
Thursday,

April 8,

2010
Published by ABE, P. O. Box 176, Station „E“, Toronto, Ontario, Canada M6H 4E2

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

âESKOSLOVENSK¯ âTRNÁCTIDENÍK -  CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

J
Time
Committed
Á délai
convenu

Telefon: 416/530-4222
Fax: 416/530-0069
E-mail: abe@zpravy.ca

abe@satellite1-416.com

No.7.

(456.)

Vol. 20.

Datum,  dokdy jsou noviny
pfiedplaceny, je v pravém

horním  rohu ‰títku!
ISSN 1186-9283 (Print)

ISSN 1923-1784 (Online)

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

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

Pfií‰tí Nokturna s Jifiím Grosmanem

Dne 11. dubna 2010 vystoupí v Hale kostela svatého Václava (496 Gladstone Ave., Toronto)
Jifií Grosman se svou skupina Bohemian Swing. Zaãátek je v 17 hodin.

Evangelick˘ duchovní a jeden z mluvãích Charty 77 Milo‰
Rejchrt pfii tfiicátém v˘roãí smrti dr. Franti‰ka Kriegla fiekl, Ïe
neví, jestli ãlovûk mÛÏe b˘t hrd˘ na ãeskou minulost a
vzpomnûl na událost z 16. fiíjna 1969, kdy ve Snûmovnû lidu
zaznûla tato slova: „Kdo souhlasí, aby poslanecké funkce
byl zpro‰tûn poslanec MUDr. Franti‰ek Kriegel, CSc., nechÈ
zvedne ruku! Dûkuji. Kdo je proti? Nikdo. ZdrÏel se nûkdo
hlasování? Nikdo, návrh byl pfiijat jednomyslnû.“
Franti‰ek Kriegel se spolu se ‰esti dal‰ími stateãn˘mi
provinil tím, Ïe „vystupovali v rÛzn˘ch orgánech Federálního
shromáÏdûní zpÛsobem, kter˘ jasnû ukazoval, Ïe
nerespektují závûry ústfiedního v˘boru Komunistické strany
âeskoslovenska (…) Uvedení poslanci odmítají politickou
linii Komunistické strany âeskoslovenska a neuznávají její
vedoucí úlohu.“
Odmítl jsem nedávno odpovûdût na anketní otázku, zda

jsem hrd˘ na své ãe‰ství. Nemám rád samo slovo „hrdost“
a ve spojení s jakoukoli národností mi zní zvlá‰È podezfiele.
A navíc, jak mohu b˘t hrd˘m âechem, kdyÏ napfi. pfii
ostudném hlasování ve Snûmovnû lidu 16. fiíjna 1969 ani
jedna ruka nezÛstala dole? Pfiitom Franti‰ek Kriegel
necel˘ch ãtrnáct mûsícÛ pfiedtím návodnû pfiedvedl, Ïe je
moÏné vzepfiít se nátlaku, nezvednout ruku, nepodepsat,
co bylo napsáno - jak to sám vystihl - „hlavnûmi dûl a
samopalÛ“. Za svou stateãnost byl stateãn˘ âechoslovák
Kriegel od zbabûl˘ch âechÛ a âe‰ek (Slováky a Slovenky
v této vûci pfienechávám jejich slovenskému ohodnocení)
vyobcován ze sboru zástupcÛ lidu. (Protestant 3/2010)
Pfiipomínám tuto událost, protoÏe je pfied volbami a tehdej‰í

zástupci lidu byli rovnûÏ zvoleni. I kdyÏ ono to nebylo tak
jednoduché. Po roce 1968, kdyÏ jsem vstoupil do Ïivota se

totiÏ volby nûjakou dobu nekonaly.
Vlastnû jsem je‰tû nikdy v âechách nevolil a tak témûfi v

penzijním vûku bych tam mohl letos volit poprvé, protoÏe se
tam letos chystám.
Poprvé jsem mohl „volit“ jiÏ 26. nebo 27. listopadu 1971.

Tûmto volbám pfiedcházela neuvûfiitelná hysterie. Ná‰
znám˘ Uli, patfiící k nûmecké levici a kter˘ studoval v Praze
fiíkal: „Moje zemû má v tûchto zpÛsobech bohaté zku‰enosti!“
Pfied volbami jsme se dovûdûli z Rudého práva, Ïe byl z
âeskoslovenska vyho‰tûn. DÛvodem bylo, Ïe psal nûkde
na zeì kfiídou NEVOLTE. V zápûtí nám zavfieli faráfie
Jaromíra Duse ve Vr‰ovicích a spolu s ním i kurátora Jana
Nováka a filosofa Ladislava Hejdánka. Na‰ly se u nich
letáky, aby se nevolilo.
A co lid? Lid se jednodu‰e podûlal. Pr˘ volilo 99,78 %

obãanÛ. Skuteãnû není dÛvod b˘t hrd˘ na svou minulost.
Osobnû musím pfiiznat, Ïe v tomto ãísle nûjak nefiguruji.
Zrovna jsem se pfiestûhoval, na starém bydli‰ti mû rodiãe
odhlásili a na novém jsem je‰tû nebyl pfiihlá‰en. Skuteãností
je, Ïe jsem asi nebyl jedin˘. Mnozí obãané pouÏili tuto
alibistickou obezliãku a reÏim to tak nûjak toleroval.
Normalizace pokraãovala dál a dal‰í volby byly 22. a 23.

fiíjna 1976. To jiÏ jsem byl zfiízencem v nemocnici Na
Franti‰ku a kdyÏ jsem pfii‰el po noãní v sobotu domÛ a usnul
spánkem pracujících, probudil mne zvonek. Za dvefimi stáli
dva usmûvaví pánové a zeptali se mne jestli jsem to já.
Vûdûl jsem kolik uhodilo a tak jsem nefiekl, Ïe já nejsem já,
ale pfiiznal jsem svou totoÏnost.
Star‰í z nich se mne zeptal, jestli jsem si v‰iml, Ïe jsou

volby. Mohl jsem ze sebe udûlat blbého, Ïe jsem to
nepostfiehl nebo naopak odváÏnû fiíci, Ïe to za volby

nepokládám. Místo toho jsem zvolil stfiední cestu: „Já
nevolím!“
„Hm,“ zachmufiil se star‰í z nich. Zatímco mlad‰í zaãal

vykfiikovat nûco o obãanské povinnosti. Star‰í ho okamÏitû
umlãel a dodal: „…ale to byste k tomu musel mít nûjak˘
dÛvod!“
V tento okamÏik jsem se cítil zaskoãen pro zmûnu já a

zaãal jsem ‰roubovat mozkové závity, zatímco muÏ
pokraãoval: „…to je klukovina, klukovina. My máme tfieba
osmdesátiletou babiãku, ta nemÛÏe do schodÛ, ale k té
urnû se dobelhá. Pak fiekne: ,Vzali jste mi zahrádku,’ jde za
tu plentu a ‰krtne to tam. Ta má k tomu dÛvod, ale vy
nemáte. Já vás nenutím, abyste hlasoval pro nás, mÛÏete
i ‰krtnout, ale to byste k tomu musel mít dÛvod!“
Rozhodl jsem se pro protiútok: „Zavfieli jste moje pfiátele z

Plastic People…“
MuÏ se pousmál a odkryl karty: „Podívejte se já jsem od

bezpeãnosti a já se mohu na tento pfiípad podívat!“
„TakÏe dÛvod máte, tak tam bûÏte a ‰krtnûte to. SvÛj

nesouhlas dejte najevo!“ V ten okamÏik, aã protestant, jsem
se pomodlil ke v‰em svat˘m - estébák mne nutí, abych je
nevolil! Jak jen z této situace vybfiednout?
Jak jiÏ to b˘vá v mém Ïivotû, má modlitba byla i tentokrát

vysly‰ena, protoÏe do ticha vstoupil mÛj protihráã: „To je
tolstojov‰tina…“ fiekl s úsmûvem, jist˘ si jiÏ sv˘m vítûzstvím.
Pfiipadal jsem si jako volejbalista, kter˘ oãekává smrteln˘
smeã v posledním setu. Místo toho to byla nepodafiená
nahrávka, z které jsem mohl zaloÏit postupn˘ protiútok.
„Tolstoj,“ zvolal jsem „to je mÛj nejoblíbenûj‰í spisovatel!“

Pomûr sil se obrátil. Mlad‰í stále mektal nûco o obãanské
povinnosti, zatímco star‰í rezignovanû pohlédl na vizitku na
dvefiích, aby se skuteãnû pfiesvûdãil, Ïe hovofiil se mnou:
„Tak vy nevolíte…“
„Nevolím!“ pravil jsem tentokrát jiÏ vítûznû.
MuÏ hledûl na vizitku a pak se zeptal: „A vá‰ bratr Jeronym

Bfiezina, bydlí tady? Také nevolí!“
V ten okamÏik jsem mu zasadil pro zmûnu smrteln˘ úder

já: „Jeronym bydlí také zde a také nevolí!“
„Tak vám pfieji, aby vám ta stateãnost vydrÏela!“
Do jaké míry to byla jízlivost, ãi opravdové pfiiznání poráÏky

ani po letech nejsem schopn˘ rozsoudit. MoÏná nûco mezi
tím.
Po pár mûsících mnû episoda s volbami byla pfiipomenuta

u soudu, kdyÏ ãetli posudek z místa bydli‰tû: Má záporn˘
pomûr k socialismu, o ãemÏ svûdãí skuteãnost, Ïe se
nezúãastnil posledních voleb. Zaprotestoval jsem a tato
vûta ze soudních protokolÛ zmizela.
Nyní jsou pfied námi volby. Vadí mi fiada vûcí asi nejvíce

pûtiprocentní hranice a tak jsme byli svûdky, Ïe díky tomu
se objevují strany a zanikají: ODA, DEU, letos moÏná
Zelení, místo toho se objeví TOP 09. Dûje se tak ve jménu
stability. Jak jsme vidûli v minulém období i vláda zaloÏená
pouze na velk˘ch stranách, nemusí mít dlouhého trvání, ale
dÛleÏité je, Ïe mohu volit podle svého svûdomí nûkoho, kdo
je mi politicky a lidsky nejbliÏ‰í.
Nikdo mne nenutí volit takové lidi, ktefií sedûli v Snûmovnû

lidu 16. fiíjna 1969.
Ale‰ Bfiezina

***

Nejsou volby jako volby

Informace
o volbách
na str. 4
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Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

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

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Porady a ovûfiování dokladÛ po pfiedchozím zavolání

Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

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

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

Canada

âeská televize Nová vize
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

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

Kalendáfi

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6.  KaÏd˘
je srdeãnû vítán. Zaãátek nedûlních
bohosluÏeb je v  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 anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca.  BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/532-
5272, fax: (416) 516-5311.

Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 10:45.
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836.  BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.

Kat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jifií Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 17.
dubna 2010 v 10:00.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 17. dubna 2010 v 17
hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
18. dubna 2010 v 11 hodin.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
4. dubna 2010 v 17 hod. Podrobnosti Jan
Mí‰ek, tel. 905-563-8547

Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má myslet,

ale pfiedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pfiebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,

pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.

V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

Pfiijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
 Cviãební hodiny do 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

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

âeská centrála
cestovního ruchu

9. 4. (pá) 20:00
Ed Vokurka Trio

with Vocalist Maria Consalves
Gate 403 Bar & Grill,

403 Roncesvelles Ave, West Toronto
***

10.4. (so) 18:30
Sinfonia Toronto

with harpist Floradela Sacchi
& artist Pavla Quinn

La Maquette Restaurant,
111 King Street East, Toronto

***
11.4. (ne) 15:00

Milan Rastislav ·tefánik
Tulák po hviezdach

Toronto Centre for the Arts,
Studio Theatre, 5040 Yonge Street, Toronto

***
11.4. (ne) 17:00

George Grosman
Nokturna v mûstû - Kostel sv. Václava

***
17.4. (so) 17:00

Ball Pologne
Le Royal Meridan King Edward Hotel

37 King St. E., Toronto
416/921-4016

***
17.4. (so) 20:00

Ed Vokurka Ensemble
Lounge @ Drake Hotel, 1150 Queen St. W.

Tel: (416) 531-5042
***

18. 4. (ne) 12:30
Jarní sokolsk˘ festival

Osada kostela sv. Václava
***

18. 4. a 25. 4. (ne) 15:00 a 20:00
KaÏdou stfiedu

“Mysteriously Yours” - Mystery Dinner
Theatre, 2026 Yonge Street, Toronto

***
18. 4. (ne) 18:00

V˘stava Barbary Buntin
Mind & Body Gallery

 2921 Lakeshore Blvd. West
***

22.4. (ãt) 19:00
Emigrace SlovákÛ do Kanady

Restaurace Praha Masaryktown
Benefiãní veãer pro Novou vizi

***
24.4, (so) 18:00

Jarn˘ ples
V˘chodná dancers

Kostol sv. Cyrila a Metoda
5255 Thornwood Dr., Mississauga

905/819-9637
416/806-4420

***
25.4. (ne) 14:00

Valná hromada MMIPrague Restaurant,
450 Scarborough Golf Club Rd.,

***
25.4. (ne) 17:00

Lenka Lichtenberg with Bohemia Band
Prague Restaurant,

450 Scarborough Golf Club
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

31. 3. 2010 v 03:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

22. 4. 2010

Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
of the Czech Republic

Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.

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.

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1

Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773

Fax: (613) 748-0699

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

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

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

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

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

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

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

âesk˘ konzulát v Torontu
Czech Consulate in Toronto

2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476

Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

Úfiední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Valná hromada Torontské poboãky âSSK
se koná v sobotu 10. dubna 2010 od 16 hodin

v budovû kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto

Kanadská mozaika
Granty na akademické aktivity

spojené s Kanadou
BlíÏí se lhÛta pro podání Ïádostí o dva typy
grantu v rámci vládního programu na
podporu kanadsk˘ch studií ve svûtû
nazvaného Porozumût Kanadû. Do 16.
dubna je nutné podat Ïádost o pfiidûlení
grantu Program Development Grant /
Programme d’aide au développement des
études canadiennes. Díky nûmu mohou
ãeské univerzity, instituty a organizace Ïádat
o podporu akademick˘ch aktivit, které vytvofií
ãi roz‰ífií program zamûfien˘ na Kanadu ãi
kanadské bilaterální a multilaterální vztahy.
Na získání grantu mají ‰anci také inovativní
projekty, které zv˘‰í povûdomí o Kanadû a
jejích vztazích s ostatními zemûmi mezi
studenty a vefiejností. Snahou programu je
rovnûÏ podpofiit spolupráci mezi ãesk˘mi a
kanadsk˘mi institucemi v prioritních
oblastech a pfiispût k mobilitû studentÛ. Druh˘
program, Canada Conference Grant /
Programme de conférences sur le Canada,
má uzávûrku pfiihlá‰ek 3. kvûtna (nebo v 2.
kole 1.prosince). O finanãní podporu mohou
Ïádat univerzity, v˘zkumné instituty nebo
think tanky, které chtûjí zorganizovat
konferenci t˘kající se Kanady nebo kanadské
problematiky. Jeho smyslem je podpofiit
v˘zkum v otázkách, které jsou aktuální pro
Kanadu, její zahraniãní politiku a vztahy s
âeskou republikou a Evropou obecnû a
usnadnit spolupráci s kanadsk˘mi odborníky.
Maximální v˘‰e grantu ãiní 20 000 dolarÛ.
Grant je urãen k pokrytí administrativních
nákladÛ na organizaci konference, na
dopravu pozvan˘ch hostÛ, publikaci
pfiíspûvkÛ apod. BliÏ‰í informace poskytne
Michael Vlãek
(michael.vlcek@international.gc.ca),
telefon: 272 101 872. www.cdnstudies.ca

***

Druhá kniha Lenky Tomsové
o Kanadû

V návaznosti na první nedávno vydanou
knihu Moje kouzelná Kanada pfiedstavila
autorka Lenka Tomsová dal‰í kniÏní novinku
nazvanou Vzru‰ující Vancouver. Kniha
cestovatelÛm nabízí zajímavé tipy a rady
místních obyvatel Vancouveru, které obvykle
v prÛvodcích nenajdete. Pokud plánujete
cestu nejen do Vancouveru, ale i do jin˘ch
mûst Kanady, první zmiÀovaná publikace
vám mÛÏe b˘t dobr˘m rádcem. „V cestopisu
a zároveÀ prÛvodci jsem zachytila cestu,
kterou dobrovolnû podnikne jenom tak trochu
blázen: autem z v˘chodu Kanady na západ,
z Toronta do Vancouveru. Témûfi 5 000
kilometrÛ,“ pí‰e autorka na sv˘ch
internetov˘ch stránkách. Doãtete se mimo
jiné o vzru‰ujícím rodeu v Calgary, pÛvabu
rovinatého Saskatchewanu ãi o pozorování
velryb v Québecu. Obû vydané publikace o
Kanadû si mÛÏete zakoupit buì u svého
knihkupce nebo na internetov˘ch stránkách
autorky, kde jsou téÏ k dispozici ukázky
grafiky z cest. a foto. www.tomsova.com

Vydává Kanadské velvyslanectví v
Praze

www.canada.cz
***

Slovak House
Slovak Infocentre

8 Clarence Square,
Toronto

Otvoreno:
Streda 15:00-17:00
Tel.: 416/689-9889

E-mail:
info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org
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Toronto, Ont.

www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.

Translations

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

Elections

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

INFORMACE O VOLBÁCH 2010
Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky se budou

konat na Generálním konzulátu v Torontu a na velvyslanectví v Ottawû ve
dnech 27. a 28. kvûtna 2010 od 14.00 do 21.00 hod. místního ãasu (ET).
Mûjte prosím na pamûti, Ïe základní podmínkou úãasti ve volbách je

registrace v seznamu voliãÛ, a to nejpozdûji do 18. dubna 2010.
Obãané, ktefií se zapsali do seznamu voliãÛ jiÏ pfii volbách v roce 2006

se znovu registrovat nemusí
(doporuãujeme v‰ak telefonické ovûfiení této skuteãnosti).

Samotná registrace je velmi jednoduchou záleÏitostí. Do seznamu voliãÛ
budete zapsán/-a na základû písemné Ïádosti.  Tuto Ïádost mÛÏete buì

zaslat po‰tou nebo pfiedloÏit osobnû na generálním konzulátu (pokud
 se nemÛÏete dostavit v obvyklé pracovní dobû, volejte 416 972 1476, rádi

vyjdeme vstfiíc Va‰im ãasov˘m moÏnostem). Îádost musí b˘t doloÏena
originálem, popfiípadû ovûfienou kopií dokladÛ potvrzujících totoÏnost,

státní obãanství âeské republiky a bydli‰tû v územním obvodu
zastupitelského úfiadu.

Obvykle pfiedkládan˘mi dokumenty b˘vá pas âR (dosvûdãuje státní
obãanství âR a totoÏnost) a napfi. fiidiãsk˘ prÛkaz vydan˘ pfiíslu‰nou

kanadskou provincií
(dosvûdãuje bydli‰tû v konzulárním obvodu a opût totoÏnost)

Opakujeme, Ïe Ïádost o zápis do zvlá‰tního seznamu voliãÛ musí b˘t
zastupitelskému úfiadu doruãena nejpozdûji dne 18. dubna 2010.

Pfii vlastních volbách se voliã bude muset prokázat platn˘m pasem,
náhradním cestovním dokladem nebo obãansk˘m prÛkazem âeské

republiky. Hlasovací lístky obdrÏí voliãi ve volební místnosti ve dnech
voleb. Jako volební obvod, do nûhoÏ budou volit obãané âR v zahraniãí,

byl vylosován opût Jihoãesk˘ kraj.
Voleb na Generálním konzulátu v Torontu se mohou zúãastnit v‰ichni ãe‰tí
obãané dlouhodobû Ïijící ve vût‰inû okresÛ provincie Ontario (zhruba od

mûsta Belleville na západ; pfiesn˘ seznam okresÛ naleznete na
www.mzv.cz/toronto) v Manitobû, Saskatchewanu a Albertû.

Za t˘m Generálního konzulátu âeské republiky v Torontu
Richard Krpaã, generální konzul

* UpozorÀujeme, Ïe tento inzerát má informativní charakter a není vyãerpávající
informací o náleÏitostech voleb a úãasti voliãÛ. Podrobné informace v pfiípadû zájmu

lze najít na webové stránce Ministerstva vnitra www.mvcr.cz nebo  na stránkách
zastupitelsk˘ch úfiadÛ âR v zahraniãí.

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.6.satellite1-416.com
www.6.zpravy.ca

***
Kalendáfi

Co se pfiipravuje
v krajanské komunitû v

Kanadû
www.kalendar.satellite1-

416.com
www.kalendar.zpravy.ca

***
NHL

Zpravodajství z NHL
www.nhl.zpravy.ca
www.zpravy.org/nhl

***
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Financial

1 CDN $ 18,59 Kã
1 EURO 25,32 Kã
1 US $ 19,00 Kã
âNB - 26. 3. 2010

Kursovní lístek
100 Kã 5,43 CDN $
1 CDN $ 18,43 Kã
1 EUR 1,38 CDN $
1 CND $ 0,73 EURO
1 US $ 1,03 CDN $
1 CND $ 0,97 US $

Universal Currency Converter - 29. 3. 2010

Rosti
Brankovsky

Broker
Jedineãné sluÏby

Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pfiíprava domu pro prodej.

Pro kupce:
 denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,

finanãní asistence.

Jsem tu pro vás!
Sutton Group-Bayview Realty Inc. Brokerage

416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

S prodejem a nákupem domÛ
vám poradí

Luba Henderson

Tel.:416/698-2090

Podûkování
Osobnû bych chtûl podûkovat

panu Jerry Formánkovi
a

za dlouholetou spolupráci.
Pan Frománek po mnoho let podporoval nejen krajansk˘

tisk, ale i ãeskou a slovenskou televizi v Torontu,
 Nové divadlo, krajanské akce

a ne vÏdy se mu za to dostalo ocenûní.
Tímto mu chci popfiát v‰e nejlep‰í do dal‰ích let

a v osobním Ïivotû hodnû spokojenosti!
Ale‰ Bfiezina

Klub Martina Rázusa

V sobotu 27. bfiezna 2010 se konal v kostele svatého Pavla první koncert Klubu Martina
Rázuse. Pfied pfiestávkou vystoupilo Barokové trio (Paul Fiedler - housle, Andrej Pevn˘ -
varhany a saxofón a Jolanta Bienek) spolu s flétnistou Milanem Brunnerem (na snímku) a
kalvíristkou Martou Laurincovou. V druhé ãásti se pak pfiipojil zpûvem Ján Vaculík (rovnûÏ
na snímku) s Ester Landerville a Barokové trio doplnila houslistka Heather Dudzinski. Ján
Vaculík zpíval skvûle Bachovy a Händlovy skladby a rovnûÏ pozoruhodn˘m záÏitkem byla
flétnová interpretace Bacha v provedení Milana Brunnera.

***

Nejménû pût minut ticha
Vlastimil Lejsek

(21/7. 1927 - 12/3. 2010)
Ode‰la polovina vûhlasného ãeského
klavírního dua Vlastimil a Vûra Lejskovi. My
se rodíme, my odcházíme, a ãím více jsme si
s odcházejícími bliÏ‰í, tím více ztrátu
pociÈujeme. Mé osobní pfiátelství s Vlastimilem
bylo sice velice krátké a sporadické, ale i
pfiesto upfiímné, vzájemnû se respektující a
nesmírnû lidské. Vûdûl jsem sice o existenci
klavírního dua manÏelÛ Lejskov˘ch jiÏ od
sv˘ch studentsk˘ch let, ale neznal jsem je
osobnû. Vlastimil a Vûra byli zarputil˘mi
Moraváky usazen˘mi v Brnû, coÏ v
padesát˘ch letech bylo pro mne asi tak daleko
od Prahy jako Toronto od Vancouveru.
Mûl jsem ‰Èastnou pfiíleÏitost se s Vlastou a

Vûrou osobnû potkat aÏ v roce 2003 bûhem
své pfiítomnosti ve Zlat˘ch Horách poblíÏ lázní
Jeseník, kde probíhaly moje mezinárodní

klavírní interpretaãní kurzy. Tehdy jsem se
totiÏ dozvûdûl, Ïe Lejskovi mají krásnou
chalupu v nedaleké horské vesniãce Rejviz,
kde uÏ mnohá léta blaÏenû Ïijí od tání aÏ po
snûÏení. A tam jsem je nav‰tívil a bylo to
setkání neobyãejnû krásné, veselé, v hojnosti
v‰eho: dokonce i povídání o muzice, a k
mému pfiekvapení i zji‰tûní, Ïe Vlastimil byl,
kromû skvûlého muzikanta a klavíristy, také
náramnû ãil˘ a skvûl˘ skladatel. KdyÏ, po
nûkolika ‰vestkov˘ch kapkách, (nebo to byly
kapky vodkové, kdo si to má pamatovat…),
Vlasta zasedl ke svému chatafiskému klavíru
a zaãal mi hrát jeho Písniãky ze sklepa
(samozfiejmû ze sklepa vinného), byl jsem
zcela ohromen jeho harmonickou bohatosti,
s kterou ovûnãil, okrá‰lil a obohatil ty nádherné
moravské melodie inspirované vínem. JestliÏe
se moje pravá pracka je‰tû dokáÏe jednou
vzchopit, tak bude m˘m posledním pfiáním si

ty písniãky sám zahrát; a Vlastovi také.
Od okamÏiku na‰eho prvého setkání se stali

manÏelé Lejskovi Vlastou a Vûrou a já jsem
najednou byl Tonda a cítil jsem se náramnû
dobfie. Tato setkání se pak opakovala kaÏdé
léto bûhem existence m˘ch kurzÛ, naplnûna
muzikou, kde se dvefie netrhly s pfiicházející
mlad‰í generací z rÛzn˘ch hudebních oborÛ,
která, kdyÏ my jsme uÏ byli pfiíli‰ “uhraní”,
doplÀovala programy sv˘m vlastním krásn˘m
umem.
Míly Vlastíku, dûkuji Ti za Tvé pfiátelství, za

které si zaslouÏí‰ více neÏ minutu ticha a
které se mnou potrvá do konce dnÛ m˘ch, a
Tobû paní Vûro slibuji, Ïe ... i kdyby mi oãi pro
pláã zbyly.... já se do Rejvizu vrátím.

Antonín Kubálek - Toronto
***
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Dvû hospody na jednom rohu naproti AGO
(Dundas a McCaul)

v místû, kde je piva jako ‰afránu!

Na pípû jsou desítky evropsk˘ch piv a mezi nimi
Pilsner Urquell a Czechvar!

K tomu jídlo po cel˘ den
Otevfieno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Village Idiot Pub Sin&Redemption
126 McCaul St.

Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca

www.villageidiotpub.ca
***

136 McCaul ST.
Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca

www.sinandredemption.com
***

Americko-ãínské vztahy oãima Jay Taylora
Cena Lionela Gelbera

Cenu, která nese jeho jméno, zaloÏil v˘znamn˘ kanadsk˘ diplomat a historik Lionel Gelber
v roce 1989. Cena, udûlovaná kaÏd˘ rok za nejlep‰í knihu o mezinárodních záleÏitostech,
byla prvnû udûlena v roce 1990 Jonathanu D. Spenceovi za knihu The Search for Modern
China. Letos byla udûlena americkému historikovi a diplomatu Jay Taylorovi za knihu rovnûÏ
na ãínské téma, The Generalissimo Chiang-Shek and the Struggle for Modern China.
(Chiang - ãesky znám˘ jako âankaj‰ek, spisovnû Ëiang Ëie-‰). Kniha je zvlá‰È cenná i proto,
Ïe mezi prameny, k nimÏ mûl autor pfiístup, byl i  ËiangÛv deník, komentující 56 rokÛ jeho
Ïivota. Taylor vidí Ëianga velmi rozdílnû, neÏ jak o nûm psávala komunistická propaganda.
Ëiang se dopustil zloãinÛ proti lidskosti na Formose  (kampaÀ bílého teroru proti poliotick˘m
protivníkÛm) ale také v˘raznû kladnû zasáhl do ãínsk˘ch dûjin a aãkoliv prohrál obãanskou
válku s Maov˘mi komunisty , dne‰ní âína v mnoha smûrech je bliÏ‰í jeho pfiedstavû neÏ
Maovû. Pohled na Ëianga se mûní i v samotné âínû: “V dne‰ní âinû soutûÏí dva rozdílné
smûry. Nûktefií dosud trvají na starém hodnocení Ëianga jako velmi zlého a stupidního muÏe.
Druhá skupina zastává názor, Ïe Ëiang a jeho “Nationalists” mûli mnoho kladn˘ch vlastností.
Ve filmu natoãeném loni na podzim k ‰edesátému v˘roãí komunistického vítûzství nad
Ëiangem státní ãínskou televizí herec Îang Guoli spodobnil Ëianga jako ãlovûka, kter˘ to
myslil dobfie, ale nechal se svést ‰patn˘mi rádci. Ëiang, pfiesto, Ïe prohrál  obãanskou  válku,
sjednocením zemû a získáním ve Spojen˘ch národech pro âínu  jednoho z pûti permanentních
míst s právem veta poloÏil základy k dne‰nímu ãínskému rozmachu. Stejnû jako se mûní
oficiální ãínsk˘ pohled na Ëianga, mûní se vztah mezi Formosou, kde pfied dvûma roky se
znovu dostala k moci Ëiangova strana (má ze v‰ech stran na Formose nejpfiátel‰tûj‰í
program vÛãi Pekingu) a kontinentální âínou.
Gelberova cena byla prof. Taylorovi pfiedána v Munkovû centru na torontské univerzitû 23.
bfiezna 2010. Prof. Taylor se revan‰oval pfiedná‰kou, v které sv˘m posluchaãÛm fiekl leccos
zajímavého o âínû i vztazích mezi USA a âínou. V dne‰ní âínû (i v Ëiangovû pojetí âíny) vidí
snahu navázat na Konfuciovské tradice (v podstatû etické pfiedpisy pro správné fiízení lidské
spoleãnosti: jednota obãanÛ, prosperující spoleãnost, silná ústfiední kontrola - Confucius Ïil
pÛl tisíciletí pfied Kristem,  trápily ho války mezi ãínsk˘mi státy a korupce a tyranie vládcÛ (ono
opravdu není mnoho nového pod sluncem), ale protoÏe ostfie tehdej‰í vládce kritizoval, k
moci ho nikde nepustili. AÏ do presidentství George W. Bushe (a Chenneyho vicepresidentsví)
Ameriãané se na âínu nedívali jako na moÏného soupefie, i kdyÏ podporovali Ëianga a zfiejmû
pfied pÛl stoletím byly pokusy z americké strany podnítit konflikt mezi Formosou a Pekingem
- Ëiang nebyl pfiesvûdãen, Ïe by Spojené státy ‰ly kvÛli Formose do války a odmítl osud
pokou‰et. Administrace Bushe ml. a Chenneyho v âínû vidûla moÏného soupefie
hospodáfiského i vojenského a v pfiípravû na moÏn˘ konflikt inspirovala v˘robu pfies pût tisícÛ
raket, schopn˘ch zasáhnout  âínu.  Pfiirozenû ãekala, Ïe âína zaãne ‰ílenû zbrojit a vyrábût
rakety schopné doletût do USA. âína nic. Zfiejmû je velmi trpûlivá a domnívá se, Ïe za
nûjak˘ch 50 nebo 100 let Spojené státy dohoní a pfiedhoní, tak naã vyhazovat peníze na
dálkové stfiely, kdyÏ je mÛÏe pouÏít na v˘robu laciného zboÏí, kterému Ameriãané (a nejen
Ameriãané) dávají pfiednost pfied draÏ‰ím zboÏím vyrobeném v USA. A tak do‰lo k pfiesunu
valut a cenn˘ch papírÛ z Washingtonu do Pekingu, jak˘ podle Taylora nemá v historii obdoby.
A dal‰í zajímavost: jak cena amerického dolaru klesá, klesá (kolem 7% roãnû) hodnota
americk˘ch dolarÛ v ãínsk˘ch tresorech. KdyÏ koncem druhé Bushovy administrativy
vypukla v USA hospodáfiská krize, které hrozila celosvûtov˘m bankrotem, âíÀané mûli
moÏnost zlikvidovat své dolarové zásoby a tím i dolarové  valutové panství. âíÀané (mûl bych
asi fiíkat ãín‰tí komunisté, ale vzhledem k tomu, Ïe v âínû bují kapitalismus (dÛvod proã Marx
a spol. komunismus zplodili) nad‰enûj‰í neÏ kdekoliv na svûtû, musil bych asi âíÀany naz˘vat
buì komunistick˘mi kapitalisty nebo kapitalistick˘mi komunisty. âíÀané to neudûlali, ponûvadÏ
by zlikvidováním amerického dolaru zlikvidovali i svoje dolary a tak se dá fiíci, Ïe tyto dvû zemû
navzdory v‰emu jsou na sebe napojeny jako dvojãata. A je‰tû pár slov o Tibetu. Prof. Taylor
se domnívá, Ïe Ëiang povaÏoval Tibet za ãínskou provincii stejnû jako dne‰ní reÏim a
pravdûpodobnû kter˘koliv jin˘ ãínsk˘ reÏim a Ïe podnûcovat TibeÈany k ozbrojenému
povstání mÛÏe skonãit jen masakrem tibetského obyvatelstva. Ëiang zemfiel pfiesnû pfied 35
lety: 5. dubna 1975.  Josef âermák

***
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Točený Pilsner Urquel a Czechvar

v západním Torontu!

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

30. 3. 2010
Po‰ta po 160 letech
 skonãí s telegramy

Praha - právo (jfk) - Po sto ‰edesáti
letech ukonãí âeská po‰ta rozesílání
telegramÛ. Posledním dnem, kdy bude
tento druh zásilek doruãovat, je tato
stfieda.
Podle mluvãí po‰ty Marty Selicharové

lidé vyuÏívali telegramÛ v posledních
letech stále ménû.
Jak Selicharová vãera sdûlila televizi

Nova, v loÀském roce jich lidé z poboãek
âeské po‰ty odeslali jen 756.
Dal‰í tisíce si v‰ak vymûnily firmy a

instituce. Odeslání telegramu o ‰esti
slovech pfiijde i na sto padesát korun.
Proto není divu, Ïe v souãasné dobû

tento zastaral˘ druh dopisování nahradily
mnohem rychlej‰í esemesky z mobilních
telefonÛ a elektronické e-maily.

***

Duel Paroubek-Neãas
 11. dubna

Praha-právo/Luká‰ Bek, Jan Rovensk˘ -
Tyto dny byly ve znamení dal‰ího kola
slovní pfiestfielky mezi ‰éfem âSSD Jifiím
Paroubkem a volebním lídrem a
místopfiedsedou ODS Petrem Neãasem.
Kromû oboustranného napadání v‰ak

v˘sledkem bylo stanovení data jejich první
televizní debaty.
Podle informací Práva by se oba politici

pfied diváky mûli utkat v nedûli 11. dubna
v Otázkách Václava Moravce v âT.
Paroubek pfiipomnûl, Ïe podruhé za tfii

dny Neãasovi vzkázal, aby s ním ‰el do
duelu, aby vefiejnost znala jeho názory na
programové otázky. „Doufám, Ïe bude
reagovat jako muÏ,“ fiekl. Podle nûj byl
Mirek Topolánek v tomto ohledu zbabûl˘.
Neãas v˘zvu vzápûtí pfiijal: „Je pfiece

samozfiejmostí, Ïe se pfied volbami lídfii
nejsilnûj‰ích stran k podobnému stfietu
sejdou. Paroubek mû nemusí vyz˘vat, já
se na nûho velmi tû‰ím a myslím, Ïe to
bude velmi zajímav˘ televizní duel.“
Soc. dem. také vyzvali Neãase, aby

zvefiejnil svou pfiedstavu o pfiípadné vládû
po volbách, napfiíklad zda by v ní zasedli
i exministfii Ivan Langer a Tomá‰ Julínek.
Neãasovi âSSD vyãetla podporu

elektronick˘ch vinût za 12 miliard, podporu
ekologického tendru za 120 miliard ãi
církevních restitucí za 270 miliard korun.
Upozornila, Ïe Neãas pfied volbami 2006

popíral zavedení poplatkÛ u lékafie.
Neãas vãera naopak varoval pfied âSSD.

„V pfiípadû splnûní v‰ech Paroubkov˘ch
slibÛ dojde na odchod firem,
nezamûstnanost, lidi na sociálních
dávkách, dluhy a bankrot,“ fiekl.
NejdráÏe by podle Neãase vy‰el slib na

zv˘‰ení pfiídavku na dûti, kter˘ má stát 20
miliard korun. Nav˘‰ení dÛchodÛ na 55
procent z prÛmûrné ãisté mzdy by podle
ODS vy‰lo na 13 miliard. „Je to gigantick˘
podvod, kter˘ chystají, protoÏe sami musí
vûdût, Ïe to splnit nejde,“ zdÛraznil.
Poslanec âSSD Jan Hamáãek naopak

soudí, Ïe Smlouva ODS s voliãi z roku
2006 je „nejvût‰í podvod na voliãích âR v
historii“. Místopfiedseda âSSD Milan
Urban fiekl, Ïe Neãas plynule navázal na
lhaní a stra‰ení, které provozoval Mirek
Topolánek.
KvÛli tvrzením o státním bankrotu Urban

ODS oznaãil za nedÛvûryhodnou. Podle
nûj sv˘mi v˘roky po‰kozuje âesko, které
patfií k nejménû zadluÏen˘m zemím v EU
a v riziku kolapsu je na tom podobnû jako
·védsko, USA, Japonsko ãi Slovensko.
„Analytici svûtoznám˘ch ekonomick˘ch

agentur, jako americk˘ Bloomberg, jasnû
prokázali, Ïe âR patfií z hlediska rizika
kolapsu státních financí mezi osm
nejbezpeãnûj‰ích státÛ svûta. Stra‰ení
bankrotem v roce 2013 je nejenom
ekonomick˘m nesmyslem, ale zároveÀ
dÛkazem ztráty soudnosti rádoby
ekonomick˘ch expertÛ ODS,“ uvedl
Urban.
Urban odmítl, Ïe by programové návrhy

soc. dem. mûly stát 650 miliard korun. V
dokumentu Cesta z krize soc. dem. uvádí,
Ïe opatfiení pfiijdou na 10-11 miliard korun
roãnû, rozpoãtové pfiíjmy na 35-45 miliard
roãnû.

***

Satellite 1-416 je medialním

partnerem Festivalu Finale

Diplomati opäÈ robia to,
 ão za meãiarizmu

Bratislava-sme/Marián Le‰ko-Na zaloÏenie
sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu sa
pri‰li pozrieÈ predstavitelia americkej i britskej
ambasády, zástupcovia ìal‰ích európskych
veºvyslanectiev, ale aj predstaviteºka
Európskej komisie na Slovensku. Naposledy
tu k nieãomu takému do‰lo poãas meãiarizmu.

Úlohou diplomatov nie je verejne vystupovaÈ
a prezentovaÈ osobné postoje. Oni tlmoãia
stanoviská svojich vlád a robia to
„diplomaticky” - vyslovujú ich na patriãn˘ch
miestach a za zatvoren˘mi dverami.

Len keì na ne druhá strana nereaguje,
prezentujú svoje v˘hrady aj inak. Diplomati
nehovoria a nerobia niã, na ão by nedostali
pokyn, ãi aspoÀ súhlas svojej centrály.

Ak chodievajú na disciplinárne konania
vedené proti sudcom a pri‰li aj na zaloÏenie
iniciatívy Za otvorenú justíciu, tak to znamená,
Ïe americká, európska i únijná diplomacia
chceli daÈ uÏ aj verejne najavo, ako veºmi ich
stav slovenského súdnictva znepokojuje.

Tak ako svojho ãasu veºvyslanec Johnson
verejne Meãiarovej vláde povedal, preão
Spojené ‰táty nemôÏu podporiÈ vstup
Slovenska do NATO, teraz predstaviteº
amerického veºvyslanectva verejne - na
konferencii Transparency International
Slovensko - povedal, preão sa na‰e súdnictvo
nedá povaÏovaÈ za pilier právneho ‰tátu.

Lebo tu vnímajú atmosféru strachu a
zastra‰ovania, nerozumejú niektor˘m
rozhodnutiam Ústavného súdu, ãudujú sa, za
ão je moÏné disciplinárne stíhaÈ sudcov a
majú obavy, keì sa od sudcov Ïiada, aby
rozhodovali kauzy „tak˘m spôsobom, ktor˘
viac ako zákonu vyhovuje niektor˘m stranám
v spore”.

Dôvod, pre ktor˘ americká, európska i únijná
diplomacia prezentujú svoj postoj verejne, sa
od ãias meãiarizmu nezmenil. Keì ho tlmoãili
„diplomaticky”, nemalo to na premiéra, vládu
i na vládnu koalíciu Ïiadny úãinok.

***
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E-mailov˘ rozhovor - Jan Kavalír zpovídá Josefa âermáka.
(Dokonãení)
Sledujete politické a kulturní dûní v âeské
republice, protoÏe Vás to zajímá a nebo
proto, Ïe to patfií (patfiilo) k Va‰í práci?
Politické a kulturní dûní v âeskoslovensku
sleduji, protoÏe mne to zajímá - zlozvyk, kter˘
jsem si osvojil jako student na slánském
gymnáziu. K mé práci (pokud prací myslíte
placené zamûstnání) to nikdy nepatfiilo, ale
ponûvadÏ jsem se v Kanadû zúãastnil
krajanského Ïivota a bavil se psaním pro
krajansk˘ tisk, mÛj zájem byl skoro
samozfiejm˘.
Jak jste vnímal vlnu exulantÛ po roce
1968? Vidíte vy osobnû nûjaké rozdíly ve
Va‰í generaci a generaci emigrantÛ po
roce 1968?
Emigrace po roce 1968 byla po mém soudu
znaãnû odli‰ná od mojí. V mé generaci bylo
hodnû star‰ích lidí, ktefií odcházeli, ponûvadÏ
doma je ãekal buì kriminál nebo Ïivofiení.
Venku - uÏ kvÛli vûku - je ãekalo také Ïivofiení
(sekãní ‰éfové v Praze pracovali v Torontu
jako ‰atnáfii, coÏ nakonec byl osud laskavûj‰í,
neÏ jak˘ si v Praze utkal tfieba Halas) a k tomu
je‰tû v jazyku, kter˘m nehovofiili, ale bylo to
Ïivofiení ve svobodû a pro Masarykovy
odchovance to byla karta, kterou nebylo
snadné pfietrumfnout. Silnou skupinu v mé
uprchlické vlnû tvofiili univerzitní studenti, z
nichÏ mnozí utekli kriminálu. A ov‰em
nekomunistiãtí politici, z nichÏ nûktefií se
dostali pod kfiídla rÛzn˘ch americk˘ch
organizací, nûkolik se jich uchytilo na
univerzitách. V podstatû to byla ideová,
nepragmatická vlna.
Vlna po roce 1968 byla vlna spí‰ praktická
neÏ ideová. Vût‰inou odchod neplánovali,
ode‰li proto, Ïe zemi pfiepadli Rusové a spol.,
coÏ tûÏce nesli a také proto, Ïe se jim otevfiely
hranice a oni vyuÏili neopakovatelnou
pfiíleÏitost. Nûktefií si jen nakoupili a vrátili se
domÛ, jiní se stali exulanty. Bylo mezi nimi
spousta profesionálÛ - do Kanady na pfiíklad
pfii‰lo na 100 lékafiÛ, pfii‰li  inÏen˘fii a  spousta
‰ikovn˘ch lidí, ktefií v sobû v Kanadû objevili
podnikatelsk˘ talent. Nûktefií mi popisovali
Ïivot doma: dafiilo se jim slu‰nû, mûli auto a
chatu. KdyÏ jsem se jich ptal, proã tedy
ode‰li, nûkolik jich odpovûdûlo: “Nechtûli
jsme, aby na‰e dûti vyrÛstaly ve lÏi..”  Dojem,
kter˘ jsem si tehdy o Ïivotû doma pfied vpádem
bratrsk˘ch armád udûlal byl, Ïe reÏim dovolil
obãanÛm auta a chaty a obãané reÏimu
dovolili vládnout, jak se mu líbilo. Îe by dal‰í
aplikace principu objeveného ve vztahu mezi
únosci a une‰en˘mi: Ïe se totiÏ une‰ení po
ãase zaãnou ztotoÏÀovat se sv˘mi únosci?
Jak si myslíte, Ïe Kanaìané vnímají lidi z
âeské republiky ? Do Kanady emigrovalo
mnoho velmi zajímav˘ch lidí, elity. Pan
BaÈa, pan ·kvoreck˘ a mnoho dal‰ích.
Ovlivnili tito lidé nûjak pohled na ná‰
národ? Zviditelnili nás?
NeÏ-li se pokusím odpovûdût na tuto Va‰i
otázku, musím upozornit, Ïe “Kanaìanéˇ,
ale  i “lidi z âeské Republiky” jsou bohatû
obsaÏné termíny. Kanaìané jsou v podstatû
lidé, ktefií v Kanadû Ïijí. A v Kanadû Ïije
prakticky kaÏdá národnost - tuhle jsem nûkde
ãetl, Ïe v Torontu má restauraci kaÏdá
národnostní skupina. KdyÏ jsem pfied skoro
‰edesáti lety pfii‰el do Toronta, bylo to bílé,
pfieváÏnû anglosaské mûsto. Dnes Toronto
nejen, Ïe nemá anglosaskou vût‰inu, ale
vût‰ina ToronÈanÛ patfií k viditeln˘m
men‰inám. V Kanadû Ïijí desetitisíce muslimÛ,
ÎidÛ, ãernochÛ, PolákÛ, UkrajincÛ, IndiánÛ...
z nichÏ vût‰ina si o lidech z âeské Republiky
nemyslí nic, prostû proto, Ïe o tom nepfiem˘‰lí.
Pokud se setkali s nûk˘m z âeské republiky,
udûlají si názor o nûm. A ten dojem se jistû
rÛzní podle toho, s k˘m se z âeské Republiky
(a i tam dnes Ïijí rÛzné národnosti) setkají.
Nûktefií znali  (a vût‰inou uÏ moÏná zapomnûli)
jméno Havel; Dokud firma Bata  mûla obchod
v kaÏdém mûsteãku, znali jméno Bata, ale ne
nutnû odkud pfii‰el. Dnes firma Bata uÏ v
Kanadû boty nevyrábí a jméno Bata zmizelo
ze v‰ech obchodÛ; jedinû vynikající museum

obuvi v Torontu nese jeho jméno a jestliÏe se
nem˘lím, nadace na York University v
Torontu. ·kvoreckého znají elitní ãtenáfii a
akademick˘ svût. Muzikanti a zpûváci jako
skladatel Oskar Morawetz, Karel Anãerl, Jan
Rube‰ Ïijí v pamûti sv˘ch posluchaãÛ, vûdci
jako Vladimír Krajina dali jméno kusu Kanady
(Krajinovo jméno nese lesní rezervace v
Britské Kolumbii); JoÏo Weider zaloÏil
nejv˘znamnûj‰í lyÏafiské stfiedisko v Ontariu;
podnikatelé bratfii Koernerovi (Otto,
Theodore, Leon a Walter) z Hodonína zaloÏili
Alaska Pine Company a jejich dobroãinná
nadace zmûnila tváfi University of British
Columbia a bohatû pfiispûla kulturnímu Ïivotu
ve Vancouveru; Karel Velan vlastní továrny
na nûkolika kontinentech, jeho turbíny jsou
pouÏívány v 50 zemích, mimo jiné americk˘m
námofinictvem; na kanadsk˘ch univerzitách,
hlavnû na McGill v Montreálu, uãí desítky
ãesk˘ch vûdcÛ slavn˘ch jmen. Ti v‰ichni (a
stovky jin˘ch po celé Kanadû) zviditelnili svoji
rodnou zem. Stejnû jako tfieba hokejisté. Ale
to je vût‰inou zviditelÀování povrchové, jako
kdyÏ ãtete inzerát. ZviditelÀování, jeÏ jde do
dfieni, nespoãívá na slávû, na tom, co jsme
dokázali, ale na tom, co jsme, jak se dot˘káme
jin˘ch v denním Ïivotû. VÏdycky si myslím, Ïe
nejvíc nás zviditelnili ti, ktefií pfiicházeli do
Kanady ve dvacát˘ch a tfiicát˘ch letech na
práci na farmách a v domácnostech,
pfiíslu‰níci tak zvané hladové emigrace, jejichÏ
stopy jsem na‰el leckde po Kanadû. Byly to
stopy dobr˘ch, ãestn˘ch pracovit˘ch lidí.

(Zkráceno)
***

MÛÏete pomoci dûtskému
sboru ze Slavonic?

KaÏdé dva roky se v na‰em mûsteãku na západním
pobfieÏí Kanady koná hudební festival s
nevysloviteln˘m názvem Kathaumixw (“setkání
rÛzn˘ch lidí” v jazyce Salish)
http://www.kathaumixw.org/index.htm
Mezi 30 pûveck˘mi sbory z celého svûta, které

uspûly v nároãném v˘bûrovém fiízení, je dûtsk˘
sbor Viva la bella ze Slavonic.
Poslechnûte si je tady http://www.youtube.com/

watch?v=moDMD7UHfnY.
Sbor je pro slavonické dûti velice dÛleÏit˘, protoÏe

je to jedna z mála moÏností pro smysluplné trávení
volného ãasu. Festival bude pro dûti
nezapomenuteln˘ záÏitek a roz‰ífií jim obzory,
protoÏe nemají pfiíleÏitosti, které nabízejí velká
mûsta. Cesta do Kanady je pro nû nûco jako cesta
na Mûsíc. Setkat se s lidmi z celého svûta, poznat
na vlastní kÛÏi, jak dÛleÏité je uãit se jazyky, osobní
zku‰enost s Ïivotem na jiném svûtadíle, nutnost
komunikovat v cizinû, to v‰e je v jejich vûku
nenahraditelné.
Pfiijede 30 ãlenÛ sboru ve vûku 10-20 let a 3

dospûlí (dirigent a hudební doprovod).
Sbor pfiiletí do Vancouveru 4. ãervence 2010.

Festival se koná 5.-10. ãervence 2010, následovat
bude koncertní turné po Vancouver Island. Zvolili
jsme tuto trasu, protoÏe mnoho z dûtí je‰tû nevidûlo
mofie. Poslední koncert bude ve Vancouveru 17.
ãervence, veãer pfied odletem zpût do Evropy.
Okolí Slavonic je krásné, protoÏe tam není Ïádn˘

prÛmysl. To ov‰em také znamená, Ïe je tam tvrd˘
chleba. V nûkter˘ch pfiípadech je ve sboru více dûtí
z jedné rodiny. Rodiãe jsou schopni zaplatit ãást
nákladÛ na cestu, ale ne v‰e. Proto hledáme
sponzory i individuální dárce. I malé pfiíspûvky
pomohou.
Následující úãty nemají poplatky za pfiíchozí platby,

takÏe pokud mÛÏete pfiispût i 10-20 korunami,
dolary nebo eury, velice nám to pomÛÏe:
V âR na úãet Základní umûlecké ‰koly Daãice

6100003820/7940, nezapomeÀte prosím uvést
variabilní kód pro sbor Viva la bella: 10001. Na
tento úãet jsou bezplatné vklady pouze v korunách
z âR, jinak se úãtují tuãné poplatky.
Pfiíspûvky ze zemí EU: Název úãtu: CANADA,

IBAN: AT722026300012052395, BIC:
SPWTAT21XXX, banka Waldviertler Sparkasse
von 1842 AG, Sparkassenplatz 11, 3843
Dobersberg, Austria.
V Kanadû a v USA ‰ekem na Zuzana Kulhankova

in trust for Viva la Bella zaslan˘m Royal Bank of
Canada, 101-7035 Barnet Street, Powell River BC
V8A 1Z9, uveìte prosím ãíslo úãtu 04480-5053962,
nebo internetov˘m pfievodem.
Moc a moc dûkujeme!
V˘voj událostí mÛÏete sledovat na mém blogu

http://kulhankova.blog.idnes.cz/
Zuzana Kulhánková -Powell River

***

E-mail
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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

Nohy - Dobrá zpráva

Nesmûjte se blond˘nkám
Jedna blond˘nka se zúãastnila kvízu
inteligence v “Life TV Show” V˘hra :
1.000.000 EUR. TV-Showman ji dal
následující otázky:
1. Jak dlouho trvala stoletá válka?
MoÏnosti: a/ 116 let b/ 99 let c/ 100 let d/
150 let
Blond˘na vyuÏila práva na otázku
neodpovûdût.
2. V které zemi byl vynalezen klobouk
zvan˘ Panama? MoÏnosti: a/ Brazílie b/
Chile c/ Panama d/ Ecuador
Blond˘na poprosila o pomoc diváky.
3. Jak znûlo správné jméno krále Jifiího
IV?
MoÏnosti: a/ Albert b/ Jifií c/ Manuel d/
Joná‰
Blond˘nka vyuÏila práva vy‰krtnout dvû
‰patné odpovûdi.
4. Podle kterého zvífiete vzniklo
pojmenování Kanárské ostrovy?
MoÏnosti: a/ kanárka b/ klokana c/ krysy
d/ psa
Blond˘na vyuÏila práva zavolat pfiítelkyni
na telefon.
5. V kterém mûsíci slaví Rusové svátek
¤íjnové revoluce?
MoÏnosti: a/ leden b/ záfií c/ fiíjen d/ listopad
Blond˘na vypadla ze soutûÏe.

***
P.S. Pro pfiípad, Ïe jste se pfii ãtení dobfie bavili a
smáli, zde jsou správné odpovûdi:
1. Stoletá válka trvala 116 let (od 1337 do 1453).
2. Klobouk Panama byl vynalezen v Ecuadoru.
3. Správné jméno krále Jifiího IV. bylo Albert. Král si
zmûnil jméno v roce 1936.
4. Jméno Kanárské ostrovy pochází od psÛ. Latinsky
insularia canaria
5. ¤íjnová revoluce se slaví 7. listopadu.
No, a teì s prvdou ven: O kolik jste chytfiej‰í neÏ
zmínûná blond˘na.

***

Proã jsou muÏi
‰Èastnûj‰í?

MuÏi zkrátka patfií k tûm ‰Èastnûj‰ím lidem,
protoÏe:
Cel˘ Ïivot jim zÛstane jedno pfiíjmení. GaráÏ
mají celou pro sebe. Jejich svatební pfiípravy
se dûjí samy od sebe. âokoláda je pro nû jen
jedním druhem svaãiny. Nemohou nikdy
otûhotnût. Do vodního zábavního parku si
mohou vzít bílé triãko.
Automechanici jim fiíkají pravdu. Svût je pro

nû jeden velk˘ pisoár. Nikdy nemusí jet na
dal‰í benzínku, protoÏe záchod na téhleté je
hroznû ‰pinav˘. Nikdy nemusí pfiem˘‰let o
tom, kter˘m smûrem se utahuje matiãka.
Stejná práce, lep‰í plat. Vrásky pfiidávají na

Zima v Saskatchewanu

Léto v Saskatchewanu

charakteru.
Svatební ‰aty 10000; pronájem smokingu

1000.
Lidé jim nikdy nezírají na hrudník, kdyÏ s nimi

mluví. PfiíleÏitostné umûlecky ztvárnûné fiíhnutí
se od nich vlastnû oãekává.
Nové boty je netlaãí, nemrzaãí a nedûlají

puch˘fie na nohách. Pofiád stejná nálada. Na
pûtidenní dovolenou jim staãí jeden kufr.
V pohodû si otevfiou v‰echny sklenice, které

potfiebují. Dostane se jim ocenûní i jen za
tro‰ku ohleduplnosti.
KdyÏ je nûkdo zapomene pozvat, stále

zÛstává jejich pfiítelem. Spodní prádlo pro nû
stojí 90 korun za 3 kusy. Tfii páry bot je víc neÏ
dost.
Nikdy jim na vefiejnosti nepadá ramínko.

Prostû nevidí, Ïe mají zmaãkané obleãení.
KaÏdá vûc na obliãeji má svou pÛvodní barvu.

Stejn˘ úães jim vydrÏí roky, ne-li desetiletí.
Holit si musí jen obliãej a krk. Cel˘ Ïivot si
mohou hrát s hraãkami.
Bfiicho jim vût‰inou schovají ‰iroké boky.

Jedna penûÏenka, jedny boty stejné barvy,
pro v‰echna roãní období.
Mohou nosit kraÈasy bez ohledu na to, jak

vypadají jejich nohy. Mohou si “upravovat”
nehty zavíracím noÏem. Mohou si vybrat,
jestli chtûjí nebo nechtûjí nosit knír.
Dárky pro 20 pfiíbuzn˘ch nakoupí za 25 minut

24. prosince.
Není proto divu, Ïe jsou muÏi ‰Èastnûj‰í.

***
V˘voj v˘roãních maturitních

pozvánek
Po 10 letech od Maturity
Sejdeme se v hospodû U Koãek, je tam
krásná koãka servírka
Po 20 letech od Maturity
Sejdeme se opût U Koãek, toãej tam v˘bornou
PlzeÀ.
Po 30 letech od Maturity
Sejdeme se tradiãnû U Koãek, vafiej tam teì
i dietní jídla
Po 40 letech od Maturity
Sejdeme se zase U Koãek, udûlali tam
bezbariérov˘ vstup.
Po 50 letech od Maturity
Sejdeme se v restauraci U Koãek, tam jsme
je‰tû nebyli
Po 60 letech od Maturity
Tak nevím co bych  Ti je‰tû napsal, jo koãky
jsem dal do útulku, holt uÏ na to nestaãím.

***

VáÏení pfiátelé v zámofií, ãlenové
âeského a Slovenského sdruÏení v
Kanadû, poboãka Ottawa!
Obracím se na Vás nikoliv jako
obchodní rada âeské republiky v
Athénách, ale jako absolvent Stfiední
ekonomické ‰koly pro zahraniãní
obchod v Praze 2, Resslova 8 v letech
1960 - 1964.
Na‰ím spoluÏákem byl Milan Huzera,
jehoÏ stopa nám po r. 1968 mizí ve
Va‰ích konãinách a jehoÏ poslední
adresu od nûho získal dal‰í ná‰
spoluÏák v r. 1994.
Od té doby v‰ak uplynulo mnoho vody
a my bychom si rádi potvrdili, Ïe ná‰
spoluÏák je‰tû Ïije a rádi Va‰ím
laskav˘m prostfiednictvím získali jak
telefonick˘, tak e-mailov˘ kontakt.
Je-li to ve Vá‰ích silách, pomozte nám
ho nalézt, prosím.

Moc a moc Vám dûkuji za Vás ãas, kter˘
této na‰í prosbû budete vûnovat..
Adresa je následující:
Milan Huzera
268 ROMULUS
Ottawa, Ontario
K1K 3Y2
Srdeãnû pozdravuji a tû‰ím se na Vá‰i
odpovûì!
Jan Brácha
Head of the Economic and Commercial
Section
Embassy of the Czech Republic in Greece
Vedoucí obchodnû-ekonomického úseku
Velvyslanectví âeské republiky v ¤ecku
6 Georgiou Seferi Str., Palaio Psychico
154 52 Athens
Tel.: +30 210 67 29 926
Fax: +30 210 67 10 675
e-mail: jan_bracha@mzv.cz

Prosba o zprostfiedkování kontaktu na b˘valého spoluÏáka

Láska po mnoha letech
MuÏ sedí doma na gauãi a dívá se na
fotbal v televizi. Najednou sly‰í hlas své
Ïeny:
„Co si dá‰ k veãefii, miláãku? Kufiátko,
hovûzí biftek nebo jehÀátko?“
MuÏ se nadechne a odpoví: „Dûkuji
miláãku, kufiátko!“
„Ty má‰ ‰lichtu od obûda, hovofiila jsem
s na‰im psem!“

***
Poslední pfiání

Na smrtelné posteli leÏí osmdesátilet˘
milovan˘ manÏel, otec, dûdeãek. BlíÏí se jeho
poslední chvíle na tomto svûtû a kolem nûj se
shromáÏdila celá rodina, Ïena, v‰echny dûti,
skoro v‰echna vnouãata a dokonce i nûkolik
pravnouãat.
V‰ichni soucitnû a v tichu ãekají aÏ pfiijde ta

chvíle. Náhle se dûdeãek probere a povídá:
“Povím Vám mí nejbliÏ‰í své nejvût‰í tajemství:
„Já jsem se ve skuteãnosti nikdy nechtûl
oÏenit a zaloÏit rodinu. Mûl jsem v‰echno.
Rychlá auta, krásné Ïeny, mnoho pfiátel a
bohaté konto. Ale jednoho dne mi pfiítel fiekl:
,OÏeÀ se a zaloÏ rodinu, protoÏe Ti nebude
mít kdo podat poslední sklenici vody aÏ bude‰
na smrtelné posteli a bude‰ mít ÏízeÀ!’ A tak
jsem se oÏenil a radikálnû tak zmûnil svÛj
Ïivot. Veãerní diskotéky s krásn˘mi Ïenami
nahradilo sledování seriálu s manÏelkou.
Autem jsem jezdil pro vás, dûti moje, do ‰koly
a ze ‰koly a na spoleãné dovolené k mofii.
Peníze z konta se rozplynuly na va‰e studia,
dûti moje. Krásné dny svobody odnesl vítr. A
teì, kdyÏ leÏím na smrtelné posteli, víte co je
nejhor‰í?”
“Co tatínku ná‰ drah˘?”, ptají se v‰ichni.
“Nemám, vÛbec ÏízeÀ !”

***
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Je to dÛvod k radosti, budoucnost
je v nahosti

Nevím, proã se mne Mervyn ptá na názor, kdyÏ jsem
veskrze zvûdav˘ na jeho názory; leã v tom je asi
atraktivnost a pÛvab na‰eho kamarádství, Ïe se
zajímáme horlivû a navzájem.
Je‰tû jsem nedopil ranní kafe, a uÏ volal Mervyn, Ïe se
musíme sejít na ‘poradu’ v kavárnû Books & Beans o tom
co se to dûje v moskevské podzemní dráze, a Ïe je
zvûdav˘ co si o tom myslím.
VÏdy mne zaujme, kdyÏ se nûkdo zajímá, co si myslím,
i kdyÏ v jeho pfiípadû mi chce fiíct co si myslí on, ale tak
je to mezi veterány správné a bez prodlení jsem chvátal
do kavárny.
Mervyn uÏ tam sedûl, srkal kafe a ãetl na svém laptopu
zpravodajství o Moskvû. Mervyn, abych objasnil jeho
prudk˘ zájem o útok na moskevské Metro, si myslí, Ïe
dal‰í nûco jako 9/11 je eminentní a bude spácháno pfied
zaãátkem prázdnin; já takovému pojetí budoucnosti
vzdoruji z jednoduchého dÛvodu, Ïe udrÏení na‰í
civilizace a podrÏení opulentního Ïivotního stylu se
dramaticky prodraÏuje a tím nastane úpadek vodopádem.
Oba jsme v úzkosti, Ïe ná‰ podzim Ïivota proÏíváme a
proÏijeme v permanentní úzkosti.
„Proã v Moskvû?“ vybafnul na mne sotva jsem odloÏil
bundu a upil první hlt voÀavé kávy.
„A proã ne?“ odpovûdûl jsem na otázku otázkou, „kdyÏ
ruské jednotky operující v kavkazském prostoru skolily v
bfieznu tfii v˘znamné bojovníky za svobodn˘ kavkazsk˘
emirát a jsou na stopû vÛdci a samozvanému emírovi
Umarovovi? A Umarov slíbil pfienést boj do Moskvy,
nev‰iml sis?“
„A to rozkatilo presidenta Medvûdûva, Ïe slíbil
separatistÛm krvavou odvetu?“
„Nejen to,“ fiekl jsem pomalu, abych si uskládal my‰lenky,
„Umarov je trnem v ruské patû, protoÏe byl v pozadí
teroristického útoku na expresní vlak mezi Moskvou a
Petrohradem minul˘ rok a je taky direktnû spojován s
hrozn˘m ne‰tûstím v Beslanu v roce 2004...“
„Byl jsi v Moskvû a nav‰tívil jsi slavné moskevské
Metro?“ pfieru‰il mne Mervyn.
„V Moskvû jsem nebyl, ale je známo, Ïe moskevská
podzemní dráha je nejvût‰í nebo druhá nejvût‰í podzemní
dráha na svûtû, Ïe zahrnuje 180 stanic a provoz  zaji‰Èuje
500 vlakov˘ch souprav, které dennû pfiepraví SEDM
MILIÓNÒ cestujících  (roãnû dvû a pÛl miliardy).“
„To si ani jeden nedokáÏe pfiedstavit...,“ zamumlal
Mervyn.
„Ale ano,“ fiekl jsem se sv˘m sklonem k aritmetice a
statistice, „kdyÏ spoãítáme, Ïe 7 miliónÛ lidí projde 180
stanicemi, tak to má‰ veletok 40.000 lidí procházejících
jednou stanicí, a kdyÏ uváÏíme, Ïe taková stanice je
vytíÏena 16 hodin, tak po schodi‰tích prochází víc lidí neÏ
má hodina vtefiin.“
Mervyn se za‰klebil nad tûmi kupeck˘mi poãty, které
jsem dûlal z hlavy a fiekl: „Copak lze v takovém toku lidí
zachytit nûkoho se ‰ílen˘m úmyslem zmafiit funkci
Metra?“
„Nelze,“ fiekl jsem, „protoÏe ochránci s okem ostrovida
nemohou zahlédnou co by mûli ãi mohli.“
Vkrádala se do na‰í konverzace porce zoufalství, Ïe
civilizace nemÛÏe zachránit sama sebe.
„Skliãující pro mne je, fiekl Mervyn, Ïe to provedly Ïeny,
v ãemÏ se zpravodajové shodují...“
„Ano, zti‰il jsem hlas, Ïenu jako dárce a tradiãního
ochránce Ïivota si taky v roli sebevraÏedného zabijáka
nemohu pfiedstavit a je mi ta pfiedstava cizí jako stfiepy
v jídle.“
„Maji slovanské Ïeny nûjak˘ sklon k muãednictví a
sebeobûtování za politickou vûc?“
„Pochybuji, fiekl jsem, ale zde se nejedná o Slovanky,
ale spí‰e o islámské fanatiky.“
„Je Ïensk˘ rod od fanatika?“
„¤ekl jsem fanatiky, protoÏe se povídá, Ïe islámské
Ïeny jsou pfiinuceny provést takové ‰ílenû akce z dÛvodÛ
jakéhosi vydírání, kdyÏ byly tfieba nevûrné, a mohly by
b˘t ukamenované nebo se obûtovat za vûc a tím se
oãistit pfied sebou, pfied  rodinou, spoleãenstvím a hlavnû
pfie Alláhem.
„A ty tomu vûfií‰?“ útoãil Mervyn.
„Vûfiím, protoÏe pfii v˘sle‰ích nûkter˘ch takov˘ch
sebevraÏedn˘ch teroristek, kter˘m se nezdafiilo odpálit
dynamitovou vestu, byly vy‰etfiovány motivy a toto
vysvûtlení takového ‰íleného úmyslu bylo tûmi

ne‰Èastnicemi uvedeno do protokolu v nûkolika pfiípadech
v Izraeli.“
„Ach boÏe, povzdechl si Mervyn, protoÏe nevûra je
vûãná, bude i toto chování na vûky moÏné.“
Sedûli jsme ve chmurách, Ïe lidská povaha je stejná,
ale technologická spoleãnost je mnohem zranitelnûj‰í
neÏ byla spoleãnost pfied mrakodrapy, podzemními
dráhami a velkoletadly.
Vûdûl jsem, Ïe Mervyn má fie‰ení, a ãekal jsem, aÏ to na
mne vyklopí, a neãekal jsem dlouho:
„Budoucnost moderní spoleãnosti bude v nahotû! Nah˘
ãlovûk nemÛÏe skr˘vat ani dynamitov˘ pas ani bombu v
botû ãi v podvlékaãkách,“ fiekl Mervyn a roztáhl hubu k
úsmûvu.
„Budeme v‰ichni nahatí, budeme sedût v této kavárnû
nahatí, i v autobuse ãi v podzemce. Mnû by to nevadilo,
fiekl jsem, abych se pfiipojil k Mervynovu nápadu a
rozhlédnul jsem se po kavárnû. U stolku opodál sedûl
velice tlust˘ muÏ a ãetl noviny. Ukázal jsem na nûho
oãima, Mervyn se podíval, a fiekl jsem: „Leda, Ïe takov˘
tlusÈoch by schovával bomby v záhybech kÛÏe.“
Mervyn se zasmál a fiekl: „TlusÈochÛm bude zapovûzeno
chodit mezi lidí...“
„·el jsem domÛ a Eva byla zvûdavá, co jsme vyfie‰ili?“
„Budoucnost civilizace je ve v‰eobecnû nahotû,“ fiekl
jsem, a Eva mi s úsmûvem nalila polévku a fiekla: „Tak
jez s mírou, aby ses nestydûl na vefiejnosti za svou
figuru.“
Jedli jsem hovûzí polévku s nokama, díval jsem se na
Evu a dumal, jestli by mi vadilo sedût nahat˘ u jídla v
restauraci.
Anebo je to otázka zvyku? V Kostarice jsme v‰ichni
stolovali v plavkách.

***

Je to kru‰né poznání
oscarové zklamání

„Kter˘ Oscarem ozdoben˘ film se Ti líbil?“ útoãil Mervyn
na ãleny klubu Sisero v kavárnû Books&Beans, kde
jsme se se‰li pár dní po Oscarové Show, abychom
Holywood pokárali.

Nikdo nepromluvil, a Stanley, právník, fiekl ti‰e, Ïe to
dívání nestalo za nic. Mervyn odpovûdûl sám sobû, Ïe
uÏ aspoÀ 10 let nevidûl film, kter˘ by chtûl vidût znova.

Sám jsem show nesledoval, a vítûzn˘ Oscar Hurt
Locker se mi nelíbil. Kvarteto kmenov˘ch ãlenÛ
debatního klubu Sisero mlãelo, coÏ se zfiídka stává.
(Název klubu Sisero vymyslil Zdenûk coby anglickou
v˘slovnost antického  filosofa Cicera, a po stranû mi
fiekl, Ïe my âe‰i vnímáme ve slovû Siseru dal‰í v˘znam,
kter˘ KanaìanÛm nevysvûtlíme.)

¤ekl jsem, abych pfieru‰il ponuré ticho, Ïe Holywood
nezanikne jako SeSeSeR, protoÏe uÏ vyãerpali svou
potenci, a Ïe koukání na filmy je skvostná zábava a
nepohasne jen tak.

Náhle se v‰ichni rozmluvili, Ïe filmy b˘valy lep‰í, coÏ
‰edesátníci mají ve zvyku fiíkat.

Zdenûk si vyslouÏil pozornost a fiekl, Ïe bychom my v
Siseru mûli vymyslit nov˘ formát jak odmûÀovat zásluhy
v kinematografii a Stanley ho popíchnul co má na
mysli?

Pro zaãátek a na zkou‰ku bych zvolil nûco jiného neÏ
herce ãi tvÛrce, ale volil bych téma filmu.

„Jako lásku, nebo zloãin ãi válku?“ optal se Mervyn a
krabatil ãelo jak pfiem˘‰lel.

„No tfieba, fiekl Zdenûk váhavû, ale proã by to nebyl
tfiebas automobil?“

Získal pozornost a pokraãoval: „Znáte film
pojednávající o dvacátém století, ve kterém by nehrálo
auto malou nebo velkou roli?’

Bylo vidût, Ïe kaÏd˘ vzpomíná na film, kde by nebylo
auto.

„Navrhuji,“ drÏel slovo Zdenûk, „abychom kaÏd˘ do
pfií‰tí schÛzky pfiinesl dobr˘ film, ve kterém auto hraje
dÛleÏitou úlohu pro dûj filmu a bez auta by ten film
nemohl b˘t ani udûlán.“

V‰ichni se jevili tímto nápadem zaujati, a slíbili pfiinést
na pfií‰tí schÛzku svÛj oblíben˘ auto-film.

O t˘den po oscarovskem drbání kaÏd˘ úãastník Sisera
pfiinesl DVD s vybran˘m auto-filmem a já jsem pfiinesl
film a laptop, abychom se ujistili, Ïe film aã zapomenut˘
je nezapomenuteln˘:

Zdenûk pfiinesl film Wages of Fear (Mzda strachu),
klasické dílo reÏiséra Clouzota z roku 1953 s bájeãn˘m

Yvesem Montandem v hlavní roli fiidiãe náklaìáku;
velmi jsem se hanbil, Ïe jsem tento skvost zapomnûl,
pfiíbûh o ãtyfiech zoufalcích na venezuelsk˘ch naftov˘ch
polích, ktefií na dvou náklaìácích transportují náklad
nitroglycerinu k naftovému poÏáru. Hned jsem si udûlal
kopii a k mému úÏasu Kanaìani Mervyn a Stanley tento
film nikdy nevidûli a hned jsem jim zhotovil kopie filmu;
bylo zjevnû, Ïe story lidi definitivnû zaujala.

Mervyn ukázal jako svÛj oblíben˘ auto film Driver
(¤idic) bájeãnû zhotoven˘ reÏisérem Walter Hillem v
1978 o profesionálním fiidiãi, kter˘ vozí za úplatu
kriminálníky z místa loupeÏe do bezpeãí, ãímÏ se nabízí
série v˘teãnû proveden˘ch auto-honiãek ulicemi mûsta;
fiidiãe hrál Ryan O’Neal. Je to film s prudk˘m spádem,
explozívní story, kterou Zdenek neznal a Stanley taky
ne.  Udûlal jsem kopie filmu.

¤ada byla na mne, a spustil jsem film 100.000 dolarÛ
na slunci z roku 1964, ve kterém reÏisér Henri Verneuil
pfiedloÏil divákovi dva profesionální  fiidiãe náklaìáku v
severní Africe na píseãn˘ch cestách; Jean-Paul
Belmondo v úloze zlodûje náklaìáku plného zbraní pro
nûjakou lokální revoluci, a spravedlivû rozhorlen˘ Lino
Ventura stíhá darebného Belmonda napfiíã pou‰tí, aby
ho buì ztrestal anebo se rozdûlil o lup napÛl, dívali jsme
se spoleãnû na film jen asi 10 minut, nikdo ho nevidûl
a udûlal jsem 3 kopie pro Mervyna, ZdeÀka a Stanleyho.

Stanley coby právník, má v˘teãn˘ instinkt pro drama
v kaÏdé maliãkosti, a podal mi DVD do laptopu se slovy,
Ïe toto je film vskutku málo znám˘, ale on sám ho
miluje. Jmenuje se Yellow Rolls Royce (1964, reÏisér
Anthony Asquith) a zaãíná dÛstojnou scénou, kdy
aristokratick˘ Rex Harrison kupuje Ïlut˘ Rolls Phantom
své manÏelce (Jeanne Morreau). Dar ji pfiedává na
velikém pikniku na svém venkovském sídle; leã Rex
neví, Ïe jeho krásná manÏelka má aféru a Rex objeví
svou Ïenu laskající s milencem na zadním sedadle
Rollsu a ihned Rolls vrátí prodejci jako nepouÏitelnou
vûc; film zahrnuje tfii pfiíbûhy se stejn˘m Ïlut˘m Rollsem
a vÏdy jinou dvojici záletníkÛ pele‰ících se na zadním
sedadle, z ãehoÏ plyne, Ïe Rolls stárne, ale záletnost
nikoliv a je vûcná.

Stanley byl v sedmém nebi, Ïe pfiinesl film, kter˘
obohatil filmotéku tfií jeho souputníkÛ.

Udûlal jsem kopie a Zdenûk byl chválen do nebe za
tento nápad, abychom si udûlali kuloárního Oscara
podle svého gusta na zvolené téma.

Byla to náplast na to fiasko velikého Oscara a roze‰li
jsme se velice pozitivnû naladûní.

Doma jsem referoval Evû o na‰ich vykopávkách
zapomenut˘ch filmÛ a Eva se s gustem veãer podívala
na Îlut˘ Rolls Royce a velmi si libovala, Ïe je to
pÛvabn˘ film, a chytr˘.

Eva se na filmy moc nedívá, je ãtenáfika, ale dobr˘ film
ráda shlédne, ale musí b˘t dobr˘.

¤ekla, Ïe ty ãtyfii filmy o autech jsou v‰echny v˘teãné,
ale Ïe jsme zapomnûli jeden skvost a strãila do
pfiehrávaãe film Thelma a Luise udûlan˘ v 1991
reÏisérem Riddley Scottem.

„Ano, ten si dobfie pamatuji,“ fiekl jsem snaÏivû, a
podívali jsme se na pÛvabné dvû Ïeny,  Susan Sarandon
a Geenu Davis, které se spolu vydaly na lehk˘ auto-
v˘let do hor, kter˘ se hned první veãer zvrtnul v kalamitu
na parkovi‰ti restaurace: náhodn˘ syãák se pokusí
znásilnit Luise na kapotû auta, a Thelma pfiispûchala
pfiítelkyni zachránit od násilníka. Hrubián vyru‰en˘
pozbyl rozum, urazil Thelmu a ona ve vzteku vytáhla
‰estiraÀák a prostfielila mu srdce.

V této hrÛzné chvíli se obû vydaly napfiíã Amerikou na
jih do Mexika, stíhané detektivem pfiípadu (Harvey
Keitel) a postupnû houfem policistÛ v Texasu. Na úprku
je dost místa pro zãásti komické, ale veskrze tragické
situace, kter˘mi se obû Ïeny prodírají aÏ do
dramatického konce.

Nádhern˘ film, fiekl jsem Evû a hned udûlal 3 kopie pro
své 3 kumpány do Sisero klubu.

KdyÏ nám instituce k vybírání nejlep‰ích filmÛ nedávají
náleÏitou podívanou, fiekl jsem si, tak si mÛÏeme pomoci
sami a uÏ se tû‰ím na pfií‰tí slezinu s kamarády a o
filmech.

Eva fiekla, Ïe blbec nepozná, Ïe chodí po hromadû
zlata, kdyÏ neví jak zlato v písku vypadá.Tohle si musím
pamatovat, fiekl jsem, a jsem rád, Ïe mám kamarády.

2x Ross Firla - Sudbury
***
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Pod meãem
Damoklov˘m…

Îasl jsem jak jeden ãi dva dosti vysoce postavení
pracovníci, které jsem povaÏoval za solidní,
mohou ‰a‰kovat u plachet papíru na stojanu,
ãárajíce na nû v˘plody pfiedná‰ejícího vele‰éfa,
graficky znázorÀujíce bláboly docházející z
Ottawy, které by se daly jednodu‰e a s pln˘m
opodstatnûním, vyjádfiit vûtou:  VáÏení
spoluzamûstnanci, je na ãase, abychom
pracovali plodnû a pilnû, alespoÀ s
pûtasedmdesáti procent! Zkusme to!
Teprve pak, na dal‰ím shromáÏdûní, pokud by

se projevilo zlep‰ení, mûly by se podávat koláãe
a káva zdarma. Ty se ale podávaly pokaÏdé.
Zajímavé práce ub˘valo, neboÈ vedení se

rozhodlo posílat projekty do soukromého sektoru.
Po vlastní zku‰enosti s vûznicí v Edmontonu,
kde otopn˘ systém byl dílem velmi sofistikované
firmy, jeÏ dopustila se velmi závaÏn˘ch chyb v
návrhu a problém se mi, snad pomocí boÏí nebo
‰tûstí, podafiilo vyfie‰it, upadl jsem v apatii a kdyÏ
jsem nemûl nic kloudného na práci, vûnoval
jsem se, ve chvílích nejkrajnûj‰í nudy, svojí
grafomanii. Ve snaze zaznamenat bûh vûcí tak,
jak jsem je proÏíval a vidûl.
Pfiedstaven˘ pÛvodem Japonec pracující v

kukaní vedle mû, nûkdy mû pfii takové ãinnosti
pfiistihl (zapisoval jsem do se‰itu, kter˘ mu byl
okamÏitû podezfiel˘ a probudil jeho tu‰ení, Ïe
nejde o záleÏitosti na‰eho zamûstnavatele).
Nefiekl skoro nic, ale vûdûl jsem, Ïe je asi zle.
Pak jednou pravil: - My, zamûstnanci máme
jedinou moÏnost. DrÏet krok a dûlat, co se od
nás Ïádá a nebo si najít jiné místo.-
Mûl pravdu. Jenom nefiekl, Ïe to, co se od nás

v poslední dobû poÏaduje, není nic neÏ
nelogiãnost a zbyteãná administrativa. A fiekl
jsem: „Masao, tohle nemyslí‰ váÏnû! Já mám
opravdu svojí práci rád, ale o to míÀ nesmyslnou,
nelogickou byrokracii, podivné zmûny tak ãasto
poÏadované, a to aÈ pocházejí od Prime Ministra
a nebo od královny!“
Usmál se orientálním zpÛsobem a nefiekl nic.
V náplni mojí páce se nic nezmûnilo a tak jsem

se místo grafomanie zaãal vûnovat studiu
pracovní smlouvy. ·otek na‰eptávající mi konec
mého snaÏení, vzná‰el se jako dÏin nad texty
tûch pojednání.
Zaãal jsem se vûnovat v˘poãtÛm rodinné

finanãní situace s ohledem na budoucnost. Místo
abych si ãetl v pokladnici svûtové literatury,
vûnoval jsem se zprávám dodávan˘m bankou
nebo dvûma, kde jsme mûli uloÏeno nûco penûz.
Znovu jsem si pfiipomnûl ten svÛj husarsk˘
kousek kdy jsem po ukonãení pomûru v
Dominnion Construction Ltd. investoval pût tisíc
dolarÛ na nejriskantnûj‰ím typu burzy
(Commodity Futures), spolu se vzru‰ením, kter˘
mi ten krok pÛsobil.
Ten rok uÏ nedo‰lo ke spoleãnému obûdu s

Masaem, na které mû v minulosti zval. Nicménû,
ve federálním  konglomerátu nemusel jsem se
nijak bát jeho pomsty, navzdory tomu, Ïe na
mou pfiímluvu pfied ãasem nedbal a nechal
propustit pÛvodem slovenského krajana a
schopného kresliãe, kter˘ pro nás oba pracoval.
Reorganizace stfiídala reorganizaci, projekty

se nadále pfiedávaly do soukromého sektoru a
tak jsem  s choti v pÛli února v roce 1992 odjel do
Mexika.
Balada ne z hadrÛ, ale ze slunce, oceánu a

pfiíjemné atmosféry. Îádné povinnosti, v˘let lodí
na pláÏ je‰tû pûknûj‰í neÏ v Puerto Vallartû.
Seznámení s doktorem medicíny z Utahu,
vlastníkem obydlí typu time share. Tenis hraje
chabû, ale je to moc mil˘ a pfiátelsk˘ chlapík. A
jeho Ïena je neménû milá. On umí ‰panûlsky a
díky tomu získáváme k pronájmu Jeepa bez
ãekání. Jedeme do okolí, aÏ na jak˘si v˘bûÏek
zvan˘ Punta. Do jeepa nanosil lékafi basu coca-
coly. KdyÏ jsem cestou zlikvidoval láhev
zdravého ãerveného vína, optal se, zda nemám
obavy o své zdraví, o jeho coca-colách jsem
pomlãel.
Na tom v˘bûÏku je malá rybáfiská vesnice, klid

a pelikáni sedí na rybáfisk˘ch bárkách  jako
pozorní svûdkové dûní kolem, aã se tu vlastnû
nic nedûje, coÏ je dobfie. Nádherné je to místo.
Cestou zpût jsme se zastavili na jiném místû,

stejnû nádherném. Krásná, bûlostná pláÏ, na ní
malinkat˘ podnik kde lze koupit v˘bornou
smaÏenou rybu, pivo i víno.
„Well, here is my card, you can call me anytime,“

pravil lékafi, kdyÏ jsme se vidûli naposled.
Po návratu zavolal si mû ‰éf Lloyd.
„Situace se opût ponûkud zmûnila. MÛÏe‰ ale

je‰tû pÛsobit v programu Work Force Adjustment,
jestli chce‰. V tom pfiípadû poletí‰ do Winnipegu,
pomoct s náhradou chladícího zafiízení tûmi,
která pouÏívají ovzdu‰í ménû ‰kodliv˘ch  freonÛ,“
pravil.
„Prima, Winnipeg je moje druhá domovina,“

fiekl jsem.
Za pár dnÛ jsem pfiistál na winnipeÏském leti‰ti.

Taxíkem jsem jel k hotelu Winnipeg Inn,
nalézajícím se na kfiiÏovatce hlavních ulic.  A tu
jsem si vzpomnûl na kratiãkou báseÀ, kterou
jsem jednou napsal:
Nepoznal Kanadu
kdo v pÛli února
zachumlán po bradu
v koÏichu z buvola
na hubû jinovatku
nepfie‰el kfiiÏovatku
Main Street a Portage Avenue

Vladimír Cícha - Vancouver
***
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TRAVEL INC.

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

e-mail:
Tatratravel@hotmail.com

Vám ponúka
cestovanie

do celého sveta
Spolahlivo vybavíme!

Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

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.Bloor St. W
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Gambrinus liga
20. kolo: Teplice-Brno 0:1, Slovácko-Slavia Praha
3:1, Slovan Liberec-Bohemians Praha 2:3, Baník
Ostrava-âeské Budûjovice 0:1, Bohemians 1905-
Mladá Boleslav 2:0, Pfiíbram-Jablonec 1:2, Kladno-
Viktoria PlzeÀ 1:3, Sparta Praha-Sigma Olomouc
4:0.
21. kolo: Bohemians Praha-Baník Ostrava 0:3,
âeské Budûjovice-Bohemians 1905 0:0, Slavia
Praha-Slovan Liberec 0:2, Teplice-Slovácko 2:1,
Sigma Olomouc-Mladá Boleslav 1:2, Jablonec-
Sparta Praha 0:0, Viktoria PlzeÀ-Pfiíbram 3:1, Brno-
Kladno 3:0.
22. kolo: Slovácko-âeské Budûjovice 1:0, Slovan
Liberec-Jablonec 4:2, Baník Ostrava-Slavia Praha
3:1, Bohemians 1905-Teplice 1:1, Pfiíbram-
Bohemians Praha 3:2, Kladno-Sigma Olomouc
2:3, Sparta Praha-Brno 3:0, Mladá Boleslav-Viktoria
PlzeÀ 4:0.

Tabulka po 22. kole:
1. Sparta 22 12 10 0 30:9 46
2. Teplice 22 12 8 2 36:21 44
3. Ostrava 22 12 6 4 34:19 42
4. Jablonec 22 12 5 5 26:21 41
5. PlzeÀ 22 11 6 5 29:21 39
6. Ml. Boleslav 21 9 4 8 35:27 31
7. Olomouc 22 9 4 9 35:28 31
8. Slavia 22 8 7 7 27:24 31
9. Brno 22 8 6 8 21:26 30
10. Liberec 22 8 3 11 27:31 27
11. Pfiíbram 21 8 3 10 24:28 27
12. Bohemians 22 6 7 9 14:20 25
13. Slovácko 22 6 3 13 20:30 21
14. Budûjovice 22 4 8 10 17:26 20
15. Boh.Praha 22 4 2 16 22:44 14
16. Kladno 22 4 2 16 16:38 14

NHL
Opût torontské vítûzné nájezdy

Toronto-Montreal 3:2
(1:1, 1:0, 0:1, 0:0 - 2:1)

Bûhem utkání Toronto dvakrát vedlo brankami
Bozaka a Kessela, ale Gionta dokázal dvakrát
vyrovnat. Po druhé po stfiele Jaroslava ·paãka od
modré ãáry ‰est minut pfied koncem. Pfii
samostatn˘ch nájezdech, sice Kessel první
nepromûnil, zatímco Kostyãin ano, ale pak jiÏ byli
úspû‰nûj‰í toront‰tí Kulemin nejprve srovnal skóre
a vítûzn˘ nájezd promûnil Mitchell. V dresu
Montrealu chytal slovensk˘ olympionik Jaroslav
Halák. Nejprve odpovûdûl na otázky Richarda
·tilichy z pofiadu Slovensk˘ svet ze stanice OMNI
1 v Torontû:
R·: Jaké jsou vzpomínky na olympiádu?
JH: Urãitû to byl skvûl˘ turnaj, kaÏdá zemû postavilo
to nejlep‰í, co mohla. Jsem byl rád, Ïe jsem mohl
hrát za Slovensko, za takové muÏstva, s takov˘mi
hvûzdami.
R·: Líbí se vám v Montrealu?
JH: Montreal je skvûlé mûsto, asi s nejlep‰ími
fanou‰ky v NHL. KaÏd˘ zápas je vyprodan˘ se
skvûlou atmosférou. Diváci jsou ‰est˘m hráãem na
ledû. Jestli zde zÛstanu, to nezáleÏí na mnû, ale na
vedení muÏstva.
Potom jsme pfiipojili i my nûkolik otázek:
ABE: Jak se vám hraje s ãesk˘mi hráãi?
JH: Urãitû to pomáhá, Ïe zde máme nûkolik
EvropanÛ, hlavnû âechÛ, mÛÏeme spolu mluvit v
rodné fieãi a nejen to i na ledû v ní komunikujeme.
ABE: Play-offs?

velice ãasto v oslabení, padá do stfiel, jak vám
vyhovuje spolupráce s ním. On je jeden z
nejstar‰ích hráãÛ, vy zase jeden z nejmlad‰ích?
MF: Je to velice zku‰en˘ch hráã, odehrál pfies tisíc
zápasÛ v NHL. Má pfiesnû tuhle úlohu v oslabení,
dokáÏe v nûm i ujet a dát branku. Je stále rychl˘ a
já si o sobû nemyslím, Ïe bych byl nûjak pomal˘,
takÏe máme nacviãenou souhru v rychlosti.
ABE: Jaká je hokejová atmosféra na Floridû?
MF: Je pravdou, Ïe to není ideální. KaÏd˘m rokem
se to zlep‰uje. Náv‰tûvy jsou vût‰í, ale není to jako
v Torontu nebo Montrealu, kde je vÏdy pln˘ stadion,
aÈ se vyhrává nebo prohrává. Tam lidé Ïijí hokejem,
ale nemyslím si, Ïe je to zas tak ‰patné.
ABE: Jak vás pokr˘vají media?
MF: Tak tady v Kanadû je dvacet tfiicet novináfiÛ na
zápas, zatímco na Floridû jsou tak dva aÏ ãtyfii. V
tûch mediích je to velk˘ rozdíl. Má to i své v˘hody,
protoÏe na nás není takov˘ tlak.
ABE: Co se stane, kdyÏ nepostoupíte do Stanley
Cupu, kontaktoval vás nûkdo ohlednû
Mistrovství svûta?
MF: Zatím mne nikdo nekontaktoval osobnû, ale
stále doufám, Ïe tu je ‰ance hrát na MS. Uvidíme,
aÏ bude jisté, Ïe jsme vypadli.
Pak jsme v rychlosti pohovofiili s Rostislavem
Oleszem, kter˘ nahrál na dÛleÏitou druhou branku.
RO: Jsem vdûãn˘ za tuto asistenci, protoÏe to byl
první bod po del‰í dobû, takÏe jsem ‰Èastn˘ a je‰tû
dÛleÏitûj‰í je, Ïe jsme zápas vyhráli.
ABE: Jak se vám hrálo v Torontu?
RO: Hrálo se mi dobfie. Od olympijské pfiestávky se
mi hraje dobfie v kaÏdém zápase.
ABE: Proã nechytal Tomá‰ Vokoun?
RO: Clemmensen stfiídal Tomá‰e v utkání proti
Buffalu. Dafiilo se mu proti Tampû, tak ho tam trenér
nechal.
ABE: Co oãekáváte od zbytku sezóny?
RO: Chceme udûlat v‰e pro to, abychom se dostali
do play-off.
ABE: Jak moc pomohla olympijská pfiestávka?
RO: Pomohla i nepomohla. Odpoãinuli jsme si, ale
teì je ten program velice nároãn˘.
Veterán Radek Dvofiák pak hodnotil utkání takto:
RD: Byl to dobr˘ zápas. DodrÏeli jsme taktické
pokyny a proto jsme vyhráli.
ABE: Hrál jste hodnû v oslabení. Padal jste do
stfiel. Jedna vás dost bolestivû zasáhla. Jak se
cítíte?
RD: V‰e je v pofiádku. To je m˘m úkolem na ledû.
Jsem hlavnû vyuÏívan˘ na bránûní. Musí se proto
nûco obûtovat.
ABE: Nejen bráníte, ale po va‰em útoku vstfielil
Michal Frolík dÛleÏitou tfietí branku…
RD: Michal dobfie vybojoval vhazování. Já jsem si
najel a vrátil jsem mu to zpátky. Michal má v˘bornou
stfielu. Pokud se mu to podafií, tak je to vût‰inou gól.
ABE: Patfiíte ke star‰ím hráãÛm v NHL. KdyÏ se
ohlédnete zpátky, které období bylo nejlep‰í?
RD: Pro mne je kaÏd˘ den v˘born˘. Samozfiejmû
byly úseky v mé kariéfie, které byly lep‰í, ale kaÏd˘
ten úsek má nûco. KdyÏ se nedafií, tak se z toho
mÛÏe ãlovûk pouãit. KdyÏ se dafií je pohoda, ale já
si uÏívám kaÏdého dne. Vím, jak je tûÏké se dostat
do NHL. Jsem tu rád a kaÏd˘ den je v˘born˘. Teì
se mi hraje v˘bornû s na‰imi mlad˘mi hráãi. Michal
Frolík, RosÈa Olesz i Kamil Kreps mají pfied sebou
skvûlou budoucnost. V‰ichni makají a ãeská ‰kola
se tu projevuje.
Nezb˘vá neÏ si pfiát, aby Pantefii postoupili do
Stanley Cupu, protoÏe snad jen ve Phoenixu hraje
tolik na‰ich hokejistÛ jako zde.

Ale‰ Bfiezina-Toronto
*****

Hokejová play offs
âeská hokejová O2 play offs postoupila do
semifinále. Nejvût‰ím pfiekvapením bylo vyfiazení
Plznû, která vyhrála základní soutûÏ Libercem a
vedla po dvou zápasech 2:0. Následoval v‰ak
kolaps a ‰ÀÛra ãtyfi vítûzství Liberce. Nejprve  4:2 a
4:3 v Liberci. Rozhodujícím byl zfiejmû pát˘ zápas
v Plzni, kdy domácí prohráli 2:3 a ze ‰oku se
nevzpamatovali ani v posledním zápase v Liberci,
kter˘ vyhráli Bílí Tygfii 7:2.
Naproti tomu jednoznaãná byla série Pardubice-
Tfiinec. Tfiinec dokázal vyhrát pouze v prním zápase
v Pardubicích 3:1. NejdÛleÏitûj‰í byl první zápas v
Tfiinci, kdy Pardubice vyhrály v prodlouÏení 5:4. Ve
ãtvrtém zápase jiÏ rozdrtily Oceláfie 5:0 a postup
potrvdily opût v Pardubicích vítûzstvím 3:2.
Divoká byla série Zlín-Slavia. V tfietím zápase za
stavu 1:1 na zápasy vyhrála Slavia 4:3 aÏ po
samostatn˘ch nájezdech a ve ãtvrtém utkání vedli
se‰ívaní v úvodu utkání dokonce 4:0. Berani v‰ak
dokázali dotáhnout aÏ na 6:5. V dal‰ím utkání ve
Zlínû Berani zcela dominovali a vyhráli 8:3. Rozhodlo
‰esté utkání v Praze, kdy Slavia zvítûzila 6:3 a tím
i v celé sérii 4:2.
Nejdel‰í byl souboj Vítkovic se Spartou, kde rozhodlo
aÏ sedmé utkání, které vyhráli Vítkovice 3:1. Pfied
tím se obû muÏstva  stfiídala ve vedení po
jednotliv˘ch v˘sledcích: 4:1 a 0:2 v Ostravû, 5:2 a
1:4 v Praze. Dal‰í zápas v Ostravû vyhráli domácí
2:0, ale Sparta vyhrála na oplatku v Praze 2:1.
V semifinále se tedy stfietnou Vítkovice se Slavií a
Pardubice s Libercem.
V boji o záchranu je jasné, Ïe baráÏ bude hrát
Boleslav.  Po 62. kole má Kometa Brno 85 bodÛ,
Karlovy Vary 78, Kladno 77 a Mladá Boleslav 69.
V boji o úãast v lize vyhrálo Ústí doma nad
Chomutovem 2:1 a 5:2, Chomutov pak zvítûzil v
obou zápasech rovnûÏ doma 4:3 po prodlouÏení a
5:2.

Slovenská Slovnaft liga
·tvrtfínále: Slovan-Zvolen 8:2, 1:6, 4:1, 3:2 (SN),
3:2 (PP). Celkove 4:1. Banská Bystrica-Nitra 3:4
(SN), 2:1, 3:0, 1:4, 2:4 a 3:4. Celkove 2:4. Ko‰ice-
Poprad 1:0 (PP), 4:2, 2:4, 5:1 a 8:1. Celkove 4:1.
Martin-Skalica 2:6 a 4:5 (SN), 7:3, 3:1, 1:3, 2:0, 2:1.
Teprve v sedmom zápase vyhráli domácí. Celkove
4:3.
Semifinále: Slovan-Nitra 4:0, 5:3
Slovnaft extraliga 2010/11 bude aj s hokejistami
Îiliny. T˘m sa podarilo v baráÏovej sérii hranej na
4 víÈazstvá poraziÈ víÈaza I. ligy Pie‰Èany 4:1 na
zápasy.

***

CorgoÀ liga
23. kolo: Spartak Trnava-Banská Bystrica 2:0,
MFK Ko‰ice-Dunajská Streda 2:1, MFK
RuÏomberok-MFK Dubnica 1:0, MFK PetrÏalka-
Tatran Pre‰ov 2:3, M·K Îilina-FC Nitra 0:1, Slovan
Bratislava-FK Senica 2:0.
24. kolo: FC Nitra-Spartak Trnava 2:2, Dunajská
Streda-MFK RuÏomberok 0:0, FK Senica-Tatran
Pre‰ov 1:2, MFK Dubnica-MFK PetrÏalka 2:0,
Banská Bystrica-MFK Ko‰ice 2:2, Slovan Bratislava-
M·K Îilina 2:0 (1:0)
25. kolo: MFK PetrÏalka-Dunajská Streda 1:1,
MFK RuÏomberok-Banská Bystrica 1:0, MFK
Ko‰ice-FC Nitra 2:0, Tatran Pre‰ov-MFK Dubnica
2:0, M·K Îilina-FK Senica 2:1, Spartak Trnava-
Slovan Bratislava 0:3.

CorgoÀ liga
1. Slovan 25 17 4 4 42:17 55
2. Îilina 25 17 2 6 38:14 53
3. Bystrica 25 12 8 5 33:22 44
4. Nitra 25 10 6 9 27:24 36
5. Trnava 25 10 5 10 41:30 35
6. Pre‰ov 25 10 4 11 25:26 34
7. RuÏomberok 25 9 7 9 25:27 34
8. Senica 25 9 5 11 23:32 32
9. PetrÏalka 25 6 6 13 27:34 24
10. Dun. Streda 25 5 9 11 20:35 24
11. Dubnica 25 6 6 13 18:35 24
12. Ko‰ice 25 5 6 14 24:47 21

JH: Zatím tam je‰tû nejsme, pouze o to bojujeme,
abychom se tam dostali. KaÏd˘ hráã udûlá v‰echno
pro postup. Máme je‰tû deset zápasÛ do konce, ale
vûfiím tomu, Ïe se tam dostaneme.
ABE: Pfii vzpomínkách na olympiádu, první
zápas proti âesku, prohráli jste, pfiesto Vás to
nevyhodilo z rytmu?
JH: Nepodafiil se nám pouze zápas. Druh˘ den
jsme vyhráli.
ABE: Vzpomínáte na olympiádu s radostí nebo
s hofikostí?
JH: Urãitû to zamrzí, protoÏe jsme mûli na dosah
bronz. Vedli jsme je‰tû v poslední tfietinû. Nechali
jsme si to utéct, ale takov˘ je hokej. Hokej se má
hrát ‰edesát minut a my jsme jich odehráli ménû.

***

âeská kolonie na Floridû
Toronto-Florida 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)

Zápas v Torontu byl pro Pantery existenãní. Pokud
chtûjí pom˘‰let na play-offs, museli vyhrát.
Pfiekvapením bylo, Ïe nenastoupil brankáfi Tomá‰
Vokoun, ale Scott Clemennsen. Podal vynikající
v˘kon, kdyÏ pustil za svá záda pouze jedinou stfielu
a to dvû minuty pfied koncem utkání z hole Sjöströma.
Utkání bylo dlouho vyrovnané a po dvou tfietinách
byl stále stav 0:1. Teprve ve 42. minutû Rostislav
Olesz uvolnil spolu s b˘val˘m torontsk˘m obráncem
Bryanem McCabem Bootha a ten zaznamenal
svou druhou branku v utkání. Následoval nápor
Toronta, pfii kterém se podafiilo ujet dvojici Dvofiák
Frolík a Michal Frolík vstfielil svou osmnáctou branku
v této sezónû. âtvrt˘ gól PanterÛ a svou druhou
branku v této sezónû vstfielil do prázdné branky
Garisson minutu a pÛl pfied koncem zápasu.
Kromû Tomá‰e Vokouna pÛsobí v tomto t˘mu dal‰í
ãtyfii ãe‰tí útoãníci veterán Radek Dvofiák, Michal
Frolík, Rostislav Olesz a Kamil Kreps. Kromû Kamila
Krepse v‰ichni v tomto utkání bodovali. Zde jsou
jejich postfiehy. Nejprve autor tfietí branky Michal
Frolík.
ABE: Utkání bylo velmi vyrovnané. Dvû tfietiny
se vyãkávalo. V úvodu tfietí tfietiny jste dvakrát
skórovali. Byl jste autorem tfietí branky. Mohl
byste k ní nûco fiíci?
MF: Vyhráli jsme v na‰em pásmu vhazování. Nahráli
jsme si s Radkem Dvofiákem, kter˘ to zatáhl po
kfiídle. Vymûnili jsme si puk. Byli jsme rádi, Ïe to tam
spadlo. Byl to dÛleÏit˘ gól.
ABE: V‰iml jsem si, Ïe Radek Dvofiák hraje

Jarolíma stfiídá Cipro
Neskuteãné kotrmelce vedení fotbalové Slavie pokraãují.
Trenér Karel Jarolím mûl b˘t po prohfie v dohrávce 22. kola
v Ostravû odvolán, jenÏe ‰éfové klubu nakonec chtûli, aby
zÛstal. Jarolím se v‰ak podle generálního fieditele Petra
DoleÏala sám rozhodl rezignovat.
U kotrmelce s “odvolan˘m neodvolan˘m” Jarolímem v‰ak
nezÛstalo, neboÈ veletoãe slávistické generality nabraly
na obrátkách. Mistrovsk˘ t˘m totiÏ nakonec nepovede
kouã rerezervy Miroslav JanÛ se sportovním fieditelem
Michalem ·rámkem, jak je‰tû v nedûli generální fieditel
DoleÏal tvrdil,  ale Franti‰ek Cipro. Ten dovedl slávisty v
‰estadevadesátém k mistrovskému titulu a v souãasnosti
v klubu pÛsobil jako ‰éf skautingu.(sport.cz)

***

J. Halák v utkání s Torontem


