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…a já prosím nechte zvony znít!
Letos v prosinci uplyne pûtadvacet let od smrti jednoho z
nejvût‰ích filmov˘ch a divadelních reÏisérÛ Andreje
Tarkovského (4. 4. 1932 - 28. 12. 1986). ZároveÀ v‰ak
také uplyne 45 let od natoãení jednoho z nejvût‰ích filmÛ
Andrej Rublev. I zde v‰ak mÛÏe b˘t otazník. Co poãítáme
za datum vzniku a kterou verzi máme k dispozici. Film
vznikl v roce 1966, v roce 1968 dostal cenu FIPRESCI a
Cenu asociace francouzsk˘ch kritikÛ v Cannes; teprve
potom byl schválen v roce 1969,  Ïe mÛÏe b˘t promítán.
Na premiéru distribuãní verze ãekal do 19. fiíjna 1971,
premiéra autorského sestfiihu byla v SSSR aÏ v roce 1988.
Také délka filmu má nûkolik údajÛ: 197, 178, 165 a 145
minut. Do toho nepoãítáme verze pro americkou televizi,
které se jistû ve‰ly pod dvû hodiny.
Pfiíbûh stfiedovûkého malífie ikon se prolíná s dal‰ími

pfiíbûhy. Poslední z nich je o tom, jak kníÏe hledá nûkoho,
kdo dokáÏe odlít zvon v obnoveném klá‰tefie ve Vladimiru,
kter˘ pfiedtím vyplenili Tatafii. Nikdo z pfiedchozích mistrÛ
zvonafiÛ jiÏ není na Ïivu. Pouze mal˘ chlapec Boriska tvrdí,
Ïe mu otec, poslední zvonafi, pfiedal tajemství, jak zvon
zhotovit. Spolu se zodpovûdností dostane i moc, která
znamená i nepfiátelství. Jeho zaujetí z povzdálí pozoruje
malífi ikon Andrej Rublev. Chlapci se podafií zvon zhotovit
a v okamÏiku, kdy vydal jak˘si tón a v‰ichni se radují,
chlapec se rozpláãe a pfiizná, Ïe mu otec Ïádné tajemství
nepfiedal. Chlapcovy slzy mají takov˘ vliv na Andreje
Rubleva, Ïe zaãne opût malovat ikony. (Pfiesnûj‰í v˘raz je:
psát ikony.) V dobû tatarsk˘ch nájezdÛ byl zvon symbolem
míru.
Jsou zemû, jako ·v˘carsko, které jsou povûstné svou

neutralitou, kde zvony je‰tû dnes znûjí pravidelnû. V dobû
válek byly zvony terãem armádních papalá‰Û a existuje
nejeden pfiíbûh o tom, jak nûkdo schoval zvony pfied
zniãením ve stodole.
Ze svého dûtství se pamatuji, jak v Krkono‰ích, v

Herlíkovicích, vÏdy zvon svolával vûfiící v nedûli ráno do
evangelického kostela v horách. Byl to snad jedin˘ hlasit˘

vzdor komunistickému arogantnímu ateismu. V té dobû
byl úãel zvonÛ snad jen jako líbezná ãasomíra, kterou
obdivovali turisti v Loretû na Hradãanech.
Nové náboÏenství pfiineslo i nové modly a nové pomníky.

Obzvlá‰tû po roce 1968 se v kaÏdé vesnici objevil buì
pomník Lenina nebo tank na podstavci, obãas to byl i
pomník rudoarmûjce. Aãkoliv k tomu nebyl dÛvod, vtloukal

se lidem do hlavy militarismus. Vojáci z povolání, bachafii
a policisté mûli rÛzné v˘hody. Poãínaje nízk˘m vûkem pro
odchod do penze, pfiednostní byty, dobré platy,
Karel Kryl v divadle Sluníãko uvedl píseÀ Morituri te

salutant slovy: „…a byli i tací, ktefií to podepsali!“ V té dobû
zpívala Marta Kubi‰ová písniãku: „…a já prosím nechte
zvony znít!“
Doba se mûní. Minul˘ t˘den pfiinesl deník Toronto Star,

Ïe na‰i toront‰tí ‰etfiílkové chtûjí jeden z posledních zvonÛ
v Torontu na staré radnici nahradit levnûj‰ími reproduktory.
Skoro by tomu ãlovûk uvûfiil. Îijeme v dobû, kdy se z

kostelÛ dûlají bytové jednotky. V dobû, kdy vûci, které
pfiipomínají duchovní hodnoty jsou nadbyteãné. Proã
neodstranit i zvony z radnice a proã u‰etfiené peníze
nevloÏit do nûjaké represivní sloÏky. Kanadská vláda
chce vûnovat dvû miliardy dolarÛ na nová vûzení. Vloni v
létû jsme mûli demonstraci policejní síly pfii summitu G 20
v Torontu. Pfii hokejov˘ch zápasech NHL je vûnována
chvilka kanadské armádû a Dupont Parkette se má
pfiejmenovat na Sergant Ryan Russel Parkette (SvÛj
názor mÛÏete napsat na e-mail adresu
parksnaming@toronto.ca).
Kdykoliv nûkdo zahyne tragicky je to smutné. AÈ jiÏ se

jedná o vojáka, policajta, ãi kur˘ra, kter˘ zahynul na Bloor
St. pfii kolizi s ontarijsk˘m státním zástupcem nebo o dva
dobrovolné hasiãe, ktefií zemfieli v tûchto dnech pfii
zdolávání poÏáru obchodu s levn˘m zboÏím v jiÏním
Ontariu. Ale co mne pfiekvapuje je, jak se s tûmito
skuteãnostmi manipuluje. Jednou je vhodné pfiiná‰et v
tisku zprávy o padl˘ch vojácích v Iráku ãi v Afganistanu,
jindy je to nevhodné, dokonce zakázané. Podle potfieby
mocn˘ch.
Zdá se, Ïe v nejbliÏ‰í dobû budou zvony na torontské

radnici nahrazeny zvukem z reproduktoru a já jen prosím
stejnû jako Marta Kubi‰ová v roce 1968: „Nechte zvony
znít!“

Ale‰ Bfiezina
***—-

Z filmu Andrej Rublev

Andrej Tarkovskij
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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.

Kalendáfi

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church);
BohosluÏby jsou ãtvrtou nedûli v mûsíci v
Slovenském evang. kostele aug. vyznání
sv. Pavla na 1424 Davenport Rd., Toronto.
Rev. Ján Banko. Tel.: 289/242-0635.
Internet: http://www.csbaptist.com/
17.4..2011 v 17:30: KáÏe: E. Bauer
KITCHENER-WATERLOO:German
Gospel Church, 223 Union St.E.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: V dubnu.
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: 10:45.
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.  NejbliÏ‰í bohosluÏby: 13.3., 17.4.,
22.4.a 29.5. v 13 hod..
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:
30. dubna 2011v 10 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 30.dubna 2011 v 17.
hod.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
1. kvûtna 2011 v 11 hodin
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
budou oznámeny.

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.

26. 3. (so) 19:00
A. Dvofiák: Stabat Mater

Meeting Place, U of T
1265 Military Trail, Scarborough

***
27.3. (ne) 14:30

Hudba z opery âert a Káãa
St. Lawrence Centre for the Arts

416/366-7723
***

27. 3. (ne) 15:00
A. Dvofiák: Stabat Mater

The Great Hall, Hart House
7 Hart House Circle

***
27.3. (ne) 17:30

Peter Stol - klarinet
Adam Zukiewicz -Klavír

Nokturna v mûstû - Kostel sv. Václava
***

7. 4. (ãt) 19:00
Kfiest ‰esti posledních cédéãek Antonína

Kubálka
 Mascot Coffee House-267 Queen St. W.

***
7. 4. (ãt) 20:00

Zdenûk Plech zpívá árie z italsk˘ch oper
Toronto Centre for the Arts

***
8. 4. (pá) 20:00

Na náv‰teve bude Milan Markoviã
Golden Lion Restaurant & Bar
15 Canmotor Ave., Etobicoke

***
8. 4. (pá) 20:00

9.4. (so) 16:00 a 20:00
10. 4. (ne) 16:00
Oskar - komedie

Slovenská mladá scéna
The Annex Theatre, 736 Bathurst St.,

Toronto
***

9.4. (so) 14:00
Nokturna v mûstû

Zdenûk Plech
v kostele u sv. Václava

***
10.4. (ne) 12:00

Oslavy 100 let trvání Sokola v Kanadû
Hala kostela sv. Václava

***
28. 4. (ãt) 19:30

Vzpomínka na Antonína Kubálka
Minirecital Karoliny Kubálkové

Kostel sv. Václava
***

13. 5. (pá) 19:00
Koncert na památku A. Kubálka

 v Lázních Jeseník
***

28. 5. (so)
Dûtské gymnastické závody

Sokol Toronto
***

5.6. (ne)
V˘let s dûtmi - Sokol Toronto

***
25.6. (so)

âesk˘ a Slovensk˘ den
Masaryktown - Scarborough

***
29.6.-2.7. (po-ne)

Slet amerického Sokola- Cleveland
***

6.8.(so) 10:00
Letní sokolské hry

Masaryktown
***

We acknowledge the financial support of the Government

of Canada through Canada Periodical Fund (CPF)

for our publishing activities.

Rozvrh cviãení

Sokola Toronto
pro jaro 2011

Dûti (vûk 5-15 let): Sobota: 15:45-18:00
Cviãení v tûlocviãnû, venku: atletika v létû, lyÏování v zimû.

Cviãení rodiãÛ s dûtmi: Sobota: 16:00-17:00
Oba programy jsou v Steels West Gymnastic Club

601 Magnetic Drive, Unit 21
York (Dufferin Street & Steels Avenue West)

***
Îeny (od 16 let): Stfieda: 20:00-22:00: Gymnastika, aerobics, cviãení

***
MuÏi (od 16 let) Stfieda: 20:00-22:00:

Posilování na strojích, cviãení, sálové sporty
***

Volejbal (od 16 let): Pondûlí: 19:30-22:00
K dispozici jsou dvû tûlocviãny v George Harvey Institute

1700 Keele Street (Keele Street & Eglinton Ave. West)
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

22. 3. 2011 v 6:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

7. 4. 2011
Uzávûrka:
31. 3. 2011
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
of the Czech Republic

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

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.

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:
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
tel: 647/290-9304 fax: 905/898-0166
slovakconsulateto@gmail.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

Financial

1 CDN $ 17,69 Kã
1 EURO 24,43 Kã
1 US $ 17,37 Kã
âNB - 18. 3. 2011

Kursovní lístek
100 Kã 5,72 CDN $
1 CDN $ 17,48 Kã
1 EUR 1,40 CDN $
1 CND $ 0,71 EURO
1 US $ 0,99 CDN $
1 CND $ 1,01 US $

Universal Currency Converter - 18. 3. 2011
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Translations

Google

EVA
MESTICOVÁ

Certifikovaná
pfiekladatelka

emestic@hotmail.com

416/922-8786

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.

Integrated Medicine Clinic
Some of the medical services

we provide
Registered Massage Therapy

Craniosacral Therapy
Lymphatic Drainage (CDT)

Lymphoma Treatment
Hot Stone Massage

Low Level Intensity Laser
Naturopathic Medicine

Acupuncture
Chiropractic Treatments

Relationship Issues and Psychoterapy

Nûkteré soukromé poji‰Èovny
hradí nûkteré vybrané léãby

2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke
(at Islington Avenue)

Tel.: 416/823-1165
E-mail: rmt-yyz@integratedmedicine.ca

www.integratedmedicine.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

Na‰e internetové
stránky

Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.5.satellite1-416.com

www.5.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com

www.kalendar.zpravy.ca

***
NHL

Nejnovûj‰í rozhovory s ãesk˘mi a
slovensk˘mi hráãi v NHL

www.nhl.zpravy.ca
www.nhl.satellite1-416.com

www.zpravy.org/nhl
***

Slovak House
Slovak Infocentre

8 Clarence Square,
Toronto

Otvoreno:
 Streda 15:00-17:00
Tel.: 416/689-9889

E-mail:
info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org

Oznámení Velvyslanectví
âR v Ottawû

Za úãelem dûdického fiízení v âR hledáme
potomky bratrÛ Jana a Ladislava
Klimkov˘ch pÛvodem z Bohuslavic u
Kyjova, ktefií Ïili v Kanadû od roku 1948.
Ladislav Klimek (nar. 1921) Ïil se svou
Ïenou Emou (nar. 1917) v Torontu,
zatímco Jan Klimek (nar. 1925) Ïil zfiejmû
v Montrealu. Pokud jste je znali, jste pfiímí
pfiíbuzní (dûti, vnouãata) nebo máte o
jejich rodinû v Kanadû jakékoli informace,
kontaktujte prosím, neprodlenû paní Mílu
Minnes z Velvyslanectví âR v Ottawû -
tel. 613-562-3875, linka 11.

***

The Google Art Project
Google Maps gave us a birds-eye view of
our streets and homes from the high
above. Google Street View went even
further and gave us pedestrian like view
of our homes. But Google did not stop at
the front doors, at least not at the front
doors of the world’s most acclaimed
museums and galleries, as they have
recently launched the Google Art Project.
Thanks to Google’s desire to transfer

our world on PC screen, you can now see
every detail of Rembrandt, Goya, Bosh,
Rodin or Van Gogh’s best paintings and
sculptures by visiting the Tate Gallery in
London, Hermitage in St. Petersburg,
Palace of Versailles, The Museum of
Modern Art in New York or Uffizi Gallery
in Florence without leaving the sofa in
your living room.
Seventeen of the most famous world

museums and galleries were selected to
participate in the Google Art Project.
Among them is the Museum Kampa in
Prague which has a collection of
European Modern Art by such artists as
Franti‰ek Kupka and Otto Guttfreund.
Google’s “Street View” technology
enables you to move around the
museum’s galleries, allows you to select
works of art that interest you, navigate
through interactive floor plans and learn
more about the museum, discover
featured artworks at high resolution and
use the custom viewer to zoom into
paintings. Expanding the info panel allows
you to read more about an artwork, find
more works by that artist and watch
related You Tube video. “Create the
Artwork Collection” feature allows you to
save specific views of any of the 1,000 +

works of art and build your own
personalised collection. Comments can
be added to each painting and the whole
collection can then be shared with friends
and family.
For more info, visit:
http://www.googleartproject.com/

and http://www.museumkampa.cz/
The Bohemian State of Mind

Vydává âesk˘ konzulát v Torontu
***

B˘val˘ ãesk˘ lesník
188 /73 nekufiák, plnû

zaji‰tûn˘ a sobûstaãn˘, ve
v˘borné kondici, Ïijící na
venkovû hledá kontakt s
ãeskou nebo slovenskou

Ïenou ve vûku kolem
‰edesáti let Tû‰ím se na

pfiípadnou odpovûì.
E-mail:

ceskyzalesak@hotmail.com
nebo skype <kynolog 100>

20-01
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Transcom Transport
s radostí oznamuje,
Ïe se spojil s t˘mem

aby vám slouÏil lépe!

Nyní na‰e sluÏby smûfiují
nejen do v˘chodní Evropy,

ale do celého svût!

Stejní lidé Dana, Jamie, Eva,
Michal a Viktor

spolu s dal‰ími kolegy
vyhoví va‰im poÏadavkÛm

a ãekají pouze na va‰e zavolání.
A ov‰em Jerry zÛstane konzultantem!

Volejte (905) 362-1111
a chtûjte nûkoho z nás!

17.-23. 4. 2011

SOKOL CANADA -
SOKOLSKÁ ÎUPA

KANADSKÁ
1911-2011

POJEëTE S NÁMI DO
CLEVELANDU

 NA XXVI. SLET
SOKOLA USA

Stfieda 29. ãervna
 - sobota 2. ãervence 2011
INDEPENDENCE, OHIO

(South Cleveland)
Budeme oslavovat 100 let Sokola Canada

V‰ichni jsou vítáni - urãitû si vyberete
program kterého se mÛÏete zúãastnit.

Stfieda 29. 6.
15:00 Basketbal

Veãer: Zahajovací ceremoniál
âtvrtek 30. 6.

Pfies den: Gymnastické soutûÏe, soutûÏe
zdatnosti, golfov˘ turnaj

Veãer: veãefie a spoleãenské události
Pátek 1. 7.

Pfies den: volejbalov˘ turnaj,
soutûÏe zdatnosti, kuÏelky

Veãer: Banket, kuÏelky, biliár, ohÀostroj
Sobota 2. 7.

Ráno: sletov˘ nácvik, soutûÏe
Vpodveãer: Slet

Veãer: Spoleãenské události
Sokol USA rovnûÏ pfiipravuje

autobusovou prohlídku mûstem
Cena autobusového zájezdu je 111 dolarÛ.

Maximální poãet: 56 lidí
Ubytování

v Hotelu Holiday INN Independnce
Pokoj pro ãtyfii lidi 100 dolarÛ za noc, vãetnû danû.

Datum autobusového zájezdu
se mÛÏe posunout podle potfieby.

Uzávûrka pfiihlá‰ek 30. dubna 2011.
Informace

Hana Jurásek: Tel.: 905/838-2541
e-mail: hanajurasek@yahoo.ca

Anna Janou‰: Tel.: 905/884-8211;
e-mail: anna.sokol@bell.net

***

Prof. Ludvík MartinÛ
KdyÏ jsem ho nûkdy pfied rokem vidûl
naposled, pfiipadal mi neuvûfiitelnû mlad˘,
skoro chlapeck˘. A mile chlapeck˘. A teì,
kdyÏ jsem si pfieãetl, Ïe graduoval na
Karlovû univerzitû uÏ v roce 1985, jeho
vzhled  se mi zdá je‰tû ménû uvûfiiteln˘.
To znamená, Ïe uÏ mu musí b˘t skoro
padesát. A tento muÏ, kter˘ mimochodem

formed by metal clusters in dielectric
matrices fabricated by a hybrid PECVD/
PVD process. Teì víte skoro stejnû tolik
jako já. Tak vám povím i zbytek informací.
Po promoci dr. MartinÛ pracoval ve
v˘zkumu, nejdfiíve na Karlovû univerzitû,
potom na Bari univerzitû v Itálii a nakonec
zaãal pfiedná‰et na Ecole Polytechnique
v Montrealu, kde je vedoucím v˘zkumu -
a zase radûji pouÏiji anglickou terminologii
- optical coatings and optical film system.
Tento v˘zkum je ãástí ãinnosti Plasma
Processing Laboratory of the Engineering
Physics Department a také souãástí
ãinnosti Thin Film Research Center
(Groupe de recherché en physique et
technologie des couches minces).
Profesor MartinÛ je mimofiádn˘m fieditelem
tohoto Centra a souãasnû spolupracuje s
prÛmyslem, zvlá‰È s JDS Uniphase/OCLI,
Dentum Vacuum LLC, Chessen Group, a
dal‰ími.
Pfii ãtení tûchto zvuãn˘ch jmen mi napadlo,
Ïe s jedním jsem se v minulosti setkal. A
dokonce o nûm psal: JDS Uniphase. Je to
zajímavá historie: V roce 1981 byla v
Kanadû zaloÏena spoleãnost JDS FITEL.
Jedním ze zakladatelÛ byl Slovák Jozef
Straus, kter˘ do Kanady emigroval z
âeskoslovenska v roce 1968, promoval v
oboru fyziky na University of Alberta,
pracoval ve v˘zkumu a administraci
podnikÛ jako Nortel a Bell Northern
Research, pfiedná‰el, psal knihy, dostával
pocty. V r. 1996, jako president a CEO
JDS FITEL nabídl akcie vefiejnosti a v
roce 1999 uskuteãnil fúzování spoleãnosti
s Uniphase Corporation v nejvût‰ího
v˘robce “fibre-optic” souãástek na svûtû.
Fúzovanou spoleãnost  pojmenovali JDS
Uniphase Corporation  a Straus se stal
spolu-pfiedsedou její správní rady,
prezidentem a CEO. O rok pozdûji pfii‰el
krach, JDS ztratila 85 miliard dolarÛ a jeho
akcie 90% hodnoty.  Strausova odmûna
ten rok - plat a akcie - ãinila 228 milionÛ
dolarÛ...
Ale o tomto náhodném setkání Strause a
MartinÛ mimo ãas a prostor se zmiÀuji jen
abych ukázal, jak spletité jsou lidské
osudy. Tato ãrta je o Ludvíku MartinÛ,
kterého znám jen ze sokolsk˘ch schÛzí. A
pí‰i ji proto, Ïe v podstatû mám radost z
úspûchÛ - hlavnû tûch, které obohatí nás
v‰echny - kohokoliv na svûtû. Ale nûjak
zvlá‰È mne tû‰í úspûchy lidí, ktefií mluví
fieãí, která je nutí vyluzovat tak zvlá‰tní
zvuky jako  je tfieba “fi”. A nejvíc mne tû‰í
úspûchy lidí, ktefií nejen, Ïe dovedou
vyluzovat zvuky jako “fi”, ale je‰tû jsou
sokolové...

Josef âermák
****—-

je - spolu se svojí paní - ãlenem
montrealské  sokolské  jednoty, dosahuje
pozoruhodn˘ch úspûchÛ jako v˘zkumník.
A to v oboru, kter˘ je mi stejnou záhadou
jako vznik svûta. Na Karlovû univerzitû
studoval (a ponûvadÏ jsem to ãetl v
anglické tiskovinû, uvedu odvûtví jeho
studia anglicky) nanocomposite films
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uÏ nûkolikrát: Ameriãané pracují na státní pokladnu
ãtvrtinu svého hrubého pfiíjmu a jsou hotovi se svou
daÀovou povinností na zaãátku dubna, zatímco âe‰i
platí danû státu do pÛlky ãervna, tedy o 2 mûsíce déle!
A tak to praktikuje vût‰ina zemí v Evropû a nejvût‰í
daÀoví plátci jako je Norsko a ·védsko dûlají na danû
pro stát aÏ do konce ãervence, jak je známo z tabulky
DDS, Den daÀové svobody.“
„V˘bornû,“ fiekl uãitel Zdenûk Ïáãkovi, „a co bys

obãanÛm na‰eho rodnému národa doporuãil?“ „Urãitû
totéÏ co bych doporuãil paní Firlové, kdybychom
nevycházeli s penûzi v domácí pokladnû: ·etfiit s v˘daji!“
„Nevykrucuj se,“ zv˘‰il hlas Zdenûk, „a co bys doporuãil
ãeské vládû?“ „TotéÏ co paní Firlové, sníÏit platby z
vládní pokladny o 8% od zítfika!“ „I penze dÛchodcÛm?“
provokoval Zdenûk.
„KdyÏ jsem fiekl v‰echny v˘daje, tak i penze dÛchodcÛm

a sociální dávky a v˘daje na platy lékafiÛ a poslancÛ a
v‰ech.“
„Ale taková vláda by prohrála pfií‰tí volby,“ fiekl smutnû

Zdenûk.
„MoÏná by prohrála volby,“ fiekl jsem, „ale urãitû by se

zapsala do dûjin, a to nejen ãesk˘ch.“ Zdenûk se
usmíval, zaãal se smát nahlas a fiekl, Ïe mám velmi
naivní pfiedstavy o ãeské politice. A pfiehnané mínûní o
ãeském národû.

Zdar, mil˘ Ale‰i,
Tvoje podstatnû pfiipomínky k DPH beru v plnû ‰ífií, i kdyÏ tyto jsou
spí‰e následné (po zavedení DPH) neÏli pfiíãinné - proã vÛbec
nûjaká DPH?
V roce 1989, pfied zavedením GST jsme se jako programátorská
firma usilovnû zab˘vali naprogramovanm fungl nové daÀové
povinnosti GST do stávajícího softwaru; byla to anonalyticko-
programátorsk˘ práce velice nároãná, ne proto, Ïe se na prodané
zboÏí pfiipoãítávala procentní ãástka GST, ale protoÏe byly nesãetné
v˘jimky na co se GST vztahuje a na co ne. Bylo nezbytné vytvofiit
extra databázi tûchto v˘jimek, které se musely pfiifiadit ke kaÏdému
prodávanému pfiedmûtu.
Náklady na‰ich zákazníkÛ na tuto úpravu byly znaãnû a pod tlakem
byznysu byl okamÏitû vytvofien vládní program, kter˘ za sloÏit˘ch
podmnek pfiispûl komputerizované firmû na náklady za
zakomponováním GST do softwaru.
Tehdy jsem se dozvûdûl, Ïe GST z federální vláda bylo pfiijala
20000 nov˘ch pracovníkÛ, jejichÏ úkolem bylo byrokratick˘
zúfiadovat GST.
Dovolil jsem si na tuto záleÏitost poukázat písemnû a do roka jsme
jako programátorská firma dostali GST audit. Audit trvající t˘den
nena‰el chybiãku a dodnes mám dopis z BerÀáku, Ïe na‰e GST je
perfektnû provádûna. Od té doby, (1990), jsem pfiesvûdãen˘ praviãák,
Ïe cokoliv vládní úfiedníci zavádûjí, je toto dûláno jen pro roz‰ífiení
vlivu vlády, omezování na‰í svobody a zvy‰ování poãtu úfiednictva.
A pfiesnû tuto zku‰enost s GST, mi dává oprávnûní názoru, Ïe
ve‰keré experimentování s DPH je absolutnû ‰patná vûc vedoucí k
omezování svobody a roz‰ifiování vlády v kterékoliv zemí na svûtû.

RosÈa Firla
***

Mil˘ RosÈo,
jen bych upozornil, Ïe GST zavedla pravidová konzervativní vláda
Briana Mulroneyho a díky tomu prohrála následující volby. Nutno
fiíci, Ïe dal‰í vlády GST nezru‰ily, ale pouze postupnû sníÏily ze
sedmi procent na pût.

âeská vláda naléhá
na zv˘‰ení DéPéHá

Halucinace v textech o zv˘‰ení DPH v âesku dosahují
takové legraãnosti, Ïe mÛj kumpán tyto texty sbírá a
pfiedãítá mi je nahlas k obveselení na‰ich pravideln˘ch
schÛzek. Vãera po doãtení zvlá‰tû komické rozvahy jak
zv˘‰ení DPH sníÏí schodek ve fondu dÛchodového
zabezpeãení penzistÛ a kdyÏ jsme se pfiestali chechtat,
vznesl Zdenûk otázku: „Proã se zatím nikdo z âechÛ
nezeptal, proã Ameriãani DPH nemají?“
„To má b˘t fieãnická otázka, anebo se ptá‰?“

za‰pásoval jsem v duchu na‰í veselé debaty, a Zdenûk
fiekl: „To je otázka!“ „Snadná odpovûì,“ fiekl jsem,
„protoÏe kaÏdé zv˘‰ení ceny zboÏí pfiidáním DPH
okamÏitû zv˘‰í inflaci; Ameriãané jsou sakramentsky
opatrní, aby svûtovou mûnu, dolar, neohrozili inflací.“
„Správnû,“ fiekl Zdenûk profesorsky, „a proã to evrop‰tí
politikové nevûdí a ve v‰ech státech EU je DPH kolem
20%?“ „Taky snadné,“ fiekl jsem, „protoÏe evrop‰tí
politikové nakládají se státní pokladnou zásadnû jinak,
neÏ by nakládali s pokladnou vlastního podniku; státní
pokladnu povaÏují za bezednou a kdykoli pochybí,
brutálnû zvednou danû...“ „Zase správnû,“ fiekl Zdenûk,
„a jak bys to porovnání dokázal?“ „Do tfietice snadno,“
fiekl jsem klidnû, „protoÏe jsme o stejné vûci debatovali

„MoÏná,“ fiekl jsem, „ale vzpomínám si, jak v praÏském
jaru 1968 dávali lidi kousky zlata na ãesk˘ zlat˘ poklad.“
„To si taky vzpomínám,“ fiekl Zdenûk, „moje máma dala
na sbírku prst˘nek po dûdeãkovi a náu‰nice po
babiãce...“
Doma jsem to vyprávûl Evû, vãetnû konce debaty o

sbírce na ãesk˘ poklad, a Eva fiekla, Ïe se vystfiídaly
generace a takové to masové nad‰ení pro budování
národa uÏ v Evropû neexistuje. Leda snad v Japonsku,
dodala a pustila zprávy v televizi.

RosÈa Firla
 ***

Mil˘ RosÈo,
se zájmem jsem si pfieãetl úvahu o DPH. Také nad v˘vojem v âR

kroutím hlavou. Tak nejprve zv˘‰ení na 20%, pak to najednou
zákonodárci zmûní na 17,5%. Proã právû 17,5% a ne tfieba 18,275
%, to nechápu. Rozhodnû si politici nelámou hlavu s tím, jak to
budou prodavaãi poãítat. Tahle absence zdravého rozumu mnû asi
vadí nejvíc. Napfiíklad v Torontu v metru je moÏné si koupit pût
tokenÛ za 12,50 dolarÛ. Oã by to bylo jednodu‰‰í, kdyby se daly
koupit ãtyfii za deset dolarÛ nebo ‰est za patnáct, ãi osm za dvacet.
Benzin se kupuje na desetiny centÛ, aãkoliv by se to jiÏ dávno mohlo
zaokrouhlit na celé centy. VÏdyÈ na padesáti litrech je odchylka pfii
zaokrouhlení maximálnû 25 centÛ.
Kanadská transformace z GST na HST nebylo zjednodu‰ení, ale

rafinované zdraÏení a vûci jsou mnohem sloÏitûj‰í. Dodnes neví
tiskárna, jestli má vybírat pro etnické noviny daÀ 5% nebo 13%.
KdyÏ jsem se zeptal, jak je to s daní pro Satellite, dostalo se mi
následující odpovûdi: za inzerci se vybírá 13 %, za pfiedplatné 5 %.
Ke v‰emu v loÀském roce byla jiná daÀ v prvním pololetí a jiná v
druhém pololetí.
Teì k Tvému ãlánku: Tak skuteãnû v USA nemají ani DPH ãi HST

nebo GST. Ve Spojen˘ch státech federální daÀ pfii prodeji neexistuje,
ale kaÏd˘ stát má svoji vlastní sales tax a navíc v mnoha státech je
je‰tû lokální surtax. Tyto dvû danû jsou mohou b˘t nejvût‰í v
Kalifornii aÏ 18,5 % (8,25%+max surtax 10,75%) a v Illinois
aÏ17,75 % (6,25+11,5), coÏ je o jedno procento ãi ãtvrtinu procenta
víc neÏ chystaná DPH v âechách. Jsou v‰ak také státy jako
Delaware, Oregon ãi New Hampshire (s v˘jimkou restaurací), kde
Ïádná sales tax není. Nûkde tedy daÀ z prodeje je a jinde není. Nelze
pau‰alizovat. Pravdou je, Ïe jsou tyto danû ve Spojen˘ch státech
celkovû men‰í.
Nemyslím si v‰ak, Ïe by to souviselo s inflací. Dánsko, které má

DPH 25% mûlo v roce 2009 inflaci 1,3 % (v roce 2010 vzhledem ke
krizi pravdûpodobnû inflace stoupla o jedno procento). Ve Spojen˘ch
státech byla inflace na zaãátku roku 2010 2,6%, ke konci roku pak
1,3 %. Ov‰em toto ãíslo se kaÏd˘m dnem mûní a souvisí napfiíklad
se situací v Libyji.
RovnûÏ s Dnem daÀové svobody je to sloÏitûj‰í. Poslední údaje

jsou z roku 2009: kupodivu nejlépe je na tom Slovensko s datem 17.
kvûtna. Spojené státy mají toto datum 1. ãervna, Kanada 6. ãervna,
âesko o t˘den pozdûji - 13. ãervna, zatímco nejhÛfie na tom jsou
Itálie (6.7.) a Francie (21.7.).  Toto v‰e ov‰em také souvisí s prací
a obchodem na ãerném trhu.

Ale‰ Bfiezina
Zdroj: www.finance.cz; www.kurzy.cz; businessInfo.cz,

wikipedia/wiki/Sales_taxes_in_United States
***

Ale‰ Bfiezina
***
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Robert Reguly - pan reportér
O tomto - po soudu mnoh˘ch nejlep‰ím - kanadském
reportéru se dá mimo jiné fiíct, Ïe se potatil. Jeho tatínek
- Slovák - i kdyÏ jsem jeho kfiestní jméno vidûl hláskovat
ãesky Josef Reguly, mûl, jako jeho syn Robert, povûst,
Ïe se nebojí ani ãerta. Pracoval v uheln˘ch dolech v
Pennsylvanii, a kdyÏ jeho unie vyhlásila stávku a
potfiebovala chlapíka, kter˘ by mûl odvahu vyhodit
dálkov˘ uhloplynovod, volba padla na Josefa (Jozefa?)
Regulyho. A Jozef nezklamal. A kdyÏ ho zaãala hledat
Pinkertonova detektivní agentura, pfiesunul se do
Kanady, kde pracoval t˘dnû 72 hodin na dopravníku na
obilí.

Robert svÛj neklidn˘ Ïivot zaãal 19. ledna 1931 jako
nejmlad‰í z ‰esti dûtí a vyrÛstal ve Fort William (nyní
vtûleném do Thunder Bay) v Ontariu. KdyÏ mu bylo pût
let, ‰íp z luku ho pfiipravil o zrak v levém oku. Robert se
stáhl do sebe, hodnû ãetl a zaãal snít o velkém svûtû.
Jako student na University of Western Ontario se stal
ãlenem para‰utistického klubu, seskakoval na fotbalová
hfii‰tû a pfii leteck˘ch dnech. Pfii jednom seskoku se
padák neotevfiel. Robert dopadl velmi tvrdû. LeÏel
nûkolik dní v nemocnici, ale nic si nezlomil. V létû 1953
seskakoval se skupinou, která si fiíkala Saskatchewan
Smoke Jumpers, v severním Saskatchewanu, aby
pomáhal hasit lesní poÏáry, s nákladem 40 liber na
zádech. Skákat do plamenÛ, které pfieskakovaly z kefie
na kefi rychleji, neÏ aby s nimi kter˘koliv bûÏec mohl
závodit, bylo nûco, na co vzpomínal cel˘ Ïivot.
Nebezpeãí a dobrodruÏství pro nûho mûly neodolatelnou
pfiitaÏlivost. Skupina svoji ãinnost skonãila v r.1967, ale
se‰la se k padesátému v˘roãí svého vzniku. Reguly pfii
té pfiíleÏitosti komentoval její zánik: “Co bylo zánikem
ztraceno, byla hrdost pfiináleÏitosti ke skupinû,
nesrovnatelné v nad‰ení, s jak˘m napadala lesní
poÏáry.”

Tuto filozofii si sebou Reguly nesl i do své novináfiské
práce, kterou zaãal v Timmins Daily Press. Práce, které
dal v‰echno a která ho proslavila v‰ude, kde lidé ãetli
noviny. Z Timmins Daily Press pfie‰el do Vancouver
Province, z Vancouvru do Sudbury Star a ze Sudbury
Star do Toronto Star. Toronto Star ho poslal do
Washingtonu. A z Washingtonu do Vietnamu. Jeho
rodina si ovûfiovala, Ïe je Ïiv, kdyÏ vidûli jeho ãlánek ve
Staru. O jeho cestû do Vietnamu se dozvûdûla, kdyÏ jí
jednoho dne zavolal z vietnamské americké vojenské
základny. Ve Vietnamu byl k nerozeznání od americk˘ch
vojákÛ: nejen oblekem, ale i v˘zbrojí, vãetnû granátÛ a
M-16, které nejen nosil, ale i pouÏíval. Ale co vidûl a
zaÏil, zmûnilo jeho názor na válku. Stejnû jako pozdûji
na Stfiedním v˘chodû (1969-72), kde zaãal s pro-
izraelsk˘mi sympatiemi a skonãil na stranû PalestincÛ
(a to zfiejmû i pfiesto, Ïe byl ãleny PLO jako vyzvûdaã
málem popraven v uprchlickém tábofie v Libanonu -
zfiejmû v nûm bylo nûco z Jáno‰íka a filmov˘ch hrdinÛ:
s pistolí namífienou na svoji hlavu si dûlal legraci.... Po
návratu z Vietnamu do Washingtonu psal o rasov˘ch
demonstracích, Apollu 11, volební kampani v roce
1968. Stál prakticky vedle Bobby Kennedyho, kdyÏ byl
v Los Angeles zastfielen. V letech 1969-72 ze základny
v ¤ímû psal o konfliktu mezi Palestinci a Izraelem.

Nejvíc ho ale proslavily dva pfiípady, kdy uspûl tam,
kde - v prvním pfiípadû (Hal Banks) - FBI a RCMP
neuspûlo. Bankse na‰el na lehátku vedle jachty v
Brooklynu. KdyÏ mu Banks (kanadsk˘ uniov˘ vÛdce s
prabídnou reputací - uprchlík pfied kanadsk˘m
kriminálem) velmi nezdvofiile odmítl dát interview, Reguly
si skoãil do obchodu s kamerami, koupil si za deset
dolarÛ Brownie Instamatic a roli filmu, vrátil se k jachtû
a vyfotil si Bankse, jak se pokou‰í pfied kamerou utéct.
Reguly byl úspû‰nûj‰í, i kdyÏ se jednomu ze ãtyfi
Banksov˘ch rváãÛ, ktefií se za Regulym rozbûhli,
podafiilo udefiit ho obu‰kem - ãekalo na nûj únikové
auto. Za tohoto sólokapra dostal (celkem dostal tfii)
National Newspaper Award.

V druhém pfiípadû (Gerda Munsinger) nechal za
sebou v prachu CBC a The Toronto Telegram.
Munsinger byla v˘chodonûmecká prostitutka,
podezfiívaná z vyzvûdaãství pro Sovûty. Munsinger se
jmenovala po svém prvním manÏelu, americkém vojáku.
Do Kanady emigrovala v roce 1955 a usadila se v
Montrealu. Dûlala v‰elicos, servírku, hostesku. A také
se kamarádila s vysok˘mi vládními hodnostáfii. Dva z

nich, oba fe‰áci, Sévigny je‰tû k tomu váleãn˘ hrdina
(pamatuji-li se správnû, pfii‰el o nohu) - George Hees a
Pierre Sévigny byli ministry  Diefenbakerova kabinetu.
V dobû, kdy se kamarádili, o tom nikdo (samozfiejmû
kromû nich) nevûdûl. V roce 1981 byla Gerda - ‰ikovnû
- deportována. O dva roky pozdûji Sévigny rezignoval
(jedna z historick˘ch epizod, kter˘ch bych se b˘val rád
neviditelnû zúãastnil, byla schÛzka Diefenbakera a
Sévignyho, kdyÏ upekli Sevignyho rezignaci - a moÏná
je‰tû víc, kdyÏ plánovali Gerdinu deportaci). V roce
1966 se o vûci v parlamentû v debatû o bezpeãnosti
Kanady zmínil ministr spravedlnosti, Lucien Cardin.
Vláda oznámila, Ïe Gerda pfied nûkolika roky zemfiela
na leukémii. CoÏ by pfiípad elegantnû ukonãilo. JenÏe
vláda nepoãítala s Robertem Regulym, kter˘ Gerdu
na‰el Ïivou v Mnichovû. KdyÏ zaklepal na její dvefie,
moc se vylekala: myslela, Ïe ji jde umlãet najat˘ vrah.
Reguly jí za exkluzivní interview dal $1,000.00. Za
ãlánek ve Staru dostal National Newspaper Award.

V roce 1973 opustil Star. Nûjak˘ ãas pracoval pro
CTV W5, pfieváÏnû na dokumentárních filmech (jeden
z nich byl vyznamenán na festivalu v New Yorku zlatou
medailí) a skonãil v Toronto Sun, své poslední a ne
zvlá‰È ‰Èastné ‰taci. Spoléhaje (snad poprvé ve své
novináfiské kariéfie) na v˘zkum  jiného reportéra, napsal
s ním ãlánek, v kterém se tvrdilo, Ïe ministr kanadské
federální vlády, John Munro, vydûlal znaãnou ãástku
k‰eftováním v akciích Petro-Canada, federální
spoleãnosti, o níÏ jako ministr mûl pfiístup k vefiejnû
nepfiístupn˘m informacím. Pfied soudem informace, na
níÏ byl ãlánek zaloÏen neobstála a Reguly spor prohrál.
A pfii‰el o zamûstnání. Ten pfiípad ho zlomil a i kdyÏ
pokraãoval  v psaní, hlavnû ãlánkÛ o Ïivotním prostfiedí
(zastával úfiad fieditele komunikace ve dvou ontarijsk˘ch
ministerstvech), jeho sebedÛvûra i zdraví byly naru‰eny
a Reguly se z tûchto otfiesÛ nikdy nevzpamatoval. A
nikdy nezpracoval fiadu pfiíbûhÛ, které objevil sv˘m
neuvûfiiteln˘m novináfisk˘m instinktem. Jako pfiíbûh
advokáta NHL (National Hockey League) Alana
Eaglesona, jehoÏ pfiíbûh sice sepsal, ale Star to odmítl
otisknout  (Eagleson byl nakonec souzen a odsouzen
pro okrádání hráãÛ NHL klubÛ). Nedlouho pfied svou
smrtí plánoval napsat ãlánek, v nûmÏ mûl obvinit Ontario
Hydro, Ïe od roku 1952 do roku 1972 pouÏívalo v
severním Ontariu Agent Orange. Nebo pfiípad profesora
Hugh Hambletona, sovûtského vyzvûdaãe, kter˘ bûhem
studené války SovûtÛm dodával citlivé NATO informace,
ale Jean Chretien, ministr spravedlnosti v Trudeauovû
vládû podle Regulyho nedovolil, aby Hambleton byl
stíhán (nakonec byl zatãen a odsouzen v Anglii).

Zemfiel 24. února 2011. Hold mu vzdali nejv˘znamnûj‰í
z jeho kolegÛ, mezi nimi  Peter Newman, kter˘ Regulyho
nazval nejlep‰ím novináfiem své generace. Richard
Gwyn zvlá‰È vysoko ocenil Regulyho v˘kon v objevení
Gerdy Munsingerové, po jeho soudu  v˘kon zatím
nepfiekonan˘. Regulyho syn Eric, finanãní korespondent
Globe and Mail, ve svém rozlouãení vidûl svého otce
jako souãasného Hemingwaye, jak˘si pochodující
zázrak, ponûvadÏ jako reportér a váleãn˘ korespondent
tolikrát unikl smrti. Jeho svût byl zabydlen vyzvûdaãi,
k‰eftafii se zbranûmi, králi a královnami (dopisoval si s

jordánsk˘m králem Husseinem), diktátory, hrdiny,
gangstery, hromadn˘mi vrahy a tu a tam se svûtcem...
Podle Erica jeho otec nebyl nejlep‰ím otcem a
manÏelem... Stálé stûhování, ãastá nepfiítomnost, pitky
a koufiení, mamince Ïivot neulehãily... Ale zanechal i
neocenitelné dûdictví - Ïe ‰tûdrost a soucit vÛãi
vydûdûn˘m je dar; Ïe schopnost zasmát se s pfiáteli je
hodno péãe; Ïe skoãit do Ïivota rovn˘ma nohama a
dostat z nûj v‰echno je daleko zábavnûj‰í neÏ strach z
rizika; a Ïe chud˘, poloslep˘ prcek, zápasící s
angliãtinou, dokázal pouÏít svoji pfiedstavivost, vtip a
elán a rozdat si to se svûtem.

 Roberta pfieÏila jeho Ïena Ada, dcery Susana a
Rebecca, syn Eric a tfii vnuãky. Vyslovujeme jim
upfiímnou soustrast.

Josef âermák
***—-
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Potfiebujete koupit rodinn˘ domek v Torontu,
apartment na Floridû

nebo malou komÛrku v Praze?
Nevíte, jak na to?

Zavolejte:

Viera Kononenková
Mortgage Specialist

Royal Bank of Canada
T.416-857-0330
F. 905-823-6047

Oslava Ïivota Blanky Rohnové
Jedna z mnoha atraktivních vlastností Blanky Rohnové byl smysl pro humor. Pfied více neÏ
dvaceti lety jsem byl hostem na oslavû sv˘ch narozenin. Organizovala je Blanka Rohnová.
Dala mi - za âeské a Slovenské sdruÏení v Kanadû - dárek: triko s velik˘m symbolem
supermana na prsou. V té dobû uÏ jsem byl znaãnû se‰l˘ star˘ ãlovûk, dosahující - kdyÏ jsem
stál vy‰ponovan˘ jako struna - v˘‰ky 5 stop a 7 palcÛ. A Blanka mi dala triko se symbolem
mladého, vysokého, silného, atletického muÏe, prakticky nejoslnivûj‰ího muÏského stvofiení
na svûtû! Pfiiznávám se, Ïe se mi to zdálo trochu drzé, ale Blanka to udûlala tak roztomile,
Ïe se mi to dokonce líbilo.
Blanka byla nejãastûji popisována jako dáma, skuteãná dáma a nûktefií, vãetnû mne, ji

povaÏovali za Ïenu nejvy‰‰í tfiídy. A nesmím zapomenout na její pfiítelkyni ve Winnipegu, Evu
Sailerovou, která, kdyÏ se dozvûdûla o Blanãinû úmrtí, reagovala tfiemi slovy: “Taková
nádherná Ïenská !”
Blanka byla skuteãná dáma i nádherná Ïenská.  Byla vibrující Ïenou, která se ráda smála,

zpívala a tanãila, která milovala umûní a cestování (se svou rodinou nav‰tívila pût kontinentÛ),
fieky a mofie a hory a svoji zahradu; která milovala divadlo a balet a ano, poezii (bláznivû se
zamilovala do kouzelné básnû Franti‰ka Hrubína Romance pro kfiídlovku. A nade v‰e
milovala svoji rodinu.
Nepatfiila k tûm, ktefií se vzdávají. V mediálních bitkách, které následovaly pfiísun stovek

RomÛ z âeské republiky do Kanady v posledním desetiletí minulého století, v nichÏ hájila ãest
své rodné zemû, byla její vÛle  vytepána z nejlep‰í ocele. Jak znovu dokázala loÀského roku,
v ne vÏdycky pfiíjemné debatû o tónu komunikací mezi na‰imi organizacemi v Kanadû a
diplomatickou misí âeské republiky v Torontû.
NejtûÏ‰í bitva, kterou bojovala, byla bitva, kterou je‰tû nikdo nevyhrál. Bitva s na‰í

smrtelností. Pfii‰lo to náhle. Jeden den pracovala ve své kanceláfii. Pfií‰tí den ji v nemocnici
na‰li rakovinu na játrech. O pár t˘dnÛ pozdûji jí fiekli, Ïe má jen nûkolik mûsícÛ Ïivota.
Hovofiil jsem s ní krátce poté, co specialistka na rakovinu v nemocnici sv. Josefa v Torontu

jí oznámila rozsudek. Zasáhlo ji to tvrdû. Vidûl jsem, jak jí pfies oãi  padá opona. Je‰tû nechtûla
jít. Je‰tû milovala Ïivot a zboÏÀovala svoji rodinu. Trvalo jí nûkolik dní, neÏ se smífiila se sv˘m
osudem. PÛjde. Ale ne bez boje. Ani pokornû. PÛjde stateãnû a gracióznû. Tak jako dûlala
v‰echno. Nebyla jí dána útûcha víry. Jediné, naã se mohla spolehnout, byla její vnitfiní síla,
láska její rodiny a jejích pfiátel.
Naposled jsem ji vidûl - a to jsem tehdy ov‰em nevûdûl - nûkolik hodin pfied její smrtí, 8. února

2011. Pozdní zimní odpoledne. Mûla zavfiené oãi a horeãnatou tváfi. Horeãka zbarvila její
obliãej. Zdálo se, Ïe omládla a zkrásnûla. Znal jsem ji pÛl století. Stál jsem vedle její postele
a myslel na odkaz, kter˘ po sobû zanechá. Odkaz dobroãinnosti a sluÏby bliÏnímu, nejdfiív
jako ãlen a - po Erice Vieznerové - jako pfiedsedkynû Dámského odboru âeskoslovenského
sdruÏení, a pozdûji jako národní pfiedsedkynû matefiské organizace; a snaÏil jsem si
vzpomenout na jeden jedin˘ okamÏik za cel˘ch dlouh˘ch padesát let, kdy fiekla -  nebo
udûlala - nûco nízkého, nûco, co bylo v rozporu s jejími hodnotami, nûco neãestného.
Nevzpomnûl. V du‰i jsem sly‰el - s jedinou zmûnou rodu - Horatiovo rozlouãení s Hamletem:
“Teì puká vzne‰ené srdce. Dobrou noc, sladká princezno...”

Josef âermák
***—-

CZECH REPUBLIC AT THE TRAVEL AND VACATION

SHOW 2011 IN OTTAWA
The Embassy of the Czech Republic in Ottawa in cooperation with the

CzechTourism New York will be present at the 17th Travel and Vacation Show

in Ottawa, one of the biggest and most popular fairs on travelling in Ontario.

  Joint exposition at the booth no. 142 will be open to business partners and

public on Saturday, April 2 and on Sunday, April 3, 2011 from 10 am till 5 pm.

Travel and Vacation Show, Aberdeen Pavilion, Lansdowne Park, 1015 Bank

Street, Ottawa.

For more information, visit www.travelandvacationshow.ca

or www.mzv.cz/ottawa

Zemfiel Josef Kuchafi
9. bfiezna 2011 zemfiel na své zamilované farmû Waldeck u lesa v Mont Tremblant Josef
Kuchafi, kde se vûnoval chovu koÀÛ Haflinger. Byl velice úspû‰n˘ mezinárodní podnikatel
a prÛmyslník a pfiedstavoval moÏnosti, které Kanada poskytuje imigrantÛm z celého svûta.

Josef Kuchafi (1916- 2011) se narodil v
Siebenhirten u Vídnû jako vídeÀsk˘ âech a
tam také vychodil ‰kolu nesoucí jméno J. A.
Komenského. Jeho vzdûlání pfieru‰il
nacistick˘ reÏim. Mlad˘ Josef mu nechtûl
slouÏit, tak utekl do exilu - do âeskoslovenské
republiky. Jako âech s rakousk˘m
obãanstvím v‰ak byl v nastoleném
nacistickém protektorátu vystaven odhalení
- bûhem války Ïil inkognito a vzal si za

Josefa prosperovala a rozrostla se na jednu z
nejvût‰ích v˘robcÛ naftalínu a konzumních
produktÛ s poboãkami v Edmontonu,
Vancouveru, USA, Belgii a Austrálii. I bûhem
doby tûÏk˘ch zaãátkÛ v podnikání  a v dobû
úspûchu Josef Kuchafi nikdy nezapomnûl na
rodné Rakousko a hlavnû na pomoc a
pfiátelství, kterého se mu dostalo v
âeskoslovenské republice. Hned po pfiíchodu
do Montrealu pfii‰el s rodinou do Sokola,
jehoÏ byl podpÛrcem aÏ do konce.
Od poãátku pofiádání bazarÛ Dámsk˘m
v˘borem âSSK v Montrealu mûla firma
Recochem svÛj stánek a cel˘ pfiíjem vûnovala
pofiadatelÛm. Josef Kuchafi byl
spolusponzorem 50. a 61. kongresu v
Montrealu. On sám osobnû a jeho firma
Recochem podporovali finanãnû a inzercí
v‰echny sokolské slety, kongresy âSSK,
bulletin Montrealsk˘ vûstník, koncerty,
oslavy a ve‰kerou ãinnost na‰í komunity v
Montrealu a Kanadû vÛbec. Dar Josefa
Kuchafie umoÏnil ustavení „Post-Doctoral
Fellowship of the Wirth Institute for Austrian
and Central European Studies“ na albertské
univerzitû. Svoji svûÏest a zdraví pfiiãítal
svému disciplinovanému zpÛsobu Ïivota,
jmenovitû „sokolování“ v mládí a Ïivotu ve
zdravém prostfiedí.
TûÏce nesl  pfiedãasnou smrt své manÏelky a
nedávné úmrtí své star‰í dcery.
Za âeské a slovenské sdruÏení v Montrealu
a za Sokol Masaryk Montreal vyslovujeme
rodinû upfiímnou soustrast.

Alois Fogl - Montreal
P.S. Redakce Satellitu se k této soustrasi
pfiipojuje. Josef Kuchafi byl nejen odbûratelem
na‰ich novin, ale hlavnû velk˘m
podporovatelem umûní.

***

manÏelku âe‰ku, s níÏ mûl dvû dûti. Po
komunistickém puãi v roce 1948 se vrátil s
rodinou do Rakouska, kde otevfiel textilní
export-import firmu, ale v roce 1949 se
rozhodl emigrovat do Kanady. Rodina se
usadila v Montrealu a Josef se rozhodl uplatnit
svoje znalosti a zálibu v chemii a s manÏelkou
v basementu zaãali ruãnû vyrábût naftalínové
kuliãky. V roce 1951 byla zaregistrovaná
firma „Recochem Inc“, která pod vedením

Portrét Josefa Kuchafie od Marie Gabánkové
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

Z v˘stavy Puzzle: Misha

Točený Pilsner Urquel a Czechvar

v západním Torontu!

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

Tfii vzpomínky na Antonína Kubálka
Ve ãtvrtek 7. dubna 2011 v 19 hodin

 bude kfiest ‰esti posledních cédéãek Antonína Kubálka v Mascot Coffee
House (1267 Queen St. W - Roh Elm Grove a Queen St. W. Pfiítomni

budou v˘tvarník Josef Drapell a skladatel Walter Buczynski. Tel.: 416/
533-2888.

**
Ve ãtvrtek 28. dubna 2011 v 19:30
se koná v kostele u svatého Václava

Memorial for Antonín Kubálek. V minirecitálu vystoupí Karolína
Kubálková. O vzpomínky se podûlí Walter Buczynski, Scott Belyea a

Patricia Kubálek.
***

Koncert In Memoriam Antonín Kubálek
V pátek 13. 5. 2011 v 19 hodin

 Kongresov˘ sál Priessnitzov˘ch léãebn˘ch lázní a.s. Jeseník - láznû
Pofiadatel koncertu: Priessnitzovy léãebné láznû, a.s.,

Partner : Melodia Art Management
Zá‰titu pfievzali: Její excelence J. E. Valerie Raymond, velvyslankynû
Kanady v âeské republice a Ing. Cyril Svozil, generální fieditel Fenix

Group a.s.
Úãinkují: Karolína Kubálek - klavír (Kanada), Mario Zhang -tenor

(Kanada) a David Schmied- klavír (âeská republika, t.ã. ·v˘carsko).
PrÛvodní slovo prof. Alena Truneãková. Simultální pfieklad Pavlina
Rawlings. Program koncertu: Janáãek, Suk, Chopin, Rachmaninov,

Donizetti, Puccini, Curtis, Leoncavallo. Osobní úãast pfiislíbil mistr Josef
Suk s chotí.

***

âe‰i na Haiti vrtají studny
Brno/Haiti - JiÏ osm úspû‰nû proveden˘ch
vrtÛ mají na svém kontû pracovníci ãeského
neziskového projektu Praga-Haiti. Ti chtûjí na
severozápadû Haiti, nejchud‰í zemû západní
polokoule, vybudovat nûkolik desítek studní.
Ve dvou vesnicích jsou jiÏ hotové studny
postaveny, vrtafii ãekají pouze na povolení
místních úfiadÛ, které mohou dát souhlas pro
oficiální vyuÏívání studní místními obyvateli.
„Nedostatek pitné vody je jedním z nejvût‰ích

problémÛ, se kter˘mi se Haiti pot˘ká. Místní
lidé ãasto chodí dennû více neÏ ‰est kilometrÛ
k nejbliÏ‰í studni, “ pfiibliÏuje problémy HaiÈanÛ
manaÏer projektu Praga-Haiti Václav Vacek.
To v‰ak sniÏuje jakoukoliv moÏnost rozvoje
zemû. V posledních mûsících má nedostatek
pitné vody za následek také rychle se ‰ífiící
epidemii cholery, kterou se nakazilo jiÏ více
neÏ 150 000 lidí.

které vrtají studny ve mûstech. Cesty ve
vnitrozemí jsou pro nákladní vozy velmi obtíÏnû
sjízdné a lidé na venkovû tak musí pro vodu
chodit mnoho kilometrÛ pû‰ky.
Pracovníci projektu Praga-Haiti proto poslali

na tento karibsk˘ ostrov ãeské nákladní auto
Praga V3S a vrtací techniku. Sami se pak
vydali na Haiti vyfiizovat potfiebná povolení k
v˘stavbû studní. KvÛli nepfiehledné haitské
administrativû a ãast˘m nepokojÛm trval
proces proclení jejich materiálu pÛl roku. Nyní
vrtají jiÏ tfii t˘dny a mají vyvrtan˘ch osm studní,
z nichÏ nejhlub‰í mûfií 65 metrÛ.
Projekt Praga-Haiti pomáhá na Haiti od roku

2008. Vznikl na základû spolupráce s ãesk˘m
katolick˘m knûzem Romanem Musilem, kter˘
pÛsobil osm let jako misionáfi ve vesnici Baie-
de-Henne na severu ostrova. V první fázi
projektu bylo z âeské republiky do misie
pfiepraveno nákladní auto Praga V3S, které
slouÏí k transportu potravin, lidí i materiálu ze
vzdálen˘ch mûst do misie. Cílem druhé etapy
projektu je v˘stavba studní s pitnou vodou v
celém okolním regionu. „V první polovinû
leto‰ního roku chceme vybudovat minimálnû
dvacet studní, a tak zajistit pitnou vodu pro
nûkolik tisíc obyvatel,“ uvedl Václav Vacek.
Extrémnû nároãné mise na Haiti se nyní

úãastní tfii ãe‰tí vrtafii. Ti musí poãítat se stálou
teplotou pfies 30°C, vysokou vlhkostí,
permanentní fyzickou a psychickou námahou,
pohybem daleko od základny a nebezpeãím
pfiepadení. PrÛmûrná cena jedné studny je
pfiibliÏnû 130 000 korun. Projekt je financován
z prostfiedkÛ dárcÛ a sponzorÛ.
Více informací o projektu Praga-Haiti mÛÏete

získat na webov˘ch stránkách www.praga-
haiti.cz. Pfiesnou lokalizaci plánovan˘ch
studní mÛÏete nalézt na webov˘ch stránkách
www.haitiwells.com. Projekt realizuje
obãanské sdruÏení Fidcon. Je to malá
nezisková organizace z v˘chodních âech,
která se kromû pomoci na Haiti vûnuje
vzdûlávání mládeÏe.
Pokud je vám projekt sympatick˘, mÛÏete jej

podpofiit finanãním darem na na úãet vefiejné
sbírky projektu: 2137396359/0800 (SWIFT:
GIBACZPX, IBAN: CZ34 0800 0000 0021
3739 6359, adresa banky: âeská spofiitelna,
a.s., Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha 4,
âeská republika.

***

Zemû leÏí v tropickém pásu, a proto má
studna ve vesnici velkou hodnotu. „KdyÏ
vytipujeme nûjaké místo, kde by bylo moÏné
vybudovat studnu, pfiibûhnou nad‰ení
vesniãané s maãetami a odstraní kaktusy v
celém okolí, aby nám v práci nic nepfiekáÏelo,“
popsal radost místních Filip Hlásn˘, jeden z
vrtafiÛ, kter˘ na Haiti v souãasnosti pracuje.
„HaiÈané jsou za pitnou vodu nesmírnû vdûãní.
Pfii vrtání jich vydrÏí desítky mnoho hodin
pozorovat na‰i práci. Pfiiná‰ejí nám také
nejrÛznûj‰í dary,“ dodal Hlásn˘.
„Vrtat studny na Haiti je nápad ãeského

misionáfie Romana Musila, se kter˘m
spolupracujeme jiÏ nûkolik let. KdyÏ jsme
vloni v zimû plánovali, jak mÛÏeme jeho misii
a okolním vesnicím nejlépe pomoci, ihned
fiekl, Ïe lidé nejvíce postrádají pitnou vodu,“
uvedl Vacek. Na ostrovû existují pouze firmy,
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O knihách a knize
Pfied léty mívala v torontském Novém domovû paní Z.
·kvorecká rubriku Kdo ãte, ãíst nepfiestane. To je velmi
pravdivé konstatování. ¤íkám to z vlastní zku‰enosti.
¤ekl bych, Ïe jsou ãtenáfii dvojího druhu: jedni knihu
pfieãtou, mají vynikající pamûÈ a ponechávají si jen ty
knihy, které povaÏují za nejhodnotnûj‰í. Ty dal‰í darují
pfiátelÛm nebo je nosí do antikvariátÛ. Hodnû si vypÛjãují
ve vefiejné knihovnû.
Pak jsou takoví ãtenáfii pro které je nezbytné vlastnit
knihovnu. âím vût‰í, tím lépe. K takov˘m se poãítám, aã v
poslední dobû dosti si téÏ pÛjãuji ve vefiejné knihovnû. To
ale neznamená, Ïe bych se s klidnou myslí knih zbavoval,
v poslední dobû snad k veliké radosti mojí choti. Ta obãas
jakkoli krátce pomyslí na pfiesun do apartmentu nebo
dokonce domova dÛchodcÛ. „Co pak s tím v‰ím?“ ptá se.
Takov˘m ãtenáfiÛm obãas probûhne myslí vzpomínka na
kdysi pfieãtenou knihu, ale pamûÈ nedodává dosti informací.
A tu se sáhne do knihovny, pokud je v ní abecední
pofiádek, hledané dílo je rychle nalezeno.
Byly doby, kdy jsem kupoval slibnû vypadající knihy s
vûdomím, Ïe si je nepfieãtu hned, ale Ïe ãas se k tomu
nûkdy najde. Pro nûkteré se nena‰el dodnes. Jsou v
knihovnû, vzbuzují poku‰ení dát se okamÏitû do jejich
ãtení.
V onûch obãasn˘ch diskusích o tom, zda udûlat v
knihovnách ãistku argumentuji tím, Ïe mnohé z knih a jiné
literatury zasluhují si pozornosti a ne moÏná kaÏd˘ je má
(kupfi. nostalgické mayovky, verneovky, nespoãet knih z
“68 Publishers”, Indexu, Konfrontace, Comenia, nûkolik
roãníkÛ Svûtové literatury poãínaje rokem 1958, Plamene,
dva silné svazky O. Spenglerova díla Decline of the West).
Projevím ale dobrou vÛli a snaÏím se o redukci poãtu.
Vût‰inou je dÛsledkem, Ïe usedám v klubovce s knihou v
ruce, nevadí, Ïe jsem jí tfieba pfied lety ãetl. Tu dochází k
jisté v˘hodû chátrající pamûÈ ... a vybírám knihu, usedám
a ãtu ... po letech znovu.
A tak se opût stalo. Tentokrát to byla kniha Ferdinanda

Peroutky Oblak a valãík. F. Peroutka je uznáván jako
brilantní novináfi, jeden z nejv˘znaãnûj‰ích literátÛ a
ãesk˘ch publicistÛ. Jeho úvahy jsou logické, styl originální,
osobit˘. Obãas mû napadne, Ïe moÏná jeho pozorn˘m
ãtenáfiem byl i Ludvík Vaculík.
Rád bych se ale zmínil o té jeho zmínûné knize. Neãetl
jsem mnoho knih, které tak zevrubn˘m zpÛsobem a z
nejednoho pohledu, zachycují jednu z nejostudnûj‰ích
epoch moderní doby. Autor uvádí ãtenáfie do rÛzn˘ch
situací, v mistrovské struãnosti, nûkolika slovy,
jednoduch˘m obratem vykresluje prostfiedí, stejnû jako
osoby, charaktery.
Kniha zaãíná putováním jistého muÏe X mûstem. Nabízí
své obrazy, samé budovy, je poÏádán, aÈ pfiijde znovu,
tentokrát bohuÏel nemáme zájem. Návrat do noclehárny,
v depresi a bezradnosti. âtenáfi mÛÏe nad panem X snad
pociÈovat i lítost. Ten pak na sklonku své pouti v noclehárnû
do knihy hostÛ pí‰e: Hitler Adolf.
Postav a míst na nichÏ se nacházejí, na nichÏ jednají, na
nichÏ trpí, stejnû i tûch, ktefií utrpení zpÛsobují, je v knize
hojnû. Îidé, árijci, SS-mani, kápa v koncentraãním tábofie.
Letci bombardující Lond˘n. Pfiipomínka bizarnosti dûjin,
fenomén Hitlerovy zloãinné osobnosti, smrt a utrpení
milionÛ nevinn˘ch. K odvrácení depresivního pocitu a
stavu napomáhalo mi hlavnû Peroutkovo spisovatelské
umûní, jeho naprosto osobit˘ styl. Nejsem odborník a
recenzent, mohu ale sdûlit jen své ãtenáfiské dojmy.
Jenom malá ukázka: Zahrada byla velká, se stfiíbrn˘mi
smrky. V jejích stínu na plátûn˘ch rozkládacích Ïidlích
polosedûli, pololeÏeli pán a dáma, zády k sobû. Pán byl
obrácen na západ, dáma na v˘chod. PerleÈov˘m kukátkem
dáma pozorovala okraj lesa.
 -Líbá jí ruku,-fiekla. -UÏ podruhé tento t˘den. Co tomu
fiíká‰?- -Nic,- odpovûdûl pán.
 -To nemá b˘t. Ona má svého muÏe, on má svou Ïenu. Co
si o tom myslí‰?-
 -Nic.-

 -To není moÏné, aby sis nic nemyslil. âlovûk si vÏdycky
nûco myslí. Já si vÏdycky nûco myslím.-
 -Ty jse‰ zázrak.-
 -Já jen fiíkám, Ïe si ãlovûk vÏdycky nûco myslí.-
 -Nic si nemyslím a nic si nebudu myslit. Je na to horko.-
 -Já vím, ty jsi vÏdycky na stranû necudn˘ch Ïensk˘ch.-
 -Má zásada je Ïít a nechat Ïít.-
 Jakkoli je pfiíbûh, my‰lenka knihy podstatnou, pokud je
v‰e sdûlováno zajímav˘m, neotfiel˘m a navíc
srozumiteln˘m zpÛsobem (tím nechci fiíct, Ïe poÏitek mi
nepÛsobí ãetba tfieba dosti komplikovaného díla Joyceho
Odyssea), originálním stylem, ãtenáfisk˘ poÏitek se
umocÀuje. V pfiípadû knih F. Peroutky, které jsem pfieãetl,
je tento pocit a poÏitek trvající aÏ do poslední fiádky kaÏdé
jeho knihy. Snad je‰tû ukázku z Oblaku a valãíku (z
koncentraãního tábora): U zdi praseãince byla diskuse.
Novotn˘ se zastavil v oné své vypoãítané vzdálenosti, aby
sly‰el, ale aby nemohlo b˘t fieãeno, Ïe se úãastnil. Zde
panoval souhlas o tom, Ïe Hitler je hlupák, ale profesor
Baerenreiter vyru‰oval. Povídal, Ïe, jak on to vidí, nûkolik
lidiãek se v nedûli slézá tady u praseãince a aby se
rozjafiili, vyprávûjí si, Ïe Hitler je hlupák. Je tfieba usuzovat
z faktÛ. Jeden fakt je, Ïe Hitler stojí uÏ pfied PafiíÏí. Druh˘
fakt je, Ïe pfiítel Konrád, aãkoli je chytr˘, tráví krásné
nedûlní odpoledne tady u praseãince, a ne v Grinzingu. -
DrÏ hubu,- fiekl Konrád.
 A do tfietice je‰tû jedna ukázka toho zcela osobitého
spisovatelského stylu F.Peroutky:
 Sekretáfiky bydlely pohromadû nûkde nablízku, objevily
se témûfi okamÏitû. Cupitaly na vysok˘ch podpatcích,
chichotaly se a silnû vonûly. Dostaly ‰ampaÀské a brzy
v˘skaly, jedna s pódia zazpívala píseÀ “Ich küsse ihre
Hand, Madame”. Pilo se rychle. Dívali se starostlivû na
drobného starého pána s vysok˘m na‰kroben˘m límcem
a se zlat˘mi knoflíky v manÏetách. Otázka byla, zda bude
zvracet na levou stranu nebo na pravou stranu, bylo tfieba
podle toho se posadit.
 F. Peroutka mûl dostateãnû materiálu k napsání knihy
Oblak a valãík. Strávil v nacistickém koncentráku ‰est let.
Chtûl jsem se zmínit jen o této jeho knize.
Ale pfiipomnûl jsem si události, dnes uÏ vcelku známé
kaÏdému, jeÏ nastaly tfii roky po skonãení bûdn˘ch ãasÛ
nacismu a fa‰ismu. V Hitlerov˘ch ‰lépûjích vykroãil soudruh
Stalin, v jeho ‰lépûjích Gottwald. Rozdíl v poãínání je
hlavnû ten, Ïe tito následovníci sice s nik˘m neválãí, ale
masakrují své kolegy a návdavkem obãany zemí, které
Rudá armáda osvobodila. To je dílem nemorálnosti a
patolízalství komunistÛ, ktefií se zmocnili zemû. Aby se
svému novému vÛdci zavdûãili, poãínají si podobnû jako
on.
 Znovu v âechách nastávají bídné ãasy. ·ibenice netrãí k
nebi prázdné, v soudních síních zní ohnivé obÏaloby
vinn˘ch stejnû jako nevinn˘ch. O tom, co následovalo po
únoru roku 1948 v âechách a na Slovensku, informuje se
stejnou brilantností jiná Peroutkova kniha, soubor jeho
vysílání ze Svobodné Evropy ... Budeme pokraãovat,
kniha vydaná téÏ v dobách totality nakladatelstvím “68
Publishers” manÏelÛ ·kvoreck˘ch. Jejich zásluha byla
nov˘m reÏimem v âechách po zásluze ocenûna. Stejnû
jako oni F. Peroutka opou‰tí svojí domovinu, o dvacet let
dfiíve. Ze stejn˘ch dÛvodÛ. Ale na rozdíl od vydavatelÛ
jeho knih, po ‰esti letech nûmeckého koncentráku.
Nezb˘vá neÏ zachránit se pfied dal‰ím vûznûním, tentokrát
definitivním upu‰tûním zemû ãeské.
 Klasik napsal dílo Lesk a bída kurtizán. Jak˘ vlastnû lesk
zÛstal vedle bídy, kterou nastolila Strana? Nûco snad. Ale
to by bylo na dal‰í úvahu. Pokud jde o knihy, pak její vláda
byla ostudnû bohatá na nespoãet dûl zakázan˘ch a nebo
pfied vydáním stornovan˘ch.
Myslím, Ïe je zbyteãné pfiipomínat ten Stranou zpÛsoben˘
v˘smûch v‰em nadûjím, jeÏ byly dÛvodné po skonãení
masakru Druhé svûtové války. Nadûjím, které byly
pohfibeny z dÛvodÛ, o nichÏ se moÏná dodnes mohou pfiít
v této vûci jen ménû ãi více zdatní odborníci.
K falsifikátorÛm skuteãnosti nepatfií Ferdinand Peroutka.
V jeho díle jsou fakta, pfiesná logika, vtip, které jej
nepochybnû dovedly do spoleãnosti prezidenta Masaryka.
V jeho úvahách je moudrost K. âapka, znalost intelektuála,
v nich je informovanost ãlovûka, kter˘ nestál opodál dûní.
A kter˘ dovede myslet a o v˘sledky sv˘ch úvah
pozoruhodn˘m zpÛsobem ãtenáfie informovat.
Tak vlastnû musím podûkovat své choti, jeÏ mne sv˘mi
obãasn˘mi Ïádostmi o redukci na‰ich knihoven dovedla k
opûtovné ãetbû v ãeské literatufie tak pozoruhodného
autora...

Vladimír Cícha - Vancouver
***
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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 Urquell a Czechvar!

K tomu jídlo po cel˘ den
Otevfieno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Village Idiot Pub Sin&Redemption
126 McCaul St.

Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca

www.villageidiotpub.ca
***

136 McCaul ST.
Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca

www.sinandredemption.com
***

E-mail

ALÁâ J. 20.00
BÁBEL MIRO 22.00
BALABÁN-POMMIER HANA 20.00
âESKOSLOVENSK¯
BAPT. SBOR 100.00
BOTEK J. 10.00
BRANKOVSKÁ V. 5.00
CÍCHA VLADIMÍR 20.00
DVORSK¯ JARO 20.00
FIRLA ROSS 22.00
FOGL ALOIS 10.00
FREUND JOHN 20.00
GABÁNEK A. 60.00
GABANEK JOHN 10.00
GA·PAR DR. VL. 20.00
HANKO JAN 2.00
HANU· MARIA 10.00
HEJNÁ EMÍLIE 40.00
HILBERT SLÁVA 10.00

JANâÁREK JI¤Í 122.00
JEHLIâKA VERA 20.00
JELINOWICZ MARTIN 10.00
KADLEC KARLA 10.00
KA·PAR DRAHOSLAVA 10.00
KAZÍK MARGITA 22.00
KNOPP VLADIMÍR 50.00
KOâÍ KAREL 10.00
KO¤ISTKA JI¤Í 10.00
KOSINKA GABRIELA 30.00
KRAJN¯ M. 210.00
KRÁL PAVEL 10.00
KRATOCHVÍL JOSEF 10.00
KREJâI¤ÍK JOSEF 10.00
KUâERA ESTER 10.00
KUHN EVA 2.00
KUPISZ E. 10.00
LEDESK¯ EUGENIE A. 160.00
LEV M. 10.00
LIâKO M. 88.00
LOUDA VACLAV K. 10.00
MA·TAL¯¤ RUDOLF 10.00
MATùJOVIâ JAN 60.00
MEJZR IVO 22.00
MILITKY  50.00
MRÁZOVÁ HANA 5.00
NEDUCHAL PETER 10.00
NEWMAN DAN 5.00
NOVÁKOVA LENKA 40.00
PELNÁ¤ HANA 10.00
POKORNÁ JAROSLAVA 10.00
PROCK INSURANCE BROKERS LTD.  30.00
RYDLO DAGMAR 10.00
SCHONBERG MICHAL 45.00
·KODA JIRI 10.00
SOKOL TORONTO  150.00
SPISAR JAN 10.00
SYPTÁK IVO 72.00
TÁBORSKY VÁCLAV 40.00
TESA¤ FRANK 200.00
TICH¯ VICTOR 22.00
TOCHOR EVA 22.00
TZIOUGRAS D 10.00
ULMANN STAN 10.00
VESELÁ KVùTA 22.00
VESELÁ ANNA 5.00
VETI·KA FRANTI·EK 10.00
VIEZNER E. 10.00
VRÁNA V.J. 10.00
ZAâAL  G. 10.00
ZAVORAL V. 20.00
ZEMAN ALE· 5.00
ZIEGLER K. 30.00
ZOLLER VLADIMÍR 10.00

Seznam dárcÛ za rok 2010 a 2011

Perliãky ze ‰kolní laviãky…
O   potravû

Cukr je rafinovan˘, protoÏe se po nûm tloustne.
Prav˘ hovûzí v˘var se dûlá ze dvou kostek.
·vestkové knedlíky dûlíme na jídlo a pecky.
Sardinkám se ufiezávají hlavy, aby se ve‰ly
do konzervy.
Dûda povídal, Ïe alkohol sice kazí zrak, ale Ïe
má rad‰i brejle neÏ ÏízeÀ.
Tatínek fiekl, Ïe na svÛj svátek nechal pití, ale
neví kde.
Tfii potraviny, bez kter˘ch ãlovûk nemÛÏe Ïít,
jsou snídanû, obûd a veãefie.
Experiment je tfieba to, kdyÏ maminka nûco
uvafií a my hádáme, co to je.
Rybí maso je zdravé, protoÏe obsahuje mnoho
fosforu, kter˘ je smrtelnû jedovat˘.
Jídlo musíme dojídat, aby ho mouchy
nerozná‰ely po ostatních lidech.
Vãelím medem nepl˘tváme, protoÏe se
nevyrábí, ale vzniká poctivou prací.
Konzervy nám uchovávají potraviny, ale jen
do té doby, neÏ se zkazí. Jsou zdravé, neboÈ
obsahují hodnû Ïeleza.
Alkohol zkracuje Ïivot, protoÏe se po nûm
pofiád spí.
Opilci páchají pod vlivem alkoholu i
sebevraÏdu a druh˘ den o tom ani nevûdí.
Ná‰ dûda fiíká: Rum je jed, ale nejvíc je
otráven˘, kdyÏ ho nemá.
âesnek je zdrav˘ pro lidi, ale spoleãnost ho
nesná‰í.
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863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

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

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!
Royal Le Page, Signature Realty

Independant owned and operated Brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268

www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.com

BEST VALUE!!!

HURRY!!
 SPRING AND SUMMER

AIRLINE TICKETS ON SALE

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

Gambrinus liga
Ze zápasÛ 20. a 21. kola na sebe soustfiedilo
pozornost utkání Plznû se Spartou, které
rozhodl ukázkovou trefou plzeÀsk˘ Horváth.
PlzeÀ byla celkovû lep‰í a zaslouÏenû zvítûzila.
O t˘den pozdûji si obû muÏstva poradila s
t˘my ze spodní poloviny tabulky. Sparta
zdolala Brno 2:0 a PlzeÀ Budûjovice 2:1,
které získaly t˘den pfied tím doma s Bohemians
pouze bod remízou 1:1. Bohemians v souboji
s posledním Ústím spasil aÏ v samotném
závûru stfiídající Ibragimov. Na jafie dobfie
hrající Slavia nejprve rozstfiílela Teplice 4:1. O
t˘den pozdûji mûl v Olomouci nejvût‰í ‰anci
Kisel, kdyÏ brankáfi Drobisz daleko vybûhl,
ale lobovan˘ míã ‰el tûsnû vedle levé tyãky.
Utkání se skonãilo 0:0. Hradec odãinil prohru
0:7 z Jablonce a zvítûzil doma nad Pfiíbramí
2:1. Opaãnû si poãínala Ostrava, ta nejprve
zvítûzila doma nad Boleslaví 1:0, ale v zápûtí
prohrála v Teplicích 0:4. TotéÏ platí i o Liberci,
ten nejprve prohrál v Pfiíbramí 0:1, následovala
pak vysoká v˘hra nad Boleslaví 4:0.

***
Tabulka

1. PlzeÀ 21 16 3 2 50:20 51
2. Sparta 21 15 1 5 34:12 46
3. Jablonec 21 12 4 5 43:20 40
4. Olomouc 21 11 5 5 39:16 38
5. Boleslav 21 9 7 5 36:26 34
6. Teplice 21 9 5 7 31:30 32
7. Bohemians 21 8 5 8 24:23 29
8. Liberec 21 7 5 9 28:27 26
9. Slavia 21 5 9 7 25:27 24
10. Hradec 21 6 6 9 17:29 24
11. Pfiíbram 21 5 7 9 13:22 22
12. Ostrava 21 6 4 11 20:31 22
13. Slovácko 21 6 4 11 21:35 22
14. Budûjovice 21 4 8 9 17:35 20
15. Brno 21 6 1 14 25:43 19
16. Ústí 21 3 6 12 16:43 15

Slovenská CorgoÀ liga
21.kolo: Dunajská Streda-M·K Îilina 2:2,
MFK Dubnica-Slovan Bratislava 1:1, MFK
Ko‰ice-FC Zlaté Moravce 0:1, FK Senica-
MFK RuÏomberok 4:0, Tatran Pre‰ov-
Banská Bystrica 2:1, Spartak Trnava-FC
Nitra 4:1.
22.kolo:  Banská Bystrica-MFK Dubnica
1:0, M·K Îilina-MFK Ko‰ice 2:0,  MFK
RuÏomberok-Spartak Trnava 0:0, FC
Zlaté Moravce-FK Senica 0:0, Slovan
Bratislava-Dunajská Streda 1:0,  FC Nitra-
Tatran Pre‰ov 1:0.
23.kolo: FK Senica-Spartak Trnava 4:0,
Banská Bystrica-Dunajská Streda 2:0,
MFK RuÏomberok-Tatran Pre‰ov 0:1,
M·K Îilina-FC Zlaté Moravce 1:0, Slovan
Bratislava-MFK Ko‰ice 4:0, FC Nitra-
MFK Dubnica 1:1.

***
TABUªKA

1. Îilina 23 12 9 2 43:20 45
2. Senica 23 13 5 5 38:19 44
3. Slovan 23 10 8 5 41:19 38
4. Trnava 23 9 9 5 29:18 36
5. Bystrica 23 10 6 7 28:19 36
6. Moravce 23 8 7 8 25:23 31
7. D. Streda 23 7 7 9 20:23 28
8. Pre‰ov 23 7 5 11 17:28 26
9. Nitra 23 7 5 11 18:37 26
10. RuÏomberok23 6 6 11 15:30 24
11. Ko‰ice 23 5 6 12 19:34 21
12. MDubnica 23 4 7 12 15:38 19

Tomá‰ Kaberle se vrátil do Toronta
Toronto-Boston 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)

Tomá‰ Kaberle pfied utkáním pfiiznal, Ïe mûl smí‰ené pocity z návratu do Toronta.
Obecenstvo ho pfiijalo s nad‰ením, ale zde asi jeho dobré pocity skonãily. Bûhem
utkání se dafiilo více domácím a to zejména hráãÛm, ktefií se doposud zapsali do
stfielecké tabulky velice sporadicky, O utkání rozhodla druhá tfietina, kdy za stavu
2:1 podrÏel Maple Leafs brankáfi Reimer a domácí naopak tfiikrát skórovali. Za stavu
5:1 po ãtyfiiceti minutách jiÏ bylo rozhodnuto a utkání se dohrávalo spí‰e z
povinnosti. Pfiesto v poslední minutû je‰tû Paille sníÏil na koneãn˘ch 2:5. V kabinû
hostujících Bruins byl v‰ak nejvût‰í zájem o Tomá‰e Kaberleho.

TK: Byl to velice emotivní záÏitek, nebyl
to lehk˘ zápas, video vûnované mne v
první tfietinû na svûtelné tabuli bylo
skuteãnû záÏitkem a musím podûkovat
fanou‰kÛm, ktefií mne podporovali zde v
minul˘ch dvanácti letech. ZÛstalo mi
hodnû vzpomínek. Dnes to zde bylo tûÏké,
nejen na ledû, hodnû m˘ch pfiátel utkání
sledovalo. Byla zde také moje rodina.
Jsem rád, Ïe je to za mnou. Lep‰í by bylo,
kdybychom získali dva body.
ABE: Jak jste tohle v‰e nes proÏíval?
TK: Urãitû hodnû, Toronto je mÛj druh˘

domov, znám zde hodnû lidí a vÛbec hrát
proti b˘val˘m spoluhráãÛm. Nebylo to

jednoduché. Jsem docela rád, Ïe uÏ je
ten zápas u konce. Není to jednoduché
hrát proti svému muÏstvu.
ABE: V Bostonu nejste sám, je tam

Zdeno Chára a David Krejãí, jaké bylo
setkání s nimi?
TK: Bylo to v˘borné, oba znám jiÏ del‰í

dobu. Vûdûl jsem do ãeho jdu a pomohli
mi i ostatní hráãi. Hlavnû na zaãátku. Je
zde v˘borná parta a dobré muÏstvo.
Doufejme, Ïe z toho nûco bude a Ïe
budeme mít dlouhou sezónu.
ABE: Jak to byla zmûna, kdyÏ ráno

trénujete s Torontem a veãer jiÏ hrajete
zápas za Boston v Ottawû?
TK: Ten první den byl hodnû nároãn˘.

Dostal jsem se tam dvacet minut pfied
zápasem. To tak b˘vá, v dobû pfiestupÛ,
musí b˘t ãlovûk pfiipraven bûhem dvou
hodin zmûnit klub. Nastoupit do letadla a
hrát to patfií k byznysu NHL.
ABE: A Boston jako mûsto?
TK: Je to tam hezké, má to skvûlé

zázemí, skvûlá organizace a je zapotfiebí
pfiedvést, co umím.
ABE: Jak se to dûlá, kdyÏ takhle pfied

koncem sezóny se musí hráã
pfiestûhovat?
TK: Je to jako, kdyÏ je ãlovûk pofiád na

cestách. Obãas mi nûkdo z rodiny pfiiveze
dal‰í vûci, zatím není ãas nad tím
pfiem˘‰let.

Ale‰ Bfiezina - Toronto
***

Tomáš Kaberle v dresu Bostonu

Hokejová play-off
Nejdramatiãtûj‰í ãtvrtfinálovou sérií v âechách
byl souboj Slavie s Libercem, kde sedm
zápasÛ v normálním ãase nerozhodlo, aãkoliv
Liberec vedl v posledním utkání je‰tû ãtyfii a
pÛl minuty pfied koncem normálního ãasu 3:1.
Slavia v‰ak brankami Jakuba Sklenáfie a
Tomá‰e Svobody srovnala skôre a v
prodlouÏení v 74. minutû Tomá‰ Svoboda
rozhodl o postupu ãervenobíl˘ch.
Nejsnadnûj‰í mûly postup Pardubice, které
vyhrály nad Zlínem 4:0 na zápasy. První
utkání vyhrály v prodlouÏení, tfietí na
samostatné nájezdy. Litvínov dokázal dvakrát
porazit Tfiinec doma, ale to na postup nestaãilo
a prohrál celkovû 2:4. Stejn˘m v˘sledkem se
skonãila i série Vítkovic s Budûjovicemi, kdy v
rozhodujícím zápase zvítûzily Vítkovice na
jihu âech 2:0.
V první semifinálové sérii rozdrtily nejprve
Vítkovice Pardubice 4:0, ale v druhém utkání
prohrály 2:3. Stav je 1:1 na zápasy. V prvním
utkání druhé série vedl Tfiinec posílen˘
nûkolika hráãi, ktefií pÛsobili v NHL, nad Slavii
4:0 brankami Bonka, Krajíãka, Adamského a
RÛÏiãky. Slavia v‰ak bûhem sedmi minut
sníÏila na rozdíl jediné branky, ale vyrovnat se
jí uÏ nepodafiilo. Naopak David KvûtoÀ peãetil
na koneãn˘ch 5:3.
Na Slovensku v první semifinálové sérii
zvítûzily Ko‰ice nad Trenãínem jasnû 4:0 na
zápasy, kdyÏ jednotlivá utkání se skonãila
9:1, 5:0, 4:3 po samostatn˘ch nájezdech a
5:1. Druhá série mezi Banskou Bystricí a
Popradem je zatím nerozhodná 2:2, kdyÏ
kaÏdé muÏstvo vyhrálo po jednom utkání na
domácím ledû.

***


