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âas plesÛ a masopustÛ
Vánoce jsou pryã a Velikonoce jsou daleko. Není ani období pÛstu, ale vánoãní svûtélka jiÏ zmizela. Noci se pomalu krátí, najednou si uvûdomujeme, Ïe svûtla je stále
víc. Jako kdybychom si chtûli zkrátit toto období. VÏdyÈ i únor má jen 28 dnÛ, kdyÏ není pfiestupn˘ rok jako letos. Je to období, kdy si kdysi krátil ãlovûk dlouhou chvíli
vyprávûním, ale ti bohat‰í také plesy. Ale to uÏ je dávno. Doba rozjímání a vyprávûní pfii draní pefií je dávno pryã. Pfiesto zde nûco zÛstalo, jako kdyby se lidem st˘skalo
po tûch ãasech, kdy si ãlovûk krátí dlouh˘ ãas a venku fiádí tfieskut˘ mráz.

VÏdy, kdyÏ sly‰ím o plese vybaví se mi film Vojna a mír
a Nata‰a Rostovová v roce 1805, kterou hraje Audrey
Hepburnová. Obãas vzpomenu i na svÛj maturitní ples,
ãi na dobu, kdy se vyrazilo na maturitní plesy spoluÏákÛ
ze základní ‰koly. Jako dûti kvûtin - hippies, jsme se
necítili vázáni spoleãensk˘mi konvencemi, ty platily
pouze pfii na‰em maturitním plese, ne v‰ak pfii plese
tûch druh˘ch; tam jsme se mohli vyfiádit a jít tfieba v
bíl˘ch kalhotách ãi v dÏínech.
Mûl jsem pocit, Ïe doba taneãních a plesÛ jiÏ dávno
minula a ejhle Kursy tance a spoleãenského chování
mají renezanci. Jakmile je dnes nûkde zápis do
taneãních, mládenci a panny jiÏ ãekají od ãasného rána
ve frontû. Dokonce v tûchto dnech chtûjí i v Montréalu
obnovit tento staroãesk˘ obyãej.
Stalo se jiÏ tradicí, Ïe v závûru ledna je Farní ples u
svatého Václava a v polovinû února sokolské ·ibfiinky.
Letos se mezi tyto dvû kratochvíle vklínil je‰tû televizní
ples The Golden Age Gala. Bylo pûkn˘m gestem od
farnosti svatého Václava, Ïe pfiesunula svÛj ples o
t˘den dfiíve, takÏe obû akce nekolidovaly.
·koda, Ïe Televizní ples byl narozdíl od
Svatováclavského v Mississauze, kam není snadné se
dostat mûstskou dopravou. Navíc v poslední dobû se
právû fiada hlavnû slovensk˘ch akcí odehrává v této
oblasti, takÏe zpohodlnûlí ToronÈané se pfii snûhov˘ch
vánicích nechají ãas od ãasu odradit závûjemi a
policejními protialkoholick˘mi kontrolami.
Ten, kdo se pfiece jen po vzoru pion˘rÛ Jacka Londona
bez psího spfieÏení dostal do Mississauga Grand

hudebník s trubkou pochází z vesnice s poetick˘m
názvem VíÈaz a dá se fiíci, Ïe zvítûzil i u pfiítomného
publika. Bûhem veãefie jsem se dovûdûl, Ïe zaãínal na
bicí, za kter˘mi ho nebylo vidût,  následoval akordeon,
odkud nebylo tûÏké pfiejít na klávesové nástroje. Z
Pre‰ova, pfies Ko‰ice a Michalovce pronikl i do
západního Slovenska, do Bratislavy. Následovalo
Rakousko a od roku 1997 zpívá profesionálnû. Pro ples
ho objevil Ján Kosiba, kdyÏ vystupoval v Chicagu. Jeho
Blueberry Hill byl nejlep‰í interpretací od roku 1965, kdy
jsem tuto písniãku sly‰el zpívat Louise Armstronga v
praÏské Lucernû. To v‰ak nebyl jeho slovensk˘ ctitel
je‰tû na svûtû. Tehdy Armstrongovi zazpíval spolu s
Evou Pilarovou trumpetista Jifií Jelínek Hallo Satchmo.
MoÏná, Ïe by bylo zajímavé, kdyby si tuto písniãku
Peter Armstrong Ondria rovnûÏ vyzkou‰el s Evou
Pilarovou a pak jsme to mohli porovnat.

Pfied ním v‰ak vystoupil Jirka Grosman a bûhem veãera
jsme si ho mohli poslechnout je‰tû nûkolikrát. Otázkou
je, pro koho byla vût‰ím záÏitkem módní pfiehlídka
Beaty Rajské, jestli pro muÏe nebo pro Ïeny. KaÏdá
skupina tuto kratochvíli chápe zcela jinak. MuÏe vût‰inou
potû‰í, kdyÏ toho má Ïena na sobû co nejménû, zatímco
Ïeny spí‰e hledí na jiné parametry. Beata Rajská se
pokusila o jak˘si kompromis, kter˘ jí vy‰el.

Banquet and Convention Centre, zakusil podobné pocity
jako dobyvatelé v roce 1905 v Dawson City. PfiipomeÀme
si, Ïe v té dobû zde Ïilo okolo 40000 obyvatel, zatímco
v roce 2006 jich tam bylo oficiálnû 1327, coÏ asi
odpovídá poãtu obyvatel Mississaugy na zaãátku století.
Chci tím fiíci, Ïe dostat se hezky do tepla, byl asi
podobn˘ pocit jako v Downtown Hotelu na Klondiku.
Ten, kdo se nezalekl vzdálenosti, byl v‰ak odmûnûn
nejen skvûl˘m biftekem k veãefii, ale i skvûlou hudbou;
vÏdyÈ sly‰et po pÛl století opût ArmstrongÛv hlas je
skuteãnû záÏitkem. Nebyl to sice Louis, ale Peter
Armstrong Ondria z v˘chodního Slovenska. Tento skvûl˘

Peter Armstrong Ondria

I takto se na plesu tančilo

Monika Stanislavová

Pokračování na str.7

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

Tel.: 416-439-0792

Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473
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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.

11. 2. (so) 18:00
Kachní hody

Re‰tauracia The Golden Pheasant
 733 Lakeshore Rd. Mississauga

Patrik Severa 905/781-9374
alebo Jan Kosiba 905/812-5503.

***
11.2. (so) 20:00

Bohemian Voyage
Michal Roháã

fiídí Mississauga Symphony
Hamerson Hall

***
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
***

25. 2. (so) 18:00
Kachní hody

Re‰tauracia The Golden Pheasant
 733 Lakeshore Rd. Mississauga

Patrik Severa 905/781-9374
alebo Jan Kosiba 905/812-5503.

***
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.

***
22.4. (ne) 12:00
Jarni festival

Sokol Toronto

We acknowledge the financial support

of the Government  of Canada through Canada Periodical Fund

 of the Department of the Canadian Heritage.

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.2.satellite1-416.com

www.2.zpravy.ca
www.2.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

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 $ 19,19 Kã
1 EURO 24,99 Kã
1 US $ 19,09 Kã
âNB - 6. 2. 2012

Kursovní lístek
100 Kã 5,24 CDN $
1 CDN $ 19,08 Kã
1 EUR 1,31 CDN $
1 CND $ 0,76 EURO
1 US $ 1,00 CDN $
1 CND $ 1,00 US $

Universal Currency Converter - 6. 2. 2012

SOKOL TORONTO
Vás srdeãnû zve na tradiãní

SOKOLSKÉ ·IB¤INKY
„Valent˘n“

Sobota  11.února 2012 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.
V hale kostela  Sv.Václava

495 Gladstone Avenue, Toronto
Informace, prodej  a zamluvení vstupenek:

 Kamila Bia  (416) 663 - 2382    Hana Jurásková  (905) 838 - 5269

PODùKOVÁNÍ
v‰em pfiátelÛm , znám˘m a ãtenáfiÛm Josefa ·kvoreckého.

Dûkuji za vfielé projevy soustrasti.
Urna s popelem zesnulého bude pietnû uloÏena na hfibitovû

Toronto - Necropolis, 200 Winchester Street, Toronto.
Datum zádu‰ní m‰e

a vzpomínkového setkání bude oznámeno dodateãnû.
Zdena ·kvorecká

Pozvánka pro krajany
Milí pfiátelé, váÏení zahraniãní âe‰i,
jménem Mezinárodního koordinaãního v˘boru
zahraniãních âechÛ bychom vás rádi pozvali na
konferenci Krajané a problém generací, která se
uskuteãní v Praze 26.-28. záfií 2012. Jak název
napovídá, budeme diskutovat o problémech stfiídání
generací v krajansk˘ch komunitách a o tom, jak
tyto problémy fie‰it. První dva dny budeme jednat
od 9 do 18 hodin v nové budovû Národního muzea,
v pátek 28. záfií pro vás pfiipravujeme kulturní
program v Praze. PfiedbûÏn˘ program, kter˘ bude
dále upfiesÀován, najdete na
 www.zahranicnicesi.com.
ZároveÀ vás prosíme, abyste informaci o konferenci
roz‰ífiili i ve svém okolí, na webov˘ch stránkách, ve
va‰ich tiskovinách apod. Registrace byla zahájena,
úãast mÛÏete jiÏ teì potvrzovat emailem
info@zahranicnicesi.com nebo písemnû na adrese
MKVZâ
K Zahrádkám 1289
15500 Praha 5
âeská republika.
Leto‰ní konference bude probíhat v rámci ‰ir‰ích
oslav Dne ãeské státnosti, kter˘ bude letos vûnován
âechÛm v zahraniãí. Oslavy vyvrcholí slavnostním
veãerem v Národním divadle, kterého se budete
moci zúãastnit 28. záfií ve 20 hodin veãer.
Tû‰íme se na shledanou v záfií.

Za MKVZâ
Ája VrzáÀová-Steindler

Miroslav Krupiãka
***

Pfií‰tího prezidenta
si zvolíme sami

Praha-právo (luk)-Zmûnu ústavy schválil po
Snûmovnû i Senát * Kandidát potfiebuje 50 tisíc
podpisÛ nebo 20 poslancÛ ãi 10 senátorÛ
UÏ za rok budou moci lidé poprvé v historii
âeskoslovenska a âeska sami rozhodovat o
nástupci Václava Klause na Hradû.

Pfiíslu‰nou ústavní zmûnu vãera po pûtihodinové
debatû schválil Senát, kter˘ potvrdil vládní návrh
schválen˘ jiÏ loni Snûmovnou. Pro zmûnu volby
prezidenta hlasovalo 49 ze 75 pfiítomn˘ch senátorÛ,
proti bylo 22. Zmûna pro‰la díky drtivé vût‰inû
zástupcÛ âSSD a ãásti ODS.

Ústavní zákony se v Senátu schvalují tfiípûtinovou
vût‰inou z pfiítomn˘ch. Tûsnû by v‰ak návrh pro‰el,
i za pfiedpokladu plné úãasti v‰ech 81 senátorÛ.

Nejãastûj‰ím argumentem odpÛrcÛ byla obava z
naru‰ení ústavního systému a varování, Ïe kandidáti
budou v pfiím˘ch volbách planû slibovat. Pfiitom
prezidentské pravomoci se nezv˘‰í. Hlava státu
mÛÏe vetovat zákony ãi zdrÏovat jmenování ãlenÛ
vlády a to se nemûní.

Naopak zastánci pfiímé volby zdÛrazÀovali, Ïe
obãané mají dostat moÏnost, jak více ovlivÀovat
politiku.

„V tomto smûru vûfiím lidem v âeské republice,
vûfiím voliãÛm, Ïe bude-li pfiímá volba, tak budou
vybírat prezidenta velmi zodpovûdnû,“ uvedl senátor
Jifií Dienstbier (âSSD).

Zastánci pfiímé volby také argumentovali ‰okem
ze zákulisních hrátek pfii volbû roku 2008 a varovali,
Ïe je snaz‰í „uplatit“ nûkolik zákonodárcÛ neÏ nûkolik
miliónÛ lidí.

Lidé budou prezidenta moci navrhnout sami, pokud
získají 50 tisíc podpisÛ. Jejich pravost má podle
návrhu „bûÏného“ provádûcího zákona namátkovû
kontrolovat ministerstvo vnitra.

Kandidáty mÛÏe navrhnout také nejménû deset
senátorÛ ãi dvacet poslancÛ. Volit se bude ve dvou
kolech jako do Senátu.

Vzhledem k tomu, Ïe Klausovi konãí mandát 7.
bfiezna 2013, volba se bude konat mezi 7. lednem
a 5. únorem, pfiesn˘ termín vyhlásí pfiedseda Senátu.

Hlava státu bude moci b˘t odvolána Ústavním
soudem na návrh tfiípûtinové vût‰iny Senátu a se
souhlasem tfií pûtin Snûmovny. Taková shoda je
tûÏko pfiedstavitelná. Dosud prezidenta za
velezradu mohl k soudu poslat pouze Senát bûÏnou
vût‰inou. Právû na faktickou neodvolatelnost
budoucího prezidenta upozorÀovali kritici návrhu.

Prezident uÏ novû také nebude moci sám udûlovat
takzvané abolice, tedy zastavovat bûÏící trestní
fiízení. Bude k tomu potfiebovat souhlas premiéra ãi
jím povûfieného ãlena vlády.

Naopak zÛstává pravomoc samostatnû vybírat
ãleny bankovní rady centrální banky. âSSD pfiitom
chtûla hlavu státu omezit souhlasem pfiedsedy
Senátu.

Proti pfiímé volbû se vyslovila napfiíklad ‰éfka
senátorÛ TOP 09 SoÀa Paukrtová. „Pfiímo volen˘
prezident s vlastním volebním programem se stává
v˘znamn˘m hráãem na politickém poli, a protoÏe v
âR existuje uzavfien˘ systém moci, mÛÏe posílit
pouze na úkor jiného orgánu, a zfiejmû posílí na
úkor vlády,“ uvedla.

***
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EVA
MESTICOVÁ

Certifikovaná
pfiekladatelka

emestic@hotmail.com

416/922-8786

Toronto, Ont.
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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

Koncert na památku  Josefa ·kvoreckého
Dne 25. ledna 2012 se konal v Toronto Centre for the Arts koncert na památku Josefa ·kvoreckého. V mozartovském veãeru
vystoupila Torontská filharmonie a po pfiestávce pfiipomnûl ãesk˘ velvyslanec inÏen˘r Karel Îebrakovsk˘ v˘znam Josefa
·kvoreckého jako ãeského spisovatele (foto z koncertu L. Soudek).

DÛm, ve kterém Zdena a Josef
·kvoreck˘ desítky let Ïili (a Zdena dosud
Ïije) a tvofiili, se nachází v jedné z
nejpûknûj‰ích torontsk˘ch ãtvrtí: ãtvrti
domÛ stfiedního vûku s pûknû
udrÏovan˘mi zahrádkami a tu a tam
krásn˘m obrovit˘m stromem. Je to
historick˘ dÛm a nejen proto, Ïe byl
poutním místem pro novináfie a
prominentní náv‰tûvníky z âech. Po léta
bylo vydavatelsk˘m a redakãním centrem
nakladatelství 68 Publishers na
Davenport Rd., nejv˘znamnûj‰í exilové
nakladatelství (ãímÏ nechci nijak
umen‰ovat zásluhy napfiíklad cury‰ského
nakladatelství Konfrontace, kde konec
koncÛ vedle SolÏenicyna vy‰el i
·kvoreckého Sedmiramenn˘ svícen),
zaloÏené v roce 1971. Jejich dÛm se
v‰ak nachází v Cabbagetownu, v nûmÏ
Zdena o Josefa nûkolik let peãovala a z
nûhoÏ dr. ·kvoreck˘ byl po Vánocích
pfievezen do nemocnice, kde za nûkolik
málo dní v ranních hodinách 3. ledna
2012 zemfiel.
Záznam o jeho literární ãinnosti v

Canadian Who’s Who patfií mezi nejdel‰í
v celé knize. Jsou v nûm uvedeny v‰echny
·kvoreckého knihy, mezi nimi: Zbabûlci,
Legenda Emo˝ke, Tankov˘ prapor,
Mirákl, Prima sezona, Pfiíbûh inÏen˘ra

lidsk˘ch du‰í, Dvofiák in Love, detektivní
romány o poruãíku BorÛvkovi, i pfiíbûhy
vraÏd, které Zdena a Josef napsali spolu,
poãínaje Brief Encounter with Murder
(Krátké stfietnutí s vraÏdou) v roce 1999.
Vût‰ina byla pfieloÏena do angliãtiny i
jin˘ch jazykÛ. Josef ·kvoreck˘ byl poctûn
mnoha cenami: Guggenheim Fellow,
Neustadt International Prize for Literature,
Governor General’s Award (za InÏen˘ra
lidsk˘ch du‰í), Order of Canada, ¤ád
bílého lva a hrst ãestn˘ch doktorátÛ.
·kvoreck˘ zaãal svoji torontskou

akademickou kariéru jako hostující docent
anglické literatury na Torontské
Univerzitû v roce 1968. V roce 1972 byl
jmenován mimofiádn˘m profesorem
anglické literatury a mimofiádn˘m
profesorem v Drama Centre a v roce
1975 profesorem. Zúãastnil se akcí
Centra pro evropská, ruská a eurasijská
studia, napfiíklad Semináfie o
âeskoslovensku. Také oba, Zdena i
Josef, mûli blízko k Novému divadlu:
Zdena byla zakládající ãlenkou Nového
divadla v roce 1970 (nem˘lím-li se,
zahrála si v Jiráskovû Lucernû, kterou
Nové divadlo zahájilo ãinnost) a Josef
pro divadlo napsal hru BÛh do domu.
Naposled jsme jim tleskali 29. kvûtna

minulého roku v divadle Mysteriously
Yours (tehdy se divadlo jmenovalo
Limelight Dinner Theatre - kde zanechal
v˘raznou stopu na ãeském i anglickém
divadle Adolf Toman). Veãer 29. kvûtna
byl - vedle rozlouãení s generálním
konzulem âR Richardem Krpaãem -
holdem Josefu ·kvoreckému. Vidûli jsme
film Rytmus v patách podle pfiíbûhu Josefa
·kvoreckého Malá praÏská mata hara,
kter˘ vydala v dubnu 2003 Literární
akademie (Soukromá ‰kola Josefa
·kvoreckého) jako první svazek edice
Josefa ·kvoreckého. Pfiíbûh líãí osudy
skupiny mlad˘ch lidí po komunistickém
puãi. V‰ichni skonãili ‰patnû s v˘jimkou
Dannyho Smifiického (alter ego Josefa
·kvoreckého), kterého si komunistick˘
funkcionáfi, kter˘ o zat˘kání rozhodoval,
nechával v záloze. Film konãí bolavou i
vzne‰enou vûtou zestárlého Dannyho
Smifiického: “Nikdy jsem si neodpustil,
Ïe jsem to pfieÏil.” Zdena a Josef
·kvoreck˘ pfii‰li úmyslnû pozdû a byli na
balkon vpa‰ováni zvlá‰tním vchodem.
KdyÏ se chystali k odchodu, Richard
Krpaã oznámil jejich pfiítomnost a sál
zaboufiil potleskem, kter˘ je‰tû vzrostl,
kdyÏ dr. ·kvoreck˘ smekl klobouk (kter˘

je‰tû nedávno kryl bujnou k‰tici) a
odcházel, opíraje se o pojízdn˘ vozík,
velkolep˘ (byl hluboce vûfiící katolík)
pokorn˘m pfiijetím svého lidského údûlu.
V posledních mûsících svého Ïivota se

tû‰il nadûjí, Ïe se najde dost finanãních
prostfiedkÛ, aby mohlo b˘t zfilmováno
jeho snad nejzávaÏnûj‰í dílo, Zbabûlci.
Smrt Josefa ·kvoreckého byla

zaznamenána svûtov˘mi medii, zvlá‰È
torontsk˘m tiskem a také veãerem v
Toronto Centre for the Arts.

Josef âermák
Atktualizováno redakcí Satellite a Internetov˘m

serverem CzechFolks.com Plus
***

TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.

Toronto, ON M6G 1M1
e-mail:

Tatratravel@hotmail.com
Vám ponúka

cestovanie
do celého sveta

Spolahlivo vybavíme!
Volejte

Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

Z koncertu v North Yorku

Velvyslanec Karel Žebrakovský

 Dal‰í koncert

Torontské
Filharmonie

se koná 23. února 2012
ve 20 hodin.

Hostující dirigent Scott Seaton
 z USA pfiedvede Beethovenovu

pfiedehru Coriolan.
Dále sólista, vítûz soutûÏe

mlad˘ch houslistÛ,
Timothy Choi provede
Mendehlsonuv koncert
pro housle a orchestr

a po pfiestávce usly‰íte Symfonii
ã. 2. Camille Saint-Saense.

Mlad˘ americk˘ dirigent Scott Seaton se
pfiedstavil loÀského roku ve velmmi

úspû‰ném koncertu
Torontské Filharmonie.

www.torontophilharmoina.com
Koncert slibuje stejnû vysokou úroveÀ

jako knocert na poãest
 Josefa ·kvoreckého.

***

Nokturna pokraãují
19 února 2012 v 17 hodin

v kostele sv. Václava
Dva mladí umûlci z Montrealu

Karel Karllíãek se svou chotí
Manou Shiraishi

Duo Ventepane
pfiedvedou skladby

Dvofiáka, Beethovena a Smetany.

 www.nocturnesinthecity.com
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Tam, kde není draho
Ruku na srdce, o kter˘ch místech na této planetû mÛÏete bez zaváhání tvrdit, Ïe tam
není draho? A kdyÏ uÏ to vyslovíte, najde se dozajista nûkdo, kdo vám bude tvrdit opak.
Ale vûfite nebo ne, existuje jedno takové jedineãné místo, o kterém se v tomto punktu
shodnou v‰ichni.
Vydáme se za ním do Jizersk˘ch hor, zvlá‰tního to pohofií sousedícího se samotn˘m

Krakono‰ov˘m královstvím. Pfiesto si tito hor‰tí sourozenci nejsou zrovna podobní.
Zatímco Krkono‰ím dominuje centrální hfieben vûtvící se do hfiebenÛ vedlej‰ích s
hlubok˘mi údolími po stranách, Jizerky tvofií plochá hornatina s v˘‰kou okolo devíti set
metrÛ nad mofiem. A z ní vystupují jen takové oblé kopeãky. Ten nejvy‰‰í v ãeské ãásti
hor je Smrk s kótou 1124 m n. m. Dnes se tu jiÏ opût tyãí rozhledna jako za ãasÛ
pfiedváleãn˘ch.

Terén je tu tedy pfiímo ideální pro jednu
konkrétní zimní kratochvíli, a sice pro takzvané
bûÏkování. Pod tímto termínem se skr˘vá jak
sportovní disciplína bûhu na lyÏích, tak i zimní
turistika. Jeho aktérÛm tu nehrozí laviny, jsou
v‰ak ãasto vystavení siln˘m studen˘m vûtrÛm,
kter˘m pranic nebrání v jejich rozpínavosti. V
zimnû se zdej‰í centrální ãást hor promûní v
jeden obfií stadion s bûÏeck˘mi rondy,
tangentami a radiálami se strojovû
upravovan˘mi lyÏafisk˘mi stopami pro
klasickou i bruslafiskou techniku. A v tûch
stopách se speciálnû kmitav˘mi pohyby
posunují dopfiedu, nûkdy také, selÏe-li
synchronizace, smûrem dolÛ, stovky
pestrobarevn˘ch komick˘ch postaviãek.
Máchají hÛlkami, vykopávají ‰tíhlá, v pfiedu
zaoblená prkénka a hlasitû pfiitom funí. Syrov˘
mraziv˘ luft jim proniká do plic, údajnû posilují
své zdraví s cílem b˘t krásnûj‰í, zdravûj‰í a
doÏít se del‰ího vûku. MoÏná i nesmrtelnosti.
A také vyuÏít nastfiádan˘ voln˘ ãas, pobavit
se.
A jelikoÏ bûÏkování je ãinnost individuální a

ãlovûk jest tvor spoleãensk˘, dlouho v tom
svém individualismu nevydrÏí. Snaha
komunikovat ve stopû jej v‰ak nemÛÏe
uspokojit, a tak se v‰elijak druÏí a na urãit˘ch
místech i shlukuje. A i z tohoto spoleãenského
dÛvodu vítá na trase obãerstvovací stanice

zvané zimní kiosky, kter˘ch se tu nachází
hned nûkolik. Fungují pfies den jen pár hodin
s nabídkou tepl˘ch nápojÛ, piva a su‰enek.
Oblíben˘ je samozfiejmû osvûdãen˘ grog, ale
také svafiené víno a hork˘ punã. Rozjafiení a
spokojení bûÏkafii pak vyráÏí dál na dal‰í
koleãko nádhernou horskou pfiírodou,
pfiípadnû k dal‰ímu kiosku, a tak dále pofiád
dokola. Mezitím vyfotí pár obrázkÛ sv˘ch pfiátel
na pozadí pohádkové zimní scenérie, aby se
doma, v zelen˘ch níÏinách, v pohodln˘ch
kfieslech vytopen˘ch obyvákÛ mohli náleÏitû
py‰nit a pfiedvádût.
A urãitû pfiitom nezapomenou na jeden extra

kiosek jakoby z jiného svûta. Najdete ho mezi
Jizerkou a Smûdavou na zaãátku cesty zvané
Promenádní. Odtud i jeho název Promenáda.
Najdete ho i podle povûsti, jeÏ ho provází. Jen
o nûm lze totiÏ na sto procent tvrdit, Ïe tu není
draho. Jen tady totiÏ platí, Ïe ceny si urãuje
sám zákazník. A to je ta rarita, která neznalé
zaskoãí, mnohé pobaví, ale leckteré také
usvûdãí ze spotfiebitelské negramotnosti. To
kdyÏ nedokáÏí urãit cenu jednoduchého
produktu, kter˘ kupují. Mohou b˘t sice na
chvíli rozãarováni vlastní neznalostí a
poãtáfiskou neschopností, ale stûÏovat si na
nepfiimûfienou cenu rozhodnû nemohou. A
napovûdût jim mÛÏe, tfieba naráÏkou, Ïe je
jsou z pfiíli‰ laciného kraje, jen jin˘ zákazník.
Inu, stále se jen potvrzuje, Ïe setkání s nûjakou
novou svobodou nás snadno dokáÏe rozhodit,
a pro nûkoho mÛÏe b˘t i dosti nepfiíjemné.
Nutí nás totiÏ k rozhodování, nutí nás pfiijmout
odpovûdnost.
Den se zatím nach˘lil, stíny ztmavly, a to

spolu s v‰udypfiítomnou bílou vytváfií zvlá‰tní
‰erotmu, která v‰e okolo zestejÀuje, stopy se
oãím ztrácí, terénní vlny zplo‰tí a zaváté stromy
jsou jako duchové vystupující neãekanû blízko,
nûkdy aÏ do cesty. V‰ak také poslední
vyznavaãi bûÏecké kratochvíle se jiÏ vytratili,
kiosky osifiely, ten tam je hlahol a smích okolo
nich. Obsluha posbírala odhozené kelímky, a
tak jen po‰lapan˘ sníh a oãÛraná zákoutí
svûdãí o cirkusu, kter˘ tu je‰tû pfied pár
hodinami panoval. Ale to platí jen do nejbliÏ‰ího
snûÏení, které v‰echny tyto stopy civilizaãního
fiádûní milosrdnû zakryje. A v‰e je pak zase
panensky ãisté a nevinné.

-©- m. petr, foto autor
leden 2012

***
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Seeking single female

live-in housekeeper.

Valid work permit and

driver’s licence required.

Must be fluent in a Slavic

language.

Call Didi @ 416/727-1305.
2101-05

Jednoduchou úvahou, Ïe nesãetné domácnosti hospodafií
s penûzi lépe neÏ zvolené vlády, jsme se v klubu Cicero
uradili, Ïe vybereme z nominovan˘ch filmÛ Oscara dfiíve
a lépe neÏ celá slavná filmová Akademie.
Hned po vyhlá‰ení kandidátÛ na nejlep‰í film roku 2011

jsme si jmenované filmy opatfiili, shlédli a ocenili, a na
vãerej‰í schÛzce ãlenstva klubu jsme vyhlásili na‰eho
mini-Oscara.
Hlasování organizoval Mervyn a vyslovil tato obecná

pravidla pro hodnocení mimofiádného filmu: „Za prvé, film
musí b˘t zábavn˘, protoÏe nikdo nechodí do kina za trest,
ale za zábavou. Za druhé, film musí diváka pouãit a roz‰ífiit
jeho obzor, protoÏe diváci jsou od nátury zvûdaví a
zkoumaví. A do tfietice, film musí ãlovûka povzbudit a
potû‰it, Ïe Ïivot má smysl a v˘chodisko z kaÏdé proÏluklé

situace.“ Shodli jsme se bez dlouhé ‰arvátky, Ïe vynikající
film musí shrnovat pobavení, pouãení a povzbuzení.
T˘den po zadání oscarovské soutûÏe jsme se se‰li v

kavárnû Book&Beans, Mervyn sesbíral od kaÏdého ãlena
klubu lístek s názvem nejlep‰ího filmu, spoãítal návrhy a
vyslovil v˘sledek na‰eho hlasování o nejlep‰í film roku
2011: „Hlasy dostaly jen dva filmy z nominovan˘ch, a to
rovn˘m dílem SpielbergÛv film War Horse (Váleãn˘ kÛÀ)
a film Midnight in Paris (PÛlnoc v PafiíÏi) od Woody Allena.“
Kolem stolu za‰umûlo spokojenû vzru‰ení, Ïe se ãlenstvo
klubu v prvním kole shodlo na v˘bûru dvou nejlep‰ích, coÏ
byl slibn˘ pokrok na klikaté cestiãce k nejlep‰ímu z
nejlep‰ích filmÛ roku 2011, a zároveÀ se vytvofiila bojová
linie, ze které vyplyne ná‰ finalista na Oscara.

S kapiãkou úsilí, Oscara jsme zvolili

Mervyn navrhl, aby allenovci, ktefií prosazují na Oscara
Midnight in Paris, vyslovili zdÛvodnûní: Peter Bernier fiekl,
Ïe Midnight je film jednoduch˘ a krásn˘ a hlavní my‰lenka,
Ïe nikdo není spokojen˘ s dobou, ve které Ïije a pfiál by si
Ïít v jiné dobû, ho okouzlila od poãátku do konce; Eva
fiekla, Ïe pûtiminutová exkurze po PafiíÏi pfiesvûdãivû
navodila atmosféru pro hledání nejhezãího mûsta na
svûtû a Jim dodal, Ïe film je ozdoben˘ nádhernou hudbou.
Gerry Labelle fiekl na obhajobu filmu War Horse, Ïe

SpielbergÛv film o hororech první svûtové války mu pfiipadá
unikátní v tom, Ïe váleãné utrpení hfiebce vtaÏeného do
váleãného ‰ílenství ho dojalo skoro více neÏ utrpení vojákÛ
v zákopech; Mervyn se pfiidal, Ïe osud konû chovaného
od hfiíbûte a pak zapfiaÏeného do dûlové lafety vleãené na
pahorek k palbû do lidí ho dojal k slzám a dodal, Ïe je
pfiesvûdãen, Ïe Ïádné oko v kinû nezÛstalo suché.
Nebylo tfieba rozebírat detaily tûchto dvou skvostn˘ch

filmÛ, a Peter Bernier první ustoupil z pozice Midnight in
Paris a fiekl, Ïe pfiipou‰tí, Ïe War Horse má vût‰í váhu pro
diváky na celém svûtû, Ïe válka je hnusn˘ podnik, a Ïe
mûní svÛj hlas ve prospûch filmu War Horse a jeho
rozváÏné stanovisko, Ïe proti válce se musí bojovat bez
ustání a lidé se musí probudit z dfiímot, protoÏe nebezpeãí
války je konstantní.
Eva fiekla, Ïe ta scéna ve filmu War Horse, kdyÏ spla‰en˘

kÛÀ je zapleten˘ do ostnat˘ch drátÛ mezi nepfiátelsk˘mi
zákopy je fenomenální; popsala jak se britsk˘ farmáfi plíÏí
k spoutanému koni a tak se potká s farmáfiem germánsk˘m
a spolu chtûjí osvobodit konû z drátûn˘ch pouÈ a potfiebují
nÛÏky na stfiíhání drátu, a Nûmec zavolá ke sv˘m zákopÛm:
„Hoìte mi nÛÏky na drát!“ a patero nÛÏek zasvi‰tí
vzduchem, protoÏe osvobozování konû probíhá pfied oãima
stovek pfiihlíÏejících nepfiátel spfiátelen˘ch nad skliãujícím
osudem spoutaného konû...
Shodli jsme se, Ïe pfiestoÏe Midnight in Paris je mimofiádnû

krásn˘ a chytr˘ film, Ïe Oscar patfií Spielbergovi a jeho
Váleãnému koni, a Ïe je to film roku i dekády.
A roze‰li jsme se s dobr˘m pocitem, Ïe jsme rozhodli, a

Ïe Akademie za mûsíc rozhodne stejnû jako ãlenové
klubu Cicero.
Pfieji hezké dívání a veselou mysl!

RosÈa Firla - Sudbury
***

Z filmu Válečný kůň Zdroj: fastertimes.com
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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

Lev Nikolajeviã Tolstoj ve své Vojnû a mír nepopisuje v‰echny sponzory na  plese.
Vzhledem k tomu, Ïe na‰e noviny mají o trochu ménû stran, rozhodli jsme se vzít
si z ruského velikána pfiíklad. V románu v‰ak obãas proskoãilo jméno nûkterého z
pfiíslu‰níkÛ moskevské aristokracie. Není to tak ãasto, Ïe se u jednoho stolu potkají
ãesk˘ generální konzul Vladimír Ruml, slovensk˘ ãestn˘ konzul Michael Martinãek
a  oba velvyslanci, jak slovensk˘ Milan Kollár, tak ãesk˘ Karel Îebrakovsk˘. Podle
spokojeného v˘razu v obliãeji ãeského velvyslance pfii tanci krátce po pÛlnoci jsem
mûl pocit, Ïe se dobfie baví, coÏ platilo i ve filmu Vojna a mír o Andreji Bolkonském.
Pro mne osobnû byla mil˘m pfiekvapením Monika Stanislavová. I kdyÏ se pfiiznám,
Ïe mne nadchla hlavnû zpûvem ‰ansonÛ od Edith Piaf. Slovenské písniãky mne
tolik nenadchly. Z té doby miluji písniãku od Marcely Laiferové Lampy uÏ dávno
zhasli a ta nebyla v jejím repertoáru.
Vrcholem veãera byla legenda Naìa Urbánková. Znovu jsme si mohli uvûdomit, jak
fantastické písniãky mûl Semafor se skvûl˘mi  texty Jifiího Suchého ãi Jifiího
Grossmanna. Do‰lo i k setkání Nadi Urbánkové s torontsk˘m Jifiím Grosmanem.
Dal‰í kuriozitou bylo, Ïe Naìa Urbánková jela z Toronta za dcerou Janou Fabiánovou
do Los Angeles. Byla potû‰ená, Ïe hereãka stejného jména se vyskytuje v Torontu.
Naìa Ïije v Îelivû, kter˘ se nachází deset kilometrÛ od Humpolce. Dodnes
premonstráti v klá‰tefie vzpomínají na její ‰vestkové knedlíãky, které jim pfied ãasem
vafiila. Stále jsou to její pfiátelé, kter˘m je vdûãná za to, Ïe jí pomohli, kdyÏ se cítila
v Ïivotû ‰patnû. Kromû klá‰tera se tam nachází kostel Narození Panny Marie. Podle
Nadi Urbánkové se tomuto místu fiíká Údolí ‰tûstí. JelikoÏ pochází z Podkrkono‰í z
Borovniãky, cítí se na Vysoãinû jako doma.
Naposledy jsem vidûl Naìu Urbánkovou v âechách, kdyÏ vystupovala s americk˘m
zpûvákem Georgem Hamiltonem IV. K jejímu pfiekvapení, kdyÏ hostovala vloni v
Ústí nad Labem se tam tento zpûvák neãekanû objevil. Dokonce jí zazpíval písniãku,
kterou pro ni napsal. Byl tam se sv˘m synem Georgem Hamiltonem V. a doma pr˘
má dokonce George Hamiltona VI.
Naìa Urbánková s úsmûvem fiíká, Ïe to u nich doma bylo jako u âechova, Ïe byly
tfii sestry. Tatínek jí v‰ak brzy zemfiel. Zpívala od dûtství, ale pro divadlo ji hlavnû
nasmûroval její uãitel, kter˘ si pozdûji vzal její sestru a s ní Ïije jiÏ ‰edesát let. Pan
uãitel vedl ochotnické divadlo a tak se zaãala její umûlecká dráha. Ráda hraje ve
filmu a má ho ráda, protoÏe si myslí, Ïe hrála v dobr˘ch filmech. BohuÏel

normalizace tûmto filmÛm nepfiála a v‰echny filmy byly zakázané nebo prostfiíhané.
Z ãesk˘ch reÏisérÛ mûla ráda Ladislava Rychmana, od kterého dostala první roli a
Jifiího Menzela, kter˘ ji obsadil v oskarovém filmu Ostfie sledované vlaky.
Naìa Urbánková je sama k sobû kritická, kdyÏ se najednou ozve v rádiu její
písniãka, tak ji to potû‰í, ale zároveÀ si uvûdomuje, jaké chyby tam tehdy dûlala.
V 72 letech by se chtûla pfiece je‰tû jednou, po ãtvrté, vdát, pr˘ v Torontu dostala
nabídku k sÀatku. Ani jednou to pfied tím nebyl církevní sÀatek. Pfiála by si zdraví
nejen pro sebe, ale hlavnû pro svou dceru, která je v Los Angeles.
V‰ichni tfii hosté pak vystoupili je‰tû v nedûli v nové restauraci u Zlatého baÏanta.
Doufejme, Ïe je uvidíme také nûkdy v Torontu a Ïe za nimi nebudeme muset aÏ do
daleké Mississaugy. Na ‰tûstí k cestû tam není zapotfiebí pas, ale staãí pouh˘
fiidiãsk˘ prÛkaz.

Ale‰ Bfiezina
***

âas plesÛ a masopustÛ
Pokračování ze str. 1

Pohoda při tanci krátce po půlnoci

Módní přehlídky Beaty RAjské
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Krátce pfied Vánoci roku 2011 jsem mûl ãest udûlat rozhovor
se Sonjou Bata. âlánek, kter˘ následuje, je dítûtem onoho
rozhovoru.
Pfiíbûh Ïivota Sonji Wettsteinové a Tomá‰e Bati  je jednou

z nejpûknûj‰ích pohádek druhé poloviny dvacátého a prvních
rokÛ dvacátého prvního století, jednou z nejpodivuhodnûj‰ích
verzí dávného pfiíbûhu o chlapci a dûvãeti, ktefií se setkali (boy
meets girl) krátce pfied vypuknutím druhé svûtové války.
Tomá‰, pûkn˘ urostl˘ mlad˘ muÏ, syn moravského ‰evce (v
deváté generaci), kter˘ si troufl zaloÏit podnik, jemuÏ bylo
dáno stát se nejvût‰ím rodinn˘m obchodním  mocnáfistvím na
svûtû (4700 prodejen a 60 továren na boty v tfiiceti zemích).
Sonja, jiskfiivá pÛvabná studentka architektury z historické
‰v˘carské rodiny. Ta rodina byla ve ‰v˘carsk˘ch dûjinách
vpravdû historická „nezadala si s Ïádnou“. Jednomu z jejích
dávn˘ch pfiedkÛ z otcovy strany (byl tehdy starostou Bernu)
se na konferenci, která v roce 1648 vyústila v Mír Westfálsk˘
podafiilo pfiesvûdãit Habsburky, aby uznali nezávislost
·v˘carska (·v˘carsko se prohlásilo nezávisl˘m státem
mnohem dfiíve, ale Habsburkové to odmítali pfiijmout jako
historickou skuteãnost - a kdo je mÛÏe vinit?); její otec,
George Wettstein, mlad˘ právník na zku‰ené v PafiíÏi, pracoval
pro obhájce Ïidovského dÛstojníka francouzské armády
Alberta Dreyfuse, nespravedlivû odsouzeného vojensk˘m
soudem pro velezradu k degradaci a k doÏivotnímu vyhnanství;
pozdûji - ãlánkem o v˘mûnû vûzÀÛ - urychlil roz‰ífiení agendy
âerveného kfiíÏe v oblasti ochrany váleãn˘ch zajatcÛ; a v roce
1943 zaloÏil ve svém mûstû Rotary Club. Sonjin tatínek a její
manÏel „se li‰ili skoro ve v‰em, ale oba byli vizionáfii, oba
chtûli zmûnit svût“.
To první setkání s romancí nic spoleãného nemûlo: Sonjin

tatínek, proslul˘ advokát, zastupoval zájmy BaÈovy rodiny ve
svûtû, a kdykoliv nûkdo z BaÈovy rodiny pfiijel do ·v˘car,
bydlel u jejích rodiãÛ. Jednou, pár let pfied válkou (to Sonja
byla velmi mladiãká), Tomá‰ (tehdy také hodnû mlad˘) pfiijel
na jednání se Sonjin˘m tatínkem (ale páni, ktefií pfiijeli na
jednání s tatínkem tehdy Sonju moc nezajímali), a ponûvadÏ
vedle domu Sonjin˘ch rodiãÛ bylo pûkné sáÀkování, rozhodl
se, Ïe si zasáÀkuje. A vyklopil se. A Sonja ho opra‰ovala a pfii
tom opra‰ování si uvûdomila, Ïe ten pûkn˘ mlad˘ muÏ,
kterého opra‰uje, je ten mlad˘ pán, kter˘ pfiijel na jednání s
tatínkem. Ale opravdu se poznali aÏ po válce, kdy Tomá‰
pfiijel z Kanady, kam pfiesídlil se skupinou zamûstnancÛ z
matefiského podniku ve Zlínû na jafie v roce 1939 a poloÏil
základy k vybudování prÛmyslového stfiediska v ontarijské
Batawû. Vzali se v roce 1946. Usídlili se v Torontu, a tak
zaãala podivuhodná odysea ãesko-‰v˘carské emigrantské
dvojice v zemi, kterou si Tomá‰ vyvolil, ponûvadÏ v jeho oãích
se v Kanadû prolíná kulturní dûdictví Evropy a dravá
podnikavost Spojen˘ch státÛ.
Zaãátky nebyly lehké. V roce 1946 vût‰ina Evropy i Asie se

jen pomalu vzpamatovávala ze zpusto‰ení druhou svûtovou
válkou; ãs. vláda, ovládaná komunisty, znárodÀovala BaÈovy
podniky v âeskoslovensku; soudní spor o vlastnictví BaÈov˘ch
podnikÛ ve svûtû, veden˘ v nûkolika zemích mezi Tomá‰em
a jeho maminkou na jedné stranû a nevlastním bratrem
zakladatele BaÈovy firmy, Janem BaÈou, na druhé stranû, se
teprve naplno rozbíhal. Tomá‰ byl ‰Èastn˘, Ïe vedle sebe mûl
Ïenu tak unikátních vlastností, jakou byla Sonja, která plnû
sdílela jeho sen dobudovat BaÈovu v˘robní a prodejní síÈ
svûtovû a v Kanadû vytvofiit novou organizaci kolem
batavského stfiediska. Byla si vûdoma, jak mnoho jejímu
manÏelovi záleÏelo na tom, aby byl hodn˘m následovníkem
svého otce. Aãkoliv svého otce ztratil v roce 1932 pfii letecké
nehodû, kdy mu bylo 17 let, ãasto na nûj myslel a vidûl v nûm
vzor pro svÛj Ïivot, „jednou z jeho starostí (jak to Sonja v
nûkterém interview formulovala) bylo, aby svého otce
nezklamal“. ZtotoÏnil se i s jeho ideou zodpovûdného
kapitalizmu. Pfii oslavû 100. v˘roãí zaloÏení BaÈovy obuvnické
organizace v Praze v kvûtnu 1994, se Tomá‰ pfiihlásil k
odkazu svého otce (pfieklad z anglického textu): „SluÏba je
samotn˘m Ïivotem obchodu. Ekonomick˘ v˘kon je dÛleÏit˘ -
bez nûho nemÛÏeme pfieÏít, ale není jedinou zodpovûdností
dne‰ního obchodního dûní. Skuteãn˘m úkolem obchodní
ãinnosti je odevzdat sluÏbu v˘robou a prodejem produktÛ,
které uspokojují potfieby a poÏadavky spoleãnosti a souãasnû
b˘t - spolu s komunitou a vládními orgány - organizací peãující
o blaho obãanÛ.“ (Touto pasáÏí bylo pfiedznamenáno i zahájení
série pfiedná‰ek, nesoucích Tomá‰ovo jméno, o
Zodpovûdném kapitalismu, organizované spoleãnû Schulich
School of Business, York University  v Torontu a Univerzitou
Tomá‰e Bati ve Zlínû, v  Art Gallery of Ontario 19. února
2010). Tomá‰ a BaÈova rodina vidûla obchod a podnikání
jako vefiejn˘ závazek pfiispívat vytvofiením hospodáfiského
rozvoje k blahobytu lidstva na celém svûtû.
Jako ãlenka fieditelské rady a viceprezidentka Bata Shoe

Company Sonja byla integrální partnerkou ve v‰ech
Tomá‰ov˘ch v˘znamn˘ch rozhodnutích. Jejich kanceláfie
sousedily a Tomá‰ moudfie spoléhal na Sonjinu mimofiádnou
inteligenci (v dobû, kdy Ïeny nebyly obecnû povaÏovány za

dostateãnû pokroãilé ve svém v˘voji, aby muÏi brali jejich
ekonomické názory váÏnû), ale i na její profesionální expertizu,
její fascinaci obuví vãetnû historie v˘voje bot v rÛzn˘ch
zemích a také na její porozumûní vlivu západní prÛmyslové
v˘roby (vãetnû v˘roby BaÈov˘ch závodÛ) na lokální v˘robu.
Nûco, v ãem klíãila idea budoucího muzea obuvi.
Tomá‰Ûv pfiístup k podnikání (kapitalista se sociálním

svûdomím) byl jednou z pfiíãin (byl také mlad˘, pûkn˘, mûl
hezké chování), proã Sonja v Tomá‰ovi na‰la zalíbení (krásné
slovo s biblickou ozvûnou). Od mládí obdivovala lidi, jejichÏ
Ïivot mûl úãel, a Tomá‰ chtûl vylep‰it svût. Její instinkt pro
módní pfiemûny a nemalé podnikatelské nadání byly pro

osudÛ. Pfiíli‰ ãasto spoléhají na vládu, Ïe jim zamûstnání
opatfií, místo aby se dívali kolem sebe a hledali pfiíleÏitosti pro
uplatnûní sv˘ch talentÛ a své energie. Po jejím soudu
pracovních pfiíleÏitostí bude v budoucnosti ub˘vat a iniciativa
jednotlivcÛ ve vytváfiení vlastní hospodáfiské základny bude
tím dÛleÏitûj‰í.
Sonja vidûla svût z mnoha úhlÛ. Svût chud˘ch, ktefií mûli co

dûlat, aby nûjak propluli Ïivotem, i svût bohat˘ch a mocn˘ch.
Na sv˘ch cestách se setkala s prezidenty a pfiedstaviteli státÛ
a posbírala skoro v‰echny pocty, které svût mÛÏe nabídnout.
Mezi nimi: Officer of the Order of Canada, Shoe Person of the
Year (1985), Woman of the Year (North York Chamber of
Commerce), McClure International Service Award, Canadian
Business Hall of Fame, CESO Award for International
Development, B?Nai B?rith Humanitarian Award, Silver Medal
of the United Nations Environmental Programme. A sedm
nebo osm ãestn˘ch doktorátÛ od kanadsk˘ch a americk˘ch
univerzit (Sonja si poãtem nebyla jistá a také se s úsmûvem
zmínila, Ïe jeden znám˘ jí dal na vûdomí, Ïe on má skuteãn˘
doktorát).
Co sama ve své práci povaÏuje za nejdÛleÏitûj‰í? Zasévat

semínka, peãovat o nû, aby vzklíãila a uchytila se a pak dát
pfiíleÏitost jin˘m. Jedním z jejích nejúspû‰nûj‰ích
rozsévaãsk˘ch poãinÛ byla uÏ zmínûná organizace Junior
Achievement, která jí dûlá velkou radost. A aby si nûkdo
nemyslel, Ïe du‰evní zahradnická práce je vÏdycky snadná,
pfiipomene vám, Ïe je ãasto nesnadné rozsévat semínka i ve
vlastní rodinû.
Napfiíklad Bata Shoe Museum. Sonja zaãala boty po svûtû

sbírat uÏ v ãtyfiicát˘ch letech a v sedmdesát˘ch letech prostory,
kde se boty skladovaly, byly pfieplnûné. ¤e‰ení? Muzeum
obuvi. A proã ne Bata Shoe Museum? Sonja mûla fu‰ku svoji
rodinu pfiesvûdãit, Ïe to je - jak budoucnost dennû dokazuje
- fantastick˘ nápad. Ale Sonja se snadno nevzdává a díky její
schopnosti vyhrávat i prohrané bitvy, je Toronto o jeden ‰perk
bohat‰í. Napadlo mi, jak obrovská to musela b˘t práce: najít
pozemek v samém stfiedu Toronta, zajistit financování nejen
na zakoupení pozemku a stavbu budovy, ale nákup bot
prakticky v‰ech dob a v desítkách zemí, a chod muzea ne na
mûsíc, ne na rok, ale na desetiletí. Bata Shoe Museum
(navrÏené proslulou firmou Moriyama&Teshima) bylo
slavnostnû otevfieno v roce 1995. ¤ídí je Bata Shoe Museum
Foundation zaloÏená v roce 1979. Oficiální úãel muzea?
Leták muzea ho popisuje takto: “The Bata Shoe Museum
Collection zkoumá, do jaké míry boty, víc neÏ kter˘koliv jin˘
osobní pfiedmût, zrcadlí zpÛsob Ïivota, kulturu a zvyky lidí,
ktefií je nosili.”
Sonja nevidí muzeum ãistû jako majetek její rodiny. V jakési

mystické formû toto muzeum patfií v‰em, kdo se zaslouÏili o
jeho vybudování a jeho kaÏdodenní bûh (dlouhá léta jednou
dobrovolnou prÛvodkyní byla Hana Pelnáfiová), v‰em, ktefií
pfiicházejí, aby se pouãili nebo potû‰ili touto skvûlou sbírkou
pfiedmûtÛ prozaicky nezbytn˘ch (nepochybnû pomáhaly
vyhrát váleãné bitvy i zápasy v kopané ãi hokeji, ale i baletní
soutûÏe), ale i dovr‰ujících krásu Ïenské nohy ve vûãné hfie
Evy s Adamem.
Sonja (a v tom byl jejím mentorem Tomá‰) odmítá Ïít v

minulosti: kaÏd˘ z nás prohrál i vyhrál pár bitev, kaÏd˘ z nás
poznal bolest i radost, ‰tûstí i zoufalství. To krásné  a dobré
v nás pfieÏívá, to o‰klivé a nedobré nezmûníme. Minulost
nezmûníme,  a jestliÏe se do ní vracíme, pl˘tváme energií i
ãasem. A vÏdycky je nûco pfied námi, nov˘ cíl, dal‰í moÏnost
zasít semínko a pomáhat mu klíãit. Velká vût‰ina - pokud se
toho doÏije - po osmdesátce uÏ nemá energii na dal‰í v˘boje.
To ov‰em neplatí o Sonje. Urãila si je‰tû jeden úkol. Odkoupila
od BaÈovy spoleãnosti kolem Batawy 1600 akrÛ pÛdy, kde
plánuje vybudovat prÛmyslové a rezidenãní stfiedisko. Dlouho
se zdálo, Ïe problémy jako tfieba pfiísun vody projekt znemoÏní.
Ale oblastní i mûstské úfiady jí vy‰ly vstfiíc, Sonja dala
dohromady plánovací t˘m a mezi pracovními náv‰tûvami v
torontském muzeu a cestami do Evropy nebo do Indie dává
tváfi svému moÏná nejvût‰ímu projektu.
Sonjinou pfiedstavou ‰tûstí (vedle toho kfiehkého, osobního,

romantického ‰tûstí, o kterém napsal Adolf Heyduk v roce
1879 (DûdÛv odkaz), Ïe je “mu‰ka jenom zlatá”) je b˘t
uÏiteãná, plánovat nové projekty, vylep‰ovat svoje okolí,
pomáhat lidem.  Miluje pfiírodu (“pfiíroda je zázrak“), tisíckrát
pfii pohledu na noãní nebe pocítila, jak nepatrn˘ je kaÏd˘ z nás
tváfií v tváfi vesmíru, ale vûfií (“náboÏenství je nejintimnûj‰í
osobní záleÏitostí kaÏdého ãlovûka”), Ïe v nádhefie vesmíru a
v tajemství Ïivota je skryt úãel nad na‰e chápání (v této
filozofii je v dobré spoleãnosti: Einstein, Churchill). V‰ichni
máme povinnost slouÏit Ïivotu, chránit na‰i planetu …a nikdy
se nepoddat. Nádhern˘ ãlovûk, Sonja Bata. Majetek a jméno
BaÈovy rodiny jistû pomohly. Ale ta tvÛrãí jiskra je Sonjina.
Stejnû jako Ïivotní filozofie. Stejnû jako stálost cíle. Málem
jsem zapomnûl dodat, Ïe Sonja a Tomá‰ vychovali tfii dûti
(Sonja: “Mûli jsme pomoc”). V roce 2001 pfiedali vedení
BaÈov˘ch podnikÛ synovi Tomá‰i Jifiímu (Thomas George).

Josef âermák - Toronto
* * *

Sonja Bata

jejich spoleãn˘ cíl uskuteãnit sen Tomá‰ova otce - obout
kaÏdého muÏe, Ïenu a dítû na svûtû - nemal˘m pfiínosem.
Aãkoliv cel˘ spoleãn˘ Ïivot dûlali spoleãná obchodní rozhodnutí
(a Tomá‰ své nápady, my‰lenky a fie‰ení problémÛ zkou‰el
na Sonje), jejich manÏelství slavnû pfietrvalo (Tomá‰ to
pfiisuzoval tomu, Ïe nemísili lásku s obchodem). A spolu
proÏili okamÏiky tak velkolepé, jak˘m bylo ku pfiíkladu triumfální
pfiivítání ve Zlínû po pádu komunizmu.
Oba mûli silné sociální vûdomí, Sonja byla a je pfiesvûdãena,

Ïe obãané demokratick˘ch zemí mají mravní povinnost dát
své talenty a ãas do sluÏeb sv˘ch komunit a aãkoliv její
úspûchy v obchodní sféfie jsou pozoruhodné (zasedala -
vedle Bata Shoe Company - ve správní radû spoleãností tak
v˘znamn˘ch jako Alcan Aluminum Limited, Canada Trust a
Canadian Commercial Corporation), ponûkud blednou ve
srovnání s v˘sledky její ãinnosti lidumilné.
Její práce v charitativních organizacích v oborech vzdûlání,

zdravotnictví a Ïivotního prostfiedí má sotva obdobu. Zastávala
funkce pfiedsedkynû National Design Council, kde její pfiínos
Kanadû byl zvlá‰È v˘znamn˘, ponûvadÏ se zaslouÏila o
roz‰ífiení sortimentu materiálÛ ve v˘robû produktÛ (napfiíklad
do té doby se ve v˘robû nábytku pouÏívalo dubové dfievo),
pfiedsedkynû a ãestné pfiedsedkynû World Wildlife Fund
Canada (organizace, která vÏdycky mûla speciální koutek v
jejím srdci), pfiedsedkynû Governor’s Council, North York
General Hospital, The Council for Business and the Arts
Canada, zakládající pfiedsedkynû Bata Shoe Museum v
Torontu, pfiedsedkynû organizace Junior Achievement (v
této organizaci dosud zastává funkci ãestné pfiedsedkynû pro
Evropu (mimofiádnû se pro tuto organizaci exponovala v
Rusku, kde Junior Achievement má pÛl milionu ãlenÛ),
zastávala funkci ãlenky správní rady Art Gallery of Ontario a
v˘znamné funkce v Shastri Indo-Canadian Institute
(organizace zaloÏená tehdej‰ím kanadsk˘m guvernérem
Rolandem Michenerem pro v˘mûnu profesorÛ mezi Indií a
Kanadou), Council for Canadian Unity, Canadian Club of
Toronto a Girl Guides World Finance Committee, je zakládající
ãlenkou Toronto French School a byla Governor of York
University. A také je ãestn˘m kapitánem kanadského
námofinictva (pokfitila jednu loì) a ãlenkou správní rady Royal
Military College v Kingstonu. Její zájem o vûci vojenské má
kofieny v jejím rodném ·v˘carsku, kde mladí lidé povaÏují za
povinnost (v demokracii obãané mají nejen práva, ale také
povinnosti) slouÏit v armádû, i kdyÏ jejich zemû neplánuje
váleãná taÏení ani neoãekává pfiepadení (i Hitler respektoval
její neutralitu), ale hraje roli stráÏkynû pofiádku v zemi a
zachránkynû ÏivotÛ i majetku v oblastech ohroÏen˘ch
pfiírodními katastrofami. Imponuje jí v˘chovn˘ systém Royal
Military College, nejen pro zdÛrazÀování pojmu cti, ale i pro
v˘mûnu rolí (studenti se uãí jeden den rozkazy dávat, a druh˘
den pfiijímat). Sonja vidí - z vojenského, ale také z
hospodáfiského hlediska - obrovsk˘ v˘znam Arktidy, kudy v
budoucnosti  moÏná povede nejdÛleÏitûj‰í obchodní cesta na
tomto kontinentû.
Zábûr jejích zájmÛ si uvûdomíte, kdyÏ se rozhovofií o ‰kolství

(vidûla ho zblízka na v‰ech kontinentech). Domnívá se, Ïe
slabostí vzdûlávacího systému v‰ude na svûtû je nedostatek
pozornosti základním ekonomick˘m potfiebám. Vidûla - hlavnû
v zemích donedávna komunistick˘ch, ale nejen
komunistick˘ch - pasivnost mlad˘ch lidí ve vytváfiení vlastních

Generální konsul R. Krpač a manželé Baťovi

v roce 2007
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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

V˘stava: Maria Gabánková
 Memento Mori

Leto‰ní v˘stava (od 4. do 26. února 2012) Marie Gabánkové v torontské galerii Loop (jíÏ
je Maria jedním ze zakládajících ãlenÛ) je do urãité míry tématicky pokraãováním její
loÀské kvûtnové v˘stavy Podobenství tûla v Hradci Králové pod zá‰titou kanadské
velvyslankynû v âeské republice, Valerie Raymond.
Marie v˘stavu sdílí s Libby Hague, torontskou umûlkyní, promovanou absolventkou fine
arts programme na Concordia University v Montréalu, mezi jejíÏ samostatné v˘stavy
patfií Sympathetic Connections v minulém roce v Art Gallery of Ontario a v roce 2010
v˘stava s kouzeln˘m názvem We were young and still believed in heaven (Byli jsme mladí
a je‰tû vûfiili v nebe) v Gallerie Circuaire v Montréalu.

Gabánková je nepochybnû jednou z nejplodnûj‰ích, nejnápaditûj‰ích a nejúspû‰nûj‰ích
kanadsk˘ch malífiek (uãí kresbu, malbu a portrétování na Ontario College of Art and
Design University a zasedá v porotách, je zvána na diskuse a panely): její bibliografie
uvádí záznamy na CBC, v Novém zábûru, Toronto Star, Canadian Art, Sketch, Hamilton
Spectator, Právo, Satellite, Canadian Art Review, Lidové noviny, Nov˘ domov, Star
Phoenix (Saskatoon), Christian Week, The Catholic Register (Montréal), Finale Daily
(PlzeÀsk˘ filmov˘ festival)...

Na této v˘stavû (vûnované památce Václava Havla, Josefa ·kvoreckého a Mariina otce,
vancouverského malífie Jozefa Gabánka) Maria vystavuje 11 obrazÛ. Vût‰ina jich byla
inspirována sochami Matyá‰e Brauna (1684-1738), kter˘ po studiích v Salcburku cestoval
po Itálii, odkoukal leccos od Gian Lorenza Berniniho ãi Michelangela Buonarrotiho, a v
roce 1710 zaloÏil v Praze vlastní, v˘bornû prosperující dílnu s ‰esti tovary‰i (bohaté slovo).
Svût - jak se zdá - nezaãal b˘t rozhnûvan˘ dnem na‰eho narození. V âechách na‰el
mecená‰e v hrabûti Franti‰ku ·porkovi, pro kterého vytvofiil pfied ‰pitálem v Kuksu 24
soch Ctností a Nefiestí a plastiky v pfiilehlém pfiírodním areálu zvaném Betlém. A do tûch
skulptur se Maria Gabánková zakoukala a loni v kvûtnu a ãervnu s nimi strávila nûkolik
dnÛ. Po návratu do Toronta podle nich vytvofiila malífiské variace, které jsou doplnûné
dvojicí obrazÛ Flowers of Mystic Rebirth (Kvûtiny mystického znovuzrození),

Obrazy z v˘chodoãeského Kuksu poãínají malbou Memento Mori - Contemplation
(Pamatuj na smrt - rozjímání); pfiímo sálají Ïivoãi‰nou energií, která nûkter˘m z úãastníkÛ
zahájení v˘stavy vyrazila dech a pro jiné potvrdila jejich pfiesvûdãení, Ïe mezi portrétisty
má Maria Gabánková málo rovn˘ch (její obrazy najdete v soukrom˘ch i vefiejn˘ch
sbírkách v Kanadû, USA, JiÏní Koreji a v Evropû). Maria sama vidí obrazy Ïensk˘ch
postav, mlãících nebo jeãících, oscilovat mezi zármutkem a nadûjí, Ïivotem a smrtí.  Jejich
vnitfiní tajemství a napûtí vykfiesávají záblesk nadûje, svûtlo, které rozptyluje tmu. Noha
smûjící se Ïenské skulptury, která vítûznû stojí na lidské lebce je symbolem vítûzství nad
smrtí.

Jedenáct˘ obraz na v˘stavû Memento Mori, Spoleãn˘ v˘slech, je inspirovan˘
videozáznamem rozhovoru Václava Havla s (dne‰ním) kardinálem Dominikem Dukou,
kter˘ byl odvysílán 1. ledna 2012 v âeské televizi. Oba vzpomínají na okamÏiky, kdy
mohli spolu hovofiit pod záminkou, Ïe hrají ve vûzení v osmdesát˘ch letech ‰achy. Na
ztvárnûní svalÛ jejich tváfií a hlavnû na zachycení v˘razu v jejich oãích si Gabánková
vyhrála. Zcela jasnû se tito muÏi nesoustfieìovali na svoji hru. Ani se nezdá, Ïe by jejich
hovor byl zvlá‰È pfiátelsk˘. Havel se snaÏí Duku o nûãem pfiesvûdãit. Duka se dívá stranou
a v˘raz na jeho tváfii i v oãích - alespoÀ mnû se to tak zdálo - vyjadfiuje nûco mezi
lhostejností a na‰tváním. Asi se m˘lím. Znamenit˘ obraz. (Autorka k tomu fiíká, Ïe
nechtûla do obrazu, kdy dva muÏi vzpomínají na spoleãn˘ pobyt ve vûzení, vná‰et úsmûv,
i kdyÏ ten se také bûhem rozhovoru objevil; pozn. red.).  Pozoruhodná v˘stava.

Josef âermák
***

Na památku Jozefa Gabánka,
Václava Havla a Josefa ·kvoreckého

Z výstavy v Loop Gallery: Vzájemný výslech - Václav Havel a Dominik Duka
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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

Jméno Pavla Taussiga mohou ãtenáfii v Kanadû znát z
nakladatelství 68 Publishers z knih Blbé, ale na‰e a
Jedineãná svätá - Nereálne príbehy z reálneho socializmu.
Osmasedmdesátiletého autora jsme mohli vidût v nedûli
5. února 2012 v The Papermill Theatre v Torontu. Pavel
Taussig proÏil konec druhé svûtové války v Osvûtimi, coÏ
bylo vzpomenuto v úvodu veãera, kter˘ pfiipravili manÏelé
Tóthovi a Ivan Zná‰ik. V první ãásti pofiadu úãinkovali Ivan
Rázl, Du‰an Tóth, Sonja Veg a na saxofon hrála Bea
Lábiková. V druhé ãásti veãera pak s autorem rozmlouvala
Sonja Veg.
Bûhem pfiestávky jsem Pavla Taussiga poprosil o krátk˘
rozhovor.
ABE: Na jak dlouho jste v Torontu?
PT: Pfiijel jsem minulou stfiedu a ve stfiedu odjíÏdím. Du‰an
se o nás pûknû stará. Ukázal nám Toronto, italskou ãtvrÈ,
vidûl jsem Art Gallery of Ontario a pochopitelnû i Niagaru.
ABE: Do roku 1968 jste Ïil v Bratislavû, kde teì
pÛsobíte a co soudíte o souãasné situaci na Slovensku
PT: Od roku 1968 jsem ve Frankfurtu na Mohanem. Na
Slovensko nejezdím tak ãasto jako do Prahy. O situaci tam
nemám dostatek informací. To, co vím je z druhé ruky a tak
to nechci hodnotit. Pravidelnû ãtu Lidové noviny a
Neviditelného psa. Pro slovenskou televizi nemám satelit
a rozhlas nemohu poslouchat, protoÏe mám v kaÏdém
uchu zafiízení pro nedosl˘chavé.
ABE: Na ãem nyní pracujete?
PT: Letos mi má vyjít román, kter˘ se odehrává v Bratislavû.
Román se jmenuje Hana a odehrává se to v letech 1956-
1958 v nakladatelství. Byla to doba mého mládí, coÏ bylo
krásné, ale bylo to mizerné období, které se zlep‰ilo aÏ v
období PraÏského jara. Jak to dopadlo si v‰ichni dobfie
pamatujeme.
ABE: Co se vám na Frankfurtu?
PT: Je to odjakÏiva kfiiÏovatka cest. Zde na‰li azyl v‰ichni
pronásledovaní aÈ z náboÏensk˘ch nebo politick˘ch
dÛvodÛ. VzpomeÀme tfieba hugenoty, jindy to byli zase

katolíci, které nûkdo odnûkud vyhánûl. Proto tam mûli i
dobr˘ vztah k nám emigrantÛm. KdyÏ se nám narodily
dûti, tak to bylo je‰tû jednodu‰‰í, protoÏe ty chodily do
nûmeck˘ch ‰kol. Není to nejhezãí mûsto, ale dá se tam Ïít.
Navíc sociální demokrati mûli dobré vzpomínky na První
republiku, kdy v ní mnozí nalezli pfiístfie‰í.
ABE: V Torontu vám vy‰ly dvû knihy, víte na stálo
nakladatelství 68 Publishers?
PT: Místo samotné jsem nevidûl, ale poslal jsem paní
·kvorecké pozvánku, bohuÏel má teì jiné starosti.
A je‰tû, jak Pavel Taussig v druhé polovinû veãera popsal
cenzuru pfied rokem 1968: „V redakci Roháãe, kde jsem
pracoval od roku 1964, jsme byli v‰ichni naladûni na
stejné vlnové délce. Usilovali jsme se kritizovat pomûry,
tak jak to cenzura dovolila. VÏdy se v‰e nepodafiilo, jak
jsme si pfiáli. Roháã i Dikobraz mûly pfiezdívku Úsmûvy
strany a vlády. Obû tiskoviny podobnû jako Pravda a Rudé
právo patfiily pod ÚV. V tûch dobách cenzura existovala,
ale nebylo to jako za První republiky, Ïe zÛstalo po
vyhozeném ãlánku prázdné místo, ale muselo se to nahradit
nûãím nov˘m. Nikdo tak nemohl zpozorovat, Ïe tam nûco
chybí. Navíc se ani nesmûlo prozradit, Ïe to vyhodila

Portrét Pavla Taussiga

cenzura, protoÏe ta oficiálnû neexistovala. KdyÏ tedy
neexistovala, tak nemohla ani nic zakázat. Prakticky to
vypadalo tak, Ïe ãíslo mûlo vyjít ve ãtvrtek, ale jiÏ v pondûlí
muselo b˘t celé ãíslo na Hlavní správû tiskového dozoru
na Októbrovom námestí v Bratislavû. Tam byli zamûstnanci
ministerstva vnitra, ktefií se na ãlánky a obrázky podívali a
to, co smûlo jít do tisku, orazítkovali na zadní stranû
zelen˘m razítkem. Tam bylo písmeno a dvû ãíslice, coÏ byl
kód pfiíslu‰ného úfiedníka, kter˘ ruãil za to, Ïe ãlánek není
státu nebezpeãn˘. V‰echny pfiíspûvky se musely dávat
dvakrát. Ty, co orazítkovali, ‰li do tisku a kopie zÛstala na
Úfiadu tiskového dozoru. Takto bylo moÏné zjistit, jestli se
v ãláncích nic nezmûnilo, popfiípadû jestli tam byly udûlané
dohodnuté zmûny. KaÏd˘ t˘den s tfiesoucími se koleny
nama‰íroval ‰éfredaktor a jeden sluÏbu konající redaktor
na Októbrové námestí, kde jim fiekli, která slova mají
‰krtnout nebo Ïe z fieditele musí udûlat ‰kolníka a pak Ïe
to pÛjde. To se dûlo dopoledne a odpoledne se musely
neschválené texty nahradit jiÏ pfiedem schválen˘mi, aby
se nestalo, Ïe by i ty nové nové nebyly schváleny. Takto
to chodilo aÏ do jara 1968, kdy cenzura pfiestala existovat.
Pak jsme z tûch zadrÏen˘ch vûcí udûlali jednu dvoustranu
a vysvûtlili jsme, proã nûco nemohlo vyjít. KdyÏ jsme to
skládali, tak uÏ to skoro nikdo nechápal. Cenzofii totiÏ ve
v‰em vidûli nûco ‰pinavého. TakÏe se jim nedalo vyjít
vstfiíc. Velice ãasto se také mûnila kritéria. Jednou nám
zakázali nûjak˘ vtip o Vatikánu, coÏ jsme nechápali a
stra‰nû dlouho trvalo neÏ jsme se dovûdûli proã. Koneãnû
jsme dostali zdÛvodnûní: âeskoslovensko potfiebovalo
obilí z Kanady a kdosi se za to musel zaruãit. Nikdo
nechtûl, kromû Vatikánu a soudruzi za to slíbili, Ïe nûjak˘
ãas nebudou dûlat ateistickou propagandu. To jsme ov‰em
netu‰ili, ale za dva t˘dny uÏ to bylo dovolené.
Dodám jen jednu pfiíhodu z roku 1968. Tehdy se konala
diskuse ve Slovanském domû v Praze mezi marxisty a
kfiesÈany a filosof Milan Machovec vyprávûl následující
pfiíbûh: „Mám rad‰i âapka neÏ Havlíãka, ale volali do
jednoho ãasopisu z Úfiadu tiskového dohledu, Ïe jiÏ to
nemusí posílat pfiíspûvky v dvojím vyhotovení, ale pouze
jednou. A víte, co oni jim odpovûdûli: ‚Jdûte do prdele!‘“ A
tehdy sklidil potlesk, jak od kfiesÈanÛ, tak i od neznabohÛ.
Vnûj‰í cenzura byla skuteãnû v roce 1968 zru‰ena. Po ní
pfii‰lo moÏná je‰tû nûco hor‰ího: Noviny byly pokutovány
následnû za v‰e, co by mohlo b˘t protistátní a sebecenzura
a vnitfiní cenzura udûlaly na dvacet let divy.

Ale‰ Bfiezina
***

Pavel Tausig a Sonja Veg
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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
***

V souãasné dobû
vystavuje zde Standa Sedlák

Povídka Ing. Jany Fafejtové
Ahoj Robine, zítra musím odevzdat ãe‰tinskou
semestrální práci, která má lidsky
charakterizovat nûkoho z mé rodiny a
samozfiejmû, Ïe nic nemám. Prosím tû, po‰li
mi nûco struãného, co by ‰lo pouÏít, celé jsem
to chtûl pÛvodnû toãit kolem babiãky - posílám
ti to k nahlédnutí - je to jen v úplnû syrovém
stavu ale i tak je uÏ jisté, Ïe to nejsem schopen
napsat a tím ménû takhle odevzdat. Prosím
tû, urãitû se mi je‰tû dnes ozvi a dík

·imon.
Taneãní byly otravné, holky se chovaly

jako slepice, pofiád nûco mlely a navíc byly
v‰echny nechutnû pfielité k˘blem voÀavek.
Nemohl jsem se nikdy doãkat, aÏ bude konec
a budu moct jít domÛ a zbavit se jich. Byl
jsem tam vlastnû jen kvÛli babiãce, která
neustále mluvila o tom, Ïe bych se mûl do
tûch ‰ílenej kurzÛ pfiihlásit, Ïe to patfií ke
spoleãenskému vzdûlání. Z tohohle jejího
dÛvodu mi jasnû vychází, Ïe v na‰í rodinû
toho spoleãenského vzdûlání je dost
poskrovnu. Moje máma neumí tancovat
vÛbec, do nûjak˘ch taneãních sice chodila,
ale fiíkala, Ïe to tam bylo pûknû hust˘ a Ïe
byla ráda, kdyÏ to skonãilo. O tátovi také
nevím, Ïe by nûjak pfiekotnû nûkdy tancoval.
Dûda neumí ani krok a hrdû se k tomu hlásí.
TakÏe zb˘vá babiãka, ta by asi pro tancování
dala kus Ïivota. Umí i tance, které se snad
neuãí ani v tûch taneãních jako tfieba
charleston, dÏajv a nûco co naz˘vá besedou.
Je‰tû jsem nikdy nena‰el odvahu, abych se jí
zeptal co to vlastnû ta beseda je, mám totiÏ
váÏné obavy, aby mû to tfieba nechtûla uãit.
Dûda jí ov‰em její taneãní záliby záhy
dokonale pfiekazil. Ov‰em jako prav˘
gentleman jí nabídnul samozfiejmû dokonalou
náhradu v podobû fotbalov˘ch utkání. Ale
tam narazil, protoÏe babiãka povaÏuje fotbal
za nûco úplnû zbyteãného a nezajímavého,
co jen bere lidem ãas, protoÏe chlapi dokáÏou,
jak fiíká, hodiny a hodiny jen ãumût, vleÏe na
gauãi a ãekat na nûjakej ‰ourák, - je samo
sebou, Ïe pouÏila tenhle v˘raz - a drÏet v ruce
ovladaã a otvírák na pivo anebo v˘vrtku na
víno. Babiãka tomu samozfiejmû vÛbec
nerozumí a nemÛÏe tedy pochopit, co se v
ãlovûku odehrává, kdyÏ se míã octne v
soupefiovû bránû. V tomhle je babiãka hodnû
naivní. Babiãka je ale i trochu prohnaná, ona
je totiÏ schopná se pouãit o fotbale a
jednotliv˘ch hráãích v literatufie a na internetu
a pak udílí hodnocení, nad kter˘mi zÛstává
rozum stát. A dost ãasto má informace dfiíve
neÏ já a dûda a to my dva jsme pravideln˘mi
náv‰tûvníky fotbalov˘ch utkání a Ïe má pfied
námi informaãní náskok nás docela parádnû
‰tve. KdyÏ dûda zakoupil pro sebe a pro mne
permanentku na slávistické zápasy, tak
babiãka vyÏadovala proplatit od dûdy i svÛj
díl a chtûla sumu za dûdu i za mne. Dûda jí
nabízel nov˘ pfiepychov˘ papiÀák, jehoÏ cena
tak nûjak kopírovala ten jeden podíl. Babiãka
se mu vysmála, tak jí ty prachy radûji dal za
oba. Dokonce mu tehdy fiekla, Ïe koupû
papiÀáku je skoro tak dokonalá jako kdyÏ si
Slávie dá vlastence. ¤ekla „Vlastence“ - ãte‰
dobfie! UÏ nûkolikrát mû docela ‰okovala
sv˘m vyjádfiením na adresu nûkter˘ch
pfiedních hráãÛ. Tfieba Tomá‰ ¤epka pro ni
vÛbec není jen „Àákej“ ¤epka, prostû ho má
pfieãten˘ho, moÏná víc neÏ sparÈani. O
trenérovi Slavie Strakovi, ví také první
poslední, jen nepfiizná nikdy, kam na ty
informace chodí. Jen jednou fiekla, Ïe sleduje
na internetu fotbalové reportáÏe on-line,
protoÏe jí baví jaká je to vût‰inou obrovská
bezmocnost z minuty na minutu - takhle to
pfiesnû pojmenovala! „Bez-moc-nost“ to si
dobfie pamatuju. K narozeninám mi dala knihu

o ¤epkovi a byla s jeho vûnováním. Jak to
zajistila, nefiekla.
Babiãka dobfie vafií a také její svaãiny jsou

vytfiíbenost sama. Babiããina svaãina je nûco
jako dokonalé jídlo na celodenní ‰kolní v˘let
na Karl‰tejn., asi tak pro dva nebo tfii v˘letníky.
KdyÏ svaãinu pfiipravuje, tak skoro po kaÏdé
nadává, a umí to docela jadrnû, pfiesto si
myslím, Ïe ji pfiipravuje ráda a Ïe je to jen
taková její image, urãitû hlavnû sleduje, abych
nemûl ve ‰kole hlad anebo si mohl odpustit
blafy v menze. A to nadávání vÛbec neberu
váÏnû, to k babiãce patfií. Nemám rád cucavé
bonbony a z nich hlavnû nenávidím ha‰lerky
a jim podobné. To babiãka moc dobfie ví a tak
je prÛbûÏnû kupuje a hlídá jejich doplÀování
v zavafiovaãce, do které je pfiesypává. Ke
kaÏdé svaãinû mám pfiibalenej jeden ten
odpornû pálivej bonbon a pfiiznávám, Ïe
nemám sílu ho vyhodit a tak ho nakonec celej
vycucám. Babiãka se mnû zákefinû ptává, jak
mi chutnal bonbon a vykládá mi, Ïe moc
dobfie ví, jak je hnusnej, ale Ïe mi ho pfiibaluje,
aby mû ochránila pfied ka‰lem. Kecá, ale co
mám dûlat, kdyÏ jinak jsou ty její svaãiny
bezchybné.
Ahoj kámo, pfieãetl jsem si to a dávám Ti za

pravdu, Ïe tohle odevzdat nemÛÏe‰. Já nic
nemám, co bych ti mohl poslat, jen snad
radu. Opi‰ nûkde z internetu charakteristiku
babiãky BoÏeny Nûmcové a udûlej z ní babiãku
mûstskou, vynechej nûjaká ta její setkávání s
panem mlynáfiem a jin˘mi, co se zastavovali
na Starém Bûlidle na kus fieãi, to je totiÏ zcela
nevhodné. Urãitû tam mÛÏe‰ nechat v nûjaké
podobû psy, ale nepfieÏeÀ to s nûjakou láskou
k nim. Stále musí‰ mít na mysli, Ïe je tvoje
babiãka mûstsk˘ ãlovûk. TakÏe by byl pes
lep‰í jen jeden a pozor na rasu - mûl by to b˘t
nûjak˘ men‰í pes. Vynechej sbírání a su‰ení
bylin a nahraì ho láskou babiãky k pûstování
kytek. Zvol vhodné odrÛdy, myslím si, Ïe by
byly dobré buì nûjaké rÛÏe, hortenzie anebo
kytky pokojové a balkónové ale urãitû
kvetoucí. MÛÏe‰ se tam zmínit také o ovocn˘ch
stromech, ale opatrnû, fiíkals, Ïe je babiãka
vztekem bez sebe ,kdyÏ vidí va‰e stromy celé
roky neo‰etfiené. Nech tam románek Kristly a
toho jejího Míly a napi‰, Ïe je babiãka
seznámila tfieba v taneãních a Ïe má pro nûco
takového slabost. Urãitû nevynechávej
bláznivou Viktorku, modelovû ji pouÏij, tfieba
jak má tvá babiãka dobré srdce a pravidelnû
nav‰tûvuje nûkoho v nûjaké léãebnû nebo v
dûcáku. Urãitû také zapoj paní knûÏnu, mÛÏe

to b˘t tfieba nûjaká stará dáma Ïijící v cizinû
s kterou si tvá babiãka pravidelnû pí‰e a
nav‰tûvují se - z takovéhoto vztahu musí
vykukovat spoleãenské postavení tvé babiãky
a navíc jsi mi fiíkal, Ïe za babiãkou jezdí
nûkdo z kanadského Toronta a amerického
Los Angeles. PouÏij urãitû postavu komtesy
Hortenzie a její zálibu v malování, fiíkals
pfiece, Ïe tvá babiãka taky obãas pomaluje
nûjaké plátno a dokonce olejov˘mi barvami
a Ïe má i kamarádku akademickou malífiku,
od které nûjaké obrazy vlastní. Urãitû vynechej
skuteãnost, Ïe babiãka pouÏívá pfii malování
jedl˘ olej na smaÏení, to je totiÏ zcela
dekadentní. To babiããino vyvafiování a
pfiípravu svaãin oslab na minimum. Místo

toho mÛÏe‰ napsat, Ïe babiãka sleduje trendy
zdravé v˘Ïivy, hubnoucí procesy a nepatrnû
i celebrity. MÛÏe‰ tam vylhat i nûjakou zálibu
v ruãních pracích, ale opatrnû, nûco
moderního, tfieba patchwork, v Ïádném
pfiípadû ne nûjaké vfietánko. Naopak, urãitû
pfiidej babiãce punc fotbalového znalce. AÏ
to v poãítaãi dokonãí‰ a okopíruje‰, tak to
dokonale vymaÏ, babiãka by to nikdy nemûla
ãíst a ví‰ pfiece, Ïe umí ‰mejdit v souborech.
Jo a je‰tû, neuvádûj Ïádná ta moudra ze
Starého Bûlidla o úrodû, o poãasí, o pefiíãku
za plotem, to uÏ by se k tvé technicky vzdûlané
babiãce moc nehodilo.

Ahoj Robin
***

Semestrální práce
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

9. 2. 2012 v 22:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

23. 2. 2012
Uzávûrka: 14. 2. 2012

Nebe a dudy
Toronto-Pittsburgh 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Dvojzápas mezi Torontem a Pittsburghem pfiinesl dvû zcela rozdílná utkání. V prvním, plném chyb, vedli toront‰tí v
patnáct minut pfied koncem jiÏ 4:1, ale domácí dokázali pfii závûreãné power-play vyrovnat a vyhrát na samostatné
nájezdy. O 24 hodin pozdûji se naopak ãekalo na chybu soupefie, která nepfiicházela a tak bylo jasné, Ïe kdo vstfielí
branku vyhraje. To se nakonec podafiilo torontskému MacArthurovi ‰est minut pfied koncem, kdyÏ dokázal udûlat i kliãku
jinak bezchybnému náhradnímu brankáfii Pittsburghu Johnsonovi. HostÛm se pak jiÏ nepodafiilo pfiekonat skvûlého
Reimera v domácí brance a nakonec ztratili oba body. Zbynûk Michálek strávil na ledû 20:49, coÏ bylo spolu s Orpikem
a Letangem nejvíce ze v‰ech. Zbynûk Michálek vysvûtluje rozdíl obou utkání takto:

ZM: Souhlasím s tím, Ïe vãera nám zápas moc nevy‰el
nezaslouÏili jsme si vyhrát, ale nakonec jsme vyhráli.
Dneska jsme naopak hráli dobfie. Vût‰inu zápasu jsme byli
snad i lep‰ím t˘mem, ale prohráli jsme. Je to nespravedlivé,
ale takov˘ je sport.
ABE: Jak˘ je to pocit jít za stavu 0:1 pût minut pfied

koncem zápasu na trestnou lavici?
ZM: Tak kaÏdé vylouãení mrzí, v kterémkoliv okamÏiku.

Obzvlá‰tû, kdyÏ chybûlo právû tûch pût minut do konce a
my jsme se pfiipravovali na závûreãn˘ nápor. BohuÏel
rozhodãí to zapískal a asi to faul byl.
ABE: Máte hodnû ãasu na ledû. Spolu s Orpikem a

Letangem nejvíc. Jak jste spokojen s tímto vytíÏením?
ZM: Docela jsem spokojen. Mám obrannou roli a tak

trávím hodnû ãasu v oslabení a pfii bránûní. KvÛli tomu mne
sem vzali a tak si nemohu stûÏovat.
ABE: Jak˘ zápas je pro vás v˘hodnûj‰í? Obrann˘

jako dnes anebo zápas nahoru dolÛ jako vãera…
ZM: Urãitû jako dnes, to je na‰e hra. Takto hrajeme jako

t˘m. Vãera mûlo Toronto asi tfiicet pfiíleÏitostí skórovat.
Takhle musíme hrát i zbytek sezóny.
ABE: K utkání nastoupila obû muÏstva s brankáfisk˘mi

dvojkami, pfiesto u vás byl lep‰í Johnson neÏ Fleury…
ZM: Nefiekl bych, oby byli dobfií, ale vãera jsme vyhráli

právû kvÛli skvûlému v˘konu Fleuryho. Kdybychom
prohrávali pfied koncem 0:6 nebo 0:7, tak by se nikdo
nemohl divit. Fleury nás podrÏel vãera a Johnson dnes.
Brent Johnson dlouho nehrál, takÏe to bylo pro nûj tûÏké,
ale ‰koda, Ïe jsme pro nûj neuhráli vítûzství.
ABE: Otázka, která se vine jako ãervená niÈ v‰emi

sdûlovacími prostfiedky - Sidney Crosby…
ZM: O tom bylo popsáno jiÏ mnoÏství papíru, ale doufáme,

Ïe nám je‰tû pomÛÏe. V‰ichni mu drÏíme palce a doufáme,
Ïe bude brzy hrát.
ABE: S Ottawou, kde hraje vá‰ bratr hrajete o play-

offs?
ZM: To není jen Ottawa, tam hraje více t˘mÛ. My jsme

jeden z nich, zrovna tak jako Ottawa. Zápasy jsou vypjaté
a rozhodují maliãkosti. Bude to jistû boj aÏ do konce, ale
nejen mezi námi.

Ale‰ Bfiezina-Toronto
***Zbyněk Michálek

Po jedenácti letech
Toronto-Edmonton 6:3

Jako kdyby pfieskoãila jiskra z Utkání hvûzd, která se
vyznaãují tím, Ïe trestná lavice je pouhou formalitou,
podobnû bezstarostnû se hrálo v pondûlí v Torontu.
Rozhodãí bûhem ‰edesáti minut ani jednou nezamífiili
k trestné lavici, coÏ se naposledy v Torontu stalo 28.
bfiezna 2001 pfii utkání Toronto-Boston a v samotné
NHL 2. dubna 2010 v zápase New Jersey-Chicago.
âili obû utkání v závûru sezóny, kdy uÏ o nic ne‰lo. V
Torontu v pondûlí naopak ‰lo o hodnû. Maple Leafs,
ktefií v sobotu vysoko porazilo Ottawu, jde o postup do
Stanley Cupu ve V˘chodní konferenci, Edmonton by
vítûzstvím mohl uchovat nadûji pro postup v Západní
konferenci. Pfii tom utkání bylo vyrovnané aÏ do 37.
minuty, kdy torontsk˘ Lupul vstfielil pátou branku.
Nakonec v˘sledek 6:3 neodpovídal pomûru sil na ledû.
Rozdíl byl také mezi obûma ãesk˘mi hokejisty ve
sluÏbách Edmontonu, zatímco Ale‰ Hemsk˘ získal za
úãast na ledû -4 body, Ladislav ·míd +3, není divu, Ïe
byl po utkání sdílnûj‰í neÏ jeho kolega z útoku:
L·: První tfietina jsme zaãali dobfie, rychle jsme ‰li

do vedení vytvofiili jsme si i nûjaké ‰ance, ale první
dvû torontské útoãné fiady jsou v˘borné a dávají
góly, ale i pfiesto to bylo po první tfietinû nerozhodné.
Ve druhé tfietinû jsme vypli a ve tfietí tfietinû jsme to
jiÏ nedotáhli.
ABE: Nebyl problém v brance?
L·: Nemyslím si. Dubnyk je v˘born˘, Vychytal

nám nûkolik dÛleÏit˘ch vítûzství. I dnes mûl nûkolik
dobr˘ch zásahÛ.
ABE: Ve ãtvrtek Gagner proti Chicagu, kdy

Edmonton vyhrál 8:4, zaznamenal osm bodÛ,

zaÏil jste jiÏ nûco podobného?
L·: NezaÏil a myslím si, Ïe jiÏ nezaÏiji, tohle bylo

nûco neskuteãného. Jsem rád, Ïe se mu to povedlo,
je to v˘born˘ hráã. Má v˘borné ruce, pfiehled na
ledû. Celá útoãná fiada hrála skvûle. Eberle je v ní
jedním z klíãov˘ch hráãÛ.
ABE: Byl jste draftován Anaheimem, nyní

hrajete v Edmontonu, jak˘ je rozdíl mezi tûmito
t˘my?
L·: Já jsem toho tam moc nenahrál. Po prvním

roce mne vymûnili. Rozdíl mezi Amerikou a Kanadou
je znaãn˘, kanadská mûsta hokejem Ïijí. Máme
skvûlé fanou‰ky. Na kaÏd˘ zápas je vyprodáno, i
kdyÏ se nám tfieba nedafií.
ABE: Vedení NHL chce zmûnit systém, hráãská

asociace je proti, jak se na to díváte vy?
L·: Nevím, ani o tom moc nehovofiíme. Zatím to

nepro‰lo v hráãské asociaci. Pro nás by to bylo
zfiejmû více cestování. Pro mne je dÛleÏit˘ v˘sledek,
probojovat se do play-off a je mi jedno s k˘m budu
ve skupinû.
ABE: Jak se o takové zmûnû diskutuje v hráãské

asociaci?
L·: KaÏd˘ t˘m má v asociaci svého zástupce. Pak

jednotliví zástupci hlasují.
Ale‰ Bfiezina - Toronto

***

âeská hokejová extraliga
1. Sparta 47 148:98 96
2. PlzeÀ 46 162:122 92
3. Pardubice 47 157:118 80
4. â.Budûjovice 47 124:115 80
5. Liberec 47 127:123 75
6. Vítkovice 47 130:134 69
7. Zlín 47 100:115 69
8. Tfiinec 47 130:125 67
9. Kladno 47 114:127 67
10. Brno 47 125:125 64
11. Karlovy Vary 47 122:143 57
12. Litvínov 47 119:150 57
13. Ml. Boleslav 46 103:137 56
14. Slavia 47 115:144 55

Pfied uzávûrkou
Slovenská tabulka: 1. HC Ko‰ice 47/92, 2. HK 36
Skalica 47/89, 3. Slovan Bratislava 45/89, 4. HK
Poprad 43/83, 5. MsHK Îilina 47/69, 6. Dukla
Trenãín 47/67, 7. HKM Zvolen 47/65, 8. HC
Ban.Bystrica 47/61, 9. MHC Martin 45/49, 10. HK
Nitra 47/42, 11. HK Orange 10/2.

***
·védské hry: ·védsko-âesko 1:2 po sam.
nájezdech, Finsko-Rusko 0:2 hráno za
dvanáctistupÀového mrazu na Olympijském
stadionu v Helsinkách pod ‰ir˘m nebem pfied 25000
diváky.

***
Luká‰ Pfiibyl, druh˘ nejmocnûj‰í muÏ Sparty, byl
nalezen ve ãtvrtek odpoledne mrtev.

***


