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KdyÏ se stadion vrátí na sídli‰tû a galerie do mûsta
Ivan Bunin krátce pﬁed tím neÏ emigroval z Ruska si stûÏoval,
Ïe je najednou v zemi tak stra‰nû neútulno. Mûl pravdu. Stejn˘
pocit jsem mûl v sedmdesát˘ch letech v Praze. PﬁestoÏe zde
byla spousta krásn˘ch staveb, nelákaly mne. Radûji jsem se
potloukal star˘mi Vr‰ovicemi, ÎiÏkovem, Karlínem. Tam
jakoby zÛstávalo nûco, co mûlo du‰i.
Nedávno jsem zavítal ve Vr‰ovicích do hospody „U OsvaldÛ“,
kam jsem chodil svému otci pro pivo. Chtûl vÏdycky tﬁiãtvrtû,
coÏ byla jedna velká a jedna malá desítka. Vût‰inou to stálo dvû
koruny. I ﬁekl jsem majitelce, Ïe jsem sem chodil tátovi pﬁed
padesáti léty pro pivo, Ïe tam u toho stolu sedával domovník
Schönherr a pod schody Ïe byla trafika. Podívala se na mne, co
to melu a spûchala dál za sv˘mi k‰efty.
TûÏko jsem jí mohl vysvûtlit, Ïe to byla jedna ze dvou hospod
‰iroko daleko, kam se dalo chodit na pivo nebo dokonce si
jedno dát pﬁed fotbalem nebo snad dokonce i po nûm. A pﬁi tom
kaÏd˘ zápas to byla událost, o které se u nás na sídli‰ti dlouho
diskutovalo. Tak dvû tﬁi hodiny pﬁed zápasem se v ulici objevili
první chodci s de‰tníky, kteﬁí míﬁili ke stadionu. Bûhem pÛl
hodiny proud lidí zesílil, aÏ se zmûnil v dav. To uÏ jsme museli
b˘t na stadionu, nad jedním ze dvou tunelÛ nebo, kdyÏ jsme
pﬁi‰li pozdû, museli jsme aÏ dolÛ k plotu, abychom nûco vidûli.
Pamatuji se, Ïe kdyÏ jsem byl na svém prvním zápase v roli
platícího diváka (pﬁed tím jsem tam byl hodnûkrát pouze v roli
ãumila, kter˘ podlezl plot nebo prolezl mﬁíÏí u vchodu,) vidûl
jsem tam chlapce asi stejnû starého jako já ve vozíãku. Pozdûji
jsem se dovûdûl, Ïe se jmenuje PéÈa. PéÈa nechodil, nemluvil,
ale miloval fotbal. âasem si vybojoval místo u pÛlící ãáry.
Jednou ho chtûl rozhodãí vykázat do patﬁiãné vzdálenosti, ale
setkal se s takovou nevolí divákÛ jako pﬁi nejhor‰ím faulu, a od
svého zámûru upustil.
PÛl hodiny pﬁed koncem zápasu se objevil první nespokojenec,
pesimista, ãi nepﬁejícník, kter˘ opou‰tûl stadion a míﬁil na
tramvaj. KdyÏ byl stav nepﬁízniv˘, davy opou‰tûly stadion i pût
minut pﬁed koncem, pak visely na tramvajov˘ch tyãích a ve
Vr‰ovicích se objevovala ãísla tramvají, která jsme tam nikdy
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W. Cole: Matka a dítě
socha z dámské obuvi

jindy nespatﬁili. To se bûhem let nûjak vytratilo. Stadión zpustnul.
Hrálo se na Strahovû. Zdálo se, Ïe je ta slavnostní atmosféra
nenávratnû pryã.
A pﬁesto pﬁed ãasem to zaãalo znovu bublat. Lidé si zaãali
povídat, Ïe se bude stavût, nebo Ïe se uÏ zaãalo stavût, ãi Ïe se
nestaví, Ïe stavba vázne nebo Ïe to docela slu‰nû pokraãuje. A
najednou to tu bylo. Byl tu nov˘ stadion a lidi se nemohli
doãkat. A aãkoliv se zde mûlo zaãít oficiálnû hrát aÏ na podzim,
atmosféra a oãekávání byly tak silné, Ïe se to risklo a hrál se zde
jiÏ poslední jarní zápas. Málokdy se lidé tû‰ili na novou stavbu
jako tehdy. A v pﬁedveãer zápasu jsem potkal u vchodu star‰ího
muÏe, invalidu v tﬁíkolce, kterého doprovázela nûjaká paní.
Pozdravil jsem ho „Nazdar, PéÈo!“ A paní mnû vysvûtlila, Ïe
PéÈa má strach, jak se tam zítra dostane, protoÏe pro nûj je to
v‰echno nové. Do mûsta se vrátilo, moÏná jen na chvíli, to
útulné nûco, co nenahradí ani ten nejlep‰í televizní pﬁenos ligy
mistrÛ.
Spousta staveb hotelÛ, kongresov˘ch center, obchodních domÛ,
ale i tﬁeba stavba Královského ontarijského muzea, Torontské
opery ãi Air Canada Centre mne nechávala chladn˘m, pﬁestoÏe
mûnily tváﬁ mûsta, ale z nûjakého zvlá‰tního dÛvodu toto
neplatilo o Ontarijské galerii - Art Gallery of Ontario. Tentokrát
jsem opût jezdil okolo a ﬁíkal si, jak to mÛÏou staãit, Ïe se to
neh˘be… A pak koneãnû k tomu do‰lo a najednou je tu budova,
kde ãlovûk mÛÏe opût spatﬁit impresionisty Alfreda Sisleyho,
Clauda Moneta, ale i zcela nov˘ obraz od Paula Gauguina, ãi
Rubense a pak, co na‰ince obzvlá‰tû potû‰í, mezi velikány
nalezne rodáka z Opoãna Franti‰ka Kupku (1871-1957). Jeho
Studii okolo bodu AGO zakoupila v paﬁíÏské aukci díky
finanãním prostﬁedkÛm z nadací Nory Harrisové a Marvina
Gelbera. Není to v‰ak jediné místo, které nám pﬁipomene nûco
od nás? jsou zde mj. i fotografie Josefa Sudka (1896-1976)
Portrét a Kvûtina v oknû a portrét od Franti‰ka Drtikola (18831961).
Pamatuji se, Ïe kdyÏ jsem pﬁi‰el do Kanady, tak jsem vûdûl, Ïe
jedin˘ obraz od Oskara Kokoschky (1886-1980) je v Národní
galerii. Za‰el jsem tam a bylo mi ﬁeãeno, Ïe je v depozitáﬁi, ale

na poÏádání mnû obraz ukázali. Potû‰itelné je, Ïe nová AGO má
mnohem vût‰í v˘stavní prostory a Ïe zde ukazují velkou sbírku
Group of Seven, a to jak obrovské obrazy Lawrena Harrise, tak
i men‰í oleje, které byly doposud pouze v zásuvkách. Jedna
místnost je vûnována kanadskému malíﬁi Williamu Kurelkovi
(1927-1977), kter˘ dokázal zachytit atmosféru na prériích.
Jeho humor a zároveÀ spiritualita má svoji zvlá‰tní sílu.
Ne pﬁíli‰ ‰Èastné je spojení italsk˘ch sochaﬁÛ s novodob˘mi aÏ
k˘ãov˘mi porcelánov˘mi figurkami, ãi podobn˘ pokus o spojení
star˘ch mistrÛ s jakousi moderní abstraktní kresbou ãi
televizními obrazovkami. Chápu poselství, Ïe staﬁí mistﬁi mají
co ﬁíci i dnes a na druhou stranu i van Gogh nebyl uznáván ve
své dobû, ale stále si kladu otázku nad budovou Royal Ontario
Musea, kdy se moderní krychle vlamuje do staré kamenné
stûny. Ano takov˘ je Ïivot, prolínání nového a starého. JenÏe
musí to b˘t za kaÏdou cenu? Musel se tento pﬁedvídateln˘ trend
objevit právû zde?
Naopak velice pûknû pÛsobí moderní sochy, obzvlá‰tû, kdyÏ je
pouÏit ke konstrukci materiál jako boty ãi souãástky kol, jak to
mÛÏeme vidût u souãasného amerického v˘tvarníka Willie
Cola. Pﬁitom místnost, kde jsou sochy Henry Moora (18981986) zÛstala zachována. Skuteãnû pohádková je severní stûna,
kde se pﬁipravovala instalace dﬁevûn˘ch soch a kde máme pocit
jako bychom byli pﬁímo na Dundas Street.
A co se zatím dûlo na ulici Dundas? Je‰tû pozdû veãer jsem
vidûl fotografy, kameramany a novináﬁe, jak poﬁizují snímky
nové galerie. Po ãase si mûsto na novou budovu zvykne a budou
zde fotografovat pouze turisti. Kdosi napsal, Ïe v‰echna mûsta
jsou stejná, rozli‰ujeme je pouze podle nûkolika
charakteristick˘ch staveb. Budova Art Gallery of Ontario,
podle architekta Franka Géhryho, bude patﬁit ke stavbám, které
urãí identitu tohoto mûsta. KdyÏ nûkterá stavba zpÛsobí, Ïe se
lidi do ní tû‰í, Ïe mají pocit útulnosti, pak je to dobﬁe, i kdyÏ jde
tﬁeba jen o stadion. Ale kdyÏ k tomu dopomÛÏe galerie, pak je
to dvojnásob dobﬁe.
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. KaÏd˘
je srdeãnû vítán. Zaãátek nedûlních
bohosluÏeb je v 11:00. 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: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. 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. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. 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. 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: Jiﬁí Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel/Fax.: 416/532-5272
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20.
12. 2008 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20. 12. 2008 v 17:00.
Montreal: Kostel sv. Ignáce z Loyoly, 4455
West Broadway NejbliÏ‰í bohosluÏby: 21.
12. 2008 v 12:30.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

TORONTSKÉ SLOVENSKÉ DIVADLO
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Pozdrava nového velvyslance
pro krajanská média

UVÁDZA SVETOVÚ PREMIÉRU DIVADELNEJ HRY

HORÚCE LETO 68
od najúspe‰nej‰ieho slovenského dramatika Viliama Klimáãka, ktorú
napísal pri príleÏitosti 40. v˘roãia od okupácie pre Torontské
slovenské divadlo.
Predstavenie sa koná
vo Fairview Theatre,
Toronto Public Library,
35 Fairview Mall Dr. v North Yorku
(na Sheppard Line TTC zástavka Don Mills, parkovanie zdarma)

Premiéra je v piatok, 9. januára 2009 o 20. hodine.
ëal‰ie predstavenia sú v sobotu, 10. januára o 15. a o 20. hodine
Cena vstupeniek je $20.00.
Vstupenky si môÏete objednaÈ na telefónnom ãísle 416/221-0882,
alebo na adrese divadlo@torontskeslovenskedivadlo.com

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 a 169)
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 a169)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Porady a ovûﬁování dokladÛ po pﬁedchozím zavolání
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

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

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.

Velvyslanec Karel Žebrakovský

VáÏení krajané, milí pﬁátelé,
dovolte mi, abych vás v‰echny pozdravil
jako nov˘ velvyslanec âeské republiky v
Kanadû. Své funkce jsem se oficiálnû
ujal 21. ﬁíjna, kdy jsem pﬁedal povûﬁovací
listiny do rukou Generální guvernérky
Kanady, J.E. Michélle Jean.
S mnoh˘mi z vás, se zástupci ãeské
krajanské komunity, jsem se osobnû setkal
je‰tû pﬁed m˘m odjezdem do Kanady a
také bûhem nedávn˘ch oslav státního
svátku a 90. v˘roãí vzniku
âeskoslovenska. Vûﬁím, Ïe se mi v rámci
pracovních cest brzy podaﬁí nav‰tívit i
vzdálenûj‰í kanadské provincie a osobnû
se seznámím s aktivitami a projekty
tamûj‰ích krajansk˘ch sdruÏení.
Na‰e velvyslanectví ãeká v nadcházejícím
období hned nûkolik dÛleÏit˘ch úkolÛ.
Pﬁipravujeme nûkolik v˘znamn˘ch
oficiálních náv‰tûv v Kanadû i v âeské
republice a velkou pracovní zkou‰kou
pro nás bude v˘kon pﬁedsednictví
Evropské unie od ledna do ãervna 2009.
Oblastí, které se osobnû dlouhodobû
vûnuji a kterou bych chtûl intenzivnû
podporovat i bûhem svého pÛsobení v
Kanadû, je dal‰í rozvoj spolupráce na
poli vûdy a v˘zkumu, inovací a
univerzitních v˘mûn v oblasti ‰piãkov˘ch
technologií. Kanada v tûchto oblastech
patﬁí mezi nejvyspûlej‰í státy svûta a dÛraz
na rozvoj této spolupráce pﬁinese
prospûch obûma státÛm.
Doufám, Ïe budu moci spoléhat na va‰e
cenné zku‰enosti a znalosti, kter˘ch si
velmi váÏím. Jsem si jist, Ïe se budeme
pravidelnû potkávat na kulturních a
spoleãensk˘ch akcích poﬁádan˘ch na‰ím
velvyslanectvím nebo krajansk˘mi spolky
a tû‰ím se na na‰e brzká setkání.
S pozdravem
Karel Îebrakovsk˘
velvyslanec âR v Kanadû

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
18. 11. 2008 v 16:50
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
4. 12. 2008
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Triumfální Panochovo
kvarteto
Druhé “Nokturno ve mûstû” pokraãovalo
2.11. 2008 koncertem Panochova kvarteta,
které oslavuje 40. v˘roãí svého zaloÏení.
Ve sloÏení Jiﬁí Panocha a Pavel Zejfart
(housle), Miroslav Sehnoutka (viola) a
Jaroslav Kulhan (violoncello) oslnili s
pianistou Borisem Krajn˘m pﬁi oslavû
zaloÏení republiky v ﬁíjnu 2006. Tentokrát
bez sólisty, zahájili veãer kvartetem Leo‰e
Janáãka Kreutzerova sonáta . Hudba
dramatická, plná kontrastÛ a nálad, zahraná
v˘teãnû cel˘m souborem. Následoval druh˘
kvartet ZdeÀka Fibicha a to byla snad
kanadská premiéra, neboÈ Fibich se ve
svûtû velmi málo hraje. Krátk˘ kvartet ve
ãtyﬁech vûtách okouzlující hudby, kde sly‰íte
zvlá‰tû ve tﬁetí vûtû lidové melodie ãeské
vesnice. UklidÀující hudba po dramatickém
Janáãkovi.
Po pﬁestávce, Americk˘ kvartet Antonína
Dvoﬁáka. Tento nejznámûj‰í DvoﬁákÛv
kvartet napsal skladatel v dobû svého
pÛsobení v Americe, kdy také psal svou
slavnou devátou symfonii (novosvûtskou).
Je to kvartet, kteﬁí mnozí z vás sly‰eli
mnohokrát, aÈ z rádia nebo na veﬁejném
koncertu. Po prvních taktech bylo jasné, Ïe
v podání PanochovcÛ se tento kvartet
pﬁená‰í do polohy, o které se jen zdá.
Naprosto neuvûﬁitelná interpretace byla
pochoutkou pro v‰echny milovníky hudby,
kteﬁí byli pﬁítomni ten veãer v kostele sv.
Václava. Zvlá‰tû skvûlá byla pomalá druhá
vûta této vynikající skladby. Lkavá melodie
Dvoﬁákovy touhy po domovû zanechala v
posluchaãích hluboké dojmy. Na takové
podání Amerického kvartetu budeme
dlouho vzpomínat. Bouﬁliv˘ a trvající potlesk
nakonec ustal a obecenstvo si tím vynutilo
první pﬁídavek - tﬁetí z Dvoﬁákov˘ch Cypﬁi‰Û
a po dal‰ím neutuchajícím potlesku - druh˘
a poslední pﬁídavek, pomalou vûtu z kvarteta
d-dur Josefa Haydna.
Jen pomalu opou‰tûli posluchaãi kostel,
aby se obãerstvili v hale sv. Václava, kde
byla pﬁipravena spousta dobrot z Prague
Food Emporium. Za pár minut pﬁi‰li umûlci
a bavili se s posluchaãi je‰tû v devût hodin.
Byl to v˘born˘ veãer, kter˘ nám Panochovo
kvarteto pﬁipravilo v akusticky vynikajícím
kostele sv. Václava. Takové Nokturno zde
snad je‰tû nebylo.
A pﬁí‰tí Nokturno - 30.11.2008 - slovo bude
mít jazz. Slavná legenda jazzu - Laco Deczi,
znám˘ trumpetista slovenského pÛvodu
Ïijící v New Yorku, v doprovodu kapely
Jirky Grossmana zahraje známé melodie z
klasického jazzu. Posluchaãi zvyklí na
Nokturna na Masaryktownu si mohou
trumpetistu Laca Decziho poslechnout v
restauraci Praha den pﬁed tím, v sobotu 29.
11. 2008 v 19 hodin veãer. Vstupné 20
dolarÛ. V obou místech bude moÏnost
obãerstvení.
Informace na tel. 905/232-3092.
Milo‰ Krajn˘
***—-

Financial
Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 EUR
1 US $
1 EUR

5,96 CDN $
4,96 CDN $
16,77 Kã
30,63 SK
1,20 CDN $
1,52 CDN $

Universal Currency Converter -12. 11. 2008

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $
âNB - 12. 11. 2008

16,77 Kã
25,39 Kã
83,33 Kã
20,20 Kã
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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) 748-0699

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

âesk˘ konzulát v Torontu
Czech Consulate in Toronto

Legenda ãeskoslovenského jazzu,

Laco Deczi,
zavítá do Toronta.

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.

Pouze dvû vystoupeni - nezapomeÀte si rezervovat lístky.
Sobota. 29. listopadu v 19:00,
restaurace Praha, Masaryktown - 416/289-0283
Nedûle, 30. listopadu v 17:00,
v rámci cyklu Nokturna v mûstû
kostel Sv. Václava
Na obou koncertech vystoupí pan Deczi
v doprovodu jazz bandu Jiﬁího Grosmana

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982
luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul
Toronto, ON:
1 King Street West, Suite 1202
Toronto, ON M5H 1A2
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, 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 Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

4

Church

Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005
Medical and relaxation
treatments
Massage therapy
Hot Stone Treatment

Michael Eisner, RMT,
MASc.
at

Také nabízíme
Naturopatie; Hypnotherapie,
Shiatsu, Yogu, Qikong,
Reflexologii, Reiki,
Akupunkturu 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

âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE
909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net
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Pﬁijede biskup Petr Esterka
Nejprve gratulace P. Josefu ·achovi k
udûlení titulu Monsignor. Tento titul
udûluje svat˘ otec a otci Josefovi bude
pﬁedán pﬁi slavnostní m‰i svaté v nedûli
dne 30. listopadu 2008 v 10.30 hod. v
Torontû v kostele sv. Václava biskupem
Petrem Esterkou. Po m‰i svaté následuje
obãerstvení. V‰ichni jste zváni!
Biskupa Petra Esterku jsme mûli moÏnost
vidût pﬁi svatováclavském posvícení,
bûhem kterého jsem mûl moÏnost s ním
pohovoﬁit. V roce 2007 vy‰la v âechách
kniha rozhovorÛ s Ale‰em Palánem.
Zaujaly mne v ní nûkteré my‰lenky. V
mládí ho ovlivnil knûz otec Antonín
Zgarbík, kter˘ jiÏ ke konci ãtyﬁicát˘ch let
hovoﬁil o Teilhardu de Chardin a o jeho
jak vûdecké tak teologické práci. Jedním
z velk˘ch odborníkÛ na tohoto myslitele,
kter˘ byl obzvlá‰È populární mezi teology
poãátkem sedmdesát˘ch let je filosof Jan
Sokol, kterého si mnozí pamatují jako
prezidentského protikandidáta Václava
Klause. PﬁestoÏe koncem ãtyﬁicát˘ch let
byl snad de Chardin je‰tû na indexu,
dokázal Zgarbík jeho my‰lenky vyloÏit
tak, Ïe Peter Esterka nemûl s evoluãní
teorií problém. Dále ho bûhem studia
zaujala i profesorka historie.
V polovinû padesát˘ch let se Petr Esterka
rozhodl pro emigraci. Proto se kníÏka
jmenuje Rozhodni se pro risk. Nûkolik
stránek, které popisují útûk pﬁes hranice
skuteãnû stojí za pﬁeãtení. Je zde napûtí,
ale i neuvûﬁitelná pﬁesnost detailu a popis
cesty. Vidíme zde snad kaÏd˘ metr z
Mikulova aÏ na hraniãní ãáru. Plan˘
poplach i koneãnû pﬁíchod do nové zemû,
do Drassenhoffenu.
Pﬁi setkání v Torontu jsem se ho zeptal,
co pro nûho svat˘ Václav znamená. ¤ekl
mi, Ïe je symbolem jednak nebojácnosti
a za druhé pokory. Karel IV., kter˘ se
zaslouÏil o svatováclavskou tradici vidûl,
Ïe národ potﬁebuje nûjak˘ symbol a proto
se rozhodl pro nûj jako pro osobnost, o
kterou se dá opﬁít. Dále jsme hovoﬁili o
reformaci: „Hus byl vûrn˘ svému poslání
jako katolick˘ knûz a byl si toho vûdom.

Pﬁipadá mû tak trochu jako v˘mluva,
kdyÏ se ﬁíká, Ïe ho neupálila církev, ale
Ïe ho upálil stát. Zﬁejmû by k tomu ale
nedo‰lo, kdyby byla politická situace jiná.
Hrála v tom roli i skuteãnost, Ïe v tu dobu
byli dokonce tﬁi papeÏové. Na husitství
se mi nelíbí devastace kultury. Mni‰i v
klá‰terech dûlali úÏasné vûci a husité
tohle v‰e zniãili.“ Namítl jsem, Ïe máme
také Petra Chelãického a Jednotu
bratrskou, kteﬁí odmítali násilí a dali nám
Bibli Kralickou. „Pokud se jednalo o
poctivé vûci, pak je to zapotﬁebí pﬁijmout,
ale nelze zavrhnout jezuity, kteﬁí byli
rovnûÏ velice vzdûlaní, tak jak to udûlal
tﬁeba Jirásek.“
Biskup Esterka si uvûdomuje, Ïe je
ovlivÀován Ïivotem v Americe. Lidé se
zde ztotoÏÀují s církví. AÈ je to malá
farnost nebo univerzita. Oni si je
vybudovali. Lidi, pﬁestoÏe nebyli bohatí,
dokázali si na tyto stánky vybrat peníze a
postavit je. TotéÏ platí o krajanech, aÈ
katolících nebo nekatolících. Tam, kde
se v zahraniãí udrÏel náboÏensk˘ Ïivot,
tam se udrÏela i kultura. Jiná je situace v
Evropû, kde církev je vydrÏovaná z daní.
To jsou také peníze lidí, ale danû vybírá
stát. Nejvût‰í nebezpeãí vidí pan biskup v
tom, Ïe se nevytváﬁejí komunity, dokonce
mizí i taková spoleãenství jako rodina. Do
té rodiny ãlovûk patﬁí a nemá ji nikdy
ztratit. Pokud se pak stane nûco v rodinû,
je to problém a jedinec se cítí osamocen˘.
Napﬁíklad katolická církev je velice proti
homosexualitû. MÛÏe se v‰ak stát, Ïe
nûkdo z rodiny patﬁí do této skupiny.
Rodiãe takového dítûte to pak tûÏko
pﬁijímají. Nedají mu podporu. Zde má
církev svÛj dluh. Zku‰enosti nás uãí, Ïe
máme postupovat jinak. Myslím si, Ïe
rozvody jsou ‰patné, ale jednou tu jsou a
tak s nimi musíme poãítat. Církevní
morálka záleÏí na zku‰enosti lidí.
Napﬁíklad v Ïidovsk˘ch rodinách se dívka
stávala souãástí rodiny a kdyÏ do‰lo k
rozvodu, nepﬁestala b˘t její souãástí. Dnes
v pﬁípadû rozvodu zÛstává ãlovûk sám,
nepatﬁí do Ïádného spoleãenství.

V závûru jsem se zeptal, jestli BÛh
vychovává trestem a odmûnou? BÛh nám
dal svobodnou vÛli, my si mÛÏeme zvolit
trest, ale BÛh není policajt, ale je na‰ím
otcem a to bychom mûli mít na pamûti.
Ale‰ Bﬁezina

***
Kalendáﬁ
20.11. (ãt) 19:30
Sokolské pluky, stráÏe svobody 1918-19
Pﬁedná‰ka, Sokol Toronto
Osada sv. Václava
***
21.11. (pá) 19:30
Swing in the Christmas
Jiﬁí Grosman, MMM a Ian Mac Quintent
The Assembly Hall
***
23.11. (ne) 18:00
Mafianské historky
1900 Dundas St. W., Mississauga
***
29.11. (so) 19:00
J. Grosman a Laco Deczi na Masaryktownu
***
29.11. (so) 19:00
Mikulá‰ská zábava Sokola
Hala kostela sv. Václava
***
30.11. (ne) 17:00
Jiﬁí Grosman a Laco Deczi
Nokturna ve mûstû, Kostel sv. Václava
***
6.12.(so) 14:00
Mikulá‰ na Masaryktownu
***
7.12. (ne) 17:00
Muzika na rohu
Restaurace Praha -Masaryktown
***
7.12. 18:30
Marka Rajna a Nicolette
Kostol sv. Carila a Metoda, Mississauga
***
12.12. (pá) 19:00
Vánoãní veãeﬁe na Masaryktownu
***
14.12. (ne) 10:30
Vánoãní prodej na Masaryktownu
***
14.12. (ne) 17:00
HUDOBNO POETICKÉ SKVOSTY
uvádzajú: „ Interview so SuchoÀom“
Scenár a réÏia: Oºga TUROK
Kostel sv. Václava
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Díl tﬁetí je cesta s kopce, pro Wericha i pro Voskovce...
Mínil jsem popsat pozornosti hodné
získání tﬁetího svazku Korespondence
Jiﬁího Voskovce a Jana Wericha v den
obdrÏení, ale zaãali jsme knihu ãíst, a furt
ãteme.
Dnes, na stranû 172, Werich po
nûkolikamûsíãním mlãení pí‰e: Tohle není
dopis, ale hlá‰ení, Ïe dopisy zas budu
psát a Voskovec odpovídá: Star˘ lidi by
mûli b˘t nejzamûstnanûj‰í, aby nemysleli
na svÛj konec...
To pí‰ou na podzim roku 1973 a je‰tû jim
zb˘vá obûma asi osm let Ïivota.
A nám zb˘vá ke ãtení 260 stránek
Korespondence, osm let nenormální
normalizace.
Zajisté jsem uÏ pﬁiznal, Ïe jsem
korespondenãní maniak a kdyÏ nedûlám
vlastní, nahlíÏím do korespondence cizí.
V‰ak do Korespondence Voskovce a
Wericha to není nahlíÏení, ale ponoukání
k smíchu a k pláãi - to se dá doslova
proÏívat spolu s nimi.
První svazek Korespondence Voskovce
a Wericha (v letech 1946-1962) jsme
dostali z laskavosti paní Mileny ·rámkové
z Ostravy, která se strefila do na‰eho
ãtenáﬁského vkusu. Díl druh˘ shrnující
Korespondenci za léta 1963-1969 nám
Milena poslala k VánocÛm. âetli jsme,

kdyÏ venku chumelilo, dopisy obsahující
nadûji z uvolÀování komunistické svûrací
kazajky, pokr˘vající nástup PraÏského
jara a následnou katastrofu pancéﬁového
srpna 1968 a hroucení naivního
socialismu s lidskou tváﬁí.
Genialita je zhusta charakterizována jako
extrémní pracovitost; kdo by s tím mohl
nesouhlasit, ale genialita je v prvé ﬁadû
schopnost
spojovat
zdánlivû
nesouvisející prvky do nov˘ch a tímto
objevn˘ch souvislostí; a to Voskovec s
Werichem umûli; jeden bez druhého jen
kulhali Ïivotem, spolu a vzájemnû dovedli
létat.
Tﬁetí svazek Korespondence mûl vyjít z
jara 2008 a pokr˘vat dopisy z podzimu
Ïivota Voskovce a Wericha a mrazivé
roky Husákovy normalizace od roku 1969.
Leã jako vÏdy, kdyÏ ãlovûk se na nûco
úpûnlivû tû‰í, cosi se zadrhlo, pan
profesor Matûjka, jenÏ vydání pﬁipravoval,
onemocnûl a jaro se pﬁekulilo do léta.
Zprvu netrpûlivé, pak úzkostné
emejlování s paní Milenou ve vûci tﬁetího
Korespondence nabylo
svazku
tﬁaskavosti anebo strachu, Ïe kdosi
vydání tﬁetího dílu zhatí; popravdû
Korespondence Voskovce a Wericha o
komunistickém upevÀování moci a

Evanjelick˘ cirkevn˘ a.v. zbor sv. Pavla
v Toronte, na 1442 Davenport Rd.
bratsko-sestersky poz˘va celé ‰iroké krajanské spoloãenstvo

na Predvianoãn˘ BAZÁR 2008
v sobotu 29. novembra 2008 od 10:00.
UÏ tradiãne ponúka svoje mäsiarske a údenárske v˘robky,
vianoãné
koláãe a peãivo a poãas bazárového dÀa slovenskú zakáºaãku.
Pripravená bude aj zaujímavá tombola.
Väã‰ie objednávky prosíme ohlásiÈ, zaslaÈ vopred na
telefonické ãísla:

416/658-9793 a 416/656-5259.

degradování ãeskoslovensk˘ch umûlcÛ
po okupaci mohla mít povahu tﬁaskavou
v tﬁeskutém stﬁetávání komunistick˘ch
pacholkÛ s historickou pravdou o
komunistickém experimentu.
Dodnes, kdyÏ sedmina dospûl˘ch âechÛ
volí komunisty a polovina národa
socialisty s komunistickou minulostí,
nikdo nemÛÏe ãekat, Ïe pravda lehce
vítûzí.
Do tûchto m˘ch úvah o proklatém vlivu
komunistick˘ch
paznehtÛ
zorganizovan˘ch v KSâM, roztahujících
se v Parlamentu i v Senátu jako vlivná a
tﬁetí nejpopulárnûj‰í strana v rodné zemi,
horlivû zametající stopy sv˘ch zloãinÛ,
ohlásila mi paní Milena, Ïe tﬁetí svazek
Korespondence bude na pultech
poãátkem záﬁí 2008.
Trnuli jsme s napûtím, zda kniha bude ãi
nebude. V ohlá‰eném t˘dnu distribuce
knihy, kniha distribuována nebyla.
Paní Milena emejlovala, Ïe kniha bude
pﬁí‰tí t˘den a Ïe si zasichrovala dvû knihy.
O t˘den pozdûji paní Milena psala, Ïe
knihy má, peãlivû balí a odesílá do
Kanady. Za osm dní Eva nalezla balíãek

v po‰tovní schránce - tisíc díkÛ, paní
Mileno!
Jsme ãtenáﬁská rodina, to moji známí
dosvûdãí; i na‰i synové horlivû ãtou knihy.
Dva netrpûliví ãtenáﬁi, jako je má Ïena
Eva a já, mohou ãíst knihu spolu, nahlas;
Eva ãte - já dûlám v˘pisky:
Korespondence Voskovce a Wericha je
napûchována my‰lenkami, které musím
vyjmout z textu a zapsat do sbírky citátÛ
zlaté vûty:
V‰ude dobﬁe - dogám nejlíp, parafrázuje
Werich zápecnickou lidovou moudrost; a
o kousek dál Werich pí‰e: Místo
socialismu s lidskou tváﬁí mám teì
socialismu s husí kÛÏí a spûjeme k
socialismu s hro‰í kÛÏí.
Nebudu opisovat v˘pisky do této zprávy
o fascinující knize - aã bych mohl a rád.
Jen jsem chtûl oznámit, Ïe uÏ ten tﬁetí
svazek Korespondence máme a ãteme a
za druhé silácky apeluji na kaÏdého
ãtenáﬁe, aby si v Korespondenci ãetl taky.
Zdravím a pﬁeji klidn˘ den a cosi vskutku
dobrého ke ãtení!
Ross Firla-Sudbury
***—-

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

Točený Prazdroj a Czechvar
v západním Torontu!
Evropská i
kanadská
kuchynû!
Vyhﬁívané
venkovní
patio!
20 toãen˘ch
domácích i
dovezen˘ch
piv!

Large
Screen DLP
Satellite TV
Sport

S prodejem a nákupem domÛ
vám poradí

Luba Henderson

Wing
Nights
(Sun.Mon.Wed.)
Karaoke
(Fridays)

Tel.:416/698-2090

6

Discussion

November 20, 2008

Má Milo‰ ·uchma pravdu?
Je pravda v úvodníku Jaroslava Kotta?
V Satellitu z 23. ﬁíjna 2008 ukonãil Milo‰ ·uchma svÛj pﬁíspûvek k diskusi o pﬁedvolební
debatû …Redaktor Satellitu Ales Bﬁezina si opût neodpustil komentovat dopisovatele, jako
by nestaãilo, aby si ãtenáﬁi udûlali vlastní názor. Lze chápat, Ïe Ale‰ Bﬁezina si vydává
Satellite nezi‰tnû hlavnû pro své potû‰ení bez jakékoliv korigující redakãní rady. Satellite ale
tiskne pﬁeci jen dostateãnû dlouho, aby si redakãní zásady mohl zapamatovat.
Ano, to je pravda: Satellite vydávám pro své
potû‰ení a protoÏe letos vychází uÏ pﬁes 17
let, dodal bych, Ïe pravdûpodobnû i pro
potû‰ení ãtenáﬁÛ.
Pokud jde o korigující redakãní radu, od
zaãátku jsem se snaÏil mít kolem sebe
neformální skupinu lidí, kteﬁí fungují pro potﬁeby
Satellitu. Ze zku‰enosti jsem vûdûl, Ïe klasická
redakãní rada mÛÏe nûkdy b˘t nefunkãní ãi
slouÏit jako zástûrka, za kterou se ãlovûk
mÛÏe schovat, kdyÏ nechce b˘t za nûco pﬁímo
zodpovûdn˘ nebo nechce nûco publikovat.
Navíc nemám za sebou organizaci vydavatele
ani mecená‰e, kteﬁí by formální radu
vyÏadovali. Já sám zodpovídám sv˘m
ãtenáﬁÛm a beru tedy v‰e, co bylo nebo
nebylo v Satellitu publikováno na sebe.
Pﬁi tomto rozhodnutí jsem vûdûl, Ïe chci
dávat prostor rÛzn˘m názorÛm, Ïe musím
publikovat i ãlánky, s kter˘mi nesouhlasím a
zejména ãlánky, které budou tﬁeba namíﬁené
proti mé osobû.
Znamená to, Ïe na jedné stranû se nemohu
vymlouvat na redakãní radu a na druhé stranû,
kdybych jen publikoval ãlánky, s kter˘mi
nesouhlasím, pak bych vytváﬁel pro své
potû‰ení noviny, které by propagovaly zcela
opaãn˘ názor neÏ je mÛj vlastní. Strávit Ïivot
tím, Ïe si budu pro zábavu publikovat nûco, s
ãím nesouhlasím, na to si svého Ïivota pﬁíli‰
váÏím. A vzhledem k tomu, Ïe vydávání novin
v dobû internetu je poãínání naprosto
nev˘dûleãné, byl by to i ãin zcela po‰etil˘.
Proto jsem se rozhodl ãas od ãasu názory, s
kter˘mi nesouhlasím komentovat.
Netvrdím, Ïe jsem vÏdy otiskl v‰e, na to mi
síly ani rozsah novin nestaãí. Ale vûﬁím, Ïe
jsem vÏdy otiskl v‰e, kdy pisatel (pokud to
nebyl anonym) polemizoval se mnou.
Navíc jsem se snaÏil poskytnout platformu
lidem, kteﬁí se nemohli veﬁejnû jinde vyjádﬁit.
Dûlal jsem tak vÏdy, aÏ kdyÏ jsem se
pﬁesvûdãil, Ïe byly vyãerpány v‰echny
moÏnosti v médiích, kam byl dotyãn˘ názor
adresován. Proto jsem otiskl i rozhovor s
b˘val˘m redaktorem Nového domova Janem
Rotbauerem. S uveﬁejnûním jsem ãekal aÏ do
chvíle, kdy bylo jasné, Ïe mu Nov˘ domov jiÏ
nedá prostor, aby svÛj názor prezentoval.
Objevilo se nûkolik reakcí, kter˘ch si váÏím.
Nûkteré byly pozitivní, jiné negativní, v‰echny
jsem uveﬁejnil.
Jedna z nich vy‰la i v 18. ãísle Nového
domova, na kterou jsem reagoval e-mailem a
stejn˘m zpÛsobem odpovûdûl i dr. Milo‰
Krajn˘. Nedostali jsme v‰ak odpovûì a na‰e
reakce se neobjevila ani v dal‰ím ãísle Nového
domova. Pro jistotu jsem tedy poslal dopis
je‰tû po‰tou. Opût nic. JelikoÏ se nás dvou
nûkteré ãásti úvodníku Nového domova ãíslo
18. ze 3. ﬁíjna 2008 dot˘kají, pﬁebíráme tyto
pasáÏe a pﬁiná‰íme obû odpovûdi.
Nejprve tedy zmínûn˘ úvodník (zkráceno a
neupraveno):
VáÏení ãtenáﬁi,
¤íká se, Ïe první obûtí kaÏdé války je pravda.
Poprvé jsem toto pﬁísloví zaznamenal v dobû
zaãátku „války proti teroru“ v roce 2001, kdy pﬁíznivci
i odpÛrci americké invaze Afgánistánu a posléze
Íráku, vzájemnû poukazovali na vykonstruovaná
propagandistická tvrzení sv˘ch ideologick˘ch
protivníkÛ.
Husovo „Pravda vítûzí“ které je i v záhlaví tohoto
listu, je mottem v‰ech kdo neztrácejí nadûji, Ïe k
pravdû se pomalu, s potíÏemi, ale pﬁece jen nakonec
dojde…
V nedávné dobû do‰lo k urãitému posunu: v
jednûch krajansk˘ch novinách se objevil rozhovor
vyz˘vající MMI k veﬁejné reakci na urãitá tvrzení v
této torontské „válce argumentÛ“. Tentokrát je
ﬁeditelská rada vyzvána k dialogu bez pouÏití
hanliv˘ch v˘razÛ, a tak snad je moÏné na uveden˘
ãlánek nûjak˘m zpÛsobem reagovat. Tak se i stalo
- a odpovûì jednoho z ãlenÛ ﬁeditelské rady byla
zveﬁejnûna. Rád bych tímto odpovûdûl na nûkteré
v˘roky v pÛvodním rozhovoru i v „reakci na reakci“

které nemohu pﬁijmout jako pravdivé.
Názor, Ïe ﬁeditelská rada sestává z lidí bez
zku‰eností mÛÏe b˘ pﬁedmûtem debaty a osobním
názorem urãit˘ch jednotlivcÛ.
Av‰ak tvrzení, Ïe se stali ãleny jenom proto, Ïe se
pﬁihlásili na nûjaké schÛzi a Ïe tak ãiní proto, aby si
vylep‰ili své resumé ãi zdolali svÛj komplex
ménûcennosti, je nepravdivé (pominu-li absenci
respektu).
Podle stanov Masarykova ústavu musí b˘t ãlenové
ﬁeditelské rady nominováni na valné hromadû.
KaÏd˘ ãlen Masarykova ústavu má právo nominovat
kohokoli kdo je ﬁádn˘m ãlenem po dobu nejménû
jednoho roku, a v‰ichni souãasní ãlenové ﬁeditelské
rady byli zvoleni v demokratick˘ch volbách v souladu
se stanovami.
Autor rozhovoru se ptá na urãité finanãni informace
t˘kající se provozu Nového domova. Bez ohledu na
skuteãnost, Ïe jde o vnitﬁní informace, nebylo by
vhodné, aby se zeptal u zdroje? JestliÏe nûkdo má
odvahu hodnotit manaÏerské schopnosti ﬁeditelské
rady, mûl by mít i odvahu ﬁíci: „o tom nic nevím ani
tomu nerozumím“ - to by bylo otevﬁené a pravdivé.
Není také pravda, Ïe se MasarykÛv ústav soudí s
b˘val˘mi zamûstnanci. V‰ichni zamûstnanci ode‰li
na základû vlastního rozhodnutí, a to, Ïe MMI
pouÏívá právní poradu v ﬁe‰ení situace, je
(kanadsk˘mi zákony vyÏadovaná) „due diligence“
ke které jsou ãlenové rady vázáni z titulu své funkce
v dobroãinné organizaci.
Pokud má nûkdo zájem zjistit skuteãn˘ stav vûcí
ohlednû údajnû vynuceného odchodu hudebního
programu Nokturna, nechÈ zavítá na Masaryktown
a nahlédne do zápisÛ ze schÛzí MMI. Jsou v nich
pomûrnû detailnû zaznamenány finanãní i
organizaãní problémy s organizací programu. Pﬁesto
MMI hledal zlep‰ení a zprÛhlednûní zpÛsobu
organizace.
Povinnosti pﬁedstavitelÛ MMI a pﬁání ãi pﬁedstavy
dobrovolníkÛ musí b˘t nûjak˘m zpÛsobem
skloubeny. I v tomto pﬁípadû to bylo rozhodnutí
organizátora Nokturen pﬁestat spolupracovat s
Masarykov˘m ústavem, nikoli rozhodnutí MMI
program zru‰it.
Je mi líto, Ïe Nokturna ode‰la z Masaryktownu. Je
mi líto, Ïe se ode mnû urãití b˘valí zamûstnanci
ostentativnû obracejí zády, pﬁestoÏe jsem jim nikdy
nic zlého neudûlal, a povaÏoval jsem je za své
pﬁátele. Je mi líto, Ïe nedokáÏou nést dÛsledky
svého rozhodnutí bez zátûÏe uraÏené je‰itnosti a
osobní nenávisti. Musím ale pﬁipomenout, Ïe
jakékoliv reference na „rozhodnutí ﬁeditelské rady“
v krajanském tisku i jinde je nepravdivá, Ïe to
nebyla rada MMI, ale jednotliví zamûstnanci a
dobrovolníci kdo uãinili rozhodnutí. Jedna strana
tvrdí, Ïe byli „vy‰típáni“, donuceni, ãi nûjak˘m
zpÛsobem vykonstruovanû „odejíti“. Druhá strana
tvrdí, Ïe ode‰li z vlastního rozhodnutí protoÏe zmûny
v pracovní a organizaãní náplni jim byly proti srsti ãi
je zatûÏovala zv˘‰ená kontrola finanãní a operaãní
prÛhlednosti vyÏadovaná Masarykov˘m ústavem.
Nebudu komentovat neomalenost dal‰ích tvrzení
v pÛvodním rozhovoru. Chtûl bych ale reagovat na
tvrzení vydavatele listu, Ïe „zhotovil jedno vánoãní
ãíslo Nového domova, kdyÏ to nemûl kdo dûlat“, a
Ïe se to pﬁed ãtenáﬁi nûjak˘m zpÛsobem tajilo.
JelikoÏ si váÏím zmínûného autora a jeho ãinnosti
v komunitû, dávám mu tímto moÏnost, aby svoje
tvrzení doloÏil. Moje antiteze je tato: kdyÏ náhle
ode‰la paní Rollerová na konci listopadu 2004,
vánoãní ãíslo bylo vydáno svépomocí. Podílela se
na nûm Alena Kottová, v souãasné dobû prozatímní
redaktorka Nového domova a b˘valá pﬁedsedkynû
Masarykova ústavu, nûkolik dobrovolníkÛ, v˘‰e
zmínûn˘ autor a já (napsal jsem tehdy úvodník).
Celkov˘ objem stráveného ãasu na vydání novin
byl zhruba v rozsahu 100 hodin (podot˘kám, Ïe v
pﬁedvánoãním shonu). Z této doby strávil mÛj kolega
jeden veãer zkontrolováním grafické úpravy listu za
pomoci software s jehoÏ verzí nebyla Alena
obeznámena (znala velice detailnû pﬁedchozí verzi).
Za tuto „pomoc“ si vyÏádal ãástku 2000 dolarÛ,
kteráÏto suma mu byla promptnû vyplacena. Nikdo
z ostatních zúãastnûn˘ch neoãekával Ïádnou
finanãní odmûnu.
K údajnému utajování pﬁíspûvku zmínûného autora
mûlo dojít tím, Ïe jeho jméno nebylo uvedeno v
následujícím ãísle v podûkování dobrovolníkÛm...
Milí ãtenáﬁi: zajímá vás to? Ano? Ne? Mám na to
svoji teorii, ale nechám si ji pro sebe. Co se t˘ãe
onûch ostatních v˘zev k diskusi v rÛzn˘ch
krajansk˘ch „médiích“, pochybuji, Ïe dosavadní
úroveÀ „diskuse” je hodna ãasu stráveného
vyvracením nepodloÏen˘ch pomluv a lÏí.
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A tak nezb˘vá neÏ doufat, Ïe se ta leÏ jednou
unaví nebo si nûkde zvrtne kotník, a pravda, ‰pinavá
a umolousaná, se koneãne zvedne a ukáÏe se v
celé své nahotû. A nebo aÏ dokáÏe to, co dokáÏe
leÏ.
Za pomûrnû neuãesan˘ pseudoúvodník se
omlouvá a na pﬁí‰tí setkání s vámi se tû‰í Jaroslav
Kott
***
A zde je odpovûì, kterou jsem zaslal e-mailem a
po‰tou, a která nebyla do dne‰ního dne uveﬁejnûna:
Mil˘ pane Jaroslave Kotte,
jsem rád, Ïe jiÏ podepisujete úvodníky a Ïe se
tedy mám na koho adresnû obrátit. Zaujala mne
Va‰e úvaha o Mistru Janu Husovi a jsem rád, Ïe se
mÛÏeme opﬁít o spoleãnou postavu. Jan Hus
netvrdil, Ïe má pravdu a Ïe pokud ho koncil
pﬁesvûdãí, Ïe je ochoten se koncilu podvolit. Koncil
ho nepﬁesvûdãil a Mr. Jan Hus se tedy nechal
upálit. Nemyslím si, Ïe jeden druhého pﬁesvûdãíme,
tak jako koncil nepﬁesvûdãil Husa a Hus koncil.
Nemûl jsem ãas detailnû studovat záznamy ve
svém poãítaãi z prosince 2004, ale moje fakta
ukazují následující: Po odchodu Vûry Rollerové z
Nového domova nastala v Masarykovû ústavu
urãitá bezradnost. Vûra Rollerová velice peãlivû
archivovala noviny na CD, ale, a to jí naprosto
nevyãítám, mûla v tom urãit˘ systém, kterému
témûﬁ nikdo nerozumûl (zrcadlo pro tisk se dûlalo
podobn˘m zpÛsobem jako v roce 1990, kdy jsem jí
noviny pﬁedával). Takto zhotovené zrcadlo na A4
(letter size) se po pÛlstránkách nalepilo na velké
archy tvrdého papíru a odneslo se do tiskárny.
PouÏívali jste tehdy zastaral˘ program PageMaker
6.0.
Proto jsem byl jedin˘m, kdo byl tento rébus
schopn˘ rozlu‰tit. Navíc Vûra Rollerová pouÏívala
neortodoxní fonty, které byly zhotoveny pro Nov˘
domov na zakázku poãátkem devadesát˘ch let.
Vedení Masarykova ústavu pﬁi‰lo za mnou, jestli
bych byl ochoten pomoci. Sdûlil jsem MMI upﬁímnû,
Ïe v tak krátké dobû je to velice tûÏké, protoÏe
zároveÀ musím pﬁipravit vánoãní vydání sv˘ch novin,
které je vÏdy znaãnû nároãné, protoÏe to b˘vá
vût‰inou dvojãíslo, a také zpracování inzerce, která
je v dobû vánoc velice dÛleÏitá, a navíc je zdrojem
pﬁíjmu pro nezávislé noviny, je nároãnûj‰í. Nabídl
jsem ﬁe‰ení vydat vánoãní ãíslo spoleãnû.
Po urãité dobû tento mÛj návrh byl odmítnut s tím,
Ïe si nepﬁejete noviny spoleãné, ale oddûlené a
kolik bych za udûlání tûchto novin poÏadoval.
Odpovûdûl jsem, Ïe v takovém pﬁípadû nebudu
moci udûlat roz‰íﬁené ãíslo sv˘ch novin, Ïe tudíÏ
ztratím na inzerci a Ïe je to neuvûﬁitelnû stresující
období, jak sám pí‰ete. Nov˘ domov vycházel
dvakrát za mûsíc a jedny noviny by byly za poloviãní
plat minulé redaktorky, to jest bez zdanûní, za 2000
dolarÛ plus GST, jejímÏ jsem plátcem. Profit Nového
domova z vánoãního ãísla s inzercí, které by beze
mne, pﬁi v‰í skromnosti, nevy‰lo, byl podle mého
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názoru vy‰‰í, takÏe vûﬁím, Ïe jsem MasarykÛv
ústav o Ïádné peníze nepﬁipravil. Naopak, pomohl
jsem Novému domovu pﬁinejmen‰ím splnit
povinnosti vÛãi pﬁedplatitelÛm. Îe jsem to neudûlal
jako dobrovolník zdarma, to je pravda, ale co mÛÏete
ãekat od konkurence, sebevíc pﬁátelské?!
Práce na jednom vydání novin zabere 80 aÏ 120
hodin, to pí‰ete i Vy, uvádí to Jan Rotbauer a mohu
to potvrdit i já z vlastní zku‰enosti neb tuto práci v
ãeském jazyce dûlám v souãasnosti asi nejdéle na
svûtû. Vánoãní ãíslo trvá vût‰inou déle. Pokud vím,
noviny se dûlaly na mém poãítaãi. Vy jste dodali
materiál, já je zalomil. Va‰e manÏelka paní Alena
Kottová pﬁi‰la za mnou udûlat korektury a poÏádala
o nûkteré zmûny. Ty jsem udûlal a odevzdal jsem
Vám nejen noviny v PDF formátu, ale navíc i
základ, jak pokraãovat s novinami v programu
PageMaker 6.0.
Sám tvrdíte, Ïe noviny byly vytvoﬁené v novûj‰ím
programu (PageMaker 7.02), kter˘ jste tehdy
nevlastnili, jak jste v nûm tedy mohli vytvoﬁit noviny?
V pﬁípadû, Ïe jsem byl opravdu schopn˘ bûhem
jednoho veãera, jak pí‰ete, de‰ifrovat stará CD,
pﬁetransformovat materiál, kter˘ mûla paní Rollerová
pﬁipraven˘ do vánoãního ãísla z minul˘ch let, napsat
program pro pﬁevod z netypick˘ch macintoshov˘ch
fontÛ do fontÛ zvan˘ch Central Europe ãili CE,
zalomit noviny, udûlat korektury a poÏadované
zmûny podle pﬁání va‰í manÏely a odevzdat Vám
tyto noviny pﬁipravené pro tiskárnu, pak jsem genius
a sám pﬁed sebou smekám klobouk! A ta moje
odmûna mûla b˘t v tomto pﬁípadû podstatnû vy‰‰í.
Práce takov˘ch odborníkÛ se oceÀuje sazbou
nejménû 800 dolarÛ na hodinu. BohuÏel takov˘m
odborníkem ale nejsem.
Ale je‰tû k té odmûnû, kterou jsem dostal. Po
vánocích roku 2004 mi zatelefonovala paní Libu‰e
Peichlová, která mnû sdûlila, Ïe moje odmûna byla
stanovena MMI na nûkolik stovek dolarÛ. Byl jsem
‰okován a ﬁekl jsem, Ïe dohoda byla 2000 dolarÛ.
Ona ﬁekla, Ïe mi zavolá je‰tû jednou, svému slovu
dostála a oznámila mi, Ïe vedení MMI je ochotné
tuto sumu zaplatit, ale jestli bych já neudûlal nûjak˘
ústupek. ¤ekl jsem, Ïe sníÏím o 10 %, takÏe celková
cena bude 1800 dolarÛ. JelikoÏ nejsem neziskovou
organizací, jsem plátcem GST. Ta tehdy ãinila 7 %.
Proto byl ‰ek na 1926 dolarÛ. Pokud MMI platí GST,
mohl si 126 dolarÛ odeãíst. Samozﬁejmû Ïe cel˘
tento mÛj pﬁíjem byl zdanûn.
MÛj honoráﬁ ãásteãnû kompenzoval skuteãnost,
Ïe jsem nemohl udûlat obvyklou vánoãní inzerenãní
kampaÀ pro Satellite a rozhodnû nebyl pﬁehnan˘
vzhledem k tomu, kolik se za tento druh práce platí.
Jednání s paní Peichlovou, která zastupovala
MasarykÛv ústav bylo velmi korektní a mohu ﬁíci, Ïe
si jejího názoru podnes velice váÏím, i kdyÏ s ní
mnohdy nesouhlasím. Proto mne pﬁekvapilo va‰e
tvrzení, Ïe jste noviny udûlali Vy za sto hodin.
Nechci vás obviÀovat z toho, Ïe nehovoﬁíte
pravdu? pouze vidíte vûc z jiného úhlu. Podle mého

pﬁesvûdãení jsem Nov˘ domov tehdy z vût‰í ãásti
zhotovil já na svém poãítaãi a v programu
PageMaker 7.02, kter˘ jste vy tehdy nevlastnili. Byl
bych proto s pouÏíváním jména Mr. Jana Husa
opatrnûj‰í. Jednak jsem protestant a jednak jsem
byl ochoten pro pravdu v Ïivotû nûco obûtovat.
Posílám Vám tento dopis k uveﬁejnûní, protoÏe
bych byl rád, aby si i ãtenáﬁi Nového domova mohli
udûlat svÛj vlastní názor.
S pﬁátelsk˘m pozdravem
Ale‰ Bﬁezina
***
Odpovûd dr. M. Krajného
k úvodníku v Novém domovû
Mil˘ Jardo,
doufám, Ïe dostane‰ tûchto pár ﬁádkÛ, budu se
snaÏit b˘t struãn˘. Je to takov˘ otevﬁen˘ dopis
Novému domovu na Tvou v˘zvu, aby lidé diskutovali
problémy a neodsuzovali jednostrannû MMI,
protoÏe MMI dûlá dobrou práci a má prakticky ve
v‰em pravdu (zamûstnanci ode‰li sami, problémy
jsou jinde atd.)
Mohu reagovat jen na vûci, o kter˘ch vím a u
kter˘ch jsem byl a musím konstatovat, Ïe nûkterá
tvá tvrzení nejsou úplnû správná. Napﬁíklad, Ïe
b˘valá redaktorka ode‰la náhle a nemohli jste
nikoho najít, ãili, Ïe se vánoãní ãíslo ND muselo
dûlat narychlo atd. Vûra Rollerová mûla pﬁed penzí
a byla ochotná zÛstat, pokud by mohla dûlat noviny
ze svého letního sídla. ¤editelská rada jí to slíbila,
ale po nûkolika dlouh˘ch schÛzích, na kter˘ch jsem
jako pﬁedseda redakãní rady byl pﬁítomen, to bylo
zamítnuto. Kdyby se to uskuteãnilo, MMI by u‰etﬁil
2500 dolarÛ roãnû (moÏná i víc), to jsme mûli
spoãítané, mûli bychom dále redaktorku atd.
Finanãní prémie, která jí byla slíbena pﬁi odchodu
do dÛchodu jí také nebyla v celkové hodnotû
proplacená. Z toho se zdravotnû zhroutila, coÏ se
dalo ãekat.
Pí‰e‰, Ïe Nokturna mûla organizaãní a finanãní
problémy. To je poprvé, co se dovídám nûco
takového. Za sedm let Nokturen byly v‰echny
roãníky finanãnû v˘dûleãné - pro MMI. JiÏ první rok
pﬁinesla do pokladny MMI kolem 500 dolarÛ, druh˘
rok 1000 dolarÛ a tak dále. V‰echno klapalo dobﬁe,
i kdyÏ jsem musel po roce odejít z ﬁeditelství MMI
(ze zdravotních dÛvodÛ) a spojkou mezi ﬁeditelskou
radou a mnou byla paní Novotná. Jak pﬁedávala
zprávy a v˘sledky, to ví ﬁeditelství, já jsem tam byl
jen jednou pﬁednést nov˘ program a nebyly Ïádné
námitky. V posledních dvou letech zaãalo ﬁeditelství
pﬁedkládat poÏadavky k úvodní ﬁeãi ke koncertÛm
(z historie Masarykova ústavu atd, coÏ jsem
toleroval), pak byly problémy s broÏurkou a nelíbil
se poãet koncertÛ, spoluúãast na oslavû 28. ﬁíjna
(která vÏdy získala MMI finance), a kdyÏ nûkdo v
ﬁeditelství navrhl, abych byl pozván k diskusi, tento
návrh byl zamítnut. V dubnu 2008 mi bylo pﬁedloÏeno
(v pﬁedveãer celoroãní schÛze) pﬁesnû dvacet
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poÏadavkÛ na organizaci Nokturen na pﬁí‰tí rok.
KdyÏ jsem tyto poÏadavky ukázal dvou KanaìanÛm,
organizujícím koncerty v Ontariu, shodnû ﬁekli, Ïe
to nelze podepsat, protoÏe je to nerealistické a
nedá se to splnit.
Vrcholem „spolupráce“ byly poslední dva koncerty
- jeden mého bratra, kter˘ po velk˘ch diskusích byl
povolen v kostele sv. Václava, aby si bratr mohl
zahrát na své piano, které vûnoval ãeskoslovenské
komunitû a kam se ve‰lo (a i pﬁi‰lo) více posluchaãÛ
- ãili se vydûlalo. Podmínkou pro koncert v kostele
sv. Václava bylo, Ïe poslední koncert operní pûvkynû
B. Ferancové musí b˘t v restauraci Praha a mÛj
bratr ji bude doprovázet zdarma (rozpoãet byl ‰est
dolarÛ). Proto jsem ﬁekl, Ïe budu platit bratra sám
a pﬁed koncertem mi bylo ﬁeãeno dvûma ãleny
ﬁeditelství a sekretáﬁkou, Ïe dostanu daÀov˘ odpis
na 600 dolarÛ, kter˘ nikdy nepﬁi‰el. Pﬁitom se na
obou koncertech vydûlalo a v‰echny peníze zÛstaly
v MMI. Sedm let jsem obstarával odvoz umûlcÛ z
leti‰tû (aÏ na v˘jimky, kdy jsem nemûl ãas),
ubytování bylo zdarma u mne (plus jídlo), opût aÏ
na v˘jimky - a to nepoãítám mezimûstské a
mezistátní telefony, poãítaã a v‰echno zdarma.
Sedm let. âili kde byly ty finanãní a organizaãní
problémy? A kdo je pÛsobil? A to bude v‰e v
zápisech ze schÛzí MMI (anebo nebude). Toto je
otevﬁená odpovûì na TvÛj úvodník v Novém domovû
v ãísle 18 z roku 2008 (str. 2) - a mluvím jen o
vûcech, u kter˘ch jsem byl, proto nemohu
komentoval o Martinu Rejzkovi (kter˘ byl vÏdy
velmi nápomocn˘, i kdyÏ to nemusel dûlat) a Ale‰i
Bﬁezinovi, kter˘ pomohl s novinami.
Vím, Ïe mÛj ãlánek o posledním koncertu Nokturen
nemohl b˘t vydán, neboÈ tehdej‰ímu redaktorovi
bylo ﬁeãeno, Ïe pﬁijde o místo, vytiskne-li ho.
(Podot˘kám, Ïe tam nebylo nic záporného o MMI,
spí‰e filozoficky jsem se tázal, zda ãeská komunita
bude dále podporovat Nokturna a jiné kulturní
poﬁady a zda si je vûdoma, jakou vysokou
umûleckou úroveÀ na‰e koncerty mají.
Co MMI také nedo‰lo, byla unikátní vûc, Ïe jsem
prezentoval po sedm let pouze ãeské a slovenské
umûlce (kromû dvou pﬁedná‰ek kanadsk˘ch
odborníkÛ) a byl jsem nabádán prezentovat i místní
kanadské muzikanty (takov˘ch koncertních událostí
je v Torontu hodnû). Myslím, Ïe je na‰í povinností
ukazovat, jakou úroveÀ mají ãe‰tí a sloven‰tí umûlci
- a v tom byla unikátnost Nokturen.
âili, pravda je jen jedna. MÛÏeme se dívat na vûci
z rÛzn˘ch úhlÛ, ale fakta jsou fakta. A já jsem byl u
toho. (Myslím, Ïe ty jenom nepﬁímo.) Proto tím
nemÛÏe‰ operovat jako dÛkazy, Ïe lidé oãerÀují
MMI. A hlavnû se lidé mohou domluvit. A to jsem u
MMI postrádal. A nezáleÏí, jestli schÛze trvá hodinu
nebo pût a pÛl hodiny - to není dÛkaz, Ïe se pracuje
dobﬁe.
Milo‰ Krajn˘
***—-
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Na okraj
Sokolské hroby
Letos - uÏ po osmé - nav‰tívili toront‰tí
Sokolové hroby sv˘ch zemﬁel˘ch bratﬁí a
sester. Letos Hana Jurásková, Svatava
Heﬁmánková, Jan Waldauf (duchovní
otec této tradice), Ivo Sypták a já jsme na
tﬁech hﬁbitovech (Glendal Memorial
Gardens, Queen of Heaven Cemetery a
Sanctuary Cemetery) nav‰tívili hroby
sedmi bratﬁí a sester: Îofie Pospí‰ilové,
Ladislava Pospí‰ila, Louise Pospí‰ila,
Václava Men‰íka, ZdeÀka Mimry,
Miroslava PaÈavy a Otty Stehlíka. Ke
kaÏdému hrobu jsme umístili vûneãek se
stuhami Sokola a Jan Waldauf pﬁednesl
krátk˘ projev o jejich ãinnosti. Letos jsme
také nav‰tívili a sokolsk˘m vûneãkem
ozdobili symbolick˘ hrob v˘znamného
sokolského pracovníka Miroslava
Pli‰keho na Masaryktownu. Urna s jeho
popelem - spolu s urnou s popelem
ãeskoslovensk˘ch ÏidÛ jedním nebo
druh˘m zpÛsobem zavraÏdûn˘ch v
Osvûtimi, jejichÏ památce jsme se rovnûÏ
poklonili - byla pÛvodnû umístûna pod
Masarykov˘m památníkem. Pﬁi stavbû
obytn˘ch jednotek byl památník
odstranûn a urny se ztratily. Doufáme, Ïe
tato krásná tradice náv‰tûv sokolsk˘ch
hrobÛ bude dlouho pokraãovat.
***

Rememberance Day
Letos uplynulo 90 rokÛ od oficiálního
zakonãení První svûtové války o
jedenácté hodinû jedenáctého dne
jedenáctého mûsíce roku 1918. Letos snad proto, Ïe to bylo tak v˘znaãné v˘roãí
- bylo na vzpomínkov˘ch slavnostích v
zemích, jejichÏ muÏi a Ïeny se války
zúãastnili divákÛ víc neÏ jindy. Rozhodnû
v Torontu, kde úãast byla snad nejvût‰í,
na jakou se pamatuji. Slavnostním
ﬁeãníkem byl torontsk˘ starosta David
Miller, kter˘ se zmínil, Ïe z oblasti Toronta
ve válkách poãínaje rokem 1914 bojovalo
na pÛl milionu KanaìanÛ. Pochodujících
veteránÛ bylo ménû a nevidûl jsem nikoho
z První svûtové války. Vzpomínky v

Lond˘nû v Anglii byli pﬁítomni nejménû
dva: Harry Patch (110 rokÛ) a Henry
Allingham (112 rokÛ) a i tûch z Druhé
svûtové války je kaÏd˘m rokem ménû.
¤ady pochodujících vyplnily pﬁíslu‰níci
jin˘ch organizací: RCMP, Kolumbovy rytíﬁi
atd. V minul˘ch letech byla vyvolávána
vedle jmen rÛzn˘ch spolkÛ a organizací i
jména diplomatick˘ch misí, které u
pomníku padl˘ch poloÏily vûnce. Vloni
poprvé bylo vyvoláno i jméno Generálního
konzulátu âeské republiky.
Letos? Prostû ﬁekli „ãlenové
diplomatického sboru v Torontû“ a tak
jsem se vyvolání jména na‰eho konzulátu
nedoãkal, i kdyÏ vím, Ïe byl pﬁítomen
konzul Jiﬁí ·lajs.
***

Devadesátiny nev‰edního
umûlce Jiﬁího Kaysera
Vloni se svojí Ïenou Dagmar oslavil 70
rokÛ manÏelství. ManÏelství, o kterém
oba hovoﬁí s v˘razovou skromností lidí,
kteﬁí vûdí, Ïe hluboké záÏitky se nesná‰ejí
s bombastem. Hovoﬁili o nûm prostû,
místy dojemnû, na dokumentárním filmu,
kter˘ o nich natoãila Markéta Slepãíková
pro svÛj televizní poﬁad Nová Vize na
kanálu OMNI v Ontariu. Letos 16.
listopadu Jiﬁí Kayser oslavil své
devadesátiny. Devadesát rokÛ, za kter˘mi
se i pﬁi nejvût‰í skromnosti mÛÏe
ohlédnout s dobr˘m pocitem, Ïe za sebou
zanechá hluboké a laskavé stopy.
Narodil se v roce 1918 v Písku. Jeho
rodina se pﬁed mnoha lety do âech
pﬁestûhovala z Holandska, kde se jeho
pﬁedkové rovnûÏ vûnovali umûní a byli
mezi prvními, kteﬁí pﬁi‰li se skupinov˘m
portrétem. Jiﬁí sám se nûjak˘ ãas
rozhodoval mezi hudbou a malíﬁstvím
(b˘t mnohostrannû talentovan˘ má své
vlastní specifické problémy). Uãil se na
housle (jeho bratr studoval u profesora
Sádla) a byl tak dobr˘, Ïe ve ãtrnácti
letech hrál v kvartetu. Jeho rodina se
st˘kala s mnoha hudebníky, zastavoval
se u nich i Leo‰ Janáãek. Mezi dvûma
svûtov˘mi válkami Jiﬁí studoval souãasnû
na Karlovû univerzitû (mimo jiné historii

MIKULÁ· ZAVÍTÁ NA MASARYKTOWN
v sobotu 6. prosince ve 14:00 hodin
zavítá sv. Mikulá‰ v doprovodu andûla a ãerta
do restaurace Praha
Maminky a tatínkové, babiãky a dûdeãkové nachystejte dárky, které
sv. Mikulá‰ rozdá hodn˘m dûtem
***

VÁNOâNÍ VEâE¤E NA MASARYKTOWNU
pátek 12. prosince v 19:00 hodin
restaurace Praha
Pﬁijìte mezi nás strávit klidn˘ veãer ve slavnostní náladû,
pﬁi poslechu poetického programu, za zpûvu vánoãních koled,
pﬁi sklence vína a lahodné veãeﬁi.
***

VÁNOâNÍ PRODEJ NA MASARYKTOWNU
nedûle 14. prosince V 10:30 hodin
restaurace Praha
Prodej vánoãních ozdob, knih, hraãek, filmÛ, cukroví, lahÛdek a
mnoho dal‰ího v pﬁíjemné atmosféﬁe sváteãnû vyzdobené restaurace
Praha.
Rezervace a pﬁedprodej vstupenek na veãeﬁi, pronájem stolÛ na
prodej v kanceláﬁi Masarykova ústavu:
MMI, 450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, ON M1G 1H1
tel. 416 - 439 4354, email: HYPERLINK “mailto:office@masaryktown.ca”
office@masaryktown.ca, úter˘, stﬁeda, ãtvrtek

umûní, anatomii a psychologii) a na
Akademii v˘tvarn˘ch umûní, kde studoval
umûní a kde (jeho studie byly pﬁeru‰eny
zavﬁením vysok˘ch ‰kol nacisty) v roce
1947 graduoval. Jedním z jeho uãitelÛ na
Akademii byl Cyril Bouda, jehoÏ moÏná
nejuÏiteãnûj‰í rada byla “Dûlejte to, jak to
vidíte”. Na zaãátku sv˘ch studentsk˘ch
let od rána do noci dûlal kopie star˘ch
mistrÛ, Dürera, impresionistÛ, Piccasa.
Kayserova filosofie práce: “KaÏd˘ tah
‰tûtcem je jako vyslovené slovo, kdyÏ
nûco vykládáte. Linka, kterou táhnete,
navazuje na to, co je okolo, stejnû jako
slovo navazuje na slova, která
pﬁedcházela i slova, která budou
následovat.” I kdyÏ se rozhodl pro
malíﬁství, hudba zÛstala jednou z inspirací
jeho tvorby - maloval Talicha, Kubelíka,
Borise Krajného, Smetanovo kvarteto (to
nejãastûji) a nakonec i Prahu muzikální.
Kayser maluje v‰ecko, co vidí, nachází
inspiraci v nejmen‰ím lísteãku pﬁi
procházce lesem, zaujme ho kﬁivka
Ïenského tûla i patos lidského osudu.
Jeho umûní respektovali i komunisté.
Dostal na pﬁíklad ¤ád práce a Cenu dolu
Antonína Zápotockého. Ale nabídku, aby
vstoupil do strany odmítl a kdyÏ v srpnu
1968 âeskoslovensko napadly armády
Var‰avského paktu, a po jeho autu stﬁíleli
sovût‰tí vojáci a prezident Svoboda se
nechal sly‰et, Ïe pojede do Moskvy a
jestliÏe BreÏnûv nepropustí Dubãeka,
vrátí SovûtÛm medaile a zastﬁelí se, Jiﬁí
Kayser (a je‰tû víc Dagmar) do‰li k závûru,
Ïe pﬁi‰el ãas odejít. Kanada je pﬁivítala
dva t˘dny pﬁed vánoci, 10. prosince 1968.
¤adu let Ïili v Montrealu a na zaãátku jak tomu bylo u vût‰iny uprchlíkÛ - to
slavné nebylo. Dagmar i Jiﬁí kaÏd˘
vydûlávali 50 dolarÛ za t˘den a nadto Jiﬁí
byl deprimován úrovní umûní v Kanadû.
Ale pak zaãal uãit a udûlal si jméno jako
portrétista. Po sametové revoluci bylo
jeho dílo ocenûno retrospektivou v jeho
rodném mûstû Písku, jeho grafika je
dodnes souãástí stálé sbírky vídeÀské
Albertiny a jeho obrazy byly úspû‰nû
vystaveny v Evropû, Spojen˘ch státech i
v Kanadû. Dagmar a Jiﬁí dnes Ïijí v mûstû
Cambridge uprostﬁed Ontaria a jsou
‰Èastni. Mají krásné manÏelství, dva
hodné syny a tﬁi rozko‰né vnuãky, zdraví
jim slouÏí a jak Dagmar pokornû ﬁíká: Co
víc mÛÏe ãlovûk chtít?
A umûní Jiﬁího Kaysera? Zuzana Hahn
Jiﬁího vidí jako umûlce, kter˘ si na‰el
vlastní smûr a proniká do podstaty vûcí
ãist˘m, osobit˘m pohledem. Jeho dílo se
vysmívá v‰em -ismÛm. Je to dílo
pﬁedev‰ím senzuální: sly‰íme v nûm
housle a ãela i klikání vysok˘ch podpatkÛ
Ïeny kráãející ulicí. V jeho obrazech cítíme
vÛni ãerstvé zemû v Danae, jak pﬁijímá
svého boÏského milence, a chuÈ Evina
jablka. A jsme-li zvlá‰È ti‰‰í, pochopíme
moÏná i “Pamatujíce Brueghelova
‘Slepce’”.
A je‰tû nûco: Jiﬁí Kayser, kter˘ jako
jedin˘ neãlen Sokola obdrÏel od Sokolské
Ïupy kanadské v roce 2005 Medaili Dr.
Miroslava Tyr‰e za mimoﬁádné zásluhy,
v roce 1982 vytvoﬁil k V. Jubilejnímu sletu
Ustﬁedí âeskoslovenského sokolstva v
zahraniãí ve Vídni pﬁi pﬁíleÏitosti oslav
150. v˘roãí Tyr‰ova narození krásnou
kresbu ptáka sokola. A v roce 1986
namaloval obraz sochy Svobody,
vûnovan˘
prezidentu
Ronaldu
Reaganovi, kter˘ sokol‰tí reprezentanti u pﬁíleÏitosti VI. Jubilejního sletu v
Curychu - pﬁedali velvyslankyni USA ve
·v˘carsku. Mám dojem, Ïe obraz, za
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kter˘ Reagan podûkoval osobním
dopisem, je nyní umístûn v Reaganovû
knihovnû.
***

Obama
KaÏd˘ jsme nûjak v˘slednicí sv˘ch genÛ,
svého prostﬁedí a toho hlasu v nás, o nûmÏ
celkem nic nevíme. A kaÏd˘ vidíme svût
trochu jinak. Jedni (a nepochybnû jsou mezi
nimi i nûkteﬁí mí pﬁátelé) ﬁekli ne k volbû
Baracka Obamy prezidentem USA. Druzí
(a já jsem jedním z nich) pﬁijali Obamovu
volbu jako pﬁíslib, Ïe Amerika se znovu
stane nadûjí svûta. Byl bych nevûrn˘ sám
sobû, kdybych - pﬁi v‰í úctû k názoru tûchto
pﬁátel a bez sebemen‰í touhy je o ãemkoliv
pﬁesvûdãovat - neﬁekl své ano. Nezajímají
mne ani tak okolnosti Obamova vítûzství:
Ïe jeho volební kampaÀ je mnoh˘mi
povaÏována za nejlépe organizovanou
kampaÀ v historii USA; Ïe v primárkách,
které zaãal jako skoro neznám˘ senátor,
proti v‰emu oãekávání udolal i tak schopnou
soupeﬁku, jakou je senátorka Clintonová;
Ïe tﬁi miliony AmeriãanÛ pﬁispûlo na jeho
kampaÀ; Ïe vyhrál i pﬁesto, Ïe byl líãen jako
muslim, jehoÏ nejlep‰ími pﬁáteli jsou
teroristé, pﬁítel PalestincÛ, antisemita a
socialista; Ïe zvítûzil i ve státû (Iowa), kter˘
má jen 2% ãerno‰ského obyvatelstva a Ïe
pro nûj volilo 54% katolick˘ch voliãÛ pﬁes
rozdíln˘ pﬁístup k potratu. Víc mne zajímá
jeho osobnost a kam ho zaﬁadit.
Pﬁinejmen‰ím musí b˘t mimoﬁádnû
ctiÏádostiv˘ - nevím, jak jinak by chtûl b˘t
prezidentem zemû, která právû prochází
nejhor‰í krizí svého bankovního systému za
posledních sedmdesát let a rostoucí
nezamûstnaností (pÛldruhého milionu za
posledních deset mûsícÛ); zemû, jejíÏ
prezident zaãal válku (na základû dÛvodÛ,
jeÏ se ukázaly fale‰n˘mi), která USA jiÏ
stála tisíce mrtv˘ch a stovky miliard dolarÛ,
zatímco infrastruktura vlastních mûst
nebezpeãnû stárne; zemû s neﬁe‰iteln˘m
problémem mexické “imigrace”; zemû kdysi
skoro obecnû milované a dnes skoro
nenávidûné; zemû klesající Ïivotní úrovnû a
desítek milionÛ lidí bez lékaﬁského poji‰tûní.
A ani ctiÏádost by nestaãila, aby na sebe
vzal bﬁemeno skoro neúnosné. Ani ctiÏádost
by nestaãila, aby den za dnem, mûsíc za
mûsícem putoval z mûsta do mûsta a do
nekoneãna opakoval (jen v rÛzn˘ch
obmûnách) tytéÏ sliby, tatáÏ obvinûní
soupeﬁe, se stejn˘m nad‰ením, jako by je
ﬁíkal poprvé. Na to musí b˘t navíc
pﬁesvûdãen, Ïe je povolán (Bohem,
dûjinami) vyvést svÛj národ z pou‰tû
souãasnosti do pﬁíslibu lep‰ího zítﬁku. A
musí mít skoro nevyãerpatelnou energii
maratónského bûÏce. Obama je zﬁejmû
vybaven tûmito vlastnostmi (a není sám:
jeho soupeﬁ, republikánsk˘ kandidát senátor
John McCain, pﬁes sv˘ch 72 let - z nichÏ
ﬁadu strávil jako vietnamsk˘ zajatec - je
zﬁejmû nadán stejnou ctiÏádostí, stejn˘m
pocitem dûjinného poslání a na svÛj vûk
neuvûﬁitelnou energií).
Obama má celou ﬁadu dal‰ích vlastností,
které ho pﬁedurãily, aby skonãil v Bílém
domû. Pamatuji se, Ïe kdyÏ jsem ho poprvé
sly‰el mluvit v televizi - je‰tû pﬁedtím, neÏ
oznámil svoji kandidaturu - pﬁipomnûl jsem
si dva ﬁeãníky zvuãn˘ch jmen: John F.
Kennedyho a Adlai Stevensona. ObamÛv
hlas má uhranãivou pﬁesvûdãivost hlasu
Kennedyho a jeho slovník h˘ﬁí stejn˘m
bohatstvím jako slovník StevensonÛv.
Bûhem kampanû pﬁedvedl ukáznûnost a
uváÏlivost, které ostﬁe kontrastovaly s
rozháran˘m a náladov˘m stylem senátora
McCaina. Ukázka: kdyÏ vypukla bankovní
krize, McCain oznámil, Ïe pﬁeru‰uje kampaÀ
a letí do Washingtonu; vyzval Obamu, aby
udûlal totéÏ. Obama odmítl pﬁeru‰it kampaÀ
s odÛvodnûním, Ïe prezident musí b˘t
pﬁipraven zab˘vat se nûkolika problémy
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najednou. Je agresivní a soutûÏiv˘ a ve
svém mládí se jistû nauãil pﬁijímat i rozdávat
tvrdé údery, ale nezdá se mi, Ïe by nûkdy
uhodil pod pás. Imponoval mi jeho klid,
pokojné ladûní jeho temperamentu,
sná‰enlivost k názorÛm druh˘ch, vÛle hledat
ﬁe‰ení bez hara‰ení zbranûmi, schopnost
nalézat nitky, které nás v‰echny spojují na
pochodu od kolébky k smrti. Tento mí‰enec
rodem Ïil v ﬁadû státÛ a vidûl Ïivot
vydûdûn˘ch stejnû jako Ïivot stﬁedních
vrstev a nakonec i Ïivot lidí, jimÏ bylo mnoho
dáno. A cítí, Ïe pﬁes v‰echny problémy,
jimiÏ jeho zemû prochází, Spojené státy
jsou jedinou zemí, ve které ãlovûk, je-li
schopn˘ (a pﬁeje-li mu osud), mÛÏe zaãít
jako poslíãek a skonãit jako prezident.
Po mém soudu zvolení sen. Obamy
prezidentem je nejpﬁesvûdãivûj‰ím
dÛkazem Ïivotnosti i pruÏnosti amerického
systému: pﬁed pouh˘mi padesáti lety (to uÏ
jsem byl v Kanadû a z dálky sledoval jednu
z nejdramatiãtûj‰ích kapitol americk˘ch
dûjin) Martin Luther King, Jr. vedl bojkot
proti politice rasové segregace na
montgomersk˘ch autobusech; pﬁed
pouh˘mi padesáti lety rasová nenávist se
ve Spojen˘ch státech vybíjela nejen
vraÏdami ãernochÛ skupinami Ku Klux
Klanu, ale i brutálními metodami, vãetnû
psÛ a násilí, které policie pouÏívala proti
mírumilovnû demonstrujícím ãernochÛm,
dokonce i dûtem; vãetnû kulky, kterou
úkladn˘ vrah, James Earl Ray, 4. dubna
1968 ukonãil KingÛv Ïivot. Baracku Obamovi
bylo tehdy 7 let. O 40 rokÛ pozdûji byl neuvûﬁitelnû - zvolen prezidentem USA, i v
státech, kde pronásledování ãernochÛ bylo
nejhor‰í. Událost, která posiluje nadûji, Ïe
ãlovûk se navzdory v‰emu stává ãlovûkem.
Nikdo z nás neví, jak˘m bude prezidentem.
Ani jak mÛÏe moc naru‰it jeho charakter.
Myslím si, Ïe je jedineãnû kvalifikován, aby
byl velk˘m prezidentem. Myslím, Ïe jeho
volba otevﬁe rezervoár nevyuÏité energie
americk˘ch men‰in a posílí nejlep‰í instinkty
amerického lidu. Myslím, Ïe pﬁinese novou
dimenzi do svûtové politiky. Myslím, Ïe jeho
volbou - jak nûkdo nedávno poznamenal koneãnû konãí válka Jihu proti Severu; Ïe
jeho volbou se znovu potvrzuje historická
role Spojen˘ch státÛ, role, kterou tak prostû
i v˘mluvnû definoval Abraham Lincoln
(republikán) ve své ﬁeãi 19. listopadu 1863
pﬁi odevzdávání národního hﬁbitova na
gettysburgském boji‰ti veﬁejnosti. Svoji
pûtiminutovou “malou ﬁeã” (jak jí ﬁíkal), kterou
pronesl po dvouhodinovém (dnes skoro
zapomenutém) projevu hlavního ﬁeãníka,
Edwarda Everetta, zaãal slovy: “Pﬁed
osmdesáti sedmi roky na‰i otcové pﬁivodili
na tomto kontinentû zrod nového národa,
poãatého ve svobodû a zasvûceného
zásadû, Ïe v‰ichni lidé jsou stvoﬁeni rovní.”
I kdyÏ válku s Jihem Lincoln vedl, aby
zachránil ‘Unii’, otázka ãerno‰ské
rovnoprávnosti byla nepﬁím˘m dÛvodem
války a Lincoln vyuÏil vítûzství severních
armád v bitvû u Antietam k vydání
Emancipaãní proklamace, jíÏ osvobodil
ãernochy v státech, které se odtrhly od
Unie. Veãer 14. dubna 1865 byl v divadle
stﬁelen hercem John Wilkes Boothem a do
rána zemﬁel.
Ústﬁední postavou druhého aktu tohoto
v‰elidského dramatu je Martin Luther King,
jehoÏ gandhiovská filosofie odmítnutí násilí
v boji za zrovnoprávnûní ãernochÛ mu
pﬁinesla ãetná uznaní vãetnû Nobelovy ceny
za mír v roce 1964, rok poté, co organizoval
statisícov˘ pochod na Washington. Pﬁed
Lincolnov˘m památníkem proslovil ﬁeã,
inspirovanou vûtou, kterou na‰el v knize ve
své knihovnû o nesplnûném “americkém
snu”. Tento motiv znovu a znovu zaznûl v
jeho ﬁeãi :”I have a dream.....I have a
dream...” ¤eã, dnes známá po celém svûtû.
Inspirovala, myslím, i Oskara Morawtze pﬁi
komponování skladby “Memorial for Martin

Canada/USA

Luther King” proslavené cellistou Yo Yo Ma
koncertem vysílan˘m po celém svûtû. Jeho
násilná smrt - ãtyﬁi mûsíce pﬁed vpádem
armád
Var‰avského
paktu
do
âeskoslovenska - mu (stejnû jako
Lincolnovi) vtiskla peãeÈ historické
nesmrtelnosti.
Tﬁetí akt zaãal nejdel‰í prezidentskou
kampaní v historii Spojen˘ch státÛ,
hypnotizujícím opakováním slov “Yes, we
can”, nezadrÏitelnou záplavou slov,
nástupem mladé generace, rozvlnûním
politické atmosféry a oãekáváním - nejen ve
Spojen˘ch státech, ale po celém svûtû zázrakÛ, které jsou (moÏná) mimo ObamÛv
dosah. První mûsíce budou pravdûpodobnû
orgií akcí, které ukáÏí míru Obamova talentu.
Zdá se mi, Ïe mají-li moji tﬁi hrdinové nûco
spoleãného, je to nadání básnické hry se
slovem. Kdybych byl povûrãiv˘ (a byl
Obamou), byl bych zvlá‰È na pozoru v mûsíci
dubnu.
Josef âermák
***—
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oprávnûn˘ distributor
ãesk˘ch filmÛ uvádí
premierovû televizní
filmy a seriály âT

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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Náv‰tûva kinematografu
Je tomu jiÏ dávno, co jsem naposledy vy‰el z budovy úﬁadu na ulici Burrard v centru
Vancouveru, místû to mého pracovního snaÏení.
Od té doby mnoho se zmûnilo na vzhledu a charakteru mûsta. Jednou z takov˘ch
zmûn je nové multikino, vystavûné o blok jiÏnû od budovy zmínûného úﬁadu. Tam hráli
film, na kter˘ jsem se rozhodl zajít, aã do kina chodím v poslední dobû jen zﬁídka.
To nové multikino je grandiózní, moderní, z kaÏdé ﬁady umoÏÀující neru‰enou
podívanou na ‰iroké plátno. V‰ude hodnû místa a prostorumoÏná, jak mi to pﬁipadalo
i chabû vyuÏitého.
Usedl jsem do pohodlného sedadla, do sdûleného zaãátku pﬁedstavení zb˘valo pár
minut.
Koneãnû se v sále setmûlo a na plátnû stﬁídali se obrazy rÛzného druhu provázené
hlasitou hudbou. Reklamy na to ãi ono a pak znaãn˘ poãet ukázek z pﬁipravovan˘ch
a do distribuce vbrzku dodan˘ch filmÛ. âas plynul a zdálo se mi, Ïe tahle pro mne
nechtûná podívaná nikdy neskonãí.

A pak, je‰tû neÏ koneãnû naskoãily titulky filmu kvÛli kterému jsem do kﬁesla usedl
po zaplacení dosti vysoké sumy dvanácti a pÛl dolarÛ, mne to napadlo a to ne prvnû.
Stﬁih pamûtí do dávnûj‰ích dob. Do praÏsk˘ch kin. Promítání filmu pﬁedcházel
Filmov˘ t˘deník pﬁípadnû Novosti dÀa ... tedy pﬁesnûji ﬁeãeno Ïurnál. Nûkolikaminutov˘
soubor nejzajímavûj‰ích události uplynulého t˘dne. Z domova i ze svûta. Navzdory
tendenãnímu v˘bûru a komentáﬁi tûch ãasÛ, vût‰inou se ãlovûk dozvûdûl nejednu
zajímavost. Nûkdy i pozoruhodnou raritu. Rozhodnû to byla podívaná zasluhující
diváckou pozornost. Nûkdy i zajímavûj‰í neÏ následující film, v pﬁípadû, Ïe v˘bûr filmu
pro shlédnutí se nevydaﬁil.
Ale jak neporovnatelnû zajímavûj‰í to byla podívaná ve srovnání s tím, co se nabízí
divákovi, kter˘ pﬁi‰el do kina vãas, dnes? Jak˘ to tehdy byl vhodn˘ úvod k následujícímu
filmu! Nûco jako pﬁedzápas dorostu pﬁed ligov˘m utkáním!
A to se mi chce bezmála zaplakat nad tou zmûnou a promûnou. Nikterak se
nesnaÏím zjistit jak˘ k tomu byl dÛvod. Marnost nad marnost asi by byla v˘sledkem
snaÏení. (Tﬁeba dodat, Ïe zmínûné Ïurnály uÏ zmizely i s praÏsk˘ch kin. A je to,
myslím, nemalá ‰koda, je to oloupení diváka). Nicménû, pokud by nûkdo vûdûl, proã
se tak stalo, ocenil bych velice alespoÀ struãnou o tom informaci.
Pokud se zase nûkdy do kina vypravím, pak na sedadlo usednu cca 15 aÏ 20 minut
po uvedeném zaãátku filmu ... neboÈ asi tak dlouho trvá ta, alespoÀ mnû, nic neﬁíkající
smûsice obrazÛ vlastnímu programu pﬁedcházející.
Na‰tûstí film, kter˘ jsem pﬁi‰el shlédnout, byl velmi dobr˘, Clint Eastwoodem
reÏírovan˘, dle skuteãného pﬁíbûhu zpracovan˘. Changeling.
Nechybûla v‰ak maliãkost: v reklamû na film je vedle hlavní role, v˘borné Angeliny
Jolie, uveden John Malkovich, herec znamenit˘ a slavn˘, ale nikoli hlavní roli hrající.
Snad v podstatû pﬁíbûhu, ale ne na plátnû.
Na takové men‰í nepﬁesnosti uÏ jsem si ale zvykl…
Vladimír Cícha - Vancouver
***

The Newly Elected President of the U.S. has Czech Roots
Early this year, Czech-American historian and genealogist Mila Rechcigl predicted that whoever will
be elected during the November 2008 U.S. Presidential elections, the next American President will
have the Czech roots (http://www.svu2000.org/svu/?p=97 ). With the election of Barack Obama, this
has now become a reality. Although Obama is generally considered as Afro-American, this is really
a misnomer, because, scientifically, he is just as much Caucasian as he is Afro-American, his mother
being a white woman from Kansas. It is after his mother that he inherited his royal blood from William
I of Scotland, or William the Lion, the monarch who ruled Scotland from 1165 to 1214. According
to Rechcigl’s research, King William the Lion’s roots can be traced to Duke Boleslav I of Bohemia
(ca 900-967), Duke Vratislav I of Bohemia (877- ca 919) and Duke Boﬁivoj I of Bohemia (ca 842894). Furthermore, he discovered that Barack Obama has also descended from King Edward I of
England (1239-1307), whose ancestry can be linked with King Vratislav II of Bohemia (ca 10351091), the 4th great grandson of Duke Boﬁivoj I of Bohemia and his wife Saint Ludmila.
Based on Rechcigl’s research, until now, 39 out of 43 US Presidents, i.e. 90%, had royal blood, Barack
Obama becoming the 40th President in this regard. This is statically highly significant.
SVU Press Release
***
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Pﬁed uzávûrkou
Nejvût‰í útok rasistÛ
Litvínov-MFD- PAVEL EICHLER-Ulicí se valí
kouﬁová clona, kaÏdou chvíli vybuchne
dûlobuch, vzduchem létá v‰echno, co leÏelo
na zemi. A zdravotníci o‰etﬁují ranûné.
V Litvínovû se odehrála nejtvrd‰í a nejvût‰í
bitka mezi pravicov˘mi extremisty a policií v
novodobé ãeské historii.
Pﬁes sedm stovek pravicov˘ch extremistÛ
se vydalo lynãovat Romy Ïijící na
litvínovském sídli‰ti Janov. Tﬁi hodiny se
neonacisté neúspû‰nû pokou‰eli proniknout
pﬁes policejní zátarasy a více neÏ tisícovku
tûÏkoodûncÛ. Vzduchem létaly kameny,
prázdné i zápalné lahve, dûlobuchy. „Bitvu
o Janov“ ukonãila aÏ tma.
Do té doby se zranilo nejménû ãtrnáct lidí,
shoﬁelo sluÏební auto mûstské policie a
zatãeno bylo patnáct pravicov˘ch extremistÛ.
K bitce do‰lo pﬁi takzvaném pochodu proti
násilí, kter˘ svolali Autonomní nacionalisté
údajnû na protest proti vyhrocené situaci na
sídli‰ti Janov, kde litvínovská radnice uÏ
nûkolik let pﬁehlíÏí naru‰ené souÏití mezi
starousedlíky a Romy.
Extremisté, vût‰inou pﬁíznivci Dûlnické
strany, jejichÏ mítink pouliãnímu násilí

T˘my na ãele se trápí
V 13. kole jela Slavia do Budûjovic s vûdomím,
Ïe domácí dokázali v pﬁedchozím kole otoãit
zápas proti Viktorce, kdyÏ prohrávali 0:2. I
Slavia vedla v poloãase 2:0 díky vlastní brance
Riegla a Belaida. V závûru druhého poloãasu
v‰ak v té dobû nejlep‰í stﬁelec ligy Necid
napodobil domácího hráãe a dal si vlastní gól
v 72. minutû a o ‰est minut pozedûji Strásk˘
vyrovnal. Slavii málem potkal osud Viktorky,
protoÏe domácí je‰tû v závûru nastﬁelili tyã. V
pûkném utkání porazila Ostrava Mladou
Boleslav na jejím hﬁi‰ti 2:0 a posunula se na
druhé místo v tabulce. Sparta podle oãekávání
pﬁehrála Zlín rovnûÏ 2:0 a Jablonec porazil
stﬁíÏkovské Bohemians 2:1. Olomouc
pokraãoval v dobr˘ch v˘konech a rozdrtila
doma Pﬁíbram 4:1. Brno naopak v mátoÏn˘ch
a prohrálo s Plzní 1:2. Ostatní utkání skonãila
plichtou: Viktoria ÎiÏkov-Liberec 0:0 a KladnoTeplice 1:1.
I 14. kolo bylo ve znamení trápení se favoritÛ:
Pﬁekvapením byla bezbranková plichta druhé
Ostravy se stále lep‰ícími se Budûjovicemi
0:0 a prohra tﬁetí Boleslavi v Plzni 0:2.
Skuteãnû senzací v‰ak byla prohra Sparty na
ÎiÏkovû s Bohemians 3:4. Obzvlá‰tû smutn˘
byl pohled na sparÈanskou obranu, kterou
krájeli zelenobílí útoãníci jako nÛÏ máslo.
Nedaﬁilo se v‰ak ani Slavii a po drtivém náporu
terpve v závûru po chybû vynikajícího
ÏiÏkovského brankáﬁe Bartalského dokázal
stﬁídající Janda prostﬁelit hostující betonovou
zeì a zajistit vedoucímu t˘mu tﬁi body
vítûzstvím 2:1, kdyÏ první gól zaznamenal
Makedonec Goãe Toleski. Ostatní zápasy:
Teplice-Brno 1:0, Liberec-Kladno 2:0,
Pﬁíbram-Jablonec 2:0 a Zlín-Olomouc 1:1.
***

Tabulka Gambrinus ligy
1.Slavia
2.Ostrava
3.Liberec
4.Boleslav
5.Sparta
6.Olomouc
7.Teplice
8.PlzeÀ
9.Jablonec
10.Pﬁíbram
11.Brno
12.Bohemians
13.Budûjovice
14.Kladno
15.Zlín
16.ÎiÏkov

14 10
14 8
14 7
14 7
14 7
14 6
14 5
14 4
14 5
14 5
14 4
14 5
14 2
14 2
14 2
14 2

3
3
4
4
3
5
4
7
4
2
4
1
9
4
3
2

1
3
3
3
4
3
5
3
5
7
6
8
3
8
9
10

34:10
26:13
21:15
20:16
22:16
19:16
14:11
19:18
14:17
17:19
14:16
21:28
12:20
8:22
8:22
14:24

33
27
25
25
24
23
19
19
19
17
16
16
15
10
9
8

pﬁedcházel, se v‰ak odklonili od nahlá‰ené
a povolené trasy a policie proti nim zasáhla.
Cílem policie bylo, aby se extremisté
nedostali k RomÛm. „Zásah byl naprosto
profesionální,“ ﬁekl ‰éf mostecké policie
Vladimír Danyluk.
UÏ dopoledne policie zabavila nûkolik noÏÛ,
seker, plynov˘ch pistolí, boxerÛ, vidlí a
teleskopick˘ch obu‰kÛ. Îe bude v pondûlí
odpoledne v Litvínovû „horko“, bylo jasné uÏ
ve ãtvrtek. Na neonacistick˘ch serverech
extremisté zveﬁejnili v˘zvy: „Pamatujte, proã
do Litvínova jedete. Chcete lep‰í svût a
moÏnost o své budoucnosti rozhodovat sami.
Chcete svobodu a zem, kde bílí lidé Ïijí
svobodnû a zdravû. Tento stát je odhodlán
nás srazit k zemi. My jsme odhodláni srazit
k zemi tento stát.“
Stejnû jako v poslední dobû roste „bojová
síla“ pravicov˘ch extremistÛ, stoupá i poãet
jejich pﬁíznivcÛ. Staãí se podívat, kolik hlasÛ
dostala Dûlnická strana v nedávn˘ch
krajsk˘ch volbách - témûﬁ 29 tisíc. To je
skoro osmkrát více neÏ pﬁi volbách v roce
2004. Ministr vnitra Ivan Langer tento t˘den
kolegÛm ve vládû navrhne její rozpu‰tûní.
Anketa mezi ministry ukázala, Ïe mÛÏe
uspût.
***
16. kolo: Dunajská Streda-MFK RuÏomberok
3:2 (1:1),Tatran Pre‰ov-FC Nitra 1:1 (0:1), Zl.
Moravce-MFK Ko‰ice 2:2 (0:2), FK ZTS
Dubnica-Banská Bystrica 2:0 (1:0), M·K
Îilina-Spartak Trnava 5:1 (2:0), ArtmediaSlovan 1:1 (0:1).

Tabuºka po 16. kole
1. Slovan
2. Îilina
3. Trnava
4. Ko‰ice
5. D. Streda
6. RuÏomberok
7. Pre‰ov
8. Dubnica
9. B. Bystrica
10. Nitra
11. PetrÏalka
12. Zl. Moravce

16 10
16 10
16 8
16 7
16 6
16 5
16 6
16 5
16 4
16 4
16 3
16 2

4
3
5
6
5
5
3
3
4
3
5
5

2
3
3
3
5
5
7
8
8
9
8
9

36:12
32:9
23:17
25:21
21:21
22:18
19:28
23:25
10:17
14:30
19:26
8:28

34
33
29
27
23
21
21
18
16
15
14
11

Hokejová O2 extraliga
22. kolo: Vítkovice-Znojmo 4:2, Zlín-Tﬁinec
7:4, Litvínov Slavia 4:2, PlzeÀ-Liberec 6:1,
Mladá Boleslav-Pardubice 3:2 pp, Karlovy
Vary-Kladno 3:2, Sparta-Budûjovice 3:2.
23. kolo: Tﬁinec-Karlovy Vary 4:1,
Pardubice-Vítkovice 3:4 sn, Liberec-Slavia
4:2, Sparta-Mladá Boleslav 2:1,
Budûjovice-Zlín 3:0, Kladno-PlzeÀ 2:1,
Znojmo-Litvínov 5:3.
Pﬁedehrávka 24. kola: Vítkovice-Kladno
6:1.

Slovenská hokejová extraliga
32. kolo: Slovan-KeÏmarok 6:3, ZvolenTrenãín 1:3, Nitra-Ko‰ice 2:4, Skalica-Martin
4:2, Lipt. Mikulá‰-Ban. Bystrica 1:2, PopradÎilina 2:4.
48. kolo (predohrávka): Ko‰ice-Ban. Bystrica
4:2.
18. kolo: Lipt. Mikulá‰-Îilina 3:0, SkalicaBan. Bystrica 6:3, HK Orange 20-Martin 3:4,
Zvolen-Ko‰ice 4:2, Nitra-Slovan 5:3,
KeÏmarok-Trenãín 2:1.
19. kolo: Trenãín-Nitra 5:1, Slovan-Zvolen
4:1, Ko‰ice-HK Orange 20 7:1, Martin-Skalica
1:2 pp, Ban. Bystrica-Lipt. Mikulá‰ 6:3, ÎilinaPoprad 2:4.
20. kolo: Lipt. Mikulá‰-Martin 2:5, PopradBan. Bystrica 4:1, Skalica-Ko‰ice 1:5, HK
Orange 20-Slovan 2:4, Zvolen-Trenãín 1:2,
Nitra-KeÏmarok 7:3.

Mezinárodní hokej

Karjala Cup: Finsko-âR 3:4 sn., ·védsko-âR
1:4, Rusko-âR 1:0 sn.
Nûmeck˘ pohár: Nûmecko-Slovensko 5:2,
Slovenská CorgoÀ liga
·v˘carsko-Slovensko 2:1 sn., Kanada-Slovensko
15. kolo: Banská Bystrica-Tatran Pre‰ov 2:1 5:2

(0:0), MFK RuÏomberok-FK ZTS Dubnica 2:2
(0:1), FK Ko‰ice-Dunajská Streda 1:1 (0:0),
Slovan-Zl. Moravce 6:0 (1:0), Spartak TrnavaArtmedia 4:2 (3:2), FC Nitra-M·K Îilina 0:2
(0:1).

Hokejová liga mistrÛ
Skupina C: Budûjovice-Slovan 5:2, BudûjoviceUfa 0:3.
Skupina D: Curych Lions-Slavia 4:5 sn, LinköpingSlavia 4:5.
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Maria Gabánková
se zúãastní skupinové v˘stavy u pﬁíleÏitosti konference

Till We have Faces
Art & Theology in Dialogue

Otevﬁeno: pondûlí-pátek: 9-17, prodlouÏeno do 30. 11. 2008
Toronto School of Theology
47 Queens Park Crescent East
Toronto, Ontario M5S 2C3
Sponzoruje IMAGO

âeská a slovenská televize
na internetu!
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Slavia podala v˘kon
na hranici moÏností, ale prohrála s Aston Villou 0:1
Ameriãan nahradil Ameriãana
Od na‰eho zpravodaje Jaroslava Kirchnera z Prahy
âesk˘ fotbal má v evropsk˘ch klubov˘ch soutûÏích uÏ jediného zástupce. Nikoliv v‰ak v Lize mistrÛ, ale jen v
Poháru UEFA. Pﬁesto bylo úvodní utkání Slavie ve skupinû F této druhé nejv˘znamnûj‰í soutûÏe proti Aston Ville
fotbalov˘m svátkem. VÏdyÈ muÏstvo z kolébky fotbalu nastupovalo jako pát˘ nejlep‰í t˘m tabulky anglické ligy
po jedenácti kolech a to znamenalo pro ãeské fanou‰ky takov˘ tahák, Ïe nádhern˘ stadión v Edenu byl podruhé
vyprodán. Poprvé se tak stalo v závûreãném kole minulého ligového roãníku, kdy Slavia korunovala svÛj
mistrovsk˘ titul v utkání s Jabloncem. Tentokrát pﬁi‰lo do hledi‰tû 20322 divákÛ a to je na ãeské fotbalové pomûry
znamenitá náv‰tûva.
KdyÏ irsk˘ trenér Aston Villy Martin O’Neill oznámil
sestavu, ve slávistick˘ch ﬁadách zavládl mírn˘
optimismus. VÏdyÈ na laviãce náhradníkÛ zÛstaly sedût
takové hvûzdy jako Barry, Young, Reo-Coker, Dán
Laursen a dokonce i vynikající americk˘ brankáﬁ Friedel.
Jeho místo zaujal jeho krajan Guzan a v záloÏní ose
celku z Birminghamu se objevili tﬁi náhradníci - Sidwell,
anglick˘ reprezentant do 21 let Gardner i docela
neznám˘ Salifou z Toga... A úvod ze strany Slavie
opravdu nebyl ‰patn˘. Právû ve stﬁedu pole ãervenobílí
získali pﬁevahu a dobr˘ch pûtadvacet minut h˘ﬁili
stﬁeleckou aktivitou. Soupeﬁ se v podstatû hledal, ale
pﬁesto ve 26. minutû udeﬁil. Nutno zdÛraznit, Ïe hodnû
‰Èastnû. Sidwellova stﬁela doslova trefila norského
útoãníka Carewa, takÏe gólman Vaniak na odraÏen˘
míã nestaãil reagovat a hosté ‰li do vedení 1:0. Rázem
se zaãali prosazovat herní rychlostí a jednoduchou
kombinací. A Vaniak musel likvidovat dal‰í velkou
‰anci Carewa.
Ale... Je‰tû v závûru prvního poloãasu gólovou
pﬁíleÏitost Marka Jarolíma bravurnû zne‰kodnil Guzan
a hned po zmûnû stran Slavia nasadila k ohromnému
tlaku. V˘raznû k tomu pﬁispûly tﬁi zmûny, k nimÏ se
trenér Karel Jarolím odhodlal. UÏ pﬁed pﬁestávkou opût
zranûného veterána ·micra vystﬁídal ·vento, pozdûji
Vole‰áka nahradil Belaid a Hubáãka je‰tû ·enkeﬁík.
Nejdﬁíve Belaid, byÈ Francouz, povûstnou ãeskou
uliãkou na‰el v ideální pozici Slováka Krajãíka, av‰ak
ten míﬁil kousek od pravé tyãe. Pak Necid z nûkolika
krokÛ hlaviãkoval tûsnû vedle a po ideální ose âern˘ ·enkeﬁík - Necid poslednû jmenovan˘ trefil jen boãní
síÈ! Do drtivého tlaku hnal své spoluhráãe, obãas i
zásluhou herních kouzel, dal‰í slovensk˘ fotbalista v
akci ·vento. Av‰ak k˘Ïené vyrovnání to nepﬁinesl. Asi
nejvíc mrzí, Ïe se v koncovce neprosadil ani nejlep‰í
souãasn˘ kanon˘r ãeské ligy Necid. Naopak v muÏstvu
vítûzÛ se perfektními zákroky zaskvûl náhradní brankáﬁ
Guzan.
“Je typick˘m nástupcem americké brankáﬁské ‰koly.
PﬁestoÏe to zpoãátku v Anglii nemûl snadné a úﬁady mu
dûlaly problémy s pracovním povolením. Ale tvrdû se
zakousnut do tréninku a vypracoval se,” pûl chválu na
adresu Guzana, kter˘ reprezentoval USA na leto‰ních
olympijsk˘ch hrách v Pekingu, trenér Martin O’Neill. A
k celkovému vystoupení sv˘ch svûﬁencÛ poznamenal:
“Ukázalo se, jak ‰irok˘ hráãsk˘ kádr máme. Já byl
spokojen pﬁedev‰ím v první pÛli, ve druhé pﬁedvedla
v˘born˘ v˘kon Slavia. Byl to skvûl˘ zápas!” Jeho
protûj‰ek Karel Jarolím povaÏoval utkání za ne‰Èastné.
“Ano, v prvním poloãase jsme sice nebyli dostateãnû
aktivní, hlavnû po ztrátû míãe. A gól jsme dostali po
teãované stﬁele. Potom jsme v‰ak uÏ byli aktivnûj‰í ve
v‰ech smûrech. Vypracovali jsme si ﬁadu ‰ancí, ale
bohuÏel Ïádnou z nich nepromûnili.” A devatenáctilet˘
velk˘ talent ãeského fotbalu Tomá‰ Necid, kter˘ po
skonãení ligového podzimu odejde hrát za CSKA
Moskva a Slavia za nûho inkasuje 120 miliónÛ ãesk˘ch
korun, pﬁiznal: “Zápas mnû ukázal, Ïe se musím poﬁád
uãit...”

Seãteno a podtrÏeno. Slavia ve svém úvodním stﬁetnutí
skupiny F Poháru UEFA, v níÏ dále nastoupí 27. listopadu
v Îilinû, 4. prosince v Praze proti Hamburku a 17.
prosince v Amsterodamu proti Ajaxu, nevyuÏila
domácího prostﬁedí k zisku Ïádného bodu. Av‰ak i tak
podala v˘kon na hranici moÏností ãeského klubu. A
hernû stála evidentnû o jedno poschodí v˘‰e, neÏ
momentálnû jsou ostatní muÏstva ãeské ligy.
***

Hráãi z Hokejové haly slávy
vybrali Pavla Kubinu
Toronto-Montreal 6:3 (1:0, 3:3, 2:0)
Minul˘ t˘den se znovu otevﬁela po pﬁestavbû Ontarijská galerie.
Slavn˘ architekt mimo jiné i spoluprojektant Tanãícího domu na
NábﬁeÏí Frank Gehry se rozhodl udûlat severní stûnu ve tvaru
hokejového visoru, kter˘ ochraÀuje obliãej hráãe. Jedním z dÛvodÛ
je, Ïe máloco symbolizuje Toronto víc neÏ hokej. Tvar visoru je pﬁi tom
udûlán tak, aby umoÏnil hráãi kontakt s okolním svûtem, neru‰il ho,
ale ochránil. Málokde znamená pro lidi hokej tolik, jako právû v
Torontu. Jedinou v˘jimkou je snad Montreal, mûsto které má snad
stejnou tradici, ale rozhodnû víc získan˘ch trofejí. Proto je souboj
Maple Leafs s Canadiens vÏdy hokejov˘m svátkem. Navíc poãátkem
listopadu se sjedou do Toronta hvûzdy z Haly slávy, aby do ní uvedly
své kolegy. Velké postavy minulosti byly pﬁítomny i na zápase
Toronto-Montreal a dvû z nich Yvan Cournoyer a Borje Salming
vybrali nejlep‰ího hráãe utkání. Toto mimoﬁádné ocenûní bylo udûleno
obránci Pavlu Kubinovi, kter˘ v utkání zaznamenal svou tﬁetí leto‰ní
branku a zároveÀ i svou ‰estou asistenci. Dvû asistence si pﬁipsal i
Tomá‰ Kaberle. U poraÏen˘ch si pﬁipsali po brance Tomá‰ Plekanec
a Robert Lang. V vítûzném muÏstvu sehrál 11:33 min. i Jiﬁí Tlust˘.
Pavel Kubina byl po utkání obleÏen novináﬁi. Pﬁesto nám zodpovûdûl
pár otázek.
ABE: První zápas 1:6 jste prohráli, dnes vítûzství 6:3. V ãem byl
rozdíl?
PK: Minule to byl ná‰ první zápas doma. SnaÏili jsme se hodnû
vym˘‰let. Nevím proã tomu tak je, ale vÏdy první zápas v sezónû je
tûÏk˘. V‰ichni se snaÏí hrát líbiv˘ hokej. Pokud se pamatuji mûli jsme
hodnû vylouãen˘ch hráãÛ, inkasovali jsme a takové utkání proti
Montrealu se nedá otoãit.
ABE: Dnes jste vstﬁelil dÛleÏitou pátou branku, co byste k tomu
ﬁekl?
PK: To byl velice jednoduch˘ gól. Nik Antropov mi to nahrál kﬁíÏem
pﬁed branku a já vûdûl, Ïe Price je z branky a tak jsem se snaÏil trefit
prostﬁedek branky. Gól v‰ak vymyslel Antropov. Mûl jsem jednoduchou
pozici.
ABE: Byla to va‰e tﬁetí branka, kolik jich mÛÏe vstﬁelit obránce
za sezónu v NHL?
PK: Jeden rok jsem jich dal sedmnáct, to bylo nejvíc. Jako obránce
chodím hodnû na pﬁesilovky a díky tomu mám velkou ‰anci si vylep‰it
bilanci.
ABE: Pﬁi této brance asistoval Tomá‰ Kaberle, nastupujete
spolu pouze pﬁi pﬁesilovkách?
PK: V posledních tﬁech ãtyﬁech zápasech jsme hráli spolu. Tomá‰
má v˘bornou pﬁihrávku. KaÏd˘ zápas mne najde a já mám tﬁi aÏ ãtyﬁi
stﬁely na branku za zápas. Tomá‰ velice dobﬁe vidí na ledû a najde
mne v kaÏdém zápase.
ABE: Jaká je pohoda v muÏstvu?
PK: Teì uÏ je dobrá. Minulé tﬁi ãtyﬁi zápasy nebyly ideální, dostali
jsme hodnû gólÛ. V takovém zápase jako byl dne‰ní, kdy jsme vidûli
hráãe, kteﬁí pro hokej hodnû udûlali, navíc zápas proti Montrealu.
Není nic lep‰ího v hokejovém Ïivotû neÏ tohle.
Po tomto utkání následoval zájezd na západ Kanady a v˘sledky byly
promûnlivé po prohﬁe v Calgary 3:4, následovalo vítûzství v Edmontonu
5:2 a prohra ve Vancouveru 2:4. Dal‰í ztráta bodÛ pﬁi‰la doma s
Bostonem 2:3.
Ale‰ Bﬁezina

***

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

V tûlocviãnû klubu
Steeles West Gymnastics
601 Magnetic Drive
(Dufferin & Steeles):
Cviãení ÏákÛ a ÏákyÀ od 5 do 12 let
základní tûlocvik a gymnastika, lyÏování v zimû
v sobotu od 15:45 do 18:00 hod.

V tûlocviãnû
‰koly George Harvey
1700 Keele Street
(Keele & Eglinton):
Cviãení mládeÏe od 6 do 12 let
basketbal, volejbal, sálová kopaná, stolní tenis aj.
ve stﬁedu od 19:00 do 20:30 hod
Cviãení muÏÛ a Ïen
Prostná, posilování, aerobik
ve stﬁedu od 20:30 do 22:00 hod.
Rekreaãní volejbal muÏÛ a Ïen
v pondûlí od 19:30 do 22:00 hod.

Dal‰í informace sdûlí:

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.21.satellite1-416.com nebo
www.21.zpravy.ca

Pﬁijìte si zacviãit, zahrát volejbal
do Sokola!

Hana Jurásková: 905/838-2541
Jan Waldauf: 416/535-1413
Montreálský Tomáš Plekanec (bílá 14)
v obranné akci

