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Odcházení
Pfiesnûji fieãeno, jiÏ ode‰ly. Dvû velké legendy. Dvû
postavy narozené ve znamení Vah: Václav Havel a Josef
·kvoreck˘. Oba ráno. Snad i ve stejnou hodinu. Rozdíl
‰estnáct dnÛ. Pfiesto bude za datem úmrtí jin˘ letopoãet:
u jednoho 2011, u druhého 2012. Jeden zemfiel v
severov˘chodních âechách, poblíÏ místa, kde se druh˘
narodil. Druh˘ v Torontu. První bojující o právo zÛstat
doma, i za cenu vûzení. Druh˘ zÛstával doma, i kdyÏ byl
ve svûtû. Jeden spí‰ nepraktick˘ bohém ãastokrát
zachycen˘ na fotografii s cigaretou a s oblibou jezdící v
drahém autû. Druh˘ domáck˘ typ ãlovûka peãlivû se
starající o to, aby v‰echny formality byly vÏdy vyfiízené,
kterého vozila v autû manÏelka Zdena. Jeden psal
divadelní hry a na konci Ïivota reÏíroval svÛj první film.
Druh˘ psal povídky, podle kter˘ch se toãily filmy a
divadlo bylo pro nûj okrajovou záleÏitostí. Oba nesmírnû
vzdûlaní, nadaní, pracovití a hlavnû lid‰tí. Nejãastûji se
vidûli asi pfied pÛl stoletím, kdy slovo mûlo váhu.
Objevovali se na stránkách Literárních novin, rÛzn˘ch
kulturních revue. Zcela urãitû na IV. sjezdu spisovatelÛ
27.-29. ãervna 1967, kde byl jeden z poãátkÛ PraÏského
jara, ale také i poãátek toho, Ïe jejich Ïivoty byly tak
zcela odli‰né.

Osobnû jsem sly‰el, jak krátce po procesu s Plastiky v
listopadu 1976 v jedné smíchovské hospodû Václav
Havel hájil emigraci pfied skalními disidenty-vlastenci, i
Josefa ·kvoreckého, jak s úctou hovofií o tûch, ktefií
zÛstali doma. Jejich spoleãn˘m znakem byla úcta i
tolerance. Ani jeden z nich nemûl valné zdraví a nebyl
fanatick˘m pfiíznivcem sportu. Pfiesto oba shlédli dva
velké finálové zápasy „na‰í“ fotbalové historie a oba
skonãily poráÏkou v prodlouÏení 1:2. Josef ·kvoreck˘
jako mal˘ chlapec byl na finále MS v roce 1934, kdy
âeskoslovensko prohrálo s Itálií. Václav Havel jako
prezident v Lond˘nû v roce 1996, kdy âe‰i prohráli s
Nûmeckem 1:2.

První dvû Havlovy hry Zahradní slavnost a Vyrozumûní
jsem vidûl  koncem ‰edesát˘ch let v divadle Na zábradlí.
Zatímco dûj Zahradní slavnosti se mi od té doby vykoufiil
z hlavy, Vyrozumûní si pamatuji celkem pfiesnû.

Vytvofiením umûlého jazyka ptydepe, kter˘m se
komunikovalo mezi vybran˘mi úfiedníky, se mûlo pfiedejít
nedorozumûní. V˘sledkem v‰ak bylo, Ïe nikdo tomuto
jazyku nerozumûl. KdyÏ se zjistí, Ïe tento druh
komunikace je nefunkãní, vládnoucí skupina odstraní
poskoka s ãepicí, kter˘ k tomuto úãelu sedûl v rohu, celou
dobu nic nefiíkal a na v‰e jen k˘val a za celou dobu
pronese jedinou prorockou vûtu v okamÏiku, kdy ho
likvidují a stane se tím proklat˘m disidentem: „AÈ zhynou
umûlé jazyky, aÏ Ïije pfiirozená fieã!“ Po krachu ptydepe
se vládnoucí oligarchie rozhodne zavést nov˘ umûl˘
jazyk a na stejné místo pfiijde stejn˘ herec, ale bez ãepice.
Nabízí se pfiímo srovnání s filosofem José Ortega y
Gassetem, kter˘ tvrdí, Ïe v JiÏní Americe do‰lo v poslední
dobû k nûkolika desítkám pfievratÛ, ale nikdy se nic v
systému nezmûní. V˘raz ptydepe zlidovûl a pouÏívá se
dnes pro úfiednickou mluvu, které nikdo nerozumí.

Dal‰í hrou, která na mne udûlala dojem byla
jednoaktovka Audience. Sly‰el jsem ji poprvé v

„rozhlasové“ verzi. Dialog sládka s pomocn˘m dûlníkem,
od kterého je oãekáváno, Ïe bude psát sám na sebe
hlá‰ení státní policii patfií k vrcholÛm postihujícím
absurditu normalizace. Z té doby pocházejí i Havlova
dvû velká díla Dopis dr. Gustávu Husákovi, kter˘ zaãíná
památn˘m oslovením VáÏen˘ pane doktore… a Moc
bezmocn˘ch. Havel zde dospívá k závûru, podobnû jako
Kirkegaard, Ïe pokud má mít slovo platnost, musíme za
nûj i nûco obûtovat. Osobnû, podobnû jako Andrej
Sacharov v Rusku, byl na procesu se skupinou Plastic
People of the Universe v roce 1976 a kdyÏ Stb dalo pfiíkaz
k vyklizení soudní budovy, ãelil zásahu poÏadavkem, Ïe
by i tajná policie mûla budovu opustit, protoÏe nejsou
zamûstnanci soudu.

První kfiest ohnûm v roce 1977 nedopadl pro Václava
Havla nejlépe. Bûhem svého vûznûní se pokusil o
obsáhlou sebereflexi, z níÏ Rudé právo vytáhlo pouze
kající pasáÏe. Bylo to pro mne dost velké zklamání,
protoÏe jsem v té dobû byl zrovna na Pankráci. Václav
Havel vy‰el ven s podmínkou a jeho komplicovi Ottu
Ornestovi ani televizní pokání mnoho nepomohlo od
vysokého trestu. Na ‰tûstí pro mne celou vûc uvedl na
pravou míru advokát Otakar Motejl, kter˘ mne chodil
pravidelnû do vûzení informovat o situaci venku a v té
dobû hájil Jifiího Lederera, kter˘ zastával nejtvrd‰í postoj
a pozdûji zemfiel v emigraci ve ·v˘carsku.

Je dobré, Ïe se Václav Havel z tohoto prvního stfietnutí
s mocí pouãil a po návratu z vûzení napsal esej Moc
bezmocn˘ch. Bezmocní tehdy pfiitvrdili a vznikl V˘bor
na obranu nespravedlivû stíhan˘ch (VONS). Mocní
reagovali, jako vÏdy represí, která vyvrcholila v zatãení
deseti pfiedstavitelÛ VONSu a procesem v roce 1979.
Tentokrát jiÏ z toho Václav Havel nevy‰el lehko a

neminuly ho plzeÀské Bory. Jeho postoj, kter˘ nebyl
fanaticky antikomunistick˘, ale tentokrát jiÏ pevnû
existenciálnû ruãen˘, mu pfiinesl obdiv nejen pfiíznivcÛ
doma, ale i venku. Stal se nejznámûj‰ím ãesk˘m
disidentem a pozdûji prezidentem.

V té dobû jsem se s ním setkal tfiikrát. Poprvé na
Silvestra v roce 1989 v Domû ÏelezniãáfiÛ v Praze na
Smíchovû. Nejneuvûfiitelnûj‰í Silvestr, kdy se stará a
nová moc míchala v jakémsi surrealistickém gulá‰i a
vítala spoleãnû Nov˘ rok a vlastnû v‰e nové. O necelé
dva mûsíce pozdûji, kdy pfiijel v únoru 1990 do Kanady
a kdy jsem ho vidûl jak v Ottawû, tak i v Torontu.
Naposledy 29. dubna 1999 pfii projevu pfied obûma
komorami kanadského Parlamentu. V atmosféfie, která
panovala v dobû bombardování Jugoslávie, jsem byl
snad jedin˘m v sále, kter˘ nevstal a netleskal. Pfii setkání,
které následovalo, jsem mu sdûlil svÛj nesouhlas s jeho
projevem.  Od památného roku 1989 ubûhlo jiÏ témûfi
deset let a Václav Havel jiÏ více vûfiil na moc mocn˘ch
neÏ tûch bezmocn˘ch.

I kdyÏ obãas vydal nûkteré prohlá‰ení, s kter˘m jsem
souhlasil a v mnohém jeho názory na obãanskou
spoleãnost byly totoÏné s m˘m pohledem na svût, neãekal
jsem, Ïe by mne mohl je‰tû nûjak oslovit. Trochu s
odstupem jsem bral zprávy o jeho divadelní hfie Odcházení
a s urãitou nedÛvûrou o filmu, kter˘ se rozhodl reÏírovat.
Havel v‰ak opût pfiekvapil. Tentokrát v dobrém slova
smyslu. Odcházení je vynikajícím filmem. Jako kdyby
se Havel vrátil ke svému existenciálnímu ruãení, k Moci
bezmocn˘ch. Úspû‰n˘ politik (kancléfi) je nulou, pokud
za tím, co fiíká není pravda. Líbivá fráze o tom, jak stát
má b˘t pro lidi, mÛÏe pouÏít kter˘koliv politik. Ve filmu

Pokračování na straně 7

Manželé Škvorečtí (vlevo) a Václav a Olga Havlovi při setkání v Torontu v únoru 1990

Foto: Helena Wilsonová
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Masaryk Memorial Institute Inc.
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Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

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

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 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
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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,
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a autor zodpovídá za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

14. 1. (so) 18:00
Sokolsk˘ potluck
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.

Hana Jurasek: 905/838-5269
***

14.1. (so) 18:00
21.1. (so) 18:00
28. 1. (so) 18:00

Slovenské veãery
Golden Phesant

733 Lakeshore E.., Mississauga
905/812-5503

***
21.1. (so) 18:00

Spoleãensk˘ ples farnosti sv. Václava
Hala kostela sv. Václava

496 Gladstone Ave.
***

22.1. (ne) 17:00
Profesor Iain Scott

Audio-vizuální prezentace z ãesk˘ch
oper

Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava, 496 Gladstone Ave.

***
25. 1. (st.) 20:00

Koncert
na památku Josefa ·kvoreckého

George Weston Recital Hall
Toronto Centre for the Arts

***
28. 1. (so) 18:00

The Golden Age Gala
Ples Nové vize a Slovenského sveta

Mississauga Grand Banquet &
Convention Centre

7-35 Brunet Road, Mississauga
***

4. 2. (so) 14:00-17:00
Momento Mori

Zahájení v˘stavy M. Gabánkové
Loop Gallery

1273 Dundas Street West
Toronto, Canada M6J 1X8

Tel:416/516-2581
***

5.2. (ne) 14:00
·ibfiinky pro dûti

Sokol Toronto
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.

Hana Jurasek: 905/838-5269
***

11.2. (so) 19:00
·ibfiinky

Sokol Toronto
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.

Hana Jurasek: 905/838-5269
***

19. 2. (ne) 17:00
DuoVentapane

Martin Karlíãek, piano
Mona Shiraishi, housle

Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava, 496 Gladstone Ave.

***
25.2. (so) 10:00

Zimní sokolské hry v Horseshoe Valley
***

11.3. (ne) 14:30
Valná hromada Sokola Toronto

Osada sv. Václava, 496 Gladstone Ave.
Hana Jurasek: 905/838-5269

***
25.3. (ne) 17:00

Martha Herman - mezzosoprano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
15.4. (ne) 17:00

Karolina Kubálek - piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***

We acknowledge the financial support

of the Government  of Canada through Canada Periodical Fund

 of the Department of the Canadian Heritage.

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. . 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:
v bfieznu 2012.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: v bfieznu 2012.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: v
sobotu 4. února 2012 - zádu‰ní m‰e za A.
·kvorovou.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
8. ledna v 16:00.

Sokol
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
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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.

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
Czech General Consulate

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 $ 19,82 Kã
1 EURO 25,84 Kã
1 US $ 20,21 Kã
âNB - 5. 1. 2012

Kursovní lístek
100 Kã 5,06 CDN $
1 CDN $ 19,77 Kã
1 EUR 1,31 CDN $
1 CND $ 0,76 EURO
1 US $ 1,03 CDN $
1 CND $ 0,97 US $

Universal Currency Converter - 7. 1. 2012

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
www.spravy.ca

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.20.satellite1-416.com

www.20.zpravy.ca
www.20.spravy.ca

***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com

www.kalendar.zpravy.ca
***

KampaÀ Volím zo zahraniãia
VáÏení krajania, milí priatelia,
Úrad pre Slovákov Ïijúcich v zahraniãí
(ÚSÎZ) v spolupráci s obãianskymi
zdruÏeniami Slovenská migrácia a ZdruÏenie
nezávisl˘ch expertov pre otázky dejín a Ïivota
zahraniãn˘ch Slovákov rozbehol kampaÀ na
podporu zv˘‰enia volebnej úãasti s názvom
„Volím zo zahraniãia“, preto by sme vás
chceli poÏiadaÈ o spoluprácu.
Cieºom tejto kampane je motivovaÈ a

informovaÈ krajanov o právach, ktoré si v
rámci volieb môÏu uplatniÈ a maximálna
aktivácia voliãského potenciálu zo
zahraniãia.
Úrad vydal informaãn˘ materiál v

elektronickej podobe, obsahuje v‰etky
informácie potrebné na to, aby si Slovák
Ïijúci v zahraniãí mohol za zahraniãia uplatniÈ
svoje volebné právo ako aj iné podporné
informaãné materiály na stiahnutie, ktoré sú
voºne ‰íriteºné.
Slováci Ïijúci, ‰tudujúci a pracujúci v

zahraniãí majú isté termíny,
ZAREGISTROVAË sa musia do 20.
januára 2012. Registrácia môÏe prebehnúÈ
aj poslaním naskenovan˘ch dokumentov
emailom. Do 4. februára 2012 vám doruãia
volebné lístky a následne návratné obálky
s hlasovacím lístkom musia byÈ doruãené
buì obci, alebo MiÚ PetrÏalka najneskôr
9. marca 2012.
Ako môÏete pomôcÈ?
Zapojením sa do celosvetovej kampane

prostredníctvom va‰ich krajansk˘ch
tlaãen˘ch alebo elektronick˘ch médií
poskytovaÈ údaje o moÏnosti volieb va‰im
ãlenom, priateºom a známym.
Podporné informaãné materiály na

stiahnutie získate na:
http://uszz.sk/kampan-volim-zo-zahranicia/
Presn˘ postup ako voliÈ po‰tou zo

zahraniãia nájdete na:
http://uszz.sk/ako-volit-zo-zahranicia/
V mene úradu, by som vám chcel t˘mto

poìakovaÈ za zapojenie sa do kampane
,,Volím zo zahraniãia“.
Bol by som veºmi radi, keby ste nás spätne

informovali na info@uszz.gov.sk ak˘m
spôsobom ste sa zapojili do kampane,
prípadne ak by ste potrebovali iné informácie
ku kampani.
ëakujem za spoluprácu.
S pozdravom

JUDr. Milan Vetrák, PhDr.
predseda

Úradu pre Slovákov Ïijúcich v zahraniãí
***

Slovakia/Canada
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EVA
MESTICOVÁ

Certifikovaná
pfiekladatelka

emestic@hotmail.com

416/922-8786

Toronto, Ont.

www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.

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

A bûda, ãas je pán…
Tak zaãíná pfiedposlední ver‰ nádherné
básnû, jednoho z “lyrick˘ch zázrakÛ” (jak
Václav âern˘ Horovy básnû nazval)
Josefa Hory, Zahrada.
A bûda, ãas je pán. JiÏ staví nám svÛj

stan, a v nûm, v nûm vzpomenem. Na
co? Naã zapomenem?
Na co (z toho roku, kter˘ za sebou právû

zavfiel vrátka) vzpomenem a na co
zapomenem? Je toho hodnû, co bychom
chtûli zapomenout. Na pfiíklad
povûtrnostní katastrofy na tolika místech
svûta, mezi nimi uragán Irena v
severov˘chodní oblasti U.S.A (45 mrtv˘ch
a ‰kody v hodnotû 7,3 miliardy dolarÛ);
zemûtfiesení a cunami, které postihly
severní Japonsko, zpÛsobily smrt patnácti
tisíc lidí a zle po‰kodily nukleární
elektrárnu ve Fuku‰imû. Nebo
hospodáfiskou krizi, která otfiásla
Evropou, poloÏila na lopatky ¤ecko a
v˘hruÏnû civí do oken fiady dal‰ích státÛ.
Chtûli bychom zapomenout televizní

záznamy násilí, kterého se dopou‰tûla (a

dopou‰tí) na muÏích, Ïenách i dûtech
policie v pÛl tuctu zemí severní Afriky,
aby umlãela vzdor a hnûv, kter˘ se
nahromadil v srdcích milionÛ obyãejn˘ch
lidí a jen ãekal na jiskru, která by zaÏehla
oãistn˘ oheÀ. Tou jiskrou se stala smrt
tuniského Jana Palacha, Muhammada
Bouaziziho. Bouazizi po dokonãení ‰koly
nemohl najít zamûstnání. Opatfiil si stánek
a prodával ovoce. Policie mu to zakázala
a jeden z policistÛ ho údajnû udefiil do
tváfie. Muhammad se zaãátkem roku,
kter˘ právû skonãil, rozhodl zemfiít. Na
protest proti reÏimu, kter˘ jemu (a
milionÛm jeho spoluobãanÛ) vzal lidskou
dÛstojnost. Stejnû jako Palach, a po nûm
druh˘ âech, Jan Zajíc. Volil stejnou smrt
jako dva ãe‰tí Janové. Smrt (jednu z
nejbolestnûj‰ích a nejpotupnûj‰ích), k níÏ
byly pfied sty let odsuzováni kacífii (Jan
Hus, Jeron˘m PraÏsk˘, Johanka z Arku),
smrt upálením. Jiskra z plamene, v kterém
umíral, zaÏehla pochodeÀ protestu, kter˘
mûní tváfi arabského svûta.
Revoluci, kterou pochodeÀ v Tunisu

roznítila, zdánlivû nikdo neorganizoval,
nevidûli jsme fieãnické tribuny a nesly‰eli
plamenné hecování mas. Poprvé v
dûjinách jednu z hlavních rolí v ‰ífiení
revoluãního dûní hrála sociální media. Z
Tunisu plamen pfieskoãil do AlÏíru, kde
pfiíklad tuniského hrdiny následoval ve
smrti upálením Mohsen Bouterfif. Pak
pfii‰el na fiadu Egypt, Jemen, Libye,
S˘rie... Ze svûtové scény zmizeli Hosni
Mubarak, Muammar Kaddáfi (a ov‰em v
jiné, nerevoluãní souvislosti, ve skoro
frajerské ukázce americké vojenské
vyspûlosti, Osama bin Laden a Anwar al-
Awlaki). Nikdo (pokud vím) neví, jak tato
revoluce skonãí. Po mém soudu, je
nejv˘znamnûj‰í epizodou (vedle
pokraãující v˘mûny stráÏí nad osudem
svûta - ústup USA a nástup âíny, Indie,
Brazílie). Jedním ze zastavení na dlouhé
cestû, která zaãala na‰imi pfiedky v
jeskyni, prodírala se (jak jsem se to jednou
pokusil pro sebe zesumírovat) “pefiejemi
nenávisti, mocensk˘ch choutek jedincÛ,
rodÛ a kmenÛ, mordováním ve jménu
národa, vlasti, olejov˘ch polí, ãi víry v
jednoho nebo druhého boha”, cestû, o
níÏ doufáme, Ïe “nás zavede do
pokojn˘ch zítfikÛ, hodn˘ch toho, co je v
nás nejlep‰ího”.
Vzpomínáme okamÏikÛ, které bychom

chtûli zapomenout, ale vzpomínáme je,
ponûvadÏ nám pfiipomínají nûkoho, kdo
nám byl blízk˘. Minul˘ rok nám torontsk˘m
vzal pfiátele, ktefií obohatili ná‰ Ïivot.
První, Antonín Kubálek, klasick˘

pianista, zemfiel 19. ledna v Praze. S
kanadskou ikonou, Glenem Gouldem
nahrál Korngoldovu Druhou klavírní
sonátu. Celkem nahrál víc neÏ dva tucty
skladeb kanadsk˘ch skladatelÛ a 11
cédéãek, získal Národní cenu za nejlep‰í
provedení Bachova Koncertu v D moll,
první cenu za nejlep‰í provedení Lisztovy
Sonáty v B moll a dvakrát byl navrÏen na
cenu Juno. Uãil na Královské konzervatofii
hudby v Torontu, na Torontské univerzitû
a na Univerzitû York. Osud mu dopfiál,
aby byl svûdkem prvních v˘razn˘ch
koncertních úspûchÛ dcery Karoliny, na
stejném hudebním nástroji, kter˘m se
sám proslavil.
6. února v Torontu zemfiel herec a reÏisér

Pavel Král. Doma se vyuãil ‰patn˘m
soustruÏníkem, byl odsouzen na 10 let
pro zloãin napomáhání ke ‰pionáÏi,
dopracoval se do funkce umûlecko-
technického ‰éfa spojen˘ch souborÛ

Rokoka a Mûstsk˘ch divadel, po invazi
ode‰el do Toronta, kde byl dvacet rokÛ
srdcem i du‰í Nového divadla, vystoupil
v 55 rolích a 26 her reÏíroval.
8. února v Torontu zemfiela Blanka

Rohnová, jedna z nejv˘znamnûj‰ích
krajansk˘ch pracovnic v Kanadû. ¤adu
let byla pfiedsedkyní Dámského odboru
âeského a Slovenského sdruÏení v
Kanadû a dvû volební období pfiedsedkyní
matefiské organizace, bûhem nichÏ se
zvlá‰È zaslouÏila o sbírku pro obûti
povodní v âeské republice.
11. ãervence zemfiel v Nymburku herec,

reÏisér (a podnikatel) Adolf Toman. Do
Kanady ho vy‰tvala - jako tolik jin˘ch -
srpnová invaze spfiátelen˘ch vojsk. Byl
iniciátorem zaloÏení torontského Nového
divadla, které tolik obohatilo Ïivot krajanÛ
v Kanadû. Mezi nejzajímavûj‰ími
inscenacemi jeho éry byla DaÀkova hra
âtyfiicet zlosynÛ a jedno neviÀátko (v
nûm jako host hrál Jifií Voskovec),
Gogolova Îenitba (s Václavem
Postráneck˘m) a premiéry hry Josefa
·kvoreckého BÛh do domu a Havlova
Pokou‰ení. Jako fieditel a spolumajitel
Limelight Dinner Theatre zanechal
v˘raznou stopu i na kanadské scénû.
KdyÏ zemfiel, ãlenka Nového divadla,
Zorka Borovjaková, zapálila dvû svíãky,
“jednu za âechy a druhou za Kanadu.”
8. záfií zemfiel v Torontu Jan Waldauf,

po mém soudu nejvût‰í Sokol své
generace, organizátor skvûl˘ch sletÛ v
Torontu, ve Vídni, v Curychu, redaktor
Sokolského Vûstníku (v‰eobecnû
povaÏovaného za nejlep‰í sokolsk˘
ãasopis) a autor monumentální tfiídílné
historie (1822 stran) Sokol: malé dûjiny
velké my‰lenky.
¤íjen: slu‰í se, abych se alespoÀ

nûkolika slovy zmínil o smrti Steva Jobse,
kterého nûkdo nazval pion˘rem osobní
poãítaãové revoluce, inovátora a
podnikatele, kter˘ moÏná ovlivnil bûh
svûta víc neÏ kter˘koli politik. Koneãnû,
co bych si sám bez poãítaãe poãal? Za
zmínku stojí, Ïe Steve Jobs je biologicky
arabsk˘ Ameriãan s kofieny v S˘rii, jehoÏ
rodiãe se nevzali, ponûvadÏ tatínek
maminky (Stevovy) byl tvrd˘
konzervativec, a z nûjakého dÛvodu (asi
náboÏenského - peníze to b˘t nemohly:
StevÛv tatínek, Abdul Fattah “John”
Jandali, byl velmi bohat˘, vlastnil velké
rozlohy vãetnû vesnic) svatbu nedovolil.
Tak rodiãe dali Steva adoptovat
americkou manÏelskou dvojicí. A kdyÏ
se nakonec vzali, uÏ bylo pozdû.
18. prosince zemfieli tfii lidé, kaÏd˘ na

jiném kontinentû, jejichÏ Ïivoty (jakkoli
odli‰né skoro ve v‰em, v ãem se Ïivoty
mohou li‰it) se v mém mozku dot˘kají.
KdyÏ niãím jin˘m, pak dnem smrti (i kdyÏ
severokorejsk˘ diktátor Kim âong-iI snad
umfiel jiÏ 17. prosince, jeho smrt byla
oznámena o den pozdûji). Ti druzí dva
byli Václav Havel a Josef Hynek. Kim
âong-iI, jeden z posledních diktátorÛ.
které jsme zdûdili po minulém století, byl
zvlá‰È nechutn˘ vzorek ãlovûãenství.
ZmiÀuji se o nûm hlavnû proto, Ïe je
skvûl˘m pfiípadem zmanipulovatelnosti
mas i ve vûku, kdy je nemoÏné zastavit
‰ífiení informací. A snad i toho, jak nûkterá
kanadská a americká media (ãi spí‰ tûch
nûkolik málo, na které jsem se podíval)
reagovala na jeho smrt - a jak reagovala
na smrt Havlovu. Kim âong-il obrovskou
vût‰inu svého národa Ïivil hladem a
strachem (v‰echen státní pfiíjem ‰el na
armádu, zbranû, vãetnû nukleárních, a
pfiepychov˘ Ïivot diktátorovy rodiny -
nástupnick˘ syn zemfielého, Kim âong
Un se jen tak v fieãi zmínil, Ïe má ve svém
vinném sklepû 10 000 láhví vína). Mnohé
ze sv˘ch poddan˘ch dal muãit a popravit.
KdyÏ umfiel, celá zemû se otfiásala
kvílením truchlícího národa. Bylo to kvílení
jen otráven˘m plodem strachu? Nebo je
moÏno masy zhypnotizovat do té míry,
Ïe své Ïaláfiníky a vrahy vidí jako bohy?
Ale je tu snad i nûco jiného: touha nûjak
vyplnit prázdnotu v nás, umocnit se
ztotoÏnûním se s nûk˘m mocn˘m nebo
slavn˘m (politikem, hokejistou, hercem,
zpûvákem) nebo s organizací, zemí,
zamûstnavatelem.
Torontsk˘ Star pfiinesl po jeho smrti na

první stránce velkou fotografii Kima
âonga-iIa spolu s velk˘m ãlánkem,
pokraãujícím na dal‰í stranû. âlánek
(docela skrovn˘) o smrti Václava Havla
byl na stranû 10. Na CNN jsem o Havlovi
nezahlédl ani zmínku (coÏ neznamená,
Ïe o nûm nemluvili, kdyÏ jsem se nedíval),
zatímco smrt severokorejského diktátora
a vlastnosti jeho nástupce byly pfiemílány
k zpitomûní. Ale samozfiejmû: Václav
Havel byl penzista a Kim âong-il jeden
ze dvou nejnebezpeãnûj‰ích lidí na vûtû.
Dlouh˘ Ïivot mne nauãil hodnotit lidi víc
podle toho, jak Ïili svÛj Ïivot neÏ podle
v˘sledkÛ jejich práce, které zvlá‰È v
politice se vyznaãují neobyãejnou
kfiehkostí. V minulém století dva
mocenské kolosy si prorokovaly dlouh˘
Ïivot: Hitlerova tisíciletá Tfietí fií‰e;
Sovûtsk˘ svaz zfiejmû poãítal s vládou
nad svûtem aÏ do konce ãasu. Ten první
kolos pfieÏil deset rokÛ; ten druh˘ málo

Ministrský předseda St. Harper podpisuje kondolenční knihu

na Českém velvyslanectví v Ottawě (foto: kancelář pm.)
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pfies sedmdesát. O nic lépe nedopadl ani
stát, Ïivotní dílo hlavnû T. G. Masaryka,
srovnávan˘ s nejvyspûlej‰ím státem
antického ¤ecka, kter˘ mimochodem a
ironicky zanikl více ménû v dobû, kdy v
jeho ãele stál Václav Havel. S Václavem
Havlem jsem se setkal (více ménû
nepfiímo a striktnû formálnû) jen jednou.
Tehdej‰í president âSR pfiijel v únoru
1990 do Toronta, aby oslovil exil a vyzvedl
si ãestn˘ doktorát York Univerzity. Setkání
s ním se konalo v Convocation Hall
Torontské univerzity. Já jsem setkání
pfiedsedal (do funkce mne prakticky
dosadil HavlÛv pfiítel, profesor Torontské
univerzity, Gordon H. Skilling). Byla to
zajímavá událost. Tak zajímavá, Ïe se jí
je‰tû o rok pozdûji v serii ãlánkÛ o
slovenské otázce v Reflexu zab˘val Josef
Klíma. V pátém ãlánku série (vy‰el 11.
ãervna 1991) pí‰e, Ïe v únoru 1990
pfiiletûla do Toronta “ãeskoslovenská
reprezentace v ãele s prezidentem
Havlem.” Den pfied konáním setkání na
univerzitû (na jehoÏ organizaci se podíleli
i zástupci ontarijské a kanadské vlády)
mi zaãaly chodit zprávy od pfiátel, Ïe
dostali z Prahy telegram, jímÏ jsou
prezidentem Havlem zváni na schÛzku v
katedrále ·tefana Romana v pondûlí 19.
února od 12 do 18 hodin, tedy prakticky
na celou dobu, kterou prezident Havel
mûl strávit na setkání s krajany na
Torontské Univerzitû. Nakonec bylo
pÛvodní místo schÛzky potvrzeno. Ale...
Havel pfii‰el na univerzitu, kde na nûj
ãekalo nûkolik tisíc krajanÛ a kanad‰tí
hodnostáfii, s velik˘m zpoÏdûním. Dlouho
jsem se domníval, Ïe pfii‰el pozdû,
ponûvadÏ jezdil s torontsk˘mi policisty
po mûstû na motorce. To sice dûlal taky,
ale hlavní dÛvod jeho zpoÏdûní (a na to
jsem pfii‰el teprve loni, kdyÏ jsem znovu
KlímÛv ãlánek proãítal) byla Havlova
náv‰tûva v Romanovû katedrále. V dobû,
na kterou zval vybrané krajany telegram
z Prahy. V dobû, na kterou byla
programována jeho fieã na Torontské
univerzitû. ...Tu fieã nakonec (po
projevech zástupcÛ krajansk˘ch
organizací) pronesl. Jak celou záleÏitost
vidûl - po víc neÏ roãním odstupu - Josef
Klíma?: “Vidûl jsem kazetu z celé slavnosti
a je to dost trapná podívaná. A jen vtipem
dr. âermáka, moderátora celé show,
neskonãila je‰tû trapnûji”. (Tu chválu si
nezaslouÏím: fiekl jsem sice - kdyÏ
pfiítomní krajané se snaÏili jednoho z
fieãníkÛ donutit, aby svÛj projev skonãil -
Ïe jsem se s ním dohodl, Ïe bude mluvit
“osm hodin”. Ale to mi jen nûjak
neplánovanû vyletûlo z pusy.) Josef Klíma
pokraãuje : “Slovák Ján Adam, biskup
synody Sion z USA, pí‰e prezidentu
Havlovi dopis, kde prezidenta varuje pfied
Slováky (urãitého) typu, âech dr. âermák
v citovaném Vûstníku (Vûstník âeského
a Slovenského SdruÏení v Kanadû) zase
s hofikostí pfiipomíná jednu pasáÏ z
Havlova torontského projevu: „Proto
musíme oddûlit v ãesk˘ch zemích vûdomí
ãeské státnosti od státnosti
ãeskoslovenské, a tím posílit národní
vûdomí a podvûdomí obou na‰ich národÛ,
ãeského i slovenského. Bylo by skvûlé,
kdyby pokud moÏno, mûly oba na‰e
národy ve svûtû vlastní národní
organizace a struktury, alespoÀ ve sféfie
kulturní a politické...” Napsal jsem tehdy
také, Ïe uskuteãnûním tohoto konceptu
by rozdûlení âeskoslovenska bylo
pouhou formalitou. Josef Klíma tuto ãást
svého ãlánku uzavfiel otázkou: “ZÛstalo
to pozdní volání, pozdní varování bez

ozvûny?” Slovenská otázka (vãetnû
likvidace zbrojního prÛmyslu) nebyla
jediná, v níÏ jsem se nedokázal ztotoÏnit
s Havlov˘m fie‰ením. Nemohl jsem
souhlasit ani s rozsahem jeho
prezidentské amnestie, ani s jeho
postojem vÛãi komunistÛm. Myslím si
totiÏ, Ïe spravedlnost je stejnû
nepostradatelnou hodnotou jako
odpou‰tûní. Trochu jsem jeho postoji
zaãal rozumût teprve nedávno, kdyÏ jsem
vidûl záznam aktu, pfii nûmÏ se ãlenové
‘nové vlády’ pfiedstavovali svému
údajnému odpÛrci, prezidentu Gustávu
Husákovi, kdyÏ jsem vidûl Václava Havla
pfiísahat vûrnost âeskoslovenské
socialistické republice a dozvûdûl se nûco
o roli, kterou v jeho politickém Ïivotû hrál
pfiední komunistick˘ funkcionáfi âalfa. V
posledních dvou letech jejího Ïivota mi
bylo líto Havlovy první Ïeny Olgy.
VáÏím si ale jeho skoro drzé odvahy, s

kterou (zatímco tolik jin˘ch mlãelo) reÏim
ve sv˘ch esejích kritizoval (stejnû si váÏím
Vaculíkova dopisu 2000 slov,
·kvoreckého ZbabûlcÛ a autorÛ desítek
knih, které vy‰ly v nakladatelství Zdeny a
Josefa ·kvoreck˘ch, 68 Publishers i
jinde). Byl po mém soudu nejv˘raznûj‰ím
ãesk˘m politick˘m hlasem své generace
a tím, Ïe se dovedl zviditelÀovat,
zviditelÀoval i svoji zemi. A nejvíc si u
nûho cením toho, Ïe nikdy jsem v jeho
hlase nezaslechl ani ozvûnu nenávisti,
Ïe v jeho oãích jsem zahlédl pokoru
ãlovûka, kter˘ zvídavû ãetl v knize Ïivota
a nauãil se vidût Ïivot (i sebe) v nelichotivé
nahotû.
Josef Hynek (tfietí z tûch tfiech, ktefií

zemfieli 18. prosince) se narodil v roce
1915 v Malém Spakovû na Volyni. Jako
chlapec se s rodinou pfiestûhoval na
Slovensko, kde zÛstal i po odjezdu - v
roku 1937 - své rodiny do Kanady, aby
pomohl bránit svou vlast. Zaãal u
protileteck˘ch kanon˘rÛ v Praze. Po
Mnichovu, v lednu 1939, následoval svoji
rodinu do Kanady, kde se oÏenil. V roce
1941 se hlásil do ãs. armády v Anglii.
Nebyl pfiijat, ponûvadÏ Ïenaté muÏe s
dûtmi do Anglie neposílali. Vstoupil do
kanadské armády, kde slouÏil jako
instruktor ve v˘cvikov˘ch stfiediscích. V
roce 1999 byl pov˘‰en na plukovníka ãs.
armády ve v˘sluÏbû. Na pohfibu se s ním
rozlouãila jeho dcera Janet Hillen.
Vzpomínala na krásné dûtství, na
modlitby a náboÏné písnû (mezi nimi Pán
BÛh je láska), které své dûti Josef Hynek
uãil ãesky, na âeskoslovensk˘ baptistick˘
kostel v Torontu, kam chodili na
bohosluÏby a v sobotu do ‰koly, kde je
uãili „tak krásní lidé jako George Tabok a
Jerry Skála“, na soboty. kdy se
poslouchala opera (Josef Hynek zvlá‰È
miloval Rusalãinu árii, Mûsíãku na nebi
hlubokém. Janet vzpomínala na víru obou
rodiãÛ, která obohacovala kaÏd˘ okamÏik
Ïivota rodiny, ale také na otcovy koníãky
(zahradniãení, fotografování, amatérská
astronomie, volejbal, ‰achy...). Mne
zvlá‰È zaujal jeho mistrn˘ popis ãs. legií
v první svûtové válce: “Stojí za zmínku,
Ïe ãeskoslovenské armády první svûtové
války, sloÏené z âechÛ, ktefií po tisíc rokÛ
byli pod vládou habsburské dynastie
rakousko-maìarského impéria, a
SlovákÛ, ktefií po tisíc rokÛ Ïili pod botou
maìarsk˘ch grófÛ, byly schopny
organizovat - mimo území své zemû -
armádu, která pochodovala pfies ruské
impérium, plavila se Tich˘m, Atlantick˘m
a Indick˘m oceánem, V˘chodoãínsk˘m
a Stfiedozemním mofiem, pfiesunula se

pfies USA a Kanadu - v˘kon, jak˘m se
nemÛÏe pochlubit armáda Ïádného
jiného národa.”
Stalo se mnohé v roce 2011, na co

bychom chtûli zapomenout. Ale také
mnohé, na co chceme vzpomínat, vãetnû

dûtsk˘ch úsmûvÛ, rozkvetl˘ch tfie‰ní a
ÏivotÛ tûch nûkolika, o kter˘ch jsem se
zmínil a zástupÛ jin˘ch, s nimiÏ nám bylo
dopfiáno proÏít nûkolik vtefiin vûãnosti.

 Josef âermák
***
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Gratulaci k 20. v˘roãí Satellitu
a jeho ãtenáfiÛm pfiání v‰eho nejlep‰ího

v roce 2012
posílá

zubní lékafi

dr. Ivo Uhlífi
2425 Bloor St. W.# 510

Toronto, Ontario
M6S 4W4

Veºvyslanec Slovenskej republiky v Kanade
Milan Kollár

a pracovníci veºvyslanectva
prajú v‰etk˘m ãitateºom Satellit-u 1-416

veºa ‰Èastia, zdravia a úspechov v novom roku 2012.

Nokturna
vstupují do druhé poloviny jedenácté sezóny

v nedûli 22. ledna v 17 hodin vecer
 v hale kostela sv. Václava.

496 Gladstone Ave. Toronto

Iain Scott bude srovnávat
rÛzné video nahrávky

Prodané nevûsty od Bedfiicha Smetany,
dále pfiedvede ukázky z Rusalky

a také ¤ecke pa‰ije Bohuslava MartinÛ.
Po úspû‰Àem podzimu a vynikajících koncertech

pianistÛ
Jana Novotného, Borise Krajného a houslisty Ivana

Îenatého (a neménû fantastickeho pianisty Stanislava
Boguni), následuje jarní sezóna.

Informace Dagmar 289/234-0264
nebo

www.nocturnesinthecity.com

“SmiaÈ sa neprestávame preto, Ïe
stárneme.

Stárneme preto, Ïe sa prestávame smiaÈ.”
Michael Pritchard

Ak sa chcete pote‰iÈ,
zasmiaÈ sa a zaspomínaÈ si,

príìte na stretnutie

s na‰im hosÈom z Nemecka

Pavlom Taussigom
V rámci pásma “Portréty” vám predstavíme

tohto vynikajúceho publicistu,
humoristu a bublináÏa,

ktor˘ sa v Kanade uviedol knihou
“Jedineãná svätá” (68 Publishers)

Kanadská základina pre umenie a divadlo
Vás t˘mto srdeãne poz˘va

na nezabudnuteºné popoludnie humorného
slova a hudby,

spojeného s v˘stavkou
v˘tvarn˘ch prác ná‰ho hosÈa,

niekdaj‰ieho redaktora
humoristického ãasopisu Roháã

The Papermill Theatre
at Todmorden Mills

67 Pottery Road, Toronto
v nedeºu, 5. februára 2012

o 15:00 hodine
vstupné $10.00,

parkovisko zdarma

Slovenské veãery
J. K. Productions ve spolupráci s restaurací The Golden
Pheasant Vás v rámci programu To tu je‰tû nebylo srdeãnû
zvou na Slovenské veãery, které se uskuteãní ve dnech 14.,
21. a 28. ledna 2012 v prostorách restaurace. Zaãátky tûchto
akcí jsou v 18 hodin. Restaurace se nachází  na 733 Lakeshore
Rd. E. v Mississauze (kfiiÏovatka ulic Cawtra a Lakeshore).
Na jídelníãku budou: âoãovicová polévka s uzen˘m masem,
bryndzové halu‰ky, strapaãky, bramboráky, smaÏen˘ s˘r,
vepfiov˘ fiízek s bramborov˘m salátem.
Dobrou náladu Vám vylep‰í JoÏko Chlebniãan. JelikoÏ je o
tyto veãery velk˘ zájem, je zapotfiebí aby se zájemci o nûkter˘
z nich pfiihlásili, co nejdfiíve. Tel.: Patrik Severa 905/781-9374
nebo Ján Kosiba 905/812-5503.

jk
***
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ho hraje skuteãnû mistrnû Josef Abrhám. Fantastické je, jak si dokáÏe zdÛvodnit v‰e:
dokáÏe b˘t pfiirozen˘ i slizk˘. Chápající a dobrotiv˘, vzápûtí v‰ak diktátorem a
dûvkafiem. Vzdorn˘m i sluÏebníãkem. KaÏdá z tûchto pozic se dá zdÛvodnit. Nic z
toho není existenciálnû ruãeno, v‰e je na vodû. Havel si tak zfiejmû klade i otázku sám
nad sebou. Je to opût havlovská reflexe, tak jak to ãinil v ‰edesát˘ch letech.

Na Nov˘ rok po projevu Václava Klause uvedla âeská televize pofiad Václav Havel
a Dominik Duka: spoleãn˘ v˘slech. Havel jiÏ jako stafiec reflektuje svÛj Ïivot. Ne‰krtá
období, kdy byl politikem, ale je to pro nûj jaksi nedÛleÏité. Vzpomíná na období, kdy
byl ve vûzení pro pravdu. Jakoby dával opût pfiednost moci bezmocn˘ch. Opût se vrací
k hodnotám, které jsou dÛleÏité a lituje hlavnû toho, Ïe tûmto hodnotám nedával
pfiednost pfied hodnotami materiálními. Trochu to kontrastovalo s novoroãním projevem
Václava Klause, kter˘ se zab˘val hlavnû ekonomickou situací.

Josef ·kvoreck˘ byl proti Václavu Havlovi konsistentní. V jeho Ïivotû nejsou pády,
vûzení a pak ikarovské stoupání ke hvûzdám. Tak jako zÛstal vûrn˘ Náchodu, tak
miloval i ãtvrÈ Cabbagetown ve v˘chodním Torontu. Byl skvûl˘m pfiekladatelem, coÏ
prokázal jiÏ v Praze. Mûl jsem ‰tûstí, Ïe na prÛmyslovce, kam jsem chodil, byl uãitelem
ãe‰tináfi Zlatohlávek a ten jiÏ v ‰edesát˘ch letech se nám snaÏil vysvûtlit, v ãem je
·kvoreck˘ odli‰n˘ od spisovatelÛ pfied ním. ·kvoreckého romány a povídky byly
psány z pohledu jednoho ãlovûka, nikoliv z pohledu v‰evûdoucího vypravûãe. To, co
dnes bereme jako normální bylo na pfielomu ãtyfiicát˘ch a padesát˘ch let, kdy
·kvoreck˘ Zbabûlce psal, unikátní. Kniha v‰ak vy‰la aÏ o deset let pozdûji.

Skuteãnou legendou se v‰ak stal Josef ·kvoreck˘ díky sv˘m pravideln˘m pofiadÛm
v Hlasu Ameriky v sedmdesát˘ch letech. KdyÏ jsem odcházel do Toronta, tak jsem
sebevûdomû prohla‰oval, Ïe jedu ke ·kvoreck˘m do uãení. V‰ak jsem také dostal na
cestu fla‰ku tuzemského rumu, abych ho panu ·kvoreckému pfiedal. CoÏ jsem uãinil.
A on si ho dal pfii mé první náv‰tûvû do kafe a fiekl, Ïe nic tak nevoní jak ten ãesk˘ rum.

Nakonec se mi tento sen splnil, ale trochu jinak, neÏ jsem si pfiedstavoval. Zaãal jsem
pracovat v Novém domovû a ten se tehdy sázel u ·kvoreck˘ch. Ve stejnou dobu byl
Josef ·kvoreck˘ sluÏebnû ve Státech. Pozvali mû, abych u nich bydlel, za coÏ jsem
dodnes vdûãn˘. NejenÏe mne Zdena nauãila, jak lámat noviny a udûlat zrcadlo, ale
mohl jsem vidût i to, co málokdo vidí. Josef ·kvoreck˘ byl neuvûfiitelnû pracovit˘
ãlovûk. KaÏd˘ den vstával brzy ráno a odpovídal na stovky a stovky dopisÛ, v kter˘ch
se na nûj obraceli lidé z celého svûta a Ïádali o pomoc. Mnozí se pozdûji pfiiznali, Ïe
byl jedin˘m, kdo se namáhal s odpovûdí.

Jindy, kdyÏ byl doma, se zastavil profesor Îekulin s manÏelkou a celé hodiny
diskutovali o literatufie. Pro mne, kter˘ jsem pfii‰el z âeskoslovenska to byl skuteãnû
svátek. Dal‰ím velk˘m svátkem bylo, kdyÏ moje Ïena Marie dûlala portréty manÏelÛ
·kvoreck˘ch a Josef vyprávûl svoje pfiíbûhy z mládí. Dodnes Marie lituje, Ïe nemûla
magnetofon, kter˘ by to zachytil.

Poslední velké setkání bylo, kdyÏ nám s nad‰ením pou‰tûl KachyÀÛv seriál Prima
sezóna. Znovu a znovu se vracel do období sv˘ch lásek, jako by se chtûl podûlit o své
mládí, které nenávratnû prchlo. Bylo to Odcházení Josefa ·kvoreckého aneb, jak
napsal Náchodsk˘ deník, ·kvoreckého Prima sezóna se uzavfiela.

Ode‰li dvû legendy, ale co je dÛleÏitûj‰í, ode‰li dva lidé, ktefií se nesoustfiedili sami
na sebe, ale snaÏili se pomoci lidem kolem sebe, nasadit se pro druhého, i kdyÏ mnohdy
za to zaplatili, aÈ jiÏ vûzením nebo ztrátou svého vlastního pohodlí.

Ale‰ Bfiezina - Toronto
***—-

Odcházení
Pokračování ze str. 1

Václav Havel v Kanadě v Roce 1990 Foto: Maria Gabánková

Portrét Josefa Škvoreckého z roku 1985 od Marie Gabánkové

Vzpomínka na Václava Havla

Vzpomínkov˘ veãer Flower and Candelight Vigil se konal v pfiedveãer pohfibu Václava
Havla 22. prosince 2011 v Prague Fine Food Emporium. Bûhem veãera byl promítnut film
The Velvet Revolution from the Turning Points in History series. Foto: Z. Hahn
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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

Ping-pong

Mluvili jsme dnes, kdepak chcípl pes?
Kdekdo si myslí, Ïe pu‰tûná televize v prostorách vefiejn˘ch umlãuje konverzaci,
anebo ji nahrazuje. Nebude pfiekvapení, kdyÏ se sejdeme v kavárnû Books&Beans
k besedû, Ïe se souhlasem kavárníka Matta vypneme televizi zavû‰enou u stropu.
Tentokrát jsem s vypnutím minutku prodlel - reportér CNN fiíkal, Ïe v prosinci

vzniklo v USA 200 000 nov˘ch zamûstnání a zjevil se na moment president Obama
a fiekl, Ïe jeho vláda do konce roku 2012 vytvofií milióny nov˘ch pracovních
pfiíleÏitostí.
Mervyn stiskl tlaãítko, obraz zhasl, a debata zaãala: Jim Gees se optal smûrem ke

mne: Kolik je 200 000 zamûstnání pfiírÛstek v procentech celkové americké
zamûstnanosti?“ Zaãal jsem drmolit, Ïe tfii pûtiny populace národa jsou potenciální
zamûstnanci, coÏ v americké populaci 310 miliónÛ znamená okolo 200 miliónÛ
zamûstnancÛ.
„Proã tfii pûtiny,“ optal se Jim? Z celkové populace se odeãte pûtina na mládeÏ a

pûtina na dÛchodce a zb˘vají tfii pûtiny...
„TakÏe 200 000 nov˘ch zamûstnání je tisícina procenta,“ pfieru‰il mne Jim. Opravil

jsem ho, Ïe to je tisícina potenciálních zamûstnancÛ anebo desetina procenta, ãili
jedna promile. Eva fiekla, Ïe do zpráv daleko lépe patfií veliké ãíslo, 200 000 neÏ
taková prkotina jako je promile, kdyÏ právû teì je okolo 8,7 miliónÛ práce chtiv˘ch
AmeriãanÛ bez práce.
Mervyn zvedl hlas a fiekl: „Ví nûkdo kdy a jak se vláda vloÏila do zaji‰Èování

zamûstnání pro své lidi?“ a pfiidal se Peter Bernier: „To je to hlavní - proã vláda
pfiebírá odpovûdnost lidí obÏivovat se na svá bedra a shánût lidem práci?” a obrátil
se na Evu, která je etablovan˘ klubov˘ historik.
„Dûlat práci pro své poddané je stará vûc; v Egyptû stavûly tisíce pracovníkÛ

faraónské hrobky, tesaly sochy; Sumefii a Chetité stavûli mûstské hradby; ¤ekové
stavûli chrámy za státní peníze a stafií ¤ímané budovali mosty a cesty a stavby pro
vefiejn˘ uÏitek za vefiejné peníze ze státní pokladny...“
„Já myslil, Ïe to dûlali otroci zdarma,“ pfieru‰il Evu Jim, a Eva osvûtlila, Ïe otrocká

práce pokr˘vala spí‰e lámání kamene a hrubé práce, ale kvalifikovanou kamenickou
práci provádûli pracovníci za mzdu ze státní pokladny a dodala, Ïe stavût vûci
krásné nelze z pfiinucení rukama otrokÛ, nehledû k tomu, Ïe I otroci museli jíst a
nûkde spát a v práci se nepfietrhli, jak osvûtluje napfiíklad Sextus Frontinus…
„A jak to bylo ve stfiedovûku?“ optal se Mervyn a Eva pokraãovala: „V ãasech

feudalismu nevolníci platili lokálnímu pánovi desátek, ãili podíl ze své zemûdûlské
produkce, a tyto peníze financovaly armádu na ochranu území pfied loupeÏníky, aby
zemûdûlci mohli orat a vláãet a sklízet a placená armáda je ochraÀovala.“ „A dál po
feudalismu?’“ domáhal se Mervyn.
„Rozvoj fiemesel a hromadné v˘roby ãili industrializace, roz‰ífiil veskrze agrární

pracovní sílu o dramaticky rostoucí skupinu v˘robcÛ zboÏí, pozdûji zvané dûlníky,
ktefií nacházeli práci v manufakturách a továrnách a pracovníci si hledali práci v

dolech a v˘robnách a fiemeslech a tam, kde byly lidské ruce potfiebné a do toho
Ïádná vláda nezasahovala, ale ponechávala nabídku a poptávku jako motor
spoleãnosti.“
„Tak kdy zaãly vlády brát odpovûdnost za zamûstnanost sv˘ch lidí?“
„Popravdû aÏ na poãátku 20. století, kdyÏ nové ideologické smûry zaloÏené na

marxistické teorii vytváfiení hodnoty a tím práce do hodnoty vloÏené; evropsk˘
fa‰ismus, nacismus i komunismus zaãly organizovat pracovní sílu do v˘robních
odvûtví a pfiesouvat násilím pracovní sílu do zbrojní v˘roby ãastokrát dobfie placené
a tím snadno pfiijatelné pro vût‰inu evropsk˘ch národÛ.“
Mervyn fiekl: „Ale dûlníci pfiece museli vûdût, Ïe tanky a letadla a bomby poslouÏí

válce a oni pÛjdou do uniforem a do války; proã se tomu nebránili?“
Eva se drsnû zachechtala a fiekla: „Pfiípravy na válku nevidûli ministfii v Lond˘nû

ani v PafiíÏi, tak jak bys to poÏadoval od dûlníkÛ, ktefií pracovali a vydûlávali?“
Mervyn jako Brit sklopil hlavu, i kdyÏ za to nemÛÏe, Ïe Britové nevidûli v nacismu
nepfiítele, dokud nezaãaly padat bomby na Lond˘n.
„Ale nefieklas, Evo, proã lidé chtûjí dostat od vlády zamûstnání, kdyÏ by mohli

vûdût, Ïe socialismus a zasahování vlády do ekonomie je vÏdy malér?“
„I na to je snadná odpovûì,“ fiekla Eva, „protoÏe lidé zpravidla rádi pfienesou risk

za svou existenci a zaji‰tûní ze sv˘ch ramen na ramena vlády, která slibuje.“
„Chce‰ fiíct, Ïe Obama lÏe, kdyÏ slibuje milióny zamûstnání v pfií‰tím roce?“
„Nefiekla jsem, Ïe Obama lÏe, ale podvádí, Ïe si bere zásluhu za to, Ïe kdyÏ je

poptávka, roste v˘roba a v˘roba potfiebuje pracovníky a pracovníci mají mzdu na
více spotfieby, coÏ není zásluha vlády, ale zásluha trhu nabídky a poptávky.“
„Je Obama podle Tebe socialista?“ zakfiiãel Peter Bernier na Evu.
„Pfiikroãil jsem na pomoc, a fiekl, Ïe socialista je kaÏd˘, kdo si myslí, Ïe byrokrat za

vládní peníze mÛÏe nûco dûlat ãi vyrábût lépe neÏ majitel v˘robních prostfiedkÛ.“
„Platí to i o státním zdravotnictví?“ optal se Peter Bernier bojovnû a odpovûdûl jsem
„Neãekal jsi náhodou na schÛzku s krãním doktorem ‰est mûsícÛ?” Peter se
zamyslel a Eva fiekla: „Státní zamûstnanost se odvozuje od státního plánování, Ïe
na Sudbury staãí dva krãní doktofii a ty se paciente postav do fronty!“ Na‰e debata
se ani nedotkla Íránu, o kterém jsem chtûl mluvit, a to proto, Ïe jsme se pár minut
dívali na televizi, kde se bl˘skl Obama; doufám, Ïe AmeriãanÛm leÏí rud˘ Obama
v ledvinách jako kámen, a v listopadu Obama odejde s ostudou.
Jako âechoslovák jsem od socialistÛ ode‰el, o dekádu pozdûji jsem vidûl socialismus

odcházet sakum prásk a umrtvuje mne, Ïe se teì zab˘vám socialistou v Bílém
domû, kdyÏ jsem si myslel, Ïe socialismus zdechl na vûky vûkÛ a nerad kopu do
chcíplého psa.
Ale ten ‰ílen˘ nápad, Ïe vláda se postará je pro hlupáky atraktivní furt, hrom do

toho. Kdy to uÏ lidem dojde do tûch makovic, Ïe byrokrat nemÛÏe dûlat ekonomiku
- leda dluhy na‰ím dûtem a dûtem na‰ich dûtí?

Ross Firla - Sudbury
***

Mil˘ RosÈo,
trochu závidím Vám v Sudbury ten sníh a rann˘ kapitalismus, kdy je moÏné filosofovat jako v 19.

století. Tady v Torontu, lidé jen kmitají, jako v dobách 18. století, ãili v dobách feudalismu pfied
reformami Josefa II. blahé pamûti.
Josef II. totiÏ zavedl takové vymoÏenosti jako je povinná ‰kolní docházka, zlep‰il zdravotní péãi.

udûlal reformy, které byly tak nepopulární, Ïe je po jeho smrti museli zru‰it. Jednou z nich bylo zru‰ení
nevolnictví. To pak pfietrvávalo v âesk˘ch zemích aÏ do roku 1848. O nûco podobného se snaÏí tfieba
prezident Obama, kdyÏ chce umoÏnit zdravotní péãi pro kaÏdého obyvatele Spojen˘ch státÛ. BohuÏel
narazí, podobnû jako narazili v‰ichni jeho pfiedchÛdci, ktefií se snaÏili prorazit s nûãím nov˘m.
Tvé v˘poãty jsou pfiesnûj‰í neÏ v˘poãty tvého kolegy, ale dovol, abych citoval z nezávislého ãeského

tisku, kter˘ nemÛÏeme rozhodnû podezfiívat z toho, Ïe by byl Obamovi nûjak naklonûn a fakta si
nemohou cucat z prstu u pravé ruky na toÏ z palce u nohy, ale pfiejímají je z agentury Reuter. Server
idnes tedy uvedl 6. ledna 2012: Nezamûstnanost v USA klesla na témûfi tfiíleté minimum - Míra
nezamûstnanosti v USA v prosinci klesla na 8,5 procenta. Od srpna se sníÏila o ‰est desetin procenta
a je na nejniÏ‰í úrovni za témûfi tfii roky. Bez práce je aktuálnû 13,1 milionu lidí, uvedlo americké
ministerstvo práce.
Za prosinec vzniklo v americké ekonomice 200 tisíc nov˘ch pracovních míst, hlavnû v oborech jako

je doprava a skladování, kde jich pfiibylo padesát tisíc. Více míst vykázal také maloobchod, prÛmysl,
tûÏba ãi zdravotní péãe.
PfiírÛstek pracovních míst v˘raznû pfiekonal oãekávání analytikÛ, ktefií poãítali se vznikem 150 tisíc

nov˘ch pracovních pfiíleÏitostí. Dne‰ní údaje jsou podle agentury Reuters zatím nejpádnûj‰ím
dÛkazem zrychlení ekonomické aktivity v USA.
Míra nezamûstnanosti klesala loni ve Spojen˘ch státech postupnû cel˘ rok, v lednu 2011 dosahovala

podle revidovan˘ch dat úrovnû 9,1 procenta.
V tomto pfiípadû je Obama realistiãtûj‰í neÏ byl tfieba Harper, kter˘ sliboval vyrovnan˘ rozpoãet. Eva

má moÏná pravdu, kdyÏ tvrdí, Ïe Obama nemá zásluhu na zlep‰ující se ekonomice, ale pak bychom
ho nemohli ani vinit za zhor‰ující se ekonomiku, protoÏe ta závisí rovnûÏ na situaci nabídky a poptávky
na trhu.
Pfievést ãísla ãerven˘ch do ãern˘ch se zatím v Kanadû podafiilo pouze liberálÛm za Chrétiena, kdyÏ

byl ministrem financí Paul Martin. Kuriozitou bylo, Ïe Chrétien pfied volbami prohlásil, Ïe ho
vyrovnan˘ rozpoãet nezajímá.
Nemyslím si, Ïe by za prvé byl Obama rud˘m a za druhé, Ïe by ode‰el s ostudou. S ostudou z

prezidentského úfiadu ode‰el pouze republikán Richard Nixon. Ani poslední republikánsk˘ prezident
George W. Bush nedopadl nejlépe a jeho tvrzení o nukleárních zbraních se nezakládalo na pravdû.
Zemi pfievzal v relativnû dobrém stavu, zanechal za sebou vysok˘ státní dluh, vysokou nezamûstnanost
a katastrofální situaci v zahraniãní politice.
KaÏdá vláda zasahuje do ekonomiky. Pravicové vlády tvrdí, Ïe nezv˘‰í danû, ale nakonec danû

rostou, protoÏe se vybere ménû penûz. Velice dobré bylo va‰e zamy‰lení nad zbrojafisk˘m prÛmyslem.
Nebyl to v‰ak právû Dick Cheney, kter˘ na tomto odvûtví nesmírnû zbohatl a kter˘ obchodoval právû
s represivními reÏimy, kdyÏ byl prezidentem Halliburton Industries.
Plnû s tebou souhlasím, Ïe byrokrat nemÛÏe dûlat ekonomiku, ale dluhy do budoucna dûlají, jak vlády

pravicové, tak levicové.
Nemám rád, kdyÏ se nûkdo ohání frází zadluÏování na‰ich dûtí? Co se t˘ká dne‰ních studentÛ, pak

odcházejí ze ‰kol zadluÏenûj‰í nûÏ kdykoliv pfied tím, protoÏe náklady na studium neustále rostou.
MládeÏ ‰kolou povinná pak bude doplácet na to, Ïe si nebude moci dovolit bruslení na kluzi‰tích,
plavání ve ‰kole, Ïe nedostane základní vzdûlání v kultufie: v˘tvarné v˘chovû, v hudbû, literatufie. O
to v‰e pfiijde, protoÏe ji nechceme zadluÏovat. My je nezadluÏíme, my jim to jednodu‰e ukradneme.
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Na zpÛsob P. F. 2012
NeÏ jsem se nadál nastává zas ten vánoãní ãas tak vhodn˘ k pfiání v‰em, které mám
rád, ale slu‰í se neomezit takové pfiání jen na rodinn˘ klan a skuteãn˘ch pfiátel pár
a tak, jsa dosti odváÏn˘ v pfiedpokladu, Ïe nebudu psát jen do vûtru, ale i pro ãtenáfie
tohoto listu, dovoluji si vyslovit svá pfiání a snad i nûco rad; toho se odvaÏuji jen díky
svému vûku a u pfiíleÏitosti vstupu do dal‰ího roku ... a snad ti Máyové se mejlili a
ten nebude posledním v na‰em Ïivotû a existenci svûta.
Krom bûÏn˘ch a mil˘ch pfiání jako je dobré zdraví a veselá mysl co, váÏení,

dostáváte na vánoãních blahopfiáních pfiedti‰tûno, dovoluji si pfiidat trochu svého a
snad to bude znít jak píseÀ obãas v pfiesnosti melodie kolísající, ale zpívaná z chutí
a v dobrém úmyslu. Ale dosti v‰eobecn˘ch slov.
NuÏe ... co pfieji vám i sobû?
Abychom se zfiekli lacin˘ch bfieãek a oddali se pití vína, skvûlého vína, (jak radí

Falstaff ústy Jana Wericha), v nûmÏ, jak známo, pravda se nalézá.
Abychom se více snaÏili fiídit pfiíslovími a pranostikami, která jak Ïivot jde, ukazují

se vûrohodn˘mi. A ãas sotva na nich zanechal ‰rám omylnosti.
Abychom, kaÏd˘ z nás, mûli alespoÀ docela malinkatou moÏnost ovlivnit bûh svûta

dle na‰ich pfiání a potfieb a nejenom pfiání jeho nejmocnûj‰ích.
Aby se dûní dne‰ního rychlého svûta nevysmeklo z letit˘ch a ovûfien˘ch moudrostí

minul˘ch generací, zákonitostí logiky a rozumu.
Aby nedo‰lo k dal‰í veliké válce a doÏili bychom v míru a na‰e dûti a jejich dûti

stejnû tak ba lépe.
Aby onen dnes v‰emocn˘ ãip nevyletûl jako dÏin z láhve moudrosti a bezpeãnosti

k nemalému a nepfiíjemnému pfiekvapení jeho dne‰ních obdivovatelÛ.
Aby politici na‰ich demokratick˘ch, kfiesÈansko-Ïidovsk˘ch zemí, nepodlehli

fale‰nému domnûní, Ïe influx v˘chod-západ, ze svûta v mnohém jiného neÏ je ten
ná‰, dûje se bez v˘znamn˘ch komplikací a moÏného budoucího nebezpeãí. Aby
pfiibylo mezi nimi politikÛ typu Winstona Churchilla.
Abychom sice respektovali fi‰trón Josefa ·vejka, ale mûli stále na pamûti

moudrost TGM, navzdory i tomu negativnímu, co dnes se o nûm fiíká ...ale svûtec
je docela jiná kategorie neÏli prezident státu..
Abychom nepodlehli onomu ãasto projevovanému pfiesvûdãení, Ïe jsme mistfii

svûta a kaÏdého dokáÏeme dobûhnout.
Abychom si uvûdomili, Ïe Ïena je podivuhodná bytost hodná na‰eho obdivu a

zahalovat její pÛvab aÏ po ‰kvíru pro oãi je jist˘ druh trestuhodnosti.
Abychom si alespoÀ obãas uvûdomili, Ïe Spojené státy americké, navzdory

chybám, kter˘ch se dopou‰tûjí, jsou zemí, bez které by dne‰ní svût nepochybnû
vypadal hÛfi.
Abychom pfiiznali totalitnímu reÏimu jisté zásluhy, ale v jejich stínu nenechali

zmizet nepochopitelné zloãiny, jak˘ch se dopustil na nespoãtu nevinn˘ch, obãanÛ
vlastní zemû.
Abychom si váÏili svého zdraví a peãovali o nûj, aã nikoli aÏ ad absurdum, jímÏ je

dnes zákaz koufiení i na jakékoli vefiejnosti plné svûÏího vzduchu.
A my, ktefií jsme zamûnili domovinu za zemi jiného jazyka, abychom nezapomínali

onu moudrost, Ïe ãím více jazykÛ ãlovûk zná, tím více je ãlovûkem a nenechali sv˘m
dûtem zapomenout jazyk, kter˘ je jejich matefisk˘m, byÈ se narodili v cizinû.
Abychom stále mûli na pamûti, Ïe Vánoce jsou jen jedny, ale Holiday jsou

nûkolikrát za rok.
Pokud jste, váÏení, doãetli aÏ sem, dûkuji vám za pozornost a pfieji pevné zdraví

a spokojenost!
Vladimír Cícha - Vancouver

***

A pokud z tûch spratkÛ vyrostou zloãinci, jednodu‰e pro nû nachystáme kriminály. HarprÛv rozpoãet
jiÏ na to pamatuje. Tohle také nerozhodli odborníci, ale pro zmûnu pravicoví byrokrati.
Souãasní pravicoví byrokrati také rozhodují o tom, Ïe stafií lidé budou makat aÏ do chvíle neÏ padnou

vysílením nebo budou na nedÛstojné podpofie, zatímco absolventi vysok˘ch ‰kol budou bez zamûstnání
nebo budou pracovat jako ãí‰níci a prodavaãi za minimální mzdu na poloviãní úvazek.
Je smutné, Ïe se musí ãekat na vy‰etfiení u krãního doktora ‰est mûsícÛ. Nebylo by tedy lep‰í

investovat nûjaké peníze do zdravotnictví místo do armády?
Kdosi se mû zeptal, jak dlouho se v Ontariu ãeká na operaci nohy. ZáleÏí na tom, o jakouoperaci se

jedná. V roce 1997 jsem si na ·karedou stfiedu zlomil nohu. Na operaci jsem ãekal do Velikonoãního
pondûlí. KdyÏ mi operující doktor Marshall, kter˘ opravdu chodil od pacienta k pacientovi v
neuvûfiitelném tempu, fiekl, Ïe budu hrát je‰tû nûkdy fotbal, myslel jsem, Ïe si dûlá legraci. Fotbal jsem
hrál dal‰ích jedenáct let aÏ do jedena‰edesáti. Nevím, jestli bych si tak drahou operaci mohl dovolit
ve Spojen˘ch státech.
Pfieji hezk˘ leden a pfií‰tû promluvíme tfieba o filmu.

Ale‰ Bfiezina - Toronto
***

Klasik v Divadle Za rohem
Toto kratiãké pojednání, v Ïádném pfiípadû odbornou recenzi, pí‰i jen na pfiání
redaktora Satellitu, neboÈ si myslím, Ïe ten, kdo se osobnû inscenace divadelního
pfiedstavení zúãastnil, by o nûm nemûl psát. Ale pan redaktor má jin˘ názor a tak
tedy ...

Za tfiiceti ãtyfileté a snad velmi úspû‰né existence (Cena Gratias Agit) vancouverské
divadlo uvedlo díla mnoha autorÛ, pfieváÏnû tedy ãesk˘ch, ale i jin˘ch. Nikdy v‰ak
Ïádnou z her dramatika snad nejslovutnûj‰ího divadelního autora Williama
Shakespeara. Stalo se tak na samém zaãátku prosince roku 2011.

Asi pfied rokem, po letitém ãlenství jsem DZR opustil. Nûkdy v létû tohoto roku mne
Nora Linhartová poÏádala o spolupráci na pfiekladu dûtské pohádky o Kohoutkovi
a slepiãce a kdyÏ na‰e spolupráce skonãila, zeptala se: „Co si myslí‰ o tom, kdyÏ
bych na‰emu divadlu nabídla Shakespeara a ujala se reÏie. Bylo by to Zkrocení zlé
Ïeny.“

„Pokud bys mi pfiidûlila roli té zlé Ïeny, tak jsem velmi pro!“ pravil jsem vtipnû.
Soubor nápad s uvedením klasika odsouhlasil a já nakonec, v nemal˘ch obavách,

pfiijal jednu z men‰ích rolí.

Naposledy jsem se zúãastnil inscenace divadelní adaptace Hrabalovy v˘znamné
knihy Obsluhoval jsem anglického krále. Je to uÏ pár let. Ale s Norou jsem nûkolikrát
spolupracoval, kupfiíkladu pfii úpravû a zver‰ování Dívãí války F. R. âecha nebo v
dramatizaci povídek J. Marka, obû pfiedstavení reÏírovala. Byla to vÏdy velmi
pfiíjemná a radostná spolupráce a tak jsem nakonec s úãastí souhlasil. VÏdyÈ, konec
koncÛ, co jiného znamenají divadelní prkna, neÏli cel˘ svût?

A tak pfii dojíÏdûní na zkou‰ky (v mém pfiípadû jen nûkolikrát) jsem si znovu
pfiipomnûl, co pfiíprava takové inscenace obsahuje. Stejnû tak ohromnou práci
reÏiséra, v tomto pfiípadû reÏisérky. Ta musí v‰e nejen promyslet, zvolit zpÛsob,
jak˘m my‰lenky autora pfiedat divákÛm, ale b˘t na kaÏdé zkou‰ce.

Tato hra by se asi na‰ím souborem sotva dala sehrát v pfiekladu tfieba J. V. Sládka.
Ná‰ skript (reÏijnû téÏ zkrácen˘ reÏisérkou) je ale dílem souãasného ãeského
Shakespearova pfiekladatele J. Hilského, coÏ jsme tedy zvládli témûfi se stejn˘m
úsilím jako jiné scénáfie.

Mil˘m pfiekvapením a nádhernou odmûnou za práci reÏisérky a v‰ech ostatních na
produkci zúãastnûn˘ch, byl velmi kladn˘ ohlas obecenstva. V‰echna tfii pfiedstavení
byla aÏ na pár sedadel vyprodaná a diváci se pfiíjemnû bavili, ale jen tak, jak se
hodilo k této sice úsmûvné, ale i k zamy‰lení nabádající komedii. ¤ekl bych, Ïe více
neÏ pfii fra‰kách pfii nichÏ se obecenstvo neubrání hlasit˘m salvám smíchu.

A tak, nepochybnû díky reÏii Nory Linhartové a snad i snaze, s níÏ v‰ichni v
inscenaci tím ãí oním zpÛsobem zapojeni se na díle podíleli, v˘sledek byl ten, Ïe se
znovu potvrdilo, Ïe klasik toho ãi onoho oboru není takov˘m vûhlasem ozdoben
zbyteãnû. Îe tento neuvûfiitelnû plodn˘ autor má i dnes, po tolika letech, co fiíci
dne‰nímu divákovi. Mnohdy více, neÏ ten ãi onen autor souãasn˘. To ov‰em bylo
tou nejbájeãnûj‰í odmûnou pro v‰echny, kdoÏ se na uvedení jeho díla podíleli.

Pfii druhém pfiedstavení se, bohuÏel, pfii svém v˘stupu váÏnû zranil kolega J.
Tomá‰ a v jeho roli jej zastoupil jin˘ z velmi talentovan˘ch ãlenÛ souboru, aã,
pochopitelnû, s textem v ruce. Následující Cast party strávil s námi Jaroslav na
koleãkové Ïidli. Je to ale jeden z nejveselej‰ích kolegÛ, pochodující to encyklopedie
mnoha vtipÛ v‰eho druhu a tak jeho nátura mu nepochybnû pomÛÏe k rychlej‰í
rekonvalescenci.

Mezi ohlasy divákÛ byl i ten, Ïe na‰e vancouverské divadlo snad by ani nemuselo
zvát, aã snad jen ojedinûle, profesionální herce z âech, neboÈ úroveÀ divadla je
dobrá. To ale není v‰e. Pfiíprava inscenace vyÏaduje mnoho ãasu v‰ech
zúãastnûn˘ch a ten, jak se zdá, se dneska v tom svûta spûchu, relativnû pro mnohé
zkracuje.

Obãasná úãast profesionálÛ mezi námi je samozfiejmû pro v˘voj a získání
zku‰enost velmi uÏiteãná a prospû‰ná a divadlo zfiejmû bude v obãasn˘ch
pozváních pokraãovat. Stejnû v‰ak, jak k tomu úspûch poslední inscenace pobídl,
bude se snaÏit pfiidat do dlouhé posloupnosti vlastních inscenací dal‰í. Vancouver‰tí
diváci by si to nejenom pfiáli, ale snad by to i, jako dosud, ocenili.

Vladimír Cícha - Vancouver
***
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny 10. 1. 2012 ve 8:40

Pfií‰tí ãíslo vyjde: 26. 1. 2012
Uzávûrka: 20. 1. 2012

novû otevfiené

kadefinictví
v jiÏním Etobicoke na Lakeshore

(mezi Kipling a Brown‘s Line)
Parkování zdarma nebo TTC

Otevfieno: úter˘-sobota, 9-19
Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í

Karin Waldstein

Zemfiel Josef SvatoÀ

Dopis pfiedsedovi vlády âeské republiky Petru Neãasovi
Dlouho nedofie‰ené problémy, t˘kající se nejen krajanÛ

Ottawa, 6. prosince, 2011
VáÏen˘ pane pfiedsedo vlády,
15. kvûtna 2011 po 63. kongresu âeského a Slovenského
sdruÏení v Kanadû (âSSK) jsme Vám poslali rezoluci, na
kterou jsme dosud nedostali odpovûì a proto Vám jí v pfiíloze
zasíláme znovu. O nûkter˘ch vûcech jsem pfiedtím mluvil také
s panem Ale‰em Klepkem, Va‰ím zástupcem fieditele kabinetu.
Vidíme velk˘ problém v koordinaci nûkter˘ch problémÛ,
t˘kající se zákonÛ, které se odkládají mnoho let, i kdyÏ napfi.
Slovenská republika je jiÏ vyfie‰ila. Postrádáme na Va‰em
úfiadû vlády men‰í koordinaãní skupinu, která by koordinovala
vstupy a v˘stupy jednotliv˘ch ministerstev a Parlamentu.
Upozornila na to nedávno konaná konference krajanÛ v
Praze pofiádaná Stálou komisí Senátu pro zahraniãní âechy.
Znovu si dovolujeme upozornit na témata, jejichÏ pfiehlíÏení
je znepokojující:
1. Ústavnost KSâM
Celá záleÏitost leÏí jiÏ nûkolik let na Ministerstvu vnitra, aniÏ
by byla podána k rozhodnutí Nejvy‰‰ímu správnímu soudu.
Vypracovávají se anal˘zy zda vÛbec to k soudu podat,
zatímco tuto anal˘zu provedla jiÏ k tomu jmenovaná komise
Senátu pod vedením senátora Jaromíra ·tûtiny. Domníváme
se, Ïe je na vládû, aby poÏadavek pfiímo pfiedloÏila Nejvy‰‰ímu
správnímu soudu.
Parlament pfiijal Zákon o protiprávnosti komunistického
reÏimu a o odporu proti nûmu (ã. 198/1993 Sb.), kter˘ není
dodrÏován. KSâM je pokraãovatelkou KSâ, a i kdyÏ bylo
chybou, Ïe strana nebyla zru‰ena hned po roce 1989, nikdy
není pozdû, protoÏe stát, kter˘ se nevyrovná se svojí minulostí
ponese následky i do budoucnosti, ãehoÏ jsme svûdky. KSâM,
jako pokraãovatelka KSâ, nemá v demokratické spoleãnosti
právo na existenci a prohlá‰ení jejich poslancÛ a ãlenÛ to jen
dosvûdãují. Krajanská komunita, která z dÛvodu komunismu
ode‰la to povaÏuje za primární nedokonãen˘ úkol.

2. Zákon o korespondenãní volbû
Zákon mûl b˘t pfiijat v polovinû roku 2011 po mnoha
pfiedchozích odkladech. Mnoho âechÛ Ïijících nebo
pob˘vajících v zahraniãí pro velké vzdálenosti nemÛÏe uplatnit
zákonné právo volit. Nikdo není schopen fiíci, kdy zákon bude
pfiijat.
3. Zákon o státním obãanství
Zákon mûl b˘t pfiijat po mnoha odkladech do konce roku
2011, coÏ se evidentnû nestane. Mnoho ãesk˘ch obãanÛ
nemÛÏe mít dvojí obãanství a proto se vzdává obãanství
ãeského. Opût, nikdo není schopen fiíci, kdy zákon bude
pfiijat.
4. Spravedlivé dokonãení restitucí
Nûktefií ãe‰tí obãané, ktefií v dobû úãinnosti restituãního
zákona nemûli ãeské obãanství nemohli uplatnit své restituãní
nároky a tudíÏ do‰lo k nerovnosti pfied zákonem. Ústavní
soud zamítl návrh skupiny senátorÛ ODS na zmûnu, zároveÀ
ale doporuãil nové legislativní pfiedloÏení zákona. Doufáme,
Ïe brzy se nové pfiedloÏení zákona uskuteãní a Ïe tento vláda
bude iniciovat.
5. Kanadská víza pro ãeské obãany
Kanadská vláda do konce ãervna 2012 pfiijme pfiedpisy
navazující na zákon pfiijat˘ v roce 2010 a novou organizaci
rozhodování o Ïadatelích o uprchlick˘ status. Vûfiíme, Ïe pak
budou kanadská víza pro ãeské obãany zru‰ena, o coÏ se
zasazujeme. V souãasné dobû se kanadská pravidla pro
pfiijímání uprchlíkÛ a jin˘ch skupin ÏadatelÛ o pobyt v
Kanadû zpfiísÀují a doufáme, Ïe to pfiispûje i k rozhodnutí
odstranûní víz pro ãeské obãany, ktefií pobytu v Kanadû
nezneuÏívají.
VáÏen˘ pane pfiedsedo vlády, âeské a slovenské sdruÏení v
Kanadû a mnoho jin˘ch krajansk˘ch organizací ve svûtû má
po mnoho let eminentní zájem na splnûní tûchto poÏadavkÛ.
Îádáme Vás laskavû, abyste podpofiil jejich realizaci, jakoÏ
i ministfii a ostatní zmínûní v kopii tohoto dopisu.
S úctou, Milo‰ ·uchma pfiedseda âSSK
a ãlen Konzultativní rady SKKZ Senátu
Kopie:
Karel Schwarzenberg, ministr zahraniãních vûcí;  Alexander
Vondra, ministr obrany; Jan Kubice, ministr vnitra; Tomá‰
Grulich,  pfiedseda SKKZ; Senátu Senátor Jaromír ·tûtina;
Ale‰ Klepek, zástupce fieditele kabinetu pfiedsedy vlády; Jan
Stránsk˘, pfiedseda Konzultativní rady SKKZ Senátu.

***

Váleãn˘ veterán, plukovník Josef SvatoÀ zemfiel v
Newmarketu 13. prosince 2011 ve vûku 98 let. Bojoval v
severní Africe, ve Francie, pozdûji v britsk˘ch ozbrojn˘ch
silách.

***
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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
***

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

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

Potfiebujete koupit rodinn˘ domek v Torontu,
apartment na Floridû

nebo malou komÛrku v Praze?
Nevíte, jak na to?

Zavolejte:

Viera Kononenková
Mortgage Specialist

Royal Bank of Canada
T.416-857-0330
F. 905-823-6047

viera.kononenkova@rbc.com

Hledám kontakt
na b˘valého spoluÏáka
Jifiího Novotného,

kter˘ s námi chodil do ZD·
v Ostrovní ulici v Praze, rok

ukonãení 1965. Zprávu prosím
po‰lete na: icjerk.ja@seznam.cz

Jan Krejãí

Pojeìte s námi na slet do Prahy
Program oslav 150. v˘roãí zaloÏení Sokola

a XV. v‰esokolského sletu
10. bfiezna 2012 (sobota)

Slavnostní zahájení oslav v Karolinu
9.-30. ãervna 2012 (soboty)

10:00-18:00: Dny otevfien˘ch dvefií - Tyr‰Ûv dÛm
9. ãervna 2012 (sobota)

20:00: PraÏská muzejní noc
16. ãervna 2012 (sobota)

Zahájení v˘stavy Sokolská symbolika:
Sokol dnes a zítra

30. ãervna 2012 (sobota)
10:00 Náv‰tûva mohyly Tyr‰e a Fügnera;

Pfiíjezd cviãencÛ do Prahy
Hlavní dny v‰esokolského sletu

1. ãervence 2012 (nedûle)
10:00-13:00 Sletov˘ prÛvod Prahou - Václavské námûstí

12:30-15:00 Pódiové skladby sokolsk˘ch jednot a hostÛ ze zahraniãí a âR -
Staromûstské námûstí

15:00-16:30 M‰e svatá - Chrám Sv. Víta - PraÏsky hrad
M‰i bude slouÏit kardinál Dominik Duka

16:00 Divadlo Rokoko: Poprask na lagunû Carol Goldony
19:00 Divadlo ABC: Prodaná nevûsta a slavnostní zahájení

21:30 Se Sokolem a s lampióny na rozhlednu - Petfiín
2. ãervence 2012 (pondûlí)

8:00-21:30 Zkou‰ky hromadn˘ch skladeb - Stadion Slavie, Eden
14:00 Vystoupení pûveck˘ch sborÛ - Tyr‰Ûv DÛm

16:00 Pódiové skladby - Tyr‰Ûv dÛm, Staromûstské námûstí
16:00 Divadlo Rokoko: Poprask na lagunû - komedie

19:00 Divadlo Rokoko: Tetiãka z Radûjova
19:00 Divadlo ABC: Prodaná nevûsta

3. ãervence 2012 (úter˘)
8:00-18:00 Zkou‰ky hromadn˘ch skladeb - Stadión Slavie, Eden

15:00 Sokol Gala pfiedpremiéra sportovního programu
16:00 Pódiové skladby - Tyr‰Ûv dÛm
19:00 Sokol Gala Sportovní program

4. ãervence 2012 (stfieda)
8:00 Zkou‰ka I. programu hromadn˘ch skladeb - Stadion Slavie, Eden

12:30-19:30 Zkou‰ka II. programu hromadn˘ch skladeb - Stadion Slavie, Eden
21:00 Generálka I. programu hromadn˘ch skladeb - Stadion Slavie, Eden

16:00 Pódiové skladby -  Tyr‰Ûv dÛm
5. ãervence 2012 (ãtvrtek)

8:00 Zkou‰ka II. programu - Stadion Slavie, Eden
14:00 Generálka II. programu - Stadion Slavie, Eden

21:00 I. program hromadn˘ch skladeb - Stadion Slavie, Eden
6. ãervence 2012 (pátek)

14:00 II. program hromadn˘ch skladeb - Stadion Slavie, Eden
18:00 Spoleãné setkání úãastníkÛ sletu na závûr sletu

7. ãervence 2012 (sobota)

Odjezd úãastníkÛ

Informace:  Kvûta Trianova - ubytování   416/621-6572
Dal‰í informace: Hana Jurásková  905/838-5269,

Anna Janou‰ová  905/884-9829
Zaji‰tûní letenek ponecháváme na  úãastnících sletu.

SOKOL TORONTO
Srdeãnû  zve v‰echny dûti na tradiãní

DùTSKÉ ·IB¤INKY
MA·KARNÍ  ODPOLEDNE

Nedûle  5. února 2012
Od 14.00  do 16.30

Vstupné $ 5.00 vãetnû obãerstvení  pro dûti
Odpoledne plné her a pûkné zábavy pod vedením sokolsk˘ch cviãitelÛ

SOKOL TORONTO
Vás srdeãnû zve na tradiãní

SOKOLSKÉ ·IB¤INKY
„Valent˘n“

Sobota  11.února 201û v 19.00 hodin
Vstupné: $ 20.00 masky $ 25.00 bez masek  $ 15.00 studenti

K tanci a  poslechu hraje Miro Letko
MoÏnost zakoupení veãefie, obãerstvení, ceny za nejlep‰í masku.

Obû akce jsou  pofiádané
v hale kostela  Sv.Václava,

495 Gladstone Avenue, Toronto
Informace, prodej  a zamluvení vstupenek:

 Kamila Bia  (416) 663 - 2382    Hana Jurásková  (905) 838 - 5269
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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

Kindl: Nov˘ systém NHL bude lep‰í,
uÏ teì se tû‰ím do Winnipegu

Pfii prvním rozhovoru s Jakubem Kindlem letos v záfií se tento talentovan˘ obránce
tû‰il na zaãátek NHL. Nyní je soutûÏ jiÏ v plném proudu a on sám mÛÏe b˘t
spokojen˘, protoÏe vedle kapitána Detroitu Nicklase Lidströma patfií k oporám
muÏstva. Získal osm kladn˘ch bodÛ, vstfielil jednu branku a má sedm asistencí. Ve
Vancouveru v‰ak jeho Detroit prohrál 2:4 a v Torontu 3:4. Pfii tom shodn˘m
jmenovatelem byla první tfietina, kdy Rud˘m kfiídlÛm ujel vlak a rychle inkasovali. V
Torontu se jim sice v tfietí tfietinû podafiilo vyrovnat, ale nechali na ledû pfiíli‰ mnoho
sil a v závûru opût inkasovali.
ABE: Jste spokojen se sv˘m postavením v muÏstvu?
JK: Stále je, co zlep‰ovat. Mohl bych hrát více minut.
ABE: Jaké jsou va‰e cíle v leto‰ní sezónû?
JK: Dostat se do play off. SoutûÏ je totiÏ vyrovnaná a jedna dvû prohry znamenají
vyfiazení. JiÏ teì se hraje kaÏdé utkání jako play off.
ABE: Proti Vancouveru jste inkasovali dvû branky krátce za sebou v rozmezí
necelé minuty...
JK: Pak nám chvíli trvalo neÏ jsme se vzpamatovali. To se nemÛÏe stát. Byla to na‰e
chyba. Potom jsme jiÏ nehráli ‰patnû a vytvofiili si tlak, kter˘ vyvrcholil v závûru tfietí
tfietiny. Ale ãtvrt˘ gól, kter˘ vstfielil v oslabení Edler, nás poloÏil.
ABE: Vystfielili jste ãtyfiicet stfiel na branku, ale pouze dvû z nich skonãily za
zády brankáfie Luonga…
JK: Stfiíleli jsme ze v‰ech moÏn˘ch pozic, ale to na Luonga neplatí. Je to kvalitní
brankáfi a jakmile nestojí nikdo pfied brankou, tak si s tím dokáÏe poradit. Proti nûmu
je jedinou zbraní doráÏet puky, protoÏe on je velk˘ a pak má s tím problémy.
ABE: Jak moc mrzí prohry?
JK: My hrajeme lépe doma neÏ venku. V tom se musíme zlep‰it. Musíme
zjdenodu‰it hru ,
ABE: V NHL se chystá zmûna systému. Od sezóny 2012/13 má b˘t ãtrnáct
muÏstev na V˘chodû, ‰estnáct na Západû. Jak to hodnotíte?
JK: Bude to pro nás dobré, protoÏe nebudeme tolik cestovat. Teì musíme letût
tfieba dvakrát do Los Angeles, coÏ se pfií‰tí rok nebude opakovat. Pfiínosem je i to,
Ïe se do NHL vrátil Winnipeg. Mají skvûlé fanou‰ky. Rozumí hokeji a skvûle pfiivítali
tfieba Teemu Selänneho, kter˘ tam zaãínal v NHL. To je skuteãnû hokejové zázemí.
Letos uÏ tam hrát nebudeme, ale pfií‰tí rok ano a uÏ se na to tû‰ím.

Ale‰ Bfiezina (Vancouver),Sport.cz, Satellite

***

âeská dvacítka udûlala dojem
Krizi mládeÏnického hokeje to ale nefie‰í

Kdyby na zaãátku ‰ampionátu v Kanadû od nûkoho sly‰el, Ïe hokejová dvacítka
skonãí pátá, bral by takové umístûní v‰emi deseti. Trenéra Miroslava Pfierosta ale
také napadá otázka, kdy se zase ãe‰tí mladíci pfiiblíÏí moÏnosti sáhnout na medaili.
Pofiád vám leÏí v hlavû ne‰Èastn˘ gól po pfiehlédnutém ruském faulu v
prodlouÏení?
B˘t takhle blízko semifinále, to se dlouho nemusí opakovat. Perfektnû se vyladila
t˘mová chemie, touha nûco dokázat byla znatelná a nûkdy se stane, Ïe díky tomu
i podceÀovan˘ t˘m udûlá v˘sledek na úkor favorita. Dokázali jsme to s Ameriãany
a s Rusy byla ‰ance znovu. ·koda Ïe nevy‰la.
Tu‰il jste pfiedem, jak˘ trumf získává muÏstvo v brankáfii Mrázkovi?
Skvûl˘ gólman je pokaÏdé základ a hra t˘mu byla odrazem obrovské jistoty v
brance. Pod dojmem toho, co pfiedvádûl Mrázek, rostli i dal‰í hráãi a ‰li za hranici
sv˘ch moÏností. Bylo vidût, Ïe mají chuÈ na sobû pracovat. To jsem loni nepozoroval.
Slibuje leto‰ní sympatické vystoupení zastavení krize ãeského mládeÏnického
hokeje?
Zanechali jsme na turnaji dobr˘ dojem, jenÏe o ãeském hokeji to nevypovídá nic.
Kluci uspûli díky t˘movému pojetí, tvrdû pracovali. JenÏe problémy v práci s mládeÏí
u nás to nefie‰í.
Co je tedy pro zlep‰ení nutné udûlat?
Hlavnû hráãi na sobû musejí chtít pracovat, hodnû se musí zlep‰it i ãinnost v
klubech. Pfiijmout moderní trendy a nemyslet si, Ïe je v‰echno v pofiádku. Potfiebujeme
co nejvíc hrát s tûmi nejlep‰ími a uãit se. Snad v˘sledkem z Calgary získáme zpût
trochu respektu a zájmu soupefiÛ, kter˘ jsme ztratili.
Konãí vám smlouva, budete u dvacítky pokraãovat?
Rád bych, ale musím poãkat, jak se vyjádfií vedení svazu. Ale vzpomínám, Ïe pfied
dvûma lety, kdy jsem dvacítku pfiebíral, nikdo nemûl odvahu ani chuÈ se do toho
pustit. To víte, pro nikoho není snadné b˘t tfii t˘dny pfies Vánoce od rodiny.

Martin Kézr, Právo, Sport.cz

***
Tabulka ãeské hokejové extraligy

1. Sparta 37 114:77 75
2. PlzeÀ 36 120:91 72
3. Pardubice 37 125:87 66
4. Budûjovice 35 99:82 65
5. Liberec 37 92:88 61
6. PZlín 37 79:89 60
7. Tfiinec 37 105:100 52
8. Vítkovice 35 94:95 50
9. Kladno 36 91:101 49
10. Litvínov 37 96:118 48
11. Brno 35 90:93 46
12. Slavia 37 90:119 42
13. K. Vary 37 99:116 41
14. Boleslav 37 80:118 38

Tabuºka slovenské
hokejové extraligy

1. Ko‰ice 38 137:87 76
2. Slovan 36 119:87 73
3. Skalica 38 134:106 73
4. Poprad 34 119:91 64
5. Zvolen 38 97:108 60
6. Trenãín 38 95:87 56
7. Îilina 38 94:102 55
8. Bystrica 38 87:99 45
9. Martin 36 89:128 39
10. Nitra 38 94:144 30
11. Orange 10 15:41 2


