
Thursday,

October 9,

2003

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

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

1-416

âESKOSLOVENSK¯ âTRNÁCTIDENÍK -  CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY

Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
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32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.
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Ach ti ·védové!
Nedávno pfii‰la neuvûfiitelná zpráva. Památník Jana

Ámose Komenského v holandském Naardenu má b˘t
uzavfien. V ãeském rozhlasu se vedou uãené debaty o
tom, jestli byl Komensk˘ pacifistou nebo ne. Jisté je, Ïe
se pfii tfiicetileté válce spoléhal na ·védy, dokonce v
roce 1642 do ·védska i zajel, ale nakonec v roce 1648
jeho nadûje skonãily s Vestfalsk˘m mírem a válkou pfii
které zahynula tfietina obyvatelstva se nic nevyfie‰ilo.
Nebylo to v‰ak poslední zklamání, které nám ·védové
u‰tûdfiili. VzpomeÀme jen na legendárního Svena
Tumbu Johanssona, kter˘ nejednou pra‰til hokejkou
pfies prsty na‰e reprezentanty a na rok 1969 kdy  po
slavném vítûzství ve Stockholum 4:3 nad nenávidûn˘mI
okupanty nás ·védové pfiivedli k slzám a na stupních
vítûzÛ stáli pfiece jen hráãi v ãerven˘ch dresech s
písmeny CCCP na prsou (za toto oznaãení pfii‰el
komentátor Ludûk Brábník v polovinû sedmdesát˘ch
let o chleba). Hnûv ãeského a slovenského národa se
tehdy z ãásti obrátil proti blonìat˘m potomkÛm VikingÛ.
„Nic nechápou!“ volal rozhofiãen˘ lid.
Ale ·védové chápali. Po svém zachraÀovali poctivost

hry, zkrátka fair play. Mnohokrát jsem si na tento
okamÏik vzpomnûl, kdyÏ jsem vidûl podplacená a tudíÏ
nudná utkání, kdy se dalo pfiedpokládat, jak v‰e
dopadne. Jednodu‰e fieãeno sportovní ‰a‰kárny.
Pfii tom se nedá fiíci, Ïe by ·védové nepletli sport do

politiky, Svûdãí o tom následující léta, kdyÏ ‰véd‰tí
hokejisté na protest proti neudûlení víz ‰védsk˘m
novináfiÛm nepfiijeli k hokejovému utkání do Prahy.
ZaslouÏili se tak o to, Ïe bylo vydáno do ·védska malé
dítû ãesk˘m emigrantÛm. Neb˘t toho, svût by znal
tûÏko modelku Pavlínu Pofiízkovou.
Zkrátka ·védové dûlali vÏdycky potíÏe. Pro lidi na

Západû, byli pfiíli‰ nalevo, pro komunisty zase napravo.
V dobû, kdy nás v‰ichni pfiesvûdãují, Ïe je nutné b˘t v
NATO, ·védové tam provokativnû nejsou a zÛstávají
neutrální.
KdyÏ chtûli dát komunisti poslední hfiebíãek

náboÏenství do rakve v roce 1956, natoãil reÏisér
Ingmar Bergman Sedmou peãeÈ.
Podle pivních ekomomÛ je ·védsko na pokraji krachu,

ale pfiesto nemá na ulici Ïebráky. PfiestoÏe je o lidi
postaráno a ti se nemají ãeho obávat, je tam hodnû
sebevraÏd. Není tam vysoká kriminalita, ale v minul˘ch
dnech byla zavraÏdûná ‰védská ministrynû
zahraniãních vûcí Anna Lindhová, druh˘ politik po
Olofovi Palmem, kterého zastfielil neznám˘ muÏ v roce
1986.
·védové jsou nevyzpytatelní a svoji zvlá‰tnost, i pfies

masivní agitaci, vyhroÏování nedozírn˘mi následky, Ïe
jejich ekonomika pÛjde do pekel, projevili i pfii hlasování
o pfiijetí jednotné evropské mûny. Ve ·védsku se bude
i nadále platit korunami jako v sousedním Dánsku.
Proã takov˘ rozruch? ·védsko spolu s Dánskem totiÏ

nastavilo, jak se fiíkalo v âeskoslovenské televizi pfied
promítáním západního filmu, zrcadlo Evropské unii.
Tfieba ten nápad s jednotnou mûnou není vÛbec tak
dobr˘. MoÏná, Ïe ano. KaÏdopádnû otázka je vyslovena.
Jiné ãeské pfiísloví praví: Kdo se moc ptá, moc se doví

a ·védové se ráno po referendu dovûdûli, Ïe jejich
mûna prudce oslabila. KaÏdá hÛl má dva konce -
oslabilo i EURO.

Ale‰ Bfiezina
***

Oratorio Terezin by Ruth Fazal

World Premiere in Toronto in partnership
with Holocaust Education Week

Composed by renowned violinst Ruth Fazal, Oratorio Terezin is a full length musical work scored for orchestra,
childrens chorus, mixed adult choir, and three vocal soloists. Set in the context of the Holocaust, using children’s
poetry which miraculously survived from the ghetto of Terezin and woven together with passages from the Hebrew
scriptures, this piece explores the question so many ask in the face of human suffering: “Can God be found in my place
of pain?”

Over 15,000 children passed through Terezin, of whom only one hundred survived.

The work will be performed by the New Streams Symphony Orchestra conducted by Kirk Trevor, and features Huw
Priday (tenor), Daniel Lichti (baritone) and Teresa Gomez (soprano).

When:    Saturday, November 1st - 8:00 pm and Sunday, November 2nd - 3:00 pm

Where:   Toronto Centre for the Arts, George Weston Recital Hall
Tickets:  $35 and $45 - Call Ticketmaster: (416) 870-8000

www.oratorioterezin.com

OMLUVA
Jsou vûci, které ovlivnit mÛÏeme a na druhou stranu vûci, které ovlivnit

nemÛÏeme. K tûm patfií po‰ta a tiskárna. Tentokrát se stala nemilá vûc, Ïe v
tiskárnû vymûnili poãítaãe a v novém poãítaãi nemûli typ písma Bookman.
Noviny, které byly dodané jako jindy a které mûly vût‰inu nadpisÛ tímto fontem,
pak mûly nadpisy rozházené. TotéÏ se stalo i v nûkter˘ch inzerátech a dokonce
i jeden ãlánek byl neãiteln˘. Tento ãlánek dnes pfiiná‰íme znovu a jako náhradu
pfiineseme vánoãní dvojãíslo. âtenáfiÛm i tûm, ktefií inzerují v na‰ich novinách
se tímto omlouváme.

Ale‰ Bfiezina
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