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KdyÏ odchází kapela…

ÚNOR
KdyÏ pr˘ jde únor berou se hvûzdy. Hvízdá jim na prsty mráz.
„Obleã se.
ObraÈ zrcadlo ke zdi.”
Nejvy‰‰í ãas!
Jde svatá Dorota nebíãkem ‰perkovn˘m,
hlavu má v náruãí - pláãe.
Jen sem tam zem a pluh. Jak smutek za nehty.
Jen sem tam koroptev. Jak ãerné svûdomí.
Jen sem tam kurentem cos na kﬁe kroucí psáno.
„Obleã se.
Sly‰í‰? Zapal hromniãku.”
V bábelu metelic a trníãek a Ïlun
zaslechnem z mlejna klapat naprázdno
oãarované kolo.
Obejdem tﬁikrát úl.
Aby byl slad‰í med.
Obejdem tﬁikrát stÛl.
Abychom smûli zpût.
Ne‰íj nic!
I po jehliãce sjedou blesky
na Hromnice, barbarské jak HÛni!
Z brokovnice pod kÛlnou se kouﬁí.
A ﬁeka Labe - jak stﬁelená do úst leÏí tu naznak, smrtelnû bílá,
líÏou jí nohy, líÏou jí ruce
z Libice,
z Tetína,
ze Stadic
saÀoví psi.
„Sly‰í‰?”
Hﬁímá.
Pozdû bát se. Pozdû ptát se. Pozdû smát se.
Padni, kde stojí‰ na zemi - a líbej ji
a hlaì ji hebk˘m slovem!
První hrom ji bolí dvakrát.
Pojì,
zdvihnem stÛl. A zdvihnem kalich. Pojì,
zdvihnem vozy po ma‰talích.
Tak.
A tni sekyrou po topor do hlíny - a
nech ji po tﬁi dny stát v kﬁemelové ránû.
NeboÈ je únor.
Divo‰ka husa hltá v letu sníh - a
medvûdice po skalinách ﬁvou, aÏ kﬁestní
hájky znûjí holátkÛm jak varhana. Jak prales.
Jde svatá Dorota nebíãkem ‰perkovn˘m jdou za ní v prÛvodu sluky a strnadli,
konopky,
kosové,
ãejky a skﬁivani jdou na trh nebesk˘ koupit si pí‰Èaliãku.
Ach,
ohnû pohanské! Má rukojemství! V‰ecko
se mi plete jíÀov˘m polem táhne ﬁídk˘ dav,
k Blaníku,
k Boﬁku,
k Jestﬁebí,
a ãerní svatí stojí prostﬁed vrat:
Drahota,
Sucho,
Mory,
Vojna,

aneb

poslední ze ãtyﬁ mu‰ket˘rÛ

Stará dobrá kapela (2001): Jiří Benda, Pavel Král, Tomáš Mašek a Bohouš Máca

Hlad——
a bílé modlení jde v patách procesí:
„DejÏ Pán BÛh dobré jitro,
vodo Jordánská —”
a syká na pole,
a syká na lesy:
„Ty hledí‰ do nebe,
já hledím do tebe,
na vûky vûkÛv,
ámen.”
Karel ·iktanc
âesk˘ orloj
Na pﬁelomu ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch let vydala bratislavská
skupina Prúdy krásnou desku s nezapomenuteln˘mi
písniãkami jako Balada o smutnom Jánovi, kdy si mládenec
Ján mohl vybrat mezi starou, v‰ední a plesnivou pravdou a
mladou, krásnou a vábivou lÏí. Mezi nimi byla i nikoliv
smutná, zároveÀ v‰ak nostalgická Keì odchádza kapela.
Torontské Nové divadlo uvedlo Hubaãovu hru s podobn˘m
názvem Stará dobrá kapelu, pokud vím dvakrát. Naposledy
pﬁed vánocemi v roce 2001.
âtyﬁi hlavní postavy v inscenaci byly: Jiﬁí Benda, Bohou‰
Máca, Tomá‰ Ma‰ek a Pavel Král. âtyﬁi skvûlí herci, ãtyﬁi
osobnosti. KaÏd˘ z nich byl nûãím zvlá‰tní, odli‰n˘. Nechci
zde tvrdit, Ïe byli velcí kamarádi, kteﬁí v hospÛdkách spolu
trávili voln˘ ãas. Nebyla to legendární parta brusiãe Karhana.
MoÏná to i nûkdy mezi nimi zajiskﬁilo. Na tolik nevidím pod
pokliãku Nového divadla, abych tyhle vûci posoudil a tvrdil
nûco, co není pravda. Miluji spí‰ drama neÏ veselohry a vím,
Ïe mnohdy za hotov˘m pﬁedstavením bylo i napûtí a nervozita,

Foto: archiv

coÏ mû právû fascinuje. Nejednou se stalo, Ïe nûkter˘ z této
ãtveﬁice hercÛ z nûjakého dÛvodu nemohl hrát a jin˘ se
bûhem pár dnÛ nauãil jeho roli a zvládl to tak, Ïe nikdo
nepoznal, to Ïe pÛvodnû mûl hrát nûco jiného. Byla to
skupina skvûl˘ch individualit, která dominovala hlavnû v
postãulíkovské dobû, kdy se zdálo, Ïe v divadlu vznikne
nenahraditelné vakuum. My, co jsme nebyli pﬁímo aktivní v
Novém divadle, jsme mûli ‰tûstí, Ïe jsme zde tuto ãtveﬁici
mûli a mûli se na koho dívat. Ti, co byli pﬁímo zapojení do
Nového divadla mûli je‰tû vût‰í ‰tûstí, Ïe mûli s k˘m hrát.
Nerad pouÏívám nesekulárních v˘razÛ, ale byl to BoÏí dar
pro torontskou emigraci. VÏdyÈ nevím, jestli mají nûco
podobného nûkde jinde, kde je ãeská ãi slovenská komunita
moÏná i poãetnûj‰í. Tﬁeba ve Vídni, v Mnichovû, v PaﬁíÏi ãi
Lond˘nû.
První z této ãtveﬁice ode‰el ve vûku 62 let pﬁed ãtyﬁmi roky
7. února 2007 Jiﬁí Benda. V ﬁíjnu téhoÏ roku neoãekávanû
Bohou‰ Máca. Shodou okolností jsem si na telefonním
záznamníku tento t˘den pﬁehrával nesmazané vzkazy, které
sahaly aÏ do loÀského léta. Pﬁedposlední z nich byl z ãervence
od Pavla Krále, Ïe umﬁel Tomá‰ Ma‰ek. A 6. února 2011
témûﬁ na den po Jiﬁím Bendovi Pavel Král, dvanáct dnÛ pﬁed
74. narozeninami.
Pokud si vzpomínám, naposledy jsme spolu hovoﬁili pﬁed
vánocemi v roce 2009 a Pavel Král recitoval úryvek z básnû
Prosinec od Karla ·iktance.
KdyÏ veãer skonãil, tak sám od sebe mi kníÏku pÛjãil se
slovy, abych s vrácením nespûchal. V kníÏce je vûnování od
Karla ·iktance z 22. ãervence 2003. Vzal jsem si ji s sebou
do Itálie a hlavnû v letadle jsem ji ãetl a asi místo mého
nekrologu, je lep‰í, kdyÏ zde zaznûla slova jeho oblíbeného
básníka, která jsou vûnována tomuto mûsíci.
(Vzpomínka J. âermáka na str. 4)
Ale‰ Bﬁezina
***
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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.
Internet: http://www.csbaptist.com/
20.3.2011 v 17:30: KáÏe A. Bﬁezina
KITCHENER-WATERLOO:German
Gospel Church, 223 Union St.E.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 13.3.2011.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 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: 13.3., 17.4.,
22.4.a 29.5. 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:
19. bﬁezna 2011v 10 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 19. bﬁezna 2011 v 17.
hod.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
20. bﬁezna 2011 v 11 hodin
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
budou oznámeny.

Valent˘nská veselice

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

Slovenská televize Slovensk˘ svet

Klub Martina Rázuse, kter˘ se soustﬁeìuje kolem
evangelického kostela sv. Pavla uvedl v sobotu
19. února 2011 hudební veãer se zpûvákem
Dominicem Fiorem (na snímku), kter˘ zpíval
klasické písnû od Deana Martina Everybody loves
sombody… ãi od Franka Sinatry Strangers in the
Night nebo My Way. V druhé polovinû Collegium
Musicum hrálo k poslechu a tanci Straussovy
valãíky.
***

Kalendáﬁ

vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin
opakování v úter˘ v 8:00 hodin

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

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

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

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

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

Tel.: 416-439-0792
Satellite 1-416
jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ
slouÏí vzájemnému pochopení a porozumûní.
Na‰im úkolem není ﬁíkat ãtenáﬁi, co si má myslet,
ale pﬁedat mu informace,
z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pﬁebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude
poru‰ena rovnováha, která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané
a autor zodpovídá za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

We acknowledge the financial support of the Government
of Canada through Canada Periodical Fund (CPF)
for our publishing activities.

26.2.(so) 9:30
Zimní sokolské hry v Horshoe Valley
Sokol Toronto
***
27.2. (ne) 17:00
Kaprálové kvarteto
Nokturna v mûstû
Hala kostela sv. Václava
***
3.3. (ãt) 19:30
Experience Bach’s St. John Passion
Mendelssohn Singers, Festival Orchestra
+ 5 great soloists
Koerner Hall
Box Office: 416-408-0208
***
5. 3. (so) 16:00
Valná hromada torontské poboãky
âSSK
35 Omskirk Ave., Toronto
***
6.3.(ne) 14:30
V˘roãní schÛze Sokola
Hala kostela sv. Václava
***
6. 3. (ne) 15:30
Portrét Milana Richtera
Mystery Dinner Theatre
2026 Yonge St., Toronto
***
11.3. (pá) 20:00
Sara Buechner hraje
Vítûzslavu Kaprálovou
v Glenn Gould Studio
CBC Building - Front Street
***
12.3. (so) 15:00
Oslava Ïivota Blanky Rohnové
Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
12.3. (so) 18:00
Polovnické hody
JK Productions
Re‰taurácia Cascada
755 Queensway East. Mississauga
***
27.3. (ne) 14:30
Hudba z opery âert a Káãa
St. Lawrence Centre for the Arts
416/366-7723
***
27.3. (ne) 17:00
Peter Stol - klarinet
Nokturna v mûstû
Hala kostela sv. Václava
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Gizelle Kerney - 95

Czech &Slovak Institutions

Paní Kerneyová je pozoruhodná Ïena.
Nejen proto, Ïe se 25. února 2011 doÏívá
95 let, ani ne proto, Ïe pﬁed necel˘mi
dvûma roky je‰tû ﬁídila auto, ale proto Ïe
dosud Ïije bohat˘ a pln˘ Ïivot. V poslední
dobû zvlá‰È ãasto vzpomíná na svoje
dûtství a mládí. Vzpomíná na své
kaÏdoroãní náv‰tûvy s tatínkem,
okresn˘m náãelníkom v Zlat˘ch
Moravcích Aladárem Ondrejkoviãem u
prezidenta Tomá‰e Garrigue Masaryka
v Topoºãiankách. Gizelle vzpomíná na
jeho impozantní zjev i na to, jak byl laskav˘
k dûtem. V Topoºãianském zámku chovali
lipicány. Krásnû konû tam zavedl
rakousk˘ císaﬁ, protoÏe zámek byl jedním
z jeho sídel. Bûhem První republiky byl
správcem stájí rusk˘ uprchlík kapitán
Slobodinskij. KdyÏ Rudá armáda
osvobodila âeskoslovensko na jaﬁe roku
1945, velící dÛstojník se nejprve zeptal
na kapitána Slobodinského. KdyÏ ho
na‰el ve stáji na místû ho zastﬁelil.
Vloni byla paní Kerneyová jednou z
hlavních hvûzd programu Slováci v
Kanadû, kter˘ natoãila Nová vize.
Vzpomínala tam také své Ïidovské
pﬁátele. K jejím narozeninám ji pﬁijedou
poblahopﬁát pﬁátelé z Bratislavy a z
Kalifornie.
Pﬁejeme ji krásné narozeniny a v‰e, co si
bude pﬁát!
Josef âermák
***

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

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

âesk˘ konzulát v 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

B˘val˘ ãesk˘ lesník
188 /73 nekuﬁák, plnû zaji‰tûn˘
a sobûstaãn˘, ve v˘borné
kondici, Ïijící na venkovû
hledá kontakt s ãeskou
nebo slovenskou Ïenou ve vûku
kolem ‰edesáti let.
Tû‰ím se na pﬁípadnou odpovûì.

E-mail:
ceskyzalesak@hotmail.com
nebo skype <kynolog 100>
20-01

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

5,49 CDN $
18,23 Kã
1,34 CDN $
0,75 EURO
0,99 CDN $
1,01 US $

Universal Currency Converter - 22. 2. 2011

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 22. 2. 2011

17,87 Kã
24,42 Kã
17,86 Kã

Obituary

4

February 24, 2011

Za Pavlem Králem
Obãas, po setmûní, vidím Toronto jako velkou ãeskou vesnici. Tu a tam - rozhozeny po obrovské plo‰e - záﬁí svût˘lka. Jsou to lucerny nad vchodem do obydlí m˘ch
ãesk˘ch a slovensk˘ch pﬁátel. KdyÏ nûkter˘ z nich umﬁe, lucerna zhasne a uÏ se nerozsvítí. V posledních dvou ãi tﬁech mûsících jich zhaslo nûkolik. Do obydlí, nad
jejichÏ vchody svítily, pﬁi‰la na náv‰tûvu smrt. První, ke konci minulého roku, zemﬁela nejskromnûj‰í a nej‰lechetnûj‰í z hrdinek, Eda Ottová. Zaãátkem ledna tohoto
roku v Praze zemﬁel pﬁední pianista své generace, ToronÈan Antonín Kubálek. A v nedûli 6. února zhaslo svûtélko nad vchodem do domova Pavla Krále, herce a reÏiséra,
kter˘ po dvacet let byl srdcem a du‰í ãeského divadla v Torontu.
Pavel se narodil 18. února 1937 v Praze. odsouzen na 10 let za zajímav˘ zloãin produkcemi byly hry z venkovského a Satinsk˘, Josef Zíma, Stela Zázvorková,
Jak napsal ve své Ïivotopisné poznámce, napomáhání ke ‰pionáÏi. A samozﬁejmû lesnického prostﬁedí. Komunistick˘ puã Jana Hlaváãová, Petr Kostka, Václav
jeho studium na gymnáziu v Kﬁemencovû ho odsoudili i ke ztrátû v‰eho majetku a (a pochybuji, Ïe to zam˘‰lel) obohatil Postráneck˘, Antonín Procházka, Viktor
ulici pﬁekazil ‘revoluãní’
krok obãansk˘ch práv. Po dvou letech pobytu Toronto skupinou divadelníkÛ, kteﬁí zahájili Preiss, Ladislav Smoljak, Emilia
komunistického ministra ‰kolství ZdeÀka na Ruzyni a na Pankráci ho v kvûtnu 1960 ãinnost v roce 1951 pﬁedstavením ·vandy Vá‰áryová a reÏisér Ludûk Munzar.
Nejedlého, kter˘ zru‰il víceletá gymnázia. s osmiletou podmínkou propustili na dudáka a mezi jejichÏ nejúspû‰nûj‰í Nové divadlo bylo v roce 1995
Po skonãení základní ‰koly mûl na amnestii. Potom pracoval jako produkce patﬁila Mary‰a a R.U.R. Poslední vyznamenáno Masarykovou cenou
vybranou: práci horníka, hutníka, kominíka. elektromontér v Konstruktivû a trochu metamorfóza torontského ãeského âeského a Slovenského sdruÏení v
Ale protoÏe Pavel plaval za Spartak pozdûji jako propagaãní referent a divadla, Nové divadlo, se zrodilo 14. Kanadû, a loni cenou ministra zahraniãí
Sokolovo âKD a v reprezentaãním nakonec jako vedoucí propagace v ZPA bﬁezna 1970 a svoji ãinnost zahájilo âR Gratias Agit (cenu v Praze pﬁevzali
juniorském t˘mu âSR, byl ze známosti Ko‰íﬁe. V této funkci také zﬁejmû Jiráskovou Lucernou. O Novém divadle v Pavel Král a Dá‰a Hübschmanová z
pﬁijat do âKD Sokolovo, kde, jak napsal, organizoval v˘stavy v Brnû, Lipsku, publikaci k 25. v˘roãí jeho zrodu (kterou Toronta a dva b˘valí ãlenové souboru,
Poznani, Bratislavû a Moskvû. PonûvadÏ redigoval) Pavel Král napsal: Lucernou kteﬁí se vrátili do âR, Adolf Toman a Marie
se vyuãil ‰patn˘m soustruÏníkem.
Poté (Pavel vûﬁil, Ïe slovy se nemá pl˘tvat) nesouhlasil se sovûtskou okupací, byl v rozpoutalo pûtadvacetiletou etapu Kleãková). Pavel Král je nositelem ceny
absolvoval veãerní prÛmyslovou ‰kolu roce 1970 propu‰tûn, chvíli uãil v auto‰kole úspûchÛ, poráÏek, oslav i zatracení. V Jana Masaryka.
strojnickou a základní vojenskou sluÏbu. a v roce 1971 nastoupil do Divadla Rokoko, prvních letech souboru se o jeho v˘voj Moje osobní noãní torontské panorama
K vyvrcholení jeho politického snaÏení kde po nuceném odchodu Milo‰e Hercíka nesmírnû zaslouÏili Ferda âulík (doma byl je chud‰í o jedno z nejjasnûj‰ích svûtel.
Josef âermák
do‰lo v roce 1958, kdy byl zatãen a pﬁevzal vedení divadla. Po slouãení jako nejlep‰í herec v Jiráskovû Hronovû
Rokoka s Mûstsk˘mi divadly se dopracoval vyznamenám zlatou medailí J. K. Tyla a
***
do funkce umûlecko-technického ‰éfa pﬁední kanadsk˘ kritik ho oznaãil za
Translations
SOKOL CANADA souboru . Bylo mu nabídnuto místo jednoho z nelep‰ích hercÛ v Kanadû) a
správního ﬁeditele. Ale mûlo to háãek: profesionální herec a reÏisér, otec
SOKOLSKÁ ÎUPA
Pavel Král by musel vstoupit do KSâ. To konceptu Nového divadla, Adolf Toman.
KANADSKÁ
Pavel Král odmítl. V létû 1980 emigroval Po Tomanovû návratu do âSR
1911-2011
do Rakouska a 1. dubna 1981 odcestoval zodpovûdnost za Nové divadlo spoãinula
na Pavlu Královi a Tomá‰i Ma‰kovi, a
do Kanady.
POJEëTE S NÁMI DO
A díky za to. A nejen proto, Ïe udûlal tak nakonec jen na Pavlu Královi. K dne‰nímu
CLEVELANDU
vynikající práci pro ãeské divadlo, ale i dni Nové divadlo nastudovalo 141 titulÛ.
proto, Ïe se zaslouÏil - jako správce Pavel Král sehrál 55 rolí a 26 her reÏíroval
bytov˘ch jednotek v Torontu - o ubytování (jako host se pﬁedstavil i obecenstvu
desítek na‰ich krajanÛ v Torontu. Jeho Divadla za Rohem ve Vancouveru).
láskou v‰ak bylo divadlo. âeské divadlo v Upravil ãi pﬁepsal Nebe na zemi, Pûst na
Stﬁeda 29. ãervna
Torontu má dlouhou tradici. Zaãátky oko, Restituce vodníka âochtana. Od roku
- sobota 2. ãervence 2011
emestic@hotmail.com divadelních pokusÛ spadají do tﬁicát˘ch 1992 na jeho pozvání s Nov˘m divadlem
let minulého století, kdy nejoblíbenûj‰ími hostovali herci Milan Lasica, Julius
INDEPENDENCE, OHIO

EVA
MESTICOVÁ

NA XXVI. SLET
SOKOLA USA

Certifikovaná
pﬁekladatelka

(South Cleveland)

416/922-8786

Budeme oslavovat 100 let Sokola Canada
V‰ichni jsou vítáni - urãitû si vyberete
program kterého se mÛÏete zúãastnit.
Stﬁeda 29. 6.
15:00 Basketbal
Veãer: Zahajovací ceremoniál
âtvrtek 30. 6.
Pﬁes den: Gymnastické soutûÏe, soutûÏe
zdatnosti, golfov˘ turnaj
Veãer: veãeﬁe a spoleãenské události
Pátek 1. 7.
Pﬁes den: volejbalov˘ turnaj,
soutûÏe zdatnosti, kuÏelky
Veãer: Banket, kuÏelky, biliár, ohÀostroj
Sobota 2. 7.
Ráno: sletov˘ nácvik, soutûÏe
Vpodveãer: Slet
Veãer: Spoleãenské události
Sokol USA rovnûÏ pﬁipravuje
autobusovou prohlídku mûstem
Cena autobusového zájezdu je 111 dolarÛ.
Maximální poãet: 56 lidí
Ubytování
v Hotelu Holiday INN Independnce

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

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

Tel.: 416/533-0005

Pokoj pro ãtyﬁi lidi 100 dolarÛ za noc, vãetnû danû.
Datum autobusového zájezdu
se mÛÏe posunout podle potﬁeby.

Uzávûrka pﬁihlá‰ek 30. dubna 2011.
Informace
Hana Jurásek: Tel.: 905/838-2541
e-mail: hanajurasek@yahoo.ca
Anna Janou‰: Tel.: 905/884-8211;
e-mail: anna.sokol@bell.net
***

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

Pavel Král v Čapkově hře Adam Stvořitel (Březen 2007)

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
22. 2. 2011 v 23:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
10. 3. 2011
Uzávûrka:
3. 3. 2011
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Vzpomínka na Blanku Rohnovou - Taková nádherná Ïenská
Nûkolik hodin pﬁed smrtí (8. února 2011)
jsem stál u její postele. Mûla zavﬁené oãi a
horeãnatou tváﬁ. Do pamûti se mi vracel
WolkerÛv ver‰: Na nemocniãní postel padá
svût... Na Blanãinu postel padl svût a
vtiskl ji do mého povûdomí. Na okamÏik
jsem nevnímal nic, neÏ Blanku, vlastnû
tûlo Blanky na nemocniãní posteli, zatímco
její du‰e se zvolna odpoutávala od svého
doãasného pﬁíbytku. A pak se pﬁidruÏil
dal‰í ver‰, z jiné Wolkerovy básnû: ...co
tûÏké je, co zlé je, to umírání je... Blanka
umírala nûkolik t˘dnÛ a bylo to bolavé a
tûÏké umírání. O to tûÏ‰í, Ïe pﬁi‰lo
neãekanû. Jeden den byla v zamûstnání a
druh˘ den jí na‰li rakovinu na játrech a
trochu pozdûji pﬁi‰li s diagnózou: Ïe v
nejlep‰ím pﬁípadû ji zb˘vá nûkolik mûsícÛ.
Pﬁed necel˘m pÛl rokem jsem psal
zdravici k jejím 80. narozeninám (narodila
se 15. záﬁí 1930). Tento nekrolog zaãnu
stejnû (trochu frivolnû) jako zdravici, jen
zmûním ãas: místo je - byla a v té zmûnû
je zakleta - slovy Winstona Churchilla souãást nesmírné tragédie na‰í existence
na této zemi... Zdravici jsem zaãal: Jsou
lidé, kteﬁí by ji nazvali ozdobou své
komunity. A právem: mûla vkus a elegantnû
se oblékala. Ale Blanka byla daleko víc,
neÏ jen ozdoba ãehokoliv. Byla také
bojovnice i du‰e soucitná (ale musíte si to
zaslouÏit). A moÏná, Ïe ani nebyla tak
soucitná. MoÏná, Ïe i o ní platilo, co (myslím
Verlaine - nebo to byl Apolinaire?- napsal
uÏ dost dávno o Ïenách v‰eobecnû): “Tys
nikdy nebyla v‰ak milosrdnou, Ïeno, o
Ïeno, soucite, hromádko nûÏn˘ch krás...”
Hromádka nûÏn˘ch krás? To bych se
Blance do oãí ﬁíct nedovolil.
Bojovnice rozhodnû byla. Nikomu, ani
prezidentu âeské republiky, Václavu
Klausovi, s nímÏ se dostala do kﬁíÏku na
Masaryktownu pﬁi jeho torontské náv‰tûvû,
nedovolila, aby jí pﬁedpisoval, co je správné
a co ne. AÏ do pozdního stﬁedovûku svého
Ïivota jsem pﬁi schÛzích, jichÏ jsme se oba
zúãastnili, sedûl jako my‰ka, kdykoliv
Blanka mûla slovo. Pﬁeru‰it ji vyÏadovalo
znaãnou dávku odvahy: flétnov˘ hlas,
kter˘m by, myslím, okouzlila i kobru,
najednou sjel do exekutivnû strohé polohy:
“Poãkej, je‰tû jsem nedomluvila”. Trochu
pﬁekvapivû, ná‰ respekt k ní jenom vzrostl.
Ale i tak - z nûjakého dÛvodu radûji
vzpomínám na její flétnov˘ hlas... Bojovala
i vzne‰enûj‰í bitvy. Byla nádherná jako
mluvãí âeského a Slovenského sdruÏení
v Kanadû v kontroverzi kolem masového
pﬁísunu RomÛ do Kanady koncem
devadesát˘ch let minulého století; i loÀského roku - (spolu s Evou Sailerovou
a Mí‰ou Fuchsovou) v diskusi o úrovni
komunikování mezi krajansk˘mi
organizacemi a ãesk˘mi zastupitelsk˘mi
úﬁady.
Blanka ráda vzpomínala na své dûtství,
na léta strávená na chatû, kde s partou
kamarádek proh˘ﬁila kouzelné dny u ﬁeky.
Na v˘lety s rodiãi, kdy musela “pracovat”:
sbírat houby, jahody, dﬁíví, ‰i‰ky... Na
vánoce, kdy na ·tûdr˘ den musely
odpoledne se sestrou ven. Tehdy
nevûdûly, Ïe rodiãe ten den potﬁebovali na
ozdobení stromeãku skrytého za dveﬁmi
pokoje. Po ‰tûdroveãerní veãeﬁi byly
zavolány do ztemnûlého pokoje, ve kterém
stál ozdoben˘ stromeãek a pod ním dárky.
Jednou byla zklamaná - ãekala ‰lapací
autíãko a dostala dvaceticentimetrovou
hraãku.
Krátce po válce - Blance zÛstala v pamûti
vzpomínka na zavraÏdûní Heydricha a na
vládu teroru, jeÏ následovala. Na to, jak
ráno po atentátu, na dveﬁe jejich domova

zabu‰ili dva muÏi a odvedli její sestru k
v˘slechu. Gestapo hledalo dûvãe, které
údajnû mûlo patﬁit ke skupinû, která
zavraÏdila Heydricha, a mûlo vzít nebo
pﬁedat kolo jednomu z nich. Gestapo
sebralo dûvãata ve vûku Blanãiny sestry a
pﬁinutila je pﬁejít pﬁed osobou, která mûla
ztotoÏnit osobu s kolem.

Brzy po válce Blance umﬁela maminka a
Blance na ãas pﬁipadla zodpovûdnost za
její tﬁíletou sestﬁiãku. Ale také to byl ãas, na
kter˘ ráda vzpomínala, ãas taneãních,
Sokola, kamarádÛ. A slavného sokolského
sletu, na kterém cviãila jako dorostenka a
se sv˘mi sokolsk˘mi sestrami skandovala:
“AÈ si kdo chce to chce ﬁíká, my jsme dûti
Bene‰e a Masaryka”. A kdyÏ k nim pﬁi‰el
muÏ v tmavém kabátû a ﬁekl jim, Ïe by
mûly volat „AÈ Ïije prezident Gottwald!“
Odpovûdûly: “My ale jsme dûti Bene‰e a
Masaryka.” Pak pﬁi‰lo znárodÀování,
zat˘kání, t˘raní lidí... Blanka a její sestra
Líba se sv˘m snoubencem pﬁi tﬁetím
pokusu pﬁekroãili hranice do Nûmecka.
ProtoÏe pﬁe‰li na velikonoãní pondûlí,
americké úﬁady byly zavﬁené a v‰ichni tﬁi
skonãili ve vûzení. Z vûzení je dostal pán,
kter˘ se dozvûdûl, Ïe hranice pﬁe‰li PraÏáci
a chtûl se zeptat, jestli neznají jeho
praÏského známého. Neznali, ale aby uti‰il
Blanãin náﬁek (poprvé - a naposled - v
kriminále), dal jim peníze na hotel.
Za ãas se na‰e trojice dostala do
Mnichova, kde Blanka a Líba zaãaly ‰ít na
zakázku. NeÏ dostali povolení vycestovat
do Kanady.
Pﬁipluli starou lodí Nelly do Halifaxu a pak
vlakem pﬁes celou Kanadu do Vancouvru.
Blanka na tu cestu ráda vzpomínala:”

Poznat Kanadu od Atlantiku aÏ k Pacifiku
pﬁi prvním vstupu na její pÛdu byla
nezapomenutelná zku‰enost”. Ve
Vancouvru se vdala za ãeského uprchlíka
Jiﬁího Rohna, kter˘ to dotáhl na generálního
ﬁeditele Canadian Mental Health
Association (první generální ﬁeditel této
organizace, kter˘ nemûl doktorát v
medicínû). Z Vancouvru se po ãtyﬁech a
pÛl letech se pﬁemístili do Reginy a odtud
po dvou letech do Toronta. Narodily se jim
tﬁi dûti, k nimÏ po ãase pﬁibyla 4 vnouãata.
Hodnû cestovali (Blanka to povaÏovala za
nejlep‰í zpÛsob, jak utratit peníze) a kdyÏ
dûti odrostly, zaãala pracovat v obchodech.
V 54 letech se vrátila do ‰koly. Vzala si tﬁi
roky veãerních kurzÛ v oboru “interior
design” (napsala studii o nábytku, kterou
její uãitel nazval nejlep‰í prací, kterou kdy
ãetl) a to jí umoÏnilo dûlat práci, kterou
milovala a kterou velmi úspû‰nû dûlala aÏ
do okamÏiku, kdy si ji nechali v nemocnici.
Ti z nás, kteﬁí ji znali blíÏe, ji milovali pro
ni samotnou. Ale byly i jiné dÛvody,
abychom ji respektovali a mûli rádi: 35
rokÛ byla ãlenkou Dámského Odboru
âeského a Slovenského sdruÏení v
Kanadû, zaloÏeného na podzim 1960,
jemuÏ dlouhá léta pﬁedsedala (pﬁed ní
Odbor ﬁídily dvû jiné skvûlé Ïeny, Ruth
Petﬁíãková a Erica Vieznerová) a jehoÏ
ãlenky sbíraly peníze a obleãení pro ãeské
a slovenské uprchlíky v táborech v
Nûmecku, Rakousku a Itálii, se zvlá‰tním
zﬁetelem na uprchlíky, kteﬁí buì pro stáﬁí
nebo nezpÛsobilost mûli malou nadûji na
emigraci. UprchlíkÛm v Kanadû pomáhaly
najít práci a ubytování. Mezi jejich
nejúspû‰nûj‰í projekty byl kaÏdoroãní
bazar v Masarykovû hale a kuchaﬁská
kniha oblíben˘ch národních jídel, která
vy‰la v roce 1965. âinnost Dámského

Odboru byla v roce 1964 poctûna za sluÏbu
komunitû cenou Chatelaine Award. Po
pádu komunismu v âSR Blanka se sv˘m
manÏelem pﬁenesli svoji charitativní
ãinnost i do âR (velkou ãástkou na jednu
z jejich akcí pﬁispûl A. K. Velan). V roce
1997 (v té dobû byla pﬁedsedkyní âeského
a Slovenského sdruÏení v Kanadû, funkce,
kterou zastávala dvû volební období)
udûlala velk˘ kus práce pﬁi sbírce pro
postiÏené povodnûmi v âR.
Blanka je nositelkou Masarykovy ceny
âSSK a Ceny Jana Masaryka, kterou jí
udûlil Generální konzul âR v Kanadû,
Richard Krpaã.
Na zprávu o její smrti jsme reagovali
rÛznû. Zuzana Hahnová napsala, “Ïe nikdy
nebudeme schopni splatit dluh za dobro,
které pro nás Blanka za svého Ïivota
udûlala” a pﬁi‰la s pûkn˘m nápadem: aby
kaÏd˘ udûlal jeden dobr˘ skutek...” z
ãistého srdce a bez fanfár”. SvÛj návrh
poslala nûkolika lidem, vãetnû b˘valého
velvyslance v Kanadû (a nyní ve Vatikánu)
Pavlu Vo‰alíkovi. Pan velvyslanec
odpovûdûl: “Tato zpráva mne hluboce
zasáhla. Velmi jsem s tû‰il, Ïe budu moci
paní Rohnovou opût pozdravit bûhem své
krátké náv‰tûvy Toronta koncem února.
UÏ to nestihnu. Byla to opravdu mimoﬁádná
Ïena. Cítím se poctûn, Ïe jsem ji mohl
potkat. Je mi upﬁímnû líto, Ïe jiÏ není s
námi.
Eva Sailerová: “Taková nádherná
Ïenská...Je mi smutno.”
V‰em je nám smutno, Eviãko...
Paní Hana Pelnáﬁová nám sdûlila, Ïe za
âSSK a celou komunitu poloÏila na rakev
krásné kvûtiny pﬁedsedkynû torontské
odboãky Radmila Locherová.
Josef âermák
***
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Brusel vyznamenal ãesk˘
‰pekáãek
Praha-mfd (gag)-¤ezníci mají radost z vítûzství
nad obchodními ﬁetûzci, které zaplavily trh
náhraÏkami
·pekáãek podle pÛvodní ãeské receptury
zapsala vãera Evropská komise na seznam
„tradiãních zaruãen˘ch specialit“. V této dobré
spoleãnosti se ocitl rovnûÏ loveck˘ salám, ale
i ten slovensk˘ z Liptova ãi spi‰ské párky.
Vyznamenané uzeniny se mohou vyrábût i v
ostatních zemích Unie. Logo EU v‰ak bude
zaruãovat, Ïe masokombinát dodrÏel ãeskou
ãi slovenskou recepturu. Norma ãeského
‰pekáãku, podle níÏ se musí ﬁídit i ostatní

v˘robci, je jasná: uzenina s tímto oznaãením
musí obsahovat minimálnû 56 procent
hovûzího a vepﬁového masa a musí se naopak
obejít bez rozemlet˘ch kostí se zbytky masa,
mouky, masokostní mouãky ãi sóji.
âe‰tí ﬁezníci zaÏívají po vãerej‰ku malou
euforii z vítûzství nad obchodními ﬁetûzci,
které zaplavují trh lacin˘mi a nekvalitními
uzeninami, v nichÏ je minimum masa. „Ten
boj trval deset let. Za prav˘ ‰pekáãek se tu
vydávaly kdejaké pochybné uzeniny, které s
ním nemûly nic spoleãného,“ ﬁíká majitel
masokombinátu Ladislav Steinhaser. A
Miroslav Koberna z potravináﬁské komory si
pﬁisazuje: „Je to vítûzství. ¤etûzce sv˘mi
dumpingov˘mi cenami náhraÏek rozbily trh s
kvalitními potravinami.“
***

V Hradeckém kraji se policie
zamûﬁí na cyklisty
HRADEC KRÁLOVÉ-mfd (pe‰)-Zejména
cyklisty a alkohol za volantem bude letos
kontrolovat policie v Královéhradeckém kraji.
Stejnou moÏnost vybrat si priority mají i ostatní
kraje a okresy. Dosud dostávaly v‰echny
útvary stejné úkoly z Prahy bez ohledu na to,
zda u nich mûly smysl. Napﬁíklad stﬁedoãeské
policisty trápily pﬁestupky ﬁidiãÛ kamionÛ, ale
museli kontrolovat telefonování za volantem,
pﬁestoÏe to je podle statistik spí‰e doména
jihoãesk˘ch ﬁidiãÛ.
Nyní se tedy policejní strategie na ãesk˘ch
silnicích mûní. KaÏd˘ okres si zvolil dva
ne‰vary sv˘ch obyvatel, na nûÏ se hodlá
zamûﬁit. Velká ãást okresÛ se hodlá zamûﬁit
právû na pﬁejezdy a také na cyklisty a chodce.
***

Zv˘‰ení DPH zdraÏí nové byty
o stovky tisíc korun

Dodáno bez diakritiky

Praha-právo-Plánované sjednocení sazeb
danû z pﬁidané hodnoty na 20 procent povede
podle odborníkÛ k rÛstu cen nov˘ch bytÛ aÏ o
statisíce korun a srazí od pﬁí‰tího roku na
kolena poptávku po bydlení. V jiÏ skomírajícím
stavebnictví by v dÛsledku malého zájmu o
nové byty mohly pﬁijít o práci tisíce lidí.
Za prÛmûrn˘ nov˘ byt v Praze nyní podle
analytika poradenské spoleãnosti King Sturge
Pavla Smolka lidé zaplatí desetiprocentní
sazbu DPH ve v˘‰i kolem 360 000 korun. „Po
pﬁípadném sjednocení DPH na 20 procentech
to bude 720 000 korun. To je pro prÛmûrného
kupujícího velik˘ rozdíl a v dÛsledku to dále
ochromí prodej nov˘ch projektÛ, stavebnictví
a zamûstnanost obecnû,“ upozornil.
Obavy vyjádﬁil i ‰éf developerské spoleãnosti
Ekospol EvÏen Korec. „Bûhem posledních
dvou let byly vlivem ekonomické krize marÏe
stavebních a developersk˘ch firem stlaãeny
na minimum. Dnes vût‰ina z nich funguje na
hranici vlastní ziskovosti. Zv˘‰ení spodní
sazby DPH o 10 procentních bodÛ se tak
plnou mûrou promítne do cen nov˘ch bytÛ,“
sdûlil Právu Korec.
Podobn˘ v˘voj oãekává pﬁedseda
pﬁedstavenstva developerské firmy Finep
Michal Kocián. „Celková cena nov˘ch bytÛ se
mÛÏe ve finále zv˘‰it aÏ o deset procent. V
koneãné cenû musíme promítnout nejen vy‰‰í
sazbu DPH, ale také vy‰‰í náklady na energii
a stavební materiály, jinak bychom konãili v
ãerven˘ch ãíslech,“ ﬁekl.
ZdraÏení nov˘ch bytÛ plánuje v pﬁípadû
sjednocení sazeb danû také stavební jedniãka
Skanska. „Developeﬁi jiÏ del‰í období nemají
takové marÏe, o kter˘ch se v kuloárech
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hovoﬁilo v minulosti. V dne‰ní dobû pracují,
vzhledem k velké rizikovosti developersk˘ch
projektÛ, s pﬁimûﬁen˘m ziskem, kter˘ jim
nesk˘tá moÏnost promítnout zv˘‰ené DPH
na úkor jejich marÏe,“ uvedla ﬁeditelka odboru
prodeje a marketingu divize Skanska Reality
NadûÏda Ptáãková.
Lze tak oãekávat, Ïe lidé, kteﬁí chtûjí koupit
nov˘ byt, budou chtít za kaÏdou cenu poﬁídit
bydlení je‰tû letos. Stavebnictví by to tak
mohlo pro leto‰ek pomoci, ov‰em poté je jiÏ
ãekají chmurné vyhlídky.
„V celém leto‰ním roce lze oãekávat
obrovskou vlnu zájmu o nové byty, které je‰tû
pÛjde poﬁídit se sníÏenou sazbou DPH,“ ﬁekl
Korec.
„Pﬁedpokládáme, Ïe pﬁed samotn˘m
zv˘‰ením DPH se poptávka po novém bydlení
v˘raznûji zv˘‰í, poté v‰ak dojde
pravdûpodobnû k její stagnaci,“ dodal
obchodní ﬁeditel spoleãnosti Central Group
Jiﬁí Vajner.
DÛleÏité pﬁitom je, aby lidé do konce roku
zaplatili plnou cenu nemovitosti.
„ZdraÏení se bude t˘kat nejen novû
zakoupen˘ch bytÛ, ale také bytÛ, u nichÏ
je‰tû nedo‰lo k zaplacení plné kupní ceny.
DaÀ z pﬁidané hodnoty se totiÏ úãtuje v
momentû pﬁipsání platby na úãet, nikoli v
dobû podpisu kupní ãi pﬁedkupní smlouvy,“
dodal Korec. Vlivem zv˘‰ení cen a
pﬁedzásobení poptávky, kdy se kupující budou
snaÏit zakoupit byt je‰tû s desetiprocentní
DPH, dojde podle Korce po 1. lednu 2012 ke
zmrazení nov˘ch investic a k dal‰ímu
v˘raznému omezení zakázek pro stavební
firmy.
„V dobû, kdy stát i veﬁejné rozpoãty se‰krtaly
investice do dopravní infrastruktury, byly
pﬁitom soukromé developerské firmy
posledním generátorem zakázek pro
skomírající stavebnictví,“ ﬁekl Korec.
Dopad na ãeské stavebnictví tak bude podle
nûho zásadní a stavební firmy budou
propou‰tût tisíce zamûstnancÛ. „Vládní návrh
vytvoﬁí armádu nûkolika tisíc nov˘ch
nezamûstnan˘ch. Sociální v˘daje na dávky a
rekvalifikaãní kurzy tak ukrojí nemalou ãást z
prostﬁedkÛ, které se na sjednocené DPH
vyberou,“ dodal EvÏen Korec.
***

Îaloba proti firmû NWDC
naznaãuje podivné praktiky
za ãeského pﬁedsednictví
Praha-právo/Jakub Svoboda-Firma NWDC,
která inkasovala za technické zaji‰Èování
ãeského pﬁedsednictví 378 miliónÛ, z nichÏ
135 miliónÛ skonãilo podezﬁele na
termínovan˘ch úãtech v Rakousku, ãelí uÏ
rok Ïalobû od ãeské poboãky britské firmy
Damovo kvÛli machinacím s technick˘m
zaﬁízením v Kongresovém centru Praha
(KCP).
Podstata Ïaloby o náhradu ‰kody ve v˘‰i 17
miliónÛ korun spoãívá v tom, Ïe NWDC údajnû
nezaplatilo Damovu nic za pouÏívání jejího
technického zaﬁízení v KCP.
Kuriózní na tom je skuteãnost, Ïe firma
Promopro, která svûﬁila vût‰inu megazakázky
na technické zaji‰tûní pﬁedsednictví firmû
NWDC, byla lidmi tehdej‰ího vicepremiéra
Alexandra Vondry (ODS) vydávana za tak
exkluzívního dodavatele této techniky, Ïe
nebylo moÏné vypsat veﬁejnou soutûÏ.
Citovaná Ïaloba ukazuje, Ïe exkluzívním
telekomunikaãním vybavením nedisponovalo
nejen Promopro, ale ani NWDC.
AÏ do ãeského pﬁedsednictví EU byla totiÏ
poskytovatelem telekomunikaãních sluÏeb pro
Kongresové centrum Praha spoleãnost
Damovo.
Pro ãeské pﬁedsednictví v‰ak tyto sluÏby na
sebe vzala firma NWDC. A to tak, Ïe podle
zdroje Práva obeznámeného s Ïalobou
Damovo bylo od sv˘ch zaﬁízení v KCP na
zaãátku pﬁedsednictví prakticky odstaveno a
zaãala je pouÏívat NWDC coby subdodavatel
Promopra. Damovo vyãíslilo ‰kodu, která mu
tím vznikla, na 17 miliónÛ.
Tím, jak se teì do podivného pﬁíbûhu
financování technického zaji‰tûní na‰eho
pﬁedsednictví dostala firma Damovo, objevily
se najednou zcela nové souvislosti.
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Ty se t˘kají jak majitelÛ firmy Promopro
manÏelÛ Vesel˘ch, tak Libora Veverky, kter˘
jednak podniká spoleãnû s Jaroslavem
Vesel˘m, jednak má dispoziãní právo k úãtÛm,
na nichÏ byla v Rakousku zablokována vût‰ina
z podezﬁelého pﬁevodu ve v˘‰i 135 miliónÛ od
firmy NWDC. Té Promopro poslalo pﬁedtím
378 miliónÛ.
Majitel Promopra Vesel˘ tvrdí, Ïe Veverku
zná uÏ devût nebo deset let. V minul˘ch
dnech si jen nemohl vzpomenout, zda se
seznámili uÏ bûhem organizaãních pﬁíprav
praÏského v˘roãního zasedání Mezinárodního
mûnového fondu (MMF) v roce 2000, nebo aÏ
na summitu NATO v roce 2002, kter˘ se konal
rovnûÏ v Praze.
Podle informací Práva se Veverka podílel uÏ
na organizaci zasedání MMF v praÏském
KCP, jejíÏ audiovizuální ãást zaji‰Èovalo
Promopro. Hlavním dodavatelem Promopra
byla tehdy spoleãnost Damovo, v té dobû
je‰tû pod názvem Ericsson Business Systems.
Jejím subdodavatelem tehdy bylo NWDC.
Vesel˘, Veverka, Promopro, NWDC - parta z
ãeského pﬁedsednictví tak byla poprvé
pohromadû uÏ v roce 2000. Jedin˘, kdo vypadl,
bylo Damovo. Proã? MoÏná byly dÛvodem
zmûny ve vedení Damova a staré vazby byly
zpﬁetrhány.
Zasedáním MMF Veverkova role neskonãila.
Jak uvedly pondûlní Lidové noviny, Veverka
se podílel nejen na zasedání MMF, ale i na
summitu NATO, jehoÏ organizaci mûl v roli
vládního zmocnûnce na starosti Vondra. V
dobû spoleãného praÏského zasedání MMF
a Svûtové banky Vondra pÛsobil je‰tû jako
velvyslanec âR ve Spojen˘ch státech.
„Pokud vím, on (Veverka) nemûl s tím
(ãesk˘m) pﬁedsednictvím nic spoleãného,“
tvrdil minul˘ t˘den serveru T˘den.cz Vesel˘.
Stále více informací v‰ak svûdãí o tom, Ïe to
není pravda. Jak Právo upozornil dÛvûryhodn˘
zdroj, „Veverka se v rámci pﬁíprav na‰eho
pﬁedsednictví angaÏoval“, pﬁiãemÏ „jeho
jednání se spoleãností Damovo a jeho nov˘mi
‰éfy, které dosadila britská centrála firmy,
zkrachovala“.
Z obchodního rejstﬁíku vypl˘vá, Ïe v dobû
zasedání MMF v Praze v záﬁí 2000 byli
jednateli Damova Josef Leimgruber a Jiﬁí
Turek, bûhem pﬁedsednictví v první polovinû
roku 2009 a jeho pﬁíprav to byl Brit Derek
Cummins. Ten uÏ pro Damovo nepracuje a
okolnosti organizace na‰eho pﬁedsednictví
EU nechce komentovat.
„Mohu jen ﬁíct, Ïe pan Veverka byl vlastníkem
nemovitosti v Praze Kunraticících, ve které
mûla na‰e spoleãnost (Damovo) sídlo,“ ﬁekl
Cummins Právu. Jakékoli informace k
Veverkovi nebo pﬁedsednictví pak nechtûl
Právu sdûlit ani souãasn˘ jednatel Damova
Michal Svoboda, kter˘ v této funkci pÛsobí
teprve od ﬁíjna 2010.
Damovo se uÏ pﬁes rok soudnû domáhá po
NWDC 17 miliónÛ korun za zaplacení zaﬁízení
a sluÏeb v KCP, v nûmÏ mûlo aÏ do
pﬁedsednictví v˘sadní postavení v oblasti
telekomunikaãních sluÏeb. To se ov‰em na
zaãátku roku 2009 zmûnilo a bûhem
pﬁedsednictví si tyto ãinnosti pro sebe (podle
Damova neoprávnûnû) zajistilo NWDC.
Majitel NWDC Vlastimil Maxa deníku MF
Dnes ﬁekl, Ïe NWDC platilo firmû Deeside
Service Solutions za zaji‰tûní telefonního
systému a datov˘ch prvkÛ - tedy pﬁesnû za
sluÏby, které dﬁíve dodávalo v KCP Damovo
a jsou nyní pﬁedmûtem jeho Ïaloby vÛãi
NWDC. „Firma Deeside Service Solutions se
pﬁi instalacích tûchto zaﬁízení vÛbec v KCP
nevyskytovala,“ upozornil zdroj Práva.
Damovo navíc podalo na své dﬁívûj‰í jednatele
Leimgrubera a Turka trestní oznámení, Ïe
nepostupovali s péãí ﬁádného hospodáﬁe.
Minimálnû jedním z dÛvodÛ mohl b˘t
pﬁemr‰tûn˘ nájem v praÏsk˘ch Kunraticích,
kter˘ Damovo platilo Veverkovi.
V dobû realizace podezﬁelé zakázky na
audiovizuální sluÏby pro ãeské pﬁedsednictví
byl ãlenem pﬁedstavenstva spoleãnosti
Boreno Consulting, na jejíÏ úãet ode‰lo z
NWDC 70 miliónÛ korun, Marcel Pﬁíkopa. Ten
je rovnûÏ ãlenem dozorãí rady obecnû
prospû‰né spoleãnosti FUTRUE. Pﬁedsedou
její správní rady není nikdo jin˘ neÏ Libor
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Veverka, kter˘ má dispoziãní práva k
firmy je u nás druhá najvy‰‰ia v rámci únie.
zablokovan˘m rakousk˘m úãtÛm.
***
Jak Právo zjistilo z obchodního rejstﬁíku,
Veverka je spoleãnû s Pﬁíkopou také v
21.2.2011
pﬁedstavenstvu spoleãnosti AZ Irstav, která
spoleãnosti Damovo pronajímala prostory v
V Pezinku objavili fabriku
Kunraticích.
na cigarety
***
BRATISLAVA-sme-Ján Krempask˘-Colníci
23.2.2011
objavili v priemyselnom areáli v Pezinku
ilegálnu fabriku na v˘robu cigariet. Vo v˘robnej
ªuìom po‰lú
hale tam stáli tri technologické zariadenia na
humanitárnu múku
v˘robu cigariet. Sledovali ju od decembra.
BRATISLAVA-sme/Eugen Korda- „NajlacFirma bulharského majiteºa, ktorého na
nej‰ie sa nakupuje v Poºsku a absolútne mieste zadrÏali, zmontovala v˘robnú linku so
najdrah‰ie sa nakupuje na Slovensku.” Tieto su‰iãkou, zariadením na lepenie a vtláãanie
slová pred rokmi pomohli Robertovi Ficovi filtrov, s s dávkovaãom, baliãkou a fóliovaãkou
zasadnúÈ do premiérskeho kresla.
cigariet do spotrebn˘ch balení.
Aktuálne rozbieha boj proti rastúcim cenám
Pri zásahu na‰li v skladoch vy‰e osem
potravín vláda Ivety Radiãovej (SDKÚ). miliónov cigariet vo viac ako 43-tisíc
Nepozdáva sa jej nárast ich cien, ktor˘ bol v kartónoch. V‰etky kartóny uÏ zabalen˘ch
januári oproti rovnakému obdobiu minulého cigariet mali znaãku Marlboro, ãervené a boli
roka viac neÏ 6 percent.
na nich aj kontrolné známky.
Pomoc v praxi bude vyzeraÈ aj tak, Ïe sociálne
Na v˘robu bolo pripraven˘ch vy‰e ‰esÈ ton
odkázaní ºudia budú dostávaÈ zadarmo múku narezaného tabaku, 117-tisíc cigaretov˘ch
a cestoviny. Vyãlenia sa na to ‰tátne rezervy filtrov, papiera a takmer 438-tisíc ‰katuliek
obilia.
znaãky Marlboro s potlaãou v nemeckom
„Je vypísaná verejná súÈaÏ na rie‰enie jazyku.
spracovania obilia v objeme 45-tisíc ton, ão
Únik zo spotrebnej dane pri zadrÏanom
by sa malo spracovaÈ na múku a bezvajeãné mnoÏstve cigariet presahuje milión eur,
cestoviny na distribúciu odkázan˘m,” opísal odhadujú zatiaº colníci. ZriadiÈ si nelegálnu
pripravované
zmeny
minister fabriku na cigarety je riskantné, no zisky z
pôdohospodárstva Zsolt Simon (Most-Híd). nelegálnej v˘roby sú pre podvodníkov lákavé.
Dávky v hmotnej núdzi poberá asi 180 tisíc Pa‰eráci na jednej cigarete nezaplatením
ºudí. Celkovo by základné potraviny malo o dane u‰etria minimálne deväÈ centov, hovorí
pár t˘ÏdÀov dostaÈ 370° tisíc sociálne o lukratívnosti nelegálnej v˘roby cigariet zdroj
odkázan˘ch ºudí.
blízky colnej správe.
„Cez humanitárne organizácie sa tento tovar
Slovensko je teraz pre nich lákavé, sme v
distribuuje t˘m najviac odkázan˘m,” dodal
Schengene, ão je otvoren˘ obchodn˘ priestor
minister Simon.
bez kontrol na hraniciach. Ceny cigariet u
Z kilogramu obilia sa dá vyÈaÏiÈ 500 aÏ 750
nás, nehovoriac o krajinách, ako je Rakúsko,
gramov múky. To pri 45000 tonách obilia
sú oproti Bulharsku ãi susednej Ukrajine oveºa
znamená od 22000 do 33000 ton múky. Na vy‰‰ie, a teda pre ‰pekulantov lákavé.
jedného sociálne odkázaného to vychádza
na 60 aÏ 90 kíl múky. V priemere roãne
spotrebuje ãlovek na Slovensku podºa údajov
ministerstva pôdohospodárstva asi 12
kilogramov múky.
Keì nedávno ‰tát predával zo svojich
intervenãn˘ch skladov, dával za tonu obilia v
priemere 185 eur. Obilie, ktoré ide teraz
rozdaÈ, má tak hodnotu vy‰e 8 miliónov eur.
Analytikom sa tak˘to zásah vlády proti
rastúcim cenám potravín nepozdáva. „V
okamihu, keì nieão niekomu dáte zadarmo,
tak dávate moÏnosÈ zneuÏitia princípu
rozdávania. Nie vÏdy dokáÏete preveriÈ, Ïe
on je naozaj ten, ktor˘ na to má morálny
nárok,” povedal agrárny analytik Petr Havel.
Vplyv na ceny by okrem toho malo takéto
opatrenie minimálny.
„Ak vláda vyhodnotila 6-percentn˘ rast cien
potravín za situáciu vyÏadujúcu zapájanie
humanitárnych organizácií, bolo by
efektívnej‰ie doãasne zv˘‰iÈ dávku v hmotnej
núdzi poberateºom,” myslí si analytik INESS
Radovan ëurana.
Podºa neho nie je jasné, preão chce vláda
rie‰iÈ potraviny takto. „Preão sme nekúpili v
Dánsku bravãové mäso a nedávame to ºuìom
zadarmo?” p˘ta sa. Jasné nie je ani to, akou
ãasÈou sa vôbec múka podieºa na v˘davkoch
domácností.
Ministerstvo v‰ak hovorí, Ïe touto cestou sa
vybralo, pretoÏe ‰etrí ‰tátu peniaze vìaka
Európskej únii.
„Je to moÏnosÈ, ktorá sa dá uplatniÈ. MôÏu sa
prihlásiÈ firmy, spracujú to a budú distribuovaÈ
t˘m, ktorí sú na to odkázaní. Európska únia
zaplatí za spracovanie 200-tisíc eur a 45-tisíc
za administráciu,” pomenoval v˘hody Simon.
Podobne sa uÏ podºa ministerstva prideºovali
potraviny aj v Taliansku.
„A ão sme my stredoafrická krajina? Namiesto
toho, aby vláda priznala chybu, tak pri‰la s
nezmyslom, ktor˘ poniÏuje celú republiku,“
kritizuje plán b˘val˘ premiér Robert Fico zo
Smeru.
„Väã‰inou ºudia z rastu cien vinia vládu
krajiny,“ hovorí sociológ agentúry Focus Martin
Slosiarik. Vyjadrenia vládnych predstaviteºov,
Ïe sú schopní s cenami nieão reálne urobiÈ,
povaÏuje do urãitej miery za zavádzanie ºudí.
Vláda chce tieÏ zlacniÈ potraviny aj cez ceny
energií. Napríklad cena elektriny, ktorú platia

Jedna ‰katuºka ãerven˘ch Marlboriek s 19
kusmi stojí na Slovensku 3,20 v Rakúsku o
euro viac, v Bulharsku to bolo vlani po prepoãte
z leva 2,56 eura. Ceny nelegálne predávan˘ch
cigariet, pri ktor˘ch sa neodvádza daÀ sú rádovo
niÏ‰ie. Aj z tohto dôvodu je pravdepodobné, Ïe
sa nelegálne cigarety vyrábajú aj inde ako v
Pezinku.
Veºk˘ tlak je na na‰u hranicu s Ukrajinou, tam
sa s nelegálnymi cigaretami tlaãia pa‰eráci, nie
v˘robcovia. Pred t˘ÏdÀom na‰i a maìarskí
policajti zadrÏali ãln s cigaretami na rieke Tisa.
PreváÏali na Àom 13-tisíc kartónov cigariet.
***

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.3.satellite1-416.com
www.3.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.zpravy.ca

***
NHL
Nejnovûj‰í rozhovory s ãesk˘mi a
slovensk˘mi hráãi v NHL
www.nhl.zpravy.ca

âeská a slovenská televize
na internetu!
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Mexick˘ t˘den
Nûkolik dnÛ poté, co v mexickém Mazatlánu
ocitl se kanadsk˘ turista v pﬁestﬁelce mezi gangy
a skonãil v nemocnici s prÛstﬁelem nohy, nasedli
jsme do autobusu, pﬁesedli na Sea Bus a z nûj
pak na Canada Line (metro) a za tﬁi a pÛl dolaru
pro Ïenu i pro mû po sedmdesáti minutách stáli
na leti‰ti ve frontû k pﬁepáÏce spoleãnosti Air
Transat.
Vyletûli jsme a doletûli (do Puerto Vallarty)
pﬁesnû na ãas. V tomto mûstû jsme byli naposledy
pﬁed osmnácti lety. Je tam dnes nové, veliké
leti‰tû témûﬁ nepodobné tomu, které jsme znali.
Zavazadla se na pásu objevila brzy a jejich
prohlídka probûhla hladce.
Nástup do moderního autokaru asi v jednu
hodinu ranní. ¤idiã to pûknû práskal nocí a dost
úzkou silnicí. Sedûli jsme v první ﬁadû a tak jsem
vidûl, Ïe bych v tu chvíli na jeho místû sedût
nechtûl. Aã byl uÏ pozdní ãas, potkávali jsme

ﬁadu velik˘ch kamionÛ. Ani jednou ná‰ ﬁidiã
nepouÏil dálková svûtla.
Resort Decameron Los Cocos se nalézá v
místû Rincón de Guayabitos, v oblasti Nayarit, je
dost rozlehl˘, ale nabízející (na‰tûstí) jen 240
pokojÛ. Je v typicky mexickém slohu, s budovami
záﬁícími pastelov˘mi barvami. Zachoval si svou
dávnûj‰í podobu dodnes, coÏ se mÛÏe projevit
tím, Ïe v Ïádném z bazénÛ nejsou bary u kter˘ch
povût‰inû pupkatí turisté nalejvají si do sv˘ch
pandûr mexické pivo a mixované nápoje.
Ráno po pﬁíjezdu informoval nás mladík jménem
Vincent o nabídkách a moÏnostech. Perfektní
angliãtina, energie, úsmûvy, gestikulace. Pﬁí‰tí
den jsem se ho optal odkud pochází. ¤ekl, Ïe z
Quebeku ... a hned mi bylo v‰echno jasné.
Jeho sdûlení, Ïe v recepci lze vymûnit kanadské
dolary za pessos (1:11.20), ale Ïe US dolary
nejsou pro v˘mûnu vítány (v recepci také byl na

informaãní tabuli kurz jen pro CAD), mne
pﬁekvapilo. Jaká to zmûna oproti minulosti dosti
nedávné! Ponûkud mû rozladil tento dal‰í minianti-amerikanismus a pátral jsem po dÛvodu.
Bylo mi sdûleno, Ïe to je díky v poslední dobû
rozbujelé ãinností gangÛ, které uÏívají jen
americk˘ch penûz, coÏ jsem zcela nepochopil.
Ilegální imigrace z Mexika pÛsobí Spojen˘m
státÛm nejeden problém ekonomick˘, sociální ãi
politick˘. Není mi zcela jasné, proã jakákoli
opatﬁení jak tûmto neblah˘m dÛsledkÛm zamezit,
nachází takov˘ odpor u pﬁíslu‰n˘ch hodnostáﬁÛ.
Z takov˘ch míst jako je tﬁeba tento resort
Decameron Mexiãané ov‰em neprchají. Tyto
resorty, aã náv‰tûvník mÛÏe se nûkdy cítit
zvlá‰tnû, kdyÏ se projde blízkou chudou vesnicí,
vznikly vût‰inou z
amerického nebo
západoevropského kapitálu. Proã mexická vláda
není schopna vytvoﬁit lep‰í podmínky pro Ïivot i

tûch velmi mnoha ostatních, mimo turistické
oblasti Ïijících obãanÛ. To je otázka pro politika
nebo ekonoma a já nejsem ani jedním ani
druh˘m.
Ze zcela pochopiteln˘ch dÛvodÛ se stal velice
roz‰íﬁen˘m a populárním onen zpÛsob all
inclusive, za jednu cenu doprava na místo,
ubytování, kvalitní jídlo, rozmanité pití co hrdlo
ráãí a navíc lecjaká zábava. NeboÈ, kdyÏ jeden
vezme tohle v‰echno v úvahu, zjistí, Ïe jednotlivû
a dle svého v˘bûru by totéÏ nepoﬁídil. Mû pak
fascinuje ta nabízená hojnost a myslím, Ïe i
jakost.
Na havajsk˘ch ostrovech tento systém
neexistuje a myslím, Ïe z pochopiteln˘ch dÛvodÛ.
Tam poﬁídit podobnou nabídku jako v Mexiku je
asi zhola nemoÏné. Tamnûj‰í nabízené ceny
byly by nepochybnû znaãnû vy‰‰í a tudíÏ
konkurence sotva schopné.
Procházkou typickou mexickou ulicí vedoucí z
na‰eho resortu dále, pﬁekvapivû ãistou a
úhlednou, bohatou na krámky (brandy Don Pedro
za poslední léta ponûkud podraÏilo) a restaurace,
do‰li jsme k velmi zajímavému, modernû a
vkusnû ﬁe‰enému katolickému kostelu z roku
1984 a v tu chvíli jsem si nadával, Ïe nemám s
sebou fotoaparát. Na omluvu jen to, Ïe je tûÏk˘,
s teleobjektivem a nikoli lehk˘, digitální.
Jen ve chvíli pﬁed odchodem na veãeﬁi podívali
jsme se na tv kanál CNN, sdûlující, Ïe je
nejinformovanûj‰ím ze v‰ech. Vysílání je v
angliãtinû, ale v délce povût‰inou bídn˘ch reklam
mocnû pokulhává za tím, co mohu vidût doma,
kde je tûch reklam mnohem ménû.
Strávili jsme nûkolik dní na malé pláÏi v Beach
Club, místû patﬁícímu k Decameronu. PÛvodnû
jsme mûli odjet na vzdálenûj‰í místo, které ale
bylo nepohodou k pobytu v tuto chvíli
nezpÛsobilé. Nicménû, místo dvaceti minut trvala
cesta na místo náhradní jen pût minut
(autobusíkem s kovov˘mi sedadly, coÏ mohlo
nûkomu pﬁipomenout pobyt v pracovních
táborech na‰í b˘valé domoviny).
V resortu, kter˘ je v blízkosti vesnice nebo
mûsteãka, nechybí chudí prodavaãi. Po cel˘ den
chodí ovû‰eni sv˘m zboÏím sem a tam po pláÏi,
nabízejí ho a setkávají se vût‰inou s odpovûìmi:
„No, gracias, amigo.“ Jen díky malému vnouãkovi
a je‰tû men‰í vnuãce nakoupili jsme tﬁi v˘robky.
Kolik si asi vydûlají tito prodejci za cel˘ den,
nabízející zboÏí, mnohdy pûkné, mnohdy i kvalitní,
zajímavé a hlavnû pro Ïeny snad i lákavé?
Obãas mû napadlo koupit si nûco, co vÛbec
nepotﬁebuji, ale jen proto, abych toho ãi onoho
obchodníka aspoÀ na okamÏik zbavil pocitu
marnosti jeho snaÏení. (Zde si ãtenáﬁ moÏná
pomyslí, Ïe si vym˘‰lím, ale to je jeho vûc). Co
ale by mohl jeden udûlat tﬁebas s pûknû ve dﬁevû
vyveden˘m ptákem s rozpjat˘mi kﬁídly, kdyÏ
pﬁicestoval jen nalehko a ta vûc je kﬁehká pro
leteckou pﬁepravu? Litoval jsem star‰ího ãlovûka,
kter˘ kulhav˘m a pomal˘m krokem posouval se
po pláÏi ovû‰en nafukovacími v˘robky a velik˘m
sluneãníkem, mezi nimiÏ byl sotva vidût ...
Jak nám bylo sdûleno personálem v hotelu,
tak chladné poãasí ve stejném roãním ãase
nepamatovali uÏ dlouho. To mi ale nijak
pﬁesvûdãivû nepotvrdilo teorii globálního
oteplování, neboÈ v poslední dobû jsem shledal
chabé pﬁedpovûdi na dva t˘dny ... a jak tedy
mohu vûﬁit tûm, kteﬁí sdûlují, Ïe mnoho mûst
ztratí své pobﬁeÏní ãásti za dvacet nebo padesát
let?
Vynález disca je pro mû záleÏitost otravující
pobyt v resortech jako je tento Decameron.
KdyÏ uÏ bych toleroval ten neuvûﬁitelnû
monotonní, primitivní rytmus bez jediné stopy
po melodii (základní to sloÏka hudby, dle mého
názoru), pak ta dûsivá, s diskem související
hlasitost této zábavy, je mi zcela
nepochopitelnou a protivnou.
Malé pﬁehlédnutí v jízdním ﬁádu Sea Busu
je‰tû pﬁed odletem zpÛsobilo, Ïe jsme návrat
zpût absolvovali zãásti v taxíku, neboÈ byla
nedûle. Jeho operátorem byl ale zajímav˘
chlapík, pﬁíjemn˘ Kanaìan komplikovaného
evropského pÛvodu, hovorn˘, a to, Ïe pﬁi
nástupu slíbil, Ïe vysolíme dvacet dolarÛ a pak
to bylo o pût víc, mi nijak valnû navadilo.
Koãka, kvÛli které jsme museli poÏádat
pﬁítelkyni, aby se o ní postarala, vítala nás
urputn˘m mÀoukáním. Mnû to poslouchat moc
nebaví, ale Ïena ﬁekla, Ïe se zvíﬁe na nás zlobí
za to, Ïe jsme jí opustili na tak dlouho...
Vladimír Cícha - Vancouver
***
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Tunisk˘ Jan Palach mûní bûh dûjin (II.)
Pût dní po napsání ãlánku o tuniském Palachovi (I.) zaãátkem února, kter˘ vy‰el v
minulém ãísle Satellitu, jeden z torontsk˘ch deníkÛ uveﬁejnil na první stránce ãlánek
Egypt bude explodovat a druh˘ Vladaﬁ zÛstává u moci. My jsme napsali: Mubarak mi
pﬁipadá jako krotitel dravé zvûﬁe, kterou dráÏdí biãíkem pﬁesvûdãení, Ïe ji dokáÏe
zvládnout. Buì si neuvûdomuje nebo je mu jedno, Ïe kaÏd˘m ãinem rozdm˘chává
nenávist mas proti sobû. Je v tom riziko. Tunisk˘ diktátor musel nakonec utíkat, aby si
zachránil Ïivot. S Mubarakem to nakonec dopadlo podobnû.
Také jsme napsali: Nemám ponûtí, jak tato záleÏitost skonãí. Doufám, Ïe egyptská
armáda, která má úzké styky s americkou, Mubarakovi doporuãí, Ïe je ãas odejít…
Zﬁejmû doporuãila.
Dále jsme napsali: Spojené státy a pﬁedev‰ím prezident Obama a jeho ministrynû
zahraniãí Hillary Clintonová tanãí na diplomatickém provaze nepohodln˘ tanec. MÛÏemeli soudit podle v˘sledku a hodnocení lidí jako je George Soros, tanãili ho úspû‰nû. A na
kritiku politick˘ch soupeﬁÛ, Ïe Obama ãekal pﬁíli‰ dlouho, neÏ v˘raznû zasáhl, odpovûdûl
jeden novináﬁ, Ïe Reaganovi trvalo tﬁi roky neÏ vystrnadil filipínského diktátora Markose
a Clintonovi nûkolik mûsícÛ neÏ se zbavil jiného doÏivotního potentáta, zatímco
Obamovi pouze devût dní, aby se zbavil Mubaraka. Samozﬁejmû, Ïe kaÏd˘ pﬁípad je jin˘,
ale nûco na tom je.
Dva z diktátorÛ ode‰li, ale arabsk˘ svût jich má celou ﬁadu, ale kaÏd˘ je jin˘ a navzájem
se od sebe li‰í. Li‰í se hlavnû svou dÛleÏitostí a rozsahem naftov˘ch polí. Ve vût‰inû zemí
zatím demonstrace probíhali pokojnû, obzvlá‰tû v Egyptû - dojalo mne, kdyÏ jedna
mladá Ïena zaãala uklízet námûstí a na otázku, proã to dûlá, odpovûdûla: „ProtoÏe je
to moje zemû.“ A rovnûÏ mne dojalo, kdyÏ policisté v Káhiﬁe, pﬁestali pﬁijímat úplatky.
V Manamû v Bahrainu, pokojnû demonstrující obãané, mladí lidé donutili tanky, aby
vyklidily pole. Jeden z protestujících to krásnû ﬁekl: „Kvûtiny zvítûzily nad zbranûmi.“
V‰ude byly obûti. Nejvíc zatím v Libyji. K dne‰nímu dni 21. února 2011, Kaddáfiho lidi
a policie, ãásteãnû naverbovaná po celé Africe, zatím postﬁíleli 240 protestujících, a
Kaddáffiho syn hrozí obãanskou válkou. Nad dal‰ími zemûmi je hrozba bouﬁí: Irák, Irán,
AlÏír, Jemen, Súdán…
Nemám dar proroctví, nevím, jak tento zápas skonãí, ale vítûzství svobody je teprve
zaãátek kaÏdodenního zápasu o pﬁeÏití. Jen mne napadlo, Ïe moÏná to, co se dûje v
arabském svûtû, je jedna z posledních bitev se stﬁedovûkem, s doÏivotními absolutními
vládci, do nichÏ mÛÏeme zapoãítat i Stalina a Hitlera a onoho zvlá‰tního tvora Kim-âongIla, kter˘ vládne v severní Koreji.
Lidé v Egyptû, Libyji, Tunisu… náhle v sobû objevili touhu po svobodû a právo na ni
a odvahu se za svobodu prát a umírat.
NechÈ je jim poÏehnána!
Josef âermák
***

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!

Omlouvám své bláboly, Ïe film stojí za houby
Odvolávám, co jsem od roku 2000 tvrdil, Ïe v‰echny dobré filmy uÏ byly natoãeny a
filmaﬁi by mûli zavﬁít k‰eft a herci odejít do v˘roby nûãeho uÏiteãnûj‰ího.
Vãera jsme shlédli britsk˘ film King’s speech, (Králova ﬁeã) a to byl vrcholn˘ divácky
záÏitek.
Musím pﬁedeslat, Ïe paní Firlová mne tento rok vypekla: opatﬁila mi 10 filmÛ
nominovan˘ch na Oskara a po svém zpÛsobu ‘cukru a biãe’ a mû pﬁinutila jeden po
druhém shlédnout a posoudit. Nemusím ﬁíkat, Ïe Eva se na filmy nedívá, pokud ji
nevypravím story shlédnutého filmu a pak se teprve podívá vlastníma oãima, kdyÏ
náleÏitû film vychválím ke koukání. Za pûtatﬁicet let kinaﬁení se dívání vykrystalizovalo,
Ïe já posuzuji, a Eva se nechá zlákat.
Z deseti nominovan˘ch filmu jsem sedm stornoval po ãtvrthodinû, protoÏe story a
provedení nikam nevedlo, kam bych chtûl film dále sledovat. Dva jsem shlédl do
konce, ale nenadchl se vÛbec.
Ten desát˘, King’s Speech nám bohaté vynahradil diváckou nepohodu s devíti
nominovan˘mi filmy, a je to film na zaruãenû oskarové úrovni; vsadím se Ïe dostane
tﬁi nebo pût OskarÛ.
Dobr˘ film, abychom si rozumûli, musí diváka pobavit, pouãit a potvrdit, Ïe Ïivot je
dobr˘ podnik; kdyÏ kter˘koliv z tûchto tﬁí klíãov˘ch prvkÛ chybí, stojí film za baãkoru
a ba‰ta.
Story filmu zahrnuje období mezi svûtov˘mi válkami, coÏ je pozadí událostí v britské
královské rodinû WindsorÛ: stárnoucí král George má dva syny; star‰í princ Edward
je nástupcem trÛnu a floutek zároveÀ; mlad‰í syn princ Albert má charakter a rodinu,
a je pﬁíkladn˘ ãlovûk, ale stra‰livû koktá. Král George si nad tímto stavem nástupnictví
zoufá a zároveÀ chátrá, zatímco Hitler se chystá dob˘vat cel˘ svût. Na tomto
epochálním pozadí se mlad‰í syn Albert pot˘ká se svou vadou.
Král George ﬁekl koktavému synovi Albertovi: „Byly doby, kdy králi staãila bl˘skavá
uniforma, aby kraloval; dnes musí král mluvit do rádia.“ Prince Albert usilovnû pracuje
na úpravû své koktavosti s logopédem Lionel Logue, scény tûchto jazykov˘ch lekcí
mezi princem a plebejcem jsou fenomenální ukázkou princovy vÛle a lékaﬁovy
moudrosti; tyto scény mezi v˘teãn˘mi herci Colin Firth a lékaﬁem Geoffrey Rush jsou
lahÛdkou v prÛbûhu filmu.
Film pojednávající o personálním traumatu, koktavosti prince Alberta pﬁed 80-ti lety
je absolutnû aktuální v globálním svûtû, kdy milióny lidí se pﬁesouvají ze zemû do
zemû a proÏívají nemen‰í paniku s jazykem, kdyÏ nemohou komunikovat jak byli
uvyklí v rodné zemí; jazyk, ta samozﬁejmá v˘bava, kterou vládne pﬁed‰kolní dítû, se
v cizinû stává zdrojem úzkosti a paniky zajisté nemen‰í, neÏ v pﬁípadû prince, kter˘
nemohl promluvit k lidem bez koktání; a kaÏd˘ cizozemec zná tísnivé pocity, kdyÏ se
nemÛÏe vyjádﬁit jak to snadno dovedl doma.
Pﬁiznávám, Ïe jsem proÏíval princovu paniku pﬁed mikrofonem a vzpomnûl ty
úzkostné chvíle, kdyÏ jsem nemohl vyslovit anglicky co jsem mûl v hlavû; a protoÏe
moje pocity nejsou nijak unikátní, povaÏuji tento film za obrovsk˘ pﬁíspûvek ke
globalizaci - jak je jazyk dÛleÏit˘.
Film King’s Speech je urãitû nejlep‰í film roku 2010 a získá poãetné Oskary v bﬁeznu,
ale navíc je to nejlep‰í film první dekády 21. století; ov‰em dle na‰eho diváckého
názoru a gusta.
RosÈa Firla - Sudbury
***

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

New Song

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

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

10

Skicross

February 24, 2011

Král skicrossu startoval v Collingwood
Mezi bláznivé sporty jako motocyklová plochá dráha takÏe nám to docela nahrávalo. Dokázali jsme dobﬁe
nebo automobilová Formule 1, kdy závodníci v obrovské namazat.
rychlosti jedou ve skupinû na doraz a snaÏí se pﬁedjet ABE: Je rozdíl mezi tím, kdyÏ se jede takov˘ závod
soupeﬁe v okamÏiku, kdy naleznou malou skulinku, v horách a napﬁíklad v rovinatém Ontariu?
patﬁí v lyÏování skicross. Na rozdíl od alpského lyÏování TK: Spí‰ v tom, Ïe to nûkteﬁí závodníci podceÀují, ale
hodnû pﬁi tom záleÏí na startu a na tom neudûlat
jedinou chybiãku. Vypadá to, Ïe tento sport je pro
mladé kluky, ale Tomá‰i Krausovi jiÏ jde na 37 a
stále patﬁí ke svûtové ‰piãce. Byl Mistrem svûta v
letech 2005 a 2007 a vyhrál Svûtov˘ pohár v
letech 2005, 2006, 2008 a 2009.
Poãátkem mûsíce se objevil i v Collingwoodu,
kde skonãil tﬁetí. Po závodû se nám s ním podaﬁilo
spojit a získat exkluzivní interview.
ABE: âím byl Collingwood v˘jimeãn˘?
TK: Kanaìané jsou vÏdycky silní a zde je to jejich
domácí prostﬁedí. V‰ichni se chtûjí vytáhnout,
takÏe nejménû tímto faktorem byl v˘jimeãn˘. TraÈ
se v druhé polovinû závodu zrychlovala a bylo
hodnû pádÛ. MoÏná, Ïe zde bylo nejvíc pádÛ a
zranûní za celou sezónu.
ABE: Mûli jste moÏnost si traÈ vyzkou‰et?
TK: Mûli jsme na to jeden a pÛl dne. Byla prÛmûrnû
dlouhá a mírnûj‰í v první ãásti. Bylo v‰ak tûÏké v
této ãásti udrÏet rychlost. Jede se asi jednu minutu.
Vzdálenost je nûco mezi kilometrem a kilometrem
a pÛl.
ABE: Mûli jste dopingovou zkou‰ku po
Snímek ze semifinále, kdy Tomáš Kraus
závodû?
(vpředu) porazil pozdějšího vítěze Del Bosca.
TK: Zde nebyla, protoÏe jsem mûl jednu pﬁed
t˘dnem pﬁi MS. Je to spí‰ v˘jimkou. Vût‰inou jdou
na test první ãtyﬁi závodníci, pak je‰tû namátkou dva lidi podle mne se jednalo o rovnocenn˘ závod. Sníh byl
dobr˘ a byl pomûrnû mráz.
z první osmiãky.
ABE: Bydlíte v Dûãínû, kam jezdíte trénovat?
ABE: Jak˘ byl zde sníh pﬁi závodech?
TK: Jsme tﬁetí t˘den v Americe a sníh je podobn˘, TK: JiÏ asi pût let jsem netrénoval v âechách. Vût‰inou

do Rakouska nebo do ·v˘carska. Pak jiÏ jsou závody.
Letos o vánocích jsme byli v Îelezné Rudû. Nûkdy je to
·pindlerÛv Ml˘n.
ABE: Kde jste zaãínal lyÏovat?
TK: Jeden kopec je asi tﬁicet kilometrÛ od nás u Ústí
nad Labem, ale hlavnû v Krkono‰ích v Rokytnici
nad Jizerou.
ABE: Jaká byla strava v Kanadû?
TK: Jezdím sem jiÏ nûkolik rokÛ. Ze zaãátku mnû
to dûlalo problémy, ale tady to bylo v˘borné. Lehká
jídla, saláty. Byl jsem spokojen˘. Musím ale pﬁiznat,
Ïe to není obvyklé.
ABE: Jak dodrÏujete Ïivotosprávu?
TK: SnaÏím se spát osm aÏ deset hodin. Vím, Ïe
spánek je k v˘konu dosti dÛleÏit˘. Jsme tu jiÏ dost
dlouho, takÏe organismus si jiÏ pﬁivykl, ale kdyÏ
pﬁiletíme dva, tﬁi dny pﬁed závodem, tak je to tûÏké
si pﬁivyknout. SnaÏím se jít v pÛl desáté, maximálnû
v deset do postele.
ABE: Jak to dûláte s aklimatizací?
TK: SnaÏím se vÏdycky vydrÏet do veãera a piji
hodnû vody, abych organismus zaplnil vodou.
Nûkdo pouÏívá medikamenty, tomu se chci vyhnout.
ABE: V tomto sportu závodil také âechoKanaìan Stanley Hayer, jednu dobu jezdil za
âeskou republiku, teì jiÏ za Kanadu. Je moÏné
to takhle stﬁídat?
TK: Pro mne by to bylo velmi tûÏké, ale i dnes
vyhrál kanadsk˘ závodník Chris Del Bosco, kter˘
jezdil pﬁed ãtyﬁmi roky za Spojené státy, protoÏe se
narodil v Coloradu. Já znám pouze dva závodníky,
kteﬁí startovali za dvû rÛzné zemû, Stanleyho a Chrise.
ABE: Hovoﬁil Stanley Stanley ãesky?
TK: Stanley Ïil v âechách deset let a mluví velmi
slu‰nû ãesky.
Mûl pocit, Ïe to je zpÛsob, jak se mÛÏe prosadit, ale
tím, Ïe olympiáda byla ve Vancouveru, vrátil se do
Kanady. PÛvodnû jezdil za Kanadu alpské discipliny,
pak v âechách zaãal jezdit skicross a dva roky pﬁed
olympiádou zaãal jezdit opût za Kanadu. On je skuteãnû
na pÛl âech a na pÛl Kanaìan. I v jeho mentalitû je
vidût, Ïe má z obojího polovinu.
ABE: Spí‰ je v‰ak bûÏn˘ opak, Ïe za Kanadu
závodí âe‰i…
TK: To je pravda - Kuãera, Hudec…
ABE: Kolik toho je‰tû letos bude?
TK: Dva závody ve ·v˘carsku, jeden ve ·védsku,
jeden v Norsku a nakonec v âechách…
ABE: Co bude po sezónû?
TK: Zima, cestování, zranûní, závodûní - to je v‰e
docela vyãerpávající, takÏe potﬁebuji nûkam do tepla a
potﬁebuji si odpoãinout. Nejsem totiÏ nejmlad‰í.
ABE: Pﬁeji vám, abyste to vydrÏel jako Dominik
Ha‰ek do tûch ‰estaãtyﬁiceti, aby vám tûlo nadále
slouÏilo, jako doposud.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Brankáﬁi dûlali zázraky
Toronto-NJ 1:2 (0:0, 1:0, 0:1. 0:1)
Zdálo se, Ïe po utkání byli v‰ichni spokojení. Hráãi New Jersey Devils s tím, Ïe získali dva
body a Ïe se jim stále daﬁí. Torontsk˘ trenér Wilson pro zmûnu nebral utkání jako prohru, ale
jako zisk bodu, protoÏe osmá Carolina prohrála v normálním ãase s Philadelphií. Podle nûj
muÏstvo hrálo dobﬁe i pﬁesilovku, i kdyÏ Maple Leafs nevstﬁelili pﬁi nich branku. Utkání mûlo
skuteãnû vyrovnan˘ prÛbûh a na první gól si diváci poãkali do 26. minuty. Hostující brankáﬁ
Hedberg staãil je‰tû stﬁelu Kessela vyrazit, ale proti doráÏce Kulemina byl bezmocn˘. V
závûreãné tﬁetinû se teprve pﬁi hﬁe ãtyﬁi na ãtyﬁi otevﬁela pro Devils torontská obrana a Zubrus
vyrovnal na 1:1. Pﬁi této brance zaznamenal svoji 27. asistenci v této sezónû Patrik Eliá‰.
V prodlouÏení se pak pﬁiklonilo ‰tûstí na stranu hostÛ. Ilja Kovalãuk projel ze stﬁedního pásma
do útoãné tﬁetiny a hned po pﬁejetí modré ãáry vystﬁelil a puk skonãil 24 vteﬁin pﬁed koncem
prodlouÏení za zády brankáﬁe Reimera. Po zápase jsme zastihli asistenta kapitána New
Jersey Devils Patrika Eliá‰e spokojeného nejen s v˘sledkem.
ABE: Do jaké míry je frustrující pro útoãníka utkání, které se skonãí v normálním ãase
1:1?
PE: Nelze poãítat, Ïe kaÏd˘ veãer budou padat branky. V tomto zápase se nám s pﬁib˘vajícím
ãasem daﬁilo víc a více. Druhou polovinu zápasu jsme odehráli podstatnû lépe neÏ první.
Tﬁetí tﬁetinu jsme mûli hru naprosto pod kontrolou, o ãemÏ svûdãí i poãet stﬁel na branku
(13:10 pro Devils) a nakonec jsme vyhráli. NezáleÏí na tom jestli se vyhraje 1:0 nebo 5:1.
ABE: Vyrovnávací branka padla ve 44. minutû pﬁi hﬁe ãtyﬁi na ãtyﬁi, vstﬁelil ji Zubrus,
ale vy jste si pﬁipsal pﬁi ní asistenci…
PE: Dainius hrál dnes velice dobﬁe. Dokázal si hodnû podrÏet puk, coÏ je dÛleÏité.
Neodhazovat ho. Pak si muÏstvo mÛÏe nûco vytvoﬁit v útoãné tﬁetinû. To bylo i dÛleÏité pﬁi
vyrovnávací brance. Zubrus pﬁidrÏel puk, pﬁi‰el jsem mu na pomoc a nahráli jsme to obránci
Faynovi, ten vystﬁelil od modré a Zubrus skvûlou teãí dostal puk do sítû. Pro gólmana je tûÏké
na to reagovat. Dostali jsme se zpátky do zápasu a v prodlouÏení jsme si do‰li pro vítûzství.
ABE: Nesvádí systém v NHL, kdy za vítûzství v prodlouÏení i v normálním ãase jsou
dva body, zatímco za prohru v prodlouÏení je jeden bod k tomu, Ïe v závûru utkání
nikdo nechce riskovat a radûji poãká za nerozhodného stavu na jist˘ bod po ‰edesáti
minutách…
PE: TûÏko se na to odpovídá. Urãitû nikdo nechce inkasovat branku v posledních pûti
minutách. KdyÏ v‰ak nûkter˘ t˘m vsadí na defenzívu, tak si ﬁíká o gól. Je nutné i v závûru jít
za vítûzstvím.
ABE: Dnes ale padlo málo branek díky v˘konÛm brankáﬁÛ…
PE: Torontsk˘ brankáﬁ Reimer chytal velmi dobﬁe, mûl nûkolik skvûl˘ch zásahÛ. Ná‰ brankáﬁ
Hedberg nás taky v urãit˘ch momentech podrÏel. To je v takovém utkání potﬁeba…
***
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Dvû hospody na jednom rohu naproti AGO
(Dundas a McCaul)

v místû, kde je piva jako ‰afránu!

Na pípû jsou desítky evropsk˘ch piv a mezi nimi

Pilsner Urquell a Czechvar!
K tomu jídlo po cel˘ den
Otevﬁeno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Village Idiot Pub

Sin&Redemption

Brankáﬁi dûlali je‰tû vût‰í zázraky

126 McCaul St.
Toronto, Ontario M5T 1W2
Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca
www.villageidiotpub.ca

Toronto-Ottawa 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0.0 - 0:1)

***

136 McCaul ST.
Toronto, Ontario M5T 1W2
Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca
www.sinandredemption.com
***

Bûhem 65 minut hry a dvou sérií samostatn˘ch nájezdÛ se nepodaﬁilo nikomu z hráãÛ rozvlnit
síÈku za zády soupeﬁova brankáﬁe. Teprve pﬁi tﬁetí sérii domácí brankáﬁ James Reimer
kapituloval pﬁed stﬁelou ottawského Jason Spezzy. Senátoﬁi tak v této chudé sezónû, kdy
jsou na chvostu V˘chodní konference získali oba body, zatímco domácí Toronto si pﬁipsalo
pouze bod jedin˘. Pﬁi tom perfektní v˘kon podali oba brankáﬁi, hlavnû v‰ak ottawsk˘ Craig
Anderson, kter˘ kryl 47 stﬁel a dva první samostatné nájezdy. Tﬁetí, KuleminÛv, ‰el vedle. Pﬁi
tom jen v prodlouÏení se bl˘skl ãtyﬁikrát a vychytal zápas obzvlá‰tû pﬁi vylouãení Filipa Kuby
v závûru prodlouÏení. Pﬁi tom Filip Kuba strávil na ledû 26 minut. Pﬁes 21 minut bylo na ledû
i levé kﬁídlo ottawsk˘ch SenátorÛ Milan Michálek. Po zápase nevûﬁícnû, ale spokojenû kroutil
hlavou:
MM: To je snad poprvé v Ïivotû, co jsme nevstﬁelili branku bûhem utkání a bereme dva body.
Vlastnû jsme letos s Ottawou poprvé vyhráli nájezdy a nov˘ gólman odvedl perfektní v˘kon,
doufejme, Ïe mu to vydrÏí.
ABE: 47 stﬁel bûhem 65 minut a k tomu je‰tû tﬁi samostatné nájezdy, to snad je‰tû v
NHL nebylo…
MM: Skuteãnû to byl neuvûﬁiteln˘ v˘kon.
ABE: Do Ottawy pﬁi‰el vãera a dnes po 36 hodinách v muÏstvu zaznamenal zápas s
ãist˘m kontem to je do Guinessovy knihy rekordÛ, ale vãera do‰lo k dal‰í v˘mûnû, o
které se mluví je‰tû více neÏ o té Andersonovû. Tomá‰ Kaberle ode‰el z Toronta do
Bostonu a jen pár hodin po „tradu“, hrál za Bruins v Ottawû proti vám…
MM: Tomá‰ je jeden z nejlep‰ích obráncÛ v NHL a já si myslím, Ïe bude Torontu hodnû
chybût. Je v˘born˘ na pﬁesilovkách, má pﬁesnou pﬁihrávku. Teì posílil skvûl˘ Boston a ten
bude mít velkou ‰anci vyhrát Stanley Cup.
ABE: V obranû dvojice snÛ: Zdeno Chára a Tomá‰ Kaberle…
MM: Tomá‰ je ofenzívní a má skvûlou nahrávku a Zdeno Chára hraje tvrdû a vyhrává
v‰echny osobní souboje. Bude to skuteãnû skvûlá dvojice.
ABE: Situace v Ottawû?
MM: Sezóna to byla pﬁímo stra‰ná. Nic nám ne‰lo a nevím proã. Zaãali se prodávat hráãi, aby
se u‰etﬁilo. Nevím, co se bude dít.
ABE: Je‰tû k dne‰nímu utkání. Drama vyvrcholilo v prodlouÏení, kdy na trestnou lavici
‰el Filip Kuba, hráli jste dvû minuty v oslabení tﬁi na ãtyﬁi…
MM: To se stává, Filip nemohl uÏ nic jiného dûlat, protoÏe byla prázdná branka. Na ‰tûstí jsme
to ubránili.
ABE: O utkání rozhodly samostatné nájezdy, jezdíte je taky…
MM: V Ottawû jsem Ïádn˘ je‰tû nejel. V San Jose jsem jezdil, ale tady ne. Nevím proã.
ABE: Podle jakého klíãe se to vybírá?
MM: Vût‰inou to vybírá trenér a má pﬁipravené tﬁi hráãe.
ABE: Skvûl˘ byl i torontsk˘ brankáﬁ Reimer, mûli jste nûjaké video nebo pﬁipravovali
jste se specielnû proti nûmu?
MM: Vûdûli jsme, Ïe je to v˘born˘ mlad˘ gólman, ale nûjak jsme jeho hru nestudovali.
ABE: Nedá se oãekávat, Ïe by Ottawa postoupila do Stanley Cupu. Kontaktoval vás
nûkdo ohlednû reprezentace?
MM: Zatím ne, ale mohu b˘t vymûnûn.
ABE: Kdyby do‰lo k „tradu“, máte muÏstvo, kam byste chtûl jít?
MM: Na to nemám vliv, je to hokej a radûji se nechám pﬁekvapit.
ABE: Jaká je odezva na va‰e pÛsobení v NHL v Jindﬁichovû Hradci, odkud pocházíte,
nejste zde sám…
MM: V poslední dobû jsme tam mûli zápas odchovanci z Jindﬁichova Hradce proti odchovancÛm
z Budûjovic. Bylo tam pﬁi tom hodnû dûtí a doufám, Ïe si to letos zopakujeme.
Ale‰ Bﬁezina-Toronto
***

Sports
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âeská Tipsport extraliga
49. kolo: Tﬁinec-Liberec 5:0, Zlín-Vítkovice 5:1,
Brno-Pardubice 1:4, Sparta-Budûjovice 3:5,
Boleslav-PlzeÀ 2:4, Kladno-Slavia 3:4 (SN),
Litvínov-Karlovy Vary 2:3.
50. kolo: Slavia-Tﬁinec 2:1, Vítkovice-Boleslav 3:1,
Budûjovice-Litvínov 5:2, PlzeÀ-Brno 4:1, PardubiceKladno 7:3, Karlovy Vary-Zlín 2:3 (SN), SpartaLiberec 3:2(SN).

Slovak House
Slovak Infocentre
8 Clarence Square,
Toronto
Otvoreno:
Streda 15:00-17:00
Tel.: 416/689-9889
E-mail:
info@slovakhouse.org
www.slovakhouse.org
863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

51. kolo: Litvínov-Liberec 4:3, Sparta-Vítkovice
2:4, Tﬁinec-PlzeÀ 4:0, Zlín-Pardubice 2:3 (PP),
Boleslav-Slavia 1:0, Kladno-Brno 1:5, BudûjoviceKarlovy Vary 2:1 (SN).
52. kolo: Brno-Slavia 1:5, Pardubice-Boleslav 1:0,
Vítkovice-Tﬁinec 5:4, PlzeÀ-Zlín 1:0, Kladno-Litvínov
3:5, Karlovy Vary-Sparta 1:2, Liberec-Budûjovice
5:2.

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

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

178:136
159:139
162:137
158:134
146:125
158:131
140:131
133:162
153:145
152:154
130:146
115:142
105:172
123:158

96
94
92
88
88
85
84
77
77
71
68
57
35
33

Slovenská Slovnaft extraliga
52. kolo: HK Orange 20-Nitra 0:5, Poprad-Ban.
Bystrica 3:1, Skalica-Slovan 2:0, Trenãín-Ko‰ice
2:4, Martin-Îilina 4:0, Zvolen-Nitra 0:5, HK Orange
20-Zvolen 1:4.
53. kolo: HK Orange 20-Poprad 2:3 (SN), ZvolenPoprad 9:2, Nitra-Martin 7:3, Îilina-Trenãín 3:5,
Ko‰ice-Skalica 5:1, Slovan-Ban. Bystrica 3:2.
54. kolo: Poprad-Slovan 3:2, Ban. Bystrica-Ko‰ice
2:3, Skalica-Îilina 6:1, Trenãín-Nitra 1:2 (SN), MHC
Mountfield-Zvolen 3:2.

Slovenská Slovnaft extraliga
Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

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

1. Ko‰ice
2. Poprad
3. Bystrica
4. Slovan
5. Trenãín
6. Zvolen
7. Skalica
8. Nitra
9. Martin
10. Îilina
11. Orange

57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
30

217:102
187:135
79:140
169:144
147:168
161:154
158:168
168:189
153:182
127:186
242:140

137
111
97
90
88
84
79
77
74
55
8

Transcom Transport
s radostí oznamuje,
Ïe se spojil s t˘mem
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Hokejové play-offs
V âechách hraje v pﬁedkole na pût zápasÛ Litvínov
s Plzní, která byla potrestána ztrátou 19 bodÛ za
‰patnou registrací hráãÛ, ale pﬁesto vybojovala
play-offs a Slavia s Karlov˘mi Vary. Vítûzové z
pﬁedkola pak narazí na první dva t˘my v základní
soutûÏi Tﬁinec a Liberec. V dal‰í sérii pak hrají
Vítkovice s Budûjovicemi a Zlín s Pardubicemi.
První kolo se hraje na sedm záépasÛ.
Na Slovensku zaãíná ãtvrtfinále dvojzápasy ve
ãtvrtek a v pátek a stﬁetnou se Ko‰ice s Nitrou a
Poprad se Skalicí. V sobotu a v nedûli pak hraje v
derby Banská Bystrica se Zvolenem a Slovan s
Trenãínem. I zde se hraje na sedm zápasÛ.
***

Sparta uhrála s Liverpoolem
cennou remízu
Sparta-Liverpool 0:0
Praha-sport.cz/dos,zp-S urãitû cennou, v Evropû
vysoko hodnocenou, ale v koneãném úãtování
prvního kola vyﬁazovací ãásti Evropské ligy zﬁejmû
pramálo znamenající bezgólovou remízou pojedou
fotbalisté praÏské Sparty za t˘den k odvetû na
slavn˘ Anfield Road. S vysoce favorizovan˘m
Liverpoolem uhráli Chovancovi svûﬁenci po
sympatickém v˘konu a vyrovnané partii
bezbrankov˘ v˘sledek, jenÏe opravdovou
postupovou zkou‰ku budou skládat aÏ tento ãtvrtek
za La Manchem.
ChovancÛv t˘m si totiÏ po úvodním oÈukávání
poãínal aÏ neãekanû aktivnû, Keriã s Matûjovsk˘m
to zkusili se stﬁelami zdálky, Pamiã kmitající po
lajnû donutil v 18. minutû Reinu k prvnímu
váÏnûj‰ímu zákroku, Ku‰nír pÛlhodiny po nûm
dokonce vybídl Matûjovského ke skórování. Kdyby
do jeho rány neskoãil obrovit˘ ﬁeck˘ legionáﬁ
Kyrgiakos, kdoví, zda by si gólman Liverpoolu
Reina se stﬁelou poradil.
I po pﬁestávce se domácí drÏeli nachystané taktické
partitury, zhu‰tûn˘m obrann˘m blokem a
disciplinovan˘m v˘konem drÏeli Liverpool na distanc
od BlaÏkovy brány a sami ãekali, zda se jim snad
nûjaká pﬁíleÏitost proti podobnû si poãínajícímu
soupeﬁi pﬁece jen nenabídne. Kweuke skuteãnû v
63. min. hlaviãkoval hodnû nebezpeãnû a o tﬁináct
minut pozdûji dokonce i bránu trefil, jenÏe Reinu
nepﬁekonal. Tím pﬁíleÏitosti prakticky vyãerpal, i
kdyÏ jeho t˘m se v závûreãné ãtvrthodinû vypnul k
novému náporu, usilovnû hledala skulinu v obranû
ostrovanÛ a Vacek pálící tûsnû vedle tyãe ji málem
na‰el.
A protoÏe Liverpool se do váÏnûj‰í ‰ance ve
druhé pÛli nedostal vÛbec, dospûla první kvalifikaãní
partie vyﬁazovacího kola Evropské ligy k bezgólové
remíze, s níÏ byli oãividnû spokojenûj‰í Angliãané.
ÎK: ¤epka - Ngog, Cole. Diváci: 17 569.
***

BEST VALUE!!!
HURRY!!
SPRING AND SUMMER
AIRLINE TICKETS ON SALE

1221 YONGE STREET
(BY SUMMERHILL
SUBWAY STATION)
TORONTO, ON
M4T 2T8
Phone: 416-504-3800
Toll free:1-800-825-7577
Heart of Europe Holidays:
416-504-6399
Fax: 416-363-2205
A GETAWAY THAT’S MORE
THAN JUST A HOLIDAY!!!
ADVENTURE TRAVEL
- EXOTIC TRAVEL
LUXURIOUS TRAVEL
- ROMANTIC TRAVEL
WE OFFER ALL!!!
TRAVEL AND MEDICAL INSURANCE,
AIRLINE TICKETS
WWW.TICO.CA #1810380

Rosti
Brankovsky
Broker
Jedineãné sluÏby

aby vám slouÏil lépe!
Nyní na‰e sluÏby smûﬁují
nejen do v˘chodní Evropy,
ale do celého svût!

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!

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
a chtûjte nûkoho z nás!

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

