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Star˘ magnetofon, Lenka Filipová a královny krásy
KdyÏ jsem se po létech v exilu vrátil domÛ, nalezl jsem ve
skﬁíni star˘ magnetofon Sonet B4. Nandal jsem do nûj
kotouãe a kupodivu, on je‰tû hrál. A tak jsem si mohl
znovu poslechnout písniãky z druhé poloviny ‰edesát˘ch
let. Pravda, kvalita nahrávek bûhem tûch let utrpûla, ale
stále ty písniãky mûly du‰i. Kromû Beatles, Stones a
Animals, zde byly i skladby, které nahráli francouzsky
zpûváci Salvatore Adamo, Michel Polnareff a dnes jiÏ
zapomenut˘, o nûco star‰í, francouzsk˘ Dylan Hugues
Aufrey.
Na tuto generaci nûjak nepﬁímo navazuje ãeská zpûvaãka
Lenka Filipová, a snad proto byl nev‰edním záÏitkem
Valentínsk˘ bál v Mississauze, kde v úvodu zpívala. A
nejen to: hrála na kytaru, vlastnû na nûkolik kytar.
Její virtuozita na tento nástroj pﬁipomnûla ·tûpána Raka,
kterého jsme mûli moÏnost vidût v Torontu poãátkem
osmdesát˘ch let. O tom, Ïe se nebojí experimentovat
svûdãí skuteãnost, Ïe zpívá i v obtíÏné kelt‰tinû.
·koda jen, Ïe koncert byl relativnû krátk˘, protoÏe na
programu bylo i pﬁedstavování finalistek o titul ãeské a
slovenské královny krásy. Mezi tím vystoupila kapela
Muzika na rohu Jiﬁího Grosmana se zpûvaãkami Lenkou
Novákovou a Marií FraÀkovou. Veãer konferovali Marka
Rajná a Bohdan Turok.
Lenka Filipová v‰ak oslavila toho veãera i své narozeniny,
ke kter˘m dostala obrovsk˘ dort. Pﬁesto zbyl i krátk˘ ãas
na rozhovor. Zkrátka i bûhem veãera v‰e zvládala s
profesionální jistotou.
Musím pﬁiznat, Ïe jsem Lenku vidûl naposledy pﬁed 47
lety ve Vladivostocké ulici v Praze. Nebyl jsem totiÏ
zdaleka nejlep‰ím Ïákem její maminky, ale matnû se
pamatuji, Ïe za ní jednou pﬁi‰la do ‰koly a také si
pamatuji, Ïe sestra mého spoluÏáka Franti‰ka Falt˘nka
si vzala jejího str˘ce. Franti‰ek Falt˘nek se kamsi ztratil
a nikdy se neobjeví ani na pravideln˘ch setkáních 9 A a
tak jsem chtûl vûdût mimo jiné, jestli o nûm nûco neví.
Nevûdûla, zato kdyÏ pﬁi‰la ﬁeã na str˘ce Vláìu, tak se jí
rozzáﬁily oãi, protoÏe ji uãil hrát na kytaru. Tu mûli doma,

Lenka Filipová

Finalistky soutěže Česká a Slovenská Miss Kanady

protoÏe její maminka uãila ve zmínûné ‰kole, vedle
stadionu Slavie, také hudební v˘chovu.
Kytara byla u nich doma a nikdo ji nemusel do niãeho
nutit. Ke kytaﬁe, na kterou hrála maminka i tatínek, se
doma také hodnû zpívalo. Jejím vzorem byla Marta
Kubi‰ová, s kterou se vidûla jiÏ párkrát pﬁed revolucí a
hlavnû vzpomíná na setkání po revoluci ve studiu u
ZdeÀka Rytíﬁe, jehoÏ texty ãasto zpívá. Pﬁiznává, Ïe na
ni mûl velk˘ vliv folk; zná v‰echny písniãky Joan Baezové
a Boba Dylana. Díky jim a Beatles se zaãala uãit anglicky,
coÏ byl její první jazyk, kterému se uãila od tﬁetí tﬁídy, i
kdyÏ je známá spí‰e jako frankofonní zpûvaãka, ale oba
jazyky má moc ráda. Z KanaìanÛ miluje Leonarda
Cohena a Joni Mitchell. Byla une‰ená z Cohenova
koncertu v Praze. Jejich písniãky v‰ak nezpívá, protoÏe
jsou to básníci, kteﬁí staví na textu a tûÏko kdo umí udûlat
podobn˘ text v ãe‰tinû. Snad jen Zdenûk Rytíﬁ a ten,
kdyby nûco takového udûlal, tak by to stálo za pokus.
Bûhem krátkého rozhovoru jsem se zeptal, jestli je nûco,
co ji zde v Kanadû pﬁekvapilo.
„Byla jsem tu vloni na prázdninách, kdyÏ se pﬁipravovalo
tohle turné. Cítila jsem se zde jako doma. Je to pﬁestupní
stanice mezi Evropou a Amerikou. Pﬁipadá mi, Ïe je tu
klid. Pﬁed sedmatﬁiceti lety jsem byla v Kanadû s
Brnûnsk˘m rozhlasov˘m orchestrem lidov˘ch nástrojÛ,
kter˘ vedl Bohou‰ Smékal se sólov˘mi zpûváky JoÏkou
âern˘m a Jarmilou ·ulákovou. V Ïivotû jsem mûla nûkolik
‰Èastn˘ch okamÏikÛ. Jedním z nich bylo, kdyÏ jsem ve
ãtrnácti letech vyhrála celostátní soutûÏ v‰ech hudebních
‰kol se skladbou Na dobrú noc. V porotû sedûl Zdenûk
Bláha, kter˘ hrál na dudy a byl redaktorem plzeÀského
rozhlasu. Ten mû poÏádal, abych tuto skladbu natoãila v

plzeÀském rozhlase. Jela jsem tam s maminkou v patnácti
vlakem. Zazpívala jsem ji a zeptala jsem se, jestli si mohu
zazpívat ve studiu. Mûla jsem v repertoáru písniãky Marty
Kubi‰ové, od Salvátora Adama Inch’Allah, krásn˘ politick˘
‰lágr. Sly‰ela jsem poprvé pﬁes mikrofon svÛj hlas. Byla
jsem tím fascinována. Nic se v‰ak nestalo. Dostala jsem
pásku a jeli jsme zase vlakem domÛ.
Udûlala jsem zkou‰ku na konzervatoﬁ. Byla jsem ve
druhém roãníku a najednou telefon a volal mi právû
Bohou‰ Smékal, kter˘ byl umûleck˘m ﬁeditelem BROLNu,
Ïe sly‰el od ZdeÀka Bláhy ty nahrávky a umluvil ﬁeditele
Tausingra, aby mne uvolnili na tﬁi mûsíce ze ‰koly a jela
jsem s nimi na turné z New Yorku po celé Americe a
Kanadû. Bylo mi sedmnáct let a to jsem zde byla poprvé.
A pak jsem se sem nedostala aÏ pﬁed nedávnem.“
Adamovu písniãku Inch’Allah si pamatuji velice dobﬁe a
tak jsem se zeptal, jestli ji ovlivnili i dal‰í zpûváci jako
Hugues Aufray nebo Michel Polnareff…
„Hugues je mÛj miláãek, my jsme se potkali, on Ïije v
Americe, má krásné názory na Ïivot. Dûlali jsme spolu
dohromady pﬁedstavení v Divadle ‰ansonÛ v Brnû. Michel
Polnareff má velice zvlá‰tní a originální pﬁístup ke zpívání.
I ten se mi velmi líbil.“
Na konec na‰eho setkání jsme vyslovili oba pﬁání, Ïe
bychom se rádi je‰tû jednou setkali. Tentokrát ale ne v
Mississauze, ale pﬁímo v Torontu.
A to bylo i moje pﬁání, aby se pﬁí‰tû takov˘ podnik konal
v Torontu; nerad totiÏ na takov˘ bál ãi koncert jezdím
autem. Pokud by bylo léto, tak bych jel tﬁeba na kole i do
Kitcheneru, ale v zimû, je nutné nasadit ãtyﬁi gumy a to
má své nev˘hody.
Ale‰ Bﬁezina
***

Exil

2

Agreement # 40005374/ Registration # 09089
P.P.I.C. Accounts # 1001583
GST Business # 86957 0572 RT0001

Paid in Toronto
CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY
published by ABE
P.O. Box 176, Station „E",
Toronto, Ont. M6H 4E2
Telefon: 416/530-4222
Fax: 011-420/274-770-929
E-mail: abe@zpravy.ca
abe@satellite1-416.com
www.satellite1-416.com
www.zpravy.org
www.zpravy.ca
âeská adresa: ABE/âIÎINSKÁ
·tefánikova 387, 500 11 Hradec Králové 11
Tel.: 491 020 362
Fax: 274 770 929
Ale‰ Bﬁezina - redaktor;
Advertising rates: 22.00 per inch/col.
$ 1.65 CDN per line/col.
Pﬁedplatné:
v Kanadû $ 38,10 + $ 1,90 (GST) = $ 40,00,
pro ostatní svût CND/US $ 60 .
v âR 1000 Kã, na Slovensku 40 eur.
PDF elektronicky $ 22 V âR 200 Kã , na Slovensku 8 eur.

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny do 14. ãervna 2010:

Dûti - kaÏdou sobotu od 15:45 do 18:00 hodin

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 anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jiﬁí Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
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: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: V
bﬁeznu
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
Podrobnosti Jan Mí‰ek, tel. 905-563-854

Kurz ãeského jazyka
pro krajany
v Dobru‰ce 2010

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a169)

Jako kaÏd˘ rok se i letos uskuteãní populární
ãtyﬁt˘denní kurz ãeského jazyka pro krajany Ïijící
v zahraniãí, kteﬁí se chtûjí nauãit základÛm ãe‰tiny
nebo si vylep‰it svou úroveÀ.
KaÏdn˘ rok je poskytováno 60 stipendijních míst
k úãasti na ãtyﬁt˘denním letním kurzu v Dobru‰ce,
kter˘ zahrnuje v˘uku a mimo‰kolní aktivity se
zamûﬁením na osvojení základÛ ãeského jazyka a
poznávání ãesk˘ch reálií. V˘uka sestává z celkem
120 vyuãovacích hodin ve skupinách rozdûlen˘ch
dle stupnû jazykov˘ch znalostí. Na závûr obdrÏí
úãastníci osvûdãení o absolvování kurzu.
Stravování a ubytování je hrazeno v rámci kurzu.
Úhrada nákladÛ zdravotní péãe je zaji‰tûna v
rozsahu poÏadovaném zákonem ã. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizincÛ na území âR a o zmûnû nûkter˘ch
zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ. V˘‰e
finanãního pﬁíspûvku na dopravu do âR a zpût ãiní
1.500,- Kã pro evropské a 4.500,- Kã pro
mimoevropské úãastníky. Vûkov˘ limit je stanoven
na 18 let (úãastník musí dovr‰it tento vûk nejpozdûji
v den zahájení kurzu). Horní vûková hranice není
stanovena. Nadále je také moÏné zúãastnit se
kurzu v kategorii tzv. „samoplátcÛ“.
Termín kurzu pro krajany v Dobru‰ce je v
leto‰ním roce od 23.7. do 20.8. 2010
Vyplnûnou pﬁihlá‰ku ve dvou vyhotoveních (k
dispozici ZDE nebo na stránkách www.dzs.cz)
spolu s doporuãením krajanského spolku je tﬁeba
zaslat na adresu ãeského velvyslnanectví v Ottawû
nejpozdûji do 13.3. 2010. Bûhem kvûtna obdrÏí
vybraní kandidáti rozhodnutí o pﬁijetí.
Doporuãujeme sledovat aktuální informace,
pokyny a doporuãení na stránkách www.dzs.cz.
Nevybraní uchazeãi se stávají automaticky
náhradníky, pﬁípadné dodateãné pﬁijetí jim bude
oznámeno
prostﬁednictvím
ãeského
velvyslnaectví. VyÏaduje-li to vízov˘ reÏim mezi
âR a konkrétním státem, je úãastník kurzu povinen
zajistit si pﬁíslu‰né ãeské vízum.
***

E-mail: katarina@creativepostinc.com

Kalendáﬁ

základní tûlocvik a gymnastika, lyÏování v zimû
v tûlocviãnû klubu “Steeles West Gymnastics”
601 Magnetic Dﬁíve, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Steeles Avenue West a Dufferin Street)

__________
Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 20:00 do 22:00 hodin

Prostná, aerobik, posilování
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street)
Informace: Haná Jurásková (905) 838-2541
__________

Rekreaãní volejbal muÏÛ a Ïen
se hraje kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
Informace:

Ivo Sypták (416) 656-0490

Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
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âeská televize Nová vize
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

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

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin
opakování v úter˘ v 8:00 hodin

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

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

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

Knihovna na Masaryktownu
Stﬁeda: 16:00-21:00, sobota: 10:00-13:00.

Tel.: 416-439-0792
Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není ﬁíkat ãtenáﬁi, co si má myslet,
ale pﬁedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pﬁebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

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

27. 2. (so) 9:30
Zimní sokolské hry
Horseshoe Valley Ski Resort
Informaca a rezervace
Hana Jurasek: 905/838-2541
hanajurasek@yahoo.ca
***
7.3. (ne)
Vzpomínka na TGM
Masaryktown
***
7. 3. (ne)
Valná hromada Sokola
***
14. 3. (ne) 17:00
Karolina Kubálek - klavír
s Karen Quinton
Nokturna v mûstû, Kostel sv. Václava
***
27. 3. (so) 19:00
Benefiãn˘ koncert
Klub Martina Rázusa
Kostel sv. Pavla
1424 Davenport Rd. Info: 416/656-5259
***
9. 4. (pá) 20:00
Ed Vokurka Trio
with Vocalist Maria Consalves
Gate 403 Bar & Grill,
403 Roncesvelles Ave, West Toronto
***
11.4. (ne) 17:00
George Grosman - Milan Ka‰uba
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
21. 2. 2010 v 18:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
11. 3. 2010
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Semestrální studijní
pobyty krajanÛ na
ãesk˘ch vysok˘ch
‰kolách v roce 2010/2011
Také v roce 2010 bude v rámci vládního
krajanského vzdûlávacího programu
poskytnuto 15 -30 stipendijních míst ke
studijním pobytÛm v délce jednoho aÏ dvou
semestrÛ na ãesk˘ch veﬁejn˘ch vysok˘ch
‰kolách. Stipendia jsou urãena pro ﬁádné i
postgraduální studenty z ﬁad krajanÛ Ïijících v
zahraniãí.
Stipednia jsou urãena pro studenty z ﬁad
krajanÛ s pﬁednostním zamûﬁením na
následující obory: ãe‰tina pro cizince, uãitelství
ãeského jazyka a literatury, historie, etnologie,
dûjiny umûní a teologie. Jedná se obecnû o
obory související s podporou udrÏení a rozvoje
znalosti ãeského jazyka a literatury.
Zájemci o stipendia podávají vyplnûnou
pﬁihlá‰ku, Ïivotopis, lékaﬁské potvrzení o
zpÛsobilosti ke studiu, podrobn˘ studijní
program a doporuãení krajanské organizace
na zastupitelsk˘ úﬁad âR následnû:
- pro studium v zimním semestru ‰kolního
roku 2010/2011 do 31. bﬁezna 2010;
rozhodnutí o pﬁijetí ãi nepﬁijetí bude
uãinûno do 15.5.2010 - pro studium v letním
semestru ‰kolního roku 2010/2011 do 31.
srpna 2010; rozhodnutí o pﬁijetí ãi nepﬁijetí
bude uãinûno do 15.10.2010
Pﬁihlá‰ka a bliÏ‰í informace jsou k dispozici
ke staÏení na stránkách Domu zahraniãních
sluÏeb M·MT www.dzs.cz
StudentÛm je po dobu studia vypláceno
mûsíãní stipendium vãetnû pﬁíplatku na
ubytování ve v˘‰i 9.000,-Kã pro studenta v
bakaláﬁském nebo magisterském cyklu a
9.500,-Kã pro postgraduální studium.
Ubytování a stravování je poskytováno za
úhradu ve ‰kolních zaﬁízeních za stejn˘ch
podmínek, jako mají studenti - obãané âR. V
pﬁípadû získání trvalého pobytu ztrácejí
studenti nárok na stipendium. Zdravotní péãe
je po dobu studia poskytována v rozsahu a za
stejn˘ch podmínek jako studentÛm a obãanÛm
âR.
V˘‰e finanãního pﬁíspûvku na dopravu do âR
a zpût ãiní 1500,- Kã pro evropské a 4500,- Kã
pro mimoevropské úãastníky.
Pﬁijetí na konkrétní vysokou ‰kolu, komunikaci
s ní a organizaãní zaji‰tûní studia realizuje
DÛm zahraniãních sluÏeb.
V souladu se zákony t˘kajícími se pobytu
cizincÛ je student povinen zaﬁídit si za úãelem
studia pobytová víza. Vzhledem k tomu, Ïe se
toto studium uskuteãÀuje na základû vládní
podpory krajanÛm, mohou stipendisté poÏádat
o prominutí vízov˘ch poplatkÛ.
***

âeská centrála
cestovního ruchu

zaji‰Èuje propagaci a
marketing âeské republiky jako
atraktivní turistické destinace
na kanadském trhu.
Pro více informací kontaktujte
CzechTourism Kanada:
2 Bloor Street West Suite 1500
Toronto, Ontario M4W 3E2
Tel.: 416/363-9928
Fax: 416/972-6991
E-mail: info-ca@czechtourism.com
www.CzechTourism.com

Toronto-Education

V Nokturnech vystoupí Karolína Kubálková
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Czech &Slovak Institutions
âeské velvyslanectví
Czech Embassy
251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773
Fax: (613) 748-0699

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

âesk˘ konzulát v Torontu
Czech Consulate in Toronto
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
Karolína Kubálková
Foto: M. Gabánková

Minul˘ kvûten oznámila Karolína (nám rodiãÛm), Ïe není schopna studovat
úspû‰nû dva rozdílné hudební nástroje a tudíÏ volba nástroje, s kter˘m se rozlouãí,
padla na housle. Velice nás to trápilo, ale nakonec jsem sám pﬁiznal, Ïe v dne‰ní dobû
technicky dokonalá virtuozita je absolutnû nezbytná pro kariéru profesionálního
muzikanta.
Karolína navíc projevila také zájem o studium na jedné ze dvou vyhlá‰en˘ch
hudebních institucí - na PraÏské konzervatoﬁi nebo na HAMU (Hudební akademii
múzick˘ch umûní). Volba padla na HAMU, i kdyÏ je to uãili‰tû pro absolventy s
ukonãen˘m stﬁedo‰kolsk˘m vzdûláním, coÏ Karolína je‰tû nemá. Koncem ledna
tohoto roku skuteãnû do Prahy odjela a úspû‰nû pﬁijímací zkou‰ky do akademie
absolvovala. Podmínkou v‰ak je, Ïe musí bûhem studií na HAMU do dvou let
maturovat.
Na nadcházejícím recitálu se Karolína pﬁedstaví programem, kter˘ pﬁedvedla
pﬁijímací komisi HAMU a pro potû‰ení v‰ech pro‰pikovala poﬁad v˘bûrem z
Dvoﬁákov˘ch Slovansk˘ch tancÛ v skladatelovû pÛvodní verzi pro ãtyﬁruãní klavír.
A protoÏe Karolína ãtyﬁi ruce nemá, a já uÏ mám jen jednu, dovoluji si vám, s mnoha
díky a s vdûãností, pﬁedstavit moji vzácnou kolegyni a pﬁítele, klavíristku Prof.
Karen Quinton, která se ochotnû nabídla zasednout tam, kde jsem doufal, Ïe
zasednu já. Karen je skvûlá klavíristka a muzikantka a je dlouholetou ãlenkou
klavírní fakulty Torontské královské konzervatoﬁe.
Otec (nebo-li Antonín Kubálek)
***

Nokturna v mûstû

Karolína Kubálek
spolu s profesorkou Karen Quinton
vystoupí v nedûli 14. bﬁezna 2010
v kostele sv. Václava
496 Gladstone Ave. Toronto
Program
Antonín Dvoﬁák (1841-1904): Slovanské tance op. 46
# 2 e-moll, #1 d-dur
J. S. Bach (1685-1750): Z temperovaného klavíru
Preludium a fuga, kniha II.
Ludwig van Beethoven (1770-1827): Variace c-moll WoO 80
Frederic Chopin (1810-1848): Et˘dy
Et˘da as-dur, op. 25 # 1, Et˘da ges-dur, op. 25 # 7
Pﬁestávka
Frederic Chopin: Balada f-dur op. 38 # 2
Bohuslav MartinÛ (1890-1959): Z deseti preludií
Tanec - Grave - Et˘da
Antonín Dvoﬁák: Slovanské tance
# 10 e-moll, op. 72, #8 g-moll op. 46
***

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.

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
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Music-Exhibition

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

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

Panochovo kvarteto u svatého Václava
Na posledních Nokturnech byli v˘teãní Panochovci. Je to neuvûﬁitelné, ale jsou stále lep‰í. Byla to odmûna, nûco jako zlatá
medaile, Ïe nás Panochovci po dvou koncertech v New Yorku opût poctili svou náv‰tûvou v Torontu. Na Nokturnech bûhem
posledních ‰esti let vystoupili jiÏ potﬁetí. A jejich v˘kon je vÏdy neuvûﬁiteln˘. Cokoliv hrají, je vÏdy hráno s pocitem úÏasné
muzikálností, s nûhou a osobit˘m stylem.
Dnes je Panochovo kvarteto jedno z nejlep‰ích na svûtû. Jiﬁí Panocha - první housle, Pavel Zejfart - druhé housle, Mirek
Sehnoutka - viola a Jaroslav Kulhan - violoncello, ukázali opût, jak se má vrcholná hudba interpretovat: bez teatrálních ru‰iv˘ch
pohybÛ, klidnû, soustﬁedûnû s vnitﬁním pﬁesvûdãením a muzikálností. V˘sledkem je úÏasn˘ zvuk, kter˘ se pﬁená‰í na city
posluchaãÛ a vzniká opojení z krásy interpretovan˘ch skladeb v akusticky vynikajícím kostele sv. Václava. A to se t˘ká jak
Mozartova kvartetu v d-dur, kter˘m koncert zaãal, tak moderní skladbou Bohuslava MartinÛ (kvartet ãíslo 7) a po pﬁestávce
kvartet opus 105 na‰eho oblíbeného Antonína Dvoﬁáka. ÚÏasn˘ muzikální projev kvarteta mûl za v˘sledek neutuchající
potlesk nad‰en˘ch posluchaãÛ, kteﬁí si vynutili pﬁídavek opût od Antonína Dvoﬁáka. Po koncertû jsme se zeptali Jiﬁího Panochy
na dojmy z koncertu.

Tel.: 416/533-0005

Michael Eisner,
RMT, CDT
and

Practitioners of

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.integratedmedicine.ca

Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786
âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE
909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net
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JP: My jsme zde jiÏ zaÏili nûkolik koncertÛ,
je zde velice pﬁíjemné prostﬁedí, sympatické
publikum, a jsme ‰Èastní, kdyÏ si zde
mÛÏeme zahrát. Mûli jsme dva koncerty v
New Yorku. Naposledy jsme byli v Torontu
pﬁed rokem a pÛl. Bylo to velice podobné a
bylo to také velice pﬁíjemné.
ABE: Hráli jste Mozarta, MartinÛ a
Dvoﬁáka, koho z nich máte nejradûji?
JP: To je pro mne tûÏká otázka.
Skuteãností je, Ïe hrajeme vût‰inou ãeskou
muziku, která je od nás poÏadována v
zahraniãí, ale milujeme zrovna tak vídeÀské
klasiky Haydna, Mozarta, Beethovena.
Nevyh˘báme se ani Bartókovi a
·ostakoviãovi. Ten repertoár za tûch 41
let, co hrajeme spolu je docela znaãn˘.
Máme na tﬁi sta skladeb rÛzného druhu,
ale ãeská hudba je v nûm nejpevnûji
zakoﬁenûna.
ABE: Jak se takov˘ repertoár vyvíjel?
JP: KdyÏ jsme zaãínali, tak jsme si vybírali
skladby, které byly na urãit˘ch soutûÏích
povinné. Podle toho se volil repertoár. KdyÏ
jsme pﬁestali jezdit na soutûÏe, tak jsme si
mohli vybírat sami, i kdyÏ velice ãasto byly
z ciziny vyslovovány poÏadavky na urãité
skladby. Tím vznikla smûs skladeb, které
jsme si vybrali a které byly na nás
poÏadovány. Ze zaãátku jsme se snaÏili
vûnovat ãeskému repertoáru. Hodnû jsme
toho natoãili pro Supraphon: kompletní dílo
Dvoﬁákovo, dále jsme natoãili v‰ech sedm
kvartetÛ Bohuslava MartinÛ, oba
Smetanovy kvartety, oba Janáãkovy,
Fibicha… V˘jimkou je stará ãeská hudba,
kde se najde mnoho skladeb, které bychom
je‰tû mohli natoãit, ale asi k tomu jiÏ
nedojde.
ABE: Jak vypadá nacviãování jedné
skladby?
JP: Nejprve si kaÏd˘ z nás projde part
sám, protoÏe nemá cenu hrát na poprvé z
listu. Pak se sejdeme na zkou‰ce, pﬁi které
udûlám nûkteré smyky a kolegové se
pﬁizpÛsobí nebo já jim. VÏdycky se hledají
zvukové efekty, barva zvuku, volí se smyky,
prstoklady. To je prvotní práce, kdy kaÏd˘

ﬁekne svÛj názor a potom to na zkou‰kách
tﬁíbíme a postupem ãasu se to vyvine.
Nikdy nejdeme hrát nebo dokonce nûco
natáãet po t˘dnu. VÏdycky se snaÏíme
poctivû pﬁipravovat na nové skladby a
dÛkladnû je pﬁipravovat. Mnohdy jsme nûco
nacviãovali mûsíc, dva mûsíce, pak jsme
to odloÏili a znovu se k tomu vrátili. Není
ideání hrát krátkodobû pﬁipravenou vûc.
To není, co by ãlovûk chtûl.
ABE: PouÏíváte audiozáznamu, kdyÏ
nûco nacviãujete nebo vám staãí, kdyÏ
se sly‰íte pﬁi zkou‰ce?
JP: Samozﬁejmû, Ïe si i vûci natáãíme,
ale vût‰inou vycházíme ze zkou‰ek.
ProtoÏe za tu dobu máme urãité zku‰enosti
a víme, jak se zachovat a jak pouÏít své
schopnosti a vyjadﬁovací prostﬁedky.
ABE: Antonín Kubálek interpretoval
velice ãasto premiérovû skladby Milana
Kymliãky, hrajete i vy nûjaké souãasné
autory? Nechtûli byste nûkdy pﬁedvést
v Torontu nûkoho v premiéﬁe?

JP: My nejsme zamûﬁeni na jednoho
autora, ale mûli jsme rádi Vladimíra
Sommera (1921-1999) a jeho dva
smyãcové kvartety, velice rozdílného
charakteru. Jeden je neoklasistick˘ a druh˘
moderní, velice komplikovaná hudba. Oba
jsou nádherné. To je asi dluh, kter˘ zde
máme.
ABE: Pokusili jste se nûkdy
experimentovat dohromady s dÏezov˘m
orchestrem?
JP: Ne, to jsme bohuÏel nezkou‰eli, i
kdyÏ si toho váÏím a obdivuji to. Nejsme
v‰ak ve sloÏení, Ïe bychom v‰ichni ãtyﬁi k
tomu inklinovali, takÏe se zamûﬁujeme na
to, co dûláme.
ABE: KdyÏ jste sv˘m zpÛsobem takhle
rozdílní, jak to Ïe jste vydrÏeli pﬁes
ãtyﬁicet let spolu a nejdete si na nervy?
JP: Samozﬁejmû nûkdy to má urãité meze.
Myslím, Ïe víme jeden o druhém a kdyÏ
nûkdo nemá zrovna náladu, tak ho nûjak
nedráÏdíme a radûji se stáhneme a ﬁe‰íme
vûci jednotlivû a nikoliv souhrn˘m
konfliktem.
ABE: Máte nûjaké spoleãné zájmy, kdyÏ
jste tﬁeba na cestách?
JP: Nûkdy koncerty, ale jinak má kaÏd˘
svou rodinu. V prvních letech jsme jezdili
spolu i na dovolenou, ale to bylo i z dÛvodu
nacviãování repertoáru. Teì je kaÏd˘
‰Èastn˘, kdyÏ mÛÏe dovolenou strávit se
svojí rodinou. Toho ãasu, co jsme strávili
spolu je hodnû.
Byl to úÏasn˘ veãer. Pﬁí‰tí Nokturno
prezentuje mladou nadûjnou pianistku,
dceru virtuóza Antonína Kubálka Karolínu
Kubálkovou, která pﬁedvede skladby
Frederika Chopina, Bohuslava MartinÛ,
Sergeje Rachmaninova a dal‰í. Nenechte
si ujít jedineãnou pﬁíleÏitost sly‰et a poznat
dal‰ího ãlena Kubálkovy hudební rodiny,
pﬁí‰tí svûtovou pianistku.
Milo‰ Krajn˘
Ale‰ Bﬁezina
www.nocturnesinthecity.com
905/232-3092
***
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Zlodûjsk˘ mûsíc

Kursovní lístek
100 Kã
1 CDN $
1 EUR
1 CND $
1 US $
1 CND $

5,53 CDN $
18,08 Kã
1,44 CDN $
0,70 EURO
1,05 CDN $
0,96 US $

Universal Currency Converter - 16. 2. 2010

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 16. 2. 2010

February 25, 2010

18,22 Kã
26,11 Kã
19,11 Kã

S levicí u kormidla v âechách nebude dost
jídla. MÛj dûdeãek dával únoru pﬁívlastek
zlodûjsk˘ mûsíc; mûl k tomu ﬁadu dÛvodÛ,
protoÏe kyselé zelí v beãce uÏ nebylo tak
chutné, uzené maso ve ‰pajzu osychalo, a
nenávidûl komunisty. Jak dûdeãek stárnul,
ﬁíkal, Ïe kdyÏ star˘ ãlovûk pﬁeÏije únor, doÏije
se vánoc. Nejvíc únoru zazlíval vítûzství
zlodûjÛ v únoru 48. Byl jsem dítû pﬁed‰kolní,
dûdeãek stál u okna, díval se na milicionáﬁe z
koksovny zvané ‘Vítûzn˘ únor’ v Ostravû, jak
se ﬁadili do manifestace a spílal jim, Ïe hledají,
co by je‰tû rozkradli. Naz˘val milicionáﬁe
zlodûjské kurvy, a babiãka ho kárala, aby se
pﬁede mnou hamoval.

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

Dûdeãek vzdoroval, zvedl mne na parapet
okna, ukázal prstem na milicionáﬁe a ﬁekl mi:
„To sou ty rudé kurvy, Rostíãku, co nás
okrádají... A pamatuj si to...“
Dûdeãkovi rudí komisaﬁi znárodnili hostinec
na rohu ulic Hluãínské a Palackého v Ostravû
Pﬁívoze, dûdeãek jim, vesmûs sousedÛm,
ﬁekl, Ïe jsou rudí zlodûji a dostal rozsudek rok
v lágru nucen˘ch prací. Po návratu z lágru, ‰el
dûdeãek kopat uhlí; mûl tehdy 60 let.
Vyprávûl jsem ZdeÀkovi tuto vzpomínku na
únor v kavárnû Books&Beans. Zdenûk pﬁitakal
a ﬁekl: „Gottwaldovi komunisti zorganizovali
státní loupeÏ zvanou znárodnûní a zlodûjnu
tím uzákonili jako socialistick˘ Ïivotní styl.
Násilná kolektivizace rolníkÛ byl dal‰í zloãin
státního okrádání sedlákÛ.
Pár desítek let socialistického a spoleãného
vlastnictví se zahustilo do vûty Kdo nekrade okrádá rodinu, a kradli skoro v‰ichni, aby
nezÛstali pozadu. Zdenûk se odmlãel, napil
kafe a já se chopil slova: „KdyÏ jsme v bﬁeznu
1981 pﬁiletûli do Sudbury a já zaãal pracovat
v rudném dole Falconbridge, byl jsem v
absolutním úÏasu a obdivu, jak hezky se Ïije
a pracuje mezi poctiv˘mi lidmi. Zdenûk má
rád, kdyÏ chválíme Sudbury, a pobídl mne,
abych uvedl pﬁíklady poctivosti. Snadno, ﬁekl
jsem potû‰en˘ zájmem o téma poctivosti:
Hned první t˘den jsem si v‰iml hodinek a
prstenu odloÏeného na umyvadle v
koupelnách; a ﬁekl jsem si, Ïe ve sprchách
ostravské ‰achty by takto odloÏené hodinky a
prsten, kdyÏ chlap ‰el do sprchy, nezÛstaly
ani minutu.
„A dál,“ pobídnul mne Zdenûk.
„Nikdo nezamykal auto; brzy jsem taky
pﬁestal zamykat auto. ¤idiãi nechávali klíãe
ve spínací skﬁíÀce a tak jsem hned uvykl
nechávat klíãe ve spínací skﬁíÀce. Tento
poãinek, a brzo návyk jsem povaÏoval za
symbol zdej‰í poctivosti a mezilidské dÛvûry.
Zdenûk se usmíval, protoÏe to v‰ecko zná na
vlastní kÛÏi, a chtûl do tﬁetice pﬁíklad poctivosti.
Nemusil jsem ani vzpomínat, protoÏe tuto
historku o obecné poctivosti rád a ãasto
vyprávím: „Mûli jsme první barák na pﬁedmûstí
Sudbury v hornické osadû Chelmsford; tam
jsme spokojenû Ïili pût let, aÏ jsme se rozhodli
jít do mûsta, tedy prodat barák v Chelmsfordu
a koupit dÛm v centru Sudbury. To byla snadná
operace, ale v den pﬁedání chelmsfordského
baráku novému majiteli jsme zjistili, Ïe
nemáme klíãe od baráku. Prostû jsme klíãe
ztratili, protoÏe jsme klíãe pût let nepotﬁebovali
a barák nikdy nezamykali. Musel jsem nakvap
volat zámeãníka, aby nainstaloval zámky a
nov˘ majitel dostal barák i klíãe.“
Zdenûk se smál na plnou hubu, protoÏe si to
dovedl pﬁedstavit a taky to umûl ocenit, a ﬁekl:
„KrádeÏ je asi nejhnusnûj‰í zloãin mezi lidmi
a od nepamûti byl tvrdû trestán...“

„Ano,“ ‰pitnul jsem, za krádeÏ se usekávala
ruka...
„Ludvík Vaculík neustále navrhuje tûlesné
tresty zlodûjÛm,“ pﬁeru‰il mne Zdenûk, „a já
jsem pro!“
Vrátil jsem debatu k únorovému svátku
zlodûjÛ a optal jsem se ZdeÀka: „Kolik lidí
bude slavit v˘roãí zlodûjského února v âesku?“
„Jenom ti, kteﬁí více nakradli neÏ kolik jim bylo

ukradeno v tom zlodûjském systému,“ ﬁekl
Zdenûk.
„Prezident Klaus vyhlásil volby do
Parlamentu na konec kvûtna,“ ﬁekl jsem, a
kolik si myslí‰ lidí bude volit levicové zlodûje?“
„To nevím,“ zaváhal Zdenûk, „ale po volbách
uvidím, kolik je v âechách zlodûjÛ - protoÏe
jenom zlodûji budou zase volit zlodûje.“ Tohle
shrnutí pﬁedvolební situace ve vlasti se mi
velice zamlouvalo a ﬁekl jsem nahlas: „Doteì
jsem myslil, Ïe Paroubka a socialisty a
komunisty budou volit jenom debilové; teì jsi
mi objasnil, Ïe socialisty a komunisty budou
volit debilové a zlodûji dohromady. Zdenûk
chytrácky zamumlal, Ïe „debil neví, Ïe je
debil, a proto je debil,“ takÏe jsme nic nevyﬁe‰ili
a roze‰li jsme se.
Cestou domÛ na mne svítilo sluníãko, po
nejteplej‰ím lednu máme velice tepl˘ únor a
já nevûﬁím, Ïe v mé vlasti je dost zlodûjÛ a
debilÛ, aby si zvolili zlodûjské leviãáky do
parlamentu. Doma jsem to vyprávûl Evû, a
ona ﬁekla, Ïe jsme rozumbradové a nalila mi
talíﬁ zelné polévky.
Ross Firla - Sudbury
(Pozn. redakce: Tento ãlánek neodráÏí postoj
vydavatele Satellitu. Jak jsme se mohli
pﬁesvûdãit v minul˘ch mûsících nepoctivost a
korupce se vyskytuje ve v‰ech velk˘ch
vládnoucích stranách v âR a Satellite ji kritizuje
aÈ je nalevo nebo napravo. Ale‰ Bﬁezina)
***
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Zapíjaãka
Minulú sobotu sa v hale katolíckeho kostola sv. Cyrila a Metoda v Mississauge konal
benefiãn˘ veãer na podporu slovenskej televízie. Aj tento rok i‰lo o úspe‰né podujatie, ktoré
nav‰tívilo vy‰e 200 ºudí. V˘ÈaÏok z benefiãného veãera spolu so sponzorsk˘mi darmi sa
vy‰plhal pribliÏne na 8000 dolárov. V‰etk˘m vám, ktori ste kúpou vstupenky podporili ná‰
televízny program, srdeãne ìakujeme.

Evropská a kanadská kuchynû
Slovensk˘ i szegedinsk˘ gulá‰ s knedlíky, smaÏen˘ s˘r, ﬁízek!
V nedûli, v pondûlí a ve stﬁedu mÛÏete mít populární kﬁidélka!

Dvacet toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv
Velká obrazovka, na které mÛÏete sledovat pﬁímé fotbalové
i hokejové pﬁenosy!
Na va‰i náv‰tûvu

na 781 Annette St. (kﬁiÏovatka Jane St.) v Torontu
se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882
Katarína Homolová a Ján Kosiba pri benefičnom večeru
Foto: L. Soudek

2. benefiãn˘ veãer pripravila na‰a televízia v spolupráci s firmou JK Productions, ktorú
zastupuje Ján Kosiba. Hlavn˘m sponzorom veãera bola farnosÈ sv. Cyrila a Metoda v
Mississauge, ktorá poskytla halu a kuchyÀu. Veãer sa zaãal o 18-tej hodine koktejlami, krátko
po 19-tej nasledovalo privítanie hostí. Medzi ãestn˘mi hosÈami veãera nech˘bal honorárny
konzul SR v Ontáriu Michael Martinãek s manÏelkou, zborová predsedníãka Anne Mitro s
manÏelom, kaplán domácej farnosti Eugen Rybansk˘ a evanjelick˘ farár Ladislav Kozák s
manÏelkou. Medzi slovensk˘mi organizáciami a spolkami mala najväã‰ie zastúpenie Slov.kan. spoloãnosÈ Milana Rastilslava ·tefánika, ktorá zakúpila 3 stoly, ìalej Klub dolnozemsk˘ch
Slovákov Vojvodina, Slovensko-kanadsk˘ kultúrny spolok, ãlenovia 23. Zboru KSL vo
Wellande, 34. Zboru v Kitcheneri, TANEâNÍCI Z V˘chodnej Slovak Dancers a ìaº‰ie. Zo
slovensk˘ch sponzorov televízie sa zúãastnili zástupcovia CK Nitra Travel, realitná agentka
Luba Henderson a majiteº firmy Blue Water Mechanical Services Marián Masár. Z ãeskej
podnikateºskej komunity nás pri‰li podporiÈ Zdenka Forst z firmy Akuna a Jerry Formánek z
firmy Trans-Com Transport. Poìakovanie patrí v‰etk˘m ostatn˘m hosÈom, divákom a
priateºom TV Slovensk˘ svet, ktorí svojou úãasÈou podporili slovenské televízne vysielanie
v Ontáriu. Po privítaní hostí nasledovala modlitba a po nej veãera, o ktorú sa postaral Tom
Kral z Prague Fine Food Emporium. Hostia si mohli pochutiÈ na rezÀoch so zemiakov˘m
‰alátom a hovädzom mäse na ‰ampiÀónoch s ryÏou. Nech˘bal ani v˘borny zákusok od Petra
Repku, ktor˘ na tento veãer venoval aj fantastické orechovníky a makovníky.
Cel˘ veãer by nebol moÏn˘ bez pomoci dobrovoºníkov. UÏ tradiãne pomáhala Gitka
Galatova z Wellandu, ktorá sa postarala o v˘zdobu stolov a navarila vynijkajúcu kapustnicu.
Za pomoc vìaãíme aj Láìovi Soudkovi a dobrovoºníkom zo Slovenskej mladej scény. Tí
pomáhali s obsluhou hostí a upratovaním haly. O bar sa po cel˘ ãas staral Du‰an Dorich.
Poìakovanie patrí aj mojej rodine a priateºom, ktorí pomáhali pri príprave veãera aj poãas
podujatia. Kultúrny program zostavil Ján Kosiba. Úãinkovali v Àom speváãky Nicolette a
Marka Rajna, potom skupina Reflex pod vedením Janka Fuseka. Nasledovala skupina Ulica
s vedúcim Romanom Sege‰om a nakoniec zahrala skupina Zolo Lebo Band. Hostia sa
v˘borne zabávali a taneãn˘ parket bol neustále pln˘. V‰etk˘m hudobníkom patrí veºká
vìaka.
Zástupcovia krajansk˘ch spolkov a organizácií, ale aj jednotlivci odovzdali po veãeri
producentke TV Slovensk˘ svet ‰eky na podporu programu. Najviac, aÏ 2000 dolárov
daroval pán Branislav Galat z Wellandu, Slovenská kanadská spoloãnosÈ MR· darovala
1000 dolarov, Ïensk˘ krúÏok Maria a Marta pri ev. cirkev. zbore sv. Pavla v Toronte 500
dolárov, spoloãnosÈ Canada.sk entertainment 500 dolárov, Slov.-kanadsk˘ kultúrny spolok
200 dolárov, poslanec provinãného parlamentu Peter Kormos 100 dolárov, manÏelia
Biesovci 100 dolárov a Pavel Boudis rovnako 100 dolárov. ëakujeme aj za neikoºko 50dolárov˘ch ‰ekov, ktoré sme dostali od na‰ich divákov a priaznivcov. Na‰li sa aj takí, ktorí
nemohli prísÈ na benefiãn˘ veãer, napriek tomu si v‰ak zakúpili vstupenky na podujatie.
Medzi nim bol napriklad pan Marián Michalik alebo manzelia Meryovci, ktor˘m veºmi pekne
ìakujeme. Plagáty a lístky urobila a vytlaãila spoloãnosÈ Canada.sk entertainment.
Gitka Galatova predávala v priebehu veãera lístky do tomboly, v ktorej boli aj tento rok
atraktívne ceny - od hudobn˘ch CD-ãiek a DVD-ãiek, ktoré venoval Ján Kosiba, cez víno,
ktoré venovali manzelia Galatovci, ‰alát z tresky od torontskej poboãky spoloãnosti Ryba,
darãekové ko‰e od Akuny, Prague Fine Food Emporium a distribútora piva Urpín, ãeské sklo,
ktoré venovala Dagmar Benediková, vstupenky na Jersey Boys od Nitra Travel, vstupenky
na concert torontskej filharmónie a na Nocturná, ktoré daroval dr. Milo‰ Krajn˘ aÏ po hlavnú
cenu veãera, obraz známej uÏ neÏijúcej slovenskej v˘tvarníãky v Kanade Marty Brestovanskej.
Dielo s inuitsk˘m motívom, ktorého orginaº vlastní b˘val˘ kanadsk˘ premiér Jean Chretien,
venoval do tomboly v˘tvarníãkin manÏel.
O polnoci pri‰la na rad vynikajúca kapustnica Gitky Galatovej. No a potom sa spievalo a
tancovalo aÏ do neskor˘ch noãn˘ch hodín. 2. Benefiãn˘ veãer na podporu slovenského
televízneho vysielania v Ontáriu sa teda vydaril nad oãakávania. V˘ÈaÏok z neho pomôÏe
televízii na niekoºko t˘ÏdÀov ìaº‰ieho fungovania.
Veríme, Ïe aj tí z vás, ktorí nemohli prísÈ a záleÏí vám na pokraãovaní slovenského
televízneho program, podporíte nás t˘m, Ïe po‰lete ‰ek pre Slovensky svet na adresu 510
C Front Street West, Toronto, Ontario M5V 1B8, alebo sa stanete stálymi sponzormi ná‰ho
programu. Ak ste úspe‰nym podnikateºom a môÏete si dovoliÈ sponzorovaÈ televíziu, ozvite
sa nám na cislo 647 233 3105.
ëakujeme.
Katarína Homolová
***

Točený Pilsner Urquel a Czechvar
v západním Torontu!

âeská a slovenská televize
na internetu!
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Maìarsk˘ filmov˘ t˘den - drogy, exkluzivní prostitutky, snuff film - maìarsk˘ film zápasí o místo na slunci
MaìarÛm bychom mohli závidût. Maìarsk˘ film je spolu s polsk˘m filmem nejlépe viditeln˘ v krajinû postkomunistick˘ch zemí. MÛÏeme se dohadovat, jestli je to tím,
Ïe maìarsk˘ Milo‰ Forman, tedy oscarov˘ reÏisér István Szabó, Ïije v Maìarsku a vûnuje se jeho propagaci v zahraniãí. Je to moÏná díky osmdesáti v˘znamn˘m
i ménû v˘znamn˘mi festivalov˘m cenám pro maìarské filmy za rok 2009. Nebo je to pﬁijat˘m filmov˘m zákonem, kter˘ umoÏÀuje plnit hlavní podpÛrn˘ fond - Veﬁejnou
nadaci pro film, penûzi z rÛzn˘ch zdrojÛ (u nás by tomu finanãní experti ﬁekli dvojí zdanûní, coÏ je u nás hlavní argument proti pﬁijetí filmového zákona)? Tﬁi hlavní
maìarské fondy pro podporu filmu operují dohromady úctyhodnou ãástkou kolem 35 mil. Euro na rok. Roãnû jde do premiéry zatím stabilnû kolem 25 celoveãerních
filmÛ, situace tu není tak drastická jako tﬁeba v Nûmecku nebo ve ·v˘carsku, kde hotov˘ film je mrtvû narozené dítû - ãasto vÛbec nenajde distributora. Maìarské
filmy mûly v roce 2009 hezk˘ch 12 procent podílu na trhu. Druh˘ nejúspû‰nûj‰í maìarsk˘ film roku 2009, muzikál Made in Hungaria, ne nepodobn˘ Hﬁebejkov˘m
·akalím letÛm, skonãil na druhém místû Ïebﬁíãku s 225 000 diváky (bûÏel na MFF Karlovy Vary 2009) a nejúspû‰nûj‰í film loÀska je komicko-eroticko-mafiánsk˘ thriller
o zadluÏen˘ch maìarsk˘ch mladících v Americe, kteﬁí se rozhodnou natoãit kvÛli dluhÛm porno. Film se jmenuje A Kind of America 2 a skonãil v roce 2009 s rekordem
450 000 divákÛ.
Maìarsk˘ filmov˘ t˘den (2.-8.2.2010) uvedl 16
celoveãerních filmÛ plus 10 celoveãerních filmÛ, které
filmoví producenti natoãili pouze pro televizi. Z tûch
‰estnácti je nejménû pût takov˘ch, Ïe stojí za velk˘ kus
ﬁeãi. Jsou to filmy natoãené jin˘m neÏ televizním
jazykem, hodnû obrazové nebo hodnû odváÏné.
Maìarsko-‰v˘carsko-rakousk˘ horor The Kamera
Murderer (Vrah s kamerou, reÏie Róbert Pejó) se
odehrává v milionáﬁské vile u Neziderského jezera, v
místech, kde dﬁív probíhala ostﬁe stﬁeÏená hranice mezi
Maìarskem a Rakouskem. Dnes je tam natur pur, kus
zemû ob˘vané neustále kuÀkajícími Ïábami, které je
filmu sly‰et víc neÏ filmovou hudbu. A lány vysokého,
nekoneãného rákosí, jedineãná kulisa filmového
tajemna. V obydlí se sejdou dva páry úspû‰n˘ch
mlad˘ch lidí, jeden z Budape‰ti a druh˘ z Vídnû. A
zatímco tihle ãtyﬁi pijí tokaj a hrají karty, v okolí se ztratí
tﬁi dûti. Jak se ukáÏe, dûti se staly obûtí amatérského
snuff filmu natáãeného pro internet, tedy snímku, v
nûmÏ v prÛbûhu dûje nûkdo reálnû zemﬁe. Jestli dûti
zemﬁely pádem z b˘valé stráÏní vûÏe na státní hranici,
kam je vrah donutil vystoupit nebo jinak, zÛstává
nejasné. Okolí ãe‰e policie, lítají vrtulníky a dva páry v
milionáﬁské vile jsou stále víc nervózní.
Do svûta manipulací
Vedle horroru dal‰í Ïánrov˘ film - thriller Daeathwaltz
(Valãík smrti) v reÏii Kristiána Károlyho - otec, vyslouÏil˘
policista s rakovinou plic se pﬁichází omluvit své dceﬁi
v den jejich tﬁicát˘ch narozenin. Ta bydlí v bytû, kde je
neuvûﬁiteln˘ nepoﬁádek, Ïena je ve vysokém stupni
tûhotenství a tûÏce závislá na drogách. âerné barvy
tohoto tûÏko konzumovatelného filmu si pﬁi‰lo publikum
rozpt˘lit na film Team Building v reÏii talentované
Almási Réky. Nûkde v hotelu mimo mûsto probíhá
‰kolení nûjaké velké firmy. V rámci posilování kolektivu
chodí úãastníci kolem dokola a drÏí mezi sebou míãe,
nev‰ední záÏitek pak hodnotí, naãeÏ britsk˘ ‰kolitel
hodnotí je. Lektor hovoﬁí o tom, Ïe „musíme b˘t otevﬁení“,
„pomáhat si“ a „podívat se do zrcadla, abychom se
zmûnili“ a neustále opakuje, jak se od vnitﬁní motivace
pﬁechází ke spontánnû kreativní komunikaci a jak kaÏd˘
musí znát svou cílovou skupinu. Nikdo tomuhle vym˘vání
mozkÛ pomocí pouãek moc nerozumí, ale v‰ichni dûlají,
Ïe jo. Nakonec pﬁijde hlavní pouãka: „V‰ichni jsme jen
produkt. VÏdycky záleÏí na packagingu.“ Nikdo lektora
nepo‰le k ‰ípku, ostatnû naslouchání lektorÛm Veãerní

univerzity marxismu-leninismu i lektorÛm moderní
komunikace (o nûco chytﬁej‰ím) máme nûjak v krvi uÏ
ﬁadu let. Jeden z nejagilnûj‰ích ãlenÛ skupiny je star˘
uãitel, kter˘ se snaÏí zavdûãit co mÛÏe a usilovnû tmelí
kolektiv. KdyÏ se jeden z mlad˘ch úãastníkÛ
teambuildingu vzbouﬁí a ﬁíká, Ïe je to jen pokroãil˘
zpÛsob, jak se pﬁizpÛsobit a lézt do zadku nadﬁízen˘m,
lektor ho dostane na chytáku s ãísly a odstraní ho z
kolektivu jako ve‰. „Ani dítû nezplodí‰ sám!“ volá za ním
vítûznû a ostatní houfnû pﬁisvûdãují. Ve svûtû
teambuildingu se rodí t˘my a rozpadají osobnosti.
Maìaﬁi Ïijí manipulacemi dne‰ního svûta. Czukor
Show (Tamás Dömötör) je v˘teãnû nasnímaná talk
show se zvan˘mi hosty - manÏel, manÏelka, milenka,
sestra a muÏ, kter˘ jim pÛjãuje byt. V talk show se
probírá, jak muÏ Ïije se dvûma Ïenami a nestará se o

o které jsem pak natoãil film, mnû vyprávûla bufetáﬁka
v divadle. ZaÏila to na vlastní kÛÏi - cestu z Rumunska
pﬁes VídeÀ do Liverpoolu. Nûco jsem pﬁevzal, nûco
jsem zaÏil sám, nûco mi vyprávûl nûkdo jin˘, nûco jsem
domyslel. Jisté je jedno: Rumunsko má nejvy‰‰í emigraci
mezi evropsk˘mi zemûmi a Rumuni vût‰inou odcházejí
kupodivu do Velké Británie. Tyhle dvû zemû znamenají
dva póly Evropy. Dva póly, vzdálené zemûpisnû i
kulturnû. Jsou to dva hlavní póly evropské emigrace.“
Prodávání lidí, kradení my‰lenek, ‰plhání na
spoleãenském ﬁebﬁíãku, oblbování s úsmûvem na tváﬁi
a s optimistick˘m hlaholením anglick˘ch frází, pﬁemoc
médií, neexistující hranice mezi ãlovûkem, kter˘ hraje
sám sebe a nebo vystupuje v roli, kterou mu urãil nûkdo
jin˘, to je to, v ãem je souãasn˘ maìarsk˘ film dobr˘.
Tahle tragikomická show má jednu v˘hodu: je naprosto
aktuální. Maìarsk˘ film ukazuje svût ná‰ vezdej‰í s
jeho bolestmi i strachy. Ukazuje exkluzivní svût dennû
probíran˘ v médiích, svût, kter˘ je jen pro vyvolené, pro
„majitele klíãÛ“. V jednom velice krásném road movie s
názvem Vespa (reÏie Diana Groó) se do tohoto svûta
snaÏí proniknout dvanáctilet˘ cikánsk˘ kluk z vesnice.
V ãokoládû na‰el v˘herní kupón, Ïe se stal v˘hercem
motocyklu Vespa. Vypraví se na svou pûst do Budape‰ti,
v sídle zprostﬁedkovatelské firmy najde nápis, Ïe firma
zkrachovala, ale kluk se nedá, „svou“ Vespu nakonec
sebere. Cestou zpátky mu jí ukradnou. Ve vsi pak jezdí
zas na starém kole mezi volnû pobíhajícími koni. Sen se
zhroutil, ale kluk zÛstal tím, ãím byl. MoÏná tohle je
nejdÛleÏitûj‰í poselství maìarsk˘ch filmÛ: ‰evãe, drÏ
nemocnou matku, vychází na povrch tûhotenství a pere se kopyta a nelez tam, kam nemá‰.
Radovan Holub, Budape‰È
se nej‰pinavûj‰í prádlo. „My jen urychlujeme to, co by
***
se stejnû jinak stalo,“ ﬁíká moderátor Milán Czukor.
Pozvaní ‰véd‰tí hosté jsou z této „hranice bourající
show“ konsternováni, naãeÏ dávají ‰éfovi studia velkou
zakázku. Moderátor i lektor teambuildingu jakoby ﬁíkali:
pﬁed na‰ím svûtem není úniku, my jsme vítûzové a
dokud budou média ovládaná penûzi a poãtem divákÛ
a reklamou, do té doby to bude takhle. (Zvlá‰È zajímavé K¤ESËANSTVÍ: Má‰ dvû krávy. Jednu dá‰ sousedovi
pro lidi, co zaÏili socialismus s jeho kontrolou lidí a médií ISLÁM: Má‰ dvû krávy. Jednu si nechá‰, druhou vymûní‰ za
pomocí ideologie a vûdí, Ïe tohle bylo je‰tû hor‰í).
manÏelku.
Dva póly Evropy
SOCIALISMUS: Má‰ dvû krávy. Stát ti obû vezme a dá ti trochu
Vítûzn˘ film Maìarského filmového t˘dne - mléka.
Bibliotheque Pascal (Pascalova knihovna, reÏie KOMUNISMUS: Má‰ dvû krávy. Stát ti obû vezme a zavﬁe tû.
Szabolcs Hajdu) líãí pﬁíbûh rumunské Maìarky Mony. NACISMUS: Má‰ dvû krávy. Stát ti vezme obû a zastﬁelí tû.
Ta odejde od své tﬁíleté dcery a od svého otce se nechá EVROPSKÁ UNIE: Má‰ dvû krávy. Stát ti vezme obû, jednu
zastﬁelí, druhou podojí a mléko vylije do ﬁeky.
prodat do liverpoolského klubu umûlcÛ, homosexuálÛ
TRADIâNÍ KAPITALISMUS: Má‰ dvû krávy. Jednu prodá‰ a
a dal‰í smetánky, vyhledávající exkluzivní vznûty. V koupí‰ si b˘ka. Stádo se zvût‰uje a hospodáﬁství roste. Nakonec v‰e
jednom z pokojÛ tu vystupuje jako Johanka z Arku. Aby prodá‰ a jde‰ do dÛchodu.
pﬁeÏila, ‰éf klubu jí píchá drogy, obãas jí nûkdo nafackuje, âESK¯ KAPITALISMUS: Na dvû krávy si vezme‰ pÛjãku od
obãas si ji nûkdo koupí na erotické radovánky. Pokoje banky ve v˘‰i 1,6 miliardy Kã a odstûhuje‰ se na Bahamy. Banka
jsou vybaveny dekadentními a rafinovan˘mi umûleck˘mi posléze zjistí, Ïe to nebyly krávy ze zlata, jak bylo soudním znalcem
pﬁedmûty jako svíãky, kﬁíÏe a panenky. V prézentu film doloÏeno, ale dvû rachitické kozy. Rozdíl zaplatí daÀoví poplatníci
líãí, jak Mona, která je uÏ zpátky v Rumunsku, se snaÏí a soudní znalec bez újmy pokraãuje ve své Ïivnosti.
dostat svou dceru zpátky - ta byla mezitím dána do AMERICKÁ AKCIOVKA: Má‰ dvû krávy. Prodá‰ jednu a nutí‰
druhou, aby dávala mléko za ãtyﬁi. Pozdûji najme‰ konzultanta, aby
ústavu na pﬁev˘chovu. ReÏisér Szabolcs Hajdu ﬁíká o
zjistil proã to kráva nevydrÏela a musela b˘t utracena.
tomhle zvlá‰tním maìarsko-rumunském svûtû: „Story FRANCOUZSKÁ AKCIOVKA: Má‰ dvû krávy. Jde‰ do stávky,
Mony jsem napsal pﬁed pûti lety. Îil jsem tehdy v protoÏe chce‰ tﬁi.
Rumunsku. KaÏd˘ den jsem byl konsternován svûtem JAPONSKÁ AKCIOVKA: Má‰ dvû krávy. Navrhne‰ je tak, aby
Balkánu, kde konû CikánÛ mrzli v minus tﬁiceti stupních, byly desetkrát men‰í a dávaly dvacetkrát tolik mléka. Pak vytvoﬁí‰
kde ortodoxní knûz ﬁídil ãernou audinu a Ïehnal husám, leporelo o chytré krávû nazvané Kravakimono a bude‰ je prodávat
vejcím a paklíkÛm penûz. Je to svût, ve kterém policie po celém svûtû.
mÛÏe b˘t uplacena krabiãkou pudinkÛ, kde si vykladaãi âÍNSKÁ AKCIOVKA: Má‰ dvû krávy. K tomu 300 lidí, kteﬁí je
osudu a obchodníci se zázraky dûlají placenou inzerci dojí. Vykazuje‰ plnou zamûstnanost, vysokou produktivitu skotu a
zatkne‰ novináﬁe, kter˘ tato ãísla zveﬁejÀoval.
v novinách, kde pohromadû Ïijou Maìaﬁi, Cikáni,
BRITSKÁ AKCIOVKA: Má‰ dvû krávy. Obû jsou ‰ílené.
Rumuni, Arméni, Nûmci, Turci a Rusíni. Je to místo, ITALSKÁ AKCIOVKA: Má‰ dvû krávy. Neví‰ ale, kde jsou, a
kam Holanìané pﬁijíÏdûjí nakupovat pozemky, odkud tak jde‰ na obûd.
etniãtí Maìaﬁi utíkají zpátky do Maìarska a odkud se RUSKÁ AKCIOVKA: Má‰ dvû krávy. Spoãítá‰ je je‰tû jednou a
Rumuni snaÏí emigrovat do zemí, kde se mluví zjistí‰, Ïe jich má‰ pût. Spoãítá‰ je je‰tû jednou a zjistí‰, Ïe jich má‰
románsk˘mi jazyky. Odtud jsou mladé Ïeny zavlékány 42. Spoãítá‰ je je‰tû jednou a zjistí‰, Ïe jsou jen dvû. Pﬁestane‰
do Itálie, ·panûlska, Nûmecka a Francie - a nedokáÏe poãítat a otevﬁe‰ dal‰í láhev vodky.
***
to zmûnit ani Evropská unie. Pﬁíbûh sexuální otrokynû,
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Sníh, mráz a dal‰í nepﬁátelé
Na âesko dopadla snûhová kalamita. Dopadla, drÏí a ne a ne pﬁestat.
A Ïivot s kalamitou není jednoduch˘. A neÏádoucí bílé masy stále a stále pﬁib˘vá.
Nepﬁipadáte si uÏ jako v té pohádce Hrníãku vaﬁ?
Najdou se sice tací, kteﬁí kalamitu vítají a radují se z ní, ale jde pﬁedev‰ím o ty, které
nelze brát zcela váÏnû, jako jsou dûti a dorost, a pak o pár lyÏaﬁsk˘ch fanatikÛ, kteﬁí
vidí sobecky jen to svoje, a nedokáÏí se vÏít do tíÏivé situace drtivé vût‰iny
spoleãnosti.

A spoleãnost úpí. Její základní, Ïivotnû dÛleÏitá funkce jakou je mobilita, je váÏnû
ohroÏena. Zkrátka, sníh a mráz je její úhlavní nepﬁítel. Z této premisy pak zcela
logicky vypl˘vá jednak, Ïe s nepﬁítelem je tﬁeba nesmlouvavû bojovat, druhak, Ïe
kdokoliv se s ním druÏí a jej obdivuje, je pﬁítelem nepﬁítele, tudíÏ asociální element
a kolaborant.
V kaÏdém národû existuje urãité procento zrádcÛ. S tím se dá asi sotva co dûlat.
Rekrutují se povût‰inou ze skupinek zap‰kl˘ch a frustrovan˘ch jedincÛ. Tedy z
patologického prostﬁedí, coÏ nás nemÛÏe zaskoãit. Jiné je, kdyÏ mezi nimi objevíte
individuum, které by tam patﬁit nikdy nemûlo.
Jak mÛÏe, prosím pûknû, pokrokov˘ ãlovûk, dlouholet˘ zaslouÏil˘ motorista spokojenû
vrnût ve vlaku - pﬁedpotopní lokálce, kdyÏ ani neví, jak se pﬁi nástupu do vagónu
otvírají dveﬁe? A navíc dává k dobru, Ïe jiÏ dobr˘ch dvacet let tímto historick˘m
dopravním prostﬁedkem necestoval. A je to vidût.
Tak kupﬁíkladu u prÛvodãí se vehementnû doÏaduje procvaknutí jízdenky tradiãními
kle‰tiãkami. VÛbec, chová se na hrdého motoristu nedÛstojnû a po‰etile. Dûtinsky.
Pﬁi jízdû zírá oknem, jako by zasnûÏenou krajinu vidûl poprvé, na zastávkách se
zase pﬁiblble culí pﬁes opocené sklo na postavy v ãerven˘ch ãepicích. Ba co víc,
gesty jim naznaãuje, kdy mají zatroubit do odjezdové trumpetky. Zklamání nad tím,
Ïe uÏ je nepouÏívají, si následnû kompenzuje uboh˘m pubertálním dvoutónov˘m
prskáním. Toto své pobláznûné jednání prokládá polohlasit˘mi v˘kﬁiky jako „Paráda!“
„Nádhera!“ a zcela nemístn˘mi poznámkami typu „Za volantem bych propálil víc“
nebo „Na co já to auto vlastnû potﬁebuju“.
Jeho vedle nûj sedící soudruh ho nejen neusmûrÀuje, ale sám je‰tû vede rozvratné
ﬁeãi, ãímÏ nepﬁímo svého souseda, pom˘leného to motoristu, povzbuzuje. Tak tﬁeba
takové ty nemístné kecy, Ïe v zimû by se mûli lidé chovat jako v zimû a ne jako v
létû.
- HrÛza! Na‰inec by mu nejradûji doporuãil, aby se urychlenû vrátil hluboko do
minulého století.
V podstatû tím upírá svobodné právo moderního ãlovûka pouÏívat svÛj automobil
podle své potﬁeby bez ohledu na roãní období. Dle jeho zvrácené teorie by se lidé
mûli pﬁizpÛsobovat pﬁírodním podmínkám a pﬁírodû, a ne proti ní bojovat.
- Dûs a hrÛza! Pr˘ by se pﬁi snûhové kalamitû mûla omezit mobilita, místo
automobilÛ, které jen blokují provoz, vsadit znovu na taÏné sanû, zásobit se pﬁedem
a podobné blbosti. Rozãiloval se nad tím, Ïe moderní lidé cestují v zimû za tropick˘m
sluncem a v létû za snûhem. V‰echno tohle je podle nûj proti pﬁírodû. Stejnû jako,
Ïe chceme v noci pracovat a bavit se, a pﬁes den zase spát. Jako by nechápal touhu
moderního ãlovûka stále a stále se osvobozovat ze svírav˘ch pout surové, nelidské
pﬁírody.
- Taková zvrácenost. VÏdyÈ kam bychom se to propadli, kdybychom si v lednu
nemohli koupit ani jahody, kdybychom nemohli zapomenout na plískanice na
zaslouÏené dovolené na Seychelách, a v ãervenci zase oprá‰it sjezdovky a vyrazit
do alpského lyÏaﬁského ráje.
¤eãiãky o pokoﬁe a o Ïivotû v harmonii s pﬁírodou je potﬁeba jednou provÏdy
odmítnout. Skr˘vají totiÏ nebezpeãnou infekci nevolnictví a regrese, znamenají útok
na na‰e vymoÏenosti a tûÏce vydobyt˘ komfort. Je tﬁeba jasnû rozli‰ovat jednotlivé
svûtonázorové postoje. Kdo takhle mluví, je buì závistník, nebo nebezpeãn˘
idealista. A proto navzdory v‰em nepﬁízniv˘m podmínkám, snûhu a kalamitám,
drÏme dobyté pozice. Nejvy‰‰í Ïivotní úroveÀ znamená nikdy se neomezovat.
Îádné pﬁesedání, ale tvrdû se‰lápnout plyn. Nikoli rozhrkaná lokálka, ale siln˘
luxusní off road s pohonem na v‰echna kola.
-mp- © II/2010
***
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Dvû hospody na jednom rohu naproti AGO
(Dundas a McCaul)
v místû, kde je piva jako ‰afránu!
Na pípû jsou desítky evropsk˘ch piv a mezi nimi
Pilsner Urquel a Czechvar!
K tomu jídlo po cel˘ den
Otevﬁeno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Village Idiot Pub

Sin&Redemption

www.villageidiotpub.ca
Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca
126 McCaul St.
Toronto, Ontario
M5T 1W2
***

www.sinandredempiton.com
Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca
136 McCaul ST.
Toronto, Ontario
M5T 1W2
***

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Z v˘stavy Puzzle 2009

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

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

History
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Pﬁed 20 lety nav‰tívil Toronto prezident Havel
A byla to nûjaká náv‰tûva. Tak dÛleÏitá, Ïe praÏsk˘
spoleãensk˘ t˘deník Reflex v roce 1991 v souvislosti s
ní uveﬁejnil sérii ãlánkÛ pod názvem SíÈ, jejichÏ autorem
je Josef Klíma. Zab˘vá se hlavnû postojem Jozefa
Kirschbauma, Stephena Romana a Du‰ana Tótha - tﬁi
rÛzné uzly mezinárodního slovenského nacionalismu,
které na‰ly zásadní spojení ve Svûtovém kongresu
SlovákÛ, ustaveném v New Yorku v roce 1970. Zajímavá
je obzvlá‰tû anal˘za jedné ãásti Havlova torontského

Prezidentský speciál přistál v Torontu
Foto: M.Gabánková

projevu: „Proto musíme oddûlit v ãesk˘ch zemích
vûdomí ãeské státnosti od vûdomí státnosti
ãeskoslovenské, a tím posílit národní vûdomí i
podvûdomí obou na‰ich národÛ, ãeského i
slovenského… Bylo by skvûlé, kdyby, pokud moÏno,
mûly oba na‰e národy ve svûtû vlastní národní
organizace a struktury, alespoÀ ve sféﬁe kulturní a
politické.“
Je moÏné, pí‰e dr. âermák ve Vûstníku âSSK z roku
1990, Ïe na mne pasáÏ zapÛsobila tak negativnû
alespoÀ ãásteãnû proto, Ïe uÏ jsem ji sly‰el jinde. Pﬁi‰el
s ní pﬁed ﬁadou let rev. Du‰an Tóth. Navrhoval tehdy,
aby âeskoslovenské sdruÏení v Kanadû se stalo
organizací ãistû ãeskou, zatímco Slováky by zastupoval
Svetov˘ kongres Slovákov. MÛj názor tehdy byl (a
dosud je), Ïe to byl návrh nemravn˘. Rev. Tóth od nás
v podstatû Ïádal, abychom slovenské ãleny
âeskoslovenského sdruÏení v Kanadû, kteﬁí s námi
pracovali desítky let, prostû vypsali z âSK (nebo se
mûli prohlásit za âechy?) a doporuãili jim, aby vstoupili
do SKS. Tento návrh byl tím nemravnûj‰í, Ïe mnozí z
na‰ich slovensk˘ch bratﬁí bojovali v ãeskoslovensk˘ch
legiích v první svûtové válce za âeskoslovensko a ve
druhé svûtové válce na Slovensku proti Tisovu reÏimu,
zatímco SKS zaloÏili vedle ·tefana B. Romana
pﬁedstavitelé Tisova reÏimu Ferdinand Durãansk˘ a dr.
Jozef Kirschbaum (titíÏ pánové, kteﬁí 11. listopadu
1938 s Karmasinem nav‰tívili v Berlínû Hitlera)...
Domníval se rev. Tóth, Ïe by nûkdo z ãeské strany mohl
jeho návrh pﬁijmout?’
…Pokud vím, rev. Tóth byl jedin˘m krajansk˘m

funkcionáﬁem z Kanady pﬁijat˘m na PraÏském hradû
prezidentem Havlem. Je mi nesmírnû líto, Ïe nebyl
pﬁijat nebo alespoÀ poÏádán o názor ani jedin˘ mluvãí
organizací, které padesát let hájily ãeskoslovenské
demokratické tradice proti nacismu a fa‰ismu a pozdûji
komunismu.
Oã vlastnû ‰lo? Josef Klíma v Reflexu: Mohlo by se
zdát, Ïe jde o Ïabomy‰í prestiÏní boj dvou dûtí, které si
vynucují pohlazení hosta: sobeãtûj‰ímu se ho dostalo i
za cenu, Ïe velkorysej‰ímu to bude líto. JenÏe jde o víc
neÏ o mezispolkové spory: jde o vztah státu k dvûma
obrovsk˘m skupinám krajanÛ s naprosto odli‰nou
koncepcí hodnot a o autenticitu toho, s jakou z tûchto
hodnotov˘ch koncepcí se stát chce ztotoÏnit.
Je‰tû jednou dr. âermák: VyrÛstal jsem v Masarykovû
republice, a mûl-li jsem kdy nûjaké povûdomí státnosti,
bylo to povûdomí ãeskoslovenské - mísí se v nûm Tatry
s Hradãany a ·umava s Bradlem. Uznávám plnû rovnost
âechÛ a SlovákÛ a právo SlovákÛ mít svoji vládu a
administrativu, ale ztratíme-li povûdomí ãeskoslovenské
státnosti, nevím, co nám zÛstane. Je moÏné, Ïe se
m˘lím, Ïe Masarykova koncepce je pﬁeÏitkem a já za
víc neÏ ãtyﬁicet let Ïivota mimo území âeskoslovenska
ztratil kontakt s politickou realitou ve své rodné zemi -

Hodnû se v na‰em malém vesmíru zmûnilo za tûch
dvacet rokÛ, které od Havlovy náv‰tûvy uplynuly.
âeskoslovensko krátce nato zmizelo z mapy Evropy a
místo nûho se objevily dva je‰tû men‰í nové státeãky,
âeská republika a Slovenská republika. Smrt si pﬁi‰la
pro dlouhou ﬁadu m˘ch pﬁátel i nûkolik jedincÛ, kteﬁí na
mne (právem) pﬁíli‰ netrpûli - na pravdû boÏí (není to
nádherné trojsloví?) zasednul vedle svého ‰éfa, ·tefana
Romana i dr. Jozef Kirschbaum. Zvykli jsme si na

Setkání V. Havla s Premiérem Petersonem
Foto: M.Gabánková

Manželé Škvorečtí a Havlovi

(Foto: H. Wilson)

jestliÏe ano, pﬁeji prezidentovû koncepci nejvût‰í úspûch.
Ale tohohle starého konû uÏ nov˘m kouskÛm nenauãí‰.
A jsem nesmírnû hrd˘ na pﬁátelství tûch mohykánÛ,
SlovákÛ a âechÛ (m˘lí se ti, kdo ná‰ spor se skupinou
funkcionáﬁÛ seskupen˘ch v organizacích s nedobrou
minulostí a nejasnou budoucností vidí jako spor âechÛ
a SlovákÛ), kteﬁí sdílejí mÛj vztah k âeskoslovensku. Je
to nádherná skupina lidí... Vlast pro mne (a pro nû)
znamená citov˘ a duchovní pojem, nûco silnûj‰ího neÏ
administrativní nadstavbu nad Ïivotem dvou
rozdûlen˘ch národÛ.
Napsal jsem tehdy také, Ïe uskuteãnûním tohoto
konceptu by rozdûlení âeskoslovenska bylo pouhou
formalitou. Josef Klíma tuto ãást svého ãlánku uzavírá
otázkou: ZÛstalo tohle pozdní volání, pozdní varování
bez odezvy?
Odpovûì: ZÛstalo...

Naplněná Convocation Hall na torontské univerzitě

Foto: M.Gabánková

leccos, i nato, Ïe pouh˘ch dvacet let po pádu reÏimu se
pﬁedsedou ãeské vlády stal b˘val˘ ãlen KSâ, strany,
která ãtyﬁicet let byla u moci, z poãátku popravovala a
pak vûznila nejlep‰í z na‰ich lidí a Ïe patﬁí mezi
nejpopulárnûj‰í ãeské politiky. Îivot - jak má ve zvyku
- jde dál, pﬁes hroby i pﬁes principy.
Ale nezodpovídá v‰ecky otázky: na pﬁíklad, proã v novû
demokratickém âeskoslovensku byla likvidace státu
rozhodnuta v podstatû z vÛle dvou pﬁedstavitelÛ státní
moci? V‰ecko, co mnû je o té záleÏitosti známo,
jednoznaãnû naznaãuje, Ïe vût‰ina obou národÛ (na
slovenské stranû vût‰ina znaãnûj‰í neÏ v dne‰ní âeské
republice) by v referendu rozdûlení âeskoslovenska
odmítla. ·koda, Ïe âeskoslovensku, jednomu z
nejvzne‰enûj‰ích pokusÛ o vytvoﬁení civilizované
spoleãnosti, nebyl dopﬁán ãas k zrání. Na druhé stranû,
ve svûtû, v kterém Ïijeme, je nutno b˘t vdûãní, Ïe obû
dne‰ní republiky se mají k svûtu, Ïe v slovenské vûtvi
proudí nová míza a Ïe oba národy, ve své vût‰inû,
neztratily pocit sounáleÏitosti.
I nad onou Havlovou torontskou náv‰tûvou dosud visí
otazník. Je tu i podobnost koncepcí o vztazích mezi
obûma národy... A otazník nejtûÏ‰í: do jaké míry Havlova
náv‰tûva a jeho ﬁeã v Torontu ovlivnila v˘voj vedoucí k
pﬁedãasnému zániku státu, na kter˘ vût‰ina z nás byla
hrdá. A jak by se v krizi, která se v âeskoslovensku
rozvíjela, v Havlovû pozici zachoval Tomá‰ Garrigue
Masaryk.
Ale to jsou v‰ecko úvahy o problémech, které uÏ
nemuãí a je to vhodné téma pﬁi draní peﬁí. S úctou a
vdûãností vzpomínám tûch, kteﬁí za svou (a také moji)
pravdu platili Ïivoty a léty ve vûzeních, tûch, kteﬁí venku
pokraãovali v ãasto donquichotském zápasu o du‰i
národa (brzy jsem pﬁestal lidi posuzovat podle úspûchÛ
jejich úsilí; na ãem nakonec záleÏí je spravedlivost na‰í
pﬁe a zpÛsob, jak svÛj zápas vedeme); vdûãnû kvituji
kaÏd˘ akt, kter˘ je projevem noblesnosti du‰e (dvakrát
jsem tuto noblesnost zahlédl u Václava Havla - poprvé
ve v˘razu jeho oãí pﬁed mikrofonem na Torontské
univerzitû a po druhé o nûkolik let pozdûji, kdy mi v
Ottawû - pﬁestoÏe jsem byl kritick˘ k nûkter˘m jeho
rozhodnutím - udûlil pamûtní medaili (v mé
nepﬁítomnosti; mûli jsme v Torontu divadelní zkou‰ku).
K tûm, s kter˘mi jsem se pral, jsem necítil nenávist, ani
k dr. Kirschbaumovi, ani k rev. Tóthovi - nepral jsem se
s nimi, ale s jejich ãiny a idejemi. A mezi záÏitky, na
které rád vzpomínám, je Havlova náv‰tûva na Torontské
Univerzitû.
(Vzpomínku na náv‰tûvu Václava Havla v Torontu
jsme pﬁinesli v Satellitu ãíslo 3 v roce 2007 a v
následujícím ãísle i reakci Du‰ana Tótha. Nyní se touto
událostí zab˘vá Josef âermák opût. Pﬁinesli jsme
zkrácenou verzi. Cel˘ ãlánek mÛÏete nalézt na
CzechFolks.com/plus <http://CzechFolks.com/plus>)
Josef âermák
***
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VANOC a OH 2010
(Na svûtû je zavedeno, Ïe spousta hloup˘ch si hraje na
chytré. Z chytr˘ch, kter˘ch je nedostatek, jen ti
nejchytﬁej‰í si hrají na hloupé. Jan Werich).
Myslím, Ïe z nejednoho dÛvodu, pﬁinejmen‰ím z dÛvodu
zachování posloupnosti, je sotva moÏné onu mocnou
událost zvanou Olympijské hry, zru‰it. Navzdory tomu,
Ïe jejich náplÀ a my‰lenka velmi znaãnû se promûnily.
Navzdory tomu, Ïe zanedlouho stanou se olympijskou
disciplinou tﬁeba koulování, jízda na klouzaãce sólo i v
páru a to opaãného i téhoÏ pohlaví, v létû pak vrhání
podkovy na tyã zaraÏenou v písku a jiné.
ZmiÀovat se o znaãné promûnû OH v business,
zápolení o pﬁízeÀ sponzorÛ, nezbytné úãasti
antidopingov˘ch laboratoﬁí a nákladech na bezpeãnost,
dnes to poloÏce závratné v˘‰e, je zbyteãné, je to
v‰eobecnû známo.
Mûsto a zemû, ucházející se o poﬁádání takové události,
aÈ zimní nebo letní, její vlády a pﬁíslu‰né organizace,
mûly by si b˘t velmi dobﬁe vûdomy toho, Ïe taková akce
mÛÏe sice zv˘raznit tu zemi a mûsto na mapû svûta a
ve vûdomí obyvatel mnoha jin˘ch zemí, Ïe ale také
mÛÏe znamenat nespoãet váÏn˘ch problémÛ a
ohromnou finanãní ztrátu, bﬁemeno na bedrech obãanÛdaÀov˘ch poplatníkÛ po následující léta ukládané.
We Are Number One! zaznívá mnohdy ve Vancouveru
pﬁi rÛzn˘ch vût‰ích sportovních zápoleních s kanadskou
úãastí. A bylo mnoho jásotu, kdyÏ pﬁed lety (2003)
Vancouver soutûÏ o poﬁadatelské právo OH, vyhrál.
Tûm, kteﬁí se toho bezmála zdûsili, dostalo se rÛzn˘ch
titulÛ, kupﬁíkladu ‰karohlídÛ nebo mamlasÛ.
Po bitvû kaÏd˘ generálem, zní úsloví. Bitva je‰tû
neskonãila a snad je nadûje, Ïe ‰karohlídi a mamlasové
se m˘lí. To se uvidí uÏ dost brzy.
Zatím se zdá, Ïe ti povolaní v této vûci chabû zváÏili
následující skuteãnosti (jejich v˘ãet není úpln˘, k tomu,
aby byl takov˘ zase tak intenzivnû v˘voj nesleduji):
Místa poﬁádání zápolení a pﬁístup k nim. V tomto
pﬁípadû více neÏ problematická záleÏitost v pﬁípadû
Whistleru.
Náklady s vybudováním nezbytn˘ch areálÛ sportovních
a ubytovacích. Nejasná záruka o jejich vyuÏívání v
následujících letech. (Nevím jak velmi populární je
kupﬁ. rychlobruslení ve Vancouveru A pﬁece tu byla
postavena velmi exkluzivní hala. MoÏná, Ïe se poãítá s
tím, Ïe sem budou jezdit borci z jin˘ch ãástí zemû a
náklady na to budou pokryty jejich sponzory a nebo
snad se nûkdo ‰tûdr˘ najde)
Náklady na zaji‰tûní bezpeãnosti nejen pro atlety, ale
pro v‰echny zúãastnûné. Takové zaji‰tûní je dneska
poloÏka, která se dá sotva pﬁesnû vyãíslit nûkolik let
pﬁed konáním her.
Je vlastnû nutné, aby se Vancouver je‰tû více
zpopulárnil a tím zpÛsobil pﬁípadn˘ pﬁíliv dal‰ích obyvatel
a jen dal‰í zdraÏení Ïivota v tomto mûstû a umocnil jiÏ
dnes nemalé (pﬁesnûji ﬁeãeno veliké) dopravní
problémy?
ZváÏila se i reálná moÏnost, Ïe na hrách se nevydûlá,
ale bude tomu právû naopak? Risk je zisk, ﬁíká se,
nemusí to ale platit za kaÏd˘ch okolností. Letitá
zku‰enost ukázala, Ïe právû v pﬁípadû OH to velmi
ãasto neplatí.
Jak tedy zatím vypadá situace, krátce pﬁed zahájením
her?
Konglomerát kondominií na Whistleru, vlastnictví to
Interwestu, pÛjde pr˘ t˘den po zahájení her na buben,
po ãesku ﬁeãeno.
Situace s dopravou náv‰tûvníkÛ na místa dûní vyÏaduje
si ãekací doby 2 aÏ 4 ba více hodin, neÏ zájemce se
dostane na dostupn˘ dopravní prostﬁedek.
365 blokÛ obytn˘ch domÛ ve Vancouveru bude
drasticky omezeno v pouÏití jak do prÛjezdu, tak
parkování vozidel.
BC vláda vydala drakonická opatﬁení, Ïe jak˘koli názor,
veﬁejnû vyjádﬁen˘ a zcela neoslavující Hry bude
cenzurován a nebo i potrestán. TakÏe, jakékoli
informace tisku informující o rozdílu mezi slibem v roce
2003 a jeho naplnûním je znaãn˘, ale kdo toto bude
ochoten pﬁiznat?
Co mne ale vadí snad ze v‰eho nejvíc: Vytvoﬁila se
atmosféra pod heslem OWN THE PODIUM! To mi
pﬁipomíná ãasy, kdy zemû sovûtského bloku a âína
ãinily ze sv˘ch sportovcÛ doslova galejníky, bojující o

medaile za kaÏdou cenu. Mnoho milionÛ vynaloÏila
Kanada v podobném úmyslu. A pak ta vidina blíÏící se
jistotû, Ïe zemû získá rekordní poãet 35 medailí, jakoby
se zcela zapomnûlo na prostá úsloví Neﬁíkej hop,
dokud nepﬁeskoãí‰ a nebo Nechval dne pﬁed veãerem!
A kdyÏ v‰ude ve mûstû, na ulicích a námûstích, uÏ
krátce pﬁed zahájením bylo vidût jen kanadské vlajky a
nápisy GO CANADA GO, nûjak mi to neladilo se
skuteãností, Ïe o ta tﬁi místa na pódiu bude soutûÏit
je‰tû ﬁada jin˘ch zemí. Mohlo moÏná cizince napadnout,
Ïe tady nejsou nijak moc vítáni....?
Abych ale nebyl tak moc negativní.
V rámci události bude nabídnuto mnoho zábavy na
rÛzn˘ch místech mûsta. Správnû, lid potﬁebuje zábavu
a to v‰eho druhu. (Pﬁiznám, Ïe snad na nûkteré zábavní
akce se pÛjdu podívat. To ale není podstatné ve smyslu
mého povídání).
Je také obdivuhodné, jak poﬁadatelé uvedli dráhy do
dobrého stavu na svazích Cypress Bowlu, nepﬁízní
poãasí promûnûn˘ch v holiny.
Závûrem snad jenom konstatování: nedokonalost
ãlovûka, navzdory jeho neuvûﬁiteln˘m úspûchÛm,
pﬁipomíná se neustále. Sportovní zápolení, vãetnû
olympiád, byla poznamenána nespravedliv˘m
pomûﬁováním sil profesionálÛ sovûtského bloku, kteﬁí
nebyli nik˘m jin˘m neÏ v podstatû skuteãn˘mi
profesionály, se sportovními amatéry, reprezentanty
demokratické ãásti svûta. A to se dûlo po léta se
souhlasem pﬁedsedy olympijského v˘boru Avery
Brundagem (1887-1975).
Poﬁádat OH v roce 1952 nebo 1956 a dnes, nese s
sebou znaãnou rozdílnost v mnohém. Nejen ve stále
rostoucích v˘konech sportovcÛ. NeboÈ svût pokroãil.
Ale touha pﬁipoutat pozornost svûta k Britské Kolumbii,
Vancouveru a Whistleru. mûla by jít ruku v ruce s
vûdomím toho, Ïe taková pozornost nepochybnû si

dobﬁe pov‰imne i nedostatkÛ, na jejichÏ odstranûní
moÏná onûch bezmála sedm let pﬁípravy nestaãilo.
Vymlouvat se, v pﬁípadû finanãního nezdaru ãi jin˘ch
nepﬁíjemností na zhor‰enou ekonomiku nebo na
nepﬁízeÀ poãasí, nemá nic spoleãného s podstatou této
úvahy.
·el jsem si uvaﬁit kávu, abych pak si pﬁi jejím popíjení
je‰tû text pﬁed odesláním pomalu pﬁeãetl. Televize byla
zapnutá a dozvûdûl jsem se o tragédii gruzínského
závodníka na saních. UÏ nûkolik dnÛ se hovoﬁilo o tom,
Ïe dráha je velmi rychlá, ba zatím ze v‰ech podobn˘ch
tratí nejrychlej‰í a snad i nebezpeãná. A tu opût vyvstává
otázka po oné po‰etilé snaze, v rÛzné míﬁe v rÛzn˘ch
zemích patrné, b˘t v tom ãi onom nej… (ãtenáﬁ mÛÏe
doplnit jak mu libo).
Vladimír Cícha - Vancouver
11.2.2010
***

První zlatá medaile pro Kanadu
12. února zahájila generální guvernérka Kanady Michaélle Jean
bûhem slavnostního ceremoniálu XXI. zimní olympijské hry ve
Vancouveru. Sledovanost ceremoniálu pﬁekroãila rekordní poãet
kanadsk˘ch fanou‰kÛ - pﬁes 13 milionÛ. V âeské republice pﬁenos
programu probíhal od druhé hodiny ranní a sledovalo ho pﬁes 130
000 divákÛ. Kanadská rychlobruslaﬁka Clara Hughes nesla
kanadskou vlajku v ãele 205ãlenného kanadského t˘mu. Hned v
pondûlí se Kanada radovala z historicky první zlaté medaile, která
byla vybojována na domácí pÛdû (i pﬁes to, Ïe Kanada hostila
olympijské hry jiÏ dvakrát - Calgary v roce1988 a v Montréalu v
roce 1976, nikdy „doma“ zlato nezískala). LyÏaﬁ Alexandre Bilodeau,
kter˘ první olympijské zlato získal, byl médii pﬁekﬁtûn na Alexandra
Velikého a hned po závodû mu telefonicky blahopﬁál premiér
Stephen Harper. Kanada se s âeskou republikou se‰la na stupních
vítûzÛ rychlobruslaﬁek v závodu na 3000 m, kdy zlato slavila
Martina Sáblíková a bronz Kanaìanka Kristina Groves.
www.vancouver2010.com
Kanadská mozaika
***

Olympic Games
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Olympijské zlato pro Sáblíkovou! âeská rychlobruslaﬁka
ovládla závod na 3 km

BEST VALUE!!!
HURRY!!
SPRING AND SUMMER
AIRLINE TICKETS ON SALE
AS OF MARCH 1,2010 A VALID
PASSPORT IS REQUIRED
FOR TRAVEL TO MEXICO
HEART OF EUROPE
A DIVISION OF UNIGLOBE
ENTERPRISE TRAVEL LTD.

1221 YONGE STREET
(BY SUMMERHILL
SUBWAY STATION)
TORONTO, ON
M4T 2T8
Phone: 416-504-3800
Toll free:1-800-825-7577
Heart of Europe Holidays:
416-504-6399
Fax: 416-363-2205
A GETAWAY THAT’S MORE
THAN JUST A HOLIDAY!!!
ADVENTURE TRAVEL
- EXOTIC TRAVEL
LUXURIOUS TRAVEL
- ROMANTIC TRAVEL
WE OFFER ALL!!!
TRAVEL AND MEDICAL INSURANCE,
AIRLINE TICKETS
WWW.TICO.CA #1810380

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.

Ossington Ave.

Broadview Ave.

Bloor St. W

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

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

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

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***

Richmond (iDNES.cz) - Po projetí cílem si Sáblíková plácla s trenérem Novákem a na tváﬁi
se jí objevily slzy ‰tûstí. Svou jízdu pﬁed sebou mûlo je‰tû ‰est soupeﬁek, ale obûma bylo
jasné, Ïe to vy‰lo: âesko má olympijskou vítûzku v rychlobruslení!
Dvaadvacetiletá Sáblíková vybojovala ãtvrtou zlatou medaili ze zimních olympijsk˘ch her v
historii samostatné âeské republiky. Po hokejistech v Naganu 1998, akrobatickém skokanovi
Ale‰i Valentovi v Salt Lake City 2002 a bûÏkyni Kateﬁinû Neumannové v Turínû 2006 se
poãtvrté na svátku zimních sportÛ hrála ãeská hymna.
Po Neumannové je Sáblíková nejen druhou zlatou Ïenou, ale také druh˘m ãesk˘m sportovcem,
kter˘ olympijsk˘m vítûzstvím splnil oãekávání.
Triumfy hokejistÛ i Valenty se ﬁadily mezi pﬁekvapení olympiády. Av‰ak ani Kateﬁina
Neumannová nebyla pﬁed vytrvalostním bûhem Ïen na 30 kilometrÛ tak jasnou favoritkou
jako Sáblíková.
A to mladá rychlobruslaﬁka ve Vancouveru je‰tû nekonãí: pﬁí‰tí stﬁedu 24. února ji ãeká její
královská traÈ - 5000 metrÛ. Na ní za poslední ãtyﬁi roky prohrála jen jedinkrát. Mohla by mít
hned dvû zlaté medaile z jedné olympiády.
Ale zpátky k závodu na 3000 metrÛ. “KdyÏ zb˘vala poslední rozjíÏìka, ﬁíkala jsem si fajn,
mám medaili, hned v prvním závodû mi to vy‰lo,” líãila ãeská hvûzda.
V˘kon Sáblíkové byl o pÛl vteﬁiny lep‰í, neÏ pﬁed mûsícem na mistrovství Evropy v norském
Hamaru. âeská závodnice i kouã Novák byli spokojeni oprávnûnû. Sáblíková dokonce
pokoﬁila rekord dráhy v Richmondu.
“Od Martiny to byl úÏasn˘ závod, jela pﬁesnû tak, jak bylo s trenérem domluveno,” ﬁekla o
Sáblíkové reprezentaãní kolegynû Erbanová. “Byla jsem stra‰nû nervózní, sledovala jsem
kaÏd˘ její krok,” dodala.
Nejvût‰í hrozbou pro Sáblíkovou mûla b˘t pﬁedposlední dvojice na startu, ale Nûmka
Beckertová i Kanaìanka Grovesová ztrácely na ãeskou reprezentantku uÏ v polovinû tratû.
Naopak v poslední dvojici se vzepjala k vynikající jízdû Nizozemka Wüstová.
Na Sáblíkovou si v první ãásti závodu vypracovala náskok aÏ 1,5 vteﬁiny, jenÏe ãeská
reprezentantka sokynû drtí pﬁedev‰ím na posledním kilometru, kde získává rozhodující
náskok.
A Wüstová zbûsilé tempo neudrÏela, pﬁedãasnû se vydala ze v‰ech sil a v závûru se
propadla. Prohrála i se svou soupeﬁkou, pûtatﬁicetiletou nûmeckou veteránkou AnschützovouThomsovou, která mûla naopak v˘born˘ fini‰. K medaili jí chybûly tﬁi setiny vteﬁiny.
Beckertová brala stﬁíbro, Grovesová bronz.
***

Druhá olympijská medaile pro âesko!
BûÏec Bauer vybojoval bronz

Whistler (iDNES.cz) - Luká‰ Bauer vybojoval pro âesko druhou vancouverskou medaili.
Den po triumfu Martiny Sáblíkové dobûhl na trati 15 kilometrÛ volnû pro bronz. Vybojoval
ho v posledních metrech závodu, kdy pﬁedstihl ‰védského soka Hellnera a urval pro sebe
cenn˘ kov.
Hellnera nakonec porazil o necelé dvû vteﬁiny, aã je‰tû 700 metrÛ pﬁed cílem na nûj stejn˘
ãas ztrácel! Za mimoﬁádn˘ fini‰ v‰ak bere mimoﬁádnou odmûnu - olympijskou medaili.
***

Zlatá Kuzminová: Slovensko mi dalo ‰ancu
Vancouver-sme/Miloslav ·ebela-Prvú zlatú medailu z olympiády venovala biatlonistka ANASTASIA
KUZMINOVÁ synãekovi Jelisejovi. Ten si rozkázal od mamy hneì tri.
Do cieºa ste dobehli medzi prv˘mi pretekárkami. Verili ste, Ïe vás uÏ ìal‰ie súperky
nepredstihnú?
„Po prvej netrafenej som ani nemyslela na pódium. Ani som si nevedela predstaviÈ, Ïe s jedn˘m
trestn˘m okruhom sa dá vyhraÈ olympiáda. Pocity sú neopísateºné. Ale myslím, Ïe e‰te stále mi
nedo‰lo, ão sa mi podarilo. Vìaãná som rodiãom, Ïe ma od mala viedli k ‰portu. Robím ho od
detstva. Neviem si predstaviÈ, Ïe by som ho nerobila. Milujem biatlon a beÏky.”
Dlhé roky ste reprezentovali Rusko. Narodili ste sa tam, ale v biatlone teraz dosahujete
úspechy ako slovenská reprezentantka. Ako sa cítite?
„Spolovice som Ruska, pretoÏe odtiaº pochádzam. To nezmením, ale cítim sa ako Slovenka. Îijem
tu uÏ tretí rok. Slovensko mi veºmi pomohlo, som mu vìaãná. Cítim, Ïe sem patrím. Keby som sa
nepresÈahovala na Slovensko, nepodarilo by sa mi vrátiÈ po materskej k ‰portu v takejto forme a
dosiahnuÈ veºké víÈazstvo.”
V ãom je tá zmena medzi Ruskom a Slovenskom?
„Mám pokojnej‰ie a lep‰ie zázemie. V ruskej reprezentácii som uÏ strácala chuÈ na ‰port. Tu
môÏem chodiÈ na sústredenia spolu s manÏelom a synom. Na rodine mi veºmi záleÏí. Potom na
Slovensku nie je v reprezentácii tak˘ veºk˘ tlak ako v ruskej. Tam je úplne iná atmosféra.”
Komu by ste venovali medailu?
„Synovi. On je moja najväã‰ia radosÈ v Ïivote. Kvôli nemu som sa opäÈ vrátila k ‰portovej kariére.”
Preão ste sa kvôli nemu vrátili k ‰portu?
„PretoÏe v ruskej reprezentácii som bola uÏ zo ‰portu unavená. Pre neho som zmenila svoj Ïivot
a prehodnotila priority. Teraz mi tu ch˘ba a chcela by som byÈ s ním. Keì som ‰portovala v Rusku,
nemala som moÏnosÈ byÈ s ním a venovaÈ sa mu. Na Slovensku mi umoÏnili, aby mohol byÈ pri
mne na tréningoch i sústredeniach.”
Povedal vám, aby ste mu priniesli medailu?
„Hneì tri.”
Preão tri?
„Lebo to zrátal, Ïe mám doma dve zlaté z majstrovstiev Európy a striebornú z majstrovstiev sveta,
tak povedal, Ïe teraz treba ìal‰ie tri.”
***
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Rusové vyhráli B skupinu
Nutno ﬁíci, Ïe s v˘jimkou Loty‰ka, které prohrálo
v‰echna utkání ve skupinû. Nejprve s Rusy 2:7, pak
s âechy 2:5 a nakonec se Slovenskem 0:6, se
jednalo o nejvyrovnanûj‰í skupinu olympijského
turnaje, kdy kaÏd˘ porazil kaÏdého. Nakonec
rozhodlo, Ïe Slovensko porazilo Rusko „jen“ po
samostatn˘ch nájezdech 2:1. V‰echna tﬁi utkání
v‰ak byla ozdobou olympijského turnaje. Nejprve
âe‰i porazili Slovensko 3:1. Rozhodujícím
momentem byla druhá tﬁetina, kdy za stavu 1:1,
nejprve Slovensko nastﬁelilo tyãku ãeské branky a
z protiútoku Jágr skóroval. V závûru druhé tﬁetiny
pak Tomá‰ Plekanec zaznamenal tﬁetí branku.
Úvodní gól dal Patrik Eliá‰, za Slovensko vyrovnal
Gáborik. Asi nejlep‰ím duelem bylo utkání
Slovenska s Ruskem. Rusové se ujali vedení v 26.
minutû Morozovem, za Slovensko vyrovnal deset
minut pﬁed koncem normálního ãasu Marian Hossa.
JelikoÏ ani v prodlouÏení branka nepadla, rozhodla
aÏ ‰está série samostatn˘ch nájezdÛ, kdy Pavol
Demitra promûnil, zatímco Oveãkin nedal. V
rozhodujícím nedûlním zápase porazili Rusové
âechy 4:2. Rusové vedli brankou Malkina 1:0, ale
i tentokrát v závûru první tﬁetiny Plekanec vyrovnal.
V druhé tﬁetinû skórovali Kozlov a Malkin. Pût minut
pﬁed koncem Michal Milánek vstﬁelil kontaktní gól,
ale Datsjuk peãetil pﬁi závûreãné power-play.
Rusové skonãili tedy první, âe‰i druzí, Slovensko
tﬁetí a Loty‰sko ãtvrté.
***

O2 extraliga
49.kolo: Liberec-Kladno 2:1, PardubiceSlavia 8:0,Sparta-Litvínov 3:4, Tﬁinec-PlzeÀ
1:3, Mladá Boleslav-Vítkovice 5:6, Karlovy
Vary-Budûjovice 3:4(SN).
50. kolo: Vítkovice-Pardubice 3:2,
Budûjovice-Zlín 6:1, PlzeÀ-Karlovy Vary 3:2,
Litvínov-Tﬁinec 5:2, Kladno-Sparta 2:4, BrnoMladá Boleslav 4:1, Slavia Praha-Liberec
2:4.
Základní ãást má 52. kol.
Tabulka O2
1. PlzeÀ 1929
2. Zlín
3. Pardubice
4. Vítkovice
5. Sparta
6. Tﬁinec
7. Liberec
8. Budûjovice
9. Litvínov
10. Slavia
11. Boleslav
12. K. Vary
13. Brno
14. Kladno

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

156:124
151:126
171:130
155:130
150:130
149:140
137:146
126:143
150:181
138:149
134:144
129:146
120:148
124:153

103
93
90
86
81
81
70
70
70
68
62
62
60
54

Slovenská extraliga

43. kolo: Trenãín-Îilina 3:0, Ko‰ice-Ban.
Bystrica 3:2 (PP), Martin-Spi‰. Nová Ves 2:1,
HK Orange 20-Skalica 2:4, Zvolen-Poprad
3:0, Slovan-Lipt. Mikulá‰ 5:3
44. kolo: Trenãín-Nitra 5:2, Lipt. Mikulá‰Zvolen 3:5, Poprad-Skalica 7:2, HK Orange
20-Martin 2:3, Spi‰. Nová Ves-Ko‰ice 1:4,
Ban. Bystrica-Îilina 6:3.
45. kolo: Nitra-Ban. Bystrica 4:2, Îilina-Spi‰.
Nová Ves 3:2 (SN), HK Orange 20-Ko‰ice
3:6, Martin-Poprad 2:3, Skalica-Lipt. Mikulá‰
3:0, Zvolen-Slovan 4:3 (SN)
46. kolo: Slovan-Skalica 6:4, Lipt. Mikulá‰Martin 2:3, Poprad-Ko‰ice 3:4, HK Orange
20-Îilina 4:6, Spi‰. Nová Ves-Nitra 3:4 (SN),
Ban. Bystrica-Trenãín 3:4 (SN).
47. kolo: Trenãín-Spi‰. Nová Ves 4:1, HK
Orange 20-Nitra 3:0, Îilina-Poprad 3:2 (SN),
Ko‰ice-Lipt. Mikulá‰ 7:2, Martin-Slovan 2:5,
Skalica-Zvolen 2:5
49. kolo: Ko‰ice-Zvolen 6:3.
Kuzminová opäÈ s medailou. Tentoraz má striebro Ostatní zápasy 28.2.
BRATISLAVA-sme/Miloslav ·ebela-Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová získala striebornú
***
medailu a po Martine Moravcovej sa stala druhou Slovenkou s dvoma olympijsk˘mi medailami z
jednej olympiády.
***

Biatlonista Hurajt získal bronzovú medailu

BRATISLAVA -sme-. Slovensk˘ biatlonista Pavol Hurajt získal v pretekoch s hromadn˘m ‰tartom
bronzovú medailu. Slovensko tak získalo vo Vancouvri tretiu olympijskú medailu a skompletizovalo
tak zbierku v‰etk˘ch vzácnych kovov.
Olympijsk˘m víÈazom sa stal vo Whistleri Rus Jevgenij UsÈugov. Na 15 km trati sa za ním zaradil
strieborn˘ Francúz Martin Fourcade +10,5 s.
“Snívam krásny sen, dosiaº to bola len túÏba, dnes uÏ skutoãnosÈ, nemôÏem tomu uveriÈ, je to
nádherné, neskutoãné, preÏívam jeden z najkraj‰ích dní v Ïivote,” povedal 32-roãn˘ Pavol Hurajt
v cieli. “Po poslednej streºbe som vedel, Ïe beÏecky na Ustiugova nebudem staãiÈ, obával som sa
aj Rakú‰ana Sumanna, ktor˘ v‰ak uÏ nevládal. V závere som si dovolil pokojne dokorãuºovaÈ do
cieºa a vychutnávaÈ radosÈ z medaily, po ktorej som túÏil cel˘ Ïivot.”
***

Slovenská extraliga
1. Slovan
2. Bystrica
3. Ko‰ice
4. Martin
5. Skalica
6. Poprad
7. Nitra
8. Zvolen
9. Trenãín
10. Îilina
11. Sp. N. Ves
12. L. Mikulá‰
13. Orange

42
42
44
43
43
42
42
43
42
42
43
42
32

180:90
157:125
173:120
134:120
143:132
136:117
115:120
119:117
136:138
113:138
110:155
108:159
65:158

105
82
78
76
70
67
67
62
57
53
42
40
14

