰ích
faktorÛ, kter˘mi spoleãnost kontroloval a
manipuloval. Opíral se o v‰echny, ktefií
byli v komunistické stranû, ale i o ty, ktefií
nebyli. Novináfii kaÏd˘ den lhali, uãitelé
vykládali studentÛm nesmysly a ani se
za to nestydûli. Opíral se o ãleny
v‰elijak˘ch komisí, v˘borÛ, poãínaje

prostfiednictvím gulagÛ, ale je nutné
evokovat tu atmosféru lÏí v novinách,
kter˘m nemohli ani vûfiit ti, co je psali.
TotéÏ bylo ve ‰kole. Nechci pouÏívat
toho termínu, Ïivot ve lÏi, ale sv˘m
zpÛsobem to Ïivot ve lÏi byl. V‰ichni
nûco hráli, nûktefií tomu vûfiili, jiní ne. Je
to tûÏko podchytitelné a vysvûtlitelné a
tûÏko se to vysvûtluje nûkomu, kdo se
narodil pozdûji nebo vyrostl v demokracii.
Je to také o tom, Ïe lidé se nacházeli v
rÛzn˘ch polohách. Nûktefií aktivní
komunisté se dostali na druhou stranu a
odnesli to po roce 1968.
ABE: V ãem vidíte rozdíl mezi

obdobím padesát˘ch let a obdobím
normalizace?
OT: To období, kdy lidi nemohli v dobû

normalizace pracovat ve svém období
se nedá srovnávat s obdobím padesát˘ch
let, kdy mnoh˘m lidem ‰lo o Ïivot nebo
strávili roky v tûÏko popsateln˘ch
pomûrech. Pfiipadá mnû aÏ s podivem,
jak nûktefií „osma‰edesátníci“ se
nestydûli za nesmysly, které psali pfied
tím. Málokdo se dovede podívat kriticky
sám na sebe.
ABE: V období do roku 1968 vidíme

zfieteln˘ v˘voj k lep‰ímu, je nûco
podobného vidût v období po roce
1968?
OT: Mnohem ménû, doba byla zmrzlej‰í

a mnohem ménû se mûnila. Ona to byla
doba ãekání. Dvacet let nám vládli stejní
lidé, pokud ne fyzicky, tak typovû. Hlavní
strategie byla s niãím neh˘bat. Ale i zde
se zaãal ten komunistick˘ reÏim
opotfiebovávat a o‰oupávat. V
osmdesát˘ch letech se uÏ zase mohlo
nûco, co se nemohlo v sedmdesát˘ch.
ABE: V tomto období je moÏné vidût

dva takové dÛleÏité body: rok 1973,
vznik nezávisl˘ch aktivit, a rok 1977 -
vznik Charty 77? Jak to vidíte, jako
historik?
OT: Charta 77 byla dovr‰ením tohoto

úsilí, o kterém psal Jirous, Ïe v roce 1973
do‰lo k uvûdomûní, Ïe musí existovat
paralelní nezávislá kultura. Charta 77
byla urãitou alternativou, byÈ slabou proti
reÏimu. Vliv mûl pochopitelnû i americk˘
dÛraz na lidská práva nebo polská
Solidarita. Byly zde dÛleÏité kontakty do
Polska. I kdyÏ Gorbaãov tvrdí, Ïe chtûl
demokracii, ze zaãátku chtûl pouze
opravit komunismus. Docházelo k
absurditám. Jsou známé fotografie, kdy
policajti v roce 1989 vleãou kluka, kter˘
nese portrét Gorbaãova.
ABE: Jaká vidíte vy jako historik dnes

nebezpeãí?
OT: Jsem tak trochu kacífi a v ãesk˘ch

a ãeskoslovensk˘ch dûjinách jsme se
koncentrovali na minulá nebezpeãí a
nevidûli jsme ta budoucí. Za první
republiky jsme se snaÏili zabránit nástupu
HabsburkÛ a nevidûli jsme, Ïe nebezpeãí
je jinde. Po válce jsme vidûli nebezpeãí
v Nûmecku a nevidûli jsme Stalina,
nechtûl bych se nyní koukat do minulosti,
aby se nám nestalo, Ïe neuvidíme jiná
rizika. Historik v‰ak vÏdy musí vykládat
minulost v celé její ‰ífii.

Ale‰ Bfiezina
***

Po dvaceti letech
POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 1

uliãními v˘bory, pfies pfiijímací komise,
které rozhodovaly o Ïivotû tûch druh˘ch
(jak se jmenuje ten nûmeck˘ film).
Rozhodovali o tom, kam mÛÏete jet, jak˘
mÛÏete dostat byt, jaké budete mít
zamûstnání. Na tomhle ten reÏim stál.
Mluví se o národní pamûti a budeme se
snaÏit rekonstruovat kolektivní pamûÈ,
ale ona je dÛleÏitá na‰e individuální
pamûÈ. My bychom pfiece jen s vût‰í
pokorou se mûli snaÏit reflektovat to, co
jsme dûlali, koho jsme znali, jak jsme se
chovali. To se ãasto odsunuje stranou.
Právû proto, Ïe se v‰e soustfiedí na ty
kvantifikovan˘ a rekonstruovateln˘
pfiíbûhy agentÛ a represí. To je sice
dÛleÏité, ale není to v‰echno.
ABE: Jak je dÛleÏité zachovat pamûÈ

na atmosféru té doby?
OT: Pfiedev‰ím zvenãí, ale i s ãasov˘m

odstupem, se nevidí rÛzná období,
smrskává se to v‰e do jedné podoby.
Vãera zde hovofiil nûkdo ze Skandinávie,
jak je nutné odsoudit komunismus, ale
období gulagÛ nebylo charakteristické v
âeskoslovensku po celou dobu, reÏim
byl nedemokratick˘, zloãinn˘, ale
neznamenalo to, Ïe komunikace mezi
reÏimem a obãany byla pouze

OLDŘICH TŮMA
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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

Přenosné kontejnery: www.transcomtransport.com

Nocturna v mûstû
pokraãují v nedûli 29. bfiezna v 17 hodin,

v kostele sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto

kdy vystoupí houslov˘ virtuóz

Ivan Îenat˘
za doprovodu pianisty

Václava Máchy z Prahy.

Program:
A. Dvofiák, E. Griega, P. I. âajkovsk˘ a P. Sarasate

 Ivan Îenat˘ byl prvním umûlcem na Nokturnech pfii prvním roãníku na
Masaryktownu. Z tohoto období je i ná‰ snímek,

na kterém je s manÏelkou Katarinou.
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.

Od roku 1995

Jediná prodejna ãesk˘ch knih v Ontariu - zasílame po‰tou
Ceny knih jsou na‰í vizitkou.

Tel.:416/698-2090
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Skladování: 1-800-354-9046

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

Pocta bardovi Milanovi Rúfusovi
(10. 12. 1928 - 11. 1. 2009)

Zaãiatkom tohto roka, jeden z najväã‰ích, ak nie vôbec najväã‰í slovensk˘ básnik,
druhej polovice minulého a zaãiatku tohto storoãia, zomrel. DoÏil sa 80 rokov jeden
mesiac a jeden deÀ. DÀa 15 marca t. r. Torontské divadlo poézie prezentovalo
pásmo jeho poézie, hudby a sprievodného slova v torontskom Centre for the Arts
v North Yorku. Pôvodne to mala byÈ pocta k Majstrov˘m osemdesiatinam. Realita
sa v‰ak medzit˘m zmenila a z oslavy sa stala tryzna. Síce oslavná, ale predsa len
tryzna. “Keì sme pred dvoma t˘ÏdÀami dostali zo Slovenska jeho poslednú zbierku,
chceli sme Vám ju predstaviÈ. V nej totiÏ básnik, v predtuche eminentného konca,
nám zanechal svoj odkaz. Jeho slová nás nabádajú k dobru, k láske, k úcte k na‰ej
zemi, k vzájomnej zodpovednosti. Svojou optikou básnika videl viac ako my ostatní.
Videl ako sa tento svet rúti za bezcenn˘mi vecami. Vytvoril obrovské hodoty pre
v‰etk˘ch a pri odchode do veãnosti nám ich zanecháva,” zaznelo pri pohrebnej
rozlúãke s majstrom Rúfusom.” citujeme z programu predstavenia. Na ilustráciu
básnikovej jasnozrivosti si dovoºujeme publikovaÈ jednu z jeho posledn˘ch básní.
Jasnozrivosti nielen peotickej, ale najmä ºudskej.

Básnik  v treÈom tisícroãí
Poãíta svoje dni
a slovám z dlaní zobe.
âím viac jej potrebn˘,
t˘m zbytoãnej‰í dobe.
Vie, ão ho neminie.
Îe tá má in˘ch synov.
A on ich svät˘m nie
je ani za dedinou.
Bolí ho to a nebolí.
Sám, rukojemník tvaru,
jemu i sebe po vôli
tlaãí tú jeho káru.
Tlaãí. A niã sa nedeje,
len jeho deÀ sa kráti.
âím sú tu jeho galeje
úzkosti, strachu, nádeje?
âi ºudstvo za to, aké je,
raz bytím nezaplatí.
Nepoãujú ho. Hluchí sú.
Adorujúci zmenu,
premaºujú kulisu
od smogu udymenú.
Zmenu, ktorá niã nezmení.
Prchavé, krátke ‰Èastie.
Nová Ïabka na prameni.
A rastie dlh a rastie.

***
Predstavenie scénaristicky a reÏijne
pripravila Valéria Tóthová. O hudobn˘
doprovod sa postarali Juraj Joná‰ a Beata
Labiková, Ktorá zároveÀ ãítala sprievodné
slovo. Recitovali SoÀa Almanová, Zuzana
Martinková, Du‰an Tóth a Martin Zná‰ik,
Posledne menovan˘ zoÏal potlesk na
otvorenej scéne, správne v‰ak pochopil,
Ïe sa tak stalo kvôli jeho veku (9 rokov),
krásnej detskej básni - motlitbiãke a nie
vìaka jeho recitátorskej virtuozite. O
svetelno - vizuálnu podobu sa postarali
Jozef ·imãisko a Ivan Vég. V‰etci zvládli

svoje party az dojímavo dobre. Neãudo.
Sú to ‰ikovní ºudia a mali skvelú predlohu.
Vo vestibule divadelnej sály bola malá
v˘stava obrazov maliara Pavla Potoãeka,
súputnika a rodinného priatela Milana
Rúfusa. Diváci mali zriedkavú moÏnosÈ
vidieÈ niekoºko originálov z dielne tohoto
v˘nimoãného umelca. Majster Rúfus nám
vo svojej video zdravici, ktorá bola tieÏ
súãasÈou programu veºmi pekne a svojsky
vysvetºuje svoje chápanie domova, ãi vlasti,
ako kolísky, ktorú on nedokáÏe opustiÈ.
Poeticky pretavené posolstvo, ináã
otrepanej sentencie o vlastnom tieni, ktor˘
sa nedá prekroãiÈ. A je to tak. To
pravdepodobne, hoci bez nad‰enia,
pripustí kaÏd˘ emigrant. MoÏno iba vo
chvíºach nezvyãajnej úprimnosti, alebo
vÏdy, keì sa pozrie do zrkadla. Av‰ak taká
jednoduchá ºudskosÈ, dobrota a pokora
nepozná geografické hranice. Je
nadãasová a bez etnickej príslu‰nosti.
Rovnako, ako poézia majstra Rúfusa.
PretoÏe o tom je umenie.

Ivan Zná‰ik
***

J. Jonáš, S. Almanová, M. Znášik, Z. Martinková - Znášiková a D. Tóth.

B. Labíková
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V˘stavy

Bûhem vzpomínkového odpoledne na básníka
Milana Rúfusa byla i v˘stava obrazÛ
slovenského malífie Pavla Potoãka.

***

Do této nedûle 29. bfiezna 2009 probíhá v
Galerii Loop (1174 Queen St. W. Toronto)
v˘stava nov˘ch obrazÛ Marie Gabánkové
Puzzle. V˘stava je otevfieno ve v‰ední dny od
13 do 17 hodin v nedûli do 16 hodin.

***

Denní kronika
14. 3. 2009

Komunisti obviÀujú (uÏ aj)
Fica z pravicovej kolaborácie

KO·ICE-sme/sita-tasr-Vládu premiéra
Roberta Fica a politiku strany Smer-SD
ostro kritizovali ãlenovia a prívrÏenci
Komunistickej strany Slovenska (KSS)
na protestnom zhromaÏdení na Hlavnej
ulici v Ko‰iciach. Ficov kabinet dokonca
obvinili z kolaborácie s pravicou.

„Vyz˘vame vládu Roberta Fica, aby
neodkladne prehodnotila v˘sledky
neoliberálnych ekonomick˘ch reforiem,
aby okamÏite zmenila ekonomickú
orientáciu Slovenska v prospech
národohospodárskych a sociálne
orientovan˘ch reforiem a aby uÏ ani deÀ
ìalej nekolaborovala s pravicou na
ekonomickom ÈaÏení národného kapitálu
proti obãanom tejto krajiny,“ uvádza sa
vo vyhlásení prijatom na zhromaÏdení,
kde sa zi‰lo niekoºko desiatok ãlenov a
sympatizantov KSS, aby pod ãerven˘mi
zástavami s kosákom a kladivom
protestovali proti kríze, nezamestnanosti,
prepú‰Èaniu a proti zhor‰ujúcim sa
sociálnym a Ïivotn˘m perspektívam
obyãajn˘ch ºudí.
„Strana Smer-SD vyhrala voºby s
programom KSS. Po voºbách v‰ak
vykonáva len kozmetické úpravy
zdedeného dediãstva reforiem
Dzurindovej vlády. âo má spoloãné s
ºavicovou politikou spoplatnenie ‰kolstva,
privatizácia komárÀansk˘ch lodeníc,
postupy pri verejn˘ch tendroch? Ako
vláda vysvetlí, Ïe zachraÀuje nadnárodn˘
kapitál na úkor vlastného radového
obãana? To sú otázky, na ktoré je
potrebné, aby sme Ïiadali odpoveì,“
povedal jeden z komunistick˘ch reãníkov.
Komunisti Ïiadajú vládu a parlament, aby
prijali zásadné, úãinné, hospodárske
ekonomické opatrenia na zastavenie
prehlbujúcej sa nezamestnanosti, biedy
a chudoby v regióne Ko‰íc. Îiadajú prijaÈ
zákony dôsledne ochraÀujúce právo
obãanov na prácu a dôstojnú odmenu za
Àu, ìalej Ïiadajú aby podnikatelia,
zamestnávatelia a nimi poverené osoby,
ktoré poru‰ujú zákonmi zaruãené práva
boli bratí na osobnú a trestnú
zodpovednosÈ.
S prejavom vystúpil na zhromaÏdení aj
kandidát KSS na funkciu prezidenta Milan
Sidor. Zdôraznil, Ïe sa nesplnilo takmer
niã z toho, ão pred dvadsiatimi rokmi v
novembri 1989 sºubovali na námestiach.

***
18.3.2009

Opozice chtûla zablokovat
uznávání protikomunistického

odboje
Praha-m‰/ãr-Opozici se ani v trojím
hlasování nepodafiilo prosadit, aby se
snûmovna nezab˘vala senátním
návrhem na uznání protikomunistického
odboje. PfiestoÏe horní komora návrh
pfiedloÏila uÏ pfied rokem, dolní komora
její projednávání je‰tû nezahájila. Zmûnit
by to mûla teprve na nynûj‰í schÛzi. Proti
projednávání byli jen komunisté spolu se
sociálními demokraty, nikdo z koalice ani
nezafiazen˘ch poslancÛ se k nim nepfiidal.
Postoj âSSD se stal pfiíãinou slovní
pfiestfielky, k jejímÏ aktérÛm patfiil i ministr
financí Miroslav Kalousek (KDU-âSL).
Obvinil âSSD z politického obchodu s
komunisty.

***
Europoslanci diskutují

o zloãinech komunismu
V Evropském parlamentû se konalo sly‰ení
o zloãinech komunismu a o tom, jak se
jednotlivé postkomunistické státy vãetnû
âeské republiky vyrovnávají s dûdictvím
totality. Podle Miroslava Lehkého z ãeského
Ústavu pro studium totalitních reÏimÛ, kter˘
akci spolupofiádá spoleãnû s ãesk˘m
pfiedsednictvím EU a nûkter˘mi

europoslanci, je 20 let po pádu Ïelezné
opony nejvy‰‰í ãas upozornit na zloãiny
komunistick˘ch reÏimÛ v Evropû. “V dobû
fungování Schengenu, kter˘ je symbolem
sjednocující se Evropy, je zejména pro
mladou generaci v západní Evropû
povûdomí o zloãinech komunismu velmi
malé. Pfiitom tyto zloãiny tvofií nedílnou
souãást spoleãné evropské historie, stejnû
jako zloãiny nacismu, o kter˘ch se mluví
daleko více,” uvedl Lehk˘.
Akce na pÛdû EP by mûla b˘t také dal‰ím
impulzem pro vznik platformy Evropské
pamûti a svûdomí. Má se jednat o instituci,
která by koordinovala ãinnost historick˘ch
ústavÛ zab˘vajících se komunismem,
nacismem ãi fa‰ismem.

***

âe‰i z Podkarpatské Rusi
se nejspí‰ doãkají od‰kodnûní

za majetek
âe‰tí obãané z Podkarpatské Rusi mají
‰anci na od‰kodnûní za nemovit˘ majetek,
kter˘ na tomto území museli nechat v období
kolem druhé svûtové války. KaÏd˘ z nich by
musel nárok prokázat, pak by mohl získat
nejv˘‰e dva miliony korun. Poãítá s tím
kompromisní verze poslanecké pfiedlohy,

kterou snûmovna poslala do závûreãného
schvalování. Lidé by podle návrhu mûli mít
nárok na desetinásobek ceny nemovitostí,
stanovené podle pfiíslu‰n˘ch vládních
nafiízení a vyhlá‰ek z let 1947 aÏ 1959.
Spoluautorka pfiedlohy Eva Dundáãková
(ODS) nepfiedpokládá, Ïe nárok vznese
více neÏ 400 lidí, coÏ by pro státní pokladnu
byl v˘daj maximálnû ve v˘‰i 800 milionÛ
korun. Dundáãková zdÛraznila, Ïe nárok
by mohli uplatnit jen ãe‰tí obãané.

***
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23. 3. 2009
Air France-KLM may buy

Czech Airlines
PARIS—The Associated Press/
Globe and Mail-Air France-KLM,
Europe’s largest airline, said Monday it is
interested in acquiring Czech Airlines,
which is being sold by the Czech
government.
Air France-KLM said in a statement that
it is submitting a non-binding expression
of interest on Monday to have access to
the airline’s data. The Czech government
is not expecting binding offers before
June, Air France-KLM said.
The Czech state wants to sell its entire
91.51 per cent stake in Czech Airlines,
also called CSA, which is a member of
the SkyTeam Alliance that includes Air
France-KLM.
Air France-KLM said the Czech airline’s
network is “highly complementary” to its
own and would strengthen its position in
central and eastern Europe.

***

22.3.2009
V˘sledky volieb: Radiãová má v

druhom kole reálnu ‰ancu staÈ sa
prezidentkou

Bratislava-sme-Prvé kolo prezidentsk˘ch
volieb vyhral podºa oãakávania úradujúci
prezident Ivan Ga‰paroviã, ktor˘ získal
46,71 percenta hlasov (876061 hlasov).
Na druhom mieste, s v˘razne men‰ou
stratou neÏ naznaãovali prieskumy
verejnej mienky, skonãila opoziãná
kandidátka Iveta Radiãová so ziskom
38,05 percenta (713735 hlasov).
Radiãová teda získala o 162-tisíc hlasov
menej ako Ga‰paroviã.
ÚãasÈ v prvom kole volieb bola 43,63
percenta.
Radiãová a Ga‰paroviã sa stretnú v
druhom kole o dva t˘Ïdne.
Na nepostupov˘ch prieãkach podºa
priebeÏn˘ch v˘sledkov skonãili Franti‰ek
Miklo‰ko (5,42 percenta, teda 101.573
hlasov), Zuzana Martináková (5,12
percenta, ão je 96.035 hlasov), Milan
Melník (2,45 percenta, teda 45.985
hlasov), Dagmara Bollová (1,14 percenta,
ão predstavuje 21.378 hlasov) a Milan
Sidor (1,11 percenta, teda 20.862 hlasov).
Tieto v˘sledky v nedeºu ráno potvrdila
Ústredná volebná komisia ako oficiálne.
T˘mto sa oficiálne zaãala predvolebná
kampaÀ pred druh˘m kolom
prezidentsk˘ch volieb.

***

24.3.2009
Na voºbách nezbohatli
ani hráãi ani kancelárie

BRATISLAVA-sme/Juraj Kolník-Súboj
stávkov˘ch kancelárií a stávkarov v
prezidentskom súboji nemá víÈaza.
Prevádzkov˘ riaditeº Niké Roman Berger
hovorí, Ïe na v˘hrach vyplatili pribliÏne
rovnakú sumu, akú stávkari do hry vloÏili.
Tí na desaÈtisíce tiketov stavili viac neÏ
332-tisíc eur (asi 10 miliónov korún).
Nízku úspe‰nosÈ mali ºudia predov‰etk˘m
vtedy, keì tipovali percentuálne zisky
favoritov prvého kola. AÏ 87 percent
hráãov predpokladalo, Ïe Ivan
Ga‰paroviã bude maÈ menej, ako 46,71
percenta, ktoré získal. U Ivety Radiãovej
jej zisk podcenilo aÏ 89 percent stávkarov.
Peniaze z vrecka im vytiahli aj stávky na
volebnú úãasÈ. Neúspe‰n˘ch bolo aÏ 80
percent tiketov, ºudia oãakávali, Ïe voliãov
bude menej.
Oslnivé neboli ani v˘hry. Najviac vyhral
Ko‰iãan, ktor˘ stavil dvetisíc eur na to, Ïe
Ga‰paroviã získa viac ako 43 percent.
Tip mu vyniesol 3600 eur. Veºkú hru
rozohral Bratislavãan, ktor˘ na
prezidentské voºby v Niké a vo Fortune
vloÏil 15-tisíc eur. Zatiaº mu to podºa jeho
slov prinieslo päÈpercentn˘ zisk.
Pre druhé kolo má Ga‰paroviã v˘hodnej‰í
kurz v Niké 1,5 oproti Fortune 1,4. Na
Radiãovú sa viac oplatí tipovaÈ vo
Fortune, ktorá má kurz  2,45, v Niké je
2,2.

***

DOBRÁ âTVRË II
Pokraãování úspû‰ného seriálu, zachycující dal‰í osudy hrdinÛ první

série, se kter˘mi jsme se rozlouãili krátce po maturitû. Ubûhl témûfi rok a
ãtyfilístek spoluÏákÛ se opût setkává s nov˘mi osudy.

***
âETNICKÉ HUMORESKY III.

Uzavírající poslední ãást velice divácky oblíbeného seriálu, kter˘
zachycuje pfiípady v letech 1937 aÏ 1938 a konãí obdobím podpisu

Mnichovské dohody.
Pfiedchozí ãásti v‰ech seriálÛ máme rovnûÏ v na‰í nabídce.

***
HRABùNKY

Úspû‰n˘ seriál zachycující strasti a slasti farmáfie hrabûte a jeho ãtyfi
dospûl˘ch dcer, které mají uÏ své sny, neshodující se zaãasto s konáním

jejich otce.
***

V pofiadu Partie televize Prima o pár
okamÏikÛ pozdûji Tlust˘ pfiibrzdil, kdyÏ
pfiipustil, Ïe rozhodnouli se jeho kolegové
vládu podpofiit, pak bude ochoten
hlasovat stejnû.
Na druhou stranu mÛÏe mít opozice v
záloze lidovce Ludvíka Hovorku. Ten sice
na páteãním celostátním v˘boru lidovcÛ
nehlasoval proti v˘zvû, aby poslanci KDU-
âSL podpofiili vládu.
Vymínil si v‰ak, Ïe by je‰tû rád s
premiérem do hlasování o nedÛvûfie
mluvil a sly‰el od nûho odpovûdi na
otázky, které ho znepokojují, napfi. jak
budou vypadat zdravotnické zákony ãi
zda vláda trvá na privatizaci praÏského
leti‰tû.
Komunisté budou podle svého
místopfiedsedy Jifiího Dolej‰e hlasovat
tak jako vÏdycky, vládû tedy vysloví
nedÛvûru.
Koalice si mÛÏe b˘t jistá podporou
b˘valého soc. dem. Petra Wolfa, kter˘
vãera v âT sice odmítl zvefiejnit, jak bude
hlasovat, ale prohlásil, Ïe „svrhávat vládu
v dobû pfiedsednictví je velmi ‰patn˘ krok“.
Wolf od chvíle, kdy opustil âSSD,
prakticky ve v‰ech dÛleÏit˘ch vûcech
vládu podrÏel.
Exzelené Olga Zubová a Vûra Jakubková
také vefiejnû odmítají sdûlit svÛj postoj pfii
úterním hlasování ve Snûmovnû, ale
podle informací Práva s nimi TopolánkÛv
kabinet poãítat nemÛÏe.
Zubová uvedla, Ïe bude peãlivû v‰e
zvaÏovat.
Na jedné misce vah pr˘ bude ekonomická
krize a pfiedsednictví EU. Na té druhé
budou podle Zubové otázky, „zda
potfiebujeme vládu, která se zmítá v
letargii a dûkuje za kaÏdé dobré ráno, a
zda je dobr˘ premiér, kter˘ se nedokáÏe
postavit problémÛm ãelem“.

***

Tlust˘ chce dát vládû ránu
z milosti

Praha-právo/Marie Königová-Po
víkendov˘ch prohlá‰eních koaliãních
rebelÛ je zfiejmé, Ïe Topolánkova vláda
je‰tû nikdy nebyla tak blízko svému konci.
KdyÏ své hrozby splní dvû b˘valé zelené
poslankynû a tfii vzboufienci v ODS, získá
97 opoziãních poslancÛ pfii zítfiej‰ím
hlasování o nedÛvûfie vládû dal‰ích pût
hlasÛ navrch, tedy celkem 102, o jeden
více, neÏ potfiebuje.
Nejostfieji k útoku zavelel v âT Vlastimil
Tlust˘ z ODS.
„Tahle vláda nemá v tuto chvíli Ïádné
váÏné dÛvody, aby se dále trápila.
Sejdeme se v úter˘ s kolegy Ranincem a
Schwipplem a domluvíme se na
spoleãném postupu. Já jim budu fiíkat, Ïe
pohár pfietekl,“ prohlásil Tlust˘.

Press
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Vzpomínka
na Pavla Jehliãku

Pavla Jehliãku, jeho paní Vûru a jejich
malého chlapeãka ·tûpánka, kterému v
ten ãas byl rok a pÛl, jsme poznali v
torontském âeskoslovenském
Baptistickém Sboru, kde se jednoho
nedûlního dopoledne na podzim roku
1981 objevili.
Mladí manÏelé mûli tehdy za sebou

pfiechod jugoslávsko-rakousk˘ch hranic
v lesích pohraniãních Alp, kdy pfied sebou
tlaãili koãárek s miminkem a v rukou nesli
to málo z pozemsk˘ch statkÛ, jen to co
unesli. V emigraãním tábofie se Pavel,
vÏdy poctiv˘ dfiíã, po ãas ãekání na
Kanadu zakousl do studia angliãtiny, aby
pak mohl v nové zemi co nejdfiíve najít
práci a postarat se o svoji rodinu.
Pavel byl z Pardubic a povoláním

mechanikem diesel-elektrick˘ch a
elektrick˘ch lokomotiv. Tato práce jej
nesmírnû bavila a ty silné stroje mûl rád.
S nad‰ením mi kdysi vyprávûl, jak jednou
vzal lokomotivu po nûjaké vût‰í opravû
na zku‰ební jízdu a „pofiádnû to opepfiil“
aÏ pr˘ motory kvílely.
V Torontu zpoãátku práci ve svém oboru

nesehnal a tak pracoval jako pomocn˘
skladník a shipper v nûjakém skladi‰ti.
Pavel tu práci rád vzal, jelikoÏ jinak by
musel Ïádat o nûjakou sociální pomoc ãi
podporu, coÏ jako mlad˘ a zdrav˘ ãlovûk
neuznával. Za ãas obhájil zkou‰ky, aby
získal kvalifikaãní certifikát a mohl se
opût ucházet o místo mechanika
dieselov˘ch motorÛ, práci kterou mûl
skuteãnû rád.
Takové místo pak skuteãnû získal. Byla

to opravna velk˘ch nákladních vozÛ a
dálkov˘ch tahaãÛ. Pozdûji u jedné z
nejvût‰ích kanadsk˘ch plynárensk˘ch
spoleãností. Od ní mûl velk˘ sluÏební
servisní vÛz, vlastnû pojízdnou dílnu s
velk˘m mnoÏstvím nástrojÛ, vãetnû
sváfiecího zafiízení, a zásoby náhradních
dílÛ pro bagry a buldozery a dal‰í tûÏkou
techniku k v˘stavbû, údrÏbû a opravám
plynovodÛ a rozvodÛ. U této spoleãnosti
pracoval po dlouhá léta aÏ do souãasn˘ch
dnÛ.
ManÏelé Jehliãkovi si zakoupili dÛm v

Mississauze, ale Pavel vÏdy touÏil Ïít „v
country“, mít nûkde na venkovû malou
farmiãku, kde by jeho rostoucí rodina
mûla ãist˘ vzduch, klid a pfiedev‰ím aby
byla chránûná pfied vlivy velkomûsta.
Jak ãas ‰el, ke ·tûpánkovi pfiibyla Esther,
pak Ruth a Noemi, posléze Luká‰,
Deborka a Mareãek.
Jak si ãtenáfi tûchto fiádkÛ urãitû

pov‰imne, kot jsou samá biblická jména.
Pavel byl nad‰en˘m a dÛsledn˘m
kfiesÈanem, absolutnû neochotn˘m ãinit
v Ïivotû svém, své rodiny a pfii v˘chovû
sv˘ch ratolestí kompromisy, které by se
pfiíãily uãení Písma.
PavlÛv sen o farmû se splnil. Vskutku

na‰el 100 akrÛ pÛdy, nedaleko mûsteãka
Dundalku, asi 120 km na sever od
Toronta, která byla na prodej. Byl to v‰ak
potom nepochybnû pofiádn˘ zápfiah. Brzy
ráno do Toronta do zamûstnání, veãer
zas nazpût, kde pak ãekala „druhá
smûna“. Zaãátky vskutku pion˘rské,
pfieb˘vání ve stanech, pozdûji v camperu.
Je‰tû neÏ byl dÛm postaven, po
pastvinách se jiÏ prohánûly krávy. Externí
ãásti domu sice postavila stavební firma,
ale uvnitfi se v‰e postupnû dokonãovalo
svépomocí, tak jak to finance dovolovaly.
Pozdûji pfiibyly i dal‰í hospodáfiské
budovy.

KdyÏ máte pole a pouze pûstujete obilí,
kukufiici, brambory ãi jinou plodinu, tyto
víceménû rostou samy, ale máte-li zvífiata
je to nepfietrÏitá a nikdy nekonãící práce
a starost. Pavel s Vûrou se zhostili tohoto
nelehkého úkolu na v˘bornou. Nikdy nás
nepfiestalo udivovat, jak se to v‰echno
nauãili, Vûra dcera evangelického faráfie
a Pavel Ïelezniãáfi z pardubického depa,
jak o zvífiata peãovat, jak je správnû
krmit, co dûlat, kdyÏ se dostaví nakaÏlivé
choroby a krávy zaãínají umírat...
Jehliãkovic stádo asi 60 kraviãek bylo

pûstováno pfieváÏnû na maso, jen nûkolik
produkovalo mléko, a to bylo jen pro
vlastní potfiebu rodiny. Vûru‰ka se nauãila
vyrábût velmi chutn˘ s˘r. I ve farmafiení
byl Pavel nekompromisní. Své stádo krmil
pouze senem a pfiikrmoval kukufiicí a
zrnem. Nikdy by se, jako mnozí, neuch˘lil
kvÛli vût‰ímu a rychlej‰ímu zisku k
metodám, které pomocí hormonÛ a

rÛzn˘ch chemikálií a procesÛ urychlují
rÛst dobytka.  Naposled jsme Pavla na
farmû zastihli, kdyÏ spravoval právû ten
stroj na tyto balíky sena, kter˘ je taÏen˘
traktorem. Bylo vidût, Ïe se v tom
komplikovaném mechanismu vyzná jako
‰v˘carsk˘ hodináfi. A na své traktory
ZETOR nenechal dopustit („mám je
dlouhá léta. Kam se na tyhle ãesk˘
chlapíky hrabe nûco ostatního!“).
Je ráno 18. bfiezna 2009. Sedíme s

manÏelkou v kuchyni u snídanû, kdyÏ
zvoní telefon. Helen zvedá sluchátko,
chvíli ticho a pak pfiekvapenû, „a to jsi ty
Jifií“, potom zase ticho, které se zdá
nekoneãnû, a pak uÏ jen, „no to je hrozné“!
Takto jsme se dozvûdûli Ïe Pavel

Jehliãka, uÏ není mezi námi. Zahynul pfii
cestû do práce pfii autonehodû bylo mu
padesát let.
Pavel Jehliãka se za svoji víru v JeÏí‰e

Krista nestydûl, a nejen slovy, ale i sv˘m

Ïivotem svému okolí o spáse, kterou
Kristus na kfiíÏi pro lidi vybojoval, svûdãil.
Pohfiební obfiad se konal 20. bfiezna v

malém Menonnitském sboru u Dundalku.
Mennonité v této oblasti téÏ farmafií, Pavel
je po léta znal a coby farmáfii si ãasto
vycházeli vstfiíc.
Pavel se kdysi ve sboru MenonnitÛ

zúãastnil pohfibu. Bylo to prosté,
jednoduché rozlouãení bez jak˘chkoli
okázalostí. Pavel pr˘ pak doma Vûfie
fiekl, „kdybych mûl umfiít, tak takto bych
pohfieb pfiál.“ Vûra s rodinou chtûli toto
Pavlovo pfiání naplnit, a tak se i stalo.
Vefiejné vzpomínkové shromáÏdûní se

bude konat v nedûli 29. bfiezna v 15.00
hodin v Orangeville. Orageville Baptist
Church, 246289 Hockley Road, tel. (519)
941-4790.

Josef Kratochvíl,
Oakville, 19. bfiezna 2009

***
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Přenosné kontejnery: 1-800-354-9046

Pfied léty kdosi pfii‰el s nápadem nabízet pobyt u mofie ãi
oceánu nejen s dopravou na místo, bydlením, ale i s ve‰ker˘m
jídlem a nápoji mnoha druhÛ v cenû.
Po jisté dobû takov˘ch nabídek zaãala b˘t vût‰ina. Zvûdavost
je vcelku vlastnost zdravá a tak jsme pfied lety také zakoupili
takto nabízen˘ pobyt v kraji poÏehnaném sluncem a tepl˘mi
vodami oceánu.
Jen jistá zku‰enost a solidnost porovnání snadno zdÛvodní,
proã se tyto nabídky se v‰ím v‰udy staly tak populárními.
Tedy, dÛleÏitá je ona solidnost srovnání. V tom má znaãnou
dÛleÏitost ãas potfiebn˘ k zaji‰tûní nezbytností jako jsou jídlo
a nápoje. A tu v˘hodnost onoho typu All inclusive je zcela
zfiejmou. A navíc se není tfieba obávat zaÏívacích
nepfiíjemností.
Leã nejednou prohlásila moje Ïena, Ïe ona tím není nad‰ena,
nûjak˘ domek a poblíÏ obchod, nepfieÏírat se a podobnû, to
Ïe je více její gusto. Nemám v úmyslu popisovat tady na‰e
vlídné argumentace na toto téma.
ProtoÏe ale jsme se letos rozhodli, Ïe by pobyt u teplého
oceánu v Mexiku prospûl nejen vnouãkovi, ale i nám, úãast
bezmála dvouletého ho‰íka zvrtla váhu rozhodování
jednoznaãnû na tento typ All inclusive rekreace.
Po minul˘ch zku‰enostech, chtûli jsme vûc zamluvit na
poslední chvíli, ale zjistili jsme, Ïe letos, z nûjakého dÛvodu,
leccos je trochu jinak a ta na‰e praxe nemusela by se
osvûdãit.
Zakoupili jsme tedy t˘den, kdy poãasí ve Vancouveru mûlo
b˘t podle pfiedpovûdi pûkné a zcela jarní. „To se mi teda
zrovna jet nechce,“ namítla moje Ïena. ¤ekl jsem:
„Pfiedpovídaãi nejsou bozi, i kdyÏ si mnohdy vedou velmi
dobfie.“
Letadlo se vzneslo bezmála podle letového fiádu a na leti‰ti
v Manzanillu nás ãekal mikrobus; k mému pfiekvapení ocitli
jsme se v nûm sami. Po chvíli jízdy pravila Ïena: „Nikdo na
nás nic nechtûl - lejstro, jména, tak jako jindy - teì nás nûkam

zavezou a podfiíznou!- Jeli jsme cestou, kterou jsme pfied léty
uÏ absolvovali, kilometry ubíhaly a namítl jsem, Ïe k podfiezání
by jistû nepropalovali tolik benzinu.
Resort, cíl na‰í cesty, nalézá se asi hodinu jízdy dovolenou
rychlostí od leti‰tû a to na sever, kde po dal‰ích zhruba 200
km dojede se do mûsta Puerto Vallarta.
Z hlavní silnice jsme odboãili skuteãnû po necelé hodinû
jízdy na stoupající a klesající cestu sedm kilometrÛ dlouhou
cestu, vydláÏdûnou kameny men‰ími praÏsk˘ch koãiãích
hlav a posléze se ocitli na místû … Blue Bay Club Los
Angeles Locos.
Resort se nalézá v zátoãinû, na obû strany Ïádn˘ velehotel
v dohledu. Architektura star‰ího typu nesoucí viditelné
mexické prvky. Resort se vyznaãuje prostorností a pfiíjemn˘m
pfiíslu‰enstvím jako jsou tfii propojené bazény s jedním
barem, kde moÏno popíjet ve vodû, velikou restaurací,
men‰ím místem na men‰í hodování, zato pfiímo na pláÏi,
tfiemi tenisov˘mi kurty, ping-pongem a dvûma kuleãníky,
basketbalov˘m hfií‰tûm a stranou na kopeãku discem a nad
ním dal‰í restaurací.
Je‰tû ten veãer po pfiíjezdu mohli jsme ochutnat kuchyni.
Byla bohatá a znamenité kvality a to nejen tento první veãer,
ale po dobu celého pobytu. Obdivoval jsem nápaditost
kuchtíkÛ, ktefií aÏ na drobné v˘jimky (kupfi. nezbytná vajíãka
v rÛzn˘ch úpravách) dbali na to, aby se jídla den co den
neopakovala. V prÛbûhu dal‰ího pobytu mne pak napadlo,
kdyÏ jsem se procházel kolem dlouhého pultu nabízen˘ch
dobrot v‰eho druhu a vÏdy v dostatku, Ïe snad není dost
dobfie moÏné, aby v‰e bylo v to ãi ono poledne nebo ten ãi
onen veãer, snûdeno. A zatrnulo mû pfii pfiedstavû, velmi
pravdûpodobné, Ïe takto pozÛstalá krmû budou kamsi
vyhozeny. A doufal jsem, Ïe je to nûjak jinak a Ïe se tfieba
m˘lím.
Tu pûknou oázu klidu leÏící uprostfied dlouhé mírnû
obloukovité pláÏe po vût‰í ãást dne ru‰í bohuÏel jednotvárná,
hlasitá hudba, ten nejhor‰í druhu je doprovodem k rÛzn˘ch
hromadn˘m cviãením vût‰inou v bazénu, ale i pak, kdyÏ se
nic nedûje, svou jednotvárností jde ponûkud na nervy ãlovûku,
kter˘ si onem vybájen˘ odpoãinek a klid pfiedstavuje buì bez
hudby nebo hudby jiné a ti‰‰í. To se prostû musí ignorovat,
neb to byla, dle mého jediná nepfiíjemnost. Ale i to se dalo
snadno vyfie‰it pûtiminutovou procházkou po pláÏi do místa,
kde uÏ bylo ticho.
Tenisové kurty a volejbalové hfii‰tû zely po vût‰inu ãasu
prázdnotou. Jeden solidní Ameriãan s nímÏ jsem si zahrál
veãer po pfiíjezdu tenis odjíÏdûl den nato ráno, jin˘ borec
pfiijel v poslední den na‰eho pobytu.

Pozoroval jsem obsluhující personál v jídelnû, vÏdy v
bûlostn˘ch uniformách s modrav˘m osvûÏením, doná‰ející
nápoje ãile; vÛbec by mi ale nevadilo, kdyby si nápoje musel
kaÏd˘ stolovník donést sám a tím pohybem malinko sníÏil
dodávku kalorií.
Asi pát˘ den pobytu podávala se veãefie na místû hledi‰tû v
místû veãer konan˘ch pfiedstavení, opût hody v hojnosti.
Podnikli jsme téÏ v˘let na plavidle pro tfiináct osob rozlehlou
dÏunglí. Nechtûl bych b˘t v kÛÏi chlapíka u motoru, kdyÏ jsem
si pfiedstavil, Ïe ten by vypovûdûl sluÏbu. V lodici nebylo
pádlo ani jediná vesta, v Kanadû cosi nemyslitelného i na
pokojném jezírku. Vidûli jsme velikého pelikána, nûco
drobného ptactva a dva malinkaté krokod˘ly, jenÏ mûly b˘t
hlavní atrakcí v˘letu.  Hosté v pfieváÏné vût‰inû mexické
rodiny pÛsobili velmi mil˘m a spofiádan˘m dojmem. Ná‰
vnouãek navázal pfiátelství se dvûma Mexiãanky svého vûku
a bylo zajímavé jak si dokonale rozumûjí aniÏ by fiekli jediné
slovo.
Po vût‰inû ãasu se ná‰ kluãina pohyboval kolem bazénu
stejnû jako po pláÏi odûn jen ãepicí onoho pou‰tního typu s
plachetkou vzadu. Opût jsem si jej pfiedstavil na pláÏích
kanadsk˘ch, kde v takovém odûní by jeho pobyt netrval déle
neÏ minutu. A zÛstal by v Kanadû bazén v provozu, kdyby jím
napfiíã plavala malinkatá krysa?
Poslední veãer nechal jsem se pfiemluvit a se snachou ve‰el
do pekla zvaného disco. Kdyby v tom pfiíjemném interiéru
hrála hudba jiného typu a jiné hlasitosti, bylo by pûkné strávit
tam veãer v tanci. Vidûl jsem, Ïe snacha je pfiitahována stale
vût‰í silou na parket, nakonec jsem se smiloval a ‰li jsme
tanãit. Zahfiátí a rozjafieni nûkolika drinky vy‰li jsme do noci,
potkali dva malinko jiÏ známe Mexiãany a díky jejich dost
dobré znalosti angliãtiny debatovali asi 40 minut za mírnû
klesají teploty vzduchu, protoÏe uÏ bylo dvû ráno a ráno jsem
se probudil s bolestí v krku.
Nic netrvá vûãnû a uÏ jsme, odjíÏdûli na leti‰tû, tentokrát
je‰tû s jednou kanadskou dvojicí z Vancouveru. Optal jsem
se fiidiãe, zda v‰echno to jídlo a nápoje dopravuje se do
resortu z Manzanilla. Pravil, Ïe ano a to jsem tedy ocenil,
maje na mysli onûch sedm kilometrÛ obl˘mi kameny
vydláÏdûnou, stoupající, klesající a hojnû se klikatící cestu od
dálnice k resortu. Prvnû, oproti zvyku, mne napadlo na cestu
zpût obléct si krátké kalhoty.
Na leti‰ti ve Vancouveru oãekával nás syn a teplota vzduchu
pod nulou, na zahradû pak sníh a ráno, 12. bfiezna ho bylo
10 cm jako na truc odborníkÛm v pfiedpovûdi poãasí honûn˘ch.
A krãek se mi dodnes pfiipomíná…

Vladimír Cícha - Vancouver
 * * *

All inclusive
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TRAVEL INC.

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

e-mail:
Tatratravel@hotmail.com

Vám ponúka
cestovanie

do celého sveta
Spolahlivo vybavíme!

Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698 Přeprava: www.transcomtransport.com

“Hmm, ano...” “Tak to je dobfie, protoÏe já
se je‰tû  uãím, ty hajzle!”
***
Mlad˘ adept právnického doktorátu
dostane u zkou‰ek otázku: “Co je to
podvod?”
Podvod je, jestliÏe mû teì necháte
propadnout.”
 “Jak to?”, ptá se profesor.
 “ProtoÏe paragraf 265 trestního zákoníku
zní: Kdo zneuÏije nevûdomosti nûãí aby
jej po‰kodil, dopustí se podvodu...”
***
Doktor prohlíÏí novorozence a  povídá.
“To dítû je dost hubené. âím jej krmíte?”
“No matefisk˘m  mlékem.” “UkaÏte mi
prosím prsa.”  Doktor dlouze prohmatává
pûkné poprsí drÏící Ïenû a pak povídá.
“Ale vÏdyÈ vy nemáte vÛbec Ïádné  mléko.”
“A mûla bych? Já jsem jeho teta.”
***

 Studentka medicíny  sleãna Filipková
pfiedvádí na maketû porod kle‰tûmi.
 Profesor ji chvíli pozoruje a povídá :
“V˘bornû! Teì je‰tû tfiísknûte otce po hlavû
a vyvraÏdila jste komplet celou rodinu!”
***
U lékafie doma zvoní telefon.
Ze sluchátka se ozve kamarádsk˘ hlas
jednoho  jeho  kolegy:
„Co je s tebou? Potfiebujeme ãtvrtého do
pokeru.“
Chvíli vydrÏte, hned jsem u vás, odpovídá
lékafi.
KdyÏ si obléká kabát, manÏelka se ho ptá
:  „Je to váÏn˘ pfiípad?“
„Urãitû to bude nûco hodnû váÏného,“
odvûtí lékafi. „UÏ jsou u toho tfii doktofii.“
***
 Pozval si psychiatr paní Novákovou. “Vá‰
manÏel mû poÏádal, abych Vás vy‰etfiil.
Pr˘ chodíte veãer po bytû se zdviÏen˘ma
rukama a roztaÏen˘mi prsty.
 MÛÏete mi  k tomu nûco fiíct?”
 “Ale jistû. âekám, aÏ mi zaschne lak na
nehty.”
***
“Já mám chfiipku pane doktore.”
 “Tak co sem lezete chlape, je‰tû ji od vás
chytnu.”
***
Doktor vrazí do pokoje se samopalem a
zafive na pacienty:  “Tak tohle je poslední
dávka, kterou vám hradí poji‰Èovna!”
***
Pane doktore, dejte mi nûjaké prá‰ky
proti chamtivosti.
Ale dejte mi jich hodnû, hodnû, hodnû!!!!
***
 Pane doktore, nûco se mnou není v
pofiádku. Stále bûhám za mlad˘mi
dûvãaty.”
 “Ale to je pfiece docela pfiirozené”,
uklidÀuje stafiíka psychiatr.
 “Ale já si nemÛÏu vzpomenout proã!”
***
Pacient: “Nemohu se rozhodnout mezi
operací a smrtí.”
Doktor: “S trochou ‰tûstí mÛÏete mít
oboje....”
***
“Pane doktore, mÛj muÏ má nûjakou
divnou nemoc, mohl byste ho vy‰etfiit?”
Doktor manÏela vy‰etfií a povídá: “Máte
pravdu, paní, má kvadratickou nemoc.”
“A  jaká to je?” “Má chuÈ na druhou.”
***
“Nejsem si moc jist˘ diagnózou, pane
Nováku, ale pravdûpodobnû to bude z
nadmûrného poÏívání alkoholu.”

“Dobrá, pane doktore. Já pfiijdu zítra, aÏ
se z té opice vyspíte.”
***
Pfiijde mladá sleãna k doktorovi a povídá:
“Pane doktore, já jak si dám skleniãku, tak
mám hned chuÈ padnout nûjakému
chlapovi do náruãe.
 Co mám dûlat?” Doktor vyndá láhev vodky
a povídá: “Nalejte si....”
***
“Pane doktore, pofiád mám pocit, Ïe sly‰ím
kolem sebe hlasy a nikoho nevidím.”
 “A kdy se Vám to stává?”
“No, vÏdycky, kdyÏ telefonuju.”
***
U doktora: “Pane doktore, mÛÏe desetiletá
holãiãka otûhotnût?” ptá se mal˘ Pepíãek.
“NemÛÏe,” odpoví mu doktor.
 “Vydûraãka!”
***
Psychiatr se ptá alkoholika: „Co pijete?“
„Ale pane doktore, já nejsem vybírav˘.
Nalejte klidnû, co máte!“

***

Na‰e internetové
stránky

Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.

www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.zpravy.org

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.5.satellite1-416.com

www.5.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com
***

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

Danforth Ave.Bloor St. W
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Hledám nûkoho
na procházky,

do divadla ãi jen na posezení u
kafíãka pro moji ãilou 73 letou

maminku, vdovu, Ïijící v
Etobicoku.

e-mail: jh-smith@rogers.com
Adresa: Inzerce

14 Hellensfield Cres.
Toronto, Ontario

M9C 5E6
1903-7

K pronajmutí dvû
rekreaãní vily

v centru Trenãiansk˘ch Teplicí
na Slovensku

moÏno pronajmout jednotlivû i
pro celé rodiny

nebo pro setkání pfiátel.
Obrázky mÛÏete vidût na

www.holidaylettings.co.uk/
27124

Dal‰í informace vám podá
Mary:

 416/482-4237
or mhjand@yahoo.com

nebo Oºga na na‰í webové
stránce

1907-7

Do‰lo e-mailem
“Miláãku, proã jsi celá nahá?”
 “To jsou pfiece ‰aty lásky, drah˘!”
 “Hm, no mohla sis je alespoÀ trochu
pfieÏehlit!”
***
 Îena: “Dneska ráno v metru tfii chlapi
vstali, aby mi uvolnili  místo.”
 MuÏ: “A ve‰la ses?”
***
 Situace: Oni leÏí pfiíjemnû unaveni v
posteli.
 Co kdybych pfii‰el zítra k vám a pfiede
v‰emi  tû  poÏádal  o  ruku?”
 Ona: “No já nevím, manÏel by asi zufiil a
dûti by se smály..
***
 Horsk˘ prÛvodce fiíká: “Kdyby dámy na
chvilku zmlkly, sly‰eli bychom fiev
vodopádÛ.”
***
Podezfiívavá Ïena se táÏe: “MÛÏe‰ mi
vysvûtlit, jak se ti na límec dostala  rtûnka?”
“NemÛÏu, nevím. Docela jasnû si pamatuji,
Ïe ko‰ili jsem si sundal.”
***
 “Venku je tak krásnû,” povídá muÏ
manÏelce, “a ty se dfie‰ s parketami!  Mûla
bys jít radûji na vzduch a um˘t mi auto.”
***
Policista vyzve mladou sleãnu k tanci a
ptá se jí “Sleãno, Vy si taky  myslíte, Ïe
jsou policajti blbí?”
 “Ne, ale na hymnu jsem je‰tû
netancovala.”
***
Arabská teroristická komanda oznámila,
Ïe Ïádn˘ útok na âR nechystají.
Jejich analytická skupina totiÏ zjistila, Ïe
po likvidaci vlády, parlamentu a  senátu by
se na‰e Ïivotní úroveÀ zvedla na
trojnásobek.
***
Lísteãek za stûraãem zaparkovaného
auta:
 “Zpráva pro zlodûje: NádrÏ je prázdná,
rádio nemám a motor je vylágrovan˘.”
 Druh˘ den pfiibude dal‰í lísteãek: “Pro
majitele auta:
TakÏe kola jsou  ti  vlastnû  taky na hovno.
***
50% teenagerÛ vidí svojí budoucnost
pozitivnû.
 Zbyl˘ch 50% na drogy nemá peníze.
***
Ve tfii v noci zazvoní profesorovi telefon,
ozve se tich˘ hlas: “Probudil jsem tû?”

Ne tak nov˘ chemick˘ prvek
Minule jsme se zab˘vali nov˘m
chemick˘m prvkem Womanium.  Dnes si
povíme nûco o pfiíbuzném prvku
Hominium  (nebo tak nûjak)  - muÏ.
Prvek: MUÎ (hominium)
Chemická znaãka: Hm
Atomová hmotnost: 75.5 kg (pfiijato
dohodou, mÛÏe se v‰ak vyskytovat v
rozmezí 60 - 250 kg)
Poloãas rozpadu: prÛmûrnû 69 let (podle
zacházení aÏ 80-100 let)
V˘skyt: ve vût‰ím mnoÏství na na‰í
planetû, tvofií ãást Ïiv˘ch organizmÛ jako
je napfi. národ.
Fyzikální vlastnosti
1. Povrch obvykle pokryt barevn˘m
filmem sloÏen˘m ze smûsi jin˘ch
chemick˘ch prvkÛ
2. Taje pfii speciálním zacházení, obzvl. v
pfiítomnosti Womania
3. Poddajn˘ v pfiítomnosti kvalitního
Womania (ale ãasto postaãí i ménû
kvalitní vzorek)
4. âist˘ vzorek se v pfiirozeném stavu
podobá Womaniu, ale je na dotek drsnûj‰í
5. Siln˘ a pevn˘
Chemické vlastnosti
1. V˘bornû se pfiitahuje s Womaniem
2. Nerozpustn˘ v kapalinách, ale alkohol
naru‰uje jeho stabilitu a pevnost
BûÏné pouÏití
1. Efektivnû hubí cizí tûlíska v organismu
a chrání jej
2. Pro sílu a pevnost se hodí na tûÏké
stroje a zvedání
3. Pouze v fiid‰ích pfiípadech má i
dekorativní funkci, obvykle zasazen˘ do
sportovního auta, nebo je-li speciálnû
posilován
MoÏná rizika
1. Sná‰enlivost s Womaniem je ve vût‰inû
pfiípadÛ Ïádoucí, ale nûkdy mÛÏe mít tato
symbióza zhoubné úãinky.  V sociologické
terminologii se tomu fiíká „zblbnutí“.
2. Pozor! Následkem ‰patného zacházení
v sociálnû vûdecké laboratofii do‰lo v
posledních desetiletích k v˘skytu vzorkÛ,
které se na první pohled podobají
Hominiu, ale postrádají jeho pevnost a
mají spí‰e vlastnosti Womania. Dochází
k snadnému zamûnûní, které má
neÏádoucí úãinky.

B. Sherriffová
***

Dobfie zavedená
‰peditérská firma
v Missisauze hledá

fiemeslníka/skladníka na
pln˘ úvazek:

Volejte: 905/361-2743
1902-6
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NHL
Hokej bez lesku

Toronto-Tampa Bay 1:4
(0:1, 0:2, 0:2)

Obû muÏstvo jsou z bojÛ o Stanley Cup prakticky
vyfiazena a pfiesto tomu není tak dávno, co patfiila
k pfiedním t˘mÛm NHL. Toronto se snaÏí
vybudovat t˘m, v Tampû nezÛstal letos kámen na
kameni. Z pûti âechÛ v muÏstvu, hráli v Torontu
pouze tfii - dva obránci Luká‰ Krajíãek, kter˘ mûl
nejvíce ãasu ze v‰ech hráãÛ na ledû (úctyhodn˘ch
24:45), a Josef Melichar a z útoãníkÛ to byl Václav
Prospal. Zranûn˘ Marek Malík ani do Toronta
nepfiicestoval a David Koãí k utkání nenastoupil.
PoÏádali jsme nejprve o zhodnocení Josefa
Melichara:
JM: V druhé a tfietí tfietinû jsme byli bojovnûj‰ím
t˘mem a mûli jsme víc ‰tûstí. PodrÏel nás gólman
v pravou chvíli.
ABE: Kde jsou pfiíãiny ãtrnáctého místa v
konferenci?
JM: Nebyl jsem zde celou sezónu, pfii‰el jsem aÏ
v polovinû února, ale 47 hráãÛ v sestavû, 19
obráncÛ hovofií samo za sebe. SnaÏíme se jít
zápas od zápasu a vyhrát, co se dá, abychom se
mûli od ãeho odrazit v pfií‰tím roce.
ABE: Nebylo to zklamání b˘t vymûnûn z
Caroliny do Tampy?
JM: Ne protoÏe jsem byl na farmû a vlastnû jsem
dostal novou ‰anci. Navíc je nás tu pût âechÛ,
takÏe je dost legrace.
ABE: Jaké je to na Floridû s hokejem?
JM: Tampa je krásné, ãisté, slunné mûsto. Den
pfied zápasem se sice pfiipravuji, takÏe nemÛÏu jít
na pláÏ, ale pro rodinu je to perfektní. Pfii tom jsou
zde skvûlí pfiíznivci. Nevypískali nás ani kdyÏ
jsme prohráli s Carolinou 3:9. Fandili aÏ do konce.
Lidi stojí za námi.
ABE: KdyÏ byste to porovnal s Torontem?
JM: Vãera jsme hráli v Ottawû. Tam jsme získali

bod a tam byl mráz a vítr. Hrát v Torontû je v‰ak
svátek. Krásná hala, krásné prostfiedí. VÏdycky je
to zábava hrát v Kanadû. Nejradûji hraji zde a v
Montrealu.
ABE: Sledujete hokej v âechách?
JM: Ano hrál jsem pfiedloni za Budûjovice, odkud
pocházím. Mrzelo mne, Ïe se nedostaly do play-
off. UÏ se snad zachránily.
ABE: Myslíte si, Ïe se vrátíte do âech na závûr
kariéry.
JM: Rád bych, ale zatím to není aktuální.
Po utkání jsme mûli moÏnost pohovofiit i s jedním
z nejtvrd‰ích hráãÛ v NHL Davidem Koãím. Tento
„zl˘ muÏ“ je naopak velice vlídn˘, usmûvav˘ a
nikdo by ho nezafiadil mezi tak obávané „policajty“
v NHL.
ABE: Jak hodnotíte tuto sezónu?
DK: Velice dobfie, protoÏe jsem si i pfies tûÏk˘
zaãátek vybojoval pozici v t˘mu. Navíc jsem si
zlomil ruku zaãátkem prosince, mûsíc a pÛl jsem
nehrál. Dostal jsem se z toho a jsem zatím velice
spokojen˘. MuÏstvo mi dalo ‰anci.
ABE: Jak jste se dostal do NHL?
DK: Pût let jsem strávil na farmû Pittsburghu, pak
jsem si zranil koleno. Na ‰tûstí se mnou podepsalo
smlouvu Chicago, znovu jsem byl na farmû a
teprve v ‰estém roce mé profesionální kariéry
jsem se dostal do NHL.
ABE: Proã je úbytek ãesk˘ch hráãÛ v NHL?
DK: V âechách nejsou otevfiení nov˘m vûcem.
Tady se hráãi stále zlep‰ují. Tam hokej stagnuje.
Zde se pracuje na technice hole, technice bruslení
a kdyÏ se v létû vrátíte do kempu, je vidût, Ïe hráãi
pracují sami na sobû. U nás se pfies léto nic
nedûlá. Pouze se nabírá kondice. Trénink mlad˘ch
hráãÛ je naprosto jin˘ zde a v âechách. Letos byli
draftováni pouze tfii hráãi z âech, pfied ãasem jich
bylo moÏná dvacet, tfiicet. Navíc spoleãnost v
âechách má jiné hodnoty. Dûti sledují více televizi
poãítaãe. Pfied deseti lety se vûnovaly více fotbalu
a hokeji. KdyÏ sem pak nûkdo pfiijde, má problémy

s kulturou i jazykem a nestaãí splnit nároky, které
jsou na nûj kladeny.
ABE: Která muÏstva v NHL udûlala na vás
nejvût‰í dojem?
DK: San Jose, Calgary a Boston. Jsou to mladá
muÏstva, která hrají moderní hokej. Mladí hráãi
mají hodnû prostoru a pfies léto na sobû pracují.
âastokrát mlad˘ hokejista bez zku‰eností je lep‰í
neÏ star‰í, protoÏe je vybruslen˘ a má techniku.
ABE: Jak vy sám si udrÏujete kondici?
DK: Letos jsem trénoval tfii mûsíce ve Vancouveru,
snaÏil jsem se pracovat na bruslení. Liga je rok od
roku rychlej‰í.
ABE: A co budete dûlat aÏ sezóna skonãí?
DK: Zrekapituluji tento rok. Podívám se sám na
sebe a podle toho si udûlám letní plán. Pojedu do
Prahy a zároveÀ se rozhodnu, jestli pojedu zpátky
do Vancouveru se pfiipravovat na dal‰í sezónu
nebo jestli budu trénovat nûkde jinde.
ABE: Jste snad jedin˘m âechem, kter˘ má
povûst „tvrdého muÏe“, co si myslíte o
hokejov˘ch bitkách?
DK: Má to urãit˘ smysl bûhem hry, ale dnes
jenom s tím nevystaãíte. Na ledû musíte odevzdat
nûco navíc. Rvaãky a fyzické stfiety nestaãí. Musíte
hrát k tomu hokej. Pokud odehrajete k tomu osm
aÏ deset minut, pak máte pro ten t˘m v˘znam. To
je rozdíl mezi dne‰kem a dobou pfied deseti lety.
Tehdy byli hráãi, ktefií skoãili na led dvakrát tfiikrát
za zápas a pobili se.
ABE: Nedávno jsem hovofiil s Pavlem Demitrou
a ten naopak patfií k nejménû vyluãovan˘m
hráãÛm, jak se díváte na tento druh hráãÛ?
DK: Jeho úloha je jiná neÏ moje. Teì mám 89
trestn˘ch minut, ale nemyslím si, Ïe by byly
zbyteãné. Ani jedna minuta v‰ak neoslabila
zbyteãnû mÛj t˘m. KdyÏ mám pûtiminutov˘ nebo
desetiminutov˘ trest, má ho vût‰inou i soupefi a
neoslabuji tím muÏstvo. Nemám zbyteãné
dvouminutové tresty. AÈ máte málo nebo hodnû
trestn˘ch minut, musí za tím b˘t pomoc t˘mu.

***

âeská hokejová 02 extraliga
Tentokrát Sparta pfied vyfiazením

Pokud by chtûla Sparta do finále hokejové O2
extraligy, musela by pfiedvést stejn˘ husarsky˘
kousek jako Slavia ve ãtvrtfinále, kdy odvrátila
tfii meãboly a dokázala zvrátit zápasov˘ stav
1:3 na 4:3. V dramatickém sedmém utkání
prohrávala na domácím ledû s Vítkovicemi
brankou Kvapila z 29. minuty. V závûreãném
dûjství si v‰ak brankami Jelínka a âervenky
zajistila postup. Jednotlivá utkání: V Praze
5:3, v Ostravû 7:3 a opût v Praze 2:1.
V semifinále pak Slavia první zápas s Plzní
prohrála doma vysoko 0:6, druh˘ v‰ak vyhrála
6:5. Podstatnû hÛfie se dafií Spartû, která
první zápas s Energií Karlovy Vary vyhrála
5:2, v druhém prohrála díky brance v závûru
prodlouÏení 2:3 a prohrála i oba zápasy ve
Varech 3:5 a 2:5. Prohrává tedy na zápasy
1:3

***

Play-out
8. kolo: Boleslav-Kladno 2:3 pp, Budûjovice-
Znojmo 3:2.
9. kolo: Znojmo-Boleslav 2:3 pp, Kladno-
Budûjovice 3:1.
10. kolo: Boleslav-Budûjovice 1:2, Kladno-
Znojmo 2:3 pp.
11. kolo: Kladno-Boleslav 2:4, Znojmo-
Budûjovice 2:3.
Znojmo po deseti letech z ekonomick˘ch
dÛvodÛ nepotrvrdilo úãast v lize pro pfií‰tí rok.
V baráÏi se utkají Ústí a Boleslav.

***

Gambrinus liga
20. kolo: Baník Ostrava-Teplice 1:0, Tescoma
Zlín-Slovan Liberec 3:3, Viktoria PlzeÀ-
Pfiíbram 0:0, Sigma Olomouc-Kladno 1:3,
Sparta-Brno 4:0 Bohemians-Viktoria ÎiÏkov
0:0, Mladá Boleslav-âeské Budûjovice 0:0,
Jablonec-Slavia Praha 1:2.
21. kolo: âeské Budûjovice Viktoria PlzeÀ
1:1, Pfiíbram-Baník Ostrava 2:1, Slovan
Liberec-Bohemians 2:1, Slavia-Tescoma Zlín
1:0, Teplice-Sparta 0:0, Viktoria ÎiÏkov-
Jablonec 0:1, Kladno-Mladá Boleslav 0:1,
Brno -Sigma Olomouc 1:2.

***
Tabulka po 21. kole:

1. Slavia 21 15 5 1 44:14 50
2. Sparta 21 11 5 5 34:18 38
3. Liberec 21 10 6 5 29:22 36
4. M. Boleslav 21 10 6 5 29:24 36
5. Ostrava 21 10 4 7 32:21 34
6. Jablonec 21 10 4 7 23:24 34
7. Olomouc 21 8 6 7 26:29 30
8. Teplice 20 8 5 7 21:15 29
9. Brno 21 7 6 8 24:24 27
10. âB 21 4 13 4 18:25 25
11. PlzeÀ 21 5 9 7 26:28 24
12. Pfiíbram 20 6 5 9 21:25 23
13. Bohemians 21 6 4 11 24:32 22
14. Kladno 21 5 5 11 14:31 20
15. ÎiÏkov 21 3 5 13 18:30 14
16. Zlín 21 2 6 13 12:33 12

Slovenská CorgoÀ liga
Dohrávka 20. kola: Artmedia-FK ZTS
Dubnica 3:0.
21. kolo: Banská Bystrica-FC Nitra 2:1,
Dunajská Streda-Artmedia 0:4, Zl.Moravce-
Tatran Pre‰ov 1:1, Dubnica-M·K Îilina 2:0,
MFK RuÏomberok-Spartak Trnava odloÏeno,
Ko‰ice-Slovan 0:0.
22. kolo: Artmedia-Zl.Moravce 5:0, Spartak
Trnava-Banská Bystrica 2:0, Tatran Pre‰ov-
MFK Ko‰ice 1:2, Slovan Bratislava-
RuÏomberok 2:0, FC Nitra-FK ZTS Dubnica
2:1, M·K Îilina-Dunajská Streda 5:1.

***
Tabuºka

1. Slovan 21 14 5 2 43:13 47
2. Îilina 21 13 3 5 40:15 42
3. Trnava 20 11 6 3 30:19 39
4. Ko‰ice 21 8 7 6 30:28 31
5. D. Streda 21 7 7 7 24:31 28
6. Artmedia 21 7 6 8 35:29 27
7. RuÏomberok 20 6 7 7 26:24 25
8. Pre‰ov 21 6 6 9 22:33 24
9. B.Bystrica 21 6 5 10 17:22 23
10. Dubnica 21 6 4 11 26:31 22
11. Nitra 21 6 3 12 20:38 21
12. Zl.Moravce 21 2 7 12 11:41 13

HC Mora Olomouc v Kanadû

Mladí hokejisté z Moravy se zúãatní tento víkend Toronto Aeros Tournament. Informace
podá Mike Militky co/Sport&Travel Managment 84, Tel. 905-271-0984 Cell. 647-290-
6242.

Slovenská hokejová liga
Play-off

Na Slovensku jsou zatím obû semifinálové
série nerozhodné 2:2.
Semifinále: Slovan-Skalica 6:8, 4:1, 3:6, 6:3
Ko‰ice-Zvolen 2:1 pp., 1:3, 1:4 a 5:0.

***
Playout

V souboji o udrÏení se zachránily Nitra a
Îilina, zatímco Poprad a KeÏmarok
pokraãují v ligovém maratonu.
4. kolo: KeÏmarok-Îilina 3:7, Nitra-Poprad
2:0. 5. kolo:  Nitra-KeÏmarok 3:2,   Poprad-
Îilina 2:1. 6. kolo: KeÏmarok-Poprad 5:2,
Îilina-Nitra 2:1
O udrÏení: Spi‰. Nová Ves-KeÏmarok 3:2.
Poprad-Pie‰Èany 9:2.

***


