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Od Prodané nevûsty k ¤eck˘m pa‰ijím
V rámci Nokturen v mûstû jsme mohli sly‰et pfiedná‰ku s
filmov˘mi ukázkami pfiedního kanadského muzikologa Iaina
Scotta o ãtyfiech ãesk˘ch operách.
Nejprve to byly tfii verze Prodané nevûsty, kterou si je‰tû

pamatujeme z uvedení Canadian Opera Company v letech
1993 a 2000 v Torontu v produkci Reinharda Heinricha.
Tehdy byla opera zpívaná ãesky a byla ponûkud
zmodernizována. Na jevi‰ti se objevil i automobil. Jedná se o
druhou Smetanovu operu po Branibofiích v âechách. JestliÏe
Smetanova první opera je aÏ nacionalistická, protinûmecká, a
Smetana bûhem války v roce 1866 ze strachu pfied nûmeckou
odvetou utekl z Prahy, druhá opera Prodaná nevûsta podle
libreta Karla Sabiny je hravá a veselá. Její premiéra se odehrává
v dusné atmosféfie zmínûného roku a PraÏané mûli jiné starosti.
Smetana sám operu nejménû tfiikrát pfiedûlal aÏ do dne‰ní
podoby. Po pfiestávce to byly ¤ecké pa‰ije od Bohuslava MartinÛ.

MartinÛ chtûl pÛvodnû zhudebnit Kazantzakisova ¤eka Zorbu.
¤eck˘ spisovatel se se‰el s ãesk˘m skladatelem v roce 1954
ve francouzském Antibes. Kazantzakis mu místo ¤eka Zorby
nabídl svÛj nov˘ román Kristus znovu ukfiiÏovan˘, kter˘ vy‰el
anglicky pod názvem Greek Passion (¤ecké pa‰ije. MartinÛ
pfiepracoval celé libreto a v roce 1957 je první verze hotová.
Rafael Kubelík se pfiimlouval za uvedení v Covent Garden,
ale tamní komise odborníkÛ ji odmítla.
Druhá verze mûla b˘t uvedena v Curychu. Vedení opery

pfiinutilo Bohuslava MartinÛ k zásadním ‰krtÛm. Prakticky se
jednalo o novou operu, která byla dokonãena 15. ledna 1959
po smrti Kazantzakise. 28. srpna 1959 v‰ak MartinÛ ve vûku
69 let umírá. Cury‰ská premiéra druhé verze se konala aÏ za
dva roky 9. ãervna 1961. První verze byla zrekonstruována
m˘m jmenovcem muzikologem Ale‰em Bfiezinou a uvedena
20. ãervna 1999 v Bregenzu a 25. dubna 2000 koneãnû v

Covent Garden. V roce 2005 byla ãeská premiéra v Moravském
národním divadle v Brnû a 13. dubna 2006 v praÏském
Národním divadle.
V ukázce Iaina Scotta byl televizní film z roku 2007. V

ukázce jsme vidûli, jak knûz Grigoris pfiidûluje role uãedníka
Jakuba, Krista a Jidá‰e. Zatímco Panait prosí, aby nemusel roli
Jidá‰e hrát, Manolis tvrdí, Ïe není hoden role Krista. Knûz mu
vysvûtluje, Ïe nikdo není hoden této role. Do vesnice pfiichází
skupina uprchlíkÛ pod vedením knûze Fotise. Vesniãané se
v‰ak obávají o majetek a kdyÏ jedna Ïena zemfie hladem,
oznaãí ji za nositelku cholery. UprchlíkÛ se ujme Manolis, ale
je vylouãen z církve a v rozepfii je zabit Panaitem. Podle Iaina
Scotta mûl MartinÛ vliv i na Andrew Lloyd Webbera a jeho
muzikál Jesus Christ Superstar. Paradoxnû i WebberÛv
muzikál byl pÛvodnû odmítnut a vy‰el pouze na
gramofonov˘ch deskách. Teprve v roce 1971 se doãkal
dramatické podoby.
Poslední ukázkou byla árie Kostelniãky z Janáãkovy Její

pastorkynû. Zde v Torontû tuto operu uvedli a i jinde ve svûtû
je ãastûji známá jako JenÛfa. Opût tragédie a je aÏ neuvûfiitelné,
Ïe mezi prvním uvedením Rusalky a Její pastorkynû ubûhly
pouhé ãtyfii roky.
V závûru veãera Iain Scott vyslovil uznání ãesk˘m skladatelÛm

i ãeské opefie. MoÏná trochu pfiecenil na‰i vzdûlanost, kdyÏ
pfiedpokládal, Ïe co âech to znalec ãeské opery, ale kaÏdá
pochvala je pfiíjemná.
Pfií‰tí Nokturna jsou na programu v nedûli 19. února 2012,

kdy u svatého Václava uvidíme Duo Ventapane (Martin
Karlíãek - piano a Mona Shiraishi - housle). Zaãátek je
tradiãnû v 17 hodin.

Ale‰ Bfiezina - Toronto
(fakta Wikipedia-Historické foto: internet)

***—-

Iain Scott nejprve pustil ãást filmu ãeskoslovenské televize z
roku 1981, pak anglickou verzi z Metropolitní opery v New
Yorku a nakonec vídeÀskou nûmecky zpívanou ukázku. V
ãeské verzi jsme mohli vidût trochu nelogicky Vladislavsk˘
sál, kde opera zaãíná, pak místo poblíÏ Národního divadla,
kde Smetana bydlel a nakonec samotnou operu s Gabrielou
BeÀaãkovou a Peterem Dvorsk˘m, kde mezi pouÈov˘mi
dÏbánky tanãí sbor a zpívá Proã bychom se netû‰ili. V
newyorské verzi jsou dvû kanadské legendy John Vickers a
Teresa Stratas. Krásná a neuvûfiitelnû komická je postava
Va‰ka milujícího Esmeraldu ve vídeÀské ukázce. Závûr opery
byl opût z Prahy, kde sbor zpívá: Dobrá vûc se podafiila…
Dvofiákova Rusalka byla dokonãena v roce 1900. Je více

wagnerovská neÏ Smetanovy opery a je zde vût‰í dÛraz na
orchestr. V Metropolitní opefie ji proslavila Renée Fleming
hlavnû s písní Mûsíãku na nebi. Podle dr. Krajného má i ãeské
pfiedky. V ukázce Iaina Scotta byl tragick˘ závûr opery, kdy
princ umírá v Rusalãinû náruãi.

Iain Scott

u sv. Václava

Ch. Ventris v Řeckých pašijích v Covent Garden

Jedno z prvních vydání libretaProdané nevěsty

v New Yorku

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

Tel.: 416-439-0792

Masaryk Memorial Institute Inc.
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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, 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

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, 169 a 520)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Kalendáfi
www.kalendar.zpravy.ca

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.

28. 1. (so) 18:00
The Golden Age Gala

Ples Nové vize a Slovenského sveta
Mississauga Grand Banquet &

Convention Centre
7-35 Brunet Road, Mississauga

***
29.1. (ne) 13:00

Josef Kursk˘ & Janny Wong
V˘stava v Cedar Ridge Studio Gallery
225 Confederation Rd., Scarborough

***
29. 1. (ne) 16:00

Koncert Petra Armstronga
v Golden Pheasant

733 Lakeshore Rd., Mississauga
Tel.: 905/812-5503 nebo 905/781-9374

***
4. 2. (so) 14:00-17:00

Memento Mori
Zahájení v˘stavy M. Gabánkové

Loop Gallery
1273 Dundas Street West

Toronto, Canada M6J 1X8
Tel:416/516-2581

***
4.2. (so) - 18:00

Monika Stanislavová v Golden Pheasant
733 Lakeshore Rd., Mississauga

Tel.: 905/812-5503 nebo 905/781-9374
***

5.2. (ne) 14:00
·ibfiinky pro dûti

Sokol Toronto -Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.

Hana Jurasek: 905/838-5269
***

5.2. (ne) 15:00
Pavel Taussig - Portrét
The Papermill Theatre

67 Poterry Rd., Toronto
***

11.2. (so) 19:00
·ibfiinky

Sokol Toronto
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.

Hana Jurasek: 905/838-5269
***

12.2. (ne) 14:00
Memento Mori

Q&A with Maria Gabánková
and Libby Hague

Moderováno Johnem Armstrongem
Loop Gallery

1273 Dundas Street West
Toronto, Canada M6J 1X8

Tel:416/516-2581

19. 2. (ne) 17:00
DuoVentapane

Martin Karlíãek, piano
Mona Shiraishi, housle

Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
25.2. (so) 10:00

Zimní sokolské hry v Horseshoe Valley
***

11.3. (ne) 14:30
Valná hromada Sokola Toronto

Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.

Hana Jurasek: 905/838-5269
***

25.3. (ne) 17:00
Martha Herman - mezzosoprano

Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
15.4. (ne) 17:00

Karolina Kubálek - piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***

We acknowledge the financial support

of the Government  of Canada through Canada Periodical Fund

 of the Department of the Canadian Heritage.

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. . 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 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

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:
v bfieznu 2012.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: v bfieznu 2012.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: v
sobotu 4. února 2012 - zádu‰ní m‰e za A.
·kvorovou.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
8. ledna v 16:00.

Nová sokolská sezóna:
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
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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.

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˘ generální konzulát
Czech General Consulate

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 $ 19,82 Kã
1 EURO 25,84 Kã
1 US $ 20,21 Kã
âNB - 5. 1. 2012

Kursovní lístek
100 Kã 5,06 CDN $
1 CDN $ 19,77 Kã
1 EUR 1,31 CDN $
1 CND $ 0,76 EURO
1 US $ 1,03 CDN $
1 CND $ 0,97 US $

Universal Currency Converter - 7. 1. 2012

Na‰e internetové
stránky

Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.

www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.zpravy.org
www.spravy.ca

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.1.satellite1-416.com

www.1.zpravy.ca
www.1.spravy.ca

***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

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

www.kalendar.zpravy.ca

***
Nové divadlo

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

SOKOL TORONTO
Srdeãnû  zve v‰echny dûti na tradiãní

DùTSKÉ ·IB¤INKY
MA·KARNÍ  ODPOLEDNE

Nedûle  5. února 2012
Od 14.00  do 16.30

Vstupné $ 5.00 vãetnû obãerstvení  pro dûti
Odpoledne plné her a pûkné zábavy pod vedením sokolsk˘ch cviãitelÛ

SOKOL TORONTO
Vás srdeãnû zve na tradiãní

SOKOLSKÉ ·IB¤INKY
„Valent˘n“

Sobota  11.února 201û v 19.00 hodin

Vstupné: $ 20.00 masky $ 25.00 bez masek  $ 15.00 studenti
K tanci a  poslechu hraje Miro Letko

MoÏnost zakoupení veãefie, obãerstvení, ceny za nejlep‰í masku.
Obû akce jsou  pofiádané

v hale kostela  Sv.Václava
495 Gladstone Avenue, Toronto

Informace, prodej  a zamluvení vstupenek:
 Kamila Bia  (416) 663 - 2382    Hana Jurásková  (905) 838 - 5269

V˘zva k pfiejmenování
RuzyÀského leti‰tû

Václav Havel si zaslouÏí poctu, která
nebude jen formálním uznáním, ale
konkrétním odrazem jeho boje za na‰i
svobodu, odkazem, kter˘ bude
kaÏdodennû pfiítomn˘ nejen
souãastníkÛm ale i budoucím
generacím.
Jeho cestu z vûzení v Ruzyni na PraÏsk˘
hrad, zbourání hranic a otevfiení dvefií
do celého svûta, i zviditelnûní na‰í malé
zemû v nûm, nemÛÏe lépe, a k tomu i
kaÏdodennû, pfiipomínat a symbolizovat,
neÏ  pojmenováni ruzyÀského letitû v
Praze na LETI·TÉ VÁCLAVA HAVLA.
Leti‰tû je kfiiÏovatkou cest, prolínání a
potkávání se národÛ, symbolem
svobodného pohybu lidí i my‰lenek. Pro
âechy bylo a je bránou ke svobodû, pro
cizince prvním místem pfies které se do
na‰i zemû vstupují.
Dosud jeho název Ruzynû evokuje
pfiedev‰ím známou praÏskou vûznici.
Jméno Václava Havla tak bude i
deklaraci hodnot, ke kter˘m se hlásíme.
I v jin˘ch zemí svûta nesou leti‰tû
hlavních mûst jména po lidech, ktefií
v˘znamnû ovlivnili svoji vlast: Leti‰tû
J. F. Kennedyho v New Yorku nebo
Leti‰tû Charles de Gaulle v PafiíÏi, atd.
Myslíme si, Ïe Václav Havel by to také
vnímal nejen jako pfiihlá‰ení se k jeho
odkazu, ale pfiedev‰ím jako dÛkaz, Ïe
ochranu vybojované svobody a
demokracie chceme mít dennû na oãích.
Vyz˘váme Parlament âeské republiky
a kompetentní státní orgány, aby zásluhy
Václava Havla o stát a na‰í svobodu
ocenil i tímto krokem.

V Praze 19. 12. 2011
K  23. lednu podepsalo petici

 81702 lidí
www.letistevaclavahavla.cz

***
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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.

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

 J.K.Productions & The Golden Pheasant
uvádzajú

733 Lakeshore Rd. Mississauga
(Cawtra & Lakeshore)

Sobota 4. Februara 2012 - 18.00 hod.
Vstupné: 10 dolárov

Jan Kosiba 905/812-5503
alebo

Patrik Severa 905/781-9374

Kanadská mozaika
Kvóta pro pracovní pobyty

mlad˘ch se zvy‰uje
V roce 2012 bude mít 1 150 mlad˘ch
obãanÛ âR ve vûku 18 - 35 let moÏnost
vycestovat do Kanady na pracovní pobyt
v rámci programu ZaÏijte Kanadu.
Dochází tak k nav˘‰ení kvóty oproti
loÀskému roku o 100 míst. Program
umoÏÀuje na základû bilaterální dohody
mezi ãeskou a kanadskou vládou z roku
2007 aÏ jednoroãní pobyt mlad˘m
âechÛm v Kanadû a KanaìanÛm v âR,
kter˘m se tak usnadÀuje získání
pracovního povolení. Jednotliv˘ch
kategorií programu se mají moÏnost
zúãastnit studenti vysok˘ch a vy‰‰ích
odborn˘ch ‰kol, absolventi tûchto ‰kol a
mladí odborníci, ktefií jiÏ mají pfiíslib
pracovní smlouvy od konkrétního
kanadského zamûstnavatele.
Nejoblíbenûj‰í kategorie, Pracovní
prázdniny, se mohou zúãastnit studenti i
nestudenti, ktefií pouze chtûjí podniknout
poznávací cestu do Kanady a mít moÏnost
pfiíleÏitostnû pracovat, aniÏ by si museli

dopfiedu najít zamûstnavatele. Od 1.
ledna dochází také k dal‰í zmûnû - ru‰í se
poÏadavek na dodání rezervace letenky
a motivaãního dopisu v rámci snahy
velvyslanectví zjednodu‰it podání
Ïádosti. BliÏ‰í informace najdete na
webov˘ch stránkách velvyslanectví v
sekci ZaÏijte Kanadu. Informace o pobytu
v Kanadû od úãastníkÛ programu
naleznete na stránkách
www.facebook.com/zazijtekanadu.
www.canada.cz

***

Ministr Kenney oznámil vízové
novinky pro peãovatele

Kanadsk˘ ministr pro obãanství a
pfiistûhovalectví Jason Kenney koncem
prosince oznámil nová vízová pravidla
pro o‰etfiovatele/peãovatele Ïijící v
kanadsk˘ch domácnostech. Peãovatelé
ãi peãovatelky budou moci díky zmûnám
v programu LCP (The Live-in Caregiver
Program) zaÏádat o trval˘ pobyt aÏ o 18
mûsícÛ dfiíve. Pfied zavedením
prosincov˘ch zmûn bylo nutné, aby
peãovatel pracoval v kanadské rodinû
dva roky, nyní se tato doba zmûnila na
3900 pracovních hodin, coÏ umoÏÀuje
lépe zapoãítávat i pfiesãasy. Podle nov˘ch
pravidel napfiíklad není nutná ani druhá
lékafiská prohlídka, která se pÛvodnû
vyÏadovala po podání Ïádosti o trval˘
pobyt. Program LCP v roce 2002 vyuÏilo
4700 peãovatelÛ a v roce 2010 jich bylo
jiÏ 14000. V roce 2009 a 2010 tvofiila tato
skupina zamûstnancÛ pût procent v‰ech
úspû‰n˘ch Ïádostí o trval˘ pobyt v
Kanadû, coÏ je procentuálnû nejvíc ze
v‰ech povolání.

www.cic.gc.ca

***
Nové album Old Ideas kanadské

hvûzdy Leonarda Cohena
V pfiedprodeji si ho lze objednat na
oficiálních webov˘ch stránkách umûlce
spolu se speciální litografií v limitované
edici 5500 kusÛ.
BliÏ‰í informace naleznete na
www.leonardcohen.com.

***

Dva fin‰tí bratfii Rami a Tomi
Kurtakko postavili v kanadském

Montréalu ledovou vesnici
Kompletnû z ledu postavená vesnice
nabízí náv‰tûvníkÛm ubytování v ledovém
hotelu ãi iglú, bar, taneãní veãery,
pofiádání soukrom˘ch akcí ãi dokonce
svateb v ledové kapli sv. Heleny. Tato
nová montrealská atrakce bude otevfiena
od 18. ledna do 31. bfiezna a oãekává se,
Ïe ji nav‰tíví aÏ sto tisíc lidí. Obdobná
existuje i v Norsku.

www.snowvillagecanada.com

***

Od roku 1977 je v kanadském
Edmontonu témûfi nepfietrÏitû v
provozu vyhlá‰ené Bistro Praha

Bistro zaloÏil ãesk˘ emigrant Franti‰ek
Cikánek, jemuÏ v Kanadû chybûla ãeská
kuchynû a pfiíjemné prostfiedí útulné
restaurace. Menu jiÏ v sedmdesát˘ch
letech pfiipravil tak, aby Kanaìany a dal‰í
strávníky nalákal na ãeské speciality jako
napfiíklad smaÏen˘ s˘r, tatarsk˘ biftek ãi
‰trúdl. Sourozenci ·vajgrovi, ktefií v tradici
ãeského kulináfiství po Franti‰ku
Cikánkovi pokraãují, letos v lednu otevfieli
novou provozovnu poté, co ta pÛvodní v
roce 2009 vyhofiela.

www.bistropraha.com
Vydává Kanadské velvyslanectví v Praze
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Odpovûì kanadské po‰ty
na na‰í podzimní stíÏnost

Pohfieb Franti‰ka ·tûpána
Milí pfiátelé,
vãera, 13. 1. 2012 ve 13.20 hodin se v malé obfiadní síni
stra‰nického krematoria konal pohfieb Franti‰ka ·tûpána.
Smuteãní fieãnice jménem rodiny podûkovala asi 40 pfiítomn˘m
za jejich úãast a pfiipomnûla, Ïe pan ·tûpán zemfiel ve vûku
nedoÏit˘ch 95 let. Nic víc nefiekla. Myslím v‰ak, Ïe je to ‰koda.
KdyÏ jsem se o tom zmínil pozÛstalé dcefii ·tûpánce, tak jen
poznamenala: „Málokdo dnes ví, kolika lidem táta pomohl.“
Mezi tûch nûkolik málo ale urãitû patfií organizace „Hidden

Child Praha“, která v roce 1997 udûlila panu ·tûpánovi ãestné
ãlenství za ochranu Ïidovsk˘ch dûtí bûhem druhé svûtové války.
KdyÏ válka skonãila, chtûl pan ·tûpán dál pomáhat a vûnoval

se obnovû republiky. Jak to ale dopadlo, o tom viz níÏe
vzpomínka, sepsaná (shodou okolností) pfiesnû 7 let pfiede dnem
jeho pohfibu.
KdyÏ v únoru 1948 zaãala v âeskoslovensku vláda jedné

strany, pfiineslo to velké zmûny nejen do politiky, ale i do
soukromí lidí. Vítûzn˘ Únor, v tisku i ‰kolních uãebnicích
proklamovan˘ jako vítûzství pracujícího lidu, pfiinesl mnoho
osobních tragédií. Ne kaÏd˘ pracující totiÏ probíhající politické
zmûny vítal. A tak jakoby mávnutím proutku byl nejeden
bezúhonn˘ ãlovûk náhle povaÏován za gaunera. Mnozí z tûch,
kdo odmítli podfiídit se reÏimu, byli reÏimem donuceni podrobit
se represím. Nûktefií nepoddajní byli popraveni, jiní zemfieli v
dÛsledku v˘slechÛ v komunistick˘ch vûznicích. Vût‰ina
pronásledovan˘ch v tûch vûznicích proÏila svá nejlep‰í léta.
Tady je pfiíbûh jednoho z nich.
Jak byste se cítili, kdyby o vás noviny napsali: Podvodník,

intrikán, kofiistník? Právû tak se vyjádfiil redaktor Bohuslav
Vávra, kdyÏ v Komentáfii t˘dne charakterizoval F. ·., souzeného
Okresním soudem v Dûãínû za zloãiny sabotáÏe, podvodu,
zpronevûry a ãerného obchodu. Víc neÏ vyjádfiení novináfie v‰ak
tfiiatfiicetiletému F. ·. vadil rozsudek, kter˘ soudní tribunál
vynesl 14. ledna 1950: osm let tûÏkého Ïaláfie a penûÏit˘ trest
250.000,- Kãs, a to navzdory tomu, Ïe obvinûní ze sabotáÏe byl
F. ·. zpro‰tûn.
F. ·. se v‰ak cítil nevinn˘, a tak se pochopitelnû odvolal.

Odvolal se ale i prokurátor. A v˘sledek? Dne 7. dubna 1950
vyná‰í Krajsk˘ soud v Ústí nad Labem trest je‰tû pfiísnûj‰í:
sedmnáct let tûÏkého Ïaláfie, penûÏit˘ trest beze zmûny. A
novináfii jásali: „Je‰tû pronikavûji neÏ pfied soudem první stolice
tu vynikla pravá tváfi obÏalovan˘ch, ktefií se domnívali, Ïe
mohou kofiistit na úkor národa. Pfielíãení se toãí hlavnû kolem F.
·., kter˘ byl hlavou celé skupiny a jejím du‰evním vÛdcem. Jak
z pÛvodního fiízení, tak z v˘povûdí svûdkÛ i pfiípisÛ rÛzn˘ch
úfiadÛ a institucí vy‰lo najevo, Ïe F. ·. byl kofiistníkem uÏ v
dobách okupace, kdy se spolãoval pro svÛj osobní prospûch s
Nûmci, a zÛstal jím i po revoluci. Byl pfiíli‰ chytr˘, neÏ aby
nepochopil, Ïe v nynûj‰í situaci se neuplatní jako továrník, a
nasadil si proto masku socialisty. Tak se mu podafiilo získat
dÛvûru strany a zneuÏít ji k tomu, aby masem a uhlím
zkorumpoval zamûstnance.“
Marnû se F. ·., v té dobû jiÏ ãtrnáct mûsícÛ ve vy‰etfiovací

vazbû, snaÏil vysvûtlit, Ïe nic nekofiistil. Z vûzení má vzpomínku
na cel˘ Ïivot. Vypráví: „Proces byl vlastnû politick˘, i kdyÏ byl
maskován jako trestní... Následkem tûlesného i du‰evního
vyãerpání v dÛsledku represivních opatfiení po útûku vûzÀÛ z
jiného tábora, a to Barbora, vyhlásily bezpeãnostní sloÏky jako
kolektivní trest pro v‰echny vûznû na Jáchymovsku povinnost
pracovat mimo hlavní smûnu je‰tû ãtyfii hodiny. V té dobû jsem
pracoval na ‰achtû Bratrství noãní smûnu. Pfied ní jsem musel
je‰tû s druh˘mi vûzni odpracovat ãtyfii hodiny na vykládce
vagónÛ na vleãce. Pfii noãní smûnû se mi stal vinou únavy úraz.
Utrpûl jsem dvojí zlomeninu pravé nohy pod ‰achetní klecí. Byl
jsem pfievezen do karlovarské nemocnice, kde mi nohu zachránil
vûzeÀ-lékafi doktor Klár z Krnova. Následky mám ale dodnes.“
Po sedmi dlouh˘ch letech byl F. ·. nakonec 28. ledna 1956

podmínûnû propu‰tûn. Pohanu z nûj ov‰em propu‰tûní nesmylo.
Dlouhá léta vûznûní se na Ïivotních osudech politick˘ch vûzÀÛ
ãasto podepsala i jinak. První manÏelka pana F. ·. se s ním v
dobû, kdy byl v jáchymovském vûzení, nechala rozvést. Psal se
rok 1950...
Svûtlej‰í chvilky pro politické vûznû z 50. let nastaly aÏ v dobû

tzv. PraÏského jara v roce 1968. âeskoslovenská justice zaãala
pfiehodnocovat i pfiípad pana F. ·. Tentokrát se vûc dostala na
stÛl Nejvy‰‰ího soudu. A ten 1. fiíjna 1968 shledal, Ïe do‰lo k
poru‰ení zákona v neprospûch F. ·., a rozsudky krajského i
okresního soudu zru‰il. V rozsudku, kter˘ má 34 stran, se
podrobnû popisuje, jak nedoloÏené byly údajné zloãiny F. ·. a
jak nesmyslné poÏadavky na nûj byly kladeny: „Soudy
nepfiihlédly ani k tomu, Ïe pfii fiízení tfiech závodÛ slouãen˘ch do
jednoho podniku nemohl obvinûn˘ F. ·. osobnû ve‰keré práce
a kontrolu kaÏdého pracovníka v závodech zaji‰Èovat... Soudy
nevzaly v úvahu ani skuteãnost, Ïe pfii fiízení tak velkého
podniku... existovalo riziko podnikání.“ Nejvy‰‰í soud pfiikázal
okresnímu prokurátorovi v Dûãínû, aby „vûc v potfiebném

rozsahu do‰etfiil“. JenÏe prokurátor si to ulehãil tím, Ïe pro‰etfiení
pfiikázal Vefiejné bezpeãnosti. A vy‰etfiovatel zjistil, Ïe v‰echny
Ïalované zloãiny jsou uÏ promlãené, a tudíÏ trestní stíhání je
nepfiípustné. Proto 14. listopadu 1969 trestní stíhání proti
dvaapadesátiletému F. ·. zastavil.
Ministerstvo spravedlnosti pak 4. kvûtna 1971 pfiiznalo F. ·. za

sedm let nespravedlivého vûznûní 105.940,- Kãs.
Po roce 1989 se situace v˘raznû zmûnila. Lidé nespravedlivû

vûznûní z politick˘ch nebo náboÏensk˘ch dÛvodÛ byli podle
zákona o soudních rehabilitacích plnû rehabilitováni a bylo jim
pfiiznáno mnoho hmotn˘ch v˘hod. Ne tak panu F. ·., tehdy jiÏ
dvaasedmdesátiletému.
V jeho pfiípadû totiÏ do‰lo k zru‰ení nezákonn˘ch rozsudkÛ na

základû obecn˘ch pfiedpisÛ, a ne podle pfiedpisÛ rehabilitaãních.
A rehabilitaãní zákon se navíc nevztahuje na kriminální zloãiny,
za nûÏ byl v roce 1950 odsouzen F. ·. Nepomohlo ani to, Ïe
Nejvy‰‰í soud v roce 1968 uznal, Ïe rozsudek vynesen˘ nad F.
·. je spí‰e pomníkem své doby neÏ svûdectvím o skuteãném
profilu a ãinech ãlovûka nepohodlného komunistickému reÏimu.
A tak se F. ·. dlouhá léta nemohl domoci toho, co demokratick˘
reÏim pfiiznal v‰em politick˘m vûzÀÛm a co i jemu právem
náleÏelo. Ale tak uÏ to nûkdy v právním svûtû chodí, Ïe litera
pfieváÏí nad duchem zákona...
Pan F. ·. si trápil hlavu dal‰ích více neÏ deset let, aÏ pfii‰el na

to, Ïe by se zákon o soudní rehabilitaci na nûj pfiece jen vztahovat
mohl. VÏdyÈ byl trestnû stíhán i za sabotáÏ, tfiebaÏe kvÛli ní
nebyl odsouzen. (Na sabotáÏ se zákon o soudní rehabilitaci
vztahuje.) A tak 18. dubna 2002 poÏádal tehdy jiÏ
pûtaosmdesátilet˘ F. ·. o vyslovení soudní rehabilitace a dále
trpûlivû ãekal. JenÏe po mnoha mûsících ãekání Okresní soud v
Dûãínû dne 5. prosince 2002 jeho Ïádost zamítl. F. ·., zvykl˘
bojovat za svá práva po cel˘ Ïivot, se nevzdal ani teì a proti
rozhodnutí podal stíÏnost. Ta putovala, jak jinak neÏ ke
Krajskému soudu v Ústí nad Labem - k soudu, od nûjÏ pfied
dvaapadesáti lety odcházel s vyhlídkou na sedmnáct let za
mfiíÏemi.
Historie se v‰ak neopakovala. Ústeck˘ soud tentokrát dal F. ·.

plnû za pravdu a 20. bfiezna 2003 vydal usnesení, Ïe „F. ·. [je]
úãasten soudní rehabilitace v souvislosti se zloãinem sabotáÏe“.
Pro Ministerstvo spravedlnosti âR to byl koneãnû signál, aby

panu F. ·. vyplatil dodateãné od‰kodnûní. V záfií 2003 mu
minister‰tí úfiedníci pfiiznali 126.832,- Kã, pak po dal‰ím
pfiepoãtení mu pfiesnû o rok pozdûji pfiidali je‰tû 1.448,- Kã.
Soudní rehabilitace se dotkla i dÛchodu F. ·. âeská správa

sociálního zabezpeãení mu v prosinci 2003 pfiiznala pfiíplatek k
dÛchodu za neoprávnûné vûznûní 1.282,- Kã mûsíãnû, a to
zpûtnû od 1. ãervence 1990, pfiesnû jak to umoÏÀuje rehabilitaãní
zákon, takÏe F. ·. dostal i jednorázov˘ doplatek ve v˘‰i 88.791,-
Kã.
A se svou tro‰kou do ml˘na pfii‰el i mûstsk˘ úfiad, kter˘ mûl

vyplatit jednorázovou ãástku podle nafiízení vlády ã. 165/1997
Sb. Koneãnû otevfiel svou skromnou dlaÀ a v ãervnu 2003
pfiiznal panu F. ·. 7.500,- Kã a po opûtovném pfiepoãtení mu v
listopadu toho roku doplatil je‰tû 1.875,- Kã.
PodtrÏeno a seãteno, v‰echna tato od‰kodnûní tvofií slu‰nou

ãástku. Je to málo, ãi hodnû? Je to pfiesnû tolik, na kolik ãeská

justice odhadla cenu sedmi let svobody, sedmi ztracen˘ch let
Ïivota. Îivota mladého a mimofiádnû schopného ãlovûka. Co
v‰ak ani demokratick˘ reÏim nedokáÏe po tom komunistickém
napravit, jsou osobní a rodinné tragédie. Nevrátí zdraví, nevezme
zpût bolest, aÈ uÏ tûlesnou nebo citovou, nespojí dohromady
rozpadlou rodinu. Naházet na nûkoho ‰pínu a obvinit ho z
nesmysln˘ch vûcí je celkem snadné. Dosáhnout pak právního
oãi‰tûní, pfiimûfieného hmotného od‰kodnûní a navrácení
ztraceného je v‰ak nesnadné nebo dokonce nemoÏné. V pfiípadû
pana F. ·. to trvalo padesát ãtyfii let.
Ale i v té nejbídnûj‰í situaci se najdou svûtlé chvíle. Pro pana

F. ·. opût vysvitlo sluníãko, kdyÏ se po návratu z vûzení shledal
se svou b˘valou spolupracovnicí, tfii roky na to se vzali a v jejich
dvaaãtyfiiceti letech se jim narodila dcera ·tûpánka. Kdybyste
pana F. ·. nav‰tívili v jeho venkovském domku, ãistém a
útulném jak klícka, pfiivítal by vás pro‰edivûl˘, dÛstojn˘ a
mimofiádnû laskav˘ a uctiv˘ muÏ, na nûmÏ sice vûk a léta utrpení
zanechaly svÛj otisk, nicménû nezlomily jeho ducha. Bojoval
své Ïivotní bitvy a mnohé vybojoval. Je‰tû teì se svojí paní
obãas nav‰tûvuje své ‰v˘carské pfiíbuzné, a tak si alespoÀ ve
stáfií vynahrazuje nûco z toho, co mu nebylo dopfiáno v létech
mládí.
Jeden Ïivot, jeden osud. Kdybyste pana F. ·. jen tak náhodou

potkali na ulici, moÏná by vám ani nepfii‰lo na mysl, jak˘
pohnut˘ pfiíbûh v jeho pfiípadû Ïivot napsal. Je to uÏ v‰echno
dávno, mnohé zavál ãas. Pfiesto by se nemûlo zapomenout.
Zapsáno 13. 1. 2005

Lubomír Müller
***
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PlzeÀsk˘ filmov˘ Woodstock
Hlavní ideou „kvûtinov˘ch dûtí“ byl mír, láska a porozumûní.
Málokdy se tyto my‰lenky podafiilo demonstrovat podobn˘m
zpÛsobem jako od pátku 15. do pondûlí 18. srpna 1969 na farmû
severozápadnû od mûsteãka Woodstock ve Spojen˘ch státech.
Pokud ãlovûk hledí na filmové záznamy, vidí fiadu legend jako
Jimi Hendrixe nebo Janis Joplin, které jsou Ïivé i po více neÏ
ãtyfiiceti letech. Jako kdyby jejich pouÈ po této zemi neskonãila.

Podobného spoleãného jmenovatele mají v‰echny festivaly. V
polovinû  ‰edesát˘ch let to byly podzimní Jazzové festivaly v
Praze, kde se objevovaly legendy jako Dizzy Gillespie ãi slep˘
saxofonista Roland Kirk. Legendy, které jiÏ dávno nejsou mezi
Ïiv˘mi. âi nezapomenutelné beatové festivaly v sedmdesát˘ch
letech s DeÏo Ursinym, kter˘ zemfiel v kvûtnu 1995. Setkat se s
nimi bylo v tu dobu moÏné snad jen na festivalech.

Festivaly byly místem setkání, oázou, kde se potkávali poutníci.
Vyvzdorovaly si krátk˘, nûkdy doslova jepiãí nûkolikadenní
Ïivot, navzdory prázdnotû, navzdory totalitû. Je‰tû krat‰í byly
festivaly nezávislé kultury, které trvaly maximálnû nûkolik hodin,
neÏ je rozehnala policie.

Podobnû tomu bylo i s plzeÀsk˘m festivalem Finále a jeho
krátkou historií na pfielomu ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch let.
Totalita zkrátka festivalÛm nepfiála a podobnû jako zpívali
bratislav‰tí Beatmeni Udûlejme si léto, dûlali jsme si svoje
festivaly. Proto mûla na‰e setkání v Jugoslávii v roce 1985 název

I. alkoholick˘ festival  a  na Balatonu v roce 1989 je‰tû poetiãtûj‰í
pojmenování II. alkoholick˘ festival. ·lo o nezapomenutelná
setkání nás, ktefií jsme domÛ nesmûli a tûch, ktefií nemohli pro
zmûnu ven.

Na festivalech se totiÏ potkáváme s nûk˘m nebo s nûãím, co
jinde nalézt nemÛÏeme. KdyÏ jsem pfii‰el v záfií 1981 do Toronta,
bûÏel zrovna Mezinárodní torontsk˘ filmov˘ festival a já mohl
témûfi kaÏd˘m rokem pfii této pfiíleÏitosti vidût nûjak˘ ãesk˘ nebo
slovensk˘ film. Od té doby jsem nevynechal ani jeden festival a
pokud poãítám dobfie, bylo jich od té doby jedenatfiicet.

Pfii jednom z nich jsem se setkal s ãesk˘m novináfiem Radovanem
Holubem a ukázal jsem mu film, kter˘ jsem natoãil v letech 1973-
1976 …a andûlé jeho bojovali. Radovan není ãlovûk planohub˘
a fiekl, Ïe se pokusí s tím nûco udûlat a tak se ocitl tento film na
festivalu Finále v Plzni v roce 2000. Také jsem se pfii té pfiíleÏitosti
dovûdûl, Ïe nejen bol‰evikovi se nepodafiilo zniãit v‰e Ïivé, ale Ïe
se to nepodafiilo ani v‰emocné ruce trhu.

Jako bájn˘ pták Fénix vstal plzeÀsk˘ festival z popela a zrodil
se v kinû Elektra. âistû náhodou se jména Jimi Hendrixe a Janis
Joplin objevují v mém filmu a mÛj film se objevil na festivalu v
Plzni. V krátké snové sekvenci, kdy na starém gramofonu je
místo jehly soustruÏnick˘ nÛÏ, takÏe desku nelze znovu pfiehrát.
Situace jsou neopakovatelné. Kruh se uzavfiel.

Neopakovatelné jsou také jednotlivé plzeÀské festivaly. KaÏd˘
je jin˘. VÏdy pomalu den po dni zaãne nemilosrdnû soustruÏnick˘
nÛÏ krájet ãas na festivalu a podobnû jako v pfiíbûhu v mém filmu,
musím pozornû sledovat v‰e a pfiená‰et to v‰e do své pamûti,
protoÏe uÏ se to nikdy nebude opakovat. Nebudou se opakovat
setkání s herci, reÏiséry, s lidmi, ktefií jsou zde na festivalu.
KaÏd˘m rokem je v‰e trochu jiné. Festival se pfiestûhoval z
Elektry do Mû‰Èanské besedy a pfii tom si zachoval svoji intimitu
a vlídnost. To, co na jin˘ch festivalech tûÏko nalezneme. A co je
nejdÛleÏitûj‰í pro ãlovûka, kter˘ Ïije za mofiem a kter˘ tfieba vidûl
pouze jeden ãesk˘ film za rok na Torontském festivalu, Ïe zde
mÛÏe vidût témûfi v‰e, co se za ten rok v âechách (nûkdy i na
Slovensku) natoãilo.

Pfied ãasem jsme zasadili v na‰í zahradû na podzim tulipány.
Zaãínají kvést v druhé polovinû dubna, vidûl jsem je pouze
jednou, to kdyÏ islandská sopka zpozdila témûfi o t˘den let z
Toronta do Prahy. Doufám, Ïe se to letos nebude opakovat.
Nechtûl bych totiÏ propást leto‰ní plzeÀsk˘ filmov˘ Woodstock,
kter˘ bude od 23. do 28. dubna 2012.

Ale‰ Bfiezina - Toronto
***—-
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Omluva
Ti mlad‰í mezi námi (v‰ichni pod osmdesát) - pokud o nás star‰ích vÛbec pfiem˘‰lí - nás
moÏná litují. V‰echny radosti pohltil kostiÏern˘ ãas. Urãitû. Ale máte tfieba nádherná
vnouãata, která Vás jednou za mûsíc nav‰tíví (ale o které se nemusíte starat), nebo máte
mofie penûz a jezdíte si po svûtû od jednoho pûtihvûzdiãkového hotelu k druhému. Nebo jako
já úsmûvnû pozorujete, jak se zvolna rozpadáte. Únava, naru‰ená rovnováha, zpomalen˘
pohyb - to kdyÏ máte ‰tûstí. Jinak rakovina, Parkinsonova nemoc, revma, zoh˘baná pátefi,
potíÏe s chÛzí. A pamûÈ, která si dûlá srandu ze v‰ech. Vemte si mne - ale jen obraznû. Já
míval slu‰nou pamûÈ. Mohl jsem se zab˘vat dvûma i tfiemi vûcmi souãasnû. A teì? A tady
zaãíná moje omluva:
V posledním ãísle, v ãlánku A bûda, ãas je pán jsem se dopustil nûkolika pováÏliv˘ch

pfiehmatÛ:
V odstavci o Adolfu Tomanovi jsem Zuzku Borovjakovou pojmenoval Zorkou Borovjakovou

(v e-mailu se podepsala “Zuzka Borka” a já z toho udûlal “Zorku”). Zuzka napsala, Ïe zapálila
dvû svíãky, jednu za âechy a druhú za Kanadu. Já to správnû citoval, ale ãasopisy, kter˘m
jsem to poslal, jsem zapomnûl upozornit, Ïe Zuzka je Slovenka a oni usoudili, Ïe jsem udûlal
chybu (zfiejmû o mnû nemají - zcela oprávnûnû - valné mínûní) - a slovo druhú zmûnili na
druhou. PromiÀ mi, Zuzko.
V témÏe ãlánku jsem spáchal je‰tû jednu nehoráznost: v stati o Josefu Hynkovi jsem citoval

jeho skvûl˘ popis ãs. legií v První svûtové válce. KdyÏ jsem se dostal k vûtû, v níÏ Josef Hynek
(mimochodem plukovník ãeské armády ve v˘sluÏbû) popisuje, jak dlouho âe‰i byli pod
vládou habsburské dynastie, mÛj mozek se zatoulal na Slovensko a já v ãlánku uvedl, Ïe âe‰i
Ïili pod vládou Habsburské dynastie tisíc rokÛ... Tak se HabsburkÛm omlouvám, Ïe jsem je
obvinil z tisíciletého útisku (coÏ dûlali Maìafii SlovákÛm), zatímco jsme jim to dovolili jen 300
rokÛ. A je‰tû více se omlouvám ãtenáfiÛm. Kdyby mÛj rozpad pokraãoval, mohlo by se stát,
Ïe v jednom ãísle by mi redakce uvefiejnila ãlánek a v dal‰ím moji omluvu za chyby spáchané
v prvním. A pak by zastavila mÛj statisícov˘ plat a nakonec mne i propustila. Stra‰né
vyhlídky...

Josef âermák
***—-

Zazpievajte si s nami vianoãné koledy
Tento program Klubu Martina Rázuse 18. prosince 2011 v Evanjelickom a. v. slovenskom
kostole sv. Pavla v Torontu pfiilákal nejen farníky, ale i fiadu pfiátel Klubu Martina Rázuse. V
programu, vzornû fiízeném Katarinou Kozákovou, vystoupili, vedle pastora Ladislava Petra
Kozáka (a jeho dnes uÏ proslavené fujary), Brigity Hamva‰ové a Vûry Kohoutové, které
pofiad obohatily sv˘mi recitacemi, Pavel Frieder (housle), Jolanta Bieniek (housle), Andrej
Pevn˘ (varhany), Ester Landreville (piano), Darina Frieder (zpûv), Barunka, Elinka a Julinka
Frynta (zpûv). Pavel Frieder a Jolanta Bieniek zahráli skladby Georga Friedricha Händela,
Georga Philippa Telemanna, Johanna Sebastiana Bacha, Arcangella Corelliho a Tomasa
Albioniho; z vánoãní hudby, kdy doprovázeli Ester, Barunku, Elinku a Julinku: I’ll be Home
for Christmas, Chestnuts Roasting on an Open Fire, Do-re-mi (Sound of Music), My Favorite
Thing, ·tûdr˘ veãer nastal, Jak si krásné neviÀátko a Tichou noc. Program byl zakonãen
obûdem a spoleãn˘m zpíváním koled v spoleãenském sále kostela.

 ***

Îiv˘ Betlém
Zatímco hudební oslava vánoc v kostele sv. Pavla mûla v podstatû profesionální formu,
v torontském fiímsko-katolickém kostele sv. Václava to byla hravá záleÏitost, kterou si dûti
rodiãÛ chodících k sv. Václavu fiídily (samozfiejmû byly dobfie pfiipraveny) samy. A byla to od
zaãátku radostná podívaná. Zvlá‰È, kdyÏ jste nemûli ponûtí, co se bude dít (a bylo toho tolik,
Ïe je docela moÏné, Ïe se mi to v mém odumírajícím mozku pomotalo). Pamatuji si to tak, Ïe
do kostelní lodi vstoupil s jedním ministrantem Otec Libor ·vorãík (podle velkoleposti zjevu
by mohl b˘t Otec ·vorãík i kardinálem). A pfied ním se vyrojili andílkové s kfiídly i bez kfiídel,
ale i králové se skuteãn˘mi zlat˘mi (nebo se mi to zdálo?) korunami, v‰ichni s ohromn˘m
elánem, a i potom, kdyÏ se pfied oltáfiem usadili, to bylo Àákého vrtûní (pofiadu dali pfiesn˘

název: Îiv˘ Betlém - slovensky je to Betlehém). Dûti pfiedvedly, co se v Betlémû dûlo, kdyÏ
do chléva, kde se JeÏí‰ek narodil, pfii‰li tfii králové s dary. A dûti recitovaly a zpívaly koledy
a vrtûly se a pobíhaly kolem. A urãitû to tak muselo b˘t, ponûvadÏ - jak nám to dûti u sv.
Václava pfiedvedly - to bylo veselé a radostné i nad oãekávání ukáznûné. PoÏádal jsem paní
Zuzanu Slovákovou, aby o této velice úspû‰né akci nûco napsala (vûdûl jsem totiÏ, Ïe se o
toto vystoupení nejvíc zaslouÏila). Obratem e-mailu odpovûdûla:
Îiv˘ Betlehém je hudobno-recitaãné pásmo, ktoré zachytáva príbeh narodenia malého

JeÏi‰ka v Betlehéme.
Tradíciu Îivého BETLEHÉMA zaãala Vierka Tichá, za ão by sme jej chceli Olin, ja a v‰etci

rodiãia veºmi poìakovaÈ. Zaãínala s men‰ím poãtom detiãiek, ktoré boli prezleãené do
kost˘mov a spievali vianoãné koledy, s doprovodom gitary (Olin Vanek) a flauty.
Asi pred piatimi rokmi sme ‰tafetu od Vierky prebrali práve my dvaja s Olinom a pridali sme

ku koledám a kost˘mom aj detské básne, ktoré zachytávajú  narodenie JeÏi‰ka. Spojením
t˘chto troch aspektov vzniklo hudobno-recitaãné pásmo, na ktorom sa podieºajú v‰etky deti
farnosti sv.Václava od veku 1-14 rokov.Veºká vìaka tieÏ patrí v‰etk˘m rodiãom, ktorí svoje
deti pripravujú na skú‰ky a napriek veºk˘m vzdialenostiam sa aj skú‰ok zúãastÀujú a
pomáhajú vo v‰etkom. âiÏe nazvala by som to krásnou spoluprácou v‰etk˘ch detí a rodiãov
farnosti sv. Václava, za ão patrí veºká vìaka hlavne otcovi Liborovi ·vorãíkovi.
Milá paní Slováková, povaÏuji si za ãest psát o lidech, ktefií v‰echny zásluhy svalují na druhé:

kdyÏ jsem Ïádal o informace Otce ·vorãíka, prohlásil, Ïe o tom nic neví a poslal mne za Vámi.
A Vy zaãátek této krásné záleÏitosti zfiejmû spravedlivû svádíte na Vierku Tichou a o
pokraãování se nezi‰tnû dûlíte s Olinem VaÀkem a s rodiãi. A ani ty nádherné neposedné
dûtiãky nejsou bez zásluh.

***

Hlá‰ení o stavu pfiíprav na oslavu
spoleãn˘ch narozenin v roce 2014

V prosincovém ãísle Satellitu jsem popsal, jak jsem s Martinem Pfiibánûm zaãátkem
minulého mûsíce nav‰tívil ãeskoslovenského legionáfie druhé svûtové války (bojoval
u Dunkerque), plukovníka ve v˘sluÏbû, Franti‰ka Tesafie, abychom mu pogratulovali
k jeho 97. narozeninám. Pfii té pfiíleÏitosti jsem s panem plukovníkem dojednal, Ïe
za tfii roky, v roce 2014, spolu oslavíme jeho sté narozeniny a mé devadesáté a to
i tehdy, kdyÏ se toho nedoÏijeme. Zaãátkem tohoto mûsíce jsem od plukovníka
Tesafie dostal vzkaz, abych si pfiijel pro vánoãní cukroví (zde nutno poznamenat, Ïe
tu ne‰lo o nûjaké obyãejné vánoãní cukroví, ale o cukroví ze soukromé pekárny

Živý Betlém

Tfii ohlédnutí za vánocemi
Myslím si, Ïe cokoliv tvÛrãího kdokoliv z nás udûlá, stojí za zaznamenání, tfieba i opoÏdûnû. ToÏ (jak fiíkával T.G. Masaryk), dovolte mi zaznamenat tfii ohlédnutí za
vánocemi.

pana plukovníka, jehoÏ ‰éfpekafiem (i jedin˘m pekafiem) je pan plukovník sám.
Pfiirozenû pozvání tak vysokého vojenského hodnostáfie není snadné odmítnout, i
kdyÏ by mi to (kdyby pan plukovník nebyl tak skvûl˘ kuchafi-pekafi a naprosto
okouzlující spoleãník) moc velkou práci nedalo. Rozjel jsem se za ním a ponûvadÏ
cestuji vefiejn˘mi dostavníky a pan plukovník bydlí na dalekém severozápadû
Toronta, za pÛl hodiny jsem mûl dojem, Ïe uÏ brzy narazíme na Hory Skalisté. Ale
v‰ecko dobfie dopadlo, autobus dorazil do blízkosti pánû plukovníkova sídla v
obstojném ãase i stavu, pan plukovník mne blahosklonnû pfiijal a neÏ jsem se nadál,
objevily se pfiede mnou talífie s vánoãním cukrovím (elegantní linecké koláãky,
vanilkové rohlíãky, praciãky, rumové koule), s bublaninou a jin˘mi dobrotami a
v‰ecko to bylo hfií‰nû dobré a kdyÏ uÏ jsem nemohl, pan plukovník mne vyzval,
abych ho doprovodil k malé místnosti ve zdi, v níÏ jsem uzfiel nûkolik fiad zavafienin
(jahodová, broskvová, hru‰ková). A já obdivoval a jedl a trávil, a kdyÏ uÏ bylo jasné,
Ïe toho do sebe víc nedostanu, pan plukovník mne vybavil bohatou nadílkou. NeÏ
jsem se vypravil do nehostinného svûta, na chvíli jsme je‰tû usedli a porokovali o
svém stavu. Do‰li jsme k závûru, Ïe aãkoliv to zaruãit nemÛÏeme, nevidíme Ïádn˘
dÛvod, abychom nevydali komuniké, Ïe je docela slu‰ná moÏnost, Ïe se zaãátku
prosince 2014 doÏijeme (pan plukovník urãitû a já moÏná). Ale oslavovat se to bude
(i kdyÏ já se toho nedoãkám), neboÈ pan plukovník je pa‰ák. Sláva mu!

Josef âermák
***—-
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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

Pressburg, tak takhle bylo oznaãeno mûsto v dobách rakousko- uherské monarchie,
v dobû maìarské Pozsony a Bratislavou se stalo v roce 1919. B˘valo to tfietí a
posléze druhé nejvût‰í mûsto v celé na‰í nûkdej‰í spoleãné republice. Po
osamostatnûní Slovenska je Bratislava jeho mûstem hlavním. Je to mûsto zajímavé,
tak trochu línû ospalé a v ruchu pomalej‰í, ale na celkové kráse mu to neubírá.
âlovûk by to zde moÏná mohl nazvat i urãit˘m rysem klidnûj‰ího charakteru, ale ani
to není nikterak na závadu celkového dojmu. Já tfieba patfiím mezi lidi a urãitû nás
málo není, komu takov˘to mûstsk˘ dojem vyhovuje a líbí se mu.
Jezdívala jsem sem pfied mnoha lety hodnû ãasto a z té doby jsem mûla mûsto

nejenom dobfie prochozené, ale i dobfie prosezené v rÛzn˘ch kavárnách a vinárnách.
Uvûdomovala jsem si uÏ tehdy jak je zchátralé, protoÏe zchátralost byla pro
v‰echna mûsta v b˘valém reÏimu vlastností naprosto spoleãnou a neodmyslitelnou
a jen na‰e tehdej‰í mládí to tolik nevidûlo. Teì jsem se sem vrátila znovu a skoro
jsem nevûfiila sv˘m oãím. Naprosto úchvatnû pÛsobí obnova staré historické ãásti
mûsta - obyãejn˘ turista, kter˘ nevyhledává dal‰í informace, kolik to celé stálo, zda
je to opravdu na odborné úrovni a co já vím, co je‰tû dal‰ího, si musí vystaãit jen se
sv˘m subjektivním hodnocením a to, alespoÀ u mne bylo skrz naskrz pfiíznivé.
Zhodnotit to celé mohu slovenskou vûtou: „Naozaj, celkom pekné!“ Podívejte se a
také si to pak ohodnoÈte! Myslím si, Ïe budete hodnû spokojeni. Teì uÏ je to jen a
jen na vás.
Zaãnûte Michalskou bránou, ta tady zÛstala z pÛvodního stfiedovûkého opevnûní

v 13. století. Za dal‰ích pût set rokÛ byla pfiestavûná do baroka. KdyÏ bránou
projdete, ocitnete se v ulici stejného jména, a kdyÏ z téhle ulice odboãíte vlevo do
ulice Sedlárské, zaãínáte se vlastnû pohybovat po dávném Ïivém korzu, dnes
znovu objeveném. Nemohu si pro sebe ponechat urãitou zajímavost z korza, které
opravdu mívalo od nepamûti v Bratislavû velk˘ spoleãensk˘ v˘znam a do toho i
maliãko pfiimíchané snobství, a teì se zdá, Ïe se to do své pÛvodní úlohy i vãetnû
toho nepatrného snobství vrací a lidé znovu zaãínají korzo pro odpoãinek a povídání
vyhledávat. A teì ta zajímavost. NejdÛleÏitûj‰ím místem pro shledávání se, kdysi
dávno na korze, b˘valy obrovské hodiny pfied hotelem Carlton, na kfiiÏovatkách
dne‰ních námûstí Rybného a Hviezdoslavova. Kdo se prostû v nedûli nedostavil k
hodinám, tak byl v lep‰ím pfiípadû nemocn˘, v tom hodnû ‰patném, uÏ nebyl mezi
Ïiv˘mi. A nedá mí to, abych neocitovala bratislavskou kamarádku, která má pro
korzo ve sv˘ch vzpomínkách také nostalgickou a trvalou slabost: „To boli ãasy, keì
sa tam veãer premleli davy l’udí a ak ste chceli stretnúÈ kamo‰ku, alebo
potencionálneho frajera, bolo len treba prejsÈ hore dolu Michalskou ulicou a urãite
ste ich stretli.“ Jestli tam stretla svého Jána nevím, musím se jí zeptat.
A co, tolik proslul˘ Carlton? Opût se vrátil do slavné doby svého vzniku a doufám,

Ïe nyní uÏ trvale. U Carltonu jsem se musela usmát pfii vzpomínce na mÛj dávn˘ a
jedin˘ den s noclehem v tomhle hotelu - v dobû jeho drsné zchátralosti - kdy jsem
si k snídani objednala vejce do skla a pak jsem nevûfiícnû pozorovala ãí‰níka
vycházejícího velmi opatrnû z kuchynû s dezertním talífikem, na kterém se koulela
dvû na mûkko uvafiená a oloupaná vajíãka. Neupadla mu! Tak takovouto úroveÀ to
tam uÏ urãitû nemá, ani náhodou. Jo, a u Carltonu jsou na rohu stále hodiny. Sice
uÏ ne ty pÛvodní, ale jsou! TakÏe v sobotu v ‰est u hodin?
A kdyÏ se uÏ zmiÀuji o Carltonu, upozorním vás je‰tû na dal‰í budovy v jeho blízkém

sousedství, které byste si mûli prohlédnout. Jednak je to Slovenské národní divadlo
z roku 1920 postavené v duchu vídeÀské architektury. A pak je to pÛvodní
republiková budova slouÏící jako sídlo pro dne‰ní nemalé slovenské hudební tûleso,
kter˘m je Slovenská filharmonie. Blízko Dunaje je z 80. let 20. století postaveno
nové, dal‰í moderní divadlo, takÏe v souãasné dobû jsou v provozu divadla obû a
mají mezi sebou rozdûlen repertoár oper a baletÛ.
Korzem dojdete k Hlavnému námestiu, to místo si celé vychutnejte v klidu a

sednûte si k tomu na laviãku, taková moÏnost tady je. Námûstí vévodí Rolandova
fontána a opravdu to tam na vás d˘chne starou dobou. A dopfiejte si zde silnou

káviãku a nûjak˘ dobr˘ sladk˘ a tak tro‰iãku maìarsky se tváfiící zákusek, tfieba
„dobo‰ku“, pán hlavn˘ vás urãitû rád obslouÏí.
Co by kamenem dohodil je odtud Primaciální palác, kter˘ má velmi zajímavou

historii. Na svém poãátku to byl jen dÛm, ve kterém zaãal sídlit arcibiskup ostfiihomsk˘,
neboÈ rezidenci v Ostfiihomi ovládal tureck˘ pa‰a. Pak následovalo nûkolik stavebních
úprav domu, v 15. století úprava gotická a pak aÏ do 18. století fiada dal‰ích. Pfiesto
do‰lo nakonec k rozhodnutí dÛm zbofiit a na jeho místû postavit nov˘ palác. To se
stalo podle návrhÛ rakouského architekta Hefele. Za vlády císafie Josefa II. se
arcibiskupství vrátilo zpût do Ostfiihomi. V zrcadlové síni paláce byly podepisovány
historicky nesmírnû dÛleÏité dokumenty, napfiíklad v roce 1805 Bratislavsk˘ mír
mezi Napoleonem a císafiem rakousk˘m Franti‰kem I. V roce 1903 mûsto od církve
palác koupilo a pfii následn˘ch opravách zde byly objeveny, v omítce ukryté,
historicky cenné gobelíny. Soud rozhodnul, Ïe gobelíny zÛstanou mûstu. Dnes v
tomto neoklasicistním paláci má své pracovní sídlo bratislavsk˘ primátor.
A chcete vûdût, kde sídlí pan prezident? Také v hezkém paláci, moÏná v˘stiÏnûji

fieãeno v rokokovém letohrádku z 18. století, postaveném architektem
Grassalkovichem a tak se sídlo i dnes naz˘vá Grasalkoviãov palác.
Z církevních památek objevte katedrálu sv. Martina, nejvût‰í církevní stavbu ve

mûstû, která je proslulá korunovací opravdu mnoha a mnoha králÛ a královen. 25.
ãervna 1741 zde byla korunována i Marie Terezie. O korunovacích se ale moc rádo
nemluví a já se tomu ani nedivím, protoÏe korunované hlavy nikdy nepocházely ze
slovenského národa. A pokud nûkdo z uherské vrchnosti byl zdej‰ímu lidu blízk˘,
tak pak jedinû král Matyá‰ Korvin, po slovensky naz˘van˘ ãastûji Matej a dokonce
“Spravedliv˘“. DÛkazy o tom zda byl spravedliv˘ i ke sv˘m manÏelkám se
nedochovaly. KaÏdopádnû s první Ïenou Ïádné potomky nemûl, totéÏ se opakovalo
i s druhou Ïenou pocházející z italské Neapole. A tak si nakonec král Matej Korvin
- asi zcela dobrovolnû a s chutí - opatfiil levoboãka s jakousi mû‰Èanskou dámou.
A bylo to vyfie‰ené, jaképak s tím ciráty.
 Na památku slavnostních korunovaãních ceremoniálÛ je zde pr˘ uloÏena i kopie

pozlacené svato‰tûpánské královské koruny - pÛvodní originál byl pr˘ ze zlata o
váze tfií set kilogramÛ a o prÛmûru skoro dvou metrÛ, zdobil chrámovou vûÏ. Kdo
v‰ak nevidûl, neuvûfií! A já jsem nevidûla, jenom sly‰ela, takÏe nevûfiím. A protoÏe
svato‰tûpánská koruna patfií mezi hlavní symboly státnosti Maìarska, tak si myslím,
Ïe Ïádn˘ originál tohoto klenotu uÏ v tomto slovenském dómu dávno není. K
nejhezãím místÛm interiéru dómu patfií barokní kaple sv. Jana, vyzdobená plastikami
v˘znamného vídeÀského barokního umûlce Donnera. Dal‰ím jeho obdivuhodn˘m
dílem v katedrále je socha sv. Martina na koni. Za dal‰í zhlédnutí urãitû stojí i tak
zvan˘ Modr˘ kostelík, zasvûcen˘ svaté AlÏbûtû a kostel franti‰kánÛ, kter˘ proslul
také velikou zajímavostí, ve 13. století se v nûm pasovalo na rytífie. A Ïe jich tu
poklekávalo! Já si z m˘ch dob dobfie pamatuji na zdej‰í dokonalou vinárnu i s Ïivou
cikánskou muzikou.
NeÏ vám ukáÏu cestu na Bratislavsk˘ hrad, musím vám je‰tû povûdût o jedné milé

maliãkosti, která je v uliãkách mûsta k vidûní. Najdete si kfiiÏovatku Rybárská brána,
Panská a Laurinská - doufám, Ïe to mám správnû - a tam uvidíte, jak z kanálu vylézá
hodnû divná postaviãka a drze pokukuje po v‰ech okolních lidech. Nebojte se, je z
litiny a je vytvofiena hlavnû pro pobavení kolemjdoucích. Urãitû je to jedno z
nejfotografovanûj‰ích míst. Mûsto má takov˘chto postaviãek víc, ale nápad vytvofiit
postaviãku soukající se z kanálu a pojmenovat ji „âumilem,“ je jedineãn˘.
Vûcí k hlub‰ímu zamy‰lení je naopak busta vynikajícího, uÏ bohuÏel neÏijícího

slovenského herce, Júlia Satinského. K zamy‰lení není busta jako taková, ale
Satinsk˘ jako ãlovûk a to ãlovûk, kter˘ dokázal lidem dodávat odvahu a dobrou
náladu a to i v tûch ‰patn˘ch dobách kulturního útisku. VÏdy tvrdil „Na na‰ej ulici je
sloboda“ a tento nápis si lze pfieãíst i u jeho busty v Dunajské ulici.
V˘let na hrad si nechte na dopoledne a veãer vûnujte posezení v nûkteré z mnoha

pfiedzahrádek u nepfieberného mnoÏství restaurací. Je totiÏ léto, je teplo, mûstem
se jen maliãko tfiepetá vlah˘ vûtfiík a nemá ani sílu zhasínat svíãky zapálené na
jídelních stolcích. Îivot se pfienesl na nûkolik letních mûsícÛ do ulic a má se v nich
dobfie. O jídle, které si objednáte, asi nelze jednoznaãnû prohlásit, Ïe má charakter
ryze slovenské kuchynû - snad aÏ na halu‰ky nebo strapaãky a nebo lok‰e, coÏ jsou
takové tenké bramborové placky, které se pfiikusují, tfieba k peãené huse - jinak je
to vydafiená kombinace nûkolika kuchyní, slovenské, maìarské, ãeské a trochu
rakouské a to od kaÏdé rÛznû velk˘ kousek, ale jen toho nejlep‰ího. A i jmenované
halu‰ky to zde nemají tak úplnû jednoduché a tvrdû musí bojovat o svÛj status
slovenské originality a pÛvodnosti. Na halu‰ky si totiÏ dûlají nárok i Maìafii a jiní.
Slováci o sobû tvrdí, Ïe jsou skrz naskrz mírumilovn˘ národ, u hájení práva na
halu‰ky to tak úplnû neplatí. A je‰tû to neplatí u jejich zatím vítûzného boje o pravou
slovenskou bryndzu. Za ochutnání stojí i nûkteré dal‰í, moc dobré a ryze slovenské
s˘ry, pfiedev‰ím o‰tiepok a korbáãík, kter˘ ov‰em musí b˘t poctivû vyroben˘ z
ovãího mléka a následnû spleten˘ do copánku v˘hradnû ruãnû. Dneska jsem vrátila
v na‰í praÏské samo‰ce zpût do regálu kelímek bryndzy vyrobené v Polsku - jsem
pfiece solidární!
Urãitû zde stále platí „Kto víno popíjá, chorobu zabíjá.“ Vína jsou znamenitá jak

suchá tak mírnû nasládlá a sekt je zde také hodnû ãast˘m pitím. Pivu se téÏ holduje,
jen se sem je‰tû nedostal ãesk˘ zvyk, Ïe kdyÏ uÏ opravdu dal‰í nechcete, tak na
pÛllitr prostû poloÏíte ruku. TakÏe se vás tady pán hlavn˘ opakovanû ptá, zda si je‰tû
dáte dal‰í - tyhle otázky se uÏ v âechách nekladou, tam to v˘mluvnû znaãí ruka na
pÛllitru. Ale to sem mÛÏe také dorazit, není na tom nic sloÏitého. Pije se samozfiejmû
i tvrd˘ alkohol svûtov˘ch znaãek a fiekla bych, Ïe alespoÀ v Bratislavû je skoro na
vymfiení kdysi oblíbené pití boroviãky. Líbí se mi, Ïe „boroviãka“ je spoleãn˘m
mezinárodním v˘razem jak v âechách, tak na Slovensku a zní to hodnû libozvuãnû,
urãitû lépe neÏ „jalovcová.“ A nevím, co si mám myslet o jedné takové zaÏité
nesmyslné pfiedstavû, Ïe âech, i kdyÏ má v kapse jen pár korun, tak se tváfií a chová

Pod Pre‰purkem kraj Dunaja



9January 26, 2012 Slovakia

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

jako miliardáfi a Slovák se chová zcela opaãnû. Na místû je v‰ak i jiné zdání a tím
je, Ïe Slovák je urãitû víc naklonûn ke kladnému pohlíÏení na svÛj bûÏn˘ Ïivot, neÏ
je tomu v âechách. Slovák b˘vá urãitû vÏdy víc nad vûcí, v âechách se jde hned
demonstrovat.
Vyspûte se do rÛÏova, nabídek pro naãechrání pol‰táfie pod hlavu má mûsto

habadûj. A pak vzhÛru na hrad. ¤íká se, Ïe kopec, na kterém stojí, byl lidmi osídlen
uÏ v pozdní dobû kamenné, pozdûji tudy pr˘ vedla hranice fiímské fií‰e Limes
Romanus. Celé to tady poãalo kdysi dávno slovansk˘m opevnûním, za uherské fií‰e
v 11. století pfiestavûném na románskou pevnost, 15. století provedlo pfiestavbu na
gotiku, 16. století na renesanci a v 17. století se zde vylouplo baroko Dne‰ní podobu
vtiskla hradu Marie Terezie, která tady poãala budovat rozsáhlou rezidenci pro
svého zetû. Mnohem men‰í zájem o rezidenci v‰ak projevoval její syn a nástupce
Josef II. a tak rezidence zaãala zákonitû chátrat. Ve‰keré stavební poãiny nakonec
zniãil poÏár v roce 1818. Nová záchrana hradu poãala aÏ ve století dvacátém.
NeÏ se k hradu vy‰plháte, musíte zdolat opravdu hodnû velk˘ kopec a tak je dobré

se na tohle nelehké stoupání i fiádnû pfiipravit. Taková moÏnost se nabízí hned v
nûkolika hospodách a to v první, spí‰e jen pivnici, na úpatí kopce a pak druhé, která
nabízí i ãí‰níky v jednotném slavnostnûj‰ím obleãení. Není také moÏné, na zaãátku
kopcovitého ‰plhání, nev‰imnout si architektury zde stojícího domu, jehoÏ ‰títová
stûna je nevûfiícnû uzouãká. Jde o velice star˘ dÛm a zdá se, Ïe je témûfi nemoÏné,
aby se do tak uzouãkého domu ve‰lo muzeum historick˘ch hodin z doby 17. aÏ 19.
století. Ale je tomu tak. Navíc, nelze tak zcela vylouãit, Ïe nezaãnete ãekat, zda se
nejvy‰‰í ‰títové okno neotevfie a neobjeví se v nûm stafiiãk˘ hodináfi, aby vám
oznámil, kolik je právû hodin, alespoÀ mnû se to zde tak jevilo.
Koneãnû stojíte u hradu a obdivujete jeho nev‰ední mohutnost. Celá architektura

je celkem skromná, ãtyfii kfiídla uprostfied s dvorcem a ãtyfii nevysoké vûÏe,
pravidelnû rozmístûné v rozích stfiechy. Mohutnost celku a jeho pohledová blízkost
pÛsobí opravdu monumentálnû. Je vidût, Ïe obnova stále pokraãuje, o ãemÏ svûdãí
ne zcela pfiístupn˘ vnitfiní dvorec a mnoÏství v‰elijakého navezeného stavebního
materiálu. Pfiední nádvofií hradu je uÏ skoro ve ‰perkové úpravû, mÛÏete si zde
posedût na laviãce anebo jen tak odpoãinkovû bloumat pohledem jak na hrad, tak
do údolí Dunaje. V jaru 2010 na nádvofií pfiibyla nová v˘zdoba, osmimetrová plastika
vzpínajícího se konû s jezdcem Svätoplukem, králem star˘ch SlovákÛ. Vytvofiení a
umístûní sochy na hradebním nádvofií vyvolalo a stále vyvolává nejrÛznûj‰í spory a
to nejenom mezi umûlci, politiky, historiky ale i obyãejn˘mi slovensk˘mi lidmi. KÛÀ
s jezdcem je naprosto nepfiehlédnuteln˘, nelze ho minout, nûkolikrát jsem ho
obe‰la, ale pospû‰te si, tfieba tam dlouho nebude, spory jsou zfiejmû vût‰í neÏ socha
sama.
A kdyÏ uÏ jsem vás naladila nadpisem „Pod Pre‰purkem kraj Dunaja“ - prohlédnûte

si z v˘‰ky i tenhle veletok. Budete-li mít ‰tûstí a svÛj v˘let podniknete v dobû, kdy
mnoho dní nepr‰í, bude jeho voda v krásné nazelenalé barvû, v opaãném pfiípadû
moc oku tmavohnûdá barva lahodit nebude.
Dunaj má v bratislavské ãásti celkem pût mostÛ. Star˘m mostem je most je‰tû z

doby Franti‰ka Josefa, pozdûji pfiejmenovan˘ na ·tefánikÛv a je‰tû jednou na most
âervenej armády. Pak, je zde most „Pfiístavní“ z let 1977 - 1985, na kterém je vedena
dálnice na VídeÀ a Budape‰È. Po nûm následovala stavba mostu „Lafranconi,“ kdy
jsem se hodnû dlouho nemohla dopátrat vzniku tak zvlá‰tního pojmenování.
Koneãnû to vím a hned to budete vûdût také, ale práci to opravdu dalo nev‰ední!
„Lafranconi“ pr˘ pochází ze zkomoleného jména italského architekta Grazioso
Enea Lanfranconi, kter˘ Ïil a tvofiil v dobû 19. století. V roce 1870 pfii‰el do zdej‰ího
mûsta, dne‰ní Bratislavy a zÛstalo zde po nûm mnoho zajímav˘ch a prospû‰n˘ch
prací. Kromû jiného mapoval dunajskou cestu, Ïil v honosném paláci na ·túrovû
ulici a také zde pozdûji zemfiel. KdyÏ jsem pátrala po odhalení názvu mostu, stále
jsem v tom oãekávala nûjaké francouzské nebo italské tajemno a ono to tak
nakonec opravdu bylo.
A koneãnû v letech 2002-2005 most Apollo, kter˘ má nesmírnû zajímavou historii

své vlastní montáÏe a pfiemostûní Dunaje. Nosná konstrukce mostu byla totiÏ
smontována na levém bfiehu Dunaje a pak následovalo jeho otoãení pomocí
zaplaven˘ch siln˘ch fiíãních ãlunÛ.
Velmi zvlá‰tní dominantu tvofií Nov˘ most, pÛvodnû pojmenovan˘ most Slovenského

národního povstání z let 1967-1972, kter˘ je podepfien jen jedním pylonem v˘‰ky
pfies osmdesát metrÛ, v jehoÏ horní ãásti je umístûna restaurace a v˘hledová
plo‰ina. Do jedné nohy pylonu je vestavûn v˘tah, takÏe se na kafíãko a rozhlíÏení
dostanete v úplném pohodlí, pokud pojede v˘tah. Tenhle dunajsk˘ most je nejblíÏe
hradu. Jeho v˘stavba osudovû ovlivnila mnoho ze zdej‰ího koloritu.
KdyÏ jsem do Bratislavy s nûkolika t˘denní pravidelností jezdívala, nûkdy v úplném

konci ‰edesát˘ch rokÛ, vÛbec jsem tehdy netu‰ila, nûco z historie podhradí,
pojmenovaném Vydrica, které uÏ v dobû Pressburgu pfiedstavovalo jednu z
nejpestfiej‰ích mûstsk˘ch ãtvrtí, které vÛbec kdy mûsto mûlo. âtvrÈ ob˘vali mlynáfii,
lodníci, rybáfii, fiemeslníci, umûlci, Ïidov‰tí obchodníci a hodnû „remeselníãky lásky“.
Mûstská ãást trvala i v dobû ãasÛ Bratislavy, i kdyÏ její sociální sloÏení uÏ bylo jiné.
V dobách m˘ch pobytÛ uÏ Vydrica skoro nebyla. Mnoho pÛvodních domÛ, cel˘ch

ulic, uliãek, strm˘ch schodÛ k hradu a Ïidovská synagoga bylo zbouráno a celé
podhradí pÛsobilo truchliv˘m a naprosto zanedban˘m dojmem obrovského rumi‰tû.
Drsnû vybourané podhradí, to byla vlastnû daÀ novému mostu. ·koda!?
Je‰tû dneska je u paty mostu docela problém najít správnou cestu nahoru k hradu

- prostû moc ohleduplné to tehdej‰í bourání urãitû nebylo. Ochotnû vám tady poradí
autobusáci, mají zde koneãnou stanici.
Tak to je tentokrát z Bratislavy v‰echno, mohlo by to i pokraãovat, ale v‰eho má b˘t

s mírou. Pfiála bych si, abyste v tomhle mûstû na‰li uspokojení. Líbilo se také Marii
Terezii, která ze svého uherského sídla tvrdila: „Kdybych nebyla tak zavalená
státnick˘mi povinnostmi, na operní pfiedstavení bych nejradûji jezdila do Pre‰purku.“
No, vida!

Ing. Jana Fafejtová - Praha
***
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novû otevfiené

kadefinictví
v jiÏním Etobicoke na Lakeshore

(mezi Kipling a Brown‘s Line)
Parkování zdarma nebo TTC

Otevfieno: úter˘-sobota, 9-19
Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í

Karin Waldstein

Proã se filmu oddáváme?
Je lep‰í neÏ Ïití samé?

V posledním dopisu mne Ale‰ vyzval, abych napsal o
filmech; nejdfiív jsem odfrkl, Ïe Ale‰e unavilo na‰e
pravo-levé pot˘kání, ale vzápûtí jsem zavrnûl potû‰ením,
protoÏe jako neúnavn˘ hltaã a sbûratel filmÛ mám
právû teì dva silné dÛvody o filmech psát: jednak se
blíÏí finále oscarového klání; a za druhé sbírání filmov˘ch
skvostÛ je ve váÏném nebezpeãí, Ïe bude zákonem
ukonãeno. A obojí mne velice zajímá - kam dospûje.
Filmov˘ch soutûÏí zvan˘ch festivalÛ je jako máku, ale

Akademie udûlující zlatého muÏíãka Oscara je soutûÏ
nejvût‰í, nejslavnûj‰í a vrcholná; 26. února 2012 to
bude osmdesáté ãtvrté finále udûlování Oscara.
V poãetn˘ch filmafisk˘ch kuchyních na svûtû se za

jeden rok ukuchtí - uvafií, upeãe a ãasto pfiipálí - okolo
2000 filmÛ, jen v Hollywoodu samotném okolo 400.
TvÛrci filmÛ a kritici a distributofii posílají do nominace
na Oscara asi desetinu v‰ech filmov˘ch v˘tvorÛ za
pfiedchozí rok, okolo 200 filmÛ do v˘bûru dvacítky
nominovan˘ch filmu. Potyãka o nominaci - a mûjme na
mysli, Ïe jeden ze stovky v˘tvorÛ je nominován do
finální soutûÏe o udûlení Oscara - není to fascinující?
Seznam nominovan˘ch filmÛ bude zvefiejnûn 25. ledna.
Plánujeme v klubu Cicero hned po zvefiejnûní

nominovan˘ch filmÛ tyto stáhnout, shlédnout a udûlat
na‰e klubové finále o nejlep‰í film dfiív neÏ bude finále
v Los Angeles.
To jsme udûlali minul˘ rok a vûdûli jsme v pfiedstihu, Ïe

film Králova fieã vyhraje a film o lesbiãkách nevyhraje.
Teì právû se nad milovníky a sbûrateli filmÛ stahují

mraky hromobití, které se naz˘vá zákon proti
internetovému pirátství. Je to návrh zákona na ochranu
autorsk˘ch práv a tím na pfiíliv penûz z produkce.
Zákonodárci mají dvû moÏnosti - upravit zákon o

copyrightu  nebo udûlat zákon, kter˘ za‰krtí internet.
Úmysl zákonodárcÛ nasadit svûrací kazajku svobodné

v˘mûnû informací v digitální podobû je bláznivé poãínání,
ve kterém zákonodárci mají pramalou nadûji uspût a
nasadit v˘mûnû informací ohlávku. Pfiedstava, Ïe
v‰echny webové stránky, které konãí na .com .net nebo
.org se povaÏují pod jurisdikcí USA je dûsná pfiedstava,
zvlá‰tû kdyÏ si pfiedstavíme legislativní vá‰eÀ v USA.
Minul˘ t˘den na protest proti tomuto úmyslu - omezovat

v˘mûnu informací - uzavfiela Wikipedia vrátka do své
encyklopedie a v‰ichni uÏivatele informací to pocítili, Ïe
kongres a zájmové skupiny nemají ‰anci internet pfii‰krtit
a tok informací zbrzdit. I senátofii a kongresmani, ktefií
se dívají do Wikipedie pûtkrát za den se zalekli. I
Google se pfiidal, coÏ bylo znamení k vyvû‰ení bílé
vlajky na americkém Capitolu.
Debata o zákonu na ochranu vlastnick˘ch práv na

informace, vãetnû filmu, byla odloÏena na neurãito,
rozumûjme zákon ‰el k ledu; zákonodárci samotní se
zalekli, Ïe svoboda v˘mûny informací za posledních
10, 20 let pfieválcovala ve‰keré státní úmysly kontrolovat
a regulovat tok informací; trulanti se obávají, Ïe
digitalizace vypustila dÏina z láhve a lidé, ktefií pfiíli‰
vûdí jsou nebezpeãím pro státní plánování a regulaci
Ïivota globální spoleãnosti.
Eric Schmidt, prezident Googlu fiekl: „Internet je první

vûc, kterou lidstvo vymyslelo a které nerozumí, je to
experiment v anarchii, jak˘ tu je‰tû nikdy nebyl.”
Pravda, pfied rokem, kdy zaãala lidová revolta v Egyptû,

byl první státní poãin zablokovat internet a tím v˘mûnu
informací mezi rebely; povedlo se to? Nepovedlo!
A Ïádné státní úsilí nasadit svûrací kazajku lidem, ktefií

ochutnali svobodu, se nezdafií a je marn˘m pl˘tváním
byrokratické energie  proti energii a tvofiivosti v ulicích.
Nikdo neví, co bude v Egyptû zítra, to pfiipou‰tím, ale

EgypÈané ví, Ïe nechtûjí, co bylo vãera.
Ross Firla - Sudbury

***—-

„·Èastn˘” Nov˘ rok 2012
Po silvestrovské oslavû vyvû‰ujeme nov˘ kalendáfi a první
otázka vût‰inou b˘vá jak˘ ten Nov˘ rok bude. Co pfiinese
jiného? Zda pfiání mnoha ‰tûstí od pfiátel a znám˘ch do
nastávajícího roku budou mít dÛvod k oslavám téÏ na konci
roku. ·tûstí! Magické slovo do kterého se vejde jakékoliv
pfiání vÏdy kaÏdého potû‰í. NeÏ se v‰ak staãí vytratit vzpomínky
oslav, nastane realita nového roku. Média zaãnou informovat,
Ïe rok do kterého jsme se probudili nebude tak rÛÏov˘ jak˘m
se zdál minulé noci. Na televizní obrazovce prezident V.
Klaus upozornil lid, Ïe  “Dvanáct˘ rok dvacátého prvního
století patrnû k nejlehãím patfiit nebude. A pokraãuje slovy:
„Není bohuÏel vylouãeno, Ïe se v nejbliÏ‰ích mûsících
problémy nûkter˘ch zemí je‰tû dále prohloubí a Ïe se Evropa
vrátí do recese. To by zasáhlo i nás.“
Zaãali jsme rok kter˘ je od prvního dne povaÏován za kritick˘.
Pesimistické názory pfiicházejí z mnoha zemí. Nûmecká
kancléfika Merkelová nejenÏe neslibovala lidu nic, ale jasnû
se vyjádfiila, Ïe rok 2012 bude tvrd˘m a nepûkn˘m rokem.
Hlavním tûÏi‰tûm hospodáfisk˘ch tûÏkostí ve svûtû bude
Evropská unie a USA, s kter˘mi Ïádná svûtová ekonomie
nemÛÏe soutûÏit. Amerika se bojí pádu EU a unie nemÛÏe
bez prosperity USA b˘t sama úspû‰ná.
SloÏitost dne‰ní ekonomie svûta mnoho politikÛ a ekonomÛ
pfiirovnává k celosvûtové krizi ve tfiicát˘ch letech. Rozdíl snad
vidí jen v tom, Ïe dne‰ní problémy jsou daleko gigantiãtûj‰í
neÏ tenkrát, které spoãívají hlavnû v daleko rozsáhlej‰í
ekonomii, v obrovské populaci svûta a mnohem vût‰ími
poÏadavky lidí.
Toto mínûní vyznûlo i z projevu V. Klause - „Nerealistická
oãekávání spojená se vstupem do Evropské unie a se
slibovan˘m pfiínosem, se nenaplnila. Práh na‰eho oãekávání
a na‰ich nárokÛ jsme si zvedli pfiíli‰ vysoko.” A moÏná v tomto
se skr˘vá kámen úrazu, jasnûji vyjádfieno “hospodáfiské
krize”!
PoÏadavky lidí jsou vy‰‰í neÏ v˘kony, které se vyjadfiují
penûzi. Zde uÏ neplatí ani mírnû podané “oãekávání”, ale
nesvûdomitost od prostého lidu aÏ k lidem u moci. Z jakéhosi
dÛvodu se peníze staly tím nejvy‰‰ím cílem, dosahovan˘m
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Village Idiot Pub Sin&Redemption
126 McCaul St.
poblíÏ Dundas W.

Toronto, Ontario M5T 1W2

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

www.villageidiotpub.ca
***

136 McCaul St.
poblíÏ Dundas W.

Toronto, Ontario M5T 1W2

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

www.sinandredemption.com
***

Tfii  hospody v centru Toronta
Na pípû padesát evropsk˘ch piv

mezi nimi

Pilsner Urquell!
K tomu evropské jídlo po cel˘ den

Otevfieno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Town Crier Pub
115 John St.

poblíÏ Queen St. W.

Toronto, Ontario M5V 2E2

Tel.: 416/204-9502
E-mail: towncrierpub@atef.ca

www.towncrierpub.ca
***

jakoukoliv cestou. Sobeckost nejenom Ïe
nezná mezí, ale stala se normou, kterou
ãlovûk odsoudí teprve, kdyÏ se t˘ká jeho.
V Americe nastal krach domovních hypoték a
zvedla se cunami bankovních bankrotÛ
vypl˘vající z nerealistického oãekávání zisku.
AÈ si nûkdo nemyslí, Ïe vinu nesou jen banky.
Banky a instituce jen pfiilévaly olej do ohnû
lidem dychtícím po zbohatnutí. Domy se uÏ
nekupovaly pro svojí potfiebu, ale na spekulaci,
která se pak vymstila, kdyÏ se najednou
nemohl splácet dluh. Uveden˘ pfiíklad je v‰ak
jen vyãnívající kousek ledovce. ·kála
nerealistického utrácení lidí a vlád je
nepfiedstavitelná. Do popfiedí nám vystupuje
obraz ¤ecka.
ZadluÏen˘ stát, kter˘ nejen utrácel dûdictví
dûtí, jak se fiíká, ale snad uÏ i peníze vnouãat.
Právû v ¤ecku probíhají nejvût‰í demonstrace
jedna po druhé proti ‰etfiení. ¤ekové dokáÏou
vyjít i s vydûraãsk˘m poÏadavkem: „PÛjãte
nám je‰tû víc, jinak opustíme eurozónu.“ (LN)
Pfiirovnal bych to dûcku které hrozí rodiãÛm,
Ïe nebude jíst, kdyÏ mu nevyhoví.
Co by se asi stalo, kdyby ¤ekové opustili od
spoleãné mûny. Vytisknou své Drachmy a
v‰e bude vyfiízené? Takové fie‰ení pfiedvedli
v Nûmecku v tfiicát˘ch letech, kde následkem
toho  museli lidé chodit nakupovat s pln˘mi
ruksaky penûz. Pro vyobrazení doby je
pfiíhoda, Ïe kdyÏ dotyãn˘ si nekoupil boty tak
za t˘den mu stejné peníze staãily jen k
zakoupení tkaniãek.
Euro jako mûna se stala kopacím míãem do
kterého si mnozí rádi kopnou. V ãlánku v
Novém Domovû RosÈa Firla “Netfieba mít
euro doma, kdyÏ se hroutí eurozóna” jsem se
bohuÏel nedoãetl jak euro pfiispûlo k fiecké
krizi. Unie pomáhala ãlensk˘m státÛm dávno
pfied zavedením eura. DÛkazem jsou téÏ
dotace unie do âR. Z toho jasnû vypl˘vá, Ïe
nûjaká mûna nemÛÏe za podvody, nadmûrné
utrácení, zdraÏování, tunelování, roz‰ifiování
byrokracie a vyplácení nadmûrn˘ch platÛ
neproduktivním úfiedníkÛm.
V. Klaus se pozastavil nad skuteãností, Ïe
fieck˘ dÛchodov˘ úfiad vyplácel penze nûkolika
desítkám tisícÛ obãanÛ ktefií uÏ neÏili.
Nejstar‰ímu by uÏ bylo 140 rokÛ. Je to jen
malá ukázka nezodpovûdnosti vlády, coÏ
bohuÏel se vyskytuje v moha zemích a v
rÛzn˘ch formách.
JestliÏe na vinû je mûna, tak jak˘ je dÛvod ke
zdraÏování v âesku? Od nového roku 2012
nastává zdraÏování témûfi v‰eho, od potravin
aÏ k ubytování. V zemi v‰ak nemají Euro, ale
svoje “Korunky”. Snad kde komu dojde, Ïe
problém je sloÏitûj‰í neÏ spoleãná mûna.
Nenávist vÛãi ¤ecku leÏí zfiejmû nûkde jinde.
Je docela pravdûpodobné, Ïe to vûzí v
americkém dolaru, kterého je po celém svûtû
témûfi nespoãítatelné mnoÏství a nechce mít
konkurenci. (Samotná âína vlastní 3 triliony
dolarÛ). Navíc drÏitelé dolaru v celém svûtû si
nechtûjí fiezat vûtev pod sebou. Pak postaãí
jen dÛvûra v americk˘ dolar a Amerika má
volnou ruku neomezenû tisknout peníze,
podloÏené tak pouze tiskacím inkoustem.
MnoÏství dolarÛ vyti‰tûné jen v poslední dobû
Fed-em ãiní kolem tfií trilionÛ. Z toho také
vypl˘vá jak USA mÛÏe fungovat po desetiletí
s obchodním deficitem a nepostrádá peníze.
·ídlo se v‰ak v pytli nedá udrÏet, projevuje se
to teì v jejich ekonomice. Proti takovému
fie‰ení nedostatku penûz v bankách se právû
staví A. Merkelová a N. Sarkozy.
Na otázku jak dopadne svût v naãatém 12.
roce nedovede nikdo dát odpovûì. Svût se
zabfiedl do velice váÏné situace. Zatím co v
tfiicát˘ch letech se krize vyfie‰ila rozjetím
prÛmyslu - zbrojením, dnes ani to by nebylo
dostaãující. V dne‰ní dobû se musí rozjet
nûco jiného - zlep‰ení lidsk˘ch vztahÛ. Od
mnoha politikÛ a uznávan˘ch lidí se více a
více  oz˘vají v˘roky o morálním deficitu
spoleãnosti. Pokud se toto nûjak nevyfie‰í,
nebo aspoÀ nezlep‰í na únosnou hladinu,
tûÏko se bude fie‰it jak˘koliv jin˘ problém.
Potom rok 2012 bude opravdu kritick˘m k
nástupu nûãeho je‰tû hor‰ího.

 Vilém A. Kun, Winnipeg
***

Montrealské nedûlní
taneãní ãaje - PrÛzkum

Máte-li zájem o nedûlní diskotéku - odpolední
taneãní ãaje kaÏdou poslední nedûli v mûsíci,
napi‰te na e-mail: tancuj.tancuj@ gmail.com
První taneãní odpoledne bude 26.února 2012
od 14:00 do 18:00 hodin v sále Kanadské
legie, 5455 de Maisonneuve W. Vstupné
$10.00
MÛÏete poslat emailem va‰e pfiipomínky i
pfiání které písniãky máte rádi, nejen k tanci
ale i k zazpívání, popfiípadû si donést i va‰e.
Na‰e diskotéka je bohatû zásobena velk˘m
mnoÏstvím ãesk˘ch, slovensk˘ch i jin˘ch
písniãek. TéÏ bude moÏnost se nauãit
Linedancing.
Na va‰e ohlasy se tû‰í vá‰

DJ Tonda Ponãík
***

a dal‰í drobné vûci jako ubrusy, svíãky atd
ãinily zhruba 1064 dolarÛ. Celkov˘ zisk byl
tedy 1577 dolarÛ. Omlouváme se, pokud se
nám nepodafiilo identifikovat v‰echny dárce.
Peníze budou pouÏity na posílání novin finanãnû
slab‰ím ãlenÛm na‰i komunity.
BohuÏel nemÛÏeme dát nikomu potvrzení o

daru pro daÀové pfiiznání, ale mÛÏete v na‰ich
novinách, pokud je chcete podporovat inzerovat.

Seznam dárcÛ od bfiezna 2011
do 20. ledna 2012:

ALÁâ J. 20.00
BÁBEL MIRO 10.00
BÍBR V. 22.00
BUBÁK VERA 10.00
BUâIL MILAN 10.00
CANADIAN DRAMATIC ARTS 100.00
ELIÁ· GEORGINA 2.00
FALT¯NEK ALEX 20.00
FISHER KATE¤INA 122.00
FOGL ALOIS 10.00
ING. FRYNTA LUBO· 84.00
GABÁNEK A. 60.00
GABÁNEK CHARLES 100.00
GABÁNEK JOHN 10.00
DR. GA·PAR VL. 10.00
HANU· MARIA 25.00
HEJNÁ EMILIE 20.00
JANOUCH KAREL 10.00
JEâMEN FRANK 50.00
JELINOWICZ MARTIN 10.00
KOâÍ KAREL 10.00
KOPEL D.D. 32.00
KOZÁK L.P. 50.00
KRAJN¯ M. 710.00
KUâERA ESTER 30.00
KUPISZ E. 22.00
KYBAL-SYROVY PETR 5.00
LEPKA J. 42.00

LETKA M 40.00
LEV M. 10.00
LOCHER RADMILA 40.00
LOUDA VACLAV K. 10.00
MASARYK MEM. INSTITUTE  200.00
MATùJOVIâ JAN 60.00
MRÁZOVA HANA 5.00
PELNÁ¤ HANA 50.00
POKORNÁ JAROSLAVA 20.00
PRAJZA JAN 20.00
RAK L. 22.00
¤EZÁâ MARCELA 22.00
RYDLO DAGMAR 60.00
SAHULA EVA 20.00
SEP MILAN 20.00
SHERRIFF BARBARA 50.00
·KODA JI¤Í 10.00
SMUTN¯ MILAN 22.00
SPISAR JAN 10.00
ST¤ÍTESK¯ ALENA 22.00
·VESTKA PAUL 5.00
TÁBORSK¯ VACLAV 60.00
TÁLSK¯ N.G. 10.00
TORÁK JAROSLAV 40.00
TRÓBL VLASTA 10.00
TZIOUGRAS D. 5.00
DR. UHLÍ¤. IVO 100.00
VETI·KA FRANTI·EK 10.00
VIEZNER E. 10.00
VOK ANTONÍN 82.00
VOKURKA ED 30.00
VON PALZER ELEANOR 50.00
WALDAUF VLASTA 20.00
DR. ZAâAL G. 10.00
ZATOWKANIUK O. 72.00
ZEMAN ALE· 5.00
ZEMÁNEK J. 10.00
V‰em dûkujeme!
Pokud jsme na nûkoho zapomnûli,

omlouváme se, pfiedem!
***

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080
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281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

Dary na tiskov˘ fond
a prosincov˘ fundraising

Je‰tû jednou dûkujeme v‰em, ktefií jste nás v
minulém roce podpofiili. Jednak to bylo dary na
tiskov˘ fond, jednak bûhem oslav 20 let Satellitu.
Bûhem nich jsme dostali od anonymního dárce
500 dolarÛ a rovnûÏ dr. Milo‰ Krajn˘ vûnoval
500 dolarÛ. 200 dolarÛ jsme dostali od
Masarykova ústavu. 122 dolarÛ od Katefiiny
Fisherové. 100 dolarÛ pak od dr. Ivo Uhlífie a
Slovenského divadla v Torontu. 50 dolarÛ od
Barunky Sheriffové, Franti‰ka Jeãmena, Laco
Kozáka, Olgy ZatovkaÀukové a pana Kfiesiny.
Dal‰í dárci, od kter˘ch jsme dostali 205 dolarÛ
jsou zaneseni v seznamu dárcÛ. V hotovosti
jsme napoãítali 664 dolarÛ. Podle na‰ich v˘poãtÛ
jsme vybrali 2641 dolarÛ.
V˘daje za pronájem haly, obãerstvení, licenci

na alkohol, alkohol, nealkoholické nápoje, kávu

Boris Nûmcov,
vÛdce ruské demokratické opozice v Torontu

Tento odpÛrce vladimíra Putina pfiijede
do Toronta 29. ledna 2012

 a odjede do Ottawy 1. února
The Economic Club organizuje s ním obûd

v Intercontinental Hotelu,
225 Front St. W.  31. ledna od 11:45 do 13:30.
Cena obûda je 79 dolarÛ. Bez obûda 30 dolarÛ

Je nutné se registrovat. Pro lístky volejte 416/306-0899 nebo na
internetu www.economicclub.ca

SchÛze CEEC je 31. ledna veãer, po které bude recepce pro
vefiejnost.

***
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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

Independently owned and operated brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268

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

Filip Kuba a Milan Michálek vydfieli vítûzství
Toronto-Ottawa 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

KdyÏ v 16. minutû torontsk˘ Lupul rozvlnil za zády Andersona po druhé ottawskou síÈku a Toronto
naprosto dominovalo ve v‰ech aspektech hry, nikdo by neãekal, Ïe se diváci v Hangáru, jak se v Torontu
fiíká Air Canada Centre radují naposledy a Ïe nakonec budou vítûzství oslavovat hostující Senátofii. Zvrat
utkání nastal sedm vtefiin pfied koncem první tfietiny, kdy Daniel Afredsson z nahrávky Milana Michálka
sníÏil na rozdíl jediné branky. PÛvodnû byla asistence pfii této brance pfiipsána i Filipu Kubovi, pozdûji
v‰ak byl jako druh˘ nahrávaã oznaãen Kyle Turris. Filip Kuba si v‰e vynahradil v 37. minutû, kdy vystfielil
od modré ãáry a puk se dostal aÏ k Loty‰i Daugavinsovi a od nûj k Jasonu Spezzovi, kter˘ vyrovnal.
Aãkoliv pomûr stfiel po ãtyfiiceti minutách byl 32:15 pro Toronto na ukazateli skóre byl stav 2:2. Hfiebíãek
do torontské rakve zatloukl v úvodu tfietí tfietiny opût Turris a domácí Maple Leafs se jiÏ z tohoto ‰oku
nevzpamatovali.
Milan Michálek, kter˘ zaznamenal v utkání svou devátou asistenci hodnotil utkání, v kterém Ottawa v 15.
minutû jiÏ prohrávala 0:2 takto:

MM: Nebylo to poprvé, co jsme v úvodu byli dole,
ale jiÏ se nám to hodnûkrát podafiilo otoãit. Dnes se
nám to vy‰lo opût. JelikoÏ to nebylo poprvé a
protoÏe máme siln˘ t˘m, tak si vûfiíme, Ïe to mÛÏeme
otoãit.
ABE: Jak moc byl dÛleÏit˘ moment, kdy jste
osm vtefiin pfied koncem první tfietiny poprvé
pfiekonali torontského Reimera?
MM: To bylo velice dÛleÏité, protoÏe Toronto bylo
v první tfietinû lep‰í, pfiehrávalo nás a vedlo o dvû
branky. My jsme se zvedli, fiekli jsme si nûco v ‰atnû
a pak jiÏ jsme hráli dobfie.
ABE: V 37. minutû rozhodlo o va‰í druhé brance
aÏ video, byli jste si jistí, Ïe branka bude platit?
MM: Byli, protoÏe Jason Spezza na stfiídaãce fiekl,
Ïe se dotkl puku hokejkou.
ABE: V závûreãné tfietinû Turis tfietí brankou
rozhodl utkání. Kdy jste si byli jistí s vítûzstvím?
MM: Bylo to stále pouze o gól, kdyby to padlo do
na‰í branky, tak by se hrálo opût od zaãátku.
ABE: Tato sezóna 23 branek dnes devátá
asistence, jak to hodnotíte?
MM: Jsem spokojen˘ a hlavní je, Ïe t˘m ‰lape.
Jsem rád, Ïe jsem zdrav˘ a doufám, Ïe to vydrÏí.
ABE: Nedávno probûhl souboj mezi bratry
Michálky, jak jste to pfiijali?
MM: My uÏ jsme na to zvyklí. KdyÏ jsme hráli v
Západní konferenci, tak jsme hráli proti sobû v

utkáních San Jose-Phoenix osmkrát za sezónu,
takÏe nic nového. Pûkné je, Ïe pfied utkáním jdeme
spolu na veãefii, Ïe se mÛÏeme vidût. I po zápase
se vidíme a pak si telefonujeme a hodnotíme to.
ABE: Budete hrát v Zápasu hvûzd, jaké je
oãekávání?
MM: Moc se na to tû‰ím. Bude to moje první utkání
a ke v‰emu pfied domácím publikem v Ottawû.
Pfiijedou rodiãe a kamarádi.
Spokojen˘ s tím, Ïe Ottawa uhrála dva body byl i
Filip Kuba, kter˘ je v souãasné dobû nejlep‰ím
ãesk˘m hokejistou v hodnocení plus/minus. Pfiiznal,
Ïe tyto statistiky moc nesleduje, dÛleÏitûj‰í pro nûj
je pohoda v t˘mu. Filip Kuba hraje v NHL od roku
1999, kdy nastupoval v dresu Floridy. Letos v
prosinci oslavil jiÏ 35 narozeniny. Tvrdí, Ïe mlad‰í
hráãi pfiinesou do muÏstva zdravou drzost a energii.
V˘hodou star‰ích hráãÛ je, Ïe do t˘mu pfiiná‰ejí
zku‰enosti a klid. Filip Kuba má rád zápasy v
Torontu, které mu pfiipomínají derby. Chtûl by si
je‰tû letos zahrát play-off. Pro zbytek sezóny je
dÛleÏité, aby se neprohrálo více zápasÛ za sebou.
Tû‰í se na pfiestávku bûhem zápasu hvûzd, kdy
hráãi budou ãerpat nové síly. Sám se chystá bûhem
této krátké pauzy jet na hory do Quebeku, kde jeho
syn sedmilet˘ syn Filip vyzkou‰í lyÏe. Dlouhá zima
v Ottawû je sice ke konci depresivní, ale krásné je
se projet po kanálu, kter˘ mûfií okolo deseti kilometrÛ.

Ale‰ Bfiezina-Toronto

Tomá‰ové ubránili vítûzství
Toronto-Montreal 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

V dÛleÏitém utkání se ãekalo na první branku aÏ do 19. minuty. Tomá‰ Plekanec protlaãil puk aÏ do
útoãné tfietiny, jeho stfiela sice nevy‰la tak, jak by si pfiál, ale René Bourque pfiekonal bezmocného
Gustavssona. JenÏe Canadiens se radovali z vedení pouh˘ch 29 sekund. Hned z prvního protiútoku, kdy
ujel Matthew Lombardi to bylo 1:1. V druhé ãásti utkání byla hra naprosto vyrovnaná a bylo jasné, Ïe kdo
vstfielí branku, ten pravdûpodobnû vyhraje. Rozhodující moment pfii‰el v 44. minutû po akci ‰panûlská
konexe Gomez-Diaz, kdy vystfielil druh˘ jmenovan˘ a puk skonãil za zády Gustavssona. O definitivním
v˘sledku utkání rozhodl Lars Elier osm minut pfied koncem utkání, kdyÏ objel branku a opakovanou
stfielou skóroval. Velkou postavou v dresu Canadiens byl Tomá‰ Plekanec. Tentokrát zaznamenal svoji
23. asistenci, ale daleko dÛleÏitûj‰í byl fakt, Ïe odmakal v‰echna oslabení. Sám to nepokládá za nic
v˘jimeãného. Bere to jako jeden z úkolÛ na ledû. Tomá‰ Kaberle odehrál 17:31 minut. Nûkolikrát se
pokusil vystfielit, ale celkovû nemá u spoluhráãÛ tolik pochopení, jako pfied ãasem v Torontu, kdy hodnû
bodoval za pfiesné pfiihrávky. Zde je nûkolik jeho postfiehÛ:

âím bylo toto utkání zvlá‰tní?
Hrál jsem zde dvanáct let a Toronto bylo m˘m

druh˘m domovem. Proti Montrealu to bylo derby
a teì jsem byl v druhé ‰atnû. Jsem rád Ïe mohu
hrát v kanadském t˘mu. Lidi zde mají rádi hokej.
VÏdycky je to zvlá‰tní atmosféra, kdyÏ hraji proti
muÏstvu, kde znám nejen v‰echny hráãe, ale i
vedení a kde mám spoustu pfiátel.
Jaké to bylo pfied utkáním?
Nemûli jsme mnoho ãasu, protoÏe jsme hráli

vãera v Pittsburghu, ale vidûl jsem zde fiadu
znám˘ch, s kter˘mi jsem si potfiásl rukou.
Jak se vám hraje s Tomá‰em Plekancem?
Tomá‰ je také z Kladna, takÏe se známe dobfie.

V˘born˘ hráã, trochu se po‰Èuchujeme v kabinû.
Jsem rád, Ïe mám nûjakého âecha v t˘mu.
MÛÏeme spolu promluvit ãesky. Je to pozitivní
hráã. Jedin˘ kdo nám rozumí je slovensk˘ brankáfi
Peter Budaj. Je to také v˘born˘ kluk. Jsem tu
teprve krátk˘ ãas, ale uÏ jsme spolu proÏili spoustu
krásn˘ch chvil.
UÏ jste si zvykl na Montreal?
Znal jsem Montreal docela dobfie. Za tu dobu,

kdy jsem byl v Torontu, jsme tam hráli kaÏd˘m

rokem nejménû tfiikrát. Je to evropské mûsto a
kousek od Toronta. Spousta pfiátel jezdí tam a
zpátky. Pouze jsem si musel najít nov˘ byt. Îivot
jde dál.
Jaká je ‰ance, Ïe se dostanete s Montrealem

do play-offs? Máte pomûrnû dost velkou
ztrátu.
·ance je vÏdycky. Musíme poráÏet hlavnû t˘my,

které bojují o osmou pfiíãku. To jsou ãtyfibodové
zápasy. KdyÏ se podafií del‰í ‰ÀÛra, tak je to hned
jiné.
Cítíte se lépe neÏ v Carolinû?
Urãitû se mi zde hraje lépe. Nûkdy to angaÏmá

nevyjde, jak si ãlovûk pfiedstavuje.
Jak vzpomínají v Carolinû na va‰eho bratra?
V‰ichni ho tam mûli rádi. Vyhráli tam Stanley

Cup, kdyÏ tam byl. âastokrát ho lidi pozdravovali.
Co dne‰ní zápas?
Oba t˘my vûdûly o kolik bodÛ jde a Ïe je to

dÛleÏit˘ zápas. My jsme proto nic neriskovali.
Hráli jsme s poji‰tûnou obranou. Gólman Carey
Price chytal v˘bornû. Podafiilo se nám v tfietí
tfietinû dát druh˘ a tfietí gól a pak uÏ jsme to
udrÏeli.
A motivace?
Stále stejná, vyhrát opût Stanley Cup.

Ale‰ Bfiezina-Toronto
***Tipsport extraliga 2011/12

1. Sparta 42 133:86 89
2. PlzeÀ 42 150:114 83
3. Pardubice 42 140:104 72
4. Budûjovice 41 111:100 72
5. Liberec 42 112:110 67
6. Vítkovice 41 113:111 62
7. Zlín 42 87:104 62
8. Tfiinec 42 113:107 59
9. Kladno 41 102:115 59
10. Litvínov 42 107:133 54
11. Brno 41 103:109 53
12. Slavia 42 104:127 51
13. Boleslav 42 93:125 48
14. K. Vary 42 110:133 45

Slovenská hokejová extraliga
1. Ko‰ice 42 150:95 86
2. Skalica 42 154:117 79
3. Slovan 40 134:98 78
4. Poprad 38 133:99 73
5. Zvolen 42 106:124 64
6. Trenãín 42 104:106 59
7. Îilina 42 100:119 57
8. Bystrica 42 98:108 53
9. MMartin 40 106:138 49
10. Nitra 42 104:158 33
11. Orange 20 10 15:41 2


