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Tragédie lháfiÛ spoãívá v tom, Ïe sami
uvûfií sv˘m vlastním lÏím. Tragédie
nositelÛ pravdy spoãívá v tom, Ïe si
neustále kladou otázku, jestli je pravda
pravdou. Pravdu provázejí pochyby,
váhání. Neustále je zapotfiebí pohledu
odnûkud odjinud, z nûjakého bodu ve
vesmíru nebo od vedlej‰ího stolu. Divadlo
není od toho, aby stereotypnû
deklamovalo pravdy. Málokdy se divák
ve hfie pozná, takÏe ani nenastavuje
zrcadlo, jak tvrdívala hlasatelka vÏdy pfied
promítáním nûjakého západního filmu v
âeskoslovenské televizi pfied listopadem
1989.

hledá Hana Brejchová uprostfied
mnoÏství komick˘ch scén nûco hlub‰ího.
Ten mal˘ okamÏik, kdy zatrne, kdy se
ãlovûk zastaví a fiekne si, ãemu se já
blbec smûju, mnû nûjak chybûl. Ale
moÏná to byla moje chyba, moÏná tam
ten okamÏik byl, ale já ho nepostfiehl.
Zkrátka i policajt se nechá oblafnout a leÏ
akceptuje a jeho kolega v‰e náleÏitû
zapí‰e, V˘sledkem je nekoneãnû dlouh˘
popsan˘ kus papíru.
Pokud divák tuto absenci pravdy

postfiehne a pocítí jakousi frustraci ãi
neuspokojení, je to alespoÀ ãásteãná
odpovûì na základní otázku po smyslu
divadla. VÏdyÈ divadlo není statické a
stále se vyvíjí, coÏ bylo patrno i na tomto
pfiedstavení a potvrdil mi to i hostující
reÏisér Vilém Dubniãka z Plznû, kterého
jsem zastihl po druhém pfiedstavení v
sobotu odpoledne.
ABE: Absolvoval jste jiÏ dvû

pfiedstavení, byl rozdíl mezi nimi?
VD: Mûní se to a bylo skvûlé, Ïe jsme

mohli skoro mûsíc pravidelnû pracovat.
Vût‰inou to je, Ïe host pfiijede pouze na
t˘den. Podmínky se podobaly tomu, co
znám z domova. Premiéru a tfii reprízy
pak vyuÏiji k tomu, abych s herci mohl
pracovat dál. Skupina má potenciál, coÏ
se nám do premiéry podafiilo zúroãit
pomûrnû slu‰nû, ale reprízy jsou k tomu,
aby se stále nûco nového zkou‰elo a
vylep‰ovalo. Po premiéfie se sice mnoho
pfiipomínek nedává. Já to respektuji. My

jsme si nûco pfiece jen fiekli. Mám pocit,
Ïe to herci plní a Ïe do toho ‰lápli je‰tû s
vût‰í razancí a doufám, Ïe to veãerní
pfiedstavení bude lep‰í neÏ to odpolední.
Jsou to drobnosti, které se dají udûlat
pfiesnûji, ale fungují. Hra je pak plynulej‰í.
ABE: Proã Neil Simon?
VD: U zrodu této my‰lenky byl Antonín

Procházka, kter˘ zde jiÏ tfiikrát byl. Tento
titul vybral on spolu s Dá‰ou Beláãikovou
a se souborem. Z nûkolika nabídek, byly
¤eãi nejÏhavûj‰ím kandidátem. Je to
situaãní bláznivá komedie, na které se dá
hodnû pracovat, dá se na ní i hodnû
herecky nauãit, coÏ dûlám nejradûji,
protoÏe jsem vystudoval herectví. Nûco,
co mohu pfiedat. Nechci vym˘‰let Ïádné
rozmáchlé reÏijní koncepce, ale soustfiedit
se na práci s herci, aby to mohli zúroãit i
pozdûji.
ABE: KdyÏ nepoãítáme ãeské

policajty, tak obsazení je fifty-fifty:
jeden ãesk˘ pár, jeden slovensk˘ a
dva smí‰ené páry; nebylo to obtíÏné
udûlat ãesko-slovenskou produkci?
VD: Hra byla pfieloÏená do ãe‰tiny a

udûlal jsem úpravu textu. Slovenskou
úpravu dûlala hlavnû Zuzka Borovjaková.
Poslední úpravu si pak dûlali herci sami.
Myslím si, Ïe je to právû jedineãné tím, Ïe
je to ãesko-slovenské. Toronto a
zahraniãní komunity jsou právû místem,
kde existuje je‰tû âeskoslovensko. V
âechách i na Slovensku je jak˘si stesk,

¤eãi…
…ano fieãi. Slova, která ztratila smysl a v˘znam. Ani za jedno slovo ve hfie Neila Simona ¤eãi nelze dát ruku do ohnû. Nûkdo si prostfielí ucho. Co s tím? Zavolat doktora?
Ale co kdyÏ v ten okamÏik bude mít slovo váhu. Není problémem pistole, stfielná zbraÀ, ani samotné stfiílení, ale váÏnû mínûné slovo. Ve hfie se fiíká pravda jen tehdy,
kdyÏ se nûkdo splete. Pokud je nûjaká leÏ odhalena, je nahrazena jinou lÏí. Je to pfiesn˘ opak SolÏenicynova Ïití v pravdû. Zatímco v Jednom dnu Ivana Dûnisoviãe,
hlavní hrdinové nacházejí svoji identitu: Baptista Aljo‰a objeví radost v mal˘ch vûcech, Ivanovi se toho bûhem dne tolik povedlo… Aljo‰a zÛstává Aljo‰ou, Ivan Ivanem
Dûnisoviãem, pfiestoÏe jsou oznaãováni pouze vûzeÀsk˘mi ãísly. U Neil Simona hrdinové svoji identitu ztrácejí. V pfiípadû potfieby mÛÏe jeden zaskakovat za druhého,
jak vidíme v závûru hry.

PfiestoÏe jsou to jen fieãi, pfiesnûji fieãeno
lhaní, je to celkem pravdivû odpozorováno
ze skuteãného Ïivota. Pfiesto mi ve hfie
nûco vadilo. Nechci pravdivého hrdinu,
ale aby se alespoÀ na mal˘ okamÏik v
nûkom ozvala pfiirozená touha po pravdû.
Aby nûkdo aspoÀ na mal˘ okamÏik
zpochybnil sladk˘ Ïivot ve lÏi.
Chybí zde nûco, co vidím u Josefa

Topola nebo Milo‰e Formana v
‰edesát˘ch letech. V Simonov˘ch
¤eãech se tragédie sebevraÏdy mûní ve
fra‰ku. Místo prostfielené hlavy, pouze
prostfielen˘ u‰ní boltec, nûco jako
propíchnuté ucho, dnes tolik populární
piercing. V Toplovû Konci masopustu,
kter˘ jsem nedávno vidûl v Praze se z
nevinné nehody stane tragédie. U
Formana v Láskách jedné plavovlásky,

po tomto období. Je fiada
ãeskoslovensk˘ch manÏelství a moje
rodina patfií do této skupiny, protoÏe otec
byl Slovák. My v âechách i na Slovensku
spolu vycházíme, ale tady jsou oba
elementy v jednom pfiedstavení. Je to
správné, protoÏe vût‰ina lidí emigrovala
z âeskoslovenska a jsou to
ãeskosloven‰tí emigranti. DrÏí tu
dohromady spolu, divácká základna je
vût‰í a vzájemnû nepfiicházejí o kontakt.
Zde stále jedna skupina druhé rozumí.

Řeči: Viktor Matejkovič (lenny Ganz)

Jiří Škoda (Policajt Welch)

Zuzana Novotná (Cassie Cooperová) a Jan Šmíd (Glenn Cooper)

Pokračování na str. 5

Zuzka Borovjaková (Claire GAnzová)
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

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

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 520)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

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

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

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

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

Canada

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

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 520)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Kalendáfi
www.kalendar.zpravy.ca

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.

29.10. (so) 18:00
Peter Stasak

Kanadská spoleãnost M. R. ·tefánika
Hala kostela sv. Cyrila a Metoda

5255 Thornwood Drive, Mississauga
***

30.10. (ne) 16:00
Vzpomínka na vznik âeskoslovenska

Masaryktown
***

5.11. (so) 18:00
Ivan Îenat˘, housle

Stanislav Bogunia, piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
5.11. (so)

Slovensk˘ ples
Hala kostela sv. Cyrila a Metoda
5255 Thornwood Dr. Mississauga

**
6.11. (ne)

Sokolská náv‰tûva hfibitovÛ
***

6.11. (ne) 15:00
Music for Anton Kubálek

Walter Hall
University of Toronto

***
8.11. (út) 19:00

Never saw another butterfly
Alumni Hall

UofT
400-121 St. Joseph St.

***
13. 11. (ne) 11:30

Pfiedvánoãní bazar
Sokol Toronto

Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.

Hana Jurasek: 905/838-5269
***

13. 11. (ne) 15:00
Kanadsk˘ slavík

The Assembly Hall
1 Colonel Samuel Smith Park Dr.

***
26. 11. (so) 19:00

Mikulá‰ská zábava
Sokol Toronto

Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.

Hana Jurasek: 905/838-5269
***

27.11. (ne) 17:00
Jan Novotn˘, Piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
10. 12. (so) 15:30

Sokolské dûtské vánoce
601 Magnetic Dr., Unit 21, North York

Hana Jurasek: 905/838-5269
***

10.12. (so) 19:00
45 let od prvního ãlánku

40 let samizdatu
35 let od dokonãení filmu
30 let novináfiské práce

25 let na Macu
20 let Satellitu

10 let Satellitu na internet
0 rokÛ od vydání první knihy

Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
28.12. (st) 20:00
30.12. (pá) 20:00
31. 12. (so)  20:00

âardá‰ová princezna
St. Lawrence Centre for the Arts

Toronto Operetta Theatre
416/366-7723

***

We acknowledge the financial support of the Government

of Canada through Canada Periodical Fund (CPF)

for our publishing activities.

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù

¤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.
3. záfií 2011 v 15:00 na Masaryktownu.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
416/532-5272, fax: (416) 516-5311.

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.

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.  .

âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
KITCHENER-WATERLOO:German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Informace o bohosluÏbách: 289/242-0635

Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

Kat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jifií Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,
192 Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
29. fiíjna v 10 hod.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 29. fiíjna v 17 hod.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
30. fiíjna v 11 hod.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
budou oznámeny.

Nová sokolská sezóna:
Cviãení pro dûti je kaÏdou sobotu

od 15:30 do 18 hodin
v Magnetic Dr., Unit 21, , North York;
Cviãení pro dospûlé je kaÏdou stfiedu

od 20 do 21:30 hodin.
v G.Harvey C.I.,, 1700 Keele St.,

Informace: Hana Jurasek:
905/838-5269

Slovak House - Slovak Infocentre
8 Clarence Square, Toronto

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

E-mail: info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org

Vzpomínka na vznik
âeskoslovenska

se letos koná v nedûli
30. fiíjna 2011 v 16 hodin

na Masaryktownu
450 Scarborough Golf Club Rd.

Scarborough, Ontario
Informace: 416/925-2241
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
of the Czech Republic

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

Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1

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

Fax: (613) 748-0699

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

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

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

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

Toronto, ON:
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

âesk˘ generální konzulát
v Torontu

Czech General 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

Financial

1 CDN $ 17,88 Kã
1 EURO 25,03 Kã
1 US $ 18,18 Kã
âNB - 22. 10. 2011

Kursovní lístek
100 Kã 5,60 CDN $
1 CDN $ 17,85 Kã
1 EUR 1,40 CDN $
1 CND $ 0,71 EURO
1 US $ 1,01 CDN $
1 CND $ 0,99 US $

Universal Currency Converter - 22. 10. 2011

Nokturna v mûstû
Ivan Îenat˘ & Stanislav Bogunia

Sobota 5. 11. 2011 v 18 hodin
Kostel sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
Na programu:

Antonín Dvofiák, Wolfgang Amadeus Mozart,
Pablo de Sarasate, Bohuslav MartinÛ a Niccoló Paganini

Valná hromada Sokolské
Ïupy kanadské

Kingston, 15. fiíjna 2011 - Leto‰ní valná
hromada Kanadského Sokola byla dobfie
nav‰tívena - z Torontské jednoty a poboãky
Kitchener-Waterloo-Guelph pfiijeli:  Hana
Jurásková, Jarmila Becka-Lee, Kvûta
Trianová, Anna Janou‰ová, Jana Votrubová,
manÏelé Kargerovi, Vendy Malysáková,
Robert Tmej, Svatava Hefimánková, Josef
âermák; z Ottawy a Montrealu Paul Vidlák,
Alois Vogl, manÏelé Hfiibovi, Mí‰a Fuchsová,
dr. Horn˘, Petr ·tikarovsk˘ a Ludvík Matou‰ek
Po zahájení a vzpomínce na nedávno
zesnulého nejzaslouÏilej‰ího ze sokolÛ, Jana
Waldaufa, byly pfieãteny a schváleny zprávy
a po bûÏn˘ch formalitách pfiistoupeno k volbû
nového v˘boru, která tento rok byla zajímavá,
ponûvadÏ byl volen nov˘ starosta, náãelník,
náãelnice a pokladník. Odstupující starosta
Josef âermák, poslal pfiedsedovi nominaãní
komise, br. Vidlákovi, e-mail s prosbou, aby
ho na valné hromadû pfieãetl, ale protoÏe se
e-mail nûkam zatoulala, podal návrh na valné
hromadû. Podobn˘ návrh podala i sestra
Hana Jurásková. Zatoulav‰í se e-mail fiíká:
“Sestry a bratfií,
 myslím, Ïe v‰ichni máme právo i povinnost si
fiíct, jak svût vidíme pár let nebo alespoÀ
mûsícÛ pfied sebou, tedy valnou hromadu
Ïupy. Vím, Ïe  sestra Janou‰ová je navrÏena
na starostku, její dcera Vendulka na náãelnici
a br. Tmej na pokladníka. Po mém soudu
sestra Janou‰ová má - po odchodu Jana
Waldaufa -z kanadsk˘ch sokolÛ
pravdûpodobnû nejvût‰í technické znalosti,
energii a sokolského ducha. Její  dcera
Vendulka je dcerou své matky. Br. Tmej dûlá
v˘bornou práci jako pokladník torontské
jednoty a nepochybuji, Ïe bude v budoucnosti
hrát v sokolském i krajanském hnutí
v˘znamnou roli. Pravdûpodobnû i to, co
povaÏuji v krajanské práci za nedostatek
(slabá znalost ãe‰tiny), ãasem ztratí na
dÛleÏitosti. Obávám se jen, Ïe v tomto ãase
atmosféra v torontské jednotû není pro tuto
soustavu pfiíznivá. Domnívám se, Ïe daleko
pfiijatelnûj‰í by letos bylo toto sloÏení: starosta
br. Vidlák, kter˘ se tolik vûnoval oslavû v˘roãí
a jehoÏ rodina hrála (aÏ do tragické smrti tfií
ãlenÛ rodiny po automobilové nehodû)
v˘znamnou roli v sokolském hnutí v Kanadû.
Nemyslím, Ïe rozdílnost bydli‰tû s jednatelkou
sestrou  Jarmilkou Becka-Lee (která je
ochotna v jednatelství pokraãovat a s její
pomocí jsem starostenství skoro zvládl i já)
hraje velkou roli. Myslím, Ïe daleko dÛleÏitûj‰í
neÏ starostka je pro Ïupu  náãelnice. Neznám
nikoho kvalifikovanûj‰ího, neÏ je sestra
Janou‰ová a za místonáãelnici  navrhuji
Vendulku. Pokud jde o pokladníka, jediné, co
vidím jako problém v pfiípadû br. Tmeje, je
teoretick˘ konflikt zájmÛ (pokladnictví jednoty
i Ïupy) a myslím, Ïe funkci je ochotna pfiijmout
sestra Hefimánková.
Samozfiejmû, jako jistû kaÏd˘ z nás, pfiijmu
rozhodnutí valné hromady, ale myslím, Ïe
kaÏd˘ z nás má povinnost upfiímnû vyjádfiit
svÛj názor a tûchto pár slov vyjadfiuje mé
stanovisko.”
V˘sledek hlasování  (volbu bravurnû fiídil Alois
Vogl): starostka: Anna Janou‰ová,
místostarosta: Petr ·tikarovsk˘, jednatelka:
Jarmila Becka-Lee, náãelnice: Vendy
Malysáková, náãelník Robert Tmej, pokladník:
Svata Hefimánková
Zvlá‰È zajímav˘ byl v˘sledek hlasování o
starostenské funkci: Anna Janou‰ová: 8 hlasÛ,
Paul Vidlák 5 hlasÛ. Jak jsem se po hlasování
dozvûdûl, Paul Vidlák hlasoval pro svoji
soupefiku (“pfiece nebudu hlasovat pro sebe!”).
Kdyby b˘val pro sebe hlasoval, Anna
Janou‰ová by vyhrála rozdílem jednoho hlasu,
7:6. Pfiedstavte si, Ïe by kandidáti na politické
funkce pfiijali rytífisk˘ styl Paul Vidláka!
Josef âermák pogratuloval novû zvolen˘m  a
Anna Janou‰ová odstupujícímu v˘boru.
Sv˘m sokolsk˘m sestrám a bratfiím dûkuji za
pfiátelství a sná‰enlivost s rostoucími slabostmi
stárnutí. Ná‰ vztah a slety, na nichÏ jsem
mohl cviãit, patfií mezi nejvzácnûj‰í dary, které
mi osud dal.

Josef âermák
***
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Po volbách uÏ v‰ichni víme, Ïe levici nespravíme
Onehda jsme se v klubu Cicero dobabrali
k definici leviãáctví a praviãáctví v 21.
století: Leviãáci si myslí, Ïe vláda mÛÏe
vyfie‰it ekonomické problémy a pfievzít
odpovûdnost za lidí. Praviãáci nechtûjí,
aby byrokrati fie‰ili ekonomii namísto
svobodného trhu.
Tato definice mi pfiipadá pfiesná a
vyz˘vám své levicové kamarády, ktefií
spoléhají na zásahy vlády coby fie‰ení
lidsk˘ch problémÛ, aby mi fiekli pfiíklad
takové ãinnosti, kterou by vláda dûlala
lépe neÏ soukromá korporace.
Donedávna, tím míním asi pfied 30 lety,

bylo hlavním dÛvodem pfievzetí
ekonomick˘ch ãinnosti do rukou
byrokracie, Ïe soukromé korporace
stávkují a tím by ohrozili nezbytné ãinnosti
pro fungování komunity. Za tûch 30 let
jsme protrpûli stávky uãitelÛ, universitních
profesorÛ, lékafiÛ i poÏárníkÛ, mûstské
dopravy v Torontu i v Ottawû; stávkovala
státní televize CBC, stávkovaly státní
aerolinie i pravidelnû po‰tovní sluÏba.
DÛvod pro státní ekonomii tedy pohasl
úplnû a sluÏebníky národa, jak se
byrokrati samolibû naz˘vají - civil
servants. Stávkují a vydírají nás v‰echny
stejnû nemilosrdnû a houÏevnatû jako
ony vykofiisÈovatelské soukromé
korporace.
MÛj houÏevnat˘ partner a oponent v

debatû Leviãáctví versus Praviãáctví
dvakrát mûsíãnû pfiedkládá návrh
ãinnosti, kterou vláda dûlá lépe neÏ
privátní korporace - poãínaje lodní
dopravou aÏ k vefiejnoprávní ãili státní
televizi.
Poslední ukázka tohoto poãínání mne

zvlá‰tû pobavila: Ale‰ se ptal, zdali jsem
dostal poslední v˘tisky Satellitu ãíslo 14 a
15, které byly expedovány po neslavné
stávce po‰tovní sluÏby.
Nedostal jsem ani ãíslo 14 ni 15,

emailoval jsem Ale‰ovi a ten promptnû
odpovûdûl, Ïe expeduje ãíslo 16 a pfiidá
do balíãku ãísla 14 a 15.
·el jsem na sudburskou po‰tu, protoÏe

pociÈujeme ochablost po‰tovní dodávky
nejen ve vûci dodávky tiskovin, ale i

jin˘ch ohlá‰en˘ch po‰tovních dodávek
(jako obchodních ‰ekÛ).
VyÏádali jsme si s Evou audienci se

sudbursk˘m postmasterem a pfiedloÏili
mu svou stíÏnost, Ïe po‰ta nechodí.
Ten dobr˘ muÏ, sluÏebník vefiejnosti -

civil servant dobrácky fiekl: Proã
nefieknete odesílateli po‰ty, aby odeslal
tiskovinu doporuãenû a rekomando? Pak
to zajisté dostanete! Eva se zhrozila nad
tímto nápadem posílat Satellite
doporuãenû a radûji jsem to Ale‰ovi ani
nefiekl.
Ba ani bych to nezapsal, kdyby zrovna

nestra‰ila stávka kanadsk˘ch aerolinií,
kdyby po‰tovní unie neÏádala soudní
rozhodnutí o svém právu na stávky, atd.
Holenku, nic mi nefiíkejte o státní

ekonomice, protoÏe to nefungovalo a
nefunguje a nebude fungovat.
A zde je dal‰í otázka pro leviãáky, ktefií

myslí, Ïe vláda mÛÏe nûco dûlat pro lidi:
Vyjmenujte mi nûjaké vynálezy, které
kdy byly vynalezeny pod státním a
byrokratick˘m dohledem za státní
peníze? ·ífií se jakési protestování proti
kapitalismu a kapitálu na Wall Street a v
dal‰ích mûstech dnes i v Torontu; mladí
lidé srocující se pfied pilífii kapitalismu a
spílající kapitalismu mají v rukou nástroje
modernosti, kamery, a telefony a
komunikaãní a internetové hraãky a uÏívají
facebook, aby se srocovali a ptám se,
kter˘ z tûchto nástrojÛ modernosti
nevynalezl kapitalismus respektive
vynalezl milostiv˘ byrokrat? A tak se
znova ptám: Co kdy vymyslel byrokrat k
prospûchu lidí? Pfiem˘‰lejí ti protestující
proti ãemu vlastnû protestují?

RosÈa Firla - Sudbury
***

Mil˘ RosÈo,
teoreticky va‰e definice z klubu Cicero je

správná. JenÏe oba máme pfies ‰edesát, coÏ nás
pfiestoÏe jsme nebyli v Moskvû, opravÀuje,
abychom mohli prezentovat své rady, názory a
zku‰enosti.
KdyÏ âeské slovo pfiestalo b˘t svobodné, stalo

se z nûj Svobodné slovo. KdyÏ jedna ãást
Nûmecka pfiestala b˘t demokratická, stala se z
ní Nûmecká demokratická republika. KdyÏ to v
âeskoslovensku zaãalo s federací smrdût,
najednou jsme mûli âSFR. Zkrátka, kdyÏ se
nûco pfiíli‰ zdÛrazÀuje a podtrhuje, tak opak je
pravdou.
Kdybych mûl fiíci, ãím se vyznaãují politické

smûry, kter˘m ty fiíká‰ levice a pravice. Pak
bych to definoval asi takto: Levice vytváfií
programy, které nefungují. Pravice ru‰í
programy, které fungují.
V tomto se nepokládám ani za leviãáka ani za

praviãáka, i kdyÏ dostávám obãas nálepku, Ïe
jsem levicovû poÈouchl˘. Mám radûji âapkovu
Bílou nemoc neÏ Matku. Ale v té druhé hfie je
scéna, kdy se dva bratfii hádají. Jeden (podle
tvého leviãák) chce v‰e mûnit, druh˘ chce, aby
v‰e zÛstalo na svém místû. Oba se dovolávají
rozhodnutí Matky, která je rozsoudí: „Vûci
mají b˘t, tam kde je jim dobfie.“
Nemám rád, kdyÏ volby vyhraje s velkou

pfievahou tzv. levice ani pravice. KaÏdá
vût‰inová vláda udûlá spoustu lumpáren. Proto
jsem rád, Ïe budeme mít v Ontariu men‰inovou
vládu (aspoÀ doufám, i kdyÏ dnes probûhla
zpráva, Ïe nûkdo z konzervativcÛ, dal pfiednost
kariéfie a pfiebûhl na druhou stranu).  Co se t˘ká
federální vlády, nikdo pfied volbami tolik
neÏvanil o ekonomii jako právû konzervativní
Harper. A podívej, jak si rozumûli Harper s
McGuinty v otázce tfieba HST.
Nechci se zastávat torontské mûstské dopravy,

ale pokud pí‰e‰ o stávce, byly zde spí‰ urãité
náznaky stávky, ale mûstská doprava nejezdila
jeden nebo dva dny. V dne‰ních novinách
(Toronto Star - 25. 10. 2011) je Union warns

long York transit strike. A co se dovídáme, Ïe
se jedná o tfii privátní spoleãnosti.
NemÛÏeme srovnávat kanadské aerolinie s

nûjakou soukromou spoleãností, protoÏe, pak
bychom mohli jezdit na Yukon s psím
spfieÏením. Îádná soukromá spoleãnost by tam
nelétala, protoÏe by na to nevydûlala a lidi by to
nezaplatili.
Moje tfii argumenty byly: Byly lep‰í pro nás

âSA pfied privatizací nebo po ní. Pfied
privatizací jsme mûli spojení Toronto-Praha a
âSA vydûlávali. Po ní toto spojení není a
prodûlávají. Je lep‰í âT2, kterou chtûla ODS
privatizovat neÏ v‰echny ostatní televizní
soukromé stanice, které uráÏejí lidskou
inteligenci? Jak to, Ïe to platí i o BBC, DW ãi
TVO? Jmenuj jednu soukromou televizní
stanici, která by za nûco stála (nepoãítám
sportovní a vzdûlávací stanice). âeská námofiní
doprava vydûlávala miliardu korun roãnû. Po
privatizaci je to opût nula.
Proã státní po‰ta v âeskoslovensku fungovala

a v Kanadû nefunguje, vysvûtluji neschopn˘m
vedením. Podal jsem na tel. ãísle 1-800-267-
7651 stíÏnost, kterou zaregistrovali pod ãíslem
101 670 183. Mnoho si od toho neslibuji, ale
dovolal jsem se a doufám, Ïe se sluÏba aspoÀ na
nûjakou dobu zlep‰í. Dám ale dva pfiíklady,
které jsou podobné jako vejce vejci ze
soukromého sektoru. Asi pfied tfiemi roky
praskla zde v ulici roura. Zamûstnanci City of
Toronto nám rozkopali zahradu a chodník. To
celkem probûhlo normálnû. ·kodu, kterou
mûsto zpÛsobilo, zaplatilo. JenÏe pak
kontraktovalo soukromou spoleãnost, která
slíbila, Ïe do osmnácti (!) mûsícÛ v‰e uvede do
pÛvodního stavu. Ubûhlo osmnáct mûsícÛ a nic
se nestalo. Kdykoliv jsme tam zavolali ozval se
pouze záznamník, tak to trvalo dal‰ích nûkolik
mûsícÛ. Za‰li jsme tedy za sv˘m radním a
staãilo, kdyÏ zavolal ze svého telefonu a
zv˘‰en˘m hlasem fiekl pár vût, spoleãnost se
dostavila a dala to do pofiádku. Druh˘ pfiíklad je
pfiímo z na‰ich novin. Pfied federálními volbami,
pouÏila ãi zneuÏila federální vláda inzerce k
volební kampani. Na stranû 7 byl inzerát TAX
CUTS. Inzerát byl zadán pfies soukromou
spoleãnost. Nemyslím si, Ïe by soukromá
agentura, která inzerci objednala, nedostala za
tuto kampaÀ od vlády peníze, ale nám
nezaplatila a kdykoliv tam zavolám ozve se
opût záznamník, Ïe mi zavolají zpût.
A mohu pokraãovat: Ve ‰kole, kde uãí moje

manÏelka byla kontraktována soukromá
spoleãnost, která má pfiipravit tfiídy pfied
vyuãováním, nûjak to nefunguje. Pfied tím to
dûlali studenti za nepatrn˘ poplatek (ãili byli
placeni státem) a fungovalo to.
Je pravdou, Ïe v Torontu stávkovali pfied ãasem

popeláfii, ale od té doby odvoz odpadkÛ
fungoval. Vãera prosadil starosta Ford
privatizaci. Uvidíme, pokud se toho doÏijeme,
jak to bude fungovat za tfii roky.
Od té doby, co jsem pfii‰el do Kanady sly‰ím,

Ïe ·védsko je pfied státním bankrotem. Vût‰ina
statistik ukazuje, Ïe na tom Skandinávie není
zas tak ‰patnû. ¤ada programÛ v této zemi
funguje a funguje dobfie. Kriminalita je
napfiíklad sedmkrát men‰í neÏ ve Spojen˘ch
státech.
Pokud se tedy vrátím k tomu rozdûlení na

levici a pravici, tak levice, chce nûãeho
dosáhnout sociálními programy, vzdûláváním
a investicí do kultury, zatímco pravice problémy
spoleãnosti fie‰í represí, jak o tom svûdãí plán
konzervativní vlády na roz‰ífiení kriminálÛ,
aãkoliv zloãinnost v Kanadû klesá.
K otázce patentÛ a vynálezÛ… Vût‰ina z nich

se uskuteãnila v soukrom˘ch spoleãnostech,
ale díky státním grantÛm. A protesty jsou hlavnû
proto, Ïe my danû platíme, ale velké korporace
je neplatí a pokud mají finanãní problémy
vlády bez ohledu na to, zda jsou pravicové
nebo levicové je z toho vysekají.
S pozdravem

Ale‰ Bfiezina
***
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ABE: Máte pocit, Ïe v âechách se
pfiestává rozumût sloven‰tinû?
VD: Stoprocentnû. Vím to s jistotou.

ZaÏil jsem rozdûlení âeskoslovenska,
kdyÏ uÏ jsem byl dospûl˘. Navíc jsem ze
smí‰eného manÏelství. Moje manÏelka
je o nûco mlad‰í a uÏ nûkteré v˘razy
nezná a je uãitelkou. Její studenti si uÏ
nemají, co pamatovat, zkrátka neumí
slovensky. ¤íkají: „Odkud to máme znát?“

Je to podobné jako s pol‰tinou, která je
také blízk˘ jazyk. Nikdo jim nefiekne
detaily. Znají nûjaké ‰peky jako
ãuãoriedky ãi Èavy, ale nevûdí Ïe iba je
jenom. Neznají rytmus fieãi, zvuk fieãi, pro
nû je to bariéra, kterou kdyÏ neproniknou,
tak pro nû je to ‰um.

ABE: Co vás v Torontu pfiekvapilo
pozitivnû a co negativnû?
VD: Mnû se v Torontu líbí. Jsem poprvé

v severní Americe, zdej‰í herci mi toho
hodnû ukázali. MoÏná je to jen pocit
turisty, ale myslím si, Ïe mnoha vûcem
mohu víc vûfiit. Vidím tu jakousi slu‰nost.
Ta zmizela z ãeské politiky, ale i na ulici

se k sobû lidi chovají zde lépe. Slu‰nûj‰í
jsou k sobû tfieba i fiidiãi. ·patné vûci si
vût‰inou nepamatuji. Ale napfiíklad teì
pfied druh˘m pfiedstavením vypadly
pojistky a není tu nikdo, kdo by to opravil
nebo se zapnou svûtla, kdyÏ nemají. To,
Ïe sem pr‰elo, i kdyÏ je to po rekonstrukci,
to se stane. Mrzí mne problémy, které by
se v divadle fie‰it nemûly, protoÏe bychom
chtûli udûlat ãtyfii pûkná pfiedstavení.
Potkal jsem zde jednu hereãku, která
byla v âechách a ta mi vyprávûla o situaci
zdej‰ího divadla a také to tady není
jednoduché.

ABE: Jste z Plznû, zde v Kanadû
odchází fiada hercÛ do Ameriky, netrpí
PlzeÀ tím, Ïe fiada hercÛ odchází do
Prahy?
VD: Ano, zatím to tak bylo, ale my

doufáme, Ïe se nám to podafií v Plzni
zmûnit. V roce 2015 bude PlzeÀ mûstem
evropské kultury a mimo jiné chceme
podpofiit zpûtnou migraci umûlcÛ do Plznû
popfiípadû podpofiit umûlce, aby zde
tvofiili. V âechách je teì problém, Ïe
ekonomie válcuje kulturu. Kultura je ale
to, co Ïijeme.

ABE: Satellite pí‰e pravidelnû o
PlzeÀském filmovém festivalu Finále;
na co byste je pozval vy?
VD: JiÏ ãtyfii roky tam existuje v ãervenci

Letní divadelní festival pod otevfien˘m
nebem. KaÏd˘m rokem jde o novou
inscenaci a hraje se vÏdy na novém
místû. Napfiíklad na námûstí pfied radnicí
jsme hráli Revizora. Je to velk˘ záÏitek.

Ale‰ Bfiezina
obrázky z pfiedstavení:
www.divadlo.zpravy.ca

***

¤eãi…
Pokračování ze str. 1

Zuzka Matejkovičová (Chris Gormanová)

Martin Bonhard (Ken Gorman)

Martin Dančovský (Ernie Cusack)

Lenka Nováková (Caramela Cusacková)

Petr Kohout (Policista Welch)

Iniciativa vybudovat Památník obûtem komunismu vze‰la z náv‰tûvy
kanadského ministra imigrace Jasona Kenneyho na Masaryktownu
za pfiítomnosti velvyslance Vo‰alíka: kdyÏ ministr Kenney vidûl
památník na Masaryktownu vyjádfiil pfiání mít podobn˘ památník v
hlavním mûstû Ottawû na vefiejném místû. Etnické skupiny, které
mají zku‰enost z matefisk˘ch zemí s komunismem souhlasily a sbírka
bude tedy spoleãn˘m úsilím tûchto skupin a vládní National Capital
Commission, která poskytne pozemek na prestiÏním místû v parku
naproti Národní knihovnû, která je na Wellington Street, tedy jako
kanadsk˘ Parlament a Nejvy‰‰í soud.
V pfiípadû otázek se obraÈte
na Barunku Sherrifovou  <barbara_sherriff@rogers.com>
nebo na pfiedsedu âSSK Milo‰e ·uchmu  <milo@suchma.ca>.

***
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Oslava stoletého v˘roãí zaloÏení sokolské jednoty v Michel aneb Poslední hurá...
Oblast, ve které byla pfied 100 lety zaloÏena první
sokolská jednota v Kanadû, je domovem kouzeln˘ch
jmen: Skalisté hory, PrÛsmyk vraního hnízda, Îelví
hora, Losí fieka, Dikobrazovy vrchy, O‰idná hora, Úhlov˘
potok… Oblast, kde na podzim do horsk˘ch strání se
zafiezávají temnû zelené smrky a do zlata obleãené
listnaté stromy, pravdûpodobnû bfiízy. Kde v noci mûsíc
pohádkovû prosvítá závoji par dot˘kajících se vrcholkÛ
hor a pfies den, kdy mraky pfiikr˘vají slunce. Kde na vás
hrozivû a pohrdavû shlíÏejí hory, které vás v noci
okouzlily. Oblast, která zaÏila hrÛzy pohrom, poÏárÛ,
povodní i sesutí 75 milionÛ tun skal v blízkosti mûsteãka
Frank, kdyÏ Îelví hora, pod níÏ se tûÏilo uhlí, se 28.
dubna 1903 rozlomila a odlomená ãást (650 metrÛ
vysoká, 150 metrÛ tlustá a 900 metrÛ ‰iroká)  se v
obrovsk˘ch balvanech sesula na okraj mûsteãka Frank
a pohfibila 76 muÏÛ, Ïen a dûtí. PonûvadÏ k pohromû
do‰lo k ránu, bylo v ‰achtû jen 17 horníkÛ, 8 z nich byli
Slované (Slováci, Poláci a âe‰i). Podle J. Briana
Dawsona (“Crowsnest”, Altitude Publishing Canada
Ltd.) v‰ech 17 se zachránilo. Podle jin˘ch pramenÛ,
jeden z nich, Slovák John Sirota z Oravy, zahynul. Byl
to jeho poslední pracovní den. Pfií‰tí den se mûl vrátit
domÛ...
PrÛsmyk vraního hnízda je mnoh˘mi povaÏován za

nejdÛleÏitûj‰í historickou oblast kanadsk˘ch Skalist˘ch
hor, které se zaãaly formovat pfied nûjak˘mi stamilióny

lety. Pfied milionem rokÛ tato oblast byla místem ledovcÛ,
z nichÏ ledovcové pole táhnoucí se od PrÛsmyku vraního
hnízda  k dne‰nímu Lethbridgi bylo místy pfies 300
metrÛ hluboké. 22000 rokÛ staré  kosti koní, bizonÛ,
svi‰ÈÛ, holubÛ i jin˘ch ÏivoãichÛ byly nalezeny  v
jeskyních nad jezerem v oblasti prÛsmyku, s krásn˘m
jménem Jezero vraního hnízda. Stopy lidské pfiítomnosti
jsou trochu pozdûj‰ího data, kolem roku 9000 pfied
Kristem - 1000 rokÛ po konci poslední doby ledové
(zaãala pfied 72000 roky a skonãila o 62000 rokÛ
pozdûji). První zmínku o uhlí, které psalo a dosud pí‰e
historii této oblasti, najdeme v dopise jezuitského knûze,
Fr. Pierre Jean de Smeta, pravdûpodobnû prvního
bílého náv‰tûvníka této oblasti, z polovice 19. století, v
nûmÏ tento nebojácn˘ misionáfi popisuje jednu ze
sv˘ch misionáfisk˘ch cest do oblasti PrÛsmyku  vraního
hnízda a v dopise  se zmiÀuje o velk˘ch kusech uhlí
kolem (Des Chutes - Losí) fieky… O nûco pozdûji - v
roce 1870 - britská vláda odkoupila od Hudson Bay
Company obrovské území  v severním Ontariu a
Quebecu a mezi Ontariem a Skalist˘mi horami, které
této spoleãnosti, jejímÏ guvernérem aÏ do své smrti v
roce 1782 byl Prince of Bohemia, Princ Rupert, daroval
RupertÛv str˘c, anglick˘ král,  Charles II, a tûsnû pfied
koncem 19.století  Canadian Pacific Railway propojila
oblast Ïeleznicí. TûÏba uhlí zaãala v Michel v roce 1898
a byla neobyãejnû v˘nosná.  Spoleãnost Crow’s Nest
Pass Coal Company, která dÛl vlastnila, postavila v
blízkosti sídli‰tû, domky, hotel a obchod. V roce 1901
sídli‰tû mûlo 476 obyvatel. Na podzim v roce 1907 byla
jen asi kilometr od Michel zapoãata stavba dal‰ího
sídli‰tû jménem New Michel, pozdûji pfiekfitûné na
Natal.

jednotou v sídli‰ti Frank v Albertû - ãlenem Sokolské
Ïupy Fügner-Tyr‰ se sídlem v Chicagu. Jednota
podporovala ãinnost âeského národního sdruÏení v
Americe na podporu zahraniãního odboje v první svûtové
válce a nûkolik jejích ãlenÛ se spoleãnû s ãleny Sokola
Frank pfiihlásilo do ãeské roty v kanadské armádû
(“Bohemian Detachment” of the 223rd Battalion,
Canadian Expeditionary Force). 66 ãlenÛ bataliónu,
kter˘ se zúãastnil bojÛ na západní frontû, udalo Bohemii
jako svoji rodnou zem. Pokles tûÏby uhlí po válce
zpÛsobil, Ïe znaãn˘ poãet ãlenÛ jednoty se odstûhoval,
ãinnost jednoty upadala, aÏ zaãátkem tfiicát˘ch let
jednota zanikla. Ale sokolsk˘ tûlocvik v západní Kanadû
nezanikl docela: je‰tû v roce 1947 - zásluhou Antonína
Kalivody - poãetná skupina mládeÏe pfiedvedla skladbu
sokolsk˘ch prostn˘ch na festivalu slovansk˘ch
národností v obci Blairmore.
9. fiíjna 2011 byla v Rekreaãním stfiedisku mûsta

Sparwood (kousek na sever od zanikl˘ch sídli‰È Michel
a Natal) odhalena deska na pamûÈ stého v˘roãí zaloÏení
Michelské jednoty. Sokolská Ïupa kanadská desku
vûnuje Michel-Natal Heritage Society, v jejíÏ prostorách
bude umístnûna. O odhalení desky - pod sokolsk˘m
znakem je vyryt struãn˘ text (anglicky, francouzsky,
ãesky a slovensky) o Sokolu a michelské jednotû -  se
mimofiádnû zaslouÏil ãlen ottawsk˘ jednoty, br. Paul
Vidlák. Iniciativu k projektu dal nedávno zesnul˘ Jan
Waldauf, kter˘ Sparwood nav‰tívil v roce 2004 a získal
cenné informace od - mimo jin˘ch - Jerry RuÏicky a
Milady Vrské. Vydatné pomoci se mu také  dostalo od
Jim Bertoiy ze Sparwood District Library. Waldauf
získan˘ materiál zpracoval a pfiedloÏil na valné hromadû
Kanadského Sokola s návrhem na dÛstojnou oslavu
stoletého v˘roãí zaloÏení Michelské jednoty.
Pavel Vidlák jeho pfiání splnil. Projektu - vãetnû textu

v nûkolika jazycích na pamûtní desce, volby umûlce,
kter˘ by desku vytvofiil, broÏurky o Sokolu a jednotû
Michel, náv‰tûv ve Sparwoodu, styku s potomky
pÛvodních ãlenÛ jednoty, pfiípravy programu oslav,
administrativní práce s pozvánkami atd. vûnoval desítky
a desítky hodin. Mûl fiadu pomocníkÛ: manÏele (Ladu a
Monicu) Beránkovy, Sandru Barrett (tvÛrkyni desky),
Rosalii Fornasier z Michel-Natal Heritage Society;
Jarmilu Becka-Lee, jednatelku Kanadského Sokola;
Láìu Kubáta, pfiedsedu  ottawské odboãky âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû (âSSK), kter˘ se
postaral o v˘tisk broÏurky o Sokolu, jeÏ bude k zakoupení
v Michel-Natal Heritage Society. A dílo se podafiilo.
Oslavy v Rekreaãním stfiedisku mûsta Sparwoodu - k
níÏ zaslal pozdrav velvyslanec âeské Republiky v
Kanadû, Karel Îebrakovsk˘ - se zúãastnili: David Wilks,
MP, ãlen parlamentu za Kootenay-Columbia; Sharon
Fraser, prozatimní starostka mûsta Sparwood; knihovník
Jim Bertoia, Rosalie Fornasier, Sandra Barrett; starosta
Americké Obce Sokolské, Tom Pajer; zástupci jednot:
z Toronta (Josef âermák a z poboãky “Kitchener-
Guelph-Waterloo”, b˘val˘ starosta Kanadského Sokola
a v˘znaãn˘ sokolsk˘ pracovník, Jifií Kofiistka s rodinou
v celkovém poãtu ‰esti osob), z Ottawy (Paul Vidlák) a
z Montrealu (Petr ·tikarovsk˘); zástupci edmontonské
odboãky âSSK, její pfiedseda Edward Brabec,  dr. Petr
Schubert a Zdenûk Fi‰era, dlouholet˘ b˘val˘ pfiedseda
odboãky, kter˘ udûlal  velik˘ kus práce pro dûti i seniory
a Vladimír Ma‰ata, sekretáfi a redaktor Calgarsk˘ch
ListÛ.
Oslavu fiídil Paul Vidlák. Pfiedstavil ãestné hosty, ktefií

pronesli krátké zdravice, federálního poslance Davida
Wilkse, MP a prozatímní starostku mûsta Sparwoodu,
Sharon Fraser. Jménem v˘konného v˘boru âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû a jeho edmontonské
odboãky, jejímÏ je pfiedsedou, pozdravil shromáÏdûné
Edward Brabec. Zmínil se o ne‰tûstí v obci Frank v roce
1903, jeÏ vedlo k náboru horníkÛ hlavnû v
severozápadních âechách, severní a jiÏní Moravû a na
Slovensku, k utvofiení sokolské jednoty v Michel a
vzniku dal‰ích jednot v nûkolika provinciích. Popsal
rozvoj âeskoslovenského sdruÏení v Kanadû bûhem
druhé svûtové války, kdy sdruÏení (hlavnû díky Karlu
Buzkovi) mûlo 91 poboãek, v samotné Albertû osmnáct.
“Dnes máme v Albertû tfii ãesko-slovenské organizace:
âSSK poboãka Edmonton a poboãka Calgary. V
Edmontonu pÛsobí rovnûÏ SVU Alberta, tato organizace

Kolem roku 1911 se do Michel a Natal na rozhraní
Britské Kolumbie a Alberty pfiistûhovala skupina ãesk˘ch
havífisk˘ch rodin. V nedûli 22. fiíjna 1911 si v obci Michel
zaloÏily první sokolskou jednotu v Kanadû a nazvaly ji
“Sokol Kru‰nohorsk˘”. Jednota mûla pfii svém zaloÏení
43 ãlenÛ,  havífiÛ, ktefií pfii‰li z ãeského Kru‰nohofií.
âinovníky jednoty byli zvoleni: Franti‰ek Trojánek,
starosta; Josef Beránek, místostarosta; Václav
Vogradsk˘, náãelník; Václav Brixa, jednatel; Antonín
Pondûlníãek, pokladník; Josef Rybníãek, úãetní;
Franti‰ek Pavel, hospodáfi; a Josef Haner, knihovník.
Jednota se stala - spolu s krátce na to zaloÏenou

Z oslav ve Sparwoodu
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byla zaloÏena po roce 1968. Tyto tfii
organizace celkem sdruÏují více neÏ 250
âechÛ a SlovákÛ z celkového poãtu 6,000
âechÛ a SlovákÛ Ïijících V Albertû (jak
uvádí statistika)”.
Pfiedseda Brabec potom pfiedal pro

Kanadsk˘ Sokol jejímu starostovi
starostovi, Josefu âermákovi, pamûtní
odznak z 10. V‰esokolského sletu v roce
1938 se stuÏkou TORONTO - Canada,
Foreign District, kterou nosil jeho str˘c
Josef Blahu‰ek. Krásná památka..
Dal‰ím fieãníkem byl starosta Americké

obce sokolské Tom Pajer, kter˘ citlivû
hovofiil o v˘borné spolupráci mezi
americk˘mi s kanadsk˘mi sokoly.
Josef âermák zasadil datum vzniku

michelské jednoty do rámce emigrace z
âesk˘ch zemí a ze Slovenska do Kanady
a nastínil nemal˘ pfiínos tûchto emigrantÛ
Kanadû (jeden z pfiítomn˘ch bratfií mu -
jako mnû - vytkl, Ïe nemluvil k vûci a
vÛbec byl moc dlouh˘, zatímco prozatímní
starostka Sparwoodu, Sharon Fraser,
jeho projev odmûnila polibkem.
Pfiedsedající Paul Vidlák naãrtl struãnou

historii michelské jednoty a zdÛraznil roli,
kterou v oslavû tohoto v˘znamného v˘roãí
hrál Jan Waldauf, kter˘ se jí bohuÏel
nedoÏil. Poté pfiedal poslanci Davidu
Wilkovi, starostce Sharon Fraser a
Sandfie Barrett  âermákovu knihu It All
Began With Prince Rupert a vyzval
âermáka, aby pamûtní desku - v roli
starosty Kanadského Sokola -  odhalil.
Recepcí, pfii které si v‰ichni pochutnávali
na peãivu, jeÏ napekla Monica Beranek
(se sv˘m manÏelem Ladou byla
nejv˘konnûj‰í Vidlákovou pomocnicí pfii
organizování oslavy, do které také
zainteresovala Rosalii Fornasier z Michel-
Natal Herirage Society), byla znamenitû
organizovaná oslava zakonãena.
O oslavû mûl pûkn˘ ãlánek Elk Valley

Herald,  ve kterém reportérka Brielle Will
vzpomnûla zaloÏení Sokola v roce 1862
v Praze i zaloÏení michelské jednoty 22.
fiíjna 1911, citovala Monicu Beranek, která
se provdala za Ladu Beranka, potomka
sparwoodsk˘ch (mûla asi na mysli
‘michelsk˘ch’) sokolsk˘ch ãlenÛ, Josepha
Beranka, jeho dûdeãka a Jeremiah
Beranka, jeho tatínka. ZmiÀuje se o
rodinách, které se do oblasti tehdy
pfiistûhovali a jejichÏ potomci v oblasti
dosud Ïijí: “the Beraneks, Troyaneks,
Matevics, Podraskkys, Androlicks,
Bahers, Brandis, Koteks, Putichs, and
Holubs”- my bychom mohli pfiidat Violet
Kryczka, sestfienici Ladi Beranka, dosud
mluvící trochu ãesky -  i o jednotách, které
v Kanadû vznikly po michelské.
Nakonec osobní poznámka: Touto

oslavou jsem vlastnû ukonãil svoji
sokolskou ãinnost, ponûvadÏ o t˘den
pozdûji konãilo na valné hromadû v
Kingstonu moje druhé - a poslední -
starostenské období. (Ve skuteãnosti
jsem doufal, Ïe k oslavû dojde aÏ po
valné hromadû, a do Sparwoodu pojede
nov˘ starosta). Nestalo se a tak jsem jel
- z Toronta jedin˘. Díval jsem se na to
jako na své poslední hurá. A jsem moc
rád, Ïe jsem jel, zvlá‰È kdyÏ jsem to
pfieÏil. Dovolím si cestu trochu popsat - v
nadûji, Ïe vás to pobaví -  po slavnostním
zasedání, epizoda brutálnû prozaická:
 Vyletûl   jsem z Toronta v sobotu veãer

a v pondûlí k veãeru se vrátil. V tûch 48
hodinách jsem urazil - letadlem,
autobusem a taxíkem - asi 10000 km, do
Sparwoodu jsem dorazil ve 3:30 v nedûli
ráno, v jedenáct hodin  vyklidil pokoj,
odpoledne absolvoval oslavu, pronesl
“nesouvislou  a dlouhou fieã”, protrpûl
hodiny ãekání a teì jsem u zlatého
neformálního záÏitku cesty: oslavu jsme
skonãili pfied pátou hodinou a s br.
(sokolsk˘m) Petrem ·tikarovsk˘m jsme
se octli pfied zapeklit˘m problémem: jak
a kde pfieÏít od páté v nedûli veãer  do
1:30  v pondûlí ráno, kdy pfiijede autobus
a odveze nás do Calgary. Rozhodli jsme
se pronajmout si pokoj v hotelu ve Fernie,
kde autobus stavûl. V hotelovém pokoji
jsem se natáhl na postel, zatímco br.
·tikarovsk˘ se ‰el vykoupat.  Mnû se
moc nechtûlo, ale za hodnou chvíli (to br.
·tikarovsk˘ uÏ spokojenû chrupal) jsem
se ‰el vykoupat taky. Voda byla pfiíjemnû
teplá, já se v ní blaÏenû vyvaloval, aÏ
pfii‰el okamÏik vanu opustit. Doma se
chytnu kohoutku ve vanû a vedlej‰ího
umyvadla a doslova se z vany vymr‰tím.
JenomÏe ve Fernie, kdyÏ hotel stavûli, s
mojí náv‰tûvou zfiejmû nepoãítali a
umyvadlo bylo mimo dosah. AÈ jsem své
starobylé tûlo zkroutil jakkoli, z vany ne a
ne se dostat, hlavnû proto, Ïe kdyÏ jsem
se opfiel o levou nohu, dostal jsem do ni
kfieã a byl jsem vyfiízen˘. A tak jsem se ve
vanû plácal jako ryba na suchu hezkou
chvíli, aÏ zvuky, které jsem tím plácáním
vyluzoval, probudily mého spolubydlícího,
a ten se zeptal, co se dûje. Pozval jsem
ho, aby vstoupil do koupelny. Vstoupil,
nabídl mi svou mocnou sokolskou paÏi,
já se jí chopil a vymr‰til se z vany. Ne
právû slavnostní závûr docela slavnostní
události. Vzpomnûl jsem si na tento
okamÏik o pár dní pozdûji, kdy jsem na
televizi zahlédl, jak z odpadové roury
tahají kolegu Kaddafiho...

Josef âermák,

foto zaslal Pavel Vidlák

***

Ze stoleté historie Sokola
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Recitaãní souteÏ u sv. Pavla
Klub Martina Rázuse pfii‰el 1. fiíjna 2011
se znamenit˘m nápadem: uspofiádal v
Slovenskom evanjelickom kostole
augsburského vyznania sv. Pavla v
Torontu recitaãní soutûÏ dûtí. Program
daly dohromady dvû Ïeny (pochopitelnû:
muÏi jsou globálnû na ústupu na celé
ãáfie), pfiedsedkynû Klubu Martina
Rázusa, Katarina Kozáková a uãitelka

slovenské ‰koly, Dana Ku‰nírová.
Katarina Kozáková program uvedla (po
mém soudu to bylo její nejlep‰í
vystoupení: byla usmûvavá, radostná,
uvolnûná, její hlas zvonil, prostû jste cítili,
Ïe se s dûtmi i s poezií cítí doma). Stejnû
dobfie pÛsobila Dana Ku‰nírová, která to
s dûtmi umí a má citliv˘ vztah k poezii.

Mezi autory básní, které pro dûti vybrala
(zajímalo by mne, jak moc do volby básní
mohly mluvit dûti) jsme na‰li Martina
Rázusa, Rudolfa Dobia‰e, Janu
Simulãíkovou, M. Rázusovou-
Martákovou i mého básníka z
nejmilovanûj‰ích, Franti‰ka Hrubína.
ÚroveÀ recitací byla nestejná, ale
v‰eobecnû pfiekvapivû vysoká. Recitující
(celkem se zúãastnilo 15 dûtí) byli vûkovû
rozdûleni do dvou skupin od 5 do 8, a od
9 do 14.
Vítûzi v první skupinû byli: 1. Nicole

Swekla,  2. Stefka Bartalosová a 3.
Barborka Benada.
V druhá skupinû se na 1. místû umístnil

Martin Benada (zfiejmû mají recitaãní

nadání v rodinû), na 2. místû Tomá‰
Bakos a na 3. místû (zase rodinn˘ talent?)
Paulinka Bakosová.
Ale tento zajímav˘ pofiad nebyl zasvûcen

pouze dûtem a slovu. Do tvÛrãího úsilí byl
zapfiaÏen i pastor kostela, Rev. Ladislav
Kozák a jeho kouzelná fujara (uÏ jsem
chtûl napsat flétna, jména obou nástrojÛ
zaãínají s f, a mnû se fujara zdá
kouzelnûj‰í). Zahrál píseÀ “Kolibka
Randavá” (dûravá chalupa  - pfieklad
pastora Kozáka) a jako vÏdycky, kdyÏ ho
sly‰ím hrát (a v tomto pofiadu i zpíval) i
tentokrát jsem se propadl do proudu
melancholie, ale melancholie spí‰
povzná‰ející neÏ bolavé.

Josef âermák
***

âesk˘ ACAT informuje - fiíjen 2011

VáÏení ãlenové a pfiíznivci hnutí ACAT,
pfiedkládáme k podpisování a jako podnût k
pfiímluvn˘m modlitbám dopis, kter˘
pfiipravila brnûnská skupina Amnesty
International a kter˘ reaguje na ohroÏení
vûzÀÛ svûdomí v Bûlorusku Andreje
Sannikava (Andrei Sannikau) a Zmicera
Da‰keviãe (Zmitser Dashkevich.
Opoziãní prezidentsk˘ kandidát Andrej

Sannikav byl za úãast na povolebních
demonstracích, které se odehrávaly 19.
prosince 2010 v Minsku, odsouzen 14. kvûtna
2011 k pûti letÛm vûzení. Zmicer Da‰keviã,
vÛdce mládeÏnického opoziãního hnutí
Malady front, ode‰el 25. bfiezna od soudu s
trestem dvou let v pracovním tábofie, a to za
údajné napadení, kterého se mûl dopustit den
pfied volbami. Amnesty International zastává
názor, Ïe obvinûní obou muÏÛ jsou
nepodloÏená a Ïe oba ãelí pronásledování za
uplatÀování sv˘ch práv na svobodu
shromaÏìování a projevu.
ManÏelka Andreje Sannikava Iryna

Chalipová (Iryna Khalip) a jeho obhájce
uvádûjí, Ïe je ustaviãnû pfieváÏen z jedné
vûznice do druhé. Dne 20. záfií jí bylo sdûleno
Andrej Sannikav byl pfievezen z vûzeÀské
kolonie v Novopolocku na severu zemû, kde
si odpykával svÛj trest, do vûznice v
Bobrujsku vzdálené asi 250 km jiÏnû. KdyÏ
se obhájce pokou‰el 23. záfií kontaktovat
Andreje Sannikava v Bobrujsku, dozvûdûl
se, Ïe tam dosud nedorazil. 26. záfií pak byla
Iryna Chalipová zpravena o tom, Ïe její
manÏel byl ve vazební vûznici v Mohylevu,
a pozdûji se dovûdûla, Ïe byl pfied sv˘m
pfievozem, ke kterému do‰lo 24. záfií, na
nûjak˘ ãas poslán i do vazební vûznice ve
Vitebsku, kde byl umístûn na cele spoleãnû
se Zmicerem Da‰keviãem. Iryna Chalipová
uvedla, Ïe Andrej Sannikav byl ve Vitebsku
zastra‰ován ze strany spoluvûzÀÛ, ktefií fiíkali:
„My tû zabít nechceme, ale... mÛÏou tû dát na
jinou celu, kde tû mÛÏou zmlátit nebo klidnû
i zabít. Vûzni se mezi sebou zabíjejí. To se
stává.“
V˘raznû se zhor‰il zdravotní stav Zmicera

Da‰keviãe. Zahájil 12. záfií hladovku na
protest proti tomu, jak se s ním ve vûzení
zachází. Od chvíle, kdy byl uvûznûn, byl jiÏ
osmkrát umístûn do korekce a má b˘t souzen
za poru‰ení vûzeÀsk˘ch pfiedpisÛ. Hladovku
jiÏ nyní nedrÏí. Dal‰í vûzÀové rovnûÏ fiekli,
Ïe Zmicer Da‰keviã by mohl mít ve vûzeÀské
kolonii ve mûstû Glubokoje, kam byl
pfievezen, váÏné problémy.
Obsah dopisu v ãe‰tinû:
VáÏen˘ pane generální prokurátore / VáÏen˘

pane ministfie,
Bûloru‰tí vûzÀové svûdomí, Andrej

Sannikav a Zmicer Da‰keviã, jsou
vystavováni psychologickému nátlaku tím,
Ïe jsou ustaviãnû pfieváÏeni z jedné vûznice
do druhé. Oba muÏi mohou b˘t ohroÏeni
fyzick˘mi útoky.
Pfiipomínáme bûlorusk˘m úfiadÛm, Ïe mají

povinnost chránit fyzick˘ i psychick˘ stav
zadrÏovan˘ch lidí, coÏ zahrnuje i povinnost
chránit vûznû pfied útoky tfietích osob i státních
ãinitelÛ.
Oba muÏi by mûli b˘t neprodlenû a

bezpodmíneãnû propu‰tûni.
Dal‰í vûzÀové svûdomí, odsouzení v

souvislosti s demonstrací z prosince 2010,
jejichÏ propu‰tûní Amnesty International
poÏaduje:
Zmicer Bandarenka (Zmitser Bandarenka),

odsouzen˘ 26. bfiezna ke dvûma rokÛm vûzení
Eduard Lobav (Eduard Lobau), odsouzen˘

24. bfiezna ke ãtyfiem rokÛm vûzení
Paval Sevjarynûc (Pavel Sevyarynets),

odsouzen˘ 16. kvûtna ke tfiem rokÛm vûzení
Mikalaj Statkeviã (Mykalau Statkevich),

odsouzen˘ 26. kvûtna k ‰esti rokÛm vûzení
Dmitrij Uss (Dzmitry Uss), odsouzen˘ 26.

kvûtna k pûti a pÛl roku vûzení
AÈ uÏ podepsané dopisy ode‰lete na na‰i

adresu, nebo pfiímo do Bûloruska, za ãesk˘
ACAT Vám dûkuji. Více informací najdete
na www.amnesty.cz.

Monika Îárská
ACAT, Pohofielec 26, 118 00 Praha 1, tel:

220 515 407, mail: acatpraha@seznam.cz
www.acat.ecn.cz
a http://benesov.evangnet.cz

***

Na‰e internetové
stránky

Satellite 1-416.
satellite1-416.com

zpravy.ca
zpravy.org

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF

16.satellite1-416.com
16.zpravy.ca

***

Kalendáfi
kalendar.satellite1-416.com

kalendar.zpravy.ca
***

Nové divadlo
divadlo.zpravy.ca

***
NHL

nhl.zpravy.ca
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

Hru‰ky (acrylic)

Točený Pilsner Urquel a Czechvar

v západním Torontu!

Evropská a kanadská kuchynû
Slovensk˘ i szegedinsk˘ gulá‰ s knedlíky, smaÏen˘ s˘r,  fiízek!

V nedûli, v pondûlí a ve stfiedu mÛÏete mít populární kfiidélka!
Dvacet toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv

Velká obrazovka, na které mÛÏete sledovat pfiímé fotbalové
 i hokejové pfienosy!

Na va‰i náv‰tûvu
na 781 Annette St. (kfiiÏovatka Jane St.) v Torontu

se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882

Anniversary Celebrations
Ale‰ Bfiezina - v minulosti ãastokrát téÏ Mikulá‰

vás zve na oslavu s nadílkou a obãerstvením

v sobotu 10. prosince 2011 v 19 hodin
v Hale kostela sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
***

Rok 1966 - 45 let
První ãlánek ve Vûdû a Technice mládeÏi

¤editel SP·ST â.H.:
„Provokoval, aby se mohl dát do novin“

***
Rok 1971 - 40 let

První publikování v samizdatu
Názor mladé kritiãky a písafiky N.N.:

„Pfiipomíná mi to ãervenou knihovnu!“
***

Rok 1976 - 35 let
Dokonãení filmu …a andûlé jeho bojovali!

V. B.: „Underground ano, ale takto ne!“
***

Záfií 1981 - 30 let
První ãíslo Nového domova
Z. ·.: „To jste mne zklamal!“

***
Bfiezen 1986 - 25 let

Noviny udûlané poprvé na poãítaãi Macintosh
J. T.: „UÏ mi to víckrát neposílejte!“

***
Duben 1991 - 20 let

První vydání Satellitu
P.M.:

„Je vidût, jak sis hrál s poãítaãem! Já ãekal solidní noviny!“
***

Listopad 2001 - 10 let
Satellite na internetu

Dotaz ãtenáfie: „Jak se na to mám dostat?“
***

10. prosinec 2011 - 0 let ( -6 t˘dnÛ)
Kfiest knihy s DVD ¤etûz bláznÛ

Slovo vydavatele: „Nevím, jestli se to do té doby staãí!“
***
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Kurt Neubauer a Pirate Swing Band ve ‰v˘carském Montreux
Umûleck˘ duch hudebního skladatele Franze Schuberta, jehoÏ rodiãe pocházejí ze Severozápadního Slezska, je silnû zakofienûn v kraji pod Pradûdem. MoÏná „právû
proto“a naprosto nevûdomky si toto místo zamiloval také nedávno zesnul˘ pianista kanadského pÛvodu Antonín Kubálek.

Málokdo v‰ak ví, Ïe tam, kde „li‰ky dávají dobrou noc“ je
Základní umûlecká ‰kola, jeÏ produkuje fiadu skvûl˘ch
mlad˘ch interpretÛ, ktefií se dovedou prosadit i na
mezinárodní scénû. Mnozí z nás v‰ak o nich nemají ani
tu‰ení a to je obrovská ‰koda, nefiku-li pfiímo ostuda.
Jesenick˘ rodák a trombonista Kurt Neubauer úãinkoval na
prestiÏním koncertû k oslavám ãtyfiicátého v˘roãí zaloÏení
legendární skupiny Queen. Do ‰v˘carského Montreux pfiijeli
také manÏelé Slováãkovi. O mladém muzikantovi z kraje
pod Pradûdem by se dalo fiíci,. Ïe pfiestoÏe se netfipytí, je v
pravdû zlatem ryzím. O ãem pfiem˘‰lí a sní? Napoví nám
rozhovor, kter˘ poskytl Viole Králové, na‰í korespondence.
Kurte, tvoji rodiãe jsou nad‰en˘mi milovníky hudby.
Stojí právû jejich postoje za tv˘mi dne‰ními v˘sledky?
Urãitû ano, hlavnû ze zaãátku. Co si pamatuji, do Základní
umûlecké ‰koly mû pfiihlásili, uÏ kdyÏ jsem chodil do ‰kolky.
Tehdy to byla zobcová flétna a klavír. (poznámka redakce -
pomyslnou medaili za zásluhy by mûla obdrÏet Kurtova
maminka, která Základní umûleckou ‰kolu v Jeseníku
„nav‰tûvuje“ nepfietrÏitû po dobu 34 let. Nejprve doprovázela
své dûti a nyní jiÏ své vnuky).
Jsi vynikající trombonista. Vûdûl jsi, Ïe to bude právû
tento nástroj, jenÏ tû naprosto ovládne a ty jeho?
Bûhem m˘ch muzikantsk˘ch zaãátkÛ jsem to urãitû
nepociÈoval moc intenzivnû. Muziku mi nejvíce pfiiblíÏil pan
Franti‰ek Mech (uãitel jesenické ZU·). Témûfi hned mû
angaÏoval v dechovém orchestru a rÛzn˘ch komorních
souborech. UmoÏnil mi zúãastnit se turné s Young Musician
International Symphony Orchestra do Slovinska, Chorvatska
a Itálie. On mÛÏe za to, Ïe jsem se pfiihlásil ke studiu na
pardubické konzervatofii. Po úspû‰ném sloÏení talentové
zkou‰ky, jsem se musel rozhodnout. Dlouho jsem neváhal
a ‰el jsem do toho naplno.
Jak bys hodnotil pfiístup tvého pedagoga, kter˘ tû vedl
prvními krÛãky na jesenické Základní umûlecké ‰kole?

S odstupem nejspí‰ kladnû, ale Ïádné zaãátky nejsou
lehké.
První záfiijov˘ víkend jsi se Kurte, pfiedstavil s
pardubickou kapelou Pirate Swing Band ve ‰v˘carském
Montreux. Diváci va‰i kapelu a konkrétnû tebe zahlédli
v zábûru TV Nova, kter˘ pfiinesla ve vysílání Televizních
novin dne 5. záfií. DluÏno dodat, Ïe za tuto pfiíleÏitost
mÛÏe video z prvního vystoupení „pardubick˘ch pirátÛ“
na stfie‰e V˘chodoãeského divadla Pardubice v kvûtnu
loÀského roku. Na internetu si ho poslechl dlouholet˘
pfiítel a tajemník Freddyho Mercuryho Peter Freestone.
Jaká byla jeho reakce?
Pan Freestone za námi pfiijel do Pardubic, kde si poslechl
koncert u pfiíleÏitosti zakonãení IFAS (Mezinárodní festival
akademick˘ch sborÛ). Stejnû jako velké mezinárodní
publikum, byl nad‰en aranÏmá legendární skladby Bohemian
Rhapsody. Zeptal se, jestli bychom byli schopni zahrát
hodinov˘ koncert sloÏen˘ v˘hradnû z repertoáru skupiny
Queen. A to byla v˘zva, které se chopil hlavnû ná‰ klavírista
a aranÏér v‰ech skladeb - pan Radek ·kefiík. Z hodiny se
nakonec stal 80 minut dlouh˘ blok, kter˘ zaznûl na Freddie
Mercury Memorial Day, neboli oslavách ãtyfiicátého v˘roãí
svûtoznámé skupiny Queen. Tímto koncertem si také cel˘
svût pfiipomnûl patnáct let, které uplynuly od Mercuryho
smrti a jeho nedoÏité ‰edesáté páté narozeniny.
Zakladatelem Pirate Bing bandu je zpûvák Jifií ·evãík,
kter˘ je od roku 2003 sólistou Big Bandu Felixe Slováãka,
jenÏ va‰e vystoupení v Montreux hodnotil velmi
pozitivnû. MÛÏe‰ popsat, jak jsi se stal jedním z „pirátÛ“?
Pár kamarádÛ mû oslovilo, jestli bych se nechtûl podílet na
zaloÏení jakési netradiãní swingové kapely. Pirate Swing
Band totiÏ není plnohodnotn˘ Big Band - je nás jen ãtrnáct,
a to je pofiád dvakrát tolik, neÏ ve standardní jazzové
formaci. UÏ od prvního koncertu na stfie‰e je to kapela, která
dûlá kompletnû v‰echno jinak. A to nás baví.

Va‰e ‰v˘carské vystoupení bylo avizováno jako „Zlat˘
hfieb veãera“. Co to pro tebe znamenalo, podle mû po
této pfiíleÏitosti nastane velk˘ zlom v tvé dosavadní
umûlecké dráze?
Pro celou kapelu to byla obrovská v˘zva a po roce tvrdé
práce se úspûch, myslím, dostavil. Zlom v tom zatím nevidím.
Vûnuji se hlavnû studiu, interpretaãním soutûÏím a sólové
hfie.

Jeseniãtí milovníci hudby kapelu Pirate Swing Band
sly‰eli v Priessnitzov˘ch léãebn˘ch lázních a.s. koncem
srpna, a to na jednom z promenádních koncertÛ. Jak˘
jsi ty osobnû mûl z toho pocit?
Bylo to pro nás jedno z posledních vystoupení pfied
úãinkováním v Montreux. Ze zaãátku byla cítit lehká nervozita,
jestli nás místní publikum pfiijme. Obavy se po první skladbû
ukázaly jako zbyteãné a krásné letní poãasí, malebné
prostfiedí lázní s v˘hledem na místní hory a super publikum
se ukázalo jako ideální kombinace, takÏe pocit je dobr˘.
Poãátkem kvûtna jsi se v jesenické Kapli pfiedstavil se
sólov˘m programem a tv˘m hostem byla hobojistka
Iveta Trojanová, která kromû skvûlé interpretace
pfiedvedla takfika nemoÏné taneãní kreace s tak tûÏk˘m
nástrojem, jak˘m hoboj bezesporu je. Máte nûjaké
spoleãné plány do budoucna?
Rádi si spolu zase zahrajeme, ale konkrétní plány nemáme.
Co si Kurte myslí‰ o názoru, Ïe kaÏd˘ úspû‰n˘ absolvent
Základní umûlecké ‰koly v Jeseníku by mûl mít
automaticky právo na svÛj koncert, kter˘ je souãástí
studia vy‰‰ích stupÀÛ umûleck˘ch ‰kol? Pfiece jenom,
aÈ uÏ bude‰ tady ãi na druhém konci svûta, vÏdy bude
s tebou místo, kde jsi ãerpal své první zku‰enosti.
Jsem rád, Ïe ta moÏnost a „právo“ tu je. Pokud vím, tak se
sem v‰ichni rádi vrací.
Kurte, vím, Ïe jsi také podnikatel a to, jak jsem se
doslechla, velmi úspû‰n˘. Co je tfieba k tomu, aby mlad˘
ãlovûk dosáhl úspûchu? Myslí‰, Ïe staãí jenom chtít?
MoÏná se najde nûkdo, komu staãí jen chtít. Jen nevûfiím, Ïe
je úspû‰n˘. DÛleÏité je v úspûch vûfiit a nûco pro nûj
udûlat, obzvlá‰È pokud se pou‰títe do nûãeho s nejist˘m
v˘sledkem, coÏ muzika bezesporu je.
Závûrem dodejme, Ïe o Kurtu Neubauerovi brzy opût
usly‰íme. Jako jesenick˘ rodák nezapomíná na své mûsto,
kterému dûlá velkou radost, ãehoÏ bychom si mûli váÏit.
(Kurt Neubauer absolvoval Státní konzervatofi v Pardubicích.
V souãasné dobû je posluchaãem magisterského studia na
Janáãkovû akademii múzick˘ch umûní v Brnû. Vûnuje se
sólovû hfie a pfiípravû na interpretaãní soutûÏe.
Jeho nejvût‰ím úspûchem, kterého dosáhl právû tento rok,
je titul absolutního vítûze VIII. Mezinárodní interpretaãní
soutûÏe ÏesÈov˘ch nástrojÛ Brno 2011).

Ptala se Viola Králová - Satellite
***

Kurt Neubauer
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Village Idiot Pub Sin&Redemption
126 McCaul St.
poblíÏ Dundas W.

Toronto, Ontario M5T 1W2

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

www.villageidiotpub.ca
***

136 McCaul St.
poblíÏ Dundas W.

Toronto, Ontario M5T 1W2

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

www.sinandredemption.com
***

Tfii  hospody v centru Toronta
Na pípû padesát evropsk˘ch piv

mezi nimi

Pilsner Urquell!
K tomu evropské jídlo po cel˘ den

Otevfieno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Town Crier Pub
115 John St.

poblíÏ Queen St. W.

Toronto, Ontario M5V 2E2

Tel.: 416/204-9502
E-mail: towncrierpub@atef.ca

www.towncrierpub.ca
***

Nejmlad‰í âech v NHL
Toronto-Calgary 3:2

Roman Horák oslavil 21. kvûtna 2011 teprve 20. narozeniny a je v souãasné dobû asi nejmlad‰ím âechem v NHL. Zatím nastoupil ve v‰ech ãtyfiech zápasech
a hned v prvním zápase proti Pittsburghu si pfiipsal svou první asistenci. V sobotním zápase v Torontu vedli Flames jiÏ po ‰esti minutách 2:0, ale v druhé
tfietinû dokázali svÛj náskok prohospodafiit a v úvodu tfietího dûjství Kessel svou druhou brankou v utkání a pátou v této sezónû rozhodl o vítûzství Maple
Leafs 3:2. Roman Horák k utkání poznamenal:

RH: Po ‰esti minutách jsme vedli 2:0, zaãali jsme
dobfie. V druhé tfietinû jsme ztratili dech, udûlali
jsme pár chyb v obranû a dostali jsme dvû branky.
V tfietí tfietinû dostal první útok bohuÏel gól a skonãilo
to 3:2.

ABE: Máte ãíslo 51, na soupisce jste napsan˘
jako levé kfiídlo, chodil jste na vhazování a
jednou z va‰ich úloh bylo bojovat v oslabení.
Jaké je ve skuteãnosti va‰e poslání na ledû?

RH: Já jsem pÛvodnû vlastnû stfiední útoãník.
Teì zde hraji spí‰ vzadu a pomáhám obráncÛm v
defenzívû. KdyÏ mne postaví na oslabení, tak jsem
rád a snaÏím se odvést dobrou práci.

ABE: V leto‰ní sezónû, ãtvrté utkání, z toho tfii
prohry…

RH: Myslím si, Ïe máme dobr˘ t˘m. Dneska jsme
hráli dobfie v první tfietinû, pak se to najednou
zlomilo. Musíme zlep‰it obranu.

ABE: Velkou postavou Flames je Jerome
Iginla, jak˘ je to pocit hrát s ním?

RH: Je to koncov˘ hráã, dává hodnû gólÛ, je to
v˘born˘ kapitán. Pomáhá hodnû mlad˘m hráãÛ,
snaÏí se pomoci i mne. Je to skvûlé ho mít v t˘mu.
V souãasnosti je to jeden z nejlep‰ích hráãÛ v NHL.

Lavina smetla Listy - ale aÏ po prodlouÏení
Toronto-Colorado 2:3

Jak Toronto, tak Colorado si zatím vedou v leto‰ním roãníku NHL velice dobfie a pfied utkání se dalo ãekat,
Ïe to bude souboj o kaÏd˘ puk. Utkání nezaãalo dobfie pro Milana Hejduka, kter˘ za hákování ‰el v první
tfietinû dvakrát na trestnou lavici. KdyÏ se po druhé vrátil a Colorado si mohlo vydechnout, z nenápadnû
vypadající akce Kessel svou ‰estou brankou v této sezónû pfiekonal v úvodu druhé tfietiny Jean-
Sebastiena Giguera v brance Colorada. Z vedení se radovali Maple Leafs pouhé tfii minuty, kdy Winnik
z dálky vyrovnal. Pfii této brance asistoval i obránce Jan Hejda. V 35. minutû vystfielil z hranice kruhu,
z pravého kfiídla Milan Hejduk a puk pro‰el za Reimerova záda. KdyÏ se zdálo, Ïe si hosté odvezou z
Toronta dva body, necel˘ch pût minut pfied koncem normálního ãasu Pineauf vystfielil a jeho stfielu dorazil
Kulemin do prázdné branky Colorada. O utkání tedy rozhodl coloradsk˘ Jones v úvodu druhé minuty
prodlouÏení, kdyÏ poslal puk za záda bezmocného Reimera. Toronto tak utrpûlo první prohru v leto‰ní
sezónû. Nejvíce ãasu na ledû strávil z vítûzného t˘mu obránce Jan Hejda, kter˘ k vítûzství fiekl:

ABE: Minulé utkání v Montrealu, teì v Torontu,
jak˘ je to pocit pro nováãka hrát na tûchto
„posvátn˘ch“ místech?

RH: Kanad‰tí fanou‰ci jsou skvûlí a hrát pfied nimi
je velk˘ záÏitek. VÛbec hrát v NHL je obrovskou
zku‰eností.

ABE: VraÈme se k trénink-kempu…
RH: Musím fiíci, Ïe mnû to vy‰lo a stále se objevuji

v základní sestavû, takÏe pro mne je to dobré a
doufám, Ïe zde vydrÏím, co nejdéle.

ABE: Jak jste se dostal do NHL?
RH: Hrál jsem dva roky v Chilliwacku WHL, coÏ je

asi hodinu od Vancouveru. Byl jsem draftován New
York Rangers, ktefií mne vymûnili do Calgary, kde
jsem dostal první ‰anci hrát NHL.

ABE: TakÏe jste do velkého hokeje naskoãil
zde v Kanadû…

RH: Jeden rok jsem hrál za Budûjovice ve ãtvrtém
útoku, pak jsem ode‰el od zámofií.

ABE: Jste zde spokojen?
RH: Dostávám ‰anci hrát, tak ano.
ABE: Pfieji, aby ta spokojenost vydrÏela a

Flames, aby ãastûji bodovali neÏ doposud.
Ale‰ Bfiezina

ABE: Dal‰í hráã, o kterého se va‰e muÏstvo
opírá je brankáfi Mikka Kiprusoff v brance…

RH: To je svûtov˘ brankáfi, rovnûÏ jeden z
nejlep‰ích v NHL. âasto se stane, Ïe udûláme
hloupé chyby v obranû a Mikka to vychytá. Je
rovnûÏ pro nás velk˘m pfiínosem.

Jackman a Horák (51) v utkání s Torontem

Tipsport extraliga
11. kolo: Boleslav-Sparta 1:2 (SN), Tfiinec-
Pardubice 3:2, Budûjovice-K. Vary 4:3 (SN), Zlín-
Vítkovice 4:2, Kladno-PlzeÀ 2:3, Litvínov-Liberec
3:6, Slavia-Brno 5:9.V˘sledky 12. kolo: Liberec-
Kladno 6:0, Sparta-Litvínov 5:1, Vítkovice-Slavia
3:5, Brno-Boleslav 5:1, Budûjovice-Zlín 4:0, K. Vary-
Tfiinec 2:6, Pardubice-PlzeÀ 4:1.
13. kolo: Zlín-Brno 4:1, Boleslav-K. Vary 4:1,
Litvínov-Pardubice 3:2 (SN), PlzeÀ-Liberec 4:1,
Tfiinec-Vítkovice 2:3 (SN), Slavia-Sparta 1:0 (SN),
Kladno-Budûjovice 1:3.
14. kolo: Sparta-PlzeÀ 4:1, Tfiinec-Liberec 3:4,
Kladno-Brno 8:2, Pardubice-Vítkovice 2:1 (SN), K.
Vary-Litvínov 6:2, Boleslav-Budûjovice 2:5, Slavia-
Zlín 4:5 (SN).
15. kolo: Zlín-Boleslav 2:0, Brno-Tfiinec 1:2, Liberec-
Pardubice 2:1 (PP), K. Vary-Slavia 6:2, Budûjovice-
Litvínov 0:3, Sparta-Kladno 0:1 (PP), Vítkovice-
PlzeÀ 0:3.
Dohrávka 1. kola: Budûjovice-Boleslav 4:2, Zlín-
Slavia 0:3, Liberec-Tfiinec 3:2 (PP), Pardubice-
Kladno 3:2.
Tabulka: 1. Budûjovice 15/30, 2. Liberec 15/29, 3.
Zlín 15/29, 4. PlzeÀ 14/27, 5. Sparta 14/26, 6.
Tfiinec 15/24, 7. Pardubice 14/24, 8. Kladno 15/20,
9. Slavia 15/19, 10. Vítkovice 14/18, 11. Brno 14/
18, 12. Litvínov 15/18, 13. K. Vary 16/15, 14.
Boleslav 15/12.

JH: Utkání nebylo vÛbec jednoduché. Na jejich
první branku jsme rychle odpovûdûli a dokonce
jsme pak vedli. Nakonec mÛÏeme b˘t spokojeni s
v˘hrou v prodlouÏení.
ABE: Druhou branku vstfielil Milan Hejduk,
mohl byste k ní nûco fiíci?
JH: Milan je skvûl˘ stfielec. Má jednu z nejlep‰ích
stfiel v NH a neuvûfiitelnou produktivitu. To bude
mít pofiád, i kdyby mu bylo tfieba padesát.
ABE: Trochu vás zmrazila vyrovnávací branka
Kulemina necel˘ch pût minut pfied koncem…
JH: Utkání bylo vyrovnané, i kdyÏ jsme hráli
defenzívnû a bránili jsme témûfi od poloviny utkání
náskok. Zdálo se nám, Ïe Torontu docházejí síly,
ale podafiilo se jim vyrovnat. Asi si to zaslouÏili
mûli více stfiel na branku (29:24 pro Toronto). Ale
my jsme mûli pfiece jen více sil v prodlouÏení.
ABE: Chytal vám Jean-Sebastian Giguere,
kter˘ vloni chytal zde v Torontu. Jaká je to
v˘hoda pro hokejistu, kdyÏ dokonale zná
soupefie a prostfiedí, kde hraje?
JH: To je obrovská v˘hoda. My jsme teì hráli v
Columbu. Já jsem pfiesnû vûdûl, co a jak kter˘
hráã hraje, jestli bude stfiílet nebo nahrávat. Vûdûl
jsem, kdy zvolí stfielu a jakou. Na‰í v˘hodou v této
sezónû je, Ïe máme dva skvûlé brankáfie.  Ke

v‰emu nám vycházejí, jak pfiesilovky, tak i oslabení.
ABE: Po ‰esti zápasech pût vítûzství, ãekal
jste to?
JH: Abych fiekl pravdu, neãekal. Myslel jsem si, Ïe
to bude tûÏ‰í. Doufal jsem, Ïe se rozjedeme, ale
pozdûji, protoÏe máme mlad˘ t˘m. Mladí hráãi,
ktefií nemají tolik zku‰eností, to zatím dohánûjí
bojovností. Doufám, Ïe nám to, co nejdéle vydrÏí.
ABE: Za nerozhodného stavu 2:2 v závûru
utkání to vypadalo, jako Ïe obû muÏstva jsou
smífiena s bodem a ãekají na prodlouÏení…
JH: Toronto bylo spokojené s bodem po
vyrovnávací brance. My jsme byli na del‰ím
zájezdu, takÏe jsme byli také spokojeni se stavem
utkání.
ABE: Pfii druhé a tfietí brance byl na ledû Paul
·Èastn˘, syn Petra ·Èastného…
JH: Petra ·Èastného jsem zatím nevidûl, Paul je
v‰estrann˘ hokejista. Umí vstfielit branku i dokáÏe
dobfie bránit. Takov˘ hráã, kter˘ dokáÏe vypomoci
obranû je skuteãnû k nezaplacení.

Ale‰ Bfiezina - Toronto
***

Gambrinus liga
Tragikomická dohrávka 9. kola mezi ÎiÏkovem a Slavii
vyvrcholila v 30. minutû, kdy ÏiÏkovsk˘ Kalivoda oblouãkem
pfiekonal slávistického brankáfie âontofalského a pak
zabûhl k hostujícím fanou‰kÛm a gestem se omluvil. Autor
branky sklidil potlesk i po utkání, kdy jako jedin˘ usedl k
dûkovaãce, zatímco slávisté opou‰tûli rozpaãitû hfii‰tû, po
prohfie 0:1. Olej do ohnû po vítûzství nad Olomoucí pfiilil
souãasn˘ majitel b˘val˘ ministr Ale‰ ¤ebíãek, kter˘ poslal
do Béãka trenéra Michala Petrou‰e, kter˘ na jafie Slavii
zachránil aã bez finanãních prostfiedkÛ a angaÏoval
sparÈanského srdcafie Straku. Dal‰í událostí byla v˘hra
Liberce na Spartû 3:0. Spartû chybûl zranûn˘ kanon˘r
Kweuke. ·okující byl úvod, kdy Slovan jiÏ v 10. minutû po
dvou akcích Steinera vedl 2:0. Tfietí branku a svou druhou
pfiipojil v 64. minutû Breznanik. V 10. kole pak obû praÏská
S vyhrála. Sparta po deseti letech v Teplicích 1:0 brankou
Slepiãky. Slavia zdolala Budûjovice 2:0. Tentokrát domácí
fanou‰ci oslavovali hostujícího trenéra Cipra, s kter˘m
Slavia získala mistrovsk˘ titul v roce 1996. Ostatní v˘sledky
- 9. kolo: Bohemians-Dukla 0:0, Olomouc-Boleslav 1:1,
Jablonec-Pfiíbram 5:1, Budûjovice-Teplice 1:1, Ostrava-
Hradec 1:0, Slovácko-PlzeÀ 1:3; 10. kolo: PlzeÀ-ÎiÏkov
4:1, Boleslav-Bohemians 2:0, Hradec-Slovácko 0:1, Dukla-
Jablonec 1:3, Pfiíbram-Olomouc 4:1, Liberec-Ostrava 3:2.

***

Tabulka
1. Sparta 11 10 0 1 24:7 30
2. Jablonec 11 7 1 3 32:11 22
3. PlzeÀ 11 6 3 2 24:15 21
4. Liberec 11 6 3 2 23:14 21
5. Ml.Boleslav 11 5 4 2 16:11 19
6. Bohemians 11 5 3 3 10:13 18
7. Slovácko 11 5 2 4 11:11 17
8. Dukla 11 4 3 4 15:13 15
9. Pfiíbram 11 5 0 6 18:22 15
10. Teplice 11 4 2 5 11:15 14
11. Slavia 11 3 3 5 8:14 12
12. Hradec 11 3 2 6 7:12 11
13. ÎiÏkov 11 2 1 8 8:20 7
14. Olomouc 11 3 5 3 14:14 5
15. Ostrava 11 1 2 8 8:23 5
16. Budûjovice 11 0 4 7 8:22 4

Liga mistrÛ: PlzeÀ
v Barcelonû nevystfielila

Barcelona-PlzeÀ 2:0
Podobnû jako v roce 1960, kdy Hradec vyhrál
ãeskou ligu a tehdy vycestoval Barcelony, vydala
se do tohoto mûsta i mistrovská PlzeÀ. JestliÏe
Kubala a spol. smetli „Otroky“ 4:0, pak plzeÀ‰tí po
51 letech uhráli pfiijatelnûj‰í v˘sledek. I kdyÏ to v 10.
minutû tak nevypadalo. Iniesta krásnou brankou
totiÏ uklidnil domácí a po pfiehození míãe z jedné
nohy na druhou skóroval. Domácí pak byli pfii chuti,
nastfielili nûkolikrát tyã a brankáfi Marek âech
zlikvidoval nûkolik akcí. KdyÏ uÏ byl i on pfiekonán,
zaskoãil nûkter˘ z obráncÛ. PlzeÀ‰tí aÏ do 82.
minuty ãekali na brejk. Ten v‰ak nepfii‰el a naopak
osm minut pfied koncem zápasu Villa zv˘‰il na 2:0.
Do konce utkání se pak jiÏ nic nezmûnilo. Pfiijateln˘
v˘sledek z Nou Campen fiadí muÏstvo na tfietí místo
ve skupinû H, coÏ by mohlo znamenat, Ïe by si
PlzeÀáci zahráli na jafie je‰tû Evropskou ligu.

***

Evropská liga:
Slovan bodoval

Slovan Bratislava- ParíÏ SG  0:0
Futbalisti ·K Slovan Bratislava vybojovali v 3. kole F-
skupiny Európskej ligy UEFA 2011/2012 svoj prv˘
bod, keì na ‰tadióne Pasienky remizovali s
favorizovan˘m ParíÏ Saint-Germain 0:0. Zverencov
trénera Vladimíra Weissa star‰ieho v‰ak môÏe ohromne
mrzieÈ to, Ïe nedokázali vyuÏiÈ proti slávnemu
francúzskemu muÏstvu presilovku aÏ o dvoch hráãov!
ÎK: 70. Guédé, 78. ·ebo - 49. Chantome, 73. Tiéné,
81. Jallet, âK: 64. Chantome, 80. Tiéné (obaja PSG)
obaja po druhej ÎK, rozhodoval: Probert (Angl.), 7242
divákov.

***

CorgoÀ liga
12. kolo: Nitra-Bystrica 2:2, Ko‰ice-Îilina 1:2, Pre‰ov-
Senica 0:1, RuÏomberok-Moravce 4:0, Dun. Streda-
Trnava 0:1, Trenãín-Slovan 2:2.
13. kolo: Bystrica-Dun. Streda 1:0, RuÏomberok-
Trenãín 1:1, Îilina-Pre‰ov 1:0, Moravce-Nitra 1:1,
Trnava-Ko‰ice 1:0, Senica-Slovan 2:2.
Tabulka po 13. kole: 1. Trnava 27, 2. Îilina 25, 3.
Senica 23, 4. Slovan 22, 5. RuÏomberok 20, 6. Zl.
Moravce 20, 7. Ban. Bystrica 17, 8. Nitra 16, 9. Trenãín
14, 10. Ko‰ice 10, 11. Dun. Streda 9, 12. Pre‰ov 7.

***

Slovnská extraliga
11. kolo: HK Orange 20-Martin 1:3, Skalica-Poprad 5:2,
Martin-Trenãín 2:3, Bystrica-Nitra 4:2, Ko‰ice-Zvolen 0:3,
Slovan-Îilina 2:4.
12. kolo: Poprad-Îilina 7:3, Slovan-Ko‰ice 3:0, Zvolen-
Bystrica 2:1, Nitra-Martin 3:2 (SN), Trenãín-Skalica 2:4 .
13. kolo: HK Orange 20-Skalica 1:5, Trenãín-Poprad 0:1,
Skalica-Nitra 4:2, Martin-Zvolen 1:4, Bystrica-Slovan 3:5,
Îilina-Ko‰ice 3:1.
14. kolo: Poprad-Ko‰ice 0:3, Îilina-Bystrica 2:1 (SN),
Slovan-Martin 4:1, Zvolen-Skalica 3:1, Nitra-Trenãín 4:3
(PP).
15. kolo: Poprad-Nitra 3:4 (PP), Trenãín-Zvolen 3:2,
Slovan-Skalica 1:2, Martin-Îilina 1:0, Bystrica-Ko‰ice 2:4.
Tabulka: 1. Zvolen 15/32, 2. Skalica 16/32, 3. Slovan 16/
31, Ko‰ice 16/30, 5. Trenãín 15/28, 6. Poprad 15/26, 7.
Îilina 16/17, 8. Bystrica 16/15, 9. Nitra 15/15, 10. Martin
16/15, (11. Orange 6/2).

***
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TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.

Toronto, ON M6G 1M1
e-mail:

Tatratravel@hotmail.com
Vám ponúka

cestovanie
do celého sveta

Spolahlivo vybavíme!
Volejte

Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

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

Independently owned and operated brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268

www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.com

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny 26. 10. 2011

v 1:15
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

10. 11. 2011
Uzávûrka: 3. 11. 2011

Ga‰paroviã odvolal Radiãovú
a poveril ju dovládnutím

BRATISLAVA-sme/ico-Prezident Ivan
Ga‰paroviã za prítomnosti predsedu
Národnej rady Pavla Hru‰ovského (KDH) v
Prezidentskom paláci odvolal premiérku
Ivetu Radiãovú (SDKÚ) z funkcie a poveril ju
vykonávaním jej pôsobnosti aÏ do
vymenovania novej vlády.
UmoÏnila mu to novela Ústavy, ktorú minul˘

t˘ÏdeÀ schválil parlament. Kabinet v
súãasnom zloÏení by tak mal dovládnuÈ aÏ
do predãasn˘ch volieb, ktoré sa uskutoãnia
10. marca 2012.
Radiãovej vláda nezískala dôveru

parlamentu pri neúspe‰nom hlasovaní o
posilnení doãasného eurovalu 11. októbra
tohto roka.
“Ako pán prezident odvolal cel˘ kabinet,

tak ho aj poveril. Nejde tu o Ïiadnu
rekon‰trukciu vlády, ide o poverenie toho
istého kabinetu s t˘mi ist˘mi ministrami,”
povedal novinárom e‰te poãas stretnutia v

Prezidentskom paláci hovorca hlavy ‰tátu
Marek Trubaã.
Premiérka podºa neho následne odovzdá

poverovacie dekréty jednotliv˘m ministrom.
Ga‰paroviã bude podºa svojho hovorcu

naìalej komunikovaÈ s predsedníãkou vlády,
keìÏe mu z ústavy vypl˘va dohºad nad
kompetenciami takejto doãasnej vlády.
“Pán prezident bude v kontakte s pani

premiérkou, urãite bude konzultovaÈ aj s
jednotliv˘mi ministrami, pretoÏe mu záleÏí
na tom, aby tento ‰tát fungoval aj v tomto
doãasnom období do vymenovania novej
vlády po voºbách v marci 2012,” dodal
Trubaã.
Personálne zmeny vo vláde Radiãová

nechystá, pretoÏe sú dva pohºady na to, ãi to
vôbec môÏe urobiÈ.
„Ten jeden hovorí, Ïe v tejto situácii obmeny

vo vláde z hºadiska poverenia ani nie sú
ústavne a právne moÏné. Nechcem riskovaÈ
Ïiaden v˘klad ústavy, ktor˘ by ohrozil
fungovanie vlády,“ vysvetlila. Vzápätí v‰ak
dodala, Ïe ak ãiny niektorého z ministrov
budú v rozpore s ústavou ãi zákonmi, bude
konaÈ. Hru‰ovsk˘ zdôraznil, Ïe vláda dnes
opäÈ získala ústavnú legitimitu na vládnutie.
Premiérka sa nazdáva, Ïe vláda nebude

potrebovaÈ ‰ir‰ie kompetencie ako tie, ktoré
jej vypl˘vajú z ústavy. Ak by sa tak v‰ak
stalo, konzultácie budú podºa Hru‰ovského
prebiehaÈ r˘chlo a operatívne.
„Aby vláda mohla prijímaÈ rozhodnutia v

prospech obãanov,“ vyjadril nádej.
Ministrov, ktorí zostávajú vo svojich

funkciách aj naìalej, môÏu podºa politológa
Samuela Abraháma vyuÏiÈ svoje
nasledujúce pôsobenie v exekutíve aj na
predvolebnú kampaÀ.
“T˘m, Ïe môÏu ponúkaÈ rôzne v˘hody a

veci, ktoré by inak nemohli,” povedal
Abrahám, podºa ktorého im to trochu
pomôÏe.
Politológ odhaduje, Ïe ministri teraz uÏ

budú aj menej úsporní. Prínos ministersk˘ch
postov bude síce men‰í, keìÏe po novele
ústavy má poverená vláda men‰ie
kompetencie, ale nie nulov˘.
“MôÏu byÈ videní, rozprávaÈ o veciach, ku

ktor˘m by sa inak vyjadriÈ nemohli,
minimálne im to pomôÏe,” myslí si Abrahám.
Opoziãn˘ Smer sa podºa Abraháma

nechcel na doãasnej (úradníckej alebo novej)
vláde podieºaÈ preto, lebo by za Àu uÏ niesol
aj zodpovednosÈ. “Nemohol by sa
prezentovaÈ v takom aÏ hrdinskom
postavení,” dodal.

***

Fico o prezidentsk˘ch
voºbách teraz neuvaÏuje

BRATISLAVA- 25. 10. 2011-SME/SITA-S
tvrdením, Ïe Fico plánuje kandidovaÈ za
prezidenta pri‰iel predseda Slovenskej
národnej strany Ján Slota. ·éf opoziãného
Smeru Robert Fico sa dnes sústredí na
predãasné parlamentné voºby, ktoré krajinu
ãakajú v marci budúceho roka a o svojej
kandidatúre v prezidentsk˘ch voºbách preto
momentálne neuvaÏuje.
„Prezidentské voºby nie sú vôbec

momentálne predmetom ná‰ho uvaÏovania,“
povedal dnes na tlaãovej besede na otázku,
ãi bude jedn˘m z kandidátov.
Dodal, Ïe je predsedom politickej strany,

ktorá je mimoriadne stabilná a ktorá má záujem
dosiahnuÈ veºmi dobr˘ volebn˘ v˘sledok.
„Ak pôjdem ako líder takejto strany do

parlamentn˘ch volieb a podarí sa nám osloviÈ
slovenskú verejnosÈ s alternatívou, s ktorou
predstúpime, s alternatívou silnej a stabilnej
vlády, budem sa celkom prirodzene uchádzaÈ
o pozíciu predsedu vlády,“ povedal.
S tvrdením, Ïe Fico plánuje kandidovaÈ za

prezidenta a o budúcej hlave ‰tátu budeme
rozhodovaÈ moÏno uÏ v predãasn˘ch
prezidentsk˘ch voºbách, pri‰iel predseda
Slovenskej národnej strany Ján Slota.
Voºby oãakáva uÏ v druhej polovici budúceho

roka alebo zaãiatkom roka 2013.

***


