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Protektor a Mír v du‰i
na Torontském filmovém festivalu evropského unie
Stalo se jiÏ tradicí, Ïe druhá polovina
listopadu je vûnována malému festivalu,
ale kvalitou filmÛ jednomu z nejlep‰ích
festivalÛ evropského filmu. Filmy totiÏ
nevybírají kritici, ale konzuláty a
velvyslanectví v Kanadû. Zá‰titu nad
festivalem má konzulát zemû, která
pﬁedsedá EU. Letos je garantem generální
polsk˘ konzul v Torontu Marek Ciesielczuk.
V‰echny filmy budou promítány od 17. do
30. listopadu 2011 v kinu Royal (608 College
St., Toronto; na severní stranû mezi
Bathurst a Ossington). Je zvykem, Ïe
poﬁádající zemi - to jest Polsko - je vûnován
první veãer. Film Wieslawa Saniewského
Wygrany (volnû pﬁeloÏeno jako Vítûzství)
je o Ameriãanu, polského pÛvodu, kter˘ se
dostane do dluhÛ po tom, co jako pianista
zru‰í evropské turné. Vítûzství je v‰ak v
nalezení lidského vztahu (ãtvrtek, 17.
listopadu). Druh˘ polsk˘ film (pondûlí 21.
listopadu; 18:00) Joanna je z období druhé
svûtové války. Pﬁíbûh vypráví o Ïenû, která
nalezne ztracenou Ïidovskou holãiãku a
rozhodne se ji pﬁes riziko, které pomoc
pﬁiná‰í, zachránit.
Ze stejného období, to jest z poãátku druhé
svûtové války, je i ãesk˘ film Marka Najbrta
Protektor (na festivalu bude v pátek 18.
listopadu 2011 ve 20:30). Ve filmu hrají
Jana Plodková, Marek Daniel, Klára
Melí‰ková, Tomá‰ Macháãek. Rozhlas v
dobû okupace ve filmu aÏ nápadnû
pﬁipomíná období normalizace. Nacisti, aby
ãelili vysílání zahraniãního rozhlasu, povolili
spoustu populárních poﬁadÛ, podobnû jako
reakce âeskoslovenského rozhlasu a
zavedení Mikrofóra na hudební vysílání
Svobodné Evropy s Rozinou JadrnouPokornou, ªudo Dvorsk˘m a Petrem
Doubou od tﬁí do ‰esti odpoledne. V rozhlase

Polský konzul M. Ciesielczuk
na tiskové konferenci k festivalu

Z Českého filmu Protektor

jsou vysílány pﬁímé reportáÏe napﬁíklad z
uloÏení ostatkÛ Karla Hynka Máchy na
Vy‰ehradû s populárním reportérem dr.
Franti‰kem Kocourkem. Historická je
Kocourkova reportáÏ z prvních dnÛ okupace
z balkónu Hotelu ·roubek, kde do popisu
pochodujících nûmeck˘ch vojsk zamíchal
vránu, která pﬁiletûla do Prahy ãi plechov˘
cirkus. Stateãn˘ reportér zemﬁel v Osvûtimi
v roce 1942.
Pod pojmem Protektor se vût‰inou myslí
Reinhard Heydrich. Ve filmu je v‰ak je‰tû
jeden ochránce - rozhlasov˘ reportér Emil,
kter˘ má za manÏelku krásnou hereãku
Hanu. Tragédie po pﬁíchodu nacistÛ je v
jejím Ïidovském pÛvodu. Emil jako schopn˘
reportér je zneuÏíván právû k Ïiv˘m
reportáÏím z rÛzn˘ch kulturních akcí.
Namlouvá si, Ïe to dûlá, aby zachránil
Hanu pﬁed transportem, ale stále více se
zaplétá do politick˘ch sítí a stále více
kolaboruje s nacismem a zároveÀ se
rozpadá jeho manÏelství. Vyvrcholením je,
kdyÏ jede na kole od své milenky a popis
kola je podobn˘ kolu na kterém ujel
atentátník na ﬁí‰ského protektora. Potﬁebuje
kolo ukr˘t…
Film byl ocenûn na festival v Denveru,
získal ãtyﬁi âeské lvy, byl nominován za
âeskou republiku na Oskara v roce 2010 a
byl uveden na festivalech v Lond˘nu,
Seattlu, Palm Springs a Vancouveru, má
skvûlou kameru, chvílemi jsem v‰ak
nevûdûl, jestli se jedná o ãtyﬁicátá léta nebo
sedmdesátá, která pﬁíli‰ pﬁipomínal.
Slovensk˘ film Vladimíra Balka Pokoj v
du‰i (ãtvrtek 24. listopadu v 18 hodin)
pochází jako Protektor rovnûÏ z roku 2009
a získal rovnûÏ nûkolik mezinárodních
ocenûní. NejdÛleÏitûj‰í je asi ocenûní divákÛ
na
festivalu
Slovensk˘ch
a
stﬁedoevropsk˘ch filmÛ a ocenûní poroty
na Mezinárodním festivalu v Kansasu.
Ve filmu hrají: Attila Mokos, Roman Luknár,
Helena Krajãiová, Robert Wieckiewicz, Jan

Vondráãek, Viera Topinková, ªubomír
Pauloviã, ªubo Roman, Jaromír Hanzlík,
Eugen Libezniuk, Juraj Nvota, Karol ·imon,
Gejza Benkö…
Obsah: Siln˘ Ïivotní pﬁíbûh se odehrává
na pozadí drsné scenérie hor se v‰ím, co je
pro stﬁední Slovensko typické - patriarchát,
pytláctví, rasová nesná‰enlivost, krádeÏe
dﬁeva, ale hlavnû ukazuje velkou
soudrÏnost rodiny, víru, pﬁátelství a lásku.
Pokoj v du‰i je pﬁíbûhem Tóna (Attila
Mokos), kter˘ se po pûti letech vrací z
vûzení, kde si odsedûl trest za krádeÏe.
PﬁijíÏdí do rodné vsi a zji‰Èuje, Ïe mnohé
vûci se zmûnily: s manÏelkou (Helena
Krajãiová) se odcizil, pûtiletého syna vlastnû
nezná, nemÛÏe najít novou práci… Jeho
pﬁátelé z dûtství - knûz Marek (Jan
Vondráãek) a podnikatel Peter (Robert

Ze slovenského filmu Pokoj v Duši

Wi´ckiewicz) se mu snaÏí pomoci v návratu
do normálního Ïivota, ale mají své vlastní
problémy a trápení. Tóno zoufale hledá
v˘chodisko ze své situace. ·anci mu
nakonec jako jedin˘ dá majitel místní
Ïeleznice, strojvedoucí Smejkal (Jaromír
Hanzlík), kter˘ jako jeden z mála netrpí
pﬁedsudky... (oficiální text distributora).
Je‰tû bych rád upozornil na dva filmy:
Unikátní projekt maìarsko-kanadskoslovinské koprodukce Dívka tanãící k smrti
(A halálba táncoltatott leány), kter˘ bude
roz‰íﬁen o diskusi s tvÛrci (sobota 18.
listopadu 16:30, film zaãíná o 18 hodinû).
Pﬁíbûh taneãníka, kter˘ se vrací z Kanady
do rodného Maìarska. V souãasnosti snad
nejlep‰í filmy se toãí v Rumunsku a na
festivalu bude Svatba v Besarábii reÏiséra
Napoleona Helmise. Pﬁíbûh lásky a svatby
v ménû známé rumunsky hovoﬁící zemi
Moldavsku.
Festival bude zakonãen 30. listopadu 2011
v 18 hodin nov˘m francouzsk˘m filmem
MÛj kus koláãe reÏiséra Cédrica Klapische.
Pﬁíbûh továrníka a sluÏky by mohl mást, Ïe
se jedná o ãervenou knihovnu, ale mÛj
pﬁítel Jan Kozlík mi kdysi vyprávûl, Ïe si
chtûl pﬁes nedûli pﬁeãíst nûjak˘ ‰kvár a tak
sáhl po levném vydání tohoto Ïánru z první
republiky a Ïe jiÏ dlouho tak krásnou knihu
neãetl, moÏná se jedná o krásn˘ film. Pokud
ne, tak stejnû si budete moci nûco kvalitního
vybrat z ãtyﬁiadvaceti filmÛ, pûtadvaceti
zemí.
Ale‰ Bﬁezina
(Program festivalu Evropského filmu
otiskujeme na poslední 12. stranû.)
***
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Cviãení pro dûti je kaÏdou sobotu
od 15:30 do 18 hodin
v Magnetic Dr., Unit 21, , North York;
Cviãení pro dospûlé je kaÏdou stﬁedu
od 20 do 21:30 hodin.
v G.Harvey C.I.,, 1700 Keele St.,
Informace: Hana Jurasek:
905/838-5269

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
âeská televize Nová vize
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin
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âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
¤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.
3. záﬁí 2011 v 15:00 na Masaryktownu.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
416/532-5272, fax: (416) 516-5311.
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.
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. .
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
KITCHENER-WATERLOO:German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Informace o bohosluÏbách: 289/242-0635
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

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:
19. listopadu v 10 hod.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 19. listopadu v 17
hod.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
20. listopadu v 11 hod.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
budou oznámeny.

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 520)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

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

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 520)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

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

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

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

Knihovna na Masaryktownu
Stﬁeda: 16:00-21:00.

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 Canada Periodical Fund (CPF)
for our publishing activities.
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Kalendáﬁ
www.kalendar.zpravy.ca
12. 11. (so) 20:00
Pocta Jiﬁímu Traxlerovi
Jiﬁí Grosman a hosté
Restaurace Praha
Masaryktown
***
13. 11. (ne) 11:30
Pﬁedvánoãní bazar
Sokol Toronto
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
Hana Jurasek: 905/838-5269
***
13. 11. (ne) 15:00
Kanadsk˘ slavík
The Assembly Hall
1 Colonel Samuel Smith Park Dr.
***
18. 11. (pá) 20:30
Protektor
Filmov˘ festival EU
The Royal - 608 College St.
***
24. 11. (ãt) 18:00
Mír v du‰i
Filmov˘ festival EU
The Royal - 608 College St.
***
26. 11. (so) 19:00
Mikulá‰ská zábava
Sokol Toronto
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
Hana Jurasek: 905/838-5269
***
27.11. (ne) 17:00
Jan Novotn˘, Piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
3.12. (so) 18:00
Zahájení v˘stavy
Vladûny Krykorkové
Laurier Gallery in Liberty Village
113 Jefreson Ave.
***
10. 12. (so) 15:30
Sokolské dûtské vánoce
601 Magnetic Dr., Unit 21, North York
Hana Jurasek: 905/838-5269
***

10.12. (so) 19:00
Oslava 20. v˘roãí
od prvního vydání Satellitu
Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave.
416/530-4222
***
28.12. (st) 20:00
30.12. (pá) 20:00
31. 12. (so) 20:00
âardá‰ová princezna
St. Lawrence Centre for the Arts
Toronto Operetta Theatre
416/366-7723
***
2012
4.1. (st) 20:00
6.1. (pá) 20:00
7.1. (so) 20:00
8.1. (ne) 14:00
âardá‰ová princezna
St. Lawrence Centre for the Arts
Toronto Operetta Theatre
416/366-7723
***
14. 1. (so) 18:00
Sokolsk˘ potluck
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
Hana Jurasek: 905/838-5269
***
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Zemﬁel Jan ·teinsk˘ Sehnoutka, potomek
dvou v˘znaãn˘ch
ãesk˘ch textilních rodin
27. ﬁíjna 2011 zemﬁel v Torontu - ve vûku 91
rokÛ - Jan Steinsk˘-Sehnoutka, poslední z
dûtí Rudolfa ·teinského a Jaroslavy, dcery
Cyrila Bartonû-Dobenina. Poznal jsem ho
blíÏ aÏ v jeho pozdních letech, která trávil v
Cardinal Ambrozic Homes v Providence
Healthcare. Víc jsem znal jeho manÏelku
Jiﬁinu, novináﬁku a básníﬁku Inku Smutnou, a
Ïenu, která za sebou zanechala o‰atku
dobr˘ch skutkÛ, v neposlední ﬁadû i jako
ãlenka Dámského odboru âeskoslovenského
sdruÏení v Kanadû (dlouholetá, pﬁed
nedávnem zemﬁelá pﬁedsedkynû této
organizace, Blanka Rohnová, pﬁed rokem
plánovala náv‰tûvu Jana ·teinského,
ponûvadÏ “nám hodnû pomáhal”). Nûco vím
i o jeho dceﬁi Georginû, která patﬁí mezi
nejv˘znamnûj‰í Ïeny kanadského obchodního
svûta (námûstek federálního ministra “Supply
and Services”, vedoucí BaÈov˘ch závodÛ v
âeské republice, Vice-President Manulife
Financial a pozdûji Bell Canada a nyní vedoucí
role v dobroãinné organizaci.
Jan ·teinsk˘ byl mil˘ a stra‰nû zvídav˘ pán.
Myslil jsem, Ïe ho nezajímaly bûÏné drby
(jeho dera Georgina v nekrologu napsala, Ïe
ho zajímaly i ty), ale politické události (zvlá‰È
v jeho rodné zemi), dûní v komunitû a osudy
jeho souãasníkÛ. Ale vÏdycky jsem mûl pocit,
Ïe pozadí jeho Ïivota bylo nûjak romantické,
i kdyÏ pamûÈ odmítala podrobnosti. AÏ kdyÏ
jsem se dozvûdûl o jeho smrti, zaãal jsem
hledat v kníÏce, kterou jsem pﬁed ãasem
spáchal (It All Began With Prince Rupert) a
na‰el jeho jméno v paragrafu o Annû Louãné.
Dovoluji si text vypÛjãit a ocitovat (v pﬁekladu):
Anna Louãná se narodila v r. 1863 v malé
ãeské vesniãce, Hﬁibsko. V osmnácti se
provdala za Jana Sehnoutku, syna
zámoÏného mlynáﬁe a místního patriota. KdyÏ
jeho ml˘n vyhoﬁel, Sehnoutka ho pﬁestavûl na
textilní v˘robnu a tím poloÏil základy k vysoce
úspû‰nému textilnímu podniku. Po léta Ïivot
plynul pokojnû. Pak pﬁi‰la drsná doba: zemﬁel
Annin otec a tchynû, a krátce na to, rychle za
sebou, její sestra, manÏel a jeden z jejích
dvou synovcÛ. Déle neÏ ãtyﬁi roky
zodpovûdnost za rodinn˘ podnik spoãívala
na jejích bedrech. Potom - jak si její zesnul˘
manÏel pﬁál - adoptovala druhého synovce,
Rudolfa ·teinského, a pﬁevedla na nûj svÛj
podnik. Brzy na to, v roce 1919, Rudolf se
oÏenil (jak uÏ jsem se zmínil) s dcerou Cyrila
Bartonû-Dobenina, a tak spojil dvû
nejdÛleÏitûj‰í textilní rodiny v zemi....” Narodili
se jim tﬁi syni: Jan, Cyril a Rudolf. Po
komunistickém puãi pﬁesídlili do Kanady.
A je‰tû jeden paragraf jsem v kníÏce na‰el.
O BartoÀov˘ch textilních závodech. I ten si
dovolím v pﬁekladu ocitovat:
BartoÀovy textilní závody byly zaloÏeny v
roce 1867 v Náchodû Josefem Bartonûm a
znaãnû roz‰íﬁeny jeho syny, Josefem a
Cyrilem. Majetek spoleãnosti byl zabaven v
roce 1948 komunistick˘m reÏimem a vrácen
Josefovu synu, Josefu M. BartoÀovi v roce
1992. Osud druhé textilní spoleãnosti spoãíval,
po smrti v‰ech muÏsk˘ch ãlenÛ rodiny, na
bedrech Anny Sehnoutkové. V roce 1919 se
její adoptovan˘ syn, Rudolf ·teinsk˘Sehnoutka, oÏenil s Jaroslavou, dcerou
Cyrila Bartonû-Dobenina, a vytvoﬁil spojení
mezi obûma textilními dynastiemi.
Textilní podnik rodiny Sehnoutka-·teinsk˘ i
jin˘ majetek byl znárodnûn podle Bene‰ov˘ch
dekretÛ v roce 1945, textilní podnik nikdy
vrácen nebyl. Soukrom˘ majetek byl rodinû
·teinsk˘ch vrácen po pádu komunismu v
roce 1992.
Nûkolik málo hodin pﬁed jeho smrtí mu dcera
Georgine hlásila, Ïe prodala poslední majetek
rodiny v âeské republice. Jan ·teinsk˘ se
vyptával, kolik dostala za budovu, kolik za to
a ono a kdyÏ mu Georgine v‰ecko vypovídala,
ﬁekl: „Tím je práce skonãena.“ A krátce na to
pokojnû zemﬁel. Závidûníhodn˘ konec
nekﬁiklavého, ale bohatého Ïivota. V rodné
zemi, i v Kanadû, kde si zaloÏil podnik na
v˘robu rolet a závûsÛ Avebla Limited a kde v
letním domovû v Horseshoe Valley proÏil
mnohé z nejpûknûj‰ích chvil svého Ïivota.
Jeho rodinû vyslovuji upﬁímnou soustrast.
Josef âermák
***

Toronto

Tribute to Jiﬁí Traxler
- Music and Film to Honour “The Last Mohican”
Saturday, November 12, Prague Restaurant at 8 pm - an evening
to honour the life of composer, writer and extraordinary human
being - Jiﬁí (George) Traxler
George Grosman and his band, Music on the Corner, present a program of music by the
recently deceased Czech (Aug 7, 2011 in Edmonton) composer Jiﬁí Traxler, as well as a few
tunes by other Czech swing era composers. Traxler, a giant who stood at the cradle of Czech
swing along with Jaroslav JeÏek, R. A. Dvorsk˘ and Kamil Bûhounek, passed away a few
months ago at the age of 99. The best way to celebrate his long and fruitful life is to keep
presenting his compositions to today’s audiences.
Aside from Music on the Corner (George Grosman: guitar, vocal; Joe Musil: piano, vocal;
Lenka Nováková: vocal; Marie FraÀková: vocal with a special guest Brandon Walker,
soprano and tenor saxophone), there will also be a screening of the documentary The Last
of the Mohicans, which is about Traxler’s life and work.
We are looking forward to seeing you all there!
Because we expect attendance to be very high, we recommend reserving your tickets as soon
as possible by calling 416-289-0283.
***

KALENDÁ¤E 2012
Jediná moÏnost, jak si je koupit bude na Vánoãních trzích
Sokola v nedûli 13. 11. v hale kostela Sv. Václava
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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˘ generální konzulát
v Torontu
Czech General 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

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:
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

Na‰i milí krajania!
poz˘vame v‰etk˘ch vás

na Bazár 2011,
Slovenskej cirkvi Evanjelickej cirkvi a. v.

dÀa 26.novembra 2011,
v sobotu ráno od 10.00 hodiny.
Ako minulé roky, ponúkame v˘robky mäsiarskej kuchyne: klobásy, pálivé i
nepálivé, jaternice, slaninu, údenú a paprikovú. Rezance, rôzne cukrárske
v˘robky, koláãe a zákusky, vianoãné oblátky a mnohé iné.
Poãas BAZÁRU 2011 budete môcÈ ochutnaÈ jedlá zakáºaãkovej kuchyne a
presvedãiÈ sa o najvy‰‰ej kvalite na‰ich v˘robkov, pri zachovaní ich tradiãn˘ch
receptov.
Pripravili sme pre vás aj hodnotnú tombolu.
Bazárová hala sa nachádza v prízemí kostola
sv. Pavla, Slovenskej cirkvi Evanjelickej a. v. na 1424 DAVENPORT Rd.
100 metrov na západ od kriÏovatky Davenport Rd. a Dufferin Str.
Prosíme vás, väã‰ie nákupy si objednávajte uÏ teraz.

Tel.: 416/658-9793.

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

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

5,59 CDN $
17,88 Kã
1,40 CDN $
0,72 EURO
1,01 CDN $
0,99 US $

Universal Currency Converter - 4. 11. 2011

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 3. 11. 2011

18,05 Kã
25,13 Kã
18,08 Kã
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Dva koncerty - dva záÏitky
V nedûli 6. listopadu 2011 odpoledne se konal ve Walter Hall na Torontské univerzitû koncert na památku ãeského pianisty Antonína Kubálka, kter˘ zemﬁel letos v lednu.
Koncert zahájili na piano dcera Antonína Kubálka Karolina a KubálkÛv Ïák Richard Herriott, kter˘ uvedl i druhou ãást programu Sonatou de Cameron Antonínova
oblíbeného skladatele Waltera Buczynského. Zatímco v první ãásti zaznûl Rachmaninoff, v druhé Suk a Brahms. Pﬁed pﬁestávkou se objevili na jevi‰ti houslista Ivan
Îenat˘ a pianista Stanislav Bogunia Antonínu Kubálkovi vûnovali Habanera & La Tzigane pro housle a klavír od Maurice Ravela.
Na ‰tûstí o den dﬁíve jsme mohli vidût
tuto dvojici na Nokturnech v mûstû, kde
jejich repertoár byl podstatnû vût‰í. Ke
v‰emu bylo moÏné s Ivanem Îenat˘m po
koncertû udûlat rozhovor pro Satellite a
pro Nov˘ zábûr TV OMNI.
ABE: Vût‰inou se skladby na
koncertech zaﬁazují chronologicky od
nejstar‰ího autora k nejmlad‰ímu, vy
jste zaãali Bohuslavem MartinÛ, tedy
nejmlad‰ím autorem, proã?
IÎ: To poﬁadí nebylo chronologické po
stránce historické, ale po stránce formální,
protoÏe MartinÛ napsal na zaãátek tuto
malou Sonatinu, po které následovala
velká Dvoﬁákova Sonáta, která byla
vzorem pro Bohuslava MartinÛ, kdyÏ
komponoval své dal‰í kompozice. My
jsme to obrátili na v‰ech koncertech v
Kanadû a myslím si, Ïe to má svÛj v˘znam.

ABE: Koncert bez pﬁídavkÛ konãil
Lisztem Uherskou rapsodií, vidíte
souvislost mezi Lisztem, Smetanou a
jeho Mou vlastí a autorem Romanian
Rapsodies George Enescem, kter˘ byl
o nûco mlad‰í?
IÎ: Mnû v poslední dobû zajímají tyto
národnostní zvlá‰tnosti, proto jsem hráli
vloni na PraÏském jaru právû Enesca a
jeho Tﬁetí sonátu. Proto se vûnujeme
také Lisztovi, kter˘ napsal pro housle
pouze La lugubre gondola, která je
úpravou ãeského houslisty Karla Halíﬁe,
jenÏ Ïil v Nûmecku na zaãátku dvacátého
století a podobnû u Bedﬁicha Smetany
nalézáme a hledáme tyto zvlá‰tnosti,
protoÏe jeho hudba je mimoﬁádná.

Translations

EVA
MESTICOVÁ
Certifikovaná
pﬁekladatelka
emestic@hotmail.com
Richard Herriott

416/922-8786

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

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

Tel.: 416/533-0005
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

ABE: V první ãásti byli tedy MartinÛ a
Dvoﬁák, jak je tûÏké pﬁejít z jednoho na
druhého?
IÎ: To není vÛbec tûÏké, to je jako kdyÏ
jdete od salátu k polévce, to je souãástí
jednoho menu. Jsem rád, Ïe jsme mohli
hrát tyto dva velké ãeské skladatele.
ABE: Kde jste v‰ude v Kanadû hráli?
IÎ: Zaãínali jsme v Calgary, potom v
Edmontonu, ve Victorii, ve Vancouveru a
konãíme tûmito dvûma koncerty v
Torontu.
ABE: U svatého Václava byl
pﬁedposlední koncert, poslední je
vûnován památce Antonína Kubálka,
co pro vás znamenal?
IÎ: Já se na tento koncert nesmírnû
tû‰ím, ale zároveÀ mnû bûhá mráz po
zádech, protoÏe jsem se s Antonínem
seznámil v dobû, kdyÏ jsem zaãínal svoji
kariéru, kdy jsem pﬁijel z komunistického
âeskoslovenska a v‰ichni se divili, Ïe se
hodlám vrátit zpátky. To byla zvlá‰tní a
doufejme neopakovatelná doba. Pro mne
byl mistr Kubálek mimoﬁádn˘m umûlcem,
skvûl˘m klavíristou a byl jsem od prvního
okamÏiku ‰okován, jaké velké jméno mûl
zde v Kanadû. Pamatuji se, Ïe jsem jel
taxíkem z leti‰tû a nûjaká polská taxikáﬁka
ﬁíkala, kdyÏ budete hodnû cviãit, tak si
jednou moÏná zahrajete s mistrem
Kubálkem. ¤ekl jsem jí, Ïe jedu na
zkou‰ku s ním a ona mnû nevûﬁila. Opustil
nás, je nám bez nûj smutno a budeme na
nûj vzpomínat.
ABE: Vá‰ Ïivot je spojen˘ s DráÏìany,
jaké je to mûsto?
IÎ: DráÏìanská Hochschule pro mne
znamená pﬁedev‰ím pﬁijetí, kterého se
mi nedostalo v Praze a proto jsem na‰el

Stanislav Bogunia a Ivan Ženatý

své zázemí a pﬁátele v DráÏìanech, to je
na prvním místû. Mohl bych vyprávût
hodiny a hodiny o nûmecké mentalitû.
Mohl bych vyprávût rozdíly mezi
nûmeck˘m a ãesk˘m ‰kolstvím. Pro mne
se najednou celá instituce otevﬁela. Mám
teì celou ﬁadu studentÛ z Asie, z Ruska,
ze ·panûlska, samozﬁejmû z âech, ale i
NûmcÛ, coÏ by v Praze asi ne‰lo. Je mi to
líto, ale na druhou stranu se z toho musím
radovat.
ABE: To platilo uÏ v devatenáctém
století, kdy Smetanu objevil ‰védsk˘
Götebprg. Vidíte v tom nûjakou
symboliku?
IÎ: Nerad bych se srovnával s takov˘m
maestrem, ale mnoho z m˘ch pﬁátel,
kteﬁí Ïijí v zahraniãí, aÈ jiÏ z politick˘ch
dÛvodÛ nebo nalezli své místo mimo
domov po roce 1989 mají podobn˘ názor.
My se v‰ichni cítíme dobﬁe doma, ale
pﬁáli bychom si, aby se urãité vûci, které
jsou zásadní, zmûnily. Ony se v‰ak stále
nemûní, ale my vûﬁíme, Ïe se tak jednou
stane.

ABE: Co pro vás znamená jazz,
moderní hudba ãi pop-music?
IÎ: MÛj tatínek hrál v jazzové kapele na
saxofon, to byla hudba, kterou jsem znal
od malinka. On také chtûl, abych se
vydal tímto smûrem. Jeho znepokojovali
ti Prokofjevové a hudba, které tûÏko
rozumûl. Já jsem se i jazzové hudbû
svého ãasu vûnoval, ale ãím pﬁicházím
více do let, tím pﬁicházím k tomu, Ïe jsem
stále více konzervativní a Ïe tíhnu stále
více k tûm osvûdãen˘m kvalitám, kter˘mi
jsou právû Beethoven a Brahms. To je
hudba, která mne nejvíce láká a které se
hodlám v budoucnu vûnovat.
Ivana Îenatého po návratu do Prahy
ãeká turné po Anglii a Irsku. Potom bude
hrát na praÏském Hradu pﬁi koncertû na
památku jeho uãitele Josefa Suka, kter˘
nás rovnûÏ v tomto roce opustil. Po
Novém roce Ivan Îenat˘ dotáãí CD s
houslov˘mi koncerty Franti‰ka Bendy a
sezónu pravdûpodobnû zakonãí s Jiﬁím
Bûlohlávkem a orchestrem BBC na
PraÏském jaru.
Ale‰ Bﬁezina
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Oslavy Dne vzniku
samostatného státu - 28. ﬁíjna
Ve ãtvrtek 27. ﬁíjna 2011 uspoﬁádal GK Toronto
u pﬁíleÏitosti oslav Dne vzniku samostatného
státu ãí‰i vína. V prostorách úﬁadu se
spoleãenského podniku zúãastnilo na pût
desítek krajanÛ a zástupcÛ krajansk˘ch
organizací. Generální konzul Vladimír Ruml
ve slavnostním pﬁípitku zdÛraznil dÛleÏitost
v‰ech tﬁech státních svátkÛ, které si âeská
republika v podzimních mûsících pﬁipomíná Den ãeské státnosti v záﬁí, Den vzniku
samostatného státu v ﬁíjnu a Den boje za
svobodu v listopadu - a vysvûtlil historick˘
v˘znam 28. ﬁíjna pro âeskou republiku.
Pro mnohé z hostÛ, jak z ﬁad ãeské tak i
slovenské krajanské obce, byla tato
spoleãenská akce také pﬁíleÏitostí k prvnímu
osobnímu setkání s generálním konzulem,
kter˘ své pÛsobení v Torontu zahájil v ãervenci
tohoto roku.
gk
***

Je‰tû jeden pohled
na 28. ﬁíjen…
Souãasn˘ generální konzul âeské republiky,
Vladimír Ruml, ukazuje v programování
konzulární ãinnosti stejnou osobitost, jaká ho
vedla - od umûní, pﬁes filosofii - k diplomacii.
Ukázal to napﬁíklad, kdyÏ vztyãovaní ãeské
vlajky u ontarijského parlamentu na oslavu
ãeské státnosti letos pﬁesunul z tradiãního 28.
ﬁíjna na 28. záﬁí. Jeho zdÛvodnûní (v
rozhovoru s vydavatelem Satellitu, Ale‰em
Bﬁezinou): „My máme státní svátky dva. 28.
záﬁí povaÏujeme za svátek vzniku âeské
republiky, zatímco 28. ﬁíjen je v˘znamn˘ den,
kdy si pﬁipomínáme, Ïe vzniklo
âeskoslovensko. JelikoÏ âeskoslovensko jiÏ
neexistuje, nelze jako hlavní svátek oslavovat
jeho vznik. Je nutné oslavovat vznik státnosti
âR, proto dochází k tomu, Ïe se oslavuje den
muãednické smrti kníÏete Václava.”
Nemyslím, Ïe je moÏno upﬁít logiku argumentu,
proã neslavit jako den státnosti 28. ﬁíjen. Také
souhlasím, Ïe vznik státnosti âR je nutné
oslavovat. Ale mám potíÏ spojit den státnosti
âR s dnem muãednické smrti kníÏete Václava.
A nejsem sám, ani v pochybnostech o oslavû
dne vzniku státu, kter˘ jiÏ neexistuje, ani o
oslavû v den smrti patrona ãeské zemû.
Problém je navíc komplikován tím, Ïe volba
dne oslav se zdá b˘t ponechána k rozhodnutí
jednotliv˘m zastupitelsk˘m úﬁadÛm. Na pﬁíklad
velvyslanectví âR v Ottawû slavilo den ãeské
státnosti 28. ﬁíjna. Osobnû se pﬁikláním k
ﬁíjnové oslavû; den vzniku âeskoslovenské
republiky je ãasovû daleko bliÏ‰í neÏ smrt sv.
Václava, a ãeská ãást republiky v podstatû
pﬁedstavuje uzemní útvar státu v dne‰ní
podobû. Nezávidím nikomu úkol najít pﬁijatelné
ﬁe‰ení - a logické zdÛvodnûní volby.

Originální byl i projev generálního konzula pﬁi
recepci na oslavu druhého státního svátku
âR, 28. ﬁíjna, kter˘ mi do urãité míry osvûtlil
jeho dÛvody pro preferování 28. záﬁí jako
hlavního státního svátku âR - nebo spí‰
odmítnutí 28. ﬁíjna pro tuto poctu. Vladimír
Ruml se narodil v roce 1951, tedy v nejtvrd‰í
fázi komunistické diktatury a pﬁí‰tích skoro 40
let v komunistickém âeskoslovensku Ïil. K
tomu jeho otec v druhé svûtové válce slouÏil
v britské armádû. Îil tedy dvû poloviny svého
Ïivota ve státu, kter˘ se rozhodnû nepokou‰el
získat si jeho sympatie. Jak ﬁíká, jediná doba,
kdy jemu a vût‰inû lidí narozen˘ch po
únorovém puãi, âeskoslovensko ukázalo
sympatiãtûj‰í tváﬁ, bylo pár mûsícÛ mezi
pádem
komunismu
a
koncem
âeskoslovenska. Tito lidé ani nemûli moÏnost
vytvoﬁit v sobû rezervoár lásky k
âeskoslovensku, jako tomu bylo u lidí, kteﬁí
zaÏili Masarykovu republiku. Tomu rozumím.
Zajímavé je i jeho pozorování, Ïe v‰echny
na‰e historické dny se narodily v krvi. Jistû je
to pravda o sv. Václavovi. Janu Husovi, 17.
listopadu. Ale neplatí to docela jednoznaãnû
o 28. ﬁíjnu. Jistû, bez konfliktu první svûtové
války by âeskoslovensko nevzniklo. Ale
dÛvodem války nebylo âeskoslovensko, ani
ostatní zemû, které na konci války vznikly, ale
zastﬁelení následníka trÛnu. 28. ﬁíjen byl
v˘sledkem koncepce presidenta Wilsona,
ovlivnûné T. G. Masarykem, i kdyÏ
samozﬁejmû legendární pﬁínos legií nemohl
zÛstat bez pov‰imnutí. Také by bylo zajímavé
podívat se na inspiraci svátkÛ jin˘ch zemí.
Myslil bych, Ïe vût‰ina státÛ se rodila v krvi,
ve válkách, revolucích... A snad je moÏno i
argumentovat, Ïe svoboda národÛ i jedincÛ je
nemyslitelná bez obûtí krve.
V kaÏdém pﬁípadû generální konzul Vladimír
Ruml otevﬁel ko‰ík námûtÛ k uvaÏování.
Josef âermák
***

Den reformace a oslava státního
svátku na Masaryktownu
Koncem ﬁíjna se protínají dva velké svátky:
Evangelick˘ den reformace, kter˘ pﬁipadá na 31.
ﬁíjna. V tento den roku 1517 pﬁibil Martin Luther
sv˘ch 95 tezí na brány wittenberského kostela. 28.
ﬁíjna 1918 pak vznikla âeskoslovenská republika.
Obojí se letos slavilo v Torontu v nedûli 30. ﬁíjna.
Mohlo by se zdát, Ïe oba svátky spolu nesouvisí a
na druhou stranu jin˘ v˘znamn˘ den 13. ﬁíjen, kdy
bylo 230. v˘roãí Toleranãního patentu v âechách,
kter˘m se uzákonila náboÏenská svoboda, byl
zcela opominut. Pﬁesto v‰echny tﬁi dny vypovídají
o touze po svobodû ducha a svûdomí. Rev. Ladislav
Kozák pﬁipomnûl Lutherovy pﬁedchÛdce, vãetnû
Jana Husa. Císaﬁ Josef II. vyhlásil nejen skuteãnost,
Ïe nikdo nemÛÏe b˘t pronásledován za své
náboÏenské pﬁesvûdãení, ale kromû luterského a
helvetského vyznání, bylo v âechách povoleno i
vyznání pravoslavné a Ïidovské náboÏenství, coÏ
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se málokdy pﬁipomíná. A první âeskoslovenská
republika pﬁes v‰echny chyby, které se staly pﬁi
vzniku státu, byla nûãím v Evropû jedineãn˘m.
Byla zemí nûkolika národÛ. Îili zde pohromadû
âe‰i, Slováci, Nûmci, Maìaﬁi, Poláci, podkarpat‰tí
Rusíni… Byla to zemû bratﬁí âapkÛ, ale i Egona
Erwina Kische, kter˘ psal nûmecky, humoristy
Karla Poláãka, pacifisty Pﬁemysla Pittera, J. L.
Hromádky i kardinála Berana, stejnû tak Kristiny
Royové i Jaroslava Ha‰ka, Voskovce a Wericha,
ale i Karla Ha‰lera. Umûlecké avantgardy. Zemû,

fotbalov˘ch vice-mistrÛ svûta… Zemû s jednou
nejvy‰‰ích Ïivotních úrovní na svûtû. Také zemû,
která poskytovala azyl uprchlíkÛm z celého svûta.
Nebyl jsem tedy tak moc nad‰en s konceptem
oslavy legionáﬁÛ a bitvy u Zborova pﬁi oslavách na
Masaryktownu.
Dûjiny se nám totiÏ tak trochu militarizují, ale
dûjiny jsou i nûco jiného neÏ bitvy, války, atentáty
a státní pﬁevraty.
Ale‰ Bﬁezina
***

Satellite Anniversary
Celebration and Fundraising
Redaktor Ale‰ Bﬁezina - v minulosti ãastokrát téÏ Mikulá‰
vás zve na oslavu s nadílkou a obãerstvením

v sobotu 10. prosince 2011 v 19 hodin
v Hale kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
***
Rok 1966 - 45 let
První ãlánek ve Vûdû a Technice mládeÏi
¤editel SP·ST â.H.:
„Provokoval, aby se mohl dát do novin“
***
Rok 1971 - 40 let
První publikování v samizdatu
Názor mladé kritiãky a písaﬁky N.N.:
„Pﬁipomíná mi to ãervenou knihovnu!“
***
Rok 1976 - 35 let
Dokonãení filmu …a andûlé jeho bojovali!
V. B.: „Underground ano, ale takto ne!“
***
Záﬁí 1981 - 30 let
První ãíslo Nového domova
Z. ·.: „To jste mne zklamal!“
***
Bﬁezen 1986 - 25 let
Noviny udûlané poprvé na poãítaãi Macintosh
J. T.: „UÏ mi to víckrát neposílejte!“
***
Duben 1991 - 20 let
První vydání Satellitu
P.M.:
„Je vidût, jak sis hrál s poãítaãem! Já ãekal solidní noviny!“
***
Listopad 2001 - 10 let
Satellite na internetu
Dotaz ãtenáﬁe: „Jak se na to mám dostat?“
***
10. prosinec 2011 - 0 let ( - 6 mûsícÛ)
Pﬁedstavení knihy s DVD ¤etûz bláznÛ
Slovo vydavatele: „Nevím, jestli se to do té doby staãí!“
***
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Dr. Milo‰ Krajn˘ - 70
Ke konci ﬁíjna jsme v kostele sv. Václava v Torontu oslavili
narozeniny jednoho z nejzajímavûj‰ích a nejúspû‰nûj‰ích
âechÛ v Kanadû. Pﬁi‰el na své oslavy obleãen jako Neptune.
V astronomii neptune je - vzdáleností - 8. planeta od slunce
(jenom nûjak˘ch 4.5 miliard km). Nezdálo se mi, Ïe
narozeninov˘ úbor Dr. Milo‰e Krajného pﬁipomínal planetu.
Spí‰ vypadal jako Neptune, ﬁímsk˘ bÛh vody (a jako takovému
mu pﬁisoudili funkci boha plodnosti). V moderní dobû je ãasto
ztotoÏÀován s ﬁeck˘m bohem Poseidonem, kter˘ má na
starosti moﬁe (nevím, jest-li jen na zemûkouli nebo v celém
vesmíru). PonûvadÏ jsem boha Neptuna nikdy nevidûl,
nemohu posoudit, jak moc se mu dr. Krajn˘ ve svém
narozeninovém úboru podobal. V kaÏdém pﬁípadû dûlal
mocn˘ dojem.
Podle m˘ch informací - které jsou obãas trochu nepﬁesné
(co mÛÏete ãekat od sedmaosmdesátiletého staﬁíka) - má
dva bratry a v‰ichni tﬁi jsou velmi úspû‰ní. Jejich maminka,
která zemﬁela v devadesáti letech, byla na své chlapce hrdá.
O tom tﬁetím Krajném vím málo, jmenuje se Ale‰, je úspû‰n˘m
slévárensk˘m inÏen˘rem, po invazi ode‰el do Rakouska,
kde pracoval u Metrla (továrník z KromûﬁíÏe), ale kvÛli siln˘m
odborÛm musel odejít a tak se usadil v Nûmecku, poblíÏ
Hannoveru, kde udûlal dost velkou kariéru ve slévárenském
oboru. Byl také profesorem do‰kolovacího uãení technického
v Hannoveru a kromû toho mûl soukromou firmu, která
pomáhala do‰kolovat slévaãe z v˘chodního bloku, vãetnû
âeska, aby se dostali na evropskou úroveÀ. O tûch druh˘ch
dvou vím víc, i v ãem tak znamenitû uspûli. Krátce se zmíním
o Borisovi. Je pianistou svûtového jména. V posledních
letech kaÏd˘ rok pﬁijíÏdí na turné do Kanady (a nejen do
Kanady) a v Torontu, v kostele sv. Václava, nám boÏsky hraje
na kﬁídlo, které - myslím, Ïe spoleãnû se sv˘m torontsk˘m
bratrem lékaﬁem Milo‰em - kostelu pﬁed ãasem vûnoval.
O Milo‰ovi toho vím kapánek víc. Jednak jsem si ho na‰el na
Googlu a tam toho o nûm najdete hromadu. Profesionálnû
má velkou reputaci (ve Vancouvru mají dr. Skálu, my v
Torontu máme dr. Krajného). Je specialistou v alergologii jeho hlavní zájem je v léãbû potravinov˘ch alergií,
anafylaktického ‰oku a astmatu. Byl presidentem Ontario
Allergy Society pût let a dnes slouÏí jako její jednatel a
pokladník. Také pracoval asi osm let v Ontarijské lékaﬁské
spoleãnosti a kdyÏ mu bylo 65, dostal od ní doÏivotní ãlenství,
které spoleãnost dává za vynikající práci v medicínû vÛbec
(spoleãnost je s touto poctou velmi lakomá - dává ho roãnû
dvûma ãlenÛm). Je ãlenem celokanadské Royal College of
Physicians and Surgeons, Ontarijské lékaﬁské spoleãnosti,
American Academy of Allergy and Immunology, American
College of Allergy and Immunology, New York Academy of
Science a European Academy of Allergy, Asthma and
Immunology. A také psal (a publikoval). Publikoval - v rÛzn˘ch
vûdeck˘ch ãasopisech - na 30 vûdeck˘ch prací (první pravdûpodobnû - v âs. zdravotnictví v roce 1963). Milo‰ má
dvû dûti, obû hrály skvûle tenis. Dcera Marcela byla dokonce
v kanadském Ïebﬁíãku nûkolik let (od tﬁinácti do ‰estnácti) na
prvním místû. Nyní pracuje po absolvování Univerzity ve
Waterloo jako senior advisor v Magne International. Daniel
byl v kategorii 12-14 let v tenisovém Ïebﬁíãku mezi druhou a

tﬁetí pﬁíãkou, nyní pracuje v hotelu Hilton jako manaÏér.
Také bych, myslím, mûl napsat pár ﬁádek, jak on se k té
dne‰ní slávû dostal.. Maturoval s nejlep‰ím prospûchem ve
tﬁídû (úspûch, kter˘ sám o sobû vám nadosmrti po‰ramotí
charakter - váÏnému po‰ramocení bylo zabránûno pouze
tím, Ïe jako dítû z nestranické burÏoazní rodiny (jeho tatínek
byl mimo jiné lékaﬁem - takÏe Milo‰ za svÛj lékaﬁsk˘ úspûch
vlastnû dluÏí tatínkovi) a mûl problém s pﬁijetím na medicínu.
Ale pﬁijat byl. A mohu-li vám radit, ‰tudujte medicínu - dﬁíve
nebo pozdûji lékaﬁe (a hrobníka - pokud si v poslední vÛli
nenaﬁídíte, aby vá‰ popel rozházeli na moﬁi) kaÏd˘ potﬁebuje.
Milo‰ se dovûdûl o svém pﬁijetí ãtyﬁi dny pﬁed zápisem na
fakultu, kdy pﬁi‰lo rektorské rozhodnutí, Ïe byl pﬁijat. KdyÏ v
roce 1964 Milo‰ promoval - jeden ze tﬁí s nejlep‰ím
prospûchem. Pak Milo‰e poslali do Pﬁerova a o nûco pozdûji
se dostal na Internu se zamûﬁením na alergologii v Olomouci,
napsal pojednání o astmatu a po invazi v roce 1968 odcestoval
na studijní pobyt v Montrealu u proslulého prof. Hanse Selyeho,
s nímÏ v pﬁí‰tích dvou letech publikoval kolem dvaceti
odborn˘ch prací, vût‰inou o prevenci srdeãních infarktÛ a o
katatoxick˘ch steroidech.
Bûhem druhého roku si udûlal nostrifikaci a ze ãtyﬁ nabídek
z Ontaria si vybral Womens College Hospital, jak sám ﬁíká,
neboÈ ten název byl pro nûj vÏdy pﬁitaÏliv˘ (teì nevím, která
ãást názvu ho pﬁitahovala - Womens nebo College Hospital?).
V roce 1976 obhájil specializaci v Interním lékaﬁství. Zpoãátku
pracoval u Dr. Epsteina. V roce 1977 zakoupil alergologickou
praxi na rozhraní Willowdale a Scarborough, kterou pozdûji
pﬁestûhoval do North Yorku. Google tvrdí, Ïe má také praxi v
Orilii (a ani Google neví v‰ecko). Také byl pár rokÛ lektorem
na University of Toronto a dodnes je souãástí personálu ve
Scarborough Centennary Hospital.
A nakonec nûco o Milo‰ovi a hudbû (a to mne zajímá víc,
ponûvadÏ na alergie nevûﬁím, ale hudbu - hlavnû tu, kterou
fedruje Milo‰ - mám rád). Lásku k hudbû Milo‰ zdûdil po
mamince - tatínek (lékaﬁ a internista jako Milo‰, kter˘ si u
komunistÛ moc ne‰plhnul, kdyÏ v roce 1948 ve své ãekárnû
veﬁejnû odmítl pﬁihlá‰ku do komunistické strany) “byl naprosto
nehudební (neumûl ani tancovat)”, zatímco maminka byla
hudebnû vzdûlaná (a také na Sorbonû studovala jazyky a
filosofii). (To se to studuje, kdyÏ máte takové rodiãe a zdûdíte
jejich geny!) V‰ichni tﬁi synové hráli na klavír a Milo‰ i na
housle. A Boris ke v‰emu ostatnímu má absolutní sluch
(aãkoliv to jeho profesoﬁi nepoznali...) Milo‰ na housle uÏ
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dlouho nehraje. Teì slouÏí hudbû jinak. ¤ekl bych (i napsal),
Ïe po druhém (prvním je Prince Rupert) nejslavnûj‰ím
teritoriálním âechu, Nicholasu Goldschmidtovi, je nejlep‰ím
vyslancem klasické - a rozhodnû ãeské - hudby v Kanadû. Po
léta pracoval v kanadsk˘ch hudebních institucích, poslední
léta se - vedle prezidentství v Toronto Philharmonia Orchestra
- vûnuje NokturnÛm, skvûl˘m koncertÛm vût‰inou v kostele
sv. Václava (ale i na Masaryktownu), na které se mu daﬁí do
Toronta pﬁilákat hudební esa, jako je jeho bratr Boris a
houslista Ivan Îenat˘...
Dr. Milo‰ Krajn˘ je v znamenité formû - jinak by si netroufnul
vystoupit na oslavû sv˘ch narozenin jako Neptun. Vy‰lo mu,
pokud vím, skoro v‰ecko.. Hodnû Ïivotu dal. MoÏná i - jako
v‰ichni z nás - a tady si vypÛjãím ver‰ Karla Tomana:
ubliÏoval, jak v‰ecko, co tu Ïije...
AÈ jakkoliv, v‰ichni jsme mu zavázáni vdûãností za to, co
komunitû dává a za co mu, víc, neÏ právem byla b˘val˘m
generálním konzulem, Richardem Krpaãem, udûlena cena
Jana Masaryka.
Josef âermák
***

Vladimír M. Rydlo - 80
âesk˘ inÏen˘r
v Atomic Energy of Canada Limited
Musel b˘t za mlada velk˘ fe‰ák. Je‰tû dnes - i kdyÏ ho ãas
trochu naklonil a probral se mu v bujné k‰tici - vypadá dobﬁe.
Podíváte-li se mu hloubûji do oãí, uvidíte v nich stíny, znamení,
Ïe Ïivot se k nûmu (jako skoro k nikomu z nás) nechoval
vÏdycky ohleduplnû.
Vladimír se narodil 11. listopadu 1931 v plzeÀské porodnici
(rodiãe bydlili v Kralovicích). V Kralovicích zaãal chodit do
obecné ‰koly. Bûhem války - v roce 1941 - byl jeho tatínek,
profesor na hospodáﬁské ‰kole, pﬁeloÏen do Nového BydÏova,
kde se o dva roky pozdûji stal námûstkem ﬁeditele. V roce
1943 se rodina pﬁesunula do Volynû v jiÏních âechách - to uÏ
Vladimír dojiÏdûl vlakem do gymnazia ve Strakonicích. Po
skonãení války se rodina znovu stûhovala - do Stodu, kde
tatínek byl jmenován ﬁeditelem rolnické a rodinné ‰koly a
Vladimír dojíÏdûl do gymnazia v Plzni, kde jeden rok studoval
i angliãtinu. V ãervenci 1947 postihlo rodinu ne‰tûstí: Tatínek
si jel na kole do správkárny pro auto, aby se mohl s rodinou
6. ãervence v DomaÏlicích zúãastnit národní slavnosti. Byl
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zezadu sraÏen automobilem a v nemocnici
zemﬁel. Po pohﬁbu se jeho Ïena s Vladimírem
a mlad‰í dcerou odstûhovali k její sestﬁe do
Rakovníka. V Rakovníku, kde v roce 1950
maturoval, mûl Vladimír moÏnost studovat
francou‰tinu a zúãastnit se plachtaﬁsk˘ch
kurzÛ létání s kluzákem a vûtronûm. Také
chodil na zemûdûlské a pozdûji uhelné
brigády. Maminka na‰la zamûstnání (neÏ
reÏim v˘uku náboÏenství zru‰il) jako uãitelka
náboÏenství na venkovsk˘ch ‰kolách v okolí
Rakovníka. V roce 1950 byl Vladimír pﬁijat na
Vysoké uãení technické v Praze - podmínkou
pﬁijetí byla úãast na jednomûsíãní brigádû v
Ostravû. Bûhem studia - specializoval se na
automobily a traktory - praktikoval ve
·kodovce v Mladé Boleslavi a v automobilce
Praga v Libni. Po dokonãení studia v r. 1954
nastoupil u firmy Autopal v Kralupech, kde
pracoval na v˘vojov˘ch konstrukcích chladiãÛ
a ãistiãÛ vzduchu. V roce 1956 pﬁe‰el do
Rakony v Rakovníku, podniku, kter˘ do
“znárodnûní” patﬁil Ottovû rodinû (Vladimírova
druhá Ïena, Dá‰a, profesorka hudby,
komentátorka v torontské ãeské televizi, je
dcerou zakladatele podniku), kde jako navrháﬁ
balících strojÛ získal tﬁi patenty. V roce 1958
se oÏenil - v roce 1960 se jim narodil syn
Vladimír - a pﬁestûhoval se s rodinou do
Tﬁebusic a na‰el si místo u âKD v blízkém
Slaném v oblasti v˘vojového inÏen˘rství jako
vedoucí odûlení technologického rozvoje
(mobilní jeﬁáby a bagry). V polovici ‰edesát˘ch
let se rozvedl a v r. 1967 ode‰el do Prahy, kde
nastoupil v podniku Stavoservis jako vedoucí
konstrukce. V Stavoservis organizoval - pod
hlaviãkou Vûdecko-technické spoleãnosti akci na podporu Vaculíkov˘ch 2,000 slov.
V tom roce se také setkal s Dá‰ou, s kterou
se znal uÏ z doby studentsk˘ch taneãních.
Vzali se v bﬁeznu 1968 a naplánovali na
ãervenec svatební cestu do Jugoslavie. Vraceli
se pﬁes VídeÀ, odkud mûli do Prahy odejet
21. srpna 1968. JenomÏe do Prahy v noci
pﬁijely pﬁátelské tanky a hranice byly zavﬁeny.
·li si na rakouské úﬁady poÏádat o azyl.
Dá‰a byla tak nervozní, Ïe mûla potíÏe s
nûmãinou, kterou jinak dobﬁe ovládala.
StráÏník u vchodu ji chvíli poslouchal, pak ﬁekl
(ãesky): „MÛÏete mluvit ãesky,“ Nakonec Dá‰ina sestra, Majka Hanu‰ a její manÏel Jiﬁí
Hanu‰ a i Dá‰in bratr Franti‰ek v té dobû uÏ

byli v Kanadû. 15. záﬁí odletûli prvním letadlem
v akci kanadské vlády na pomoc ãs.
uprchlíkÛm - na leti‰ti ve Vídni vlály
ãeskoslovenské vlajky, byly hrány hymny a
byli pﬁítomni zástupci Rakouska, Kanady i
ãeskoslovenského velvyslanectví, prostû
dojemná scéna - do Toronta. A zase slavné
vítání, které v‰ak trochu se‰edlo, kdyÏ byli na
pﬁespání pﬁevezeni do ne právû luxusem
povûstného hotelu Ford. Ráno autobusem do
Montreálu, kde se Dá‰a po dvaadvaceti letech
setkala se svou sestrou Majkou...
Vladimír si na‰el místo u Electrovert Mfg.
Co., v Laprairie v Quebeku jako konstruktér
zodpovûdn˘ za zdokonalování a testování
strojÛ na automatické spájení souãástek na
ti‰tûné obvody, pouÏívané v elektronick˘ch
zaﬁízeních (NASA, IBM, kompjutrová
elektronika). V roce 1973 se stal vedoucím
oddûlení kontroly kvality a zlep‰ování v˘robkÛ.
U spoleãnosti zÛstal aÏ do r. 1975, kdy pﬁe‰el
do montreálské poboãky Atomic Energy of
Canada Limited do oddûlení Quality
Assurance Engineering. Zde mu byl svûﬁen
inÏen˘rsk˘ dozor nad podniky vyrábûjícími
zaﬁízení pro reaktory jadern˘ch elektráren.
Hrál v˘znamnou roli ve v˘bûru dodavatelÛ
zaﬁízení do jadern˘ch elektráren a dozoru
nad kvalitou a testováním jejich v˘robkÛ. V
jeho pracovní náplni bylo také zaﬁazeno
ovûﬁování programu pro ﬁízení kvality
celkového v˘robního procesu dodavatelsk˘ch
podnikÛ (auditing). V této pozici zÛstal aÏ do
odchodu do penze v roce 1996. Mezitím - v
roce 1984 - s rodinou, do které v roce 1970
pﬁibyl syn Martin, pﬁesídlil do Oakvillu a
pracovnû do ústﬁedí AECL v Mississauze.
Martin se stal zdrojem radosti rodiãÛ z ﬁady
dÛvodÛ. Byl úspû‰n˘ v zamûstnání: ironicky,
v roce 1994 - po skonãení univerzity si na‰el
zamûstnání u firmy Procter&Gamble Inc. v
Torontu, tedy u firmy, která po pádu
komunizmu se stala vlastníkem nelegálnû
znárodnûného rakovnického podniku,
zaloÏeného jeho pradûdeãkem a dûdeãkem.
Martin v sobû objevil i sportovní talent - a
nejen tak nûjak˘ v‰ední talent: Vybral si triatlon
a v roce 1991 vyhrál jeho evropskou fázi, z
Bavorska pﬁes ·umavu do âech. Na triãku
mûl jméno Canada, ale pﬁi pﬁedávání ceny v
âechách také jméno BaÈa, firmy, která ho
sponsorovala.

Kdekomu je úzko, kam zamíﬁí Rusko
Málem jsem smíchem spadl se Ïidle v kavárnû Books&Beans, kdyÏ se mne Zdenûk
optal: „Bude‰ slavit ãtyﬁiadevadesáté v˘roãí Ve¤eSeRe?“ Trvalo minutku, neÏ jsem
pﬁestal ‰kytat smíchem.
Zdenûk ãekal, aÏ ztichnu a pﬁeãetl nám váÏn˘m hlasem ãlánek z Lidovek, Ïe
polovina RusÛ velice lituje, Ïe v˘roãí V¤SR se uÏ neslaví i kdyÏ den volna zÛstal.
âlánek neﬁíkal, kolik âechÛ sm˘‰lí o V¤SR jako Rusové.
„Nemám o Rusech valné mínûní,“ ﬁekl jsem dÛraznû, pﬁestoÏe ruské klima, velikost
zemû a pﬁírodní bohatství je témûﬁ v paritû ke Kanadû, ale Rusové zajisté ke
KanaìanÛm mají stra‰nû daleko.
Zdenûk si odfrkl, jak on to umí, a vytáhl dal‰í text, Ïe v jihouralské Ufû byla prvního
listopadu vztyãena Ïulová socha Vladimíra Lenina k oslavû v˘roãí revoluce.
Eva dosud mlãela, jen poslouchala ZdeÀka a umlãovala pohledem mÛj smích.
„Rusové jsou národ v úpadku,“ ﬁekla ZdeÀkovi, „a nikdo neví, proã rok co rok klesá
v Rusku délka Ïivota a jako národ se zmen‰ují o milión rok co rok.“ „V roce 2000 bylo
149 miliónÛ RusÛ v Rusku a v 2010 jen 141 miliónÛ,“ ﬁekl jsem snaÏivû, protoÏe si
pamatují ãísla...
„Já vím proã,“ ﬁekl Zdenûk, „protoÏe ti chytﬁej‰í Rusové, kteﬁí nadûlali peníze,
prchají z Ruska do zahraniãí, kde cítí lep‰í budoucnost.“ „A ti hloupûj‰í,“ pﬁisadil jsem,
„se upíjejí k smrti podomácku vyrobenou vodkou. Rusko má nejvy‰‰í poãet úmrtí
muÏÛ zavinûn˘ch poÏíváním alkoholu.“
„A ruské Ïeny mají nevy‰‰í poãet potratÛ na svûtû a velice nízkou porodnost,“ ﬁekla
Eva a dodala, Ïe ruské Ïeny mají 1.4 dûti na dospûlou Ïenu, coÏ je pod minimem
2.1 dítûte na Ïenu, aby se národ zachoval.
Mlãeli jsme nad tou tﬁaskavinou statistick˘ch informací o Rusku a Eva ﬁekla s
povzdychnutím: „Sedmdesát let komunistického despotismu podlomilo vÛli národa
a Rusové onemocnûli pesimismem, kter˘ rozeÏírá du‰i a podlamuje tûlesné zdraví.“
Zdenûk pok˘val hlavou a ﬁekl: „Jestli si Rusové pﬁí‰tí rok zjara zvolí b˘valého
plukovníka KGB za presidenta, tak zaãnu oplakávat cel˘ ten velk˘ národ.“
Za oknem poletovaly snûhové vloãky. „Rádio pﬁedpovídalo sibiﬁskou zimu v
Ontariu,“ ﬁekl Zdenûk a Eva se uchechtla nad tím souslovím sibiﬁská zima a dodala,
Ïe do Ontaria se derou lidí za lep‰ím Ïivotem zatímco na Sibiﬁ se jezdilo a jezdí za
trest.
Cestou domÛ pû‰ky pﬁestalo snûÏit, vysvitlo slunce a pod nohama nám ‰ustilo listí
- jak se patﬁí v listopadu.
RosÈa Firla - Sudbury
***

Vladimír byl ãlenem mnoha profesionálních
organizací. V dobû, kdy v âSR pracoval pro
Autoservis, byl ãlenem Vûdecko-technické
spoleãnosti. V Kanadû by ãlenem Association
of Professional Engineers of Ontario, Order
of Engineers of Quebec, a American Society
for Quality Control. Patﬁí také k dvûma
krajansk˘m organizacím: Sokol a âeské a
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slovenské sdruÏení v Kanadû. Se svojí Ïenou
Dá‰ou cviãili v Sokole a vystoupili s kanadskou
skupinou na V‰esokolském sletu v Praze v
roce 2000 a 2006. Pﬁejeme mu dlouhou ﬁadu
pûkn˘ch let, s Dá‰ou, Martinem a vnuãkou
Hanou.
Josef âermák
***
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Rok se mi krátk˘m zdál ...

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
viera.kononenkova@rbc.com

âeská a slovenská televize
na internetu!

Témûﬁ ve stejn˘ ﬁíjnov˘ ãas jako vloni ocitl jsem se opût, díky letecké spoleãnosti KLM, v
Praze. Tentokrát jsem musel v Amsterodamu ãekat ãtyﬁi hodiny, ale byl pak za to odmûnûn.
Nedlouho poté, co se letadlo vzneslo z leti‰tû Schiphol, mohl jsem se pokochat nesmírnû
pitoreskní podívanou. V takové míﬁe a délce trvání se mi je‰tû nikdy podobná podívaná
nenaskytla. Letoun se ocitl nad mraky, svítilo slunce a dopadalo na nekoneãné bílou plochu
v‰ude pod námi, jakoby to udûlal nûjak˘ kouzeln˘ velev˘robce cukrové vaty, ale nikoli té
známé, narÛÏovûlé, ale bílé jako sníh. Nad˘chané chuchvalce rÛzn˘ch tvarÛ kam oko
dohlédlo a to moje se nemohlo na tu nádheru vynadívat.
Pﬁedpokládal jsem, Ïe letoun poletí po pﬁímce Amsterodam-Praha, ale sotva, co se místo
mrakÛ objevila krajina, obce, pole, obãas ﬁeka, letoun se naklonil tu na jednu, tu na druhou
stranu a tak se vzná‰el ku Praze v jakémsi tanci, jakoby se tím pilot bavil. Pﬁistáli jsme ale
jen s pûtiminutov˘m zpoÏdûním.
NeÏli se zmíním o tom, co se v âechách a hlavnû v Praze zmûnilo ãi nezmûnilo za
uplynul˘ rok, malá reportáÏ o krátké náv‰tûvû rodného mûsta a zemû ãeské.
Den po pﬁíletu nav‰tívil jsem hrob rodiãÛ a jako vÏdy se zastavil i u hrobu Jana Palacha.
Zdá se mi, Ïe není zapomenut, hrob není zpustl˘ a zanedban˘.
Aã tentokrát v Kulturním pﬁehledu chybí nûkolik divadel a literárních kaváren, Semafor
tam je. Pﬁedstavení Hodiny jdou pozpátku bylo vyprodané, ale ‰tûstí mi pﬁálo, snad díky
tomu, Ïe J. Such˘ a J. Molavcová nav‰tívili Kanadu pﬁed ãasem v rámci ãinnosti tehdy
existující agentury Art Pacific Production, jíÏ jsem byl ãlenem, na pﬁedstavení jsem se
dostal. A to jsem mohl obdivovat co snad nejlépe nazvat fenomén J. Such˘. Dnes
osmdesátilet˘ zpûvák, herec, dramatik, malíﬁ, spisovatel a básník, rok co rok vytvoﬁí pro své
divadlo (dle jeho slov je to souãasné nejlep‰í, jaké dosud mûl) nové pﬁedstavení. A po
shlédnutí nejnovûj‰í inscenace se mi zdá, Ïe s pﬁib˘vajícím ãasem úroveÀ nijak neklesá,
moÏná naopak. Dûj je umístûn do konce tﬁicát˘ch let, Ïivá hudba hraje v˘bornû, soubor má
ﬁadu krásn˘ch a pûknû zpívajících hereãek, stejnû jako zpívajících hercÛ a jako vÏdy Jitka
Molavcová je kouzelná.
Docela náhodou, listuje v Kulturním pﬁehledu, uvidûl jsem, Ïe v divadle U hasiãÛ den po
náv‰tûvû Semaforu hrají Dívãí válku F. R. âecha, uvádûnou jeho divadlem a v jeho reÏii.
Vydal jsem se tam a setkal se s autorem, kter˘ pﬁed nûkolika lety dal poÏehnání zámûru
na‰eho vancouverského Divadla Za rohem uvést tuto hru (napsána asi pﬁed tﬁiceti lety) a
mnû osobnû i souhlas k úpravû a zver‰ování. Po zaslání záznamu dostal jsem tehdy od
pana âecha velmi mil˘ a pochvaln˘ dopis.
Teì jsem se tedy mohl setkat osobnû s autorem. Pﬁijal mne více neÏ pﬁátelsky, popovídali
jsme si a mohl jsem pak zasednout ve vyprodaném hledi‰ti.
Následující sdûlení si ãtenáﬁ mÛÏe vyloÏit po svém. Ale kdyÏ jsem se na pﬁedstavení díval,
brzy jsem pochopil to nad‰ení v dopise pana âecha, reakci na na‰í inscenaci jeho díla. Z
divadla jsem odcházel nadmut p˘chou nad schopnostmi vancouversk˘ch kolegÛ a tehdej‰í
reÏisérky Dívãí války Nory Linhartové. Nicménû, pan âech slíbil poslat svou novou hru pro
tﬁi osoby a tak jen zb˘vá, abych mu poslal zprávu, Ïe jsem zpût ve Vancouveru a na zásilku
jeho nového díla se tû‰ím.
Z ãistû nostalgick˘ch dÛvodÛ vyjel jsem si autobusem (opût gratis) do Slap, kde jsem
strávil pár let mladosti v domku, neÏ jej otec prodal po nasazení nájemníka, pomahaãe na
stavbû slapské pﬁehrady. Oproti náv‰tûvû pﬁed lety domek je zchátral˘ a moÏná i
neobydlen˘. Chybí kus omítky a po Ïivotû v nûm ani stopa.
Podobn˘ osud postihl i restauraci U ZajíãkÛ. Budova om‰elá, po hostinci ani stopa. Do‰el
jsem ale aÏ na sam˘ konec malé obce a ve‰el do restaurace U NeuÏilÛ. Zastihl jsem tak
vnuka manÏelÛ NeuÏilov˘ch, dnes majitele restaurace. Dal jsem se s ním do hovoru, optal
se na prarodiãe, hlavnû na paní NeuÏilovou, jeho babiãku, milou paní, která, doná‰ejíc
objednaná jídla, ﬁíkávala: -Tenhle blázinec, to není nic na moje nemocné srdce!- Její vnuk
sdûlil, Ïe babiãka se doÏila devadesáti osmi let.
Jídlo, co jsem si tam objednal, bylo dobré a cena velmi solidní.
Marnû jsem v Praze shánûl DVD filmu dle J. ·kvoreckého Rytmus v patách. Stejn˘
nezdar jako pﬁi loÀské náv‰tûvû.
Zato jsem ale koupil, kromû nûkolika jin˘ch, dvû kníÏky: Hráã, povídání o Stanislavu
Konopáskovi, slavném hokejistovi a jinou, draÏ‰í a tûÏ‰í ... Skuteãn˘ pﬁíbûh hokejové
legendy, vûnovan˘ V. Zábrodskému. V ní jsem si potvrdil svÛj názor na to, Ïe tento Vova,
aÈ uÏ mûl ty ãi ony jisté vlastnosti, byl ve své dobû nejlep‰ím evropsk˘m hokejistou, stejnû
jako skvûl˘m tenistou. Pﬁi ãetbû jsem si opût pﬁipomnûl, v souvislosti s tím znám˘m
uvûznûním skvûl˘ch hráãÛ, obludnost tehdej‰ího reÏimu, stejnû jako onu zvlá‰tnost, Ïe
jedin˘ Zábrodsk˘ ne‰el do kriminálu, jen pozdûji do dolÛ za svou úãast v sazkov˘ch
podvodech. Snad je ale v té vûci z roku 1950 skuteãnû nevinen ...
A jednoho po‰mourného odpoledne jsem ve‰el do prostor Libri prohibiti (SenováÏné
námûstí 3.), veledílo to pana Gruntoráda. Tam lze nalézt skuteãné unikáty z doby temna
let normalizaãních. Pan Gruntorád mi ukazoval díla mnoha mistrÛ ãeské literatury psané
tehdy v prÛklepech na stroji. Je tam v podstatû v‰echno, i ten ná‰ Vancouversk˘ zpravodaj!
I tento Satellite, do kterého jsem uÏ léta pﬁispûvatelem. V duchu jsem panu Gruntorádovi
za jeho ãinnost sloÏil hlubokou poklonu.
Aã mám nûkdy k v˘dobytkÛm nejnovûj‰í informaãní techniky v˘hrady, ocenil jsem, Ïe
díky nedávnému zapojení do elektronického ãasopisu Czechfolks, mohl jsem se setkat s
nûkolika zajímav˘mi lidmi do CF pﬁispívajícími, jmenovitû tedy s ing. M. Dubsk˘m, dr. V.
Vondráãkem a panem M. Síglem, autorem mnoha pojednání kupﬁ. o BaÈovi a nebo V.
âáslavské (nedávno vycházejících v Novém domovû).
KdyÏ ve Vancouveru na jaﬁe hostovali R. Hru‰ínsk˘, J. ·vandová a J. Carda, na
rozluãovacím veãírku s nimi v podniku pﬁítele Jiﬁího ·emory, pravil J. Carda, abych se,
budu-li v Praze, zastavil v Divadle Bez zábradlí, kde v‰ichni teì pÛsobí. To se mi skuteãnû
podaﬁilo a vidûl jsem v‰echny tﬁi ve vtipné francouzské komedii Blbec k veãeﬁi, v níÏ J.
Carda v hlavní roli podal kouzeln˘ v˘kon! V kavárnû divadla mûl jsem pak moÏnost mu k
v˘konu blahopﬁát.
Jednoho veãera jsme s bratrancem mojí choti nav‰tívili vystoupení J. Hutky v Balbínovû
poetické hospÛdce na Vinohradech. Mnohdy jsem mûl pocit, Ïe by bylo lépe, kdyby své
texty jen recitoval bez doprovodu kytary. Ale jeho dlouhá báseÀ na konci programu se mi
líbila. V letadle pak, kdyÏ jsem si ãetl v kníÏce Nanebevzetí K. Kryla jsem se dozvûdûl, Ïe
pan Hutka nemûl ke Krylovi nijak pûkn˘ vztah, ani k jeho tvorbû. Dle mého názoru, Kryl a
Hutka, jsou docela jiní básníci/písniãkáﬁi. Ten co má mnohem více co ﬁíci, hlavnû jako
básník, je pro mû K. Kryl. (Vloni jsem si koupil jeho skvûlou kníÏku básní Ostrav pokladÛ).
Náv‰tûva nádherného podzemního podniku na Staromûstském námûstí. Luxus,
poloprázdno. Vstupné uloÏeno do ceny obãerstvení. Hrál tam ‰aramantní muÏ Petr Kroutil,
kdysi vystupující ve filmu dle J. ·kvoreckého Prima sezóna. Pﬁed pár lety jsem ho sly‰el
hrát a zpívat na vernisáÏi obrazÛ na jakémsi statku nedaleko Prahy a protoÏe mám
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pamatováka jako Z. Svûrák ve hﬁe Záskok, ‰el jsem do Bílého koníãka. Doprovázel P.
Kroutila v˘born˘ pianista (jméno jsem zapomnûl). Smutné bylo, Ïe poslední pÛlhodinu
jsem byl v tom luxusním prostﬁedí sám plus jeden pár, zamilovaností asi sotva vnímající
cokoli kolem sebe. S obûma hudebníky jsem o pﬁestávce krátce pohovoﬁil, mûl jsem pocit,
Ïe zmûnu pomûrÛ si pﬁedstavovali malinko jinak, ale nijak v˘raznû si nestûÏovali. Jenom
potvrdili mÛj pocit, Ïe V .Klause za jeho negativní názor na EU s hlediska dne‰ních dnÛ není
spravedlivé povaÏovat za mamlasa.
Opût v divadle Semafor na pﬁedstavení Kytice. Je to zdaﬁil˘ muzikál, po mocnû
aplaudovaném skonãení a improvizaãním skeãi J. Suchého a J. Molavcové (ﬁíkají tomu
bonus), J.Such˘ pravil: VÏdycky jsem ﬁíkal, Ïe kapitalismus je lep‰í neÏ socialismus, ale teì
vidím, Ïe je hor‰í neÏ jsem ãekal!
Pokochal jsem se pohledem na dÛm v PaﬁíÏské ulici, kde jsme bydleli, DÛm u dvou
malorusek, novû natﬁen˘, s reliéfy, nádhera! Zdalipak bychom si v bytû v tom domû dneska
lebedili, neb˘t onoho srpna, pomyslel jsem si, poﬁizuje foto.
Tohle je skuteãnû zajímavá náhoda, která ale mÛÏe potû‰it jenom mne!
Krátce po úmrtí B. Hrabala jsem napsal báseÀ Pábitel neumírá. Mám nûkolik kopií a proto
tedy ten, moÏná po‰etil˘, nápad ... jít do hostince U zlatého tygra, kde mûl B. Hrabal
domovské právo a tam snad vrchnímu nebo vedoucímu pﬁedat to svoje malinkaté dílo.
V tom hostinci jsem nikdy nebyl. Pﬁedstavoval jsem si ho vût‰í. Naproti vchodu je na stûnû
busta B. Hrabala a jeho foto s V. Havlem. Posadil jsem se na jediné prázdné místo, objednal
si pivo. Naproti sedûl inteligentnû vypadající muÏ s knírem. Záhy pﬁisedl si jin˘ muÏ, stejnû
sympaticky vyhlíÏející. Sedûl jsem naproti a chtû nechtû sly‰el, co si povídají. Literáti. A tak
jsem se jemnû vmísil do jejich rozhovoru, ﬁekl, Ïe nejsem po‰uk, ale zda by mi dali vûdût,
jestli bych tady mohl pﬁenechat báseÀ Hrabalovi vûnovanou.
-Jistû, máte to s sebou?Mûl jsem a obûma po v˘tisku dodal. A seznal, Ïe ten mlad‰í je autor knihy Cesty,
vûnované B. Hrabalovi!
Vyjel jsem si za pﬁíbuzn˘mi mojí Ïeny do Vla‰imi. Podobnû jako v jin˘ch ãesk˘ch
mûstech, i tady se mnohé zmûnilo. K lep‰ímu. V‰ude ãisto, domy upravené.
Bratranec mojí Ïeny je vá‰niv˘ sbûratel broukÛ. Má jich 25,000, dokonale preservovan˘ch,
uloÏen˘ch ve vitrínách, popsan˘ch, radost pohledût. Od exempláﬁÛ zvící dvou ãi tﬁí
milimetrÛ po t.zv. nosaﬁíky, v podstatû roháãe s jedním bodcem navíc, dlouhé jsou asi tﬁi
nebo ãtyﬁi centimetry, jejich tykadla a krun˘ﬁ jsou tvrdé, Ïe je na‰inec nemÛÏe zmáãknout.
A podniky, zab˘vající se v˘robou materiálÛ pro letadla, jak sbûratel sdûlil, bádají nad tím,
jak napodobit a synteticky vyrobit nûco takového, jako je krun˘ﬁ tûchto broukÛ. A povídal
mi i jiné zajímavosti, synovec mé choti. Hovnivál napﬁíklad koulí kuliãku mnohonásobnû
vût‰í neÏ je sám ve spolupráci s partnerkou. I jin˘ brouk se jak˘msi vláseãnicov˘m tykadlem
napíchne do dﬁeva, kde sídlí larva jiného Ïivoãicha, pﬁesnû jí najde, bodne a usmrtí, naklade
vajíãko, to se pak Ïiví obsahem pﬁedchÛdce a nakonec se dostane opût ven, aã jde o tvrdé
dﬁevo! A Ïivot brouka je pr˘ maximálnû 14 dní. To, co tomu pﬁedchází, je mnohem del‰í
trvání ...
S pﬁítelem jsem si vyjel do Jizersk˘ch hor. Autobusem do Liberce, pak vlakem do Jiﬁetína.
Vy‰lapali jsme na kopec, z nûhoÏ se lyÏuje (Tanvaldsk˘ ‰piãák). Sjezdovky vypadaly
docela pûknû. Oproti divokému horstvu zde, kopcovitá krajina má mûkk˘, romantick˘
pÛvab.
Na pﬁestupní stanici SmrÏovka jsme posedûli v malinkatém prostoru hostince zvaném
Kufr ... tﬁi stoly, na stûnû na papundeklu napsaná dvû lehká jídla v cenû 20 Kã.
-Tohle je zlatej dÛl,- pravil pﬁítel. -Minimální náklady, klientela dobrá, je na to ten chlapík
sám, daÀ zanedbatelná!- Nepochyboval jsem o pravdivosti informace.
V kinû Lucerna jsem shlédl film MÛj otec George Voskovec. Vystupovaly v nûm i dvû
adoptované dcery pana Voskovce. Film mi neﬁekl nic nového a J. Voskovec tam byl
pﬁítomen jen obãas sv˘m hlasem. A ov‰em, Ïe stál za vidûní.
Do malého podniku U Val‰Û jsem se na pﬁedstavení J.Fouska dostal aÏ ve druhé pÛli.
Bylo vyprodáno, ale sledoval jsem z chodby a byl rád. V sále panovalo dûsné vedro. Pan
Fousek je vtipn˘, pﬁíjemn˘ a jeho báseÀ na konci programu se mi velice líbila.
Stejnû jako pﬁi loÀské náv‰tûvû Prahy jsem si na Karlovû mostû (snad turisty nejucpanûj‰í
místo v Praze) poslechnul combo Bridge Band. Pﬁí‰tí den, na koncertû populárního Ondﬁeje
Havelky a jeho Melody Maker’s (pﬁipomínka let tﬁicát˘ch, ãtyﬁicát˘ch a R. A. Dvorského),
pov‰iml jsem si dvou muzikantÛ, které jsem vidûl na Karlovû mostû … klarinetisty/
saxofonisty a trumpetisty.
Za samostatn˘ ãlánek stojí Národní technické museum, po rekonstrukci otevﬁené v únoru
t.r. … snad takov˘ struãn˘ ãlánek brzy dodám. Je to pozoruhodná podívaná.
Teì uÏ ke zmínce zb˘vají dvû akce: V galerii U kamenného zvonu na Staromûstském
námûstí je veliká a pozoruhodná v˘stava fotografa Andrease Feiningera. Zábûry jsou
vût‰inou ze ãtyﬁicát˘ch a padesát˘ch let, v‰e ãernobílé. Foto pláÏe na Coney Islandu
pﬁipomnûlo mi báseÀ L. Ferlingettiho stejného jména. Za dûsnû pﬁeplnûné pláÏe jsem
dosud povaÏoval pláÏe evropské, ale tahle fotka v‰e pﬁekonala!
A je‰tû se mi podaﬁilo shlédnout pozoruhodn˘ experiment, kter˘ patrnû bude slavit ve
svûtû úspûchy, film Alois Nebel, natoãen˘ normálnû a digitální technikou pﬁeveden˘ do
animované podoby. Aã k obsahu bych mûl nûco pﬁipomínek, jako nápad je to dílo
pozoruhodné a originální.

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
Točený Pilsner Urquel a Czechvar
v západním Torontu!

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Slíbené vûcné pozorování:
Metro stále zÛstává tím dobr˘m, ãím se b˘val˘ reÏim navûky na tváﬁi Prahy podepsal.
Veﬁejná doprava, a to pro staﬁíka, je úplná balada, navíc poskytovaná zdarma.
Ceny potravin, ba i pohostinství, se oproti minulému roku v˘raznû nezv˘‰ily. Dostatek
zboÏí v‰ude je vûru pozoruhodn˘.
Stejnû tak obsluha v restauracích, kde personál se pohybuje s krajní úãinností.
Aã o stíÏnosti na drahotu a pomûry není nouze, hospody jsou plné, Ïádné knihkupectví
(kromû jednoho na Václavském námûstí) nezkrachovalo, divadla mnohdy vyprodaná.
Ve Vancouveru sotva znám, Ïe by mi mladík nabídl místo k sezení. V Praze jsem se aÏ
ãervenal a ochotu mladíkÛ a sleãen nejednou odmítal, dodávaje si zdání jury.
V ne právû nejvût‰ím obchodû Billa lze nalézt sortiment zboÏí, jak˘ ve Vancouveru
mohou nabídnout snad jen ty nejvût‰í supermarkety a to je‰tû nikoli v oddûlení peãiva ãi
uzenin.
Korupce mnoh˘ch ãinitelÛ, to je ov‰em problém a ostuda.
V‰ichni zamûstnanci ruzyÀského leti‰tû, vãetnû tûch u bezpeãnostní kontroly, byli velice
pﬁíjemní a milí.
Do Vancouveru jsem dorazil pﬁesnû podle slibu letecké spoleãnosti. Pﬁivítalo mne poãasí
nikoli sluneãné, ale bez de‰tû a vlídné. A moje Ïena s na‰ím automobilem jiÏ letit˘m ãekala
u pﬁevozu lodí z downtownu tohoto dnes jiÏ ve svûtû dobﬁe známého mûsta.
Vladimír Cícha - Vancouver
***

Skica mladého muÏe - uhel
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Intelektuální terorismus
Je zcela zbyteãné vysvûtlovat jak vypadá ve svûtû
terorismus Al Káidy nebo islámsk˘ch radikálÛ a jin˘ch
psychopatÛ. Provádûjí vraÏedné útoky bez v˘bûru i na
nevinné a zcela cizí lidi. Jedin˘m dÛvodem k této
ãinnosti je ‰íﬁení strachu, coÏ je pro normálního ãlovûka
tûÏko pochopitelné.
Vedle zmínûného fyzického teroru se ve svûtû rozmohl
a nadále se rozmáhá jev, kter˘ by se dal nazvat
intelektuálním terorem. Postihuje témûﬁ kaÏdého, kdo
vyboãí z nepsan˘ch, av‰ak módních trendÛ politiky,
vûdy, Ïurnalistiky a z programÛ takzvan˘ch dobrodincÛ
a zachráncÛ nûkoho a nûãeho. Pod rou‰kou politické
korektnosti se vede neúprosn˘ útok na jedince a skupiny,
které se nedrÏí této praxe. Novodobá inkvizice postihne
toho, kdo projeví svÛj osobní názor nehodící se do
zabûhnutého proudu, aÈ je jeho náhled správn˘ ãi
nesprávn˘. Za svÛj postoj je trestán podle povahy
tématu oznaãením za rasistu, bigotního ãlovûka,
praviãáka nebo leviãáka, fanatika nebo dokonce i
neslu‰nou nadávkou. Nûkteré oblasti Ïivota jsou
vyhlá‰ené témûﬁ za tabu, o kter˘ch dekorum nedovoluje
veﬁejnû mluvit. Vyjádﬁit nesouhlas se zabûhnut˘m
smûrem je zcela mimo rámec návyku. JestliÏe chce
vyslovit svÛj osobní názor i za tûchto dan˘ch podmínek,
vyÏaduje to pﬁedem zdlouhavé vysvûtlování, Ïe není
rasista nebo bigotní, podle toho ãeho se jeho názor
t˘ká, aby svÛj úsudek na záleÏitost mohl pﬁedloÏit bez
úhony.
Obdobné je to také v oborech vûdy. AÏ zábavné bylo
ãíst ãlánek v únorovém ãísle Nového Domova “Velk˘
tﬁesk” od Ing. Aloise AmbrÛze, zab˘vající se kosmologií,
kde autor aÏ po zdlouhavém vysvûtlování (na samotném
konci ãlánku), vyjádﬁil svÛj názor na existenci Stvoﬁitele.
Snad proto, aby ho nûkdo neoznaãil za bigotního.
V dal‰ích oblastech vûdy nalézáme totéÏ. Za
nejoÏehavûj‰í pﬁípad se povaÏuje evoluce. Není tﬁeba
vyslovit opaãn˘ náhled, ale staãí pouze jin˘ názor, neÏ
je zaÏitá Darwinova teorie a to uÏ se pokládá za herezi.
Preferovaná evoluãní nauka nejen Ïe znemoÏní
kaÏdého, kdo eventuálnû pﬁijde s nûãím vyboãujícím z
této teorie, ale není ani dovoleno stavût se jí do cesty.
Nevadí, Ïe tato teorie svou mnohoznaãností a
nejasnostmi je natolik „vágní“, Ïe se hodí kdekomu na
podporu a podsouvání sv˘ch vlastních ideologií. (Dobﬁe
se hodila i pro nadﬁazenost jedné rasy.) V souãasné
dobû není na ‰kolách vÛbec pﬁípustné uvádût soubûÏnû
s touto teorií téÏ nûjakou jinou verzi. Nejspí‰e je to ze
snahy, aby Ïáci a studenti pﬁípadnû nevyboãili z navyklé
tunelové vize. Eventuelnû by si mohli vytvoﬁit vlastní
názor, kter˘, jak se zdá, je pro dne‰ní dobu nepotﬁebn˘.
Dotknout se otázek náboÏenství, které se ‰mahem
nahrazuje nûãím opaãn˘m vedoucím nûkam do
neznáma, je témûﬁ strkání ruky do ohnû. Ilustrací tohoto
neznáma mÛÏe b˘t DawkinsÛv nápis uveden˘ pﬁed
nûjak˘m ãasem na torontsk˘ch autobusech:
“Pravdûpodobnû není BÛh. PﬁestaÀ mít starosti a uÏívej
si Ïivota“!
K ãemu vlastnû tento nápis, bran˘ ãistû z etického
hlediska vybízí, vynecháme-li jakoukoli víru nebo
pﬁesvûdãení? Jeho trendní v˘rok vlastnû ani nenabádá
k nûjaké zmûnû pﬁesvûdãení. První ãást o
“pravdûpodobnosti” je pouÏitá jako pﬁedpoklad k
propagaci druhé vûty, která je nejen tendenãnû
navádûjící, ale je taktéÏ klamná.
Logicky pﬁem˘‰lející ãlovûk se musí pﬁednû zeptat s
jak˘mi starostmi má ãlovûk pﬁestat. Starosti o rodinu a
dûti, o Ïivot a Ïivotní prostﬁedky? Jaké uÏívání Ïivota
má provádût?
Je snad nûkomu odpírané z hlediska právního nebo
náboÏenského si uÏívat Ïivota slu‰n˘m a morálním
zpÛsobem? Nebo DawkinsÛv slogan navádí k nûãemu
jinému? K nûjak˘m necivilizovan˘m zpÛsobÛm
vymykajícím se zákonÛm a spoleãenské toleranci a k
uÏívání si Ïivota neãestn˘m zpÛsobem a jednáním na
úkor druh˘ch? Lehce kaÏdému dojde, kde konãí kaÏdé
neetické chování. Je také moÏné, Ïe se sv˘m sloganem
testuje, kolik toho populace snese, kdyÏ posouvá svou
reklamu aÏ na pokraj arogance.
Krajnû udivující náchylnost k „Intelektuálnímu teroru„
se nachází v politice a v novináﬁství. Vyboãení z

novináﬁského trendu udávaného politickou korektností
nátlakov˘ch skupin je sebezniãující. Kde potom zÛstává
“Funkce intelektuála obracet pozornost k zastíran˘m
skuteãnostem”, jak to vyjádﬁil Sighard Neckel.
Zavést pozornost na men‰inu ve spoleãnosti kritick˘m
názorem je úplnû mimo. Místo toho je bûÏné dennû
naﬁíkat nad pÛvodními obyvateli Ameriky. Kdo by v‰ak
poukázal na skuteãnost, Ïe domorodci Severní Ameriky
vlastní více pozemkÛ neÏ bûÏní farmáﬁi a jsou tudíÏ
majetnûj‰í, je pokládán za rasistu. Místo zmínky o jejich
potenciálním bohatství se pﬁedvádí pouze jejich
chudoba. Dotazovat se, proã jejich veliké bohatství
není vyuÏité, se povaÏuje za nekorektní otázku. Oznaãit
spoleãné vlastnictví v rezervacích za nevyhovující
systém by bylo zﬁejmé politicko-mediální znemoÏnûní
dotyãné osoby.
MoÏná z tûchto dÛvodÛ vyvstal na internetu unikátní
jev, kde kolují nesãetné názory témûﬁ na jak˘koliv
námût. V˘jimeãn˘ jev, kter˘ zﬁejmû vyvstal z platformy,
Ïe kromû úzkého okruhu pﬁátel nebo rodiny pouze na
internetu se mÛÏe vyjádﬁit otevﬁenû osobní názor bez
úhony. Aã pravdiv˘ ãi klamn˘, ale stále je‰tû moÏn˘.
Snad proto kolují na internetu kritické historky o
men‰inách. Mnohé z nich jsou o Romech v âesku. Jak
vypl˘vá z náhledÛ tûchto lidí, chtûjí vyjádﬁit nûjak˘m
zpÛsobem skuteãnost, která je obtûÏuje a znesnadÀuje
jim Ïivot. Jaké je potom opodstatnûní umlãovat názory
a Ïivotní zku‰enosti tûchto osob? Nebylo by vhodnûj‰í
pﬁedloÏit spornou otázku k ﬁe‰ení neÏ znemoÏÀovat o
ní mluvit?
Na jakou stezku se dala spoleãnost, kdyÏ pravdivé
slovo je pran˘ﬁované z politick˘ch a mocensk˘ch zájmÛ?
Nenastoupili jsme na cestu vedoucí k totalitarismu,
kter˘ jako v komunismu umlãoval své nejlep‰í novináﬁe
a spisovatele?
Orwellovsk˘ styl my‰lení - intelektuální schizofrenie
dvounázornosti se zakoﬁenila ve spoleãnosti. Z tûchto
dÛvodÛ se dá vyﬁknout opravdov˘ osobní názor jen
blízké osobû, ale zcela nûco jiného se ﬁíká
spolupracovníkÛm nebo na veﬁejnosti. Vyslovení
mimotrendního názoru, aã pravdivého, je v souãasné
spoleãnosti ruinující. Krásu orwellovského dogmatu
pﬁedvedl politik, kdyÏ s klidem prohlásil: „Kolega je
pitomec, ﬁekl nûco, co si ostatní jen myslí“!
(Schwarzenberg). Nepravda se stala nutností, která se
povaÏuje dnes za náleÏité a bûÏné chování. Motto “Pravda vítûzí”, nám pﬁedhazované od dûtství aÏ ke
hrobu, se nestalo Ïivotním stylem.
Podstatou pravdy není nic jiného neÏ vyjádﬁit skuteãn˘
stav. Pravda nemá svoji agendu, je nestranná. Odsoudí
vraha a osvobodí nevinného. Pﬁesto, jak se zdá, je
velice málo populární.
Jak se vyhnout skuteãnosti pﬁedvede i banální ãlánek
novináﬁe pí‰ícího o katastrofû nukleárních elektráren v
Japonsku: “ Také vodní hráze jsou potenciální
katastrofou. ProtrÏení hráze mÛÏe vést k velkému
po‰kození majetku a ke ztrátám ÏivotÛ. Z tohoto dÛvodu
není moÏné zavrhovat atomové elektrárny”.
Dají se eventuální katastrofy porovnat? Nebo je v nich
podstatn˘ rozdíl, spoãívající v dlouhotrvající smrtící
radioaktivitû. Nesrovnateln˘ pﬁíklad, pﬁesto novináﬁ bez
problému udûlá rovnítko. Pravdûpodobnû to nebyla
jeho neznalost, ale spí‰e tím chtûl nûkomu poslouÏit a
ovlivÀovat. V dan˘ch situacích lidem nahrává realita,
Ïe leÏ má také dlouh˘ poloãas rozpadu. VyuÏívají
novináﬁi fakt, Ïe pravda vítûzí aÏ naposledy? (BohuÏel
tím pádem jí mnozí bûhem svého Ïivota ani
nedosáhnou.) VyuÏitím uvedeného tahu se bystﬁe
umlãují a terorizují nehodící se názory na cestû k moci
a k penûzÛm vedoucí aÏ k podmanûní lidí.
Nezodpovûditelnou otázkou zÛstává, proã lidstvo tak
snadno ztrácí své právo svobodného projevu a
pravdivosti, povaÏované filosofy a mudrci za jedno z
univerzálních práv lidstva. Místo toho je spoleãnost
utiskována nepravdou. Dûje se to snad z dÛvodu, Ïe
zatím co pravda nikomu nenahrává, polopravda a leÏ
vût‰inou nûco vynesou, aspoÀ na ãas. Snad to
podnûcuje novináﬁe, politiky i obyãejné lidi volit radûji
tyto cesty. Nedbá se na to, Ïe volba lÏi je z hlediska
dûjin a pravdy dﬁíve nebo pozdûji urãená k poráÏce. Aã

pravdu nikdo nemÛÏe vytvoﬁit (je jen pﬁívlastkem), je
velice oblíben˘m návykem lidí propagovat “svou
pravdu”, která vede k mnoha tragédiím. âlovûk vytváﬁí
jen ãiny, dobré ãi ‰patné, ale vÏdy pravdivé. Pravda je
v‰eobecná, nikoliv osobní, na rozdíl od politické
korektnosti, která se oh˘bá jako tﬁtina ve vûtru.
Náklonnost tohoto druhu jsme zaÏili v dobû tﬁídního
boje komunistÛ, toho ãasu téÏ povaÏovanou za korektní.
Nahrazení skuteãnosti - pravdy, vlastní polopravdou ãi
nepravdou vede ke korupci nejen jedince, ale celé
spoleãnosti, ãeho jsme bohuÏel v souãasnosti svûdkové.
Vilém A. Kun, Winnipeg
***
Dûkujeme za pﬁíspûvek. Osobnû nemám tolik problémÛ s
politickou korektností, jako s tím, co je slu‰nost a co je neslu‰nost.
Jednou jsem vykládal jeden vtip s rasov˘m podtextem v Praze
jedné Ameriãance. Ona se mi zeptala, jestli bych jí ho ﬁekl i
kdyby byla ãerno‰ka. Zastydûl jsem se. MoÏná, Ïe bych jí ho
ﬁekl, kdyby mezi námi bylo velice silné pﬁátelství a je‰tû bych si
to rozmyslel. Mûl jsem kamaráda, kter˘ byl v invalidním vozíku
a ná‰ vztah byl takov˘, Ïe jsem vûdûl, kdy ho urazím a kdy ne
a mohl jsem mu vykládat vtipy o invalidech a mohl jsem si tedy
dovolit víc neÏ k nûkomu, koho potkám na ulici. TotéÏ platí
napﬁíklad o ãlovûku, kter˘ pﬁistoupí do tramvaje. Na první
pohled mohu vidût, jestli je jiné barvy pleti nebo jiného
náboÏenství, ãi jiné sexuální orientace. Nedám mu tedy rovnou
pﬁes drÏku, ale chovám se k nûmu slu‰nû. TotéÏ platí i v
novinách. Nedám hned v úvodníku intelektuální facku
ãernochÛm, RómÛm nebo homosexuálÛm… To se nedûlá a
nemá to nic spoleãného s politickou korektností. To je normální
slu‰nost.
Nedávno jsem poslouchal ãesk˘ rozhlas, kde se v první polovinû
politického bloku rozãiloval Milan Slezák nad tím, Ïe redakce
francouzského satirického ãasopisu byla vybombardována
neznám˘m teroristou. Nikdo nezahynul. Redaktor pak plamennû
vyzval, aby se terorismu neustupovalo. Jsem znám˘ sv˘m
pacifistick˘m postojem a pochopitelnû nesouhlasím s tímto
druhem násilí. Ale nebylo to pﬁinejmen‰ím nûco neslu‰ného
vÛãi TunisanÛm, kteﬁí se rozhodli ve volbách pro umírnûnou
islámskou stranu a proã tuto neslu‰nost schvalujeme. Nebo snad
vydáme protikﬁesÈanské noviny, kdykoliv v Nûmecku zvítûzí
kﬁesÈan‰tí demokraté nebo kﬁesÈan‰tí socialisti.
O pár minut pozdûji byla reportáÏ o ãeském hokejistovi ·evcovi
pÛsobícím ve ·védsku, kter˘ byl potrestán vysokou pokutou a
zákazem ãinnosti za rasistick˘ v˘rok vÛãi soupeﬁi, kter˘ byl
iránského pÛvodu. V‰ichni redaktoﬁi tento v˘rok odsoudili.
Myslím si, Ïe mûli pravdu. Nám zde také nejsou pﬁíjemné
v˘roky Dona Cherryho vÛãi EvropanÛm a antiv˘chodoevropská
politika nûkter˘ch klubÛ v NHL je aÏ nápadná. I my âe‰i jsme
v nûkter˘ch negativních statistikách na ‰piãce a pﬁesto bychom
nebyli rádi, kdyby jsme takto byli hodnoceni jako men‰ina
(vzpomeÀme jen na nápisy v rakousk˘ch samoobsluhách âe‰i
nekraìte!).
Ke slu‰nosti patﬁí, Ïe âech neuráÏí Slováky, Nûmce, Rómy…
Bûloch neuráÏí ãernochy, protestant katolíky, katolík Ïidy,
muslimy ãi buddhisty. Jedinou obranou je tyto projevy na
internetu ne‰íﬁit jako se tﬁeba na internetu mezi slu‰n˘mi lidmi
ne‰íﬁí pornografie.
S pozdravem
Ale‰ Bﬁezina
***
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Poslední rozdrtil prvního 7:0
Mûli jsme cel˘ zápas pﬁevahu, radoval
se Chára po kanonádû s Torontem
Toronto nastoupilo k utkání proti Bostonu s velk˘m
sebevûdomím. Poprvé snad po patnácti letech
stanulo na ãele NHL, zatímco Boston byl pﬁed
utkáním ve V˘chodní konferenci poslední a z tﬁiceti
muÏstev v NHL devûtadvacát˘, pouze Columbus
ze Západní konference byl na tom je‰tû hÛﬁe.
Varováním pro Maple Leafs mohla b˘t prohra,
kterou utrpûli toront‰tí pﬁed ‰estnácti dny, v Bostonu
2:6.
Toronto nastoupilo se sv˘m tﬁetím brankáﬁem Ben
Scrivensem, ten v‰ak inkasoval za 35 minut z 14
stﬁel pût branek a musel b˘t vystﬁídán Jonasem
Gustavssonem, Daﬁilo se Davidu Krejãímu, kter˘
vstﬁelil svou druhou leto‰ní branku a dvakrát
asistoval. Dvû asistence si pﬁipsal i kapitán Bruins
Zdeno Chara. Nejlep‰ím hráãem utkání byl vyhlá‰en
Tyler Seguin, kter˘ zaznamenal hattrick, tﬁi body si
pﬁipsal i Milan Luciã za dvû branky a asistenci.
Brankáﬁ Bostonu Tim Thomas udrÏel ãisté konto,
kdyÏ kryl 25 stﬁel.
“Mûli jsme po cel˘ zápas pﬁevahu a podaﬁilo se nám
skórovat v úvodu první a druhé tﬁetiny. I kdyÏ jsme
v urãit˘ch fázích nehráli tak dobﬁe, podaﬁilo se nám
to pﬁeÏít a dotáhnout zápas do vítûzného konce,”
hodnotil zápas kapitán Bostonu Zdeno Chára.

Chára v souboji s Lupulem
Pro Toronto byly osudové dvû minuty. První v
úvodu druhé tﬁetiny, kdy jste dvakrát skórovali
bûhem osmi vteﬁin a ‰estnáctá ve stejné ãásti
hry, kdy jste vstﬁelili opût dvû branky bûhem
ãtrnácti vteﬁin. Jak moc jsou takové okamÏiky
dÛleÏité?
DÛleÏit˘ je i ãas kdy se skóre mûní, branky padly v
úvodu a v závûru tﬁetiny. To dá urãitou motivaci a
energii celému t˘mu.
âím to je, Ïe se vám právû proti Torontu tolik
daﬁí?
Zatím jsme s nimi hráli pouze dva zápasy a oba
jsme vyhráli. Toronto má dobr˘ t˘m a my se musíme
soustﬁedit na to, co hrajeme my.
Vloni hrál v muÏstvu Tomá‰ Kaberle, pomohl
vám k Stanley Cupu. Jak se dá navázat kontakt
bûhem tak krátkého ãasu?
Je to nesmírnû kvalitní hráã, kter˘ má zku‰enosti a
kter˘ nám nyní chybí. Ale takov˘ je hokej. Jsme
velmi rádi, Ïe zde byl a pomohl nám vyhrát Stanley
Cup, ale také jsme rádi, Ïe se mu daﬁí v Carolinû.
Ale‰ Bﬁezina, Satellite1-416, Sport.cz
***

âeské tenistky dobyly
v Moskvû Pohár federace
Národ aplauduje Kvitové
âesk˘ národ po del‰ím ãase opût oslavuje své
sportovce. Tentokrát tenistky, protoÏe se jim podaﬁil
husarsk˘ kousek. A nejvíce z nich
jednadvacetiletou Petru Kvitovou. VÏdyÈ letos
senzaãnû vyhrála Wimbledon a nedávno stejnû
pﬁekvapivû Turnaj mistryÀ v Istanbulu, aniÏ by
byla poraÏena v jediném z pûti zápasÛ a v nich
ztratila pouhé dva sety! Proto se v Ïenském
svûtovém Ïebﬁíãku vy‰plhala aÏ na tﬁetí pﬁíãku a
teì v˘raznû pomohla t˘mu âeské republiky, aby
poprvé v historii získal Pohár federace. Tedy Fed
Cup, kter˘ se hraje od roku 1963 a je povaÏován
za mistrovství svûta reprezentaãních druÏstev Ïen.
Dûji‰tûm finálového stﬁetnutí byl Olympijsk˘
komplex v Moskvû a soupeﬁem ãeského t˘mu
Rusky, které za posledních osm let tuto soutûÏ
vyhrály ãtyﬁikrát a to 2004, 2005, 2007 a 2008. I
tentokrát byly domácí hráãky favoritkami, tﬁebaÏe
jim chybûly dvû ‰piãkové tenistky. Wimbledonská
vítûzka z roku 2004 a leto‰ní finalistka Wimbledonu
Maria ·arapovová stejnû jako momentálnû sedmá
hráãka svûtové klasifikace Vûra Zvonarevová.
âesk˘ handicapem zase bylo, Ïe Kvitová z
Istanbulu do Moskvy pﬁiletûla nachlazená a teprve
po utkání prozradila: “NejenÏe mû bolela hlava i v
krku, dokonce jsem mûla zv˘‰enou teplotu. Ale to
jsem novináﬁÛm nechtûla ﬁíkat, protoÏe by to bylo
netaktické...”
Pﬁesto se v Moskvû stala strÛjkyní ãeského
triumfu. Nejdﬁíve zdolala hladce Kirilenkovou a
pak si ve tﬁísetové bitvû plné zvratÛ poradila s
Kuznûcovovou. I kdyÏ ve tﬁetím setu uÏ prohrávala
0:3! Av‰ak stejnû jako nûkolikrát v poslední dobû
ohromnou bojovností i úderovou razancí dokázala
stﬁetnutí otoãit ve svÛj prospûch. A svûﬁovala se:
“Kuznûcovová si po druhém setu, kter˘ jsem
vyhrála, vzala pﬁestávku na toaletu. Byla nezvykle
dlouhá a mû to moÏná trochu rozhodilo. Ale vûdûla
jsem, Ïe bojuji za svou zemi a musela jsem ze
sebe vyÏdímat poslední zbytky sil, které po tak
nároãné sezónû je‰tû ve mnû zÛstaly! Teì uÏ
koneãnû ze mû v‰echno spadlo a snad budu moci
oslavit, co jsem dokázala a také si trochu
odpoãinout.” Za pozornost stojí, Ïe Kvitová v hale
neprohrála posledních jednadvacet zápasÛ. TakÏe
vyznavaãi karet by mohli zvolat klasické rãení:
“Voko bere!”
I pﬁesto byla v Moskvû cesta k vítûzství hodnû
klikatá. Hlavnû proto, Ïe druhá hráãka t˘mu Lucie
·afáﬁová nezískala jedin˘ bod. Po matn˘ch
v˘konech rozdílem tﬁídy podlehla jak Kuznûcovové,
tak Pavljuãenkové a sypala si na hlavu popel:
“Moc mû mrzí, Ïe jsem na‰emu druÏstvu nepﬁispûla
Ïádn˘m bodem. Moje souãasná forma není tak
dobrá, abych mohla porazit hráãky z první svûtové
dvacítky.” Její v˘sledky byly o to neãekanûj‰í, Ïe
dva t˘dny pﬁedtím se na turnaji WTA v Moskvû a
právû ve stejné hale probojovala do semifinále.
Za nerozhodného stavu 2:2 tedy vítûze leto‰ního
roãníku Fed Cupu musela urãit ãtyﬁhra. V ní ãesk˘
nehrající kapitán Petr Pála poslal na dvorec Kvûtu
Peschkeovou s Lucií Hradeckou, jejichÏ nominace
do druÏstva pÛvodnû nebyla ãesk˘mi médii pﬁijata
s jednohlasn˘m souhlasem. DÛvodem bylo, Ïe

Slovan prehral v ParíÏi

Slovan v skupine prehral uÏ trikrát a na konte má len bod
za domácu remízu práve s PSG pred dvoma t˘ÏdÀami.
Slovensk˘ majster v prvom dejstve v paríÏskom Parku
princov napriek prevahe domácich odolal, nepustil
favorita do silného tlaku. Tím kouãa Antoinea
Kombouareho v‰ak udrel v 63. minúte gólom Javiera
Pastoreho.

1. Trnava
2. Îilina
3. RuÏomberok
4. Senica
5. Moravce
6. Slovan
7. Bystrica
8. Nitra
9. Trenãín
10. Ko‰ice
11. Pre‰ov
12. D. Streda

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

9
8
7
7
7
7
6
3
3
3
2
3

3
4
5
5
5
4
2
8
6
4
4
0

3
3
3
3
3
4
7
4
6
8
9
12

18:11
22:14
23:12
22:12
18:14
20:17
20:19
14:15
14:19
14:24
7:20
9:24

30
28
26
26
26
25
20
17
15
13
10
9

âeská Tipsport extraliga
16. kolo: Pardubice-Karlovy Vary 3:4 (SN), LitvínovVítkovice 3:2, Tﬁinec-Budûjovice 3:6, SlaviaBoleslav 0:2, PlzeÀ-Brno 1:6, Liberec-Sparta 5:4,
Kladno-Zlín 1:0.
17. kolo: Brno-Litvínov 5:1, Boleslav-PlzeÀ 3:1,
Slavia-Budûjovice 0:3, Zlín-Tﬁinec 1:2 (SN),
Vítkovice-Liberec 3:2, Sparta-Pardubice 4:1,
Karlovy Vary-Kladno 4:1.
18. kolo: Liberec-Karlovy Vary 3:2 (SN), PardubiceZlín 6:1, Litvínov-Slavia 6:5 (SN), Sparta-Brno 3:0,
Kladno-Vítkovice 3:4, Tﬁinec-Boleslav 6:3.
19. kolo: Slavia-Tﬁinec 3:2 (SN), Zlín-Litvínov 3:2,
Brno-Liberec 2:4, Karlovy Vary-PlzeÀ 4:3, VítkoviceSparta 3:6, Budûjovice-Pardubice 2:5, BoleslavKladno 4:6.
20. kolo: Pardubice-Brno 3:1, Litvínov-Boleslav
4:3, Kladno-Tﬁinec 2:6, Vítkovice-Karlovy Vary 4:3,
Sparta-Budûjovice 2:3 (SN), Liberec-Zlín 2:1 (PP),
Slavia-PlzeÀ 0:3.
Dohrávka 1. kola: Vítkovice-Pardubice 5:3, PlzeÀSparta 4:5.
Tabulka: 1. Liberec 20/40, 2. Sparta 20/39, 3.
Budûjovice 19/38, 4. Pardubice 20/34, 5. Zlín 20/
34, 6. Tﬁinec 20/32, 7. PlzeÀ 19/30, 8. Vítkovice 20/
30, 9. Litvínov 20/27, 10. Kladno 19/26, 11. Brno 19/
24, 12. Slavia 20/22, 13. Karlovy Vary 20/20, 14.
Boleslav 20/18.
***

Praha-sport.cz/zp, dos-Tﬁiadvacet minut PlzeÀ d˘chala,
doufala a Barcelonû vzdorovala. Ba co víc, dokonce ji ve
ãtvrtém díle Champions League i pokoﬁit mohla, neboÈ
PetrÏelovo sólo z pÛlky hﬁi‰tû po vedoucím gólu doslova
volalo. Tváﬁí v tváﬁ rekordmanovi Valdésovi ov‰em
PetrÏela selhal a za osm minut uÏ dostal ostﬁe sledovan˘
duel oãekávan˘ spád. âi‰ovsk˘ ‰el po faulu na Massiho
z placu, boÏsk˘ Lionel vstﬁelil z penalty svÛj dvoust˘
barcelonsk˘ gól a od tohoto momentu nebylo co ﬁe‰it.
Oslaben˘ ãesk˘ mistr nemûl nárok a nakonec ode‰el s
ãtyﬁgólovou prohrou. Branky: 24. z pen., 45.+2 a 90.
Messi, 72. Fábregas.
***

Gambrinus liga
V Gambrinus lize v utrpûla Sparta po druhé poráÏku
doma 0:3, ale venku si zatím vede bezchybnû. Slavia jiÏ
po tﬁetí za sebou zvítûzila. Ostrava vyhrála na ÎiÏkovû a
odpoutala se od sestupového pásma, kam se díky
kontumaci posunala Olomouc.
12. kolo: FK Baumit Jablonec-FK Teplice 0:1, 1. FC
Slovácko-SK Slavia Praha 1:3, SK Dynamo âeské
Budûjovice-1. FK Pﬁíbram 4:1, FK Viktoria ÎiÏkov-FC
Slovan Liberec 1:4, AC Sparta Praha-FK Mladá Boleslav
0:3, FC Baník Ostrava-FK Dukla Praha 1:2, FC Viktoria
PlzeÀ-FC Hradec Králové 5:0, FC Bohemians 1905-SK
Sigma Olomouc 1:1.
13. kolo: FK Viktoria ÎiÏkov-FC Baník Ostrava 0:3, SK
Slavia Praha-FC Viktoria PlzeÀ 2:1, FK Teplice-1. FC
Slovácko 2:1, FK Mladá Boleslav-FK Dukla Praha 3:1,
SK Sigma Olomouc-AC Sparta Praha 0:1, FC Slovan
Liberec-SK Dynamo âeské Budûjovice 4:0, 1. FK
Pﬁíbram-FC Bohemians 1905 3:0, FC Hradec KrálovéFK Baumit Jablonec 0:0.

Tabulka
1. Sparta
2. Liberec
3. Boleslav
4. PlzeÀ
5. Jablonec
6. Teplice
7. Bohemians
8. Dukla
9. Slavia
10. Pﬁíbram
11. Slovácko
12. Hradec
13. Ostrava
14. Budûjovice
15. ÎiÏkov
16. Olomouc

13 11
13 8
13 7
13 7
13 7
13 6
13 5
13 5
13 5
13 6
13 5
13 3
13 2
13 1
13 2
13 3

0
3
4
3
2
2
4
3
3
0
2
3
2
4
1
6

2
2
2
3
4
5
4
5
5
7
6
7
9
8
10
4

25:10
31:15
22:12
30:17
32:12
14:16
11:17
18:17
13:16
22:26
13:16
7:17
12:25
12:27
9:27
15:16

33
27
25
24
23
20
19
18
18
18
17
12
8
7
7
6

Slovenská hokejová extraliga
16. kolo: Slovan-Trenãín 3:0, HK Orange 20-Trenãín 1:3,
Poprad-Ban. Bystrica 4:5 (PP), Ko‰ice-Martin 5:4, ÎilinaSkalica 1:4, Zvolen-Nitra 2:1 (SN).
17. kolo: Poprad-Zvolen 8:1, Nitra-Slovan 6:7, TrenãínÎilina 3:2 (PP), Ko‰ice-Skalica 4:7, Martin-Ban. Bystrica
5:2
18. kolo: HK Orange 20-Nitra 2:3, Zvolen-Slovan 1:0,
Martin-Poprad 3:1, Ban. Bystrica-Skalica 4:2, Ko‰iceTrenãín 3:1, Îilina-Nitra 6:2.
19. kolo: Îilina-Zvolen 3:0, Nitra-Ko‰ice 1:3, Ban. BystricaTrenãín 3:0, Martin-Skalica 5:4 (SN), Slovan-Poprad
odloÏeno.
28. kolo (predohrávka): Poprad-Slovan 4:3 .
Tabuºka: 1. Ko‰ice 20/39, 2. Skalica 20/39, 3. Slovan 20/
37, 4. Zvolen 19/37, 5. Poprad 19/33, 6. Trenãín 20/33, 7.
Îilina 20/24, 8. Bystrica 20/23, 9. Martin 20/23, 10. Nitra
20/19, 11. Orange 8/2.

***

Na pípû padesát evropsk˘ch piv
mezi nimi

Pilsner Urquell!

CorogoÀ liga

Tabuºka

pﬁedchozí fedcupové body v deblu obstarávaly
Barbora Záhlavová-Str˘cová s Ivetou Bene‰ovou.
Soupeﬁkami ãesk˘ch reprezentantek byly
Kirilenková s Vesninovou, které se také v úvodním
setu po prohraném podání Hradecké dostaly do
vedení 4:2. Ov‰em v této chvíli pﬁi‰el klíãov˘ obrat
a âe‰ky aÏ do konce stﬁetnutí Ruskám povolily uÏ
jen ãtyﬁi gamy! Mil˘m pﬁekvapením byl pﬁedev‰ím
nebojácn˘ zpÛsob hry Hradecké, kterou sv˘mi
velk˘mi zku‰enostmi doplnila aktuálnû druhá
nejlep‰í svûtová deblistka Peschkeová.
A tak se mohlo, jak ostatnû prohlásila Petra
Kvitová, zaãít slavit první vítûzství âeské republiky
ve Fed Cupu. V minulosti jich âeskoslovensko
vybojovalo pût, poslední v‰ak v roce 1988 v
Melbourne, kde ve finále zdolalo shodou okolností
Sovûtsk˘ svaz 2:1. Mimochodem celku Slovensko
se po rozdûlení spoleãného státu tuto trofej podaﬁilo
ovládnout v roce 2002. O tom, jak˘ ohlas leto‰ní
prvenství ãesk˘ch tenistek vzbudilo, svûdãí rovnûÏ
to, Ïe gratulace jim zaslali prezident republiky
Václav Klaus i pﬁedseda vlády Petr Neãas. A není
pochyb o tom, Ïe se Petra Kvitová za nûkolik
t˘dnÛ stane nejlep‰ím sportovcem âeské republiky
za rok 2011 a vítûzn˘ fedcupov˘ t˘m nejlep‰ím
kolektivem.
V˘sledky: Rusko - âeská republika 2:3
(Kirilenková - Kvitová 2:6, 2:6, Kuznûcovová ·afáﬁová 6:2, 6:3, Kuznûcovová - Kvitová 6:4, 2:6,
3:6, Pavljuãenková - ·afáﬁová 6:2, 6:4, Kirilenková,
Vesninová - Peschkeová, Hradecká 4:6, 2:6)
Pro Satellite
JAROSLAV KIRCHNER, Moskva
***

Ne‰Èastná PlzeÀ
PlzeÀ-Barcelona 0:4

Tﬁi hospody v centru Toronta

Paris St. Germain-Slovan 1:0

14. kolo: Tatran Pre‰ov-Spartak Trnava 2:0, MFK Ko‰iceBanská Bystrica 3:1, Dunajská Streda-FC Zlaté Moravce
0:2, FC Nitra-MFK RuÏomberok 2:3, AS Trenãín-FK Senica
0:1, Slovan Bratislava-M·K Îilina 2:1.
15. kolo: Banská Bystrica-Tatran Pre‰ov 2:0, FC Nitra-AS
Trenãín 0:0, MFK RuÏomberok-Dunajská Streda 3:1, FC
Zlaté Moravce-MFK Ko‰ice 3:2, M·K Îilina-FK Senica
3:1, Spartak Trnava-Slovan Bratislava 2:0.
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K tomu evropské jídlo po cel˘ den
Otevﬁeno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Town Crier Pub

Village Idiot Pub

Sin&Redemption

115 John St.

126 McCaul St.

136 McCaul St.

poblíÏ Queen St. W.

poblíÏ Dundas W.
Toronto, Ontario M5T 1W2

poblíÏ Dundas W.
Toronto, Ontario M5T 1W2

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

Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca
www.sinandredemption.com
***

Toronto, Ontario M5V 2E2
Tel.: 416/204-9502
E-mail: towncrierpub@atef.ca
www.towncrierpub.ca
***

***

Sports
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Rosti
Brankovsky
Na‰e internetové stránky
Satellite 1-416

Pﬁedchozí ãíslo v PDF

V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.zpravy.org
www.spravy.ca

www.17.satellite1-416.com
www.17.zpravy.ca
www.17.spravy.ca
***

***

***
Nové divadlo
Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

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

Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Pro kupce:
denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
finanãní asistence.

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

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

Broker
Jedineãné sluÏby

O jednotliv˘ch pﬁedstaveních Nového
divadla v Torontu
www.divadlo.zpravy.ca

***
NHL
Závûr utkání a rozhovory s hráãi
ãeského a slovenského pÛvodu
www.nhl.zpravy.ca
www.nhl.satellite1-416.com
www.nhl.spravy.ca

Jsem tu pro vás!

Royal Le Page, Signature Realty
Independently owned and operated brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.com

