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Ivan Kyncl a Îivot tûch druh˘ch
V Komorní galerii fotografie J. Sudka, Maiselova 2, Praha
1, probíhá do 31. bﬁezna v˘stava fotografií Ivana Kyncla,
syna novináﬁe Karla Kyncla, kter˘ zemﬁel v roce 2004 ve
vûku 51 let. Ivan dokázal se sv˘m fotoaparátem zachytit to,
co se snad nikomu jinému nepodaﬁilo zmapovat: obludnost
perzekucí v dobû normalizace a zároveÀ v‰ak i odpor proti
ní.
Setkali jsme se pouze jednou v Lond˘nû v roce 1982 a
vûnoval mi fotografii Marty Kubi‰ové. Pozdûji podle ní
udûlala moje manÏelka Maria Gabánková její portrét. To je
jen ukázka toho, Ïe jeho fotografie byly skvûlé i po umûlecké
stránce.
S pozvánkou na v˘stavu od Jiﬁího Gruntoráda z Libri
Prohibiti jsem dostal i nûkolik Ivanov˘ch fotografií. Jsou na
nich fotky Václava Havla, kdy je na nûkolik hodin propu‰tûn
z vûzení, aby se zúãastnil pohﬁbu svého otce, ãi fotky, které
Ivan Kyncl udûlal pﬁes plot vûzení. Zaujala mne jedna,
poﬁízená z jedoucího auta, která zachycuje, jak pﬁíslu‰níci
VB perlustrují koncem ﬁíjna 1979 ty, kteﬁí pﬁi‰li podpoﬁit
souzené obránce lidsk˘ch práv z V˘boru na obranu
nespravedlivû stíhan˘ch (VONS).
Mohl bych teì pouÏít jednoduchého triku, zanadávat na to,
jak to byla hrozná doba, pﬁipomenout, kolik lidí bylo
zavﬁen˘ch, ale o to mi v tuto chvíli nejde.
·panûlsk˘ filosof José Ortega y Gasset (1883-1955) napsal,
Ïe v latinské Americe jsou zemû, kde je dvakrát roãnû
pﬁevrat, ale nikdy nedojde k revoluci, ãi ke zmûnû systému.
Ke zmûnû totiÏ musí dojít uvnitﬁ ãlovûka.
V tûchto dnech se kupodivu hraje, jak v âechách, tak i v
Kanadû nûmeck˘ film Îivot tûch druh˘ch. O filmu jsem psal
v reportáÏi z Torontského mezinárodního filmového festivalu
a byl nominován na amerického Oskara. Právem.
Dûj filmu se odehrává v b˘valé NDR, kde vysok˘ dÛstojník
tajné policie se pomalu pﬁemûÀuje a z pronásledovatele
disidentÛ se stane jejich ochráncem. Po pádu
komunistického reÏimu pﬁijímá s pokorou svÛj údûl
vydûdûnce na okraji spoleãnosti.
Jistû, není to typick˘ pﬁíbûh a s lupou bychom asi dnes
hledali nejen nûjakého estébáka, kter˘ se stydí za svou
minulost, ale kohokoliv jiného, kdo se stydí za to, Ïe
kolaboroval s minul˘m reÏimem. Navíc je zde je‰tû
patologická skupinka lidí, která se k minulému reÏimu a k
ãlenství v komunistické stranû hrdû hlásí.
Minul˘ mûsíc byl odhalen v Polsku vysok˘ církevní
hodnostáﬁ, kter˘ spolupracoval s polskou komunistickou
policií. Po tomhle skandálu se chtûjí i v âechách podívat na
to, jestli nûkteﬁí biskupové nebyli zároveÀ agenty. Na
Slovensku jsou tﬁeba nejasnosti okolo biskupa Jána Sokola,
kter˘ se nedávno velice pozitivnû vyjádﬁil o období
Slovenského ‰tátu. Nechci zde probírat jednotlivé kauzy.
Nûkdo si myslel, Ïe komunistickou StB zkrátka pﬁeãÛrá a
ono se to vrátilo k nûmu zpátky.
Pavol Mihál, kter˘ byl ‰éfem Interpolu musel odejít z tohoto
teplého místeãka ne proto, Ïe byl pﬁíslu‰níkem StB, ale
proto, Ïe byl pﬁedtím spolupracovníkem StB.
Vrátíme-li se k nûmeckému filmu Îivot tûch druh˘ch, pak
je docela pravdûpodobné, Ïe kdyby schopn˘ policejní
dÛstojník zÛstal hajzlem, mohl jako odborník slouÏit u
policie dodnes. Takhle skonãil jako prodavaã novin.
Spisovatel, kterého sledoval se nakonec skrz materiály, do
kter˘ch se mohl podívat, dovûdûl, Ïe ho jeho agent kryl a
zachránil pﬁed kriminálem. Toto zji‰tûní ho natolik osloví, Ïe
o svém agentovi napí‰e knihu. Je to jediná satisfakce, které
se zkrachovalému policejnímu dÛstojníkovi dostalo. Mohlo
ho tû‰it, Ïe vlastnû alespoÀ nûkdo ocenil jeho stateãnost. V
zemi, kde manÏelka doná‰ela na manÏela je pravdûpodobn˘
i tento pﬁíbûh.

V âechách jde o vÛbec první v˘stavu Ivana Kyncla, kter˘ se proslavil mnohem víc ve Velké Británii, neÏ ve své domovinû.
Ivan Kyncl se bohuÏel své první v˘stavy nedoÏil. Zemﬁel v roce 2004 v pouh˘ch 51 letech. Kyncla potkal umûleck˘ osud
ﬁady ãesk˘ch emigrantÛ - zatímco v âechách je znám pouze úzké skupinû lidí, v Británii se bûhem svého exilu vypracoval
mezi pûtici nejprestiÏnûj‰ích divadelních fotografÛ. Jeho cesta k respektovanému fotografovi v‰ak byla trnitá. Syn
novináﬁe, pﬁekladatele a po roce 1968 i vûznûného disidenta Karla Kyncla jde ve ‰lépûjích svého otce a stejnû jako on se
stává pﬁíslu‰níkem ãeského disentu. V sedmdesát˘ch letech Ivan Kyncl fotograficky dokumentuje neoficiální politickou a
kulturní scénu - ilegální bytové divadlo Vlasty Chramostové, koncerty PlastikÛ, scény z absurdních her Václava Havla,
ale i soudní procesy s disidenty, setkání signatáﬁÛ Charty 77 ãi pohﬁeb prvního mluvãího Charty 77 filosofa Jana Patoãky.
Kyncl, neustále perzekuován Státní bezpeãností, v roce 1980 emigroval do Velké Británie. V emigraci se postupnû
vypracoval na dvorního fotografa pﬁedních britsk˘ch divadelních scén - Royal National Theatre, Royal Shakespeare
Company, English National Opera. Spolupracoval s takov˘mi osobnostmi, jako byl Harold Pinter, Tom Stoppard, Arthur
Miller nebo Andrew Lloyd Weber. Ivan Kyncl Ïil i pracoval s obrovsk˘m nasazením. To se mu v ﬁíjnu 2004 stalo osudn˘m
- Kyncl neãekanû zemﬁel na selhání srdce.
Pamatuji se, Ïe jednou jsem byl na Borech sám na cele.
VyuÏil jsem chvíle ticha k tomu, abych si zacviãil jógu. V tom
se rozletûli dveﬁe a do místnosti vletûl bachaﬁ s kuriózní
hodností nadpraporãíka. KdyÏ mne uvidûl, Ïe kleãím na
zemi, vidûl jsem v jeho oãích zdû‰ení. Bylo to jako kdyby
omylem vstoupil do místnosti, kde se pﬁevléká mladá Ïena.
Po chvíli se ozvalo zaklepání a pak vstoupil. „Víte, kdyÏ se
chcete modlit…“ Chtûl jsem mu vysvûtlit, Ïe se nic nestalo,
Ïe jsem se nemodlil, ale ãím víc jsem se snaÏil mu to
vysvûtlit, tím víc se on snaÏil mnû vysvûtlit, Ïe s náboÏensk˘m
pﬁesvûdãením to budu mít v kriminálu tûÏk˘, ale Ïe jeho se
nemusím bát, Ïe on by mnû rád pomohl. Vidûl jsem ho pak
je‰tû dvakrát nebo tﬁikrát, poﬁád nepostupoval, poﬁád mûl
tu smû‰nou hodnost nadpraporãíka a byl to jiÏ star‰í ãlovûk.
MoÏná, Ïe s touto hodností to doslouÏil do penze, moÏná,
Ïe ho nesametovû smetla na rozdíl od jin˘ch sviní sametová
revoluce.
Zaãal jsem s v˘stavou fotografií Ivana Kyncla. Podle mne
se jedná o fotografii z rohu Spálené a Myslíkovy ulice z 25.
ﬁíjna 1979. MoÏná, Ïe to bylo o den dﬁíve, moÏná o den
pozdûji. Na tom nezáleÏí. Byl jsem t˘den venku z kriminálu
a potﬁeboval jsem se, jak ﬁíká uteãenec v jednom ·uk‰inovû
filmu nad˘chat ãerstvého vzduchu. Na druhou stranu se

konal politick˘ proces a tam vût‰inou disidenti chodili
projevit solidaritu. Ne s pﬁíli‰ velk˘m nad‰ením jsem se tedy
vydal k soudu do Spálené ulice. Do soudní budovy nás v‰ak
nepustili. Postávali jsme pﬁed ní, ale i z místa pﬁed soudní
budovou jsme byli vytlaãeni, takÏe jsme se soustﬁedili
naproti u obchodu se zeleninou. Netrvalo dlouho a pﬁijela
VB (ten okamÏik Ivan Kyncl zachytil na tomto snímku) a
zaãala perlustrace (oficiální termín pro kontrolu obãansk˘ch
prÛkazÛ) a pokud nûco nebylo v poﬁádku, zaãali odváÏet
úãastníky této tiché demonstrace na policejní stanici. Byl
jsem z kriminálu ostﬁíhan˘ a oholen˘, navíc jsem nemûl
je‰tû zamûstnání. Smíﬁil jsem se s tím, Ïe jsem na svobodû
byl moÏná jen t˘den. Pﬁi‰el ke mnû mlad˘ pﬁíslu‰ník a
podíval se do mého obãanského prÛkazu. Oznámil mi, Ïe
moje fotografie v obãanském prÛkazu se neshoduje s mojí
podobou, pak Ïe nemám zamûstnání. SnaÏil jsem se mu to
nûjak vysvûtlit. NeÏ jsem zaãal s objasÀováním, vrátil mnû
rychle obãansk˘ prÛkaz a s úsmûvem dodal: „Chápu, státní
zamûstnanec…“ a propustil mne. Asi jsem smrdûl stále
je‰tû kriminálem.
A mezitím Ivan KynclÛ z auta fotil, ale o tom jsem se
dovûdûl aÏ teì po 28 letech.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: 905/
712-1200, fax: 905/712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. Farár: P. Dolinsk˘.
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.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Pavel Norbert Rou‰, St. Adalbert
R.C. Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington
L7T 1H2. Tel/Fax.: (905) 635-5763.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: v bﬁeznu.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: v
bﬁeznu.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: v
bﬁeznu.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby.
25. února v 11:00.

New Theatre

Rozlouãení
s Jiﬁím Bendou
S Jiﬁím Bendou, kter˘ zemﬁel 7. února
2007 ve vûku 62 let, jsme se rozlouãili o
tﬁi dny pozdûji v pohﬁebním ústavu v
Richmond Hillu.
Narodil se 18. prosince 1944 v Prostûjovû
a tﬁi roky nato se rodina odstûhovala do
Karlov˘ch VarÛ, kde Jiﬁí prvnû pocítil
vábení divadelních prken a vystudoval
strojní prÛmyslovku. Do Kanady pﬁi‰el v

roce 1965. Zkou‰el leccos, aÏ se uchytil
jako ãí‰ník a pak uÏ byl jen krÛãek k
vlastní restauraci, Carlsbad Restaurant.
Pravdûpodobnû ani netu‰il, jak skvûl˘
byl kuchaﬁ. V dobû, kdy uÏ byl tûÏce
nemocen, jsem se zmínil pﬁed Ing.
Vladimírem Kavanem, Ïe jdu Jiﬁího
nav‰tívit do nemocnice. Ing. Kavan se
chvíli zamyslil a pak ﬁíká: “To je ten
mládenec, co mûl restauraci Carlsbad?
Prosím Vás, vyﬁiìte mu, Ïe dodnes s
láskou vzpomínám na jeho skvûlá jídla.”

February 22, 2007
Jiﬁího uÏ jsem v nemocnici nezastih’.
Vyﬁídil jsem mu vzkaz po telefonu. Dojalo
ho to. “Po tolika letech a lidi si je‰tû
vzpomenou...” Na restauraci Carlsbad
se pamatují i jiní. Na pﬁíklad Míla a
Margaret Peckhanovi si dokonce
vzpomnûli, co si jednou dali: vepﬁové,
hovûzí a zvûﬁinu... Posledních tﬁicet let
Jiﬁí vaﬁil pro Advocate Society, ale také jak mi pﬁipomnûl Ing. Kavan - pro Royal
Ontario Yacht Club, jehoÏ ãleny Jiﬁí rovnûÏ
rozmlsal.

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 16. záﬁí do 13. ãervna 2007:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu „Steeles West Gymnastics“
601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky
Steeles Avenue West a Dufferin Street)
Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 19:30 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street,
vjezd na parkovi‰tû z ulice Bicknell Avenue)
Informace: Hana Jurásková (905) 838-2541, Jan Waldauf (416) 535-1413

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, 101 a 804)

Herec Nového divadla Jiří Benda

E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

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, 101 a 804)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Úﬁední hodiny jsou jednou mûsíãnû,
vÏdy první úter˘ od 19 do 20 hod. (po pﬁedchozím zavolání)
v budovû kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave.
(KﬁiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.)
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

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

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

Knihovna na Masaryktownu
Stﬁeda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.

Tel.: 416-431-9477
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 the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.

Vût‰ina z nás má jeden ãi dva chatrné
talenty. Jiﬁí jich mûl celou ﬁadu. Vedle
kuchaﬁení, v nûmÏ dominoval, maloval,
tesaﬁil, pﬁestavoval. A hrál divadlo. Mûl
jsem potû‰ení si s ním nûkolikrát zahrát.
Tﬁeba v DaÀkovû hﬁe âtyﬁicet zlosynÛ a
jedno neviÀátko, v které s námi vystoupil
jako host Jiﬁí Voskovec. Rád jsem
pozoroval, jak Jiﬁí (Benda) staví svoji roli,
jak se do ní vÏívá, aÏ ho krátce pﬁed
pﬁedstavením pohltila.
Na oslavû jeho Ïivota v Richmond Hillu
10. února se se‰la pûkná ﬁádka lidí. Jednu
vût‰í skupinu pﬁedstavovali jeho kamarádi
z Nového divadla. Druhou soudci
Nejvy‰‰ího ontarijského soudu, z nichÏ
dva nebo tﬁi se s ním rozlouãili. Vãetnû
Nejvy‰‰ího soudce ontarijského soudu,
Roy McMurtryho, kter˘ s typickou
anglosaskou skromností pﬁipomnûl nejen
jak v˘born˘ byl Jiﬁí kuchaﬁ, ale i to, Ïe oba
malovali a Jiﬁí mu odmítal ukázat svá díla,
zﬁejmû proto, Ïe byl daleko lep‰í neÏ pan
Nejvy‰‰í sudí, kterého nechtûl pﬁivést do
rozpakÛ. V ten den nikdo z nás netu‰il, Ïe
v Torontu umírá soudcÛv mlad‰í bratr,
Bill McMurtry, rovnûÏ brilantní právník a
také atlet. Na stejnou nemoc jako ná‰
Jiﬁí. “PﬁeÏil ho o pût dní.”
Citlivû a dojemnû - místy hravû - se s ním
rozlouãili Jiﬁího bratr a sestra a nûkolik
pﬁátel. Jeho Ïenû a v‰em ãlenÛm rodiny
vyslovujeme hlubokou soustrast.
Josef âermák
***

Oznámení
Generální konzulát âR v Torontu
se
omlouvá
za
moÏné
nepﬁíjemnosti, které mohou
vzniknout
v souvislosti s
rekonstrukcí prostorÛ konzulátu
probíhající od 14.2. 2007, a
souãasnû si Vás dovoluje
ubezpeãit, Ïe rekonstrukce
nebude mít vliv na úﬁední hodiny a
rozsah sluÏeb poskytovan˘ch
generálním konzulátem.
***
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Beseda Slovan v Îenevû - informace
o pﬁipravované publikaci o J.
Palachovi a J. Zajícovi
Krajansk˘ spolek Beseda Slovan v
Îenevû poﬁádá ve spolupráci s cury‰sk˘m
klubem Jan Palach a Jan Zajíc ve dnech
1. a 2. ãervna 2007 dvoudenní
mezinárodní sympozium vûnované jejich
památce. Sympozium se uskuteãní ve
Vevey (nedaleko Lausanne), kde byl pﬁed
deseti lety slavnostnû odhalen pomník
Jana Palacha, jehoÏ autorem je sochaﬁ a
medailista Milan Knobloch.
Souãástí sympozia by mûla b˘t
publikace zachycující co nejvíce památek
na oba Jany. Její pﬁípravou byla povûﬁena
Marie Nenadálová, pﬁedsedkynû Klubu.
Obracíme se na Vás se Ïádostí o zaslání
relevantních informací, fotografií a dal‰ích
materiálÛ (napﬁíklad videozáznamy,
mediální poﬁady, písnû) nesoucí jejich
jména. Pro klub jsou dÛleÏité i informace
o zaregistrování pomníkÛ, pamûtních
desek, ‰kol, institucí ap., a také je zajímají
doãasné, dnes jiÏ neexistující památky a
také upomínkové pﬁedmûty pﬁipomínající
jejich obûÈ.
Ve‰keré informace prosíme zaslat do
28. února 2007 na adresu:
Frau
Marie Nenadal
Widmerstr. 19
8038 Zürich
Switzerland
nebo na e-mail: palach@seznam.cz

Kalendáfi
24.2. (so) 10:00
Zimní sokolské hry
Horshoe Valley, Barrie
***
25.2. (ne) 14:30
Valná hromada Sokola Toronto
Hala kostela sv. Václava
***
25.2. (ne) 17:00
Antonín Kubálek - klavír
Karolína Kubálková - housle a klavír
Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354
***
7.3. (st) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***
8.3. (ãt) 19:30
Valná hromada âSSK
Poboãka Toronto
Hala kostela sv. Václava
***
21.3. (st) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala kostela sv. Václava
***
25.3. (ne) 14:30
Velikonoãní bazar
Sokol Toronto
Hala kostela sv. Václva
***
25.3. (ne) 17:00
Ivan Îenat˘ - housle
Katarína Îenatá - klavír
Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354
***
28. 3. (st) 15:00
âesko-Kypr
Fotbalov˘ pﬁenos na Fox TV
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
21.2.2007 v 3:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
8.3.2007
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Czech & Slovak Institutions
Sezóna 2006-2007

Nokturna na Masaryktownu

Antonín a Caroline

Kubálek

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

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773 ;
Fax::(613) 748-069

âesk˘ konzulát
v Montrealu
Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117
E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Jeden z nejvûhlasnûj‰ích koncertních pianistÛ opût zavítá na
Masaryktown - a opût doprovázen svou mimoﬁádnû nadanou
dcerou, která zahraje na klavír a na housle.

Nedûle 25. února 2007 od 17 hodin
Restauace PRAHA
Masaryktown
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ontario
Vstupné 20 dolarÛ, studenti 15 dolarÛ.

Rezervace u Julie Novotné:

416/439-4354

âesk˘ konzulát
v Torontu
Czech Consulate in Toronto
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Úﬁední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Honorary consulate
of the Czech Republic
Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Vancouver, BC
Honorary Consul: Michael D. Adlem
1055 Dansmuir St., 23 poschodí,
Vancouver, BC V7X 1J1
Tel. : (604) 891-2296,
fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz
Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407
North York, ON M3J 3K6
Tel: (416) 665-1499, Fax: (416) 665-7488
Hours: Monday to Friday 10:00 - 16:00
Saturday by appointment
Mr. John Stephens, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba
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Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005
Medical and relaxation
treatments
Massage therapy
Hot Stone Treatment
Ear Candling

Michael Eisner, RMT,
MASc.
at

Také nabízíme
Naturopatii, Yogu, Qikong,
Hypnoterapii, Reiki,
Akupunkturu, life coaching
atd.
Některé soukromé pojišťovny
kryjí vybrané léčby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail
michale@sympatico.ca
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786
Business

ABE
Letáky, broÏury, tiskoviny.
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Canada-Czech Republic
Chamber of Commerce
Kanadsko-ãeská
obchodní komora
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net

History
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Václav Havel vtedy a dnes
Keì som si preãítal ãlánok Jozefa âermáka ”Václav Havel sa lúãi s politikou”, nevedel som si vysvetliÈ preão sa tento ãlánok
objavil v Satellite práve 8. februára 2007.
Zrazu som pochopil. Dáva mi moÏnosÈ prostredníctvom Slobodnej Europy, som ëakujem Jozefovi âermákovi, Ïe mi dal
poìakovaÈ sa autorovi ãlánku za viackrát vyjadril svoj obdiv ich nezlomnej príleÏitosÈ v pamäti znovu cestovaÈ s
príleÏitosÈ zamyslieÈ sa nad úÏasn˘m vôli brániÈ ºudské a obãianske práva. pánom prezidentom Václavom Havlom
ãlovekom ak˘m Václav Havel pre mÀa Modlil som sa za disidentov, za ich odvahu do Reykjaviku, Ottawy, Toronta a
bol a je. Úprimne ìakujem, Ïe mám postaviÈ sa nekompromisne na stranu Washingtonu. Bol som ‰tastn˘, Ïe poãas
moÏnosÈ povedaÈ ako som s napätím pravde, spravodlivosti a na obranu ‰tátnej veãere u najvy‰‰ieho
sledoval osudy disidentov a udalosti okolo ujarmenej cirkvi. Vtedy som ani len predstaviteºa Kanady Václav Havel
Charty 77, ako som jemu a v‰etk˘m, ktorí netu‰il, Ïe mnohí z nich poãúvali moje ìakoval za to, Ïe v roku 1968 Kanada
sa postavili proti totalite komunizmu fandil. meditácie a jedn˘m z nich bol aj väzeÀ spontánne zareagovala a prijala veºké
mnoÏtvo âechov a Slovákov hºadajúcich
Vo svojich meditáciách, vysielan˘ch Václav Havel.
slobodu, najdúc ju v tejto úÏasnej krajine.
Te‰il som sa, Ïe sa pán prezident rozhodol
nav‰tíviÈ Katedralu Premenenia Pána,
aby si uctil mart˘rov grécko-katolickej
cirkvi a trpiacu cirkev, ktorú komunisti
násilne zlikvidovali. Tak˘to akt môÏe
urobiÈ len génius ºudského ducha, ktor˘
dávno vie, Ïe duchovné hodnoty
nemoÏno umlãaÈ. Za tento nanajv˘‰
humánny akt si ho slovenská pospolitosÈ
vysoko váÏi. V mojej Ïivej pamäti zostane
aj jeho strhújúci prejav pred senátormi a
kongresmanmi vo Washingtone.
ëakujem Jozefovi âermákovi, Ïe mi dal
príleÏitosÈ vyjadriÈ svoj obdiv a úctu k
najbrilantnej‰iemu politikovi na rozhraní
20. a 21. storoãia. Pokladám to za veºkú
ãesÈ, Ïe ma vymenoval za svojho
poradcu, Ïe som mal moÏnosÈ reÏírovaÈ
jeho v˘sostne politickú hru a citovaÈ ho
vo svojej knihe “Keì aj ticho hrialo”.
ëakujem pánovi âermákovi, Ïe mi dal
in‰piráciu aby som aj takouto formou
vyjadril svoju úctu Václavovi Havlovi.
Václav Havel navštívil v roce 1990 Katedrálu Proměnění Pána
Du‰an Tóth

Petr ChudoÏilov: Smrt v Benátkách
Nic není krásnûj‰ího neÏ pár dní Ïít nad pomûry. Benátky, zejména
v lednu, kdy jsou u‰etﬁeny masové turistiky, poskytují v tomto
ohledu jedineãnou pﬁíleÏitost. Z okna hotelu Santa Chiara jsme sice
místo Canal Grande, slíbeného prospektem, vidûli autobusové
nádraÏí, ale zato bylo moÏno nûkolikrát dennû obdivovat ãervenû
odûné saniÈáky, pﬁijíÏdûjící si za dramatického kvílení sirény pro
nouzové pacienty, jeÏ jim do maliãkého pﬁístavi‰tû dodávali kolegové
na pohotovostních motorov˘ch ãlunech; celek se spínal do v˘jevu
pﬁipomínajícího vrcholnou scénu nûjakého monumentálního
neorealistického filmového díla.
Pﬁi v‰í lásce k zázraku jménem San Marco, pokorném obdivu k
Teatro La Fenice, jeÏ je dÛkazem, Ïe ãlovûku není moÏno trvale Ïít
bez pozlátka, ply‰e a pﬁepychu operních árií v celé jejich neskr˘vané
fal‰i, jakoÏ i solidarita s rozpadajícími se stalet˘mi domy v
bezejmenn˘ch uliãkách a slep˘ch kanálech: nejvût‰ím pokladem
Benátek jsou jejich obyvatelé.
Jak zapomenout na osamûlého moﬁeplavce, pﬁeváÏejícího na úzké
a vratké lodici souãasnû rakev a klavír! Místo aby zasmu‰ile pohlíÏel
na osudov˘ náklad ãlunu a umoÏnil tak náhodnému pﬁihlíÏejícímu
chodci nevesele spekulovat o tajemné smrti neznámé lidské bytosti,
obratnû pﬁidrÏoval nohama rakev, aby nesklouzla, tu zase pomohl
pianu, aby se nepﬁevrátilo, jednou rukou svíral kormidlo, v druhé
drÏel mobil a vyprávûl do nûj zvesela a Ïivû nûco zábavného;
doufám, Ïe na druhém pólu digitálního éteru byla mladá a pÛvabné
Ïena.
Pes pochmurného pohledu bloudící od niãeho k niãemu bez
Ïivotního cíle. Policajti v uniformách jakoby odkouknut˘ch nejlep‰ím
kouskÛm vycházkové garderoby brazilské váleãné admirality.
Vietnamská paní, která je‰tû o pÛlnoci vázala z ãerstvého rákosového
listí neuvûﬁitelnû pﬁesvûdãivé kobylky luãní podivnû pﬁipomínající
kostlivce, v nadûji, Ïe si je nûkdo koupí, aniÏ by nevtíravû pﬁátelsk˘
úsmûv zatûÏovala naléhav˘m a víc neÏ oprávnûn˘m poÏadavkem
milosrdenství.
Trattoria Marciana v Lunga Chioveretta sice nenaplÀovala na‰e
pﬁedstavy o nadcházející rozmaﬁilé pûtichodové veãeﬁi, ale
obsluhujícího ãí‰níka zato tû‰ila nejen jeho práce, n˘brÏ i moÏnost
komunikovat s hosty - anebo to pﬁinejmen‰ím bez viditelné námahy
pﬁedstíral. Italsky, francouzsky, anglicky. KdyÏ vypátral, Ïe jsem
·v˘car moravsko-ruského pÛvodu, pﬁe‰el k plynulé nûmãinû. Úãet
byl milosrdn˘, ãí‰ník jej vystavil s decentní poznámkou, Ïe v nûm
není zahrnuto spropitné, a inkoustovou tuÏkou na nûj neumûle
pﬁikreslil malou kytku, abychom taky nûco mûli z jeho profitu.

Setkání s rakví a klavírem mû pﬁimûlo, abych koneãnû realizoval uÏ
nûkolikrát odloÏen˘ úmysl nav‰tívit na Cimitero San Michele hrob
Josipa Brodského. Trochu mû pﬁekvapilo, Ïe básníka pochovali v
evangelické ãásti hﬁbitova. Naprosto neãekan˘m pﬁekvapením bylo
datum básníkovy smrti, vysekané do jednoduchého mramorového
pomníãku: 28. ledna. Krylo se totiÏ s datem mé souãasné náv‰tûvy.
Kromû kvûtin hrob zdobily dvû placaté lahviãky ‰napsu a také zelen˘
plastikov˘ kyblík s mnoÏstvím tuÏek, per a propisek, jeÏ mrtvému
kolegovi darem pﬁinesli pﬁíslu‰níci cechu. A dopisy, psané polsky,
rusky, italsky a anglicky, moÏná dokonce i básnû.
Pravoslavná ãást San Michele poskytla poslední domov nûkolika
vzne‰en˘m cizincÛm; Stravinskij, ëagilev, princezna Trubeckaja,
rozená Pu‰kina, zde sní svÛj poslední sen uÏ pln˘ch 110 let a pﬁesto
jí sem nûkdo poﬁád je‰tû nosí kvûtiny. Nostalgie, moÏná to byl pﬁímo
smutek, na mû padla teprve kdyÏ jsme s mou paní ãekali na vaporetto,
moﬁskou tramvaj, jeÏ nás mûla pﬁepravit zpátky na Fondamenta
Nuove. Stáﬁím zãernalé a zkroucené kÛly podepírající pﬁístavní
lávku r˘sovaly se ostﬁe na pozadí Benátek vzná‰ejících se nad
vodami v melancholickém oparu, Benátek, jeÏ uÏ zítra musím
opustit, aniÏ bych mûl jistotu, Ïe se do nich v tomto Ïivotû je‰tû aspoÀ
jednou podívám.
Cestou na nádraÏí Santa Luzia rackové tesklivû naﬁíkali i v poryvech
vûtru zcela ve smyslu romanopisecké man˘ry. Pan prÛvodãí, vypadal
a choval se jako hrabû v tom nejlep‰ím smyslu slova, nám procviknul
jízdenky a hlubok˘m, av‰ak diskrétním pohledem dal najevo, Ïe
rozumí na‰im souãasn˘m pocitÛm. Dvû rumunské varietní umûlkynû
s obrovsk˘mi kufry zaãaly peskovat svého sluhu Fernanda. Jepti‰ka
doprovázející skupinu neobvykle o‰kliv˘ch polsk˘ch studentek
hnûvivû odráÏela moje zvûdavé pohledy. Vysoce tûhotná portugalská
paní chvílemi tichouãce poplakávala. Portugalci byli ãtyﬁi, dva
manÏelské páry, a jeli v divoké nadûji na lep‰í Ïivot za prací do
·v˘carska; muÏi s upracovan˘ma rukama se chovali nesmírnû
pozornû ke sv˘m Ïenám. Stará vousatá bába sedící za námi vykládala
nûkomu do mobilu v ukrajinském jazyce, Ïe jede na pohﬁeb do
Basileje. Zemﬁelá se jmenovala Anna a pohﬁeb bude zítra ve dvû
hodiny. Pﬁi‰li celníci, pﬁejeli jsme italsko-‰v˘carskou hranici a aniÏ
by se viditelnû nûco na skupinû cestujících zmûnilo, pro‰li jsme
administrativnû-právní mutací: z dosavadních cizincÛ se na druhé
stranû hranice stali domorodci a naopak. Druh˘ den jsem váÏnû
uvaÏoval o úãasti na tom ukrajinském pohﬁbu. JenomÏe podle úﬁední
veﬁejné rubriky v novinách Ïádná Anna ten den pohﬁeb nemûla.
Psáno pro Revui Prostor - únor 2007
***
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Konãí nebo nekonãí Masarykova ‰kola?
Rozhovor s L. âarkovou a A. Machovou o situaci v âeské doplÀovací ‰kole
ABE: MasarykÛv ústav Vám dûkuje v
publikovaném inzerátu za to, Ïe jste
uãily v âeské doplÀovací ‰kole,
protoÏe MMI pﬁeru‰uje v˘uku. V
druhém inzerátu se ﬁíká, Ïe ‰kola
pokraãuje pod zá‰titou Sokola. Co se
vlastnû stalo a proã vedení MMI
pﬁistoupilo k tomuto neobvyklému
kroku - pﬁeru‰it v˘uku v polovinû
‰kolního roku a pokraãovat zcela jinak
po pÛl roce… Kdy Vám bylo oznámeno,
Ïe by ‰kola mûla skonãit a proã?
Lâ: Ve ãtvrtek 4. ledna mnû bylo
telefonicky sdûleno, Ïe vyuãování konãí
31. ledna 2007. Na mÛj dotaz odpovûdûla
paní Kottová, Ïe MMI chce “brush up”
‰kolní program a paní Locherová mi
sdûlila, Ïe MMI chce zmûnit “formát
‰koly”. Teprve potom jsme my i rodiãe
obdrÏeli dopis, ze kterého vypl˘vá, Ïe
MMI hledá nové zpÛsoby organizace
‰koly. Na základû mé dlouholeté uãitelské
ãinnosti v âechách i v Kanadû se
domnívám, Ïe diskuse o cílech ‰koly, její
organizaci a metodách v˘uky mohla
klidnû probíhat bûhem ‰kolního roku ve
druhém pololetí.
AM: Otázku, proã MasarykÛv ústav
pﬁeru‰il v˘uku ãe‰tiny v polovinû roku, si
kladu také. O pﬁeru‰ení vyuãování jsem
se dozvûdûla od kolegynû âarkové 4.
ledna veãer, kdy jsem na‰la její vzkaz.
Následujícího dne jsem mluvila
telefonicky s paní Kottovou, pﬁedsedkyní
Masarykova ústavu, která mi nemohla
podat vysvûtlení, protoÏe není v
problematice ‰koly „immersed“ (v˘raz
paní Kottové). Vysvûtlení jsem se
nedoãkala ani po posledním vyuãování
pod zá‰titou Masarykova ústavu, které
se konalo 27. ledna a na které se dostavily
zástupkynû Ústavu. Tentokrát se
vysvûtlení ov‰em doÏadovali také rodiãe.
Podle paní Kottové to bylo rozhodnutí
ﬁeditelské rady a nemûla oprávnûní o
nûm diskutovat. Sdílím pochyby kolegynû
âarkové o pedagogické vhodnosti
pﬁeru‰ení v˘uky uprostﬁed ‰kolního roku.
ABE: Pozorovaly jste nûjaké
problémy ve ‰kole, napﬁíklad úbytek
ÏákÛ?
Lâ: Îádné problémy jsme ve ‰kole
nepozorovaly, s rodiãi hovoﬁíme kaÏdou
sobotu. Ve srovnání s minul˘m rokem
máme více ÏákÛ.
AM: Osobnû nikoliv. Naopak, s
dokonãením stavebních úprav v
prostorách kostela jsme koneãnû mohly
zaãít vyuãovat ve dvou místnostech.
Pﬁi‰lo to ve vhodnou dobu, protoÏe loni
na podzim se do ‰koly pﬁihlásilo hodnû
nov˘ch ÏákÛ. Loni, tedy v roce 2006,
‰kola oslavila s roãním zpoÏdûním 75.
v˘roãí své existence. Byla to vhodná
pﬁíleÏitost k zhodnocení situace. Mluvilo
se v‰ak jen o úspû‰ích. Je ov‰em moÏné,

Ïe právû tato oslava pﬁipomnûla nûkomu,
Ïe je zapotﬁebí obrodit jednu z organizací,
které je‰tû fungují. A protoÏe je to
organizace, která se stará o mládeÏ,
muselo se zﬁejmû k obrodû pﬁikroãit
revoluãním zpÛsobem, bez varování a
bez vysvûtlení.
ABE: Do jaké míry byla zá‰tita MMI
dÛleÏitá pro provoz ‰koly, protoÏe
v˘uka se dûla na faﬁe sv. Václava?
Lâ: Domnívám se, Ïe pro místo
vyuãování je dÛleÏitá dostupnost. A v
tom fara kostela sv. Václava naprosto
vyhovuje: je zde moÏnost parkování i
blízkost mûstské dopravy. Zá‰tita MMI
má své historické zdÛvodnûní. DÛleÏitá
je i vzájemná spolupráce sloÏek v na‰í
komunitû. Kromû toho se domnívám, Ïe
jedním z cílÛ MMI byla i v˘chova mladé
generace. A jak jinak neÏ i znalostí jazyka?
AM: Zá‰tita krajanské organizace je pro
‰kolu jako nev˘dûleãnou organizaci velice
dÛleÏitá. ProtoÏe poãet zájemcÛ o ãe‰tinu
není takov˘, aby umoÏnil v˘uku formou
soukromého podnikání se zárukou
minimálního v˘dûlku, je to v podstatû
jediná moÏná alternativa. V létech, kdy
se v˘uka konala v rámci jazykov˘ch kursÛ
Torontského ‰kolského úﬁadu, byla
zá‰tita nûjaké organizace pﬁímo
podmínkou v˘uky. V˘uka v prostorách
fary sv. Václava se koná proto, Ïe poté,
co ‰kola ztratila podporu ‰kolského úﬁadu,
to bylo jediné místo, které se nám
naskytlo. Nájem je rozumn˘, star‰í Ïáci
mohou pﬁijet metrem, rodiãe, kteﬁí
pﬁiváÏejí dûti z Oakville nebo z
Mississaugy, na nû mohou poãkat v
nedalekém obchodním stﬁedisku nebo v
knihovnû, která je za rohem. Kostel sv.
Václava byl vÏdy otevﬁen pro ãeské a
slovenské aktivity nejrÛznûj‰ího druhu.
Uãit ve ‰kolách Torontské ‰kolské rady
uÏ nemÛÏeme, MasarykÛv dÛm je prodán
a na Masaryktown je to pﬁíli‰ daleko,
nemluvû o tom, Ïe tam neexistují moÏnosti
strávit produktivnû ãekací dobu.
ABE: Kdo stál za rozhodnutím, Ïe
‰kola bude pokraãovat?
Lâ: Za ‰kolu se jednoznaãnû postavili
rodiãe. Sami se rozhodli pomoci, sami
celou záleÏitost projednali s ãinovníky
Sokola. Neznám podrobnosti, ale je jisté,
Ïe Sokol pomoc neodmítl, stejnû tak jako
ji pozdûji neodmítlo âeské a Slovenské
sdruÏení. Proto rodiãÛm i obûma
organizacím patﬁí na‰e díky.
AM: Za rozhodnutím, Ïe se bude ve
v˘uce pokraãovat, pochopitelnû stáli
rodiãe. Bez nich je existence ‰koly
nemoÏná. âeská sobotní ‰kola je
naprosto nepovinná. Navíc se za v˘uku
platí. Není to sice moc, ale rodiãe musí
kaÏdou sobotu ráno porovnávat
obûtavost vÛãi sv˘m potomkÛm s touhou
si tﬁeba odpoãinout. Zatím se ale zdá, Ïe

jim stojí za to dûti do ‰koly vozit. Nezapﬁeli,
Ïe jsou národ Komenského a Ïe jim na
existenci ‰koly záleÏí. Musím se pﬁiznat,
Ïe mû jejich postoj dojal. Bûhem nûkolika
dnÛ se dali dohromady a získali pro ‰kolu
zá‰titu Sokola. K tomu pﬁidali je‰tû zá‰titu
âeského a Slovenského sdruÏení. Obdiv
a díky rodiãÛm i nov˘m sponzorÛm!
ABE: Jak se projevuje zmûna
sponzora ve v˘uce dûtí?
Lâ: Zmûna sponzora se zatím ve v˘uce
neprojevuje. Zﬁejmû se zlep‰uje
vzájemná komunikace, rodiãe nûkter˘ch
ÏákÛ jsou aktivními ãleny Sokola.
ABE: Byla s vámi diskutována ‰kolní
„perestrojka“? Bylo vám naznaãeno,
ãeho by se mûla t˘kat?
Lâ: BohuÏel MMI nebo spí‰ ãlenky
v˘boru, které mûly ‰kolu na starost, s
námi o niãem nediskutovaly. Pﬁi‰ly jen na
zahájení ‰kolního roku a rozdaly pﬁihlá‰ky.
Mnoho let nám byla slibována schÛzka
se zástupci MMI, ale „skutek utek“.
AM: Ne, nebyla. Pﬁed nûkolika lety se
na nás pﬁi‰la podívat ‰kolská referentka
a letos na zaãátku roku nám zástupkynû
Ústavu pﬁinesly na zaãátku roku pﬁihlá‰ky,
ale na vyuãování se nezdrÏely. Nemyslím,
Ïe je to snadné, vzdálenosti jsou veliké.
Kromû toho je velice nesnadné
posuzovat, i pro odborníka, pedagogickou
práci ve tﬁídû, nebo spí‰ skupinû, kde
jsou dûti rÛzného vûku a rÛzné úrovnû
jazykov˘ch znalostí. Ani v dobách, kdy
jsme uãily v prostorách torontsk˘ch ‰kol,
jsme
nemûly
moÏnost
mít
specializovanou uãebnu, kde by mûly
dûti k dispozici knihy, mapy, poãítaãe,
filmy, hudbu apod. Nûkteré sny jsou
prostû neuskuteãnitelné. Nûkdy si
pﬁipadám jako zapadl˘ vlastenec, hlavnû
kdyÏ porovnávám vybavenost prÛmûrné
kanadské ‰koly s vybaveností, kterou
máme k dispozici. Na druhou stranu si
uvûdomuji, Ïe fyzické prostﬁedí je jen
jeden aspekt v˘uky.
ABE: Naopak v ãem jste mûly pocit,
Ïe by MMI mohl dûlat pro ‰kolu více.
Lâ: Myslím, Ïe by bylo ve vlastním
zájmu MMI více ‰kolu propagovat v
Novém domovû. Naprosto promarnûná
byla napﬁ. pﬁíleÏitost oslavy 75. v˘roãí
‰koly. Stejnû tak bylo vûnováno minimum
pozornosti vystoupením na‰ich dûtí nebo
mikulá‰sk˘m besídkám. Je pravda, Ïe
MMI financovalo malé dáreãky pro na‰e
dûti, ale obrázky byly oti‰tûny jen tehdy,
kdyÏ je tam rodiãe ÏákÛ poslali.
Dostateãnû nebyly roz‰íﬁeny ani letáãky,
které s pomocí rodiãÛ vytvoﬁili na‰i Ïáci.
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AM: Pokud moje pamûÈ sahá,
pﬁipravovaly jsme s dûtmi programy na
rÛzné akce Masarykova ústavu - dûti
pﬁedná‰ely na oslavách 28. ﬁíjna a
narozenin T. G. Masaryka, úãastnily se
âeskoslovenského dne. Nov˘ domov,
tiskov˘ orgán Ústavu, informoval vÏdy v
inzerátech o existenci ‰koly. V minulosti
ale také pravidelnû pﬁiná‰el zprávy o
tom, co se v ní dûlo. B˘valí Ïáci i jejich
rodiãe si asi vzpomenou na rÛzné ankety
pro dûti, na jejich vánoãní a velikonoãní
pﬁání a kresby a na pravidelné reportáÏe
ze ·koly Ïivota. To byl program, na kter˘
vzpomínám se zvlá‰tû dobr˘mi pocity.
Jednou za mûsíc chodili do ‰koly ãlenové
ãeské komunity a povídali si s dûtmi o
tom, co dûlají. O dobrovolníky nebyla
nouze, dûti se nauãily speciální
terminologii oboru a navíc získaly
praktickou pﬁedstavu o tom, proã je dobré
uãit se ãesky. Zájem ze strany Nového
domova upadl po v˘mûnû redaktorÛ a
pﬁíspûvky o ‰kole se zmûnily z
pravideln˘ch ve sporadické. ·koda. Kdy
vlastnû zaãíná v˘chova nov˘ch ãtenáﬁÛ
krajanského tisku? KdyÏ jsou schopni
platit pﬁedplatné, nebo kdyÏ sáhnou po
novinách, protoÏe je zajímá, co v nich je?
ABE: V pﬁípadû, Ïe Vás rodiãe a Sokol
poÏádají o pokraãování ve v˘uce
budete v ní pokraãovat i v pﬁí‰tím
roce?
Lâ: Ano, bude-li mi slouÏit zdraví a
mozek.
AM: TotéÏ.
Ale‰ Bﬁezina

***

FINE FOOD EMPORIUM
Pﬁijímáme objednávky
k rÛzn˘m oslavám.
Otevﬁeno dennû, vãetnû nedûle!
Pondûlí-pátek: 7:30-19:00
Sobota: 7:30-18:00
Nedûle: 10:00-16:00
Informace a podrobnosti:

416/504-5787
638 QUEEN ST. W.
TORONTO, ONT. M6J 1E4

Česká doplňovací škola pro děti
oznamuje,
že vyučování se koná:
Ve stejných prostorách jako minulé pololetí:

v Kostele sv. Václava,
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496 Gladstone Avenue, Toronto
Ve stejný den a čas:

každou sobotu, 9:00 - 11:00 hodin.
Za stejný poplatek
za lekci: 5.00 dolarů
za žáka (žákyni).
Noví žáci a žákyně jsou vždy vítáni.
Jménem rodičů žáků školy děkujeme

Sokolu Toronto
a ČSSK
za urgentní pomoc!
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Toronto

Hledáme nûkoho,
kdo hovoﬁí slovensky,
s vlastním bytem
na opatrování
osmimûsíãního chlapeãka.
Volejte Andreu:

416/516-1420.
1701-05

Dr. Timea BelejRak, MD, FRCSC
www.lifequestivf.com
Specialista
na léãení neplodnosti
(umûlé oplodnûní).

Noví pacienti jsou vítáni!
655 Bay Street. 18th Floor,
Toronto, Ontario

Tel.: 416/217-3945
Fax: 416/217-3046
1702-4,6,8,10

Ty na‰e zábavy ãeské
Kdo pﬁed t˘dnem ne‰el na tradiãní
Sokolské ·ibﬁinky, pﬁi‰el o pﬁíjemn˘ veãer
pln˘ pohody a moÏnosti popovídat si s
krajany. Takové totiÏ uÏ tradiãní taneãní
zábavy v kostele svatého Václava, b˘vají.
KdyÏ jsem se kdysi, po desetiletém
pobytu v Evropû vrátila na místo, kde
jsem proÏila hezk˘ kus mládí, mûla jsem
strach, Ïe s muÏem uÏ nenajdeme nikoho,
ke komu si pﬁisednout, Ïe nikoho
nebudeme znát. Ale obavy byly zbyteãné.
I kdyÏ hodnû lidí se bûhem ãasu vymûnilo,
atmosféra zÛstala pﬁíjemná, ba dokonce
znovu nabírá na síle. VÏdy zde najdete
nûkoho, kdo vás pﬁizve ke stolu. A
Sokolové jsou velmi milí lidé. Udûláte si
nové pﬁátele. Pocit sounáleÏitosti se vÏdy
ukáÏe, kdyÏ se hromadnû pﬁeje rÛzn˘m
oslavencÛm k narozeninám nebo k
v˘znamn˘m v˘roãí svatby. Tentokrát
oslavil osmdesátiny starosta Sokolské
Ïupy Kanadské - bratr Jiﬁí Koﬁistka z
Kitcheneru.

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!

Sutton Group-Bayview Realty Inc. Brokerage
416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
uvádí dramatick˘ detektivní pﬁíbûh
reÏiséra V. Polesného

ZAST¤EN¯ HLAS
situovan˘ do rodiny s pubertální dívkou, která má ãasto
tajemné telefonní hovory s nûk˘m, koho rodina nezná.
MÛÏe jít i o vraha, kter˘ pﬁed nedávnem zabil její
spoluÏaãku. Tak zaãíná pÛvodní detektivka z praÏského
sídli‰tû, které sousedí s tajemnou oborou u letohrádku
Hvûzda. Matka má velkou starost o dceru, protoÏe ji
pronásledují zlé sny do dne‰ka. Má totiÏ tajemství, o
kterém neví ani její muÏ: byla totiÏ v mládí u nich doma
na vsi znásilnûna a obává se, aby dcera nedopadla stejnû.
Hrají: V. Cibulková, M. Etzler, A. Krejãíková, J.
Bohdalová, R. Ja‰ków, V. Udatn˘, J. Háma, R. Novák a
dal‰í.
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
E-mail: video.el@videoelcanada.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com
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Ale vraÈme se k leto‰ním ·ibﬁinkám.
Opravdu bylo na co se koukat. I letos se
ukázala nápaditost, vynalézavost a smysl
pro humor náv‰tûvníkÛ v maskách. Ty
nejjednodu‰‰í ãasto b˘vají nejvtipnûj‰í.
Téma bylo „Z ﬁí‰e zvíﬁat“. U takové masky
b˘vá problém s upevnûním slechÛ, ale i
to úãastníci zvládli dobﬁe. Aãkoli styl mohl
b˘t i „Ze Ïivota hmyzu“. Tento Ïivoãi‰n˘
druh byl z nûjakého dÛvodu nejpoãetnûj‰í.
Legraãních brouãkÛ a krásn˘ch mot˘lÛ
tu bylo dost. Dále byli oblíbení ptáci. Byla
tu krásná slepiãka, a kontingent z
Kitcheneru si za svoje tuãÀáky odnesl
jednu z cen. Byly tu krásnû nalíãené
tygﬁice, lvice a leopardí dámy. Nûkterá
zvíﬁata nebyla jen ledajaká, n˘brÏ literární
postavy, jako tﬁeba Ferda Mravenec a
pÛvabné Beru‰ky, anebo Mike Sh. z
Mississaugy coby kocour Mike‰. Koãek
a psÛ domácích bylo málo. K tanci hrála
kapela Mira Letka s osvûÏen˘m

repertoárem, kter˘ zaruãenû nabídl
kaÏdému nûco. NezapomeÀme v‰ak na
ﬁadu dobrovolníkÛ, kteﬁí vûnovali svÛj
voln˘ ãas a pracovali v kuchyni, v ‰atnû,
v baru a bÛhví pﬁi jak˘ch pﬁípravách akce,
abychom se my ostatní mohli bavit.
·ibﬁinky mají na to, aby se staly událostí
spoleãenské sezóny. ¤eknûte, kde jinde
máte moÏnost v dne‰ním velkomûstû
jako je Toronto, jít na ma‰karní ples,
nebo na jiné gala, a zatancovat si polku,
foxtrot nebo tango? Snad uÏ mÛÏeme
prozradit, Ïe pﬁí‰tí rok i tento tradiãní
sokolsk˘ podnik pojede v programu cele
na‰í komunity, t.j. vzpomínání roku
osmiãek. TakÏe zaãnûte se pomalu
chystat. Rok uplyne jako voda. Ale
ostatnû, nemusíte ãekat cel˘ rok. UÏ v
kvûtnu totiÏ Sokol bude poﬁádat svÛj
Majáles. TakÏe na shledanou!
Barunka Sherriffová
***

Torontské Slovenské Divadlo Vás srdeãne poz˘va
na divadelnú komédiu Jozefa Gregora Tajovského

ÎENSK¯ ZÁKON.
Premiéra sa bude konaÈ 27. apríla 2007 o 20. hodine.
ëal‰ie predstavenia budú v sobotu, 28. apríla o 15. a 19. hodine a
v nedeºu, 29. apríla o 15. hodine popoludní.
Predstavenia sa budú konaÈ v J. Workman Auditorium
na 1001 Queen Street W. v Toronte.
Vstupenky si môÏete objednaÈ na ãísle 416 883-9150,
alebo, na adrese divadlo@caninter.net .
Cena vstupeniek je $20.00 pre dospel˘ch
a $15.00 pre ‰tudentov a deti.
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To‰ovsk˘ se obklopoval
agenty StB
Praha-mfd/km-âeskému bankovnictví vládli
v devadesát˘ch letech lidé spjatí s
komunistick˘m reÏimem - mnohdy i agenti
Státní bezpeãnosti.
Tím, jak velkou moc mûli tito lidé v
polistopadovém bankovnictví, se dosud nikdo
pﬁíli‰ nezab˘val. Nová fakta vycházejí najevo
teprve nyní, kdyÏ se více otevﬁely archivy StB.
Z nich vyplynulo, Ïe s StB spolupracoval i
dlouholet˘ ‰éf âeské národní banky a
expremiér Josef To‰ovsk˘. Pﬁi detailnûj‰ím
rozboru t˘mu jeho spolupracovníkÛ je patrné,
Ïe i on sám se obklopoval po celá devadesátá
léta nûkdej‰ími spolupracovníky StB nebo
vlivn˘mi kádry KSâ.
MF DNES zjistila, Ïe je‰tû v roce 1997 dûlal
To‰ovskému coby ‰éfovi centrální banky
poradce Jiﬁí Bruk. Ten je evidovan˘ jako
agent StB s krycím jménem Kubr. Na zaãátku
devadesát˘ch let zase To‰ovsk˘ sázel na
Jaromíra Zahradníka, kter˘ byl do roku 1992
místopﬁedsedou Státní banky ãeskoslovenské, coÏ byla pﬁedchÛdkynû dne‰ní
âNB. Zahradník spolupracoval s StB.
A tﬁetí nejbliÏ‰í „kádr“ To‰ovského byla
nûkdej‰í ãlenka KSâ Vûra Nepimachová. Ta
ode‰la z âNB aÏ v roce 2001. Do té doby byla
‰éfkou personálního odboru âNB.
***

Z exstarostky udûlali
na internetu chlípnou
nymfomanku

Nemanice-právo/Patrik Biskup-Na b˘valou
starostku Nemanic na DomaÏlicku Vlastu
Tala‰ovou se dívají nûkteﬁí lidé skrz prsty. A
není se co divit. Na internetové seznamce se
na pﬁelomu roku objevil choulostiv˘ profil
dvaaãtyﬁicetileté politiãky, kter˘ z ní pomocí
naaranÏovan˘ch obscénních fotografií a
uráÏliv˘ch textÛ udûlal chlípnou nymfomanku.
Telefony s perverzními nabídkami na sebe
nenechaly dlouho ãekat. „Byla jsem v ‰oku,
kdyÏ zavolal první úchylák. VÛbec jsem
nevûdûla, o co jde. AÏ kdyÏ mi jeden z tûch
volajících ﬁekl, aÈ se podívám na internet, Ïe
tam mám pûknû nechutnou fotku. KdyÏ jsem
otevﬁela patﬁiãnou adresu, málem mne museli
kﬁísit. Kromû smy‰len˘ch údajÛ o mé osobû s
nechutn˘m komentáﬁem tam byly dvû mé
fotky z maturitního plesu a dále tvrd˘
pornografick˘ snímek nahé Ïeny ve vanû,
které nebyla vidût hlava,“ vzpomínala
Tala‰ová na ‰okující chvíle po zhlédnutí svého
profilu na seznamce, vãetnû celého jména,
adresy a telefonního ãísla do bydli‰tû.
Hned vzala telefonní sluchátko a vytoãila
tísÀovou linku policie. Následnû pak podala
trestní oznámení na neznámého pachatele. )
Podle zdroje obeznámeného s pﬁípadem
byly uráÏlivé snímky a texty do internetové
seznamky údajnû poslány z poãítaãe
posledního starosty obce Ivana Barto‰ky.
Státní zástupce se bude muset také
vypoﬁádat s tím, proã se místní policie z
vy‰etﬁování nevylouãila. „Upozornila jsem na
to, Ïe otec podezﬁelého je b˘val˘m policistou,
a jeho manÏelka dokonce pracuje na zdej‰í
kriminálce,“ uvedla Tala‰ová.
Policejní mluvãí argumentovala tím, Ïe
pﬁípad byl ‰etﬁen jako s neznám˘m
pachatelem. „Podezﬁení na konkrétní osobu
vyplynulo aÏ z v˘sledku ‰etﬁení. Poté byla vûc
ihned pﬁedána správnímu orgánu,“
konstatovala âejková.
Proã ta nevraÏivost mezi rodinou starosty
Barto‰ka a b˘valou první Ïenou obce? „Myslí
si, Ïe stojím za trestním oznámením, na
základû kterého starostu vy‰etﬁovala
protikorupãní policie,“ uzavﬁela Tala‰ová.
Barto‰ek na dotaz Práva odmítl, Ïe by se
kdokoli z rodiny na zaloÏení profilu Tala‰ové
podílel. „Nemáme to ani zapotﬁebí,“ reagoval
exstarosta.
***

vysok˘m cirkevn˘m funkcionárom, ktor˘ sa
zastal arcibiskupa Jána Sokola po zverejnení
nov˘ch dokumentov z ãeského archívu o jeho
spolupráci s komunistickou ·tB. Zo zväzkov
pritom vypl˘va, Ïe Sokol sa na Korca p˘tal vo
Vatikáne a potom o tom hovoril ·tB. Korec
Sokola obhajuje spôsobom, ktor˘ podºa ÚPN
nie je pravdiv˘.
Korec tvrdí, Ïe „prameÀ ‰pirituál“, ktor˘
informácie e‰tebákom poskytol, nie je Ján
Sokol. Vychádza z formulácie správy zo
zväzkov ·tB, podºa ktorej „prameÀ ‰pirituál v
styku s biskupom trnavskej arcidiecézy
Sokolom zistil...“ Korec v odpovediach pre
denník SME hovorí, Ïe „táto informácia zrejme
hovorí o dvoch osobách: o prameni ‰pirituálovi
a o biskupovi Sokolovi“.
Patrik Ko‰ick˘ z Ústavu pamäti národa v‰ak
uÏ dávnej‰ie vysvetlil, Ïe e‰tebáci tak správy
formulovali, lebo i‰lo o ist˘ druh kon‰pirácie.
Îiadny in˘ agent s krycím menom ·pirituál
okrem Sokola totiÏ vtedy neexistoval.
„Biskup Sokol podºa informácie nehovoril
priamo ·tB niã. Pokiaº biskup Sokol povedal
·pirituálovi ako kÀazovi nieão o biskupovi
Korcovi, nehovoril vlastne niã, ão by nebolo
známe,“ pí‰e kardinál. Dodal, Ïe to nechápe
ako „nejaké udávanie neznámych skutoãností
o svojej osobe“. Preto si myslí, Ïe Sokol nemá
dôvod odstúpiÈ z funkcie.
Odborníci ani Konferencia biskupov
Slovenska nechceli Korcove stanovisko
komentovaÈ, niektorí predstavitelia ho v‰ak
neoficiálne povaÏujú za mylné. Samotn˘ Sokol
sa k nov˘m dokumentom napriek prísºubu
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stále nevyjadril. Písomné stanovisko
pripravuje uÏ viac ako t˘ÏdeÀ. Tajomník úradu
Tibor Hajdu nevedel povedaÈ, kedy bude
hotové.
Korec sa zastal Sokola e‰te v januári, keì sa
o nov˘ch dokumentoch nevedelo.
Povedal, Ïe Sokol sa za b˘valého reÏimu
nikdy nedi‰tancoval od predstaviteºov
podzemnej cirkvi. „To bola od neho odvaha,
ktorá udivovala aj predstaviteºov ministerstva.
Nikdy sme nezapochybovali o jeho lojálnosti,
obetavosti, ortodoxnosti a ochote k na‰ej
vzájomnej spolupráci. A to si cením dodnes.“
***

Poslanci zvolili údajného
mafiána
BRATISLAVA-sme/(moÏ)Za ãlena komisie ho
zvolili poslanci miestneho zastupiteºstva. Za
zvolenie Juraja O. do komisie hlasovalo
v‰etk˘ch trinásÈ poslancov a nikto nebol proti.
V zastupiteºstve pritom sedia poslanci s
podporou takmer v‰etk˘ch v˘znamn˘ch
politick˘ch strán. âlen ‰kolskej komisie
dostáva odmenu 500 korún mesaãne.
Policajn˘ hovorca Martin Korch povedal, Ïe
vec nebudú komentovaÈ. „Ak ho máme
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operatívne rozpracovaného, tak sa k tomu
nemôÏeme vyjadrovaÈ.“ Za PiÈa hlasovali aj
poslanci Smeru. Minister vnútra a
podpredseda Smeru Robert KaliÀák povedal,
Ïe je to preÀho nová informácia. „PoÏiadame
o vysvetlenie.“
Starostkou Lamaãa je Oºga Kelto‰ová,
známa najmä zo svojho b˘valého pôsobenia
v HZDS. Zvolenie si vysvetºuje t˘m, Ïe pred
Vianocami Juraj O. zorganizoval úspe‰n˘
halov˘ futbalov˘ turnaj.
„MôÏem potvrdiÈ, Ïe ulica, na ktorej b˘vajú,
je asi najlep‰ie stráÏená na celom Slovensku.
Pravidelne sa tu pohybujú policajné vozy, nie
je to pre Lamaãanov príjemné,“ povedala
Kelto‰ová. Pripomenula, Ïe obvinenie nepadlo
a doteraj‰ie informácie podºa nej zrejme
poslancom nestaãia na to, aby takéhoto
ãloveka napríklad nezvolili.
Policajné hliadky ãasto kontrolujú Juraja O.
aj jeho ºudí, ktorí jazdia na terénnych
Mercedesoch typu G. Nedávno ho polícia
napríklad na 24 hodín zadrÏala. Jeho meno je
aj na tzv. mafiánskych zoznamoch, ktoré unikli
z prostredia polície. Nie je v‰ak obvinen˘ zo
Ïiadneho trestného ãinu.
***

Kratší
více
místa!
Kratšíjméno,
Jméno,
Více
Místa!
Trans-Com Transport je nyní TCT

 TCT

týdně přepravuje zboží mezi Severní
Amerikou, střední a vychodní Evropou,
s možností distribuce po celé Evropě,
Kanadě a USA.


Zmûnili jsme
mohli
Změnili
jsmelokalitu,
lokalituabychom
abychom
mohli
nabídnout
kvalitnûj‰í
sluÏby!
nabídnout kvalitnňejší služuby
•
•
•
•

Skladovací prostory činí 55,000 čtverečních stop
Blízko mezinárodního letiště Pearson v Torontě
Snadný přístup ke všem dálnicím
Bezplatná telefonní linka zůstává 1-800-354-9046



✈



Přepravujeme veškeré typy a velikosti
nákladů – od špendlíků až po nákladní vozy
– včetně automobilů, domácího vybavení,
výstavních a technických materiálů.
Celní sklady v Torontě a Praze slouží jako
distribuční střediska pro celou Evropu a
Severní Ameriku.
Naše letecké oddělení v Praze provádí
proclení a distribuci.
Máme více než 25 let zkušeností v
mezinárodní námořní, letecké, silniční
i železniční přepravě.

21.2.2007

Kardinál Korec
sa zastal Sokola

Najdete nás: 1260 Kamato Road, Mississauga, Ontario, Canada, L4W 1Y1
info@tct-ltd.com • www.tct-ltd.com • Tel: 905-361-2743 • Fax: 905-361-2753

BRATISLAVA-sme/Monika Îe mlová-

TORONTO • PRAHA • OTTAWA • MONTRÉAL • BUFFALO • CHICAGO • ATLANTA

Kardinál Ján Chryzostom Korec je prv˘m
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40 dní bez auta
JiÏ druh˘m rokem vyhla‰uje evangelická
a katolická církev v Rakousku netradiãní
pÛst. V období od popeleãní stﬁedy aÏ po
velikonoãní nedûli jsou motoristé
vyz˘váni, aby pﬁestoupili na jízdní kola,
veﬁejnou dopravu a více pouÏívali své
nohy. Církve tak reagují na aktuální
ekologické problémy, které sebou pﬁiná‰í
souãasn˘ Ïivotní styl v oblasti lidské
mobility.
Rakousko, tak jako i jiné zemû zaÏívá
trval˘ nárÛst automobilismu. DÛsledkem
toho je mj. koncentrace ‰kodlivin v
ovzdu‰í, zv˘‰en˘ hluk a enormní zábor
prostoru pro dopravní infrastrukturu.
Ostﬁe sledovaná je nyní i produkce
skleníkov˘ch plynÛ z automobilov˘ch
motorÛ. Pﬁitom kaÏdá druhá jízda za
volantem je krat‰í 3,5 km. A pro polovinu
z tûchto krátk˘ch jízd neexistuje Ïádn˘
objektivní dÛvod.
¤ímskokatolick˘ biskup Alois Schwarz
hovoﬁí o lidské závislosti na automobilu a
v pÛstu vidí moÏnost jak se od této
nectnosti osvobozovat.
Podle Gerharda Prielera z Linecské
diecéze lze odvrácení se od automobilu
vyuÏít k vytûsnûní stresu, ke zklidnûní
uspûchaného Ïivota, k posílení lidského

zdraví, k (znovu)objevení svého okolí, a
pro zkvalitnûní Ïivotního prostﬁedí nás i
na‰ich dûti.
Omezení cestování autem ‰etﬁí i na‰i
penûÏenku, a v neposlední ﬁadû se ãlovûk
stane vnímavûj‰í a solidárnûj‰í vÛãi
spoluobãanÛm nemotoristÛm, vnímavûj‰í
vÛãi
negativním
dÛsledkÛm
automobilismu.
Zkrátka poznáte, ﬁíká ve svém kázání,
Ïe v˘fuky smrdí a dusí. Pak se dokáÏete
vÏít i do nebezpeãí, která hrozí na silnicích
dûtem, a do pocitÛ úzkosti, které proÏívají
staﬁí a ménû pohybliví.
Vytvoﬁení udrÏitelné mobility je pro nás
kﬁesÈany hluboká mravní záleÏitost a
konkrétní v˘raz na‰í odpovûdnosti vÛãi
stvoﬁení. VÏdyÈ vûﬁíme, Ïe Zemû nám
byla svûﬁena sam˘m Stvoﬁitelem,
abychom o ni ﬁádnû peãovali a abychom
ji chránili pro budoucí generace.
Na pÛst navazují i dal‰í akce, jako je
napﬁíklad sepisování podnûtÛ pro
veﬁejnou správu za zlep‰ení podmínek
cyklistÛ a pû‰ích, ale nabízí se i moÏnost
získat ‰estit˘denní slevu na veﬁejnou
dopravu. A po bohosluÏbách si dokonce
mÛÏete nechat své jízdní kolo poÏehnat.
A jak pﬁijali tuto církevní iniciativu vûﬁící?
- Podle hodnotící studie trierské university
se do loÀského automobilového pÛstu

Co je to tzv. Colon hydroterapie - v˘plach tlustého stﬁeva
a jak˘ v˘znam má pro ãlovûka?
V˘plach tlustého stﬁeva, neboli Colon hydroterapie, je spolehliv˘ a efektivní zpÛsob
ãi‰tûní odpadov˘ch látek a usazenin z tlustého stﬁeva bez pouÏití lékÛ.
Tato metoda ãi‰tûní organismu je uÏ po nûkolik let velice populární v Evropû.
Za postupného zavádûní teplé filtrované vody se odpadové látky nacházející se v
tlustém stﬁevû postupnû zmûkãují a uvolÀují, ãehoÏ v˘sledkem je vylouãení tûchto
neãistot pﬁirozen˘m pohybem stﬁev z tûla. Tato metoda také umoÏÀuje odstranit z
tûla toxiny, pﬁípadnû parazity. V prÛbûhu terapie, která trvá pﬁibliÏnû 45 minut se
stﬁídá nûkolik plnících a vyprazdÀovacích cyklÛ. âistící efekt Colon hydroterapie
sniÏuje stﬁevní neprÛchodnost, coÏ mÛÏe b˘t velmi nápomocné lidem trpícím
zácpou, jako i ãásteãnû zabraÀuje rozmnoÏování nepﬁízniv˘ch baktérií v tlustém
stﬁevû.
Na závûr terapie, kdyÏ je tlusté stﬁevo vyãi‰tûné je vhodné aplikovat pﬁírodní
pﬁísady, které pomáhají vytváﬁet harmonii stﬁevní flóry. Tûmito pﬁísadami jsou napﬁ.
chlorofyl pocházející z alfafy nebo elektrolyty, které obsahují sodium, potasium a
magnesium.
Dne‰ní moderní technologie zaruãuje klientovi bezpeãnost, hygienu a pohodlí.
Proã se máme starat o svoje tlusté stﬁevo?
Tlusté stﬁevo je ãistící systém na‰eho tûla. Je to místo, kde se shromaÏìuje a ukládá
zbytkov˘ odpadov˘ materiál. Vût‰ina z nás mu vûnuje jen malou pozornost, pokud
jsme zdraví a netrpíme zrovna zácpou nebo prÛjmem. Av‰ak nejlep‰í, co pro své
tûlo mÛÏeme udûlat je pravidelnû ho zevnitﬁ ãistit. Poãet opakování ãi‰tûní je
individuální a závisí na mnoÏství pﬁedchozích ãi‰tûní a celkové Ïivotosprávû.
Doporuãuje se, abychom si organizmus vyãistili minimálnû vÏdy pﬁi zmûnû roãních
období. Velmi dÛleÏité je ãi‰tûní na jaﬁe a na podzim.
V ãem nám Colon hydroterapie mÛÏe pomoci?
Na posílení imunitního systému, pﬁi chronické únavû, pﬁi zácpû a nad˘mání; velmi
dÛleÏitá je jako prevence rakoviny tlustého stﬁeva a koneãníku, pﬁi koÏních potíÏích,
sniÏování váhy, alergiích, pﬁed kolonoskopick˘m vy‰etﬁením a operaãními zákroky
a v mnoha dal‰ích pﬁípadech. Zdraví a nemoc obojí má koﬁeny v tlustém stﬁevû. (Dr. Norman W.Walker)
BODY CLEANING
***

***Dopﬁejte svému tûlu oãistu a uvolnûní***
Nová klinika na 1560 Bloor St. W.(Bloor/Dundas) se tû‰í na Va‰i náv‰tûvu.

!!!Nyní 20% sleva!!!

BODY CLEANING & COLON
HYDROTHERAPY
1560 Bloor St.W.(Bloor/Dundas)
Tel.: 647-201-7434 nebo 416-242-7434 (záznamník)
Poãáteãní konzultace zdarma, mluvíme ãesky a slovensky, parkování zdarma.

Pro zkvalitnûní Va‰eho Ïivota Vám vypracujeme individuální
ozdravovací program.
***
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nejvíce zapojila vûková kategorie 36 - 50
let, a to jak z mûst, tak i z venkova, muÏi
i Ïeny stejn˘m dílem. Akce je hodnocena
jako úspû‰ná, mnozí úãastníci pÛstu
dlouhodobû zmûnili ve vztahu k mobilitû
své chování. Auta tak i po velikonocích
pr˘ daleko ãastûji zÛstávala ve sv˘ch
garáÏích.
Miroslav Petr - Hradec Králové
Zdroj www.autofasten.at
***

Globální oteplování
pod zorn˘m úhlem
budoucnosti

„Na‰e poznání je jen ãásteãné, na‰e
prorokování je jen ãásteãné“. Na tato
slova apo‰tola Pavla (1K 13,9) se
odvolává ãlánek jistého renomovaného
zpravodajského serveru ve sv˘ch
aktualitách z roku 2020, pojednávající o
politické události ãíslo jedna, o
mezinárodní klimatologické konferenci
vûnované globálnímu oteplování.
„Zprvu se o celkovém oteplování planety
jen nesmûle ‰pitalo, pozdûji uÏ vûdci ve
své vût‰inû, aãkoliv byli ãasto vysmíváni
a jejich závûry zpochybÀovány, tvrdili, Ïe
globální oteplování v posledních
desetiletích je zapﬁíãinûno zv˘‰enou
koncentrací skleníkov˘ch plynÛ, aniÏ by
tehdy na kohokoliv ukazovali prstem,“
pí‰e server.
„Ale právû pﬁesnû pﬁed 13 lety, 2. února
2007 z Mezinárodního panelu pro zmûny
klimatu (IPCC) v PaﬁíÏi zaznûlo jasné,
nepﬁeslechnutelné varování: Globální
oteplování je od poloviny 20. století velmi
pravdûpodobnû zpÛsobeno ãinnosti
ãlovûka. DÛraz na sousloví velmi
pravdûpodobnû byl tehdy povaÏován za
revoluãní a pﬁelomov˘. SkeptikÛm z ﬁad
politikÛ a ekonomÛ se ‰kvíra pro jejich
úãelové relativizování je‰tû více zúÏila a
v‰eobecnû se vûﬁilo, Ïe toto memento
dokáÏe lidstvo vyburcovat.“
„Dnes jiÏ jsou vûdci pevnû pﬁesvûdãeni,“
odvolává se server na nejnovûj‰í
konferenãní usnesení z roku 2020, „Ïe
dokáÏi stanovit konkrétní míru
odpovûdnosti kaÏdého jednotlivce podle
vzorce jeho spotﬁebitelského chování. A
podle oãekávání, za nejvût‰í hﬁí‰níky
oznaãují jednoznaãnû uÏivatele
motorov˘ch vozidel.“
âlánek zmiÀuje i názor druhé strany, k
ãemuÏ si zﬁejmû s potû‰ením vybral reakci
známého ãeského skeptika a
exprezidenta, kter˘ jiÏ od devadesát˘ch
let minulého století ve‰keré vûdecké
závûry potvrzující existenci globálního
oteplování popírá. I tentokrát z jeho slov
ãi‰ela státnická rozhodnost, neboÈ pr˘
bez jakéhokoliv náznaku pochybnosti
zvolal: „Neskuteãné! Odpovûdnost je
univerzální. A neexistuje jedin˘ relevantní
dÛvod se v ní nimrat a bez dÛkazÛ
obviÀovat urãité skupiny obyvatelstva.
Tyto katastrofické a moralistní
pseudoargumenty jsou mi od poãátku
bytostnû cizí.“
K nejnovûj‰í rezoluci svûtové vûdecké
obce klimatologické se nechal sly‰et ze
svého doÏivotního vyhnanství i staﬁiãk˘
tibetsk˘ dalajláma: „Buddhisté, podobnû
jako kﬁesÈané, za posledních tﬁináct let
proti globálnímu oteplování nic neuãinili.
Buì svádûjí v‰echno na vût‰inovou
ateistickou spoleãnost, nebo se pohodlnû
schovávají za alibismus, Ïe Stvoﬁitel za
nû nakonec stejnû v‰echno vyﬁe‰í.“
„V muslimsk˘ch zemích“, rozebírá reakce
server, „zpráva z konference vyvolala
dal‰í posílení nenávisti vÛãi hlavnímu

viníkovi klimatické hrozby, západní
prÛmyslové civilizaci.“ Ta ústy sv˘ch
pﬁedstavitelÛ „volá po dal‰ích a stále
pﬁísnûj‰ích technologick˘ch opatﬁeních.
A jako vÏdy,“ sarkasticky poznamenává
autor ãlánku na serveru, „vût‰ina tûchto
apelÛ vy‰umí pﬁi kalkulaci ekonomick˘ch
podmínek zachování standardu Ïivotní
úrovnû voliãÛ toho kterého politika, té
které politické strany. Jako by demokracie
na tuto v˘zvu doby nedokázala adekvátnû
odpovûdût.“
„Více neÏ unavené hlasy ekologÛ jsou
sly‰et pﬁedstavitelé náboÏensk˘ch
sektáﬁsk˘ch hnutí, hnutí rostoucích v
posledních letech jako houby po de‰ti.
Hrozí pekeln˘m ohnûm a vûãn˘m
zatracením v‰em nevyveden˘m
správcÛm boÏího domu od vládních
establi‰mentÛ aÏ po tradiãní zkostnatûlé
církve a planû filosofující intelektuální
kruhy.“
âlánek server uzavírá pesimistick˘m
tvrzením, Ïe „Bezbolestné technologické
ﬁe‰ení, v nûÏ stále doufá vût‰inová
spoleãnost, trvale pokulhává za závûry
klimatologÛ. Ekologická revoluce hlav a
srdcí zÛstává nadále pouh˘m snem
takov˘ch vizionáﬁÛ, jak˘m byl kdysi,
rovnûÏ ãesk˘ politik, Josef Vavrou‰ek.“
„Svût ve své neschopnosti tak stále více
pﬁipomíná zaklet˘ zámek ·ípkové
RÛÏenky. Od roku 2007 se nic
podstatného pokud jde o pﬁikládání pod
kotel globálního oteplování nevyﬁe‰ilo,“
jsou poslední slova vybraného ãlánku.
S laskav˘m svolením citovaného serveru
Miroslav Petr - Hradec Králové
***

Penze v âechách
VáÏení,
Chtûl bych upozornit v‰echny Kanaìany
- dÛchodce ãeského pÛvodu, Ïe pokud
se vrátí na stará kolena zpût do rodné
vlasti a stanou se rezidenty âeské
republiky, ãeká ho doma poﬁádné
pﬁekvapení. Podle smlouvy o dvojím
zdanûní mezi Kanadou a âR se nevyhnou
‰ikanování ze strany Finanãních úﬁadÛ v
âeské republice. Kanadská International
Tax Service v Ottavû zasílá pravidelná
hlá‰ení o v˘‰i roãních dÛchodÛ do âeské
republiky. Tady podle interpretace
místních Finaãních úﬁadÛ podléhají tyto
dÛchody zdanûní. Dne‰ní limit
nepodléhající zdanûní je 198 tisíc coÏ je
zhruba 11 tisíc dolarÛ za rok!!! Pﬁi
dne‰ních cenách v âR je to tak na
pﬁilep‰ení k Ïebrání a vybírání popelnic.
Ostatní je tvrdû zdanûno a pﬁipoãítává se
to k jakémukoliv v˘dûlku v âR. Ani na
Ministerstvu Financí ani na Finanãních
ﬁeditelstvích Vám k tomu neposkytnou
Ïádné informace, ale chtûjí jen tvrdû
vymáhat podíl z tûchto penzí. V podstatû
to znamená, Ïe penze je zdanûná tady v
âR. TakÏe Vás místní komunisti nejen
vyhnali, ale je‰tû Vás pﬁi návratu poﬁádnû
okradou. Pﬁeãtou si jen nûjakou úmluvu
a aniÏ by tomu rozumûli (interpretaci této
smlouvy tady nikdo nerozumí) tak podle
toho jedou. Pokud má nûkdo s tímhle
podvodem nûjaké zku‰enosti, nechÈ mi
dá vûdût na email: kasvobod@vol.cz.
Na Kanadské ambasádû o tom sice vûdí,
ale nemohou nebo nechtûjí do této vûci
zasahovat. Jedná se o postih kter˘ Ïádn˘
úﬁad tady v âR neﬁe‰í, ale pokud nûkdo
nezaplatí hrozí mu pokuty a penále a
soudní v˘lohy. Mezitím státu unikají
miliardy z daÀov˘ch podvodÛ, které nikdo
neﬁe‰í.
Ing Karel Svoboda, Praha
***
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Na okraj

Hudobno - poetické
Skvosty s Valentínom
DÛvody, proã Valentin byl prohlá‰en za
svatého, moÏná nejsou zcela jasné, ale to
nijak nepﬁekáÏí, aby se sv. Valentin nestal
symbolem romantického vztahu mezi muÏem
a Ïenou (a v poslední dobû snad i jiné mutace
vztahÛ). Den, kter˘ je mu zasvûcen, se
oslavuje ‰ampaÀsk˘m, rÛÏemi, bonbóny...
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor v Torontû
den oslavil koncertem ve svém kostele 11.
února 2007.
V programu, kter˘ byl uvádûn Rev. Jánem
Banko, vystoupili: Milan Brunner (flauta);
Marta Laurincová (klavír); Bohdan Turok (bicí);
Ján Vaculík (baryton); Olena Slywynska
(mezzosoprán); Renita Rietz (soprán); Olga
Turoková, Bohu‰ Máca, Katarína Homolová,
Klára Petrová (recitovala ShakespearÛv
Sonet) a Peter Hamva‰ recitovali poezii a
ãetli prózu.
Mezi skladateli, jejichÏ díla byla provedena,
najdeme pouze jedno ãeské ãi slovenské
jméno: Franti‰ek Benda. Johann Sebastian
Bach byl zastoupen ãtyﬁmi skladbami (vãetnû
Ave Maria), Franz Schubert dvûma a po jedné
pﬁispûli Gabriel Fauré, Fréderic Chopin, Léo
Delibes, Leonard Bernstein, Georges Bizet,
Christoph Willibald Glück. Bob Thiele &
George David Weiss (What a Wonderful
World) and John Lennon & Paul McCartney
(Michelle). Z básníkÛ, jichÏ ver‰e byly
recitovány, jsem znal pouze Jaroslava Seiferta
a FráÀu ·rámka.
Sly‰el jsem dost koncertÛ (a sám jich pár
organizoval), abych mohl alespoÀ rámcovû
ocenit úroveÀ programu i v˘konÛ. Tento
koncert byl mimoﬁádn˘ - v na‰ich pomûrech
snad srovnateln˘ s koncertem, kter˘ jsme
uspoﬁádali ve Victoria University Chapel 28.
bﬁezna 1992 k oslavû narozenin Jana Amose
Komenského a v kterém vystoupili: Milan
Brunner (ano, tent˘Ï Milan Brunner, kter˘ aãkoliv o‰klivû nachlazen˘ - hrál ve dvanácti
ãíslech leto‰ního koncertu), Milan Ichniovsk˘,
Antonín Kubálek, Dagmar Ledlová Kopeck˘,
Oskar Morawetz, Dagmar Rydlová, Valerie
Siren a Ivan Îenat˘. Na programu byly mimo
jiné skladby Oskara Morawetze, Gabriela
Fauré a Antonína Dvoﬁáka. Tedy program a
obsazení, s kter˘m b˘t srovnáván, je nemalou
poctou. V tomto pﬁípadû zaslouÏenou.
***

MorawetzÛv Memorial to
Martin Luther King
v MacMillan Theatre
Nûkdy v roce 1966 rusk˘ cellista Mstislav
Rostropoviã poÏádal Oskara Morawetze, aby
pro nûj napsal cellov˘ koncert. Inspirace se
dostavila teprve v lednu 1968: smrt Martina
Luthera Kinga. Skladba sv˘mi tóny líãí Ïivot
ãerno‰ského vÛdce (a faráﬁe) ve ãtyﬁech
sekcích: dramaticky chaotická první ãást,
druhá ãást inspirovaná “pochodem svobody”
Memphisem, konãícím osudn˘m v˘stﬁelem; v
tﬁetí ãásti sly‰íme v˘kﬁik bolesti následovan˘
tich˘m Ïalem a v poslední ãásti zaznívá
spirituál Free at Last, kter˘ King citoval ve své
historické ﬁeãi “I Have a Dream”. Morawetzova
skladba byla hrána mnoha cellisty, vãetnû Yo
Yo Ma k 25. v˘roãí Kingovy smrti v roce 1993
s New York Philharmonic ﬁízen˘m Kurt
Masurem. Na oslavu Morawetzov˘ch 90.
narozenin byla provedena kanadskou
cellistkou Shaunou Rolstonovou 10. února
2007 v MacMillan Hall na koncertu hudební
fakulty Torontské univerzity. K pamûtihodnosti
vyprodaného koncertu vedle nádherného
v˘konu nejlep‰í kanadské cellistky pﬁispûla
pﬁítomnost oslavence, konferenciérem
programu slavnostnû uvítaného jako velkého
kanadského hudebního skladatele.
***

Dvoﬁák v Roy Thomson Hall
The Toronto Symphony Orchestra uvádí v
pﬁí‰tí sezónû (2007-8) sérii tﬁí koncertÛ pod
názvem Dvoﬁák Signature Series. Vlastnû
dvû série. V obou sériích dominují Dvoﬁákovy

Toronto/Kitchener
skladby: 24. a 25. ﬁíjna 2007 Symfonie ã. 8; v
programu 28. listopadu 2007, nazvaném A
Czech Journey usly‰íme vedle Dvoﬁákova
Cellového koncertu, Mozartovu PraÏskou
Symfonii a Concerto for 2 String Orchestras,
Piano a Timpani Bohuslava MartinÛ; 13. a 14.
února 2008 je na poﬁadu Dvoﬁákova Symfonie
ã. 6.
A Czech Journey je na poﬁadu i v sérii Matinee
Masterworks a v sérii Mini Matinee
Masterworks 29. listopadu 2007.
***
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Janáãek
na scénû Kanadské opery
Richard Bradshaw, generální ﬁeditel
Kanadské opery, kter˘ má daleko nejvût‰í
zásluhy o postavení nového domova pro
operu v Torontu, Four Seasons Centre for
the Performing Arts, je obdivovatelem
Janáãkova díla: povaÏuje Janáãka za
druhého nejvût‰ího skladatele své doby,
hned po Benjaminu Brittenovi. Uvedl v
Torontu vût‰inu Janáãkov˘ch oper - vlastnû
snad v‰echny kromû Z mrtvého domu. A je
to tato opera - zhudebnûní temného
Dostojevského tématu sibiﬁského
vûzeÀského tábora (koncentráky na Sibiﬁi
mají dlouhou historii), kterou uvede a bude
dirigovat v pﬁí‰tí sezónû, 2007-08. Premiéra
je stanovena na 2. února 2008. Opera má
skvûlé obsazení, vãetnû Roberta
Pomakova. Vystoupí v ní i vynikající ãesk˘
basista, kter˘ Toronto nav‰tívil minul˘ rok,
Zdenûk Plech.
***

Jiﬁí Koﬁistka - 80
V nedûli 4. února 2007 oslavilo témûﬁ
padesát krajanÛ spolu s jeho paní Ann a
dal‰ími ãleny rodiny v krajanské restauraci
v St. Jacobs 80. narozeniny starosty
Kanadského Sokola, Jiﬁího Koﬁistky. Jan
Waldauf, kter˘ poﬁad oslav ﬁídil, pronesl
hlavní zdravici, ale blahopﬁání pﬁi‰la i z
jin˘ch sokolsk˘ch jednot a jin˘ch organizací
i od osobních pﬁátel Jiﬁího. V‰ichni se shodli
v tom, Ïe Jiﬁí Koﬁistka se bohatû zaslouÏil
nejen o Sokol, ale o krajansk˘ Ïivot vÛbec,
vãetnû âeského a Slovenského sdruÏení v
Kanadû. V závûru formální ãásti oslavy mu
starostka Torontské sokolské jednoty Hana
Jurásková pﬁedala kytici a vzácnou knihu o
létání.
Jiﬁí se narodil 11. února 1927 v
Michalovcích na v˘chodním Slovensku a
dosud Ïije pln˘ a zajímav˘ Ïivot. Od dûtství
chtûl b˘t pilotem. Po skonãení prÛmyslovky
byl pﬁijat do ãs. letecké akademie. Studia
dokonãil, ale neÏli mohl zaãít svoji kariéru,
komunisté se zmocnili vlády a Jiﬁí byl
vylouãen z odborové organizace pilotÛ.
Rozhodl se k útûku a to je sám o sobû
materiál pro kníÏku. Skonãil v uprchlickém
táboﬁe v Západním Nûmecku, kde se mu
podaﬁilo získat pilotsk˘ list. Odejel do Anglie
v nadûji, Ïe bude pﬁijat do britského letectva,
ale britské letectvo - následkem intervence
ãs. vlády - pﬁijímalo pouze letce, kteﬁí slouÏili
v britském letectvu za Druhé svûtové války.
Jiﬁí pﬁesídlil do Kanady, doufaje, Ïe se mu
podaﬁí najít zamûstnání jako pilot, ale
nakonec byl rád, Ïe byl pﬁijat jako
konstruktér u spoleãnosti Crane Ltd. (Jan
Masaryk byl jednu dobu manÏelem dcery
zakladatele této spoleãnosti). Pﬁí‰tím jeho
zamûstnavatelem byla spoleãnost TransCanada Airlines (dnes Air Canada), kde aÏ
do zru‰ení této pozice pracoval jako “flight
engineer”.
Jiﬁí Koﬁistka pﬁed dvûma roky mûl problémy
se srdcem, ale vyãistili mu cévy a ujistili ho,
Ïe má pﬁed sebou dobr˘ch dvacet let. A Jiﬁí
nejen, Ïe na to vypadá, ale podle toho i
Ïije: lyÏuje, hraje tenis, plave...Pﬁejeme
mu, aby se té stovky doãkal stejnû
usmûvav˘ a zdatn˘ jako je dnes.
Josef âermák
***

Dítû

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

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

SLOVAKOTOUR
âSA WINTER AND SPRING SPECIAL SALE

589.00 Prague, Brno, Bratislava
629.00 Ko·ice
1. May-20. May: 689.00 Prague, Brno, Bratislava, Ko·ice
21. May-08. Jun: 749.00 Prague
799.00 Brno, Bratislava, Ko·ice
22. Jan-23. Apr:

Taxes: Prague, Brno 205.00; Bratislava, Kosice 272.00,Special ends 28 Feb 2007

ALITALIA SUMMER SPECIAL
09Jun-15Aug 2007 PRAGUE 1049.00 taxes 239.00
Ont. reg. # 1032252

E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4
Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461
Fax: (416) 867-8657

Ing. Miroslav Princ, MBA
Retirement & Estate planning
• RRSP a investiãní fondy
• Îivotní a jiné poji‰tûní
• DaÀové v˘hody pro podnikatele
• Bezplatné konzultace

Freedom 55 Financial
divize London Life Insurance Company
Mississauga, ON

Tel. 905-276-1177 ext. 586
miroslav.princ@freedom55financial.com
www.freedom55financial.com
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Kdo se snaÏí, najde co ho blaÏí...
„Mnoho vûcí se zlep‰ilo,“ ﬁekl jsem onehda
Jimovi, kdyÏ zas horlil a chytal se za
hlavu, Ïe v‰ecko jde od deseti k pûti a
definitivní konec svûta se blíÏí.
Jim se bojovnû napﬁímil, napﬁáhl ke mnû
obû ruce jakoby mne lákal do své náruãe
a opakoval v˘zvu: „Dej mi pﬁíklad, dej mi
pﬁíklad zlep‰ování…“
„Snadno,“ ﬁekl jsem, „v domácnostech
lidé uÏ nemají tolik papou‰kÛ co mívali…“
Jim udiven otevﬁel ústa, protoÏe zrovna
dlouze hanil ‰kolství, a já mohl pokraãovat:
„Jako mal˘ kluk jsem vozil na‰e rádio do
opravy k panu Motlochovi; pan Motloch,
havíﬁsk˘ dÛchodce, spravoval rádio na
stole v kuchyni. Na bid˘lku opodál sedûl
papou‰ek a skﬁehotal stra‰nû sprostû.
Pﬁi vstupu do kuchynû na mû volal s

papou‰ãím pﬁízvukem „Co nese‰, vole, co
nese‰, vole!“ A to opakoval dokud mu pan
Motloch nedal oﬁí‰ek.
Pan Motloch papou‰ka káral slovy „Ty
sráãi!“ A papou‰ek skﬁehotal „Ty sráãi!“
UÏ v deseti letech jsem rozeznal, proã
mne na‰i posílají s rádiem - aby se sami
vyhnuli posezení v Motlochovû kuchyni
se sprost˘m papou‰kem.
Pan Motloch od‰rouboval zadní
papundekl z rádia, ofouknul lampy a bruãel
„Sakra práce“ (ve skuteãnosti ﬁíkal „Kurva,
práce,“ ale to je nespisovné) a papou‰ek
s gustem skﬁehotal z bid˘lka „Sakra práce,
sakra práce!“
âasto pan Motloch provedl opravu na
poãkání; já si s papou‰kem opakoval
v‰ecka sprostá slova, která jsem doma

Hotel Questenberk, Úvoz 15, 110 00 Praha - 1 Hradãany, tel.: 220 407 600
Provozovatel: D.A.M.O. s.r.o., K vinicím 386. 160 00 Praha 6
Zapsáno v obchodním rejstﬁíku, vedeném Mûstsk˘m soudem v Praze oddíl C,
vloÏka 20351
IâO 49 24 25 12 DIâ 006- 49 24 25 12

Kam v Praze?
Hotel Questenberk - v budovû z dob vlády Rudolfa II. (1610 ), kter˘ se
nachází mezi Strahovsk˘m Klá‰terem a Loretánsk˘m námûstím - 500 m od
PraÏského Hradu Vás srdeãnû zve ke strávení pﬁíjemn˘ch chvil ve ”staré
vlasti ” .
Nabízíme komfort spojen˘ s neopakovateln˘m v˘hledem na panorama
praÏsk˘ch památek z hotelov˘ch pokojÛ - za pﬁijatelné ceny.
Hotel Questenberk vznikl po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2003 v budovû,
kterou nechal postavit první praÏsk˘ Opat Kaspar Questenberk..
PROTECTUI PAUPERUM - BLIÎNÍM KU PROSPùCHU - to byl jeho
zámûr a v dne‰ní uspûchané dobû se i my snaÏíme naplÀovat jeho my‰lenky,
slouÏit jako oáza klidu pro krajany, kteﬁí se rádi vracejí ke sv˘m koﬁenÛm....
Nabízíme Vám 30 pokojÛ, vybaven˘ch rustikálním dﬁevûn˘m nábytkem,
vybaven˘ch ve standardu 4*. V‰echny pokoje jsou vybaveny kouﬁov˘m a
poÏárním detektorem. Nekuﬁácké pokoje a pokoje pro alergiky jsou
samozﬁejmostí.
Dal‰í informace získáte na na‰ich stránkách : www.questenberk.cz
Pi‰te, volejte ! hotel@questenberk.cz, nebo 011-420 220 407 600,
GSM : 011-420 605 243 235.

nesmûl ﬁíkat, abych nedostal v˘prask, a
pan Motloch na mne mrkal a ﬁíkal, Ïe tomu
papagajovi ten zobák zaletuje pájkou.
Byla-li oprava rádia sloÏitûj‰í, coÏ se dalo
poznat podle toho, Ïe se pan Motloch a
papou‰ek pﬁekﬁikovali neslu‰n˘mi slovy
posílaje rádio do otvoru lidského tûla,
kter˘ se obvykle zakr˘vá kalhotami, a pan
Motloch mne poslal domÛ, aÈ pﬁijdu zítra,
a papou‰ek do m˘ch zad volal „Di do
hajzlu, di do hajzlu...“
Rádio bylo staré z první republiky, a
dûdeãek poslouchal kaÏd˘ veãer Hlas
Ameriky anebo KKK (Kohout Kokrhal
Komentáﬁ) ze Svobodné Evropy, a proto
jsem to rádio nosil k Motlochovi ãasto,
nûkdy i dvakrát za zimu, kdyÏ se dûdeãek
zvlá‰È hnûval a tloukl pûstí do stolku, na
kterém stálo rádio, diody a triody se v
rádiu chvûly a uvolÀovaly, a dûdeãek
proklínal bol‰eviky sprost˘mi vûtami.
Babiãka mi ﬁíkala, kdyÏ jsem ‰kemral o
papou‰ka jako mají u MotlochÛ, Ïe
nemÛÏeme mít papou‰ka, protoÏe by nás
zavﬁeli, a já nevûdûl, co to znamená, kdyÏ
papou‰ek uÏ je zavﬁen˘ v kleci.“
Bylo zjevné, Ïe se Jim m˘m vzpomínáním
baví, a Ïe debata o bídném ‰kolství ho
bavit pﬁestala a tak jsem pokraãoval.
„Chodil jsem na hodiny klavíru k paní
Kubátové, která byla hroznû stará; na
hlavû mûla paruku, pod kterou ji svûdila
hlava a ona si co chvíli dlouh˘m
ukazováãkem zajela pod paruku a
podrbala si lebku. Paruka i ten prst pod
parukou mne velice fascinovaly, ale je‰tû
víc velik˘ papou‰ek v kleci na stole;
naz˘vala ho Ara.
Ara dostal od kaÏdého studenta jablko,
coÏ mi paní Kubátová ﬁekla pﬁi první lekci
klavíru, a tak jsem Arovi nosil jablka.
Ara volal na uvítanou „Cos pﬁines, moulo?“
a kdyÏ jablko dostal, drÏel ho v drápech a
okusoval. KdyÏ nedostal, taky volal „Cos
mi pﬁinesl, moulo!“ furt dokola, aÏ mu paní
Kubátová pﬁikryla klec plátnem.
Jak jsem pﬁehrával domácí cviãení z
uãebnice Clementise, Ara láteﬁil „To je
prÛser, to je prÛser,“ a paní Kubátová se
za‰klebila a ﬁekla, Ïe ten hloup˘ pták
dobﬁe ví, co si ona sama myslí o mém
hraní na klavír.

Zaãal jsem cviãit na klavír více, hlavnû
kvÛli Arovi, ale pták mé lep‰í pﬁehrávky
hodnotil poﬁád stejn˘m skﬁehotav˘m
odsudkem „To je prÛser, to je prÛser!“
Paní Kubátová mi vyprávûla, Ïe má toho
papou‰ka ãtyﬁicet let, a Ïe patﬁil jednomu
profesorovi angliãtiny, kter˘ ho nauãil klít
anglicky, a Ïe to papou‰ek zapomnûl.
Teprve za mnoho let, kdyÏ jsem se horlivû
uãil anglicky, pochopil jsem, Ïe papou‰ek
mne nevítal slovy „UÏ jsi tu,“ ale ﬁíkal
anglicky „Fuck you!“
„Proã lidé neuãí papou‰ky nûjaké
vzne‰ené ﬁeãi, tﬁeba Pythagorovu vûtu
nebo Ludolfovo ãíslo pro v˘poãet
kruÏnice?“
Jim vzal otázku jako otevﬁení debaty a
povûdûl mi svou vzpomínku na papou‰ka.
„Moji prarodiãe z matãiny strany, Whiteovi,
téÏ mûli doma papou‰ka, téÏ skﬁehotal
jenom sprostá slova a uráÏel hosty, kteﬁí
se tomu smáli.
Dûdeãek papou‰ka káral sprost˘mi
v˘hruÏkami a dával mu sluneãnicová
semínka.
Prarodiãe mûli papou‰ka mnoho let;
papou‰ek sedával na lustru anebo lítal po
pokoji; babiãka ﬁíkala, Ïe toho ptáka
zaﬁízne, kdyÏ ji v kuchyni pﬁi vaﬁení bral
kousky jídla, která krájela do polévky. Ale
oba toho papou‰ka milovali...
K nûjakému Ïivotnímu v˘roãí se houf
jejich potomkÛ (dvanáct) sloÏil na poﬁízení
zrcadlové stûny do ob˘váku, po které
babiãka touÏila, ale jako ‰etrná hospodynû
na to nikdy nemûla peníze.
Pﬁi‰el ﬁemeslník a obloÏil jednu stûnu
ob˘váku zrcadlov˘mi panely, pr˘ se tím
pokoj zvût‰í a více prosvûtlí. Babiãka mûla
z této úpravy velikou radost, dûdeãek
ﬁíkal, Ïe to je ‰vindl pro oãí.“
„Ale nejvíc to postihlo papou‰ka,“ vyprávûl
Jim.
KdyÏ prvnû vpustili papou‰ka do
zrcadlového pokoje, papou‰ek se rozletûl
do nového prostoru, a v plném letu vrazil
zobákem do zrcadla takovou silou, Ïe
spadl v mrákotách na koberec.
Babiãka, zdû‰ená tímto v˘vojem zvedla
ptáka za bezvládná kﬁídla, poloÏila na
pohovku a zkoumala, jestli se nezabil.
Dûdeãek pﬁihlíÏel poskytování první
pomoci barevnému ptákovi, vrtûl hlavou,
a ﬁekl, Ïe chápe, Ïe papou‰ek se chtûl
proletût do zrcadlového prostoru - do toho
‰vindlu pro oãi, ale Ïe nechápe, jak to, Ïe
papou‰ek nevidûl, Ïe letí pﬁímo do hlavy
jinému papou‰kovi v zrcadle.
JenÏe opakované naráÏení hlaviãky
papou‰kovi nesvûdãilo a chcípnul.“
„A koupili si prarodiãe nového?“ zeptal
jsem se.
Nekoupili. Sice mluvili o tom, Ïe papou‰ka
koupí, ale jejich dûti upozorÀovali na to, Ïe
uÏ sami mají dûti, a Ïe papou‰ci mluví
zpravidla sprostû…
„Jak˘ je to v nás pud,“ mudroval Jim, „Ïe
uãíme papou‰ky sprostá slova? Stejnû
hledáme ve slovníku sprostá slova; a v
cizím jazyce se uãíme sprosÈárny...“
„Asi jsme od pﬁirození pﬁisprostlí,“ rozjímali
jsme, „a civilizace nás vede a nutí k obecné
slu‰nosti. Pﬁece v‰ak ale rádi sklouzneme
k pﬁirozenosti, kdyÏ se naskytne
pﬁíleÏitost,“ shrnul Jim.
„Tak vidí‰, ﬁekl jsem, Ïe bez papou‰kÛ
jsou domácnosti ãist‰í a slu‰nûj‰í…“
Jim ﬁekl, Ïe nyní vidí svût mnohem
optimistiãtûji a roze‰li jsme se kaÏd˘ sv˘m
smûrem.
Zdravím a pﬁeji hezk˘ den a v‰ecko dobré
na kaÏdém kroku!
Ross Firla - Sudbury
***
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Anna Sztu‰ková
24. 6. 1918 - 14. 12. 2006
Anna Sztu‰ková sa narodila do rodiny
Czinege v maìarskom Szöde. Ako 1819 roãná prijala JeÏi‰a Krista ako svojho
osobného Spasiteºa. Po 2. svetovej vojne
sa spolu s manÏelom a synom Michalom
presÈahovali na Slovensko, kde sa
manÏelom Sztu‰kov˘m narodil druh˘ syn,
Ondrej.
Po smrti svojho manÏela sa Anna
Sztu‰ková presÈahovala v roku 1990 do
Kanady a usadila sa v rodine svojho syna
Ondreja, majiteºa re‰taurácie v
ontarijskom Meaforde. Takto mohla byÈ
nablízku aj synovi Michalovi s rodinou,
ktor˘ b˘va neìaleko od svojho brata
Ondreja. Anna sa s láskou venovala svojej
najbliÏ‰ej rodine v Kanade a bola vÏdy
pripravená pomôcÈ tam, kde to bolo
najviac potrebné.
Pán Boh odvolal Annu Sztu‰kovú z
ãasnosti do veãnosti dÀa 14. decembra,
2006 v poÏehnanom veku 88 rokov.
Pohreb sa konal v sobotu, 16. decembra
v Meaforde. Na Annu Sztu‰kovú s láskou
spomína aj âeskoslovensk˘ baptistick˘
zbor v Toronte.
Ján Banko
+++

Mgr. Milo‰ ·olc st.
29. 9. 1911 - 15. 1. 2007
Bratr kazatel ·olc st. se narodil v Brnû ve
velmi chudé rodinû krejãího Josefa ·olce
a jeho manÏelky Aloisie. JiÏ od útlého
mládí musel vypomáhat své rodinû
pﬁíleÏitostn˘m v˘dûlkem na tenisov˘ch
kurtech. Tam se mu naskytla první
pﬁíleÏitost vûnovat se tenisovému sportu.
Díky svému nadání se stal jiÏ ve sv˘ch
ãtrnácti letech tenisov˘m trenérem a v
tomto sportu postupnû dosáhl znaãn˘ch
úspûchÛ. Od sv˘ch osmnácti let aÏ do
zaãátku druhé svûtové války se
pravidelnû zúãastÀoval profesionálních
mistrovství svûta.
Na duchovní v˘voj mladého Milo‰e mûla
podstatn˘ vliv pﬁedev‰ím jeho maminka.
Chodila s dûtmi do brnûnského
baptistického sboru na Smetanovû ulici,
zde se rozhodla pro cestu za Pánem
JeÏí‰em. V roce 1922 byla pokﬁtûna a
pﬁijata za ãlenku sboru. Tím se i Milo‰
dostal do obecenství a pod vliv BoÏího
Slova. Po období hledání a duchovních
bojÛ proÏil v roce 1929 znovuzrození z
Ducha svatého. Byl pokﬁtûn kazatelem
Karlem Jersákem a stal se aktivním
ãlenem brnûnského sboru.
Pﬁi svém profesionálním tenisovém
pÛsobení v Praze se seznámil se svou
budoucí manÏelkou Bohumilou Bertlovou.
Svûdãil jí o své víﬁe, zval ji do shromáÏdûní
baptistÛ, ona uvûﬁila v Pána JeÏí‰e Krista
jako svého Spasitele a byla v roce 1941
pokﬁtûná kazatelem vinohradského sboru
Josefem Tolarem. V témÏ roce pak spolu
uzavﬁeli manÏelství, v nûmÏ se jim
narodily ãtyﬁi dûti - Milo‰ (1942), dvojãata
Josef a Bohumila (1943) a Renata (1947).
Po válce krátkou dobu podnikal a byl
nadále ãinn˘ v tenisovém sportu. Doplnil
si své základní vzdûlání studiem na
gymnáziu ukonãeném maturitou v roce
1950. V témÏe roce ve vûku 38 let zaãal
studovat na Komenského evangelické
bohoslovecké fakultû v Praze. Studium
dokonãil v roce 1954. V roce 1957 byl
zvolen
kazatelem
praÏského
vinohradského sboru. Svou práci konal s
nasazením a zápalem pro nûj
pﬁíznaãn˘m, takÏe za jeho pÛsobení se
sbor duchovnû posílil a rozrostl se aÏ na
252 ãlenÛ.

Teprve na jaﬁe 1964 dostal státní
souhlas k v˘konu kazatelské sluÏby ve
sboru v Lovosicích. Ve sboru a v jeho
stanicích Litomûﬁicích, Dûãínû a Svádov
slouÏil do roku 1968. Pak pﬁijal
kazatelskou sluÏbu ve sboru BJB v
Liberci. S jeho pomocí byl zakoupen dÛm
pro úãely sboru a zapoãata stavba nové
modlitebny v kazatelské stanici v Jablonci
nad Nisou. V Liberci pÛsobil do roku
1971, kdy dosáhl dÛlchodového vûku a
kdy mu bylo sdûleno, Ïe státní správa
poãítá s tím, Ïe odejde do dÛchodu. Byl
pln˘ sil a energie a na odchod z kazatelské
sluÏby nepom˘‰lel. Do dÛchodu byl dán
proti své vÛli. Ani potom v‰ak nesloÏil

ruce v klín. Nav‰tûvoval ﬁadu sborÛ na‰í
Jednoty a slouÏil tam kázáním Slova. Na
sklonku roku 1979 jej pozval sbor
âeskoslovenské baptistické konvence v
Torontu k doãasné kazatelské sluÏbû,
která trvala do srpna 1980.
Milo‰ ·olc st., kazatel evangelia a
b˘val˘ ãeskoslovensk˘ tenisov˘
reprezentant ode‰el neoãekávanû krátce
po pÛlnoci v pondûlí, 15. ledna po nedûli
proÏité na boholuÏbách i v rodinném kruhu.
Rozlouãení s kazatelem ·olcem se konalo v
sobotu, 3. února 2007 v modlitebnû Bratrské
jednoty baptistÛ v Praze 3.
Ján Banko
+++

Shane is a 7 yr old boy dying
of Leukemia. His wish is to
get into the Guinness Book of
Records by having the most
birthday cards.
Please send a card to
Shane
c/o Kiss FM
2001 Thurston Dr
Ottawa
Ontario K1G 6C9
Tell all friends and relatives
to do the same please.
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Drama do konce
Toronto-Pittsburgh 5:6
(0:1, 3:2, 2:2, 0:1)
Branky: 34. Antropov 9 (Ponikarovskij, Sundin), 37. Sundin
22 (Antropov, Ponikarovskij), 40. Battaglia 9 (Kilger,
Kaberle), 42. McCabe 10 Steen (O’Neill), 52. Devereaux
3 (McCabe, Battaglia) - 20. Staal 21 (Ouellet, Malkin), 24.
Staal 22 (Malkin, Nasreddine), 29. Malkin 27 (Crosby,
Gonãar) pﬁesilovka, 42. Malone 9 (Recchi, Gonãar), 54.
Talbot 7 (Whitney), 64. Staal 23 (Malkin). Stﬁely na branku:
28:28. Pﬁesilovky: 4:3. VyuÏití: 0:1. Diváci: 19620.

Nejvût‰í divácká náv‰tûva vidûla také jedno z
nejlep‰ích utkání v této sezónû. První tﬁetina pﬁinesla
vyrovnan˘ obrann˘ hokej, kdy se teprve v závûru
podaﬁilo mladému Jordanu Staalovi pﬁekonat
vynikajícího Raycrofta v brance Toronta. V druhé
ãásti hry zaãal lépe Pittsburgh a v polovinû utkání
vedl 3:0. Toronto v‰ak do konce druhé ãásti hry
dokázalo srovnat a v úvodu tﬁetí ãásti hry se dostalo
dokonce dvakrát do vedení. Nejprve po stﬁele z
dálky McCabe, po druhé po doráÏce Devereaux.
Pittsburgh v‰ak po kaÏdé srovnal. V závûru utkání
do‰lo k potyãce mezi torontsk˘m Newburym a
Ronaldem Petrovick˘m. Slovensk˘ hokejista
knockoutoval svého vyzyvatele tak dÛkladnû, Ïe
ten byl odvezen na nosítkách z ledu. Po zápase ﬁekl
Petrovick˘, Ïe to patﬁí ke hﬁe a Ïe ho tento incident
mrzí, ale Ïe doufá, Ïe Newbury bude brzy v poﬁádku.
V prodlouÏení se pak dohrávalo nejprve podle
pravidel NHL ãtyﬁi na ãtyﬁi. Pozdûji tﬁi na tﬁi a
úspû‰nûj‰í byl i tentokrát osmnáctilet˘ Jordan Staal,
kter˘ rozhodl utkání.
Po zápase jsme poÏádali obránce Pittsburghu
Josefa Melichara o rozhovor:
ABE: Josefe, vedli jste 3:0, pak Toronto otoãilo,
dvakrát vedlo, ale prodlouÏení patﬁilo opût vám,
Nutno dodat, Ïe to bylo netypické prodlouÏení
tﬁi na tﬁi…
JM: KaÏdopádnû bereme dva body. V˘hra je
nesmírnû cenná. Zápas byl dobr˘ pro fanou‰ky.
Pro nás je to ponauãení. DÛleÏité je, Ïe jsme to
dotáhli do vítûzného konce.
ABE: Jak je moÏné, Ïe muÏstvo, které vede 3:0
ztratí koncentraci a málem zápas prohraje…
JM: Stane se to jednodu‰e, jeden gól byl krátce po
tom, co skonãilo oslabení, dal‰í gól od modré,
brankáﬁ to dostal mezi nohy, nevidûl, nemûli jsme
v té fázi hry zkrátka ‰tûstí.
ABE: Jak se ti hraje v Pittsburghu, v muÏstvu,
kde kvete mládí?
JM: V Pittsburghu jsem spokojen˘, jsem zde jiÏ
sedm˘m rokem a samozﬁejmû je zde hodnû klukÛ,
kteﬁí dostávají ‰anci. VyuÏívají ji, je zde Crosby,
Malkin, Staal, Ouelllet a dal‰í, kteﬁí umûjí skórovat.
Dávají góly i tehdy, kdy se to neoãekává.
ABE: Jak to vypadá s finanãní situací muÏstva?
JM: Minimum je 28 milionÛ. My jsme asi na 26
milionech. To se srovná pﬁi bonusech pro mladé
hráãe. Potﬁebujeme novou halu a nového majitele,
kter˘ investuje do muÏstva.
ABE: Jak ve mûstû pﬁeÏívají legendy Mario
Lemieux a Jaromír Jágr?
JM: Nevím proã, ale Jaromíra Jágra nemají moc
fanou‰ci rádi. Vypískávají ho, coÏ není moc hezké
za to, co pro nû v‰e udûlal. Mario se zastaví,
pohovoﬁí s hráãi. B˘valí hráãi jsou s muÏstvem.
Nálada v tomto smyslu je dobrá.
ABE: Kde má Pittsburgh rezervy?
JM: Tﬁináct zápasÛ po sobû jsme neprohráli. Teì
je obrovská euforie. To v‰e zaãíná od brankáﬁe,
kter˘ chytá v˘bornû. Mûli bychom mu víc v obranû
pomáhat.
ABE: Po takové euforii musí pﬁijít útlum…
JM: Ten jiÏ jsme mûli, prohráli jsme také pût, ‰est
zápasÛ za sebou, doufejme, Ïe uÏ Ïádn˘ nebude…
***

·atan ìakoval brankárovi
DiPietrovi
Toronto-Islanders 2:3
(1:0, 1:2, 0:0, 0:0/0:1)
Branky: 7. Kubina 5 (Colaiacovo, Steen) pﬁesilovka, 29.
Battaglia 10 (Devereaux, Kilger) - 25. Hunter 15 (Sillinger,
Hilbert), 26. ·atan 20 (Tambellini, Kozlov). Nájezdy
promûnili: Sundin - Nilsen, Kozlov. Nepromûnili:
Ponikarovskij, Antropov - ·atan. Stﬁely na branku: 41:20.
Pﬁesilovky: 2:1. VyuÏití: 1:0. Diváci: 19000.

V dôleÏitom utorÀaj‰om zápase NHL Toronto New York Islanders (2:3 po samostatn˘ch
nájazdoch) si hostia odviezli dva body a v tabuºke
V˘chodnej konferencie sa so 62 bodmi dotiahli na
Toronto. Na ôsme postupové miesto tak obidvom
tímom ch˘bajú púhe dva body.
“Dnes sme mali v bránke vynikajúceho Ricka
DiPietra, ktor˘ nás viackrát podrÏal,” povedal o
jaz˘ãku na váhach v tomto súboji slovensk˘ útoãník
z Long Islandu Miroslav ·atan. Toronto vyslalo na
bránku súpera dva razy viac striel (41:20), ale
víÈazstvo patrilo hokejistom z New Yorku. “Toronto
nás najmä v tretej tretine zatlaãilo, ale na‰a obrana
vydrÏala,” vravel slovensk˘ hokejista.
·atan vsietil v 26. minúte druh˘ gól tímu Islanders,
zblízka vrátil do siete vyrazen˘ puk. Bol to jeho
jubilejn˘ 20. gól v sezóne. Z slovensk˘ch hráãov

dal viac iba Marián Hossa z Atlanty (33). V
samostatn˘ch nájazdoch potom rodák z Topoºãian
proti domácemu brankárovi Andrewovi Raycroftovi
neuspel, ale nahradil ho jedin˘ dánsky hokejista v
NHL Frans Nielsen, ktor˘ svoju ‰ancu premenil.
VíÈazn˘ gól si potom pripísal skúsen˘ rusk˘ krídelník
Viktor Kozlov.
V Toronte v utorok padal sneh, rtuÈ v teplomeri
klesla na -13 st. Celzia. “Takéto kruté zimy som
zaÏil iba v Buffale,” poznamenal 32-roãn˘ ·atan,
keì opú‰Èal halu Air Canada Centre. Predt˘m hral
deväÈ rokov v tíme Sabres, s ktor˘m sa v roku 1999
dostal do finále Stanley Cupu, ale trofej mu vyfúkol
Dallas.
***

Kubina v souboji se Šatanem

Drama aÏ do konce
Toronto-Edmonton 4:3
(1:0, 2:2, 1:1)
Branky: 12. Sundin 24 (Kaberle, Steen) pﬁesilovka, 25.
Pohl 9 (Battaglia, Gill), 32. Pohl 10 (Kilger), 51. Sundin 25
(Kaberle, Antropov) - 26. Staios 2, 38. Pouliot 4 (trestné
stﬁílení), 59. Smyth 29 (Pouliot, Hemsk˘) pﬁesilovka. Stﬁely
na branku: 35:31. Pﬁesilovky: 4:3. VyuÏití: 1:1. Diváci:
19599.
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hraje proti takovému hráãi?
JH: Ta první branka padla pﬁi pﬁesilovce a my jsme
se dívali speciálnû na tuto útoãnou ﬁadu na videu,
i kdyÏ jsme si mysleli, Ïe je máme pﬁeãten˘, tak
Sundin vyuÏil sv˘ch obrovsk˘ch zku‰eností a navíc
má hodnû síly, takÏe je ho tûÏké ubránit.
ABE: V muÏstvu hraje pût âechÛ, mÛÏete nûco
k tomu ﬁíci?
JH: Málokdy hrajeme spolu. V útoku jsou kluci
spolu pouze obãas na pﬁesilovky. Já v obranû s
Láìou, nehrají skoro vÛbec. Je nutné v‰ak ﬁíci, Ïe
Ale‰ Hemsk˘ je jedním z nejlep‰ích hráãÛ v t˘mu.
Je to velice ‰ikovn˘ kluk. S˘kora dobﬁe stﬁílí. Ví,
kam si najet, aby dal góla. Petr Nedvûd pﬁi‰el v
prÛbûhu sezóny a zaãátek nemûl tak dobr˘ a táhne
se to s ním i tady. Pﬁesto je pro muÏstvo platn˘m
hráãem. Je dobré, Ïe nás je pût, chodíme spolu na
veãeﬁe. Jsme dobrá parta.
ABE: Ne‰kodí teì Edmontonu, Ïe vloni byl ve
finále Stanley Cupu a ostatní muÏstvo jsou na
nûj nabrou‰ena?
JH: Je pravda, Ïe vedení má urãitû vût‰í ambice,
neÏ co odpovídá postavení v tabulce. Doufejme, Ïe
do toho play-offs to dotáhneme i letos. Vloni se
úãast ve Stanley Cupu vybojovala také aÏ v závûru
sezóny.
ABE: Jaké jsou vzpomínky na Slavii?
JH: Urãitû v˘borné. Byla to nejlep‰í parta, kterou
jsem kdy v hokeji zaÏil. V létû se po kaÏdé rád
vracím na Slavii popovídat si s tûmi, co tam zbyli.
Sleduji internet.
Po tomto rozhovoru jsme poloÏili je‰tû nûkolik
otázek Ladislavu ·mídovi.
ABE: Jaké je to pro mladého hokejistu, kdyÏ
zaãne hrát v muÏstvu finalisty Stanley Cupu?
L·: Je to skvûl˘ pocit b˘t v tomto kolektivu, kter˘ se
vloni dostal do finále Stanley Cupu, takÏe i letos
byla vysoká oãekávání, která se nám zatím nedaﬁí
plnit. Máme pﬁed sebou pﬁes dvacet zápasÛ a tak
doufám, Ïe se zvedneme.
ABE: Letos jste hrál v utkání „Mlad˘ch hvûzd“…
L·: Byla to pro mne velká pocta reprezentovat tam
Edmonton. Potkal jsem tam spoustu dobr˘ch hráãÛ.
Byla to skvûlá zku‰enost.
ABE: VraÈme se k dne‰nímu utkání…
L·: Pár posledních zápasÛ jsme hráli dobﬁe, ale
dostali jsme nûkolik zbyteãn˘ch gólÛ a nedaﬁí se
nám vstﬁelit první branku, coÏ je pro soupeﬁe velká
v˘hoda protoÏe hraje uvolnûnûji neÏ my. My poﬁád
dotahujeme a kdyÏ se nám to podaﬁí, tak udûláme
nûjakou dal‰í chybu a to nás zase srazí do kolen.
Urãitû jsme minul˘ zápas na Buffalo mûli a dnes i na
Toronto. Teì jiÏ ztrácíme kolem ‰esti bodÛ na playoff a to zaãíná b˘t hodnû.
ABE: Dnes jste hrál proti dvojici Kaberle-Kubina,
jak˘ je to pocit?
L·: Urãitû skvûl˘. Já Tomá‰e sleduji jiÏ od dûtství
on je skvûl˘ obránce jeden z nejlep‰ích v NHL.
Pavel Kubina je rovnûÏ vynikající. To jsou pilíﬁe
jejich obrany. Je to hezké si zahrát proti takov˘m
velk˘m jménÛm.
ABE: Není Vám líto, Ïe zde nehrajete ãastûji?
L·: S tím se nedá nic dûlat ani nad tím moc
nepﬁem˘‰líme. Hrajeme hodnû tûÏk˘ch zápasÛ v
na‰í divizi.
ABE: Kter˘ stadion preferujete?
L·: Nejlépe se mi hraje v Edmontonu.
ABE: Pr˘ je tam nejlep‰í led z NHL?
L·: V posledních pár t˘dnech to pravda nebyla, ale
teì uÏ je to zase lep‰í.
ABE: A zima v Edmontonu?
L·: Mínus patnáct. Nûkdy i minus tﬁicet, ale teì
jsem se jiÏ na to adaptoval.
ABE: Pﬁed pár lety se hrál zápas EdmontonMontreal na fotbalovém stadionu venku. Chtûl
byste hrát takov˘ zápas?
L·: Asi je to pûkné, ale nedovoluje to hráãÛm hrát
to, co by normálnû mûli.
Pro SME a Satellite Ale‰ Bﬁezina
***

Pﬁed utkáním byla v Air Canada Centre malá
slavnost. Vzpomínalo se na poslední torontské
vítûzství ve Stanley Cupu v roce 1967, tedy pﬁed
ãtyﬁiceti léty. Pﬁítomni byli témûﬁ v‰ichni úãastníci
finálového zápasu s Montrealem vãetnû Dave
Keona.
Bûhem utkání ve vyrovnané první tﬁetinû nejprve
skóroval pﬁi pﬁesilovce a po ideální pﬁihrávce
Tomá‰e Kaberleho Mats Sundin. Druh˘ gól pﬁipojil
po pﬁestávce a Battagliovû centru z levé strany
Pohl. Edmontonsk˘ Staios sice stﬁelou od modré z
utkání udûlal opût jednobrankov˘ zápas, ale Pohl
opût dostal Maple Leafs do dvoubrankového vedení.
K zajímavé situaci do‰lo v závûru druhé ãásti hry,
kdy ujel edmontonsk˘ Pouliot a byl nedovolenû
zastaven Colaiacovem. Pouliot penaltu promûnil a
bylo zde opût drama, které pokraãovalo i v
závûreãné tﬁetinû, kdy Sundin nejprve zv˘‰il na 4:2.
Edmonton odvolal brankáﬁe a hrál v závûru
pﬁesilovku a po stﬁele Ale‰e Hemského Smyth
dopravil po tﬁetí puk za záda Raycrofta. Vyrovnat
se v‰ak finalistovi loÀského Stanley Cupu
nepodaﬁilo. V utkání hrálo celkem sedm ãesk˘ch
hokejistÛ. Za Toronto zku‰ení obránci Tomá‰
Kaberle a Pavel Kubina za Edmonton v obranû Jan
Hejda a mlad˘ Ladislav ·míd. V útoku pak Petr
Nedvûd, Petr S˘kora a Ale‰ Hemsk˘. JelikoÏ Oilers
nejsou v Torontu ãast˘mi hosty, poÏádali jsme o
rozhovor oba obránce Edmontonu. Nejprve Jan
Hejda.
ABE: Jak byste zhodnotil toto utkání?
JH: Stejnû jako pﬁede‰lé zápasy. Jedná se o tûsnou
prohru. Na kaÏdou branku se stra‰livû nadﬁeme,
zatímco my dostáváme laciné branky. Je to ‰koda,
protoÏe právû teì bychom potﬁebovali trochu ‰tûstí,
Pﬁípravná kopaná
ale my si musíme kaÏd˘ zápas tûÏce vybojovat.
Belgie-âR 0:2 a Polsko-Slovensko 2:2.
ABE: Dnes vstﬁelil Sundin dvû branky, jak se

***

20. roãník
Festivalu ãesk˘ch filmÛ

Finále
oslaví v roce 2007 své
kulatiny a to jiÏ bûhem
mûsíce dubna.
Oslavy vyvrcholí
festivalov˘m t˘dnem
od 23. do 30. dubna 2007.
Tû‰íme se na Vás!

âeská O2 extraliga
49. kolo: Vsetín-Kladno 2:6, Tﬁinec-PlzeÀ
2:1, Budûjovice-Pardubice 3:2, ZnojmoVítkovice 4:3 sn, K. Vary-Sparta 3:2,
Liberec-Zlín 2:3 pp, Slavia-Liberec 3:0.
50. kolo: Zlín-Tﬁinec 4:3, Vítkovice-Vsetín
5:2, PlzeÀ-K. Vary 3:5, Kladno-Liberec
6:7 sn, Sparta-Budûjovice 6:5, PardubiceSlavia 3:2, Litvínov-Znojmo 1:2.
51. kolo: Znojmo-Pardubice 1:3, SlaviaKladno 2:1, Budûjovice-Zlín 5:4 sn,
Vsetín-PlzeÀ 2:3, Liberec-Sparta 2:1 sn,
Tﬁinec-K. Vary 2:1, Litvínov-Vítkovice 5:2.
52. kolo: Sparta-Tﬁinec 1:2 pp, PlzeÀLiberec 8:4, Kladno-Budûjovice 3:1, ZlínVsetín 4:1, K. Vary-Znojmo 2:4, VítkoviceSlavia 3:1, Pardubice-Litvínov 4:3.
***
Koneãná tabulka
1. Liberec
2. Pardubice
3. Budûjovice
4. Sparta
5. Zlín
6. Slavia
7. K. Vary
8. Kladno
9. Znojmo
10. Tﬁinec
11. Litvínov
12. Vítkovice
13. PlzeÀ
14. Vsetín

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

161:112
177:131
160:144
178:157
162:158
171:162
136:124
189:173
117:129
145:162
141:141
157:165
141:173
88:192

100
92
89
87
86
81
80
79
76
76
75
74
63
34

Play-offs
Pﬁedkolo na pût zápasÛ: K. Vary-Tﬁinec
a Kladno-Znojmo.
âtvrtfinále na sedm zápasÛ: BudûjoviceSlavia, Sparta-Zlín, Liberec a Pardubice
budou hrát proti vítûzÛm pﬁedkola.
***

Slovenská extraliga

49. kolo: Martin-Nitra 4:0.
50. kolo: Martin-Trenãín 2:1, ZvolenMikulá‰ 4:2, Skalica-Poprad 1:4, NitraSlovan 2:4, Ko‰ice-Îilina 10:2.
51. kolo: Poprad-Nitra 4:0, Mikulá‰Trenãín 0:3, Ko‰ice-Martin 4:3, ÎilinaSkalica 0:8, Slovan-Zvolen 2:1.
52. kolo: Trenãín-Slovan 5:4, MartinMikulá‰ 6:2, Zvolen-Poprad 5:2, SkalicaKo‰ice 2:6, Nitra-Îilina 4:3 pp.
53. kolo: Skalica-Martin 5:2, PopradTrenãín 2:3, Ko‰ice-Nitra 6:3, ÎilinaZvolen 1:5, Slovan-Mikulá‰ 1:2.
***
Tabuºka
1. Ko‰ice
2. Zvolen
3. Slovan
4.Trenãín
5. Martin
6. Poprad
7. Nitra
8. Skalica
9. L. Mikulá‰
10. Îilina

53
53
53
53
53
53
53
53
53
53

197:126
154:134
177:140
174:125
160:142
152:142
147:155
143:200
133:204
118:187

106
96
93
88
79
75
72
55
50
37

Internet

Na‰e internetové
stránky
Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.zpravy.org

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.3.satellite1-416.com
www.3.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***

