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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Najväã‰ia radosÈ je aj tak ‰kodoradosÈ
Keì francúzsky kráº ªudovít XIV, zvan˘ tieÏ “Slnko”, alebo
“Slneãn˘”, udelil v roku 1665 titul, ãi funkciu Kráºovského
divadelníka Jeanovi Baptistovi Poquelinovi, známemu ako
Moliere, znamenalo to pre dramatika veºa.
Nielen vítaná ochrana, satisfakcia, rozlet a posmelenie do

práce, ale i povinnosÈ priamo svojimi hrami a divadeln˘mi
predstaveniami prispievaÈ na príleÏitostné zábavy kráºovského
dvora. Tieto dvorné komédie boli komponované ako veºké
poeticko - v˘pravne hry. Slovo sa v nich druÏilo s hudbou a
hudba s tancom. Ne‰lo v nich o zobrazenie reality, skôr o
akúsi féeriu plnú farieb, ºúbiv˘ch melódií a poézie. Ani o
pranierovanie spoloãensk˘ch neduhov, ãi zrkadlo mravov.
VeºkoleposÈ a v˘pravny charakter inscenácií zdôrazÀovali
krásu, lásku a radosÈ. Jednoducho megalomanské farebné
rozprávky.
Na pozadí t˘chto trendov a dobov˘ch zvykov, Molierova

komédia - fra‰ka o zbohatlíckom Georgovi Dandinovi, vyzerá
ako úpln˘ kontrast. UÏ samotné meno sugeruje skôr
nemotorné pohyby (dan - din) neÏ baletn˘ ‰vih. Vo svojom
paríÏskom divadle v Palaise - Royal, Moliere túto komediálnu
fra‰ku hrával bez jej spevno - hudobného rámca (tak ju aj
vydal). Podnes sa tak hráva. V takejto podobe potom,
prirodzene, ostro vystúpili jednak jej satirické hroty ako aj jej
tzv. “suchosÈ”, ãi priam “krutosÈ”, ba i domnelá tragika. Mnohí
Molierovi súãasníci hovoria o “neºútostnom v˘smechu”, ãi
“trpkosti aÏ brutalite” a povaÏujú Chudáka manÏela za
“najnemorálnej‰iu hru” z celého Molierovho repertoáru.
Je isté, Ïe ide o pomerne drsn˘ príbeh, Ïivot v‰ak b˘va aj

tak˘. Dovolíme si skon‰tatovaÈ, Ïe samotná koncepcia diela
je zaloÏená na dobrej znalosti temn˘ch zákutí ºudskej du‰e,
pretoÏe od zaãiatku je celkom oãividné, Ïe úboh˘ Dandin
nemá nijakú ‰ancu v spleti klamstiev, intríg, fal‰e a pokrytectva
a v koneãnom dôsledku to nie je pravda, ktorá víÈazí, ale ãosi
celkom opaãné.
TakÏe tentoraz bez happy endu, hoci s úsmevom.
Sp˘tali sme sa Zuzany Martinkovej, ktorá hru vybrala a

reÏírovala.
Preão práve tento Moliere?
Po nároãnej dokumentárnej dráme Horúce leto 68 som sa

chcela sústrediÈ na ãosi ºah‰ie, dobre stráviteºné a úsmevné.
Molierove hry hrajú v‰etky divadlá uÏ vy‰e 300 rokov. Chceli
sme, myslím t˘m cel˘ kolektív, ktor˘ pripravil túto inscenáciu,
aby sa divák hlavne dobre zabavil. Hoci keì si ãlovek odmyslí
divadelnú, ãi vlastne umeleckú nadsázku, príbeh klamaného
manÏela nie je príli‰ do popuku. Najmä pre toho manÏela.
âo, okrem nenároãnej zábavy, ponúkate divákom?
Myslím si, Ïe diváci nie sú rovnako vnímaví a na kaÏdého

ãloveka predstavenie zapôsobí ináã. O to v‰ak ide. Najlep‰ie
by bolo, keby sa ºudia pobavili a zaroveÀ pouvaÏovali nad t˘m
ãi tento, zveliãen˘ príbeh je iba smie‰ny. Pre prelietavé Ïeny
nemusí byÈ nov˘ milenec, ãi partner, vÏdy lep‰í a hodnotnej‰í,
ako ten pôvodn˘. Neusilujeme sa o nijakú hlbokú
psychoanal˘zu, chceme len pobaviÈ a ak sa niekto e‰te aj
zamyslí, t˘m lep‰ie.
Ak˘ je realizaãn˘ team?
So v‰etk˘mi ºuìmi, ktorí participovali na tomto predstavení,

si ºudsky veºmi dobre rozumiem a príprava prebehla viac-
menej bez viditeºn˘ch zádrheºov. Sme ºudia a tak aj spolu
fungujeme. Tak akosi ºudsky so v‰etk˘m, ão k tomu patrí.
MôÏu diváci oãakávaÈ nieão mimoriadne?
Myslím, Ïe áno. Nás v‰etk˘ch. A pekne a príjemne stráven˘

veãer, ãi popoludnie.
ëakujeme.
Na záver vari len toºko: Poniektorí z nás vieme, Ïe najväã‰ia

radosÈ je ‰kodoradosÈ, alebo ako hovorí nepekné, hoci
pravdivé slovenské príslovie “Keì zdochla koza mne, nech
susedovi skapú dve.” NuÏ milí manÏelia, urãite sa v‰etci
te‰íme, Ïe Ïena zah˘ba Dandinovi a nie nám. Hoci ãlovek
nikdy nevie. Klaman˘ manÏel je zväã‰a posledn˘, kto sa o
tom dozvie. Na druhej strane, Dandin o tom vedel od zaãiatku
a príli‰ mu to nepomohlo.

I.Z.
***

Nové divadlo uvedlo hru Chudák manÏel. Na fotografiích od shora a zleva: Roman Kozák, Martin Bonhart, Viktor
Matejkoviã, Jan ·míd, Lenka Nováková, Erik Schwartz, Radka Tamchynová, Lenka Kimla, je‰tû jednou Radka Tamchynová
a reÏisérka Zuzka Martinková-Zná‰iková

Foto ABE
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

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

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 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

Obituary

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.

Kalendáfi

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 anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

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.: 416/532-
5272, 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 Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jifií Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel/Fax.: 416/532-5272
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:  v
bfieznu.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: v bfieznu.
Montreal: Kostel sv. Ignáce z Loyoly, 4455
West Broadway  NejbliÏ‰í bohosluÏby:  v
bfieznu.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd.

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.

Pfiijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny do 15. ãervna 2008:

Dûti - kaÏdou sobotu od 15:45 do 18:00 hodin
základní tûlocvik a gymnastika, lyÏování v zimû
v tûlocviãnû klubu „Steeles West Gymnastics“

601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kfiiÏovatky Steeles Avenue West a Dufferin Street)

____________

Dospûlí - kaÏdou stfiedu od 20:00 do 22:00 hodin
Prostná, aerobik, posilování

Volejbal - kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin
rekreaãní volejbal muÏÛ a Ïen

George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kfiiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street)

Informace:
Hana Jurásková (905) 838-2541, Jan Waldauf (416) 535-1413

Za Annou ·irekovou
Pfied dvûma, tfiemi roky jsme se rozlouãili s
emeritním profesorem Torontské univerzity,
Otakarem ·irekem a pfied nûkolika dny - 14.
února 2009 - s jeho manÏelkou, emeritní
profesorkou Torontské univerzity, Annou
·irekovou. Zemfiela 9. února ve vûku 88 let.
Zádu‰ní m‰e byla slouÏena v katolickém
kostele Our Lady of Perpetual Help a rakev
uloÏena na hfibitovû Mount Pleasant.
Îivoty  Otakara a Anny byly - od gymnazijních

dnÛ - nerozluãitelné. Studovali na stejném

gymnaziu, kde kaÏd˘ rok skonãili s nejlep‰ím
prospûchem. Anna b˘vala pfiedsedkyní
studentské samosprávy a Otakar vÛdcem
opozice. A nûkdy v té dobû se do sebe
zamilovali. Po maturitû se oba zapsali na
lékafiské fakultû Slovenské univerzity v
Bratislavû. A zase kaÏd˘ rok oba skonãili s
nejvy‰‰ím prospûchem. KdyÏ se blíÏila
promoce, stáli pfied zajímav˘m problémem:
kdo  bude promovat summa cum laude a také
kdo dostane zlaté hodinky od prezidenta
âeskoslovenské republiky. Oba mûli nejvy‰‰í

prospûch... Problém rozfie‰il profesor
právnické fakulty, kter˘ jim poradil, aby se
pfied promocí vzali (coÏ nûkdy v budoucnosti
plánovali stejnû). Svoji radu podloÏil
postulátem fiímského práva, Ïe muÏ a Ïena
jedno jsou a tudíÏ oba mají právo graduovat
summa cum laude a dostat zlaté hodinky. Tak
se také stalo - v roce 1946. O rok pozdûji odjeli
na postgraduální studia do Stockholmu, kde
je zastihl komunistick˘ puã.
Anna a Otakar se do âeskoslovenska

nevrátili. Otakar bûhem pobytu ve ·védsku
uvefiejnil nûkolik vûdeck˘ch prací v angliãtinû
a jedné z nich si v Torontu v‰iml dr. Charles H.
Best (kter˘ s profesorem Bantingem obdrÏel
Nobelovu cenu za objevení insulinu). Profesor
Best pozval Otakara do Toronta, kde mu
nabídl místo v Banting and Best Department
of Medical Research na Torontské univerzitû,
kam ho Anna o nûkolik let pozdûji následovala.
Anna zaãala svoji kariéru jako v˘zkumník v

chirurgii ve Stockholmu a pozdûji v Hospital
for Sick Children v Torontu a nakonec v
Banting and Best Department. V té dobû
zaãala pfiedná‰et na Torontské univerzitû,
kde byla v roce 1972 jmenována profesorkou
fyziologie. Profesorka ·ireková je drÏitelkou
dlouhé fiady v˘znamn˘ch vyznamenání, mezi
nimi Starr Medal (University of Toronto) a
Centennial Medal (Hoechst Company,
Frankfurt) a spolu s Otakarem byli jedinou
manÏelskou dvojicí jmenovanou v sérii “The
Superstars of Science” v torontském deníku
“Toronto Star”. Byla autorkou více neÏ 100
vûdeck˘ch pojednání a  metod, usnadÀujících
dlouhodobé metabolické studie. Patfiila k fiadû
uãen˘ch spoleãností, vãetnû International
Diabetes Federation a Canadian Society of
Endocrinology and Metabolism. Zúãastnila
se konferencí po celém svûtû a zvlá‰È ráda
vzpomínala na Japonsko.
Dr. ·ireková byla moudrá Ïena - vûda se pro

ni nestala svûrací kazajkou. Byla stejnû doma
v kuchyni jako v laboratofii - byla v˘bornou
kuchafikou, ráda pekla a háãkovala. Milovala
hudbu a literaturu, se sv˘m manÏelem byli
vûrn˘mi úãastníky skoro v‰ech pfiedstavení
Nového divadla v Torontu. Oba hluboce vûfiili
v Boha. Mûli krásnou rodinu - dvû dcery, Annu
a Terezu,  dva syny, Jana a Petra a deset
vnukÛ a vnuãek: Jana Stefana, Zuzanu a
Petru; Adama, Philipa a Biancu; Mathew,
Paula a Tobyho a Annu.
Jsou poÏehnané Ïivoty. Patfií mezi nû Ïivoty

Anny a Otakara ·irekov˘ch.
Josef âermák

***

28.2. (so)
Zimní sokolské hry

Horshoe Valley
***

3.3. (út) 19:00
PraÏákovo kvarteto

355 Cooper St. - Ottawa
***

7.3. (so) 14:00
Puzzle

Otevfiení v˘stavy M. Gabánkové
Loop Gallery - 1174 Queen St. W.

***
8.3. (ne) 14:30

Valná hromada Sokola
Hala kostela sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
***

14.3. (so) 14:00
An Ilustrative Life

Otevfiení v˘stavy Jifiiny Martonové
The Colborne Art Gallery
51 King St. E., Colborne

***
15.3. (ne)

Pocta a vìaka
básníkovi Milanovi Rufusovi

V˘stava Pavla Potoãka
Studio Theatre

Toronto Centre for the Arts
5040 Yonge St.
416/221-0882

divadlo@torontskeslovenskedivadlo.com
***

29.3. (ne) 17:00
Ivan a Katarina Îenatí

Nokturna ve mûstû
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
of the Czech Republic

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

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.

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

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1

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

Fax: (613) 748-0699

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

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

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

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

Toronto, ON:
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:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

âesk˘ 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

Tanãit ãi netanãit - ‰lápnout ãi ne‰lápnout na kufií oko
Stepping on Toes

ReÏisér Bernard ·afafiík kdyÏ se vracel ze ‰v˘carského exilu domÛ, nalezl mnoho vûcí jinak neÏ si pamatoval z doby, kdy
odcházel. Zcela zmizely tolik povûstné fronty na maso ãi pomeranãe, zmizely i Tuzexy a pokud nûjaké fronty je‰tû jsou, pak
jsou buì na i-pody, podobnû jako v Torontu, nebo, coÏ je ãeskou zvlá‰tností, na zápis do taneãních.

Marnû pátral, jestli se fenomén
taneãních vyskytuje je‰tû nûkde jinde ve
svûtû. Nic podobného nena‰el. Kurzy
tance a spoleãenského chování proÏívají
renezanci. Obliba je tak velká, Ïe o tom
·afafiík natoãil dokumentární film. V
osmdesát˘ch letech se zdálo, Ïe tento
fenomén zmizí z povrchu zemû ãeské;
dnes jsou taneãní v rozkvûtu víc neÏ kdy
jindy. V taneãních se mladí lidé uãí nejen
tanci, ale i tomu, jak se chovat ve
spoleãnosti. Jak pfiedcházet trapnému
okamÏiku, kdyÏ jim kaviár upadne z
chlebíãku na recepci a není po ruce zrovna
ubrousek. Jak tento zbytek jídla ‰ikovnû
kopnout pod stÛl, aby v tom ostatní hosté
ne‰lapali. Taneãní jsou také o tom, jak
b˘t ohledupln˘ ke svému partnerovi.
Málokdo dnes ví, kdyÏ pfiijede do âech

ãi na Slovensko, Ïe tam platí pravidlo o
sud˘ch a lich˘ch kvûtech. Sud˘ poãet je
na pohfieb, lich˘ je k narozeninám.
Pravidlo neplatí, pokud je kvûtÛ víc neÏ
deset. Autorem pravidla je Guth-
Jarkovsk˘. Tûmto a jin˘m pravidlÛm se
uãí dnes mladí lidé s chutí a respektem.
TûÏko fiíci, jestli s renezancí taneãních

roste i ohleduplnost, ale kdyÏ jsem se
vrátil po letech do Prahy, velice ãasto se
mi stalo, Ïe tramvaj byla plná mlad˘ch
lidí, ale byla zde i fiada voln˘ch míst k
sezení. Na druhou stranu jsem si v‰iml,
Ïe v poslední dobû lidi v‰ech vûkov˘ch
skupin, rÛzného pohlaví, rasy, národnosti,
ãi kulturního pozadí nevnímají své okolí,
kdyÏ mají sluchátka na u‰ích. Auto, kter˘m
lomcují decibely a v kterém fiidiã zrovna
telefonuje vût‰inou neukazuje, Ïe zah˘bá
nebo pfiedjíÏdí.
V taneãních se mladí lidé mûli nauãit,

jak b˘t ohedupln˘ k partnerovi. Do jaké
míry to funguje je otázkou. A lze tento
fenomén, o kterém Bernard ·afafiík tvrdí,
Ïe je pouze ãesk˘, pfienést nûkam jinam?
Dramaturg a profesor Torontské
univerzity Michal Schönberg spolu s
reÏisérem Jifiím Havelkou, kter˘ zde
pÛsobí jako Snider Artist in Residence,
se pokusí tuto otázku zodpovûdût bûhem
pfiedstavení Stepping on Toes.
Michal Schönberg pÛsobí na Torontské

univerzitû od roku 1973? tehdy se
divadelní ‰kola jmenovala Scarborough
College. âtyfiikrát jsme mûli moÏnost vidût
experimentální divadlo, kdy spolu
vystupovali toront‰tí studenti a mladí herci
praÏského divadla Ypsilon. Naposledy v
roce 2006, kdy spolupracoval i s
reÏisérem Jifiím Havelkou. Pro Havelku
to není první experiment tohoto  druhu.
Vloni nastudoval v praÏském Divadle
Archa Exit 89. Tato inscenace byla
nastudována v rámci rozsáhlej‰ího ãesko-
nûmeckého projektu Zipp. Kromû
symbolického roku 1989 je s tímto ãíslem
spojen i v˘jezd z dálnice, kde se stala
tragická událost, pfii které zahynul
Alexander Dubãek. âili jedná se o
generaci, která se narodila po roce 1968
a dospívala kolem roku 1989. Jifií Havelka
se jako absolvent DAMU vûnuje hlavnû
experimentálnímu divadlu.
Na rozdíl od Toronta je v Praze divadelní

struktura znaãnû ãlenitá. Kromû velk˘ch
klasick˘ch divadel, Národního,
Stavovského ãi Na Vinohradech, existují
i divadla mal˘ch forem, která vznikala v

‰edesát˘ch letech jako praÏsk˘ Semafor,
Divadlo Na Zábradlí, ale i brnûnské
divadlo Husa na provázku, nyní s nov˘m
‰éfem Vladimírem Morávkem, ãi H
Divadlo. Podobnû je to i s Ypsilonkou,
která ustoupila spí‰ od vlastní tvorby k
jakési re-interpretaci ãesk˘ch oper a
operet. Po roce 1989 v‰ak vznikla fiada
experimentálních scén, kde se vyuÏívá
improvizace a tanec. V ãele tohoto smûru
je Ondfiej Hrab, kter˘ zve do Divadla
Archa (dfiíve E. F. Buriana) svûtovou
divadelní ‰piãku. Nové je Dejvické divadlo
a divadlo v Dlouhé (Jifiího Wolkra). ¤ada
hercÛ jako Hru‰ínsk˘ a Brzobohat˘ mají
svá divadla. V komerãních divadlech se
pak velice ãasto vyuÏívá efekt známé
tváfie, to jest hercÛ ze seriálÛ ze
sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch let. Stále
ãastûji se v‰ak i tam pfiechází na systém,
kdy se herci najímají jen na urãité hry
(Schwarz-systém). Hlavní rozdíl oproti
Torontu je v‰ak v tom, Ïe se stále dafií
vytváfiet pevná tûlesa, kde herci jsou
spolu del‰í dobu. Podle Jifiího Havelky je
hlavní rozdíl mezi Torontem a Prahou v
ekonomickém zázemí. V Praze jsou stále
je‰tû divadla, která dostávají dotace,
pfiestoÏe se to nevrátí, zatímco v Torontu
dominuje ekonomick˘ systém: pokud si
divadlo na sebe nevydûlá, tak nemá právo
na existenci. Zde jsou velká kamenná
divadla suplována divadelními festivaly.
Ekonomická situace pak má vliv na
repertoár. Vût‰ina pfiedstavení staví na
mal˘ch souborech.
Po urãitém propadu v devadesát˘ch

letech jsou dnes divadla v âechách opût
Ïivá a témûfi v‰echna zaplnûná. Na jedné
stranû nÛÏek zÛstávají Ïivá pfiedstavení,
na druhé ostatní média, kde nyní mezi
mladou generací dominuje internet. Podle
Havelky je divadlo tak odli‰né, Ïe hlad po
nûm bude stále vût‰í a vût‰í. MoÏná, Ïe
zájemcÛ o nûj ubude, ale zkvalitní se
zázemí. Mimo to v‰ak bude existovat i
jakási muzikálová kultura. Úzká skupina
lidí byla schopná pfiejít pfies normalizaãní
devastaci a dnes to mÛÏe b˘t úzká
skupina, která nás pfienese pfies
ekonomickou devastaci.
Projekt Stepping on Toes navazuje na

ãtyfii pfiedchozí zájezdy Ypsilonky do
Kanady a kanadsk˘ch a indiánsk˘ch
hercÛ do Prahy. Z tûchto ãtyfi pfiedstavení

participoval Jifií Havelka na tfiech. Nejprve
jako herec, pozdûji jako asistent reÏie a
nakonec jako spolureÏisér. Ve hfie bude
ãtrnáct hercÛ a bude se na ní podílet
celkem tfiicet studentÛ. Tanec je obrazem
vztahu dvou lidí, kde se dají urãité vûci ãi
figury pfiedvídat, coÏ se v‰ak nedá v
normálním Ïivotû. Na tomto protikladu je
postavené celé pfiedstavení. Bude tam
osm dívek a ‰est chlapcÛ, ale reÏisér se
chtûl vyhnout klasickému trojúhelníku,
kter˘ tanec vyluãuje. Jedna z hereãek
bude hrát manaÏérku tanãírny, jedna
hereãka pfiijde pozdû a tak bude bez
partnera. Tanec je zde jako metafora.
Nûktefií lidé jsou dobfií taneãníci, ale
nemohou tanãit spolu. Je to podobnû
jako ve vztahu mezi lidmi. Oba mohou
b˘t osobnosti, ale nemusí to mezi nimi
fungovat. Nûktefií lidé to vzdají hned a
hledají jiného partnera nebo partnerku,
nûktefií se to snaÏí udrÏet a snaÏí se
zjistit, proã to nefunguje. Nûkdy to trvá
déle a nûkdy spolu zÛstanou pfies v˘padky
a problémy, které spolu mají. Ve hfie není
instituce taneãního mistra, ale je to o
pfiíbûhu, tango má svÛj pfiíbûh, polka je
zase jiná. Tango je postavené na hádce
a tanci po nûm, zatímco polka má zcela
jinou historii i rytmus. Aby se studenti
nauãili klasickému tanci, byla najmuta
speciální uãitelka, která dochází na
pfiedstavení dvakrát t˘dnû. Pfii nejmen‰ím
se nûktefií studenti nauãí tanãit. Nûktefií
lépe, nûktefií hÛfie a nûktefií se to moÏná
vÛbec nenauãí, ale to bylo i v Praze,
dodává Michal Schönberg.
Pfiedstavení bude bez pfiestávky a bude

trvat hodinu a pÛl. Hudbu ke hfie sloÏil
Alexander Rapoport, choreografkou je
Lia Murphy, a ve hfie budou hrát studenti
z ãtvrtého roãníku univerzity. Premiéra
hry bude ve stfiedu 18. bfiezna 2009 v
renovovaném divadle Leigha Lee Brown
ve Scarborough - 1265 Military Trail,
Toronto, ON M1C 1A4. Dal‰í pfiedstavení
budou v rámci programu Celebration of
the Arts (19. 3. - 21.3. 2009). V‰echna
pfiedstavení zaãínají ve 20.00. V sobotu,
21.3. je také matiné ve 14.00.  Na jedno
pfiedstavení se vejde 100 divákÛ, proto si
objednejte vãas vstupenky na ãísle 416/
208-4769 anebo na 416/978-8849.

Ale‰ Bfiezina
***

Michal Schönberg a Jiří Havelka
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Toronto, Ont.

www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.

ABE
Letáky, broÏury,  tiskoviny.

Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca

P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

Medical and relaxation

treatments

Massage therapy

Hot Stone Treatment

 Michael Eisner, RMT,

MASc.

at

Entertainment

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

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

V tûchto dnech mÛÏeme vidût v
Cinemateque Ontario ãtrnáct filmÛ,  které
vyprodukovala tzv. Berlínská ‰kola. Dvanáct
z nich má svou torontskou premiéru. Pfied
ãasem získal pfiekvapivû oskara nûmeck˘
film Îivot tûch druh˘ch. Film pfiekvapil tím,
Ïe se opût objevují hodnoty jako svûdomí,
pravda, lítost, pokora. Podobn˘ pocit jsem
mûl pfii sledování nov˘ch nûmeck˘ch filmÛ,
pro které je spoleãn˘m jmenovatelem
pfiíbûh. V dne‰ní u‰tvané dobû najednou
kamera pfiejíÏdí pomalu z místa na místo a

Kanadská kulturní scéna
Po-zdní nûmecká kinematografie

Sin and Salvation

William Holman Hunt (1827-1910),  Isabella and the Pot of Basil, 1866-8, retouched 1886,  oil on

canvas,  187 x 116.5 cm. Laing Art Gallery, Tyne and Wear Museums

Od 14. února do 10. kvûtna 2009 je v novû otevfiené Art Gallery of Ontario v˘stava
anglického malífie Williama Holmana Hunta a nûkolika jeho souãasníkÛ, ktefií se
vrátili v polovinû 19. stolerí do pfiedrafaelitského období. Kromû figurální a religiozní
tvorby mÛÏeme vidût i krajiny z oblasti Palestiny, kde Hunt del‰í dobu pob˘val. Podle
jeho obrazu Krista je napfiíklad i vitráÏ v Unitáfiském kostele na St. Clair, kde jsou
pofiádány koncerty Mozartovy spoleãnosti. Hunt se narodil v roce 1827 v Lond˘nû,
byl dvakrát Ïenat. Od roku 1844 nav‰tûvoval královskou akademii, kde potkal
Johna Everetta Millaise a Dante Gabriela Rossetiho. V roce 1853 pro‰el náboÏenskou
zku‰eností, která poznamenala jeho tvorbu na cel˘ Ïivot. Na v˘stavû je pfies
‰edesát obrazÛ, mÛÏeme zde vidût i jeho bilblické ilustrace. V˘stava je organizována
ve spolupráci s Manchester Art Gallery, svá díla zapÛjãily i Tate Britain, the
Birmingham Museums and Art Gallery, National Gallery of Canada, the Cleveland
Museum of Art a the Minneapolis Institute of Art.

abe-ago
***

v‰ímá si nenápadn˘ch detailÛ místo lacin˘ch
efektÛ. Filmy jsou aÏ nezvykle cudné, ale
pfiitom naplnûné erotikou. Pokud je prÛ‰vih,
lidi si ho nevolí, ale padají do nûj a situace
je vtahuje hloubûji a hloubûji, jako vír ve
vodû.
Ve filmu TouÏení (Longing) dobrovoln˘
venkovsk˘ hasiã, vzorn˘ otec rodiny a
milující manÏel jede na ‰kolení a taky si
nûco uÏít. KdyÏ nûco vypije, pfiijde stfiih a
objeví se ráno v cizím domû u cizí Ïeny,
která je k nûmu vlídná. âím více se snaÏí z

této situace dostat, tím je pro nûj situace
hÛfie fie‰itelná. Ztrácí rodinu, ztrácí smysl
Ïivota a nakone i Ïivot samotn˘. V závûru
filmu si o této tragédii vyprávûjí dûti a
analyzují ji po svém. Berlínská ‰kola vypráví
velice ãasto pfiíbûhy tureck˘ch dûtí, které
pfii‰ly do Nûmecka jako malé nebo se v
Nûmecku narodily. PfiestoÏe jsou zde doma,
nic jiného neznají a nehovofií jinak neÏ
nûmecky, jsou na okraji spoleãnosti. Ve
filmu Pûkn˘ den (A Fine Day) je to dûvãe,
které se marnû snaÏí stát se hereãkou,
zatímco její sestra dûlá kariéru jako
architektka. Za úspûch zaplatí tím, Ïe pracuje
dvanáct hodin dennû a pfiichází o to, co je v
Ïivotû skuteãnû dÛleÏité, o lidsk˘ vztah.
Nemá ãas mít dûti, nemá ãas na svou
matku, s kterou si obû dcery nerozumí.
Sestry se potkávají pouze na nádraÏí, nemají
ãas spolu hovofiit. Christian Petzold ve filmu
Jerichow vypráví o tureckém podnikateli,
kter˘ získal znaãné bohatství, má pûknou
Ïenu, a pfiestoÏe pfii‰el do Nûmecka jako
dvouleté dítû, nikdy se zde nezabydlel.
Angela Schanelec pozoruje svût oãima
mladé nûmecké fotografky, která si vymûní
byt s neznámou Ïenou v Marseilli. Do tohoto
mûsta jede dvakrát. Po prvé je to nesmírnû
romantické, po druhé je to zcela jiná
Marseille - mûsto plné zloãinu, kde obûÈ
mÛÏe b˘t zamûnûna se zloãincem. Z roku
2000 pochází jeden z nejznámûj‰ích filmÛ
Christiana Petzolda The State I’m In - Stát,
v kterém Ïiji. Je to jeden z nejsilnûj‰ích filmÛ
této vlny. Pfiíbûh dvou teroristÛ, ktefií mají
dospívající dceru. JelikoÏ jsou pofiád na
útûku, dûvãe nepozná normální Ïivot, ‰kolu,
nemá pfiátele. Îije ve svém vlastním svûtû.
Po-zdní (post-wall) nûmecká vlna navazuje
na období pfiemûny spoleãnosti a hledání.
Vypovídá o svûtû, v kterém souãasná
generace Ïije. Je to filmové vyrovnání se
svûtem, podobnû jako se musela se svou
situací vyrovnat i pováleãná (post-war)
generace nûmeck˘ch spisovatelÛ. Filmy
Berlínské ‰koly je moÏné vidût v budovû
AGO (317 Dundas St. W., Toronto) a to na
pfielomu mûsícÛ února a bfiezna.

abe
***
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Rosti
Brankovsky

Broker
Jedineãné sluÏby

Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pfiíprava domu pro prodej.

Pro kupce:
 denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,

finanãní asistence.

Jsem tu pro vás!
Sutton Group-Bayview Realty Inc. Brokerage

416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

S prodejem a nákupem domÛ
vám poradí

Luba Henderson

Tel.:416/698-2090

Financial

Kursovní lístek
100 Kã 5,39 CDN $
1 CDN $ 18,57 Kã
1 EUR 1,59 CDN $
1 CND $ 0,63 EURO
1 US $ 1,26 CDN $
1 CND $ 0,80 US $

Universal Currency Converter - 18. 2. 2009

1 CDN $ 18,29 Kã
1 EURO 29,10 Kã
1 US $ 23,09 Kã
âNB - 18. 2. 2009

Jsem normální âe‰ka, která má ráda
vût‰inu klasické hudby a také jakoukoliv
muziku a samozfiejmû, coÏ oznaãuje moji
prÛmûrnost, hlavnû ãeskou, protoÏe jsem
s ní vyrostla. Ov‰emÏe jsem byla na
Rusalce. Pfiedem jsem vûdûla, Ïe budou
proti v˘pravû od nás âechÛ urãité, fiekla
bych, námitky. ProtoÏe chci zaãít o
dobrém, tak musím fiíci, Ïe jsem od
pfiedehry, která mû hned “chytla za srdce”,
poslouchala bez dechu. U‰ima jsem byla
v Národním, kaÏdé slovo bylo rozumût
vodníkovi, Rusalce, vílám a skoro v‰em
ostatním. A tedy asi nejenom za sebe,
ale za v‰echno ãeské publikum, musím
od srdce podûkovat Dá‰e Rydlové,
oficielnímu jazykovému “trenérovi” opery.
âe‰tina není snadn˘ jazyk a Dá‰a odvedla
tûÏkou práci v dokonalém provedení a k
potû‰e v‰ech nás v hledi‰ti. Myslím, Ïe
pohled na dva svûty, lidsk˘ a
nadpfiirozen˘, rozdûlené osvûtlením a
barvami je v základû dobr˘ nápad a podle
mne doplÀuje hudební motivy jednotliv˘ch
postav.
Pan reÏisér si ale nedal pfieloÏit text

opery. Jinak by nemohl nechat vodníka
svádivû sahat po vílách, kdyÏ je to v‰ech
vodních stvofiení otec, jehoÏ pomûr k nim
je spí‰e ‰ibalsk˘.
JeÏibaba je stará baba, která má

vypozorovan˘ch mnoho Ïivotních
zku‰enosti a je schopna nadpfiirozeného
podnikání. Vafií “lektvar”, do kterého
pfiidává rÛzné kofiení, které v árii popisuje.
Nefiíká se tam nic o “kuchání” ryby, to by
vodník nevidûl rad, je to bytost z jeho
svûta. ProtoÏe je stará baba, nemÛÏe
vypadat jako (promiÀte!) bordelmutr a
není pravdûpodobné, Ïe bude svádût
mokrého vodníka v ãínském pyÏamu.
Kuchtík mÛÏe b˘t dûvãe, mÛÏe mít rande

s myslivcem, mohou b˘t v divadle, ale
nemÛÏe skákat po pánovû posteli. Jak se
dostali do loÏnice bûhem krátkého
rozhovoru?
A tak jsme u té postele. Myslím, Ïe pro

vût‰inu lidí to není docela hlavní vûc a ani
hlavní smysl lidského Ïivota. Uznávám,
Ïe je dÛleÏitá, ale není stfied. Vidûla  jsem
podobnou scénu ve Stavovském divadle
v Praze na Figarovû svatbû, kde stála
skoro stejná postel ve v‰ech jednáních i
v parku! Postel je daÀ dne‰ku.

Je‰tû k Rusalce
COC nás o‰idila o tanãenou polonézu.

To se na tomto kontinentû bûÏnû dûje. V
Evropû je kaÏdé hlavní operní divadlo
podporováno státem a v téÏe budovû je
i hlavní baletní soubor. Proto publikum
vidí v Rusalce nádhernû provedenou
polonézu, tfieba zcela modernû, furianta
a polku v Prodané nevûstû, polonézu v
EvÏenu Onûginovi atd. ProtoÏe balet a
opera jsou propojeny v administrativû.
“Kvûtiny bílé na cestu” zpívají hosté a

eventuelnû druÏiãky. Jako pfiedehra k
ústfiicím a ‰ampaÀskému mi to moc ne‰lo,
ale já jsem hodnû zaujatá. Mnû to hráli
jako svatební pochod pfii mém pfiíchodu
do kostela.
Nebudu konãit ani negativnû ani osobnû.

Potkala jsem na Rusalce nûkolik mlad˘ch
lidí ve vûku m˘ch vnouãat. Nic o Vodní
fií‰i a v ní Ïijících pohádkov˘ch postavách
nevûdûli. Líbilo se jim to, moc se jim to
líbilo. Hudba byla nádherná, hlasy krásné
a hereãky v˘borné. Uvûdomila jsem si
najednou, co se stalo. Kanadská mládeÏ,
a tudíÏ i v‰echno mimoãeské publikum
vidûlo a sly‰elo ãeskou operu, zpívanou
ãesky, moÏná Ïe nûkdo sly‰el Dvofiáka

poprvé nebo nevûdûl, Ïe psal opery. A
ten dlouh˘ potlesk, lidé stáli. Potvrdila
jsem si, Ïe jsem zvyklá na tradiãní opery
a Ïe by se asi mladé generaci nelíbily a
jak˘ mûla opût ãeská hudba úspûch a co
více - zase se o nás ví.
Moje námitky byly osobní a jsem ráda,

Ïe neplatí pro kaÏdého.
Hana Pelnáfiová

***

Julie Makerov as Rusalka in the Canadian
Opera Company's production of Rusalka,
2009. John Keenan conducts. Director
Dmitri Bertman, set designer Hartmut
Sch rghofer, costume designer Corinna
Crome and lighting designer Thomas C.
Hase. Photo: Michael Cooper
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Na vûdomí vedení
Parlamentu âeské republiky

Ottawa, 12. února 2009
Dovûdûli jsme se, Ïe do Kanady má koncem kvûtna pfiijet parlamentní
delegace Petiãního v˘boru snûmovny, kter˘ má organizaãnû také zaãlenûn
Podv˘bor pro lidská práva a Podv˘bor pro národnostní men‰iny. Pfiedsedkyní
Petiãního v˘boru je komunistka Zuzka Bebarová-Rujbrová, která vyjádfiila
pfiání se zúãastnit 61. kongresu âeského a slovenského sdruÏení v Kanadû,
kter˘ se koná 30. - 31. kvûtna 2009 v Montrealu u pfiíleÏitosti 70. v˘roãí
zaloÏení na‰í organizace, pokud by delegace Petiãního v˘boru byla pozvána.
Na‰e organizace vÏdy bojovala proti fa‰ismu a komunismu. Nedovedeme

si pfiedstavit vût‰í uráÏku neÏ tu, Ïe je do Kanady posílána komunistka, která
v principu souhlasila s odsouzením dr. Milady Horákové. S pozváním
Petiãní v˘bor za vedení komunistky nemÛÏe vÛbec uvaÏovat.  Je‰tû vût‰ím
politick˘m omylem je, Ïe do vedení v˘boru, kter˘ se zab˘vá lidsk˘mi právy
a národnostními men‰inami je volena komunistka, která je souãástí strany,
která nebyla schopna se zfieknout své minulosti, ve svém vedení má
spolupracovníka StB a poslancem bachafie, kter˘ mlátil vûznû. Tato strana
nese stejné jméno jako strana, která ruinovala politicky, charakterovû,
ekonomicky a kulturnû âeskoslovensko po více jak 40 let a lidská práva
nikdy nedodrÏovala. Jen pro zajímavost vás informujeme, Ïe v hlavním
mûstû Kanady má  b˘t vybudován pomník obûtem komunismu, kter˘ má
velkou podporu národnostních men‰in.
Îádáme vás laskavû, abyste do demokratick˘ch zemí neposílali komunisty

kdyÏ uÏ nejste schopni se jich zbavit v âeské republice nebo je politicky
izolovat. Doufáme, Ïe se taková situace jiÏ nebude opakovat. KSâM by mûla
b˘t prohlá‰ena za neústavní, pak Parlament mÛÏe poãítat s tím, Ïe delegace,
opro‰tûné od komunistÛ budou pfiíznivû pfiijímány.
Dûkujeme za pochopení.
Srdeãnû zdraví

Dr. Gustav Plíva                        Milo‰ ·uchma
pfiedseda âSSK                místopfiedsedaâSSK

Znásilnûní práva v âeské republice
Po únoru 1948 jsme se pfiesvûdãili, Ïe krutosti nacismu je pro komunistick˘ reÏim
snadné pfiekonat. Byly zas koncentraãní* tábory, nucené práce, politické popravy a k
tomu zabíjení obãanÛ na hranicích. K tomu pfiistoupilo hromadné rozkrádání majetku,
vefiejného i soukromého. Do vedení státu i obcí se dostala spodina, která s radostí
poniÏovala a niãila obãany a zmocÀovala se jejich majetku soudními rozsudky, v
kter˘ch, kromû 20 i 30 let Ïaláfie nebo i trestu smrti, byla vyslovena i ztráta ve‰kerého
majetku. Stovky rodin byly vystûhovány z  domovÛ.
Brzy po sametové revoluci, 23. dubna 1990, schválil ãeskoslovensk˘ parlament zákon
119/90 O soudní rehabilitaci, v jehoÏ
§ 1 se uvádí: Úãelem zákona je zru‰it odsuzující soudní rozhodnutí za ãiny, které v

rozporu s principy demokratické spoleãnosti zákon oznaãoval za trestné, zabezpeãit
neprávem odsouzen˘m osobám spoleãenskou rehabilitaci a pfiimûfiené hmotné
od‰kodnûní a ze zji‰tûn˘ch nezákonností vyvodit dÛsledky proti osobám, které platné
zákony vûdomû nebo hrubû poru‰ovaly.(zkráceno).
§2: Pravomocná odsuzující soudní rozhodnutí vyhlá‰ená v dobû od 25. února 1948 do

1. ledna 1990, t˘kající se skutkÛ spáchan˘ch po 5. kvûtnu 1945, (následuje v˘ãet zákonu,
které komunistick˘ reÏim pouÏíval k udrÏení totalitního útisku obyvatel) jakoÏ i  v‰echna
dal‰í rozhodnutí v téÏe trestní vûci na nû navazující se zru‰ují k datu, kdy byla vydána.
Tento zákon 119/1990 nabyl úãinnosti 1. ãervence 1990. K tomu datu byly tedy

v‰echny neprávem zabavené majetky navrácené a trváme na tom, Ïe musí b˘t k
tomu datu pfiepsány na pÛvodní vlastníky.
V roce 1991 byly schváleny dva zákony, 87/1991 O mimosoudních rehabilitacích a

229/1991 O pÛdû, které z restitucí majetku vylouãily v‰echny âechy, ktefií pfii útûku od
hrÛzovlády komunismu ztratili ãeské obãanství. Proti tûmto zákonÛm má na‰e organizace
uÏ 17 rozhodnutí V˘boru Spojen˘ch národÛ pro lidská práva. Poru‰ují totiÏ ãlánek 26
Mezinárodního Paktu o obãansk˘ch a politick˘ch právech, kter˘ zakazuje jakoukoliv
diskriminaci, a kter˘ âeská republika ratifikovala. Oba zákony podepsali komunisté
âalfa a Dubãek spolu s prezidentem Havlem, kter˘ se stal zastáncem komunistÛ,
obklopil se jimi a zajistil jim beztrestnost a uchování kofiisti, kterou za 40 let získali.
âlánek 10 Ústavy âeské republiky zní:
Vyhlá‰ené mezinárodní smlouvy, k jejichÏ ratifikaci dal Parlament souhlas a

jimiÏ je âeská republika vázána, jsou souãástí právního fiádu; stanoví-li
mezinárodní smlouva nûco jiného neÏ zákon, pouÏije se mezinárodní smlouva.
Tento ãlánek své vlastní ústavy âeská republika poru‰uje diskriminaãními

podmínkami v obou zákonech a tím poru‰uje od roku 1991 svou ústavu. Oba
zákony jsou proto neústavní a tudíÏ neplatné.
âeská republika pfiijala Mezinárodní Pakt o obãansk˘ch a politick˘ch právech 22.

února 1993 TéhoÏ dne ratifikovala i Opãní Protokol k tomuto paktu jako nástupní stát
po âeskoslovensku, které oba dokumenty pfiijalo v sedmdesát˘ch letech. Tím uznala
kompetenci V˘boru vy‰etfiovat stíÏnosti jednotlivcÛ na poru‰ení Mezinárodního paktu.
V˘bor rozhodl velké mnoÏství pfiípadÛ proti âeské republice, která reagovala tím, ze

Ústavní soud rozhodl, Ïe o Ïádné poru‰ení Mezinárodního paktu nejde. OSN v˘bor pro
lidská práva nato prohlásil, Ïe ani ãesk˘ Ústavní soud, ani jiná instituce na svûtû nemá
právo poru‰ení Paktu posuzovat. To oprávnûní má jedinû V˘bor OSN podle pfiijatého
Opãního protokolu.
Je zcela jednoznaãné, Ïe âeská republika poru‰uje pfiijatou mezinárodní smlouvu, Ïe

tím poru‰uje svou ústavu a Ïe tedy není právním státem, za kter˘ se vydává. Chrání
drÏitele neprávem zabaveného majetku proti pÛvodním, zákonn˘m, vlastníkÛm.
Pokraãuje tak v zloãinnosti komunistického reÏimu. Stát, kter˘ hájí zloãiny sv˘mi
zákony a sv˘m Ústavním soudem je stát bezprávn˘ a zloãinn˘. Jsou bezprávní a
zloãinní i jeho pfiedstavitelé, politici a soudci a ov‰em ústavní soudci, ktefií v tomto
smûru pracují a rozhodují..
âeská republika teì zaãala brát zpût nezákonnou cestou i majetek jiÏ pfiedtím na

mnoho let restituovány, za kter˘ jeho vlastník po listopadu 1989 platil po mnoho let
pozemkovou daÀ. Jsou to majetky, v kter˘ch bydlí b˘valí v˘znamní pfiíslu‰níci
komunistické strany, majetku se nechtûjí vzdát a mají v tom plnou podporu Ministerstva
spravedlnosti a jeho úfiedníkÛ.
9. ãervence 1993 byl pfiijat zákon 198/1993 O protiprávnosti komunistického reÏimu.

V § 1 (d) uvádí: Komunistick˘ reÏim a ti, ktefií ho aktivnû prosazovali, pouÏíval k
perzekuci obãanÛ v‰ech mocensk˘ch nástrojÛ a to zejména: popravoval, vraÏdil je a
Ïaláfioval ve vûznicích nucen˘ch prací, zbavoval je svévolnû majetku a poru‰oval jejich
vlastnická práva.
Tento zákon vláda âeské republiky ignoruje, nikde neuvádí a nikdy nepouÏívá. I to je

zloãin, kter˘ pfiiãítáme v‰em politikÛm, úfiedníkÛm a soudcÛm, v první fiadû
ústavním soudcÛm.
Je smutné a nepfiijatelné Ïe âeská republika hájí i dal‰í diskriminaãní zákony, které

vyluãují i hrdiny protinacistického odboje, pokud pfii‰li o ãeské obãanství. Je to zákon
217/1994 O poskytnutí jednorázové penûÏní ãástky nûkter˘m obûtem nacistické
perzekuce, zákon 39/2000 O poskytnutí jednorázové penûÏní ãástky pfiíslu‰níkÛm
ãeskoslovensk˘ch zahraniãních armád a spojeneck˘ch armád v letech 1939 aÏ 1945,
zákon 261/2001 O poskytnutí jednorázové penûÏní ãástky úãastníkÛm národního boje
za osvobození, politick˘m vûzÀÛm a osobám z rasov˘ch nebo náboÏensk˘ch dÛvodÛ
soustfiedûn˘ch do pracovních táborÛ, zákon 172/2002 O od‰kodnûní osob odvleãen˘ch
do SSSR nebo do táborÛ, které SSSR zfiídil v jin˘ch státech. Ze v‰ech tûchto pfiíspûvkÛ
je vylouãen kdokoliv, kdo ztratil ãeské obãanství, také ov‰em vdovy a sirotci po tûchto
lidech.
V‰echny zde zmínûné dokumenty vám mÛÏeme na poÏádání poslat. Trváme na

vrácení zabaveného majetku k 1. ãervenci 1990 v‰em okraden˘m i jejich dûdicÛm.
Bude to nejúãinnûj‰í a jedin˘ zpÛsob jak se zbavit zloãinné minulosti.

Czech Coordinating Office, Jan Sammer, Secretary, - únor 2009
1103-100 Antibes Drive,Toronto, Ontario, Canada M2R 3N1

T 416-665-7324 , jan.sammer@sympatico.ca
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Mrzne aÏ bezdomovci pra‰tí
Kdo by to neznal, sotva se vlády ujme královna zima a mráz za‰típe na tváfii,
probudí se z dlouhého letního spánku jedno sezónní novináfiské téma: Bezdomovci.

Kdo by to neznal, ze záfiivé obrazovky vám náhle zváÏnûl˘ hlas oznámí, Ïe v
Moskvû si zima uÏ vyÏádala na dvû desítky lidsk˘ch ÏivotÛ, pfieváÏnû bezdomovcÛ.
V Polsku je pr˘ situace zase tak kritická, Ïe není dne, aby neobjevili zmrzlé tûlo
nûkterého z tûch uboÏákÛ. A v âesku jsou azylové domy beznadûjnû pfieplnûny a
v Ostravû zrovna v prkenné chajdû uhofiely rovnou ãtyfii osoby jinak bez pfiístfie‰í.
HrÛza, Ïe?

Jde o jedny z mála zpráv, které proniknou mojí zbytnûlou informaãní hro‰í kÛÏí.
KoneckoncÛ jsem kfiesÈan, humanista, empaÈák. NuÏe, nebudu jako ostatní, je mÛj
první imperativ. KdyÏ je zahlédnu slídit u odpadkov˘ch kontejnerÛ, neodplivnu si,
ale pûknû pozdravím. Z povzdálí, abych nevylekal. KdyÏ je potkám, jak táhnou ty
svoje transportní igelitky, nepfiejdu na druh˘ chodník jako ostatní. VÏdyÈ ten jejich
zápach se pfiece dá obãas vydrÏet. A kdyby mû, nedej boÏe, podali ruku, i tohle
pfiekousnu. Do koupelny to nemám zase tak daleko.

Tuhle mû jeden mlad˘, pÛvodnû jistû docela pohledn˘ a sympatick˘ muÏ, poÏádal
o sumu ãítající bratru patnáct korun ãesk˘ch. Dal jsem mu je pfiesnû. Byly vánoce,
tak co bych nedal, Ïe. Nechci b˘t jako ostatní.

I vyãi‰tûn˘ star˘ kabát jsem peãlivû sloÏen˘ odloÏil u popelnice. VÏdyÈ je‰tû mÛÏe
poslouÏit. Z okna se pak dívám, kohoÏe to ob‰Èastní. A soused pfies balkón, kter˘
zase vá‰nivû pfiikrmuje ptáãky, si mû dobírá, Ïe pr˘ jen podporuji tu asociální havûÈ.
Ale co, já mu ty jeho opefience taky neberu, Ïe.

Ne, nechci b˘t jako ostatní. ·mahem je odsoudit tfieba proto, Ïe to z nich na hony
táhne. Chtûl bych vidût ty slu‰Àáky se siln˘mi slovy na jazyku, jak by za stfiízliva
pfieãkali jednu jedinou mrazivou noc v parku. Ne, tady nestaãí b˘t váÏen˘ obãan ãi
kfiesÈan, lidumil. K tomu abyste pochopili bliÏního, musíte b˘t i hfií‰ník. Jedinû ten
ví, co je lidská slabost, co poku‰ení, co selhání. A tohle zase já hfií‰ník plnû splÀuji.

Ne, jsem hfií‰ník, ale ne cynik jako oni. Mû skuteãnû zatrne, kdyÏ v pohodlném
kfiesle tepla domova, otevfiu voÀavé noviny, z nichÏ udefií titulky jako „Bezvládné
tûlo bezdomovce nalezeno pod mostem“, nebo „MuÏ vysu‰en v horkovodní
‰achtû“. A ten ‰ok, kdyÏ zjistíte, Ïe se tak stalo ve va‰em mûstû, vlastnû kousek
od vás. Fakt hrÛza!

Ne, nedokáÏi si pfiedstavit, Ïe bych k tomu zÛstal neteãn˘. A tak pfiiloÏím k
popelnici dal‰í obno‰enou bundu a zbytek okoralé bábovky. Spoleãnû se sousedem
pak sledujeme cvrkot. On políãil na ptáãky, já na bezdomovce. V‰echno je to jedna
havûÈ, jak fiíká smífilivû a s láskou. Má rád zvífiátka. Je to dobr˘ ãlovûk.

Jo, a abych nezapomnûl, cestou od popelnice zkontroluji uzamãení garáÏe,
vytápûného pfiíbytku mého ãtyfikolového miláãka, a peãlivû zamknu vstupní dvefie
do domu opatfieného dÛraznou cedulkou „Objekt je monitorován policií“.

Víte, jsem kfiesÈan, humanista, empaÈák, ale i to moje ‰iroké lidské srdce má své
hranice. A pak, jsou tu sousedi, spolubydlící. Zkrátka, na spasitele si hrát nemohu.
Nechci totiÏ sám jednou skonãit jako bezdomovec.

-mp- únor 2009
***
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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:

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ a TV seriálÛ
nabízí premiérovû celou fiadu oblíben˘ch seriálÛ,
které navazují na pfiedchozí velice úspû‰né ãásti

DOBRÁ âTVRË II
Pokraãování úspû‰ného seriálu, zachycující dal‰í osudy

hrdinÛ první série, se kter˘mi jsme se rozlouãili krátce po
maturitû. Ubûhl témûfi rok a ãtyfilístek spoluÏákÛ se opût

setkává s nov˘mi osudy.
***

âETNICKÉ HUMORESKY III.
Uzavírající poslední ãást velice divácky oblíbeného seriálu,

kter˘ zachycuje pfiípady v letech 1937 aÏ 1938 a konãí
obdobím podpisu Mnichovské dohody.

Pfiedchozí ãásti v‰ech seriálÛ máme rovnûÏ v na‰í nabídce.
***

HRABùNKY
Úspû‰n˘ seriál zachycující strasti a slasti farmáfie hrabûte a
jeho ãtyfi dospûl˘ch dcer, které mají uÏ své sny, neshodující

se zaãasto s konáním jejich otce.
***

Březnová výstava

Zemlinského kvarteto u sv. Václava

PfiestoÏe leto‰ní poãasí nemiluje Nokturna a i tentokrát hudebníky pfiivítal torontsk˘
sníh, byla atmosféra v kostele sv. Václava, kde se veãery odehrávají nad míru vfielá.
Vidût skuteãnû ‰piãkové mladé hudebníky hrát s takov˘m nad‰ením a pfii tom
pfiesností, se nestává kaÏd˘ den. Zemlinského kvarteto v první ãásti pfiedstavilo
hudebního skladatele, po kterém nesou svÛj název. Moderní hudba dobfie
korespondovala i s druh˘m skladatelem Leo‰em Janáãkem. V druhé polovinû
koncertu pak pfii‰li na fiadu Josef Suk a Bedfiich Smetana. Dal‰í koncert v cyklu
hudebních Nokturen bude v nedûli 29. bfiezna 2009 a vystoupí pfii nûm Ivan Îenat˘
na housle a Václav Mácha na klavír.

Foto-text: abe
***

Katka Homolová a Slovensk˘ svet

Sobotní ãeské a slovenské vysílání se tû‰í znaãné oblibû posluchaãÛ. Bûhem doby jsme si
zvykli na tváfie, které nám z obrazovky jakoby zahajovaly víkend. Katku jsme nejprve vidûli
jako souãást spoleãného vysílání. Pfied ãasem se Slovensk˘ svet stal samostatn˘m pofiadem.
Mohlo by se zdát, Ïe oba programy Nová vize i Slovensk˘ svet si zaãnou konkurovat, ale
vût‰ina divákÛ sleduje v sobotu oba pofiady, jak jdou za sebou od deseti aÏ do jedenácti hodin.
Nûkdy se objeví v ãeském vysílání nûco ze Slovenska a jindy je tomu naopak. Ono to pfiece
jen nejde tak zcela oddûlit. Napfiíklad pfii hfie Chudák manÏel to bylo skuteãnû fifty - fifty.
Polovina ãesk˘ch hercÛ a polovina slovensk˘ch a pfii tom to klape. KaÏdopádnû hospodáfiská
situace ohroÏuje dnes v první fiadû právû vûci, na které jsme si zvykli. Mezi jin˘m i slovenské
televizní vysílání. V této situace bylo ‰Èastn˘m nápadem udûlat v hale kostela sv. Cyrila a
Metoda zabíjaãkov˘ veãer ve prospûch slovenského vysílání a zároveÀ zaloÏit jak˘si jeho
fanklub. VÏdyÈ vût‰ina lidí dûlá toto vysílání zdarma a vûnují mu svÛj voln˘ ãas. A z nich
je zapotfiebí vyzdvihnout právû Katku, která jiÏ pfiipravila fiadu pûkn˘ch pofiadÛ. Pokud
budete moci, podpofite ji. Informace získáte bûhem sobotního vysílání od 10:30 na kanálu
ã. 47 nebo na kabelu Rogers ã. 4 (169).

ABE/Foto: L. Soudek
***

Invalidní dÛchodce, stfiedo‰kolák elektro (rodák z Pardubic), 38
let, vysok˘ fyzicky schopn˘, hledá podnájem, opravuji jízd. kola
(licence), opravím elektfiinu, pomohu na zahradû a pfii údrÏbû

domu. Mohu vypomoci ve va‰í firmû, zvládám základní
administrativu. Mohu bez problémÛ platit 454 dolarÛ/mûsíãnû.

Více dle dohody. Toronto a okolí.  Tel.: 416/604-5829.
Adresa: Dan Newman, 25 Esplanade, Toronto ON M5W 1A1

1901-05

Toronto
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SOKOL GYMNASTIC ASSOCIATION OF TORONTO
member of Sokol Canada, promoting physical fitness since 1931

TÉLOCVIâNÁ JEDNOTA SOKOL TORONTO
ãlenská jednota Sokolské Ïupy Kanadské, ãinná v rozvoji tûlesné zdatnosti od r. 1931

__________

Incorporated by the Province of Ontario by Letters Patent dated June 26, 1957
______________________________________________________________________________________________________

496 Gladstone Avenue, Toronto, ON  M6H 3H9

Pozvánka
na 78. valnou hromadu

Tûlocviãné jednoty Sokol Toronto

která se bude konat
v nedûli 8. bfiezna 2009 ve14:30 hodin

ve spoleãenské místnosti kostela sv. Václava
496 Gladstone Avenue, Toronto, Ontario

Nazdar!
 Jan Waldauf Hana Jurásková

         jednatel / Secretary   starostka ( Presiodent)

KfiíÏovka bez
tajenky...

A pojednou vûci se daly pûknû rychle do
pohybu a to ne právû bájeãn˘m smûrem.
Sdûlovací prostfiedky stejnû jako vlády
vyspûl˘ch zemí oznamují recesi. CoÏ je
pokles Ïivotní úrovnû a nebezpeãí ztráty
investovan˘ch penûz, stejnû jako
zamûstnání pro ty, pro nûÏ je to zdroj
obÏivy a existence a ktefií tak znaãnou
hfiivnou podílí se na blahobytu zemû. Zde
dovolím si poznamenat, Ïe nadv˘roba
automobilÛ není tím nejskvûlej‰ím poãinem
a holou nezbytností.
Moje povídání se tedy net˘ká tûch, ktefií

investují tak, Ïe vlastnû svoje peníze
nesvûfií finanãním poradcÛm ba ani
bankám nebo trustÛm, ale pûknû si malou
nebo i vût‰í sumu nechávají doma, pfiesnû
podle pfiísloví co je doma, to se poãítá. A
tû‰í je vûdomí, Ïe taxman na nû nemÛÏe.
Nefiíkám, Ïe k takovému v investicích
prostému obãanu patfiím, naopak, zkusil
jsem leccos, dokonce i Commodity futures,
nejriskantnûj‰í zpÛsob investice na burze,
udûlal jsem to právû v dobû, kdy jsem
pfii‰el o zamûstnání, ale solidní
zamûstnavatel mû obdafiil jak˘msi
odstupn˘m Bûhem dvou dnÛ jsem vydûlal
veliké peníze, ale bûhem dal‰ích tfií t˘dnÛ
je zase ztratil plus vût‰í ãásti vloÏené
sumy, ale takov˘ uÏ je Ïivot a právû pobyt
v tomto kapitalistickém systému nabízí
moÏnosti jak zbohatnout, tak i zchudnout,
takÏe ãlovûku byÈ i mírnû klidné povahy
jako jsem já, to nedá a zkusí si své ‰tûstí
v tom i onom.
Tohle ale uÏ se stalo dávno, v tûch

bájeãn˘ch ãasech letitého seznamování s
nov˘m domovem. V této chvíli, na samém
poãátku jednadvacátého století, navrací
se svízel, kterou mnozí velmi pesimistiãtí
pozorovatelé pfiirovnávají k létÛm, které
následovaly po krachu na burze v roce
1929. Dnes je ov‰em situace velmi odli‰ná:
dnes je globalizace, informatika na vysoké
úrovni a rychlost na‰eho Ïití není zdaleka
stejná jak v onûch ãasech.
 Leã konec v‰eobecn˘m, jakkoli

amatérsk˘m, úvahám. Co pozoruji, je cosi
sotva logické za nastalé situace. Vûfiím,
Ïe nejeden zamûstnanec pfii‰el zãista
jasna o svou práci a stejnû tak, Ïe pozice,
o kterou se tak vehementnû B. Obama
ucházel, a tak rozhodujícím zpÛsobem jí
získal, zpÛsobí mu, pravdûpodobnû,
nejeden bolehlav, kter˘ mu nikterak
nezávidím.
JenÏe, nechci teì psát o novém

prezidentovi Spojen˘ch státÛ, ale o tom,
co je mi z pochopiteln˘ch dÛvodÛ bliÏ‰í.
Mûl jsem zato, Ïe v pfiípadû, kdy pfiijde

bída na kozáka, obraznû fieãeno, nastane
jakási renesance solidarity v‰ech
neblah˘mi ãasy postiÏen˘ch. Shledal jsem
ale, Ïe tato moje úvaha je po‰etilá a
neodpovídající skuteãnosti.
Vãera jsem nakupoval Ïrádlo pro na‰í

nenasytnou koãku  a ejhle, za stejn˘ tovar
kupovan˘ uÏ po léta, cena byla vy‰‰í!
JenÏe nejde jen o na‰í koãku (která mi
navíc pije krev drápáním nábytku, jehoÏ
kvalita zaruãovala by jeho existenci v
dobrém stavu aÏ do mé smrti!). Ceny
rostou v podstatû v‰ude, aÈ nakupujete to
ãi ono.
Ptám se, snad naivnû, proã tomu tak je?

Znamená to snad, Ïe to zv˘‰ení cen projeví
se zv˘‰ením platu zamûstancÛ tovar
prodávajících, tûch, kter˘m bylo dovoleno
u podniku zÛstat? A v tom pfiípadû, (pokud
se tak ov‰em stane, jakoÏe nestane) mají
oni dobr˘ dÛvod k tomu, pociÈovat pokles
ekonomické úrovnû?

Kdesi kdysi jsem ãetl, Ïe v‰echno souvisí
se v‰ím.
Teì si tím ale nûjak nejsem zcela jist.....
Zdá se mi, Ïe jenom nûkteré vûci spolu

logicky souvisí.
A napadá mû, zda dne‰ní halas o krizi

není ponûkud pfiehnan˘! VÏdyÈ i nadále
vychází i tento pravidelník Satellite! A kdyÏ
zajedu si nakoupit nezbytné, parkovi‰tû
vymezené pro ten ãi onen (vele)obchod,
je tak plné, Ïe sotva naleznu místo!
Proã ale, v dobû neblahé, prodejci vûcí,

místo aby vycházeli spotfiebiteli vstfiíc, vítají
jej zvy‰ováním cen sv˘ch produktÛ?
Ke komu se mám obrátit pro vysvûtlení?

Ke Karlu Marxovi nebo panu Adamsovi?
BohuÏel, odpovûì mû nenapadá, neboÈ
oba jsou jiÏ v Pánu.
Mám se tedy v této vûci obrátit na majitele

tohoto listu? Byl by, v takovém pfiípadû,
rád, nebo nerad? Vûdûl by jak mi
odpovûdût?
Je to dilema, které jsem se rozhodl vyfie‰it

t˘denním pobytem v teple jiÏních krajin ...
Vladimír Cícha  - Vancouver

 * * *
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Zajímavou knihu Václava Jirovského

Kybernetická kriminalita
lze objednat v nakladatelství

Grada Publishing,
U PrÛhonu 22,
170 00 Praha 7,

tel.: +420 220 386 401, +420 220 386 402,
fax: +420 220 386 400.

Kniha má 284 stran. Autor, Václav Jirovsk˘, je profesorem na âeském vysokém uãení
technickém (âVUT) v Praze a souãasnû vedoucím vládního grantu „Kybernetické
hrozby“. Je rovnûÏ zástupce âR v expertní skupinû pro kyberterorismus OSCE
(Organisation for Cooperation and Security in Europe) a v evropském v˘boru pro
Bezpeãnostní v˘zkum.
Zájemci o v˘‰e uvedenou knihu mohou získat bliÏ‰í informace na stránce www.grada.cz
nebo pfiímo na internetové adrese autora:  jirovsky@fd.cvut.cz.
Cena knihy je 299,- Kã.

***

âeská vesnice v Berlínû
Tfiicetiletá válka pfiipravila rychl˘ konec Jednoty bratrské v âechách a na Moravû. Mnoho jejích ãlenÛ ode‰lo do Saska, LuÏice a do Polska. V roce 1628 opustil svou
rodnou zem i Jan Ámos Komensk˘. Katolické náboÏenství bylo násilnû vnuceno v‰emu obyvatelstvu.

Za císafie Karla VI. ( vládl v letech 1711
- 1740 ) do‰lo k nov˘m represáliím.
Dobové prameny ukazují, Ïe zejména v
severov˘chodních âechách tehdej‰í moc
mohutnû zesílila rekatolizaãní úsilí.
V letech 1720 - 1733 mnoho osob uteklo

z tamních panství. Tito exulanté své první
útoãi‰tû nalezli v Sasku, v Gross
Hennersdorfu. V Berlínû uÏ od roku 1729
existovala malá ãeská kolonie, která byla
v kontaktu v ãesk˘mi exulanty v Sasku.
Pruského krále Bedfiicha Viléma I. (Ïil v

letech 1688 - 1740 ), kter˘ do své zemû
jiÏ pfiijal pronásledované evangelíky ze
Salcburska, kazatel âechÛ v Gross
Hennersdorfu, Jan Liberda (Ïil v letech
1700 - 1742 ) poÏádal, aby vstup do své

zemû povolil i ãesk˘m exulantÛm. Král
mu vyhovûl.
V Berlínû se ãesk˘ch exulantÛ ujal vrchní

dvorní kazatel, prezident Pruské
akademie vûd a vnuk J. A. Komenského
v jedné osobû - biskup Daniel Arno‰t
Jablonsk˘ ( Ïil v letech 1660 - 1741 ).
Za vlády Bedfiicha Viléma I. a za vlády

jeho nástupce, krále Bedfiicha II. Velikého
(vládl v letech 1740 - 1786 ) se v Berlínû
a jeho okolí usadilo celkem asi 4500
osob, které pocházely z âech a z Moravy.
Z jejich tehdej‰ích sídel se aÏ dosud

zachovala tzv. “âeská vesnice”, která se
dnes nachází v samém centru dne‰ního
Berlína, ve ãtvrti Neukölln (dfiíve se
naz˘vala Rixdorf ).

V ãetn˘ch historick˘ch budovách v
âeské vesnici dodnes, v 10. generaci, Ïijí
potomci ãesk˘ch exulantÛ z 1. poloviny
18. století. Stavební substance stájí a
stodol, nacházejících se pod ochranou
památkové péãe, byla zachována a
budovy byly pfiestavûny jako obytné
domy, které jsou hledan˘mi a cenûn˘mi
obytn˘mi objekty v této historické
atmosféfie uprostfied velkomûsta.
Budova ãeské ‰koly z r. 1753 pfii poÏáru,

kter˘ v roce 1849 tûÏce zasáhl âeskou
vesnici, zÛstala skoro nepo‰kozena. Její
fasádu zdobí husitsk˘ kalich. Pfied ní stojí
pomník z r. 1912 znázorÀující krále
Bedfiicha Viléma I.
Tento pomník (jedin˘, kter˘ âe‰i v celé

své historii kdy postavili nûmeckému
panovníkovi), byl zbudován potomky
exulantÛ, ktefií byli pfiijati v âeské vesnici
a jejichÏ usídlení tento král v‰estrannû
podporoval.
Uprostfied b˘valé návsi, která je dosud

zastínûna mohutn˘mi stromy a obklopena
velkomûstsk˘mi domy, aÏ dosud stojí
historická ãeská kovárna. Ta je na tomto
místû zmiÀována jiÏ v roce 1624 a je stále
je‰tû v provozu.
Vedle ní leÏí tzv. âeské BoÏí pole, t.j.

hfibitov zaloÏen˘ v roce 1751. Tam byli
pohfibívání ãe‰tí exulanté. MuÏi a Ïeny (i
manÏelé) byli vÏdy pohfibíváni oddûlenû.
Na malebném hfibitÛvku se aÏ dosud
zachovalo na 100 náhrobních desek z
druhé poloviny 18. století s dojemn˘mi,
tehdej‰í ãe‰tinou psan˘mi nápisy.
âe‰i v Berlínû v 18. století vydali cca 70

rÛzn˘ch knih, jejichÏ vyti‰tûní by v
tehdej‰ích âechách bylo zcela
nemyslitelné. Zejména se jednalo o spisy
J. A. Komenského.
Na tuto dávnou tradici v roce 2008

navázali potomci berlínsk˘ch âechÛ.

Jeden z nich, p. Motel, ãlen Nûmecké
spoleãnosti J. A. Komenského, která
rovnûÏ sídlí v âeské vesnici v Berlínû,
pfiedal Národní knihovnû âeské republiky
pÛvodní cihlu z historického ãeského
objektu v Berlínû z poloviny 18. století a
sice jako symbolick˘ základní kámen pro
její novou budovu.
Uprostfied âeské vesnice leÏí i

Komenského zahrada, která nese jméno
tohoto v‰estranného uãence. Byla
vybudována pfiedními nûmeck˘mi
zahradními architekty podle Komenského
názorÛ a jeho chápání pfiírody a lidstva.
Zahradu zdobí jeho socha, vytvofiená
Josefem Vajcem. V roce 1992 ji jako dar
âeskoslovenské republiky slavnostnû
odhalil Alexander Dubãek.
Potomci dávn˘ch âechÛ udrÏují ãeské

lidové tradice a to zejména o velikonocích
a o âesk˘ch pfiedvánoãních trzích. Tyto
trhy slouÏí pouze dobroãinn˘m úãelÛm.
Zní pfii nich ãeské koledy a ãeská píseÀ
“âas radosti, veselosti”. Mezi BerlíÀany
si rychle získala velkou oblibu známá
âeská m‰e vánoãní od J. J. Ryby.
Po stopách ãesk˘ch exulantÛ se do

Berlína vydalo uÏ mnoho náv‰tûvníkÛ ,
jako napfi. “zufiiv˘ reportér” E. E. Kisch,
nebo z tûch souãasn˘ch to jsou napfi.
praÏ‰tí primátofii Koukal ãi Bém, ministr
zahraniãních vûcí Schwarzenberg a
mnozí dal‰í.
StaÀte se i Vy jedním z nich a nav‰tivte

malebnou âeskou vesnici v Berlínû-
Neuköllnu. Naleznete tam kousek
domova.

P. Jelínek-Praha
***

·kvoreck˘ ve Viole
a Divadle Komedie

85. v˘roãí narození Josefa ·kvoreckého
si pfiipomínají hned dvû praÏská divadla.
Viola uvádí v reÏii Milo‰e Horanského
dramatizaci proslulé novely Legenda
Emöke (1963), Divadlo Komedie zase
pfiedstavuje adaptaci autorova románu
Lvíãe (1969) v úpravû a reÏii Viktorie
âermákové. Legenda Emöke zahajuje
projekt Jaro Josef  ·kvoreckého, jehoÏ
souãástí bude napfiíklad i Salon Literární
akademie Josefa ·kvoreckého ãi
hudebnû-dramatick˘ veãer.
Spisovatel, pfiekladatel, nakladatel i
profesor Josef ·kvoreck˘, nositel ¤ádu
bílého lva a ¤ádu Kanady, ode‰el se
svou manÏelkou Zdenou Salivarovou v
roce 1969 do exilu a usadil se v
kanadském Torontu. V roce 1971 zaloÏili
manÏelé ·kvoreãtí v˘znamné exilové
nakladatelství Sixty-Eight Publishers, jeÏ
vydávalo ãeskou a slovenskou exilovou
a samizdatovou literaturu aÏ do roku
1993 (celkem vydali 227 titulÛ). Na knihy
svûtovû uznávaného spisovatele dodnes
neusedá prach v knihovniãkách Ïádné -
aÈ ãeské ãi kanadské - generace.

Kanadská mozaika
vydává Kanadské velvyslanectví v

Praze
www.canada.cz

www.divadloviola.cz
www.divadlokomedie.cz

***

Slovenská národná strana:
sluÏob./osob. vozidlo

Party: Slovak National Party
Chairman: Jan SLOTA
Vehicle: SLOTUS
Category-dual purpose: Pleasure vehicle, fighting
vehicle.
Make: SLOTUS-Kia
Country of Origin: South Korea
Assembly Plant: Îilina
Country: Slovakia
Max. speed: Unlimited
Milage: 10 lit. per 10 km
Fuel: RUM normal (“tuzemsk˘”), RUM Super
(Jamaica)

Došlo e-mailem

Toto ãíslo bylo dáno do tiskárny

20. 2. 2009 v 03:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

12. 3. 2009
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âesk˘ tenisov˘ národ s potû‰ením
kvituje Petru Kvitovou
Mezi elitou bez Vaidi‰ové

Zdá se to b˘t neuvûfiitelné, ale tenistky âeské republiky jsou mezi ãtyfimi nejlep‰ími
svûtov˘mi druÏstvy v Poháru federace. Pfiekvapení je to o to vût‰í, Ïe bez úãasti
Nicole Vaidi‰ové. Suverénnû nejlep‰í ãeské tenistky posledních let, která na
svûtovém Ïebfiíãku dokonce uÏ figurovala jako sedmá, ale momentálnû spadla aÏ
na 71. pozici a stejnû jako loni, kdyÏ ãesk˘ t˘m bojoval o postup do nejvy‰‰í divize
této soutûÏe, prohlásila, Ïe dává pfiednost individuální pfiípravû pfied reprezentaãními
akcemi...
Av‰ak Vaidi‰ovou v Brnû, kde âeská republika nastoupila ve ãtvrtfinále proti
·panûlsku, zastoupily jiné hráãky. Zejména Petra Kvitová, která si ve dvouhrách
poradila jak se Suarezovou-Navarrovou, která nedávno zdolala i úfiadující
wimbledonskou ‰ampiónku Venus Williamsovou, tak s Llagostearovou-Vivesovou.
Agresívní hrou ze zadní pozice podpofienou velmi dobr˘m podáním nepovolila sv˘m
soupefikám jedin˘ set a v necel˘ch devatenácti letech, které oslaví 8. bfiezna, se
stala novou a obdivovanou jedniãkou ãeského tenisu! Mimochodem na svém kontû
uÏ má z loÀského roku postup do 4. kola grandslamového turnaje v PafiíÏi a leto‰ní
vítûzství na turnaji v Hobartu. Pfiesto velmi skromnû konstatovala: “Tfii body jsem
neudûlala, takÏe mû za hrdinku neoznaãujte. Zvítûzili jsme jako t˘m!”
Po úvodním dnu byl stav nerozhodn˘ 1:1, protoÏe druhá dvouhra se nevydafiila
Ivetû Bene‰ové. TfiebaÏe nad Llagostearovou-Vivesovou vyhrála první set a hned
v úvodu druhého se dostala do brejku. Ov‰em maliãká, ale velmi pohyblivá
·panûlka, mnohem jistûj‰í hrou dokázala stfietnutí otoãit. Naopak ãeská tenistka
dûlala mnoho chyb v pfiechodu do útoku. Druh˘ den v‰ak nehrající kapitán Petr Pála,
syn legendárního daviscupového reprezentanta âeskoslovenska Franti‰ka Pály,
dal pfied Bene‰ovou pfiednost Lucii ·afáfiové. A brnûnská rodaãka vût‰í úderovou
pestrostí a technikou nedala Suarezové-Navarrové v domácím prostfiedí ‰anci. A
svûfiila se: “Chtûla jsem útoãit. I za cenu toho, Ïe budu dûlat chyby.” Zajímavostí je,
Ïe ·afáfiová po Kvitové a Bene‰ové byla tfietí ãeskou tenistkou ve dvouhrách hrající
levou rukou.”
âeské tenistky jsou tedy v semifinále, kde je ve dnech 25. a 26. dubna ãeká
druÏstvo USA. Ameriãanky ve ãtvrtfinále sice zdolaly v Surprise Argentinu 3:2 s
Craybasovou a Oudinivou ve dvouhrách a s Dittyovou a Huberovou ve ãtyfihfie, ale
klidnû do dal‰ího zápasu mohou postavit hvûzdnou sestavu sester Williamsov˘ch.
Tedy souãasnou vedoucí hráãku svûtového Ïebfiíãku Serenu a poslední
wimbledonskou vítûzku Venus! A ve chvíli, kdy byla uzávûrka tohoto ãísla, v‰echno
nasvûdãovalo tomu, Ïe se bude hrát opût na Brnûnském v˘stavi‰ti, kde se ãesk˘m
barvám ve fedcupov˘ch bitvách dafií. ByÈ tentokrát ve vût‰í a prostornûj‰í hale.
A strÛjkynû semifinálového postupu Petra Kvitová se netají: “Pokud Ameriãanky
nastoupí v nejsilnûj‰í sestavû, bude to skvûlé pro diváky, ale pro nás uÏ ménû. A my
chceme postoupit do finále!” Nehrající kapitán Petr Pála zdÛrazÀuje: “Na‰e síla je
ve vyrovnanosti a variabilitû. Máme hráãky, které mohou zaskoãit jedna za druhou.
A Vaidi‰ová? KdyÏ byla v t˘mu, vût‰inou jsme se podfiizovali jejím potfiebám a
poÏadavkÛm. Teì je vût‰í pohoda a je to takové uvolnûnûj‰í...” Pro upfiesnûní Nicole
Vaidi‰ová byla po utkání âeské republiky se ·panûlskem na Ïebfiíãku WTA aÏ pátou
ãeskou tenistkou.
V˘sledky: âeská republika - ·panûlsko 4:1 (Kvitová - Suarezová-Navarrová 6:4,
6:4, Bene‰ová - Llagosteraová-Vivesová 6:1, 1:6, 4:6, ·afáfiová - Suarezová-
Navarrová 6:4, 6:3, Kvitová - Llagostearová-Vivesová 6:4, 7:5, Bene‰ová,
Peschkeová - Dominguezová-Linová, Martinezová-Sanchezová 6:4, 6:2).

JAROSLAV KIRCHNER, Brno
***

O2 extraliga
48. kolo: Vítkovice-Znojmo 4:0, Zlín-Tfiinec
2:1, Litvínov-Slavia 2:5, Mladá Boleslav-
Pardubice 1:2, Karlovy Vary-Kladno 3:2 pp.,
Sparta-Budûjovice 3:2 pp., Liberec-PlzeÀ
4:5.
49. kolo: Kladno-PlzeÀ 0:5, Tfiinec-Karlovy
Vary 2:4, Znojmo-Litvínov 3:2, Budûjovice-
Zlín 1:2 sn., Pardubice-Vítkovice 2:1, Sparta-
Mladá Boleslav 5:1, Slavia-Liberec 1:7.
50. kolo: Karlovy Vary-Sparta 2:4, Vítkovice-
Kladno 7:2, Slavia-Tfiinec 5:4, Zlín-Pardubice
5:1, Litvínov-Liberec 4:0, PlzeÀ-Znojmo 5:2,
Mladá Boleslav-Budûjovice 5:3.
51. kolo: Budûjovice-Karlovy Vary 2:1,
Sparta-Vítkovice 3:2, Tfiinec-PlzeÀ 2:3,
Pardubice-Litvínov 2:3 sn., Slavia-Kladno
4:3 pp., Znojmo Liberec 4:3 pp., Mladá
Boleslav-Zlín 3:4 sn.
52. kolo: Znojmo-Slavia 3:1, Litvínov-Kladno
2:1, Vítkovice Tfiinec 0:1 pp., PlzeÀ-
Pardubice 4:1, Budûjovice-Liberec 4:3, Zlín-
Sparta 3:1, Karlovy Vary-Mladá Boleslav
4:2.

***

Tabulka
1. Slavia 52 176:150 93
2. Pardubice 52 162:149 90
3. Litvínov 52 159:146 86
4. Sparta 52 147:137 86
5. Zlín 52 145:151 84
6. K. Vary 52 150:142 83
7. PlzeÀ 52 160:157 82
8. Vítkovice 52 145:132 79
9. Liberec 52 159:161 74
10. Tfiinec 52 167:175 71
11. Budûjovice 52 137:146 71
12. Znojmo 52 126:144 68
13. Kladno 52 132:160 66
14. Boleslav 52 131:146 59

Slovenská extraliga
nadstavba

A skupina
4A: Trenãín-Skalica 3:8, Ko‰ice-Lipt.
Mikulá‰ 3:1, Slovan-Zvolen 4:0. 5A:
Zvolen-Trenãín 4:1, Lipt. Mikulá‰-Slovan
5:4, Skalica-Ko‰ice 5:4  sn.
6A: Trenãín-Ko‰ice 2:4, Skalica-Slovan
2:5, Lipt. Mikulá‰-Zvolen 2:4.
7A: Lipt. Mikulá‰-Trenãín 4:3, Slovan-
Ko‰ice 5:4  sn., Martin-Nitra 3:0.

B skupina
6B: Martin-KeÏmarok 8:2, Ban. Bystrica-
Îilina 5:1, Nitra-Poprad 2:1 sn.
7B: Îilina-Nitra 5:1, KeÏmarok-Ban.
Bystrica 2:7, HK Orange 20-Martin 1:5.
8B: HK Orange 20-Ban. Bystrica 3:6,
KeÏmarok-Nitra 4:1, Îilina-Poprad 5:0.

Tabuºka slovenskej extraligy
1. Ko‰ice 53 221:127 117
2. Slovan 53 207:138 109
5. Skalica 53 187:156 95
4. L. Mikulá‰ 53 169:157 92
3. Zvolen 53 170:149 90
6. Trenãín 53 148:151 78

——————
7. Martin 54 187:159 91
8. Bystrica 54 185:157 91
9. Nitra 55 147:196 67
10. Îilina 54 154:183 65
11. Poprad 55 129:158 64
12. KeÏmarok 55 138:228 43
13. Orange 33

9B: Poprad-KeÏmarok 1:4, Nitra-HK
Orange 20 7:4, Ban. Bystrica-Martin 3:2.
10B: HK Orange 20-Poprad 4:8,
KeÏmarok-Îilina 4:3  sn., Zvolen-Skalica
1:3.

LyÏiarov trápi snehová kalamita
VlaÀaj‰ia generálka pred majstrovstvami
sveta v klasickom lyÏovaní v Liberci skonãila
v pretekoch Svetového pohára na blate.
Snehu bolo málo, museli ho naváÏaÈ z
kopcov. V stredu otvorili ‰ampionát v
stotisícovom meste v severn˘ch âechách
a organizátori bojujú s opaãn˘m extrémom.
Od piatka napadlo meter snehu a ani vãera
príval neustal. Liberec zasiahla snehová
kalamita.

***
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NHL
Blakovi staãilo 19 vtefiin

Toronto-Pittsburgh 6:2 (0:2, 1:0, 5:0)
Pfiesnû pfied ãtrnácti dny Jason Blake devût minut pfied
koncem zápasu rozhodl o tûsném vítûzství Maple Leafs
nad TuãÀáky 5:4. Tentokrát to byl stejn˘ hráã, kter˘ otoãil
v úvodu tfietího dûjství skóre  a to bûhem devatenácti vtefiin
z 1:2 na 3:2. Hosté se jiÏ ze ‰oku nevzpamatovali a
inkasovali dal‰í tfii branky. O dojmy z utkání jsme se
tentokrát podûlili s Pavlem Kubinou.

ABE: Tento zápas byl jaksi netypick˘ pro Toronto.
Vût‰inou Toronto po dvou tfietinách vedlo a pak tento
náskok nedokázalo udrÏet. Dnes tomu bylo naopak…

PK: Po druhém gólu se nám podafiilo dát kontaktní gól na
1:2, muÏstvo se zvedlo a pfiipravilo si fiadu ‰ancí. Navíc
nám zachytal v˘bornû Toskala.

trochu pfiekvapil. I v tomto utkání chytil dost ‰ancí a ten
rozdíl mohl b˘t je‰tû vût‰í.
ABE: Do jaké míry je jistá pozice Buffala na osmém
místû?
J·: Potfiebovali bychom ten nûkolikabodov˘ náskok
potvrdit, ale hrajeme dobfie venku. Teì se tabulka
vyrovnala, takÏe nebudeme muset hrát proti Bostonu. Ale
i s Bostonem hrajeme vyrovnané zápasy, dvakrát jsme
prohráli v prodlouÏení. Kromû Bostonu hraje nyní skvûle
Washington. JiÏ vloni hrál dobfie a letos se stále zlep‰uje.
ABE: V ãem byl útlum v minulé sezónû?
J·: Ode‰li nám dva dobfií stfiední útoãníci a to se projevilo
na muÏstvu. Na jejich místo pfii‰li mladí hráãi a ti se zaãali
zlep‰ovat.
ABE: Jaká je vyrovnanost jednotliv˘ch útoãn˘ch fiad?
J·:  Máme tfii vyrovnané útoãné fiady. V té ãtvrté jsou
takoví dûlníci, ktefií nûkdy udûlají hodnû práce. Opíráme se
i o dobrou obranu a brankáfie.
ABE: V obranû hraje Andrej Sekera. Jak byste ho
hodnotil?
J·: Je velmi talentovan˘, má schopnost, vstfielit branku,
pfiesnou pfiihrávku. Podle mne z nûho bude jeden z
nejlep‰ích obráncÛ v NHL.
ABE: Ale‰ Kotalík na pravém kfiídle má ménû ãasu na
ledû neÏ by asi mûl mít…
J·: Trenér rád toãí v‰echny ãtyfii pûtky a Ale‰ nehraje v
oslabení, takÏe má ménû ãasu na ledû. KdyÏ se podíváte
na ãas na ledû, tak v‰ichni útoãníci mají kolem patnácti
minut za utkání.
ABE: Kolikátá je to va‰e sezóna v NHL?
J·: Je to má desátá sezóna v NHL a rozhodnû bych
Ïádnou nechtûl ‰krtnout, i kdyÏ se mi tfieba nedafiilo, ale
pouãil jsem se z toho. Nejlep‰í to bylo, kdyÏ jsem byl
vymûnûn do Edmontonu, kde jsme do‰li aÏ do finále, ale
prohráli jsme v sedmém zápase, ale vûfiím, Ïe to zde v
Buffalu zaÏiji je‰tû jednou.
Podobnû jako Jaroslav ·paãek hodnotil utkání i Andrej
Sekera: Po pomalém zaãátku, jsem se rozbûhli a podrÏel
nás brankáfi.
ABE: Jak se Vám hraje zde v Torontu?
AS: Je tu vynikající atmosféra. Není nic lep‰ího neÏ hrát v
takové atmosféfie.
ABE: Jaroslava ·paãka jsem se zeptal na vás, teì
opaãná otázka, jak se vám s ním hraje?
AS: Hodnû se mnou hovofií, radí mnû. Je to super hráã,
kter˘ uÏ toho hodnû v této soutûÏi odehrál a jsem rád, Ïe
se mohu zlep‰ovat vedle takového hráãe.
ABE: Jak jste se dostal do NHL?
AS: Nebylo to lehké. Ode‰el jsem ze Slovenska v
sedmnácti. Dva roky jsem hrál v OHL v Owen Soundu.
Podafiilo se mi podepsat smlouvu s Buffalem, ale byl jsem
na farmû. Pfii nûjakém zranûní jsem dostal ‰anci a teì v
posledním roce smlouvy, jsem tu jiÏ od zaãátku, tak
doufám, Ïe tu zÛstanu.
ABE: Ode‰el jste jako mlad˘ hráã ze Slovenska. Nyní
mají mladí hokejisté svÛj t˘m, kter˘ pÛsobí v extralize.
Co soudíte o tomto experimentu?

AS: Zatím to netrvá dlouho, tak je tûÏké to hodnotit. MS se
mlad˘m hokejistÛm podafiilo. Je to ov‰em individuální
rozhodnutí, jestli hráã zÛstane nebo odejde.
ABE: NepÛsobí situace, kdy muÏstvo prohraje témûfi
v‰echny zápasy depresivnû na jednotlivé hráãe?
AS: To se mÛÏe stát, ale hráã si musí uvûdomit realitu, Ïe
hraje proti zku‰enûj‰ím star‰ím hráãÛm. Tam se hráãi
mohou i z proher pouãit. Nic se nedá v takovém t˘mu
ztratit, pouze se dá získat.
ABE: âím je Buffalo zajímavé?
AS: Není to rozlehlé mûsto, v‰ude se dá lehko dostat, není

ABE: Pittsburgh byl vloni ve finále Stanley Cupu,
opírá se o Crosbyho a Malkina. Je to mladé ambiciózní
muÏstvo. Pfiesto se letos trápí, dvakrát s vámi bûhem
ãtrnácti dnÛ prohráli, proã?

PK: Mají dobr˘ útok, ale ne tak dobrou obranu. Nevím
proã se jim nedafií, ale nûkdy se stává, Ïe po tom, co se
muÏstvo dostane do finále Stanley Cupu, následující
sezónu nehraje dobfie. T˘m totiÏ nemá tolik ãasu na
regeneraci a na prázdninovou pfiípravu.

ABE: Jak moc chybí Tomá‰ Kaberle?
PK: Chybí hodnû. I osobnû ho postrádám, protoÏe jsme

byli ãastokrát spolu na ledû. Chybí jeho rozehrávka,
pfiehled, hra dopfiedu…

ABE: Kdy se mÛÏe vrátit na led?
PK: KdyÏ to pÛjde dobfie, tak bûhem dvou t˘dnÛ by mohl

hrát. KaÏd˘ den bruslí.
***

NÛÏky se rozevfiely
Toronto-Buffalo 1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

JestliÏe pfied utkáním mûlo Toronto na osmé Buffalo ztrátu
12 bodÛ a teoretickou ‰anci v pfiípadû vítûzství je‰tû své
jiÏní rivaly dohonit, pak po utkání si snad jiÏ ani ten nejvût‰í
optimista a pfiíznivec Maple Leafs nadûji nedûlal. Sny o
stanleycupov˘ch bojích pro Toronto letos skonãily. Jedná
se o jednu z nejhor‰ích sezón od konce devadesát˘ch let,
kdy vlastnil t˘m Harrold Ballard. Maple Leafs nastoupili k
utkání v brance s Justinem Poggem, kter˘ v‰ak bûhem
první dvacetiminutovky z osmi stfiel tfiikrát inkasoval. V
druhé tfietinû si sice Pavel Kubina najel po levém kfiídle do
útoãné tfietiny a pfii pfiesilovce sníÏil na 1:3, ale to bylo v‰e.
Stafford svou druhou brankou v utkání peãetil skóre v
závûreãné tfietinû a zisk dÛleÏit˘ch dvou bodÛ pro Buffalo.
V dresu Buffala si pfiipsali po jedné asistenci Jaroslav
·paãek a Ale‰ Kotalík. Kromû tûchto dvou âechÛ, hrál v
obranû i mlad˘ slovensk˘ obránce Andrej Sekera. Po
utkání jsme je v‰echny tfii mohli vyzpovídat.
Nejprve Jaroslav ·paãek: Mûli jsme pomal˘ zaãátek,
ale podafiilo se nám dát tfii rychlé branky a to rozhodlo.
ABE: Pfiekvapilo vás, Ïe nastoupil v brance Justin
Pogge?
J·: Tro‰ku mne to pfiekvapilo, pfiestoÏe jiÏ chytal u nás a
pfies vysokou prohru chytal v˘bornû. Toskala vychytal
Torontu minul˘ zápas proti Pittsburghu, tak mi tento tah

zde problém s dopravou. Trochu mi vadí zima, která je
stra‰nû dlouhá. Mûli jsme hodnû snûhu, ale teì to taje. V
Owen Soundu to bylo je‰tû del‰í a hor‰í.
ABE: Co dûláte v létû?
AS: SnaÏím se udrÏet v kondici, pfiipravovat na dal‰í
sezónu a uÏít si rodinu a kamarády, protoÏe ty nevidím
cel˘ rok.
ABE: Jak vás pfiijímají doma v Prievidzi?
AS: Je to malé mûsto, okolo ãtyfi tisíc lidí, takÏe kdyÏ nûkdo
nûãeho dosáhne, tak ho lidé více znají. Pokud mi nûkdo
zastaví na ulici, tak se s ním zastavím, popovídám si s ním,
ale nepfiikládám tomu dÛleÏitost.
ABE: Vût‰ina slovensk˘ch hráãÛ pÛsobí v Západní
konferenci. Jak se vám proti ním hraje?
AS: Rád poznávám nová mûsta, ale oni jsou star‰í neÏ já,
tak se s nimi pouze pozdravím, to bude asi tak v‰echno.
ABE: Kdo byl va‰im vzorem?
AS: Robert ·vehla, ale momentálnû nemám Ïádn˘ vzor.
Poslední z hráãÛ s kter˘mi jsme si mohli po utkání popovídat
byl Ale‰ Kotalík.
ABE: V druhé tfietinû jste vedli 3:0. Pavel Kubina sníÏil,
nemûli jste obavy o v˘sledek?
AK:  Vûdûli jsme o tom, Ïe Toronto v minulém zápase
dokázalo otoãit skóre z 0:2 na 6:2 a tak jsme si dávali
pozor.
ABE: Nejvût‰ím pfiekvapením v utkání byl vá‰
oddechov˘ ãas na zaãátku poslední tfietiny. Proã k
tomu do‰lo?
AK: Byli jsme dlouho na ledû a po zakázaném uvolnûní
nesmí bránící t˘m stfiídat. Tak nám trenér tímto zpÛsobem
umoÏnil odpoãinek. Nûkdy takové maliãkosti mohou
rozhodnout.
ABE: Jak se cítí hráãi pfied uzávûrkou pfied Stanley
Cupem, je mezi hráãi vût‰í nervozita?
AK: Tohle pfiichází kaÏd˘m rokem a hráã to tûÏko mÛÏe
ovlivnit. DÛleÏité je soustfiedit se na v˘kon na ledû a co je
v rukou vedení, nechat jim v rukou. Profesionál musí b˘t na
jakoukoliv zmûnu muÏstva pfiipraven.
ABE: Poãet na‰ich hráãÛ v NHL se zmen‰il, pfií‰tí rok
bude v Kanadû olympiáda, tam budou ti nejlep‰í z
nejlep‰ích, jaká je Va‰e ‰ance se této olympiády
zúãastnit?
AK: Pofiád je fiada vynikajících hráãÛ nejen v âesku, ale v
celé Evropû a záleÏí na tom, jak budu hrát v pfií‰tím roce.
Myslím si, Ïe jsem si nûjaké jméno udûlal vloni v Quebecu,
Ïe trenéfii vûdí, co hraji a jestli mohu b˘t pro t˘m potfiebn˘.
ABE: Nûkdy se zapomíná pfii v˘bûru na mladé hráãe,
kter˘ z  mlad˘ch ãesk˘ch hráãÛ na vás udûlal nejvût‰í
dojem?
AK: Skvûl˘ je tfieba Michal Frolík z Floridy, kter˘ má velk˘
talent. Vynikající sezónu má David Krejãí. Hráã v NHL se
prosazuje díky dÛvûfie trenéra a také díky tomu, Ïe máte
dobré spoluhráãe. Pokud hrajete v prvním nebo druhém
útoku, pak je to jednodu‰‰í.
MuÏstvo Buffala Sabers hraje v Torontu je‰tû jednou a to
ve stfiedu 8. dubna 2009.

Ale‰ Bfiezina
***

Pavel Kubina (77) v souboji s Kennedym

Hrdinou utkání byl brankář Buffala Miller

Aleš Kotalík


