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JiÏ dnes se objednávají rÛzné recepce a svatby na
atraktivní data v tomto roce. Zﬁejmû nejpopulárnûj‰í
bude datum 20. ﬁíjna 2010, vÏdyÈ to bude 20. 10. 2010,
ale atraktivní zﬁejmû bude i datum deset dní pﬁed tím,
10. 10. 10. Pﬁed devíti roky jsme vstoupili do tﬁetího
tisíciletí a letos se skonãí jeho první dekáda. Pﬁed deseti
lety se svût hrozil katastrofy Y2K, a ta pﬁi‰la o nûco
pozdûji v 911 nebo-li 11. záﬁí 2001.
Chci se v‰ak vrátit k jinému datu, a to k 1. lednu 1990,
kdy pﬁednesl svÛj první projev novû zvolen˘ prezident
Václav Havel. Bylo to po bouﬁliv˘ch oslavách v Praze
na Smíchovû, v Domû ÏelezniãáﬁÛ, kde se se‰li snad
v‰ichni disidenti. Václav Havel oznámil, Ïe na‰e zemû
nevzkvétá. Koneãnû nûkdo mocn˘ zvolal, Ïe císaﬁ je
nah˘. Oznámil nûco, co v‰ichni vûdûli, o ãem si v‰ichni
do té doby povídali, ale nikdo to nevyslovil nahlas.
Pﬁislíbil také obrovskou vûc, Ïe budou svobodné volby.
Neuplynuly ani dva mûsíce a nová hlava státu pﬁijela do
Kanady leteck˘m speciálem sovûtské v˘roby. V Torontu
se omluvil za minul˘ reÏim a za pﬁíkoﬁí, které exulantÛm
komunistick˘ reÏim zpÛsobil a rovnûÏ slíbil, Ïe uÏ se to
nikdy nebude opakovat. Doporuãil bez hlub‰í znalosti
pomûrÛ, aby se krajanské organizace rozdûlily na
ãeské a slovenské a odletûl dál do Washingtonu, aby
byl pﬁijat v Bílém domû a promluvil v Kongresu.
V roce 1990 se pak uskuteãnily první svobodné volby,
po kter˘ch nastal ‰turm dvou kohoutÛ, Václava Klause
a Vladimíra Meãiara, jakési kohoutí zápasy na jednom
smeti‰ti, které se skonãily rozpadem âeskoslovenska,
takÏe vznikla smeti‰tû dvû.
Dennû jsme pak mohli z praÏského rozhlasu sl˘chat
zpravodajství o budování kapitalismu. To, co se jinde
budovalo roky, my jsme udûlali za nûkolik mûsícÛ,
t˘dnÛ ba dokonce i dnÛ. Zaãaly se nám vtloukat do
hlavy nové klíny.
Veselost, aÏ se nûkteﬁí poslanci smíchy plácali do
kolen, zpÛsobil návrh, Ïe by po rozpadu âeskoslovenska
mohlo b˘t dvojí obãanství. Václav Klaus vtipnû dvojí
obãanství pﬁirovnal k tûhotenství, Ïe buì je nûkdo
obãanem jednoho státu nebo není, ale nemÛÏe b˘t i
neb˘t. Za toto pﬁirovnání, kterého snad poprvé pouÏil
vídeÀsk˘ rodák Jára Cimrman, ho krajané na
Masaryktownu odmûnili bouﬁliv˘m potleskem. MoÏná
za trest to obãanství dodnes mnozí z nás nemají.

Z ãerné kroniky
Ve tﬁi hodiny v noci se Ïena potichouãku vkradla do sousední
místnosti.
Kladivem rozbila 19-palcov˘ monitor, cédéãka polila
lepidlem, poãítaã vyhodila oknem. Tiskárnu utopila ve vanû.
Vzala golfové hole a v‰echny i s báglem narvala do popelnice.
KdyÏ uÏ byla venku, stavila se v garáÏi a zuﬁivû zaãala bu‰it
kladivem do motocyklu Harley Davidson, rok v˘roby 1958.
Pro jistotu je‰tû proﬁezala obû pneumatiky.
Doma je‰tû pro jistotu roz‰lapala tenisovou raketu a do
botasek na nohejbal natloukla hﬁebíky. Potom se uklidnila a
vrátila se do loÏnice, do tepl postele a pﬁitiskla se k boku
svého nic netu‰ícího spícího manÏela a usínala s blaÏen˘m
pocitem, Ïe uÏ teì ve‰ker˘ voln˘ ãas bude do konce Ïivota
vûnovat jejich lásce a do smrti se od ní nehne.
A mûla pravdu ... do konce Ïivota jí zb˘valy je‰tû ãtyﬁi
hodiny.
***

V‰e nejlep‰í v tomto roce pﬁeje sv˘m ãtenáﬁÛm a pﬁátelÛm
Satellite
S neuvûﬁitelnou rychlostí se vybudovaly hranice mezi
âR a Slovenskem, aãkoliv tﬁeba mezi skandinávsk˘mi
státy anebo Beneluxem Ïádné nebyly. A nebylo jich
zapotﬁebí ani mezi âeskem a Slovenskem. Tyto hranice
o patnáct let pozdûji ve v‰í tichosti zmizely a nikomu
nevadí, Ïe je tu opût korzo.
Podobnû tomu bylo s mûnou. Dovûdûli jsme se, Ïe
spoleãná mûna nemÛÏe existovat. Opût pﬁímo druhou
kosmickou rychlostí se okolkovaly peníze, abychom se
dnes pﬁiblíÏili ke spoleãnému Euru. Ironií je, Ïe
Slovensko, pﬁed jehoÏ mûnou se âe‰i chránili, dospûlo
k Euru mnohem rychleji neÏ âR. Otázkou je, jestli je o
co stát.
Nejen Václav Klaus udûlal ﬁadu telemarkÛ, ale i jeho
pﬁedchÛdce Václav I. se vyznaãoval mnoha politick˘mi
manévry a klamání tûlem. Od Moci bezmocn˘ch dospûl
k moci mocn˘ch a tûsnû pﬁed koncem svého
prezidentského období je‰tû na poslední chvíli poÏehnal
zaãínající válku v Iráku, ke které se dnes jiÏ nikdo
nechce hlásit, snad ani její architekt president G. W.
Bush.
Pﬁekotná bytová privatizace trvala tak dlouho, dokud
radní nezjistili, Ïe je to velmi v˘hodn˘ zdroj vedlej‰ích
pﬁíjmÛ. Pak potichu zmizela a tak dodnes mÛÏeme
vidût inzeráty, Ïe nûkdo za pÛl milionu prodá nájemní
smlouvu, ãili prodává nûco, co mu nepatﬁí, zatímco
pﬁipsat nûkoho do nájemní smlouvy i mezi sourozenci
nejde, protoÏe je byt pﬁed privatizací, jak vím z vlastní
zku‰enosti.
Po skvûlém Naganu v roce 1998 a období, kdy ãe‰tí
hokejisté ovládali MS a po úspûchu SlovákÛ na MS v
roce 2002 se jaksi ãe‰tí i sloven‰tí hokejisté (s v˘jimkou
Mariana Gáborika, Zdena Chary a Tomá‰e Kaberleho)
z NHL vytrácejí a nedává se jim mnoho nadûje ani na
leto‰ních OH.

Je‰tû hor‰í je to s ãesk˘m fotbalem, kdy po tuãn˘ch
letech na ME 1996 a 2004 pﬁi‰ly tﬁi hoﬁké pilulky v
podobû MS 2006, ME 2008 a kvalifikace na MS 2010,
kdy âe‰i zdaleka nedosáhli ani na baráÏ. Je‰tû
Ïalostnûj‰í je to v klubov˘ch soutûÏích, kdy jen obãas
nûjak˘ v˘sledek ãeského ãi slovenského muÏstva mÛÏe
potû‰it starcovo unavené srdce.
Nakonec není v‰em dnÛm konec a tﬁeba v tenisu se v
prosinci dostala âeská republika do finále v Davis
Cupu. Pesimismus tedy není na místû a kdo ví, jak
dopadnou sloven‰tí fotbalisté na MS v JAR. ·anci
postoupit ze skupiny, kde jsou Mistﬁi svûta Italové,
Paraguay a Nov˘ Zéland mají, i kdyÏ v anketû iDnes se
vyslovilo 8805 ãtenáﬁÛ, Ïe Slovensko nepostoupí,
zatímco pouze 6963, Ïe postoupí. Rozhodující bude
zﬁejmû 20. ãerven 2010, kdy Slováci hrají s Paraguayí.
A jelikoÏ jsem optimista, tvrdím, Ïe nejenÏe postoupí,
ale Ïe postoupí z prvého místa.
Z ãeho mÛj optimismus vychází? Kdyby mi nûkdo pﬁed
pûtadvaceti lety ﬁekl, co bude dnes, tak bych ho pokládal
za cvoka. Pﬁes v‰echny úlety a blbosti, s kter˘mi pﬁi‰li
a pﬁicházejí mocní tohoto svûta, pﬁes to, Ïe se vloni
zmûnily svobodné volby ve fra‰ku, která bude mít letos
pokraãování, je to dnes lep‰í neÏ to bylo tehdy, aspoÀ
pro nás, kteﬁí jsme byli za Ïeleznou oponou.
Netroufám si v‰ak ﬁíci, jestli je to lep‰í s na‰ím voln˘m
ãasem a s mezilidsk˘mi vztahy, jestli se nemáme bát
nové totality, která pﬁijde od nûkud odjinud, odkud to
nejménû ãekáme.
A proto pﬁeji v‰em ãtenáﬁÛm, aby kromû toho, co se
pﬁeje k novému roku, jako je zdraví, víra, nadûje a láska,
ochraÀovali i svÛj voln˘ ãas a netrávili ho pﬁed
obrazovkou aÈ jiÏ poãítaãe ãi televize.
Ale‰ Bﬁezina
***—-
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Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny do 14. ãervna 2010:

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 Dﬁíve, Unit 21
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Vynikající film Corneliu
Porumboiu

Pﬁídavné jméno
policejní
pﬁijde 15. ledna 2010
do kanadsk˘ch kin

(jiÏnû od kﬁiÏovatky Steeles Avenue West a Dufferin Street)

__________
Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 20:00 do 22:00 hodin

Prostná, aerobik, posilování
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street)
Informace: Haná Jurásková (905) 838-2541
__________

Rekreaãní volejbal muÏÛ a Ïen
se hraje kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
Informace:

Ivo Sypták (416) 656-0490

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 10:00. 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: V
bﬁeznu.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: V bﬁeznu.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: V
bﬁeznu
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
Podrobnosti Jan Mí‰ek, tel. 905-563-854

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

Knihovna na Masaryktownu
Stﬁeda: 16:00-21:00, sobota: 10:00-13:00.

Tel.: 416-439-0792
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 Publications Assistance Program
of the Department of Canadian Heritage
toward our mailing costs.

Kalendáﬁ
16.1. (so)
Potluck Sokola Toronto
***
17. 1. (ne) 17:00
Drew Jureãka - kvartet
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
***
30. 1. (so) 18:00
Spoleãensk˘ ples
Hala kostela sv. Václava
***
31. 1. (ne) 16:30
Dûtské ‰ibﬁinky
Hala kostela sv. Václava
***
11. 2. (ãt) 19:30
Panochovo kvarteto
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
***
13. 2. (so) 19:00
·ibﬁinky Sokola Toronto
Hala kostela sv. Václava
***
14.2. (ne) 18:00
Valentinsk˘ bál s Lenkou Filipovou
Canada SK, Entertainment
Mississauga Grand Banquet and
Convention Centre
35 Brunel Road.
***
27. 2. (so)
Zimní sokolské hry
Horseshoe Valley Ski Resort
***
7. 3. (ne)
Valná hromada Sokola
***
14. 3. (ne) 17:00
Karolina Kubálek - klavír
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
***
***
11.4. (ne) 17:00
George Grosman - Milan Ka‰uba
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
8. 1. 2010 v 13:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
28. 1. 2010
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Otevﬁen˘ dopis vládû
âínské lidové republiky
prostﬁednictvím
velvyslanectví âLR
V Praze 24. prosince 2009
Ve va‰í zemi se koná soudní proces s Liou
Sia-paoem (Liu Xiabo), kter˘ je jiÏ rok vûznûn
jako obvinûn˘ z trestného ãinu podvracení
státní moci za vznik petiãního kritického
manifestu Charta 08 adresovaného vládû
âLR a podepsaného více neÏ 300 obãany.
Îádáme okamÏité a bezpodmíneãné
zastavení jeho trestního stíhání a jeho
propu‰tûní na svobodu!
Odvoláváme se pﬁitom na V‰eobecnou
deklaraci lidsk˘ch práv (ãlánky 19 - 21), pro
jejíÏ pﬁijetí hlasovala âína jako jeden z
prvních ãlensk˘ch státÛ OSN uÏ 10. prosince
1948 a která se stala dokumentem zvykového
práva. Obracíme se na vlády ostatních státÛ,
sdruÏen˘ch v OSN, aby âLR tento její morální
závazek pﬁipomnûly.
Anna ·abatová
pﬁedsedkynû âeského helsinského v˘boru

Toronto/Czech Republic
Czech &Slovak Institutions

Nokturna v mûstû
První koncert této série v roce 2010

se koná tradiãnû v kostele u sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto

v 17 hodin
tﬁetí nedûli v lednu to jest

17. ledna 2010

Jak lze vyﬁe‰it problém
Minul˘ rok jsem vymûnila v‰echna okna
ve svém domû za ta drahá plastová,
tﬁíkomorová a vakuovaná, která ‰etﬁí
energii. Dnes mi volal jejich dealer a
stûÏoval si, Ïe uÏ je to rok, co mi je
vestavûli a je‰tû stále jsem za nû
nezaplatila.
No teda, to, Ïe jsem blond, je‰tû
neznamená, Ïe su automaticky blbá, ne?
Tak jsem mu ﬁekla to, co mi poﬁád
opakoval ten kecací chlápek, co mi je
prodal, Ïe:
“Do JEDNOHO roku se ty okna zaplatí
samy”.
„Haló? UÏ to jeden rok byl!“ ﬁekla jsem
mu.
Na druhém konci bylo jen ticho, tak jsem
nakonec zavûsila a oni uÏ nikdy
nezavolali. Vsadím se, Ïe se chudáci cítili
jako idioti.
***

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

Kvóta pro pracovní
pobyty mlad˘ch
se zvy‰uje
V roce 2010 bude mít 1 200 mlad˘ch obãanÛ
âeské republiky ve vûku 18 - 35 let moÏnost
vycestovat do Kanady na pracovní pobyt v
rámci programu Mobilita mládeÏe. Dochází
tak k nav˘‰ení kvóty oproti loÀskému roku
o 200 míst. Program umoÏÀuje na základû
bilaterální dohody mezi ãeskou a kanadskou
vládou z roku 2007 aÏ jednoroãní pobyt
mlad˘m âechÛm v Kanadû a mlad˘m
KanaìanÛm v âR, kter˘m se tak usnadÀuje
získání pracovního povolení. Program
Mobilita mládeÏe nabízí mlad˘m obãanÛm
âR pﬁíleÏitost získat zahraniãní pracovní
zku‰enosti, zdokonalit se ve znalosti cizích
jazykÛ a roz‰íﬁit si poznatky o kanadské
kultuﬁe a spoleãnosti. Jednotliv˘ch kategorií
programu se mají moÏnost zúãastnit
studenti vysok˘ch a vy‰‰ích odborn˘ch ‰kol,
absolventi tûchto ‰kol a mladí odborníci,
kteﬁí jiÏ mají pﬁíslib pracovní smlouvy od
konkrétního kanadského zamûstnavatele,
nebo mladí lidé (studenti i nestudenti), kteﬁí
pouze chtûjí podniknout poznávací cestu
do Kanady a mít povolení pﬁíleÏitostnû pﬁi
tom pracovat. Od 1. ledna dochází také k
dal‰í zmûnû - kategorie Pracovní prázdniny
pro studenty (SWAP) se stává souãástí
nejoblíbenûj‰í kategorie Pracovní
prázdniny. BliÏ‰í informace najdou zájemci
na webov˘ch stránkách velvyslanectví v
sekci Programy mobility mládeÏe.
Kanadská mozaika - www.canada.cz
***
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Pﬁíznivci jazzu si pﬁijdou na své,
protoÏe vystoupí skvûl˘ houslista

Drew Jureãka
s Hot Band Jazz.
UpozorÀujeme, Ïe do 24. ledna 2010 máte zde
stále moÏnost kaÏdou nedûli od 11 do 16 hodin
vidût v˘stavu o Ïivotû Jaroslava JeÏka!

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.

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
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Toronto

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

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

Pﬁedvánoãní putování
Dva nebo tﬁi pﬁátelé, s nimiÏ jsem si pﬁed vánoci vymûÀoval pﬁání, se zeptali, jest-li pÛjdu na vánoãní veãeﬁi na
Masaryktownu. Odpovûdûl jsem, Ïe je mi 85, uÏ léta neﬁídím a ode mne je to nekoneãná cesta. Jednou z tûch tﬁí byla Dá‰a
Hübschmanová, která mi jemnû pﬁipomnûla, Ïe jsem pﬁed dvûma roky nabádal krajany, aby vstupovali do MMI a Ïe bych
moÏná na veãeﬁi jít mûl (a mûla pravdu), Ïe ona pojede, bydlí blízko mne a vezme mne s sebou. Zavolal jsem paní
Jeãmenovou a pﬁihlásil se na veãeﬁi. Den nato mi Dá‰a volala, Ïe zemﬁel b˘val˘ pﬁedseda MMI, Jan Trávníãek, Ïe ona
pojede na pohﬁeb a ráda mne sveze. Ráno - v den veãeﬁe - mi zavolala, Ïe se sh˘bla, ruplo jí v zádech a nemÛÏe se
narovnat. Sdûlil jsem paní Jeãmenové, Ïe za dan˘ch okolností po‰lu peníze, ale nebudu se moci zúãastnit. K mému
pﬁekvapení mne paní Jeãmenová pozdû odpoledne zavolala, Ïe na veãeﬁi také pojedou manÏelé Soudkovi a Ïe jsou
ochotni mne vzít. A vzali. Popisuji tu nedÛleÏitou záleÏitost v nezaslouÏeném detailu, protoÏe ukazuje, jak za‰modrchané
na‰e Ïivoty dokáÏí b˘t.

Vánoãní veãeﬁe

Tel.: 416/533-0005

Michael Eisner,
RMT, CDT
and

Practitioners of

Integrated Medicine Clinic
Provide the Following
Medical Services:
Massage Therapy, Manual Lymphatic
Drainage (CDT), Hot Stone Massage
***
Naturopatie, hypnoterapie, joga,
qigong. aromaterapie, chiropraxe,
akupunktura, reflexologie,
psychoterapie, zdravá tûlesná váha,
postraumatick˘ stres a
programy pro dûti s ADD, ADHD,
etc.
Nûkteré soukromé poji‰Èovny kryjí
vybrané léãby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail
rmt-yyz@integratedmedicine.ca
www.integratedmedicine.ca

Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786
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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(Povídali jsme si s panem
Soudkem.)
Sedûl jsem u stolu se zajímav˘mi lidmi,
které jsem znal víc podle jejich reputace
neÏ z osobního styku: s manÏely
Soudkov˘mi, manÏely Tmejov˘mi,
panem Zuckerem.... Pﬁíjemnû jsme si s
panem Soudkem povídali o niãem, aÏ se
pan Soudek rozhovoﬁil o programu
Voices Within Walls, jehoÏ pÛvodní
produkce byla dílem Daniely ¤eﬁichové,
spoluﬁeditelky Mene Tekel (MT) Festivalu
v Praze. Torontská verze - v umûlecké
reÏii Elley - Ray Hennessy mûla premiéru
26. listopadu 2009 v Great Hall. Byla
sponzorovaná skupinou Open Book
Group (Hearts Open Toronto, Sokol
Canada a Dare Theatre), jejím hostitelem
byl ãestn˘ pﬁedseda skupiny, Charles S.
Coffey, O.C., a zá‰titu nad ní pﬁevzaly
âeské a Slovenské velvyslanectví v
Kanadû a ãesk˘ generální konzulát v
Torontu. Program byl avantgardním
(vãetnû fantastického v˘konu “vzdu‰né
baletky”) zpracováním v˘povûdí vûzÀÛ
komunistick˘ch reÏimÛ z ‰esti zemí
(vãetnû âeskoslovenska) na tﬁech
kontinentech, s ãist˘m v˘tûÏkem veãera
urãen˘m na postavení památníku obûtem
komunismu v Ottawû.
Pan Soudek byl s veãerem krajnû
nespokojen (jako je s celou skupinou
OBG, jejíÏ ãlenové - mimochodem památníku vûnovali bez jakékoliv odmûny
stovky hodin svého ãasu; i pár dolarÛ) a
- jak ﬁekl - kdyÏ se mu nûco opravdu
nelíbí, musí se k tomu veﬁejnû vyjádﬁit
(uãinil tak v ãlánku v Novém domovû). To
samozﬁejmû chápu. A tím, Ïe se mu (s
jednou v˘jimkou) tento program opravdu
nelíbil si byl stejnû jist˘ jako tím, Ïe “jedna
a jedna jsou dvû”. Pan Zucker se pﬁipojil,
Ïe on by to napsal stejnû. Oba zﬁejmû byli
pﬁesvûdãeni (a na to mají samozﬁejmû
právo), Ïe jejich hodnocení má univerzální
platnost a tak mne nijak nepﬁekvapilo, Ïe
moje vánoãnû pokojná poznámka, Ïe
“jiní to vidûli jinak”, vyznûla jaksi do
prázdna. Ale ponûvadÏ ti “jiní” mají k
tématu co ﬁíci, dovolím si nûkteré z nich
citovat:
1. Kyung Lee (President, Council for
Human Rights in North Korea) - “Vynikající
- v˘borná organizace - dojemné. Zvu
vûznû, kter˘ je v programu pﬁedstaven, a
chci mu ukázat video tohoto pﬁedstavení.”
2. Guillermo Sambra (vûzeÀ “svûdomí”,
Kuba) - “Cítím se poctûn, vysoce poctûn,
Ïe mÛj pﬁíbûh byl zaﬁazen do tohoto
pﬁedstavení. Tohoto krásného,
nádherného pﬁedstavení, a pﬁíbûhÛ, které
mluví o totalitárním komunismu a lidech,
kteﬁí trpí pod komunistick˘m reÏimem”.
3. Barbara Sherriffová - “Byla to úÏasná
produkce. Perfektní hudba. Velice zvlá‰tní
náladu to vytváﬁelo. Absolutnû krásnû
profesionálnû vytvoﬁená produkce.”
4. Daniela ¤eﬁichová (po shlédnutí
videozáznamu) - “Je to velmi zdaﬁil˘

záznam ... byla tam úÏasná atmosféra a
velmi sugestivní kompozice celého
veãera, vystoupení umûlecké i vstupy
jednotliv˘ch hostÛ a finále baletky je
super. Gratulujeme!! ...Poãítáme s
promítnutím záznamu pﬁi mezinárodní
konferenci, která se bude konat v rámci
festivalu MT v Modrém salonku Univerzity
Karlovy v úter˘ 23. 2. od 10 do 16 hodin,
pak urãitû bude zaﬁazen do promítání v
rámci v˘stavy v Karolinu...” (z dopisu
Zuzanû Hahnové).
5. Velmi pﬁíznivû se o programu vyslovili
pﬁítomní ãlenové tibetské komunity,
vãetnû Tsetena Badhezsenga, jehoÏ
pﬁíbûh byl souãástí programu a kter˘ si
koupil portrét Dalai Lamy. (Portrét byl
souãástí tiché aukce.)
Jinak jsme si pochutnali na v˘borné
veãeﬁi a potû‰ili se koncertem hudby,
poezie a vánoãních koled, v nûmÏ mimo
jiné vystoupil Jiﬁí Grossman se svojí
skupinou a s cellistou J. Jarosilem, a
nádherná skupina dûtí - mimo jiné Eva a
Lea Îilové a (uÏ) sleãny Fryntovy,
prakticky uÏ profesionálky...
ManÏelÛm Soudkov˘m dûkuji za
laskavé svezení na Masaryktown.
(Dvû poznámky k ãlánku pana Soudka
v Novém domovû:
1. Byl to památník Znovu UkﬁiÏovan˘
na Masaryktownu, kter˘ inspiroval
my‰lenku federálního ministra Jasona
Kenneyho, Ïe památník obûtem
komunismu by mûl stát na místû, kde ho
uvidí co nejvût‰í poãet lidí.
2. National Capital Commission
schválila pro památník dar pozemku v
Ottawû i koncept projektu).
***

Pohﬁeb Jana J. Trávníãka
Pﬁelaskavá Dá‰a Hübschmanová se v
den pohﬁbu Jana J. Trávníãka (den po
vánoãní veãeﬁi) poﬁád je‰tû nemohla
narovnat a tak jsem na pohﬁeb jel nejdﬁív
tramvají, potom podzemkou a skonãil
autobusem v blízkosti Masaryktownu. Jel
jsem, protoÏe se domnívám, Ïe jestliÏe
nûkdo dá krajanské komunitû více neÏ
dvacet let svého Ïivota, zaslouÏí si - bez
ohledu na to, jestli jsme vidûli svût
podobn˘ma oãima nebo nûkdy zkﬁíÏili
své papírové ‰avle - abychom mu pﬁi
jeho odchodu do - doufejme - ménû
bolavého svûta, neÏ je ten ná‰, vzdali
poctu. Jsem rád, Ïe jsem váÏil cestu
kolem málem poloviãky svûta a je‰tû
radûji, Ïe pﬁi‰lo tolik jin˘ch...
***

Hudobno Poetické Skvosty
Byl to vynikající program 20. prosince v
kostele sv. Pavla v Torontu. Já se chci
zmínit o fotografickém prÛvodci, kter˘
program doplÀoval (vedle jevi‰tû bûÏí na
plátnû fotografie synchronizované s
programem). Je dílem Olgy Turokové a
profesionální fotografky Henriety
Haniskové. Proces tvorby prÛvodce
zaãne scénáﬁem Olgy Turokové, jejím

v˘bûrem fotografií (ãasto z portfolia jejího
syna Bohdana) a konãí asi pûtihodinov˘m
sezením obou Ïen, které fotografie umístí
v správném poﬁadí. Vizuální program
veãera mne v˘znamnû obohatil.
***
BohosluÏby na ·tûdr˘ veãer
První (v Slovenském luteránském
kostele sv. Pavla) zaãaly o ‰esté veãer a
slouÏil pﬁi nich Rev. Ladislav Peter Kozák;
sly‰eli jsme barokní trio a recitace. Tûmito
bohosluÏbami pro mne zaãal ·tûdr˘
veãer.
Druhá (pÛlnoãní o desáté v kostele sv.
Václava) byla letos obohacena
vystoupením skupiny mlad˘ch lidí, které
v programu koled dirigovala Dagmar
Rydlová. M‰e, kterou slouÏil Otec Libor
·vorãík, byla filmována Novou vizí a
záznam promítán na kanálu 4 (OMNI).
***
V˘stava o Ïivotû a díle Jaroslava
JeÏka
V kostele sv. Václava byla také (10.
prosince 2009) Národním muzeem âesk˘m muzeem hudby zahájena
v˘stava o Ïivotû a díle Jaroslava JeÏka,
kterou je dosud moÏno shlédnout kaÏdou
nedûli po m‰i sv. aÏ do 24. ledna 2010.
V kostele sv. Václava byla také - v den
benefiãního veãera Nové vize promítnut
film Tﬁi vlny. Málo známá je spojitost
mezi JeÏkov˘m jménem a Torontsk˘m
symfonick˘m orchestrem. Aãkoliv JeÏek
v New Yorku tûÏce zápasil, zbyly po nûm
(zemﬁel v roce 1942) nûjaké peníze, které
zdûdila jeho Ïena Frances (vzali se v
nemocnici 29. prosince 1941, tﬁi dny pﬁed
jeho smrtí - bylo mu ‰estatﬁicet let).
Frances peníze uloÏila a pﬁidávala k nim
autorsk˘ honoráﬁ z provedení jeho dûl.
V‰echno odkázala (zastupoval ji
Alexander Havrlant) charitativní
organizaci nesoucí JeÏkovo jméno. Po
smrti Josepha Kyselky rezignoval Oskar
Morawetz a zb˘vající ãlen rady (já) pﬁevedl
peníze podle pﬁání paní JeÏkové na
Torontskou symfonii. Ten rok na stûnû v
Roy Thomson Hall pod velk˘m nápisem
“Builders of the Future” mezi ostatními
zazáﬁila i velká hvûzda s jmény Frances
and Jaroslav JeÏek.
Josef âermák
***—-

Financial
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Zpráva o dûtském táboﬁe Host˘n
u Montrealu v roce 2009

Prázdninov˘ dûtsk˘ tábor Host˘n, kter˘ vedl jiÏ posedmé Josef Maxant, se konal bûhem tﬁí t˘dnÛ v
mûsíci ãervenci. Dûtského tábora se zúãastnilo celkem 30 dûtí, stejnû jako v roce 2008. Vût‰ina z nich
pobyla tﬁi t˘dny. Asi pût dûtí zapsan˘ch zprvu jen na dva t˘dny si to prodlouÏilo na tﬁetí t˘den. Poãasí,
bohuÏel, nebylo moc pﬁíznivé a zima a ãasté de‰tû ponûkud naru‰ovaly veselou atmosféru, která vÏdy
v táboﬁe vládne. Pﬁesto se dûti mohly mnohokrát vykoupat a zajezdit si na kánoích vÏdy mezi dvûmi
de‰Èov˘mi pﬁeháÀkami. Kromû toho se hrály obvyklé hry (kopaná, volejbal, „capture flag“ a jiné),
které se dûtem tradiãnû velice líbí. Také se stavûly lesní boudy, a to tak, aby byly dost pevné i proti
vlkÛm a medvûdÛm. âasté táboráky mûly jako vÏdy velk˘ úspûch.
O chutnou a zdravou stravu se starala ‰éfkuchaﬁka Milada Hanzlová spolu s Janou Havláskovou a
Jitkou Vyhnálkovou, které kombinovaly ãeská a kanadská jídla. V kuchyni vypomáhala téÏ Vûra
Kalivodová. Hlavními vedoucími byli Draho‰ Chytr˘ a Jirka Ra‰ka. V˘mûnou za pobyt svého dítûte
pracovala jako vedoucí u dûvãat je‰tû Marie Veãera. U dûvãat to byla také Lucie Babáková a dále
pomáhal u chlapcÛ Christian Sádek. Obãas pomáhal s dûtmi i Robert Eisenbruk. V‰ichni vedoucí
pracovali zdarma a za to jim patﬁí vﬁel˘ dík. Nutno také vyzdvihnout obûtavou práci Pepy Vosického,
kter˘ jako údrÏbáﬁ opravoval zdarma v‰e, co bylo nutné, s profesionální rychlostí a spolehlivostí.
Chatiãky opravoval zdarma také Gusto Hartinger. Jeden t˘den nám pomáhal i Dan Newman z Ontaria.
O zdárn˘ prÛbûh tábora se také zaslouÏili manÏelé Viera a Miro ·ebenovi a pﬁedseda A. H. Zdenûk
Nosek. ManÏelÛm Gerglov˘m dûkujeme za sekaãku na trávu, kterou táboru vûnovali.
Pﬁipomínáme v‰em, Ïe ná‰ tábor je jeden z nejlacinûj‰ích v severní Americe, a porovnáme-li pomûr
ceny ke kvalitû tábora, pravdûpodobnû úplnû nejlep‰í. Tábor zaãíná vÏdy první nedûli po dlouhém
víkendu, kdy je Canada Day. Posílejte své dûti na tábor Host˘n, chcete-li udrÏet ãeskou a slovenskou
tradici tábora. Tû‰íme se na nû. Leto‰ní dûtsk˘ tábor v táboﬁe Host˘n se bude konat opût tﬁi t˘dny a
to od nedûle 4. ãervence do soboty 24. ãervence. Ceny jsou následující: jeden t˘den stojí 295 dolarÛ,
dva t˘dny stojí 595 dolarÛ a tﬁi t˘dny 830 dolarÛ. Za kaÏdé dal‰í dítû ze stejné rodiny je sleva 10 %.
Finanãnû slabé rodiny mohou dostat individuální slevu. Pro nové úãastníky pﬁipomínáme, Ïe ceny
zahrnují pobyt, v˘born˘ program zaruãen˘ na‰imi osvûdãen˘mi vedoucími a vynikající stravu
pﬁipravenou na‰imi zku‰en˘mi kuchaﬁkami. JelikoÏ se jedná o kemp s celodenním pobytem, v˘daje
se dají pouÏít pro daÀové úãely. Pﬁihlá‰ky budou pozdûji k disposici na internetu na adrese:
www.hostyn.org . Posílejte své dûti a vnouãata do tábora, aby se udrÏela ãeská a slovenská tradice
tábora.
Asociace Host˘n pﬁeje v‰em ãtenáﬁÛm a pﬁíznivcÛm v‰e nejlep‰í v Novém Roce 2010. Tû‰íme se na
va‰i náv‰tûvu tábora Host˘n.
Josef Maxant
***

Výstava Vlasty Svobodové

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

Letters

6

January 14, 2010

Válíme se smíchem, v Novém roce bílém
Tradiãnû na Nov˘ rok besedujeme v
kavárnû Books&Beans s Mervynem o
tom, co nov˘ rok pﬁinese a hrajeme si na
chytré prognostiky. Hned po vstupu do
útulné kavárny na mne mával rukou od
pultu majitel a kavárník Matthew, a pﬁi
potﬁesení ruky mi namísto novoroãního
pﬁání ﬁekl, Ïe se Mervyn zbláznil.
RozhlíÏel jsem se v pﬁítmí kavárny po
Mervynovi, a Matt ukázal rukou na závûs
v Rohu. Obe‰el pult, uchopil mne za
loket a vedl mne do kouta kavárny, kde je
chamber séparé a po‰eptal mi: „Pﬁiprav
se - co uvidí‰, jsi je‰tû nevidûl,“ a rozhrnul
tûÏk˘ závûs. Znám Mervyna deset let a
jsme dÛvûrní kamarádi mnoho let, ale co
jsem uvidûl, byla novota: Mervyn sedûl
rozvalen˘ na Ïidli skoro nah˘, navleãen
do tûsn˘ch speedo plavek, ‰klebil se na
nás a zahlaholil: „Vítám tû do
budoucnosti!“ Matt mne poﬁád drÏel za
loket, jako by se obával, Ïe upadnu.
Vy‰kubnul jsem loket z ruky Mattovy a
vybafnul na Mervyna: „Zbláznil ses?“
Matt se uchechtnul, Ïe se potvrdilo, co
mi uÏ ﬁíkal a vzdálil se zpátky k pultu.
Mervyn mi s úsmûvem ﬁekl, aÈ si odloÏím,
a dodal v‰ecko, aÈ uvítám rok 2010 ve
správném stylu. „V lednu se svlékám do
plavek leda v krytém koupali‰ti,“ ﬁekl jsem
zlostnû, „a v kavárnû se nesvlékám ani v
horkém létû, coÏ zajisté ví‰“ a usedl jsem
na Ïidli pﬁes stÛl a zíral na jeho skoro
nahotu.
„Chyba,“ zvolal Mervyn, „protoÏe v tomto
roce bude naﬁízeno v‰em vstupovat nejen
do letadla nazí, ale i do autobusu, do kina
a do úﬁadu, do restaurace i do kina,
abychom se nebáli jin˘ch a oni nás.“
Koneãnû mi svitlo, Ïe Mervyn tímto
bizarním zpÛsobem reaguje na vánoãní
kalamitu v letadle, kam ‰ílenec pﬁinesl

tﬁaskavinu schovanou v podvlékaãkách.
Ulevilo se mi tro‰iãku, Ïe Mervyn
nezblbnul, akorát dûlá groteskní
prognózu. „Chápu tû,“ ﬁekl jsem a nasadil
úsmûv, „ale oblékni se, prosím, a
nepﬁehánûj to.“ „Kdepak,“ ﬁekl Mervyn,
„a Ty se radûji svlíkni taky, abych se
nebál, Ïe má‰ bombu v trenkách.“
Pﬁes stÛl ke mnû posunul noviny, kde byl
ãlánek, kter˘ jsem promptnû pﬁeãetl, Ïe
kanadské leti‰tû budou okamÏitû
instalovat elektornické kabiny, které
zrentgenují ãlovûka do nahoty, a Ïe
kabina stojí 100 000 dolarÛ. Celkem 11
miliónÛ bude zaplaceno za 110 takov˘ch
elektronick˘ch kabin do konce bﬁezna.
„Nebylo by snaz‰í a lacinûj‰í, abychom
‰li do letadla úplnû nahatí, jak nás bÛh
stvoﬁil?“ optal se Merv.
„Bylo,“ pﬁipustil jsem, ale jsou
spoleãenské konvence a zábrany, které
nelze zmûnit ze dne na den, i kdybychom
proto mûli explodovat.
„Tak svlíkne‰ se nebo ne?“ vyzval mne
Mervyn a z odpovûdi mne vysvobodil
Jerry Labelle. Jerry je ná‰ kamarád a
lokální politik za konzervativní stranu.
Nespornû ho popíchl Matt, aby vidûl, co
je‰tû nevidûl; a aby vnesl trochu rozumu
mezi blázny. Byl jsem hroznû rád, Ïe
jsem se nesvlíknul. Mervynovi zjevnû
nevadilo, Ïe sedí svleãen˘. Jerry nám
popﬁál ‰tastn˘ nov˘ rok a nechal si od
Mervyna vysvûtlit co uÏ mi bylo
vysvûtleno. Jako politik umí Jerry
poslouchat, a jako politik ví, Ïe musí
reagovat na kaÏdé pﬁekvapení.
¤ekl ostﬁe: „Nejdﬁív se oblékni, aby Matt
nezavolal fotografa z novin, a nebyl z
toho skandál.“ Nedodal (aã to bylo jasné),
Ïe by se mu mohla známost s námi
po‰ahanci politicky nevyplatit. Mervyn

Nokturna ve mûstû
pﬁejí v‰em pﬁedplatitelÛm
a milovníkÛm umûní v‰e nejlep‰í
do Nového roku 2010

Dr. Milo‰ Krajn˘

jakoby na ten ostr˘ hlas ãekal, poloÏil na
stÛl balíãek ne vût‰í neÏ kníÏka, roztrhl
obal nehtem a vytáhl cosi papírového.
Rozbalil a byla to Ïlutá kombinéza, kterou
si natáhnul nejdﬁív na nohu, pak vsunul
ruce do rukávu a zipem vepﬁedu ukryl
své tûlo do Ïlutého papíru.
Zírali jsme oba, Mervyn si sednul a ﬁekl:
„Komu nahota vadí, mÛÏe se v letadle, v
kinû ãi kdekoliv takto zahalit... A kde má‰
toho fotografa?“ Obdivuju na Mervynovi,
Ïe co zaãne, jako s tou pohor‰livou skoro
nahotou, má dotaÏené do konce. Vnímal
jsem, Ïe Jerry pochopil, co mu Mervyn
pﬁedvedl jako ﬁe‰ení proÏluklé situace.
Jerry vstal, rozhrnul závûs a zavolal Matta.
Matt pﬁi‰el a s úlevou vidûl Mervyna
obleãeného.

Dal‰í hodinu jsme debatovali o zaloÏení
akciové spoleãnosti na v˘robu tûchto
Kombinéz. Jerry slíbil, Ïe bude tuto
my‰lenku fedrovat na politické úrovni a
roze‰li jsme se s pocitem, Ïe v pﬁí‰tích
pár letech vydûláme milióny. ·el jsem
domÛ s v˘teãn˘m pocitem, jak hezky
zaãíná rok, a Ïe v‰ecko zlé je nûkomu
dobﬁe.
Eva mi nalila polévku a vyzvídala, proã
se tak usmívám. V‰ecko jsem jí to povûdûl
a taky mûla novoroãní radost. I kdyÏ si
jistû tajnû myslela o Mervynovi svoje. A
radûji pﬁedeslala, Ïe Ïádné peníze
investovat nebude.
Ross Firla - Sudbury

—

Ve v˘sluÏbû
UÏ jsem dost dlouhou ﬁádku let (del‰í, neÏ se mojí Ïenû líbí) ve v˘sluÏbû. V penzi.
V dÛchodu. Na odpoãinku. Dobrovolném a vcelku promy‰leném. Nejsem valnû
nikomu uÏiteãn˘, ale nikoho ani nic nestojím. Jen instituce, které dobrovolnû
uzavﬁely se mnou penzijní ujednání. Zamûstnavatel stejnû jako stát.
V místû, kde bydlíme není zcela ‰patn˘
nápad mít koãku. Obãas dostane se krysa
na pozemek a nûjak˘m záhadn˘m
zpÛsobem, jednou za ãas, i do pﬁíbytku.
Doposud si takové ãinnosti ta zvíﬁátka,
hezká na pohled, ale opﬁedená aurou
jakési nevhodnosti mít je kolem sebe,
nedopﬁála. Koãka vykonala svou
instinktivní povinnost a byla za to od nás
pochválena.
Toto zvíﬁe, které uÏ máme dosti let, pije
mi krev tím, Ïe drápe sofu a klubovku.
PouÏil jsem lecjaké metody jak jí v tom
zabránit, krom postﬁiku vodou. Na to bych
asi musel probdít nejednu noc. Snad by
pomohlo stﬁíhání drápkÛ, ale k tomu
nejsme se Ïenou dost systematiãtí a
dochází k tomu nepravidelnû.
Nejednou jsem ﬁekl: „Ta na‰e koãka je
sice milá, nikdy nikoho nepodrápala, ale
niãí nám majetek! Ale neb˘t toho, Ïe
chytne ãas od ãasu my‰, kdyÏ je to tﬁeba,
radûji bych jí vymûnil za pejska.“
Nedávno koãka prosedûla hodiny v
jednom místû, zrak upﬁen˘ na cihlovou
obezdívku, v níÏ nalézá se koﬁenáã s
rostlinou, která nám uÏ po léta ãile obrÛstá
obraz knihovníka na ‰taflích. Nevím jak
dlouho tam koãka sedûla. Ráno ale byla
na obvyklém místû, v loÏnici.
âetl jsem si pﬁed pár dny v klubovce
zajímavou knihu, kdyÏ Ïena vedle mne
vykﬁikla:
„Krysa! Zabûhla za stereo! Otevﬁe dveﬁe
na verandu, vypla‰ ji!“
Nebyl zrovna tepl˘ den. Otevﬁel jsem
dveﬁe na verandu a pravil: „KdyÏ opustí
svou skr˘‰, jistû nepoletí do zimy, ale do
bytu.“
Nicménû zahara‰il jsem, zadupal. A
ejhle, pﬁesnû jak se stalo, zvíﬁátko zcela
ignorovalo otevﬁené dveﬁe na svobodu a
hupslo za tu obezdívku koﬁenáãe s
rostlinou ovíjející obraz na stûnû. Donesl
jsem baterku, posvítil a zvíﬁátko uvidûl.
Nehybné, ustra‰ené. Nicménû, krysa je
krysa.
„Buì ráda, Ïe víme kde je. Vezmu
vzduchovku a aã nerad...“
„Ne, ne, mnû uÏ je nûjak ‰patnû ...
nûkoho rad‰i zavolej!“ dûsila se Ïena. A
zaãalo jí b˘t nevolno.
„Kde je koãka?“ zeptal jsem se.
„Asi ve skﬁíni na chodbû,“ ﬁekla choÈ.
„Ve skﬁíni na chodbû! A proã není tady?

CoÏpak neví o tom, co se tu dûje? Kde je
její ãich, instinkt? Vlastnosti, pro které jí
tady máme, kromû té pﬁítulnosti?“
doÏadoval jsem se odpovûdi.
Poleny do krbu pﬁipraven˘mi jsem obloÏil
v‰echny otvory a usedl do klubovky,
abych si ãetl a poãkal, aÏ se milá choÈ
bude koupat. KdyÏ se tak stalo, vzdal
jsem vzduchovku a vykonal smutnou
povinnost. Vynesl zvíﬁátko ven.
V pootevﬁené skﬁíni, na obvyklém místû
klidnû odpoãívala koãka.
Tohle by se je‰tû pﬁed pár lety nemohlo
stát. Hezké sice zvíﬁátko, ale spojované
s morem a jin˘mi neblahostmi, nemûlo
by v domû ani kolem nûj ‰anci, stejnû
jako pár jin˘ch pﬁed ním.
A tak opût zapracoval ãas. Stejnû jako
na‰e koãka by nikdy nedopustila, abych
musel já vykonat oãistu domu, napadá
mû, Ïe ani já bych pﬁed pár lety, kdyÏ
jsem vyrazil do mûsta za men‰ím
nákupem, nevrátil se domÛ jen s
polovinou poÏadovan˘ch vûcí.
KdyÏ koãka kliìánko opustila svoje místo
a doÏadovala se nakrmení, nasytil jsem
jí.
„Je to staﬁena,“ pomyslel jsem si, „A
jsem s ní moÏná, obraznû ﬁeãeno, na
stejné lodi.“
Vladimír Cícha - Vancouver
***
Hledají se potomci Jana Hru‰ky
Dobr˘ den,
obracím se na Vás s velkou prosbou. JiÏ del‰í
dobu hledám pﬁípadné potomky nebo nûjakou
informaci o panu Janu Hru‰kovi.
Jan Hru‰ka se narodil ve StráÏnici, okres
Hodonín a jiÏ v roce 1926 pob˘val v
Kanadû.Od této doby byl jeho pobyt neznám˘.
Prosím,zda mi mÛÏete poskytnout kontakt,
staãí tﬁeba e-mail, na nûkoho se stejn˘m
pﬁíjmením Hru‰ka nebo Hruska, abych se
jich mohl dotázat, zda náhodou by mi nemohli
poskytnout jakoukoliv informaci o
pﬁípadn˘ch potomcích nebo o jeho dal‰ím
osudu.
V úspûch, Ïe po takové dobû najdu nûjaké
informace moc nevûﬁím,pﬁesto se o nemoÏné
pokou‰ím.
Dûkuji mnohokrát za Va‰i tﬁeba i negativní
odpovûì.
S pozdravem
Pavel Zíbal , Luãní 1584, 696 62 StráÏnice,
Czech Republic
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Otec svého syna
Na pamûÈ Jana Waldaufa st.
Platí-li, Ïe syn je hodn˘m nástupcem svého bylo bezúhonné. Aã sám v tûÏké situaci, Pﬁímo vynikající pak byla práce Jana projevily v incidentu s Janem Tyrpeklem
otce, je snad moÏno také dedukovat, Ïe
otec si svého syna zaslouÏil. Suìte sami…
Mûsto Borovany (mûstem se stalo v r.1973)
v kraji ãeskobudûjovickém má dlouhou
historii. Listina ãeského kníÏete Bedﬁicha ze
16.ãervna 1186 se zmiÀuje, Ïe borovan‰tí
sousedé byli svûdky pﬁi vymezování hranic
pozemkÛ, které kníÏe daroval klá‰teru v
Svûtlé. Tuto informaci najdete ve sborníku k
osmistému v˘roãí prvé zprávy o obci
Borovany. V tomtémÏ sborníku také najdete
(v ãlánku Franti‰ka Kadlece) záznam o
událostech, které následovaly obsazení
zbytku území b˘valého âeskoslovenska v
bﬁeznu 1939: “Ihned po obsazení na‰eho
území vyvinuli Nûmci nemalé úsilí k tomu,
aby zde upevnili své pozice a moc. Verbovali
proto do sv˘ch ﬁad jednak lidi nûmecké
národnosti a jednak národnostnû nepevné
âechy, kteﬁí byli ochotni pﬁijmout nûmeckou
státní pﬁíslu‰nost… První, kdo pﬁijal
nûmeckou státní pﬁíslu‰nost v Borovanech,
byl Jan Tyrpekl.” Tyrpekl se snaÏil získat
obãany (hlavnû sociálnû slab‰í rodiny) slibem
balíãkÛ. Ve Vrcovû se mu na prázdn˘ papír
podepsalo 32 rodin. Tyrpekl jim ﬁekl, Ïe text
pﬁihlá‰ky bude napsán dodateãnû.Nûkteﬁí
se ‰li poradit s ãlovûkem, ke kterému mûli
velikou dÛvûru, zamûstnanci podniku
Colofrig, Janu Waldaufovi. Jan Waldauf jim
ﬁekl, Ïe balíãková akce je podvod. ‰el s nimi
do hostince, kde je‰tû Tyrpekla zastihli.
“Mezi Waldaufem a Tyrpeklem do‰lo k
prudké v˘mûnû názorÛ, jejichÏ v˘sledkem
bylo, Ïe Tyrpeklovi zÛstaly upsány pouze
dvû rodiny. Krátce po této události zaãátkem
ãervence 1939 pﬁijel Tyrpekl s nûkolika
gestapáky do Waldaufova bytu, kde ho
vysl˘chali. Dne 13.záﬁí 1939 byl Jan Waldauf
zatãen a tento den byl pro nûho zaãátkem
pouti
nacistick˘mi
vûznicemi
a
koncentraãními tábory.”
Waldaufova pouÈ zaãala na gestapu v
âesk˘ch Budûjovicích. Dal‰í zastávky:
Pankrác,
Lipsko,
Halle,
Berlín,
Sachsenhausen (kde byl zranûn), Dachau.
Z Dachau se vrátil s podlomen˘m zdravím
22. kvûtna 1945. V nálezu a posudku o
zdravotním stavu, vystaveném státním
lékaﬁem MUDr. Emilem Váchou s datem
20.listopadu 1945, je citován WaldaufÛv
popis t˘rání, kter˘m byl ãastován. Napﬁíklad
v Sachssenhausenu: “Tam hned po pﬁíchodu
a sdûlení, proã tam je dopraven, byl
pohrabáãem povalen na zem a rolován po
zemi asi 20 minut, pﬁiãemÏ dostával kopance
do zad. Je‰tû téhoÏ dne byl nucen udûlat asi
350 dﬁepÛ, naãeÏ byl se v‰emi ostatními
doveden do koupelny, kde na nû bylo stﬁíkáno
horkou vodou stﬁídavû se studenou a hadicí
na citlivá místa na tûle (varlata) a ihned po
koupeli byli nuceni státi 2 hodiny na mrazu
/v roce 1941 v únoru/…pro poznámku, Ïe na
ten klín bylo (dozorcem) ‰patnû udeﬁeno,
vrhnul se dozorce na nûho a mlátil ho
klackem, t.j. násadou z krumpáãe do obliãeje
a po tûle, aÏ se svalil, naãeÏ na nûho skoãil
a ‰lapal po nûm tak, aÏ pﬁi‰el do bezvûdomí
a musel b˘ti odnesen. Mûl krvácející rány v
obliãeji, nohou, zlomená Ïebra, vyraÏené
zuby v horní i dolní ãelisti a nalomenou klíãní
kost levou. .”
SdruÏení b˘val˘ch politick˘ch vûzÀÛ
DACHAU v Praze vydalo 15.bﬁezna 1946
potvrzení, v kterém se ﬁíká:
“Potvrzujeme, Ïe Waldauf Jan, nar.
4.9.1902, bytem Borovany, okres âeské
Budûjovice, byl zatãen nûmeck˘mi úﬁady
13.9.1939 z politick˘ch dÛvodÛ. Byl
internován v koncentraãních táborech v
Sachsenhausen a Dachau aÏ do konce
války. Po celou dobu jeho pobytu v
koncentraãních táborech jeho chování jak
po stránce národní tak po stránce morální

vÏdy pomáhal sv˘m spoluvûzÀÛm, obûtoval
se, riskoval tûÏké tresty a v poslední dobû,
kdy byl zamûstnán v táborové nemocnici,
obzvlá‰tû vyznamenal se sebeobûtováním
a prací ve prospûch ãesk˘ch lidí. Proti jeho
státní a národní spolehlivosti nemÛÏe b˘t
námitek.“
O pût mûsícÛ pozdûji (28.8.45.) tatáÏ
organizace, jiÏ pﬁejmenovaná na Svaz
osvobozen˘ch politick˘ch vûzÀÛ a
pozÛstal˘ch po obûtech nacismu Obvod
Velká Praha, podobné potvrzení zakonãila
vûtou:

Waldaufa, kterou konal jako o‰etﬁovatel
nemocn˘ch na prvním bloku revíru /
nemocnice/. ¤ada pﬁíslu‰níkÛ na‰eho
národa mu vdûãí za záchranu sv˘ch ÏivotÛ…
Zvlá‰tû slu‰í vyzvednout obrovskou
obûtavou sluÏbu, „kterou pan Jan Waldauf
prokazoval panu Franti‰ku Korandovi,
‰tábnímu stráÏmistrovi státní policie v
Chebu, kter˘ leÏel na oddûlení Jana
Waldaufa více jak dva roky a po celou tu
dobu se mu dostalo takového o‰etﬁení a
pomoci, jak je vÛbec jen moÏno. Pan Jan
Waldauf jej chránil, jemu pomáhal, Ïivil jej,
vaﬁil jemu a byl ochoten pﬁinésti pro nûho
kaÏdou obûÈ.”
Kdo vlastnû byl tento Jan Waldauf, o nûmÏ
tolik oãit˘ch svûdkÛ podalo tak obdivná
svûdectví? Jeho curriculun vitae (alespoÀ
prvních tﬁiceti let jeho Ïivota) mnoho
nepomÛÏe: narodil se 4.záﬁí 1902 v Dluho‰ti,
okres Kaplice; (zemﬁel 11.listopadu 1949 v
âesk˘ch Budûjovicích); ve ãtrnácti letech
zaãal pracovat jako dûlník v cihelnû svého
otce; vojenská presenãní sluÏba; listono‰;
sokolník; dûlník u firmy Calofring; úãetní…
AÏ na jeho sokolskou ãinnost:náãelník
sokolsk˘ch jednot v Nov˘ch Hradech, v
Ole‰nici a v Borovanech; místonáãelník a
Ïupní vedoucí dorostu v Sokolské Ïupû
Husovû; závodil v náﬁaìovém tûlocviku, v
lehké atletice, v plavání a v lyÏování; cviãil
na v‰esokolsk˘ch sletech IX, 1932, X. 1938,
XI. 1948; organizoval a ﬁídil sokolská veﬁejná
cviãení, závody, cviãitelské ‰koly, vystupoval
v sokolském ochotnickém divadle. Tedy
“Má zásluhu o to, Ïe zachránil mnoho ãinnost, která vyÏadovala vlastnosti jako
lidsk˘ch ÏivotÛ svûdomit˘m vykonáváním odvahu a obûtavost, vlastnosti, které se
své sluÏby.”
A MUDr. Franti‰ek Bláha, pﬁedseda nár.
v˘boru ãeskoslovensk˘ch vûzÀÛ v
K.L.Dachau, ve svém svûdectví napsal:
“Potvrzuji tímto bratru Janu Waldaufovi, t.ã.
úãetnímu internaãního stﬁediska v âesk˘ch
Budûjovicích, Ïe byl jako politick˘ vûzeÀ od
roku 1941 v koncentraãním táboru Dachau,
kde jsem mûl pﬁíleÏitost pozorovat jeho
chování po celou dobu, aÏ do osvobození.
Chování bratra Waldaufa bylo jak v
pracovním komandu tak i na bloku vÏdy
kamarádské a dÛstojné politického ãeského
vûznû Obzvlá‰tû pﬁi jeho sluÏbû jako
o‰etﬁovatele vûzÀÛ na táborovém revíru
vykonal jmenovan˘ pro vûznû v‰ech
národností bez rozdílu velikou, poctivou a
namáhavou práci a patﬁil mezi nejlep‰í a
nejosvûdãenûj‰í o‰etﬁovatele v posledních
létech. Stejn˘m zpÛsobem se choval, i kdyÏ
byl z trestu poslán do tábora v Allachu, kde
byl pro své ãeské a odváÏné chování t˘rán,
zavﬁen v bunkru a bylo mu znaãnû na zdraví
ublíÏeno.
Po osvobození jsem jako vedoucí lékaﬁ
tábora a táborové nemocnice ustanovil bratra
Waldaufa jako osvûdãeného a zku‰eného
o‰etﬁovatele vedením ambulance, kde v
nepﬁetrÏité práci kaÏdodenní od rána do
veãera vykonal velik˘ kus zásluÏné práce.
Veliká ﬁada vûzÀÛ v‰ech národÛ hlavnû
vûzÀÛ ãesk˘ch, jihoslovansk˘ch i rusk˘ch,
vzpomíná vdûãnû a mnozí dûkují mu za
záchranu svého Ïivota.”
Boh. Opoãensk˘, jin˘ dachausk˘ vûzeÀ, v
dokumentu z 10.bﬁezna 1946 dosvûdãuje,
Ïe Jan Walauf se v táboﬁe Dachau choval
“vzornû jako na slovo vzat˘ a uvûdomûl˘
âech a také pro toto své vyhranûné
vlastenecké cítûní byl od nadﬁízen˘ch a
stráÏcÛ velmi ãasto pronásledován a t˘rán.
Jan byl v táboﬁe ãlenem podzemní ilegální
organizace ‘Mafie’, která dostávala tajnû
zprávy, z nichÏ pﬁipravovala letáky, které
Jan dále v samém táboﬁe ‰íﬁil a naprosto
nedbal nebezpeãí, které jemu z toho hrozilo
a pﬁi prozrazení znamenalo jistou smrt.

brzy po okupování zbytku âeskoslovenska
nûmeckou armádou. Jan Waldauf musel
vûdût, Ïe riskuje zatãení gestapem, aãkoliv
akce nacistického kolaboranta se ho pﬁímo
net˘kala, byl ochoten obûtovat svou
svobodu.
O tom, jak vlastenecká byla generace té
doby, pí‰e ve své vzpomínce na dﬁívûj‰í
Ïivot v tûlocviãné jednotû SOKOL II. v
âesk˘ch Budûjovicích, datované 25.kvûtna
1993 Josef Kubát: “Záﬁí 1938 - zrada na
na‰em národû!! Cel˘ národ byl ochoten
bránit svoji drahou vlast a svobodu. TáÏi se
sám sebe: Mohou to pochopit mnozí mlad‰í
lidé, co za du‰evní muka jme proÏívali?
Milovat svÛj národ, milovat svoji vlast, b˘t
ochoten kter˘koliv okamÏik obûtovat pro nû
v‰e, i to nejcennûj‰í!…” A o kus dále
vzpomíná na kvûten 1945: “Vraceli se i
bratﬁí z koncentraãních táborÛ. Z tûch bych
chtûl vzpomenout alespoÀ Vladimíra
Hlaváãe, Ïupního náãelníka, bratra Jana
Waldaufa star‰ího, Ïupního náãelníka
dorostu (jeho syn Jan Waldauf zÛstal vÏdy
oddán a vûren ideám svého otce)…” (Mezi
tûmi, kteﬁí se nevrátili, byli starosta, náãelník,
vzdûlavatel, pokladník a osm dal‰ích ãlenÛ
jednoty).
Byly doby, kdy národ, k nûmuÏ patﬁíme,
mûl ãestné místo mezi národy
nejpﬁednûj‰ími… Díky lidem jako byl Jan
Waldauf star‰í. A díky lidem jako je Jan
Waldauf mlad‰í, ani jeho generace není
beze cti.
Josef âermák
Uveﬁejnûno rovnûÏ v CzechFolks.com
***
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Klausovo novoroãní pﬁání:
¤e‰me souãasnost, ne sci-fi

Evropská a kanadská kuchynû
Slovensk˘ i szegedinsk˘ gulá‰ s knedlíky, smaÏen˘ s˘r, ﬁízek!
V nedûli, v pondûlí a ve stﬁedu mÛÏete mít populární kﬁidélka!

Dvacet toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv
Velká obrazovka, na které mÛÏete sledovat pﬁímé fotbalové
i hokejové pﬁenosy!
Na va‰í náv‰tûvu

na 781 Annette St. (kﬁiÏovatka Jane St.) v Torontu
se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882
Točený Pilsner Urquel a Czechvar
v západním Torontu!

âeská a slovenská televize
na internetu!

Praha-mfd/zuj-Dejme si pozor na to,
abychom kvÛli fantaziím nûkter˘ch lidí o
vzdálené budoucnosti nezabrzdili v˘voj
nynûj‰í spoleãnosti. Tak lze parafrázovat
my‰lenku, které prezident Václav Klaus
vûnoval podstatnou ãást svého
novoroãního projevu.
„Odmítejme umûle vytváﬁenou hysterii
tûch, kteﬁí se nám snaÏí vnucovat, Ïe je
tﬁeba zastavit ekonomick˘ rÛst a
spoleãensk˘ pokrok,“ ﬁekl vãera Klaus v
pasáÏi, která míﬁí proti environmentalistÛm.
Podle Klause by se ãlovûk mûl chovat k
pﬁírodû ‰etrnû. „To je absolutní povinností
kaÏdého a vÏdy,“ ﬁekl. Ale to, co bude za
sto let, by podle nûj mûli ﬁe‰it spisovatelé
science fiction, a ne politici ãi vûdci.
„Neumíme si dobﬁe pﬁedstavit, jaká bude
technická úroveÀ, vyspûlost a bohatství
generací, které pﬁijdou po nás,“ uvedl.
Klausova kritika míﬁí napﬁíklad na vûdce
ze slavného panelu IPCC, kteﬁí zkoumají
i to, jaká bude v dÛsledku globálního
oteplování hladina oceánÛ v roce 2100.
âi na odborníky, kteﬁí prÛbûÏnû varují, Ïe
za nûkolik desítek let dojdou svûtové
zásoby ropy. S prezidentem nesouhlasí
napﬁíklad pﬁedseda Strany zelen˘ch
Ondﬁej Li‰ka. „Jestli je nûãeho skuteãnû
potﬁeba, tak je to politika odpovûdná k
budoucnosti a pﬁí‰tím generacím, tedy
politika zelená, na kterou Klaus útoãí,“
ﬁekl Li‰ka.
***
6.1. 2010

Zemﬁel Ivan Medek
Praha-právo (dan, VLA)-Ve vûku 84 let
vãera zemﬁel v Praze Ivan Medek novináﬁ a redaktor Hlasu Ameriky,
muzikolog a blízk˘ spolupracovník a
kancléﬁ prezidenta Václava Havla. O jeho
smrti vãera informovala Ïena Helena s
tím, Ïe zemﬁel „na nemoci a na stáﬁí“.
Ivan Medek se narodil 13. ãervence
1925 v Praze do slavné rodiny. Otec
Rudolf Medek byl legionáﬁsk˘ generál a
spisovatel, dûdeãek byl slavn˘ malíﬁ
Antonín Slavíãek, stejnû jako jeho mlad‰í
bratr Mikulá‰.
Medek byl pﬁes babiãku Slavíãkovou,
která si vzala Herberta Masaryka,
nevlastním pravnukem T. G. Masaryka.
Po studiu gymnázia a naãas i
konzervatoﬁe svÛj profesní Ïivot spojil s
váÏnou hudbou jako muzikolog a
organizátor, byl ãlenem Talichova
âeského komorního orchestru. Po roce
1948 pracoval jako koncertní jednatel v
âeské filharmonii, poté v Supraphonu.
Odtud musel odejít po podpisu Charty
77. „Myl jsem celé dny nádobí v hospodû,
a kdyÏ jsem mûl volno, dal‰í hodiny jsem
trávil u policejního v˘slechu,“ vzpomínal
Medek. Dûlal také saniÈáka nebo ‰atnáﬁe.
Poté co ho policisté po jednom z v˘slechÛ
v srpnu 1978 vyvezli za Prahu, emigroval
do Vídnû a pÛsobil v Hlasu Ameriky.
Po listopadu 1989 se vrátil domÛ do
âeska pokraãoval v práci muzikologa. V
letech 1996 aÏ 1998 se stal pravou rukou
- kancléﬁem - Václava Havla.
Podle Havla zemﬁel „muÏ pevn˘ch
názorÛ a postojÛ“, od nûhoÏ by se novináﬁi
mûli uãit gentlemanství: „Jeho smrt mû
velmi zasáhla, protoÏe ho znám jako
vzácného ãlovûka i spolehlivého
spolupracovníka, kterého jsem si vÏdy

hluboce váÏil.“
Kondolenãní dopis vãera Medkovû Ïenû
poslal pﬁedseda ODS Mirek Topolánek.
„Ivana jsem si váÏil jako ãlovûka, kter˘ si
cení svobody natolik, Ïe se kvÛli ní vzdal
i toho, co mûl rád a co umûl, své práce. A
kter˘ se naopak ani kvÛli moÏnosti dál se
vûnovat své profesionální dráze nevzdal
své svobody.“
Na otázku, ãím se doba uplynul˘ch
dvaceti let zapí‰e do pamûti spoleãnosti,
odpovídal Medek slovy: „BohuÏel ﬁadou
velk˘ch snÛ, z nichÏ jen nûkteré byly
realizovány, a je‰tû del‰í ﬁadou
promarnûn˘ch pﬁíleÏitostí.“ Spoleãensk˘
systém se podle nûj zmûnil, ale my‰lení
ne.
„Pokud se na‰e spoleãnost nezbaví oné
podivné smûsi malosti a nafoukanosti,
laãnosti a lhostejnosti, neumím si nûjakou
v˘raznou zmûnu k lep‰ímu pﬁedstavit.
Následující léta nás rozhodnû postaví
pﬁed v˘zvy, ne-li pﬁímo zkou‰ky,“ dodával
Medek.
***
7.1.2010

DÛvody milosti pro úplatnou
policistku budí pochybnosti
KARLOVY VARY-právo (pab)-DÛvody, pro
které prezident republiky Václav Klaus
prominul b˘valé policistce z Karlov˘ch VarÛ
dvoulet˘ trest za korupci, budí pochybnosti.
Jak Právo ve stﬁedu informovalo,
prezidentskou milost dostala Radka
Kadlecová s pﬁihlédnutím k zárukám
mnoha ÏadatelÛ vãetnû starosty z místa
bydli‰tû a s ohledem na její zdravotní stav.
„Îádné záruky jsem za ni nedával. Jsem
rozzloben˘ z toho, jak to PraÏsk˘ hrad
prezentuje. Lidé mû teì napadají, Ïe
podporuji korupci,“ prohlásil ve stﬁedu
starosta Chy‰e na Karlovarsku Miroslav
DorÀák.
Zopakoval, Ïe do Ïádosti o milost, se
kterou na vedení mûsta pﬁi‰el místní
podnikatel a str˘c Kadlecové, napsal
vyjádﬁení, kde pouze popsal její rodinné
pomûry, jak vyrÛstala a jak˘ je souãasn˘
stav. „Více ménû jsem to nechal na panu
prezidentovi, aby posoudil, zda je moÏné
dát jí milost,“ prohlásil DorÀák.
Nejasnosti panují i kolem druhého z
dÛvodÛ, kter˘m je údajnû chatrné zdraví
devûtadvacetileté Kadlecové. O Ïádn˘ch
zdravotních komplikacích ale u soudu
nemluvila a ani pﬁedseda senátu nic
takového ze spisu nekonstatoval.
AÏ kdyÏ ji soud vyzval k nástupu do
v˘konu trestu, poÏádala si o odklad ze
zdravotních dÛvodÛ. „Odklad jsme jí
povolili a nástup do vûzení posunuli o dva
mûsíce. V té dobû pﬁi‰la prezidentská
milost,“ uvedl karlovarsk˘ soudce Tomá‰
Mahr s tím, Ïe konkrétnûj‰í b˘t nemÛÏe s
ohledem na to, Ïe jde o informace, které
nejsou veﬁejné.
Právu se z jiného zdroje podaﬁilo zjistit,
Ïe dÛvodem prodlouÏení lhÛty k nástupu
do v˘konu trestu mûly b˘t psychické
problémy odsouzené Ïeny.
Se zaji‰Èováním podkladÛ k Ïádosti o
prezidentskou milost pomáhal Kadlecové
v˘znamn˘ karlovarsk˘ obchodník Alfréd
Fajko‰, kter˘ má ‰irokou ‰kálu
podnikatelsk˘ch aktivit od smûnárenské
ãinnosti pﬁes zemûdûlství aÏ po
provozování ãerpacích stanic. O
prezidentské milosti pro Kadlecovou ale
odmítl hovoﬁit. „To nejsou vûci, o kter˘ch
bych se s vámi mûl bavit,“ ﬁekl a zavûsil
telefon.
Policistka se podle soudu nechala uplácet
cizinci za zv˘hodnûní pﬁi vyﬁizování agendy
spojené s povolováním pobytÛ v âR.
***
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Charta 77 je aj príbehom
Slovákov
BRATISLAVA. PRAHA sme/Michal Pi‰koPred 33 rokmi západné denníky publikovali
prvé vyhlásenie Charty 77, iniciatívy
poukazujúcej na poru‰ovanie obãianskych
práv v socialistickom âeskoslovensku.
Táto iniciatíva ukázala, Ïe proti
komunistickej moci existuje ideová opozícia
a pohyby, ktoré spustila, umoÏnili po neÏnej
revolúcii sformovaÈ politick˘ základ novej
spoloãnosti. A hoci jadro chartistov tvorila
najmä praÏská intelektuálna elita, medzi
1883 signatármi figuruje aj niekoºko
desiatok Slovákov. Dokument spojil tak
disidentov, ako aj b˘val˘ch v˘znamn˘ch
komunistov, liberálov aj kresÈanov, vedcov
aj robotníkov.
K˘m väã‰inu slovensk˘ch signatárov si
Charta 77 na‰la, mlad˘ katolícky kaplán
Marian Zajíãek z Pezinka si na‰iel chartu.
Na rozdiel od mnoh˘ch nepodpísal potom,
ako ho oslovili známi, ale po zverejnení
dokumentu na Hlase Ameriky sa spolu so
seneck˘m kolegom Róbertom Gombíkom
vydali do Prahy.
„Cítili sme potrebu solidárnosti s t˘mi, ão
mali pre text, ktor˘ sa nám zdal pravdiv˘ a
spomínal aj náboÏenské slobody,
problémy,“ vraví Zajíãek, ktor˘ mal vtedy
26 rokov.
„V správach hovorili o stroskotancoch a
samozvancoch. Nepoznali sme ich, ale
vraveli, Ïe spisovateº Pavel Kohout b˘va v
budove ‰vajãiarskej ambasády. Nasadli
sme do auta a vybrali sme sa ho hºadaÈ.“
Keì ráno uÀho zazvonili, na‰li ho
unaveného a zbitého nasaden˘mi ºuìmi z
ulice. „Povedal, nech prídeme trochu
neskôr, Ïe si potrebuje odpoãinúÈ.“
Keì neskôr tomuto b˘valému marxistovi
vysvetºovali, preão sa chcú pridaÈ,
odhováral ich. „Hovoril, Ïe ako kÀazi máme
obrovsk˘ priestor a moÏnosÈ hovoriÈ
verejne, ão ani on ako spisovateº nemá a
Ïe podpisom charty to stratíme, ão by bola
hlúposÈ,“ spomína Zajíãek. Zoznámil ich
v‰ak s ìal‰ími chartistami, napríklad s
katolíckym mysliteºom Jánom Sokolom.
Po diskusiách sa napokon vrátili bez
podpisu. Ten po krátkom zvaÏovaní pripojili
koncom roka 1977. „Ako kÀazi sme boli
morálnou stránkou iniciatívy oslovení, ne‰lo
cúvnuÈ.“
Rozhodli sa získaÈ aj ìal‰ích
predstaviteºov slovenskej cirkvi.
Prehovárali známeho kÀaza a politického
väzÀa Antona Srholca. „Bol ochotn˘, ak by
sa pridalo viac ºudí.“
Desiatkam kÀazov sa pokúsili rozoslaÈ
chartistické texty, obálky maskovali
vyrobenou peãiatkou Slovenská kniha.
Zásielka bola prezradená a kÀazi spoznali
príslu‰níkov ·tB.
Nasledovali domové prehliadky, obvinenie
z rozvracania republiky a odobratie
‰tátneho súhlasu na v˘kon duchovenskej
ãinnosti. Vo väzení neskonãili, pred

Foto: ČTK/SME

Niekoºko mesiacov po zverejnení Charty 77 sa vo
Frankurte zi‰li na jej podporu disidenti z v˘chodnej
Európy - zºava v˘chodonemeck˘ ‰tudentsk˘ líder
Rudi Dutschke, vydavateº exilového ãasopisu Listy
Jiﬁí Pelikán, poºsk˘ líder Adam Michnik a
v˘chodonemeck˘ pesniãkár Wolf Bierman.

procesom boli prepustení a stíhaní na
slobode.
Dnes Zajíãek priznáva, Ïe moÏno i preto,
Ïe ich ·tB chcela vyuÏiÈ a dostaÈ sa cez
nich k väã‰ím rybám.
Z cirkevn˘ch kruhov sa im podpory
nedostalo. „Biskup Gábri‰ sa nás p˘tal,
preão to robíme, Ïe nás roz‰liapu. Vyãítal
nám aj kontakt s marxistami, ktorí boli
medzi chartistami.“
K˘m Gombíkovi sa neskôr podarilo získaÈ
súhlas späÈ, Zajíãek sa uÏ do duchovnej
správy nevrátil. Zaãiatkom 80. rokov
vystriedal niekoºko zamestnaní, odv‰adiaº
ho v skú‰obnej lehote vyhodili. Napokon
ho zobrali za v˘hybkára v Prahe. B˘val˘
kÀaz, ktor˘ priznáva, Ïe nikdy nebol celkom
vyrovnan˘ s celibátom, sa oÏenil.
S rodinou sa uÏ ako Ïelezniãiar
presÈahoval do juÏn˘ch âiech. V Charte sa
angaÏoval okrajovo, s manÏelkou
preklepávali dokumenty na stroji.
Pozornosti ·tB sa v‰ak nezbavil. „SnaÏili
sa napríklad, aby som doná‰al na
undergroundového umelca Martina
Jirousa, ktor˘ tieÏ Ïil v juÏn˘ch âechách.“
E‰te v Prahe ho nadránom odvliekli na
políciu a brali mu odtlaãky prstov. V okolí
vraj bola vykradnutá lekáreÀ.
NeÏnú revolúciu sledoval ako otec mal˘ch
detí iba v televízii. „Keì som z tribúny videl
k ºuìom hovoriÈ kolegu kÀaza a chartistu
Václava Malého, cítil som obrovskú úºavu,“
spomína.
Dnes Zajíãek pracuje v kniÏnici ãeského
parlamentu. Disidentov na chodbách uÏ
síce takmer nestretáva, s mnoh˘mi je v‰ak
v kontakte. „Aj keì tá situácia bola veºmi
nepríjemná, nikdy som to neoºutoval.
SpoznaÈ ºudí ako Václav Havel alebo
Dominik Tatarka stálo za to.
***

KaliÀák: Ja som nezlyhal
BRATISLAVA-sme/ineko-Minister vnútra
Robert KaliÀák by mal odstúpiÈ z funkcie.
Vo ‰tvrtok ho k tomu vyzvalo KDH aj
SDKÚ.
KaliÀáka kritizovali SDKÚ, SMK aj strana
Most-Híd. Podºa nich polícia urobila
Slovensku hanbu v zahraniãí.
Opoziãné strany chcú na budúci t˘ÏdeÀ
rokovaÈ o tom, ãi navrhnú mimoriadnu
parlamentnú schôdzu s návrhom na
odvolanie ministra z funkcie.
KaliÀák neuvaÏuje o tom, Ïe by pre
‰kandál s policajnou v˘bu‰ninou v
batoÏine nevinného cestujúceho odstúpil
z funkcie. I‰lo vraj o individuálne zlyhanie
policajta, ktor˘ ju tam zabudol pri cviãení
psa a nie o chybu systému. Dôvod na
odstúpenie by videl napríklad po leteckej
tragédii s mnoh˘mi obeÈami.
Z funkcie vãera odstúpil len ‰éf hraniãnej
a cudzineckej polície Tibor Mako.
KaliÀáka sa zastal aj premiér Robert Fico.
Podºa oboch sa psy na batoÏine
skutoãn˘ch cestujúcich cviãili aj za
minul˘ch vlád. B˘val˘ riaditeº hraniãnej a
cudzineckej polície Michal Borgula to v‰ak
poprel.
KaliÀák následne povedal, Ïe pri nijakom
v˘cviku osobne nebol. „MôÏem
vychádzaÈ len z toho, aké informácie
nám poskytli na‰i kinológovia.”
Informácie o ‰kandále si od Slovenska
vyÏiada aj európsky komisár pre dopravu.
Po tlaãovkách opoziãn˘ch strán zvolal
prv˘krát tlaãovku aj KaliÀák. Zaãal ju
t˘m, Ïe novinárom pracovníãka tlaãového
oddelenia rozdala papier o tom, ako pred
piatimi rokmi urobila rovnakú chybu aj
francúzska polícia v ParíÏi. I‰lo o ãlánok
preloÏen˘ z BBC. Francúzi zabudli vzorku
v˘bu‰niny podobne ako Slováci v
batoÏine reálneho cestujúceho.
***
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063; FAX (416) 530-0069

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net

Downtown Front St. and Spadina,
1 bedroom + den, balcony,
modern newer building,
parking and locker included.
Hurry, will be sold by next week!

$329,900!
Volejte
Ivanu Wells

Sales Representative
since 1980
Cell: 416/464-0182
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David Krejãí na olympiádu
Toronto-Boston 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
V mrazivém Torontu ãekali diváci na první vzru‰ení do
zaãátku druhé tﬁetiny, kdy Tomá‰ Kaberle vystﬁelil z
levé strany obrany a puk zazvonil o tyãku a skonãil za
zády finského brankáﬁe ze Savonlinny Tukko Raska.
Ten ãelil 31 stﬁelám, zatímco ‰védsk˘ brankáﬁ Jonas
Gustavson ve sluÏbách Maple Leafs chytil v‰ech 25
stﬁel a to rozhodlo o v˘sledku utkání. Po druhé Rask
kapituloval v polovinû tﬁetího dûjství, kdy ho opût po
ledû pﬁekonal Jason Blake. Nejvíce ãasu na ledû strávili
boston‰tí obránci Andrew Ferenc a Zdeno Chára.
Tﬁiadvacetilet˘ bostonsk˘ centr David Krejãí byl na ledû
17:08 a dal‰í stﬁední útoãník Bruins o rok mlad‰í Vladimír
Sobotka deset minut. Oba vy‰li tentokrát naprázdno.
Pﬁesto David Krejãí je spolu s témûﬁ dvakrát tak star˘m
41let˘m Markem Recchim nejlep‰ím stﬁelcem Bostonu,
coÏ mu vyneslo místo v reprezentaci na OH. Recchi
v‰ak sehrál o dvû utkání více. Nejprve jsme se ho
zeptali, jak hodnotí tuto sezónu:
DK: Pomalu se uÏ do toho dostávám a zaãíná to tam
padat. UÏ je to lep‰í. I Bostonu se zaãíná trochu víc
daﬁit. Pouze jsme zaspali poslední tﬁi zápasy. Dvakrát
jsme z toho prohráli v prodlouÏení, ale prohra je prohra.
Vím, Ïe jsme dobr˘ t˘m a proto doufám, Ïe to otoãíme
a budeme bojovat o první místo v konferenci.
ABE: V minul˘ch zápasech jste Toronto
pﬁeválcovali 7:2 a 5:2, dnes jste inkasovali rovnûÏ
dvû branky, ale neskórovali jste…
DK: NemÛÏete poãítat, Ïe je pﬁeválcujeme tﬁikrát za
sebou, navíc jsme hráli venku, pﬁi tom jsme hráli vãera
v Chicagu a na hotel jsme pﬁijeli ve tﬁi ráno, takÏe jsme
nemûli moc sil, ale Toronto hrálo také vãera. Nechci se
tedy vymlouvat. Toronto bylo pﬁipravené. Nesehráli
jsme tak ‰patn˘ zápas, pouze jsme nebyli schopní
vstﬁelit branku, aãkoliv hodnû na‰ich hráãÛ mûlo ‰ance,
ale nebylo tam my‰lení a nedotáhli to do konce.
ABE: Kuriozitou Bostonu je, Ïe má dva ãeské
centry. Spolu s vámi hraje stﬁedního útoãníka
Vladimír Sobotka; objevujete se nûkdy spolu na
ledû?
DK: Ani moc ne, ale on hraje stﬁedního útoãníka
pouze poslední tﬁi zápasy. Pﬁed tím jsme dva zápasy
hráli spolu a hráli jsme dobﬁe, ale nevím proã do‰lo ke
zmûnû a Vláìa ‰el hrát stﬁedního útoãníka. Nedá se nic
dûlat, ale doufám, Ïe si spolu je‰tû zahrajeme.
ABE: Jakou vÛdãí osobností je kapitán Zdeno
Chára?
DK: To je nejlep‰í bek v NHL. To dokazuje kaÏd˘ den.
ABE: Bude mít Slovensko s ním v obranû ‰anci na
OH?
DK: To nedokáÏi odhadnout.
***

Kaberle asistoval ze stﬁídaãky, ale
Sekera slavil vítûzství
Toronto-Buffalo 2:3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
Po deváté za sebou dokázali hráãi z Buffala porazit
Maple Leafs, i kdyÏ toron‰tí mûli velice blízko k tomu,
aby ãernou sérii koneãnû ukonãili. Je‰tû sedm minut
pﬁed koncem vedli 2:1. Jochen Hecht v‰ak byl jiného
názoru a ranou pod klacek Gustavssonovy branky
vyrovnal. V prodlouÏení se pak stﬁídaly útoky na obû
branky a Roy minutu a pÛl pﬁed koncem nastaveného
ãasu rozhodl o tom, Ïe zápas jiÏ nebude pokraãovat.
Pﬁi tom vedoucí branku Buffala vstﬁelil po chybû
torontského brankáﬁe v 7. minutû Paetsch.
Gustavssonovi totiÏ proklouzl puk pod hokejkou.
Kuriozní byla vyrovnávací branka Toronta. Tomá‰
Kaberle vyhodil puk do útoãné tﬁetiny a naskoãil za
nûho dal‰í hráã ze stﬁídaãky. Stalberg v‰ak puk zachytil
a vystﬁelil ho z levé strany na Ryana Millera, od jehoÏ
betonu se dostal puk za brankovou ãáru. Asistence
tedy byla pﬁipsána Tomá‰i Kaberlemu, aãkoliv jiÏ nebyl
na ledû a nemohl si pﬁipsat bod do hodnocení plus/
minus. Druhou branku Maple Leafs vstﬁelil obránce
White, kdyÏ dorazil rovnûÏ puk centrovan˘ z levé
strany. V utkání se stﬁetli ãesk˘ obránce Tomá‰ Kaberle
se slovensk˘m obráncem Andrejem Sekerou z Buffala.
Andrej Sekera sice nevyniká ve statistikách jako Tomá‰
Kaberle, ale slavil nakonec vítûzství a tak jsme ho
poÏádali o rozhovor.
ABE: Jak moc toto vítûzství tû‰í?
AS: KaÏd˘ je rád, kdyÏ vyhraje. Nehráli jsme dnes

NHL
nejlépe, zatímco Toronto hrálo v˘bornû. V závûru tﬁetí
tﬁetiny se nám podaﬁilo vyrovnat a v prodlouÏení jsme
dali gól.
ABE: Bylo to deváté vítûzství Buffala za sebou nad
Torontem. Má Toronto komplex „Buffalo“?
AS: Nemyslím si v NHL má kaÏdé muÏstvo ‰anci proti
kterémukoliv t˘mu. My jsme byli lep‰í v tﬁetí tﬁetinû i v
prodlouÏení. Nás podrÏel trochu brankáﬁ Miller, ale to
patﬁí k hokeji.
ABE: Kdo je va‰im partnerem v obranû, zde v
Buffalu a v slovenské reprezentaci?

Andrej Sekera se vypravil do torontské zimy

AS: V Buffalu je to Steve Montador, v slovenské
reprezentaci to netu‰ím. Pokud jsem hrál tak se to tam
stﬁídalo.
ABE: Kter˘ hráã na vás udûlal zatím nejvût‰í dojem?
AS: O tom by se dalo vyprávût hodiny. KaÏdé muÏstvo
má vynikající hráãe. Myslím si, Ïe nûkteﬁí star‰í, kteﬁí jiÏ
nûco odehráli jako Marian Gáborik, ãi John Thornton,
jsou vynikajícími hokejisty, pﬁed kter˘mi je nutné mít
respekt a kdyÏ hraji proti nim, pak musím hrát co
nejlépe.
ABE: Jak vidíte souboj Gáborika s Oveãkinem?
AS: To je otevﬁená soutûÏ. Oba jsou vynikající stﬁelci
a obûma pﬁeji, ale ‰Èastnûj‰í bych byl, kdyby vyhrál
Marian.
ABE: V loÀském roce byl v muÏstvu Ale‰ Kotalík a
Jaroslav ·paãek. Nechybí vám?
AS: Je to hokej, ale i byznis, patﬁí k tomu, Ïe nûkteﬁí
hráãi odejdou. TûÏko jsem se s nimi louãil, ale Ïivot jde
dál, zÛstali jsme kamarádi a kdyÏ to jde, tak jdeme
spolu na veãeﬁi.
ABE: A va‰e pﬁání v nadcházejícím roce 2010?
AS: Vyhrát Stanley Cup.
***

V souboji olympionikÛ vyhrál Kaberle
Toronto-Florida 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
V prvním leto‰ním utkání v Air Canada Centre nastoupil
v obranû Tomá‰ Kaberle a proti nûmu hned pût âechÛ,
z nichÏ pouze Tomá‰ Vokoun byl vybrán do
olympijského muÏstva. Úvod utkání patﬁil PanterÛm a v
prvních devíti minutách b˘val˘ torontsk˘ obránce Bryan
McCabe dvakrát skóroval. Pak se domácí probrali a
Tomá‰ Kaberle zaznamenal svou tﬁiatﬁicátou asistenci
pﬁi nahrávce Stepniakovi. V druhé tﬁetinû si pro zmûnu
pﬁipsal ãtvrtou branku, kdyÏ vyrovnal na 2:2, coÏ moÏná
potû‰í trenéra Vladimíra RÛÏiãku. Obrat zakonãil v 37.
minutû Ponikarovskij. V závûreãné tﬁetinû se jiÏ na
stavu utkání nic nezmûnilo.
Po zápase byl pochopitelnû z obou olympionikÛ
spokojenûj‰í Tomá‰ Kaberle, ale Tomá‰ Vokoun
zhodnotil utkání jako první:
TV: Utkání bych hodnotil rozhodnû negativnû, kdyÏ
jsme prohráli, aãkoliv jsme vedli 2:0 a nechali jsme
Toronto vrátit se do zápasu.
ABE: První dvû branky vstﬁelil McCabe, kter˘ hrál
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zde v Torontu, jak˘m je pﬁínosem pro muÏstvo?
TV: Bryan má v˘bornou stﬁelu, je to uÏiteãn˘ hráã,
veterán a ná‰ kapitán. Jeho stﬁela je nejvût‰í zbraní a
dokázal to mnohokrát, hlavnû pﬁi pﬁesilovce.
ABE: V muÏstvu hrají dal‰í ãtyﬁi âe‰i, mohl byste
ﬁíci, jak vám to ‰lape?
TV: Tak zatím se zmítáme, jednou vyhrajeme, pak
zase prohrajeme. Není to ono. Potﬁebovali bychom
udûlat sérii vítûzn˘ch zápasÛ, abychom se chytili, ale
zatím se nám to nedaﬁí. Spokojenost je‰tû není.
ABE: Dalo se to tu‰it a není to Ïádné pﬁekvapení, Ïe
jste byl vybrán do olympijského muÏstva, pﬁesto
vás to jistû potû‰ilo.
TV: Bude to obrovská hokejová pﬁíleÏitost, protoÏe se
OH konají v Kanadû. Pravdûpodobnû jeden z nejvût‰ích
turnajÛ, kter˘ se kdy hrál. Urãitû mne to potû‰ilo a
zároveÀ je to velká ãest hrát za svou zem.
ABE: Uvûdomoval jste si, Ïe v protûj‰í brance je
také olympionik Jonas Gustavsson?
TV: Neuvûdomoval, kaÏd˘ zápas se soustﬁedím na
svÛj vlastní v˘kon neÏ na to proti komu hraji. TakÏe ne.
Nemyslel jsem na to.
ABE: Tomá‰ Kaberle?
TV: To samozﬁejmû vím, protoÏe je ve stejném muÏstvu
jako já. Hrál jsem s ním mnohokrát, takÏe samozﬁejmû
vím, Ïe je v muÏstvu.
ABE: Jak pﬁijímáte skuteãnost, Ïe vám vstﬁelil
jednu branku?
TV: Nikdy z obdrÏené branky pochopitelnû radost
nemám. Mûl trochu ‰tûstí, protoÏe trefil hokejku na‰eho
hráãe a puk zmûnil smûr. To se stává, takov˘ je hokej.
Nûkdy má ãlovûk ‰tûstí, nûkdy nemá. Prostû dnes jsme
dostali dva smolné góly.
ABE: Nebyla to jediná smÛla v této sezónû, byl jste
také zranûn. Mohl byste nûco k tomu ﬁíci?
TV: V‰echno je v poﬁádku, byla to zvlá‰tní situace
(Keith Ballard po obdrÏené brance v utkání s Atlantou,
chtûl pﬁerazit o tyãku hokejku, místo toho zasáhl Tomá‰e
Vokouna do ucha; pozn. red.), nebylo to schválnû,
takÏe jsme to pﬁe‰li v klidu a uÏ se k tomu nevracíme.
Mnû ucho v poﬁádku srostlo.
ABE: Dal‰ím brankáﬁem na olympiádû bude Ondﬁej
Pavelec, mûl jste moÏnost sledovat jeho v˘kony?
TV: Tak urãitû v divizi ãasto hrajeme s Atlantou.
Samozﬁejmû sleduji v‰echny ãeské hráãe v NHL. Ondra
je mlad˘ kluk, kter˘ se dostává do NHL. Velice se mu
daﬁí a jsem tomu rád.
A jak hodnotil utkání Tomá‰ Kaberle:
TK: Urãitû dÛleÏitá v˘hra. Dali jsme dva ‰Èastné góly.
Koneãnû jsme dali branku pﬁi pﬁesilovce. Opût jsme
prohrávali 0:2. Je zajímavé, Ïe vÏdycky aÏ teprve kdyÏ
prohráváme, se dokáÏeme vzchopit. Ne vÏdy se to
povede otoãit.
ABE: Nebyl to nezvykl˘ pocit, hrát proti pûti
âechÛm?
TK: Tak je to tak trochu jiné, opût vidût známé kluky a
pozdravit je. Jak je ãlovûk na ledû, tak pak nezná
soupeﬁe a musí urputnû bojovat a je jedno, jestli je to
âech, Kanaìan, Ameriãan. Dnes jsme rádi, Ïe jsme
zvítûzili. Byli pﬁed námi o ãtyﬁi body, teì jsou o dva.
Máme, co dohánût.
ABE: McCabe, s kter˘m jste hrál v obranû vstﬁelil
dvû branky, vy jednu. Nebylo to ‰koda, rozhodit
takhle úderné duo?
TK: Tak kaÏd˘ rok je jin˘, poﬁád jsme kamarádi, urãitû
to tu mûl rád, jako to tady mám rád i já. Nerad odcházel,
ale teì je spokojen˘ na Floridû. Myslím si, Ïe nehrají
‰patn˘ hokej a bojují také o tu osmiãku.
ABE: S k˘m ale budete pravdûpodobnû hrát v
brzké budoucnosti je Pavel Kubina, jak se tû‰íte na
toto setkání?
TK: Uvidíme jak to pan RÛÏiãka rozhodí. Hrál jsem i s
Michálkem a se Îidlick˘m. Uvidíme, co bude nejlep‰í
pro na‰eho trenéra. Tam je dÛleÏité, Ïe to bude nároãn˘
turnaj na zápasy. Nebude tam ãas na tréninky a bude
dÛleÏité, jak se jednotlivé pûtice dají dohromady.
ABE: Dnes jedna branka, jedna asistence.
Tﬁiatﬁicátá asistence a ãtvrtá branka, jste na ãele
kanadského bodování mezi Maple Leafs…
TK: Jsem rád, kdyÏ mohu pomoci na‰im útoãníkÛm,
ale dÛleÏité jsou body, které získá muÏstvo. Teì nás
ãeká nároãn˘ program sedm zápasÛ bûhem tﬁinácti
dnÛ. Bude to nároãné na fyziãku.
Ale‰ Bﬁezina-Toronto
***

Sports

Zﬁejmû nejoãekávanûj‰í ãesk˘ sportovní seznam závûru roku je odtajnûn. Reprezentaãní
kouã Vladimír RÛÏiãka zveﬁejnil nominaci hráãÛ, kteﬁí by mûli obléknout dres národního
t˘mu na úvodním vrcholu této sezony - olympijském turnaji ve Vancouveru. UÏ
dopﬁedu deklaroval ‰éf realizaãního t˘mu nûkterá fakta, která se opravdu potvrdila.
Mezi vyvolen˘mi nechybí dva zástupci O2 extraligy, objevuje se v ní i pûtice hokejistÛ
z Evropy. Nejvíce borcÛ v‰ak pﬁesto dodá zámoﬁská NHL, v níÏ aktuálnû pÛsobí
‰estnáct hráãÛ. Z hlediska postÛ se trenéﬁi rozhodli pro tﬁi brankáﬁe, osm obráncÛ a
dvanáct útoãníkÛ.
V podstatû jasné bylo, Ïe Vladimír RÛÏiãka dá dÛvûru dvojici brankáﬁÛ, kteﬁí od zaãátku
sezony pravidelnû chytají nejprestiÏnûj‰í ligu svûta. Floridsk˘ Tomá‰ Vokoun vyrazí na
druhou olympiádu, Ondﬁeje Pavelce ãeká reprezentaãní premiéra mezi seniory.
Tﬁetím do party je pak vítkovick˘ Jakub ·tûpánek, pro nûjÏ rozhodlo, Ïe odchytal jarní
mistrovství svûta, a olympijskou atmosféru zaÏije poprvé.
Druh˘m vyslancem domácí nejvy‰‰í soutûÏe a rovnûÏ novicem na olympiádû je
momentálnû zdravotnû indisponovan˘ Roman âervenka, kter˘ si na nedávném
Channel One Cupu zahrál po boku Jaromíra Jágra a jejich spolupráce s Petrem
âajánkem, kter˘ rovnûÏ nechybí v nominaci, se jevila velmi slibnû. Pﬁi absenci Václava
Prospala by právû ‰ikovn˘ slávistick˘ hráã mohl b˘t variantou pro sloÏení úderného
ofenzivního komanda.
V útoku panovala velmi silná konkurence, v níÏ se dostalo mimo jiné na Tomá‰e
Rolinka ãi Josefa Va‰íãka z Kontinentální hokejové ligy. ·anci dostane i talentovan˘
mladík z Bostonu David Krejãí ãi aktuálnû neproduktivnûj‰í âech v NHL Tomá‰
Plekanec. Tato ãtveﬁice vyrazí stejnû jako Roman âervenka, Milan Michálek a Tomá‰
Fleischmann na první olympiádu. Místo v nominaci naopak nezÛstalo napﬁíklad pro
Milana Hejduka, Václava Prospala ãi Jiﬁího Hudlera.
Mezi obránci figuruje jedin˘ hráã mimo kanadsko-americkou NHL. Tím je Miroslav
BlaÈák z ruské Ufy, kter˘ letos potvrzuje skvûlou formu. Zbylá sedmiãka momentálnû
válãí na úzk˘ch zámoﬁsk˘ch kluzi‰tích, ov‰em i mezi nimi figurují hráãi, kteﬁí pojedou
na první akci pod pûti kruhy. Patﬁí mezi nû Jan Hejda, Zbynûk Michálek a Roman Polák.
Do tﬁiadvacítky povolan˘ch se neve‰li nûkteﬁí zku‰ení borci v ãele s Jaroslavem
·paãkem ãi Romanem Hamrlíkem.
Jedin˘m pamûtníkem zlatého úspûchu pﬁed témûﬁ dvanácti roky v Naganu je Jaromír
Jágr, bronz z posledního klání pod hlaviãkou Mezinárodního olympijského v˘boru
vlastní brankáﬁ Tomá‰ Vokoun, obránci Tomá‰ Kaberle, Filip Kuba, Pavel Kubina a
Marek Îidlick˘. Z útoãníkÛ pak do této spoleãnosti patﬁí Patrik Eliá‰, Martin Erat, Petr
âajánek a Jaromír Jágr.
Svûﬁenci Vladimír RÛÏiãky vstoupí do olympijského turnaje soubojem b˘val˘ch
federálních bratﬁí, se Slovenskem se utkají 17. února. O dva dny pozdûji ãeká ãesk˘
v˘bûr Loty‰sko, základní skupinu zakonãí národní t˘m 21. února s Ruskem.
Nominace âeska na olympiádu ve Vancouveru:
Brankáﬁi: Ondﬁej Pavelec (Atlanta Thrashers/NHL), Jakub ·tûpánek (HC Vítkovice
Steel), Tomá‰ Vokoun (Florida Panthers/NHL).
Obránci: Miroslav BlaÈák (Salavat Julajev Ufa/KHL), Jan Hejda (Columbus Blue
Jackets/NHL), Tomá‰ Kaberle (Toronto Maple Leafs/NHL), Filip Kuba (Ottawa Senators/
NHL), Pavel Kubina (Atlanta Thrashers/NHL), Zbynûk Michálek (Phoenix Coyotes/
NHL), Roman Polák (St. Louis Blues/NHL), Marek Îidlick˘ (Minnesota Wild/NHL).
Útoãníci: Petr âajánek (SKA Petrohrad), Roman âervenka (HC Slavia Praha), Patrik
Eliá‰ (New Jersey Devils/NHL), Martin Erat (Nashville Predators/NHL), Tomá‰
Fleischmann (Washington Capitals/NHL), Martin Havlát (Minnesota Wild/NHL), Jaromír
Jágr (Avangard Omsk/KHL), David Krejãí (Boston Bruins/NHL), Milan Michálek
(Ottawa Senators/NHL), Tomá‰ Plekanec (Montreal Canadiens/NHL), Tomá‰ Rolinek
(Metallurg Magnitogorsk/KHL), Josef Va‰íãek (Lokomotiv Jaroslavl/KHL).
Trenéﬁi: Vladimír RÛÏiãka, Josef Jandaã a Ondﬁej Weissmann; Generální manaÏer:
Franti‰ek âerník; T˘m manaÏer: Martin Loukota; Lékaﬁ: MUDr. Tomá‰ Vyskoãil;
Maséﬁi: Pavel Vla‰ic, Petr Bílek, Václav ·a‰ek; Media manaÏer: Pavel Bárta; Video
trenér: Jan Procházka
***

·atan na pátou olympiádu
Poãvrté by si tak mûl zahrát na olympijsk˘ch hrách kapitán mistrÛ svûta z roku 2002 z
Göteborgu Miroslav ·atan. ·atan bude uÏ na pát˘ch ZOH, ale v roce 1998 v Naganu se
nedostal do hry, protoÏe Slováci nepostoupili z kvalifikace.
V kádru soupeﬁe ãesk˘ch hokejistÛ v základní skupinû je také dal‰í forvard Pavol Demitra z
Vancouveru, kter˘ po dvou operacích ramena má zasáhnout do hry poprvé v sezonû aÏ v
polovinû ledna. V tﬁiadvacetiãlenném v˘bûru je i dal‰ích jedenáct hráãÛ z NHL, osm z
Kontinentální ligy a po jednom ze ·v˘carska a slovenské extraligy. Tu zastupuje pﬁi svém
comebacku do slovenské reprezentace Îigmund Pálffy ze Skalice, kter˘ po více neÏ ãtyﬁech
letech nastoupil za národní t˘m uÏ v prosinci a v minul˘ch dnech testoval mezinárodní hokej
v dresu Karlov˘ch VarÛ na Spenglerovû poháru v Davosu.
Z hráãÛ, kteﬁí pravidelnû nastupují v NHL, chybí v nominaci jen útoãník Marek Svato‰ z
Colorada. Vedle Haláka a Petera Budaje z Colorada se dostalo i na brankáﬁe Rastislava
StaÀu z âerepovce, zku‰en˘ Ján La‰ák z Atlantu Myti‰ãi se do nominace neprotlaãil.
Nominace Slovenska: Brankáﬁi: Jaroslav Halák (Montreal/NHL), Peter Budaj (Colorado/
NHL), Rastislav StaÀa (âerepovec/KHL). Obránci: Zdeno Chára (Boston/NHL), Milan
Jurãina (Columbus/NHL), Andrej Meszáro‰ (Tampa Bay/NHL), Andrej Sekera (Buffalo/
NHL), ªubomír Vi‰Àovsk˘ (Edmonton/NHL), Richard Lintner (Dinamo Minsk/KHL), Martin
·trbák (Bala‰icha/KHL). Útoãníci: Marián Hossa, Tomá‰ Kopeck˘ (oba Chicago/NHL),
Branko Radivojeviã, Martin Cibák (oba Spartak Moskva/KHL), Pavol Demitra (Vancouver/
NHL), Marián Gáborík (New York Rangers/NHL), Michal Handzu‰ (Los Angeles/NHL),
Marcel Hossa (Dinamo Riga/KHL), Jozef Stümpel (Barys Astana/KHL), Richard Zedník
(Jaroslavl/KHL), ªubo‰ Barteãko (Bern/·v˘c.), Îigmund Pálffy (Skalica), Miroslav ·atan
(Boston/NHL).
Hokej.cz, ihned.cz
***

Mezinárodní hokej
Mistrovství svûta juniorÛ
Leto‰ní ‰ampionát v Saskatchewanu se
ani âechÛm, ani SlovákÛm nevydaﬁil.
Neprobojovali se do play-offs a museli
bojovat o záchranu. Pro ãeské hokejisty
turnaj poznamenal debakl se ·védskem
v úvodním utkání, kdy prohráli 1:10. V
rozhodujícím zápase na Silvestra s
Ruskem se sice ãesk˘m hokejistÛm
podaﬁilo v tﬁetí tﬁetinû vyrovnat na 2:2, ale
tﬁi rychlé branky v závûru znamenaly
prohru 2:5. Osudn˘m pro Slovensko byl
zápas se ·v˘carskem, kter˘ se skonãil
1:4, Slovensko se zachránilo díky
tûsnému vítûzství nad Rakouskem 3:2. V
posledním utkání o sedmé místo byli
úspû‰nûj‰í ãe‰tí hokejisté, kteﬁí zvítûzili
nad Slovenskem v Saskatoonu 5:2.
Vyrovnan˘mi souboji byly zápasy
KanaìanÛ s Ameriãany. Ve skupinû
vyhráli po rozstﬁelu Kanaìané 5:4.
Dramatické bylo finále. V závûru utkání
vedli Ameriãané 5:3, ale Eberle dvakrát
skóroval a tak se opût prodluÏovalo.
Tentokrát v‰ak v 65. minutû Stephen
rozhodl o vítûzství AmeriãanÛ a o tom, Ïe
jim pﬁipadne mistrovsk˘ titul. Ostatní
v˘sledky: Slovensko-USA 3:7, âR-Finsko
3:4, âR-Rakousko 7:1, SlovenskoKanada 2:8, âR-Loty‰sko 10:2.
***

O2 extraliga
34. kolo: Tﬁinec-Liberec 5:4, BudûjoviceVítkovice 3:4(SN), Kladno-Pardubice 1:2,
Litvínov-Mladá Boleslav 3:2, Brno-Slavia
2:1, Sparta-Karlovy Vary 1:2,PlzeÀ-Zlín 3:0.
35. kolo: Zlín-Kladno 3:2(SN), Karlovy
Vary-Litvínov 6:2, Slavia-Vítkovice 0:6,
Pardubice-Brno 2:1, Liberec-PlzeÀ
0:1(SN), Mladá Boleslav-Budûjovice
2:1(SN), Tﬁinec-Sparta 1:2(SN).
36. kolo: Budûjovice-Karlovy Vary 4:0,
Brno-Zlín 4:3, Kladno-Liberec 6:3,
Vítkovice-Mladá Boleslav 2:1, LitvínovSparta 2:1, PlzeÀ-Tﬁinec 3:1, SlaviaPardubice 1:2.
37. kolo: Slavia-Liberec 2:4, ZlínBudûjovice 4:3(SN), Tﬁinec-Litvínov
4:3(SN), Sparta-Kladno 3:1, Mladá
Boleslav-Brno 3:4(SN), PardubiceVítkovice 10:3, Karlovy Vary-PlzeÀ 6:2.
38. kolo (pﬁedehrávka): Slavia-Zlín
4:3(PP).

Tabulka
37
37
37
38
37
37
37
38
37
37
37
37
37
37

111:94
127:96
118:95
111:97
113:105
106:105
106:100
112:114
113:136
92:104
97:103
105:110
96:115
87:120

NOW DIVISIONS
OF UNIGLOBE ENTERPRISE
TRAVEL LTD.
NEW ADDRESS:
1221 YONGE STREET
(BY SUMMERHILL SUBWAY STATION)

TORONTO, ON
M4T 2T8
Phone: 416-504-3800
Toll free: 1-800-825-7577
Heart of Europe Holidays:
416-504-6399

Fax: 416-363-2205
nitratravel@premieregroup.com
A GETAWAY THAT’S MORE THAN
JUST A HOLIDAY!!!
ADVENTURE TRAVEL
EXOTIC TRAVEL
LUXURIOUS TRAVEL
ROMANTIC TRAVEL
WE OFFER ALL!!
TRAVEL AND MEDICAL INSURANCE
AIRLINE TICKETS
TICO# 1810380

.

863 Bloor St. W.

Channel One Cup
V úvodním zápase sice âe‰i porazili Finy
2:1 v prodlouÏení, ale zb˘vající dva
zápasy prohráli se ·védy 3:4 a s Rusy
rovnûÏ 3:4, ale po samostatn˘ch
nájezdech.
***

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

& DOMA TOURS
& HEART OF EUROPE
HOLIDAYS

72
70
67
67
62
57
54
54
53
51
50
49
40
34

Slovenská extraliga
32. kolo, 29. december 2009: Ban. BystricaNitra 5:4 (PP), Spi‰. Nová Ves-Îilina 3:1,
Poprad-Martin 2:3 (SN), Lipt. Mikulá‰-Skalica
3:4 (SN), Slovan-Zvolen 5:4.
33. kolo: Skalica-Slovan 2:3 (PP), MartinLipt. Mikulá‰ 3:2, Ko‰ice-Poprad 5:3, NitraSpi‰. Nová Ves 4:2, Trenãín-Ban. Bystrica
5:7

Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.

Bloor St. W

Broadview Ave.

Na olympiádu poletí Rolinek,
BlaÈák i Jágr, v nominaci chybí
napﬁíklad Hudler, Kotalík a Prospal

January 14, 2010

Ossington Ave.

12

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

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.23-24.satellite1-416.com
www.23-24.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com
34. kolo (predohrávka): Slovan BA-Martin
2:1 (PP).

Tabuºka
1. Slovan
2. Bystrica
3. Skalica
4. Martin
5. Ko‰ice
6. Poprad
7. Nitra
8. Îilina
9. Sp. N. Ves
10. Trenãín
11. L. Mikulá‰
12. Zvolen
13 Orange

30
31
30
31
30
30
30
29
31
30
28
28
24

22
18
15
14
15
15
12
9
9
9
9
9
2

4
7
3
3
1
0
4
5
2
2
1
0
1

0 4
1 5
2 10
5 9
2 12
4 11
2 12
3 12
3 17
2 17
4 14
5 14
0 21

126:60
122:85
106:87
97:90
115:89
93:81
86:83
83:91
85:112
96:108
77:106
66:78
48:130

74
69
53
53
49
49
46
40
34
33
33
32
8

