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PF 11
Tato zkratka pﬁipomíná spí‰ název fotbalového klubu
neÏ pﬁání k Novému roku. Tﬁeba taková PraÏská
fotbalová jedenáctka. Pro pivo se hodí spí‰ desítka
nebo dvanáctka. U FlekÛ pak mají tﬁináctku. A v roce
2014 bude sté v˘roãí památného v˘roku Josefa ·vejka:
„Tak nám zabili Ferdinanda.“
Zaãátek nového roku lze tedy oslavovat vÏdy originálnû,
ale vût‰inou je to vÏdy stejné: o pÛlnoci ze Sylvína na
Nov˘ rok létají petardy a poddan˘ lid se vûnuje alkoholu.
Druh˘ den pak má kocovinu, následují pﬁedsevzetí o
hubnutí, která vydrÏí do tﬁí králÛ.
KdyÏ jsem byl první zimu v Torontu v roce 1981, tak
jsem na Silvestra dûlal noviny a na pÛlnoãní pﬁípitek
jsem dorazil pût minut po dvanácté. Tato traumatická
zku‰enost zanechala trvalé následky. Od té doby jsem
dûlal vánoãní dvojãísla nebo vánoãní roz‰íﬁená vydání
vÏdy pﬁed vánocemi. Letos to bylo rekordnû brzy.
KaÏd˘m rokem si ﬁíkám, Ïe první ãíslo v novém roce
vyjde s pﬁedstihem. Pokud se mi to nepodaﬁí, tak jsou
za tím nepﬁedvídatelné okolnosti. A co se dá pﬁedvídat
na Nov˘ rok? Ani letos jsem mnoho nepﬁedvídal.
Jak jsem napsal v ﬁíjnu, cesta do Itálie není nikdy
snadná. Tu a tam se nûjaká ta pﬁekáÏeãka vloudí.
Nebylo tomu jinak ani letos zaãátkem prosince. KdyÏ
jsem doletûl do PaﬁíÏe, s úÏasem jsem zjistil, Ïe jedno
letadlo z PaﬁíÏe do Florencie letí pﬁede mnou. PoÏádal
jsem tedy, jestli bych mohl letût o dvû hodiny dﬁíve.
Moje snaha v‰ak byla marná. „Va‰e letenka je
nezmûnitelná,“ znûl such˘ hlas za pﬁepáÏkou.
Podûkoval jsem a vyuÏil jsem lehátka, která v PaﬁíÏi na
terminálu G2 mají cestující k dispozici. KdyÏ jsem v‰ak
chtûl nastoupit na svÛj let, tak jsem zaregistroval, Ïe
mÛj let byl zru‰en. Zeptal jsem se, proã mnû nemohli
dát na dﬁívûj‰í let, jelikoÏ uÏ tehdy museli vûdût, Ïe moje
letadlo nepoletí. Òﬁedník mlãel, vystavil letenku na pﬁí‰tí
let a dal mi od‰kodné, které bylo v poukázce na jeden
nealkoholick˘ drink. Podûkoval jsem. Moje lehátko
bylo v‰ak jiÏ obsazené. A tak jsem vypil darované kafe
a koupil si dvû deci bílého vína za pût eur nebo-li za
europského búra.
Po té, co jsem se‰el o patro níÏ, abych nastoupil do
letadla, situace se zopakovala: „Nemáme vás na
seznamu cestujících!“ a letu‰ka bûÏela nûkam s mojí
letenkou. Zatím se letadlo zaplnilo. Po chvíli se vrátila
a pﬁinesla dal‰í palubní letenku. Tentokrát na jiné místo.
Koneãnû jsem se dostal do letadla. KdyÏ jsem dorazil
ke svému sedadlu, bylo obsazené. To uÏ mne
zneklidnûlo, protoÏe by to mohlo znamenat pﬁesunutí
do dal‰ího letadla. Neznamenalo. Letu‰ka se bystr˘m
okem podívala po letadle a pak mne posadila k oknu v
11. ﬁadû. Pravda, kdyÏ pﬁi‰el v˘pis mílí z OK Plus, tak
jsem vlastnû z PaﬁíÏe do Florencie neletûl. Nebo letûl
naãerno.
Zjistil jsem, Ïe nejen cestování do Itálie má svoji
poezii, ale i cestování z Itálie má své kouzlo. Pﬁi
zpáteãní cestû nám ve Florencii nejprve nechtûli vzít
kufr, protoÏe je pﬁíli‰ tûÏk˘. Pﬁesunuli jsme tedy nûco do
lehãího kufru, kter˘ nedosahoval patﬁiãné váhy. KdyÏ
jsme si dali poslední capuccino, tak pﬁísná paní nám
pﬁed vstupem nedovolila jít s pﬁíruãním kufﬁíkem do
letadla, Ïe je pﬁíli‰ tûÏk˘ a Ïe malíﬁsk˘ stojan by mohl b˘t
zbraní. Nechali jsme tedy zabalit malíﬁsk˘ stojan s

Novosvětská zimní symfonie

pﬁíruãním zavazadlem jako jedno zavazadlo a zaplatili
deset eur za balení a ‰edesát eur za gepek a zamíﬁili
jsme úspû‰nû pﬁes PaﬁíÏ do Prahy.
Pﬁestup jsme zvládli s neuvûﬁitelnou sviÏností a
elegancí. BohuÏel tato sviÏnost a elegance chybûla
na‰im zavazadlÛm. A tak z celkem teplé Florencie jsme
se ocitli v zmrzlé Praze bez zavazadel. Koupili jsme si
tedy lístek na autobus a v letním obleãení jsme dorazili
na Strossmayerovo námûstí ãekat na kufry. âas jsme
chtûli vyuÏít ke koupení kupónu na mûstskou dopravu,
jenÏe kupóny jiÏ se neprodávají a je nutné si koupit tzv.
Open card. Musím dodat happy-end druhého dûjství:
Kufry do‰ly do pÛlnoci. V Praze a v Hradci Králové jsme
strávili krásn˘ pﬁedvánoãní pohádkov˘ t˘den, kdy
svûtélka svítila, v kaÏdém kostele byl betlém a jesliãky,
zpívaly se koledy a královské zahrady byly otevﬁené
pro veﬁejnost.
To nejlep‰í pﬁi‰lo na konec pﬁi odletu. Taxik na leti‰tû
byl mírnû zpoÏdûn, protoÏe snûÏilo. Pilot vozu zvládl
cestu z Letné do Ruzynû pouze s nûkolika lehk˘mi
smyky a v relativnû dobrém ãase. Digitální tabule na
leti‰ti ukazovala, Ïe letadlo není zpoÏdûné. I do Airbusu
jsme nastoupili vãas. V dobû plánovaného odletu letadlo
trochu cuklo, ale pouze cuklo. TahaãÛm vypro‰Èujícím
letadla ze snûhu se protoãila kola a to bylo v‰e. Nastalo
vypro‰Èování „‰kubem“. Leti‰tní tahaã se rozjel a vÏdy
s letadlem ‰kubnul. Tak jsme se po dvaceti centimetrech
pﬁibliÏovali k startovací dráze.
KdyÏ bylo do‰kubáno, tak jsme jeli odmrazovat. Místo
v deset ráno jsme se dostali ke startu krátce po poledni.
Na pﬁestup v PaﬁíÏi jsme mûli dvû hodiny. ZpoÏdûní
bylo pﬁibliÏnû stejné. Nûkolik vrstev mrakÛ, pﬁes které
následovalo stoupání a pak zase klesání. Pûknû do
mlhy, takÏe v PaﬁíÏi nebylo na krok vidût. Pﬁistáli jsme
a stále byla nadûje, Ïe chytíme letadlo do Toronta.

Foto: M. Gabánková

JenÏe nás ãekalo dal‰í pﬁekvapení: Pilot oznámil, Ïe
musíme poãkat dvacet minut na leti‰tní autobus. Mezitím
jiÏ bylo v letadle jako v saunû. Nûjaká paní za námi
dostala hysterick˘ záchvat. Pán pﬁed námi se pﬁímo
rozkohoutil.
To pﬁimûlo jinak zku‰eného pilota letadla k tomu, aby
pustil trochu O2 do kabiny. Mírnû zmodralí cestující
zaãali nabírat nejprve zelenou, pak dokonce ãervenou
barvu. Koneãnû dorazil autobus, kter˘ nás vezl kolem
terminálu F2, odkud startovalo letadlo do Toronta k
terminálu D2, kde jsme vystoupili a kmitali jsme s
pﬁíruãními zavazadly opût k F2. U Berlínské zdi, jak lze
nazvat pﬁechod ze Schengenského prostoru do zbytku
svûta v‰ak byla atmosféra podobající se vãelímu úlu,
pﬁesnûji ﬁeãeno sr‰nímu hnízdu. Pﬁipomínalo to
pﬁedãasn˘ svátek svatého ·tûpána nebo-li Boxing
Day.
Vyvstala hamletovská otázka boxovat ãi neboxovat.
Na digitální tabuli byl jiÏ nápis Nástup do Toronta
ukonãen. Po rychlé poradû jsme se rozhodli pro druhou
variantu - neboxovat a ‰li jsme si ulevit na toaletu. S
ãistou hlavou i moãov˘m mûch˘ﬁem jsme zamíﬁili k
pﬁepáÏce se zru‰en˘mi letadly. Nacházela se na konci
haly. V‰em bylo jasné o co se jedná, aãkoliv tam byl na
svûtelné tabuli nápis Air Kenya.
Tento nápis nás utvrdil, Ïe stojíme ve správné frontû.
Obãas nás nûjak˘ fi‰kus pﬁedbûhl, ale to nás posilnilo
v jistotû, Ïe na‰e cestovní orientace je správná.
Trochu nás pﬁekvapil okamÏik, kdyÏ se úﬁedník sedící
za pﬁepáÏkou beze slova zvedl a ode‰el. V ten okamÏik
jsme si pﬁipadali jako mÛj spoluÏák Béla Sandor,
svérázn˘ Maìar z jiÏního Slovenska, kter˘ jednou
nakládal hlínu na nákladní automobil, kter˘ po naloÏení
odjel, ale on stále házel lopatou do prázdna. Stáli jsme
Pokračování na str. 5
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Sokola Toronto
pro jaro 2011
Dûti (vûk 5-15 let): Sobota: 15:45-18:00
Cviãení v tûlocviãnû, venku: atletika v létû, lyÏování v zimû.
Cviãení rodiãÛ s dûtmi: Sobota: 16:00-17:00
Oba programy jsou v Steels West Gymnastic Club
601 Magnetic Drive, Unit 21
York (Dufferin Street & Steels Avenue West)
***
Îeny (od 16 let): Stﬁeda: 20:00-22:00: Gymnastika, aerobics, cviãení
***
MuÏi (od 16 let) Stﬁeda: 20:00-22:00:
Posilování na strojích, cviãení, sálové sporty
***
Volejbal (od 16 let): Pondûlí: 19:30-22:00
K dispozici jsou dvû tûlocviãny v George Harvey Institute
1700 Keele Street (Keele Street & Eglinton Ave. West)
***

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

Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church);
BohosluÏby jsou ãtvrtou nedûli v mûsíci v
Slovenském evang. kostele aug. vyznání
sv. Pavla na 1424 Davenport Rd., Toronto.
Rev. Ján Banko. Tel.: 289/242-0635.
23. 1. 2011: KáÏe Edmund Bauer
KITCHENER-WATERLOO: NejbliÏsí
bohosluÏby budou oznámeny - 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.

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

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

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

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

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

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

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

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. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 23.1, 13.2,
13.3., 17.4. a 22.4. v 13 hod..

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 2011..
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: v bﬁeznu 2011.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
2011..
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
budou oznámeny.

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 Canada Periodical Fund (CPF)
for our publishing activities.
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Kalendáﬁ
15.1.(so) 19:00
·ibﬁinky
Ma‰karní bál
Sokol Toronto
Hala kostela sv. Václava
***
22.1 (so) 18:00
Akce na podporu televize Slovensk˘
svet
Kostol sv. Cyrila a Metoda,
Mississauga
5255 Thornwood Dr., Mississauga
Tel.: Ján Kosiba: 905/812-5503
***
30.12. 14:30
âeská hudba v Montrealu
Segal Centre for the Performing Arts.
5170, ch. de la Côte-Sainte-Catherine
***
6.2. (ne) 14:00
Dûtské ·ibﬁinky
Zábava pro dûti
Sokol Toronto
Hala kostela sv. Václava
***
5.2. (so) 19:00
Ples farnosti sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
***
26.2.(so)
Zimní sokolské hry
Sokol Toronto
***
27.2. (ne) 17:00
Kaprálové kvarteto
Nokturna v mûstû
Hala kostela sv. Václava
***
6.3.(ne)
V˘roãní schÛze Sokola
***
27.3. (ne) 17:00
Peter Stol - klarinet
Nokturna v mûstû
Hala kostela sv. Václava
***
10.4. (ne)
Oslavy 100 let trvání Sokola v Kanadû
***
28. 5. (so)
Dûtské gymnastické závody
Sokol Toronto
***
5.6. (ne)
V˘let s dûtmi
Sokol Toronto
***
25.6. (so)
âesk˘ a Slovensk˘ den
Masaryktown - Scarborough
***
27.6. -2.7. (po-ne)
Slet amerického Sokola
Cleveland
***
6.8.(so) 10:00
Letní sokolské hry
Masaryktown
***

Slovak House
Slovak Infocentre
8 Clarence Square,
Toronto
Otvoreno: Streda 15:0017:00
Tel.: 416/689-9889
E-mail:
info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org
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Kanadská mozaika

Czech &Slovak Institutions

Roz‰íﬁení vízov˘ch sluÏeb
v Praze

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

Od konce minulého roku do‰lo na
Velvyslanectví Kanady v Praze k roz‰íﬁení
vízov˘ch sluÏeb. Od tohoto data mohou
obãané a osoby, které Ïijí v âeské
republice, poÏádat nejen o vízum pro
doãasn˘ pobyt (náv‰tûvnické vízum), ale
novû i o vízum pro pobyt pracovní a studijní,
které se doposud udûlovalo pouze
Velvyslanectví Kanady ve Vídni. Ve‰keré
informace vãetnû formuláﬁÛ k jednotliv˘m
typÛm víz naleznete na webov˘ch
stránkách Velvyslanectví Kanady v Praze:
www.canada.cz v sekci víza a
pﬁistûhovalectví. O jednotlivá víza lze
zaÏádat osobnû, po‰tou (nejménû 6 aÏ 8
t˘dnÛ pﬁed plánovan˘m datem odjezdu),
pﬁes cestovní kanceláﬁ nebo kur˘rem kaÏd˘
v‰ední den kromû pátku od 8.30 do 11.30.
LhÛta zpracování v‰ech v˘‰e uveden˘ch
typÛ víz na Velvyslanectví Kanady v Praze
nyní ãiní 5 pracovních dní (v nûkter˘ch
pﬁípadech mÛÏe b˘t doba zpracování
prodlouÏena o dal‰ích 10 pracovních dní,
ale o této skuteãnosti je Ïadatel vyrozumûn
pﬁedem). www.canada.cz
***
Pﬁedná‰ka v rámci cyklu

Tomá‰e J. Bati
V úter˘ 25. ledna se uskuteãní veﬁejná
debata s prof. Muhammadem Yunusem,
nositelem Nobelovy ceny míru a
zakladatelem banky Grameen z
Bangladé‰e, která je souãástí
pﬁedná‰kového cyklu Tomá‰e J. Bati na
téma Zodpovûdn˘ kapitalismus. Debaty
se zúãastní Sonja BaÈová, manÏelka
zesnulého Tomá‰e J. Bati a pﬁedsedkynû
The Bata Shoe Foundation, a prof. Petr
Sáha, rektor Univerzity Tomá‰e Bati ve
Zlínû. Pﬁedná‰kov˘ cyklus na poãest
Tomá‰e J. Bati je inspirován pﬁesvûdãením pana Bati a jeho rodiny, Ïe podnikání je veﬁejná ãinnost, která by mûla
pﬁispívat k blahobytu obcí a spoleãenství,
v nichÏ pÛsobí. Pﬁedná‰ky se konají kaÏd˘
rok stﬁídavû v Kanadû (kde je organizuje
Schulich School of Business) a âeské
republice (ve spolupráci s Univerzitou
Tomá‰e Bati ve Zlínû). LoÀského úvodního roãníku, jenÏ se konal 19. února v
Torontu, se zúãastnil napﬁíklad indick˘
podnikatel Ratan N. Tata nebo John
Manley, b˘val˘ kanadsk˘ ministr
zahraniãních vûcí, financí a prÛmyslu.

***
Víte Ïe…
britské královnû a vévodovi z Edinburghu
porodila první pravnouãe Kanaìanka?
Autumn Phillips pÛvodem z Montréalu je
vdaná za královnina nejstar‰ího vnuka
Marka Phillipse, se kter˘m se seznámila
v roce 2003. Buckinghamsk˘ palác
oznámil, Ïe paní Phillips porodila minulou
stﬁedu 29. prosince holãiãku, jejíÏ jméno
zatím nebylo oznámeno a která se stala
dvanáctou moÏnou následnicí britského
trÛnu.
Vydává Kanadské velvyslanectví v
Praze
www.canada.cz

***
Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
11. 1. 2011 v 3:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
27. 1. 2011

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 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:
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
tel: 647/290-9304 fax: 905/898-0166
slovakconsulateto@gmail.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

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

5,23 CDN $
19,14 Kã
1,28 CDN $
0,78 EURO
1,01 CDN $
0,99 US $

Universal Currency Converter - 7. 1. 2011

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 7. 1. 2011

19,00 Kã
24,62 Kã
19,94 Kã
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Tennis
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Certifikovaná
pﬁekladatelka
emestic@hotmail.com
416/922-8786

Dr. Petr
Munk

Vánoãní stromeãek Vlasty Brankovské (skoro 90)
Obãas ji vídávám na koncertech a jin˘ch
krajansk˘ch spoleãensk˘ch událostech.
Statná (v ãervenci jí bude devadesát, ale
to by jí nikdo nehádal), zﬁejmû naprosto
sebejistá, sobûstaãná, prakticky
nezranitelná Ïena, o níÏ jsem vlastnû
vûdûl jen to, Ïe uãí hrát tenis, a Ïe má
syna, kter˘ pracuje v nemovitostech a
také hraje tenis. V první den roku 2011
jsem se díval na stanici OMNI na reprízu
televizního programu torontské ãeské
televize, Nová vize. Krásnû opálená
producentka Markéta SlepãíkováRe‰ovská (uÏ má k dobru na 350
televizních programÛ, z nichÏ mnohé zvlá‰tû ty natoãené bûhem posledních
dvou let s kameramanem Igorem
Re‰ovsk˘m - mají vysokou úroveÀ)
uvedla Vlastu Brankovskou u vánoãního
stromeãku.

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

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

Tel.: 416/533-0005

Integrated Medicine Clinic
Some of the medical services
we provide
Registered Massage Therapy
Craniosacral Therapy
Lymphatic Drainage (CDT)
Lymphoma Treatment
Hot Stone Massage
Low Level Intensity Laser
Naturopathic Medicine
Acupuncture
Chiropractic Treatments
Relationship Issues and Psychoterapy

Nûkteré soukromé poji‰Èovny
hradí nûkteré vybrané léãby
2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke
(at Islington Avenue)
Tel.: 416/823-1165
E-mail: rmt-yyz@integratedmedicine.ca
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Vl. Brankovská, ještě v Praze

Tomu stromeãku Vlasta Brankovská ﬁíká
Memory Tree. Jsou na nûm ozdoby z
rÛzn˘ch dob, jedna nese datum z polovice
19. století, kterou na svÛj stromeãek
vû‰íval její tatínek, ozdoba z jejího
vlastního vánoãního stromeãku, ozdoba
od kamarádky, kterou popravili nacisté,
ozdoby od Vlastin˘ch Ïaãek, ozdoby od
jejích dûtí. Ten stromeãek jako by k Vlastû
nepatﬁil - ukazuje jinou, mile citlivou tváﬁ
Ïeny, která stromeãek strojila.
Ono je to vÏdycky trochu jinak. Ta
naprosto sobûstaãná, sebejistá, prakticky
nezranitelná Ïena není tak docela
sobûstaãná a Ïivot ji, jako kaÏdého jiného,
trochu pocuchal.
Je rozhodnû sobûstaãná, ale ne docela.
A také není zcela nezranitelná. Pﬁed
nûkolika lety zazvonil v jejím pokoji
telefon. Vlasta ho zvedla, ale dﬁív, neÏ ze
sebe vypravila jediné slovo, se svalila na
zem. Volající pﬁítelkynû zavolala 911.
Vlastu Brankovskou odvezli do
nemocnice. Z bezvûdomí se probrala za
4 hodiny. Její nohy byly ochrnuté. Tak jí

nezbylo, neÏ se nauãit znovu chodit. A
nauãila se znovu nejen chodit, ale i hrát
(a uãit jiné) tenis. ProÏila si epizodu
(pomalu neznám Ïenu, která by ji
neproÏila) s rakovinou. I nad tou zvítûzila.
A poﬁád je‰tû jezdí autem a hraje (i uãí)
tenis.
Její mládí bylo krásné. Pochází ze
zámoÏné rodiny, která si vedle rodinné
rezidence postavila tenisové hﬁi‰tû. A
Vlasta se na tenisové hﬁi‰tû (s v˘jimkou
zimních mûsícÛ) prakticky pﬁestûhovala.
A byla dobrá. Víc neÏ dobrá. Jednu dobu
byla mezi deseti nejlep‰ími hráãkami v
âSR. Za nacistÛ pracovala v továrnû. Po
válce si udûlala mistrovskou krejãovskou
‰kolu a otevﬁela si módní salon. Po
komunistickém puãi se Vlasta a její
manÏel rozhodovali: ZÛstat nebo odejít?
Vlastin manÏel konãil techniku a chtûl
poãkat na promoci. Akademick˘ titul v
oboru energetiky dostal, ale zatím - jak
Vlasta poznamenala - spadla klec, ale
ponûvadÏ byl opravdu dobr˘, mohl i za
komunistického reÏimu pracovat na
v˘znamn˘ch projektech. Vlastu
komunisté nechali chvíli na pokoji a pak
jí salon zavﬁeli. A zase z jedné továrny do
druhé, aÏ ji nûkdo poradil, aby se pﬁihlásila
do kurzu pro tenisové trenéry. Vlasta
kurz skonãila mezi nejlep‰ími. Zaãala
trénovat dûti a daﬁilo se jí. Její specialitou
bylo jak hrát s pálkou nebo jak hrát proti
zdi, ãímÏ ‰kolení, jak to jeden z ÏákÛ
oznaãil, silnû zintenzívnûlo. Své úspûchy
paní Brankovská rovnûÏ pﬁiãítá své
metodû okamÏitû opravovat chyby. Pﬁi‰la
invaze (její manÏel za krátko na to v roce
1969 zemﬁel) a Vlasta mûla tﬁi moÏnosti:
buì se starat o cel˘ rod - a skonãit v
blázinci. Nebo si pustit pusu na ‰pacír a
skonãit ve vûzení. Anebo se vydat „pﬁes
kopeãky“. Vlasta usoudila, Ïe „kopeãky“
byly nejschÛdnûj‰í (a tehdy uÏ byly).
Nejdﬁíve - po dohodû s pﬁítelem ve Vídni,
poslala do Rakouska dûti. Pak
následovala sama. Brzy se v‰ichni dostali
do Kanady. A zase rozhodování, co bude
dûlat. Bylo jí skoro padesát, anglicky
neumûla. Ale trenérství jí ‰lo v Praze,
proã by jí nemûlo jít v Kanadû? Její
potenciální zamûstnavatel v Torontu byl
zﬁejmû vysoce spokojen s její trenérskou
kvalifikací, ale (její dcera Barbora
pﬁekládala): Jak se se sv˘mi Ïáky
dorozumíte? Barbora odpovûdûla za
maminku: No problem, ukáÏe jim to. A
ukázala. Zaãala s malou skupinkou. KdyÏ
konãila, mûla sto ÏákÛ. KdyÏ jí bylo 82
let, zúãastnila se svého prvního

mezinárodního turnaje: v Rakousku. V
kategorii osmdesátníkÛ se umístila na
druhém místû...A poﬁád není spokojena.
I kdyÏ se jí dostalo uznání od ﬁady
tenisov˘ch organizací, není spokojena s
tenisovou v˘chovou v Kanadû, hlavnû
proto, Ïe Kanaìané zatím nepﬁi‰li na
chuÈ pálkám. Ale Vlasta Brankovská má
je‰tû spoustu energie a je ji dost tûÏko
ignorovat.

V roce 2005

âemu vdûãí za své úspûchy? Paní
Brankovská odpovídá pﬁíbûhem, kter˘
musí b˘t pravdiv˘, ponûvadÏ by ho paní
Brankovská jinak urãitû nevyprávûla. Je
to pﬁíbûh skupiny Ïab, které se rozhodly
vystoupit na velmi vysokou vûÏ. Z poãátku
v‰ecky stoupaly stejnû rychle, kuÀkaly si
písniãky a tváﬁily se sebevûdomû. Tak po
pÛl hodinû odpadla první. Pak zaãalo
fÀukat hned nûkolik Ïab najednou: Ïe je
bolí nohy, Ïe ta vûÏ je moc vysoká, Ïe by
se celá skupina mûla vrátit, ponûvadÏ aÏ
vylezou nahoru, musí zase slézt a kdo to
má vydrÏet. Za chvíli to vzdalo pût Ïab
najednou. A kuÀkaly ãím dál víc, aÏ
pﬁesvûdãily samy sebe, Ïe na tu vûÏ
prostû není moÏné vylézt. V tom okamÏiku
se s navrátilkami roztrhl pytel. AÏ zbyla
jen jedna jediná Ïába, která si to vesele
vykraãovala nahoru. A do‰la aÏ na sam˘
vrchol vûÏe. A pak dolÛ. Dole ji ãekaly
v‰ecky kolegynû, které to vzdaly. Chválily
vítûznou Ïabí dívãici, ale hodnû kysele. A
pak se zeptaly, jak se jí to podaﬁilo
vystoupit aÏ na vrchol. A vítûzná Ïabka
(ale otázku jí musely dát písemnû)
odpovûdûla: „Já myslela pouze na to, jak
doskákat aÏ na vrchol. Va‰e náﬁky a
stíÏnosti a poraÏenecké ﬁeãi jsem
nesly‰ela. Jsem hluchá.“
Josef âermák
***

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

www.czechevents.net

17.-23. 4. 2011
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Novoroãní projev prezidenta republiky Václava Klause
VáÏení a milí spoluobãané,
dovolte mi pozdravit Vás v tento slavnostní
den a popﬁát Vám ‰tûstí, radost, elán a
zdraví do roku 2011. Lze oãekávat, Ïe rok
pﬁí‰tí bude rokem klidnûj‰ím a v jistém
smyslu i nadûjnûj‰ím neÏ roky minulé, a
Ïe se to pozitivnû projeví i v na‰ich
osobních Ïivotech.
V uplynulém roce jsme mûli troje volby,
v nadcházejících dvanácti mûsících snad
volit nepÛjdeme. Nebudou tedy
pﬁedvolební kampanû a rÛzné nevraÏivosti
z nich pramenící. Jistou zmûnu loÀsk˘ rok
pﬁinesl. Do parlamentu se dostaly dﬁíve
neznámé politické strany a jak na centrální
úroveÀ, tak do vedení obcí a mûst pﬁi‰ly
nové osobnosti. Dejme jim pﬁíleÏitost, aby
ukázaly, co umûjí.
Rok 2011 - stejnû jako ten právû
skonãen˘ - bude zﬁejmû rokem
ekonomického rÛstu, ale dÛsledky
nedávné hospodáﬁské krize budou i
nadále citelné.
NemÛÏe tomu b˘t jinak. Îili jsme bez
rezerv a na dluh. V letech 2004-2007 jsme
nevyuÏili pﬁíznivé situace k tomu, abychom
zahájili potﬁebné zmûny. Rok 2009 a
velkou ãást roku 2010 jsme propásli
ãekáním na vládu, která by se do nich
pustila. Teì pﬁi‰ly nepﬁíjemné rozpoãtové
‰krty, které v‰ak - samy o sobû - nezaruãují,
Ïe se v budoucnu k podobn˘m opatﬁením
nebudeme muset vracet. Nemûli bychom
se sice - a uÏ vÛbec ne v dne‰ní den stra‰it, ale musíme vûdût, Ïe reformy jsou
nezbytné. Jedinû s jejich pomocí se dá
zajistit, abychom se ani my, ale ani na‰e
dûti ãi vnuci nedostali do takov˘ch
problémÛ, jak˘m dnes ãelí nûkteré zemû
na‰eho kontinentu.
Svût se rychle promûÀuje. Buì se k
tomu pﬁidáme, nebo si toho je‰tû chvíli
nebudeme v‰ímat, ale pak pocítíme
dÛsledky probíhajících zmûn s daleko vût‰í
intenzitou neÏ dosud. Nedávná krize, o
které se mluví jako o celosvûtové, byla
spí‰e krizí euro-americkou. Zvlá‰tû Evropa
zaostává a bude-li to pokraãovat, brzy se
dostane do problémÛ je‰tû vût‰ích - a my
s ní.
Aã to tak mnozí necítili, v první dekádû
tohoto století jsme si - spolu s celou
Evropou a Amerikou - Ïili nad pomûry. Îili
jsme na dluh, kter˘ nikdo nesplácel. V
roce 2000 byla na‰e míra domácího
zadluÏení vÛãi HDP 13 %, pﬁí‰tí rok to
bude procent 40. Po nastupující
„ozdravovací“ kÛﬁe proto nesmí nastat

Ïádné lehkomyslné rozdávání veﬁejn˘ch
penûz.
V první den nového roku chci podpoﬁit
souãasnou vládu, která se ze své
pﬁedvánoãní krize - doufejme - pouãila.
Potﬁebujeme vládu stabilní a funkãní.
Vládu, kterou bude drÏet pohromadû
zájem zemû jako celku a která nebude
ohroÏována jakkoli legitimními, pﬁesto v‰ak
pﬁíli‰ úzk˘mi stranick˘mi zájmy. Provedeli vláda reformy odváÏnû, rychle a
racionálnû a dokáÏe-li je obãanÛm
srozumitelnû vysvûtlit, jsem pﬁesvûdãen,
Ïe je ãeská veﬁejnost, která je
spoleãenstvím pﬁeváÏnû rozumn˘ch lidí,
pochopí a podpoﬁí. Oãekávám to i od
opozice, i kdyÏ vím, Ïe to vyÏaduje pocit
spoluúãasti, nikoli pouhé pﬁetlaãování se
a trumfování se bonmoty pﬁed televizními
kamerami. Nepopulární opatﬁení, která
vláda dûlá, stejnû jako reformy, které
pﬁipravuje, by musela provést kaÏdá vláda,
která by byla na jejím místû.
Vím, Ïe je tûÏké pﬁesvûdãovat veﬁejnost
o nutnosti pﬁijmout rozpoãtové ‰krty, kdyÏ
napﬁíklad stát ve stejné chvíli - kvÛli minulé,
tak zvanû „zelené“ politice podpory solární
energie - pﬁipravil zdraÏení elektﬁiny, pﬁi
kterém se budou peníze miliónÛ lidí
pﬁesouvat do státem garantovan˘ch ziskÛ
donedávna zcela neznám˘ch a jenom za
tímto úãelem vytvoﬁen˘ch firem. Snad jsme
se z tohoto pﬁípadu dostateãnû pouãili.
Ne‰lo a nejde o Ïádné velké ideje, ani o
záchranu údajnû ohroÏené planety, ale
jen a jedinû o byznys. Vyvarujme se
opakování podobn˘ch chyb.
Vláda podporu a dÛvûru potﬁebuje.
Nemyslím tu dÛvûru, o které se pﬁed 10
dny hlasovalo v Poslanecké snûmovnû,
ale dÛvûru obãanÛ. Veﬁejnost je právem
pohor‰ena pﬁípady, kdy veﬁejní ãinitelé
zneuÏívají sv˘ch funkcí k osobnímu
prospûchu. Vûﬁím, Ïe vláda k tûmto vûcem
nebude lhostejná ãi nedÛsledná.
Îádn˘ stát nemÛÏe sv˘m obãanÛm
zajistit blahobyt, i kdyÏ to leckdy slibuje ãi
na dluh provádí. O to dÛleÏitûj‰í je uvnitﬁ
spoleãnosti vytváﬁet pevné a solidární
vztahy. âasto zdÛrazÀovan˘ v˘znam péãe
a starosti rodiãÛ o dûti, má i svou druhou
stranu - starost dûtí o rodiãe. Teprve tím
dostane skuteãn˘ smysl pojem
„mezigeneraãní solidarita“, kter˘ mnoha
lidem pﬁipadal prázdn˘ a pﬁekonan˘. Je
velmi aktuální. A t˘ká se nás, nikoli státu.
Obãanskou solidaritu vnímejme v co
nej‰ir‰ích souvislostech. A drÏme pﬁi sobû.

Byly doby, kdy snad mûlo jist˘ smysl
odcházet „za lep‰ím“ do ciziny, ale dnes
tomu tak urãitû není. V˘zvy, aby se v
nûkter˘ch profesích organizovanû,
kolektivnû a hromadnû odcházelo do
ciziny, jsou nûãím, s ãím se nemÛÏeme
smiﬁovat. Je to nepﬁijatelné vydírání.
Známá varovná slova o opou‰tûní vlasti z
básnû Viktora Dyka platí i dnes ve svûtû
mobilÛ a internetu.
Pokud neÏijeme jen katastrofick˘mi
titulky médií, víme, Ïe rok 2010 pﬁinesl
mnoho pûkného. Nepodléhejme hlasÛm
tûch, kteﬁí si libují v pesimismu, v neustálé
kritice v‰eho a v‰ech, v nepﬁejícnosti a
závisti, hlasÛm tûch, kteﬁí si rozhodnou a
rozhoﬁãenou kritikou a tepáním ne‰varÛ
budují své niãím jin˘m neopodstatnûné

postavení nadﬁazenosti a v˘jimeãnosti,
hlasÛm tûch, kteﬁí mají zvlá‰tní radost z
neúspûchu a nezdaru. Po celé na‰í zemi
se potkávám se spoustou normálních,
pracovit˘ch a kreativních lidí, a to mi
dodává optimismus. ¤íká mi to, Ïe vût‰ina
na‰ich spoluobãanÛ hlasÛm vûãn˘ch
kverulantÛ nenaslouchá a Ïe se jimi ve
sv˘ch Ïivotních postojích a aktivitách
nenechává zviklat.
Právû to mne vede k nadûji, Ïe by rok
2011 mohl b˘t rokem dobr˘m a úspû‰n˘m.
Nebojme se ho. Neãekejme v‰ak, Ïe ho
dobr˘m udûlá nûkdo za nás. Nikdo takov˘
není. Jsme na to jen a jedinû my sami. A
zdaﬁí se nám to, budeme-li jednat ve
vzájemné pospolitosti.
***

Transcom Transport
s radostí oznamuje,
Ïe se spojil s t˘mem

aby vám slouÏil lépe!
Nyní na‰e sluÏby smûﬁují
nejen do v˘chodní Evropy,
ale do celého svût!
Stejní lidé Dana, Jamie, Eva,
Michal a Viktor
spolu s dal‰ími kolegy
vyhoví va‰im poÏadavkÛm
a ãekají pouze na va‰e zavolání.
A ov‰em Jerry zÛstane konzultantem!

Volejte (905) 362-1111
Pražští tučňáci na Kampě

a chtûjte nûkoho z nás!
Foto: M. Gabánková
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Pohár hoﬁkosti pro Edu Ottovou
(2. dubna 1931 - 10. prosince 2010)
Edu Ottovou jsem poznal po svém pﬁíchodu do Toronta nûkdy v osmdesát˘ch letech. Pamatuji se na tu partu skvûl˘ch lidí z K-231, které spojovala spoleãná minulost. ProtoÏe se jednalo
o rozliãné osobnosti, bylo tûÏké nalézt nûkoho, koho by v‰ichni respektovali. A pﬁece se taková postava nalezla: byla to Eda Ottová. Nenápadná vlídná Ïena. AÏ teprve mnohem pozdûji
jsem se dovûdûl o její velké lásce k historii. V posledních letech, kdyÏ jiÏ ‰patnû vidûla, poslouchala Toulky ãeskou minulostí a Eda historii znala velice dobﬁe a kaÏd˘ ten pﬁíbûh si pamatovala
velice pﬁesnû. VáÏila si Komenského, znala osudy BoÏeny Nûmcové. V‰echna cédéãka mûla pﬁehraná snad za t˘den a bylo to aÏ tﬁicet pÛlhodinov˘ch poﬁadÛ. KdyÏ jsem s ní na jaﬁe
mluvil, tak jsem ﬁíkal: „UÏ nám zb˘vá pouze dvû stû toulek z celkového poãtu osm set!“ V létû, kdyÏ jsem ji zavolal, tak si stûÏovala, Ïe ji bolela noha a Ïe se k Toulkám nedostala. Poslední
zásilku jiÏ ani neotevﬁela a ãlovûka jen mrzí, Ïe její talent a znalosti nebyly nikdy zuÏitkovány. To je pouze jedna stránka jejího Ïivota, ale moÏná, Ïe ne tak nedÛleÏitá. VÏdyÈ právû díky
historii se budoucí generace dovûdí o lidech jako byla ona. (Ale‰ Bﬁezina)
Hezkou vzpomínku na její Ïivot napsal Josef âermák:

Byla Edu‰ka Ottová velk˘m ãlovûkem? V
poslední dobû se mi mozkem dost drze
potloukala otázka, co je nejvzne‰enûj‰í
lidská vlastnost, definující ostﬁeji neÏ cokoliv
jiného to nejcennûj‰í v nás. Dûlal jsem sám
sobû rÛzné návrhy. Navrhoval jsem
odvahu: Jan Hus v Kostnici, Winston
Churchill (nebo Douglas MacArthur)
vysmívající se smrti uprostﬁed bitvy,
para‰utisti, kteﬁí zavraÏdili Heydricha, vzdor
Karla Ha‰lera, Milada Horáková pﬁed
soudem... Navrhoval jsem vûrnost.
Navrhoval jsem obûtavost. Nakonec jsem
do‰el k ctnosti docela nekﬁiklavé, zastrãené
nûkde v almaﬁe, ke které se hosté nevodí:
schopnost odmítnout v sobû nenávist, aÈ
zloãiny spáchané na nás a na na‰ich
drah˘ch, na na‰í zemi jsou ohavné mimo
pﬁedstavivost, aÈ jsme vbiti do bahna,
popliváni, aÈ vû‰í na‰e nejbliÏ‰í... Tuto
skromnou, na pohled obyãejnou ctnost,
jsem obãas tu‰il je‰tû v dobû, neÏ se mi
sama definovala v du‰i. Nalézáme ji v bibli,
v pﬁíkazu milovat i své nepﬁátele, v Husovû
poselství k domovu, byla domovem v srdci
sv. Franti‰ka z Assisi, vyzaﬁovala z Milady
Horákové v onom snad nejostudnûj‰ím
procesu na‰ich dûjin. Ale ti v‰ichni Ïili buì
v jiném ãase nebo mimo mÛj blízk˘ okruh.
Edu‰ku Ottovou jsem znal blíÏe, zvlá‰tû v
posledních nûkolika letech. A byla to
Edu‰ka, v níÏ po mém soudu pulzovala
nejsilnûji ta na pohled obyãejná ctnost
nedovolit ani brutalitû ani nejodpornûj‰í
zhovadilosti, aby se nenávist zahnízdila v
jejím srdci.
Edu‰ka se manÏelÛm Jaro‰ov˘m narodila
2. dubna 1931 v Praze, studovala na Dívãím
reálném gymnáziu na Vinohradech a po
jeho zavﬁení dokonãila studium ve
Fren‰tátû pod Radho‰tûm, kde maturovala
v r. 1950. Se sv˘m bratrem Aloisem (Alkem)
a maminkou Marií (tatínek zatãení unikl
smrtí v bﬁeznu) byla zatãena 26. ãervna
1951. V procesu od 12. do 14. února 1952
Edu‰ka byla odsouzena k deseti letÛm
Ïaláﬁe, její maminka k dvanácti letÛm a

bratr Alek odsouzen k smrti. Byl popraven
17. kvûtna téhoÏ roku. Bûhem svého
vûznûní (dal‰í ukázka spojitosti v‰ech vûcí)
se Alek setkal s Franti‰kem Ottou (jeho
rodina aÏ do znárodnûní, ve skuteãnosti
ukradení, komunistick˘m reÏimem,
vlastnila továrnu na m˘dlo, jedlé tuky a
kosmetiku v Rakovníku). Franti‰ek Alekovi
slíbil, Ïe jestliÏe vûzení pﬁeÏije, Edu‰ce
pomÛÏe. Franti‰ek byl propu‰tûn na

E. Ottová v kostele u sv.
Václava v roce 2008

amnestii v kvûtnu 1960. Edu‰ka byla
propu‰tûna 28. ãervna 1961. Na‰la
doãasn˘ domov u tety Hany. Ten den
veãer, kdy se vrátila, nûkdo zaklepal na
dveﬁe tetina domku. Ve dveﬁích — jak to
Edu‰ka pozdûji popisovala — „stál
hnûdook˘, opálen˘, kudrnat˘ Franti‰ek
Otta“. Po tﬁech mûsících se stali manÏeli. V
roce 1966 se rozhodli odejít. V Mariboru se
rozdûlili do dvou skupin. Franti‰ek mûl
3,51etého syna Franti‰ka, Edu‰ka 2,51etou
Michaelu (Miu). Edu‰ce se podaﬁilo
pﬁekroãit hranice do Rakouska (jak pozdûji
vyprávûla Zuzanû Hahnové, v okamÏiku,
kdy pﬁecházela hranici mûla pocit, Ïe je
neviditelná) a pﬁed koncem roku dorazit do
Kanady, kde na nû jiÏ ãekala Franti‰kova
sestra Marie Hanu‰ová. Franti‰ek byl
chycen, vrácen do Prahy a odsouzen na
jeden rok do vûzení (o jeho syna se starala

MUSICA CAMERATA MONTRÉAL
41ST Season 2010-2011 presents

CAMERATA AT THE SEGAL
Sunday January 30, 2011 14h30:
Concert co sponsored by Vanda Treiser
Czech Mates:
From the Czech Republic some musical gems.
Franti‰ek Krommer: Quartet for oboe and strings No 1 in C major
A charming piece by the Eighteenth Century Bohemian Mozart,
first performed in Canada!
Antonín Dvoﬁák: Bagatelles op 47 for accordion, two violins and cello.
One of Dvorak’s most beautiful Slavonic compositions in a quaint and folksy
instrumentation.
Josef Suk: Quintet op 8 for piano and strings.
Suk, one of the most prominent Czech composers, wrote some memorable chamber
music in the post romantic language. This interesting piece will please music lovers.
Tecia Werbowski will read excerpts from her stories on Prague

Musicians: Berta Rosenohl, piano, Theodore Baskin, oboe,
Henri Oppenheim, accordion, Luis Grinhauz and Van Armenian, violins,
Lambert Chen, viola, Marieve Bock, cello
Segal Centre for the Performing Arts.
5170, ch. de la Côte-Sainte-Catherine
Metro: Côte-Sainte-Catherine
Free indoor parking
Tickets: $30, $20 (seniors & students)
Segal Centre: (514) 739 7944
Camerata: (514) 489 8713

Franti‰kova sestra, Dagmar Rydlová). Ale
i on, o dva roky pozdûji, zásluhou mimo
jin˘ch i kanadského ministerského
pﬁedsedy Pierra Elliota Trudeau, emigroval
do Kanady.
V Kanadû manÏelé vstoupili do
Masarykova ústavu a v r. 1985 inspirovali
zaloÏení Klubu K-231 v exilu, jehoÏ ãlenstvo
zvolilo pﬁedsedkyní Edu‰ku Ottovou. Z
podnûtu Ottov˘ch byl na Masaryktownu
Klubem K-231 postaven památník obûtem
komunismu, dílo sochaﬁe Josefa Randy z
Winnipegu. Edu‰ka Ottová vedle toho po
celou dobu existence Klubu organizovala
sbírky na pomoc sociálnû slab˘m politick˘m
vûzÀÛm. Za osobní hrdinství a ãetné
zásluhy byla Edu‰ka Ottová v r. 2002
vyznamenána prezidentem Havlem medailí
Za zásluhy II. stupnû.
Dnes jsem se znovu díval na dokumentární
film Ztracené mládí, kter˘ s Edu‰kou pﬁed
dvûma roky natoãila Zuzana Hahnová a
její syn Brandon. Chtûl jsem si potvrdit
Ïivotnost dojmÛ, které ve mnû film
zanechal, kdyÏ jsem ho vidûl poprvé. Chtûl
jsem si pﬁipomenout onu epizodu, kdy se
Edu‰ka a její maminka vracely z ranní
‰ichty a pﬁed nimi stála Sylva, Alkova Ïena.
Sylva, se strhan˘m obliãejem a zﬁejmû u
konce sv˘ch sil, jim vyprávûla, Ïe 16. kvûtna
1952 dostala úﬁední oznámení, Ïe její
manÏel bude popraven druh˘ den ráno v
6:00. Jediná moÏnost dostat se v noci z
Fren‰tátu do 6:00 na Pankrác bylo taxi —
mnozí ãe‰tí taxikáﬁi té doby byli nezi‰tn˘mi
hrdiny. Jeden z nich se Sylvû zaruãil, Ïe
bude pﬁed ‰estou na popravi‰ti. Byli. Sylvû
— aãkoliv se dostavila v pﬁedepsaném
ãase — oznámili, Ïe uÏ je po popravû (Alek
byl popraven v 5:00). Jakou to hnusnou
zvûﬁ (s omluvou v‰em dobr˘m zvíﬁátkÛm)
rodí tato zem? Nebo Edu‰ãino vyprávûní o
dvou dûtech, které ze zoufalství spáchaly
sebevraÏdu. Nebo ta noc, kdy Edu‰ka a
její spoluvûzeÀkynû —jako skoro kaÏdou
noc — sly‰ely nadávky a údery a náﬁek
muãen˘ch a jedna z vûzenkyÀ náhle
zalomila rukama a vykﬁikla: „To je hlas
mojho muÏa... oni utlukajú mojho muÏa.“
Jak velik˘ by musel b˘t kalich trpkosti, aby
zlomil Edu‰ku Ottovou a pﬁinutili ji
nenávidût? Rodinû ukradli majetek, Edu‰ku
a její matku zavﬁeli na deset let (maminku
na dvanáct) do kriminálu a vystavili
kaÏdému poníÏení, jaké si mravní luza
dokáÏe vymyslit (tatínek jim jen tak tak smrtí - unikl), bratra popravili, syn zemﬁel
tragickou smrtí, Edu‰ka skoro oslepla... A
nezlomili. A nepﬁinutili. Nevím, jak skonãili
její pronásledovatelé. Ale byl jsem svûdkem
— skoro aÏ do konce —jak odcházela
Edu‰ka. Klidná, pokornû hrdá, bez i ‰petky
nenávisti. Ten film, o nûmÏ je tu zmínka, by
mûl vidût cel˘ národ. Mne hned zpoãátku
zaujala scéna, kde Edu‰ka popisuje, jak
do jejich statku vrazili komunistiãtí
vykonavatelé moci, rozdûlili se ve dvû
skupiny a zaãali prohlídku. Jednu skupinu
vedl velikánsk˘ chlap, kter˘ Edu‰ku zaﬁadil
do své skupiny. Skupina mûla jít po
schodech na pÛdu. Velikánsk˘ vÛdce ne‰el
první. Postavil pﬁed sebe Edu‰ku - kdyby
na nû z pÛdy nûkdo stﬁílel, aby to dostala
Edu‰ka. Edu‰ka tehdy byla drobné ‰tíhlé
dûvãe, asi tak ãtvrtina komunistického
hrdiny. A to byl okamÏik — jak to Edu‰ka
ve filmu skoro Ïertovnû popisuje — kdy

ztratila z komunistÛ strach. JestliÏe jeden z
jejich zabijákÛ se schovává za mladé
dûvãe, jak by je mohla respektovat nebo z
nich mít strach? Jak by se mohla bát
zbabûlcÛ? A takov˘ je cel˘ film. Skoro
máte dojem, Ïe to vlastnû není o Edu‰ce,
Ïe ona je prÛvodkyní minulostí nûkoho
jiného, kdo neumí nenávidût, Ïe je to historie
ãlovûka, kter˘ stojí nad vlastním osudem.
Edu‰ka byla Ïenou veliké víry - povaÏuji si
za ãest (a snad i za útûchu), Ïe aãkoliv mnû
nebyl dán dar víry, mezi mé nejlep‰í pﬁátele
patﬁí lidé, kteﬁí vûﬁí celou du‰í. Rev. Libor
·vorãík, Rev. Ladislav Kozák. Nejhloubûji
ze v‰ech na mne zapÛsobila Edu‰ka.
Nav‰tívil jsem ji s pastorem Kozákem nûkdy
pﬁed rokem. Ke konci náv‰tûvy nám dala
modlitbu, kterou napsala „Eviãka“ v Hradci
Králové v roce 1960 a Edu‰ce ji v nemocnici,
kde leÏela se zápalem plic, ãetla její lékaﬁka
Maru‰ka (pﬁíjmení Edu‰ka zapomnûla).
âetli jsme ji spoleãnû. Mohla b˘t napsána
Edu‰kou:
Modlitba
Dûkuji Ti, Ïe Ti slouÏit smím,
za Tvou lásku, za ochranu Tvou.
Za to, Ïe Ti zcela náleÏím.

Dûkuji Ti za pokrm a stﬁechu nad hlavou.
Za to pﬁeveliké, co mi dává‰,
i za to malé, co mi ponechává‰.
Dûkuji Ti za v‰echny písnû,
jeÏ pro mû kdy znûly,
za tento okamÏik, i za Ïivot cel˘.
Dûkuji Ti za tajemství kﬁíÏe
i za velikou záﬁi vzkﬁí‰ení,
jeÏ svûtlem vûkÛ je.
Jen v nich plevel sv˘ch ÏalÛ
vidím kvést planû.
Tak málo lidí Bohu dûkuje.
Pﬁijmi mÛj dík i za nû.
A díky za Edu‰ku

***

Zemﬁel Jiﬁí Dienstbier
Praha-pravo/zr-V praÏské vinohradské
nemocnici v sobotu 8. 1. 2010 zemﬁel
senátor za âSSD a první polistopadov˘
ministr zahraniãí Jiﬁí Dienstbier. Bylo mu
73 let, jiÏ del‰í dobu bojoval s rakovinou.
Patﬁil k nejcharismatiãtûj‰ím ãesk˘m
ãinitelÛm, kterého pﬁátelé z disentu,
politiky, veﬁejnost i oponenti oceÀovali za
odvahu a otevﬁenost.
Zábûry, na nichÏ se sv˘mi kolegy ministry
Nûmecka a Rakouska stﬁíhal po listopadu
1989 Ïelez -nou oponu, se staly symbolem
pﬁechodu âeskoslovenska ke svobodû.
Pﬁes velké zdravotní potíÏe byl Jiﬁí
Dienstbier do poslední chvíle aktivní. I
pﬁes doporuãení lékaﬁÛ je‰tû pﬁed dvûma
mûsíci odletûl za ãesk˘mi vojáky do
Afghánistánu.
Svou poslední tiskovou konferenci
absolvoval v prosinci, kdyÏ obhajoval, proã
se v Senátu zasadil o staÏení zákona o
protikomunistickém odboji, kter˘ se ho
jako disidenta osobnû dotkl.
Své veﬁejné pÛsobení uzavﬁel jako
pﬁedseda senátního v˘boru pro zahraniãní
vûci, obranu a bezpeãnost. V horní
parlamentní komoﬁe od roku 2008
zastupoval Kladensko.
***
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tedy pﬁed pﬁepáÏkou, za kterou nikdo
nesedûl. Ve správnosti na‰eho poãínání
nás utvrzovala narÛstající fronta za námi.
Ta se mûnila v PapinÛv hrnec.
V okamÏiku, kdy hrozil v˘buch objevila
se na místû úﬁedníka pﬁímo za pﬁepáÏkou
blond˘na, zasedla k poãítaãi a zaãala
ﬁe‰it problém. Odhodil jsem v‰echny
pﬁedsudky o blond˘nkách a vstoupil jsem

do vyjednávání. „Ne‰lo by to pﬁes
Amsterodam a noãní let z Amsterodamu
do Toronta.“ „Zacvakala deseti prsty na
poãítaãi a ﬁekla: „Je to plné!“ Na obrazovku
jsem nevidûl a tak nevím, jestli to nebyl
pouze trik na uklidnûní pasaÏérÛ, ãi se
dostala skuteãnû aÏ do databáze KLM.
Tváﬁila se profesionálnû smutnû a my na
rozdíl od ní jsme skuteãnû truchlili. V
zápûtí se rozzáﬁila jako sluníãko: „Tady
máte skvûlé místo na zítﬁek vedle sebe.
Dnes vám dáme hotel hned vedle leti‰tû
s veãeﬁí a ráno se snídaní. V pût hodin pro
vás pﬁijede autobus na nástupi‰tû E2.“
Dali jsme si tedy svaãinku a vyrazili na
terminál E2.
V pût hodin v‰ak na nástupi‰ti E2 Ïádn˘
autobus nepﬁijel. Mezitím se srotil na
chodníku multikulturální dav. Teprve asi
kolem pÛl ‰esté pﬁijely autobusy a hned
ãtyﬁi. KdyÏ jsme se snaÏili proniknout
dovnitﬁ, ﬁidiã nás pouãil, Ïe není pro nás.
M˘lil se. Byl pro nás, ale zástup byl na
nûkolik autobusÛ. Pouze jeden smûﬁoval
do hotelu. Nastal pﬁedãasn˘ Boxing Day
#2. S námi srdnatû v jednom ‰iku bojovali
·védi, z druhého kﬁídla postupovali
·panûlé. Jedinû uprostﬁed v‰ech stál
ãernou‰ek, kter˘ slu‰nû pokynul tu lidem

Dům Bratří Čapků

Prague
vpravo, tu lidem vlevo. Nerozãiloval se.
Choval se zkrátka jako anglick˘
dÏentleman z nûkterého Dickensova
románu. Jak jsem pozdûji zjistil, cestoval
ze San Francisca do Kamerunu.
JelikoÏ hotel mûl b˘t hned vedle leti‰tû,
nepﬁikládali jsme poloze v autobusu
dÛleÏitost a autobus se ‰inul pomalu po
zaplnûné dálnici. KdyÏ jsme po hodinû
jízdy minuli stadion Parc des Princes,
bylo nám jasné, Ïe míﬁíme do mûsta nad
Seinou. Nem˘lili jsme se. Po chvíli nás
vítaly obrovité reklamní poutaãe záﬁící z
mlhy.
Hotel byl poblíÏ Vítûzného oblouku.
Pravda, veãeﬁe byla skromná a bez
alkoholu. Za to ve vedlej‰í místnosti
plápolal oheÀ v krbu. Nic nebránilo tomu,
abychom si pﬁece jen nekoupili láhev
vína a pozorovali své mladé ‰védské
kolegy, kteﬁí takto trávili dovolenou místo
dovolené v Dominikánské republice, kde
by mûli ve‰ker˘ alkohol zadarmo. Po
chvíli si dali malé pivo v nadûji, Ïe snad jiÏ
zítra odletí. Byli v poﬁadníku. A pﬁed
vánocemi byla v‰echna letadla plná.
Jejich osud byl o to tragiãtûj‰í, Ïe ze
·védska odletûli vãas. I do PaﬁíÏe doletûli
vãas. Jen na ten autobus v letadle ãekali
o nûco déle. Vínko nás postavilo na nohy
a tak jsme vyrazili do noãní PaﬁíÏe k
Vítûznému oblouku.
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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!

Do Toronta jsme doletûli o den pozdûji.
Byli jsme rádi, Ïe jsme neletûli pﬁes
Lond˘n. To bychom si zazpívali Tichou
noc nad TemÏí.
Pokud se vám zdá, Ïe i noviny jsou
zpoÏdûné, tak je to v dÛsledku
pﬁedvánoãní ‰lamastiky. Den ztracen˘ v
PaﬁíÏi mnû bude cel˘ rok chybût. Mám s
tím zku‰enosti. V roce 1965 jsem ztratil
stokorunu a pak mi aÏ do odchodu do
exilu v roce 1980 stále chybûla a po
pﬁíchodu do Kanady jsem dostal na
pﬁechodu pokutu dvacet dolarÛ a stále mi
ta dvacka schází.
Ale‰ Bﬁezina, Foto: M. Gabánková
Oba uÏ zase v Torontu
***—-

âeská a slovenská televize
na internetu!

E-mail
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Jak na nov˘ rok,
tak po cel˘ rok
V klukovství jsme na nov˘ rok vÏdy chodili do lesa,
kdyÏ b˘val sníh na lyÏích, zaãít nov˘ rok aktivnû a v
pﬁírodû a v houfu. Jako senioﬁi se scházíme v saunû;
abychom vypotili pozﬁené dobroty a vypit˘ alkohol.
Sedíme na lavicích v pﬁehﬁátém vzduchu, libujeme si,
jak z nás pot teãe a vedeme ﬁeãi; zpravidla se vzpomíná
na staré dobré ãasy, ty klukovské, jaké to v‰echno bylo
jednoduché a libé a dávno.
Dnes nás bylo pût; ãtyﬁi rození Kanaìani a já zdaleka,
ale vzpomínky jsme mûli podobné. Fred ﬁíkal, Ïe b˘valy
zimy bohaté na sníh, Ïe sáÀkovali z hﬁebenu chalupy
do závûjí pod okny; Gerry vzpomínal, Ïe mráz byl
tﬁeskut˘, Ïe chodil pro vodu ke studni se sekerou, aby
prosekal led na vodû; Jim ﬁekl, Ïe mûli chalupu
obloÏenou dﬁevem na topení, a maminka se dûsila,
vydrÏí-li zásoba dﬁeva do konce zimy a táta hlídal, kolik
dﬁeva se pﬁes den spálilo a pﬁes noc se netopilo. James
vzpomínal, jak chodil do obchodu na snûÏnicích a nosil
potraviny domÛ v batohu...
Je velmi pﬁíjemné hovoﬁit o tﬁeskutém mrazu a o vánici
v pﬁetopené saunû a tak nám plynulo to pohodové,
novoroãní dopoledne.
Fred ﬁekl, Ïe má pocení dost a jako nejstar‰í z nás má
právo ukonãit saunování a máchání v ledové vodû a ‰li
jsme se osu‰it, obléknout a pﬁes cestu do kavárny
doplnit vypocené tekutiny kávou. Leã kavárna byla
zavﬁená pro nemoc ãi pro lenost ãi pro nedostatek
hostÛ pﬁed novoroãním polednem. A mrholí, sníh Ïádn˘,
a teplota v Sudbury 5° Celsia.
Vnímal jsem, Ïe se nikomu nechce takto bez kávy
rozpustit na‰i novoroãní idylu v saunû, a pozval jsem
kamarády na kávu k nám.
Je to k nám jen 10 minut pû‰ky, ﬁekl jsem, aby
kamarádi ponechali své automobily na parkovi‰ti u
tûlocviãny. NeÏ se kamarádi vzpamatovali k protestu,
uÏ jsem vyrazil a oni váhavû za mnou. Pravda, James
pﬁestal vzpomínat na chÛzi na snûÏnicích do obchodu,
a ‰lapal vlhk˘ chodník mlãky. Mrholení nebylo dost, aby
ãlovûk promokl, jen jsme zvlhli a tû‰ili se na kávu.
„Eva není doma,“ ﬁekl jsem pﬁed na‰ím domem, „ale
udûlání kávy zvládneme snadno.“ Pﬁinesl jsem z domu
dva kbelíky, sekeru a pilu, a ﬁekl jsem kamarádÛm, aby
za‰li k jezeru pro vodu, sekeru mají na prosekání ledu
a pilu, aby cestou nasbírali drobet dﬁíví, které pak
spálíme. Je‰tû jsem dodal do zdû‰en˘ch tváﬁí sv˘ch
kumpánÛ dÛleÏitou informaci, Ïe k jezeru je to 10 minut
chÛze bﬁezov˘m lesíkem po této cestiãce. A já jdu
rozdûlat oheÀ v krbu...
V˘raz tváﬁí m˘ch kumpánÛ pﬁed na‰ím domem bych
nazval tumpachov˘m, kdyby to celé nezkazila Eva,
která otevﬁela dveﬁe a ﬁekla: ‘Kde se loudáte, kafe a
bábovka uÏ jsou na stole!’ Nevím, proã moji kamarádi
neuvûﬁili mnû, ale okamÏitû uvûﬁili Evû; pohodili na zem
k˘ble, sekeru i pilu a hrnuli se do baráku. Jen Fred se
na mne otoãil a ﬁekl: „To byl ale blb˘ vtip!“ Uklidil jsem
k˘ble, osu‰il sekeru i pilu, aby nezrezly a ve‰el jsem do
na‰í útulné jídelny.
Moji kamarádi uÏ sedûli kolem stolu a ohﬁívali si ruce
na hrnkách voÀavé kávy a Eva krájela ãeskou makovou
bábovku - jakou oni je‰tû asi nevidûli, ani za dlouh˘
Ïivot neochutnali.
Fred ﬁíkal Evû, Ïe ona zachránila ten novoroãní den,
kter˘ jsem se pokusil promûnit v katastrofu.
Eva se usmála a vyprávûla rodinnou story, kdyÏ na‰e
mládeÏ minul˘ rok fantazírovala, Ïe bychom mûli postavit
chatu nûkde v pustinû, a nazvali to Firlaville a jezdili
bychom si tam odpoãinout od civilizace. Kamarádi
poslouchali, a Eva líãila, jak jsem na ní mrknul a ona
ode‰la ke spínací desce a vypnula elektﬁinu v baráku.
Na‰i mladí zkoprnûli a Petr ﬁekl s úÏasem: „Co se to
dûje?“ „A manÏel,“ Eva ukázala na mne, „pﬁinesl k˘ble
a sekeru a pilu, a nakázal mlad˘m, aby se oblékli a
vyrazili k jezeru pro vodu a pro dﬁíví, Ïe on zatím roztopí
krb, kdyÏ nefunguje elektﬁina.“
„Mladí se váhavû zaãali oblékat a sebrali primitivní
nástroje a venku se Rostík podivil: „Jak to, Ïe svítí
pouliãní osvûtlení?“ Anna ﬁekla: „Jak to, Ïe svítí svûtlo
u sousedÛ?“ Ve‰li zpátky do domu a Eva zapnula
hlavní vypínaã, rozsvítilo se svûtlo a mladí se odstrojili
a zbytek veãera prohazovali poznámky, jaké jejich

rodiãe mají blbé vtipy. No a tím taky skonãily rodinné
ﬁeãi, abychom vybudovali chatiãku pojmenovanou
Firlaville.“
Kafe vypito, bábovka snûdena a Fred se polohlasem
optal Evy, jestli by je zavezla na parkovi‰tû u sauny, aby
odjeli domÛ na obûd. Samozﬁejmû, ﬁekla dobrodûjka
Eva a kamarádi byli rádi, Ïe se neptali mne, protoÏe
bych ﬁekl ne.
Nemusím ﬁíkat, Ïe louãení m˘ch kamarádÛ se mnou
bylo ponûkud chladné, takové formální, a neÏ Eva
pﬁijela zpátky, tak jsem umyl hrnky a vyluxoval drobeãky
z podlahy.
U obûda jsem se chechtal a vyprávûl Evû detaily tûch
ﬁeãí o star˘ch dobr˘ch ãasech a byli jsme oba rádi, Ïe
ty staré dobré ãasy jsou jen nostalgické vzpomínky, ale
nikdo to nechce zpátky.
Eva ﬁekla, Ïe to je vydaﬁen˘ první den roku a dodala:
„Jak na nov˘ rok - tak cel˘ rok.“
Ross Firla - Sudbury
***

Povídání nejen o ãase
(Laická úvaha)
Kdesi jsem se doãetl, Ïe kupﬁ. Aristoteles byl náruÏiv˘
chodec a na jeho vycházkách leccos jej napadlo, co
je‰tû dnes povaÏujeme za moudré a uÏiteãné. Také
chodím na procházky a leccos mû napadne, ale moje
my‰lenky a nápady mívají jepiãí Ïivot. Ale nijak mû to
neodrazuje od pokraãování ve zvyklosti.
Zaãíná se dal‰í rok … kolikát˘ uÏ asi pﬁesnû od v‰eho
konání, od poãátku âASU?
âas? Co je to vlastnû tenhle ãas? BlíÏenec vesmíru,
fenomén stejnû, ﬁekl bych, imaginární jako odmocnina
z minus jedné (i kdyÏ namítnete, Ïe se dá mûﬁit).
Existuje v nás den po dni. Je dokonale vûãn˘, na rozdíl
od epochy, historického období, toho ãi onoho reÏimu.
Vnímáme ho na hodinov˘ch ruãiãkách, na stránkách
kalendáﬁe, promûnami dne do noci a naopak. Zru‰me
ãas a nebude ani svût. A nebyla by ani mudrosloví. âas
jsou peníze… V‰eho do ãasu… âas promûÀuje názor
snadnûji neÏ rozum… âas v‰echny rány zhojí… Za ãas
uÏ si ani nevzpomeneme… a podobnû.
Jen v ãase mÛÏe existovat na‰e pamûÈ. Tvrdí se, Ïe
ãlovûk v této pamûti uchovává radûji události pﬁíjemné
a radostné. Minulost, pﬁítomnost a budoucnost (rÛzné
podoby ãasu) nelze ale oddûlit, poru‰it jejich souvislost.
Nûkdy je zapomenutí na minulost moÏná i chvályhodné;
jedná-li se tﬁeba o odpu‰tûní zrady kamaráda v dávnûj‰í
minulosti, ãi bolestivé odmítnutí Ïenou. Prostû taková
soukromá zapomenutí.
Mne ale napadá jak a proã mohlo v dlouhém ãase (aã
jen zlomku v porovnání k vûãnosti) v jist˘ch dobách,
opût relativnû vzato nedávn˘ch, docházet k událostem,
ãinÛm a zloãinÛm s dlouhodob˘mi následky. A ptám se,
jak je‰tû mohou nûkteﬁí, ﬁeknûme mojí souãasníci, na to
co bylo souãástí onûch ãasÛ, zapomenout a pamatovat
si jen to lep‰í, i kdyÏ, pﬁiznám, leccos kladné v tûch
dobách bylo.
Jak si takhle za pochodu pﬁemítám, vynoﬁují se mi v
pamûti události, jejichÏ neblahé následky nepohltil ãas,
nevymazal z dûjin, ale snad jen z pamûtí tûch, kter˘m
nûjak nerozumím. Tomu, s jak˘m klidem zapomínají na
nezmûnitelná fakta a skuteãnosti. A nebo je dokonce
omlouvají a vysvûtlují.
Ani ta nejsmutnûj‰í a nejdrastiãtûj‰í fakta nezbavila je
víry v uskuteãnûní a nastolení komunismu. Tato jejich
víra má moc chápat nevysvûtlitelné, lidskosti se pﬁíãící
a pﬁece uskuteãnûné. V této opiové clonû nauky v praxi
uvedené do Ïivota mizí mnoho ãinÛ, událostí, rozhodnutí,
které miliony zcela nevinn˘ch zbavily v krajním pﬁípadû
Ïivota, v ménû krajním svobody. Vzaly jim ãas, mûﬁen˘
mnohdy desítkami let, v nichÏ mohli obohatit vûdu,
umûní, proslavit svou rodnou zemi, vykonat mnoho
prospû‰ného.
Neﬁíkám tu nic nového. M˘m vrstevníkÛm je to v‰e
dobﬁe známo. Nûkteﬁí z nich, Ïijící dnes ve Winnipegu,
Torontû ãi Vancouveru byli zbaveni na ﬁadu let moÏností
Ïít svÛj Ïivot plnû kaÏdou hodinou, kaÏd˘m rokem. V
ãase neustále plynoucím.
Zapomenout a odpustit není, dle mého názoru, totéÏ.
A moÏná, Ïe kaÏd˘ z tûch, kdoÏ se uch˘lili do náruãe
onoho ãasu, kter˘ v‰echny rány zhojí, mohli by si obãas
pﬁipomenout alespoÀ nûkteré skuteãnosti, které je sice
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moÏno vymazat z uãebnic, ale ne z historie.
A jak si kráãím oblíbenou pû‰inou kolem potoka
gravitací uvádûného do pohybu, myslí se mi roztáãí
jakési leporelo pﬁipomínající události, které v normálních
dobách lze povaÏovat za podivuhodné a nepochopitelné
i hrÛzné.
Nepozornost mocn˘ch k dílu ãlovûka, kter˘ bûhem
nûkolika málo let uskuteãnil, co ve svém díle pﬁedloÏil
svûtu, za níÏ miliony zaplatily sv˘mi Ïivoty … jin˘,
dlouho oslavovan˘, mordoval své kolegy a své
spoluobãany … po skonãení války jen tﬁi roky byl klid v
mojí zemi a nastaly ãasy nad nimiÏ se zdrav˘ rozum
zastavoval, nastala neuvûﬁitelná moc plan˘ch hesel,
vyhrÛÏek, zat˘kání, kradení majetkÛ poctivû získan˘ch,
vláda v‰emocné strany vraÏdící nevinné i vinné ve
sv˘ch vlastních ﬁadách (ti ale byli zloãinci z jin˘ch
dÛvodÛ, neÏ z jak˘ch byli svou stranou obvinûni!),
justiãní vraÏdy, strach a doba temna, vûdci do dolÛ a
udávající domovnice, leÏ k˘mkoli sdûlená znamenající
pro jiného nûkolik let kriminálu. Jak jen to v‰echno bylo
moÏné, ta zrÛdnost hesel a tlachání ve jménu v‰emocné
strany. Jak jen tohle se mohlo stát, jen nûco pﬁes
dekádu poté, co v Nûmecku podobnû si poãínal shora
zmínûn˘ autor, zneuznan˘ malíﬁ s knírkem … kolik
inteligentních lidí bylo jen za svou inteligenci a vzdûlání
ze spoleãnosti vyﬁazeno, bez ohledu na to, jak ta tím
utrpí. A co mne nejvíc fascinuje … náhlá nenávist
zasahující místa vzdûlanosti, univerzity, samozvaní
vládci v ﬁadách studentÛ zbavují profesory jejich postÛ!
Jak˘ to v˘kvût absurdity, hlásan˘ ráj na zemi obehnané
ostnat˘m drátem a stráÏními vûÏemi, zcela navzdory
Deklaraci, kterou vláda té zemû, moji domoviny,
podepsala, jak jen je moÏné, Ïe pﬁipravovan˘ ráj,
dokonalej‰í ﬁád a spoleãnost tolik lidí chce opustit? …A
stateãní vojáci a letci bojující po boku západních
spojencÛ za svobodu, konãící v kriminálech … jistû, ne
kaÏdého postihl osud západních letcÛ nebo majitelÛ
prosperujícího hospodáﬁství ãi obãanstvu uÏiteãného
obchodu, dílny … ano, ãlovûk si mohl zajít do tanãírny
a nebo poslouchat západní stanici vysílající jazz, jenÏe,
to byl Ïivot dle hesla, Ïe ménû znamená ãasto více …v
ponûkud zvlá‰tní interpretaci.
Ten v‰emocn˘ ãas jako voda v ﬁece nebo potoce sv˘m
plynutím omílá kameny, tak ta ﬁeka ãasu zbavuje na‰í
pamûÈ citlivosti. Nabízí nadûji, víru, Ïe podobné vûci uÏ
se nebudou opakovat. Snad. Nikdo neví. Ale ponechat
to letité zlo pÛsobící v mnoha podobách v zapomenutí,
ba hledat pro nûj omluvu a vysvûtlení … o to se na
sv˘ch procházkách marnû pokou‰ím. V˘sledkem je ale
jenom úÏas…
Vladimír Cícha - Vancouver
***

âesk˘ knihtisk v Berlínû
v polovinû 18.století
JiÏ od roku 1628 v Berlínû existovala malá ãeská obec.
O její historii se v‰ak nezachovalo mnoho zpráv.
SoubûÏnû se vzrÛstem braniborské moci od poãátku
18. století se v Berlínû a v jeho okolí usazovali uteãenci
z âech, kteﬁí v Prusku hledali náboÏenskou volnost a
svobodu sm˘‰lení. Jejich poãet ãinil aÏ nûkolik tisíc
osob. Na okraji Berlína, tehdej‰ím v Rixdorfu (od roku
1912 nese nov˘ název Neukolln) tehdy vznikla âeská
vesnice.
V roce 1742, po bitvû u Chotusic (nedaleko âáslavi )
z jejího okolí a z v˘chodních âech do Pruského Slezska
ode‰lo celkem asi 1200 osob. âást kolony ãesk˘ch
uteãencÛ byla ale v pohraniãních horách pﬁepadena
císaﬁsk˘mi pandury a ti, kdo se nespasili útûkem, byli
na místû rozsekáni zaÏiva.
Zachrániv‰í se âe‰i po nesmírnû tûÏk˘ch zaãátcích v
Pruském Slezsku postupnû zaloÏili nûkolik osad
(Husinec, Podûbrady, Velk˘ BedﬁichÛv Tábor a dal‰í).
âechy ve Slezsku podporoval jednak faráﬁ berlínsk˘ch
âechÛ Jan Theofil Elsner a zejména pak knûz ãesk˘ch
kolonií ve Slezsku Václav Blanick˘. ·lo o uprchlého
katolického mnicha, kter˘ pouÏíval tento v˘mluvn˘
pseudonym a jehoÏ pravé jméno a rodi‰tû asi navÏdy
zÛstanou pﬁikryty rou‰kou tajemství.
J. T. Elsner v roce 1749 v Holandsku opatﬁil tiskaﬁské
litery a v roce 1753 v Berlínû vydal ãesk˘ Nov˘ zákon
a zpûvník.
Václav Blanick˘ se pak ze Slezska pû‰ky vydal do
·v˘carska a do Holandska, aby si tam vyprosil pomoc
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pro své ãeské osadníky. V Curychu, v Amsterdamu a i
jinde se mu dostalo ‰iroké podpory. V kostelech po
celém Prusku probíhaly penûÏité sbírky pro âechy v
Pruském Slezsku.
Za ãást takto sebran˘ch penûz J. T. Elsner v Berlínû
vydal celou ﬁadu ãesk˘ch knih, mezi nimi i vynikající díla
tehdy v âechách zakázaného J. A. Komenského.
Pozadu ale nezÛstali ani nûkteﬁí berlín‰tí âe‰i (jako
napﬁ. V.TouÏil, narozen˘ r. 1710 v Male‰icích u Prahy)
a dal‰í, kteﬁí vlastním nákladem vydali celou ﬁadu
ãesk˘ch knih. Nûkteré z tûchto knih jsou opatﬁeny
nádhern˘mi, je‰tû barokními rytinami.

Mezi tyto knihy lze zaﬁadit i ãeskou bibli, která podle
kralického originálu vy‰la v Berlínû v roce 1813. O její
dovoz do Rakouska se snaÏil dobru‰sk˘ kupec Hek (v
Jiráskovû románovém zpracování známûj‰í jako F. L.
Vûk). Po poãáteãním úspûchu s její distribuci v‰ak
zasáhla rakouská správa a zakázala její dovoz pod
malichern˘m plá‰tíkem zdÛvodnûní, Ïe se v nûkolika
slovech li‰í od textu uÏívaného v Rakousku a s dovozcem
zahájila mnohaleté vy‰etﬁování.
Mnohé z tûchto knih byly v Prusku v 19. století znovu
vydány a jejich sbûratelem byl znám˘ ãesk˘ herec
Josef Kemr..
V prÛbûhu 19. století v Berlínû vy‰lo mnoho dal‰ích
ãesk˘ch tiskÛ, ale to je jiÏ jiná a rovnûÏ málo známá
kapitola ãeské historie.
V roce 1930 âeskou vesnici v Berlínû nav‰tívila
delegace ãesk˘ch novináﬁÛ. Jedna stará její obyvatelka
po nich tehdej‰ímu ãeskoslovenskému ministerskému
pﬁedsedovi Antonínu ·vehlovi poslala v˘tisk berlínského
vydání ãeské bible z r.1813. A. ·vehla dar pﬁijal a je
známo, Ïe ji stále mûl na svém noãním stolku. V roce
1948 byla ·vehlova pozÛstalost komunistickou policií
zniãena a tato historická bible zanikla.
Národní knihovna âR a Nûmecká národní knihovna v
Berlínû k 275. v˘roãí vzniku âeské vesnice v Berlínû Rixdorfu v roce 1737 souãasnû uspoﬁádají spoleãnou
v˘stavu tûchto knih.
P. Jelínek - Praha
***

Jak si stojí rod praotce
âecha?
ZáleÏí na tom, koho se zeptáte. Nebo koho ãtete. A také
na tom, kdo jste vy. A kde Ïijete. A jak se k vám Ïivot
chová. Ale samozﬁejmû, ne docela. Nûkteﬁí mezi tûmi,
kteﬁí se ptají, chtûjí sly‰et jen to nejhor‰í. Îe jsme prostû
vyﬁízen˘ národ (jako Mary Heimann v kníÏce
Czechoslovakia: The State That Failed). Anebo krajan,
kter˘ usoudil, Ïe ani tucet SchwarzenbergÛ tenhle
národ nespasí. Nebo jin˘ krajan, kter˘ litoval, Ïe
âeskoslovensko vÛbec vzniklo. Ale i ti, kteﬁí
âeskoslovensku drÏeli v‰ecky palce 40 rokÛ a potom
pﬁesedlali na âeskou republiku, mûli dÛvody, aby k své
rodné zemi (nebo spí‰ k jejímu obyvatelstvu) byli kritiãtí.
Komunisté, kteﬁí napáchali tolik zla, spolurozhodovali,
kdo bude pﬁí‰tích dvacet let prezidentem státu, národ
se skoro bez protestu vzdal ãásti dûdictví minulosti
(spoleãného státu âechÛ a SlovákÛ), tunelování,
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korupce, prodejná policie i státní správa, zvulgárnûní
mravÛ i ﬁeãi. Bylo dost snadné zapomenout, Ïe národ,
ke kterému vût‰ina z nás byla vût‰inou oprávnûnû
kritická, nesl ve svém povûdomí hrÛzy nacismu i
komunismu a obtíÏnû hledal svoje místo v zmûnûné
Evropû bez hranic. MoÏná, Ïe na‰e kritika byla nûkdy
projevem zhrzené lásky. âekali jsme pﬁíli‰ mnoho?
Snad.
Koneãnû se ale zaãínají objevovat dÛkazy, Ïe rod
praotce âecha není rodem v‰elijak˘m, Ïe velké
okamÏiky jeho minulosti nebyly jen bl˘skáním na ãasy.
Pﬁed ãasem jsem zahlédl zprávu, Ïe âeská republika je
ekonomicky nejstabilnûj‰í z b˘val˘ch komunistick˘ch
státÛ; v rozsudku kanadského tribunálu, potvrzujícím
rozhodnutí první instance, jímÏ byla zamítnuta Ïádost
Roma z âeské republiky o uprchlick˘ status, byl o
situaci v âR citován kladn˘ posudek kanadské komise,
která pomûry v âeské republice studovala. A o hanlivé
knize Mary Heimann pﬁinesl velmi solidní (a z na‰eho
hlediska sympatickou) recenzi v˘znamn˘ konzervativní
anglick˘ t˘deník The Economist. (Já recenze pouÏil,
abych se o kníÏce docela nelaskavû rozepsal v Satellitu
a CzechFolks.) Nyní The Economist Intelligence Unit
vypracovala jak˘si Ïebﬁíãek demokracie na základû
studia ãtyﬁ oblastí: 1. volební proces a pluralismus; 2.
fungování vlády; 3. úãast na politickém procesu; 4.
politická kultura.
Îebﬁíãkem se podrobnû zabíral Generální konzulát
âeské republiky v Torontu na své webové stránce z 28.
prosince 2010. Cituji:
„âeská republika patﬁí mezi nejvyspûlej‰í demokracie
svûta. âeská republika pﬁedstihla v aktuálním Ïebﬁíãku
demokracie mj. Spojené státy, Velkou Británii a Francii.
Podle Ïebﬁíãku The Economist Intelligence Unit,
sesterské organizace The Economist... se âeská
republika v roce 2010 zaﬁadila mezi 26 plnû fungujících
demokracií na celkovém ‰estnáctém místû a pﬁedstihla
v úrovni demokracie Spojené státy (17.), Velkou Británii
(19.) i Francii (31.). Kanada skonãila devátá, pﬁedstihla
âeskou republiku pﬁedev‰ím díky vysokému bodovému
hodnocení za efektivitu vlády a participaci obãanÛ na
politickém Ïivotû.“ (Pozn. autora: Spojené státy ztratily
body v dÛsledku opatﬁení proti terorismu, omezujících
osobní svobodu a Velká Británie pro nízkou úãast
obyvatelstva na politickém dûní.)
„âeská republika je jedinou postkomunistickou zemí,
která se umístila mezi tzv. plnû fungujícími
demokraciemi. Ostatní zemû b˘valého v˘chodního
bloku jsou v kategorii tzv. „nedokonal˘ch demokracií“ napﬁ. Slovinsko (32.), Slovensko (38.), Maìarsko (43.)
a Polsko (48.).
Na prvním místû Ïebﬁíãku je Norsko, následované
Islandem, Dánskem, ·védskem, Nov˘m Zélandem,
Austrálií, Finskem, ·v˘carskem, Kanadou,
Holandskem, Lucemburskem, Irskem, Rakouskem,
Nûmeckem a Maltou, a Ïebﬁíãek uzavírá na 167. místû
Severní Korea.“
Potud pﬁím˘ citát ze zprávy Generálního konzulátu âR
v Torontu. Na doplnûnou: 26 zemí s plnû fungující
demokracií pﬁedstavuje 15,6 % v‰ech zemí a 12,3 %
v‰eho obyvatelstva na svûtû. ¤ekl bych, Ïe âeská
republika je ve slu‰né spoleãnosti.
Pﬁed hezkou ﬁádkou let byly rÛzné osobnosti
dotazovány, zda jsou stoupenci filozofie svobodné vÛle
nebo pﬁedurãení. Jeden v˘znamn˘ vûdec odpovûdûl,
Ïe pokud jde o jeho Ïivot, je stoupencem svobodné
vÛle a tudíÏ zodpovûdn˘ za své ãiny, zatímco ãiny
druh˘ch je ochoten vidût jako pﬁedurãené, za které
jejich pachatelé, nemající svobodnou vÛli, nejsou
zodpovûdni. Vzne‰ená filozofie, kterou bych moÏná
prosazoval na Posledním soudu, ale která je zﬁejmû
totálnû neupotﬁebitelná v soudní praxi pozem‰ÈanÛ.
MÛÏe v‰ak v na‰em Ïivotû hrát v˘znamnou roli. JestliÏe
kaÏd˘ z nás jako jednotlivec - a kaÏd˘ národ jako národ
- bude poÏadovat víc od sebe neÏ od druh˘ch, stane se
obecnou pravdou básníkÛv ver‰: „Zvedáme v˘‰ a v˘‰e
nebe...“
Co chci ﬁíci? Îádám víc od sebe neÏ od druh˘ch a
doufám, Ïe mÛj ‘rodn˘’ národ, jako uÏ tolikrát v historii,
zase stane - ve vûci pravdy a kosmické mravnosti mezi prvními národy svûta. A také chci ﬁíci, Ïe Îebﬁíãek
demokracie vidím jako nezvykle pûkn˘ vánoãní dárek
âeské republice.
Josef âermák
***—-

Houslista v metru
Na stanici metra ve Washingtonu DC se posadil muÏ a zaãal
hrát na housle; bylo studené lednové ráno. Hrál asi 45 minut
Bachovy skladby. Bûhem té doby, jelikoÏ byla dopravní
‰piãka, pro‰lo stanicí tisíce lidí, vût‰ina z nich cestou do
práce. Po tﬁech minutách pro‰el kolem muÏ stﬁedního vûku a
v‰iml si hrajícího muzikanta. Zpomalil krok a na pár minut
se zastavil, pak spûchal za sv˘mi povinnostmi. O minutu
pozdûji dostal houslista svÛj první dolar: nûjaká Ïena mu
hodila peníze do krabice, ale bez zastavení pokraãovala v
chÛzi. Po nûkolika dal‰ích minutách se nûkdo opﬁel o zeì a
poslouchal, pak se podíval na hodinky a odkráãel. Evidentnû
spûchal do práce.
Nejvíce pozornosti mu vûnoval tﬁílet˘ chlapec. Matka jej
vlekla kolem, spûchala, ale dítû se zastavilo a dívalo na
houslistu. Nakonec jej matka postrãila, dítû pokraãovalo v
chÛzi, ale celou dobu se za houslistou ohlíÏelo. Toto se
opakovalo i s nûkolika dal‰ími dûtmi a v‰ichni rodiãe, bez
v˘jimky, je nutili pokraãovat v chÛzi.
Za cel˘ch 45 minut hry se na chvilku zastavilo pouze ‰est lidí.
Asi dvacet mu dalo peníze, aniÏ by zpomalilo svÛj krok.
Vybral 32 dolarÛ.
KdyÏ skonãil a nastalo ticho, nikdo si toho nev‰iml. Nikdo
nezatleskal, nikdo jej nepoznal. Nikdo nevûdûl, Ïe tím
houslistou byl Joshua Bell, jeden ze souãasn˘ch nejlep‰ích
houslistÛ na svûtû. Hrál jedny z nejtûÏ‰ích skladeb, které kdy
byly sloÏeny, na houslích za 3,5 milionÛ dolarÛ. Dva dny
pﬁed tím, neÏ hrál ve washingtonském metru, vyprodal
Joshua Bell divadlo v Bostonu, za prÛmûrnou cenu sedadla
100 dolarÛ.
Toto je skuteãná historka. Inkognito hry Joshuy Bella ve
stanici metra byla zorganizována deníkem Washington Post
jako souãást experimentu o vnímání, vkusu a prioritách lidí.
V zadání stálo: na bûÏném obyãejném místû, v nevhodnou
dobu - dokáÏeme vnímat krásu? DokáÏeme se zastavit a
ocenit ji? Poznáme v neodpovídajících souvislostech talent?
Jedním z moÏn˘ch závûrÛ tohoto experimentu je: jestliÏe
nemáme chvilku zastavit se a naslouchat jednomu z nejlep‰ích
hudebníkÛ na svûtû, hrajícímu nejlep‰í hudbu, kolik dal‰ích
vûcí nám uniká?
e-mail: zaslal m.p.
***

Znal nûkdo Va‰ka Zemana
VáÏení a milí pﬁátelé,
obracím se na Vás s laskavou prosbou, zda byste mnû mohli
pomoci vyhledat cokoli o Va‰ku Zemanovi, kter˘ po roce
1948 emigroval do Kanady za sv˘m úspû‰n˘m bratrem
Karlem. Jeho rodina se usídlila v North Vancouver a t.ã. tam
má Ïít je‰tû jeho rodina - paní Hana Korbel. Pﬁipravuji
hudební dokument o Václavu Zemanovi, slavném textaﬁi a
zpûvákovi (je autorem textu napﬁ. svûtoznámé polky ·KODA
LÁSKY, atd. atp.). V televizním poﬁadu chci pﬁipomenout
i jeho léta strávená v Kanadû, resp. v North Vancouver...
Va‰ek Zeman, se narodil v Praze 20. 3. 1899, zemﬁel v North
Vancouver 26. 10. 1987, je pochován, podle jeho poslední
vÛle, na Ol‰ansk˘ch hﬁbitovech v Praze, tato tryzna se
uskuteãnila v reÏii paní Hany Korbelové 11. 5. 1990. Moc
Vám dûkuji za jakoukoliv pomoc, potﬁebuji napﬁ. zajímavé
informace o jeho pobytu v Kanadû, nejvíce by mnû pomohlo
najít spojení na Hanu Korbel, fotografie a podobnû.
S muzikantskou úctou a s velk˘mi díky Josef Pospí‰il
www.ceskatelevize.cz/program
pospisil.harmonika@quick.cz
***

Jak vyjdeme v roce 2011?

Jak jiÏ jsme sdûlili v tomto roce vyjdeme dvacetkrát.
KaÏd˘ mûsíc dvakrát. Pouze v letních mûsících
(ãerven-srpen) jednou. Jedno roz‰íﬁené vánoãní ãíslo
bude i v prosinci.
# 1 - Jan 13, # 2 - Jan 27,
# 3 - Feb 10, # 4 - Feb 24,
# 5 - Mar 10, #6 -Mar 24.
# 7 - Apr 7, # 8 - Apr 21,
# 9 - May 5. #10 -May 26,
# 11 - Jun 16,
# 12 - Jul 14,
# 13 - Aug 18,
# 14 - Sep 8, # 15 - Sep 29
# 16 - Oct 13, # 17 - Oct 27,
# 18 - Nov 10, #19- Nov 24,
# 20 - Dec 15 (Christmas issue)
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Antonín Hrdliãka
- pouãení a povzbuzení
(1930-2010)
Motto: „V jednom mûstû byl nûjak˘ soudce, kter˘ nemûl bázeÀ pﬁed
Bohem a nemûl úctu k ãlovûku. V tom mûstû v‰ak byla vdova a stále
k nûmu chodívala a ﬁíkala: ‚Zjednej mi právo proti mému protivníkovi
pﬁed zákonem.‘ Po nûjakou dobu nebyl ochotn˘, ale pak si ﬁekl:
‚Aãkoli se Boha nebojím ani nemám úctu k ãlovûku, v kaÏdém
pﬁípadû, protoÏe mi tato vdova neustále dûlá tûÏkosti, jí zjednám
právo.‘“ (Luká‰ 18:2-5)
V pondûlí 13. prosince 2010 zemﬁel Antonín Hrdliãka, rodák z
Radíkova na Olomoucku. Bylo mu 80 let.
Toník se narodil 16. bﬁezna 1930. Vyuãil se ãalouníkem. V roce 1953
se oÏenil a s manÏelkou Jitkou mûli spolu dcery Lenku a Darinu. V
roce 1979 ode‰li Hrdliãkovi do Spolkové republiky Nûmecko a usadili
se v Marktredwitzu.
Pﬁed nûkolika mûsíci se u Toníka objevila rakovina, které nakonec
podlehl. Poslední rozlouãení s Toníkem se konalo v krematoriu
mûsta Bayreuth v pátek 17. prosince 2010.
Aãkoli ToníkÛv Ïivot skonãil, zanechal nám pouãení a povzbuzení,
které pﬁetrvávají i po jeho smrti.
Odsouzení: V roce 1951, kdyÏ bylo Toníkovi 21 let, byl povolán k
základní vojenské sluÏbû k vojenskému útvaru ve Svaté Dobrotivé.
Tam v‰ak „odmítl obléci vojensk˘ stejnokroj a odepﬁel vykonávat
jakoukoliv sluÏbu pro armádu vÛbec, odvolávaje se na to, Ïe mu to
náboÏenské pﬁesvûdãení nedovoluje“.
Za to byl odsouzen plzeÀsk˘m vojensk˘m soudem na dva roky do
vûzení. V odÛvodnûní pﬁedseda senátu ‰kpt. JUDr. Ladislav Bunda
napsal: „Obvinûn˘ poÏívá v‰ech v˘hod, které mu dává lidovû
demokratické zﬁízení, byl úãasten vymoÏeností pracujících, vydobyt˘ch
v dlouhém boji proti nepﬁátelské tﬁídû. Za svou práci, za zaji‰tûn˘
zítﬁek vdûãil dûlnické tﬁídû, jejíÏ zákon tak hrubû poru‰il… Je
nepochybné, Ïe ná‰ právní ﬁád nemÛÏe podﬁizovati své normy
v˘kladÛm Písma sv.“
Jakmile byl Toník 15. dubna 1953 propu‰tûn, zaãaly pﬁípravy na
svatbu. Jeho láska na nûj totiÏ po dobu vûznûní trpûlivû ãekala. S
Jitkou se vzali 30. kvûtna 1953. Jejich manÏelské ‰tûstí v‰ak netrvalo
dlouho.
O tﬁi t˘dny pozdûji byl Toník znovu uvûznûn. Tentokrát byl obvinûn
ze „sdruÏování proti republice“, jehoÏ se mûl dopustit tím, Ïe je‰tû
pﬁed prvním uvûznûním, totiÏ „od léta 1949 … v Olomouci pﬁípadnû
jinde spolu s dal‰ími vytvoﬁili ilegální skupiny státem zakázané a z
ciziny ﬁízené organizace zvané ,Jehovovi svûdci‘; poﬁádali ãetné
tajné schÛzky, na kter˘ch vyz˘vali své pﬁívrÏence k nedodrÏování
státem vydan˘ch zákonÛ, k nepﬁijímání funkcí v hospodáﬁském a
veﬁejném Ïivotû státu a k odmítání sluÏby ve zbrani v ãeskoslovenské
armádû.“
Dne 2. ãervence 1953 odsoudil Krajsk˘ soud v Olomouci Toníka k
trestu odnûtí svobody na dal‰í dva roky, k penûÏitému trestu 1.000,Kãs a ke ztrátû ãestn˘ch práv obãansk˘ch na ãtyﬁi roky.
Pouãení a povzbuzení: KdyÏ ãlovûk jedná podle ,BoÏí moudrosti‘,
kterou „nepoznal ani jeden z panovníkÛ tohoto systému vûcí“, mÛÏe
se v tomto svûtû snadno dostat do postavení zloãince. Pokud bys mûl
jít kvÛli ,BoÏí moudrosti‘ do vûzení, nezoufej, ani kdybys byl právû
zamilovan˘ a zhatily se tak tvé bezprostﬁední plány. âasem totiÏ
mÛÏe nastat obrat, byÈ bys byl odsuzován opakovanû. (Bible, 1.
KorinÈanÛm 2:6-8; Pﬁísloví 24:16)
Rehabilitace: KdyÏ v âeskoslovensku padl komunistick˘ reÏim, bylo
Toníkovo odsouzení za „sdruÏování proti republice“ rehabilitováno
pﬁímo ze zákona. Jinak tomu bylo ale s trestem za odepﬁení vojenské
sluÏby.
Dne 3. bﬁezna 2000 se Toník obrátil s podnûtem ke stíÏnosti pro
poru‰ení zákona na tehdej‰ího ministra spravedlnosti JUDr. Otakara
Motejla (pozdûji Veﬁejn˘ ochránce práv; zemﬁel 9. kvûtna 2010).
Av‰ak ﬁeditel pﬁíslu‰ného odboru ministerstva JUDr. Jiﬁí BroÏ (za
minulého reÏimu pﬁedseda základní organizace KSâ na ministerstvu
spravedlnosti) dne 28. ãervna 2000 odpovûdûl, Ïe k podání stíÏnosti
„nebyly shledány dÛvody“.

Dne 9. dubna 2001 to Toník zkusil znovu. Napsal novému ministru
spravedlnosti JUDr. Jaroslavu Bure‰ovi (pozdûji místopﬁedseda
Nejvy‰‰ího soudu âR, dnes místopﬁedseda Vrchního soudu v Praze)
a odkázal na nedávné nálezy Ústavního soudu v obdobn˘ch vûcech
(Ladislav KoreÀ, Jan Mare‰ka). Ale ani tentokrát nepochodil. JUDr.
Jiﬁí BroÏ dne 20. 4. 2001 odpovûdûl, Ïe vûc jiÏ byla pﬁezkoumána a
Ïe zmínûné nálezy nejsou na vûc ,aplikovatelné‘.
Dne 4. kvûtna 2001 se Toník pokusil panu ministrovi vysvûtlit, Ïe
zmínûné nálezy Ústavního soudu na jeho vûc ,aplikovatelné‘ jsou.
JUDr. Jiﬁí BroÏ v‰ak 31. kvûtna 2001 odpovûdûl, Ïe ministr stíÏnost
pro poru‰ení zákona podle § 266 odst. 1 trestního ﬁádu „mÛÏe podat
nebo nepodat“ a v tomto pﬁípadû ji nepodá a ,není povinen své
rozhodnutí blíÏe odÛvodÀovat‘.
Dne 14. ãervna 2001 napsal Toník ministrovi je‰tû jednou. Vysvûtlil
mu, Ïe neÏádá o podání stíÏnosti podle § 266 odst. 1 trestního ﬁádu,
ale podle § 30 odst. 2 zákona ã. 119/1990 Sb., podle nûhoÏ je v
takov˘ch pﬁípadech ministr k podání stíÏnosti „povinen“. Tentokrát
odpovûdûl první námûstek ministra spravedlnosti JUDr. Josef Baxa
(dnes pﬁedseda Nejvy‰‰ího správního soudu). Dne 28. ãervna 2001
Toníkovi napsal, Ïe jeho vûc jiÏ „byla … pﬁezkoumána .. a nebyl
shledán dÛvod k podání stíÏnosti. Na tomto zpÛsobu vyﬁízení jsme
nuceni trvat.“
Toník se pﬁesto je‰tû jednou, a to 16. ãervence 2001, pokusil
ministrovi vysvûtlit, Ïe dÛvody k podání stíÏnosti existují, a uvedl
sedm srovnateln˘ch kauz, kdy stíÏnost byla podána. (Ladislav KoreÀ,
Juraj Kaminsk˘, Karel Novák, Radomír Wojnar, Bronislav âervík,
Karel Ondrejãík a Zdenûk Korous). Tentokrát odpovûdûl ministr
JUDr. Jaroslav Bure‰ osobnû. Dne 22. srpna 2001 odkázal na
pﬁedchozí odpovûdi, potvrdil, Ïe dÛvod k podání stíÏnosti „nebyl
shledán“, a dodal, Ïe „citace odli‰n˘ch trestních vûcí jin˘ch osob je
pro posouzení pﬁedmûtné trestní vûci nerozhodná“.
Poté Toník do‰el k závûru, Ïe dal‰í korespondence s ministry je
bezpﬁedmûtná, a obrátil se na Okresní soud PlzeÀ-mûsto. A ten jeho
návrhu bez problémÛ vyhovûl. Senát pod vedením Mgr. Miloslava
Sedláãka dne 6. bﬁezna 2002 zru‰il odsuzující rozsudek z roku 1951
a v odÛvodnûní poukázal na tehdej‰í nerespektování V‰eobecné
deklarace lidsk˘ch práv i na souãasnou judikaturu Ústavního soudu.
Následnû pak 15. ﬁíjna 2003 stejn˘ soud, v senátû vedeném Mgr.
Vítem KrchÀáãkem, vyslovil Toníkovu úãast na soudní rehabilitaci
podle zákona ã. 119/1990 Sb.
Pouãení a povzbuzení: I kdyÏ tû ministr spravedlnosti 5 x „vyhodí“,
pﬁesto mÛÏe‰ ve své vûci uspût, kdyÏ jsi v právu a zvolí‰ jin˘ vhodn˘
právní postup. Navíc od roku 2003 ministﬁi spravedlnosti obdobné
Ïadatele ,nevyhazují‘ a podali v jejich prospûch uÏ více neÏ 150
stíÏností pro poru‰ení zákona.
¤ízení o pﬁíplatek k dÛchodu podle zákona ã. 119/1990 Sb.:
Rehabilitace zakládá nárok na pﬁíplatek k dÛchodu podle zákona ã.
119/1990 Sb. Proto Toník o pﬁíplatek poÏádal âeskou správu
sociálního zabezpeãení (âSSZ). JenÏe kdyÏ obdrÏel rozhodnutí,
dospûl k závûru, Ïe ho âSSZ jednodu‰e o‰idila. Podal proto proti
rozhodnutí Ïalobu.
Soudkynû Krajského soudu v Plzni JUDr. Alena Hocká dne 24.
kvûtna 2006 Toníkovû Ïalobû vyhovûla. Napadené rozhodnutí „pro
vady ﬁízení“ zru‰ila a vrátila vûc âSSZ k novému projednání.
Dne 19. ﬁíjna 2006 vydala âSSZ nové rozhodnutí. JenÏe ani toto
rozhodnutí nebylo v poﬁádku. Toník proti nûmu podal opût Ïalobu. A
stejná soudkynû dne 7. února 2007 Ïalobû znovu vyhovûla, neboÈ i
nyní shledala „vady ﬁízení“.
Nato âSSZ 28. kvûtna 2007 vydala tﬁetí rozhodnutí. To uÏ bylo v
poﬁádku. Pﬁíplatek, vãetnû doplatku, byl vypoãten ﬁádnû.
Pouãení a povzbuzení: KdyÏ ti nûjak˘ úﬁad nûco ‰patnû spoãítá,
neost˘chej se vznést námitku. A kdyÏ ti to nespoãítají správnû ani na
podruhé, neboj se cel˘ postup zopakovat. A pokud ti pak opravdu
nûco pﬁidají, raduj se, Ïe má‰ dal‰í pﬁíleÏitost „rozdávat nûkomu, [kdo
je] v nouzi“. (Bible, EfezanÛm 4:29)
Zvlá‰tní pﬁíspûvek k dÛchodu podle zákona ã. 357/2005 Sb.:
Rehabilitace pro Toníka znamenala i nárok na zvlá‰tní pﬁíspûvek k
dÛchodu podle zákona ã. 357/2005 Sb. Ani zde to v‰ak nebylo bez
problémÛ. Pﬁíspûvek byl sice Toníkovi pﬁiznán, ale aÏ po znaãn˘ch
prÛtazích.
Toník proto poÏádal dne 11. prosince 2006 Ministerstvo práce a
sociálních vûcí (MPSV) o zadostiuãinûní za prÛtahy v ﬁízení, a to ve
v˘‰i 6.000,- Kã. MPSV v‰ak Toníka pﬁehlíÏelo a vÛbec mu
neodpovûdûlo. Toník se tedy obrátil na soud. Dne 26. kvûtna 2008
soudce Obvodního soudu pro Prahu 5 Mgr. Jindﬁich Kysela uznal, Ïe
zadostiuãinûní Toníkovi náleÏí, av‰ak jen ve v˘‰i 3.000,- Kã. Náhradu
nákladÛ soudního ﬁízení soudce nikomu nepﬁiznal. Toník si v‰ak ﬁekl:
„Pro stanovení v˘‰e zadostiuãinûní neexistují Ïádné tabulky. Já jsem
nemohl pﬁedpokládat, jaké zadostiuãinûní bude soudce povaÏovat
za pﬁimûﬁené. JestliÏe povaÏoval za správné 3.000,- Kã, budiÏ, ale
proã mnû nepﬁiznal náhradu nákladÛ právního zastoupení? To je
pﬁece nespravedlivé.“
Toník se tedy neodvolal kvÛli tomu, Ïe mu byly pﬁiznány pouze
3.000,- Kã, ale pouze proto, Ïe mu nebyla pﬁiznána náhrada nákladÛ
právního zastoupení.
JenÏe senát Mûstského soudu v Praze (JUDr. Anisja Pillerová, JUDr.
Zuzana Hrãková a Mgr. Lubor Vesel˘) dne 16. bﬁezna 2009 ﬁekl, Ïe
rozsudek soudu prvního stupnû byl správn˘, a Toníkovi náhradu
právního zastoupení také nepﬁiznal.
Toník se tedy obrátil na Ústavní soud. A ten mu dal za pravdu. Senát
ve sloÏení JUDr. Franti‰ek DuchoÀ, JUDr. Ivana JanÛ a JUDr. Vojen
Güttler do‰el dne 5. srpna 2009 k závûru, Ïe ToníkÛv nárok byl ve své
podstatû oprávnûn˘, nebyl nijak extrémní a Toník nemohl soudcovu
úvahu o pﬁimûﬁenosti pﬁedvídat. Proto mu náhrada právního
zastoupení náleÏí.
Dodateãn˘mi ﬁízeními se ov‰em tyto náklady znaãnû nav˘‰ily. Soudce
Mgr. Jindﬁich Kysela je nakonec dne 15. prosince 2009 spoãítal na
16.898,- Kã a MPSV je Toníkovi uhradilo spolu s onûmi 3.000,- Kã za
samotné zadostiuãinûní.
Pouãení a povzbuzení: JestliÏe se u soudu oprávnûnû domáhá‰
zadostiuãinûní za prÛtahy nebo jin˘ nesprávn˘ úﬁední postup, nemusí‰
se bát, Ïe ti nakonec bude pﬁiznána tak malá ãástka, Ïe z ní
nezaplatí‰ ani svého advokáta.
¤ízení o jednorázovou ãástku podle zákona ã. 261/2001 Sb. Soudní
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rehabilitace také zakládala nárok na jednorázovou ãástku podle
zákona ã. 261/2001 Sb. Pokud jde o uvûznûní za „sdruÏování proti
republice“, s tím problém nebyl. âSSZ Toníkovi ãástku pﬁiznala dne
19. 2. 2004. Ale za období, kdy byl vûznûn kvÛli vojenské sluÏbû, byla
Ïádost zamítnuta s odÛvodnûním, Ïe „odsouzení nebylo zru‰eno
podle zákona ã. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, nebo podle
zákona ã. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického reÏimu“.
Toník v‰ak mûl za to, Ïe kdyÏ byl rozsudek zru‰en podle trestního
ﬁádu a následnû byla vyslovena úãast na soudní rehabilitaci podle
zákona ã. 119/1990 Sb., mûl by mít na jednorázovou ãástku nárok
stejnû, jako kdyby ke zru‰ení do‰lo podle zákona ã. 119/1990 Sb.
nebo podle zákona ã. 198/1993 Sb.
Nastal soudní spor, kter˘ se dostal aÏ k roz‰íﬁenému senátu Nejvy‰‰ího
správnímu soudu. (RÛzné senáty totiÏ rozhodovaly rozporuplnû, a
tak mûlo dojít k sjednocení stanoviska.)
Sedmiãlenn˘ roz‰íﬁen˘ senát (JUDr. Josef Baxa, JUDr. Brigita
Chrastilová, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Václav Novotn˘, JUDr.
Milu‰e Do‰ková, JUDr. Marie Souãková a JUDr. Marie Turková) se
se‰el 22. ãervence 2005 a rozhodl, Ïe Toník za vûznûní kvÛli
vojenské sluÏbû (a potaÏmo ani jiní ve stejném právním postavení) na
jednorázovou ãástku podle zákona ã. 261/2001 Sb. nárok nemá,
neboÈ odsuzující rozsudek nebyl zru‰en „podle zákona ã. 119/1990
Sb. nebo podle zákona ã. 198/1993 Sb.“ a následné prohlá‰ení
úãasti na soudní rehabilitaci „bylo vydáno úãelovû právû jen kvÛli
moÏnému splnûní nároku na dávku, nikoli z dÛvodu ﬁe‰ení situace
neupravené zákonem“.
Na základû tohoto rozhodnutí pak byla jednorázová ãástka odmítnuta
nejen Toníkovi, ale i ﬁadû dal‰ích osob ve stejném právním postavení.
Nejvy‰‰í správní soud pﬁi svém rozhodování ov‰em nevûdûl, Ïe 2.
ãervna 2005 vydal Ústavní soud nález ve vûci Víta Fialy (sp. zn. I. ÚS
605/03) a zde do‰el k závûru zcela opaãnému, Ïe totiÏ lidé v tomto
právním postavení nárok na jednorázovou ãástku mají. A proã to
Nejvy‰‰í správní soud dne 22. ãervence 2005 nevûdûl a ani vûdût
nemohl? Jednodu‰e proto, Ïe nález Ústavního soudu byl veﬁejnû
vyhlá‰en aÏ 3. srpna 2005.
Existovaly tedy dva zásadnû odli‰né právní názory a právní chaos
tomu odpovídající. KdyÏ se vûc dostala k Nejvy‰‰ímu správnímu
soudu, ten si rozhodoval podle svého roz‰íﬁeného senátu. A Ústavní
soud si také trval na svém, napadené rozsudky ru‰il a vracel je k
novému projednání. A Nejvy‰‰í správní soud Ïádosti znovu zamítal.
Toto „dvojpráví“ trvalo dva roky. Vûc se nakonec vyhrotila, kdyÏ
Nejvy‰‰í správní soud znovu zamítl nárok Víta Fialy a ten se opût
obrátil na Ústavní soud. Popuzení soudci Ústavního soudu (senát ve
sloÏení: JUDr. Vojen Güttler, JUDr. Franti‰ek DuchoÀ, JUDr. Ivana
JanÛ) pak v novém nálezu, vyhlá‰eném dne 14. 8. 2007 (sp. zn. I. ÚS
712/05), konstatovali, Ïe Nejvy‰‰í správní soud nerespektováním
pﬁedchozího nálezu poru‰il ãlánek 89 odst. 2 Ústavy âR, a v˘slovnû
uvedli: „Pro odstranûní jak˘chkoli pochybností Ústavní soud
konstatuje, Ïe vzhledem ke specifické povaze pﬁedmûtné vûci je
tﬁeba, pﬁi jejím posuzování, ctít úãel a smysl zákonÛ ã. 119/1990 Sb.
a ã. 261/2001 Sb., které mûly pﬁedev‰ím za cíl nápravu kﬁivd
zpÛsoben˘ch pﬁedchozím reÏimem. S ohledem na to je tudíÏ tﬁeba
posoudit i … pﬁedloÏené usnesení o soudní rehabilitaci jako splnûní
podmínky pro vyplacení jednorázové ãástky, i kdyÏ bylo toto usnesení
vydáno v reÏimu obecného trestního ﬁízení, a nikoli v reÏimu zákona
ã. 119/1990 Sb.“
Tento nález znamenal zlom i pro Toníka. Aãkoli svÛj vlastní boj u
soudÛ definitivnû prohrál (jeho ústavní stíÏnost byla bez vûcného
projednání z formálních dÛvodÛ odmítnuta 17. ﬁíjna 2007), âSSZ mu
dne 11. 4. 2008 jednorázovou ãástku podle zákona ã. 261/2001 Sb.
pﬁiznala i za období jeho vûznûní kvÛli odmítnutí vojenské sluÏby.
(·lo o doplatek ve v˘‰i 79.991,- Kã.) A âSSZ postupnû ãástku
pﬁiznala i ostatním, kteﬁí se o ni znovu pﬁihlásili.
Pouãení a povzbuzení: I kdyÏ svÛj vlastní boj u soudÛ mÛÏe‰ zcela
prohrát, pﬁesto na základû rozhodnutí v jiné vûci mÛÏe‰ svého
zákonného práva dosáhnout. A pokud ti âSSZ v minulosti
jednorázovou ãástku podle zákona ã. 261/2001 Sb. odepﬁela ze
stejn˘ch dÛvodÛ jako Toníkovi, mÛÏe‰ o ni znovu poÏádat. Pokud
âSSZ dodateãnû vyhovûla Toníkovi, lze doufat, Ïe vyhoví i tobû.
Kdo to bude platit? Jak bylo uvedeno v˘‰e, jednorázovou ãástku
podle zákona ã. 261/2001 Sb. Toník dostal, aãkoli soudní ﬁízení
prohrál. Vznikla v‰ak otázka: Kdo má platit ze soudního ﬁízení v˘lohy,
které dosáhly 28.115,- Kã?
Toník mûl za to, Ïe pokud se nakonec ukázalo, Ïe byl v právu, mûlo
by to hradit MPSV, do jehoÏ rezortu spadá âSSZ. JenÏe MPSV ani
soudy ToníkÛv názor nesdílely.
MPSV Toníkovu Ïádost jednodu‰e ignorovalo. A Obvodní soud pro
Prahu 5 (Mgr. Zdenûk VáÀa) i Mûstsk˘ soud v Praze (JUDr. Marcela
Kuãerová, JUDr. Blanka Kapitánová a Mgr. Patricie Adamiãková)
ﬁekly, Ïe Toník v‰echny soudy o jednorázovou ãástku podle zákona
ã. 261/2001 Sb. prohrál, proto mu Ïádná náhrada v˘dajÛ nenáleÏí a
naopak musí je‰tû zaplatit advokáta, kterého si najalo MPSV. (Za
ﬁízení u první instance 15.815,- Kã, za odvolací ﬁízení 15.101,- Kã,
celkem 30.916,- Kã.)
Toník se proto obrátil na Ústavní soud. A jeho senát (JUDr. Miloslav
V˘born˘, prof. JUDr. Pavel Holländer a doc. JUDr. Michaela Îidlická)
ve svém nálezu ze dne 2. bﬁezna 2010 rozhodl, Ïe Toník sice nemÛÏe
Ïádat onûch 28.115,- Kã, ale rozhodnû není dÛvod, aby platil dal‰ích
30.916,- Kã advokátovi, kterého si najalo MPSV. Proã? ProtoÏe
MPSV má t˘m odborn˘ch pracovníkÛ právního odboru a placení
externího advokáta není úãeln˘m vynaloÏením prostﬁedkÛ. Jin˘mi
slovy, MPSV muselo onûch 30.916,- Kã Toníkovi vrátit.
Pouãení a povzbuzení: JestliÏe v jednoduchém sporu Ïádá‰ stát o
náhradu ‰kody, nemusí‰ se bát, Ïe si proti tobû ministerstvo najme
drahého advokáta, kterého pak nebude‰ moci zaplatit.
Závûr: Aãkoli Toník zemﬁel, lze si pﬁedstavit, Ïe jeho jméno a jeho
skutky víry z doby pﬁed témûﬁ 60 lety obsahuje „pamûtní kniha pro ty,
kdo mají bázeÀ pﬁed Jehovou“. (Bible, Malachiá‰ 3:16) Do této knihy
zatím nahlédnout nemÛÏeme, av‰ak dostupné jsou pro nás ústavní
nálezy, svûdãící o tom, jak ,moudﬁí‘ tohoto svûta v Toníkovû vûci
postupnû mûnili své ,po‰etilé‘ sm˘‰lení. (Bible, 1. KorinÈanÛm 1:19,
20, 25, 27).
26. 12. 2010 zapsal: L. Müller
***
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Ani dvû asistence
Kaberleho nepomohly
Toronto-Carolina 3:4 (2:3, 1:0, 0:1)
V úter˘ se tﬁikrát dostala Carolina do vedení a tﬁikrát
Toronto vyrovnalo. KdyÏ v 55. minutû vystﬁelil
obránce Caroliny Tim Gleason od modré a jeho
stﬁelu teãoval je‰tû Patrick Dwyer a puk skonãil za
zády brankáﬁ Gustavssona bylo patrné, Ïe se asi
situace po ãtvrté nezopakuje a Ïe Hurikáni si jiÏ
vítûzství podrÏí. Na této skuteãnosti jiÏ nic nezmûnily
ani dvû torontské pﬁesilovky v závûru utkání ani
témûﬁ dvouminutová hra bez brankáﬁe. Na
koneãném v˘sledku 3:4 se jiÏ skuteãnû nic
nezmûnilo. Maple Leafs tedy nepomohly ani dvû
asistence Tomá‰e Kaberleho. On sám komentoval
utkání takto:
TK: Bylo to velice vyrovnané utkání. Myslím si, Ïe
jsme si nezaslouÏili dnes prohrát, ale takové zápasy
jsou. Musíme bojovat dál. Po vítûzství v East
Rutherfordu s New Jersey 4:1 26. prosince 2010
nám to dnes nevy‰lo. Obû utkání jsme hráli dobﬁe.
Musíme tedy vyhrát ve ãtvrtek proti Columbusu.
ABE: Bûhem utkání Carolina ãtyﬁikrát vedle. Po
ãtvrté jste to jiÏ nesrovnali. Není to psychicky
nároãné stále dotahovat?
TK: KdyÏ se dotahuje, tak to není tak jednoduché.
·koda, Ïe jsme se nedostali do vedení za stavu 2:2
nebo 3:3. To by nás dostalo na konû.
ABE: V dlouhodobé tabulce jste se dostal na
deváté místo v poãtu odehran˘ch zápasÛ mezi
v‰emi hráãi Maple Leafs; co tohle ãíslo pro vás
znamená?
TK: Na tahle ãísla se vût‰inou ãlovûk dívá, kdyÏ
skonãí s hokejem. Jsem rád, Ïe jsem zde takovou
dobu. Hraji zde rád, protoÏe jsou zde v˘borní diváci.
Také jsem rád, Ïe se mi zranûní vyh˘bají. Doufám,
Ïe mám nûjak˘ ten pátek zde je‰tû pﬁed sebou.
ABE: Za Toronto hrával Jiﬁí Tlust˘, dnes v dresu
Caroliny chybûl, jste spolu v kontaktu?
TK: Jiﬁí je zranûn˘ a do Toronta nepﬁicestoval.
Obãas si zavoláme. Hlavnû jsme v kontaktu v létû,
kdy trénujeme spolu i s Tomá‰em Plekancem.
TakÏe jsme stále kamarádi a urãitû je rád, Ïe dostal
‰anci v Carolinû. Pﬁeji mu, aby se brzy uzdravil a byl
zpátky na ledû.
ABE: A na závûr pﬁání do nového roku 2011?
TK: Hlavnû zdraví s víc vyhrávat, tak jak tomu bylo
na zaãátku sezóny, abychom mûli opût nûjakou tu
vítûznou ‰ÀÛru.
***

Toront‰tí vystﬁíleli prach
v první tﬁetinû
Toronto-Columbus 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)
Obû muÏstva zaujímala pﬁed ãtvrteãním utkáním ve
sv˘ch konferencích 13. místo a poslední místo v
Severov˘chodní a Centrální divizích. Rozdíl v‰ak
byl v tom, Ïe Toronto ztrácelo na osm˘ Montreal
dvanáct bodÛ, zatímco Columbus na osmé Chicago
pouhé ãtyﬁi body. A tento náskok se po prohﬁe
Chicaga doma se San Jose 3:5 je‰tû sníÏil. V utkání
byli na ledû hned tﬁi ãe‰tí obránci: torontsk˘ Tomá‰
Kaberle odehrál 23:31 minut, zatímco Jan Hejda v
dresu modrokabátníkÛ 21:33 minut a Rostislav
Klesla 18:38. Tentokrát jsme nechali zhodnotit
utkání ãeské hráãe z Ohia Jana Hejdu a Rostislava
Kleslu.
JH: Bylo to velice vyrovnané utkání a rozhodly
urãité momenty v utkání a také to, Ïe jsme mûli ve
tﬁetí tﬁetinû více ‰tûstí a dali jsme gól, kter˘ rozhodl.
RK: Byla to pro nás dÛleÏitá v˘hra. Potﬁebovali
jsme body a to se nám splnilo. Bylo to tûÏké hrát
proti Torontu. Nevûdûli jsme, co mají za plán a jak
chtûjí hrát. Zkou‰eli jsme proto hodnû forãekovat a
nedat jim prostor. Bereme dva body.
ABE: V‰iml jsem si, Ïe jste v jeden okamÏik
naskoãil na led, ale v zápûtí jste mûli v˘hodu
pﬁesilovky a zase jste z ledu odjel. Za cel˘ zápas
pﬁi pﬁesilovkách pouze tﬁi vteﬁiny. Nehrajete je
vÛbec?
RK: Po pﬁíchodu trenéra Scotta Arniela jsem dostal
defenzívní roli. Na pﬁesilovky nechodím. Dostávám
se na led pomûrnû ãasto. SnaÏím se to plnit na sto
procent. Zatím se mi to daﬁí (nejlep‰í v muÏstvu v
hodnocení plus/minus +14, pozn. red.). Po zranûní
jsem tedy v pohodû. KdyÏ se bude vyhrávat, beru
kaÏdou roli.
ABE: Jaké je hokejové zázemí v Columbusu?
JH: Stadion je perfektní, pomûrnû nov˘. Fanou‰ci
se o hokej stále víc zajímají. Samozﬁejmû, kdyÏ
jsme se jednou dostali do play-offs, tak zájem
vzrostl. Loni sezóna nevy‰la a hned se to odrazilo
na náv‰tûvách. Není to tak velké mûsto a máme
velkou konkurenci ve fotbalovém univerzitním t˘mu
Ohio State, o kter˘ mají lidé vût‰í zájem.
ABE: A Columbus jako mûsto?
RK: Îije se tam dobﬁe, není to New York ani
Toronto nebo LA. Mnû to docela vyhovuje, je tam
pohoda. Asi bych byl rad‰i, kdybychom se dostali
do play-off. Hlavnû jde o hokej. Na mûstu tak
nezáleÏí.
ABE: Letos zasáhla v˘chod Spojen˘ch státÛ

snûhová kalamita, postihla vás také?
JH: Mûli jsme letos v Columbusu hodnû málo
snûhu, vloni ho bylo víc. Mrzlo, ale snûhu nebylo
moc.
ABE: Kde hrajete rádi a kde neradi?
JH: ZáleÏí na tom, jak kvalitní je led. Nejlep‰í je asi
v Minnesotû. Je tam také pﬁíjemn˘ stadion. Líbí se
mi také Vancouver. Nepﬁíjemné je hrát v New
Yorku s Islanders. Nûkomu se líbí Madison Square
Garden, já ji moc rád nemám.
RK: Nerad v New Yorku proti Islanders, v
Edmontonu je ‰patné osvûtlení. Rád v San José,
zde v Torontu je skvûlá atmosféra, a také v Los
Angeles.
ABE: Jak se chystáte na poslední den v roce?
JH: Hrajeme veãer zápas doma. Asi po zápase
pﬁijedu domÛ, pﬁipiji si s manÏelkou, jestli dûti
budou vzhÛru, tak i se star‰í dcerou a na Nov˘ rok
odjíÏdíme na devítidenní zájezd do Kalifornie. Urãitû
to nebudou bouﬁlivé oslavy.
ABE: A pﬁání do Nového roku?
RK: Osobnû, aby mi vydrÏelo zdraví, pro muÏstvo,
aby se dostalo do play-offs. Zdraví také pro ostatní
lidi a dÛleÏit˘ je mír pro v‰echny.
***
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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.

Málem druh˘ kolaps
Toronto-St. Louis 6:5
(1:2, 3:0, 1:3 - 3:2)
KdyÏ ke konci 42. minuty Phil Kessel vstﬁelil svoji
druhou branku v utkání a dostal Maple Leafs do
vedení 5:2, zdálo se, Ïe o utkání je rozhodnuto.
Nikdo si v Air Canada Centre nepﬁipustil, Ïe by
mohlo dojít bûhem ãtyﬁiadvaceti hodin k opakování
stﬁedeãní kanadské tragédie tentokrát s herci
torontsk˘ch javorov˘ch listÛ. JenÏe hráãi ze St.
Louis nemínili odevzdat se truchlivému blues a
kdyÏ Brad Winchester vûren svému jménu v 47.
minutû prostﬁelil torontsk˘ obrann˘ val, domácí
zpanikaﬁili a ani oddechov˘ ãas trenéra Rona
Wilsona je neuklidnil a po dal‰ích sedmi minutách
byl na ukazateli skóre stav 5:5. Pﬁi páté brance
uvolnil Matta D’Agostiniho skvûlou nahrávkou do
jízdy Vladimír Sobotka. Na ‰tûstí pro domácí se
kolaps neopakoval a utkání se prodluÏovalo. Bûhem
prodlouÏení v‰ak ani jedna ze ‰esti stﬁel St. Louis
neskonãila v Gustavssonovû brance a tak do‰lo na
samostatné nájezdy, které dopadly lépe pro Toronto.
V dresu St. Louis se nedaﬁilo slovenskému
gólmanovi Jaroslavu Halákovi, kter˘ byl v druhé
tﬁetinû vystﬁídán Conklinem. V dresu St. Louis si
pﬁipsal v hodnocení plus/minus jeden kladn˘ bod
Roman Polák a Vladimír Sobotka jednu asistenci
právû pﬁi vyrovnávací brance D’Agostiniho.
Na otázku jestli by Roman Polák bral bod v poslední
tﬁetinû za stavu 2:5, odpovûdûl: „Asi bych to bral,
ale myslím si, Ïe jsme mûli na víc a mohli jsme i
vyhrát. Vytvoﬁili jsme si v závûru utkání a v
prodlouÏení velk˘ tlak, ale nedokázali jsme utkání
dotáhnout do vítûzného konce.
ABE: Jak hodnotíte celé utkání?
RP: Mûli jsme ‰patn˘ zaãátek. Inkasovali jsme
náhodn˘ gól po patnácti vteﬁinách. To se stane, ale
nehráli jsme dobﬁe. Pak jsme se trochu zvedli, ale
druhá tﬁetina nám opût utekla. Musíme hrát naplno
‰edesát minut a ne tﬁicet, pak ne, a pak deset.
ABE: V této sezónû byl to vá‰ pouze patnáct˘
zápas, proã?
RP: Mûl jsem zranûnou ruku. V sedmém zápasu
proti Pittsburghu mnû Crosby poranil ‰lachy.
ABE: UÏ je to v poﬁádku?
RP: UÏ je to v poﬁádku, pouze pohyb je trochu
omezen.
ABE: Líbí se vám v St. Louis?
RP: I kdyÏ jsem zatím nikde jinde nebyl, tak jsem
zde spokojen a nemûnil bych.
ABE: Jak na vás zapÛsobila torontská zima?
RP: ·patnû. Nemám rád zimu. V St. Louis ji také
trochu máme, ale málo snûhu.
A jak svou asistenci hodnotil Vladimír Sobotka?
VS: Asistenci jsem moÏná zaznamenal, ale také
jsem nahrál torontskému Kesslovi na gól, kter˘
jsme dostali…
ABE: TakÏe dvû asistence…
VS: TakÏe dvû asistence… Jinak to byl dobr˘
zápas dotáhli jsme to aÏ do nerozhodného stavu.
Pak jsme prohráli v nájezdech, ale to uÏ je loterie,
tam musíme dávat góly nebo gólman nûco chytit.
BohuÏel. Musíme si pohlídat ‰patné pﬁihrávky,
obzvlá‰tû mne to mrzí. Potom jsme nehráli s pukem
dobﬁe. Musíme nahazovat víc puky, lépe pracovat
v rohu kluzi‰tû a víc stﬁílet.
ABE: ¤ekl jste, Ïe samostatné nájezdy jsou
loterií. Jezdíte je také nûkdy?
VS: V AHL jsem je jel, ale v NHL ãekám na
premiéru.
ABE: MÛÏete porovnat Boston, kde jste hrál se
St. Louis…
VS: Hokejovû se mi víc daﬁí v St. Louis a jsem tu víc
spokojen˘. Hraji v oslabení i pﬁi pﬁesilovkách. Dnes
témûﬁ dvacet minut na ledû, coÏ mi stra‰livû
vyhovuje. Mám rád i mûsto. Fanou‰ci jsou v˘borní
jako v Bostonu. To je tu témûﬁ v‰ude aÏ na Phoenix.
Mám rád i úÏasnou atmosféru v Torontu. ·koda
jen, Ïe jsme nevyhráli.
Ale‰ Bﬁezina, Toronto
***

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
***

***

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Padající Ïena

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

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

Hockey

39. kolo: Tﬁinec-Vítkovice 6:1, Zlín-PlzeÀ 2:3 (PP),
Sparta-Karlovy Vary 2:3 (SN), Budûjovice-Liberec
27. kolo: Pardubice-Sparta 4:1, Slavia-Litvínov 4:0, Boleslav-Pardubice 6:8, Litvínov-Kladno 3:1,
3:2, Zlín-Liberec 2:3 (SN), Vítkovice-Budûjovice Slavia-Brno 4:1.
4:6, PlzeÀ Karlovy-Vary 5:4, Kladno-Boleslav 2:1,
Brno-Tﬁinec 4:3 (SN).
Tabulka
28. kolo: Karlovy Vary-Liberec 2:3, Tﬁinec1. Vítkovice
39
127:99
72
Pardubice 3:0, Zlín-Slavia 3:1, Sparta-Kladno 6:3,
2. Tﬁinec
39
127:103
71
Budûjovice-PlzeÀ 2:3 (SN), Boleslav-Brno 2:3 (SN),
3. Liberec
39
113:107
68
Litvínov-Vítkovice 3:1.
4. Zlín
39
123:103
66
29. kolo: Vítkovice Liberec 5:4, Kladno-Zlín 3:2
5. Pardubice
39
112:98
66
(SN), Boleslav-Tﬁinec 3:2 (SN), Sparta-PlzeÀ 4:3,
6. Slavia
39
108:102
62
Pardubice-Karlovy Vary 3:4 (PP), Brno-Litvínov
7. Budûjovice
39
119:106
61
4:1, Slavia Budûjovice 4:1.
8. Vary
39
122:115
58
30. kolo: Liberec-PlzeÀ 5:6, Tﬁinec-Kladno 2:1
9. Brno
39
99:102
56
Litvínov-Pardubice 3:1,Budûjovice-Boleslav 10:2,
10. Litvínov
38
97:123
54
Karlovy Vary-Vítkovice 3:4(PP), Slavia-Sparta 3:2,
11. Plze
39
122:124
47
Zlín-Brno 3:2.
12. Sparta
38
87:108
40
31. kolo: Pardubic-Liberec 2:3(PP), Brno-Karlovy
13. Kladno
39
82:122
29
Vary 2:4, Tﬁinec-Sparta 1:5, PlzeÀ-Litvínov 3:4
14. Boleslav
39
98:124
19
(SN), Kladno-Budûjovice 4:0, Boleslav-Zlín 0:2,
Vítkovice-Slavia 7:1, 32. kolo: Sparta-Brno 3:2,
Vítkovice-PlzeÀ 6:4, Zlín-Tﬁinec 3:2, LitvínovBoleslav 3:5, Budûjovice-Pardubice 1:3, Karlovy K neuvûﬁitelnému zvratu do‰lo ve finále MS juniorÛ, kdy
Kanada vedla po dvou tﬁetinách nad Ruskem 3:0. V
Vary-Kladno 3:4(PP), Slavia-Liberec 7:1.
33. kolo: Boleslav-Sparta 0:2, Slavia-Karlovy Vary závûreãné tﬁetinû v‰ak pûtkrát inkasovala a prohrála 3:5.
3:2, Pardubice-PlzeÀ 1:2(PP), Tﬁinec-Budûjovice âe‰i i Slováci se nakonec v A skupinû MS udrÏeli, pﬁestoÏe
museli bojovat o záchranu. V zájemném zápase o sedmé
4:3 (SN), Zlín-Litvínov 7:2, Kladno-Vítkovice 3:4(PP), místo vyhrála âR 5:2. V kanadsk˘ch mediích se hovoﬁilo
Brno-Liberec 3:4.
po finále o nejvût‰ím kolapsu v hokejové historii, ale ve
34. kolo: Sparta-Zlín 0:4, Vítkovice-Pardubice 2:1 skuteãnosti k podobn˘m v˘padkÛm v minulosti do‰lo
(SN), Budûjovice-Brno 5:4, Karlovy Vary-Boleslav nûkolikrát. V roce 1972 v prvému utkání série století vedla
4:1, Litvínov-Tﬁinec 6:3, Slavia-PlzeÀ 3:1, Liberec- Kanada 2:0, nakonec prohrála 3:7, v pátém zápasu vedla
v Moskvû pár minut pﬁed koncem 4:1, ale prohrála 4:5. V
Kladno 4:2.
35. kolo: Kladno-PlzeÀ 2:3, Tﬁinec-Karlovy Vary roce 1979 byl stav utkání mezi v˘bûrem NHL a SSSR v
polovinû zápasu 0:0, pak Gainey udûlal chybu ve stﬁedním
4:3 (PP), Vítkovice-Brno 2:3 (SN), Boleslav-Liberec pásmu a zápas se skonãil 0:6. V roce 1981 Kanada ve
2:3 (PP), Budûjovice-Zlín 4:0, Slavia-Pardubice finále Svûtového poháru prohrála dokonce 1:8, aãkoliv
1:5, Sparta-Litvínov odloÏeno na 25. 1. 2011.
první zápas vyhrála 7:3. Na juniorské úrovni k takovému
36. kolo: Pardubice-Brno 4:2, Liberec-Tﬁinec 2:3, obratu snad do‰lo poprvé.
***
Slavia-Kladno 4:3, Karlovy Vary-Litvínov 4:1,
Vítkovice-Zlín 2:3, PlzeÀ-Boleslav 2:4, BudûjoviceSparta 2:1.
30. kolo: Slovan-HK Orange 20 6:0.
37. kolo: Tﬁinec-Slavia 5:3, Kladno-Pardubice 4:3 31. kolo: HK Orange 20-Poprad 1:2, Îilina-Poprad 2:1
(SN), Zlín-Karlovy Vary 5:4 (SN), Litvínov- (SN), Nitra-Ko‰ice 5:6, Slovan-Zvolen 2:3 (SN),
Budûjovice 4:3, Brno-PlzeÀ 2:3, Boleslav-Vítkovice Bystrica-Martin 3:4, Skalica-Trenãín 2:3 (SN).
2:7, Liberec-Sparta 3:2.
32. kolo: Poprad-Skalica 5:2, Trenãín-Ban. Bystrica
38. kolo: Karlovy Vary-Budûjovice 2:3 (SN), Slavia- 2:1, Martin-Slovan 3:2, Zvolen-Ko‰ice 1:2 (SN), NitraBoleslav 5:2, Vítkovice-Sparta 4:3, Pardubice-Zlín Îilina 5:4.
2:4, Brno-Kladno 1:3, PlzeÀ-Tﬁinec 3:0, Liberec- 33. kolo: Nitra-Poprad 2:3, Îilina-Zvolen 2:3, Ko‰iceMartin 5:2, Slovan-Trenãín 5:1, Bystrica-Skalica 2:1.
Litvínov 6:3.

Tipsport extraliga

MS juniorÛ

Slovnaft extraliga

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.21.satellite1-416.com
www.21.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

***
NHL
Nejnovûj‰í rozhovory s ãesk˘mi a
slovensk˘mi hráãi v NHL
www.nhl.zpravy.ca
www.nhl.satellite1-416.com
www.zpravy.org/nhl
***

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

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

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

34. kolo: Poprad-Ban. Bystrica 3:2 (SN), SkalicaSlovan 2:3 (SN), Trenãín-Ko‰ice 4:1, Martin-Îilina 1:2,
Zvolen-Nitra 1:3.
35. kolo: Zvolen-Poprad 4:5, Nitra-Martin 3:2, ÎilinaTrenãín 3:2 (PP), Ko‰ice-Skalica 8:2, Slovan-Ban.
Bystrica 3:1.
36. kolo: Poprad-Slovan 4:5 (PP), Bystrica-Ko‰ice 2:1
(SN), Skalica-Îilina 1:3, Trenãín-Nitra 6:4, MartinZvolen 5:3.
37. kolo: Martin-Poprad 1:2, Trenãín-Zvolen 3:5,
Skalica-Nitra 2:3, Bystrica-Îilina 2:3, Slovan-Ko‰ice
0:4
38. kolo: Poprad-Ko‰ice 4:5 (SN), Îilina-Slovan 1:5,
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Nitra-Ban. Bystrica 5:6 (PP), Zvolen-Skalica 1:2, MartinTrenãín 4:1.
39. kolo: Trenãín-Poprad 1:3, Skalica-Martin 3:2,
Bystrica-Zvolen 2:3 (SN), Slovan-Nitra 3:5, Ko‰iceÎilina 4:2.
40. kolo: Poprad-Îilina 3:1, Ko‰ice-Nitra 3:2 (PP),
Zvolen-Slovan 1:3, Martin-Ban. Bystrica 5:3, TrenãínSkalica 4:1.
41. kolo: Skalica-Poprad 3:5, Bystrica-Trenãín 2:3,
Slovan-Martin 5:4, Ko‰ice-Zvolen 2:4, Îilina-Nitra 3:4.
42. kolo: Poprad-Nitra 3:2, Zvolen-Îilina 3:2, MartinKo‰ice 1:2 (PP), Trenãín-Slovan 0:3, Skalica-Ban.
Bystrica 1:3.

Tabuºka
1. Ko‰ice
2. Poprad
3. Bystrica
4. Zvolen
5. Slovan BA
6. Trenãín
7. MHC Mountfield
8. Skalica
9. Nitra
10. Îilina
11. HK Orange 20

44
44
43
44
44
44
44
44
44
43
20

159:82
142:93
138:105
128:113
128:113
111:131
119:137
117:137
122:154
101:130
25:95

102
90
77
68
67
66
61
55
53
47
1

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!

Royal Le Page, Signature Realty
Independant owned and operated Brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.com

Zdroj ČSOB
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Pohyb kanadského dolaru vůči koruně v roce 2010

