Modﬁe oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pﬁedplatné!

Pﬁedplatné na jeden rok je
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Cena 1.62 + 0.08 (GST) = 1.70 dolaru.
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Perly od Miroslava Horníãka
Miroslav Horníãek (10. 11. 1918 - 15. 2. 2003) byl ãesk˘m
hercem, spisovatelem, dramatikem, reÏisérem,
v˘tvarníkem, glosátorem a divadelním teoretikem. Jeho
krásné prÛpovídky: Milostn˘ trojúhelník mÛÏe existovat
jen tehdy, kdyÏ je jeden úhel tup˘.
Moudrost nepﬁichází vÏdy s vûkem. Nûkdy vûk pﬁichází
sám.
Je odsouzeníhodné, kdyÏ se sportovci opíjejí. Na druhou
stranu je dobré a chvályhodné, kdyÏ opilci sportují.
Je tûÏké b˘t debilem, protoÏe konkurence je veliká.
KdyÏ je vám va‰e milovaná nevûrná a vy se chystáte skoãit
z okna, uvûdomte si, Ïe vám nasadili parohy, a ne kﬁídla.
Dobrá Ïena buì pije, nebo nalévá.
I Ïenat˘ mÛÏe b˘t ‰Èastn˘. Jen se to nesmí dovûdût
manÏelka.
Já jsem vám to ﬁíkal (epitaf na hrobû hypochondra).
KdyÏ láska prochází Ïaludkem, tak kde potom, proboha
konãí?
KdyÏ muÏ otevﬁe Ïenû dveﬁe auta, je nové buì auto nebo
Ïena.
Beru svoji Ïenu v‰ude,ona ale vÏdycky najde cestu zpátky.
BÛh miluje ateisty, protoÏe ho neobtûÏují sv˘mi problémy.
Nic tak nekrá‰lí Ïenu, jako pár koÀakÛ v Ïaludku muÏe.
Pane BoÏe,pﬁijmi moji manÏelku s takovou láskou, s jakou
Ti ji posílám (Epitaf).
Pﬁi stárnutí se muÏÛm zmen‰uje mozek a zvût‰uje prostata.
Smích bez pﬁíãiny znamená, Ïe jste buì idiot,nebo
zlaÈouãké dûvãátko.
Îivot zaãíná, kdyÏ chcípne pes a dûti vypadnou z domu.
***

Letí jako tryskáč

E-mail EK: flva-net

Tichá dohoda
Probûhlo to jako prázdninová zpráva uprostﬁed okurkové sezóny. Dovolenou na
luxusní jachtû strávili spolu zástupci âEZu a velk˘ch politick˘ch stran. Kdybych mûl
tolik volného ãasu jako mají pﬁedstavitelé politick˘ch stran, asi bych ho dokázal
strávit lépe neÏ na dovolence s pﬁedstaviteli âesk˘ch energetick˘ch závodÛ. A
naopak, kdybych byl pﬁedstavitelem âEZu, asi bych si radûji od politiky odpoãinul,
ale opak je pravdou. JiÏ v první tﬁídû nám paní uãitelka ﬁíkala, Ïe pan prezident
Zápotock˘ pracuje, i kdyÏ my spíme. Od té doby se hodnû zmûnilo, a nejen pan
prezident, ale i pﬁedstavitelé politick˘ch stran pracují o dovolenkách, místo aby
leno‰ili u moﬁe.
Jejich pracovitost, ale i skromnost, je skuteãnû pravá a nefal‰ovaná. Tuto svou
ãinnost jaksi nedávají najevo, ba ani produkty své práce - rÛzné zákony nejsou
hlasitû troubeny do svûta, ale uzavírají se jaksi v klidu, nenápadnû a tajnû.
A tak jsme se dovûdûli, Ïe âEZ vytvoﬁil jakési komando, které má honit ãerné
odbûratele elektrické energie. Elektﬁina se krást nemá, na tom se shodnou v‰ichni
politikové bez rozdílu politick˘ch stran. Hodina práce ãlena takového bouchacího
komanda úderné energetické jednotky pr˘ stojí 900 Kã. Poãítejme tedy, Ïe pﬁi
pracovním ãtyﬁicetihodinovém t˘dnu to stojí 36 000 Kã. To kdyÏ vynásobíme 52
t˘dny, jedná se o ãástku 1,8 milionu. Zatím nevíme, kolik tûchto energetick˘ch
milicionáﬁÛ âEZ zamûstnával, ale pr˘ u‰etﬁil tímto zpÛsobem pÛl miliardy korun. I
kdyby jich bylo více neÏ 280 a ãástka na platech pﬁesahovala u‰etﬁenou hodnotu,
pak se to státu vyplatí, protoÏe âEZ je soukromá spoleãnost a energetiãtí milicionáﬁi
jsou zamûstnanci soukromé spoleãnosti, ãili daÀoví poplatníci, takÏe je to organizace
na v˘sost pro stát potﬁebná a peníze se pﬁelévají touto cestou ze soukrom˘ch rukou
do státní pokladny.
Bylo by to komické, kdyby v Podûbradech nespáchal po zásahu komanda (pí‰eme
o tom uvnitﬁ listu, na stranû 6) sebevraÏdu podnikatel Jan P., váÏen˘ obãan, kter˘
neunesl tíhu toho, Ïe ho odhalili jako ãerného odbûratele, jak uvedla MF Dnes. Po
vdovû âEZ poÏadoval náhradu ‰kody ve v˘‰ce dvou milionÛ korun. AÈ poãítám, jak
poãítám, za dva miliony korun by bûÏela malá továrna a nikoliv autodílna.
Asi by mi spoleãná dovolená pﬁedstavitelÛ vlády a energetického gigantu byla
ukradená, kdyby nebylo jedné pﬁíhody, která se stala 25. srpna 1999. Internet byl

v té dobû v plénkách a my jsme mûli celkem exkluzivní zpravodajství z NHL, které
jsme posílali z Kanady e-mailem a pak rozesílali faxem. Spotﬁeba elektﬁiny byla v
zimû minimální, v létû Ïádná, protoÏe se hokej nehrál. JelikoÏ jsme mûli v˘sledky
pﬁesné a rychlé (pﬁesnûj‰í neÏ CNN a dokonce nám nûkdo Ïertem radil, aÈ to
prodáváme CNN), podnikání se nám daﬁilo.
Toho 25. srpna 1999 se najednou objevili kontroloﬁi od PraÏské energetiky a
prohlásili, Ïe elektromûr je pﬁemostûn. MÛj praÏsk˘ spolupracovník nevûdûl, o co
se jedná a zaãal jim odporovat. Inspektoﬁi na nûj zaãali ﬁvát, co si to dovoluje a Ïe
mu odpojí okamÏitû elektﬁinu i v bytû, pokud nezaplatí 30 000 Kã. Marnû se bránil,
Ïe nebyl v Praze, Ïe odbûr elektﬁiny byl nepatrn˘, marnû volal policii, aby ohledala
místo ãinu a vzala z elektromûru otisky prstÛ,marnû se soudil, Ïe elektromûr byl na
volnû pﬁístupném místû a Ïe ‰kodu mohl udûlat kdokoliv.
A co mu ﬁekli jeho známí? To, jak by jednal prÛmûrn˘ obãan: „Mûl jsi jim ‰oupnout
pût tácÛ a oni by tû nechali b˘t.“ Neudûlal to. Od té doby jsem mluvil nûkolikrát o
tomto pﬁípadu s politiky pﬁi rÛzn˘ch náv‰tûvách Kanady. Zrovna tak jako o dal‰ích
nezákonnostech. Marnû. Tváﬁili se, Ïe nechápou, o ãem mluvím. VÏdyÈ âeská
republika je pﬁece právní stát. Mají pravdu, jedná se o právní stát. Má to pouze jeden
háãek, zákon na objednávku obãas pí‰í energetické monopoly.
Nic to nepomohlo, PRE byla dokonale ochránûná zákonem. Nakonec to mÛj
spolupracovník vzdal a na‰e podnikání skonãilo. V‰e se vyvíjí a bûhem doby se
praktiky energetick˘ch milicionáﬁÛ je‰tû vylep‰ily a zdokonalily.
Veãer 3. února 2010 k celému skandálu promluvil v âeském rozhlasu 1 RadioÏurnálu i zástupce âEZu a vysvûtlil, Ïe tento ozbrojen˘ útvar je proti
pûstitelÛm marihuany, kteﬁí si do sv˘ch laboratoﬁí pﬁivádûjí naãerno elektrickou
energii. TakÏe se vlastnû jedná o protidrogovou jednotku. A co na to b˘val˘ ministr
Bublan? O tomto útvaru sly‰í poprvé.
Mnozí to prezentují, Ïe je to souboj vydûraãÛ se zlodûji elektﬁiny, ale nikdo si
nepoloÏí otázku: Co kdyÏ se jedná o prachobyãejné v˘palné. Vût‰ina obãanÛ
energetick˘m milicionáﬁÛm radûji tûch pût tácÛ totiÏ potichu dá, aby mûla pokoj a
nemûla ostudu.
Ale‰ Bﬁezina, Toronto
***
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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
(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)
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Oznámení
velvyslanectví
Velvyslanectví âeské republiky
v Ottawû oznamuje, Ïe v úter˘ a
ve stﬁedu 23. a 24. února 2010
uspoﬁádá ve Vancouveru
konzulární dny urãené pro ãeskou
krajanskou komunitu. Konzulární
jednatelství bude otevﬁeno v
tûchto dvou dnech vÏdy od 9 do
12 hodin a od 13 do 16 hodin na
adrese 1755 East 2nd Avenue,
Vancouver, BC, V5N 1E3
Konzulární jednatelství bude
pﬁednostnû poskytovat sluÏby
spojené se státoobãanskou a
matriãní agendou, ovûﬁováním
podpisÛ a poradenskou ãinností.
V pﬁípadû potﬁeby dal‰ích
informací bude moÏné v prÛbûhu
uveden˘ch dnÛ kontaktovat
konzulární jednatelství na
telefonním ãísle +1 (613) 2936667.
UpozorÀujeme, Ïe parkovací
moÏnosti v místû konzulárního
jednatelství ve Vancouveruu jsou
omezeny.

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
9. 2. (út) 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.
***
21.2. (ne)
Ozvûny sv. Valentina
Italské hudební perly v podání Milana
Brunnera a Marty Laurincové.
Restaurace Praha - Masaryktown
***
27. 2. (so)
Zimní sokolské hry
Horseshoe Valley Ski Resort
***
7.3. (ne)
Vzpomínka na TGM
Masaryktown
***
7. 3. (ne)
Valná hromada Sokola
***
14. 3. (ne) 17:00
Karolina Kubálek - klavír
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
***
28. 3. (ne)
Hudobno poetické skvosty
Kostel sv. Pavla
1424 Davenport Rd.
***
9. 4. (pá) 20:00
Ed Vokurka Trio with Vocalist Maria
Consalves
Gate 403 Bar & Grill,
403 Roncesvelles Ave, West Toronto
***
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Dvû krajanská úmrtí
Za Janou âernou
Zemﬁela pﬁíli‰ mladá - na poloviãní cestû
mezi 70. a 71. rokem. Vidûl jsem ji
naposled pﬁed dvûma roky na pikniku
na‰í K-W.G. (Kitchener-WaterlooGuelph) komunity. Byla v‰ude, plná
energie. Jako v celém svém Ïivotû. Tﬁicet
let (do roku 2004) pracovala v knihovnû
University of Waterloo. Hodnû ãasu a
úsilí vûnovala âeskému a Slovenskému
sdruÏení, ráda lyÏovala a cestovala.
Zemﬁela po tvrdém boji s leukémií
28.ledna 2010. Pohﬁební obﬁady byly
vykonány 2. února 2010 v kapli
pohﬁebního ústavu Henry Walsera.
Jejímu manÏelovi Boﬁivojovi, synÛm
Michaelovi a Danielovi a sestﬁe Martû,
ale i celé ãeské a slovenské komunitû v
oblasti Kitchener-Waterloo a Guelph
vyslovujeme upﬁímnou soustrast.
***

Za Josefem Ctiradem Vránou
Ve ãtvrtek 4. února 2010 jsem se rozlouãil
s dal‰ím ze sv˘ch vrstevníkÛ - zaãínám se
cítit osamûle. Josef Ctirad Vrána svou
pozemskou pouÈ ukonãil 30. ledna 2010 v
poÏehnaném vûku 85 let. Mûl dlouh˘ a
velmi úspû‰n˘ Ïivot.
Narodil se 23. srpna 1924 v Olomouci v
Nové ulici. Pocházel z rodu rolníkÛ: jeho
otec Josef Vrána, olomouck˘ advokát,
‘poru‰il rodinnou tradici’ - jak “Joe” napsal
ve své anglicko-ãeské kníÏce “As the Crow
Flies! (“Vraním letem Ïivotem a svûtem”) ‘byl první a jedin˘, komu se dostalo nûjakého
vzdûlání’. V první svûtové válce se podílel
na sibiﬁské anabázi ãeskoslovensk˘ch legií.
Joe vystudoval v Olomouci gymnázium
(maturoval v roce 1943) a zbytek války
pracoval na rodinném statku. A také se
prominentnû zúãastnil na odbojové ãinnosti,
zvlá‰tû v posledních letech války, v
partyzánské brigádû Jana ÎiÏky, která
operovala u Hole‰ova v horách mezi
Vsetínem a Zlínem, kde Vránova rodina
vlastnila rozsáhlé lesy.
Po válce se Joe zapsal na právnickou
fakultu Univerzity Karlovy a kdyÏ byl 26.
srpna 1948 komunistickou policií zatãen,
chybûly mu do doktorátu práv jen dvû
zkou‰ky. Byl vy‰etﬁován na Pankráci (pﬁi
v˘slechu pﬁi‰el o nûkolik zubÛ) a odsouzen
na pût rokÛ do vûzení. Odvolal se, krátce
slouÏil na Borech, pak ho pﬁevezli do
pracovního tábora v Dolním Jiﬁetínû u Mostu,
odkud se mu 27. ﬁíjna 1949 s dal‰ím vûznûm
podaﬁilo uprchnout vûtrací ‰achtou. V
bﬁeznu 1951 pﬁistál v Halifaxu a brzy na to
zaãal svoji mimoﬁádnû úspû‰nou kariéru u
firmy BaÈa, bûhem které získal doktorát
práv v Praze, MBA na York University v
Torontu a vystudoval dÛstojnickou ‰kolu v
Montrealu s hodností poruãíka a za nejlep‰í
prospûch ve tﬁídû byl vyznamenám ‘meãem
cti’. Vût‰inou byl - a snad i na tom má
zásluhu baÈovsk˘ systém - ve správnou
chvíli na správném místû.
Joe byl ãinn˘ v SVU, v âeskoslovenské
Obci Legionáﬁské a v âeskoslovenském
sdruÏení v Kanadû. V celku mohl b˘t - a
myslím, Ïe byl - se sv˘m bohat˘m Ïivotem
spokojen˘.
Jeho paní Bernice a jejich dûtem a vnukÛm
vyslovujeme upﬁímnou soustrast.
Josef âermák
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
7. 2. 2010 v 14:25
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
25. 2. 2010
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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
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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Petiton

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

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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PETICE PROTI ZRU·ENÍ
KONZULÁTU âESKÉ REPUBLIKY V MONTREALU
KOMU: Pﬁedseda vlády âeské republiky Ing. Jan Fischer, CSc.
Kopie: Místopﬁedseda vlády a ministr zahraniãních vûcí PhDr. Jan Kohout
Prezident âeské republiky Prof. Dr. Ing. Václav Klaus
Pﬁedseda poslanecké snûmovny Miloslav Vlãek
Pﬁedseda senátu parlamentu âR MUDr. Pﬁemysl Sobotka
Ministr prÛmyslu a obchodu Ing. Vladimír To‰ovsk˘
Ministr financí Ing. Eduard Janota
Pﬁedseda V˘boru pro zahraniãní vûci Senátu Jiﬁí Dienstbier
Pﬁedseda zahraniãního v˘boru snûmovny Jan Hamáãek
JiÏ po nûkolik let visí nad montrealsk˘m Generálním konzulátem âeské republiky (nadále GK âR) hrozba jeho uzavﬁení. Na
podzim jsme se dozvûdûli, Ïe vláda âR sv˘m usnesením ã. 1296 ze dne 15. ﬁíjna 2009 rozhodla o uzavﬁení GK âR v Montrealu
k 31. bﬁeznu 2010, a dosavadní konzulární pÛsobnost (provincie Britská Kolumbie, Nové Skotsko, Nov˘ Brunsvik, Ostrov
prince Eduarda a Quebek) plnû pﬁechází na zastupitelsk˘ úﬁad âR v Ottawû.
Dne 1. prosince 2009 âeské a slovenské sdruÏení v Kanadû zaslalo dopis Úﬁadu vlády âeské republiky k rukám pﬁedsedy vlády
Ing. Jana Fischera, CSc. Tato vrcholná krajanská organizace v Kanadû se v jednom z bodÛ dopisu zab˘vala situací
montrealského GK a Ïádala pﬁedsedu vlády, aby vláda pﬁehodnotila toto rozhodnutí.
Proto my, níÏe podepsaní, krajanské organizace spolu s krajany, obãany a pﬁíznivci âeské republiky, protestujeme proti
plánovanému uzavﬁení Generálního konzulátu âeské republiky v Montrealu. PovaÏujeme toto vládní usnesení za ukvapené a
nezodpovûdné, ‰kodící jak dobré povûsti âR, tak turistickému ruchu a ekonomickému rozvoji obchodních vztahÛ mezi obûma
zemûmi. Znamená to nejen omezení konzulárních sluÏeb pro obãany ãeského pÛvodu i pro obãany v˘‰e zmínûn˘ch provincií,
ale zejména obrovskou dlouhodobou a nevratnou ztrátu pro âR, která tímto pﬁichází o velice vlivnou diplomatickou, kulturní
a hospodáﬁskou reprezentaci. Proto Ïádáme o zru‰ení tohoto rozhodnutí z následujících dÛvodÛ:
1. Montreal je druhé nejvût‰í mûsto v Kanadû s populací vãetnû pﬁedmûstí pﬁes 3,5 miliónu obyvatel. Je metropolí nejvût‰í
kanadské provincie Quebec, kde je úﬁedním jazykem francouz‰tina a která má témûﬁ 8 miliónÛ francouzsky mluvících obyvatel,
nejvíce po Francii. SluÏba GK francouzsky mluvícímu obyvatelstvu je absolutnû nenahraditelná a má v této oblasti velice
dÛleÏit˘ politick˘ i obchodní v˘znam.
2. Rozlohou je Quebec témûﬁ 20x vût‰í neÏ âR a více neÏ 2x vût‰í neÏ Francie. Montrealsk˘ GK má na starosti celkem 5 provincií
o celkové rozloze 2.620.666 km2 (33x vût‰í neÏ âR), s celkov˘m poãtem 14 miliónÛ obyvatel (témûﬁ polovina obyvatel
Kanady). Jeví se témûﬁ nemoÏn˘m, aby ottawské velvyslanectví mohlo zvládnout tuto agendu souãasnû s jejich jiÏ plnou
pracovní náplní. Doplnûní personálu v Ottawû reprezentuje dal‰í nezanedbatelné v˘daje za dopravu, stûhování, vãetnû daleko
draÏ‰ích (pronajat˘ch) bytÛ a prostor.
3. Toto rozhodnutí bude mít nepﬁedstaviteln˘ geopolitick˘ a ekonomick˘ dopad: Vláda âR snad krátkodobû u‰etﬁí urãité
mnoÏství penûz, dlouhodobû v‰ak ztratí mnohokrát více. GK âR jiÏ témûﬁ 90 let reprezentuje svûtoznámé âeskoslovensko,
v letech 1939-45 exilovou vládu v Lond˘nû, kdyÏ v roce 1939 GK obhájil suverenitu proti snaze jeho pﬁevzetí nûmeck˘m
zastupitelsk˘m úﬁadem, a od roku 1993 âeskou republiku. Jeho uzavﬁením by âR ztratila nepﬁedstavitelné mnoÏství kontaktÛ,
zku‰eností a obchodních pﬁíleÏitostí.
4. V Montrealu Ïije velké mnoÏství krajanÛ ãeského pÛvodu a s ãesk˘m obãanstvím, které v posledních letech obdrÏely i jejich
dûti díky GK. Do Montrealu také pﬁijíÏdí mnoho ãesk˘ch turistÛ, obchodníkÛ a ãesk˘ch odborníkÛ na doãasnou práci, hlavnû
ve vûdeckém oboru. GK pomáhá obãanÛm âR i v pﬁípadû nouze (onemocnûní, ztráta dokumentÛ, apod). Je nepﬁedstavitelné,
Ïe by v‰echny tyto úkoly byly pﬁevedeny do Ottawy. Jak to Ottawa v‰echno zvládne a kolik to bude stát âR navíc?
5. Ottawa je hlavní mûsto provinãního rázu s men‰í populací, zvlá‰tû pak pokud jde o ãeské krajany. Je vzdálena pﬁes 200 km
od Montrealu, coÏ bude mít nedozírné následky pro v‰echny, pﬁedev‰ím pro star‰í lidi, vzhledem k dlouhé kanadské zimû
bohaté na sníh (2 - 3 m) a k teplotám aÏ -40ºC, kdy b˘vá ãasto ochromená i dálková doprava.
6. V Montrealu jsou ãtyﬁi univerzity, dvû anglické a dvû francouzské. JiÏ léta existuje reciproãní v˘mûna studentÛ s univerzitami
a vysok˘mi ‰kolami v âR. GK v Montrealu poskytoval pomoc pﬁi vyﬁizování dokladÛ pro quebecké a kanadské studenty.
7. Montrealsk˘ GK má téÏ obchodního zastupitele, díky kterému jsou zv˘hod®æovány vzájemné obchodní vztahy Quebeku,
Kanady a âR. Propagace kulturních a pﬁírodních krás âR podporuje dÛleÏit˘ turistick˘ prÛmysl, kter˘ má velk˘ finanãní pﬁínos
pro âR. Tuto práci, která ‰íﬁí dobré jméno na‰í republiky ve svûtû, konzulát v Montrealu provádí v˘bornû.
8. Generální konzul v Montrealu navíc zastupuje âR v dÛleÏité mezinárodní organizaci civilního letectví (ICAO) pﬁi OSN, která
sídlí v Montrealu. âR by zru‰ením montrealského GK o tuto reprezentaci pﬁisla.
9. Budova GK je majetkem âR, kde mimo kanceláﬁí a reprezentaãních místností jsou i dva byty, coÏ eliminuje velice drah˘
nájem. Pﬁedpokládáme, Ïe z tûchto dÛvodÛ má montrealsk˘ konzulát mnohem niÏ‰í provozní náklady neÏ jiné pronajaté
zastupitelské úﬁady. Tyto nízké náklady jsou v porovnání s reprezentaãní, kulturní a ekonomickou ãinností a pﬁínosem GK
témûﬁ zanedbatelné.
10. Vzhledem k nynûj‰í krizi v oblasti realit je absurdní prodávat budovu GK za niÏ‰í cenu, neÏ je jeho skuteãná hodnota a navíc
je‰tû platit vysoké pokuty za zru‰ení nájemních smluv na byty zamûstnancÛ. Kromû toho, budova GK je jiÏ 90 let témûﬁ
historickou památkou ve stﬁedu Montrealu. Zru‰ení konzulátu by byla nenahraditelná ztráta, a jeho znovuotevﬁení v budoucnu
nepﬁipadá v úvahu vzhledem k budoucím hor‰ím ekonomick˘m podmínkám.
VáÏen˘ pane ministersk˘ pﬁedsedo, chápeme, Ïe plánované uzavﬁení Generálního konzulátu v Montrealu souvisí s finanãními
‰krty, jeÏ jsou v‰ak v tomto pﬁípadû ‰etﬁením na nesprávném místû. Doufáme, Ïe v˘‰e uvedené argumenty Vám a Va‰í vládû
pomohou správnû pﬁehodnotit situaci. Îádáme Vás o zachování Generálního konzulátu âR v Montrealu, jak to bylo nedávno
uãinûno v podobn˘ch pﬁípadech konzulátÛ v Sydney a Sao Paulu.
Dûkujeme Vám za porozumûní a Va‰i rychlou odpovûìa akci, a vûﬁíme, Ïe na‰e intervence se setká s úspûchem, za kter˘ Vám
bude budoucí generace vdûãná.
S úctou a pozdravem
NíÏe podepsané krajanské organizace, krajané a obãané v Montrealu a jinde:
âeské a slovenské sdruÏení v Kanadû - poboãka Montreal, Sokol Kanada - jednota Montreal, Comenius Institut, Misie sv.
Václava - Montreal, Asociace Host˘n, Kanadské ãeské a slovenské kulturní centrum Beseda, Klub seniorÛ, Bazarov˘ odbor
âs. sdruÏení v Montrealu
Pozn: Petici mÛÏete odeslat takto: napi‰te své jméno a mûsto. Va‰e emailová adresa bude slouÏit jako doklad o Va‰í totoÏnosti
(pokud si pﬁejete, nemusí b˘t viditelná). Pak kliknout - odeslat.
Nebo: podepsanou papírovou petici za‰lete laskavû na adresu âs. sdruÏení v Kanadû, 7300 Rue Sherbrooke Ouest, Montreal,
QC, H4B 1R7. âs. sdruÏení zhotoví kopie a za‰le v‰em adresátÛm.
.............................................................................
Podpis Jméno (hÛlkov˘m písmem) Mûsto
V pﬁípadû více podpisÛ pﬁiloÏte zvlá‰tní podpisov˘ arch. Dûkujeme.
Sincerely, 875 podpisÛ (3. února 2010)

http://www.PetitionOnline.com/PeticeGK/petition.html
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Kanadská mozaika
Fotografie Kanady v Brnû
5. února se v KﬁíÏové chodbû na Nové radnici v Brnû (vchod z Dominikánské ulice),
uskuteãnila slavnostní vernisáÏ v˘stavy fotografií totemÛ pÛvodních obyvatel a pﬁírody
západní Kanady, dûji‰tû nadcházejících olympijsk˘ch her, které se zúãastní také velvyslankynû
Kanady Valerie Raymond se spoluautorem projektu Stanislavem Dvoﬁákem. Stanislav
Dvoﬁák je dlouholet˘m pﬁedsedou Spoleãnosti pﬁátel Kanady a Radio Canada International,
jeÏ letos v dubnu oslaví jiÏ 20. v˘roãí vzniku. Tento „Kanaìan z Telãe“, jak b˘vá spoluobãany
dÛvûrnû naz˘ván, byl v prosinci 2008 ocenûn generální guvernérkou Kanady Michaélle Jean
za rozvoj ãesko-kanadsk˘ch vztahÛ. Autory snímkÛ jsou Milan Dvoﬁák z Vancouveru a
Drahomíra, Ivan a Tomá‰ Neveselí z Calgary. V˘stava bude otevﬁena dennû od 10 do 18
hodin a potrvá do 28. února 2010. Jste srdeãnû zváni. www.brno.cz
***

Pﬁed olympiadou
Kanadsk˘ olympijsk˘ v˘bor VANOC oznámil, Ïe probíhají finální pﬁípravy pro XXI. olympijské
a paralympijské hry ve Vancouveru, které budou slavnostnû zahájeny jiÏ za nûkolik dnÛ.
Minul˘ ãtvrtek dorazila olympijská pochodeÀ po dlouhé cestû napﬁíã Kanadou zpût do Britské
Kolumbie, kde oheÀ vzplane pﬁi zahajovacím ceremoniálu 12. února. Minul˘ t˘den v pátek
byla téÏ oficiálnû zahájena Kulturní olympiáda pﬁedstavením baletního souboru Alberta.
Dal‰ích 200 kulturních projektÛ od hudby pﬁes divadlo a tanec budou sportovní klání
doprovázet aÏ do 21. bﬁezna. Lístky na Olympijské hry ve Vancouveru se, kromû národních
organizací, dají zakoupit na oficiálních aukcích a „trhu fanou‰kÛ Vancouveru 2010“ na
www.vancouver2010.com/tickets. Kromû lístkÛ je moÏné na oficiálních internetov˘ch stránkách
her zakoupit i suven˘ry s logem. Nejvût‰ím hitem jsou ãervené palcové rukavice, kter˘ch se
jiÏ prodalo 1,8 milionu párÛ, a ply‰oví maskoti. Na olympiádu ve Vancouveru pojede
nejpoãetnûj‰í ãeská v˘prava v dûjinách zimních her. Do Kanady odcestuje 88 ãesk˘ch
sportovcÛ, jejichÏ nominaci schválilo plénum âeského olympijského v˘boru.
www.vancouver2010.com www.olympic.cz
***

Víte Ïe…
oficiálních webov˘ch stránkách Zimních olympijsk˘ch her ve Vancouveru je pro ‰Èastné
jedince, kteﬁí se na leto‰ní nejvût‰í zimní sportovní klání chystají, pﬁipravena speciální
broÏurka pro diváka? Mezi pût nejdÛleÏitûj‰ích tipÛ pﬁed cestou organizátoﬁi doporuãují: 1.
dorazit tak, abyste mûli ãasovou rezervu pro bezpeãnostní kontrolu (olympijské areály ve
mûstû jsou otevﬁeny dvû hodiny pﬁed zaãátkem, horské tﬁi hodiny, zahajovací a závûreãn˘
ceremoniál dokonce ãtyﬁi hodiny pﬁed zahájením), 2. zkontrolujte si, Ïe máte vstupenky, 3.
pﬁijìte s co nejmen‰ím pﬁíruãním zavazadlem, abyste mohli vyuÏít expresní vstup, náv‰tûvníci
s vût‰ím zavazadlem budou nuceni vyuÏít vstup standardní, 4. pﬁeãtûte si pﬁíruãku náv‰tûvníka,
kde se dozvíte, jaké pﬁedmûty nesmíte mít u sebe pﬁi vstupu do olympijského areálu, 5.
následujte instrukce.
www.vancouver2010.com/olympic-spectator-guide
Vydává Kanadské velvyslanectví v Praze, www.canada.cz

Úspû‰n˘ benefiãní koncert pro obûti
zemûtﬁesení na Haiti v Ottawû

Velvyslanectví âeské republiky v Ottawû ve spolupráci s ambasádami Slovenska, Polska
a Maìarska (tzv. Visegrádské ãtyﬁky) uspoﬁádalo ve stﬁedu 3. února 2010 benefiãní koncert
na pomoc obûtem zemûtﬁesení na Haiti. Slavnostní veãer se podaﬁilo bûhem dvou t˘dnÛ
zorganizovat v Grand Hall na Ashbury College v Ottawû. Mezi více neÏ 300 pﬁítomn˘mi
posluchaãi byli vysocí pﬁedstavitelé kanadského ministerstva zahraniãí, diplomaté, krajanské
komunity, Ïáci Ashbury College a jejich pﬁíbuzní a mnoho dal‰ích milovníkÛ klasické
hudby. Inspirativní nápad uspoﬁádat tuto akci vze‰el od pﬁedsedy ottawské poboãky âSSK
pana Ladislava Kubáta a také díky jeho podpoﬁe se pﬁípava koncertu podaﬁila v rekordnû
krátkém ãase.
Na programu zaznûly lidové písnû v podání Ottawa Hungarian Choir a dále skladby A.
Dvoﬁáka, L. van Beethovena, F. Chopina, J. Brahmse v podání klavíristÛ Zuzany ·imurdové
a Mikolaje Warszynského z Montrealu a Gábora Finty a Edit Palencsar z Ottawy. V‰em
úãinkujícím a zejména publiku bychom chtûli podûkovat za vynikající atmosféru a
neuveﬁitelnû ‰tûdrou finanãní podporu - bûhem koncertu se nám podaﬁilo vybrat 5446 CAD!,
které byly pﬁedány na konto Humanitární koalice. Vûﬁíme, Ïe solidaritu publika jiÏ dnes
mohou pocítit lidé, kteﬁí pomoc nejvíce potﬁebují.
Za velvyslanectví v Ottawû Petra Klobu‰iaková
Foto: Ondrej Kovarik
***

S prodejem a nákupem domÛ
vám poradí

Luba Henderson

Tel.:416/698-2090
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Denní kronika
22. 1. 2010
Zru‰eny ãtyﬁi rozsudky
Pre‰ov- L. Müller-V pátek 22. ledna 2010
zru‰ili soudci Okresního soudu v Pre‰ovû
JUDr. Marián Maãura a JUDr. Marián Vorobel
ãtyﬁi rozsudky nad svûdky Jehovov˘mi (zemﬁ.
Pavol Moskaº, ·tefan Brindzák, Vladimír
Fugloviâ a zemﬁ. Michal Korpa-Ondo) kteﬁí
za minulého reÏimu odepﬁeli vykonávat
vojenskou sluÏbu:
Soudci shodnû zdÛraznili, Ïe odepﬁení
vojenské sluÏby z dÛvodu svûdomí ãi
náboÏenského vyznání nebylo za minulého
reÏimu ﬁádnû právnû o‰etﬁeno, nicménû jde o
,pﬁirozené právo‘, které je tﬁeba respektovat.
Soudci se rovnûÏ shodli v tom, Ïe náprava
tûchto vadn˘ch rozhodnutí podle slovenského
trestního ﬁádu je sporná, a proto pﬁímo
aplikovali Protokol ã. 7 k Evropské úmluvû o
ochranû základních práv a lidsk˘ch svobod.
Vojenská prokurátorka s v˘rokem soudu
souhlasila, a tak rozhodnutí nabyla ihned
právní moci.
PÛvodnû mûl b˘t projednán je‰tû návrh
Ladislava Belu‰e (nar. 1955, odsouzen 1976),
av‰ak soudce JUDr. Marián Vorobel uvedl,
Ïe tuto kauzu soudit nemÛÏe, neboÈ v
rehabilitaãním ﬁízení rozhodoval jeho otec.
Vûc proto bude sluÏebním postupem
postoupena jinému soudci.
Páteãní rozhodnutí ukazují na v˘razn˘ posun
v my‰lení slovensk˘ch justiãních orgánÛ. Je‰tû
nedávno totiÏ Generální prokuratura SR
uvedla:
„Rehabilitaãn˘ súd v odôvodnení rozsudku
zo 16. januara 1991 správne uvedol, Ïe
uloÏen˘ trest zodpovedal závaÏnosti
protiprávného konania a vycházdzal aj z úãelu
zákona o súdnej rehabilitácii, ktor˘ sledoval
odstránenie neprimeranej tvrdosti v pouÏívaní
represie. ... Trest odÀatia slobody uloÏen˘
·tefanovi Brindzákovi nie je v zrejmom
nepomere k stupni nebezpeãnosti ãinu pre
spoloãnosÈ alebo k pomerom páchateºa, a
nie v zrejmom rozpore s úãelom trestu.“ (25.
9. 2005)
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Na námitku, Ïe ãeské soudy vadné rozsudky
v obdobn˘ch kauzách ru‰í, Generální
prokuratura SR odpovûdûla: „Rozhodnutia
súdov cudzieho ‰tátu nie sú pre súdy v
Slovenskej republike záväzné, a preto sa na
ne zbytoãne odvoláváte … Som … núten˘ …
opakovan˘ podnût podan˘ v prospech
Vladimíra Fugloviãa ako nedôvodn˘ odloÏiÈ.“
(6. 12. 2004)
Co je pﬁíãinou této zmûny? Dát na to
jednoznaãnou odpovûì není snadné. MÛÏe
zde hrát roli více faktorÛ, o kter˘ch laická
veﬁejnost nemá ani tu‰ení.
***
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Pion˘ﬁi se sejdou v Senátu
PETR KOSTKA, TISKOV¯ TAJEMNÍK
KANCELÁ¤ SENÁTU PARLAMENT âR: V
pátek 29. ledna se v sídle Senátu, v Hlavním
sále Vald‰tejnského paláce, sejdou na
slavnostním spoleãenském setkání pion˘ﬁi,
aby si pﬁipomnûli 20. v˘roãí obnovení Pion˘ra
a také v˘znamné momenty jeho historie.
Slavnostní shromáÏdûní zaãíná v 17.00 hodin.
Souãástí programu bude kromû kulturního
vystoupení pﬁedev‰ím ocenûní ãlenÛ i neãlenÛ
sdruÏení, budou pﬁedány Medaile Ministerstva
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy i nejvy‰‰í
pion˘rské vyznamenání Kﬁi‰Èálová vla‰tovka“.
Dále vystoupí pﬁedseda Pion˘ra Petr Halada
a 1. námûstkynû ministrynû ·MT Ing. Eva
BartoÀová. Setkání za‰títila první
místopﬁedsedkyní Senátu Parlamentu âR
PaedDr. Alena GajdÛ‰ková, která se slavnosti
osobnû zúãastní (uvádíme bez komentáﬁe).
***

3.2.2010

Komando âEZ a smrt na videu
Praha-mfd-Dolej‰í/Syrovátka-„JeÏkovy
zraky, Jendo! Co jste mu udûlali,“ pláãe
zoufalá Petra P. z Podûbrad. Kleãí nad
bezvládn˘m tûlem svého manÏela Jana,
kter˘ leÏí v krvi na podlaze své autodílny.
Kousek od nûho je odhozená pistole. Je
mrtv˘.
Smutn˘ okamÏik, jak˘ provází mnoho
sebevraÏd. Tenhle je v‰ak neobvykl˘ v
tom, Ïe se odehrál po kontrole kvÛli ãernému
odbûru elektﬁiny. A také v tom, Ïe je cel˘
nahran˘ na videu. Plaãící Ïenu natoãili jako
dokumentaci pﬁíslu‰níci komanda firmy
âEZ.
Video natoãené pﬁed ãtyﬁmi lety teì
zveﬁejnil advokát Jan Rytíﬁ, kter˘ zastupuje
asi 140 rodin, u nichÏ komando kvÛli
podezﬁení z ãerného odbûru zasahovalo.
Kromû tragické sebevraÏdy muÏe, kter˘
naãerno odebíral elektﬁinu, dal Rytíﬁ k
dispozici i dal‰í zábûry zabavené pﬁi
domovních prohlídkách u lidí, kteﬁí pracují
ve zvlá‰tním útvaru firmy âEZ s názvem
NTZ, oddûlení netechnick˘ch ztrát.
Kontroloﬁi elektrárenského gigantu mají v
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popisu práce pouze odhalovat ãerné odbûry
energie. Zveﬁejnûná videa v‰ak ukazují, Ïe
se muÏi v ãern˘ch kombinézách cviãili ve
stﬁelbû z pistole a v obranû pﬁed útoãícími
psy. Na zábûrech jsou kromû toho i témûﬁ
nazí „zajatci“ s kuklami na hlavách,
vtlaãovaní do klecí. Nechybí ani sekání hlav
slepicím.
Praktiky komand pﬁi zji‰Èování ãern˘ch
odbûrÛ uÏ rok a ãtvrt rozplétá Útvar pro
odhalování organizovaného zloãinu. Ten
nyní vy‰etﬁování ukonãil. Desítky ãlenÛ t˘mu
NTZ viní z vydírání a navrhuje je obÏalovat.
Do spisu tak mohli vÛbec poprvé nahlédnout
obvinûní i advokáti lidí, kteﬁí si na postup
âEZ stûÏují. K nahrávkám se dostal i Rytíﬁ.
„Chci zabránit tomu, aby byly tyto praktiky
zameteny pod koberec,“ ﬁíká. Videa zveﬁejnil
ve prospûch klientÛ, které obhajuje.
Drastické zábûry mají zﬁejmû získat veﬁejné
mínûní na jeho stranu.
Na první ãásti zábûrÛ je tragická událost z
Podûbrad. U té v‰ak není jasné, jakou míru
zavinûní na ní komando skuteãnû má. Podle
spoleãnosti âEZ muÏ tajnû odebíral proud
pro svou autodílnu. ·koda údajnû ãinila aÏ
pÛl milionu a navíc mu hrozila obrovská
ostuda, protoÏe byl soudním znalcem, kter˘
se specializoval na elektrické obvody.
ManÏelka Petra P. je pﬁesvûdãena, Ïe
znaãnou vinu na jeho sebevraÏdû nesou
drsní elektrikáﬁi. „Pﬁijeli kolem desáté hodiny
a mluvili s manÏelem. Psychick˘ nátlak
musel b˘t enormní, kdyÏ se Jan zastﬁelil,“
ﬁíká.
Jeden z kontrolorÛ Pavel Staffa se hájí, Ïe
na Jana P. nátlak nevyvíjeli. „Normálnû se
s námi bavil. Zavedl nás bez v˘mluv do
dílny,“ tvrdí.
Podle mluvãího spoleãnosti âEZ Martina
Pavlíãka v˘sledky vy‰etﬁování nepotvrzují,
Ïe by se kdokoli z obvinûn˘ch dopustil pﬁi
mnoha rÛzn˘ch kontrolách vydírání. Policie
v‰ak tvrdí opak. Pavlíãek hájí i v˘cvik
komand. „Na‰i pracovníci jsou pﬁi své práci
napadáni. Museli ãelit napadení psy i
hrozbám stﬁelnou zbraní. Pro tuto práci
musí b˘t pﬁipraveni.“
***
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pﬁedstava, Ïe by se jeho rodiãe, známí
vysoko‰kol‰tí profesoﬁi, dozvûdûli, Ïe byl
osoãen z krádeÏe. KaÏdopádnû psychick˘
nátlak ze strany pracovníkÛ âEZ musel b˘t
enormní.
* Jak se pracovníci âEZ chovali vÛãi vám?
Na záznamu je vidût, jak si pro vás pﬁi‰li do
bytu, abyste s nimi ‰la do dílny manÏelovi
domluvit.
Já jsem byla dlouho plná vzteku. Oni pro
mû pﬁi‰li s tím, Ïe jim muÏ zmizel. A Ïe si
myslí, Ïe ‰el do dílny. A abych jim ‰la tu
dílnu otevﬁít. Já jsem jim ale ﬁíkala, Ïe jestli
‰el muÏ do dílny, tak má klíã on. Pak z nich
vylezlo, Ïe dveﬁe dílny jsou pootevﬁené.
Tak jsem se ptala, proã se tam nejdou
podívat sami... A oni mi sdûlili, Ïe potﬁebují
svûdka. A tak jsem manÏela na‰la já! U tûla
mi pak vÛbec nepomohli.
* Odebíral vá‰ manÏel naãerno elektﬁinu?
To se nikdo nikdy nedozví. Já jsem po tom
upﬁímnû ﬁeãeno radûji nepátrala, je lépe to
nevûdût.
* Kolik vá‰ manÏel podle spoleãnosti âEZ
dluÏil za elektﬁinu?
V Jablonci nad Nisou, kam jsem musela
jet na v˘slech, mi ﬁekli, Ïe dva miliony
korun. Tlaãili na mû, Ïe mám dluh vyrovnat.
¤íkali mi: „Podívejte se, po manÏelovi jsme
chtûli dva miliony, s vámi to uhrajeme na
sedm set tisíc.“ To jsem odmítla, Ïe jim
nemám ‰anci takové peníze zaplatit, kdyÏ
zÛstanu jako vdova s nezletil˘m dítûtem.
Tak pﬁi‰li s tím, Ïe se domluvíme na pÛl
milionu. Vyslovenû handrkování jak na trhu!
Neukázali mi Ïádná ãísla, Ïádn˘ rozpoãet.
Bylo to navíc t˘den po smrti manÏela, kdy
jsem nebyla schopná dát dohromady
my‰lenky, abych se mohla bránit. TakÏe
nehorázn˘m zpÛsobem zneuÏili mého
rozpoloÏení, Ïe jim v tu chvíli k˘vnu na v‰e.
* Jakou ãástku jste tedy musela zaplatit?
K˘vla jsem jim na pÛl milionu korun. A pak
jsem za to dostala od právníka stra‰nû
vynadáno. Ale to uÏ bylo pozdû. Byla bych
ráda, kdyby s nimi uÏ nûkdo zatﬁásl, aby to
uÏ nikoho dal‰ího nepotkalo.
***

„PouÏili psychick˘ nátlak“

Vít má praseãí chﬁipku.
Mohl nakazit Klause

Praha - Jsou to ãtyﬁi roky, co paní Petra P.
z Podûbrad na‰la svého manÏela Jana
leÏícího v krvi na podlaze jeho autodílny.
„Poﬁád to mám pﬁed oãima. Nejde
zapomenout,“ ﬁíká v rozhovoru pro MF
DNES.
Jenom velice nerada a s velk˘mi obtíÏemi
vzpomíná, jak se její manÏel,
devûtaãtyﬁicetilet˘ podnikatel, zastﬁelil pﬁi
náv‰tûvû komanda, které si energetick˘
gigant âEZ poﬁídil na takzvané ãerné
odbûratele elektﬁiny. Podle firmy totiÏ
naãerno odebíral elektﬁinu do své dílny.
Jan P. byl pﬁitom uznávan˘ soudní znalec
v oboru elektﬁiny. Pocházel ze známé
profesorské rodiny. Odhalení pﬁípadného
nelegálního odbûru elektﬁiny by zcela zniãilo
jeho povûst.
* Co se u vás v domû v prosinci 2005
pﬁesnû stalo?
Lidé z âEZ pﬁijeli kolem desáté hodiny
dopoledne a mluvili s manÏelem. Kolem
pÛl jedné se manÏel objevil doma a já se ho
ptala: „Vypadá‰ ustaranû, má‰ nûjaké
problémy?“ Sly‰ela jsem totiÏ, jak chodil po
chodbû s nûjak˘mi lidmi. A on mi na to
doslova odpovûdûl: „Tro‰iãku.“ Potom vy‰el
z bytu a po chvíli za mnou pﬁi‰lo nahoru
komando âEZ, abych se ‰la s nimi podívat
dolÛ. A tam jsem ho na‰la mrtvého. ManÏel
se zjevnû do bytu vrátil pro pistoli a v‰echno
ukonãil.
* Tu‰íte, co va‰eho manÏela vedlo k
sebevraÏdû?
Co se pﬁesnû stalo, to se nikdo nedozví.
Îe tam byl ale od pracovníkÛ âEZ psychick˘
nátlak, o tom nepochybuji. K tomu, Ïe
manÏel sáhl po zbrani, jej jistû vedla i

Praha-mfd- RADKA WALLEROVÁ-Tak
dlouho varoval pﬁed praseãí chﬁipkou a
plánoval povinné oãkování, aÏ s ní hlavní
hygienik Michael Vít sám ulehl. „Oãkování
jsem nestihl,“ pﬁiznal vãera v horeãkách.
Tvrdí v‰ak, Ïe se na nû právû chystal. „Minul˘
t˘den, kdy byla na oãkování paní ministrynû,
jsem byl na dovolené v Itálii. A teì jsem
dopadl, jak jsem dopadl.“ Vít vãera pro MF
DNES pﬁipustil, Ïe má zﬁejmû praseãí formu
viru. „Pandemick˘ kmen tu cirkuluje s
pravdûpodobností vy‰‰í neÏ 90 procent,“ ﬁekl.
PrÛbûh jeho chﬁipky se dá oznaãit jako typick˘:
Vít má teploty kolem osmatﬁiceti, bolí ho hlava,
klouby i svaly, pﬁidal se i ka‰el.
Nemoc nemohla pﬁijít v zajímavûj‰í okamÏik.
V pondûlí se vláda usnesla, Ïe právû Vít
rozhodne o povinném oãkování pro nûkteré
lidi.
Jeho chﬁipka v‰ak pﬁedev‰ím zaujala
prezidenta Václava Klause, kter˘ je odpÛrcem
povinného oãkování. „Panu hlavnímu
hygienikovi pﬁeji, aby se co nejrychleji uzdravil.
Jenom mne pﬁekvapuje, Ïe kdyÏ on nám tak
vnucuje to povinné oãkování, sám se uÏ dávno
neoãkoval,“ citoval Klause server Novinky.
Vakcínu mají dostat lidé dÛleÏití pro stát,
samozﬁejmû i hlavní hygienik. „AÏ se zlep‰ím,
na oãkování proti praseãí chﬁipce pÛjdu,“
slibuje Michael Vít, pﬁestoÏe uÏ by mu pak
mohly staãit protilátky, které získá po
prodûlané nemoci.
Hygienik se nakazil zﬁejmû uÏ minul˘ t˘den,
pﬁíznaky se totiÏ objeví zhruba za 5 aÏ 7 dní.
Teoreticky tak mohl nemoc pﬁenést i na
Bezpeãnostní radu státu. T˘m, v jehoÏ ãele
stojí premiér Jan Fischer, v pátek probíral
právû oãkování. Na jednání si Vít potﬁásl
rukou i s Klausem.
***
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Vancouver je ako Poprad
Bratislava-Vancouver/sme- Marián
Jaslovsk˘-Niekdaj‰í bubeník a textár
slávnej skupiny Beatmen DeÏa Ursinyho,
neskôr re‰pektovan˘ profesor slavistiky
vo Vancouvri, prekladateº, spisovateº - to
v‰etko je PETER PETRO. âlovek
naladen˘ tak pozitívne, Ïe pri rozhovore
s ním si aj uprostred tuhej zimy urobíte
leto, ako v jeho texte slávnej skladby
Let’s Make A Summer. Cez Skype sme
sa bavili dobré dve hodiny, pretoÏe Petro
je rozprávaã veºkého formátu. Keby bol
maliarom, urãite by nemaºoval miniatúry.
Aká bola Bratislava vá‰ho detstva?
Mám na Àu pekné spomienky. Doma
sme mali viechu, bolo nafajãené, ºudia
pili víno, takÏe tam som sa najedol, vyspal,
ale Ïil som na ulici. Bola tam zábava. S
niekdaj‰ími kamarátmi som v kontakte
doteraz. Spomínam na príchod televízie,
filmu. Kino bolo pre mÀa ako tínedÏera
vstupenkou do nov˘ch svetov. V 60.
rokoch sme preÏívali veºké obdobie
ãeskej aj európskej kinematografie. Vtedy
som si pomyslel, Ïe by som mohol byÈ aj
reÏisérom, mama mi aj kúpila kameru, ão
ju stálo obrovské peniaze. Stála asi dva
mesaãné platy, neviem si predstaviÈ, Ïe
by som ja kúpil dieÈaÈu nieão za dva
mesaãné platy. Ale mama mala ten biznis
s vínom, tak sme sa nemali zle.
Ako je moÏné, Ïe mala viechu a
zarábala takéto peniaze v 50. rokoch,
v období znárodÀovania a boja s
kapitalistick˘mi vykorisÈovateºmi?
Viecha bola nelegálna. Nalievalo sa
priamo v na‰om byte a chodili k nám
hostia, ktorí nechceli piÈ v normálnych
krãmách, aby si nemuseli dávaÈ pozor na
jazyk.
Neboli z toho problémy?
Suseda nás pravidelne udávala. Dom
kedysi patril na‰ej rodine, ona bola kedysi
u nás slúÏkou v ãase, keì mali na‰i
viechu e‰te legálne. Potom otehotnela a
medzit˘m pri‰iel rok 1948, tak si vydobyla,
Ïe dostala celé prízemie. Ale to jej
nestaãilo, tak udávala. Keì pri‰iel policajt
a p˘tal sa, ão tam robia tí ºudia, mama to
vÏdy nejako vybavila, akoÏe to sú rodinní
príslu‰níci, moÏno mu aj strãila nejaké
víno alebo peniaze. A vlastne to boli
rodinní príslu‰níci. Ten dom inak nebol
Ïiaden palác, vlhké steny, nedalo sa to
vykúriÈ. Raz nám dali pokutu 40-tisíc, Ïe
nelegálne predávame jedlo a to sa tam
pritom naozaj nepredávalo. Keì bol
nejak˘ ‰tamgast hladn˘, mama mu nieão
dala.
Kde sa v tomto príbehu objavuje
hudba?
Mal som doma celkom slu‰n˘ klavír
Petrof, ale smolu na uãiteºov. Potom som
ostal pri bicích. Ako muzikant som bol
priemern˘. Ale hudba ma vÏdy bavila, aj
váÏna. Moja kariéra sa zaãala tak, Ïe mi
povedali - ty bude‰ bubeník. Skupina sa
volala Nautilus. Skú‰ku sme mali na
nejakej ‰kole, hral som na kastról s
vare‰kami, oni mali gitary a basovú gitaru,
hrali sme bez elektriny. Prv˘ koncert som
mal na svojej vlastnej stuÏkovej. Na
basgitare hral Fedor Fre‰o. Potom som
hral v kapele Kabinet 112, to uÏ bola
profesionálna kapela s viacer˘mi
spevákmi.
Ako ste sa dostali do legendárnych
Beatmenov s DeÏom Ursinym?
Beatmeni vznikli bez Ursinyho, ten pri‰iel
aÏ neskôr, ale veºmi zapadol. Zrazu to
zaãalo fungovaÈ. DeÏo si hudobne
rozumel s Mariánom Bednárom,
intelektuálne so mnou. A Miro Bedrik bol

‰oumen kapely, taká opiãka, s ktorou sa
chceli v‰etky dievãatá pohraÈ.
So skupinou Beatmen ste v roku 1966
chceli emigrovaÈ, ale nakoniec ste sa
vrátili. Ako to bolo?
Ursiny nechcel ísÈ von, tak sme sa dali
dokopy s Jurajom Eperjéssym,
charizmatick˘m muzikantom, s ním sme
aj chceli emigrovaÈ poãas mníchovského
angaÏmánu, ale napokon som sa vrátil.
Mal som tu tehotnú manÏelku - mala
vycestovaÈ za mnou, ale zobrali jej pas.
Pre mÀa sa to vlastne skonãilo dobre, ão
by som robil? Hrali by sme v nejak˘ch
putikách?
Ale nakoniec ste predsa len emigrovali
aj s manÏelkou.
A s dvojroãn˘m dieÈaÈom, hneì po tom,
ão pri‰li Rusi. V Kanade sme pristáli so
‰iestimi dolármi vo vrecku. Ale na‰Èastie
sa nás e‰te na letisku ujala pani z
emigraãnej sluÏby a dala nám veºmi
slu‰n˘ obnos peÀazí a na zaãiatok nás
ubytovali vo veºmi dobrom hoteli. R˘chlo
som sa dostal aj na univerzitu ako ‰tudent.
Náhodou. V susednej izbe b˘val jeden
Ostravãan, ktor˘ ‰tudoval ru‰tinu na
univerzite. Zobral ma tam a uÏ ma aj
brali, dali mi dobré ‰tipendium a kúpili
knihy. Popritom som hral s jednou kapelou
prevzaté pesniãky v takej kvázi
francúzskej re‰taurácii, ktorú viedol Grék.
S kolegami muzikantmi sme aj b˘vali
spolu a skladali sa na b˘vanie. So Ïenou
sme navrhli, Ïe budeme v‰etk˘m variÈ.
Takto sme u‰etrili dosÈ peÀazí a napriek
tomu, Ïe sme mali v porovnaní s
Kanaìanmi poloviãné príjmy, Ïili sme
kráºovsky. R˘chlo som si na‰etril aj na
auto.
Va‰a kariéra bola napokon
akademická a na univerzite ste zostali
ako pedagóg. Zaujímajú Kanaìanov
slovanské národy?
Kanada je krajina emigrantov, je tu skoro
päÈdesiat percent ºudí, ktorí sa nenarodili
v tejto krajine. V USA, ão je tridsaÈ minút
od nás, je len osem percent ºudí, ktorí sa
nenarodili v Spojen˘ch ‰tátoch. Amerika
je emigrantská krajina svojím vznikom,
Kanada je taká svojou súãasnosÈou. T˘m
je dan˘ aj záujem o slovanské ‰túdiá.
Poãet mojich poslucháãov je vÏdy
limitovan˘ len poãtom stoliãiek v
posluchárni.
Ako vnímate Slovensko z nadhºadu?
ªudia na Slovensku sú, myslím, alergickí,
keì niekto ako ja komentuje situáciu.
Do angliãtiny ste prekladali celú
trilógiu Petra Pi‰Èanka, ako k tomu
pri‰lo?
Zapáãila sa mi a zdalo sa mi, Ïe by mohla
maÈ úspech.
A má?
Nie tak˘, ak˘ by sme chceli. Vy‰la v
Británii a recenzie boli v˘borné, ale teraz
ide o to, aby si ich preãítali tí, ão nakupujú
knihy pre veºké reÈazce a potom tie knihy
objednali, a to sa nestalo. Stále je tu
moÏnosÈ, Ïe sa to zapáãi niekomu v
Amerike a vydá to ako paperback. KaÏd˘
je dnes veºmi opatrn˘. âasy sú veºmi zlé
v‰ade. Napríklad najlep‰ie kníhkupectvo
vo Vancouvri krachuje po päÈdesiatich
rokoch, knihy rozpredávajú za babku, je
to ich posledná ‰anca.
Ako spisovateºa sme si vás v‰imli,
keì ste dostali cenu poroty v súÈaÏi
Poviedka 2000.
Literatúru pí‰em odmaliãka, poviedky,
divadelné hry, v‰elião. Tomuto by som
sa chcel e‰te venovaÈ. Ale tieÏ by som
chcel vydávaÈ slovenskú literatúru v
Pokračování na str. 8
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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‰i 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!
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Martínek (acrylic)

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

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

angliãtine. Na jar plánujem zaloÏiÈ v
Berlíne malé vydavateºstvo, prv˘ bude
v˘ber slovensk˘ch rozprávok. Nebude to
na zbohatnutie, ale pre zábavu.
Preão v Berlíne?
B˘va tam moja dcéra. Strávili sme tam so
Ïenou jedenásÈ mesiacov, keì som mal
sabbatical, teda pravidelné voºno, keì
profesor neuãí, ale robí iné projekty. V
Berlíne som zistil, Ïe viem b˘vaÈ v byte a
nepotrebujem auto. Tam som si povedal,
Ïe predám dom a zaloÏím vydavateºstvo.
A tak aj je. Prv˘krát v Ïivote sa sÈahujem
do bytu. Akurát ºutujem, Ïe sa mi tam
nepomestia v‰etky kniÏky. Napriek tomu,
Ïe sme mali v porovnaní s Kanaìanmi
poloviãné príjmy, Ïili sme kráºovsky.
Îenili ste sa v mladom veku, stále ste
s tou istou Ïenou, ak˘ je vá‰ recept na
dlhé a ‰Èastné manÏelstvo?
Láska. Nemyslím t˘m zamilovanosÈ, tá
skôr ãi neskôr prejde, ale lásku. Máme so
Ïenou rovnaké záujmy - cestovanie, víno,
dobrú hudbu. Funguje nám to.
Koºko máte detí?
Málo, ‰tyri. Teraz ºutujem, Ïe sa ich
nepodarilo viac.
O t˘ÏdeÀ sa zaãne zimná olympiáda.
Ako by ste opísali Vancouver, kde
Ïijete ‰tyridsaÈ rokov?
Zaãneme od Kanady. Kanada je ako
také horizontálne âile nad hranicami s
USA. Tam Ïije väã‰ina obyvateºov.
Vancouver je ako Poprad, obkolesen˘
horami, ktoré majú pribliÏne v˘‰ku Tatier.
Sú veºmi blízko, kúsok od centra a sú
súãasÈou horstva dlhého asi tritisíc
kilometrov. K˘m v okolit˘ch horách je
sneh, vo Vancouvri stále pr‰í a v meste
nie je sneh skoro nikdy. Hovorí sa, Ïe je
to ako b˘vaÈ v um˘vaãke áut a predávajú
sa tu triãká Vancouver Rain Festival 1. 1.
- 31. 12. Tu nikdy nevidíte zaprá‰ené
autá.
A olympiáda?
Îiadna nebude, lebo tu momentálne nie
je sneh. No, je ho asi dva a pol metra, ale
to tu nie je Ïiaden sneh, pamätám si, Ïe
boli ãasy, keì bolo na horách ‰estnásÈ
metrov snehu. Ale nie, Ïartujem.
Samozrejme, olympiáda bude - sneh
budú vyrábaÈ a voziÈ vrtuºníkmi na trate
tam, kde ho bude treba. Vo Whistleri je
celoroãn˘ ºadovec. Klzísk je tu aj v meste

obrovské mnoÏstvo, takÏe to problém
nie je, a dráhy na boby a sane sa dajú
umelo vyrobiÈ.
Ako ovplyvÀujú hry normálny Ïivot
vancouversk˘ch obãanov?
Keì bolo referendum, ãi olympiáda má
byÈ, alebo nie, tí, ão ju chceli, vyhrali
veºmi tesne. Ja som hlasoval proti.
Olympiáda je ‰anca pre mnoh˘ch ºudí
dobre sa nabaliÈ. Je to navy‰e veºmi
nákladné, v‰etko je oproti rozpoãtu oveºa
drah‰ie, ako bolo plánované. Napríklad
bezpeãnosÈ mala stáÈ päÈdesiat miliónov,
a zrazu je to vy‰e miliardy. A toto máme
platiÈ? Viem, za ão platím - za vodu,
odvoz smetia, na ‰koly, údrÏbu parkov,
kultúru. A zrazu je tu olympiáda. Nestojí
to za to. A mesto sa zadlÏilo na desaÈ
rokov.
Ale veì olympiáda je celo‰tátna
záleÏitosÈ, nie?
Áno, sú tu aj pozitívne veci, napríklad za
dva a pol roka postavili novú traÈ metra z
letiska do centra.
***

Leonard Cohen sa zranil.
Do Bratislavy príde
o pol roka neskôr
LOS ANGELES Reuters-Kanadsk˘
pesniãkár Leonard Cohen odloÏil o pol
roka európske koncertné turné, v rámci
ktorého sa mal 13. marca zastaviÈ aj v
Bratislave. Stalo sa tak na odporúãanie
lekárov 75-roãného umelca po tom, ão si
pri cviãení privodil zranenie v chrbtovej
oblasti.
Zdroje blízke Ïijúcej legende hudobnej
scény uviedli, Ïe lekári odporúãajú
interpretovi ‰tvor- aÏ ‰esÈmesaãn˘ reÏim
rehabilitácie podºa príkladu zranen˘ch
atlétov.
Na nedávnom udeºovaní prestíÏnych cien
Grammy v Los Angeles, kde si Leonard
Cohen prevzal mal˘ gramofónik za
celoÏivotné dielo, nejavil Ïiadne známky
zranenia.
Podºa nového harmonogramu by sa turné,
ktorého súãasÈou by malo byÈ celkovo deväÈ
koncertov, malo zaãaÈ vo francúskom Caen
15. septembra a vyvrcholiÈ v Moskve 7.
októbra.
Leonard Cohen sa na koncertné pódiá
vrátil po 15-roãnej prestávke v máji 2008 a
odvtedy odohral 191 koncertov, vrátane
mimoriadne vydareného vystúpenia v
bratislavskej Inchebe 28. augusta 2009.
***

Pﬁed uzávûrkou: 6. února 2010

Klaus vyhlásil volby na 28. a 29. kvûtna
Praha - tes, idnes- O novém sloÏení Poslanecké snûmovny rozhodnou
âe‰i v pátek 28. a v sobotu 29. kvûtna. Tedy ti, které do té doby zcela
neotráví souãasná politická situace a kteﬁí pÛjdou k volbám. Vãera tento
termín vyhlásil prezident Václav Klaus a podpisem stvrdil premiér Jan
Fischer.
Volby se tak budou konat v nejvzdálenûj‰ím moÏném termínu. Klaus je
podle ústavy mohl vyhlásit uÏ o mûsíc dﬁív.
„Termín jsem zvolil tak, aby byl co nejblíÏe konci volebního období,
abych pﬁede‰el spekulacím, Ïe jin˘ termín by byl pro nûkoho v˘hodn˘
a pro jiného nev˘hodn˘,“ vysvûtlil prezident.
Podle v‰eho tak budou dál pokraãovat nynûj‰í zmatky a naschvály ve
Snûmovnû. Ta je uÏ dva t˘dny paralyzovaná, poslanci neschválili témûﬁ
nic.
I proto je pﬁí‰tí t˘den ãekají ãtyﬁi mimoﬁádné schÛze. Ale vyhlídky na
to, Ïe by byly konstruktivnûj‰í neÏ souãasná ﬁádná schÛze, jsou mizivé.
„Je to tak, ale co s tím chcete dûlat?“ Odpovûdûl ‰éf Snûmovny Miloslav
Vlãek na dotaz, jestli i dal‰í schÛze poslancÛ nebudou vypadat stejnû
jako ta souãasná.
„Nejlep‰í zpráva pro obãany je, Ïe se volby koneãnû budou konat,“
komentoval prezidentovo rozhodnutí ‰éf zelen˘ch Ondﬁej Li‰ka.
***
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Mladen Vranic, chorvatsk˘ vûdec v ãeskoslovenském kontextu

Tento pozoruhodn˘ pﬁíbûh zaãal vlastnû uÏ v roce
1921, kdy ﬁízeni J.J.R. MacLeodem Frederick G. Banting
a Charles H. Best izolovali ze slinivky bﬁi‰ní hormon,
pozdûji nazvan˘ insulin a na‰li zpÛsob, jak insulin
pouÏít v léãbû cukrovky. Collip, hostující kanadsk˘
profesor, insulin proãistil, aby mohl b˘t dán pacientÛm
trpícím cukrovkou. Za tento objev byla v roce 1923
Bantingovi a MacLeodovi udûlena Nobelova cena v
oboru lékaﬁství a fyziologie. Banting zahynul v roce
1941 pﬁi havárii letadla, jímÏ letûl - na lékaﬁské váleãné
misi - do Anglie. Ten rok se Best, kter˘ do té doby
zastával místo mimoﬁádného ﬁeditele Connaught
Laboratories (kde o nûkolik rokÛ pozdûji - první, velmi
nepﬁímá spojitost nadhozená v titulku - krajanka Milu‰ka
Peﬁinová pracovala jako techniãka na Salkovû vakcínû
proti obrnû) stal ﬁeditelem Banting and Best oddûlení
lékaﬁského v˘zkumu na Torontské Univerzitû. Nûkteﬁí
ãlenové Bestovy rodiny trpûli depresemi a opomenutí
C. H. Besta pﬁi udûlení Nobelovy ceny bylo moÏná
jednou z pﬁíãin záchvatÛ tûÏké deprese, jimiÏ pozdûji
trpûl.
V roce Bantingovy tragické smrti bylo Mladenu
Vranicovi jedenáct let. 12 dní pﬁed jeho narozeninami
se vlády v Chorvatsku s pomocí nûmeck˘ch nacistÛ
zmocnili fa‰isté (Usta‰i), coÏ pro Mladena - vzhledem
k jeho rasovému pÛvodu - eventuálnû znamenalo smrt
bez soudu. Mladen si pozdûji uvûdomil, Ïe to by byl
osud podobn˘ osudu hrdiny v románu velkého ãeského
spisovatele Franze Kafky, Proces. Mladenovi i jeho
rodinû se podaﬁilo uprchnout, nûjak˘ ãas strávili v
italském koncentraãním táboru a nakonec na‰li bezpeãí
v italském mûstû Taranto (podobnost ãistû náhodná?),
které jiÏ bylo v rukou spojencÛ.
Mladen se narodil v Záhﬁebu 3. dubna 1930, promoval
(MUDr.) na Záhﬁebské Univerzitû v roce 1955, a tamtéÏ
obdrÏel vûdeck˘ doktorát (D.Sc.) o sedm let pozdûji.
Jeden rok slouÏil ve zdravotní sluÏbû v komunistické
jugoslávské armádû. Tehdy ãetba slavného ãeského
románu Dobr˘ voják ·vejk mu pomohla vyrovnat se s
vnûj‰í nesmyslností své dvojité role “lékaﬁe a vojáka”. V
âeskoslovensku ho o nûkolik rokÛ pﬁedbûhli Anna a
Otakar ·irekovi, kteﬁí graduovali na lékaﬁské fakultû
Slovenské Univerzity v Bratislavû v roce 1946. Anna
(tehdy se je‰tû nejmenovala ·ireková) a Otakar spolu
zápolili o prvenství celé gymnázium i potom na lékaﬁské
fakultû a obyãejnû se o prvenství podûlili... A také se do
sebe zamilovali. V âeskoslovensku bylo zvykem, Ïe
univerzitní studenti, kteﬁí skonãili studia se Summa
Cum Laude dostali od prezidenta republiky zlaté
hodinky. Dûkan bratislavské právnické fakulty Annû a
Otakarovi poradil, Ïe podle ﬁímského práva muÏ a Ïena
jedno jsou a kdyÏ se vezmou pﬁed promocí a skonãí oba
se Summa Cum Laude, dostanou prezidentské hodinky

oba. (A tak se také stalo.) Po promoci oba odjeli na
postgraduální studia do Stockholmu. A tam je zastihl
únor 1948. Do âeskoslovenska se nevrátili. Jedné z
Otakarov˘ch vydan˘ch prací (v angliãtinû) si v Torontu
pov‰iml profesor Best a nabídl mu místo v Best and
Banting Institute in Toronto. Otakar pﬁijal. Do Institutu
ho v roce 1974 následovala Anna (která první léta v
Kanadû pracovala v Hospital for Sick Children). Oba
mûli krásné kariéry, dostalo se jim ﬁady vyznamenání a
byli jedinou manÏelskou dvojicí, která byla v Torontském
deníku Star zaﬁazena do série Superstars of Science.
Mladen Vranic mezitím zaãal v Záhﬁebu svoji vlastní
skvûlou kariéru. V polovinû ‰edesát˘ch let se zúãastnil
vûdecké konference o cukrovce v Îenevû. Stejné
konference se zúãastnila i Anna ·ireková z Toronta.
Mladen si pﬁál studovat jako post-doktorální asistent v
Torontu, svûtovém stﬁedisku v˘zkumu cukrovky.
BohuÏel v té dobû v Torontu nebylo volné místo a Annû
trvalo pár mûsícÛ, neÏ pﬁesvûdãila Besta, aby Mladena
pozval do Toronta. Za komunistického reÏimu Mladen
mohl odejít do Toronta, ale jeho Ïena a dítû musely
zÛstat v Jugoslávii. Povolení odejít dostaly teprve po
intervenci chorvatského ministerského pﬁedsedy, Savky
Daplevic´e, kter˘ nav‰tûvoval salon krásy Mladenovy
matky. V Torontu Mladen akademick˘ Olympus slézal
junácky: v roce 1965 byl na Torontské Univerzitû
jmenován docentem (a v roce 1972 profesorem)
fyziologie (dûkansk˘ úﬁad zastával od roku 1991 do
roku 1995), v roce 1973 se stal ãlenem Institutu
lékaﬁsk˘ch vûd, v roce 1977 ãlenem oddûlení
endokrinologie a metabolismu v Toronto General
Hospital, v roce 1978 profesorem medicíny na
Torontské Univerzitû, v létech 1981 - 93 pﬁedsedal v
Banting and Best Diabetic Centre na U of T v˘boru pro
národní a mezinárodní vztahy, zastával vÛdãí místa v
ﬁadû organizací (vãetnû C. H. Best Foundation),
organizoval (a ãasto ﬁídil) ﬁadu národních i
mezinárodních sympózií, mezi nimi v roce 1977 první
globální konferenci o vztahu mezi tûlesn˘m pohybem a
cukrovkou; a v roce 1996, pﬁi pﬁíleÏitosti 75. v˘roãí
objevení inzulínu, U of T/Carolinska/Joslin Center Harvard Symposium o perspektivách ve v˘zkumu
cukrovky. Prof. Vranic je autorem 280 publikací,
redigoval nebo spoluredigoval spisy o jednání 9
vûdeck˘ch konferencí a byl citován na 9000 místech.
Profesor Vranic (O.OC,MD,DSc, FRSC,FRCP (C),
FCAHS, dnes Profesor Emeritus of Physiology and
Medicine na U of T je nositelem tolika poct a
vyznamenání, Ïe se jeho medaile, ceny a uznání musí
skromnû tísnit na dvou stûnách jeho kanceláﬁe na U of
T. Najdete mezi nimi ãestn˘ doktorát medicíny z
Karolinska Institute Medical Faculty (1992); Banting
Medal (1991) - Dr. Vranic je jedin˘ Kanaìan, kterému

byl kdy udûlena; Albert Renold Award (2005), American
Diabetes Association; Canadian Diabetes Association
Inaugural Life-Time Achievement Award (2007), Mizuno
Award (Japonsko). Je ãlenem of The Board of Japanese
Sportology, byl poctûn Symposiem for a Lifetime of
Scientific Achievements... Jeho snad nejv˘znamnûj‰ími
kanadsk˘mi uznáními jsou laureát Kanadské lékaﬁské
haly slávy a ¤ád Ontaria (Order of Ontario). Je hostujícím
profesorem na Záhﬁebské a Stockholmské Univerzitû,
pﬁedná‰el na univerzitách v Nara a Osaka v Japonsku,
Ottawû a Montrealu v Kanadû, v Oxfordu, New Yorku,
Seattle, Atlantû, Stockholmu. A také na Univerzitû JiÏní
Karoliny - v lektorátu R. Kroce.
A tím se dostáváme k poslednímu propojení kariéry Dr.
Vranice s âechoslováky: Raymond “Ray” Albert Kroc,
kter˘ v roce 1954 pﬁevzal mal˘ podnik, McDonald
Corporation, a vybudoval ho v nejvût‰í ‘fast food’
konglomerát na svûtû (a byl zaﬁazen Time Magazínem
mezi 100 nejdÛleÏitûj‰ích lidí 20. století) byl ãeského
pÛvodu - jeho rodiãe se do USA pﬁestûhovali z vesnice
Stupno u Plznû. V mlad‰ích letech (hlavnû bûhem
svého prvního manÏelství - byl Ïenat tﬁikrát, a jeho
druhá Ïena byla sekretáﬁkou John Wayna) v˘znamnû
podporoval v˘zkum nejen cukrovky, ale i revmatismu.
Jeho bratr pracoval vûdecky. Mezi medailemi a
fotografiemi na stûnû Vranicovy pracovny je fotografie
skupiny vûdcÛ v oboru cukrovky (vãetnû bratra R.
Kroce) na rodinném ranãi v Kalifornii. CoÏ byla první
konference o vztahu mezi cviãením a cukrovkou.
Organizoval ji profesor Vranic. Tato konference a dal‰í,
které následovaly pﬁinesly dÛkazy, Ïe cviãení a zdravá
strava nejen pomohou, ale mohou úplnû zabránit
onemocnûní cukrovkou. A profesor Vranic nedávno
objevil, Ïe - paradoxnû - tlak (stress) zpÛsobuje zhor‰ení
cukrovky, ale pﬁizpÛsobení se opakovanému tlaku mÛÏe
onemocnûní cukrovkou zabránit.
Ale ani to vlastnû není poslední propojení Ïivota prof.
Vranice s ãeskoslovenskou komunitou: loni ãeská
televize v Torontu, Nová vize, uvedla na stanici OMNI
dokumentární film o Dr. Mladenu Vranicovi. Teì uÏ jen
zb˘vá pozvání k pﬁedná‰ce na Karlovû univerzitû v
Praze a Komenského univerzitû v Bratislavû. A to by
bylo krásné uzavﬁení kruhu pro muÏe, kter˘ - jak ﬁíká od mládí miloval hudbu ãesk˘ch skladatelÛ Dvoﬁáka,
Smetany a v souãasnosti Janáãkovy opery, shledával
fantastick˘m, Ïe mohl poslouchat v Torontu slovanskou
hudbu v podání Karla Anãerleho; muÏe, kter˘ s Milanem
Kunderou sdílí my‰lenky o vztahu imigrantÛ k jejich
rodné zemi...
Josef âermák
***—-

âeská centrála
cestovního ruchu

zaji‰Èuje propagaci a
marketing âeské republiky
jako atraktivní turistické destinace
na kanadském trhu.
Pro více informací kontaktujte
CzechTourism Kanada:
2 Bloor Street West Suite 1500
Toronto, Ontario M4W 3E2
Tel.: 416/363-9928
Fax: 416/972-6991
E-mail: info-ca@czechtourism.com
www.CzechTourism.com

Mail

10

February 11, 2010

Tﬁi pokusy o v˘chovu vnuka v âechách
Pokus první: Herbáﬁ
Vezu ho ráno autem k metru a oba jako obvykle
mlãíme, jednak jsme notnû ospalí, protoÏe jsme zcela
nesmyslnû do noci koukali na televizi a jednak já skoro
nikdy nemám po ránu chuÈ se o nûãem bavit a on je‰tû
ménû. Zastavuji - vystupuje a pospíchá na metro.
Náhle se vrací a vyslovuje dojemnû prosebnû „Babiãko,
nemohla bys mi udûlat do ‰koly herbáﬁ, asi tak dvacet
pût kytek, ty to urãitû perfektnû zvládne‰?!” „No, ty mû
tedy ‰tve‰, a potﬁebuje‰ to do kdy?” „Do tﬁi t˘dnÛ, tak se
mûj,” a uhání od auta. Sv˘m zpÛsobem mnû dûlá
dobﬁe, Ïe takovouto odbornou pomoc a je‰tû k tomu do
gymnázia, Ïádá ode mne, od své babiãky. Ani náhodou
si zatím nepﬁipou‰tím, jak mû to bude pozdûji ‰tvát.
Jaro v roce herbáﬁe je velice chladné, ponuré, plné
de‰tû a pﬁedev‰ím je velmi líné, objevit se v plné své
kráse. Této jarní náladû samozﬁejmû odpovídá i pﬁíroda,
takÏe skoro nic nekvete a pokud ano, tak jsou to jen
úplnû ubohouãké pokusy sem tam nûjak˘ch maliãk˘ch
kvítkÛ nebo kytiãek. Skoro nic, co by bylo vhodné pouÏít
do herbáﬁe. TakÏe mám jiÏ nachozeno spousty jarních
kilometrÛ, ãemuÏ v Ïádném pﬁípadû neodpovídají
kvûtinové úlovky a ãas k odevzdání hotového herbáﬁe
docela pádí. Pomáhám procesu schnutí a lisování
kvûtin jak se dá. UÏ vím, Ïe naprosto nevyhovující
metodou je elektrická trouba, je‰tû hor‰í v˘sledky jsou
s troubou mikrovlnou, nic moc nepﬁedvádí ani Ïehliãka,
lituji, Ïe jsem pﬁed nûkolika roky vyhodila su‰iãku na
fotky. V poledne vyná‰ím papíry s kvûtinami na balkón,
zatûÏuji je ãím se dá a jak pﬁestane svítit sluníãko,
vná‰ím rostliny zpût. Trvale osahávám radiátory
ústﬁedního topení, ale ani ty mi nehodlají b˘t nápomocné,
uÏ se netopí, jen se byt temperuje a kotelníka by urãitû

vÛbec nezajímal nûjak˘ ‰kolní herbáﬁ. Pokud se mi
podaﬁí nûkteré z rostlin dosu‰it a dolisovat, vlepuji je
opatrnû na pevnûj‰í papíry a ty pak je‰tû opatﬁuji
názvem rostliny a to jak v ãe‰tinû, tak latinû, takÏe mám
trvale vytahané z knihovny v‰echny knihy o rostlinách,
slovníky a stále zapnut˘ internet. Úmûrnû s pﬁib˘vajícím
ãasem a m˘m zápasem s kvûtinami se mûní i moje
náklonnost k vnukovi a musím konstatovat, Ïe uÏ ani
náhodou není bezmezná.
V nedûli je se mnou na chatû a natírá kus dﬁevûného
plotu, pak se zeptá „Babiãko, není támhle ta modrá
kytka pomnûnka, má‰ uÏ ji v herbáﬁi?” „Jak já? Je to
snad tvÛj ‰kolní úkol, ale jinak se nestarej, je tam.” Pak
zmizí a po dost dlouhé dobû se vrací a nese pryskyﬁník.
„A co tenhle pryskyﬁník zlatoÏlut˘?” Jsem v ‰oku, jednak
z toho, Ïe ví, jak se tahle milá kytiãka jmenuje a jednak,
Ïe ji pﬁiná‰í. „Ne, ta tam není, tak ji sem dej”. A jdu vloÏit
kytku mezi listy jakési knihy.
Herbáﬁ je ukonãen a vypadá nádhernû. Jeden veãer o
pﬁestávce televizního hokeje dílo vnukovi pﬁedvádím a
pﬁedávám. Je viditelnû zcela zaskoãen dokonalostí
dokonãené práce a jen obtíÏnû to maskuje, i kdyÏ vím,
Ïe jeho vûk maskovat city a pocity umí témûﬁ dokonale.
Pak mi volá jeho matka, moje dcera, Ïe se pﬁiznal, Ïe
tûch kytek musí b˘t tﬁicet a Ïe v herbáﬁi musí b˘t je‰tû
uvedeno, jak se ty kytky sbíraly, su‰ily a z jaké pocházejí
lokality. Roztrhla bych ho. Dorvu tedy je‰tû zbytek
kytek, dosu‰ím je opatrnû v té elektrické troubû, opatﬁím
popisem a pﬁedám to radûji jeho mámû se vzkazem, aÈ
si zbytek dodûlá sám, Ïe uÏ to nehodlám za nûho dûlat.
A je‰tû mu vzkazuji, Ïe by bylo dobré, kdyby se teì
nûjakou dobu vyh˘bal setkání se mnou.
Pﬁesto mi to nedá a tak je‰tû sednu k poãítaãi a udûlám

k jiÏ pﬁedané a jednoznaãnû bezchybné práci i ten
v‰eshrnující úvod - silnû pochybuji, Ïe ho pro „svoji
herbáﬁskou” práci muÏe pouÏít, ale posílám mu ho.
Tady to je: Vytvoﬁit herbáﬁ jsme dostali jako ‰kolní úkol
z biologie. Byl jsem z toho ohromen, protoÏe mû Ïádné
kytky vÛbec neoslovují. Pﬁem˘‰lel jsem na koho mÛj
‰kolní problém pﬁevedu a vymyslel jsem svoji babiãku.
Jednak uÏ babiãka nechodí do práce, nerada uklízí,
pere a tak podobnû, ale ráda pûstuje kytky a tak jsem
jí to zadal. PovaÏoval jsem ji za velmi vhodnou osobu.
Z poãátku jí to viditelnû bavilo, ale pak uÏ nadávala, Ïe
nic nekvete a Ïe jí mám vlézt na záda. Mûla v bytû
stra‰n˘ nepoﬁádek, protoÏe v‰ude jí tam jen leÏely savé
papíry s nûjak˘mi rostlinami. Nasu‰ila a oznaãila ménû
rostlin neÏ jsem pro správné ohodnocení potﬁeboval, je
ale pravdou, Ïe jsem jí pﬁesné ãíslo neudal. KdyÏ se to
nakonec dozvûdûla, tak se mohla zbláznit, ale nakonec
je‰tû nûco dorvala a dosu‰ila, takÏe celkov˘ poãet
splnila. V‰echny rostliny vût‰inou opatﬁila v lokalitû
Pﬁední Kopanina, coÏ je lokalita blízká hlavnímu mûstu.
O mace‰ce, která se jí viditelnû nejlépe barevnû povedla,
prohlásila, Ïe ji urvala na cizím hrobû na libockém
hﬁbitovû - ale to je vlastnû také lokalita Prahy. Na
celkovém souboru rostlin zapojen˘ch do herbáﬁe jsem
se osobnû podílel pouze jednou rostlinou a to
pryskyﬁníkem zlatoÏlut˘m, kterého nám ukazovali ve
skautu. Celkovû se mi práce s herbáﬁem velice
zamlouvala, protoÏe nikterak neohroÏovala mé
sportovní a kulturní aktivity, moji úãast na zájezdu do
Francie a pak do Vídnû - takhle jsem si to celé
pﬁedstavoval.
Jana Fafejtová
***

AÏ mne hanba fackuje, proã jsou v bance spermie?
Dostal jsem z Ostravy divnou historku o lupiãích, kteﬁí
se v noci probourali do banky, vlámali do trezoru a
namísto cenností na‰li misky s pudingem; zlostní, Ïe
nena‰li peníze, nacpali si bﬁicha pudingem a pﬁed
úsvitem opustili banku. V novinách se pak doãetli, Ïe
drzí lupiãi zniãili obsah trezorÛ ve sperm-bance. Tomu
se mám smát? A je to samozﬁejmû úpln˘ nesmysl.
Pﬁiznávám, Ïe jsem se o spermie nikdy valnû nezajímal,
asi Ïe pocházím z doby, kdy spermií byl nadbytek; a
nepamatuji, Ïe by se spermiemi ‰etﬁilo, neﬁku-li ukládaly
se do banky.
Mám ãas i zvûdavost, zaãal jsem hledat odkdy a proã
jsou spermie bankovními vklady ãi dokonce poklad.
Jaká to v˘hoda, kdyÏ je zvûdavec na internetu a
informace pﬁímo vyskakují na obrazovku: Zvûdûl jsem,
Ïe od roku 1990 je urãená kanadská spermiová banka
pod názvem ReproMed a pﬁísnû regulována ve prospûch
provádûní umûlého oplodÀování Ïen vdan˘ch,
svobodn˘ch i lesbick˘ch.
Zjistil jsem, Ïe dárcem spermií mÛÏe b˘t zdrav˘ muÏ
anonymní anebo registrovan˘ a hlavnû ochotn˘; a Ïe
za spermie získá nespecifikovanou úplatu a pokrytí
v˘dajÛ. Tato úplata skonãila pﬁed pár lety, a tak se
kanadské Ïeny chtivé poãetí vydávají do USA, neb se
zdá, Ïe mladí muÏi bez úplaty ani…ránu? KaÏd˘
pochopí, Ïe mne zajímalo, jak se spermie pﬁemísÈují z
orgánÛ do skla? Jako mlad˘ muÏ jsem b˘val dárcem
krve a jednou roãnû jsem ulehl v krevní sbûrnû na
lehátko, veskrze ‰varná zdravotní pracovnice mi
napíchla Ïílu na pﬁedloktí a krev kapala do sáãku jako
dar Ïivota nûjakému ne‰Èastníkovi po úrazu ãi operaci.
V Ostravû jsem po odbûru krve dostal svaãinu a dvû
stovky; v Sudbury mi dali svaãinu a podûkování. Byl
jsem rád, Ïe v hﬁí‰ném kapitalismu za krev neplatí a cítil
jsem se dobr˘m ãlovûkem, co dává gratis. K padesát˘m
narozeninám jsem dostal oznámení, Ïe moje krev se uÏ
k transfúzi nehodí neb jsem star˘, coÏ zdÛrazÀuje, Ïe
mÛj zájem o spermie je zhola diváck˘ a pohánûn˘
zvûdavostí. Leã pustil jsem svou zvûdavost z uzdy:
kam a jak se odebírají spermie v moderní dobû.
A koho to nezajímá, aÈ neãte dál, co jsem pﬁeãetl; i
kdyÏ si myslím, Ïe to zajímá kaÏdého, i pokrytce. Dárci
spermií upﬁednostÀují b˘ti anonymními dárci; ve
·védsku, kde byla uzákonûna identifikace dárce
spermií, klesl poãet dárcÛ o 60% (z 200 registrovan˘ch

dárcÛ na 80) a Ïeny chtivé spermií ve ·védsku ãekají na
spermie k umûlému oplodnûní 18 mûsícÛ i déle; anebo
cestují do zahraniãí pro tu kapku. Text o umûlém
oplodÀování mne nezaujal vÛbec, a lituji matky i
batolátka takto zapoãaté.
Vzpomnûl jsem si na epizodu z pÛvabného seriálu
Golden Girls, ve které Rebeka, dcera nadmíru pÛvabné
a veselé vdovy Blanche, se rozhodla pro umûlé
oplodnûní, aby ukojila své rozhárané mateﬁské touhy,
a vyzvala svou matku - veselou Blanche, aby spolu
nav‰tívily spermiovou banku.
Matka Blanche zdû‰enû vzdorovala: Proboha, Rebeko,
jaká banka, jaká platba, spermie byly vÏdycky zdarma
a bylo jich kolem plno! Rebeka v‰ak prosadila svÛj plán
a po umûlém oplodnûní a kynoucí, navrhla rodit v
“porodním centru”, v loÏnici.
Blanche s povzdechem a neskr˘van˘m odporem ﬁekla:
„Rebeko, ty to má‰ v‰ecko úplnû naruby - otûhotní‰ v
nemocnici a rodit chce‰ v loÏnici.“ To jsem povaÏoval
za extravagantní anomálii, a zatím se to stalo jakousi
pﬁijatou normou? Dále se dovídám, Ïe ke sbûru spermií
se uÏívá speciální kondom zhotoven˘ k tomuto úãelu,
nikoliv ten latexov˘ - ten spermiím ‰kodí.
Pátral jsem, zda vlastní odbûr spermií je provádûn
odbornou silou, ale k tomu jsem nena‰el informací;
dovozuji, Ïe dárcÛm zb˘vá pradávná technika rukou
zvaná samohana a divím se, Ïe není na to vyvinut
technologick˘ proces, vy‰kolená odbornost a nûjak˘
hygienick˘ a kalibrovan˘ stroj.
Vûnoval jsem tomuto zkoumání hodinku, a ãím více
jsem zkoumal, tím více jsem se zaplétal do odborné
terminologie, která mne valnû nezajímá a je zcela
opro‰tûna od horizontální pikantérie plození.
Umná technologie v˘roby dûtí se mi zprotivila jako
odklon od humanity smûrem k chovatelství.
Takto pouãen odepsal jsem odesílateli pﬁíbûhu o
vyloupení sperm-banky, Ïe je to blbovina a Ïe spermie
se neskladují v miskách, ale ve zkumavkách a
nevypadají ani nechutnají jako puding a Ïe mne tato
první spermiová legrace nepobavila, ale zarmoutila.
Pak mne napadlo, Ïe jsem rád, Ïe mám své plodné
období ve vzpomínkách a budu plodit jen slova a vûty.
A vzpomnûl jsem si na v˘rok svojí babiãky smûrem k
sousedce, jejíÏ vdaná dcera nemûla dítû; babiãka ﬁekla,
víte, paní Marková, asi ten salát potﬁebuje nová vejce,

a já tomu vÛbec nerozumûl.
Paní Firlová mûla v sedmdesát˘ch letech kolegyni v
zamûstnání, která nemûla dûti a tak se s manÏelem
rozhodli dítû adoptovat a po nûjakém ãase ãekání
dostali miminko k adopci. Kolegynû Jarka pukala radostí
a za tﬁi mûsíce od obdrÏení miminka oznámila, Ïe je
tûhotná s manÏelem. Za dva roky porodila druhé vlastní
a mûli tﬁi dûti.
Byl bych rád, kdyby se webové stránky o umûlém
otûhotnûní roz‰íﬁily o takové pﬁíbûhy Ïe Ïivota.
Vzpomínám si na svého pﬁítele v sedmdesát˘ch letech,
jehoÏ Ïena pár let nemohla otûhotnût. Pak její sestra
porodila a Vûrka jí pomáhala s miminkem a za tﬁi
mûsíce byla tûhotná a za devût porodila dvojãata.
Nakonec jsem se doãetl, Ïe polovina rekrutÛ v Dánsku
má spermie neschopné oplodnit Ïenu.
Proã v Dánsku? ProtoÏe tam to zkoumají uÏ ﬁadu let a
spermie mlad˘ch rekrutÛ jsou rok co rok slab‰í, o dvû
procenta spoãteno na kusy; moÏná nejsou ty spermiové
banky humbuk, a brzo bude kapka spermií nad zlato.
Ross Firla - Sudbury
***—-
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Do pÛli utkání drama
Toronto-Los Angeles 3:5
(1:1, 1:3, 1:1)
Hokejisté Los Angeles Kings se po úterním vítûzství
v Torontu vy‰plhali na ‰estou pﬁíãku Západní
konference NHL a pﬁed play-off mají dobré vyhlídky.
Pﬁispívá k tomu i útoãník Michal Handzu‰, tﬁetí
nejlep‰í slovensk˘ stﬁelec v leto‰ním roãníku NHL.
Tentokrát byl pﬁítomen pﬁi rozhovoru i Richard
Stilicha z torontské televize OMNI - Slovensk˘ svet.
R·: V NHL jste odehrál víc, jak 730 zápasÛ,
vystﬁídal jste ﬁadu t˘mÛ, v kterém se vám nejvíce
líbilo?
MH: TûÏko ﬁíci, kaÏd˘ t˘m mûl nûco specifického.
ABE: Hrál jste ve V˘chodní i Západní konferenci,
vidíte v tom rozdíl?
MH: KdyÏ se podíváte na tabulku, tak Západní
konference je tûÏ‰í. Je to tam dost nabité. Jsme 11
zápasÛ nad hranicí 50 procent a stále jsme pouze
dva nebo tﬁi body od devátého místa. Podle mne je
V˘chodní konference lehãí.
ABE: Zmínil jste vyrovnanost v Západní
konferenci, není to zpÛsobeno tak trochu
systémem. na Slovensku jsou tﬁi body za
vítûzství, zde pouze dva?
MH: MÛÏe to b˘t i tím. Hodnû utkání konãí v
prodlouÏení, popﬁípadû po samostatn˘ch
nájezdech. Jsou to zápasy, kdy se dûlí tﬁi body, ale
NHL tento systém nezmûní, protoÏe by musela
pﬁehodnotit celé hodnocení rekordÛ a do toho se
jim skuteãnû nechce. Nûkterá muÏstva totiÏ prohrají,
ale stejnû získají alespoÀ bod.
R‰: Lze porovnat hokejovou atmosféru v Kanadû
a v USA?
MH: Kanada je Kanada a je to zde sport ãíslo jedna.
ABE: Je rivalita mezi Los Angeles a
Anaheimem?
MH: Urãitû je, jsme blízko sebe a hrajeme ‰estkrát
za sezónu spolu, ale hlavní rivalita nastává v playoff.
R·: Jak si vzpomínáte na legendární útok
Barteãko-Handzu‰-Demitra?
MH: Urãitû to byla pûkná doba, byly to moje první
tﬁi sezóny v NHL. Hráli jsme tak trochu evropsk˘
hokej, hodnû jsme si nahrávali a byli jsme kamarádi
i mimo led.
R·: Za tﬁi t˘dny zaãíná olympiáda, jste v
nominaci, jaké vyhlídky má slovensk˘ t˘m?
MH: Máme celkem dobré muÏstvo, ale na olympiádû
bude dal‰ích ‰est, sedm muÏstev, stejnû dobr˘ch.
V podstatû to bude záleÏet na nás a na tom, jak
budeme hrát v útoku, v obranû, jak nám zachytá
brankáﬁ. Máme hráãe, kteﬁí mohou rozhodnout
zápas. VÏdycky je ‰ance, ale záleÏí na tom, jak se
nám ji podaﬁí chytit.
ABE: A co si myslíte o ãeském t˘mu?
MH: âe‰i patﬁí k tûm muÏstvÛm, která mohou
pom˘‰let na medaili. Myslím si, Ïe mají dobré
muÏstvo, ale vÏdycky záleÏí na tom, jak rychle se
dají jednotlivá muÏstva dohromady. Hodnû záleÏí
na brankáﬁích.
***

Tomá‰ Kaberle: Na
olympiádu se hodnû
tû‰ím, je to pro mne ãest

Toronto-NJ Devils 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Po nedûlním velkém tﬁesku, kdy si Toronto vymûnilo
s Calgary tﬁi hráãe, hráli Maple Leafs jako vymûnûní.
Proti New Jersey poprvé chytal i brankáﬁ JeanSebastian Giguere získan˘ z Anaheimu a hned se
bl˘skl ãist˘m kontem. “Chytal v˘bornû, v‰ichni jsme
ho dostateãnû podpoﬁili. Byli jsme po cel˘ch ‰edesát
minut lep‰ím muÏstvem,” záﬁil po zápase
spokojeností ãesk˘ obránce Toronta Tomá‰
Kaberle.
ABE: Jaká byla nálada v muÏstvu po té rozsáhlé
v˘mûnû?
TK: Bylo to urputné, bûhem jednoho dne se v‰ichni
museli pﬁemístit. KdyÏ odejde ‰est hráãÛ, tak to
není jednoduchá situace. Pﬁijdou noví hráãi, musejí
se sÏít. V‰ichni byli napjatí, ale byla zde cítit energie.
CoÏ bylo pak znát na ledû, zaslouÏenû jsme vyhráli.
Doufám, Ïe to pÛjde takhle dál.
ABE: Neinkasovali jste, jaká je v tom satisfakce
pro obránce?
TK: To se net˘ká jen obráncÛ, ale i brankáﬁe a
útoãníkÛ. Hodnû záleÏí na tom, jak si hráãi pomáhají,
jak se doplÀuje celá formace. New Jersey staví

Brankář Denis po třetí inkasuje

hodnû na obranû a hráãi ãekají na chyby ve stﬁedním
pásmu, my jsme jim nedali pﬁíleÏitost. Hráli jsme
jednodu‰e po stranách. Oni si hlídali hlavnû
prostﬁedek a ãekali, jestli tam nûkdo udûlá chybu.
ABE: Doma odehrajete je‰tû dva zápasy, ale
pak uÏ je tu olympiáda.
TK: Hodnû se tû‰ím. Olympijsk˘ turnaj je jednou za
ãtyﬁi roky, pro mne je ãest reprezentovat svou zemi.
Olympiáda je vrcholem v‰eho. Myslím si, Ïe se
v‰ichni na to moc tû‰í. Ani ne dva t˘dny a zaãíná to.
ABE: Kolik hráãÛ z Toronta bude hrát na
olympiádû?
TK: Já, Ameriãan Kessel, dal‰í americk˘ hráã
Komisarek, kter˘ je v‰ak zranûn˘ a o olympiádu
pﬁijde, za ·védy nastoupí Gustavsson, byl tu
Hagman, kter˘ bude hrát za Finy (je‰tû je
pravdûpodobná úãast Grabovského, kter˘ by mûl
nastoupit za Bûlorusko - pozn. red.).
ABE: Tû‰íte se na setkání s dal‰ími ãesk˘mi
hráãi?
TK: VÏdycky je fajn se s nimi vidût. Vût‰inou je
vidím, kdyÏ hraji proti nim, ale to není ãas si nûco
ﬁíci. Teì koneãnû bude trochu ãas si pokecat a
myslím si, Ïe bude i dost srandy. VÏdycky byla v
muÏstvu dobrá atmosféra. Podle toho se i hrálo, a
tak doufám, Ïe i letos se dáme dohromady a
udûláme nûjak˘ v˘sledek.
ABE: Hovoﬁil s vámi nûkdo o taktice, s k˘m
budete hrát?
TK: To probûhne aÏ na místû. První tﬁi utkání
napoví, jak jsme sehraní, a trenér má urãitû v
rukávu uÏ varianty, které budeme nacviãovat. Jistû
jiÏ nyní ví, s k˘m bude kdo hrát, ale to se dozvíme
aÏ tam.
Ale‰ Bﬁezina, Toronto,Satellite a Sport.cz
***

Michálkové budou hrát
na olympiádû poprvé
v jednom t˘mu od ÏákÛ
Toronto-Ottawa 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
Poãátkem ledna se zdálo, Ïe jsou Senátoﬁi v krizi,
kdyÏ prohráli pût zápasÛ za sebou. JenÏe pak
pﬁi‰la ‰ÀÛra jedenácti vítûzství a najednou Ottawa
byla na postupové pozici. JenÏe kaÏdá ‰ÀÛra má
svÛj konec a tentokrát ji ukonãilo poslední muÏstvo
ve V˘chodní konferenci nejvût‰í rival ottawsk˘ch
Toronto Maple Leafs. Jak jiÏ to b˘vá v Torontu - s
velkou slávou. JiÏ dlouho nepanovala v Air Canada
Centre tak dobrá nálada jako v sobotu. Vítûzství se
oslavovalo mexick˘mi vlnami a hlavní hrdina utkání
Jean-Sebastian Gigurere byl vyhlá‰en první
hvûzdou utkání. Je totiÏ prvním brankáﬁem v historii,
kter˘ zaãal kariéru s Maple Leafs dvûma
bezgólov˘mi zápasy. Druhá hvûzda utkání mlad˘
obránce Luc Schenn vstﬁelil dvû branky a Tomá‰
Kaberle si pﬁipsal 39. asistenci. V ‰atnû SenátorÛ
se tento v˘padek nepovaÏoval za tragédii. Jako
tragédii to nebral ani Milan Michálek.
ABE: V ãem to bylo, Ïe Torontu dnes vycházelo
v‰echno a vám nic?
MM: Pﬁesnû tak, Toronto mûlo dobr˘ zaãátek a my
jsme zaãali hodnû ‰patnû, byli jsme hodnû
vyluãováni. Dostali jsme navíc dva góly rychle za
sebou a pak uÏ bylo v‰echno ‰patné.
ABE: Do jaké míry jste mûli respekt z brankáﬁe
Jean Sebastiena Giguera?
MM: Îádn˘ respekt tam asi nebyl. My jsme vyhráli
jedenáct zápasÛ za sebou a spí‰ jsme si vûﬁili.
Nepﬁem˘‰leli jsme o tom, kdo je v brance. V NHL je
hodnû dobr˘ch brankáﬁÛ.
ABE: Pﬁesto jste na postupové pozici, jak
hodnotíte tento t˘m?
MM: Máme dobr˘ t˘m. MÛÏeme jít v play-offs
daleko, kdyÏ budeme hrát svoji hru, tak jak jsme ji
hráli posledních jedenáct zápasÛ. Zatím to bylo
v˘borné, ale nevím, co se dnes stalo. Takovéhle
zápas se stávají a my musíme na to zapomenout a
jít dál.
ABE: BlíÏí se olympiáda, budete hrát se sv˘m
bratrem, jak se tû‰íte na toto setkání?
MM: Bude to v˘borné. Od maliãka jsme o tom snili,
Ïe bychom si chtûli jednou zahrát spolu, aÈ jiÏ v
NHL nebo na MS nebo na olympiádû. Teì se nám
to splnilo a jenom doufáme, Ïe udûláme dobr˘
v˘sledek.
ABE: Po kolika letech budete hrát spolu?
MM: To uÏ je hodnû dlouho, naposledy kdyÏ mi
bylo asi deset, to jsme hráli za Ïáky. To uÏ je hodnû
dlouho.
ABE: Ostatní hráãi budou mít olympijskou
pﬁestávku, necítíte, Ïe to pro vás bude nároãná
sezóna.
MM: Hodnû hráãÛ je na tom podobnû. Nemyslím
si, Ïe to bude tak stra‰né.
ABE: Co bude dÛleÏité na olympiádû?
MM: Je to pouze dvout˘denní turnaj a záleÏí na
aktuální formû. Máme skvûlou partu klukÛ, trenér to
sloÏil v˘bornû a uvidíme, jak to bude, ale doufám,
Ïe to bude super.
ABE: Pﬁeji hodnû úspûchÛ na OH a lep‰í zápasy
neÏ dnes tady v Torontu.
Ale‰ Bﬁezina
***

11

Sports

12

BEST VALUE!!!
HURRY!!
SPRING AND SUMMER
AIRLINE TICKETS ON SALE
AS OF MARCH 1,2010 A VALID
PASSPORT IS REQUIRED
FOR TRAVEL TO MEXICO
HEART OF EUROPE
A DIVISION OF UNIGLOBE
ENTERPRISE TRAVEL LTD.

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
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
WWW.TICO.CA #1810380

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

Danforth Ave.

Ossington Ave.

Broadview Ave.

Bloor St. W

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.2.satellite1-416.com
www.2.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***

February 11, 2010

Mladá Boleslav 2:1(SN), Kladno-Zlín 5:2,
âeská O2 extraliga
44. kolo: Karlovy Vary-Zlín 0:5, Tﬁinec-Brno Litvínov-Karlovy Vary 4:3, Brno-Pardubice
3:2(SN), Sparta-Liberec 2:1, Litvínov- 2:1(SN), Sparta-Tﬁinec 2:1(SN), VítkovicePardubice 2:4, PlzeÀ-Mladá Boleslav 3:2, Slavia 1:3.
Kladno-Vítkovice 1:4,Slavia-Budûjovice 6:1.
Tabulka
45. kolo: Liberec-Karlovy Vary 3:1, Zlín-Tﬁinec 1. PlzeÀ
48 150:121
97
48 147:118
91
3:2, Mladá Boleslav-Sparta 2:3, Vítkovice- 2. Zlín
48 161:127
87
Litvínov 6:3, Brno-Budûjovice 4:0, Pardubice- 3. Pardubice
4. Tﬁinec
48 146:132
81
PlzeÀ 1:4, Slavia-Kladno 3:2.
5. Vítkovice
48 146:123
80
46. kolo: Brno-Vítkovice 4:2, Budûjovice6. Sparta
48 143:124
78
Pardubice 3:2, Tﬁinec-Karlovy Vary 2:1(PP), 7. Slavia
48 136:137
68
PlzeÀ-Slavia 3:2, Kladno-Mladá Boleslav 8. Budûjovice
48 116:139
65
3:2(PP), Litvínov-Liberec 1:2, Zlín-Sparta 4:1. 9. Liberec
48 131:143
64
47. kolo: Zlín-PlzeÀ 4:1, Vítkovice-Budûjovice 10. Litvínov
48 141:176
64
48 128:134
62
2:0 Mladá Boleslav -Litvínov 4:3(SN), 11. Boleslav
12.
K.
Vary
48
124:139
61
Pardubice-Kladno 6:2,Karlovy Vary Sparta
48 114:144
56
2:5, Liberec-Tﬁinec 2:3, Slavia-Brno 2:1(PP). 13. Brno
48 121:147
54
48. kolo: PlzeÀ-Liberec 3:1, Budûjovice- 14. Kladno

Slovenská hokejová extraliga
39. kolo: Îilina-Martin 3:5, Nitra-Skalica 3:1,
Trenãín-Zvolen 3:0, Ban. Bystrica-Slovan 2:5,
Spi‰. Nová Ves-Lipt. Mikulá‰ 5:2.
40. kolo: Ban. Bystrica-Zvolen 3:2, HK Orange
20-Lipt. Mikulá‰ 2:1, Spi‰. Nová Ves-Slovan
1:2, Trenãín-Skalica 4:2, Nitra-Martin 4:3,
Ko‰ice-Îilina 6:0.
41. kolo: Ko‰ice-Nitra 8:0, Martin-Trenãín 2:0,
Skalica-Ban. Bystrica 4:5 (SN), Zvolen-Spi‰.
Nová Ves 6:3, HK Orange 20-Slovan 0:5,
Lipt. Mikulá‰-Poprad 5:3.
42. kolo: Nitra-Îilina 1:2 (PP), Slovan-Poprad
3:2, HK Orange 20-Zvolen 1:3, Spi‰. Nová
Ves-Skalica 1:4, Ban. Bystrica-Martin 4:5 (PP),
Trenãín-Ko‰ice 2:3 (SN).

Kardinální chyba
Asi pﬁed dvûma roky, moÏná ménû, vyjádﬁil jsem se na stránkách tohoto listu v
textíku Konec éry RF...?
Na mysli jsem mûl do té doby více neÏ úspû‰nou kariéru tenisty Rogera Federera.
Zaãal neãekanû prohrávat a valnû se mu nedaﬁilo. Ano, na tom mûlo jistû vliv
onemocnûní mononukleosou, ale i po uzdravení jakoby onen fenomén RF zaãal
pozb˘vat b˘valé dokonalosti ve hﬁe.
Ale pak vloni vyhrál French Open a poté i Wimbledon, US Open, aã cesta k
pohárÛm a penûÏité odmûnû nebyla snadná. Ale v˘sledek je to, co se poãítá.
Vãera v noci jsem si díval na finále Australian Open. Zdálo se, Ïe talentovan˘
mladík Andy Murrey, Scott hrající za Velkou Británii, pﬁijel do Melbourne ve vynikající
formû, slibující ukonãit 36ti let˘ pÛst anglick˘ch tenistÛ v zápolení o vítûzství v
nûkterém z klíãov˘ch ãtyﬁ nejdÛleÏitûj‰ích turnajÛ Grand Slams ... (Australian Open,
French Open, Wimbledon, US Open).
V posledním turnaji pﬁed tímto prvním veledÛleÏit˘m ze zmínûné ãtyﬁky, Federer
prohrál s Davidenkem, v poslední dobû poráÏejícím hráãe na nejvy‰‰ích stupních
klasifikace.
Zdatn˘ a ãipern˘ Nikolaj ale dokázal na Australian Open nad Federerem vyhrát jen
jeden set.
Tﬁetí nejlep‰í svûtov˘ hráã (po Federerovi a Nadalovi) Hewitt, poslední rok hrající
ve v˘borné formû, neuhrál s Federem ani jeden set.
A tu webové stránky, stejnû jako tisk, a to hlavnû anglick˘, vûnovaly se dalekosáhl˘m
úvahám o v˘sledku leto‰ního finále v Melbourne. Zcela právem, v semifinálovém
utkání s Marinem âiliãem Andy Murray doslova zazáﬁil. A v Anglii v nûkolika dnech
se stal tenis díky v˘konÛm Andyho stﬁedem zájmu, snad i pﬁed kopanou.
Nejsem sportovní reportér ani zasvûcen˘ informátor tenisového zápolení, Jen
rekreaãní hráã tohoto dle mého názoru inteligentního a zajímavého sportu, pamûtník
ãasÛ Lendla, McEnroe, Connorse, Samprase, Emersona, Beckera, Borga a dal‰ích
mistrÛ tohoto sportu, vãetnû na‰eho Javorského nebo Zábrodského dávnûj‰ího
ãasu.
Co mû ale fascinuje na hﬁe a vÛbec poãínání Rogera Federera na kurtech, je jeho
vystupování, jeho Ïelezné nervy, jeho klid, kter˘ zachová i po nûkolika zbyteãn˘ch
chybách, kter˘ch se dopustil.
Byl to záÏitek sledovat prÛbûh tﬁetího setu tohoto australského finále, kdy po dvou
celkem s pﬁehledem vyhran˘ch setech (6:3, 6:4) k mému a moÏná i jeho údivu byl
stav tﬁetího setu 2:5! Samozﬁejmû, profi-tenisté mají dostatek schopností sehrát
nejen tﬁi sety, ale i pût setÛ, ve stejném tempu jako set první. Pﬁesto se mi ale zdálo,
Ïe tento tﬁetí set je pro Federera ztracen˘, ale nejsou v˘jimkou utkání, kdy hráã po
ztrátû prvních dvou setÛ vyhraje pak dal‰í tﬁi. CoÏ by v tomto pﬁípadû byl Andy
Murray.
Ani v této celkem prekérní situaci, následující po dvou vysoko vyhran˘ch setech,
se na v˘razu Federera mnoho nezmûnilo. Hrál dál, stejnû jako dosud. Po sv˘ch
chybách klidn˘ a nadále soustﬁedûn˘. A stav se mûnil: z 2:5 na 3:5, 4:5, 5:5, Pak
Murray vyhrál na 6:5. Konec setu? Zdaleka ne tak rychle. Tiebreak. Bitva nervÛ a
pﬁesnosti úderÛ, razance a umístûní servisÛ. LahÛdka pro diváky, pﬁítomné v
Melbourne i tûch u TV tﬁeba v Kanadû. Díval jsem se, noc pokroãila k ránu. A pak,
za stavu 12:11 pro Federera po jeho forehandu talentovan˘ Skot, dnes hrající v
barvách Anglie, práská dvouruãní forehand do sítû ...
Ano, m˘lil jsem se ve své pﬁedpovûdi a domnûnce o poãátku konce monumentální
kariéry Rogera Federera.
Dneska se profesionální tenis hraje malinko jinak neÏ za ãasÛ Lendla a Samprase.
Servis, ruãe na síÈ, smeã, konec. Jinak to snad ani dneska nejde. Rakety jsou
schopnûj‰í prud‰ích úderÛ, technika úderÛ se pozmûnila, prohození na síti je
dneska snadnûj‰í. Myslím si, Ïe je to posun k vût‰í zajímavosti hry. A na té
zajímavosti se dnes pﬁiãiÀuje znaãná ﬁada prvotﬁídních profesionálních tenistÛ. Tím
více jsem ocenil jak Roger Federer dokázal zvrátit uÏ tak negativní prÛbûh tﬁetího
setu. Aã jej to stálo tiebreak aÏ ke tﬁinácti bodÛm.
Jsou okamÏiky, kdy pozornûj‰í oko rozezná mistra od velmistra. K tomu byla
zájemcÛm o tenis na leto‰ním turnaji Australian Open v Melbourne
nabídnuta bájeãná pﬁíleÏitost. A já jsem rád, Ïe jsem se ve své
pﬁedpovûdi poãínajícího se konce tenisové éry R. Federera, m˘lil.
NeboÈ tento hráã je nejen mistrem svého oboru, ale doslova
dÏentlemanem na svûtov˘ch tenisov˘ch kurtech, (podobnû jako
jeho stejnû skvûl˘ pﬁedchÛdce Sampras), A jsem si jist, Ïe i mimo
nû. LedaÏe bych se m˘lil…
Vladimír Cícha, Vancouver
***

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

38
38
38
38
38
38
37
38
38
37
38
37
27

161:77
144:111
122:107
128:112
105:107
143:106
121:103
99:103
120:132
98:121
102:138
98:136
51:139

95
77
67
64
62
61
61
51
46
45
40
40
11

Na‰i v NHL
Gáborik
Plekanec
·Èastn˘ P.
Kaberle
Fleischman
Prospal
Havlát
Erat
Vrbata
Îidlick˘
Frolík
Hossa
Hejduk*
Vi‰Àovsk˘
Chára
Krejãí
Voráãek
Kubina
Handzu‰
Olesz
Eliá‰*
Lang
Michálek M.
Hanzal
Kotalík
Hemsk˘*
Kuba
Dvoﬁák
Hamrlík
PrÛcha
·paãek
Rozsíval
Polák
Hejda
Kopeck˘
Michálek Z.
Meszaro‰
Svato‰
·míd
·koula
Klesla
Sobotka
Kreps
Sekera
Tlust˘
Jurãina
·atan
¤epík
S˘kora*
Martínek*
Valabík
·Èastn˘ Y.
Koãí
Demitra
Krajíãek
SmoleÀák
Olveck˘
BliÏÀák
Kindl

NYR
MTL
COL
TOR
WAS
NYR
MIN
NAS
PHO
MIN
FLO
CHI
COL
EDM
BOS
BOS
CBJ
ATL
LAK
FLO
NJD
PHO
OTT
PHO
CAL
EDM
OTT
FLO
MTL
PHO
MTL
NYR
STL
CBJ
CHI
PHO
TBL
COL
EDM
PIT
CBJ
BOS
FLO
BUF
CAR
CBJ
BOS
FLO
MIN
NYI
ATL
STL
COL
VAN
PHI
CHI
NAS
VAN
DET

S
â
S
â
â
â
â
â
â
â
â
S
â
S
S
â
â
â
S
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
S
â
S
S
â
â
â
â
â
S
â
S
S
â
â
â
S
S
â
S
â
â
S
S
â

54
56
54
56
44
49
49
47
56
54
56
32
40
49
54
50
56
53
55
55
32
55
49
55
45
22
44
50
49
55
52
56
55
49
53
47
53
36
47
33
26
43
50
29
19
39
12
12
14
16
21
4
40
7
24
1
1
2
3

33
13
11
5
17
9
11
18
17
4
13
15
15
9
4
9
8
5
12
13
10
8
18
6
8
7
3
9
5
11
3
1
3
3
4
3
4
6
1
3
2
4
1
2
1
0
2
2
2
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0

32
41
37
38
22
30
26
15
16
29
19
15
15
20
25
19
20
23
15
13
16
18
7
19
14
15
19
12
14
7
13
13
10
9
7
8
6
3
8
5
6
3
6
4
5
5
2
2
1
1
2
0
0
1
1
0
0
0
0

65
54
48
43
39
39
37
33
33
33
32
30
30
29
29
28
28
28
27
26
26
26
25
25
22
22
22
21
19
18
16
14
13
12
11
11
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
4
4
3
3
2
1
1
1
1
0
0
0
0

Vysvûtlivky: * zanûn, klub, národnost: â âech, S Slovák,
poãet zápasÛ, branky, asistence, kanadské bodování

Brankáﬁi v NHL
Budaj
Vokoun
Halák
Neuwirth
Pavelec
Salak

PHO
FLO
MTL
WAS
ATL
FLO

S
â
S
â
â
â

11
46
25
9
32
2

19
106
59
38
99
6

252
1540
807
450
1016
40

517
2726
1447
847
1710
67

92,5
93,1
92,7
91,3
90,3
85

2,21
2,33
2,45
2,69
3,47
5,37

Vysvûtlivky: klub, národnost: â âech, S Slovák, poãet zápasÛ, poãet obdrÏen˘ch
branek, stﬁely na branku, poãet odchytan˘ch minut, prÛmûr na zápas.

