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Svátky svobody
V âechách se rozjela kampaÀ aby Velk˘
Pátek byl dnem pracovního volna. Zní to
pûknû a uÏ ﬁada lidí se pod petici podepsala.
Pamatuji se, Ïe jako dûti jsme mûly
velikonoãní prázdniny. Ty se stále zkracovaly
aÏ i v sobotu jsme musely do ‰koly. Mezitím
se zmûnily ãasy a v sobotu se pﬁestalo
pracovat. My jsme v‰ak je‰tû do roku 1967
museli chodit do ‰koly. Byl to zvlá‰tní pocit.
Cel˘ t˘den jsem jezdil narvan˘m autobusem,
ale v sobotu byl autobus prázdn˘. A jak to
vyﬁe‰ilo ﬁeditelství ‰koly? UãitelÛm dalo volno
a uãili tak zvaní externisté. Ti pro zmûnu brali
svÛj úkol zodpovûdnû a chtûli nás nûco
nauãit. Byli v‰ak vût‰inou velice nudní, takÏe
‰est sobotních hodin navíc bylo jako za trest.
A ani o Velikonocích jsme nemûli v sobotu
volno. Pﬁesto Velk˘ Pátek byl nûãím zvlá‰tním
a pﬁi veãerních bohosluÏbách byl kostel pln˘
a byli tam i lidé, kteﬁí jinak na posvátnou
církevní pÛdu vstoupili pouze pﬁi turistick˘ch
zájezdech. Zkrátka slavilo se nûjak jinak neÏ
se slaví dnes. Svátky nebyly v tom uÏít si
volna.
Sly‰el jsem názor venkovského faráﬁe: „Za
komunistÛ si lidi brali dovolenou, aby mohli
na Velk˘ Pátek do kostela, ale teì odjedou
na Velikonoce na Kanárské ostrovy.“ Minulou
nedûli kázal v âeskoslovenském
baptistickém kostele mÛj pﬁítel Edmund
Bauer. V úvodu zdÛraznil, co velikonoãní
svátky nejsou a Ïe historická událost, která
se stala pﬁed dvûma tisíci léty byla jedineãná
a Ïe ji nelze zopakovat, o coÏ se pokou‰ejí
rÛzné filmy ãi performance nebo pa‰ijové
hry.
Îidovsk˘ svátek Pesach, pﬁipomínající vyjití
z egyptského otroctví, pravoslavné a západní
Velikonoce se nekryjí vÏdy pﬁesnû podle data.
Îidé slavili Pesach 14.-21. den mûsíce Nisan.
U SamaritánÛ pﬁipadly na první úplnûk v
dubnu. U kﬁesÈanÛ byly Velikonoce Nicejsk˘m
koncilem roku 325 stanoveny na první nedûli
po 14. Nisanu. Pozdûji byly tyto svátky
pﬁemístûny na nedûli po prvním jarním úplÀku.
Proto jsou Velikonoce pohybliv˘mi svátky.
Co je v‰ak v‰em tûmto svátkÛm spoleãné,
jak v starozákonním podání, tak i v Novém
zákonû se hovoﬁí i kdyÏ jin˘m zpÛsobem o
osvobození ãlovûka z otroctví. Hovoﬁí se o
svobodû, kterou jsme si nezaslouÏili, ale
která nám byla darovaná. A to je také poselství
tûchto jarních svátkÛ. Nikoliv tedy hrnce masa,
po kter˘ch se st˘skalo IzraelitÛm na pou‰ti,
ale tvrdá cesta do zaslíbené zemû ãi smrt
JeÏí‰e Krista, v kﬁesÈanském pojetí, to je
cena, která se musela zaplatit za tuto
svobodu.
Ale‰ Bﬁezina
***

How we escaped Hitler a o „Petru“ Bene‰ovi

P. Newman, H. Gartner a J. Schlesinger obdrželi na večeru pamětní
medaili Jana Masaryka

První pﬁíbûh: Vzpomínkov˘ veãer k 100.
narozeninám Nicholase Wintona poﬁádan˘
generálním konzulátem âeské republiky v Torontu
ve spolupráci s Britsk˘m generálním konzulátem
v Torontu a âesk˘m turismem v Kanadû u
pﬁíleÏitosti prezidentství âeské republiky v
Evropské unii. K atmosféﬁe veãera pﬁispûla v˘stava
fotografií Jurije Dojãe “What remains”.
Druh˘ pﬁíbûh: Ïlutá Davidova hvûzda Petra
Bene‰e. Ty pﬁíbûhy jsou spojeny i rozdûleny ãasem.
Spojeny, ponûvadÏ k odjezdu Wintonov˘ch dûtí
(jedním z nich byl Joe Schlesinger) a k odchodu
Peter C. Newmana a Hany Gartnerové z jiÏ
okupované Prahy do svobodného svûta a k
deportaci ‘Petra’ Bene‰e (za Ïivého Boha si
nemohu vzpomenout na kﬁestní jméno svého
nejlep‰ího pﬁítele z gymnázia, tak jsem ho ‘pokﬁtil’
na Petra) do‰lo v nevelkém ãasovém rozpûtí; a
rozdûleny, ponûvadÏ zatím co pozoruhodného
vzpomínkového veãera 26. bﬁezna 2009 na Innes
College v Torontu k stému v˘roãí Wintonov˘ch
narozenin se zúãastnili Joe Schlesinger, Peter C.
Newman a Hana Gartnerová, Petr Bene‰ - s miliony
jin˘ch - zahynul v orgii nacistického ‰ílenství uÏ
v prvních letech ãtvrtého desetiletí minulého století.
A nûjak se mi v posledních dnech hlavou toulají
známé ver‰e Roberta Frosta o dvou cestách (a
ov‰em i na‰e dva pﬁíbûhy mluví o dvou cestách jedna vedla na Západ a druhá do Osvûtimi) a
hlavnû té ménû uÏívané (less travelled road), i
kdyÏ nikdo z m˘ch dne‰ních hrdinÛ nemûl volbu,
kterou cestou jít..

První pﬁíbûh
Vzpomínkov˘ veãer zaãal proslovem generálního
konzula âeské republiky v Torontu, Richarda
Krpaãe, iniciátora projektu. Projekt (na kterém se
podíleli i dal‰í ãlenové konzulátu: konzul Jiﬁí
·lais, Radka Metelková a nejvíc snad .Michaela
Václavíková, která také - jak jsem se dozvûdûl od
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generálního konzula - pﬁi‰la s nápadem pozvat
Wintonovy dûti, Ïijící v Ontariu), i projev nesly
stopy Krpaãova vzácného talentu vyhmátnout
okamÏik a obléknout ho do hávu trvání. UÏ titul
programu si vynutil pozornost: Jak jsme utekli
Hitlerovi (How we escaped Hitler). Ke Krpaãovu
talentu patﬁí i schopnost vynutit z mikrofonu
pﬁijatelnou (a nûkdy mimoﬁádnou) úroveÀ
sly‰itelnosti, coÏ není tak obvyklé, jak by se na
první pohled zdálo. To se v pﬁí‰tím ãísle programu
- vzpomínání Joe Schlesingera a Petera C.
Newmana na válku, dûtství a útûk - dÛslednû
daﬁilo jen Hanû Gartnerové, která interview ﬁídila.
Skvûlé obsazení: Joe Schlesinger, po léta hlavní
politick˘ korespondent na CBC, producent
programu The National a tvÛrce zvlá‰tních
dokumentárních filmÛ, jako na pﬁíklad Winton:
The Power of Good, vyznamenan˘ ãtyﬁmi Gemini
Awards a nejvy‰‰ím kanadsk˘m vyznamenáním
Companion of the Order of Canada; Peter C.
Newman, jeden z nejpﬁednûj‰ích kanadsk˘ch
novináﬁÛ, autor 25 knih, kronikáﬁ kanadsk˘ch
obchodních dynastií jako Hudson Bay Company,
Conrad Black a Titani, byl redaktorem The Toronto
Star a MacLean’s a je drÏitelem spousty
vyznamenání vãetnû Companion of the Order of
Canada; Hana Gartnerová, jedna z nejúspû‰nûj‰ích
kanadsk˘ch televizních osobností (získala tﬁi
Gemini Awards a titul Nejlep‰í komentátorky
roku 1995 (kdy se stala komentátorkou CBC-TV’s
The Magazine), dnes nejznámûj‰í jako
pﬁispûvatelka pﬁíbûhÛ pro The Fifth Estate. NejtûÏ‰í
otázku, kterou se Hana Gartnerová zeptala - nejen
sv˘ch dvou hostÛ, ale vlastnû v‰ech a nikoho znûla: Co cítily matky dûtí, které pﬁivedly své dûti
Wintonovi k cestû, o jejímÏ zakonãení nic nevûdûly
a nemohly vûdût, ale musely poãítat s nejhor‰ím?
Jaká hrÛza je dohnala k ãinu pro matky tak
zoufalému?

Film Matûje Mináãe The Power of Good (napsan˘
a vyprávûn˘ Joe Schlesingerem) je oslavou Ïivota
Nicholase Wintona, jednoho z tûch BritÛ, kteﬁí se
neãekanû objeví odnikud a nekﬁiklavû a nûjak
samozﬁejmû udûlají nûco, na co nikdo jin˘ nepﬁi‰el
a kdyby pﬁi‰el, nena‰el by odvahu, aby to udûlal.
Ti z nás, kteﬁí se pamatují na bﬁezen 1939, na
zpupnost nacistick˘ch armád obsazujících orvanou
trosku âeskoslovenska, a kteﬁí o Wintonovû akci
nic nevûdûli, je‰tû dnes docela nechápou, jak se
tomuto nenápadnému britskému makléﬁi podaﬁilo
do 1. záﬁí 1939, kdy vypukla Druhá svûtová válka,
z nacisty okupované Prahy do Liverpoolu unést
669 Ïidovsk˘ch dûtí... Po desetiletí Ïádné z dûtí
nevûdûlo, kdo jim zachránil Ïivot. Nevûdûla to ani
Wintonova Ïena, ponûvadÏ Winton to nepovaÏoval
za dost dÛleÏité, aby o tom mluvil. Na ‰tûstí svût
se o tom dozvûdûl vãas, aby Nicholasu Wintonovi
mohl podûkovat: Václav Havel mu udûlil ¤ád T.
G. Masaryka a královna AlÏbûta II. ho pasovala na
rytíﬁe (nezdá se, Ïe tyto pocty ho nûjak vykolejily).
A “jeho” dûti mu mûly pﬁíleÏitost podûkovat. Mile
sentimentální závûr prvního pﬁíbûhu...

Druh˘ pﬁíbûh
Petr Bene‰ byl m˘m spoluÏákem na slánském
gymnáziu. Zatímco já byl drobn˘ a tenk˘, Petr byl
hlavnû baculat˘, ale opravdu... Jeho rodiãe byli
zámoÏní obchodníci s Ïelezem a vlastnili ve Slaném
u nádraÏí blok domÛ. Na synáãkovo kamarádství
se mnou se tváﬁili dost pﬁíznivû: zﬁejmû jsem se
jim jevil jako celkem ne‰kodn˘, slu‰nû vychovan˘
tvor, kter˘ by v podstatû líného Petra mohl
vyburcovat k vût‰ímu úsilí ve ‰kole. A ponûvadÏ
jsem byl z vesnice a v zimû jsem na kole nemohl
dojíÏdût, pozvali mne, abych na autobus místo na
námûstí ãekal u nich a uãil se s Petrem. Pﬁiznávám
se, Ïe pﬁed první náv‰tûvou se mi nûkde z hlubin
povûdomí vynoﬁila ozvûna dávné povûry, Ïe Îidé
si potrpí na kﬁesÈanskou krev a do Bene‰ovic
domu jsem vstupoval s pocitem namíchan˘m ze
strachu a zvûdavosti. Byl jsem skoro zklamán,
kdyÏ místo, aby se mi nûkdo snaÏil podﬁezat krk,
jsem byl pozván k prvotﬁídnímu obûdu. A na‰e
pﬁátelství rostlo a vzkvétalo. Pak pﬁi‰el Mnichov
a o nûco pozdûji nacistické armády obsadily na‰i
zemi. Já jsem je vidûl pochodovat kolem slánské
radnice. Psal se 15. bﬁezen 1939. Byl to o‰kliv˘
de‰tiv˘ den. Já ﬁval bezmocn˘m vztekem. Chvíli
se zdálo Ïe snad nedojde k nejhor‰ímu. Ale jak
dny a mûsíce plynuly, poslední jiskry nadûje jedna
za druhou pohasínaly. Petr byl dennû ti‰‰í a
zamy‰lenûj‰í. KdyÏ jednou nepﬁi‰el nûkolik dní
do ‰koly, ‰el jsem ho nav‰tívit. Na‰el jsem ho pﬁed
domem. Na jeho kabátû svítila Ïlutá Davidova
hvûzda. Chvíli jsme mluvili, pak Petr ﬁekl: “Rad‰i
bûÏ. Nesmí‰ se s Îidy st˘kat.” Potom uÏ jsem ho
nikdy nevidûl, Po válce se z Osvûtimi (alespoÀ
myslím, Ïe z Osvûtimi) vrátila (jediná z pûtiãlenné
rodiny) Petrova matka. Mûla ‰ílené oãi a na tváﬁi
neãitelnou grimasu. Tak skonãil druh˘ z m˘ch
dvou pﬁíbûhÛ z obludného ãasu...
Josef âermák
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. KaÏd˘
je srdeãnû vítán. Zaãátek nedûlních
bohosluÏeb je v 11:00. Rev. Ján Banko.
Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jiﬁí Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
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.

Ve dnech 16.-20. záﬁí 2009 se v Praze
uskuteãní 3. mezinárodní krajansk˘
festival . Organizátorem festivalu je
obãanské sdruÏení Sedm paprskÛ se
spolupoﬁadateli - Stálou komisí Senátu
âR pro krajany Ïijící v zahraniãí,
Folklorním
sdruÏením
âR
a
Stﬁedoãesk˘m krajem. Festival se koná
pod zá‰titou 1. místopﬁedsedkynû Senátu

âR, paní Aleny GajdÛ‰kové a
místopﬁedsedy Senátu âR pana Jiﬁího
Li‰ky.
Festival se hlásí k dokumentÛm
UNESCO - Doporuãení Unesco k ochranû
tradic lidové kultury a k Úmluvû UNESCO
o zachování nehmotného kulturního
dûdictví, ãímÏ se ﬁadí do svûtového hnutí
za záchranu a uchování lidov˘ch tradic.

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

April 9, 2009
Partnery festivalu jsou Mezinárodní
koordinaãní v˘bor pro zahraniãní âechy,
âesk˘ rozhlas a âesk˘ dialog. Festival
finanãnû podporuje také MZV âR.
Poﬁadatel zve krajany k úãasti na
festivalové pﬁehlídce pûveckého nebo
taneãního umûní, pﬁivítá také ukázky
památek nebo fotografií ze Ïivota prvních
pﬁesídlencÛ i ze souãasného Ïivota
krajanské obce. ÚãastníkÛm nabízí v˘lety,
v˘stavy, pﬁehlídku dokumentárních filmÛ
o krajanech v zahraniãí, spoleãná setkání
u tradiãní ãeské kuchynû, setkání se
zajímav˘mi osobnostmi a dal‰í aktivity.
Pﬁihlá‰ky je nutné zaslat do 20. ãervna
2009 na adresu: Obãanské sdruÏení
Sedm paprskÛ, Spoﬁická 328, 184 00
Praha 8, faxem na ãíslo 011-420/233543-760 nebo e-mailem na adresu
info@sevenrays.cz
Více informací je také k dispozici na
www.sevenrays.cz .
Pokud se nûkter˘ z krajanÛ v Kanadû
festivalu aktivnû zúãastní, velvyslanectví
bude rádo i za tuto informaci.
Petra Klobu‰iaková - Embassy of
the Czech Republic
***

âeská televize Nová vize
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a 169)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin
opakování v úter˘ v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a169)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Porady a ovûﬁování dokladÛ po pﬁedchozím zavolání
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
E-mailové adresy: Ústﬁedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca
Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
Masaryk Memorial Institute Inc.

ReÏie Larry Weinstein
Podle knihy Karen Levine
Produkce Rhombus Media
Nedûle 26. dubna 2009 v 19:30
Theatre D
551 Mount Pleasant Rd.
Toronto

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

Recitál Víta MuÏíka
Knihovna na Masaryktownu

(prvního houslisty Moravské

Stﬁeda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.

Filharmonie v Olomouci)

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

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.

se koná v nedûli
3. kvûtna v 19 hodin.
v Markham Theatre
na 171 Town Centre Blvd.
v Markhamu.

Toronto
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Jan Matûjovic - 80
Kdykoliv zahlédnu ‰tíhlou a dosud
nenahrbenou postavu Jana Matûjovice,
vzpomenu si na jedno na‰e setkání v
nemocnici Sv. Josefa v Torontu pﬁed
nûkolika lety: setkali jsme se u vchodu do
nemocnice, já strkal vozíãek s pacientem
dovnitﬁ a Jan Matûjovic strkal vozíãek s
pacientkou ven (nebo obrácenû - uÏ si
nejsem jist). A to, myslím, je pﬁedstava,
která se pﬁesnû kryje se skuteãností. Jan
Matûjovic je vzácnû dobr˘ ãlovûk. Nejvíc
si to snad uvûdomuje kostel Sv. Václava
v Torontu, kde ho s jeho paní uvidíte
kaÏdou nedûli. Ale jsou i jiné organizace,
které se podílejí na jeho ‰tûdrosti, vãetnû
Torontské univerzity. A krajanské noviny
a...
Jan Matûjovic své dolary nezdûdil. Do
Kanady pﬁi‰el s prázdn˘ma rukama. KdyÏ
23. dubna 1949 vystupoval v Halifaxu z
lodi U.S.A.T. Le Roy Eltinge, s kterou
pﬁiplul na pﬁíklad také Jan Waldauf,
Svatopluk Tománek, Jiﬁí Brand˘s, Karel
Dragoun a pﬁes sto dal‰ích, bylo mu
dvacet rokÛ a jeden den (narodil se
22.dubna 1929). Dva roky po pﬁíjezdu do
Kanady se usadil v Torontu a zaãátkem
‰edesát˘ch let se stal majitelem staré
torontské firmy Drummond Metal
Producrs Ltd., kterou se sv˘mi syny
pﬁetvoﬁil v jeden z nejúspû‰nûj‰ích
podnikÛ svého druhu v Kanadû.
Spoleãnost, kterou dnes ﬁídí jeho synové,
je nejvût‰ím dovozcem dveﬁí a jin˘ch
stavebních artiklÛ v Kanadû.
Mladí podnikatelé, kteﬁí pﬁicházejí do
Kanady, v nûm mají vynikající pﬁíklad. A
v‰ichni mu pﬁejeme dlouhou ﬁadu
‰Èastn˘ch a spokojen˘ch let.
Josef âermák

***
Kalendáﬁ
8.4. (st) 14:30
Ivo ·losarãík,
Czech Entropic Presidency: On Gas,
Gaza and Global Economic Crisis
DT 2017, 20th Floor, Dunton Tower,
Carleton University
***
19.4. (ne) 12:30
Sokolsky festival
Hala kostela sv. Václava
***
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) 13:30
Valná hromada MMI-Masaryktown
***
26. 4. (ne) 17:00
Drew Jureãka
Nokturna ve mûstû
Kostel sv. Václava
***
26. 4. (ne) 19:30
Film: Inside Hana’s Suitcase
Theatre D -551 Mount Pleasant Rd.
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
6. 4. 2009 v 05:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
23.4. 2009

Valná hromada Masarykova ústavu
se koná

v nedûli 26. dubna 2009 v 13:30
v restauraci Praha na Masaryktownu!
450 Scarborogugh Golf Club Rd.
Scarborough, Ontario
Nocturna v mûstû

Drew Jureãka
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Czech &Slovak Institutions
âeské velvyslanectví
Czech Embassy
251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

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

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

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

Honorary consulate
of the Czech Republic

Nedûle 26. dubna 2009 v 17 hodin.
Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto

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

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982
luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul
Toronto, ON:
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

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

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

Tel.: 416/533-0005
Medical and relaxation
treatments
Massage therapy
Hot Stone Treatment

Michael Eisner, RMT,
MASc.
at

Také nabízíme
Naturopatie; Hypnotherapie,
Shiatsu, Yogu, Qikong,
Reflexologii, Reiki,
Akupunkturu atd.
Některé soukromé pojišťovny
kryjí vybrané léčby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail
michale@sympatico.ca
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786
Business

ABE
Letáky, broÏury, tiskoviny.
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

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

www.czechevents.net
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Ivan Îenat˘ a Václav Mácha nadchli Toronto
Koncert Ivana Îenatého, mistrnû doprovázeného Václavem Máchou, v kostele sv. Václava v Torontu 26. bﬁezna 2009, nebyl
jeho prvním torontsk˘m vystoupením. Nebyl jím ani jeho první koncert v Krajného Nokturnech pﬁed nûkolika lety. Vím, Ïe jsem
s jeho prvním koncertem v Torontu mûl nûco spoleãného, i kdyÏ uÏ nevím co a krátce nato jsem ho sly‰el v Rudolfinu. Dokonce
jsem s ním - a se svojí praneteﬁí Radkou (hrÛza, já uÏ mám praneteﬁe a uÏ i ty mají dûti!) pﬁed Rudolfinem vyfotografován a
nûkde mám fotografii, ale copak já nûco najdu?!
Ta jeho kariéra má v sobû nûco
pohádkového. A v pohádce by to mohlo b˘t
tﬁeba nûjak takhle: brzy po jeho narození
bylo zﬁejmé, Ïe Ivánek má zvlá‰tní talent
(poﬁád chtûl na nûco fidlat) a aby se nenudil,
rodiãe mu koupili housliãky. A kdyÏ jim
odrostl, koupili mu vût‰í. A kdyÏ uÏ jeho
uãitelé nevûdûli, co s ním, poslali ho do
Prahy na Konzervatoﬁ. Ale i Konzervatoﬁ
pro nûj byla hraãka - prostû dûlal, co ho
bavilo. Tak ho poslali k svûtoznám˘m
uãitelÛm jako byl Nathan Milstein nebo
Andred Gertler a ti s ním také byli spokojeni
a ﬁekli mu, aby se zúãastnil nûjaké soutûÏe.
Tak si v roce 1982 zajel do Moskvy na
Mezinárodní
houslovou
soutûÏ
pojmenovanou po âajkovském a kdyÏ uÏ
tam byl (housle s sebou vozil poﬁád) ‰el si
na slavnou soutûÏ zahrát. A Ivan (to uÏ byl
skoro muÏ) fidlal a housliãky zpívaly a jak to
v pohádkách b˘vá, ná‰ hrdina vyhrál. A o

Je‰tû jednou Rusalka
Musím souhlasit s pûkn˘m dopisem paní
Berkové o provedení Dvoﬁákovy opery
Rusalky v Torontu ve srovnání s tradiãními
produkcemi. Koncem bﬁezna jsem mûl
moÏnost se zúãastnit posledního pﬁedstavení
Dvoﬁákovy Rusalky v Metropolitní opeﬁe v
New Yorku. Pod taktovkou v˘znaãného
ãeského dirigenta Jiﬁího Bûlohlávka, v reÏii
Otty Schenka jsem byl svûdkem mimoﬁádného
úspûchu tradiãní inscenace, která se dávala v
Metropolitní opeﬁe jiÏ pátou sezónu. V hlavní
roli Renée Fleming, JeÏibaba byla Stephanie
Blythe, vodník Islanìan Kristinn Sigmudsson
- Ïádní ãe‰tí zpûváci (pokud nepovaÏujeme
Renée Fleming za na‰í krajanku - babiãka
byla âe‰ka), ale v‰ichni vynikající (ãesk˘ kouã
Yvetta Synek Gráfová). A pod úÏasné citlivou
taktovkou Jiﬁího Bûlohlávka - zaznûla ta pravá
Dvoﬁákova hudba v nádherné produkci - snad
nejlep‰í jakou jsem kdy vidûl a sly‰el. Ovace
po závûreãném taktu nebraly konce a pﬁestoÏe
byla témûﬁ pÛlnoc, lidé ãekali na umûlce u
v˘chodu z opery, aby mohli aspoÀ zachytit
jejich tváﬁe , stisknout ruku a získat k˘Ïen˘
podpis. Toronto mûlo ‰anci - vidût a sly‰et
na‰i národní operu ve vrcholném provedení bohuÏel se to nestalo. Musíme b˘t spokojeni,
Ïe se zde Rusalka koneãnû poprvé dávala a
musíme se tû‰it do budoucna, Ïe snad pﬁí‰tí
provedení bude lep‰í.
Jiﬁí Bûlohlávek mûl obrovsk˘ úspûch i v
EvÏenu Onûginovi (dirigoval sedm
pﬁedstavení v únoru, a Rusalku pûtkrát).
Pﬁedposlední veãer mûl pﬁedná‰ku v âeském
centru, které se otevﬁelo v N.Y. v ﬁíjnu 2008.
Bûhem témûﬁ dvou hodin odpovídal na dotazy
posluchaãÛ, hovoﬁil o hudbû ãesk˘ch
skladatelÛ a jak rád propaguje jejich skladby
v cizinû (Bohuslav MartinÛ, Leo‰ Janáãek),
coÏ není vÏdy jednoduché.
Z New Yorku odlétal pﬁí‰tí ráno ke svému
orchestru v Lond˘nû (je ﬁeditelem BBC
Symfonického orchestru do roku 2013), kde
mûl pﬁí‰tí den zkou‰ku na koncertní provedení
opery B. MartinÛ Julietta, aby na víkend byl
opût v Praze na zkou‰ku Beethovenovy Missa
Solemnis (s na‰ím v Kanadû znám˘m
zpûvákem ZdeÀkem Plechem) v cizinû. A to
je u vrcholn˘ch dirigentÛ normální- jsou v‰ude
Ïádáni a plnû vytíÏeni (moÏná jeden z dÛvodÛ,
Ïe Jiﬁí Bûlohlávek, v minulosti kaÏdoroãní
host u Torontského symfonického orchestru
zde jiÏ tﬁi roky nedirigoval. Doãkáme se ho
opût?
Doufejme!
Milo‰ Krajn˘
***

pár rokÛ pozdûji vyhrál podobnou soutûÏ v
Praze. A potom hrál se slavn˘mi orchestry
jako tﬁeba Berlínsk˘ symfonick˘ orchestr
nebo PraÏská Filharmonie nebo BBC
London, Bavorsk˘ rozhlas a se stejnû
slavn˘mi umûlci jako Yehudi Menuhin, YoYo Ma ãi Jiﬁí Bûlohlávek a Lond˘nsk˘m
symfonick˘m orchestrem. S nimi nahrál
skladby Dvoﬁákovy, Mendelssohnovy,
Smetanovy a Foersterovy...
No a teì nám hrál v Torontû. Poﬁád vypadá
tak chlapecky, Ïe skoro bych té pohádce
vûﬁil. Zvlá‰tû proto, Ïe ten koncert byl tak
neskuteãnû nádhern˘. Co hráli - Ivan Îenat˘
a Václav Mácha? Skladby uvádím
anglick˘mi jmény, jak byly na programu:
Antonín Dvoﬁák (Romantic Pieces for Violin
and Piano, Op.75); Edvard Grieg (Sonata
in G Major for Violin and Piano, Op.13) a po
pﬁestávce: Henryk Wieniawski (Romance
and Zingara for Violin and Piano); Peter Iljiã
âajkovskij (Serenade melancholique for
Violin and Piano) a Maurice Ravel (La
Tzigane for Violin and Piano). Nejménû
ãtyﬁikrát byli vyvoláni posluchaãi a tﬁikrát
pﬁidali pár minut skvostné hudby. Nejsilnûji
jsem cítil blízkost hvûzd pﬁi âajkovského
Melancholické serenádû...
Díval jsem se na jeho prsty tanãící po
strunách, nûkdy zasnûnû a jindy v divokém
reji; vidûl jsem v jeho oãích v˘raz totálního
soustﬁedûní, zahledûní do svûta mimo tento
svût, jak˘ vidíme v oãích bûÏcÛ, ãekajících

na startérÛv v˘stﬁel - a ten v˘raz v nich
zÛstal bûhem celého koncertu; a aãkoliv
jeho tváﬁ je dosud chlapecky mladistvá,
tu‰il jsem v ní stopy nekoneãn˘ch hodin
dﬁiny i stopy proher a zklamání. Pﬁíbûh
Ivana Îenatého, slavného houslisty i uãitele
hudby (dûkan Hudební akademie v
DráÏìanech, profesor, kter˘ dával
mistrovské tﬁídy moÏná uÏ v desítce zemí)
není pohádkou, s kterou jsem flirtoval na
zaãátku této ãrty. I kdyÏ nûkter˘m z nás
osud rozdal lep‰í karty, málokter˘ Ïivot - a
tím ménû Ïivot umûlcÛ - je procházkou po
ráji. O pﬁestávce jsem mûl potû‰ení chvilku
hovoﬁit s jin˘m na‰ím skvûl˘m umûlcem,
pianistou Antonínem Kubálkem a jeho
talentovanou dceru‰kou Karolínou, která
“svojí” Humoreskou tak obohatila loÀskou
konferenci o âeskoslovensku na Torontské
univerzitû i film Zuzany Hahnové o Edû
Ottové. KdyÏ Karolina ode‰la, zeptal jsem
se, jak pokraãuje její kariéra s houslemi.
Její otec odpovûdûl, Ïe dosáhla takové
úrovnû jak v studiu houslí tak i klavíru, Ïe by
nemohla pokraãovat s obûma, má-li mít (je
jí ãtrnáct rokÛ) “alespoÀ kousek dûtství”.
AlespoÀ kousek dûtství... Jsme v‰ichni
dluÏníci tûch, kteﬁí se zaslíbili umûní a v
tomto pﬁípadû zvlá‰È velk˘mi dluÏníky Ivana
Îenatého i Václava Máchy za nádhern˘
veãer.
Josef âermák
***

Stěhování: 1-800-354-9046
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Nejstar‰í znám˘ portrét Mistra Jana Husa se nalézá v Austrálii
Pelegrina v Sienû a od r.1426 se
nacházelo v dómu v Sienû.
Jedna z desek nese velmi realistické
vyobrazení upálení kacíﬁe na hranici.
âeského pozorovatele této desky ihned
zarazí velmi nápadné shody s tím, co
víme ze zprávy Petra z MladoÀovic, jenÏ
byl oãit˘m svûdkem upálení Mistra Jana
Husa.
Av‰ak - v‰ichni máme pﬁedstavu ‰tíhlého,
vysokého a hubeného reformátora.
KdeÏto na obraze je na hranici men‰í,
silnûj‰í muÏ. Na‰e pﬁedstavy jsou v‰ak
ovlivnûny umûlci 19.století. Skuteãnost
je v‰ak jiná - sám Hus v dobû svého
pobytu na Kozím Hrádku písemnû odmítl
pouÏít jízdního konû a to slovy „ nebo
jsem tlust…“
Piero Torriti, b˘val˘ ﬁeditel Úﬁadu pro
ochranu památek provincie Siena a
Groseto se domnívá, Ïe jde o vyobrazení
upálení Jana Husa.
AÏ dosud nejstar‰í dochované vyobrazení
údajné podoby velkého reformátora je
obsaÏeno v Martinické bibli, kterou v
roce 1967 z nabídky antikvariátu
zakoupila Knihovna Akademie vûd âR.
Tato bible se tak pochopitelnû stala
nejcennûj‰í knihou jejího fondu.
Akademie vûd âR v r. 2006 uspoﬁádala
v˘stavu „ Martinická bible a její cesta z
15. do 21.století. Osudy jednoho
exponátu v˘stavy Karel IV.- Císaﬁ z boÏí
milosti. Restaurátorská práce Jarmily a
Davida Frankov˘ch.“
Jak se v‰ak zdá, existuje je‰tû star‰í
vyobrazení Mistra Jana Husa, neÏ je jeho

údajn˘ portrét v Martinické bibli a to z
ruky - italského umûlce.
Stefano di Givanni, znám˘ téÏ jako il
Sassetto se narodil v Toskánsku a to buì
v Sienû, kde je jeho narození pﬁipisován
záznam o kﬁtu z 31. prosince 1392, nebo
v nedaleké Cortonû, odkud pocházel jeho
otec Giovanni di Consolo.
Uãiteli mladého Sassetty patrnû byli Paolo
di Giovanni Fei a Benedetto di Bindo.
Nejstar‰í historická zmínka o Sassettovi
pochází z roku 1423. V tomto roce pro
bohat˘ siensk˘ cech obchodníkÛ s vlnou
namaloval oltáﬁní triptych. Toto dílo bylo
zpoãátku umístûno v kapli u chrámu sv.

Sassetta se k tomuto tématu jiÏ nevrátil a
zemﬁel v dubnu 1450. Oltáﬁ byl rozebrán
v roce 1777 a jeho ãásti se dostaly do
soukrom˘ch sbírek. Jejich osudy v té
dobû popisuje Federico Zeri v ãlánku
„Towards and Reconstruction of
Sassetta’s Arte della Lana Triptych „v
renomovaném Burlington Magazine 98,
1956, str.36 a násl.
Od lond˘nského sbûratele Agnewa v
roce 1976 ãást oltáﬁe o rozmûrech
24,6x38,7 cm s vyobrazením „ Upálení
kacíﬁe“ s podporou vlády státu Victoria
získala The National Gallery of Victoria v
Melbourne v Austrálii a pod ãíslem E21976 je nyní vystaven v jejích sbírkách.
Díky moderní technice se na nûj z pohodlí
domova mÛÏete podívat i Vy, protoÏe je
umístûn na webové adrese uvedeného
muzea: http://ngv.vic.gov.au/collection/
pub/itemDetail?artworkID=35771.
P.Jelínek, Praha
***

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
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Co není v Lahvové po‰tû
Pﬁed Vánocemi vy‰la v praÏském nakladatelství Jana Placáka Zlatá klika nákladem 1003 kusÛ zatím poslední kniha Petra ChudoÏilova Lahvová po‰ta. Poãet kusÛ a
doba vzniku, která je uvedena na konci knihy Praha 1966 - Basilej 2008 jsou okrajov˘mi záleÏitostmi na celé knize.
Musím se pﬁiznat, Ïe jsem chvílemi
nevûdûl, co s tím. Tﬁeba pﬁíbûh o tom, Ïe
ãlovûk vyjde ze svého bytu bez tren˘rek a
prÛvan za ním zavﬁe dveﬁe, se mi zdál
tolikrát a vÏdy jsem se ráno probudil
obleãen˘, ale v mokrém propoceném
pyÏamu. Autor tvrdí, Ïe je to podle
skuteãnosti.
Nikdy jsem snad neãetl dûsivûj‰í popis
roku 1969. Snad jen skuteãnost mohla b˘t
hor‰í. Jinde zas absurdita setkání s rusk˘m
dÛstojníkem kdesi za Prahou, kdy ãlovûk
mající zbraÀ je naprosto neãiteln˘. Chvíli
jsem mûl pocit, Ïe ãtu poezii. Poezii
takovou jaká má b˘t se v‰ím, co k tomu
patﬁí. Jindy je to v˘povûì o dobû, kterou
mnozí nevydrÏeli a spáchali sebevraÏdu,
jiní se zkurvili a jiní v té dobû plavali jako
ryby ve vodû a docela jim to vyhovovalo.
Nûkdo se upíjel a nûkdo sedûl v kriminále
a nûkdo mûl zase nûkolik let kriminálu za
sebou. Jiní, co tuto dobu pﬁipravili, mají
stejn˘ pocit obûtí jako ti co uÏ jsou mimo
hru, protoÏe teì jsou právû v nemilosti
mocn˘ch. Necítí vinu. Knihu mÛÏeme brát
jako dokument, ãi román nebo i sbírku
povídek, coÏ není dÛleÏité. DÛleÏité je, Ïe

Petr ChudoÏilov popsal dobu, jak ji cítil on.
MoÏná je to spí‰ reflexe, jak on se dívá
sám na sebe.
BohuÏel nemáme moÏnost nûco z této
knihy pﬁetisknout, protoÏe nemáme
autorská práva, ale zájemci si ji mohou
koupit v Galerii Ztichlá klika, Betlémská
262/10, 110 00 Praha-Staré Mûsto.
Telefon: 011-420/222-222-079.
JelikoÏ nemáme tuto moÏnost, vzpomnûl
jsem si na dvû historky, které jsem v té
dobû proÏil já sám a je to tedy mÛj vlastní
pohled. Petr ChudoÏilov totiÏ aÏ na v˘jimky
neurãuje pﬁesnou dobu a nejmenuje
osoby, které jsou v pﬁíbûhu.
KdyÏ v roce 1975 pﬁijel do Prahy Ornette
Coleman a nastoupil na pódium v Lucernû,
uvádûl ho konferenciér Eduard Hrube‰.
Jeden z nejznámûj‰í jazzmenÛ byl jiÏ na
pódiu a v tom vytáhl konferenciér jako na
estrádû pokroucenou trubku a zaãal:
„Ornette Coleman udivuje svojí nahoru
zatoãenou trumpetou, u nás Jaromír
Hniliãka zkonstruoval je‰tû zajímavûj‰í
nástroj hnilofon…“ V ten okamÏik to
vypadalo jako, Ïe se slavn˘ trumpetista
sebere a odejde z pódia. Do ‰umu v

âeská a slovenská televize
na internetu!

Lucernû se za mnou ozvalo pronikavé
hvízdání na prsty. Ohlédnu se a vidím, Ïe
autorem hvízdání je saxofonista Vratislav
Brabenec, kter˘ chce zachránit národní
ãest a kdyÏ uÏ mu nestaãí dech ﬁve na
vypla‰eného konferenciéra: „Vypadni
kreténe!“
Mezitím decentnû obleãená blond˘na
pozoruje BrabencÛv souboj s
reprezentanty oficiální kultury a po chvíli
se rozhodla zakroãit. Otoãila se k nûmu a
poloÏila mu zdvoﬁilou otázku: „MÛÏete se
chovat slu‰nû?“ Saxofonista od PlastikÛ
stejnû zdvoﬁile odpovûdûl: „Milá dámo,
jestli si myslíte, Ïe mnû mÛÏete ﬁíkat, co
mohu a nemohu, tak já vám zase ﬁíkám,
Ïe vy mnû mÛÏete políbit prdel.“ Mezitím
konferenciér se pokou‰í na hnilofon
vyluzovat podobné melodie jako Ornette
Coleman a Ornette Coleman tomu pﬁihlíÏí
jako Alenka v ﬁí‰i divÛ. Trapas, kter˘ by byl
srovnateln˘ s tím, kdyby na Picassovu
v˘stavu pﬁi‰el nûkdo a rozloÏil si tam
stojan a dotyãn˘m náv‰tûvníkÛm sdûlil,
Ïe on také umí malovat a zaãal na plátnû
dûlat rÛzné kosoãtverce. Po chvíli se ãást
publika pﬁidala na Brabencovu stranu a
samozvan˘ hudebník utekl z pódia. Po
koncertû se kdosi zeptal Vratislava
Brabence na dojmy z vystoupení slavného
trumpetisty. Byla to pouze ﬁeãnická otázka.
Druhá podstatnû dÛleÏitûj‰í znûla: „Co jsi
to ﬁekl t˘ Vondráãkov˘, Ïe byla tak rudá?“
Brabenec odpovûdûl protiotázkou: „Jak˘
Vondráãkov˘?“ „No, ta co sedûla vedle
tebe.“
Ani povídání o fotbale by nemohlo b˘t v
Láhvové po‰tû, protoÏe ChudoÏilov není
pﬁíznivcem této hry. Divizní Slavoj
Vy‰ehrad si dopﬁával ten luxus, Ïe mûl
kromû béãka, je‰tû i céãko. Zatímco v
áãku hráli ligoví vyslouÏilci jako Kaura,
Uldrych ãi Vosátka, v béãku KnebortÛv
brácha, v céãku jsme ãekali na chleba my.
Obãas se stalo, Ïe se nese‰la ani celá
jedenáctka. Jindy se muÏstvo skládalo z
sedmi hráãÛ v poli a ãtyﬁ brankáﬁÛ, kteﬁí je
doplÀovali. Uplatnûní se na‰lo prakticky
pro kaÏdého. Obãas i pro funkcionáﬁe.
Jednou nastoupil i pokladník a kdyÏ chvíli
bûhal po hﬁi‰ti, tak si neodpustil poznámku
k rozhodãímu, kter˘ byl o dvacet let mlad‰í
neÏ on: „Hele mladej, to ty sis hrál v uhláku

se skládankou, kdyÏ já jsem to uÏ kopal v
Libni.“ Jindy tito ‰pr˘maﬁi odhánûli
rozhodãímu mu‰ky od hlavy a ten se
stavûl do pozice rohovníka v domnûní, Ïe
ho chtûjí inzultovat.
Tak v tomhle utkání pískal ambiciózní
rozhodãí Duba, kter˘ to snad dotáhl pozdûji
i do ligy. Hrálo se ve Vysoãanech. Hned v
úvodu zápasu nám vylouãil jednoho ze
ãtyﬁ brankáﬁÛ. PostiÏen˘ se pﬁi odchodu
ze hﬁi‰tû Dubovi pomstil: „Ty vole dûlá‰ ze
sebe frajera a chce‰ se vytáhnout pﬁed
starou!“ Jedin˘m divákem v prázdném
hledi‰ti byla totiÏ paní Dubová, kterou
zápas oãividnû nezajímal a ãetla si kníÏku.
Ta jen nadzvedla oãi a pokraãovala v
u‰lechtilé ãetbû, protoÏe brak tehdy
nevycházel. Po tomto incidentu ‰el do
branky druh˘ brankáﬁ a já dostal pokyn,
abych se pohyboval na útoãné polovinû.
Pﬁebíhal jsem z levé strany na pravou a
tím znervózÀoval dobﬁe pracující obranu
soupeﬁe. Dûlal jsem to s takov˘m
nad‰ením, Ïe kdyÏ se na‰im obráncÛm
podaﬁilo odkopnout míã, vrazil jsem na
levém kﬁídle do soupeﬁova obránce,
kterého jsem pﬁed tím nevidûl. Ozvalo se
v˘hruÏné: „Vyser se na to!“ SnaÏil jsem se
mu omluvit a vysvûtlit mu, Ïe jsem ho
nevidûl, Ïe jsem sledoval míã. „Vyser se
na to a neprovokuj!“ Po chvíli jsem
pochopil, Ïe vysvûtlování je zbyteãné.
Ode‰el jsem na pravou stranu útoku. Na
na‰í vysokou prohru 2:8 to nemûlo vliv, i
kdyÏ jsem se tehdy zaslouÏil snad o
jedinou branku ve svém Ïivotû, ale po
pravdû ﬁeãeno, míã teãoval je‰tû jejich
brankáﬁ a jeho spoluhráã, takÏe by to asi
v tak dÛleÏit˘ch statistikách bylo zaneseno
jako vlastní branka. Byla mne souzena ve
fotbalovém Ïivotû jiná role. Skuteãností
je, Ïe jsem to nikdy pravému obránci z
Vysoãan nevysvûtlil a do konce utkání
jsme oba bûhali na opaãné stranû hﬁi‰tû,
abychom se neprovokovali. Ani nevím,
jestli jsme si po zápase podali ruku, jak
b˘valo zvykem. Myslím, Ïe jsme se uÏ
nikdy po tom nevidûli.
Ale tyhle pﬁíbûhy uÏ skuteãnû nemají nic
spoleãného s Láhvovou po‰tou a Petrem
ChudoÏilovem a jeho knihou.
Ale‰ Bﬁezina
***

Teorie inteligence

Ví‰ Norme, je to nûjak takhle: Stádo bizonÛ se mÛÏe pohybovat pouze tak rychle,
jak bûÏí nejpomalej‰í bizon. KdyÏ je stádo napadeno predátorem, jsou to ti nejslab‰í
a nejpomalej‰í jedinci, kteﬁí jsou zabiti první. Tato pﬁírodní selekce je dobrá pro celé
stádo, protoÏe rychlost cele skupiny vzrÛstá tím, jak jsou slabí jedinci zabíjeni.
Zhruba na stejném principu

Skladování: 1-800-354-9046
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Nové cédéãko Jirky
Grosmana
Ve ãtvrtek 27. bﬁezna v zaplnûné putice
Smiling Budha na College Street v Torontu,

bylo veﬁejnosti koneãnû pﬁedstaveno poslední
CD Jirky Grosmana. Jirka a jeho spoluhráãi
patﬁí k nejlep‰ím jazzov˘m muzikantÛm v
Torontu, o ãemÏ jsme se v poslední dobû
nûkolikrát pﬁesvûdãili poãínaje koncertem v
rámci Nocturen s Laco Deczim a konãe na
Bohemian Ball v Royal Yorku. Také ãtvrteãní
veãer byl naplnûn úÏasnou muzikou. CD se
jmenuje Pink Drink a hrají na nûm: sólová
kytara - Sean Bray, kontrabas - Abbey
Sholzberg, bicí - Chris “Topher” Stott,
harmonika - Ingo Anderson a pochopitelnû
George Grosman.
Little Barrel
***

pﬁedstavuje nárÛst o 2,6 % oproti roku
2006. Nejoblíbenûj‰í destinací zÛstává
Praha (témûﬁ 37 tisíc kanadsk˘ch turistÛ),
z krajÛ vévodí Jihoãesk˘ se
Stﬁedoãesk˘m, nav‰tûvovaná je i jiÏní
Morava a Karlovarsk˘ kraj. Kanaìané do
âR cestují nejradûji od kvûtna do ﬁíjna,
nejoblíbenûj‰ími mûsíci jsou kvûten a
záﬁí. Hlavním dÛvodem náv‰tûvy je
rekreace a zábava, ale hned na druhém
místû je náv‰tûva pﬁíbuzn˘ch a znám˘ch
a tﬁetím nejãastûj‰ím dÛvodem je
obchodní cesta. Cestovní ruch je dÛleÏit˘
i v Kanadû samotné. V roce 2008 v zemi
javorového listu vytvoﬁil (dle statistik
WTTC, World Travel and Tourism
Council) 1,8 milionu pracovních míst (pﬁes
10 % celkové zamûstnanosti).
www.czechtourism.com
Kanadská mozaika vydává
Kanadské velvyslanectví v Praze
***
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Od roku 1995

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

Oprava

V minulém ãísle jsme zamûnili kﬁestní jméno
ﬁeditele Ústavu pro studium totalitních reÏimÛ
v ti‰tûné verzi: pod obrázkem a v jedné ãásti
rozhovoru. Správné jméno je, jak jsme uvedli
v internetové verzi a pﬁed zaãátkem rozhovoru
Pavel Îáãek nikoliv Petr. Za chybu se
omlouvám. Dostalo se nám rovnûÏ
upozornûní, Ïe citát, kter˘ byl pﬁipsán Karlu
Marxovi nepochází od tohoto filosofa. V rubrice
Kanaìané v âeské
do‰lo e-mailem, spí‰e zachycujeme lidovou
tvoﬁivost, podobnû tomu je i dnes s fotografií
republice
na str. 8. UpozorÀujeme, Ïe se jedná o
V roce 2007 se v hromadn˘ch fotomontáÏ.
ubytovacích zaﬁízeních v âeské republice
Ale‰ Bﬁezina
ubytovalo celkem 49 893 KanaìanÛ, coÏ
***

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

Stěhování: www.transcomtransport.com

Large
Screen DLP
Satellite TV
Sport
Wing
Nights
(Sun.Mon.Wed.)
Karaoke
(Fridays)
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V âechách padla vláda, prezident Obama
nav‰tívil Prahu a na Slovensku
Ga‰paroviã vyhrál prezidentské volby…
25.3.2009

Vláda padla

Leto‰ní Velikonoce odstartovaly na kvûtnou nedûli v evangelickém kostele sv. Pavla
pásmem hudby a poezie. Mezi mnoha uãinkujícími stojí za zmínku v˘kony zpûvaãek Marky
Rajné a Geni van Oolen (na snímku) ãi mistrovsky provedené skladby J. S. Bacha ãi ruského
skladatele z první poloviny dvacátého století Sergeje Rachmaninova. Hudbu doplÀovala
velikonoãní poezie. Poﬁad pﬁipravila Oºga Turoková.
Chtûli bychom vás na tomto místû upozornit na nûkteré velikonoãní bohosluÏby. Zmûna je
v âeskoslovenském baptistickém kostele, kdy bohosluÏby zaãínají na Velk˘ Pátek jiÏ v
deset hodin. Na velikonoãní nedûli jsou pak normálnû od 11 hodin dopoledne. V kostele sv.
Václava jsou bohosluÏby na Zelen˘ âtvrtek v 19 hodin, na Velk˘ Pátek v 15:00, na Bílou
Sobotu v 20:00. O velikonoãní nedûle jsou bohosluÏby v 10:30 a na velikonoãní pondûlí jsou
bohosluÏby na Masaryktownu v 15:00. V evangelickém kostele sv. Pavla jsou sluÏby boÏí
na Velk˘ Pátek i o velikonoãní nedûli v 10:45, navíc jsou je‰tû evanglické bohosluÏby ve
stejn˘ den odpoledne v Kitcheneru.
***

Došlo E-mailem
Čekání na Obamu

Praha-právo/ Naìa Adamiãková, Marie
Königová-Po více neÏ dvou letech
dosáhla opozice na pát˘ pokus svého:
druhé Topolánkovû vládû 24. bﬁezna
2009 v 18:29 hodin Snûmovna vyslovila
101 hlasy nedÛvûru.
K pádu vlády pﬁispûli dva rebelové ODS
Vlastimil Tlust˘ a Jan Schwippel a dvû
b˘valé zelené Olga Zubová a Vûra
Jakubková.
Protitopolánkovská koalice tak získala
pﬁesnû 101 hlasÛ, které jsou k vyjádﬁení
nedÛvûry nutné.
Vládu nakonec podpoﬁil tﬁetí rebel ODS
Juraj Raninec a také lidovec Ludvík
Hovorka, kter˘ do poslední chvíle kolegy
napínal.
Vãerej‰ího jednání se neúãastnil
pﬁebûhlík EvÏen Snítil˘. Dal‰í b˘val˘ soc.
dem. Petr Wolf hlasoval s koalicí.
Chybûli dva nemocní poslanci - lidovec
Tomá‰ Kvapil a obãansk˘ demokrat
Vladimír Hink. Ani jejich pﬁítomnost by na
v˘sledku hlasování nic nezmûnila. Na
stranû vlády by s nimi bylo 98 hlasÛ.
„Dûkuji v‰em, kteﬁí hlasovali pro vládu.
Chci ubezpeãit, Ïe beru toto hlasování na
vûdomí a budu se ﬁídit podle ústavy,“
omezil se na strohé konstatování po
hlasování premiér.
Odpolední jednání bylo napjaté, protoÏe
do poslední chvíle nebylo jasné, jak
hlasování dopadne. Koaliãní rebelové
totiÏ napínali obû strany jako na skﬁipec.
Ve svém vystoupení své rozhodnutí
oznámili pouze Schwippel, Raninec a
Jakubková. Tlust˘ mlãel, Zubová
naznaãovala a Hovorka tvrdil, Ïe se stále
rozhoduje.
Stejnû jako pﬁi pﬁedcházejících pokusech
o svrÏení vlády i vãerej‰í scénáﬁ byl
obdobn˘: opozice nenechala na vládû nit
suchou, premiér svÛj kabinet chválil a
opakoval, Ïe byl nejlep‰ím ﬁe‰ením
povolební situace.
Vãerej‰í debata ale byla ze strany
Topolánka mnohem osobnûj‰í.
„Velice mû mrzí, Ïe Jiﬁí Paroubek nebyl
schopen drÏet se precedentu svého
pﬁedchÛdce a státníka Milo‰e Zemana.
Podpora, kterou dal v roce 1996
men‰inové vládû Václava Klause pﬁece
nijak nesníÏila jeho opoziãní zápal,“
prohlásil premiér.
Paroubka obvinil, Ïe se nesmíﬁil s volební
poráÏkou a celé volební období zasvûtil
touze po revan‰i. „Jiﬁí Paroubek je i dnes

jedinou pﬁekáÏkou, která brání nalezení
rozumné shody a spolupráci v rámci
pﬁedsednictví EU a zejména pﬁi ﬁe‰ení
dopadÛ krize,“ ﬁekl Topolánek.
Paroubek kontroval slovy, Ïe vládu je
moÏno nazvat i nedemokratickou, „neboÈ
zejména její hlavní proud neváhá v zájmu
získání a udrÏení moci vyuÏít proti sv˘m
politick˘m oponentÛm i kontaktÛ v
policejních sloÏkách a dal‰ích silov˘ch
centrech“.
Vyjmenoval dÛvody, proã by mûla vláda
odejít. Podle nûj je euroostudná, zaloÏená
na kupãení s poslaneck˘mi mandáty, je
ignorantská, nenaslouchá potﬁebám
voliãÛ a není schopna ãelit krizi.
***
3.4.2009
âSSD uklidÀuje své poslance
Praha-právo (jov) - Pﬁedãasné volby, které
by mûly b˘t v ﬁíjnu, vyvolávají nervozitu
mezi souãasn˘mi poslanci. Pro nûkteré
totiÏ mohou znamenat pﬁedãasnou
koneãnou ve Snûmovnû.
âSSD se proto nyní snaÏí své
zákonodárce uklidnit uji‰tûním, Ïe se
kandidátky nebudou pﬁíli‰ mûnit. I pﬁes to
se ale v soc. dem. hovoﬁí o tom, Ïe pﬁi
sestavování volebních listin ﬁada
souãasn˘ch poslancÛ vypadne. Hlasy
poslancÛ pﬁitom budou potﬁeba pro
schválení zákona o zkrácení volebního
období.
V Lidovém domû se sejde pﬁedsednictvo
soc. dem., které by se mûlo zab˘vat právû
uji‰tûním, Ïe kandidátka pro pﬁedãasné
volby bude takﬁka totoÏná s tou v roce
2006.
„Bude pﬁedloÏeno usnesení obdobné tomu
z roku 1998, které doporuãuje jednotliv˘m
krajÛm, aby se kandidátní listiny nemûnily
pﬁíli‰,“ ﬁekl Právu místopﬁedseda âSSD
Milan Urban. Doplnil, Ïe usnesení musí
je‰tû definitivnû schválit ústﬁední v˘konn˘
v˘bor. Ten by se mûl sejít 18. dubna.
Kandidátky âSSD do Snûmovny by mûly
b˘t hotovy do konce ãervna. „Budeme
muset uskuteãnit primárky, tedy sestavit
kandidátní listiny, a to do konce ãervna,“
uvedl Urban. Pﬁipustil, Ïe kraje nemusí na
doporuãení nakonec dát. A právû to
vyvolává neklid mezi nûkter˘mi poslanci
âSSD.
„UÏ se ví, Ïe v nûkter˘ch krajích mají b˘t
tvrdé ãistky v kandidátkách,“ ﬁekl Právu
jeden z poslancÛ soc. dem., kter˘ si nepﬁál
b˘t jmenován. Pﬁedsednictvo by se mûlo
také zab˘vat vyjednáváním o nové vládû
se stranami koalice. To by mûlo pokraãovat
právû dnes.
***

Ženy a jejich odpovědi

Přeprava: 1-800-354-9046
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Ga‰paroviãa podrÏal
severov˘chod
BRATISLAVA-sme/Michal Pi‰ko K
tradiãn˘m ba‰tám vládnych strán Hornej
Nitre, Hornému PovaÏiu, Kysuciam a
niekoºk˘m okresom Banskobystrického
kraja sa v prezidentsk˘ch voºbách
v˘razne pridalo aj severov˘chodné
Slovensko.
Vo v‰etk˘ch desiatich severov˘chodn˘ch
okresoch získal kandidát Smeru a SNS
Ivan Ga‰paroviã v 2. kole volieb viac ako
70 percent, v okresoch Medzilaborce,
Snina a Sobrance dokonca nad 80
percent. Viac ako 70 percent získal e‰te
v Starej ªubovni, Sabinove, Bardejove,
vo Svidníku, v Stropkove, vo Vranove
nad Topºou a v Humennom.
Okrem t˘chto desiatich susediacich
okresov dosiahol staronov˘ prezident na
v˘chode cez 70 percent e‰te v jednom
okrese - spi‰skej Gelnici.
V˘razne lep‰ie v˘sledky ako
celoslovensk˘ priemer dosiahol
Ga‰paroviã v t˘chto okresoch aj v 1.
kole, v‰ade získal nadpoloviãnú väã‰inu,
v okresoch Svidník, Medzilaborce, Snina
a Sobrance dokonca nad 60 percent.
Ivete Radiãovej tu naopak väã‰mi
u‰kodila kritika kÀazov a debata o
interrupciách, keìÏe ide o „hlboko
religiózne a konzervatívne okresy“.
Ga‰paroviã si voliãov v jednom z
najchudobnej‰ích regiónov získal podºa
sociologa Krivého aj zdôrazÀovaním
sociálneho rozmeru svojej politiky.
Juh v˘chodného Slovenska, podobne ako
celé juÏné Slovensko, volil inak. Radiãová
zvíÈazila v RoÏÀave, Ko‰iciach-okolí, vo
v‰etk˘ch ‰tyroch ko‰ick˘ch okresoch aj
v Trebi‰ove.
ÚãasÈ v oboch v˘chodoslovensk˘ch
krajoch bola najniÏ‰ia na Slovensku - v
Pre‰ovskom kraji dosiahla 47,75 a v
Ko‰ickom kraji len 45,97 percenta.
Celo‰tátna úãasÈ sa vy‰plhala na 51,67
percenta.
Celkove získal Ga‰paroviã 55 % a
Radiãová 45 %
***

Obama ukonãil náv‰tûvu âR
a odlétá do Turecka

Praha -noviny.cz- Americk˘ prezident
Barack Obama ukonãil náv‰tûvu âeské
republiky a z praÏského leti‰tû sv˘m
speciálem Air Force One odletûl do
Turecka, které je poslední zastávkou na
jeho nynûj‰í zahraniãní cestû. V âesku
strávil témûﬁ 24 hodin. Na leti‰ti se s ním
rozlouãil ministr zahraniãí Karel
Schwarzenberg.
ObamÛv pobyt v âesku vzbudil
mimoﬁádn˘ zájem, jeho projev na
Hradãanech si v nedûli dopoledne pﬁi‰lo
poslechnout pﬁes 10.000 lidí. Do Prahy
zavítali na summit i pﬁedstavitelé unijní
sedmadvacítky, zÛstali ale ve stínu
amerického prezidenta. Náv‰tûvu
provázela pﬁísná bezpeãnostní opatﬁení i
nûkolik demonstrací, které mûly poklidn˘
prÛbûh.
Obama s manÏelkou Michelle pﬁijel do
metropole v sobotu veãer ze summitu
NATO ve ·trasburku. Ze soukromé
procházky po Praze nakonec zﬁejmû
nebylo nic, na rÛzn˘ch malebn˘ch
praÏsk˘ch místech i pﬁed vytipovanou
restaurací na nûj marnû ãekaly desítky
novináﬁÛ.

Zlat˘m hﬁebem jeho krátkého pobytu se
ale stal nedûlní dopolední projev na
Hradãanském námûstí. Americk˘
prezident v nûm vyzval k vytvoﬁení svûta
bez jadern˘ch zbraní, které oznaãil za
nejnebezpeãnûj‰í dûdictví studené války,
a potvrdil závazek USA sníÏit jadern˘
arzenál.
***

Vizitka pravdûpodobného
budoucího ãeského premiéra

Praha - âTK- Vizitka pravdûpodobného
budoucího pﬁedsedy vlády, jehoÏ
nominaci dnes oznámili pﬁedstavitelé
koaliãních stran a opoziãní âSSD: Jméno:
Jan Fischer; Datum a místo narození: 2.
ledna 1951, Praha; Vzdûlání: Vystudoval
na národohospodáﬁské fakultû Vysoké
‰koly ekonomické v Praze obor statistika
a ekonometrie v roce 1974. V roce 1985
uzavﬁel na V·E postgraduální studium a

získal titul kandidáta vûd v oboru
ekonomická statistika.
Souãasná funkce: Od dubna 2003 je
pﬁedsedou âeského statistického úﬁadu
(âSÚ). Pﬁedchozí zamûstnání a funkce:
Do âSÚ nastoupil jiÏ po vysoké ‰kole; v
roce 1990 se stal místopﬁedsedou tohoto
tehdy je‰tû federálního úﬁadu (ve funkci
zÛstal i po vzniku âSÚ). Od poãátku 90.
let vedl t˘my zpracovávající v˘sledky
parlamentních a komunálních voleb. Na
jaﬁe 2001 pracoval v misi Mezinárodního
mûnového fondu, která zkoumala
moÏnosti budování statistické sluÏby ve
V˘chodním Timoru. Od záﬁí 2000 pracoval
jako ﬁeditel oddûlení produkce spoleãnosti
Taylor Nelson Sofres Factum a od bﬁezna
roku 2002 aÏ do jmenování pﬁedsedou
âSÚ byl vedoucím v˘zkumn˘ch pracovi‰È
fakulty informatiky a statistiky V·E.
âlenství v politick˘ch stranách: Nyní bez

politické pﬁíslu‰nosti. V letech 1980 aÏ
1989 byl ãlenem KSâ.
Rodina: Je podruhé Ïenat˘ a je otcem tﬁí
dûtí.
***

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

6,08 CDN $
16,45 Kã
1,67 CDN $
0,60 EURO
1,26 CDN $
0,80 US $

Universal Currency Converter - 1. 4. 2009

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 1. 4. 2009

Skladování: www.transcomtransport.com

16,36 Kã
27,40 Kã
20,74 Kã
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Pozdrav z nejvy‰‰í ãeské po‰tovny
B˘t kamarád s Krakono‰em je v Praze k niãemu,v Krkono‰ích jedineãná protekce a pro Ïivot na stﬁe‰e âech ouplná nezbytnost. O nepﬁízni pána hor by mohl mluvit
nejen nafoukan˘ Trautenberg, ale i mnozí z tûch, kteﬁí v tûchto ãesk˘ch velehorách do‰li k újmû. O tom, jak si R˘brcoula naklonit existuje bezpoãet legend a poudaãek,
které se tradují uÏ od dávn˘ch dob, kdy zdej‰í horalé je‰tû vzhlíÏeli k vypínajícímu se horizontu s bázní, úctou a pokorou. Jak se ov‰em tehdy sná‰ely pohanské modlitby
a obûtní rituály s kﬁesÈanskou vûroukou se mÛÏeme dnes jen dom˘‰let. KaÏdopádnû Krakono‰ jakoÏto Duch s v˘hodou domácího prostﬁedí a s bezprostﬁední pÛsobností
na místní usedlíky, musel mít nejeden trumf navrch.
zÛstávají klidnû celiãkou zimu, jiné se stûhují tﬁeba po
t˘dnu, ba i po dnech. NuÏe, stalo se i tentokrát, Ïe
V moderní, postm˘tické dobû, s jejím otevﬁen˘m
vládce hor jim pracnû vydlabaná snûhová doupata
mnohoboÏstvím, není pro Pána hor místo. Za této
odfoukl jako peﬁíãko a krkono‰sk˘m polárníkÛm nezbylo,
situace by se mohlo
neÏ potupnû prosit o záchranu rozespalého po‰tovníka.
zdát, Ïe kdysi mocn˘
Je bﬁezen, poutní kaple svatého Vavﬁince zÛstává
Krakono‰ na v‰eliké a
zakleta ve snûhovém krun˘ﬁi. Právû takov˘ pﬁed pár
stále dal‰í a dal‰í lidské
dny strhl ãást vnûj‰ího plá‰tû sousední polské
pokusy pﬁetváﬁet hory v
observatoﬁe. Je bﬁezen, pod horami u potokÛ rozkvétají
zábavní
centrum
koberce bledulí a snûÏenek, tady vládne ledov˘m Ïezlem
zjizvené desítkami
vousat˘ Duch hor. Tváﬁ zvrásnûná starostmi o své
sjezdovek a ãern˘mi
tûÏce zkou‰ené hory, nervóznû bafá z neodmyslitelné
pruhy
asfaltu
rezignoval, Ïe uÏ
zkrátka není schopen
lidské svoloãi úãinnû ãelit.
VÏdyÈ dovolil lanovou dráhu vedoucí aÏ na sam˘
vrchol nejvy‰‰í ãeské hory. VÏdyÈ nezabránil v˘stavbû
nové po‰tovny na SnûÏce. - Prauda praudoucí, ale na
druhou stranu je to on, kdo urãuje zda-li vás lanovka
nahoru vyveze ãi nevyveze. Staãí jen trochu rozfoukat
vûtﬁíãek, nebo odpustit z kouzelného hrnce Ïìabátko té
nejhust‰í krkono‰ské mlhy. Ale pak také, prostﬁednictvím
sv˘ch vûrn˘ch ochráncÛ pﬁírody, nepﬁipustil na SnûÏce
Ïádn˘ hotel, Ïádnou rozhlednu, ba ani televizní vysílaã.
Jen prostou po‰tovnu bez základÛ a bez sociálního
zaﬁízení.
âeské lidstvo na SnûÏce tedy zastupuje pouze a jen Kaple sv. Vavřince
po‰tovník. Ve svém vrcholovém poustevnickém pﬁíbytku
opatﬁí va‰i pohlednici originálním razítkem a zajistí její
odeslání nejbliÏ‰ím po‰tovním kurzem. Krom toho nabízí
nesãetné suven˘ry a obãerstvení, abyste získali energii
na cestu do údolí. Nûkteﬁí zas tolik nespûchají. Rádi by
zde i pﬁespali. Na to v‰ak tento skromn˘ podnik zaﬁízen˘
není. A tak musí b˘t po‰tovník neoblomn˘, ba aÏ krut˘,
a nepodléhat prosbám ni vydírání, Ïe dál uÏ nemÛÏete,
Ïe padnete vyãerpáním, Ïe zbloudíte a Ïe vás bude mít
na svûdomí a podobnû.
Dal‰í specifickou skupinou náv‰tûvníkÛ ãeské
superhory jsou takzvaní messnerovci, jak si je po‰tovník
Krakonoš se nedávno rozhodl zlikvidovat
sám otitulkoval. Tedy turisté propadlí adrenalinov˘m polskou observatoř
aktivitám, k nimÏ patﬁí i bivakování okolo vrcholové kóty
1602 m. V zimû je to jen pro ty nejzocelenûj‰í ze fajfky nacpané ãarovn˘m koﬁením z RÛÏenãiny
zocelen˘ch a kvalitní záhrab v závûji je nutností. Ov‰em zahrádky. Odplouvající obláãky jako obﬁí vzducholodû
není závûj jako závûj. Ná‰ po‰tovník ví o tomhle své a kﬁiÏují nad ztemnûl˘mi hﬁbety hor. Kdo chce, mÛÏe z
pﬁiãítá to jednoznaãnû Krakono‰ovu, ponûkud nich vyãíst poselství, Ïe respekt a pokora k horám je ten
nejlep‰í zpÛsob, jak se kamarádit se stále mocn˘m,
zlomyslnému, humoru.
I nenechal si tuto zku‰enost pﬁed messnerovci pouze ano opakuji, stále mocn˘m, Krakono‰em.
© Text a foto: Miroslav Petr -Hradec Králové
pro sebe, nicménû odváÏní pﬁespávaãi jeho slov nedbali.
***
Nevûﬁili, Ïe nûkteré návûje, závûje a pﬁevûje zde
oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ a TV seriálÛ nabízí premiérovû celou ﬁadu
oblíben˘ch seriálÛ, které navazují na pﬁedchozí velice úspû‰né ãásti
EDEN
Seriál ‰esti napínav˘ch pﬁíbûhÛ ze souãasnosti, jejichÏ hlavním hrdinou je detektiv
Honza Boudn˘, kter˘ je pﬁi policejním zásahu postﬁelen a v dÛsledku svého zranûní doÏivotnû upoután na
invalidní vozík, nicménû stále úãinnû detektivÛm pomáhá.
P¤ÍKOPY
Série ‰esti pﬁíbûhÛ volnû navazující na seriály Námûstíãko a Náves a rozvíjí dal‰í osudy nûkter˘ch postav,
které dále sleduje.
POSLEDNÍ SEZÓNA
Dramatick˘ seriál sleduje osudy profesionálního hokejisty, kter˘ se po letech úspû‰ného pÛsobení v Kanadû a
USA vrací do vlasti. Av‰ak v‰ecko je jinak…
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ,
TV seriálÛ a zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:
VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
E-mail: video.el@videoelcanada.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com

Přenosné kontejnery: 1-800-354-9046
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Prázdno je v hlavû,
Ïe se nic neví o dálavû?
„V‰iml sis, Ïe do nedávna platné
porovnávání, co kdo má se v posledních
letech pﬁeonaãilo do spoleãenské
konverzaãní kompetice: kde kdo cestoval?“
Touto otázkou a potﬁesením ruky mne
uvítal Zdenûk v kavárnû Books&Beans.
Dopíjel uÏ kafe, listoval v knize Tisíc míst,
která musíte nav‰tívit a ‰klebil se. KdyÏ se
Zdenûk ‰klebí, znamená to, Ïe bude nûco
tepat, a nebudu-li s ním tepat do nûãeho
co zvolil, zaãne tepat mne za nezájem k
jeho zájmÛm.
„Tak povídej,“ ﬁekl jsem sedaje ke stolku,
„Nûkdo kdesi byl, kdes nebyl a teì závidí‰?“
„Vole,“ ﬁekl mi nûÏnû a s v˘znamnou
odmlkou, coÏ pochytil z Korespondence
Voskovce s Werichem, kterou jsem mu
pÛjãil k pﬁeãtení (a ne k napodobování) a
teì ty jemné uráÏky mezi kamarády beru
bez trpkosti.
„Vole,“ opakoval, „dobﬁe ví‰, Ïe od závisti
jsem se omyl uÏ dávno jako od ‰píny, která
na‰ince hyzdí mezi lidmi i pﬁed zrcadlem o
samotû.“ Napil se kávy a pokraãoval: „Chtûl
jsem vûdût, zda sis v‰iml toho pﬁesunu od
akumulování vûci k hltání cestovních a
exotick˘ch lokalit?“
„To se ptá‰ toho pravého,“ vybuchnul
jsem, „star‰í syn je dnes v Phnom Penhu
a ten mlad‰í chystá svatbu na pláÏi
Kostariky. Povûz mi cosi nového na to
téma!“
Zdenûk se zarazil, Ïe mi sáhnul na
boláãek, a smíﬁlivû se optal: „Co pí‰e
synek?“
„Co pí‰e? Îe je v Phnom Penhu dusno a
horko; Ïe je tam zahnívající smrad a Ïe byli
u pyramidy deseti tisícÛ lebek sesbíran˘ch
na polích po ﬁádûní rud˘ch KhmerÛ.“
„Aha,“ vyjeknul Zdenûk, „taková dálka a
nic nového co bych nevûdûl. To jsem chtûl
mrsknout do debaty, Ïe se mi jeví
prodluÏování vzdáleností a zmen‰ování
objevování nov˘ch vûcí, které by
posluchaãe pﬁekvapily jak bych si prosil.
Jeden mÛj znám˘ letûl do Pekingu, vlakem
jel pﬁes Mongolsko do Irkutska. Toho jsem
se optal jak se mu líbil Bajkal, a on nevûdûl,
Ïe Irkutsk je na západním bﬁehu Bajkalu;
optal jsem se, jak vypadá Irkutsk, a on mi
ﬁekl, Ïe jako kaÏdé mûsto.“
Navázal jsem okamÏitû, Ïe jedna moje
známá je právû teì v Pekingu a záÏitky
shrnuje takto: „Sedím u poãítaãe v baru v
na‰em hostelu, moc pûknû kolem, ale
okna v‰echna otevﬁená, dveﬁe také, v‰ichni
mají na sobû bundy, Westerners jsou
nastydlí, ale domorodci ne. Nastydlí jsme
z prÛvanu, ale ka‰leme z hroznû ‰patného
vzduchu. VûÏiãky mrakodrapÛ nejsou ani
vidût a smrad z uhlí je silnû ve vzduchu,
jeden porozumí pak, proã siln˘m zvykem
âíÀanÛ je plivání. Flusance jsou v‰ude...“
„Tohle v‰ecko vím,“ ﬁekl Zdenûk, „a
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(416) 533-0080

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

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

nebudu tam jezdit ani za honoráﬁ!“
Sedûli jsme, mlãeli a mudrovali nad
zpustlou komercí cestování. Beznadûjnost,
anebo bezdûjnost na‰í besedy, pﬁeru‰il
Zdenûk: „Vûﬁ mi, Ïe jsem nikdy nenav‰tívil
mûsto, ostrov ãi povodí, abych si o tom v
pﬁedstihu nepﬁeãetl aspoÀ 2-3 kníÏky? A
prohla‰uji na svou ãest, Ïe není vût‰í
poÏitek na cestách neÏ potkat nûco, co uÏ
ãlovûk nûjak zná. Aby si to potvrdil.“
„Pravda,“ ﬁekl jsem nad‰en shodou, neb
jsem rád, kdyÏ mám mám s ním stejn˘
názor, „vzpomínám na své rodiãe, kdyÏ
jsme ty starou‰ky zavezli na Niagaru a oni
dva stáli tam v de‰ti a nahlas zpívali
písniãku Na bﬁehu Niagary, stojí tulák star˘,
na svou první lásku vzpomíná! a bylo to
fascinující, Ïe se chodci kolem zastavovali
a koukali na ty staré blázny, kteﬁí vidûli, co
uÏ vûdûli, a rozpl˘vali se potû‰ením, Ïe to
vidí na vlastní oãi. O pár let pozdûji, kdyÏ
pﬁijeli znova, nejvíc ze v‰eho chtûli na
Niagaru znova...“
„Vsadím se, Ïe Tvoji rodiãe nejen vidûli,
ale proÏili Niagaru aÏ do dna.“
„Hahaha,“ zasmál jsem se, „oni tehdy
letûli letadlem poprvé v Ïivotû, prvnû byli v
zahraniãí a v‰ecko jim bylo nové a byli jak
u vytrÏení ten cel˘ pÛlrok u nás.“
Zdenûk mi podal knihu Patricia Schultz:
1000 Places to See before you Die a optal
se „Toto zná‰?“
„Náhodou ano,“ ﬁekl jsem, „dostal jsem ji
od syna k ‰edesát˘m narozeninám. Byla
nad tou knihou u nás veliká debata a
legrace, kdyÏ jsem spoãítal, Ïe abych v
pﬁí‰tích dvaceti letech svého Ïivotního
podzimu nav‰tívil 1000 míst, musel bych
nav‰tívit jedno místo kaÏd˘ víkend, protoÏe
tûch budoucích dvacet let má tisíc
víkendÛ...“
„UÏ jsem ti ﬁekl nejkrat‰í zprávu z mûsíãní
dovolené v ¤ecku? Jel tam mÛj soused a
kdyÏ se vrátil a já se ptal jaké to bylo, ﬁekl
mi: ,Upﬁímnû ti doporuãuji ¤ecko’.“
„A nic víc?“ loudil jsem.
„Ani slÛvko, ani obrázek, jen to upﬁímné
doporuãení nav‰tívit ¤ecko.“
„Ach jo,“ povzdechl jsem si, „podle mého
gusta je mluvení o cestovním záÏitku stejnû
dÛleÏité jako ten záÏitek.“
„Já vím,“ ﬁekl Zdenûk, „o ¤ímu jsi mluvil
dva roky neÏ jste jeli do ¤íma znova.“
„Mám sousedy, kteﬁí si dali k VánocÛm
dovolenku v Dominikánské republice. Tam
jsme byli ve stejném resortu Juan Dolio, a
velmi jsme jim doporuãovali uskuteãnit ten
nápad. Vrátili se za deset dní a hlavní
záÏitek byl, Ïe cosi první veãer pojedli,
dostali ohromn˘ prÛjem a strávili cel˘ t˘den
sezením na záchodû. Váleli jsme se
smíchy, kdyÏ barvitû líãili boj o záchodovou
mísu.“
Sotva jsem se vrátil domÛ, telefonoval
kavárník Matthew z Books&Beans, Ïe jsme
tam zapomnûli nádhernou knihu 1000
Places to See before you Die. Zavolal
jsem ZdeÀkovi, Ïe v kavárnû zapomnûl
knihu a Zdenûk ﬁekl, aÈ si tu motanici
Mathew dá na polici v Kavárnû, Ïe on ten
obrázkov˘ prÛjem nechce mít doma. Tím
skonãila na‰e beseda o cestování a jsem
rád doma kde jsem.
Zdravím a pﬁeji hezk˘ den a v‰ecko dobré
na cestách!
Ross Firla - Sudbury
***
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O fordech, chryslerech a jin˘ch vozidlech
Dost pravdûpodobnû si teì vykoleduji nelibost nejednoho ãtenáﬁe. To, o ãem se
krátce zmíním napadlo mne uÏ mnohokrát, procházeje se ulicemi mûsta nebo jimi
projíÏdûje. Ano, vût‰inou autem. A to nemám na mysli jenom moje mûsto, ale velmi
mnoho mûst jin˘ch. A návdavkem je‰tû obãasnou podívanou televizní. Tedy,
pohled na svût automobilÛ! Toho fenomenálního vynálezu, kter˘ sice je uÏiteãn˘,
ale pﬁiná‰í i smrt, v˘robku kdysi povaÏovaného za skvûlou moÏnost rychleji neÏ
kdykoli dﬁíve dostat se z jednoho místa na jiné, dnes pro velmi mnohé znak
postavení, majetku a luxusu.
Rok po roce automobilov˘ prÛmysl zaplavuje trh nov˘mi, dokonalej‰ími, silnûj‰ími,
rychlej‰ími, s palubní deskou jako v letadle vybaven˘mi vozidly, pod kapotou stovky
koÀsk˘ch sil. KÛÀ, kter˘ kdysi obstarával stejné sluÏby, nemá ponûtí o tom, jak je
jeho zdatnost a síla pouÏita k hodnocení tûchto vozidel.
Nejednou mû napadlo, kdyÏ jsem uvidûl tam ãi onde, desítky, stovky stojících,
nale‰tûn˘ch automobilÛ nejposlednûj‰ích roãníkÛ ãi sledoval v televizi provoz na
v˘robní lince a pﬁedstavoval si v‰e, co je s v˘robou takového automobilu spojeno,
dodávka materiálu, jeho zpracování, kanceláﬁe designérÛ promûÀujících rok co rok
tvar modelÛ, ale hlavnû, kdyÏ jsem se díval na ty nekoneãné spousty vyroben˘ch
vozidel, rok co rok nûjak jin˘ch, sofistikovanûj‰ích, kam oko pohlédne, nejen
automobily právû slouÏící, ale nespoãet jin˘ch nov˘ch, ten kolobûh materiálu.
A to mû nejednou napadlo: prodá se to v‰echno? A tu jsem si vzpomnûl na
kamaráda ve Winnipegu, kter˘ v dobû kratiãkého pﬁechodného zamûstnání mûl za
úkol na jakési skládce rozﬁezávat bruslaﬁské boty dovezené firmou Eaton’s, stejnû
jako onu nauku marxismu, Ïe kapitalisté házejí kávu do moﬁe, aby mohli udrÏovat
v˘hodnou cenu.
Ale ãas oponou trhnul a zmûnûn svût, jak pravil básník!
Strach a smutek zmocÀuje se tisícÛ zamûstancÛ automobilek. Jejich majitelé, po
letá mocní, obracejí se k bankám o pomoc, aby své veletovárny nemuseli zavﬁít.
Proã se tahle v‰echna panika dûje (a to nejen v automobilovém prÛmyslu) nemám
teì v úmyslu laicky rozebírat. Ale chce si mi ﬁíct jen tolik, aã se soucitem pro
zamûstnance, kteﬁí musí opustit v˘robní linky fordÛ, chryslerÛ a GM: potﬁebuje snad
ãlovûk ke spokojenosti a vÛbec k solidnímu Ïivotu, aby rok co rok bylo vyrábûno tolik
vozidel, nov˘ch, draÏ‰ích ... ano, dobré je na tom, Ïe snad i bezpeãnûj‰ích?
Je snad nezbytné, aby majitel nového automobilu zbavil se po dvou, tﬁech letech,
aã je‰tû dobﬁe slouÏí? A je snad dnes na svûtû mnohokrát více milovníkÛ divoãiny,
pro které je SUV vcelku opodstatnûn˘m typem, bez ohledu na spotﬁebu paliva, bez
ohledu na krizi let sedmdesát˘ch? Je kaÏdá rodina vlastnící SUV mnohopoãetná?
Snad je tato moje úvaha zcestná a snad je poãínání automobilového prÛmyslu
promy‰lené a opodstatnûné. Pochybuji. NeboÈ v dobû, kdy poptávka je v jakési
shodû a rovnováze s nabídkou, sotva by mohlo dojít k dne‰ní situaci, kdy kapitáni
automobilového prÛmyslu promûÀují se v Ïebráky, jejichÏ existence je v rukou
bankéﬁÛ. A banka v samé podstatû existuje z rozdílu mezi úrokovou mírou penûz
veﬁejnosti a podniklatelÛm pÛjãovan˘ch a úrokovou mírou vyplácenou klientÛm,
kteﬁí jí své peníze svûﬁily.
Odborníci nevidí ﬁe‰ení nastalého problému v dodávce novû nati‰tûn˘ch penûz.
Zda se tato teorie skuteãnû pﬁísnû dodrÏuje, na to nejsem povolan˘m znalcem.
Ale k podstatû tohoto ãlánku: pokud by se mnoÏství na kupce ãekajících automobilÛ
v‰eobecnû sníÏilo o podstatné procento, nikterak bych kvÛli tomu neztratil spánek,
ani pocit, Ïe na blahobytu, v nûmÏ, pﬁiznejme si to, dneska Ïijeme, se nûco valnû
zmûnilo k hor‰ímu. Byly dávné doby, kdy jeden si mohl koupit almaru jenom kdyÏ
na ní mûl dost penûz.
Neptám se ani neﬁíkám, Ïe ty ãasy byly lep‰í. Nebyla ale ke shlédnutí ãísla hodnotící
stav burzy a tedy stav hospodáﬁství na obrazovkách poãítaãÛ. Dneska jsou takové
informace znaãnû znepokojující.
Ale Ïivot je pr˘ jen posloupnost cyklick˘ch zmûn, neboli jak uÏ vûdûli Voskovec a
Werich, Ïe Ïivot je jen náhoda, jednou jsi dole, jednou nahoﬁe. BohuÏel lidská
hamiÏnost na místech vysok˘ch a mocn˘ch zpÛsobuje, Ïe nelze b˘t stále nahoﬁe.
Zda je to vÛbec moÏné, toÈ otázka hodná onoho b˘t ãi neb˘t.
Vladimír Cícha - Vancouver
***
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KdyÏ nehraje obrana, padá hodnû branek!

Kvalifikace MS
Slováci vyhráli v Praze a mají
‰anci na postup!
V˘sledky z minulé soboty a stﬁedy zamíchaly
poﬁadím v 3. kvalifikaãní skupinû. KdyÏ se
konãil sobotní pﬁátelsk˘ zápas mezi Anglií a
Slovenskem za stavu 4:0, televizní komentátor
oznaãil v˘kon Slovenska jedním slovem:
„Hrozn˘!“ a nikdo by na Slovensko pﬁed
stﬁedeãním utkáním v Praze na Letné nevsadil
ani zlámanou gre‰li. JenÏe ani âe‰i v Mariboru
neoslnili a pouze tyã Baro‰e stojí za zmínku
pﬁi bezbrankové remíze se Slovinskem. Trenér
Weis v‰ak ãaroval. A v Praze do branky místo
Seneckého postavil Muchu. Televizní utkání
v Praze mûlo nejen pﬁíchuÈ derby, ale i svou
raritu, protoÏe u komentátorského mikrofonu
se snad poprvé od rozdûlení federace stﬁídali
ãesk˘ komentátor Tomá‰ Radotínsk˘ a Slovák
Slavomír Jurko. Oba byli neuvûﬁitelnû
dÏentlmen‰tí, fandili svému muÏstvu, ale
dovûdûli jsme se i spoustu novinek z obou
t˘mÛ. Slavomír Jurko mûl i nûkolik vtipn˘ch
poznámek. Jako, Ïe v âechách padla vláda a
moÏná, Ïe po zápase padne i Rada, coÏ
nûkteﬁí televizní nad‰enci nebyli schopni
unést. V samotném zápase byl v‰ak slovensk˘
t˘m hrající v bíl˘ch dresech od zaãátku lep‰í a
obzvlá‰tû ·esták procházel ãeskou obranou,
jak chtûl a v 22. minutû po chybû Rozehnal
zajistil hostÛm vedení, které trvalo osm minut,
kdy po rohovém kopu si dal ·krtel hlavou
vlastní gól. V druhém poloãase do‰lo k
neplodné ãeské pﬁevaze, pﬁi které David
Jarolím nastﬁelil tyã. KdyÏ uÏ se zdálo, Ïe
utkání skonãí nerozhodnû vystﬁelil Jendri‰ek,
jeho stﬁelu staãil âech pouze vyrazit a a
Jendri‰ek dorazil do prázdné branky. Mezi
smutné hrdiny patﬁí polsk˘ brankáﬁ Boruc,
kterému v Belfastu v zápase se Severním
Irskem pﬁeskoãil pﬁi malé domÛ míã nohu, coÏ
rozhodlo o prohﬁe Polska 2:3. NejblíÏe k
postupu na MS v JiÏní Africe mají Slovensko
a Severní Irsko.
***

Toronto-Boston 5:7 (3:3, 1:4, 1:0)
Nejlep‰ím hráãem utkání byl vyhlá‰en dvaaãtyﬁicetilet˘ Mark Recchi,
kter˘ vstﬁelil dvû branky, ale pﬁi tom v hodnocení plus/minus získal
jeden záporn˘ bod. Tato skuteãnost charakterizuje sobotní utkání
Toronto-Boston. Útoãilo se, padaly branky, ale nikdo nebránil. V první
tﬁetinû se obû muÏstva stﬁídala ve vedení, kdyÏ Ponikarovskij vstﬁelil
v druhé tﬁetinû svÛj druh˘ gól a zajistil Torontu naposled vedení, zdálo
se, Ïe se ‰tûstûna pﬁiklání na stranu domácích, ale staãilo osm minut
v druhé tﬁetinû a hosté vedli o tﬁi branky, z nichÏ ‰estou a jak se
ukázalo pozdûji vítûznou vstﬁelil po pûkném sólu David Krejãí. Po této
brance vystﬁídal v domácí brance nejistého Poggeho, jednaãtyﬁicetilet˘
Courtis Joseph a brankostroj ustal. Sice je‰tû jednou inkasoval
branku z hole Wheelera, ale byla jediná z jedenácti stﬁel, zatímco
Pogge inkasoval ‰est gólÛ z dvaceti. PoÏádali jsme tedy autora
vítûzné branky Davida Krejãího, aby tuto branku popsal: „Do‰lo k
rychlému pﬁeãíslení, nabral jsem rychlost a kdyÏ jsem byl pﬁed
brankáﬁem, tak jsem volil stﬁelu mezi nohy!“
ABE: Jak hodnotíte tuto sezónu?
DK: Sezóna je zatím v˘borná, ale záleÏí teì na závûru a hlavnû na
play-off. Sezónu budu hodnotit po play-off?
ABE: Poslednû jste ﬁíkal, Ïe byste chtûl koneãnû nûco vyhrát?
DK: Podaﬁilo se nám vyhrát divizi, teì máme namíﬁeno na vítûzství
v konferenci a pak koneãnû play-off a nûco tam dokázat.
ABE: UÏ o tom hovoﬁíte?
DK: Samozﬁejmû, blíÏí se to a my tam jsme a proto kaÏd˘ zápas
bereme jako pﬁípravu na play-offs.
***

Montreal bodoval, Toronto bylo odevzdané
Toronto-Montreal 2:6 (0:2, 0:2, 2:2)

Toronto nemûlo v utkání, co ztratit a Montreal byl motivován postupem
do Stanley Cupu. Podle toho vypadalo utkání, zatímco montreal‰tí
pozornû bránili obrana Toronta byla dûravá jako cedník. Pro torontskou
obranu bylo pouze pozitivní to, Ïe Tomá‰ Kaberle po zranûní odehrál
Finále jako vloni: Slavia-Karlovy Vary
21:31 minut. Na druhé stranû se daﬁilo Romanu Hamrlíkovi, kter˘ si V první semifinálové sérii byl stav mezi Spartou a Karlov˘mi Vary 1:3 na

zápasy. Spartû se sice podaﬁilo sníÏit, kdyÏ v pátém zápase zvítûzila po
prodlouÏení 2:1, ale v ‰estém zápase vyhráli hokejisté z VarÛ 4:1. V druhé
sérii Slavia vyhrála zb˘vající tﬁi zápasy: nejprve v Plzni 3:1 a 6:1 a v Praze
6:5 po samostatn˘ch nájezdech. Ve finále se pak první dva zápasy hrály v
Karlov˘ch Varech. V prvním Energie vyhrála 4:1 v druhém Slavia 5:1. Stav
finálové série je tedy 1:1 na zápasy a pﬁí‰tí tﬁi utkání se hrají v Praze.
V baráÏi o ligu porazila Mladá Boleslav Ústí 4:0 na zápasy. V pﬁí‰tím roãníku
bude hrát ligu také Brno, které odkoupilo licenci od Znojma.
***
Na Slovensku se odehrálo drama v sérii Slovan-Skalica: v pátém zápase
zvítûzil Slovan 4:2, ale v ‰estém vyhrála doma Skalica 3:1. V sedmém
zápase rozhodlo aÏ prodlouÏení o vítûzství Skalice 3:2. RovnûÏ druhé
semifinále se hrálo na sedm zápasÛ Ko‰ice v posledních tﬁech zápasech
hrály se Zvolenem 3:1, 3:4 a 8:2. Ve finále pak dvakrát vyhrály doma nad
Skalicí 4:2 a 3:1 a venku 5:2 a dûlí je jen jedno vítûzství od mistrovského
titulu. BaráÏ: Spi‰. Nová Ves-KeÏmarok 3:2, 1:0, 4:2, 2:5 a 3:1. Spi‰. Nová
Ves postupuje do ligy. Poprad-Pie‰Èany 9:2, 6:2, 4:3 a 2:1 po prodlouÏení.
Poprad zÛstává v lize.
V pﬁípravû na MS porazilo Slovensko dvakrát âesko 4:1 a 5:1.
***

Tabulka 3. skupiny
1. Sev. Irsko
2. Slovensko
3. Polsko
4. âesko
5. Slovinsko
6. San Marino

7
5
6
6
6
6

4
4
3
2
2
0

1
0
1
2
2
0

2
1
2
2
2
6

12:6
10:6
18:7
6:4
5:4
1:25

13
12
10
8
8
0

Slavia okusila hoﬁkost poráÏky
Po reprezentaãní pﬁestávce pokraãovala
Gambrinus liga. K pﬁekvapení do‰lo v sobotu,
kdy Baník Ostrava si chtûl udobﬁit diváky a
umoÏnil jim bezplatné vstupné na utkání s Plzní.
Domácím se v‰ak nûco nepodaﬁilo a prohráli
1:4. V dresu plzeÀsk˘ch zahrál dobﬁe Pavel
Horváth, kter˘ zaznamenal i jednu branku z
penalty. V nedûli odpoledne podepsali nad sebou
ortel zlín‰tí fotbalisté, pﬁestoÏe vedli nad
Teplicemi 1:0, nakonec inkasovali v poslední
minutû vyrovnávací branku na 1:1. Ani ÏiÏkovská
Viktorka nedokázala zvítûzit v Boleslavi a hrála
zde nerozhodnû 0:0. Jablonec dokázal po páté
na jaﬁe zvítûzit, tentokrát zdolal doma âeské
Budûjovice 2:0. StﬁíÏkov‰tí Bohemians se
tentokrát odstûhovali na Strahov a zvítûzili nad
Pﬁíbramí 1:0. Ve veãerním televizním utkání
Olomouc-Slavia po nudném prvním poloãase se
v druhém poloãase Slavia koneãnû dostala do
oãekávaného náporu, ale v 64. minutû domácí
David Kobylík po centru z pravé strany rozhodl
o tom, Ïe body zÛstaly v Olomouci. Zápas SpartaLiberec se hrál aÏ po na‰í uzávûrce v pondûlí.
***

Tabulka po neúplném 22. kole:
1. Slavia
2. Sparta
3. Boleslav
4. Jablonec
5. Liberec
6. Ostrava
7. Teplice
8. Olomouc
9. PlzeÀ
10. Brno
11. Bohemians
12. Budûjovice
13. Pﬁíbram
14. Kladno
15. ÎiÏkov
16. Zlín

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

15 5 2 44:15
11 5 5 34:18
10 7 5 29:24
11 4 7 25:24
10 6 5 29:22
10 4 8 33:25
9 6 7 25:16
9 6 7 27:29
6 9 7 30:29
7 6 9 24:25
7 4 11 25:32
4 13 5 18:27
6 5 11 21:29
6 5 11 15:31
3 6 13 18:30
2 7 13 13:34

50
38
37
37
36
34
33
33
27
27
25
25
23
23
15
13

April 9, 2009
pﬁipsal dvû asistence. Jednu asistenci si pﬁipsal i Tomá‰ Plekanec.
O vítûzství hostí se v‰ak zaslouÏil hlavnû brankáﬁ Jaroslav Halák,
kter˘ z 36 stﬁel inkasoval pouze dvû branky a drÏel ãisté konto pln˘ch
42 minut a 11 vteﬁin. Proto jsme ho poÏádali po utkání o rozhovor:
ABE: Dne‰ní utkání bylo velice dÛleÏité, prakticky se v nûm
rozhodovalo o va‰í úãasti ve Stanley Cupu, jak moc jste byl
nervozní?
JH: Urãitû jsem byl nervózní, jako ostatní spoluhráãi. Uvûdomovali
jsme si dÛleÏitost zápasu. SnaÏili jsme se hrát, co nejlépe a po
ãtyﬁiceti minutách jsme si vytvoﬁili ãtyﬁgólov˘ náskok.
ABE: Do poslední tﬁetiny jste nastupovali jiÏ klidnûj‰í nemrzelo
vás, Ïe jste pﬁi‰el o bezgólov˘ v˘sledek?
JH: Ano, mrzí mne to, ale takov˘ je hokej. Toronto mûlo pﬁi tûch
brankách i hromadu ‰tûstí, ale dÛleÏitá je v˘hra.
ABE: Co bylo nejtûÏ‰í v tomto zápase?
JH: Urãitû zaãátek zápasu, kdy Toronto mûlo nûkolik ‰ancí, ale
nepodaﬁilo se mu dát branky, zatímco nám ano.
ABE: Jak byste hodnotil leto‰ní sezónu?
JH: Byla lep‰í neÏ minulá, chytal jsem více neÏ jsem ãekal, ale je‰tû
není konec, máme pﬁed sebou ãtyﬁi zápasy.
ABE: V statistikách jste na tom nejlépe v poãtu zásahÛ, hor‰í
je to v prÛmûru na utkání, proã je zde tento rozdíl?
JH: KaÏd˘ zápas je jin˘, nûkdy muÏstvo hraje lépe jindy hÛﬁe. Nûkdy
brankáﬁ podá dobr˘ v˘kon, ale nepomÛÏe to.
ABE: V pﬁípadû, Ïe postoupíte do Stanley Cupu, budete hrát
proti Bostonu nebo New Jersey, tam pro zmûnu vy nemáte, co
ztratit…
JH: KdyÏ postoupíme do play-off, tak uÏ je jedno, koho dostaneme.
Boston, New Jersey i Washington mají své kvality. KaÏd˘ zápas je
jin˘ a nûkdy ty tyãky hrají spolu s námi, nûkdy proti. V Stanley Cupu
je to, o nûãem jiném, tam zaãíná nová sezóna od zaãátku a v‰ichni
jsou na tom stejnû.
Ale‰ Bﬁezina

Slovenská CorgoÀ liga
Montrealský Roman Hamrlík brání před
Jaroslavem Halákem

22. kolo: Îilina-Zl. Moravce 2:1, Slovan-Banská Bystrica 5:0, ArtmédiaTatran Pre‰ov 3:0, Ko‰ice-RuÏomberok 2:1, Nitra-Dun. Streda 3:0,
Trnava-Dubnica 0:2.
***

