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Kulturní Toronto
Ano, není to chyba. Dfiíve se jezdívalo do Prahy za kulturou (levnou). Není tomu tak. Nyní je
v Torontu tolik událostí - kulturních i jin˘ch a kultura v âesk˘ch zemích uÏ není zase tak levná,
abychom tam kvÛli ní podnikali cestu.
Jen se podívejme na konec února v Torontu. Tristan a Isolda - vrcholné provedení

Wagnerovy opery, kterou mûl mimo jiné fiídit ãesk˘ Maestro Jifií Bûlohlávek (kvÛli nemoci
odfiekl), La Clemenza di Tito, Mozartova poslední opera napsána ke korunovaci císafie
Leopolda II. v Praze a vystoupení VídeÀské filharmonie, jednoho z pfiedních orchestrÛ na
svûtû v Roy Thomson Hall 27. února.
Schválnû jsem nechal na posledním místû recitál pianistky Anny Betky, kter˘ by mûl b˘t

(soudû podle jejího v˘konu na místû prvním) v kostele sv. Václava v rámci Nokturen ve mûstû.
Anna Betka graduovala na hudební fakultû torontské univerzity loÀského roku. Oslnila mne

zcela pfii svém závûreãném recitálu a ihned jsem jí nabídl koncert v Nokturnech. Nezklamala
vynikající technikou s vrcholn˘m interpretaãním citem, to se v tak mladém vûku zfiídka usly‰í.
Zahájila svÛj recitál Bachov˘m preludiem, které bylo zahrané preciznû ve správném rytmu.

Beethovenova sonáta ã. 11 byla zahraná v dokonalém stylu, upoutala zvlá‰tû pomalá lyrická
vûta. Po pfiestávce se pianistce podafiilo navodit veselou atmosféru v Schumannov˘ch
etudách. Pak pfii‰la druhá sonáta Sergeje Prokofjeva, kde Betka ukázala naprostou technickou
bravuru s velkou citlivostí v lyrick˘ch pasáÏích. To byl snad vrcholn˘ bod recitálu, kter˘
pokraãoval dvûma ãesk˘mi tanci Bedfiicha Smetany - Furiant a Obkroãák, které byly zahrané
úÏasnû i s ãesk˘m pfiízvukem. V˘kon této mladé pianistky si musíme zapamatovat, neboÈ ji
ãeká velká kariéra. Bylo to nezapomenutelné odpoledne.
Poslední dvû Nokturna se konají 7. dubna  v kostele sv. Václava, kdy mladá houslistka z

Prahy (studuje na Lond˘nské královské akademii hudby) Tereza Pfiívratská za doprovodu
pianisty Adama Zuckiewicze pfiednesou skladby Dvofiákovy, Brahmsovy a Mozartovy.
21. dubna pak Radim Zenkl v restauraci Praha za doprovodu stejného pianisty obohatí na‰e

hudební znalosti hrou na flétnu, kytaru a rÛzné dechové nástroje. Vy, ktefií jste ho sly‰eli pfied
nûkolika lety si pamatujete, jak velk˘m hudebníkem Radim je.
Nenechte si ujít pfiíleÏitosti vidût nejlep‰í z nejlep‰ích v Nokturnech.
Info: www.nocturnesinthecity.com nebo 416/879-5677.

Milo‰ Krajn˘

Anna Betka

Osifielé partitury
Konec ledna a únor leto‰ního roku mûly pro
torontské âechy (i mnohé Slováky) b˘t ve
znamení nejslavnûj‰ího souãasného ãeského
dirigenta, Jifiího Bûlohlávka. Bûlohlávek mûl
dirigovat Toronto  Symphony Orchestra v
Beethovenovû Deváté a provedení (v
inscenaci Opera National v PafiíÏi v r. 2005)
Wagnerovy opery, Tristan a Isolda.
Bûlohlávek, pravdûpodobnû ze zdravotních
dÛvodÛ, nepfiiletûl. Pfiiletûl Marek ·ediv˘,
ãesk˘ dirigent a pianista, asistent dirigenta v
Tristanu a Isoldû. Vidûl jsem operu poprvé
(naposled byla v Torontu provedena v r. 1987).
Wagnerovi jsem se dost vyh˘bal, alespoÀ
ãásteãnû jistû proto, Ïe si HitlerÛv reÏim z
Wagnerovy hudby udûlal svoji znûlku. Myslel
jsem si, Ïe to vydrÏím (opera trvá témûfi ‰est
hodin) do první pfiestávky a pak se vytratím.
Nevytratil. VydrÏel aÏ do konce. Okouzlenû
poslouchal skvûl˘ orchestr (ale copak já, já
jsem ochotník, ale expert jako dr. Milo‰ Krajn˘
(vidûl operu dvakrát) oznaãil orchestr za
fantastick˘)  i nekoneãné árie.
 Víc jsem se tû‰il na Beethovenovu Devátou.

Pamatoval jsem si - doufám, Ïe správnû - Ïe
nûkdy v roce 2002 na závûr Choir Festival,
organizovaného teritoriálním âechem,
Nicholasem Goldschmidtem jsem se zúãastnil
provedení Deváté v Roy Thomson Hall a jsem
si skoro jist˘ (ale jestliÏe se pletu, tak se na
mne nezlobte, já uÏ jsem star˘), Ïe vedle
Toronto Symphony Orchestra vystoupila
âeská filharmonie a vedle Mendelssohn Choir
i pûveck˘ sbor z Prahy. A tohle v‰ecko fiídil Jifií

Bûlohlávek. (Doufám, Ïe to tak bylo, ponûvadÏ
to v mé mysli zÛstalo jako mÛj nejsilnûj‰í
hudební záÏitek.) Ale to není moje jediná milá
vzpomínka na Bûlohlávka. Setkal jsem se s
ním nûkolikrát i bûhem komunistického
reÏimu. V noci, po koncertu v Roy Thomson
Hall, tajnû v mé kanceláfii v oblasti King a Bay.
Pfii jednom takovém setkání jsme hovofiili o
náv‰tûvách ãesk˘ch umûlcÛ Ïijících v cizinû v
âeskoslovensku - mám dojem, Ïe se jednalo
o náv‰tûvû Rafaela Kubelíka - Jifií Bûlohlávek
zastával stanovisko, Ïe je to dobrá vûc, Ïe to
posiluje touhu národa po svobodû, já - naopak
- Ïe to posiluje reÏim. Letos Torontsk˘
symfonick˘ orchestr a Mendelssohn Choir
Jifií Bûlohlávek nefiídil a bylo mi z toho trochu
smutno. Ale ne dlouho. Rychle mne z toho
dostal dirigent Matthew Halls, kter˘ Devátou
fiídil jako nûkdo posedl˘ hudbou, z pamûti, a
dokonce i bez stojanu na noty. A potom jsem
na konci poslední fiady Mendelssohnova sboru
objevil ãeského zpûváka (a také du‰i vysoce
prospû‰nou torontskému Novému divadlu)
Karla Tamchynu (o takhle romantické jméno
se lidi musí vraÏdit, zvlá‰È, kdyÏ vypadají jako
Karel), ale o tom jsem vûdûl, Ïe bude zpívat.
Co jsem se dozvûdûl pozdûji bylo, Ïe v
Mendelssohnovû sboru ten veãer zpívala i
jeho Ïena Radka, vûãná první milovnice
Nového divadla.
Dva slavné veãery, oba krásné ve své

souãasnosti i ve vzpomínkách, které vyvolaly.
Josef âermák

***

Vzpomínka na Únor 1948
V nedûli 24. února 2013 se konala v Hale kostela sv. Václava vzpomínka na události pfied pûta‰edesáti
léty. Vzpomínku uspofiádala torontská odboãka âSSK v ãele s Radmilou Locherovou a Barunkou
Sherriffovou. Pfiítomn˘ byl i generální konzul v Torontu Vladimír Ruml.

DÛleÏité byly pamûti oãit˘ch svûdkÛ. Dagmar ·teflová pfiipomenula slavn˘ pochod na Hrad i situaci
pfied puãem, kdy se komunisti hlavnû zmobilizovali bûhem Vánoc v roce 1947. Její manÏel byl mezi
ãtyfimi studenty, ktefií byli 24. února 1948 pfiijati prezidentem Bene‰em a vyslovili mu podporu.
Dal‰ím oãit˘m svûdkem byl dvaadevadesátilet˘ pan JankÛ, kter˘ byl velice kritick˘ k poãínání
tehdej‰ího prezidenta Bene‰e i Jana Masaryka. Konzul Vladimír Ruml pfiipomnûl, Ïe jeho otec byl
anglick˘m vojákem a jiÏ bûhem druhé svûtové války mûli komunisté své stoupence i v Anglii.
ZdÛraznil, Ïe dÛleÏit˘m faktorem byla vzpomínka na Mnichov a z toho vypl˘vající dÛvûra k SSSR,
která v‰ak kolem roku 1948 ochabovala, proto komunisté chtûli zabránit dal‰ím svobodn˘m volbám,
coÏ se jim podafiilo.

Gen. konzul Vl. Ruml, R. Locherová, B. Sherriffová a D. Štaflová

abe
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Knihovna na Masaryktownu
Stfieda: 16:00-21:00.

Tel.: 416-439-0792

Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473
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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

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.

We acknowledge the financial support

of the Government  of Canada through Canada Periodical Fund

 of the Department of the Canadian Heritage.

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

Nová sokolská sezóna:
Cviãení pro dûti je kaÏdou sobotu

od 16:30 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

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.
NejbliÏ‰í bohosluÏby:   17. a 29. 3. v 13 hod.

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:
16. bfiezna 2013 v 11:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe: (Lyndale
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby:  16.  bfiezna 2013 v 17:00..
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 17.
bfiezna 2013 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd.

10. 3. (ne) 17:00
Standa Sedlák: The Flip Side

Gallery Hittite, 107 Scollard, Toronto
**

16. 3. (so) 15:30
Valná hromada  âSSK - Toronto
35 Omskirk Court, Party Room

***
16. 3. (so) 18:00

Filmotéka Klubu Martina Rázusa
Hala kostola sv. Pavla

1424 Davenport Rd., Toronto
***

24. 3. (ne) 11:00
Velikonoãní prodej
na Masaryktownu

***
6. 4. (so) 17:00

Jan Okáº a J.G. Cincík: Kronika Slovákov
Klub Martina Rázusa
Hala kostola sv. Pavla

1424 Davenport Rd., Toronto
***

7. 4. (ne) 17:00
Tereza Pfiívratská - housle

Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
19. 4. (pá) 20:00

20. 4. (so)  16:00 a 20:00
21.4. (ne) 16:00

Noel Coward: Rozmarn˘ duch
Nové divadlo

Burnhampthorpe Library Theatre
1350 Burnhampthorpe R. E.

nebo 3650 Dixie Rd. Missisauga
***

20. 4. (so) 18:00
Filmotéka Klubu Martina Rázusa

Hala kostola sv. Pavla
1424 Davenport Rd., Toronto

***
20. 4. (so) 19:00
Jarní veselice

Krajanské spoleãenství kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
21. 4. (ne) 17:00

Radim Zenkl - mandolína, banjo a flétna
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
28. 4. (ne)

Hudobno-poetické skvosty
Edith Piaf

***
4. 5. (so) 18:00

Golden Age Gala
Martha a Tena Elefteriadu

Monika Stanislavoví
Nová vize

Mississauga Grand Banquet & Convention
Centre

35 Brunel Road Unit 7 - Missisauga
***

25. 5. (so) 18:00
Filmotéka Klubu Martina Rázusa

Hala kostola sv. Pavla
1424 Davenport Rd., Toronto

***
1.6. (so) 18:00

Juniales
Du‰an Grun

Marka Rajna, Jan Vaculík
Zolo Lebo, Avelanche

Banquet Hall of Cyril and Methodius Church
5255 Thornwood Dr., Mississauga

***
15. 6. (so) 18:00

Filmotéka Klubu Martina Rázusa
Hala kostola sv. Pavla

1424 Davenport Rd., Toronto

Toronto

Jak vyjdeme v roce 2013
# 5. - 7. 3. 2013

# 6. - 21. 3. 2013
# 7. - 4. 4. 2013

# 8. - 18. 4. 2013
# 9. - 16. 5. 2013
# 10. - 13. 6. 2013

# 11/12. - 18. 7. 2013
# 13. - 15. 8. 2013
# 14. - 5. 9. 2013
# 15. - 26. 9. 2013
# 16. - 17. 10. 2013
# 17. - 7. 11. 2013
# 18. - 28. 11. 2013

# 19/20. - 19. 12. 2013



3March 7, 2013 Toronto

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

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 $ 19,20 Kã
1 EURO 25,66 Kã
1 US $ 19,69 Kã
âNB - 5. 3. 2013

Kursovní lístek
100 Kã 5,21  CDN $
1 CDN $ 19,18 Kã
1 EUR 1,34 CDN $
1 CND $ 0,75 EURO
1 US $ 1,03 CDN $
1 CND $ 0,97 US $

Universal Currency Converter - 5. 3. 2013

Za Milo Kubikem
Byl z rodu vûrn˘ch. Byl z rodu laskav˘ch.
Byl z rodu ãestn˘ch. A byl nejskromnûj‰ím
ãlovûkem, jakého jsem poznal.
Narodil se v âadci na Slovensku 6.kvûtna

1929, graduoval (stejnû jako jeho budoucí
Ïena Alice) na FAMU v Praze. Alice se
stala ãlenkou bratislavské opery a Milo
pracoval v bratislavském Studiu na
dokumentárních filmech. Do Kanady pfii‰li
v roce 1968 po invazi armád Var‰avského
paktu. V Kanadû Milo na‰el zamûstnání v
audiovizuálním oddûlení v ‰kolním systému
v torontském pfiedmûstí North York. V
roce 1977 Alice a Milo zaloÏili nezávislou
spoleãnost Animette Canada a ve svém
domovû vytvofiili vynikající sérii
animovan˘ch filmÛ pro dûti: Silver Fur,
‘Adventures in the High Grass’, ‘Welcome
to our Small World’ a nejúspû‰nûj‰í, ‘Inuit’.
Sami vyrobili kulisy, modely i loutky.
Milo sám je také tvÛrcem televizního

programu Okno, v nûmÏ v letech 1988 aÏ
1995  diváci mûli moÏnost na televizních
kanálech Rogers  shlédnout 75
pÛlhodinov˘ch programÛ (kaÏd˘ byl
promítán tfiikrát), vãetnû interview s
Václavem Klausem a dal‰ích 28 záznamÛ
s krajany rÛzn˘ch povolání, mezi nimi s
Tomá‰em BaÈou, s profesory Annou a
Otakarem ·irekem, Josefem a Zdenou
·kvoreck˘mi, Jifiím Traxlerem, Viktorem
Ficem, Janem Waldaufem, Emilií
Pefiinovou a majorem Rudolfem Háskem
a snad nejv˘znamnûj‰í ságu rodiny
Franti‰ka Otty. Autor Jifií Voráã tuto sérii
profilÛ popsal jako úctyhodnû bohatou
sbírku nesmírné historické hodnoty a o
skupinû v ãlánku (vy‰el v ãasopise Film a
doba, ã. 3, podzim 2002 a v Satellitu 11.
ãervence a v srpnu 2002) o âeské a
Slovenské televizi v Kanadû o skupinû
Okno napsal (pfiekládám z anglického
pfiekladu): âeskoslovenská televizní
skupina Okno pfiedstavuje pozoruhodnou,
dokonce jedineãnou kapitolu: v urãité dobû
poskytovala Torontu pravideln˘
ãeskoslovensk˘ televizní program, kter˘
se ãasem vyvinul v nezávislou produkci
dokumentárních filmÛ, v níÏ dodnes
pokraãuje. Jádrem skupiny jsou Josef
âermák, zodpovûdn˘ hlavnû za
dramaturgii a fiízení diskusí a Milo Kubík v
roli producenta, fieditele, kameramana,
redaktora, stfiihaãe a mixéra zvukÛ.
Nemohu své rozlouãení zakonãit, aniÏ

bych se zmínil o Divadlu poezie, o které se
Milo daleko nejvíc zaslouÏil: vybral básníky
i básnû i pfiedná‰eãe (nejvíc si vzpomínám
na Zdenku Novotnou, Bohou‰e Mácu, Marii
Kleãkovou a Tomá‰e Ma‰ka). První veãer
se konal v roce 1978 a Milo ho nazval
Veãer s básnikmi na tému lásky, jeden z
veãerÛ byl vûnován dílu Milana Rufuse,
jin˘ básním Jaroslava Seiferta a poslední,
Svûtlem odûná oslavil Prahu.
Milo byl podivuhodn˘m amalgamem

v˘razného intelektu, citu ladûného
slovenskou krajinou a tvofiivého smyslu
pro v‰ecko krásné. A pfii tom chodil po
zemi jako nejprost‰í z pozem‰ÈanÛ. Bylo
mi ctí b˘t jeho pfiítelem.
Sbohem, Milo.

Josef âermák
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

5. 3. 2013 ve 2:00

Pfií‰tí ãíslo vyjde:
21. 3. 2013

Uzávûrka: 14. 3. 2013

Klub Martina Rázusa
v Toronte vás srdeãne poz˘va

na prezentáciu tretieho vydania knihy
Jána Okáºa a Jozefa G.Cincíka:

Kronika Slovákov
o dávnych dejinách na‰ich predkov,

 bude sa konaÈ
v sobotu 6.apríla 2013 o 17 hodine

v hale Evanjelického kostola sv. Pavla
na 1424 Davenport Rd., spojenú s kultúrnym programom za

prítomnosti veºvyslanca Slovenskej republiky v Kanade Milana

Kolára. Vstup voºn˘.

***
Dále poz˘va na filmotéku

najznámej‰ích slovensk˘ch filmov, ktorá sa zaãne

v sobotu 16.marca 2013 o 18 hodine
premietnutím filmu

 Bratislava v historick˘ch zmenách
v hale Evanjelického kostola sv. Pavla

na 1424 Davenport Rd.
Pre deti bude pripraven˘ poãas premietania

zábavn˘ program v slovenãine.

 ëaº‰ie filmové predstavenia budú v soboty:

20. apríla, 25. mája, 15. júna.
Vstup je voºn˘, viac informácií dostanete

na telefónnom ãísle 416/658-9793.
Te‰íme sa na Va‰u úãasÈ.
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Translations

History

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

Integrated Medicine Clinic
we provide

Registered Massage Therapy
Craniosacral Therapy

Lymphatic Drainage (CDT)
Lymphoma Treatment

Hot Stone Massage
Low Level Intensity Laser

Naturopathic Medicine
Acupuncture

Chiropractic Treatments
Relationship Issues and Psychoterapy

Osteopathy, Yoga, Addiction Councelling.

Nûkteré soukromé poji‰Èovny
hradí nûkteré vybrané léãby

2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke
(at Islington Avenue)

Tel.: 416/823-1165
E-mail: rmt-yyz@integratedmedicine.ca

www.integratedmedicine.ca

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
***

„Fu‰érina, fu‰érina, fu‰érina…“
Tûmito slovy si postûÏoval b˘val˘ pfiedseda vlády Jozef Lenárt, kdyÏ si pfieãetl obÏalobu, která ho vinila z vlastizrady za pozvání vojsk
Var‰avské smlouvy do âeskoslovenska. Nevím, co fiíkal dosluhující prezident Václav Klaus, kdyÏ ho Senát poslanecké snûmovny obvinil
z podobného zloãinu - velezrady. Myslím si, Ïe tentokrát by se oba politici shodli.

Dokonce bych okomentoval, Ïe i novoroãní amnestie Václava
Klause byla klasická fu‰érina u‰itá horkou jehlou. Pokud chtûl nûkdo
Václava Klause soudit za velezradu, tak to mohlo b˘t v roce 1992, kdy
se s Vladimírem Meãiarem dohodli na zániku âeskoslovenska, ale
tehdy se k tomu nikdo neodváÏil. Tenkrát se to bralo jako revoluãní
nad‰ení pfii dûlení píseãku.

JenÏe BoÏí ml˘ny melou pomalu a tak ho nyní obÏalují za nûco, co
mûlo b˘t oslavou dvacátého v˘roãí vzniku âeské republiky. Inu ãasy
se mûní. Revoluce pojídá své dûti.

VÛbec jsem si na nebohého Jozefa Lenárta (zemfiel v únoru pfied
devíti roky) nûkolikrát vzpomnûl. Obzvlá‰tû na jeho v˘rok o fu‰érine,
kter˘ jistû ãastokrát sl˘chal v mládí, kdyÏ pracoval u Bati ve Zlínû.
Nedávno se mi dostaly do rukou tzv. svodky z vûznice na Borech.
Kromû toho, Ïe tam je celá fiada zkratek, kter˘m nerozumím jsem zde
objevil i fiadu vûcn˘ch nesrovnalostí, které soudruzi mûli vûdût.

Svodky vypracovával nûjak˘ major Jifií Matas a jsou podepsané
náãelníkem vûznice plukovníkem Franti‰kem JeÏkem. Pokud ti dva
fu‰éfii neumfieli, uÏívají si jistû slu‰n˘ch penzí.

Co jsem si v‰iml hned v úvodu, aby nedo‰lo k zámûnû vûzÀÛ, uvádí
se témûfi vÏdy ve svodce za jménem vûznû datum narození. Nevím,
proã je u jména Vladimíra La‰tÛvky, kter˘ sedûl ve stejnou dobu jako
já mé datum narození, kdyÏ La‰tÛvka byl o ãtyfii roky star‰í. - Inu
fu‰érina.

Ve svodkách 056 - 057 z roku 1979 se pí‰e (ponechávám pÛvodní
znûní, vãetnû pravopisu):

Za zmínku stojí pfiípad odsouzeného Petra Cibulky, nar. 27. 10.
1950, (jedná se o CHARTISTU), kter˘ dlouhodobû drÏel hladovku v
dÛsledku které do‰lo k jeho pfiemístûní do ÚSNV ã. 2 Praha. Svoje
jednání zdÛvodÀoval tím, Ïe na pracovi‰ti n. p. PRECIOSA nechce
pracovat a jako dal‰í dÛvody uvádûl, Ïe se tam necítí bezpeãn˘ mezi
odsouzen˘mi a proto chtûl pfiemístit na jiné pracovi‰tû. Dle vyjádfiení
úfiedního lékafie, jmenovan˘ po stránce zdravotní je schopn˘ na
tomto pracovi‰ti pracovat. Ani dal‰í dÛvod pokud jde o jeho bezpeãí
na pracovi‰ti nelze jinak hodnotit neÏ jako v˘mluvu.

V den kdy zahájil odsouzen˘ CIBULKA hladovku, tuto zahájil i jeho
nejlep‰í kamarád (téÏ CHARTISTA) odsouzen˘ Ale‰ Bfiezina, nar.
12. 7. 1948, kter˘ chtûl b˘t téÏ pfieloÏen na jiné pracovi‰tû. Za dva dny
v‰ak hladovku ukonãil. Do‰lo k jeho kázeÀskému potrestání.

Pokud jde o odsouzeného Petra CIBULKU, vûc bude pro‰etfiena s
tím, zda jeho jednání nezakládá skutkovou podstatu trestného ãinu,
neb pfieãinu mafiení v˘konu úfiedního rozhodnutí. Po pro‰etfiení bude
proti jmenovanému pfiijaté opatfiení…

Fu‰érina, fu‰érina, fu‰érina: Skuteãností je, Ïe Petr Cibulka drÏel
dlouhodobû hladovku a Ïe chtûl pfiemístit na jiné pracovi‰tû. V
dopise, kde popisoval svou situaci pí‰e, Ïe byl uráÏen slovy: Ty
holube jeden zapíãen˘!, coÏ pouÏil jako název jedné své básnû
Daniel StroÏ.

Jeho hladovka byla obdivuhodná a kdyÏ trvala pfies ãtyfiicet dnÛ a
skuteãnû byl jeho Ïivot v nebezpeãí (zhruba 46. den), jsme se
rozhodli nûco s touto situací dûlat. Ale‰ Macháãek pfiípad ventiloval
ven a kontroloval pfies zahraniãní rozhlas, jakou to má odezvu venku.
Já jsem pro zmûnu vyhlásil pûtidenní hladovku, aby Cibulku pfievezli
do nemocnice. Obû hladovkáfiské cely byly na uzavfieném oddûlení
vedle sebe. Dokonce jsem Petra Cibulku v pondûlí i na pár minut
vidûl. Byl to pohled, jak˘ jsem znal jen ze snímkÛ z koncentraãního
tábora. Bûhem nûkolika hodin byl Cibulka skuteãnû pfievezen do
nemocnice na Pankráci, coÏ jsem vûdûl od spoluvûzÀÛ, ale nemohl
jsem kvÛli této tajné informaci pfieru‰it hladovku.

Tfietí den si mû zavolal zástupce náãelníka âerven˘ a zeptal se,
proã drÏím hladovku. Odpovûdûl jsem, Ïe chci, aby byl Cibulka
pfievezen do nemocnice. Nejprve mne obvinil, Ïe jsem Jehovista a Ïe
on se v této problematice vyzná. Pak mnû prorokoval, Ïe mne zavfiou
a zavfiou a zavfiou. Pak se zamyslel a chvíli dûlal jako Ïe zapomnûl,
proã tam jsem. Tak jsem mu to znovu zopakoval. Vstal a dûlal jako
Ïe telefonuje na stfiedisko ve vûznici, zvedl sluchátko a pfiedvedl
následující monolog: „Tady zástupce náãelníka, âerven˘, …sestro
máte tam kartu odsouzeného Cibulky? … Nemáte, Cibulka je tedy v
nemocnici… Na Pankráci a kdy ho tam odvezli? … V nedûli. Tak
dûkuji, sestro!“

Po tom, co zástupce náãelníka, kter˘ se shodou okolností jmenoval
âerven˘ poloÏil sluchátko, otoãil se ke mnû a fiekl: „Tak vidíte, Cibulka
je od nedûle v nemocnici na Pankráci. Na‰e socialistické zfiízení se
o nûho postaralo, jako by se postaralo i o vás, kdybyste v hladovce
pokraãoval. Odvezli jsme ho v nedûli, vy jste vyhlásil hladovku v
pondûlí, takÏe jste ji vyhlásil neoprávnûnû a prosím tady pana
poruãíka Pirocha, aby vás, co nejpfiísnûji potrestal.“ Nemûlo smysl
mu vykládat, Ïe jsme mûli hladovkáfiské cely vedle sebe a já jsem mu
na oplátku fiekl, Ïe konãím s hladovkou.

Mûl jsem pfied v˘stupem, ale ve svodkách se objevilo, Ïe jsem chtûl
b˘t pfieloÏen na jiné pracovi‰tû… Inu souãasní i budoucí historici to
nebudou mít s de‰ifrováním dûjin lehké a to od té doby ubûhlo pouze
33 let.

Fu‰érina, fu‰érina, fu‰érina. Jak jsem zjistil, slovenské slovo fu‰érina
pochází z nûmeckého Der Fuscher  a jak dokládá mÛj dlouholet˘
pfiítel dr. Válek, pfiesn˘ pfieklad slova Der Fuscher je ãeské bfiídil.
TakÏe byli to bfiídilové.

Ale‰ Bfiezina
***

Přísně tajná Svodka 057 z roku1979
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VáÏen˘ pane Klimkowski,
Tû‰í mû, jako svûdka poãátku a v˘voje my‰lenky postavení památníku obûtem komunismu,

Ïe Vás mohu pfiivítat do funkce prezidenta Tribute to Liberty a pogratulovat Vám k Va‰emu
úspûchu v získávání penûz pro památník.

Vûfiím, Ïe obûtem komunismu dluÏíme vdûãnost, úctu a - a to pfiedev‰ím - pravdu, vãetnû
pravdy o tom, jak projekt vybudování památníku vznikl.

JAK TO ZAâALO - Koncem ãervna kaÏdého roku âe‰i a Slováci v Torontu slaví v
Masaryktownu ve Scarborough (v˘chodní oblast Toronta) âesk˘ a Slovensk˘ den. Toho
slavnostního dne se v roce 2007 (alespoÀ si to tak pamatuji) zúãastnil ãlen kanadského
parlamentu za Calgary, Hon. Jason Kenney, tehdej‰í Secretary of State for Multiculturalism
and Canadian Identity, a také tehdej‰í velvyslanec âeské Republiky v Kanadû, Pavel
Vo‰alík. Oba úãastníci oslovili shromáÏdûné a pak spolu hovofiili blízko památníku obûtem
komunismu, Znovu ukfiiÏovaného, duchovního dítûte skromné ãeské hrdinky, Eduardy
Ottové (její bratr byl popraven, ona s maminkou proÏila deset let v komunistick˘ch
kriminálech a koncentraãních táborech), díla v˘znamného ãeského sochafie Josefa Randy.
Pan Kenney poznamenal (stál jsem vedle nûj), Ïe je ‰koda, Ïe tento památník není umístnûn
na místû, kde by ho vidûli tisíce lidí. Pan Kenney o my‰lence mluvil s kanadsk˘m
ministersk˘m pfiedsedou, Stephenem Harperem, kter˘ o nûco pozdûji napsal Kenneymu, Ïe
“my‰lenku silnû podporuje.” Pánové Kenney a Vo‰alík se zfiejmû my‰lenkou zab˘vali
podrobnûji, ponûvadÏ Vo‰alík poÏádal Zuzanu Hahnovou, aby pfiipravila návrh na vybudování
památníku obûtem komunismu v Ottawû.

ZROZENÍ OPEN BOOK GROUP  (OBG, Skupina otevfiená kniha) -  Paní Hahnová,
nejvíc známá svojí charitativní organizací Hearts Open Toronto, dala dohromady svoji
organizaci s Kanadsk˘m Sokolem a DareTheatre. Skupina, kterou nazvali Open Book
Group (OBG) mûla v té dobû podporu i âeského a Slovenského sdruÏení v Kanadû a
Masarykova ústavu a její první schÛze se zúãastnili zástupci tfiinácti etnick˘ch skupin.

TRIBUTE TO LIBERTY - O nûkolik mûsícÛ pozdûji skupina vedená paní Alidou
Formandis (Zuzana nebyla pozvána) vytvofiila organizaci Tribute to Liberty (TTL). Alida,
aãkoli úplnû ignorovala práci Zuzany, ke které se chovala jako kdyby nebyla, i OBG, nabídla
mû - aãkoliv vûdûla, Ïe jsem byl ãlenem správní rady OBG - místo ve správní radû TTL.
Pozvání jsem pfiirozenû nepfiijal. Ale v‰ichni ãlenové OBG souhlasili s tím, aby pan Charlie
Coffey, O.C., ná‰ ãestn˘ pfiedseda, pfiijal funkci ãestného pfiedsedy projektu pro obû
skupiny. Coffey nabídku pfiijal a obû skupiny Ïily vedle sebe a nakonec podaly spoleãnû (i
kdyÏ kaÏdá samostatnû) Ïádost National Capital Commission.

ÎÁDOST NATIONAL CAPITAL COMMISSION - Îádost OBG pfiipravila Zuzana
Hahnová. ¤íká se v ní::

“Hearts Open Toronto zaãala rÛzné organizace o projektu oslovovat na podzim 2007 a
spoleãnû s Kanadsk˘m Sokolem organizovala 31. ledna 2008 první vefiejnou schÛzi. ProtoÏe
schÛze mûla mimofiádn˘ ohlas mezi etnick˘mi komunitami, v sdûlovacích prostfiedcích i
mezi diplomaty zastupujícími dfiíve komunistické zemû, dal‰í schÛze byla plánována na 22.
února 2008. Z respektu pro etnickou rÛznorodost, souhlasili jsme s tím, aby se pfií‰tí schÛze
konala v hale Polského Kongresu. SchÛze byla zahájena tibetskou modlitbou, zaãínající
obfiadním zapálením butter lamp ãestn˘m hostem, Hon. Jason Kenney. SchÛze byla
zpravodajsky dobfie zaznamenána a programy o ní pfiineslo nûkolik nezávisl˘ch televizních
stanic, vãetnû âeské TV, Polské TV a âínské TV… Jméno Otevfiená kniha bylo zvoleno k
uctûní mnoh˘ch autorÛ, ktefií pokraãovali v psaní pravdy navzdory pronásledování, a jako
symbol na‰í oddanosti prÛhlednosti a pfiístupnosti… Vûfiíme, Ïe na‰e Ïádost splÀuje
tématick˘ a vzdûlávací úãel, aby oprávnil oslavu památky na vefiejném pozemku… Open
Book Group  vypracovala vyãerpávající strategii v následujících klíãov˘ch oblastech:

Iniciativa pro v‰echny
Ná‰ pfiístup se snaÏí zahrnout v‰echny, vybízí skupiny i jednotlivce, aby pouÏili svého

vlastního promoãního úsilí pod na‰ím zastfie‰ením. Na‰e skupina pfiipravila návrh dopisu,
Ïádajícího podporu a závazek sbírat peníze. K dne‰nímu datu jsme obdrÏeli podporu od více
neÏ dvaceti rÛzn˘ch organizací a rovnûÏ od prominentních jednotlivcÛ.

Politická podpora
Chceme oslovit v‰echny bez ohledu na stranické svazky, a na kontinent jejich pÛsobení,

chceme uznat humanitní hodnoty, které jsou jádrem tohoto projektu. Na‰emu úsilí se dostalo
podpory od:

-Václava Havla, b˘valého ãeskoslovenského prezidenta, katalyzátorem Sametové Revoluce
a v souãasné dobû pfiedsedy Council of Human Rights in North Korea

-RT.Hon. Stephen Harper, kanadsk˘ ministersk˘ pfiedseda
-Hon. Jason Kenney, SoS, ministr národní obrany
-Hon. Geoff Regan, poslanec za volební okres Halifax West, Nové Skotsko
-Hon. Lindsay Blackett, ministr kultury a kanadské identity
John McKay, poslanec za volební okres Scarborough-Guildwood
...a dal‰í.”
Obû skupiny byly pozvány na schÛzi do Ottawy; obû pfiijaly a obhajovaly svÛj návrh. 10.

záfií 2009, na schÛzi správní rady NCC, které byla za OBG pfiítomna Zuzana Hahn a za TTL
Tim Egan, ale nebyli pozváni mluvit, NCC udûlalo ponûkud podivné rozhodnutí: správní
rada schválila koncepci projektu (a ‘Monument to the Victims of /Totalitarian /Communism’),
ale odmítla pfiidûlit stejné jméno proponovanému památníku. Správní rada navrhovala, aby
památník byl památníkem obûtem jakéhokoliv druhu útisku, nûktefií ãlenové mûli problém
se slovem ‘komunismus’ ponûvadÏ jméno s takov˘m slovem ‘by se mohlo jevit nemístnû
kritické KanaìanÛm, ktefií se ztotoÏÀují s komunismem’. Heléne Grand-Maitre (mluvila
francouzsky) prohlásila: “Mûli bychom si b˘t jisti, Ïe jsme v tomto oznaãení politicky
korektní”; Adal Aryada trápila ‘velmi tûsná definice” a slovo komunismus ve jménû,
ponûvadÏ Kanada má komunistickou stranu; Richard Jennings chtûl vymûnit slova ‘totalitarian
Communism’ slovy ‘offensive regimes’ (ofenzivní reÏimy).

Rozhodnutí správní rady NCC vyvolalo znaãn˘ zájem. The Ottawa Citizen, National
Post, CBC otiskli nebo vysílali prohlá‰ení mluvãích TTL, Alidy Fortsmanis a Tima Egana
a reakci Zuzany Hahnové za OBG: “Na‰e skupiny mluví za obyvatele na tfiech ze sedmi
kontinentÛ; Charlie Coffey nazval vybudování i pojmenování památníku “záleÏitostí
globální dÛleÏitosti”; byl citován v˘rok ministra imigrace, Jasona Kenneyho, Ïe jeho zájem

o postavení památníku v Ottawû byl inspirován schÛzkou s âesk˘m a Slovensk˘m sdruÏením
v Torontu (ve skuteãnosti se tak stalo na âeském a Slovenském dnu pofiádaném Masarykov˘m
ústavem na Masaryktownu. âlánky a televizní relace podnítily silnou odezvu - vût‰inou spí‰
nelichotivou vÛãi nûkter˘m ãlenÛm správní rady NCC. 17. záfií jsem se v zastoupení OBG
(Zuzana Hahnová byla v Praze) zúãastnil telefonické konference mezi zástupci NCC
(komise schÛzi svolala), Alidou Fortsmanis a Timem Eganem, zastupujícími TTL  a mnou.
Jedin˘m tématem schÛze (stejnû jako podobné konference o dva dny pozdûji) byl název
památníku. Aãkoliv jsme nebyli nijak zamilováni ani do gramatiky jména ani jeho
lingvistické krásy, byli jsme ochotni pro památník pfiijmout jméno Memorial to Victims of
Communism - Canada, a land of refuge a potvrdili své rozhodnutí na schÛzi v Eganovû
kanceláfii v ústfiedí spoleãnosti High Park Group.  Ve své následné tiskové zprávû Zuzana
Hahnová napsala: Jméno se nerodilo snadno, ponûvadÏ nûktefií ãlenové správní rady
National Capital Commission (organizace povûfiené udûlovat federální oslavné pocty)
navrhovala pro památník jméno “Obûtem útisku”. Obû skupiny tvrdû hájily svoji pozici, Ïe
slovo “Komunismus” musí v titulu zÛstat. Dr. Joseph âermak, ze skupiny OPEN BOOK
GROUP trval na oznaãení komunismu jako pfiíãinû zloãinÛ zodpovûdn˘ch za víc neÏ 100
milionÛ ÏivotÛ. Podle názoru paní Hahnové téma projektu spojuje uprchlíky... z nichÏ mnozí
uprchli do Kanady, kde se stali nedílnou ãástí demokratické spoleãnosti.

Zuzana Hahnová hodnotí rozhodnutí NCC skoro jako pfiíkaz k spolupráci mezi obûma
skupinami: „Po dvou letech tvrdé práce ãlenÛ OBG, jejího ãestného pfiedsedy Charlie
Coffeyho, OC, neúnavného úsilí fiady skupin i jednotlivcÛ, jsme dospûli k v˘znamnému
milníku. 22. záfií 2009 bylo v Ottawû uãinûno historické rozhodnutí: National Capital
Commission udûlila právo postavit na federálním pozemku památník nazvan˘ Memoriál
obûtem totalitního komunismu - Kanada, zemû útoãi‰tû (organizaci) Tribute to Liberty spolu
se zakládajícím partnerem, Open Book Group. Jméno památníku bylo pozdûji pozmûnûno,
ale úmysl zÛstal stejn˘... Obû skupiny byly jmenovány spoleãnû, aby vytvofiily spoleãenství,
ne aby OBG byla povaÏována za dodateãn˘ nápad. Od data tohoto rozhodnutí se OBG
snaÏila vytvofiit pracovní svazek s Tribute to Liberty. Na‰e snaha byla zatím neúspû‰ná. (Do
té míry, Ïe Charlie Coffey rezignoval na funkci ãestného pfiedsedy projektu  a jako dÛvod
udal nespravedlivé zacházení s OBG.  Vûfiíme, Ïe s nov˘m vedením se vytvofií nová
pfiíleÏitost ke spolupráci.”

ZDI NEMLâÍ (Voices within Walls) - Po obdrÏení povolení National Capital Commision
k stavbû na federálním pozemku v Ottawû,  OBG - v pfiesvûdãení, Ïe ná‰ spoleãn˘ projekt
by mûl b˘t víc neÏ administrativní proces, ale mûl by mít i du‰i - 26. listopadu uvedl v Great
Hall v Torontu svou první akci na podporu projektu, Voices within Walls, organizovanou
Zuzanou, která popsala tfiírozmûrn˘ úãel akce: oslavit 20. v˘roãí pádu berlínské zdi a
Ïelezné opony v Evropû; ‰ífiit informace o komunistickém útisku ve svûtû; a pomoci vybrat
$1,5 milionu na realizaci Památníku. Po Zuzaninû soudu toto pfiedstavení, které získalo
skvûlé kritiky jak v Torontu, tak ve Winnipegu (video pfiedstavení jí bylo promítnuto na
Karlovû univerzitû jako ãást Mene Tekel Festivalu proti totalitû v Praze v âeské Republice),
je holdem duchovní síle obûtí komunistického útlaku z rÛzn˘ch oblastí svûta, ktefií byli
schopni povznést se nad fyzické omezení svého prostfiedí. Autentické záznamy t˘rání,
Ïaláfiování a smrti se prolínají se vzdu‰n˘m tancem a abstraktním dramatick˘m v˘razem,
aby vytvofiily jedineãn˘ a hluboce dojímav˘ záÏitek. Vûfiíme, Ïe jak pfiedstavení, tak film by
mohly slouÏit jako mocn˘ prostfiedek pfii sbírání prostfiedkÛ k dosaÏení na‰eho spoleãného
cíle, postavení památníku. Tû‰íme se na pfiíleÏitost pfiedloÏit Vám tento pozoruhodn˘
dokument a setkat se s nov˘m vedením TTL k rozhovoru o moÏnostech spolupráce.

VáÏen˘ pane Klimkowski, myslím si, Ïe schÛzka mezi Vámi a Zuzanou by mohla b˘t
uÏiteãná. A smím-li skonãit osobní poznámkou: jak se pfiibliÏuji ke sv˘m 90. narozeninám,
cítím, Ïe je ãas zaãít pfiátelské vzdalování se z tohoto svûta. V tomto duchu po‰lu s kopií
tohoto dopisu svÛj ‰ek na $1000.00 jako dar na památník, coÏ mû myslím opravÀuje k jedné
dlaÏdiãce. Pfiál bych si, aby nesla jméno Jaromír âermák (Jaromír, mÛj zesnul˘ bratr, strávil
‰est rokÛ v komunistick˘ch Ïaláfiích a pracovních táborech). Vím, Ïe âeské a Slovenské
sdruÏení nyní rovnûÏ sbírá na tento památník, ale prosím, abyste mÛj dar povaÏoval za
inspirovan˘ OBG.

Dûkuji Vám.
S pfiáním v‰eho dobrého
Vá‰

Josef âermák
***-

Otevfien˘ dopis panu Ludwiku Klimkowskému, Presidentu Tribute to Liberty
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Energie není dosti, je to smutné, hlavnû k zlosti
Jako úder do nosu pozorujeme hroziv˘
nedostatek energie. PlíÏiv˘ rÛst cen je
brzdou pokroku a nebezpeãím pro rÛst
blahobytu.

Na poslední schÛzce klubu Cicero v
kavárnû Books&Beans vyprávûl Fred o
dovolence sv˘ch mlad˘ch na plovoucím
hotelu Carnival Triumph: mladí se tû‰ili

na idylick˘ pobyt a kvÛli poru‰e na
elektrickém generátoru se t˘denní pobyt
v pohodlí promûnil v utrpení bez
klimatizace a hygieny a paniku, protoÏe
bez elektfiiny se jedenáctipatrová v˘letní
loì zalidnûná tfiemi tisícovkami
rozpustil˘ch rekreantÛ a tisícovkou
posádky pohupovala na vodách
Mexického zálivu jako ‰punt na vodû.
Na‰tûstí mofie bylo klidné, a neradno
rozvíjet co se mohlo stát s lodí bez motoru
ve vichfiici a vlnobití. „Za ãtyfii dny dohnaly
vleãné lodi bludn˘ hotel do pfiístavu a
odtáhly tam i zhnusené v˘letníky, ktefií
dostali od cestovní kanceláfie poplatek
zpût a pûtistovku navrch pro útûchu,“ fiekl
Fred nakonec, „…a na‰i mladí zakusili,
Ïe luxusní hotel se bez elektfiiny zmûnil v
krátku v plovoucí latrínu a na‰e vypiplaná
civilizace se bez proudu promûÀuje
okamÏitû v zapadákov nejzaostalej‰ího
druhu.“
Mervyn navázal okamÏitû, Ïe od

jednodenního v˘padku proudu v Kanadû
v srpnu 2003 fiíká kaÏdému bláznivému
ekologovi a odpÛrci energie holou vûtu
VYPNI SI PROUD! a pak se uvidí, jak˘ jsi
planohub˘ machr.
Nekoneãná mediální debata o zelené

energii a omezování spotfieby fosilních
paliv i jaderné energie je utopie podobná
marxistickému mámení, Ïe po tfiídní
revoluci nastane nebe na zemi - zaãalo
peklo.
Jim Geese zvedl hlas: „Rok co rok roste

spotfieba energie o 4-7% v Ontariu a
zelené mámení a bránûní v˘stavbû
nov˘ch elektráren pfiivedlo ontarijskou
liberální vládu ke krachu v prosinci 2012
kvÛli energii.“ Jerry si k pádu ontarijské
vlády kvÛli energetice pfiisadil, Ïe jen
ãlovûk ‰ílen˘ mÛÏe vychvalovat obludné
vûtrníky a lány sluneãních baterií jako
náhraÏku tradiãní elektrárny a symbolicky
si odplivnul.
Nevidûl jsem, kam tyto frustrované

v˘kfiiky smûfiují, kdyÏ paní Firlová fiekla,
Ïe ceny energie rostou z bláznivého
zdaÀování elektfiiny i benzínu, aby se
takto získané peníze uÏily na dotace pro
rozvoj zelené energie.
Otevfiel ústa Zdenûk, kter˘ vnímal

parabolickou povahu této debaty a fiekl:
„Ne‰tûstí souãasné energetiky spoãívá
ve státním monopolu energie a my s
kofieny v socialismu víme, a ukázal prstem
na mne a Evu, Ïe kdyÏ se státní byrokracie
vmísí do ekonomie, v‰ecko bez v˘jimky
se zdraÏí a zhor‰í a to je zákon.“
Nikdo nic nefiekl a Zdenûk pokraãoval:

„KdyÏ jsme v  roce 1981 pfii‰li do Kanady
a Bell mûl monopol na telefony, stála
minuta hovoru do Prahy pÛldruhého
dolaru. Koncem osmdesát˘ch let byl
BellÛv monopol na telekomunikace
deregulován a ejhle, dnes mÛÏu volat
Prahu za pár centÛ; anebo si myslíte, Ïe
by monopolní Bell podporoval rozvoj
telekomunikací jako to udûlaly soukromé
a soutûÏivé firmy?“ „Absolutnû nikoliv!“
prohlásil jsem na podporu a Zdenûk
pokraãoval: „Dokud konzervativní vláda
nevyrve monopol na energii z
byrokratick˘ch pracek, tak budeme platit
více za ménû.“ Ozval se souhlas a do
toho pohrdavé mruãení na liberály a
leviãáky, ktefií mají tak velkou víru ve stát
a byrokraty a Zdenûk s velikou zku‰eností,
kterou nezapomnûl, vyprávûl, jak ve staré
vlasti vznikl monopol zvan˘ âEZ, kter˘
Ïdímá korunky za elektfiinu, aby si ãlenové

správní rady vypláceli desítky miliónÛ
jako vánoãní bonusy.
„VÏdyÈ âe‰i zrobili revoluci a povalili

komunismus a otevfieli privatizaci,“ fiekl
zdû‰enû Mervyn, a Zdenûk se u‰klíbl.
Eva pfiik˘vla, Ïe energie ve státních rukou
je kalamita pro spotfiebitele a zlat˘ dÛl
pro vyvolené.
„TakÏe âechy nedusí státní monopol

Gazprom z Ruska, ale âe‰i se dusí sami?“
„Ov‰em,“ fiekl Zdenûk, mezi âechy se
vÏdy najde dost kolaborantÛ, ktefií
spolupracují se státním monopolem a
fiíkají, Ïe to je nejlep‰í, co se mÛÏe stát.“
Chtûl jsem se vmísit do diskuse, Ïe

energie je pfiíli‰ dÛleÏitá pro ná‰ Ïivot,
aby o stavu energie rozhodovali byrokrati,
ale uÏ to nebylo tfieba a venku zaãalo
hustû snûÏit, teplomûr klesal a spûchali
jsme domÛ. Cestou Eva fiekla, Ïe tady v
Sudbury bychom bez elektfiiny zmrzli, a
já pfiik˘vl a fiekl, aÈ to vysvûtluje
ekologick˘m trulantÛm, ktefií tvrdí, Ïe
energie je nadbytek a nové elektrárny a
dostavba Temelína není zapotfiebí.
Tak to napi‰ ty, fiekla Eva, protoÏe ona

uÏ nemá s lidskou pitomostí dost
trpûlivosti a ‰etfií si svou energii na lep‰í
vûci.
Doma mne ãekal email od pfiítele Karla

z Prahy jakoby doplnûk na‰í debaty: „Ta
zima uÏ mû ‰tve. Je tu sice tak pofiád
kolem -1 aÏ -3, ale i tak je to otrava. Je‰tû
k tûm voltaick˘m elektrárnám. S tím si
tady taky nasrali do bot. Stát to zaãal
pfied sedmi lety dotovat a tak si kaÏdej
vandrák postavil elektrárnu a stát teì
bude muset splácet 140 miliard po dobu
30 let. Ceny za elektriku stoupají, lidi
fivou, ale stejnû jim to nepomÛÏe. Nejhor‰í
je, Ïe ta cena elektfiiny se promítá
prakticky do v‰eho, takÏe tím pádem
v‰echno je draÏ‰í.
V‰ude jsou místo lánÛ p‰enky elektrárny,

lep‰í uÏ to nebude. Tak se mûj, buì
zdráv a pozdravuj Eviãku, Karel.

RosÈa Firla

***
Mil˘ RosÈo,
dûkuji za pfiíspûvek o elektrické energii.

Pfiikládám grafy ceny elektfiiny...

Dal‰í graf je spotfieba elektfiiny v Ontariu.

RovnûÏ jsem se podíval na spotfiebu elektfiiny u
nás doma.
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Ani jeden graf není alarmující, a rozhodnû to nepfiipomíná ránu
pûstí do nosu. Je‰tû jsem se podíval na cenu 1 kWh v dubnu 2005
byla v prÛmûru 5,3 centÛ v fiíjnu 2012 to bylo 7,9 centÛ. Pravdou je,
Ïe lze oãekávat zv˘‰ení ceny elektrické energie v budoucích nûkolika
letech.

Proã jsme utratili vloni za elektfiinu ménû neÏ pfiedloni? DÛvodem
je, Ïe máme lep‰í vytápûní nov˘m ústfiedním topením a Ïe jsme si
nechali vymûnit okna.

O v˘padku generátoru na lodi dostateãnû informovala zdej‰í
media. Dodejme jen, Ïe se jednalo o soukromé plavidlo a kdyby na
lodi bylo pár solárních panelÛ, nefiíkám, Ïe by to vyfie‰ilo situaci, ale
moÏná by to na základní hygienické potfieby staãilo.

Nechci hájit polostátní energetické spoleãnosti, aÈ jsou v Kanadû
nebo v âeské republice, ale právû telekomunikace, které jsi zmínil
jsou pfiíkladem nenávratné investice. Chtûl bych jen pfiipomenout
Ïe v osmdesát˘ch letech nestála minuta telefonování do
âeskoslovenska pÛldruhého dolaru, ale dolary ãtyfii, a mohlo se
volat pouze pfies operátora a nejkrat‰í hovor mohl b˘t tfii minuty. Za
vánoãní pfiání jsi dal tedy dolarÛ dvanáct. Do Jugoslávie to stálo za
minutu tfii dolary. Tak se mi podafiilo u‰etfiit 20 dolarÛ, kdyÏ jsem
dvacet minut mluvil se sv˘m bratrem do Daruvaru. Pokud si chtûl
nûkdo z Kanady zavolat, tak se mu vyplatilo odskoãit si na ostrovy
Saint-Pierre a Miquelon, kde byl hovor stejnû drah˘ jako z Francie.
Za telefonování do âeska se utratilo asi tak tûch dvanáct dolarÛ
roãnû a to za ty tfii minuty na Vánoce. Hlavním dÛvodem v‰ak ani
tak nebyla nepruÏnost Bellu, jako ‰patn˘ stav telekomunikací v
âSSR. KdyÏ se po roce 1989 zaãalo investovat do telefonní sítû v
âesku, pfii‰ly mobily a bylo po srandû. Dnes témûfi nikdo v âR nemá
pevnou linku. Za vybudování sítû se zaplatily miliardy a je to
klasick˘ pfiíklad nenávratné investice. Nebylo to v‰ak takové vítûzství
pro zákazníka, dnes lidi utrácejí horentní sumy za telefonování z
mobilÛ a jen bych pfiipomnûl, Ïe mne po pfiíchodu do Kanady
‰okovalo právû to, jak zde bylo telefonování levné. Místní hovory
byly v mûsíãním pau‰álu, kter˘ byl pár dolarÛ.

A nyní ke zmínûné dostavbû Temelína. Zde je úryvek z ãlánku v
iDnes z 18. kvûtna 2012: Dostavbu Temelína ohroÏuje nûmecká
solární energie, která zlevÀuje elektfiinu. KvÛli nûmeck˘m
obnoviteln˘m zdrojÛm se dostavba Temelína nakonec nemusí
vyplatit. DÛvodem je rekordnû nízká cena silové elektfiiny na
burzách. Od její v˘‰e se pfiitom bude odvíjet návratnost investice do
tfietího a ãtvrtého bloku Jaderné elektrárny Temelín. Ta se odhaduje
na 200 aÏ 300 miliard korun.

Cena silové elektfiiny je závislá na v˘voji energetické burzy v
Lipsku. Tam se podle anal˘zy nûmeckého fóra pro obnovitelné
zdroje (IWR) tato cena propadla za posledních dvanáct mûsícÛ o
13,5 procenta. A na rekordnû nízké úrovni je také cena na praÏská
energetická burza.

DÛvodem propadu je masivní rozvoj obnoviteln˘ch zdrojÛ po
odklonu Nûmecka od jádra. S relativnû drahou elektfiinou ze
solárních a vûtrn˘ch elektráren se totiÏ na burze obchoduje
pfiednostnû, aÏ pak pfiijdou na fiadu konvenãní zdroje, jako je jádro,
uhlí a plyn.

Pfiipoãteme-li k tomu, Ïe podle odhadu odborníkÛ se stavba
prodraÏí dvakrát aÏ tfiikrát, mluví se zcela váÏnû o tom, Ïe dostavba
Temelína je nenávratnou investicí, podobnû jako telekomunikace v
devadesát˘ch letech minulého století.

V okamÏiku, kdy od âEZu jiÏ nechce drahou elektfiinu ani Albánie
a nyní chce vypovûdût smlouvu i Bulharsko, kde kvÛli tomu padla
vláda, se nask˘tá otázka, kdo v roce 2025, kdy by mohl b˘t tfietí a

Marta Jeãmenová - 90
MÛÏete ji vidût skoro kaÏdou nedûli na m‰i v kostele sv.
Václava. Je‰tû si statnû vykraãuje, i kdyÏ její rovnováha
uÏ není tak dobrá jako pfied dvaceti lety. Narodila se 2.
bfiezna 1923 ve Varnsdorfu, kde také chodila do ‰koly
a na‰la své první zamûstnání: ve skladu papíru v tamní
státní tiskárnû. Po válce byl fieditelem tiskárny jmenován
Jaroslav Reichl, mistr tiskafiského cechu (ve Varnsdorfu
vydal nádherné tisky, napfiíklad básnû Otakara Bfieziny
a v Torontu  krásnû vytiskl ·ejnohovu kresbu Milady
Horákové). Reichl brzy postfiehl inteligenci mladé
pracovnice v skladu a pomáhal jí k uplatnûní jejích
schopností v úãetnictví. V roce 1948 se s rodinou
vystûhovala do Nûmecka, kde na‰la místo jako úãetní
ve Stuttgartu. Bydleli tehdy v uprchlickém tábofie v
Ludwigsburgu, kde jednoho dne na ulici potkala svého
b˘valého ‰éfa, Jaroslava Reichla (Reichl a já jsme
bydleli na stejné ’cimfie’). A setkala se s ním znovu, kdyÏ
poãátkem padesát˘ch let na‰la domov v Torontu (a
nevûfiili byste kde: v Masarykovû domu), kam ji pfiede‰el
její budoucí manÏel, Franti‰ek Jeãmen, s nímÏ se v roce
1949 setkala v Ludwigsburgu. Pracovnû zaãala ve
Windsoru, jako ‰vadlena  pro odûvní spoleãnost (za
u‰ití kalhot dostala 25 centÛ). V té dobû pracovala i na
tabáku. Pfií‰tí - a poslední - zastávkou bylo Toronto, kde
zase zaãala ‰itím, ale jak se její angliãtina zdokonalovala,
pfiesedlala na úãetnictví, nejprve v Canada Wire Credit
Union a potom v kanceláfii diplomovan˘ch úãetních
Zeons and Zeons, kde pracovala aÏ do penze. V roce
1968  se jí a jejímu manÏelovi do Kanady podafiilo
dostat jeho syna z prvního manÏelství, Franti‰ka, jeho
Ïenu Ivanu a jejich dcerku, malou Ivanku. ManÏel Marty
(také Franti‰ek)  zemfiel v roce 2002, ale Marta nezÛstala
sama. Stará se o ni - pokud jim to dovolí - Franti‰ek,
kter˘ uÏ fiadu let zastává funkci pfiedsedy Masarykova
ústavu, jeho paní Iva i jejich rozrÛstající se rodina. Paní
Martû Jeãmenové k její 90 upfiímnû blahopfiejeme.

Josef âermák
***

ãtvrt˘ blok v Temelínû dostavûn, bude mít o tuto elektfiinu zájem.
Dnes jiÏ je jasné, Ïe dostavba bude potfiebovat státní záruky. To jest,
Ïe za to zaplatí daÀoví poplatníci.

A to je‰tû nemáme odpovûì na takovou základní otázku, jako je
odpad, kter˘ je stále skladován v Temelínû, ãi pfiípadná likvidace
atomov˘ch elektráren, která je mnohem draÏ‰í neÏ jejich v˘stavba.

Podobnû jako s telekomunikacemi, které jsme vybudovali v
okamÏiku, kdy je nikdo nepotfieboval, postavíme jaderné elektrárny,
kdyÏ tuto elektfiinu nikdo nebude chtít. Lidovû se tomu fiíká: „Pfiijít
s kfiíÏkem po funusu!“

S pozdravem
Ale‰ Bfiezina

***
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Psát o demokracii není jednoduché, pokud ji pisatel nechce pfiibarvovat ke své
libosti. Nesnáze vyvstávají z faktu, Ïe pojem „demokracie“ je tak vágní, tak gumov˘,
Ïe si ho mÛÏe kaÏd˘ natahovat, jak se mu zalíbí. Hlavnû tak, aby název zakryl v‰e,
co pod ním dotyãn˘ míní ukr˘t nebo schovat.

Z tohoto dÛvodu zprofanované slovo „demokracie“ si mÛÏe kaÏd˘ vykládat podle
svého gusta a hlavnû ke svému prospûchu.

Není proto divu, Ïe uÏ ve starém ¤ecku, kde demokracie vznikla a byla zavedena,
se hned od poãátku vynofiovala kritika na tento systém vládnutí. A jak vidíme, kritika
nepfiestala do dne‰ních dnÛ s pfievládajícím názorem, Ïe aã tento zpÛsob vládnutí
není perfektní „je nejménû ‰patn˘m“ (Churchill).

Demokracie (z fieckého - vláda lidu) ale není to, co hrdû zní z kaÏdého hrdla. Dá
se fiíct, Ïe hned od poãátku demokracie nevládl lid, ale „lidov˘ snûm“ a „lidov˘ soud“
volen˘ svobodn˘mi obãany Athén. A moÏná uÏ zde zaãíná kofien zla, kter˘ se táhne
aÏ do souãasnosti.

Pfii rozkvûtu demokracie v 5. a 4. stol. pfi. Kr. Ïilo v Athénách na 200 tisíc obyvatel,
ale pouze nûjak˘ch 20-25 tisíc muÏÛ mûlo právo volit. Z toho pak je tûÏké mluvit o
vládû lidu i v tom pfiípadû, kdyÏ souhlasíme, Ïe za lid budou vládnout volení
reprezentanti.

Navíc pozoruhodné je, Ïe pfii zrodu demokracie nûkteré skupiny lidí byly vylouãeny
z procesu, jako Ïeny, otroci, cizinci a muÏi mlad‰í 21. let. Obdobu mÛÏeme vidût v
souãasnosti s volebním právem jen osob nad 18. let. Proã je tomu tak? Z jakého
dÛvodu nemÛÏou tfieba dvanáctileté dûti volit, vÏdyÈ ony jsou také lid. Samozfiejmû
na to kaÏd˘ má hned odpovûì, Ïe dûti nejsou dosti moudré a zodpovûdné natolik,
aby zasahovaly do dûní státu - totiÏ aby volily. V této odpovûdi je snad skryt˘ cel˘
problém demokracie. Mnoho lidí, aã nezodpovûdní a nedostateãnû moudfií (jako
dûti), nedokáÏe posoudit a pochopit zodpovûdnost za svÛj ãin voliãe a bez
rozváÏení dají hlas eventuálnû tomu, kdo jim nejvíc nalhal a nasliboval.

Z tûchto obyãejn˘ch dÛvodÛ by volitelnost obãanÛ nemûla b˘t masová, ale
selektivní. S ãím by asi málokdo souhlasil, hlavnû ti, ktefií ke své moci právû potfiebují
hloup˘ lid. Nehledû k tomu, Ïe samotná selekce by byla zfiejmû problematická,
av‰ak nebyla by nemoÏná.

Pfii nepfiímé demokracii (v˘konná moc skrze reprezentanty) by mohli volit pouze
lidé s prokázanou ãestnou morálkou, s dostateãnou inteligencí a navíc by nevolili
tajnû, ale otevfienû!

Proã otevfienû? Z jednoduchého závûru, aby pfiípadnû nemohli zapírat svÛj v˘bûr
volby a svÛj nerozváÏn˘ ãin. Témûfi kaÏd˘ si dovede pfiedstavit, Ïe nad takov˘mi
volbami by se mnoho lidí rozhofiãovalo, jelikoÏ lidé jsou velice rádi pokrytci.

Uvedu mal˘ pfiíklad z blogu: Pisatelka rozhofiãenû psala, Ïe aã není komunistka,
volí KSâM z dÛvodu, Ïe nemá ráda vládu Petra Neãase. Podle toho logicky:
„Nemám ráda bláto, tak radûji vlezu do louÏe!“ V takov˘ch to pfiípadech se ukazuje
dÛvod pro netajné volby a potfieby dostateãné inteligence voliãe.

Hlásat cosi a dûlat nûco jiného vede jen ke zlu. AÈ uÏ jsou to lÏivé sliby kandidátÛ
nebo neãestnost voliãÛ, které vedou státy k nedobr˘m ãinÛm. Není-li voliã natolik
ãestn˘, aby mohl stát za sv˘m pfiesvûdãením, aÈ radûji nevolí! Tvrzení, Ïe by pak
zvolená osoba mohla vystupovat proti tûm, ktefií ho nevolili, zavrhuje samotn˘ smysl
demokracie, kdyÏ osoba zvolená do funkce nechce v národû slouÏit v‰em.

Skr˘vat se pod rou‰kou demokracie jen proto, aby dosáhl svého vítûzství i za cenu
zastra‰ování a lÏí, kter˘ch bylo hodnû pouÏito téÏ pfii posledních prezidentsk˘ch
volbách v âesku, je pfiinejmen‰ím pokrytectví. Zastra‰en˘ lid s nedostatkem
uvaÏování (snad i inteligencí) dává potom svÛj hlas neãestn˘m a totalitním vládcÛm.
AÈ voliã svoje rozhodnutí zdÛvodní (je-li to potfieba) a vûzí-li za tím prospûch lidu a
nikoliv jen jeho vlastní, pak není dÛvod k anonymitû. Dal‰í lidské poãínání, kromû
voleb, kde by se vyÏadovala anonymita snad ani neexistuje, tak proã pfii tak
dÛleÏitém rozhodování?

Z historie lze vidût, jak˘ byl dopad minimálnû u dvou demokraticky zvolen˘ch osob
- Hitlera a Gottwalda, jejichÏ volba pfiinesla ne‰tûstí obûma národÛm. Otevfien˘
zpÛsob voleb by pfiinejmen‰ím skonãil zaÏitou mentalitu vût‰iny národa „nadávat“.
Nadávat snad i na toho, koho si sám zvolil.

Z toho v‰eho lze vyvodit jen jedno, Ïe pfied demokracií stojí veliká otázka jak dále
pokraãovat. Vût‰ina lidí souhlasí s tím, Ïe souãasn˘ stav je nevyhovující, av‰ak jak
to pozmûnit? DÛkazem nespokojenosti jsou rÛzná hnutí po celém svûtû, bojující
bohuÏel opûtnû jen za svoje úzké cíle, jako je tfieba odstranûní hladu a chudoby, aã
sama neví jak to provést. Dal‰í jsou socialisté s programem odstranûní bohat˘ch,
téÏ s nejistotou, zda to povede k prospûchu spoleãenství. Od socialistÛ to spí‰e
vyznívá jako nekonãící lidská závist, poãínaje snad biblick˘m Kainem pfies revoluce
aÏ k té bol‰evické, která opût pomohla jen málo jedincÛm.

V souãasnosti se objevují názory, Ïe „Princip liberální svobody pfiinese
demokratickému zfiízení konec! Ve spoleãnosti dochází k oslabení autority a vzrÛstu
anarchistick˘ch tendencí. Respekt a autorita se hroutí jak v politické sféfie, tak i v
rodinû, ve v˘chovû a v oblasti mezilidsk˘ch vztahÛ. Mnozí dokonce tvrdí, Ïe
„Demokracie zaniká a rodí se nov˘ zpÛsob fiízení - tyranie“, kterou lze uÏ vidût v
mnoha zemích svûta.

Jaké je v˘chodisko? To je milionová otázka. Nûco se v‰ak musí stát, jestli se chce
lidstvo zbavit sv˘ch politicko-ekonomick˘ch nesnází, které vÏdy vedou k men‰í ãi
vût‰í tyranii. V men‰ím pfiípadû k hospodáfisk˘m problémÛm a ve vût‰ích pfiípadech
k válkám.

Dal‰í a velice závaÏn˘ problém demokracie vûzí v kandidaturách na jak˘koliv
úfiad. ¤e‰ení tohoto problému je snad mnohem tûÏ‰í neÏ pfiede‰lého. BohuÏel v
souãasnosti pfii volbách hraje mnohem vût‰í úlohu popularita kandidáta neÏ zdrav˘
úsudek. Kdybychom pfienesli souãasnou demokracii do stfiedovûku, v královstvích
by nevládli králové, ale dvorní ·a‰kové. Lid by je volil, jelikoÏ u lidí byli ve vût‰í oblibû
neÏ vládnoucí monarcha.

Otcové demokracie ve sv˘ch zemích zfiejmû také moc neuvaÏovali, kdyÏ do ústav
republik vloÏili návrh jako: „Kter˘koliv obãan narozen˘ v zemi mÛÏe b˘t zvolen
prezidentem“. Tento zpÛsob se zrcadlí ve vût‰inû demokratick˘ch zemí svûta. Je to
správné, aby kdokoliv, aÈ uÏ jak˘mkoliv zpÛsobem - za pomoci penûz ãi popularity
byl zvolen fiídit stát i pfies to, Ïe k tomu nemá schopnosti?

Pfiedstavme si, Ïe by stavitel projektu, mostu, mrakodrapu byl zvolen a nikoliv
vybrán podle sv˘ch znalostí. Vybrali bychom si na práci nûco vyrobit ãi opravit
ãlovûka, kter˘ nám padl do oka a nikoliv podle toho, jak zná své fiemeslo?

V˘slednû z tûchto dÛvodÛ by se budoucí vÛdcové také napfied mûli „nauãit“ jak
vést národ a stát.

Pro tento úãel v neanarchistické (diktátorské) demokracii by mûly b˘t zfiízené
‰koly, univerzity s oborem studia pro vedení státu. Studenti by se pfiipravovali s
ambicí na ten nejvy‰‰í úfiad, ale dle sv˘ch schopností moÏná skonãili jen jako
starosta mûsta. Jejich studie, morální chování a znalosti by obãané státu mohli
sledovat od zaãátku aÏ k promoci. Pak i nadále by byli zviditelnûni a lid by je dobfie
znal. Národ by tak vûdûl o sv˘ch budoucích kandidátech na vedení státu a o jejich
schopnostech. Nikoliv, jako v souãasnosti, kdy na kandidaturu se vût‰inou hrnou
právníci, snad z dÛvodu, aby se dobfie vyznali v paragrafech, kterak se dají obelhat
zákony a lid.

O demokracii bylo napsáno a bude se nadále psát mnoho úvah i knih a také o
zmûnách v ní. Av‰ak jak ji pozmûnit, aby lépe vyhovovala spoleãnosti asi nikdo neví,
nebo nikdo k takov˘m zmûnám nemá odvahu.

Je to házení hrachu na zeì, jak se fiíká. Je mnohem zábavnûj‰í a jednodu‰‰í
nadávat na politiky a systém v zemi, kde dotyãn˘ Ïije.

Vilém A. Kun, Winnipeg
***

Neanarchistická demokracie



9March 7, 2013 E-mail/Book

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

Kresba - Akt

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

Monitor pln˘ nostalgie
(Pro ãtenáfie dávnûj‰ích roãníkÛ)

Není vûru nedostatek dÛvodÛ k úÏasu, aÈ nad vûcmi bájeãn˘mi, stejnû jako
neÏádoucími, neboÈ dne‰ní svût je svûtem dosud nevídané informatiky. PfiíkladÛ pro obû
skupiny kaÏd˘ si jistû nalezne hojnost.
I kdyÏ nejednou si pfiipomínám slova básníka T. S Eliota (V pfiemífie informací ztrácí se
vûdûní), jsou chvíle, kdy nejenom Ïasnu nad tím, do jak˘ch aÏ zázraãn˘ch podob dospûl
internet a právû takové chvíle v posledních dnech oceÀuji.

 Mám ‰tûstí, Ïe jsem se narodil tak, abych své mládí proÏil  v dobû, kdy ona bûdná léta
padesátá, postihující mojí domovinu, promûÀovala se v lep‰í léta ‰edesátá.

 Z ponûkud v‰eobecného úvodu k vûci samé.
 M˘m zvykem (mnozí jinak sm˘‰lející lidé by mohli fiíct zlozvykem) je vyuÏívat vûc, kterou

pouÏívám, tak dlouho, dokud funguje a slouÏí. Automobil, ledniãku, televizor ãi poãítaã, o
kterém teì bude fieã. Má uÏ pár let existence, koupil jsem ho pouÏit˘ za ‰edesát dolarÛ ... a
slouÏí. SlouÏí dokonce tak, Ïe umístûním oné dÛleÏité ‰ipky na Utube a stisknutím klapajzny,
ocitám se v neuvûfiitelnû bohatém svûtû nostalgie tûch krásn˘ch ãasÛ mladosti, které jsem
mûl moÏnost proÏít mimo vûzení a drastické ‰ikany reÏimu, aã nikoli jeho pfiíznivcem a
obdivovatelem.

 Prezident Novotn˘, dopustil, aby v âechách po morbidních letech padesát˘ch, nastala léta
‰edesátá a do‰lo k jakési renesanci mnoha pÛvabného, chytrého, vtipného. Zaãaly se dít
pfied pár minul˘mi je‰tû lety nemoÏné vûci, vznikala divadla mal˘ch forem, hrál se opût jazz
a swing, znûly naplno orchestry Karla Vlacha, Gustava Broma, ZdeÀka Bartáka a jin˘ch,
stejnû tak malé jazzové skupiny (Studio 5, pozdûji S+H Quartet, Dixieland SmetáãkovcÛ a
nakonec i malá komba hrající k tanci na odpoledních a veãerních ãajích v Alfû, Vltavû, Astfie,
Cariocce a dokonce i v Parku kultury a oddechu Julia Fuãíka a jinde).

 âas bûÏel dál a kromû uchovan˘ch záznamÛ na deskách nebo magnetov˘ch páscích ãi
ve vzpomínkách (to v‰e ov‰em bez vizuálního vjemu) v‰e uloÏeno snad k vûãnému spánku.

 Ale ten ãas opût s sebou pohnul a stejnû tak lidsk˘ fi‰trón, objeven ãip a digitál a pak uÏ
to v‰e dûlo se podobno malinké snûhové kouli na vrcholu kopce, jeden do ní strãí a ona se
valí a zvût‰uje a mohutní. JenomÏe se to dûlo mnohem a mnohem rychleji v docela jiné
dimenzi.

 Ve svûtû elektroniky tak v˘voj dospûl k tomu, co dnes i já mám na svém, z hlediska
mnoh˘ch sledovatelÛ chvatného v˘voje techniky, obstaroÏním poãítaãi: shora zmínûn˘
Utube.

 A kdyÏ se koneãnû zbavím úÏasu nad tím, jak tohle je v‰echno moÏné, abych toho tolik v
klidu pokoje na monitoru vidûl, abych se zvukem i obrazem vracel desítky let nazpût, dívám
se a poslouchám. A to se nijak nebráním nostalgii, naopak, ponofiuji se chutû do její ohromné
náruãe, otevírané pfiede mnou, byÈ jen na monitoru.

 Staãí jen zmaãknout jeden, dva knoflíky ... a letím na kouzelném koberci proti plynutí ãasu
... a z monitoru se na mû dívá rozesmát˘ a pohledn˘ mlad˘ Karel Gott, orchestr Karla Vlacha
doprovází jej rozko‰nou swingovou písní, kterou si tak dobfie pamatuji, Hfiebík v botû (Tanãí
se swing a v sále je shon, kaÏd˘ se ptá, proã skáãu jak slon, neb nikdo neví, Ïe v jedné botû
dnes hfiebík mám!) a pak s ãesk˘m textem Chatanooga choo choo, In the mood a vzpomínám
si na tehdy zaãínajícího nositele nespoãtu slavíkÛ jak zpíval jiné swingové melodie v podniku
Astra ... a jindy pan ·ebek (jiná swingovka Plavaly rybky ...) a dal‰í záznam na monitoru,
písnû Na shledanou krokod˘le (nashledanou kajmane, Ïádná láska není vûãná, kaÏdá
jednou pfiestane)... a to jsem v tanãírnû Alfa na Václavském námûstí, na parketû se sleãnou
a ‰aramantní mladík (jeho jméno si, bohuÏel, nepamatuji) zpívá právû tuhle píseÀ, v tu chvíli
mi je komunistická strana a její vedoucí síla dokonale ukradená!

 Veãer se mûní v noc a já bych mohl donekoneãna pfiepínat a potû‰it se nespoãtem
záznamÛ nejen hudebních, ale i nádhern˘ch televizních inscenací s hereck˘mi mistry, mohu
si libovolnû vybrat podle svého, samozfiejmû, Ïe ne v‰echno je dle mého gusta, ale teì se
mi zdá, Ïe tehdy jsem se, zh˘ãkán jazzem, díval na Rudolfa Cortése nebo Yvettu Simonovou
malinko a nezaslouÏenû s patra, obdivovatel Evy Pilarové, Evy Olmerové a hlavnû Vlasty
PrÛchové, ale staãí dal‰í stisk a docela jenom pro mû zpívá s ní Karel Gott skladbu, které v
jejím závûru dominuje dokonal˘ scat obou, kter˘ doprovází orchestr Karla Krautgartnera se
sóly I. Domináka, J. Kubernáta a jin˘ch. âas bûÏí a je tfieba jít spát a tak se mohu jen utû‰ovat
oním Vzpomínky mnû zÛstanou. Snad. Ale bez obrazu, jak˘ dnes tak snadno mi dodá mÛj
obstaroÏní, ale stále fungující poãítaã Sony.

Vladimír Cícha - Vancouver
***

Ján Okáº, Jozef B. Cincík:
Kronika Slovákov

Neb˘va zvykom, Ïe pôvodná slovenská kniha na americkom kontinente sa doãká
svojho tretieho vydania. V prípade knihy KRONIKA SLOVÁKOV v‰ak toto
konstatovanie neplatí. Knihu s t˘mto priÈaÏliv˘m názvom napisal v roku 1954 básnik
Ján OkáÈ a ilustráciami vyzdobil v‰estrann˘ umelec dr. Jozef G. Cincík. Druhé
doplnené a roz‰írené vydanie z roku 1975 realizovala tak isto Dobrá kniha v
Cambridge, Ontario, Kanada. Len nedávno, koncom roku 2012, sa dostalo na svet
tretie vydanie, ktoré na osobné poÏiadanie Jána Okaºa v novej grafickej úprave
pripravil Ing. arch. ªubomír Brezina a v Toronte vydali Priatelia slovenského slova.
S pln˘m re‰pektom ku kultúrnym tradiciam sa patrí zdôrazniÈ, Ïe ide o unikátnu

knihu, ktorá rydzo umeleckou formou pripomína dávne dejiny na‰ich predkov.
âitateº v nej nájde 18 originálnych básni s príslu‰n˘mi ilustráciami, ako aj Doslov od
oboch autorov a celkom na konci Poznámku k tretiemu vydaniu.
S pote‰ením a vìakou nám prichodí zaznamenaÈ správu, Ïe v nedeºu popoludni

10. februára 2013 v torontskom Kostole sv. Luká‰a (St. Luke Lutheran Church,
3200 Bayview Avenue, Toronto) sa konala milá slávnosÈ s neoficiálnou prezentáciou
tretieho vydania knihy KRONIKA SLOVÁKOV.  Prítomní úãastníci, ktor˘ch tu bolo
niekoºko desiatok si so záujmom vypoãuli dve Okáºove básne v sugestivnom
prednese Rev. Du‰ana Tótha. Potom Ing. arch. ªubomír Brezina niekolkymi vetami
pripomenul históriu jednotliv˘ch vydaní KRONIKY SLOVÁKOV a kaÏdému, kto mal
o knihu záujem, venoval jeden v˘tlaãok gratis. MoÏno predpokladaÈ, Ïe v dohºadnom
ãase sa uskutoãnia aj dal‰ie podujatie s podobn˘m programom.

ª.B.
***
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Dobroty poÏehnané pfiímo Bohem
KdyÏ se rozhlídneme po klá‰terech v na‰í zemi, zjistíme, Ïe mni‰i nebo fiádové sestry se
nejenom modlí, ale také pracují a ãást práce dost ãasto vûnují vzniku rÛzn˘ch potravináfisk˘ch
v˘robkÛ. A konají tak od nepamûti. Pekárny, pivovary a uÏitkové zahrady byly a stále jsou
nedílnou souãástí mnoha klá‰terÛ. První zmínky o pivovaru napfiíklad ve Strahovském
klá‰tefie jsou uÏ ze zlomu 13. a 14. století, v roce 1907 byl pivovar zru‰en, ale znovu
obnoven po více neÏ devadesáti letech, takÏe tam opût v souãasnosti lze ochutnat pivo
Svatého Norberta, tmavé i jantarovû zlaté. Obû jsou z ãesk˘ch sladÛ a Ïateckého chmele,
bez filtrace a pasterizace. „Opravdu boÏí mok - na zdraví!“

Od 12. století je na âeskomoravské vysoãinû Îelivsk˘ klá‰ter - prvnû patfiil benediktinÛm,
pozdûji premonstrátÛm. Byl mnohokrát stavebnû dotváfien, v 18. století mu ráz baroka
vtisknul dokonce Santini. Má i svou pochmurnou historii, ve 20. století si v nûm komunistick˘
reÏim zfiídil koncentraãní klá‰ter pro internování ãlenÛ katolick˘ch fiádÛ. Také zde byl a stále
je souãástí klá‰tera pivovar. Od roku 2010 nabízí tfii druhy piva, Ha‰tala, bylinn˘ mok Marsil
a pivo borÛvkové Magni. K v˘robû piva se pouÏívá svrchnû kva‰ená technologie, coÏ
pfiedstavuje ve v˘robû piva naprost˘ unikát, pouÏita smí pr˘ b˘t v˘hradnû v klá‰terních
pivovarech. A úspû‰ní zde byli i s jakousi stíÏností vedenou proti pivu, fiádem trapistÛ z
Belgie. „Tak na zdraví, aÈ dlouho Ïijeme!“

V nádherném klá‰tefie z 12. století - sester premonstrátek v Doksanech poblíÏ Litomûfiic
se postupnû zrodily tfii druhy likérÛ, které za svÛj pÛvod vdûãí klá‰terní bylinkáfiské zahradû.
Souãástí klá‰terní apatyky byly totiÏ vÏdy bylinné extrakty, pÛvodnû pouÏívané na léãivé
sirupy a pozdûji i na likéry. Likéry nesou jména po prvních sestrách Margaretû, Adelaidû
a Beatrixi. Beatrix voní nádhernû letními bylinkami a medem. Vím to, protoÏe jsem v tom
nádherném románském klá‰tefie byla a s Beatrixií jsem se vrátila domÛ. Musím pozvat
kamarádky a naplnit dokonalé brou‰ené, prvorepublikové likérové skleniãky tou
medovokytiãkovou vÛní „Milé dámy, aÈ nám chutná Ïivot, aÈ jsme krásné!“

Klá‰ter Teplá u Mariánsk˘ch lázní byl zaloÏen ve 12. století jako klá‰ter premonstrátÛ. Po
celou dobu svého trvání fie‰il mnoho vojensk˘ch napadení, poniãení a poÏárÛ. Od roku
1950 ho komunistick˘ reÏim vyuÏil jako kasárna a to aÏ do roku 1990, kdy byl ve stra‰ném
technickém stavu vrácen zpût premonstrátÛm. Pfiesto má za sv˘mi zdmi i velmi sladkou
dávnou vzpomínku. Pr˘ se zde kdysi dávno zrodily, pozdûj‰í lázeÀské oplatky. A mohou
za to mlsní mni‰i, kter˘m údajnû v dobû, kdy v klá‰tefie nebyly momentálnû Ïádné sladkosti,
nabídnul mni‰sk˘ kuchafi oplatky hostií, které jim hojnû pocukroval. Jestli je to pravda,
nevím, ale ãetla jsem to. „A moÏná, Ïe jim hostie i nahfiál a teplá oplatka je opravdu boÏí
zázrak!“

V‰echny dobroty pocházející z klá‰terÛ jsou, co do své pfiípravy a vstupních surovin,
peãlivû stfieÏené, takÏe se nedozvíme, jaké konkrétní bylinky a ostatní ingredience se
pouÏívají. Malé odkrytí kulináfiského tajemství provedly samy klá‰tery, vydáním nûkolika
opravdu zdafiil˘ch kuchafisk˘ch knih, v policích obchodÛ v‰ak uÏ k nalezení nejsou, byly
témûfi hned vyprodané. TakÏe nemohu poslouÏit v˘bûrem receptÛ, snad jen „âern˘mi
mni‰sk˘mi knedlíky“ - 250 g ãerného chleba bez kÛrky z pfiedchozího dne nakrájíme na
kostiãky a zalijeme rozpeãenou hmotou ze 150 g slaniny, pÛlky nakrájené cibule, strouÏku
ãesneku a jednoho men‰ího jemnû nakrájeného pórku, pfiilijeme 100 ml vlaÏné vody a
stejnû mléka. Hmotu necháme hodinu odleÏet, pak pfiimícháme 50 g pohankové mouky a

celé dÛkladnû prohnûteme. Mokr˘ma rukama tvofiíme knedlíky velikosti tenisového míãku
a vafiíme ve vroucí osolené vodû 20 - 25 minut. Jíme ve v˘varu ochuceném ãern˘m
kofienem nebo i kfienem a sypeme nastrouhan˘m s˘rem. „Je‰tû bych si knedlíãek pfiidala,
je to znamenité!“

A je zde poslední zmínka o neuvûfiitelném klá‰tefie Nov˘ DvÛr poblíÏ TouÏimi. Nûco
takového jsem je‰tû nikdy nezaÏila. Byla jsem tam zcela unesena malebností krajiny, která
klá‰ter obklopuje, místem kde vlastnû vÛbec není lidská civilizace, kde se rozprostírají
kolem dokola louky, pole a za nimi lesy a v‰ude ticho, ticho a ticho, nik˘m s niãím neru‰ené,
jako bychom se nenacházeli ani v 21. století. A uprostfied ticha dokonalá stavba cisterciáckého
klá‰tera trapistÛ Nov˘ DvÛr. Klá‰ter vzniknul z pÛvodního zcela zchátralého barokního
statku, kter˘ v roce 1999 zakoupil fiád trapistÛ z francouzského Sept-Fons na doporuãení
nûkolika âechÛ, ktefií se po sedmiletém Ïivotû ve francouzském klá‰tefie vrátili domÛ do
âech s pevnou my‰lenkou zaloÏit zde nov˘ klá‰ter. Podafiilo se, architektem se stal John
Pawson, jiÏ tehdy svûtovû uznávan˘, kter˘ se po celou dobu v˘stavby stal i ostfie
sledovan˘m v‰emi médii, protoÏe mnozí nemohli vÛbec pochopit, jak tento svûtovû
renomovan˘ anglick˘ architekt souhlasil se zakázkou kdesi ve stfiedu Evropy, na zcela pro
vefiejnost neznámém, ãi dokonce bezv˘znamném místû. Pawson pochází navíc z velmi
bohaté rodiny, jejíÏ generace vÏdy uznávaly Metodistickou církev a je tedy moÏné, Ïe tento
fiád prosazující skromnost, zároveÀ v‰ak i duchovní bohatství se na pojímání hodnot u
Pawsona podílel. PfiiãemÏ tento umûlec v‰ak nikdy nezatracuje ani urãitou míru optimálního
luxusu. V roce 2004 byla stavba dokonãena a posvûcena.

Mni‰i se zde pevnû fiídí heslem „Nemluv a pracuj“ Vedle svého duchovního Ïivota se tedy
práci plnû vûnují, obhospodafiují louky, lesy, pûstují ovce, pracují na zahradách a vyrábûjí
bezchybnou hofiãici podle star˘ch trapistick˘ch receptur. V Novém Dvofie vyrábûjí asi ãtyfii
druhy „Hofiãice po staru.“ Nûco málo o pfiípravû sdûlí, ale opravdu toho moc není. Za
nejlep‰í hofiãiãné semínko povaÏují druh z Kanady, semínka máãí v octû s vodou z okolních
lesÛ, pak melou na ml˘nském kameni, provoÀují medem a moravsk˘m bíl˘m vínem. Víc
toho nefieknou, snad jen to, Ïe se âechÛm zdá jejich hofiãice pfiíli‰ ostrá. Ale nejsou skoupí
na recept s pouÏitím svého v˘robku. TakÏe zde je: „Talífi bratrÛ z Nového Dvora“ - 350 g
telecí peãenû, totéÏ peãenû vepfiové - obojí se nakrájí na kostky asi 3 x 3 cm a silnû potfie
marinádou ze 4 polévkov˘ch lÏic hofiãice a 2 sluneãnicového oleje - pak se nechá odleÏet
a nakonec griluje. A k tomu „Zeleninov˘ salát“ z petrÏele, kerblíku, paÏitky, libeãku, listÛ
hofiãiãného semínka, rokoly, kadefiavého salátu - se zálivkou z 1 polévkové lÏíce hofiãice,
2 lÏic vinného octa, 5 lÏic oleje, soli a pepfie.

A pomalu jsme u konce s tûmi vybran˘mi dobrotami, asi bychom jich na‰li víc, ale i tak
jich není zrovna málo.

Je namístû uÏ jen poznamenat nûco, co mûlo b˘t asi uvedeno hned na poãátku, a sice
toto: Do ãeské historie klá‰tery pevnû patfií a je zcela lhostejné zda je ob˘vali benediktini,
premonstráti, cisterciáci, karmelitáni, franti‰káni a dal‰í a zda to byl klá‰ter Zbraslav, Plasy,
Vy‰‰í Brod, âeská Koruna, Strahov, Bfievnov, Kladruby, Doksany, Îìár, Tfiebíã, Emauzy,
Svatá AneÏka âeská a jiné. Témûfi vÏdy se jednalo o v˘znamné stavební poãiny, s jejichÏ
krásou jsou spojována neménû v˘znamná jména jako Dientzenhofer, Brandl, Santini,
Hilbert a jak je vidût i dal‰í. Za zdmi klá‰tera to vÏdy vypadalo tajemnû a tak se nelze divit,
Ïe i ty klá‰terní dobroty poÏehnané Bohem v sobû kus tajemství mají a budou mít i nadále.

Jana Fafejtová - Praha
***
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Utkání bylo témûfi padesát minut vyrovnané i kdyÏ
Canadiens rozstfiíleli Maple Leafs pomûrem stfiel
na branku 40:23. Rozhodujícím momentem bylo
pravdûpodobnû v druhé tfietinû za stavu 1:2 trestné
stfiílení, které torontsk˘ Grabovski nepromûnil.
Toronto sice dokázalo je‰tû srovnat skóre, ale
závûr utkání patfiil Montrealu, kter˘ tfiikrát skóroval.
Dvû branky vítûzÛ dal nejlep‰í hráã na ledû
Pacioretty. Skvûl˘ v˘kon podal i brankáfi Carey
Price. Je vidût, Ïe brankáfiská dvojice Carey Price
- Peter Budaj je silnou stránkou muÏstva. Oba mají
úspû‰nost zásahÛ nad 90 %,
Peter Budaj sice nehrál, ale zeptal jsme se ho, jak
tento zápas proÏíval ze stfiídaãky:
PB: Je to trochu jin˘ pocit neÏ b˘t ve hfie, ale i na
stfiídaãce musí b˘t brankáfi pfiipraven˘, protoÏe
neví, co se mÛÏe stát.
ABE: Jak vzpomínáte na období, kdy jste zde v
Torontu hrál juniorskou ligu.
PB: Bylo to velmi hezké období, stále jsem v
kontaktu s rodinou, kde jsem bydlel. Byl to velmi
dÛleÏit˘ ãas, protoÏe to byl vlastnû mÛj odrazov˘
mÛstek pro severní Ameriku.
ABE: Montreal nebyl va‰e první muÏstvo v
NHL, hrál jste i jinde…
PB: Hrál jsem v Coloradû za Avalanche sedm
rokÛ. Tam jsem byl draftován. ProÏil jsem tam
hezké období a v mém srdci bude mít zvlá‰tní
místo, protoÏe jsem tam zaãínal v NHL. Montreal je
úÏasná organizace, skvûlé muÏstvo, dobrá parta a
jsem rád, Ïe jsem tu a Ïe se nám dafií.
ABE: Z Quebecu Nordiques se stalo muÏstvo
Colorado Avalanche, jsou i tam bratfií ·Èastní
legendou?
PB: Peter stále drÏí nûkolik rekordÛ muÏstva.
Navíc to byla bratrská trojice. Colorado a Quebec
jsou historicky jedno muÏstvo.

ABE: Jak se vám hraje v jednom t˘mu s
Tomá‰em Kaberlem a Tomá‰em Plekancem?
PB: Je to skvûlé. Jsou to vynikající kluci. Máme
velice dobré vztahy. Oba jsou v˘borní hráãi. Vûfiím
tomu, Ïe v budoucnu pomÛÏeme Montrealu vyhrávat
zápasy.

Tomá‰ Kaberle oslavil pûtatfiicetiny o tfii dny dfiíve
Toronto-Montreal 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

rok je jin˘. KaÏd˘m rokem se také nûco nauãím.
Pofiád mû hokej baví a pokud mne baví, tak ho budu
chtít hrát. Letos je to velice hektické - osmaãtyfiicet
zápasÛ. Doufám, Ïe budeme pokraãovat v tom, jak
hrajeme.
ABE: Jak vzpomínáte na Toronto?
TK: Jen v dobrém, proÏil jsem zde v˘born˘ch
dvanáct let. NemÛÏu fiíci proti Torontu ‰patné slovo.
Mám zde spoustu kamarádÛ. Mám tady rodinu.
Emotivní vztah k Torontu asi zÛstane. Je to vÏdycky
zvlá‰tní zápas a ta víc jak polovina hokejové kariéry
se nedá zapomenout.
ABE: Jak se vám líbí v Montrealu?
TK: Je to hezké, evropsk˘ mûsto. KdyÏ se hraje
dobr˘ hokej, tak to baví v‰echny hráãe.
ABE:V ãem je rozdíl proti loÀskému roku, kdy
jste byli na dnû a letos jste na ‰pici?
TK: Pfii‰el nov˘ trenér Michel Therrien, muÏstvo
zaãalo znovu Ïít. V‰ichni plní své úkoly a v˘sledky
se dostavily. Vloni to byl spí‰ blázinec a navíc nám
ãastokrát chybûlo to ‰tûstí, které je v hokeji zapotfiebí.
ABE: Kdybyste získal s Montrealem Stanley
Cup, bylo by to odli‰né od toho, kter˘ jste získal
s Bostonem?
TK: TûÏko fiíci. Doufejme, Ïe to vyjde, ale napfied
se musíme dostat do play-offs.

Ale‰ Bfiezina
***

Sparta mohla rozhodnout o svém postupu
v Lond˘nû, ale nakonec na Chelsea remizovala 1:1

KrÛãek od fotbalového zázraku
Rovn˘ch tfiicet let ãesk˘ klub nedokázal vyfiadit anglického soupefie z evropsk˘ch fotbalov˘ch pohárÛ.
Naposledy se to v roce 1983 podafiilo právû Spartû v tehdej‰í tfietí nejv˘znamnûj‰í soutûÏi Poháru UEFA,
kdyÏ na hfii‰ti FC Watford, nikoliv v‰ak ‰piãkového muÏstva, zvítûzila 3:2 a doma pak svého protivníka
pfieválcovala 4:0. Tentokrát Spartu proti sokovi z úplnû jiné v˘konnostní kategorii, dûlilo jen nûkolik vtefiin
od fotbalového zázraku!

Stalo se to v prvním kole vyfiazovací ãásti Evropské ligy, která je druh˘m nejvy‰‰í stupnûm klubového
fotbalu, na trávníku posledního vítûze nejprestiÏnûj‰í Ligy mistrÛ, tedy stále je‰tû souãasného klubového
vládce fotbalové Evropy! Zatímco první utkání v Praze prohrála Sparta 0:1, kdyÏ inkasovala osm minut
pfied koncem z kopaãky právû vystfiídajícího brazilského záloÏníka Oscara. V Lond˘nû v‰ak PraÏané
pfiedvedli fotbalov˘ koncert, jehoÏ kvalita vystoupala snad aÏ nad jejich reálné herní moÏnosti.

Domácí hvûzdy totiÏ zaskoãila nejen velmi dobfie organizovanou obranou, ale i aktivním pojetím do
jejich otevírajícího se prostoru, na nûmÏ se stabilnû podílelo minimálnû pût tvofiících a vût‰inou pfiesnû
kombinujících hráãÛ. TakÏe se logicky rodily ‰ance pfied brankou jednoho z nejlep‰ích svûtov˘ch
gólmanÛ a momentálnû nejzku‰enûj‰ího ãeského reprezentanta Petra âecha, uÏ devût let bravurnû
hájícího barvy Chelsea. Po jedné z nich Kadlec pfiihrávkou na‰el Lafatu, kter˘ za dvacet miliónÛ ãesk˘ch
korun z Jablonce nad Nisou byl nejdraÏ‰ím pfiestupem zimního období v ãeské lize, a ten v 17. minutû
k úÏasu domácího publika âecha pfiekonal!

To v‰ak uÏ nûkolikrát zvedalo ruce nad hlavy, kdyÏ se do vyloÏen˘ch ‰ancí sv˘m tradiãním zpÛsobem
fiítil ‰panûlsk˘ útoãník Torres. Ve varu byli fanou‰ci Chelsea rovnûÏ pfii brilantních kliãkách Nigerijce
Mosese, jimiÏ se uvolÀoval po pravém kfiídle. JenÏe stráÏce sparÈanské branky Vaclík podával svÛj
Ïivotní v˘kon. Je‰tû v prvním poloãase zázraãnû zachránil pfied dal‰ím ·panûlem Matou a po zmûnû
stran sv˘mi neuvûfiiteln˘mi zákroky kouzlil je‰tû víc. Ve velkém stylu vychytal znovu Torrese i je‰tû
donedávna anglického reprezentaãního kapitána Terryho a pfied stfielou Brazilce Ramirese, kterou
ne‰Èastnû teãoval obránce Sparty Hyb‰, ho zachránila tyã. Vaclík se dÛraznû hlásil o to, Ïe uÏ brzy by
mohl zaujmout roli âechova náhradníka v t˘mu âeské republiky...

S pfiib˘vajícím ãasem nejenÏe gól vysoce favorizované Chelsea nepfiicházel, navíc se protiúdery
Sparty stávaly stále nebezpeãnûj‰ími. Pofiádnû zahrozili Matûjovsk˘ i Zápotoãn˘, ktefií mífiili tûsnû vedle.
UÏ bûÏela poslední minuta a muÏstvo z praÏské Letné vydatnû podporované tfiemi tisícovkami sv˘ch
vûrn˘ch pfiíznivcÛ mohlo na legendárním stadiónu Stamford Bridge rozhodnout a to dokonce dvakrát o
svém senzaãním postupu. V obou pfiípadech to byl Kadlec. Nikoliv známûj‰í reprezentaãní obránce
Michal Kadlec, kter˘ hraje nûmeckou bundesligu za Bayer Leverkusen. N˘brÏ jeho jmenovec a útoãník
Václav Kadlec, jehoÏ v posledním období sice limitovaly zdravotní problémy i ztráta formy, kter˘ ve sv˘ch
dvaceti letech stále patfií mezi nejvût‰í nadûje ãeského fotbalu a uÏ také dvakrát oblékl reprezentaãní
dres a jednou v nûm skóroval. V poslední minutû tohoto utkání v‰ak mohl dát gól z fií‰e snÛ. Nejdfiíve
âechovu branku minul o vlásek a vzápûtí jeho stfielu ze stejnû skvûlé pozice v posledním okamÏiku
zblokoval renomovan˘ anglick˘ stoper Cahill!!!

TakÏe alespoÀ prodlouÏení dvakrát patnáct minut a pfiípadnû penalty? Kdepak! Co ãert nechtûl, na
opaãné stranû pole se k míãi dostal Belgiãan Hazard, kter˘ pfiedtím vystfiídal Oscara a vlastnû uÏ ve druhé
minutû nastavení z poslední akce zápasu bombou rozhodl o remíze 1:1 i o tom, Ïe do závûreãn˘ch kol
Evropské ligy postupuje FC Chelsea. ¤íkáte, Ïe je to neuvûfiitelné? MoÏná, ale spí‰e jde o potvrzení staré
fotbalové pravdy o tom, jak svûtov˘ velkoklub dokáÏe zvládat psychiku i v nejvypjatûj‰ích situacích. V
kaÏdém pfiípadû takovou moÏnost ãesk˘ klub proti elitnímu anglickému uÏ zfiejmû dlouho mít nebude...

Autor sparÈanské branky David Lafata zdÛraznil: “Nikdy bych neuvûfiil tomu, Ïe si na Stamford Bridge
zahraju a uÏ vÛbec ne, Ïe tady dokáÏu vstfielit gól. Pfiesto odtud odjíÏdím s velk˘m zklamáním. Díky tomu,
jak˘m zpÛsobem jsme o postup pfii‰li.” Je‰tû vût‰í lítost byla patrná v hlase kapitána Sparty Marka
Matûjovského: “Za to, jak jsme tady dobfie hráli, si nic nekoupíme. Na hfii‰ti Chelsea mohou zvítûzit jen
nejlep‰í svûtové t˘my...” To tfiiadvacetilet˘ brankáfi Tomá‰ Vaclík pfiiznával: “TûÏ‰í zápas jsem je‰tû
nikdy nechytal a vût‰ina m˘ch spoluhráãÛ rovnûÏ takové utkání dosud nehrála. Dneska v‰ak nepostoupilo
lep‰í muÏstvo, ale to ‰Èastnûj‰í.” V‰ak mu také Petr âech po zápase poblahopfiál: “Spartu jsi podrÏel do
posledních chvil!” A k novináfiÛm âech je‰tû v˘znamnû podotkl: “Tohle byla velká reklama ãeského
fotbalu a lidi v Anglii si to budou dlouho pamatovat. V závûru Spartû asi chybûlo víc zku‰eností...”

Nicménû Sparta na zaãátku jarních bojÛ evropsk˘ch klubov˘ch soutûÏích velmi dÛstojnû sekundovala
úfiadujícímu ãeskému mistru Viktorii PlzeÀ, které se fotbalov˘ zázrak podafiil a po vítûzstvích 3:0 v
Neapoli a 2:0 na domácím hfii‰ti proti momentálnû druhému nejlep‰ímu celku italské ligy budeme její dal‰í
úãinkování v Evropské lize s napûtím sledovat. UÏ nyní je v‰ak jasné, Ïe oba t˘my sv˘mi v˘sledky znaãnû
vylep‰ily koeficient pro nasazování ãesk˘ch muÏstev do nadcházejících roãníkÛ evropsk˘ch klubov˘ch
soutûÏí.

JAROSLAV KIRCHNER, Lond˘n
***

ABE: Jak jste strávil podzim?
PB: âekal jsem v Denveru, kde Ïiji, na zaãátek
soutûÏe. Na Slovensko se vracím rád, ale vloni
jsem tam byl pouze dva t˘dny.
Pak jiÏ se objevil oslavenec Tomá‰ Kaberle,
kterému bude v sobotu pûtatfiicet. Co k tomu fiíká:
TK: No nemládneme, ale na oslavy není moc ãasu.
Letos je nabit˘ rozvrh. Ani se necítím na pûtatfiicet.
ABE: Jste zde v NHL ãtrnáct let. Jak˘ je v tom
rozdíl?
TK: Za tu dobu jsem získal fiadu zku‰eností. KaÏd˘

Tomáš Kaberle v dresu Montrealu
Gambrinus liga

Po zimní pfiestávce se opût rozjela Gambrinus
liga. Plnû zatím bodovaly Sparta a Olomouc.
Sparta vyhrála nejprve nad Slováckem 4:0 a
dokázala zvítûzit i v Budûjovicích 2:0. Olomouc
zdolala doma Slavii 2:1 a venku vyhrála v Hradci
2:0. PlzeÀ sice prohrávala v Brnû gólem Glasera,
ale do pfiestávky Rajtoral vyrovnal a v závûru
utkání dvakrát skóroval Bako‰ na koneãn˘ch
1:3. Ne tak úspû‰ná jiÏ byla PlzeÀ doma proti
Ostravû za kterou hraje Milan Baro‰ a bylo to
znát. JiÏ v 22. minutû nastfielil Baro‰ tyãku a v 51.
minutû se dostal dokonce Baník do vedení
Milosavljevem. Za PlzeÀ vyrovnal o ãtvrt hodiny
pozdûji Procházka a dvanáct minut pfied koncem
nastfielil Limbersk˘ z penalty bfievno. Kuriozitou
je, Ïe Jihlava hrála na zasnûÏeném hfii‰ti na
Vysoãinû dvakrát doma a dvakrát 0:0. Poprvé s
Hradcem po druhé s Libercem. Slavia proti
Mladé Boleslavi mûla fiadu gólov˘ch ‰ancí, ale
nakonec se musela spokojit s remízou 1:1.
Vedoucí branku hostÛ vstfielil v 66. minutû
·tohanzl, kter˘ pfiehodil slávistického brankáfie
âontofalského. Za Slavii vyrovnal v 81. minutû
Miãola.
Ostatní v˘sledky: 17. kolo Ml. Boleslav-Pfiíbram
1:0, Liberec Jablonec 1:0, Ostrava-Budûjovice
0:0, Teplice-Dukla 1:1. 18. kolo: Pfiíbram-Teplice
3:1, Jablonec-Brno 2:0 a Slovácko-Dukla 0:0.

***
Gambrinus liga

1. PlzeÀ 18 11 5 2 31:13  38
2. Sparta 18 11 4 3 29:12 37
3. Jablonec 18 10 5 3 31:17 35
4. Olomouc 18 9 6 3 28:16 33
5. Ml.Boleslav 18 8 4 6 21:21 28
6. Dukla 18 5 9 4 27:23 24
7. Liberec 18 6 5 7 23:25 23
8. Slovácko 18 5 6 7 21:24 21
9. Jihlava 18 4 9 5 21:27 21
10. Brno 18 6 3 9 21:32 21
11. Slavia 18 4 7 7 21:22 19
12. Ostrava 18 4 7 7 23:29 19
13. Hradec 18 3 8 7 17:22 17
14. Teplice 18 4 5 9 19:29 17
15. Budûjovice 18 4 4 10 15:25 16
16. Pfiíbram 18 3 7 8 15:26 16

Závûreãná tabulka
1. Zvolen 56 203:145 115
2. Ko‰ice 56 214:138 109
3. Nitra 56 187:139 107
4. Pie‰Èany 56 146:138 95
5. Skalica 56 208:179 91
6. Trenãín 56 165:161 86
7. Poprad 56 189:177 83
8. Ban. Bystrica 56 153:186 76
9. Îilina 56 136:196 53
10. Martin 56 118:206 49

CorgoÀ liga
20. kolo: Slovan-Zlaté Moravce 4:1, Ko‰ice-Pre‰ov
3:0, Îilina-Banská Bystrica 0:1, Trnava-Nitra 2:0,
Trenãín-Myjava 1:0, Senice-RuÏomberok 0:3.

Tabuºka CorgoÀ ligy
1. Slovan 20 11 6 3 33:20 39
2. Ko‰ice 20 9 5 6 28:21 32
3. Trenãín 20 8 7 5 31:24 31
4. RuÏomberok 20 8 7 5 22:21 31
5. Zl. Moravce 20 8 6 6 30:26 30
6. Senica 20 8 5 7 24:21 29
7. Îilina 20 6 10 4 24:15 28
8. Bystrica 20 5 8 7 17:18 23
9. Pre‰ov 20 6 4 10 15:27 22
10. Myjava 20 5 5 10 27:30 20
11. Nitra 20 5 4 11 23:35 19
12. Trnava 20 4 7 9 17:33 19

âeská hokejová extraliga
51. kolo:PlzeÀ-Zlín 4:5, Slavia-Tfiinec 1:3, Karlovy
Vary-Budûjovice 2:3 sn, Litvínov-Kladno 2:1 sn,
Brno-Liberec 2:1 sn, Vítkovice-Chomutov 4:3,
Pardubice-Sparta 5:1.
52. kolo: Tfiinec-PlzeÀ 4:0, Sparta-Brno 6:0, Liberec-
Vítkovice 2:4, Zlín-Pardubice 4:3 pp, Chomutov-
Litvínov 5:2, Kladno-Karlovy Vary 1:3.

Závûreãná tabulka
1, Zlín 52 158:137 94
2. Slavia 52 138:111 94
3. PlzeÀ 52 160:131 89
4. Tfiinec 52 196:159 86
5. Sparta 52 171:149 86
6. Litvínov 52 162:148 83
7. Kladno 52 142:146 77
8. Budûjovice 52 135:149 76
9. Vítkovice 52 141:151 75
10. Pardubice 52 155:161 73
11. Brno 52 149:158 72
12. Vary 52 133:148 67
13. Liberec 52 137:178 63
14. Chomutov 52 127:178 57

Play-offs
Extraliga - pfiedkolo: Kladno-Pardubice 2:1, 3:2
pp a 1:3. Stav na zápasy: 2:1.
Budûjovice-Vítkovice 3:0, 0:4 a 2:1. Stav na zápasy
2:1.
KHL: CSKA-Lev Praha 3:2 pp, 3:2 pp, 3:1 a 2:1.
Celkovû 4:0 na zápasy.
Dynamo Moskva-Slovan Bratislava 5:1, 3:2 pp, 4:2
a 3:2. Celkovû 4:0 na zápasy.

***
Slovenská hokejová extraliga

53. kolo: Trenãín-Îilina 2:1, Pie‰Èany-Banská
Bystrica 2:3 pp., Poprad-Nitra 3:0, Zvolen-Martin
4:0, Ko‰ice-Skalica 3:1.
54. kolo: Îilina-Ko‰ice 0:7, Skalica-Zvolen 8:2,
Martin-Poprad 2:5, Nitra-Pie‰Èany 6:0, Banská
Bystrica-Trenãín 3:0.

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

Rosti
Brankovsky

Broker
Jedineãné sluÏby

Jak prodat dÛm nebo kondo?
Rosti Brankovsk˘, kter˘ má hodnû zku‰ností s prodejem,

 to mÛÏe udûlat za vás.
Jak koupit dÛm nebo kondo?

KdyÏ vidíte inzerát nebo nápis DÛm na prodej.
Rosti Brankovsk˘ vám ho mÛÏe ukázat.

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

Donations

TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.

Toronto, ON M6G 1M1
e-mail:

Tatratravel@hotmail.com
Vám ponúka

cestovanie
do celého sveta

Spolahlivo vybavíme
14 Day China escorted trip,

Oct 17 - Oct 30th.
all meals, Beijing,
Xian, Chongching,

Yangzte River, Shanghai!
Volejte

Annu Zapletalovou
Tel.: (416) 537-7698

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.satellite416.com
www.spravy.ca

***
Toto ãíslo v PDF

www.5.satellite1-416.com
www.5.zpravy.ca
www.5.spravy.ca

***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

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

www.kalendar.zpravy.ca
***

Seznam dárcÛ
na tiskov˘ fond
od ledna 2012

do konce února 2013
ALÁâ JÁN 20.00
BALABÁN-POMMIER HANA 20.00
BAUER EDMUND 10.00
BENE· DAVID  12.00
BOTEK J. 32.00
âERMÁK J. 2.00
DVORSK¯ JARO 22.00
FIRLA ROSS 60.00
FISHER KATEŸINA 10.00
FOGL ALOIS 20.00
FREUND JOHN 20.00
FR¯BORT MILAN 5.00
FUCHS MARIE 5.00
GABÁNEK ANTONIE 10.00
GABANEK JOHN 25.00
DR. GA·PAR VL. 15.00
DR. GRÓNSK¯ EGON 10.00
HANU·OVÁ MARIA 25.00
HEJNÁ EMILIE 40.00
HEJRET M. 22.00
HILBERT SLÁVA 40.00
JANâÁREK JI¤Í 172.00
JANOUCH KAREL 10.00
KADLEC MILO· 20.00
KA·PAROVÁ DRAHOSLAVA 10.00
KAZÍKOVÁ MARGITA 12.00
KERNEY GIZELE 20.00
KOâÍ KAREL 10.00
KORISTKA JIRI 10.00
KRAJN¯ MILO· 210.00
KRONDLOVÁ MAGDALENA 20.00
ARCHITEKT OAA, MRAIC
       KUâERA JOHN 30.00
KUHN EVA 26.00
KUPISZ E. 75.00
LEDESKY EUGENIE A. 230.00
LEV MILAN 10.00
LICHKO MIRO 10.00
LOUDA VACLAV K. 5.00
MA·TAL¯¤ RUDOLF 10.00
MATùJOVIâ JAN 40.00
MILITK¯- 22.00
MRÁZOVÁ HANA 5.00
NEDUCHAL PETER 10.00
NOVÁKOVÁ LENKA 60.00
NOVOTN¯ LUBOMÍR 10.00
PELNÁ¤OVÁ HANA 20.00
POKORNÁ JAROSLAVA 10.00
RAK LADISLAV. 50.00
RYDLOVÁ DAGMAR 15.00
SAHULOVÁ EVA 10.00
SCHONBERG MICHAL 61.00
·KODA JI¤Í 10.00
·MÍDOVÁ MÍ·A 5.00
SMITHIN HANA 10.00
STELZL BARBORA 5.00
STRITESKY ALENA 22.00
SYPTÁK IVO 25.00
TABORSK¯ VÁCLAV 20.00
TALSK¯ N.G. 10.00
TICH¯ VICTOR 50.00
TOCHOR EVA 10.00
TOMI·KA JI¤Í 12.00
TROBLOVÁ VLASTA 10.00
TZIOUGRAS D 5.00
UHLIAR ELENORA 40.00
DR. UHLÍ¤ IVO 22.00
ULMANN STAN 10.00
VEJVODA MARIA 10.00
VETI·KA FRANTI·EK 10.00
VIEZNER ERICA 10.00
DR. ZAâAL G. 5.00
ZAVORAL V. 45.00
èEKULIN LILIT 10.00
ZEMAN ALE· 5.00
ZEMÁNEK J. 10.00
ZIEGLER K. 70.00
ZOLLER VLADIMÍR 10.00

***

Pfienechám hodného,
zdravého, pfiátelského
anglického buldoga,

protoÏe se stûhuji do âR.
Zájemci volejte
Josefa Kováãe:
905/449-8785

2201-5


