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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.

Listopad 1989 a CBC
V dobû internetu se tûÏko vysvûtluje, Ïe tomu je‰tû není tak
dávno, co komunikace pfies oceán byla prakticky nemoÏná.
VÏdyÈ Mistrovství svûta ve fotbale v roce 1962 v Chile se
natáãelo na film, kter˘ se spû‰nû vyvolal a letecky dopravil do
Prahy. A tam se teprve s dvoudenním zpoÏdûním vysílal v
televizi. Posluchaãi byli odkázáni na rozhlas a nekvalitní
telefonní linky, takÏe kdyÏ dával ·tibrányi vítûznou branku
proti ·panûlsku, tak byl sly‰et pouze nesrozumiteln˘ v˘kfiik,
kter˘ se ozval z reproduktoru v hluku a ‰umûní. Teprve o rok
pozdûji, v listopadu 1963 uvedla âeskoslovenská televize
poprvé pfiím˘ pfienos ze zámofií. Asi v pÛlhodinovém vysílání,
protoÏe druÏice Telstar nebyla je‰tû na pevném místû nad
zemí, jako pozdûj‰í telekomunikaãní druÏice, jsme mohli
vidût pohfieb prezidenta Kennedyho.
Pfiesto v ‰edesát˘ch letech, kdy pominula doba nejtvrd‰í

studené války a v âeskoslovensku se pfiestalo s ru‰ením
západního vysílání jsme mohli zaslechnout vysílání z druhé
strany oceánu a mládeÏ objevovala tehdy exotické rozhlasové
stanice. Poslouchali jsme odpolední hudební vysílání
Svobodné Evropy, kdy na padesát minut pfiestalo ru‰ení.
Prostfiednictvím ªuda Dvorského, Roziny Jadrné-Pokorné a
Honzy Douby jsme se seznamovali s Beatles, Rolling Stones,
Animals ãi Yardbirds, takÏe jsme dobfie vûdûli, o koho se
jedná, kdyÏ se objevili ve filmu Zvût‰enina.
V té dobû vysílaly nejen ty velké a známé rozhlasové stanice

jako Svobodná Evropa, Hlas Ameriky ãi BBC, ale i Deutsche
Welle, PafiíÏ, ¤ím, Vatikán ãi  Monte Carlo. Byly zde i
Bûlehrad, Tirana a Peking, které pfiedstavovaly i jin˘
komunismus neÏ ten ná‰. Zkrátka krátké vlny byly pro nás
vût‰ím dobrodruÏstvím neÏ brouzdat se dnes po internetu.
Jednou z exotick˘ch stanic bylo Radio Canada International,
které zaãalo vysílat jiÏ v dobû druhé svûtové války. Není bez
zajímavosti, Ïe první vysílání Mezinárodní sluÏby kanadského
rozhlasu bylo v angliãtinû, francouz‰tinû, nûmãinû a v ãe‰tinû
v roce 1945. Pozdûji se k tomuto vysílání pfiipojilo i slovenské
vysílání a tyto dva programy se pozdûji spojily do
ãeskoslovenského vysílání. Obrovsk˘ rozkvût nastal v roce
1967, kdy se v Montrealu, kde mûlo Mezinárodní vysílání svá
studia, konala svûtová v˘stava EXPO 67. Tehdy také Radio
Canada vypsalo pro své posluchaãe hned dvû soutûÏe. První
byla literární esej na téma âlovûk a jeho svût, druhá byl
v˘tvarn˘ návrh na QSL, coÏ byla pohlednice, kterou se
odpovídalo na hlá‰ení posluchaãÛ o pfiíjmu na krátk˘ch
vlnách. JenÏe Radio Canada nemûlo jen tyto dvû soutûÏe,
ale kaÏdou sobotu byla i dÏezová hlídka. Jednu sobotu se
hrálo na pfiání posluchaãÛ, druhou byla soutûÏ a odmûnou
nebylo nic men‰ího neÏ gramofonové desky. A tak se v moji
fonotéce objevili takoví velikáni jako Benny Goodman ãi Gery
Mulligan nebo Stan Kenton, které jsem do nekoneãna
soustruÏil na svém gramofonu.
JenÏe EXPO 67 skonãilo, já se do Kanady nepodíval, protoÏe

jsem Ïádnou z velk˘ch soutûÏí nevyhrál. Mohlo mi b˘t útûchou,
Ïe jsem se alespoÀ zúãastnil, za coÏ mi bylo podûkováno, a
na jistou dobu Radio Canada zmizelo z mého zorného úhlu.
V âeskoslovensku nastala normalizace. Je‰tû jednou se mi

podafiilo vyhrát nûjakou soutûÏ, kterou vyhlásilo âeské a
Slovenské oddûlení Radio Canada International. Otázka
znûla, kdo vyhraje Stanley Cup v roce 1973, a odmûnou mûla
b˘t publikace o sérii Kanada-SSSR, která se konala v záfií
1972. Správnû jsem tipoval Montreal Canadiens a vyhrál
jsem krásnou knihu, kterou jsem v‰ak nikdy nevidûl, protoÏe
zmizela nûkde na po‰tû (otázkou je, jestli v Kanadû nebo v
âechách). KdyÏ jsem si pak v jednom z dopisÛ pro Radio
Canada postûÏoval, Ïe jsem nic nedostal, bylo mnû obratem
sdûleno, Ïe se ‰etfiením zjistilo, Ïe se skuteãnû publikace
nûkde ztratila a Ïe Radio Canada dostane za to pfiimûfienou
náhradu, ale Ïe mezitím je vázaná kniha s fotografiemi
rozebrána a já utfiel hubu.
JenÏe stalo se nûco neobvyklého. S pfiíchodem prezidenta

Cartera, vzniku Charty 77 a polské Solidarity se najednou

prolomily ledy. O ãem smûla do té doby hovofiit pouze
Svobodná Evropa se najednou stalo souãástí vysílání Hlasu
Ameriky a jakoby obû stanice zaãaly spolu soutûÏit v
poslechovosti.
JestliÏe v roce 1980, po pfiíchodu do Kanady, jsem chtûl, aby

Radio Canada odvysílalo krátkou zprávu o protikomunistické
demonstraci v Ottawû, a bylo mi fieãeno, abych informaci
nejprve dostal do kanadsk˘ch novin a ãeské vysílání to pak
pfievezme, coÏ byl úkol nad lidské síly, protoÏe málokdy
nûkdo z kanadsk˘ch sdûlovacích prostfiedkÛ na takovou
demonstraci kdy pfii‰el, pak jiÏ v roce 1982 jsem se setkal s
redaktorkou CBC na konferenci o svobodû projevu, kterou
pofiádal PEN klub a kde jedna prázdná Ïidle byla vûnována
Václavu Havlovi. Akce jasnû politická a pfiesto CBC tam mûlo
svého zástupce.
Bylo to moje první setkání s Anetou Machovou a pak jsem ji

vídal pravidelnû. O pár mûsícÛ pozdûji, a velkou zásluhu na
tom mûl Václav Táborsk˘, udûlila Yorkská univerzita ãestn˘
doktorát ãeskému disidentovi Václavu Havlovi a opût se o
této události dovûdûli posluchaãi Radia Canada International
prostfiednictvím Anety Machové. V tu dobu se jiÏ nûkolikrát
t˘dnû oz˘vala ve vysílání a informovala o v˘stavách, divadlech,

filmov˘ch festivalech i o politick˘ch aktivitách exilu. Udûlala
fiadu rozhovorÛ s pfiedními exilov˘mi umûlci, spisovateli, a
nûkolik rozhovorÛ s Josefem ·kvoreck˘m.
JestliÏe v Telãi vznikla Spoleãnost pfiátel Kanady a Radio

Canada International, o kterém vûdûl i b˘val˘ ministr kultury
Václav Jehliãka, pak to bylo díky tomu, Ïe se jednalo o kvalitní
vysílání a na tom se podílela spolu s montrealskou redakcí,
které ‰éfovala Vesna Alinãe i torontská dopisovatelka Aneta
Machová.
Pfii tom Aneta spolu s Ludmilou âarkovou uãila kaÏdou

sobotu v Masarykovû doplÀovací ‰kole a navíc po revoluci
stála u zrodu programu Education for Democracy. Po zániku
ãeského a slovenského vysílání kanadského rozhlasu vyuÏila
sv˘ch rozhlasov˘ch zku‰eností a pracovala pro BBC.
Vysílání kanadského rozhlasu v ãe‰tinû a sloven‰tinû je

dnes sv˘m zpÛsobem zapomenuté období, ale v dobû kdy se
vzpomíná na to, jak to bylo pfied dvaceti léty je nutné si
pfiipomenout i tuto práci a období pfied listopadem 1989.
VÏdyÈ to v‰e mûnilo atmosféru v znormalizované zemi, která
se zdála po roce 1968 beznadûjná.

Ale‰ Bfiezina
***

Pfiedání pamûtních medailí Jana Masaryka
u pfiíleÏitosti státního svátku

28. fiíjen je jiÏ tradiãnû dnem, kdy si pfiipomínáme vznik samostatného ãeskoslovenského státu v roce 1918. KaÏd˘ rok
pfii této pfiíleÏitosti udûluje generální konzul Richard Krpaã pamûtní stfiíbrnou medaili Jana Masaryka v˘znamn˘m
osobnostem krajanské komunity za ‰ífiení dobrého jména âeské republiky v zahraniãí. V minul˘ch letech toto
prestiÏního ocenûní obdrÏeli: paní Blanka Rohnová,  pan Jan Rube‰, pan Oskar Morawetz, paní Dagmar Rydlová, pan
Josef âermák, paní Hana Gartner, pan Joe Schlesinger a pan Peter C. Newman. V leto‰ním roce za svÛj pfiínos pro
ãeskou komunitu a za ‰ífiení dobrého jména âeské republiky byla medaile udûlena: Panu Georgi Grossovi in
memoriam, v˘znamnému sportovnímu Ïurnalistovi. ManÏelÛm Janovi a Vlastû Waldaufov˘m, v˘znamn˘m osobnostem
Sokola Kanada a celosvûtového sokolského hnutí. Panu Pavlu Královi, reÏiséru, herci a promotérovi Nového divadla.
Paní Evû Sailerové, nejv˘raznûj‰í osobnosti krajanské komunity ve Winnipegu a pfiedsedkyni âSSK Winnipeg
(medaili pfievzal Josef âermák). K pfiedání medailí do‰lo v nedûli 25. fiíjna v kostele sv. Václava v Torontu. Na snímku
zleva: Pavel Král, paní E. Grossová a manÏelé Waldaufovi. âesk˘ konzulát v Torontu.



2 November 5, 2009

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada through
the Publications Assistance Program
of the Department of Canadian Heritage
toward our mailing costs.

Knihovna na Masaryktownu
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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

Canada

âeská televize Nová vize
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a 169)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

KalendáfiâESKÉ 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  10:00.  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.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 21.
listopadu 2009 v 10 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 21.  listopadu 2009 v
17 hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
22. listopadu 2009 v 11 hodin.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
Bude oznámeno.

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.

Stretli sme svätého Cyrila a Metoda
V hale pod kostolom sv. Cyrila a Metoda
dÀa 18. októbra 2009 popoludni, ktorá
bola plná  milovníkov Hudobno
Poetick˘ch Skvostov. Vìaãní diváci sa
rozhodli podstúpiÈ púÈ za na‰imi
vierozvescami, hoci táto naozaj nebola
ºahká.
V dramatizovanom ãítani sa pred

divákmi odvíjal dej, v ktorom si museli
daÈ otázku: “ Ako hlboko preniklo
posolstvo sv. Cyrila a Metoda do
povedomia ºudu, ako bol predstaven˘
jeho konkrétny obsah na‰im veriacim,
ako ãasto sa modlíme k ním, ako vieme
aktuálne pre na‰u dobu vyhodnotiÈ a
ºuìom sprístupniÈ podstatné ã⁄ty ich
duchovného posolstva?
âo vlastne je to duchovné

cyrilometodijské dediãstvo a ak˘ je jeho
ozajstn˘ náboÏensk˘ a kultúrny obsah?
Musím priznaÈ, Ïe majstrovsky

spracované dialógy Solúnsk˘ch bratov,
ich Ïiakov,  knieÏaÈa Rastislava, stráÏcu

divákov ºahostajn˘mi. Potleskom
odmeÀovali kaÏdú scénku a kaÏdú
hudobnú skladbu.
Atmosféru, ktorú sa pani reÏisérke  a

autorke scenára Olge Turokovej podarilo
vytvoriÈ, doplÀalo premietanie obrazov
na ‰irokouhlom plátne.  Dokonale
dokresºovali predstavivosÈ divákov, takÏe
o udrÏanie pozornosti diváka aÏ do
samého konca sa naozaj úãinkujúci
nemuseli báÈ.
Nebola to ºahká tématika, ale o to

vìaãnej‰ia, pretoÏe formou akou bola
divákovi predstavená bola vynikajúca.
Mnohí z veriacich poznali túto históriu,
veì sa zakaÏdym opakovala pri rôznych
v˘roãiach, ale v podobe v akej sa
predstavila tuto nedeºu, sa zapísala oveºa
hæb‰ie do povedomia na‰ich veriacich.
Myslím si, Ïe to bol skvel˘ nápad a Ïe

diváci z tejto farnosti  i v budúcnosti
privítajú úãinkujúcich s otvorenou náruãou
tak, ako to urobili I v túto nedeºu.

ot
***

7.11. (so) 19:00
25. v˘roãí klubu Vojvodina

Hala kostola sv. Pavla
1424 Davenport Rd.

***
8.11. (ne) 18:00

Bez ladu a skladu
Festival rebelov

Osada sv. Václava
**

12.11. (ãt.) 20:00
Antonín Dvofiák: Stabat Mater
Eugen SuchoÀ: Baladická suita

Toronto Centre for Arts
Torontskou filharmonii diriguje Kerry

Stratton
***

14.11. (so)
Pfiipomenutí sametové revoluce

Masaryktown
***

14.11. (so)
Slovensk˘ absolventsk˘ ples
6435 Dixie Rd. Mississauga

***
15.11. (ne) 12:00

Pfiedvánoãní bazar Sokola Toronto
Hala kostela sv. Václava

***
15.11. (ne) 12-17

Bridal Show
87 Hannower
St. Catharines

19.11.-3.12.
Evropsk˘ filmov˘ festival

19. 11. (ãt) 18:00
Karamazovi

Film Petra Zelenky
Bloor Cinema - Toronto

***
20.11. (pá) 18:00
Polãas rozpadu
Slovensk˘ film

Kino Royal
***

21.11. (so) 19:00
Robo Grigorov
Festival rebelov

Osada sv. Václava
***

28. 11. (so)
Mikulá‰ská zábava

Hala kostela sv. Václava
***

10.12. (ãt) 19:00
Benefice pro Nov˘ Zábûr
Hala kostela sv. Václava

***
12. 12. (so)

Dûtská mikulá‰ská s filmy

väzenia s Metodom ktoreho zatkli na doÏivotie, alebo nezabudnuteln˘ rozhovor 24-
roãného sv.  Cyrila, ktor˘ mal v Mezopotámii  di‰put s Mohamedánom… nenechali
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

3. 11. 2009 v 18:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

19. 11. 2009

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.

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:
18 King Street West, Suite 1203
Toronto, ON M5C 1C4
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

Kerry Stratton
bude fiídit Torontskou filharmonii,

která uvede pfii pfiíleÏitosti 20. v˘roãí
pádu Berlínské zdi a Sametové revoluce

skladby

Antonína Dvofiáka: Stabat Mater
a

Eugena Suchonû: Baladická suita
Koncert, kter˘ je sponzorován âesk˘m konzulátem v Torontu se koná

ve ãtvrtek 12. listopadu 2009 ve 20:00 hod.
ve Ford Centre

v North Yorku vedle North York City Hall
(Toronto Centre for Arts)

Pro pfiedplatitele Nokturen je koncert zdarma

Lístky na ãísle: 416/499-2204
www.nocturnesinthecity.com

Nokturna v mûstû
Felix & Boris

Spojení váÏné hudby a jazzu mÛÏeme
vidût u moderních skladatelÛ Arthura
Honeggera, George Gershwina nebo i u
Bohuslava MartinÛ. Tentokrát jsme v‰ak
mohli vidût a hlavnû sly‰et prolínání tûchto
dvou ÏánrÛ od dvou vynikajících
hudebníkÛ saxofonisty a klarinetisty
Felixe Slováãka a klavíristy Borise
Krajného. Zatímco první je znám˘ jako
jazzman, druhého jsme nejednou vidûli
jako interpreta váÏné hudby. V první
polovinû fiíjnov˘ch Nokturen to vypadalo
jako Ïe pfievládne klasika, obzvlá‰tû, kdyÏ
jsme sly‰eli v úvodu starou ãeskou hudbu
- Stamitzovo Rondo, ãi ChopinÛv Waltz
nebo Fibichovu Poem, ale v závûru první
ãásti zahrál Felix Slováãek za doprovodu
Borise Krajného skladbu A. Shawa
(Arthura Jacoba Arshawského) a tam
jsme jiÏ mohli tu‰it, Ïe druhá polovina
bude více-ménû jazzová, i kdyÏ i zde se
objevily tfii kousky od impresionisty
Claude Debussyho z pfielomu století.
Borise Krajného jsme pak obdivovali jako
jazzmana v JeÏkovû skladbû Bugatti
Step, kterou pfied ãasem hrál v Torontu i
Antonín Kubálek.

Jeden z koncertÛ, kter˘ se ãastokrát
nevidí a kter˘ musel nadchnout, jak
pfiíznivce jazzu, tak klasické hudby. Pfií‰tí
Nokturna nebudou u svatého Václava,
ale v North Yorku, kdy Kerry Stratton
bude fiídit Torontskou filharmonii, která
uvede pfii pfiíleÏitosti 20. v˘roãí pádu
Berlínské zdi a Sametové revoluce
skladby Antonína Dvofiáka Stabat Mater
a Eugena Suchonû Baladickou suitu.
Koncert je sponzorován âesk˘m
konzulátem v Torontu a koná se ve ve
Ford Centre ve ãtvrtek 12. listopadu 2009
ve 20:00 hod.

abe
***

Felix Slováček
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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.

Translations

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

Michael Eisner,
RMT, CDT

and

Practitioners of

Memorials

Integrated Medicine Clinic
Provide the Following

 Medical Services:
Massage Therapy, Manual Lymphatic
Drainage (CDT), Hot Stone Massage

***
Naturopatie, hypnoterapie, joga,

qigong. aromaterapie, chiropraxe,
akupunktura,  reflexologie,

psychoterapie, zdravá tûlesná váha,
postraumatick˘ stres a

programy pro dûti s ADD, ADHD,
etc.

Nûkteré soukromé poji‰Èovny kryjí
vybrané léãby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.

Tel. 416/823-1165, e-mail
rmt-yyz@integratedmedicine.ca
www.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.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

Pfiíbûh dvou památníkÛ obûtem komunismu
Zahrada jeho du‰e

Ten plzeÀsk˘ je dnes znám jako meditaãní
zahrada Lubo‰e Hru‰ky (autorka knihy o
památníku a jeho tvÛrci, Irena Kästnerová,
svou knihu nazvala Lubo‰ Hru‰ka a
zahrada jeho du‰e). Také je znám jako
Památník obûtem zla. PÛvodnû byl jeho
tvÛrcem zam˘‰len jako památník obûtem
komunismu, o kterém v lednu 1998
napsal: Dodnes nejsou vyãísleny v‰echny
katastrofy, které zpÛsobila komunistická
moc ve svûtû. Desítky milionÛ mrtv˘ch a
du‰evnû ãi fyzicky poznamenan˘ch, tisíce
rozvrácen˘ch rodin, zniãené Ïivotní
prostfiedí, zmrzaãená ekonomika, ale
pfiedev‰ím nemocné lidské du‰e. To jsou
v˘sledky nûkolika desetiletí vlády
komunismu. A koneckoncÛ ten jejich
bejãák pocítil na vlastním tûle. Ale pak si
uvûdomil, Ïe s námi sedûlo nesãíslné
mnoÏství hrdinÛ z druhé svûtové války, z
nichÏ nûktefií bojovali uÏ v legiích první
svûtové války a jiní zase ve tfietím odboji,
zmûnil jsem to na Památník obûtem zla.
A je to památník i tûm tfiem mlad˘m
americk˘m vojákÛm, ktefií pfii‰li osvobodit
PlzeÀ, a pak zÛstali v japonském mofii.
Ale to pfiedbíhám. Brzy po únoru 48 byl

Hru‰ka se sv˘m roãníkem vyfiazen jako
poruãík. Jen o rok pozdûji se rozhodl pro
útûk a pro odchod si zvolil 31. fiíjen 1949.
Vystoupil z vlaku v âerné na ·umavû, uÏ
v ‰eru dosáhl poãátek
Schwarzenbergského kanálu asi sto
metrÛ od hranic, skoãil do kanálu a tam
ho na‰la dvouãlenná hlídka SNB s
vlãákem... Hru‰ka skonãil na ·pilberku,
kde byl svûdkem nelidského zmlácení
spoluvûznû a kde se také dozvûdûl, Ïe
kaÏdého, kdo se pokusil o útûk z kriminálu
ztluãou do bezvûdomí,  pfiinesou do
kovárny a zakovají do fietûzÛ... Pak
Hru‰ku pfievezli na Pankrác, kde byl
necelé dva mûsíce po zatãení odsouzen
na osmnáct rokÛ tûÏkého Ïaláfie. Na
Pankráci se Hru‰ka setkal s ãlovûkem,

kter˘ pfievratnû zmûnil jeho Ïivot: Vûdûl
jsem, Ïe absolutní trest byl sice zaÏehnán,
ale nevûdûl jsem, co mne ãeká. Vtom mi
jde v ústrety drobn˘ ãlovíãek v hnûdém
hábitu pfiepásaném bílou ‰ÀÛrkou, na
temeni vyholené koleãko. S úsmûvem,
rozpfiaÏen˘ma rukama a srdcem na dlani
mû vítá. Byl to páter Ondfiej, civilním
jménem Karel Frgal, pfiedstaven˘ klá‰tera
men‰ích bratfií franti‰kánÛ v Sokolovû.
Chvíli pfiede mnou byl rovnûÏ za velezradu
a ‰pionáÏ rovnûÏ odsouzen k patnácti
letÛm tûÏkého Ïaláfie. Teprve pozdûji
jsem si uvûdomil, Ïe jsem se tehdy poprvé
setkal s Kristem. Zaãátek cesty, na jejímÏ
konci ateista Lubo‰ Hru‰ka na‰el Boha.
Zaãátek cesty, která z Pankráce vedla
pfies Bory, Opavu, Leopoldov, RuzyÀ a
Bytíz u Pfiíbrami (kde se setkal s
Franti‰kem Ottou z Rakovníka,
manÏelem Edy Ottové). Cesty, která
vedla k památníku obûtem komunismu
ve formû kfiíÏové cesty, k zahradû jeho
du‰e...
Zahrada se nachází  na místû, kde b˘val

sad Lubo‰ova otce, kter˘ otec pfiedal
synovi, aby si s ním dûlal co chce. Lubo‰,
aby mohl vytvofiit svÛj památník, musel
sad (kolem devadesáti dvacetilet˘ch
stromÛ) vykácet. Pak se nauãil v‰ecko,
co potfieboval o pûstování, roubování a
fiízkování jehliãnanÛ i v‰ecko, aby se stal
odborníkem na rododendrony, azalky,
letniãky, trávníky... A nauãil se dobfie.
Irena Kästnerová nám jeho zahradu
popsala: Dfieviny v desítkách odstínÛ
zelenû, sametov˘ trávník, dva rybníãky v
létû pokryté pestrobarevn˘mi lekníny, pod
nimiÏ se prohánûjí ãervení jeseni. KaÏd˘
z tûchto originálních kouskÛ Lubo‰
Hru‰ka osobnû narouboval, vysadil,
tvaroval a o‰etfioval. Pfiidejme je‰tû tucet
pÛsobiv˘ch, v zeleni dÛmyslnû
usazen˘ch sochafisk˘ch monumentÛ...
Ty monumenty, ãtrnáct zastavení ve
dvanácti skulpturách v Ïivotní velikosti,

vytvofiil z hofiického pískovce v letech
1986 aÏ 1991 akademick˘ sochafi Roman
Podrázsk˘ a po dobudování kaple sv.
Maxmiliána Kolbeho Lubo‰ Hru‰ka cel˘
památník vûnoval plzeÀskému biskupství.
Jeden z náv‰tûvníkÛ památníku (Jirka z

Liberce) zanechal tento vzkaz: Máte
nádhernou du‰i a pane - Vy, kter˘ to
máte v‰echno na svûdomí, voníte
ãlovûãinou.

Památník v Ottawû
Pfied dvûma roky se âeského a
slovenského dne na Masaryktownu
zúãastnil ãlen kanadské federální vlády,
ministr Jason Kenney. Pfii formálním
zahájení stál vedle velvyslance âeské
republiky v Kanadû, Pavla Vo‰alíka, v
blízkosti památníku Znovu ukfiiÏovan˘,
vybudovaného klubem
ãeskoslovensk˘ch politick˘ch vûzÀÛ v
Kanadû (jeden z nejv˘znaãnûj‰ích byl
Franti‰ek Otta, spoluvûzeÀ Lubo‰e
Hru‰ky na Bytízu). Chvíli se na památník
díval a pak prohodil k velvyslanci
Vo‰alíkovi: „·koda, Ïe to nestojí nûkde,
kde by to vidûlo více lidí.“ Velvyslanec
Vo‰alík se my‰lenky ujal, pozval si do
Ottawy grafiãku Zuzanu Hahnovou a
projekt památníku obûtem komunismu
spatfiil svûtlo svûta. Hahnová, která má v
Torontu vlastní charitativní organizaci
Hearts Open Toronto, vytvofiila se
Sokolem Canada a Dare Theatre
pracovní skupinu Open Books Group
(OBG), organizovala nûkolik velmi
úspû‰n˘ch schÛzek tuctu etnick˘ch
skupin (âeské a Slovenské sdruÏení v
Kanadû zastupovaly Blanka Rohnová a
Radmila Locherová). Pozdûji se odtrhla
skupina, která si dala jméno Tribute to
Liberty (TTL). Dnes obû skupiny rámcovû
spolupracují a podali spoleãnou Ïádost k
National Capital Commission  (NCC) v
Ottawû. V Ïádosti se praví, Ïe OBG by
mûla mít vedoucí roli v plánování a
realizaci akcí na získávání finanãních
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Financial

1 CDN $ 16,32 Kã
1 EURO 25,95 Kã
1 US $ 17,44 Kã
âNB - 27. 10. 2009

Kursovní lístek
100 Kã 6,01 CDN $
1 CDN $ 16,63 Kã
1 EUR 1,58 CDN $
1 CND $ 0,63 EURO
1 US $ 1,07 CDN $
1 CND $ 0,94 US $

Universal Currency Converter - 27. 10. 2009

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

prostfiedkÛ a vÛbec celého projektu. O
Ïádosti rozhodovala na svém zasedání
10.záfií 2009 fieditelská rada NCC.
¤editelská rada byla ochotna pfiijmout
koncept projektu, ale nebyla spokojena
se jménem projektu Památník obûtem
totalitárního komunismu (navrhovala, aby
památník byl vûnován obûtem jakéhokoliv

útisku). Nûktefií ãlenové rady mûli s
navrhovan˘m jménem problém tak
zásadní, Ïe by prakticky anulovali úãel
památníku. V podstatû odmítali jakoukoliv
zmínku o komunismu, ponûvadÏ „ti
Kanaìané, ktefií s komunismem
sympatizují by to mohli vidût jako
pfiehnanû kritické“, zku‰enost, která

Festival Evropského filmu
od 19. listopadu do 3. prosince 2009

Festival zahájí v kinû Bloor
506 Bloor St. W., Toronto

(Bloor St.&Butherst St.)
19. listopadu 2009 od 18 hodin

ãesk˘ film Petra Zelenky

nebyla zfiejmû cizí ani Lubo‰i Hru‰kovi.
Tímto pozoruhodn˘m zasedáním se dost
podrobnû zab˘valy - a ne právû lichotivû
- dva vedoucí kanadské deníky, Ottawa
Citizen a National Post. Jejich ãlánky
vyvolaly mohutnou odezvu mezi ãtenáfii,
která nepochybnû hrála roli v rozhodnutí
fieditelské rady NCC zorganizovat dvû
telefonní konference s mluvãími obou
skupin. Jejich v˘sledkem bylo schválení
jména Monument to Victims of Totalitarian
Communism. Canada, a land of refuge.
V pfií‰tích t˘dnech bude vypsána soutûÏ

na formu památníku. Zatím se obû skupiny
vynasnaÏí získat fondy na realizaci
projektu. V‰echny peníze získané na‰í
skupinou budou uloÏeny na zvlá‰tní úãet
a pouÏity - s v˘jimkou nákladÛ, nutn˘ch k
jejich získání - na soutûÏ a vybudování
památníku obûtem totalitárního
komunismu v Ottawû.
Nemyslím, Ïe se nám podafií v Ottawû

vytvofiit druhou meditaãní zahradu. Spolky
obyãejnû postrádají lyricismus jedince z
rodu Lubo‰e Hru‰ky. Budeme spokojeni,
kdyÏ  vybudujeme památník, kter˘
dÛstojnû pfiipomene této i budoucím
generacím obûti na Ïivotech, du‰ích i
statcích v rozsahu, s jak˘m se ãasto

nesejdeme ani v dûjinách tak krvav˘ch,
jaké za sebou nechávají potomci Adama
a Evy. A doufám, Ïe my, ktefií jsme tfieba
i jen z dálky a nepfiímo - v Ïivotech sv˘ch
rodin a znám˘ch - okusili trpké plody
komunistické moci, pfiispûjeme svou
mincí. Bude to jakási daÀ vybudování
památníku i  obûtem. První pfiíleÏitost
nám nabízí Gala veãer v Great Hall v
Torontu, 26. listopadu 2009. Tû‰ím se na
vidûnou.

Josef âermák
***

Karamazovi
Pfiíbûh se odehrává v souãasném Polsku. Do Krakova pfiijíÏdí

skupina praÏsk˘ch hercÛ v ãele s reÏisérem hry, aby na
alternativním festivalu v netradiãním prostoru oceláren uvedla
jevi‰tní adaptaci Dostojevského hry Bratfii Karamazovi, jejímÏ

základem je vy‰etfiování otcovraÏdy.
V divadelním dramatu, nabitém emocemi -  láskou, Ïárlivostí,

nenávistí, se fie‰í otázky víry, nesmrtelnosti a spásy lidské du‰e. Na
pozadí divadelní zkou‰ky sledujeme osudy hereckého souboru,

komické pfiíbûhy hercÛ a reÏiséra.
Do dûje zasahuje i osobní tragédie jednoho z divákÛ, kter˘ projeví
nezvyklé pfiání: poprosí herce, aby zahráli jenom pro nûj. Zkou‰ka

se tak promûní ve strhující pfiedstavení, kdy herci vystupují pro
jediného diváka.

Náhle nejvût‰í drama neprobíhá na jevi‰ti, ale v hledi‰ti…
***

O den pozdûji 20. listopadu 2009 v 18 hodin
pobûÏí v kinû Royal
608 College St. W

(College & Ossington)
slovensk˘ film

Následuje od 20:30, francouzsk˘ film: Prorok
KaÏd˘ den jeden evropsk˘ film zdarma v kinû Royal!

***
Závûr festivalu je ve stfiedu 2. prosince 2009

v kinû Varsity fieck˘m filmem
EL GRECO
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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

Wing
Nights

(Sun.Mon.Wed.)

Karaoke
(Fridays)

Nejstar‰í ‰tír:
Josef âermák - 85

Narodil se 15. listopadu 1924 ve SkÛrech
poblíÏ Slaného. Tato obec pochází snad z
10. století. Byl zde kostel sv. Bartolomûje.
Zbytky tohoto kostela jsou patrné ve
hfibitovní zdi, která se nachází 800 metrÛ od
stfiedu obce. Do dvoutfiídky chodil Josef
âermák v Hob‰ovicích, kde Ïije 329
obyvatel. První lumpárny provádûl na obou
stranách Bakovského potoka. Není známo,
jak se dopravoval do reálného gymnázia

I kdyÏ pfii sokolsk˘ch sletech vût‰inou
pouze napodoboval ostatní a nezúãastÀoval
se nácvikÛ, nevynechal, pokud vím, ani
jeden slet. Sokol je jeho velkou láskou a
zastával funkce jednatele torontské jednoty
a starosty Sokolské Ïupy kanadské. Byl
rovnûÏ pfiedsedou celokanadské
organizace âSSK, pomáhal inkorporovat
Masaryk Memorial Institute, byl u zrodu
Kampeliãky, rovnûÏ byl ãlenem fieditelské
rady 68 Publishers a byl v památné delegaci
zástupcÛ komunity pfii setkání s premiérem
P. E. Trudeauem, která se zaslouÏila o
novû pfiíchozí z âeskoslovenska v roce
1968.
O jeho vynikající pamûti svûdãí to, Ïe
nejednou hrál v Novém divadle, kde dnes
patfií k jeho nejstar‰ím ãlenÛm. Vystupoval
v fiadû divadelních her. Obzvlá‰tû mu sedly
komické role, kde mohl uplatnit svoji
sebeironii. Podílel se na fiadû medailónkÛ a
vzpomínek na krajany, aÈ jiÏ to bylo v televizi
s Milo Kubíkem ãi v Nové Vizy Markéty
Slepãíkové nebo v tisku: nejprve v Na‰ich
hlasech, kde spolupracoval s Jifiím Cornem

(v letech 1960-1968), potom v Novém
domovû a dodnes je na‰ím
spolupracovníkem. V poslední dobû
spolupracuje s elektronick˘mi médii jako
jsou Pozitivní noviny a CzechFolks.
Stál u zrodu fiady akcí a koncertÛ.
Moderoval setkání s prezidentem Havlem
na Torontské univerzitû v roce 1990 po
pádu komunismu, zaslouÏil se i o udûlení
ãestného doktorátu prezidentu Klausovi v
roce 1999.
Vydal dvû sbírky básní (Pokorné návraty;
BÛh se tu zastavil); studii o Winstonu
Churchillovi; Fragmenty ze Ïivota âechÛ a
SlovákÛ v Kanadû a anglicky o na‰í
komunitû It All Began With Prince Rupert.
TûÏko lze v jednom krátkém ãlánku
uvefiejnit v‰e, ale není to ani dÛleÏité, protoÏe
Josef âermák nestárne a má toho je‰tû
hodnû pfied sebou, jak dokazuje i pfiiloÏená
fotografie.

abe
***

·tír o pût let mlad‰í:
Franti‰ka Gigalová - 80

Na‰e Ïeny jsou vûãnû (nebo alespoÀ
dlouho) mladé. Nebo alespoÀ o deset let
mlad‰í, neÏ by jejich kfiestní list napovídal.
Vezmûte si (ale nezapomeÀte vrátit)
Franti‰ku (jméno si filmovû zkrátila na „I‰ka“
- doufám, Ïe si nevym˘‰lím). V oãích jí je‰tû
pofiád plápolají (i kdyÏ nûkdy uÏ trochu
unavenû) skotaãivé ohníãky, ma‰íruje jako
mladice (i kdyÏ tvrdí, Ïe ji bolí koleno) a
schÛzky seniorÛ (je pfiedsedkyní klubu) - v
kaÏdém pfiípadû jejich dÛleÏitou ãást
(obãerstvení atp.) - vede rukou pevnou a
neváhavou. A fiíká, Ïe jí je 80 (smím-li
citovat jejího duchovního rádce, Otce
·vorãíka: „Tak snad jo“.)
Znám ji uÏ pûknou fiádku let: její druh˘
manÏel, Dr. Franti‰ek Gigal (MUDr. v Praze,
tfii doktoráty v zubní medicínû: Praha,
Caracas ve Venezuele a v Torontu) byl
m˘m zubním lékafiem. A tak vím, jak˘ pûkn˘
Ïivot spolu mûli (cesty k mofii - Dr. Gigal
miloval potápûní). A také si pamatuji, Ïe
dva nebo tfii roky I‰ka svého manÏela pûtkrát
t˘dnû ráno vozila na dial˘zu...
I‰ka je vûrnou dcerou své církve. âlenkou
Sokola sice není, podporuje jeho ãinnost,
ale necviãí (moÏná, Ïe kdyby udûlala pár
veletoãÛ, pfiestalo by ji bolet koleno - já sice
veletoãe taky nedûlám, ale to jenom proto,
Ïe mne nebolí koleno). A jak uÏ jsem se
zmínil, dûlá v˘bornou práci v Klubu seniorÛ...
Je‰tû hodnû dobr˘ch let, paní I‰ko!

Zaznamenal dal‰í ‰tír: Josef âermák
***

Tady nevím, jestli je to ‰tír:
Eda Vokurka - 70

Pfiesné datum narození nevím, vím jen, Ïe
se doÏil sedmdesátky minul˘ mûsíc, tedy v
fiíjnu. Znamením by mohl patfiit i mezi Váhy.
Rozhodnû na pódiu Eda Vokurka neváhá,
ale je hbit˘ jako ‰tír. Jeho hra je tak
neskuteãnû rychlá, Ïe uvádí v trans nejen

kvalitû a dobyl nejednu koncertní síÀ vãetnû
torontské Roy Thomson Hall a praÏské
Reduty, a to je co fiíci, protoÏe málokdy je
prorok prorokem ve své vlastní zemi. Eda
pfii svém vystoupení nejen hraje, ale pfiímo
tanãí a skotaãí. Jeho hra na housle je vÏdy
záÏitkem, pokud bychom mûli barevné
vydání, mohli byste vidût, Ïe jeho housle na
tomto snímku jsou zelené. Pfiejeme mu,
aby pfiicházel stále s nov˘mi nápady, nejen
hudebními.

abe
***

·tír benjamín:
Antonín Vok Vodseìálek - 60

Nejmlad‰í z této skupiny ‰tírÛ je Antonín
Vodseìálek, v okolí Kitcheneru-Waterloo,
Guelphu a Cambridge také znám˘ jako
Vok. Dá se tûÏko fiíci, kde vlastnû bydlí,
protoÏe jeho dÛm se nachází pfiesnû nûkde
mezi tûmito obcemi. Málokdo se mÛÏe
pochlubit tím, Ïe pracoval v Kanadû je‰tû
dfiíve neÏ letadlo, které ho na torontské
leti‰tû pfiiváÏelo, dosedlo na betonovou
plochu Pearsonova leti‰tû.
Antonín má totiÏ zlaté ruce, coÏ má asi víc
na‰ich krajanÛ, ale on navíc je neobyãejnû
ochotn˘. Tak se stalo, Ïe na palubû letadla
mûly nûjak˘ problém, tu‰ím, Ïe se
sedadlem, které se uvolnilo a posádka si s
tím nevûdûla rady. Antonín, aniÏ by umûl
anglicky, je poÏádal o náfiadí a po nûkolika
minutách dal v‰e do pofiádku. Jeho první
mzdou byly dva koÀaky navíc, z ãehoÏ mûl
neskr˘vanou radost.
U Antonína je totiÏ pûkné to, Ïe má radost
z kaÏdé práce, kterou dûlá. ZaÏil jsem fiadu
fiemeslníkÛ, ktefií se pfii práci vztekají, házejí
‰roubovákem, proná‰ejí sprostá anglická,
ãeská i slovenská slova. Ne tak Antonín.
Ten aÏ ãapkovsky dûlá práci s radostí a je
vidût, Ïe ho vÏdy tû‰í. KdyÏ se nûco pfiece
jen nepovede, dokáÏe to vzít s humorem.
Poprvé jsem Antonína potkal v Jeãné ulici
v Praze. Na mokré dlaÏbû jsem vletûl do
koleje a on projíÏdûl zrovna se sanitkou a s
m˘m bratrem kolem. On na to vÏdy s
úsmûvem vzpomíná. Nemuseli mne naloÏit
a odvézt, tehdy jsem nejednou vymetl
nûjakou tu dlaÏbu.
Pak jsme se vídali ãastûji. V druhé polovinû
osmdesát˘ch let emigroval do ·v˘carska a
ze ·v˘carska do Kanady, kde okamÏitû
nastoupil do továrny k HavlíkÛm a tak se
ocitl v Kitcheneru. Sice pracovi‰tû zmûnil,
ale Kitcheneru zÛstal vûrn˘. Lidi z
Kitcheneru ho znají ze SdruÏení, kde je
ãlenem v˘boru.
A je‰tû jedna událost, která se stala pfied
ãasem: Kolem Vodseìálkov˘ch vede
silnice, kde má jeho manÏelka Jitka, která
je doktorkou, ordinaci. Po okresce nejezdí
mnoho aut a vût‰inou nejezdí rychle. Jednou
v‰ak pfiece jen jeden opilec projel jako Ital
Brambila zatáãkou, pfiesnûji fieãeno
neprojel. Jako legendární Ital jel za hranicí
sv˘ch moÏností. Narozdíl od Italova Ferrari,
jeho auto zaãalo hofiet. Antonín je jednak
skvûl˘ fiemeslník, kter˘ má vÏdy perfektní
nástroje, jednak b˘val˘ saniÈák. Jakmile
usly‰el ránu, okamÏitû vybûhl z domu a
dfiíve neÏ auto vybuchlo, vytáhl svÛj
‰v˘carsk˘ nÛÏ, pfiefiízl ochranné pásy a
dotyãného z vozu, zatímco ostatní pfiihlíÏeli,
vytáhl. Za pár vtefiin po tom auto vybouchlo
a Tonda sbalil svá fidlátka a ode‰el domÛ.
Teprve po nûkolika dnech policie zaãala
zji‰Èovat, kdo to vlastnû toho opilce z toho
auta vytáhl. Zkrátka Tonda je vÏdycky na
svém místû, coÏ je dobfie.

abe
***

Šimona a Monika obdivují nejen

Pepíčka, ale i budovu, kde začínal

se svojí právní praxí.

Pozůstatky kostela ve Skůrech,

někdy se uvádějí pouze jen Skury.

Václava Bene‰e Tfiebízského ve Slaném,
ale v jeho Ïivotû mÛÏeme pozorovat, Ïe
stále roz‰ifioval své obzory (Slané je jiÏ
pln˘ch 8 km od rodné vsi). O dal‰í roz‰ífiení
se postarali nacisté, kdyÏ byl nasazen za
války v Huti paní Poldi (to jiÏ byl 16 km od
SkÛr).
Po válce následovala studia v Praze
(vzdálenost 40 km od SkÛr) na Karlovû
univerzitû, kde získal absolutorium v roce
1948 a doktorát o 42 let pozdûji. Zúãastnil
se památného pochodu na Hrad a byl
zadrÏen pfii pohfibu prezidenta Bene‰e. Po
propu‰tûní se opût vzdálil, tentokrát se
vydal za hranice a pob˘val v uprchlick˘ch
táborech v Nûmecku, kde pracoval v
tiskárnû jako pomocn˘ dûlník. Nastalo dal‰í
pfiemístûní, tentokrát za velkou louÏi v dubnu
1949 a opût manuelní práce: nejprve jako
zemûdûlsk˘ dûlník, pozdûji jako uklízeã v
tuberkulózním sanatoriu a pomocn˘
pracovník v knihovnû. V roce 1958 se stal
na torontské univerzitû doktorem práv.

Horoskop: ·tífii
Pfiem˘‰lel jsem, jestli bychom si nemûli zavést rubriku horoskopÛ. Nikoliv proto, Ïe bychom pfiedpovídali, co se komu stane, ale spí‰e proto, abychom zjistili, co mají
tito lidé spoleãného. Tak tedy na‰i ‰tífii byli nepokojní, proto se vydali na cesty. Nemûli rádi komunismus, proto pfied ním emigrovali. Zatím Ïijí, aÏ na jednu v˘jimku, v
Torontu a zpÛsobují jin˘m lidem svojí ãinností radost.

hudebníky, ktefií s ním hrají, ale i diváky,
ktefií ho poslouchají.. Eda získal ocenûní
jako houslista roku 2006, coÏ svûdãí o jeho

Eda Vokurka
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Cimrman v exilu
âím více víme o ãeském velikánovi Járovi Cimrmanovi, tím je pro nás vût‰í neznámou. Bûhem semináfie na pomezí Etobicoke a Mississaugy v Burnhamthorpe Library
se tato skuteãnost potvrdila. Semináfi pfiítomn˘m sice pfiiblíÏil horizonty, ale je známou skuteãností, Ïe horizont je pomyslná ãára, ke které kdyÏ se pfiibliÏujeme, ona
se od nás vzdaluje (tato my‰lenka není nová, ale je pro cimrmanovská symposia a pfiedstavení charakteristická). Symbolicky cimrmanovská byla i skuteãnost, Ïe
náv‰tûvníci divadla, podobnû jako závodníci pfii orientaãním bûhu, se museli vydat z bodu A, kde bylo pfiedchozí cimrmanovské pfiedstavení, do bodu B, kde bylo
souãasné pfiedstavení. Pfii tom urazili vzdálenost 18,6 km. Jisté je, Ïe pfií‰tí pfiedstavení tohoto velikána nebo jiného génia bude v bodu C. Neznámou zÛstává, jak daleko
je do bodu C z bodu A i bodu B, ale zdá se, Ïe bod C se bude nacházet nûkde uprostfied mezi body A a B, a to buì na pfiímce, která tyto body spojuje, nebo na sever
od této pfiímky ãi na jih. Také jsme zjistili, Ïe mnozí diváci ‰vindlovali a ne‰li v Cimrmanov˘ch stopách, ale namífiili si to do divadla pfiímo, ãímÏ se dá vysvûtlit, Ïe nezabloudili
a nemûli problémy s orientací jako v˘prava âecha Karla Nûmce.

Nûkolik kritick˘ch poznámek: Je aÏ s podivem, Ïe se nikdo z pfiítomn˘ch vûdeck˘ch
pracovníkÛ bûhem symposia nepozastavil nad skuteãností, jestli byl âech Karel
Nûmec pfiíbuzn˘ s ãeskou vlasteneckou spisovatelkou BoÏenou Nûmcovou. Jak
ukazují poslední v˘zkumy, datum narození BoÏeny Nûmcové je také neznámé, aãkoliv
v uãebnicích b˘vá uvádûn 5. únor 1820, ale spí‰e je pravdûpodobné, Ïe to byl rok
1817, a mnozí badatelé se pfiiklánûjí dokonce k datu 5. února 1816. Jak jsme se z
programu dovûdûli, Cimrmanovo narození je v létech 1856-1859 (matrikáfiÛv nejist˘
rukopis pfiipou‰tí  i roky 1856, 1864, 1868, 1883 ãi 1884).

Témûfi jisté je narození Járy Cimrmana ve Vídni, pravdûpodobné narození BoÏeny
Nûmcové je rovnûÏ ve Vídni. Je shoda místa narození ãistû náhodná? A opût otázka:
Jak to, Ïe si nikdo z pfiítomn˘ch akademikÛ (docent ·míd, dr. Bonhard, docent Kohout,
profesor Smetana a profesor Trentchev) této skuteãnosti nev‰iml?
RovnûÏ nebyl objasnûn CimrmanÛv vliv na jeho souãasníka, ãeského malífie Luìka

Marolda (1865-1898), kter˘ Cimrmanovy techniky Ïiv˘ch obrazÛ (o kter˘ch se hovofií
v závûru semináfie) pouÏil pfii tvorbû panoramatického obrazu Bitvy u Lipan, kter˘ se
nachází na praÏském v˘stavi‰ti. Jak se ukázalo pfii poslední rekonstrukci obrazu
bûhem povodní v roce 2002, nalezl se v jednom z husitsk˘ch vozÛ zapomenut˘ de‰tník
Járy Cimrmana. Mnozí badatelé se domnívají, Ïe Cimrman pózuje jako jeden z vojákÛ,
ktefií se nacházejí poblíÏ Prokopa Holého. Cimrmanovi nepfiátelé dokonce tvrdí, Ïe
Cimrman je na obraze jako prchající Jan âapek ze Sán, kter˘ byl v ãele polního vojska
sirotkÛ. Nûktefií cimrmanologové dokonce tvrdí, Ïe samotn˘ Cimrman byl sirotkem,
protoÏe nic nevíme o jeho otci Leopoldovi Cimrmanovi a matce Marlen Jelinekové-
Cimrmanové.
Znovu se nask˘tá otázka, jak je moÏné, Ïe si tûchto skuteãností toront‰tí akademici

nev‰imli? Lajdáctví nebo úmysl zahalit Cimrmana dal‰ím tajemstvím?
Ve hfie samotné pak stojí za zmínku postava Varela Fri‰tenského (Julek Münster),

bratra zaslouÏilého mistra sportu Gustava Fri‰tenského, kter˘ se narodil roku 1879,
v roce 1903 se stal amatérsk˘m mistrem Evropy a v padesáti letech v roce 1929
dokonce profesionálním mistrem Evropy. Nelze ani zapomenout na âecho-Ameriãana
poruãíka Berana, kterého hraje Slovák Roman Kozák, ãi zamûstnance poji‰Èovny
pana ·kodu, jenÏ sice v druhé ãásti nevystupuje, ale v první polovinû nenechá nikoho
na pochybách, Ïe stále patfií k pilífiÛm Nového divadla.

Dodejme jen, Ïe reÏisérka Dá‰a Beláãiková, které patfií dík za toto pfiedstavení, a její
realizaãní t˘m (Jana Fabiánová, Miroslav Starãeviã, Jarka Trentchevová, Karel
Tamchyna, Ivo Mejzr, Vûra Kohoutová, Míla Bendová, Zuzana Novotná, Dá‰a
Kosová, Radka Tamchynová a Zuzana Borovjaková) se tû‰í na setkání pfii pfií‰tím
pfiedstavení v bodû C, jehoÏ místo je zatím neznámé, ale zato lehko zapamatovatelné
podle prvního písmena pfiíjmení ãeského vlastence a velikána.

Ale‰ Bfiezina

Cimrmanovy živé obrazy

Dobytí severního pólu (zleva): Petr Kohout, Jan Šmíd, Martin

Bonhard a Julek Münster
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dnes neoãakával. Existoval totiÏ predpoklad,
Ïe hlava ‰tátu poãká na doruãenie písomného
vyhotovenia nálezu. Václav Klaus navy‰e uÏ
v stredu odlieta do USA, odkiaº sa má vrátiÈ
aÏ v nedeºu.
“Oznamujem, Ïe som Lisabonskú zmluvu
dnes o 15. hodine podpísal,” oznámil Klaus
krátko po 16.00 h.
âesko prestalo byÈ suverénnym ‰tátom, tvrdí
Klaus
Hlava ‰tátu si neodpustila ostrú kritiku verdiktu
ústavného súdu a rozhodnutie najvy‰‰ej
súdnej autority oznaãila za “zaujatú politickú
obhajobu Lisabonskej zmluvy”. Paradoxom
v‰ak je, Ïe väã‰inu súãasn˘ch ústavn˘ch
sudcov menoval v ostatn˘ch rokoch práve
Václav Klaus.
“Rozhodnutie ústavného súdu som oãakával
a re‰pektujem ho, aj keì s jeho obsahom aj
zdôvodnením zásadne nesúhlasím.
NemôÏem súhlasiÈ s jeho formou, teda s jeho
právnou kvalitou. Nález ÚS nie je neutrálnou
právnou anal˘zou, ale zaujatou politickou
obhajobou Lisabonskej zmluvy zo strany jej
stúpencov. Je to vidieÈ aj na celkom
neadekvátnom konfrontaãnom spôsobe
spracovania a aj prezentácie tohto nálezu,”
poznamenal prezident âR.
Klaus svojím podpisom dokonãil ratifikáciu
Lisabonskej zmluvy v âR napriek tomu, Ïe je
presvedãen˘, Ïe verdikt súdu a jeho ratifikaãn˘
podpis znamená stratu ãeskej suverenity.
“Keì vstúpi Lisabonská zmluva do platnosti
navzdory politickému názoru ÚS âeská
republika prestane byÈ suverénnym ‰tátom,”
kon‰tatoval ãesk˘ prezident.
Lisabonská zmluva nie je v rozpore s ãeskou
ústavou. Rozhodol o tom v utorok ãesk˘
Ústavn˘ súd a odstránil tak poslednú prekáÏku
ratifikaãného procesu. Podpisu prezidenta
Václava Klausa, ktor˘ na rozhodnutie ãakal,
preto uÏ niã nestojí v ceste. âesk˘ prezident
je posledn˘m lídrom krajiny európskej
dvadsaÈsedmiãky, ktor˘ e‰te dokument
neschválil. “Lisabonská zmluva nie je v
rozpore s Ústavou âeskej republiky,”
skon‰tatoval predseda súdu Pavel Rychetsk˘.
âesk˘ Ústavn˘ súd sa v utorok opäÈ zaoberal
sÈaÏnosÈou skupiny senátorov Obãianskej
demokratickej strany (ODS) na Lisabonskú
zmluvu. Potom, ão sa Európska rada minul˘
‰tvrtok a piatok zhodla na v˘nimke, ktorú
Ïiadal pre âesko Klaus, bolo ãakanie na
rozhodnutie súdu jedinou prekáÏkou, ktorá
bránila úplnej ratifikácii zmluvy.
Minul˘ utorok si ústavní sudcovia vypoãuli
doplnenie sÈaÏnosti od navrhovateºov a
otázky, ktoré voãi súdu vzniesol prezident
Klaus. Rychetsk˘ na ìal‰ie body, ktoré
senátori ústavnému súdu predkladali,
reagoval vyjadrením, Ïe postup senátorov je
moÏné povaÏovaÈ takmer za ob‰trukãn˘.
Senátori to popreli s t˘m, Ïe len jednoducho
chcú, “aby sa to preskúmalo dôkladne”.
âesko bolo v súãasnosti jedinou krajinou,
ktorá blokuje dokonãenie ratifikácie
Lisabonskej zmluvy. Ostatn˘ch 26 ‰tátov EÚ
uÏ ratifikaãn˘ proces na národnej úrovni
zav⁄‰ilo. Okrem senátorov ODS bol prekáÏkou
pre dokonãenie ratifikácie postoj prezidenta
Václava Klausa, ktor˘ pôvodne Ïiadal, aby
Európska únia právne zaruãila
nedotknuteºnosÈ Bene‰ov˘ch dekrétov.
Príprava textu Lisabonskej zmluvy bola
dokonãená na neformálnom zasadnutí
Európskej rady v Lisabone 18. a 19. októbra
2007. Zástupcovia ãlensk˘ch ‰tátov EÚ
podpísali Lisabonskú zmluvu 13. decembra
roku 2007. Zmluva vstúpi do platnosti potom,
ão ju ratifikuje v‰etk˘ch 27 ãlensk˘ch ‰tátov.
Predseda Európskej komisie José Manuel
Barroso privítal dnes rozhodnutie ãeského
ústavného súdu, ktor˘ kon‰tatoval, Ïe
Lisabonská zmluva nie je v rozpore s ãeskou
ústavou. Podºa ‰éfa EK verdikt súdu otvoril
cestu ratifikácii Lisabonskej zmluvy v âeskej
republike.
“Verím, Ïe vstupu Lisabonskej zmluvy do
platnosti nezabránia Ïiadne ìal‰ie nepotrebné
odklady,” uvádza sa vo vyhlásení ‰éfa komisie.
Podºa neho sa tak môÏu európski lídri ão
moÏno najskôr dohodnúÈ na nominácii nového
stáleho predsedu Európskej rady a vysokého

2.11.2009

Tajemn˘ dÛm zkoumal
geofyzik, nic nena‰el

Rokycany-právo-Pomoci pfii objasnûní záhady
kolem rodinného domku ve Stra‰icích na
Rokycansku, kde uÏ t˘dny dochází samovolnû
k hofiení zásuvek a praskání Ïárovek a skla,
pfiijel v nedûli pfiímo na místo geofyzik. Po
nûkolikahodinovém mûfiení v‰ak nic
konkrétního nezjistil.
„Je‰tû s jedním pracovníkem obce provádûl
mûfiení, ale Ïádné nenormální hodnoty
nezjistili,“ fiekl Právu starosta Stra‰ic Jifií
Hahner (ODS). Podle nûj geofyzik mûfiil v
okolí domku asi dvû hodiny. „Dal‰í mûfiení
budou probíhat bûhem t˘dne, pfiijede mûfiicí
vÛz âeského telekomunikaãního úfiadu,“
doplnil starosta.
To, co se v domû dûje, je nejen pro místní
záhadou. „Neumím si to vysvûtlit, nûjaké
zdÛvodnûní jsem chtûl najít právû na základû
tûchto mûfiení,“ uvedl pro Právo starosta.
Majitelé domku, Mráãkovi, se k situaci nechtûjí
vyjadfiovat. Dokud nevûdí, Co nenormální
jevy zpÛsobilo, nechtûjí To dráÏdit.
Do domku moc nechodí. Obecní policie hlídá,
aby rodina v domku nepfieb˘vala. Majitel
nemovitosti tam má chodit jen na kontroly,
aby neshofiela.
„Pod tím domkem leÏí mrtv˘ ãlovûk a chce
pryã,“ fiekl Právu jeden z vystra‰en˘ch
obyvatel Stra‰ic. „Jméno po mnû nechtûjte, s
tûmito silami není radno si zahrávat,“ dodal a
spû‰nû ode‰el.
Vûdci na duchy vûfiit nechtûjí. „Povolal jsem
pfiítele, profesionálního geofyzika a
geoelektrikáfie. Provedli jsme mûfiení bludn˘ch
proudÛ, tedy elektrick˘ch potenciálÛ v zemi,“
fiekl místní vûdec Martin Lang, kter˘ s mûfiením
pomáhá. Experti dále poloÏili do zemû
seizmick˘ geophon, aby zjistili vibrace pÛdy.
„Namûfiili jsme v podstatû bûÏné pozadí, moc
jsme se nechytili. Domníváme se, Ïe to chce
dlouhodobûj‰í monitoring,“ dodal Lang.
Vûdci provûfiili elektrick˘ potenciál v cizím
proudovém poli, zdánliv˘ mûrn˘ odpor v zemi
a provedli základní seizmická mûfiení, otfiesy
a dlouhé vlny. „Neprojevilo se nic, co by nás
okamÏitû uhodilo do oãí. V‰e bylo v bûÏném
normálu,“ dodal.
Mûfiilo se okolo domku, uvnitfi je to podle
Langa záleÏitost âEZ a âTÚ. V˘sledky musí
vûdci je‰tû propoãítat. Protokoly o mûfiení
bude mít obec k dispozici do dvou dnÛ.
PoslouÏí jako podklad pro návrh pfiípadn˘ch
dal‰ích prací, vysvûtlil Lang.
Starostovi chodí neustále nabídky od
seriózních institucí po ‰amany, Ïe v obci
provedou kvalifikovaná mûfiení. „V pátek mi
jich telefonovalo asi 200. Jeden ãlovûk nabízel,
Ïe vyÏene zlé duchy kouzly. Dále dostáváme
dopisy lidí, Ïe se za nás modlí,“ dodal.
Podle mluvãího âEZ Martina Sobotky jde o
jevy, které nejsou popsány v Ïádné odborné
literatufie. âEZ pokraãuje v hledání zdroje
záfiení.
„·ance je ale v desetinách procenta, teì je to
na âTÚ, jemuÏ jsme v úter˘ zaslali podnût k
‰etfiení,“ dodal.
Podle Sobotky je domek po proveden˘ch
úpravách „nejuzemnûnûj‰ím objektem na
svûtû“.

***

3.11.2009

Lisabon definitívne zaãne
platiÈ, Klaus podpísal

PRAHA-SME/TASR, SITA-Prezident âeskej
republiky Václav Klaus dnes oznámil, Ïe
podpísal Lisabonskú zmluvu. Hlava ‰tátu to
uviedla vo svojom vyhlásení s t˘m, Ïe voãi
verdiktu ústavného súdu má v˘hrady.
Podpis prezidenta Klausa znamená
dokonãenie ratifikácie Lisabonskej zmluvy
nielen v âR, ale aj v celej únii. âesko bolo
poslednou krajinou, kde sa ãakalo na
dokonãenie ratifikácie.
Klaus tak dnes opäÈ prekvapil novinárov aj
politikov. Podpis reformnej zmluvy, ktor˘ pri‰iel
len ‰tyri a pol hodiny po vynesení nálezu a
zdôvodnenia ãeského ústavného súdu, sa

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

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
E-mail: video.el@rogers.com

www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com

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:

ëÁBLOVA LEST   1-3
Znalec ãerné magie (Ivan Trojan) a policejní komisafi (Jifií

Dvofiák) pátrají po pachateli série rituálních vraÏd. Napínav˘
kriminální pfiíbûh inspirovan˘ existencí tajemné ëáblovy

bible. Zdá se, Ïe jde opravdu o mnohem víc, neÏ jen o jeden
lidsk˘ Ïivot. Jak dopadne nelítostn˘ souboj dobra se zlem?

Jednotlivé ãásti:
1. Noc hadÛ, 2. VraÏedn˘ kód,

3. Brána nebes.
Dále hrají: A. Geislerová, B. Munzarová, T. Vofií‰ková, V.

Dyk, H. Vagnerová, J. ·tûpánková, D. Prachafi, F. Nûmec, S.
Zindulka aj.

ReÏie J. Strach
Komplet 3 DVD.

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

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

Podzimní mozaika

Gabánková a Galvánek
v Star Portraits - TV Bravo

Televize Bravo (kanál 40, TV Rogers) vysílá tento podzim kaÏdou sobotu
od 20 hodin (reprízy jsou nedûle v 7:00 a stfieda 21:30) sérii Star Portraits.

V kaÏdé epizodû tfii umûlci mají udûlat portrét známé osobnosti jako George
Chuvalo, Margaret Trudeau, Amazing Kreskin, Roberta Bondar, Ashley

MacIssac ãi Pamela Wallin. Mezi portrétujícími umûlci jsou
i ·tefan Galvánek (http://www.starportraits.ca) a Maria Gabánková

(21. listopadu 2009, repríza 25. listopadu v 21:30).

Modlitba ve stáfií
Pane, ty ví‰ lépe neÏ já, Ïe den ode dne stárnu
a jednoho dne budu star˘.
ChraÀ mne pfied domûním, Ïe musím pfii

kaÏdé pfiíleÏitosti a ke kaÏdému tématu nûco
fiíci. Zbav mne velké náruÏivosti chtít dávat
do pofiádku záleÏitosti druh˘ch. Nauã mne,
abych byl uváÏliv˘ a ochotn˘ pomáhat, ale
abych pfiitom nevrtal a neporuãníkoval. Zdá
se mi, Ïe je ‰koda z pfiemíry své moudrosti
nerozdávat - ale ty, Pane, ví‰, Ïe bych si rád
udrÏel pár pfiátel.
Nauã mne, abych dovedl mlãky sná‰et své

nemoci a obtíÏe. Pfiib˘vá jich a chuÈ o nich
hovofiit roste rok od roku. Netroufám si prosit,
abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé,
kdyÏ líãí své nemoci, ale nauã mne trpûlivû je
sná‰et.
Také se neodvaÏuji prosit o lep‰í pamûÈ - ale

jen prosím o trochu vût‰í skromnost a men‰í
jistotu, kdyÏ se má pamûÈ neshoduje s jejich
pamûtí. Nauã mne té podivuhodné moudrosti
umût se m˘lit. DrÏ mne, abych byl, jak je jen
moÏno, laskav˘. Star˘ morous je korunní
dílo ìáblovo. Nauã mne u jin˘ch odhalovat
neãekané schopnosti a dej mi krásn˘ dar,
abych se také o nich dovedl zmínit.
Mám vrásky a ‰edé vlasy. Nechci si stûÏovat,

ale tobû, Pane, to fiíkám - bojím se stáfií. Je mi
tak, jako bych se musel rozlouãit, nemohu
zastavit ãas. PociÈuji, jak den ze dne ztrácím
sílu a pfiicházím o b˘valou krásu. Byl jsem
py‰n˘ na to, Ïe se je‰tû stále mohu mûfiit s
mlad˘mi. Teì cítím a uznávám, Ïe jiÏ toho
nejsem schopen. Byl bych smû‰n˘, kdybych
se o to pokou‰el.
Ale ty, Pane, fiíká‰: “Kdo vûfií ve mne, tomu

narostou kfiídla jako orlovi.” Dej mému srdci
sílu, abych Ïivot pfiijal tak, jak ty jej fiídí‰. Ne
mrzoutsky, ne lítostivû se skleslou náladou,
ne jako odcházející, ale vdûãn˘ a pfiipraven˘
ke v‰emu, k ãemu mû ty je‰tû povolá‰. Amen

sv. Franti‰ek Salesk˘
***

predstaviteºa EÚ pre zahraniãnú politiku.
Vytvorenie obidvoch postov predpokladá
Lisabonská zmluva. Následne môÏe Barroso
pristúpiÈ k formovaniu novej Európskej
komisie.
Rozhodnutie ústavného súdu privítal aj
predseda Európskeho parlamentu Jerzy
Buzek, podºa ktorého sa odstránila posledná
prekáÏka a ãesk˘ prezident Václav Klaus tak
môÏe podpísaÈ tento dokument a ukonãiÈ t˘m
ratifikaãn˘ proces v EÚ.
Líder britsk˘ch konzervatívcov David
Cameron je sklaman˘ rozhodnutím ãeského
ústavného súdu, na základe ktorého je
Lisabonská zmluva v súlade s Ústavou âeskej
republiky. Informovala o tom britská vysielacia
stanica BBC. Verdikt súdu odstránil poslednú
prekáÏku ratifikaãného procesu, teraz sa uÏ
ãaká len na podpis prezidenta Václava Klausa.
Cameron v‰ak dúfa, Ïe sa tak nestane.
“Samozrejme dúfam, Ïe zmluvu nepodpí‰e, “
citovala britského konzervatívca BBC.
David Cameron, ktor˘ je podºa súãasn˘ch
predvolebn˘ch prieskumov horúcim favoritom
na post britského premiéra, si vyslúÏil kritiku
od svojich európskych kolegov potom, ão
vyzval ãeského prezidenta, aby oddialil
ratifikáciu Lisabonskej zmluvy. To by mu
umoÏnilo v prípade víÈazstva vo voºbách
vypísaÈ v Británii o tejto otázke referendum.
“Obãania tejto krajiny budú veºmi frustrovaní
a nahnevaní, Ïe Írsko mohlo o tejto zmluve
hlasovaÈ dvakrát a oni ani raz,” vyhlásil
nedávno Cameron pre BBC.
Cameronovi konzervatívci v prieskumoch
verejnej mienky vysoko vedú nad vládnymi
labouristami premiéra Gordona Browna a je
pravdepodobné, Ïe zvíÈazia v budúcoroãn˘ch
parlamentn˘ch voºbách, priãom Cameron sa
stane premiérom. Parlamentné voºby sa v
Británii musia uskutoãniÈ najneskôr v júni
2010. Ich termín tradiãne vyhlasuje úradujúci
premiér a túto právomoc ãasto vyuÏíva na to,
aby mala jeho strana v tom ãase ão najväã‰ie
‰ance na úspech.
Chronológia procesu schvaºovania
Lisabonskej zmluvy v âesku
1. apríla 2008 - Poslanecká snemovÀa v prvom z
troch ãítaní schválila Lisabonskú zmluvu. Proces
schvaºovania sa posunul do v˘borov. Dolná
komora ãeského parlamentu tak síce zaãala
ratifikaãn˘ proces, ale s neist˘m záverom.
Dôvodom bol rezervovan˘ postoj vládnucej ODS,
ktorá sa rozhodla ratifikaãn˘ proces preru‰iÈ a
poÏiadaÈ ústavn˘ súd o preskúmanie súladu
zmluvy s ãeskou ústavou.
24. apríla 2008 - Obãianski demokrati, ktorí majú
v Senáte väã‰inu, podºa oãakávania v hornej
komore parlamentu odhlasovali, aby pred
rozhodnutím Senátu o ratifikácii Lisabonskej
zmluvy súlad ãi nesúlad tohto dokumentu s ãeskou
ústavou posúdil Ústavn˘ súd âR v Brne.
31. októbra 2008 - Ústavn˘ súd âR na ÏiadosÈ
prezidenta Václava Klausa odloÏil pojednávanie
o súlade Lisabonskej zmluvy s ãeskou ústavou.
Pôvodne sa mal touto otázkou zaoberaÈ 10.
novembra, sudcovia v‰ak stanovili nov˘ termín
25. novembra.
26. novembra 2008 - âesk˘ ústavn˘ súd rozhodol,
Ïe Lisabonská zmluva nie je v rozpore s ãesk˘m
ústavn˘m poriadkom, aj keì sudcovia uviedli, Ïe
neposudzovali reformnú zmluvu EÚ ako celok,
ale iba tie jej ãasti, na ktoré upozorÀoval Senát.
Ústavn˘ súd t˘mto rozhodnutím umoÏnil
dvojkomorovému parlamentu, aby Lisabonskú
zmluvu prijal e‰te predt˘m, ako âesko prevzalo
rotujúce predsedníctvo v EÚ 1. januára 2009.
9. decembra 2008 - âeskí poslanci po necel˘ch
dvoch hodinách preru‰ili debatu o ratifikácii
Lisabonskej zmluvy a pomerom hlasov 159:8
rozhodli, Ïe sa k nej vrátia aÏ 3. februára 2009.
10. decembra 2008 - Po Poslaneckej snemovni,
ktorá rozhodovanie o Lisabonskej zmluve odloÏila
na február, podobn˘ odklad ratifikácie odhlasoval
aj Senát.
18. februára 2009 - Poslanecká snemovÀa
ústavnou väã‰inou hlasov schválila Lisabonskú
zmluvu EÚ. Za ratifikáciu zmluvy hlasovalo 125
poslancov, proti bolo 61 zákonodarcov. Na
ratifikovanie bolo potrebn˘ch najmenej 120 hlasov.
19. marca 2009 - Poslanecká snemovÀa schválila
zavedenie tzv. viazaného mandátu vlády. Senát
ho schváli 6. mája. Prezident Václav Klaus na
novelu nereagoval.
6. mája 2009 - âesk˘ Senát schválil Lisabonskú
zmluvu EÚ. Dokument musí e‰te podpísaÈ
prezident Václav Klaus, ktor˘ poãká na ìal‰ie
rozhodnutie Ústavného súdu âR, na ktor˘ sa

chce opäÈ obrátiÈ skupina zákonodarcov z ODS.
1. septembra 2009 - predloÏila skupina senátorov
(väã‰ina ODS) Ústavnému súdu návrh na zru‰enie
novely zákonov o rokovacích poriadkoch
Poslaneckej snemovne a Senátu, ktorá upravovala
tzv. viazan˘ mandát vlády.
29. septembra 2009 - Ani verejn˘ apel predsedu
ODS Mirka Topolánka z Bruselu, a ani telefonáty
od straníckych kolegov nezabránili skupine
senátorov prevaÏne z ODS v tom, aby ústavnému
súdu v Brne podali novú ústavnú sÈaÏnosÈ pre
údajn˘ nesúlad Lisabonskej zmluvy s ãeskou
ústavou.
1. októbra 2009 - Ústavn˘ súd âeskej republiky
zaslal obom komorám parlamentu a prezidentovi
Václavovi Klausovi kópie sÈaÏnosti skupiny
senátorov, ktorí tvrdia, Ïe Lisabonská zmluva
odporuje ãeskej ústave. ÚS vyzval ústavné
in‰titúcie, aby sa k veci do dvoch t˘ÏdÀov písomne
vyjadrili. Od 29.9.2009, keì sÈaÏnosÈ pri‰la na
ÚS, do‰lo k rozhodnutiu, Ïe návrh bude
preskúman˘ prednostne, aj keì o to senátori
nepoÏiadali.
6. októbra 2009 - Ústavn˘ súd âeskej republiky
odmietol návrh skupiny senátorov na zru‰enie
novely zákonov o rokovacích poriadkoch
Poslaneckej snemovne a Senátu. Novela zavádza
takzvan˘ viazan˘ mandát, ktor˘ podmieÀuje súhlas
vlády s prechodom právomocí na Európsku úniu
schválením v oboch komorách parlamentu.
9. októbra 2009 - âesk˘ prezident Václav Klaus
Ïiadal ako podmienku pre podpísanie reformnej
zmluvy EÚ pre âeskú republiku v˘nimku z Charty
základn˘ch práv Európskej únie, ktorá je pripojená
k Lisabonskej zmluve, aby si tak âeská republika
zaruãila nespochybniteºnosÈ Bene‰ov˘ch
dekrétov.
29. októbra 2009 - Európski lídri na summite
Európskej únie v Bruseli vyhoveli poÏiadavke
âeskej republiky na získanie v˘nimky z Charty
základn˘ch práv, ktorá je súãasÈou Lisabonskej
zmluvy.
3. novembra 2009 - Lisabonská zmluva a ìal‰ie
ãlánky Zmluvy o Európskej únii nie sú v rozpore s
Ústavou âeskej republiky. Rozhodol o tom ãesk˘
ústavn˘ súd, ktor˘ zamietol aj ìal‰ie body sÈaÏnosti
skupiny ãesk˘ch senátorov.

***
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MÛj pfiítel Bob
V prosinci tomu bude 41 let, co jsme zaãali nov˘ Ïivot v
Kanadû, ve  Winnipegu. Ten veãer, kdy nás vezl Charlie
Lamont z leti‰tû do hotelu Empire komentovala moje Ïena
‰eptem pln˘m zdû‰ení. Na ulicích leÏel sníh a teplota byla
-20° Celsia, ale byli jsme ve svobodné zemi, zvûdavi na to, co
nás ãeká. Tak letité v˘roãí si snad zaslouÏí nûco vzpomínek.
A ty nemohou se obejít  bez vzpomínky na kamaráda Ladislava.
Na na‰em pfiátelství mûlo nemal˘ vliv na‰e záliba v

náv‰tûvách tanãíren, odpoledních i noãních, za jednoznaãn˘m
úãelem dopfiát na‰emu mládí co si zaslouÏí. MÛj pfiítel byl
pûkné postavy a snad proto, Ïe jeho pleÈ byla snûdá, v
kombinaci s jeho atletickou mohutností, promûnil se z
Ladislava v Boba. Zrak nemûl skvûl˘, ale nerad nosil br˘le a
po pfiíchodu do podniku pfiikládal prostfiedníky ke koutkÛm
oãí, ãímÏ ponûkud mûnil ohnisko jejich pohledu, kter˘
zamûfioval na pfiítomné taneãnice.
V této chvíli jako nûjaké pestré korálky navlékám na niÈ ãasu

nespoãet spoleãn˘ch náv‰tûv praÏsk˘ch tanãíren a barÛ. Jen
ta jména uvádûjí moje staré srdce do rychlej‰ího bûhu:
Tatran, Radiopalác, Astra, Alfa, Vltava, Alhambra, Savarin,
Pût P, Kosí hnízdo ba i Park kultury a oddechu J. Fuãíka.
Byly to ãasy tûch mnohoslibn˘ch let ‰edesát˘ch, kdy jako je

uÏ cítit ve vzduchu jaro na konci února, zvûdavost a vzru‰ení
z mûnících se pomûrÛ a snad i svobody  vanula jiÏ praÏsk˘mi
ulicemi. Tûmi jsme se vraceli s Bobem domÛ za tûch veãerÛ
a nocí, kdy na‰e snaha po absolutní dohodû se sleãnami a
Ïenami, jak jsme doufali spfiíznûn˘ch du‰í, nijak valnû
nedopadla. Byly ale i veãery a po nich dny, kdy tomu bylo
právû naopak.
âas plynul a Ïivot stával se svobodnûj‰ím a bohat‰ím.

Zaãala hrát divadla mal˘ch forem a leccos se mohlo, co dfiíve
se nesmûlo. A pfiib˘valo dfiíve nemysliteln˘ch událostí, které
jsme my díky svému mládí vnímali  velmi intenzivnû.
Skonãil jsem univerzitu, nastoupil do vcelku pfiíjemného

zamûstnání na âSAV a Bob exceloval ve svém oboru, tehdy
nûco na zpÛsob programování a poãítaãov˘ch simulací.
A ten ãas vykvetl do jara a v‰ude radost a nad‰ení a nadûje,

navíc pûkné poãasí.
Ale pak byl srpen.
âasnû ráno toho osudového dne  byl to Bob, kter˘ mi

telefonoval: -PrÛser! Jsou tady!-   -Kdo?- ptal jsem se rozespal˘
-Rusáci!-
PÛl hodiny nato, do rána  prosvûtlovaného sluncem

prodírajícím se jemnou mlhovinou ranní oblaãnosti, jsme se
se‰li. Bob bydlel asi sto metrÛ od na‰eho domu. PafiíÏskou
tfiídou vydali jsme se na Václavské námûstí, na to místo
nabízející nám nejedno a nejednou pfiíjemné místo s hudbou
a pfiítomností pohledn˘ch sleãen a paní.
Námûstí bylo plné lidí, tankÛ, motorov˘ch vozidel. Prodrali

jsme se aÏ k Radiopaláci a já si vzpomnûl na volání o pomoc
ze stejného místa v kvûtnu 1945. Na tancích a obrnûn˘ch
vozech sedûli mladí vojáci a vypadali vyjevenû, zmateni
plivanci a nadávkami obyvatel. A otázkami volan˘mi na nû v
jejich jazyce.
Protlaãili jsme se aÏ k budovû Rozhlasu.  NezÛstali jsme tam

ale dlouho. Metr nad na‰imi hlavami vyhloubily v omítce dÛlky
dvû kulky. Krátce nato ‰el ulicí prÛvod nesoucí zkrvavenou
ãeskoslovenskou vlajku ...
Neuplynul mûsíc a se Ïenou jsme se rozhodli. Tady to nemá

smysl, tfieba pomyslet na synka. A pak jsem nûkolik veãerÛ
trávil u Boba, kter˘, znající solidnû angliãtinu, pomáhal mi
sepisovat Ïádosti na cizí univerzity a na jeden ústav v
australské Canbefie.
„Nech si pfieloÏit diplom a v‰echny zkou‰ky!“ pravil naléhavû.
V té dobû uÏ mûl pfiíslib postgraduálního studia na americké

univerzitû. Od nûho jsem tehdy usly‰el prvnû termín poãítaãové
simulace Monte Carlo. Jeho pomoc, kterou mi poskytl, byla
nedocenitelná. Odjel pak do USA studovat dfiív neÏ my jsme
vyrazili do Vídnû. Je‰tû mi staãil sdûlit svoji adresu.
Po usazení ve Winnipegu vymûnili jsme si nûkolik dopisÛ.

Liboval si, jak jsou ãerno‰ské dívky anatomicky zajímavé.
Ano, byl to on, Bob.
Nûkolikrát jsme si napsali. Pak korespondence ustala. Vûdûl

jsem jenom, Ïe Ïije v New York City. A my se pfiestûhovali do
Vancouveru.
KdyÏ jsme pak v roce 1993 pfiijeli do USA za synem a na tfii

dny se ocitli v New Yorku, nejenÏe jsem pln˘mi smysly to
mûsto obdivoval, ale v telefonním seznamu vyhledal Bobovo
jméno. Teì si fiíkal Lee.
Zatelefonoval jsem na uvedené ãíslo.
Star‰í hlas na mÛj dotaz sdûlil, Ïe Lee je t.ã. tedy 7. záfií 1993

v Metropolitan hospital.
Syn, kter˘ fiídil automobil ponûkud se zalekl moÏnosti do

‰pitálu v newyorském provozu zajet a tak mi zÛstal jen
telefonick˘ kontakt. (A taky mû napadlo, zda by jej taková
náv‰tûva potû‰ila. Nevûdûl jsem v jakém je stavu)
Po návratu domu jsem mu zatelefonoval. Bob uÏ byl doma.

Nemohl jsem jeho hlas poznat. Povídal, Ïe je nemocen. KdyÏ
byl na vrcholu své kariéry a stal se finanãním poradcem D.
Rockefellera, zemfiel mu otec a rozvedl se. V nûkolika dnech
ho to zmohlo, upadl do deprese. Musí teì brát léky. UÏ to trvá
nûkolik let, vydûlával veliké peníze a ty jsou bezmála pryã.

Navrhl, Ïe si budeme jen posílat karty o Vánocích a
Velikonocích. Zaãíná psát knihu, to mu dûlá dobfie, aÏ skonãí,
ozve se a pak si mÛÏeme znovu  telefonovat. Napadlo mû,
zda se nestydí za svÛj hlas nemocného ãlovûka, on, Atlas a
Don Juan na‰ich mlad˘ch ãasÛ.
Napsali jsme si je‰tû asi jednou nebo dvakrát. Pak jsem

zatelefonoval na stejné ãíslo jak tehdy v N.Y. Nikdo to nebral,
ani ten neznám˘ muÏ, ani Bob-Lee. Ani pak, za t˘den.  Dávno
uplynuly Vánoce a nedo‰la Ïádná jeho karta.
Myslím, Ïe BobÛv  Ïivot byl díky jeho velikému talentu

bohat˘. Rychl˘, úspû‰n˘, stejnû jako dramatick˘. O pfiíãinû
jeho skonu se mohu jenom domnívat. Mám ale zato, Ïe
domnûnka není vyslovenû mylná.
MÛj ãas dospûl k sedmdesáti letÛm trvání, o mnoho let více

neÏ Ïivot BobÛv.
Jeho konec asi nebyl závidûníhodn˘. Na otázku, zda v‰e to

ohromující, co mu pfiedcházelo, je dostateãn˘m, aby vyrovnalo
zobáãek na vahách Ïivota, nedovedu si odpovûdût...

Vladimír Cícha - Vancouver
 *  *  *

Rakousko rehabilitovalo dezertéry
z wehrmachtu

VÍDE≈ -Lidovky 23. 10. 2009 -(zaslal L. Müller)-
Rakousk˘ parlament po 64 letech rehabilitoval dezertéry
z druhé svûtové války. Vût‰inou poslancÛ vládní koalice
pfiijal parlament ve stfiedu veãer zákon ru‰ící rozsudky
nacistick˘ch soudÛ nad vojáky, ktefií odmítli bojovat za
vÛdce a velkonûmeckou fií‰i, k níÏ tehdy Rakousko
patfiilo. Zákon ukonãuje ‰est desítek let debat, odkladÛ
a vytáãek, které obdobné snahy dosud brzdily.
„Vzhledem k tomu, Ïe od konce války ubûhlo jiÏ 64 let,
jde o rozhodnutí ryze symbolické,“ prohlásila ministrynû
spravedlnosti Claudia Bandionová-Ortneová.
„Paragrafy nezmûní srdce lidí, ale mohou zmûnit znalost
a nahlíÏení na vlastní historii,“ dodala. Rakousko bylo
pfiipojeno k Nûmecké fií‰i v roce 1938 a zhruba 270 tisíc
Raku‰anÛ bojovalo v Hitlerovû armádû. Podle agentury
DPA nacistické soudy rozhodly bûhem války odhadem
o 4000 rozsudcích smrti pro Raku‰any, ktefií utekli z
wehrmachtu. Z toho jich aÏ 1400 bylo vykonáno.
Pfiijat˘ zákon anuluje ve‰kerá usnesení soudÛ SS,
vojensk˘ch soudÛ a zvlá‰tních soudÛ z doby války,
která se t˘kala vojensk˘ch dezertérÛ, odbojáfiÛ,
odmítaãÛ sluÏby z dÛvodu svûdomí a dal‰ích údajn˘ch
zrádcÛ. Dále ru‰í rozsudky tûchto tribunálÛ, které
odsuzovaly osoby s dûdiãn˘m handicapem ke sterilizaci
nebo k potratÛm na základû zákonÛ o ãistotû rasy.
Rehabilitace se t˘ká jak Raku‰anÛ, tak cizincÛ, pokud
byli odsouzeni na nynûj‰ím rakouském území. Pouze
rozsudky t˘kající se homosexuality nebyly rehabilitovány
plo‰nû, ale budou posuzovány pfiípad od pfiípadu. Stalo
se tak s cílem nezprostit viny za pfiípady zneuÏívání
nezletil˘ch, které jsou trestné i nyní. Rakousko
stfiedeãním usnesením následovalo Nûmecko, které
nacistické verdikty nad váleãn˘mi dezertéry zru‰ilo uÏ
v roce 2002. V âeské republice ani na Slovensku
dosud k Ïádnému plo‰nému zru‰ení rozsudkÛ nad
odpíraãi vojenské sluÏby nedo‰lo. KaÏd˘ pfiípad je
projednáván individuálnû.

***

charakteru. Hrozí mu osm let vûzení.
V bfieznu leto‰ního roku vyslala Synodní rada na Kubu
skupinu tfií zástupcÛ. Byli jimi Bernard Martin (emeritní
faráfi na Vsetínû), Jan Dus (faráfi v Poliãce) a Reynaú
Santiago (mexick˘ faráfi). Tato skupina se s dr. Ferrerem
setkala a velmi na ni zapÛsobila práce, kterou pro své
spoluobãany on a jeho paní konají. Právû pro tyto
osobní kontakty s dr. Ferrerem jsme se rozhodli ke
dvojímu kroku: vyzvali jsme ãleny svého sboru k
pfiímluvn˘m modlitbám za Darsí Ferrera a jeho rodinu,
dále jsme odeslali kaÏdému poslanci Poslanecké
snûmovny Parlamentu âR pfiiloÏen˘ dopis. Vás bychom
chtûli poÏádat o podporu:
Pfiedev‰ím Vás zveme, abyste se pfiipojili k pfiímluvn˘m
modlitbám. Budeme rádi, pokud se také rozhodnete
napsat ve prospûch dr. Ferrera dopis ãi jakkoli jinak v
jeho prospûch vystoupit.
S ohledem na dr. Ferrera Vás prosíme, abyste nás
sdûlili, pokud uãiníte jak˘koli krok (e-mail:
policka@evangnet.cz). V˘znamné jiÏ bude, kdyÏ pfii
nedûlních ohlá‰kách zazní informace o jeho situaci a
v˘zva k modlitbám. Pro jeho manÏelku i pro nûj bude
posilou vûdût, Ïe se za nû pfiimlouváte. Více informací
získáte na následujících webov˘ch stránkách:
Jan Dus, farář v Poličce, Jarmil Feltl, kurátor
Monika Žárská, ACAT, Pohořelec 26, 118 00
Praha 1
acatpraha@seznam.cz
www.acat.ecn.cz

***

Koncert Borise Krajného
a Felixe Slováãka v Montrealu

V pfiedveãer státního svátku âR uspofiádal montrealsk˘
konzulát âR k v˘roãí 28. fiíjna jedineãn˘ koncert Borise
Krajného a Felixe Slováãka. Tento koncert vynikající
úrovnû se konal v pfiekrásném sále historické kaple
Bon-Pasteur, kter˘ má vynikající akustiku a vzhledem
k jeho velikosti nevyÏaduje Ïádné zvukové aparatury.
Generálni konzulka âR, paní Jaroslava Jeslínková,
srdeãnû pfiivítala u vchodu v‰echny hosty, a pfied
zahájením koncertu uvítala také v obou oficiálních
jazycích Kanady v‰echny diplomatické zástupce dal‰ích
zemí, a nastínila historii a v˘voj âeskoslovenska a
âeské republiky od roku 1918 aÏ po dne‰ek, kdy âR
pfiedsedala prvních ‰est mûsícÛ Evropské Unii.
Tento koncert uspokojil i ty nejnároãnûj‰í posluchaãe.
Ve skladbách od 17. do 21. století byli zastoupeni Carl
Stamitz, Johann Sebastian Bach, Alessandro Marcello,
Felix Mendelssohn Bartholdy, Zdenûk Fibich, Bedfiich
Smetana, Artie Shaw, Claude Debussy, Fryderyk
Chopin, Darius Milhaud, Manuel de Falla, Ronald Binge,
Jaroslav JeÏek, Ennio Morricone, a dal‰í. Vûfiím, Ïe
v‰ichni posluchaãi v dal‰ích kanadsk˘ch mûstech byli
ãi budou nad‰eni jako v Montrealu, protoÏe o tomto
koncertu se dá mluvit jen v superlativech.
O kvalitách a pfiednesu Borise Krajného jako jednoho
ze ‰piãkov˘ch svûtov˘ch pianistÛ, kter˘ ãasto jezdí do
Kanady, vûdûl snad kaÏd˘. Felixe Slováãka jsme v‰ak
vidûli v Montrealu poprvé, a i ty ktefií jej znali jiÏ dávno,
pfiekvapil klasickou hudbou. Souhra klavíru s klarinetem
ãi saxofonem dodala skladbám opravdu kouzelnou
intonaci. Posluchaãi odmûÀovali oba umûlce po kaÏdé
skladbû boufiliv˘m potleskem a na závûr koncertu
boufiliv˘mi ovacemi ve stoje, takÏe jsme si vychutnali
je‰tû nûkolik dal‰ích krásn˘ch pfiídavkÛ. Moc jsem
litoval Ïe jsem si nevzal na koncert videokameru a
nezachytil tyto jedineãné okamÏiky, byla by to vzpomínka
na cel˘ Ïivot. Po koncertu následovala recepce, pfii
které se lidé mohli setkat s obûma umûlci. Vfielé díky
konzulátu a Generální konzulce, paní J.Jeslínkové za
nádherné záÏitky.
Doufám, Ïe se pfií‰tí rok podafií uspofiádat dal‰í kanadské
turné Felixe Slováãka. AÏ pojedeme do Prahy, tak si
nenechám ujít pfiíleÏitost nav‰tivit jeho vystoupení. Felix
Slováãek je jiÏ dávno ãeská legenda, a právem patfií
mezi svûtové ‰piãkové hráãe klarinetu a saxofonu
(dokonce hrál i pro královnu). KdyÏ vloni pfiijel poprvé
do Kanady, kdy doprovázel K. Gotta na kanadském
turné, tak jsem si zajel do Toronta abych jej mohl zase
po ãtyriceti letech vidût a sly‰et. Myslím Ïe Zlín mÛÏe
b˘t hrd˘ nejen na rod BaÈÛ, ale i na Felixe Slováãka,
kter˘ se tam narodil 23. kvûtna 1943.

Láìa Kfiivánek - Montreal
***

âesk˘ ACAT informuje - fiíjen 2009
VáÏení ãlenové a pfiíznivci hnutí ACAT (kfiesÈané proti
trestu muãení a trestu smrti), pfiedkládám Vám po
dohodû s faráfiem sboru âeskobratrské církve
evangelické v Poliãce v˘zvu k pfiímluvn˘m modlitbám a
ãinÛm na podporu kubánského lékafie Darsí Ferrera.
Byla formulována v srpnu tohoto roku, a pan Ferrer je
stále je‰tû ve vûzení. Pfiikládám i dopis poslancÛm, k
nûmuÏ je moÏno se je‰tû pfiipojit. S nashromáÏdûn˘mi
podpisy se spolu se sborem v Poliãce obrátíme na
nûkteré poslance a pfiedám je rovnûÏ kubánskému
velvyslanectví v Praze.
Milé sestry, milí bratfii,
byli jsme zasaÏeni zprávou o zatãení dr. Darsí Ferrera.
Tento kubánsk˘ lékafi se vûnuje péãi o chudé a boji za
lidská práva na Kubû. Pomáhá rodinám z venkova,
které nouze zahnala do Havany, v hlavním mûstû v‰ak
Ïijí ilegálnû, v ohromné bídû a v nebezpeãí.
Dr. Ferrer byl zatãen 22. ãervence tohoto roku. Údajn˘m
dÛvodem byl nákup dvou pytlÛ cementu a dvou
hliníkov˘ch oken na ãerném trhu. Podobné obchody
jsou v‰ak na Kubû bûÏnou praxí, kterou si vynucuje
tamní ekonomická situace. Nepochybujeme o tom, Ïe
vlastní dÛvody zatãení dr. Ferrera jsou politického
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Foto Jany Ulrychové z poloviny 70. let

Zaslala H. Pelnářová

e-mail

e-mail

e-mail

Naděje na postup českých fotbalistů na ME v

roce 2012. (e-mail)

e-mail

e-mail

 Milé pfiekvapení
Dûdeãek si zavolá vnuka a  fiíká: „KdyÏ mi donese‰ nenápadnû
jednu tu modrou pilulku co má tatínek vnoãním stolku, tak zítra
u snídanû najde‰ pod talífikem stokorunu,“
Vnuk  udûlal co dûdeãek chtûl a tû‰il se na snídani. Ráno u
snídanû se vnuk  opatrnû podíval pod talífiek a byla tam
tisícovka.
Naklonil se k dûdeãkovi  a po‰eptal mu: „Dûdo, ale fiíkal jsi
stovku a je tam tisícovka,“
„Já  vím“  fiekl dûdeãek „tûch devût stovek je od babiãky”.

***

Ivan Mládek - O impotenci
Neskuteãné pfiednosti muÏské impotence (podle Ivana
Mládka): “Nechápu muÏe, ktefií si dûlají vrásky se slábnoucí
potencí. Mnozí uÏívají rizikovou viagru, nûktefií se dávají na
alkohol, jsou i tací, ktefií jsou schopní z tohoto dÛvodu spáchat
sebevraÏdu. Jak jsou v‰ichni pom˘lení! Nepochopili, Ïe teprve
s impotencí zaãíná muÏ naplno Ïít. Zaãne byt moudr˘m a
rozváÏn˘m, nepfiedvádí se trapnû pfied Ïenami rychlou jízdou
ãi adrenalinov˘mi sporty, neztrácí vût‰inu drahocenného
ãasu honbou za uspokojováním jedné jediné Ïivoãi‰né potfieby
a zaãíná se plnû vûnovat smyslupln˘m ãinnostem.
Nejvût‰í vynálezy, objevy, svûtová literární a hudební díla a
nesmrtelné obrazy stvofiili muÏi, které uÏ nezajímaly Ïeny. JiÏ
impotentní Pythagoras, Edison, Smetana, Leonardo da Vinci,
Divi‰, Mendûlejev, Einstein a dal‰í odkázali lidstvu takové
hodnoty, které by zmítáni pohlavním pudem tûÏko vytvofiili.
Neb˘t muÏské impotence, nebyl by trojúhelník, Ïárovka,
Prodaná nevûsta, Mona Lisa, hromosvod, tabulka prvkÛ,
teorie relativity, ... JoÏin z baÏin.
A i kdyÏ se jako impotenti nestanete svûtov˘mi velikány,
sklízíte minimálnû plody, které vám zkvalitÀují Ïivot. Pfied
manÏelkou se kvÛli své potfiebû nemusíte nedÛstojnû
poniÏovat luxováním, utíráním nádobí ãi vû‰ením záclon a
nebo v opaãném pfiípadû vás uÏ manÏelka neobtûÏuje, protoÏe
ví, Ïe to nemá smysl. A uÏ vás kamkoliv pustí! Ani ji nevadí,
Ïe pfiespíte u kamaráda a nebo obãas osaháte kolegyni v
práci.
TakÏe, slábnoucí muÏi, buìte bez obav, máte pfied sebou
radostnou budoucnost!”

***

E-mail: Autor Jaroslav Dudek

E-mail: Autor Jaroslav Dudek

Nemohu dnes odpovûdût na Ïádné e-maily.
Nûco se zhroutilo na mém poãítaãi.

A ztratila se mi my‰.
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Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
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www.zpravy.ca
www.zpravy.org

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF
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***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com
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Zemfiel legendární
Franti‰ek Vesel˘

PRAHA - V pátek ráno 30. fiíjna se zastavilo
srdce jednoho z nejvût‰ích slávistÛ v‰ech
dob. Do fotbalového nebe ode‰el
legendární útoãník a mistr Evropy z roku
1976 Franti‰ek Vesel˘. Bylo mu pouh˘ch
‰edesát pût let.
Franti‰ek Vesel˘ odehrál nejvíce zápasÛ

ve slávistickém dresu v celé historii klubu.
Nastoupil do 920 utkání, z nichÏ 404 bylo
ligov˘ch, ve Slavii pÛsobil v letech 1965 -
1980. Po odchodu ze Slavie nastupoval v
dresu Rapidu VídeÀ.
Jako první fotbalista se dotkl míãe na

novém stadionu v Edenu, kdyÏ 7. kvûtna
2008 provedl v historické replice
slávistického dresu slavnostní v˘kop
prvního utkání proti Oxfordu.
Cel˘ svÛj Ïivot proÏíval s ãervenobíl˘mi

barvami kaÏd˘ okamÏik jejich fotbalov˘ch
utkání, v hledi‰ti nikdy nechybûl, jezdil i na
utkání, která Slavia hrála venku.
Za Slavii hrával v padesát˘ch letech jeho

otec a jeho syn, také Franti‰ek, hrál ve
Slavii v první polovinû devadesát˘ch let.
Do Slavie ho pfiivedl trenér Emil Seifert,

se kter˘m pozdûji v Dukle Praha získal
mistrovsk˘ titul.

Franti‰ek Vesel˘ se vrátil do Slavie, se
kterou bojoval o návrat do nejvy‰‰í soutûÏe,
coÏ se nakonec Slavii podafiilo. Po vítûzném
utkání s Plzní ho fanou‰ci nosili nad hlavami.
Za reprezentaci nastoupil poprvé v roce

1965, nosil reprezentaãní dres dvanáct let
aÏ do roku 1977. V reprezentaci odehrál
34 utkání a vstfielil 3 branky. Úãastnil se
MS 1970 a vítûzného ME 1976.
Mezi jeho nejvydafienûj‰í zápasy patfiilo

utkání o postup na MS 1970 proti Maìarsku,
kdy získal penaltu a sám vstfielil druhou
branku. V roce 1976 získal v Bûlehradû
titul mistra Evropy, v semifinále proti
Nizozemí odehrál parádní zápas, nahrál
na jednu branku Nehodovi a druhou vstfielil
sám.
Ve Slavii nosil kapitánskou pásku a

odehrál v ní nejvíce zápasÛ ze v‰ech
slávistÛ v historii.Vítûzslav Hou‰ka v knize
Vûãná Slavia jeho hru charakterizoval takto:
„Neustále mátl sv˘m stráÏcÛm hlavu.
Nebûhával po jedné trati, fluktuoval z kfiídla
na kfiídlo, centroval levou i pravou, pádil
stfiedem, kliãkoval, rozehrával, pfiihrával,
unikal, vnikal, pronikal, stfiílel. Byl
nepostiÏiteln˘ jako vlna v mofii, byl
nepolapiteln˘ jako srna, byl nepotlaãiteln˘
jako my‰lenka.“
Ve Slavii vstfielil 250 gólÛ, z toho 61

ligov˘ch. Kariéru v se‰ívaném dresu
uzavfiel Franti‰ek Vesel˘ aÏ v
neuvûfiiteln˘ch 37 letech. Po skonãení
kariéry nastupoval za t˘m internacionálÛ.
âest jeho památce!

TZ - Slavia Praha
***

Slavia vybojovala ve
Valencii cenn˘ bod

FC Valencia-Slavia Praha 1:1
Právo-Karel Felt-Valencie Fotbalisté Slavie
ve ãtvrtek veãer ‰okovali Valencii. Po
v˘borném v˘konu zejména v prvním poloãase
si odváÏejí z trávníku nejvût‰ího favorita
skupiny B Evropské ligy první a velice cenn˘
bod, kter˘ jim je‰tû zachovává postupovou
nadûji. Zodpovûdnû hrající slávisté pfiíli‰
profesorsky hrající domácí málem potrestali,
ale sudí jim nejprve neuznal branku pro ofsajd.
Gólu se doãkali po necelé pÛlhodinû. Hlou‰ek
utekl po levé stranû, zbavil se Miguela a
Naumov jeho pfiihrávku umístil k tyãi. A mohlo
b˘t je‰tû veseleji, jenÏe jeho dal‰í pokus uÏ
domácí obrana zblokovala. Po hodinû hry
pfii‰el kanon˘r David Villa a po trestném kopu
Pabla Hernándeze hlavou vyrovnal Navarro.
Tlak domácích narÛstal, ale hosté stateãnû
odolávali. V 76. min. v‰ak Ragued po faulu na
Baraju uvidûl druhou Ïlutou, a tudíÏ ãervenou
kartu.Z trestného kopu pak Villa trefil tyã.
Dal‰í tutovku zahodil Mata. Pût minut pfied
koncem ukázal sudí ãervenou kartu i
domácímu miláãkovi Villovi za oplácení po
faulu Vomáãky. Pablo Hernádez pak z
trestného kopu trefil bfievno.
„Pfied zápasem bych bod bral, teì fiíkám, Ïe
je to ‰koda. Mûli jsme i na tfii body,“ ohlédl se
kouã Slavie Karel Jarolím za utkáním.
Branky: 63. Navarro - 28. Naumov. Rozhodãí
Gumienny (Belg.), Ïluté karty: Mathieu -
Ragued, Hlou‰ek, Trapp, Vomáãka, ãervené:
85. Villa - 76. Ragued, 20 000 divákÛ, poloãas
0:1.

***

Sparta utnula ãernou sérii a
stále Ïiví nadûji

 Sparta Praha-CFR KluÏ 2:0
Právo-Radek Malina-PraÏané doma vyhráli
po ‰esti letech. Fotbalová Sparta doma po
nebojácném v˘konu vãera porazila
rumunskou KluÏ a v˘raznû resuscitovala
nadûje na postup ze skupiny. Vítûzstvím utnuli
ãernou sérii, neboÈ doma v zápase skupiny
evropsk˘ch pohárÛ vyhráli naposledy v
prosinci 2003. KdyÏ PraÏané poprvé zaútoãili,
pfiipravili soupefii ‰ok: na Ku‰nírÛv centr zprava
v 15. min. si na malém vápnû naskoãil Kucka
a hlavou skóroval. Statickému soupefii pak
srazil vaz Hubník. Pfiím˘ kop Kaloudy pfiizvedl
Deac do chumlu na velkém vápnû, kde poslal
Kucka míã za obranu k Hubníkovi. Jeho
hlaviãku gólman vyrazil, pfii doráÏce uÏ byl
bezmocn˘. Branky: 15. Kucka, 32. Hubník.
Rozhodãí Nikolajev (Rus.), Ïluté karty Ku‰nír,
Kalouda - Traoré, Cadú, Deac, Nuno Claro,
10 134 divákÛ, poloãas 2:0.

***
Evropská liga

Skupina B
1. Lille 3 3 1 0 9:2 7
2. Valencie 3 1 2 0 5:4 5
3. Janov 3 1 0 2 4:6 3
4. Slavia 3 0 1 2 2:8 1

***

Skupina K
1. Eindhoven 3 2 1 0 4:2 7
2. Sparta 3 1 1 1 4:3 4
3. KluÏ 3 1 0 2 2:3 3
4. KodaÀ 3 1 0 2 1:3 3

Gambrinus liga
Zatímco Slavia zahrála skvûle ve Valencii, v
lize se stále trápí. V 12. kole prohrála po druhé
za sebou doma, tentokrát s Olomoucí 1:2,
kdyÏ nastfielila ãtyfii tyãe. O t˘den pozdûji
prohráli se‰ívaní v Pfiíbrami brankou obránce
Pla‰ila, kdyÏ opût mûli pfivahu 0:1. Sparta
prohrávala na Strahovû v 12. kolo se
stfiíÏkovsk˘mi Bohemians v poloãase 1:2. ale
nakonec zvítûzila 3:2. V utkání s Ostravou
chtûly oba t˘my vyhrát. První se trefil z hanice
‰estnáctky ostravsk˘ Daniel Tchufi, vzápûtí
v‰ak vyrovnal Îofãák z penalty. Vedoucí
Teplice zaváhaly doma s Boleslaví remízou
2:2, ale zvítûzily na Kladnû 2:0. Druh˘ Jablonec
dvakrát vyhrál 1:0, nejprve v Brnû pak doma
se StfiíÏkovem.

Ostatní v˘sledky: 12. kolo: Budûjovice-
PlzeÀ 0:0, Slovácko-Kladno 2:0. Liberec-
Pfiíbram 1:0, Ostrava-Bohemians 1905 3:1.
13. kolo: Bohemians 1905-Liberec 0:1, Mladá
Boleslav-Slovácko 3:2, Olomouc-âeské
Budûjovice 2:0, PlzeÀ-Brno 1:1.

***

Slovenská CorgoÀ liga
14. kolo: FK Senica-M·K Îilina 0:1 (0:0),
MFK Dubnica-Tatran Pre‰ov 1:0, Dunajská
Streda-MFK PetrÏalka 3:2, FC Nitra-MFK
Ko‰ice 4:0, Banská Bystrica-MFK
RuÏomberok 1:1, Slovan Bratislava-Spartak
Trnava 1:1.
15.kolo: Tatran Pre‰ov-Dunajská Streda 0:0,
Spartak Trnava-M·K Îilina 1:1, MFK Dubnica-
FK Senica 0:1,MFK RuÏomberok-FC Nitra
1:0, MFK PetrÏalka-Banská Bystrica 1:1, MFK
Ko‰ice-Slovan Bratislava 1:2.
Dohrávka 9. kola: Dunajská Streda-Slovan
Bratislava 0:0.

Gambrinus liga
1. Teplice 13 8 5 0 26:10 29
2. Jablonec 13 9 2 2 15:9 29
3. Ostrava 13 7 4 2 18:12 25
4. Sparta 13 5 8 0 14:7 23
5. PlzeÀ 12 6 3 3 13:10 21
6. Ml. Boleslav 13 5 4 4 22:16 19
7. Slavia 13 5 4 4 17:12 19
8. Liberec 13 5 2 6 15:16 17
9. Pfiíbram 13 5 2 6 12:14 17
10. Olomouc 13 4 4 5 17:13 16
11. Brno 12 4 4 4 10:13 16
12. Slovácko 13 4 1 8 13:19 13
13. Bohem. 190513 2 5 6 6:10 11
14. Kladno 13 3 2 8 9:20 11
15. Budûjovice 13 1 5 7 6:18 8
16. Boh. Praha 13 2 1 10 11:25 7

CorgoÀ liga
1. Îilina 15 10 2 3 18:7 32
2. Bratislava 15 9 4 2 24:11 31
3. Bystrica 15 7 6 2 21:11 27
4. Nitra 15 8 3 4 17:8 27
5. Senica 15 6 3 6 12:19 21
6. Dun.Streda 15 5 5 5 14:14 20
7. Trnava 15 5 3 7 19:19 18
8. Pre‰ov 15 5 3 7 11:12 18
9. RuÏomberok 15 4 5 6 13:17 17
10. PetrÏalka 15 4 4 7 17:17 16
11. Dubnica 15 3 4 8 10:22 13
12. Ko‰ice 15 2 2 11 11:30 8

O2 extraliga
19. kolo: Slavia-Kladno 2:6,  Zlín-Tfiinec 4:6,
Mladá Boleslav-Sparta 2:1 sn., Vítkovice-
Litvínov 3:4 sn., Brno-Budûjovice 3:1, Karlovy
Vary-Liberec 3:4, Pardubice-PlzeÀ 3:2.
20. kolo: Brno-Vítkovice 4:5, Budûjovice-
Pardubice 1:4, Sparta-Zlín 0:3, PlzeÀ-Slavia
2:3 pp., Kladno-Mladá Boleslav 0:1 sn.,
Litvínov-Liberec 5:3,  Tfiinec-Karlovy Vary 4:2.
21. kolo:Mladá Boleslav-Litvínov 3:5, Zlín-
PlzeÀ 2:1, Pardubice-Kladno 4:2, Brno-Slavia
1:3, Karlovy Vary-Sparta 1:2, Vítkovice-
Budûjovice 3:2 pp., Liberec-Tfiinec 5:2.
22. kolo: Slavia-Vítkovice 5:4 sn., Brno-
Pardubice 3:1, Budûjovice-Mladá Boleslav
5:4 pp.,  Tfiinec-Sparta 3:6, Kladno-Zlín 1:2,
Litvínov-Karlovy Vary 5:6, PlzeÀ-Liberec 2:3
pp.
Tabulka: 1. Vítkovice 22/42, 2. Zlín 22/42, 3.
Tfiinec 22/41, 4. Pardubice 21/40, 5. Slavia
22/37, 6. PlzeÀ 22/37, 7. Sparta 22/32, 8.
Mladá Boleslav 22/31, 9. Litvínov 22/31, 10.
Liberec 22/30, 11. âeské Budûjovice 21/29,
12. Karlovy Vary 22/28, 13. Kladno 22/24, 14
Brno 22/15.

Slovenská hokejová extraliga
14. kolo: HK Orange 20-Lipt. Mikulá‰ 3:1,
Slovan-Spi‰. Nová Ves 7:0, Ban. Bystrica-
Zvolen 3:2, Trenãín-Skalica 3:7, Nitra-Martin
2:3, Îilina-Ko‰ice 3:2 sn.
15. kolo: Ko‰ice-Nitra 1:0, Martin-Trenãín
3:2, Skalica-Ban. Bystrica 1:0, Zvolen-Spi‰.
Nová Ves 2:4, Slovan-HK Orange 20 12:2,
Lipt. Mikulá‰-Poprad 4:3
16. kolo: Poprad-Slovan 3:4, HK Orange 20-
Zvolen 0:3, Spi‰. Nová Ves-Skalica 3:4, Ban.
Bystrica-Martin 3:2 sn., Trenãín-Ko‰ice 3:5,
Nitra-Îilina 3:2.
17. kolo: Îilina-Trenãín 6:1, Ko‰ice-Ban.
Bystrica 4:6, Martin-Spi‰. Nová Ves 3:2 pp.,

Zvolen-Poprad 1:3, Slovan-Lipt. Mikulá‰ 6:1 ,
Skalica-HK Orange 20 odloÏeno na 1.12.2009.
18. kolo: Spi‰. Nová Ves-Ko‰ice 3:7, Lipt.
Mikulá‰-Zvolen 3:0, Poprad-Skalica 5:3, HK
Orange 20-Martin 3:5, Ban. Bystrica-Îilina
4:3, Trenãín-Nitra 1:3.
19. kolo: Nitra-Ban. Bystrica 5:6 sn., Îilina-
Spi‰. Nová Ves 3:1, Ko‰ice-HK Orange 20
10:4, Martin-Poprad 0:2, Skalica-Lipt. Mikulá‰
3:4, Slovan-Zvolen 4:1.
Tabulka: 1. Slovan 17/47, 2. Banská Bystrica
18/38, 3. Skalica 17/33, 4. Martin 18/31, 5.
Ko‰ice 18/30, 6. Îilina 17/25, 7. Nitra 17/25,
8. Sp. N. Ves 18/25, 9. Poprad 17/23, 10. Lipt.
Mikulá‰ 17/20, 11. Zvolen 18/19, 12. Trenãín
17/17, 13. Orange 17/6.


