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Nad‰enci, na které by se nemûlo zapomínat
V dûtství, kdykoliv jsme odjíÏdûli vlakem do
severov˘chodních âech z nádraÏí PrahaTû‰nov, ﬁíkali rodiãe, Ïe jedeme z Denisova
nádraÏí. Nejprve zmizel název nádraÏí,
pozdûji i krásná secesní budova.
Doma mi vysvûtlili, Ïe ãeské dûjiny do roku
1526 sepsal Franti‰ek Palack˘, od roku 1526
to byl Francouz Ernest Denis. JestliÏe o
Palackém padla obãas zmínka, na Ernesta
Denise se pomalu zapomnûlo. Neprávem.
Patﬁil ve své dobû k prorokÛm
ãeskoslovenské samostatnosti, pocházel ze
staré francouzské protestantské rodiny.
Imponovala mu postava Mr. Jana Husa.
Narodil se 3. ledna 1849 v Nimes a zemﬁel
den po sv˘ch 72. narozeninách v lednu
1921. V roce 1920 nav‰tívil âeskoslovensko,
kde se mu dostalo triumfálního uvítání. Díky
jemu vznikla na Sorbonû katedra slavistiky a
historie slovansk˘ch národÛ, která nesla
jméno Katedra Ernsta Denise. Profesor Denis
byl spolupracovníkem T. G. Masaryka a
Edvarda Bene‰e.
Podobn˘ vztah jako mezi Ernestem
Denisem a Tomá‰em Garriguem Masarykem
pﬁed vznikem âeskoslovenska byl i mezi
kanadsk˘m profesorem H. Gordonem
Skillingem a Václavem Havlem pﬁed pádem
komunismu, a právû Skillingovo 100. v˘roãí
narození si pﬁipomnûli úãastníci
minisymposia v Munkovû centru na
Torontské univerzitû.
·koda, Ïe se úãastníci minisymposia
vûnovali dvûma postavám, dvûma
profesorÛm na torontské univerzitû: H.
Gordonu Skillingovi a Josefu ·kvoreckému,
protoÏe kaÏd˘ z nich by si zaslouÏil zvlá‰tního
panelu a ocenûní. Zatímco bûhem páteãního
poledního setkání v Munkovû centru
dominovala postava Josefa ·kvoreckého, o
den pozdûji v knihovnû kostela sv. Václava
pﬁedstavil historik Vilém Preãan podrobnûji
právû profesora Skillinga.
Josefu ·kvoreckému se vûnovali v Munkovû
centru hlavnû jeho pﬁítel Sam Solecki,
pﬁekladatel Paul Wilson a Paul R. Magosci.
Zatímco první vyzvedl ·kvoreckého jako
trpûlivého pedagoga a skvûlého vypravûãe,
Paul Wilson pﬁipomnûl málo známou
skuteãnost, Ïe ·kvoreck˘ psal svoje rukopisy
do se‰itu, a vÏdy to bylo odzadu a vzhÛru
nohama. Tento zvyk vznikl vlastnû náhodou,
kdyÏ zaãínal psát Zbabûlce. JelikoÏ se‰it byl
zepﬁedu popsan˘, zaãal odzadu. Paul R.
Magosci se zab˘val málo znám˘m vztahem
Josefa ·kvoreckého k Podkarpatské Rusi.
Josef âermák v úvodu minisymposia
zdÛraznil ·kvoreckého pokoru i jeho Ïivotní
otázku, jak se vyrovnat se skuteãností, Ïe
mnoho jeho pﬁátel skonãilo v kriminálu a on
ne.
V ãásti minisymposia vûnované profesoru
Skillingovi se pﬁipomnûla i málo známá
skuteãnost, Ïe Skilling se setkal s Andrejem
Sacharovem a pﬁedal mu text dokumentu
Charty 77. Historik Vilém Preãan vzpomnûl
i na zásluhy kanadsk˘ch diplomatÛ v
âeskoslovensku, na profesorku Markétu
Götz Stankiewicz z Vancouveru ãi aktivistku
Jiﬁinu ·iklovou.

Vilém prečan a Josef Čermák v knihovně kostela sv. Václava

Syn H. Gordona Skillinga David v závûru
ukázal nûkolik fotografií ze Ïivota svého otce
a Josefa ·kvoreckého.
O den pozdûji v knihovnû kostela sv.
Václava historika Viléma Preãana pﬁedstavil
Josef âermák: „Ná‰ host, pﬁední (a snad
nejpﬁednûj‰í) souãasn˘ ãesk˘ historik Vilém
Preãan, promoval na filozofické fakultû
Univerzity Karlovy v roce 1955. Patﬁil, jak v
ãlánku k jeho 70. narozeninám ve World
Press Review uvedl Andrew Yurkovsky, k
idealistick˘m muÏÛm levice. Krátce na
Komenského univerzitû v Bratislavû
pﬁedná‰el marxismus-leninismus a seznámil
se tam se svojí budoucí Ïenou, mimochodem
sestrou nenahraditelné varhanice kostela
sv. Václava, paní Marie Mihaylové. V roce
1957 pﬁe‰el do Historického ústavu âSAV,
kde pÛsobil aÏ do roku 1970, kdy byl
propu‰tûn pro spoluautorství knihy o sovûtské
invazi Sedm praÏsk˘ch dnÛ: 21.-27. 8. 1968.
ReÏim oãekával ospravedlnûní invaze, ale
místo toho si pﬁeãetl i reakce obãanÛ.
SovûtÛm se z nûjakého dÛvodu kniha nelíbila,
dr. Preãan byl nejen propu‰tûn, ale i trestnû
stíhán. Nûkolik rokÛ pracoval jako pomocn˘
dûlník. V dÛsledku kampanû solidarity
zahraniãních historikÛ, vyvolané zveﬁejnûním
Preãanova otevﬁeného dopisu svûtovému
kongresu historikÛ v San Franciscu v létû
1975, dostal povolení vystûhovat se z
âeskoslovenska; od roku 1976 do ledna
1990 Ïil a pracoval jako historik ve Spolkové
republice Nûmecko. V té dobû podnikl
rozsáhlá archivní studia v britsk˘ch a
americk˘ch archivech, zúãastnil se aktivit
ãs. exilu na podporu hnutí za lidská práva v
âeskoslovensku, vybudoval sbírky ãeského
a slovenského samizdatu, pﬁipravil zaloÏení
âeskoslovenského dokumentaãního
stﬁediska nezávislé literatury a stal se jeho
vedoucím. V letech exilu pﬁipravil patnáct
dokumentárních publikací o Chartû 77, o
poru‰ování lidsk˘ch práv a obãansk˘ch
aktivitách v âeskoslovensku 70. a 80. let.

V lednu 1990 zaloÏil Ústav pro soudobé
dûjiny Akademie vûd a po dvû funkãní období
byl jeho ﬁeditelem. Souãasnû vedl
âeskoslovenské dokumentaãní stﬁedisko v
Scheinfeldu, ﬁadu let byl ãlenem akreditaãní
komise pro oblast vysok˘ch ‰kol pﬁi vládû
âeské republiky, zastupoval ãeskou
historickou vûdu v mezinárodních institucích
a spoleãnostech, byl pﬁedsedou
âeskoslovenského (od roku 1993) âeského
národního komitétu historikÛ a je nebo byl
pﬁedsedou ãeské ãásti ãesko-slovenské,
ãesko-ruské a ãesko-nûmecké komise
historikÛ. V 90. letech organizoval tﬁi velké
mezinárodní konference a v roce 2005
mezinárodní konferenci Helsinsk˘ proces a
zhroucení komunismu.
Mezi jeho nejdÛleÏitûj‰í publikace patﬁí:
Slovenské národné povstanie; Sedm
praÏsk˘ch dnÛ, 21.-27.8.1968; Nacistická
politika a TisÛv reÏim v pﬁedveãer Povstání;
Prague-Washington-Prague a poslední,
Václav Havel-Vilém Preãan: Korespondence
1983-1989. Je nositelem ﬁady vyznamenání,
mezi nimi Ceny âSAV za popularizaci vûdy,
pamûtní medaile Franti‰ka Palackého za
zásluhy o rozvoj historické vûdy, ¤ádu TGM,
Ceny Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a sportu
âR, mezinárodní ceny Slovenské akademie
vûd a Medaile Karla Kramáﬁe.
Na závûr ãlánku z roku 2003 od Andrew
Yurkovského Vilém Preãan ﬁíká: ‚Jsem
‰Èastn˘m ãlovûkem, ponûvadÏ jsem na‰el
správnou cestu dﬁív neÏ bylo pozdû. A doÏil
jsem se zázraku návratu svobody do mé
rodné zemû a mohl se vrátit a pracovat jako
svobodn˘ ãlovûk.‘“
Vilém Preãan pﬁipomnûl nûkolik zajímav˘ch
dat ze Ïivota profesora Skillinga. Narodil se
28. února 1912 a zamiloval si první
âeskoslovenskou republiku jako ostrov
demokracie. Dokonce se v Praze v roce
1937 oÏenil a zaÏil zde i Mnichov a poãátek
okupace. Teprve v ãervenci roku 1939 Prahu
pﬁes VídeÀ opustil. Po válce pÛsobil ve

Wisconsinu a v dobû mccarthismus mu byla
odebrána zelená karta pro neamerickou
ãinnost. V Torontu pÛsobil od roku 1959, kde
zaloÏil katedru V˘chodoevropsk˘ch studií.
Pravidelnû jezdil do âeskoslovenska. V roce
1981 napsal kníÏku o Chartû 77.
âeskoslovensko nav‰tívil i v letech 1984 a
1987. Opût pﬁijel do Prahy 20. bﬁezna 1990,
kdy promluvil na Karlovû univerzitû. Pﬁi oslavû
sv˘ch osmdesát˘ch narozenin obdrÏel ¤ád
Bílého lva. Právem se bude letos konat od
27. do 29. kvûtna konference s v˘stavou
vûnovanou právû nedoÏit˘m st˘m
narozeninám H. Gordona Skillinga.
Historik Preãan o sobû ﬁíká, Ïe pochází z
katolického prostﬁedí a kromû krátkého
období, kdy koketoval s marxismem zÛstal
katolictví
vûrn˘.
Nepatﬁí
k
fundamentalistickému jádru, ale dûti opût
vedl k náboÏenství. Víru v Boha pokládá za
velmi dÛleÏitou a dÛleÏité je Ïít v souladu se
sv˘m svûdomím: Nehlásat nûco jiného a
nedûlat nûco jiného. K oblevû v roce 1968
do‰lo díky souladu v‰ech okolností, díky
rozporu v uãení strany, která nûco jiného
hlásala a praxí: do‰lo k likvidaci ﬁemesel a
násilné kolektivizaci. Komunisté také tûÏili z
druhé svûtové války a z hrozby nûmeck˘m
revan‰ismem. Lidé v‰ak pﬁicházeli na to, Ïe
jsou to plané hrozby.
Navíc pﬁicházela Divadla mal˘ch forem jako
Semafor, písniãky, které hovoﬁily k lidem,
objevovaly se pﬁeklady západní literatury.
Komunisté sami zaãali bourat své modly,
zbourali sochu Stalina. Lidé si uvûdomovali,
Ïe komunismus není vûãn˘ a stala se z nûj
karikatura. Filozofové zaãali pﬁedcházet
historiky.
U historikÛ byl velice dÛleÏit˘ rok 1963. Od
té doby pﬁicházeli do konfliktu s cenzurou. V
kaÏdém prostﬁedí byli lidé, kteﬁí byli stoupenci
starého systému, kter˘ jim vyhovoval.
Skuteãnost je vÏdy mnohem komplexnûj‰í a
historik má za úkol zrekonstruovat ji v celé
‰íﬁi, ale nikdy ji nemÛÏe reprodukovat v
plnosti. Proto existuje mimo historie i literatura
a divadlo. KaÏdá generace klade nové otázky
a dívá se na minulé období z jiného pohledu.
Z politického hlediska se mÛÏe zdát nûco
naprosto prohrané jako v roce 1975 pﬁi
podpisu závûreãného aktu v Helsinkách.
Tehdy se zdálo, Ïe je to podraz, ale v zápûtí
vznikla Charta 77 a tehdy to vyjádﬁil jeden
francouzsk˘ karikaturista, kter˘ namaloval
vítûzného BreÏnûva, jak nese nápis Helsinky
a mezi písmeny je mal˘ muÏíãek, kter˘ nese
stejn˘ nápis.
Stejnû beznadûjné se mohlo zdát ve své
dobû poãínání lidí jako Ernest Denis, ãi pozdûji
Andrej Sacharaov, Alexander SolÏenicyn,
Václav Havel ãi H. Gordon Skilling.
Dodejme jen, Ïe nûkoho historie ocení, jin˘
upadne v zapomenutí. V pﬁípadû Kanaìana,
kter˘ mûl âeskoslovensko jako druh˘ domov
by se to nemûlo stát a jeho odkaz by mûl b˘t
ocenûn alespoÀ pojmenováním nûkteré ulice,
tak aby název pﬁetrval déle neÏ Denisovo
nádraÏí.
Ale‰ Bﬁezina
***—
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âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. . Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, fax: (416) 516-5311.
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 10:45.
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
KITCHENER-WATERLOO:German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Informace o bohosluÏbách: 289/242-0635
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jiﬁí Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,
192 Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
17. bﬁezna 2012 v 11 hod.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 17. bﬁezna 2012 v 17
hod.,
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
18. bﬁezna 2012 v 11 hod.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

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

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

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

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

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

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

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

Tel.: 416-439-0792
Satellite 1-416
jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ
slouÏí vzájemnému pochopení a porozumûní.
Na‰im úkolem není ﬁíkat ãtenáﬁi, co si má myslet,
ale pﬁedat mu informace,
z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pﬁebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude
poru‰ena rovnováha, která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané
a autor zodpovídá za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.
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of the Department of the Canadian Heritage.
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Kalendáﬁ
www.kalendar.zpravy.ca
10. 3. (so) 10:30
Zádu‰ní m‰e za Josefa ·kvoreckého
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
***
17. 3. (so) 18:00
Zabíjaãkové hody
Re‰tauracia The Golden Pheasant
733 Lakeshore Rd. Mississauga
Patrik Severa 905/781-9374
alebo Jan Kosiba 905/812-5503.
***
18.3. (ne) 12:30
Valná hromada âSSK
Poboãka Toronto
35 Omskirk Ave. - Party Room
***
24.3. (so) 18:00
Benefiãné populedne
na podporu televize Slovensk˘ svet
Hala kostola sv. Cyrila a Metoda
5255 Thornwood Dr., Mississauga
Tel.: 905/812-5503
***
25.3. (ne) 17:00
Martha Herman - mezzosoprano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
25.3. (ne) 18:00
Koncert slovenskej skupiny
Longital
505 Quensway East Unit # 2
Mississauga, Ontario
Lístky: 416/689-9889
***
31.3. (so) 17:00
Diskotéka D. J. Mates
505 Quensway East Unit # 2
Mississauga, Ontario
www.cskstore.com
***
31.3. (so) 18:00
Polovnické hody
Re‰tauracia The Golden Pheasant
733 Lakeshore Rd. Mississauga
Patrik Severa 905/781-9374
alebo Jan Kosiba 905/812-5503.
***
14.4. (so) 18:00
Polovnické hody
Re‰tauracia The Golden Pheasant
733 Lakeshore Rd. Mississauga
Patrik Severa 905/781-9374
alebo Jan Kosiba 905/812-5503.
***
15.4. (ne) 17:00
Karolina Kubálek - piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
21.4. (so)
Ball Pologne
Fairmont Royal York Hotel
Info: 416/921-4016
russ@polishorphans.org
***
22.4. (ne) 12:00
Jarni festival
Sokol Toronto
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
Hana Jurasek: 905/838-5269
***
28.4. (so) 18:00
Jarn˘ ples - V˘chodná Slovak Dancers
Hala kostola sv. Cyrila a Metoda
5255 Thornwood Dr., Mississauga
416/845-5836, 519/654-9517
905/766-4588, info@vychodna.com
***
23.6. (so) 14:00
âesk˘ a Slovensk˘ den na Masaryktownu
***
6.7. (pá)
XV. sokolsk˘ slet v Praze
***
11.8. (so)
Letní sokolské hry na Masaryktownu
***
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Televízia
Slovensk˘ svet
v spolupráci

s JK Productions
vás srdeãne poz˘va na
Benefiãné popoludnie na
podporu slovenského
televízneho programu, kde
vám tentoraz premietneme
dokumentárny film o
histórii slovenskej
emigrácie v Kanade
s názvom
Domov ìaleko od domova.
Pôjde o pôvodnú 90-minutovú verziu
filmu, ktorá bude maÈ na tomto
podujatí svoju premiéru.
Benefiãné popoludnie sa bude konaÈ v
sobotu 24. Marca v hale katolíckeho
kostola sv. Cyrila a Metoda v
Mississauge o 18. hodine.
FarnosÈ sv. Cyrila a Metoda je
hlavn˘m sponzorom tohoto podujatia.
O obãerstvenie pred premietaním a
poãas prestávky sa bude staraÈ
re‰taurácia Zlat˘ baÏant.
Poãas prestávky vám tieÏ predstavíme
na‰ich sponzorov, komunitné
organizácie, kluby a spolky, ktoré
pravidelne podporujú slovenské
televízne vysielanie.
Ak aj vám záleÏí na budúcnosti
slovenského televízneho progamu,
urãite nás príìte podporiÈ. Vstupné je
20 dolárov.
Pre obmedzenú kapacitu haly vás
prosíme, aby ste si rezervovali
vstupenky vopred
U Jána KOSIBU
na ãísle 905/812-5503.
Srdeãne vám ìakujeme!
Benefiãné popoludnie
na podporu televízie

Sobota 24. Marca o 18:00
hala kostola
sv. Cyrila a Metoda
5255 Thornwood Dr.,
Mississauga
Rezervácie vstupeniek:
905/812-5503
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

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

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

âesk˘ generální konzulát
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

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.

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

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

5,24 CDN $
18,96 Kã
1,31 CDN $
0,77 EURO
0,99 CDN $
1,01 US $

Universal Currency Converter - 5. 3. 2012

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 2. 3. 2012

18,87 Kã
24,75 Kã
18,61 Kã
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Je to chyba nebo plus, ten kanadsk˘ bilingualismus
Senioﬁi a ãlenové klubu Cicero ãasto
vypou‰tûjí do vzduchu slovo
NORMÁLNOST v rozmanit˘ch
souvislostech: porovnávají své
‰edesátileté zku‰enosti s pﬁítomnou
realitou a bezmocnû vzdychají, Ïe uÏ
není co bylo.
Vãera, jeden den po vyhlá‰ení
nominovan˘ch filmÛ do finále Oscara

Translations

EVA
MESTICOVÁ
Certifikovaná
pﬁekladatelka
emestic@hotmail.com
416/922-8786

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

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

Tel.: 416/533-0005

lítalo slovo normálnost v kavárnû
Books&Beans jako vzteklá vosa, po které
se ãlenové klubu ohánûli, ale nikdo
nevûdûl jak tento hmyz uchopit.
DÛvodem tohoto vzru‰ení byl film
Monsieur Lazhar, nominovan˘ do
kategorie cizích filmÛ, aãkoliv si
kanadská média gratulují, jak jsme my
Kanaìane dobﬁí. Háãek spoãívá v tom,
Ïe do kategorie cizích filmu patﬁí filmy v
cizí ﬁeãi, tedy ne anglické a francouzsk˘
Quebec zde figuruje jako cizí zemû na
anglicky mluvícím kontinentu. Mervyna
vytoãilo, Ïe film Monsieur Lazhar,
aspirující na nejvy‰‰í svûtové filmové
ocenûní Oscara, není dosud dostupn˘ k
shlédnutí v anglickém dabingu.
ZdeÀka, emigranta z ãesk˘ch rodiãÛ,
nejvíc nazlobilo, Ïe reÏisér filmu
Monsieur Lazhar, vcelku neznám˘
monsieur Phillipe Falardeau z Montrealu
mluvil v televizi velice ‰patnou
angliãtinou a Zdenûk je v této vûci
neústupn˘, Ïe kdo Ïije v Kanadû a neumí
poﬁádnû anglicky je vÛl. Navíc je Zdenûk
pevn˘ v názoru, Ïe ãlovûk narozen˘ na
území Kanady v provincii Quebec, má
asi debilní rodiãe, kdyÏ se nepostarali o
dobrou znalost angliãtiny pro svého
potomka; coÏ dotvrzuje slovy; „âlovûk,
kter˘ Ïije mezi 350 milióny anglicky
mluvícími Ameriãany a Kanaìany je
idiot, kdyÏ pûstuje jazyk ‰esti miliónÛ
QuebeãanÛ jako primární jazyk.
Eva jako mírotvÛrce od nátury zaãala
hájit kanadsk˘ bilingualismus, jako
k˘Ïenou rozmanitost, která ãiní národ i
lidí zajímavûj‰í a kulturu i civilizaci této
zemû barevnûj‰í, leã byla kritizovaná, Ïe
jako ãlovûk mluvící sedmi ãi osmi jazyky
(to ﬁekl Jim Gees, kter˘ neumí
francouzsky ani ka‰lat a volat o pomoc),
by do debaty o bilingualismu nemûla
vÛbec mluvit.
Naopak Peter Bernier, kter˘ je z

francouzské rodiny z francouzského
mûsteãka Chapleau v severním Ontariu
ﬁekl, Ïe Eva má pravdu, Ïe bilingualismus
je prospû‰n˘, protoÏe on se v útlém vûku
nauãil doma francouzsky a díky rodiãÛm,
kteﬁí ho tlaãili do anglické ‰koly, mluví i
anglicky bez francouzského pﬁízvuku.
V tomto okamÏiku Eva ukázala
‰kodolibost své povahy a navrhla,
abychom v debatû o filmu Monsieur
Lazhar pokraãovali ve francouz‰tinû,
ãímÏ vymetla z debaty polovinu ãlenstva
klubu Cicero, vãetnû mne, a její návrh
byl okamÏitû vetován tûmi co francouzsky
neumí. Spor se pokusil zklidnit Mervyn,
kter˘ ho vlastnû zaãal, a poloÏil otázku, o
ãem ten film pojednává?
Nastalo ticho, ﬁekl bych trapné ticho, Ïe
tento nominovan˘ film nikdo nevidûl.
Eva v‰ak nedopustila, aby se trapné ticho
prodlouÏilo do rozpakÛ a vylíãila, Ïe film
pojednává o tﬁídû ÏákÛ, jejichÏ uãitelka
spáchala sebevraÏdu obû‰ením a jako
náhradní uãitel byl pﬁijat alÏírsk˘ uprchlík
monsieur Lazhar, kter˘ sice umí
francouzsky, ale nemá Ïádnou uãitelskou
praxi a proÏívá své vlastní trable a
nebezpeãí deportace, protoÏe nemá
vyﬁe‰en trval˘ pobyt v Kanadû.
Netrpûliv˘ Jim Gees skoãil Evû do ﬁeãi a
optal se, jestli ten film je o sebevraÏdû ãi
o vyuãování anebo o uprchlících? „O
tom v‰em,“ ﬁekla Eva bez váhání, a Jim
se jízlivû zachechtal a oznámil, Ïe takov˘
trs problémÛ v pÛldruhé hodinû filmu

nelze ani otevﬁít, natoÏ ﬁe‰it, a Ïe uÏ není
na ten film ani zvûdav˘...
Ozval jsem se, Ïe je dobﬁe, kdyÏ se do
Kanady derou milióny uprchlíkÛ z ménû
‰Èastn˘ch zemí, a jen 300000 tûch
‰Èastnûj‰ích je roãnû pﬁijato k trvalému
pobytu a tedy má film Monsieur Lazhar
dÛleÏit˘ námût.
„DÛleÏit˘?“ zakﬁiãel Peter Bernier, tak
proã není k shlédnutí v angliãtinû, která
je lingua franca (jazyk ‰íﬁeji vyuÏívan˘ Wikipedia) 21. století?’
Debatu uzavﬁela Eva slovy: „Dokud
slavná Akademie neudûlí filmu Monsieur
Lazhar zlatého Oscara, tak ten film není
tak dÛleÏit˘, aby byl dabován do
angliãtiny.“
A zas jsme byli na zaãátku debaty a
zároveÀ na konci klubovní schÛzky a ‰li
jsme domÛ. Cestou domÛ jsem mudroval,
Ïe ten Evin závûr - kdyÏ film vyhraje,
bude dabován - mi pﬁipomíná tu starou
hádanku o koních zapﬁaÏen˘ch za vÛz,
ale Eva mávla rukou a ﬁekla, Ïe mám
doma devût nominovan˘ch filmÛ na
nejlep‰í snímek z nejlep‰ích a v‰echny
jsou anglické; a poradila mi, abych
zapomnûl zatím na film v jazyce
francouzském. A zase mûla pravdu.
Ross Firla - Sudbury
***
Mil˘ RosÈo,
dnes k Tvému pﬁíspûvku pouze krátkou
poznámku: PovaÏuji dabing za filmové barbarství,
podobnû jako vybarvování star˘ch filmÛ.
Ale‰ Bﬁezina
***

Travel
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Objedu Austrálii na invalidním vozíku
Austrálie - pﬁírodní ráj a cestovatelsk˘ sen mnoha
z nás….
Cestovatelská rodina Márov˘ch z Pﬁerova je známá
urãitû po cel˘ch âechách. Cestování za splnûním snu
Jirky mlad‰ího zamûstnává celou rodinu na pln˘ úvazek.
Jedním z jeho nejvût‰ích snÛ bylo poznat zemi na
druhém konci svûta. A tak i díky soutûÏi, kterou vyhlásil
zpravodajsk˘ portál iDNES v záﬁí 2011, jiÏ dnes mÛÏeme
ﬁíct, Ïe tenhle sen se stal skuteãností.
Zpravodajsk˘ portál iDNES vyhlásil v záﬁí 2011 soutûÏ
na téma: Má‰ svÛj Ïivotní cíl? Chce‰ nûãeho dosáhnout
a chybí ti podpora? Zapoj se a napi‰ „TvÛj pﬁíbûh“. SplÀ
si svÛj sen a vyhraj 100 000 Kã!
Do této soutûÏe se mohli pﬁihlásit mladí lidé ve vûku od
18 do 24 let, kteﬁí si chtûjí splnit svÛj Ïivotní sen, a to
nejdéle do sv˘ch 25. narozenin. Odborná porota vybrala
ze v‰ech pﬁihlá‰ek 100 semifinalistÛ, kteﬁí na webov˘ch
stránkách mûli ‰anci pﬁedstavit svÛj pﬁíbûh a svÛj sen.
Jejich úkolem bylo získat takovou podporu ãtenáﬁÛ,

Nav‰tívili jsme nejv˘znamnûj‰í mûsto na severov˘chodû
- Cairns. Bydleli jsme u australské rodiny pﬁímo doma.
Jen jsme vyﬁídili jeden vánoãní pozdrav a rodina nás
vzala za své. Hned nás ubytovali. Ochutnali jsme jejich
jídlo, australské pivo i vánoãní pudink. Odtud jsme se
vydali k Velkému bariérovému útesu, pak do nejstar‰ího
tropického pralesa svûta, k domorodcÛm a na mot˘lí
farmu. Pak uÏ nás ãekal dlouh˘ pﬁejezd vnitrozemím,
pﬁes rud˘ stﬁed Austrálie.
Ale nebylo to jen tak jednoduché, obãas jsme se docela
zapotili. Napﬁíklad jsme zapadli autem do baÏiny a ani
za pomoci domorodcÛ jsme se nemohli dostat ven.
Taky jsme píchli levé zadní kolo a byli v bezprostﬁední
blízkosti poÏáru australské bu‰e. V Cairns nás stra‰ili
cyklonem, ale tomu jsme unikli. S plnou silou v‰ak
zasáhl právû v okolí Darvinu, kde byly obrovské
povodnû. Mûli jsme obavu, Ïe se vÛbec nedostaneme
na západní pobﬁeÏí a budeme muset jet zpátky na jih.
Tím by se ov‰em celá na‰e expedice s cílem objet celou
Austrálii kolem dokola stala neúspû‰nou. Na‰tûstí jsou
Australané pilní jako vãelky a na‰e cesta mohla
pokraãovat dál.
Pﬁesunuli jsme se asi o 1600 km na sever. Bez potíÏí
jsme projeli parky Katherine Gorge, Litchfield a Kakadu.

Melbourne a Sydney, kde na‰e expedice konãila...na
stejném místû, jako zaãala….“
Cesta skonãila, co vás ãeká teì? V‰ichni va‰i
pﬁíznivci se urãitû tû‰í na dal‰í knihu i film z této
nejdel‰í cesty.
V bﬁeznu a dubnu máme celou ﬁadu pﬁedná‰ek a pak
uÏ se vrhneme na tvorbu nové knihy a filmu, aÈ mÛÏeme
na‰im pﬁíznivcÛm sdûlit obvyklou formou dojmy z
fantastické cesty po Austrálii.
MÛÏete nám ﬁíct, kdo celou cestu naplánoval a jako
dlouho to trvalo?

Australian Open

Symbol Austrálie - Klokan

aby se dostali do padesátky prvních soutûÏících, kteﬁí
tak uãinili první krok k v˘hﬁe. Pokud soutûÏící dodrÏí
pravidla a podaﬁí se jim uskuteãnit svÛj sen, získávají
100 000 Kã.
A tady je sen Jiﬁího Máry (20 let), kter˘ napsal svÛj
pﬁíbûh a získal nejvût‰í poãet hlasÛ - 1529.
Objedu Austrálii na invalidním vozíku….
„Jako pro kaÏdého vozíãkáﬁe je m˘m snem postavit se
na vlastní nohy. Díky neléãitelné progresivní svalové
dystrofii uÏ vím, Ïe je to nemoÏné. SvÛj Ïivot strávím na
invalidním vozíku, ale chci si ho maximálnû uÏít. Vûnuji
se cestování, které je pro mû Ïivotním elixírem. Pﬁipravuji
rÛzné expedice po âeské republice, Evropû i za
exotikou. Nûkteré z m˘ch snÛ se uÏ uskuteãnily a já o
to víc touÏím cestovat dál, plnit si své sny a ostatní
vlastním pﬁíkladem povzbuzovat.
Austrálie je m˘m Ïivotním snem odjakÏiva. ¤íká se o ní,
Ïe jsou tady v‰echny kontinenty na jednom místû.
MÛÏu se podívat do pou‰tû i do tropického pralesa.
Nabízí tolik rÛznorod˘ch pﬁekvapení, co Ïádná jiná
zemû svûta. Turisté obvykle projedou jen kousek téhle
obrovské zemû, já bych ji chtûl objet rovnou celou,
pûknû kolem dokola…“
Do letadla smûr Austrálie nastoupila celá rodina - Jirka
a Jirka, maminka Alena a dcera Monika, 15. prosince v
podveãer ve Vídni a pﬁes ·v˘carsko a Koreu pﬁistáli 17.
prosince ráno v Sydney.
Na‰tûstí Ïijeme v dobû, kdy internet zkracuje
vzdálenosti, a tak Márovi ze své cesty mohli prÛbûÏnû
posílat zprávy i fotografie. UÏ z nich bylo patrné, Ïe to
byla cesta plná záÏitkÛ, nov˘ch informací a nov˘ch
pﬁátelství.
A teì uÏ se mÛÏete zaposlouchat do samotného
vyprávûní…….
„Hned první den jsme nav‰tívili nejzajímavûj‰í místa
nejvût‰ího australského mûsta. Díky olympijsk˘m hrám
zdej‰í Operu i Harbour bridge jistû kaÏd˘ zná. Na
druhou nejvy‰‰í stavbu jiÏní polokoule jsme pochopitelnû
vystoupali, pohled shora si pﬁece nenecháme ujít.
Druh˘ den jsme vyrazili smûrem na sever a pûknû
zblízka jsme poznávali nûkterá z typick˘ch australsk˘ch
zvíﬁat.
Dál jsme pokraãovali na nejv˘chodnûj‰í místo Austrálie
Cape Byron s krásn˘m bíl˘m majákem a je‰tû
úÏasnûj‰ími pláÏemi. Dokonce jsme se koupali v moﬁi.
Je to pro nás neobvyklé, vût‰inou se jen Ïeneme za
záÏitky, ale tady ne‰lo odolat. Dal‰í den jsme si pro
velké nad‰ení koupaãku zopakovali. Velmi zajímavá
byla i procházka po tﬁetím nejvût‰ím mûstû Austrálie
Brisbane a mûli jsme dokonce ãeského prÛvodce Honzu.

Riziková povodÀová oblast byla za námi, pevnû jsme
vûﬁili, Ïe poãasí bude ãím dál vlídnûj‰í a velká horka se
postupnû zmûní v pﬁijatelné léto (ve dne bylo 38 °C, v
noci 28 °C).
Nav‰tívili jsme jedno z nejkrásnûj‰ích míst Austrálie
zvané Bungle Bungle = skály pﬁipomínající vãelí úly.
Mûli jsme v plánu podívat se na pohoﬁí shora. Po
nûkolika neúspû‰n˘ch pokusech sehnat volné letadlo
pﬁi‰la velká bouﬁka, ale nakonec se v‰e podaﬁilo.
Odmûnou nám byl jeden z nejkrásnûj‰ích v˘hledÛ.
ZáÏitkem byl také pohled na nádherné baobaby v
oblasti Kimberly.
V polovinû na‰í cesty jsme se dostali k západnímu
pobﬁeÏí, kde jsme si uÏívali koupání v Indickém oceánu
a pozorovali nádhern˘ podvodní svût. Pﬁi ‰norchlování
jsme spatﬁili Ïelvu a chobotnici.

Koupání s delfíny

Mûli jsme ãas prozkoumat Îraloãí zátoku, podívat se na
·keblí pláÏ a v pﬁírodním akváriu si nechali vysvûtlit
v‰echny dÛvody, které vedly k zaﬁazení Sharks bay na
Listinu chránûn˘ch památek UNESCO. Potom jsme
projíÏdûli s otevﬁenou pusou pobﬁeÏí Národního parku
Kalbarri. Cestou do hlavního mûsta Západní Austrálie,
Perthu, jsme projeli nûkolik národních parkÛ, vidûli les
tisíce skalních sloupÛ v Pinnacles, setkali se s klokany
a koalami. ZáÏitky neberou konce…..pro‰li jsme se
mezi obﬁími eukalypty, na které se dá i vylézt, koupali
se s delfíny, pozorujeme pobﬁeÏní scenérie……
Ze západní ãásti Austrálie jsme pﬁejeli do mûsta Ceduna
a odtud trajektem na Klokaní ostrov. Pro‰li jsme se
bíl˘mi píseãn˘mi dunami, zvan˘mi Malá Sahara a cestou
k Melbourne jsme se mohli kochat nádhern˘mi skalními
útvary. Ve mûstû jsme nav‰tívili muzeum, kde nás
zaujala 23 kilogramová hrouda zlata. Nav‰tívili jsme
také slavn˘ tenisov˘ turnaj, kde pﬁed na‰imi zraky
vyhrál Tomá‰ Berdych a ve ãtyﬁhﬁe Radek ·tûpánek.
Na konci na‰í cesty jsme je‰tû nav‰tívili Tasmánii.
Vidûli jsme ve volné pﬁírodû jeÏuru, procházeli se
úÏasn˘mi kapradinov˘mi lesy kolem vodopádÛ, nav‰tívili
jsme b˘valou vûznici i Ohnivou zátoku.
Pak uÏ jsme se trajektem vrátili zpátky do Austrálie,
abychom ve zbytku ãasu procestovali oblast mezi

Cesty plánuje bezv˘hradnû a do nejmen‰ích
podrobností syn Jirka. Austrálie byla díky své rozlehlosti
velmi nároãná a pﬁipravoval ji bezmála tﬁi mûsíce.
ZáÏitkÛ máte hodnû, urãitû je hodnû tûÏké vybrat
jen jeden. Pﬁesto, které místo vás nejvíce nadchlo?
Nemám tuhle otázku rád, protoÏe krása na‰ich cest
spoãívá v jejich pestrosti a nedá se vybrat jedno nej. V
pﬁípadû Austrálie je to podobné, i kdyÏ pﬁiznávám, Ïe já
osobnû jsem byl u skalních jehel Pinnacles úplnû u
vytrÏení.
Jaké bylo va‰e setkání s klokany?
KlokanÛ není v Austrálii tolik, jak jsme ãekali. Vidûli
jsme mnoho pﬁejet˘ch, ale ne Ïe by jich mraky
poskakovaly kolem cest. Pﬁesto setkání v národních
parcích v bezprostﬁední blízkosti byl dal‰í z vrcholÛ na‰í
cesty.
Pr˘ se bojíte v˘‰ek, takÏe do koruny obﬁího
eukalyptu jste nevy‰plhal?
Provokativní otázka, chápu. Na na‰ich internetov˘ch
stránkách, kde jsem popisoval prÛbûh cesty, odpovûì
není. Neprozradím ani teì. Budoucí kniha musí mít
nûjaká pﬁekvapení. Po expedici Afrikou jsme taky
úspû‰nû tajili, jak to bylo s kousnutím ‰estimetrov˘m
hadem. Pﬁíbûh se ‰plháním na sedmdesátimetrov˘
strom je tak dramatick˘, Ïe se nedá popsat jednou
vûtou, poãkejte si na knihu _
Ke ·tûdroveãerní veãeﬁi jste mûli krokod˘la? Je
lep‰í neÏ kapr?
Kapr je kapr. Máme ho doma jen jednou za rok na
vánoce. Vloni tedy ani jednou, o to víc nám bude
chutnat pﬁí‰tû. Ale jíst krokod˘la, to je adrenalin.
Austrálie je nádherná, obrovská zemû s
neomezen˘mi moÏnostmi. Chtûl byste zde Ïít?
Omlouvám se AustralanÛm, ale nechtûl. Byla to
nádherná expedice se spoustou záÏitkÛ, potkali jsme
hodné lidi, ale doma jsme v âesku. Nedovedu si
pﬁedstavit Ïivot bez rodiny a pﬁátel.
Zdroj: www.jirkamara.cz
Konzultace: Jiﬁí Mára, foto Márovi
Zpracovala: Dagmar Honsnejmanová, knihovnice a
kronikáﬁka obce Mokré, âeská republika
www.obecmokre.cz/knihovna
V Mokrém 6.3.2012
***

Rodina Márových

International

6

March 8, 2012

Problematika e-podatelny MZV
VáÏená paní Brázdová,
omlouvám se, Ïe obtûÏuji a za délku povídání.
Tato problematika nemá nic spoleãného s
problémem zru‰ení honorárního konsulátu
ve Winnipegu. Tam poﬁád je‰tû ãekáme se
zatajen˘m dechem. V nedûli budeme mít
krajanskou ãlenskou schÛzi a já nevím, jak co
vysvûtlit. Roztrpãení mezi krajany je znaãné
a plynoucí ãas, (kdy se nikdo z vlasti nenamáhá
nám ﬁíct, o co vlastnû komu jde), roztrpãení
jen stupÀuje.
Nov˘ problém vznikl mou kritikou pﬁístupu
MZV ke komunikacím se ‰irokou veﬁejností.
Nemohu nereagovat, i kdyÏ je mi jasné, Ïe na
vûci asi moc nezmûním. Odpovûì MZV na
mou kritiku jakoby vysvûtluje, jak e-mailov˘
systém pracuje „podle zákona“. A kde jsem
chybil a proã jsem si tedy nezaslouÏil v obou
pﬁípadech Ïádné odpovûdi. BohuÏel
nevysvûtluje, proã je tak˘ zákon potﬁeba a v
tom je podstata problému. Pro srovnání
pﬁikládám odkazy, jak komunikuje se ‰irokou
veﬁejností Ministerstvo Zahraniãí Kanady.

TakÏe, prosím o pﬁedání odpovûdné osobû.
Nemám jiné cesty neÏ opût Ïádat Vás, protoÏe
(jak zji‰Èuji, zcela typicky), odpovûdn˘ pan
Bohuslav ·imek sice napsal dlouhé
“Vyjádﬁení podatelny”, ale opomenul tam
napsat svoji e-mail, takÏe je stále nedostupnû
anonymní. Na to nejsme v Kanadû zvyklí.
Myslím, Ïe by jste tuhle praxi mûli kolektivnû
pﬁehodnotit.
Opût zcela typicky, jeho „vyjádﬁení“ je lekce
pro e-mailové laiky, co ani trochu neﬁe‰í
skuteãnost, Ïe ﬁádoví obãané komunikovat s
MZV nemohou bez znalosti pﬁímé adresy
nûkterého zamûstnance. Bohuslav ·imek
naplnil celou stránku vysvûtlováním
základních technick˘ch termínÛ. Proã to psal,
chápu pramálo, protoÏe jsou to v‰eobecné
definice, co kybernetici znají, a prostí
uÏivatelé emailu normálnû (pokud nechtûjí
poslat e-mail MZV?) znát nemusí.
Vypadá to, Ïe pan ·imek psal jen aby se dalo
ﬁíct, Ïe odpovûdûl, a Ïe systém je v nejlep‰ím
poﬁádku. BohuÏel, poslal irelevantní plané

popisování obrazovky, které já nejsem
ochotn˘ pﬁijmout. Odpovídal na mÛj e-mail,
ve kterém jsem se odváÏil prohlásit za znalce
e-mailov˘ch systémÛ a dal jsem najevo, Ïe
mám dobrou pﬁedstavu, jak cel˘ emailov˘
systém MZV pracuje. On ignoroval mÛj dotaz,
proã podatelna zahazuje i zcela na pohled
legitimní e-maily, a „odpovûdûl“
objasÀováním, jak pracuje elektronická
podatelna, co je jejím úãelem, a na co je
kryptografie. (!?)
Co bohuÏel pan ·imek NENAPSAL je
vyjádﬁení, proã moje poãáteãní zku‰enosti s
e-mailováním MZV musely b˘t tak negativní
jak byly. A proã najednou tedy e-mailování
funguje i bez „elektronického podpisu
odpovídající ãeské legislativû“, kter˘ se on
zdá poﬁád (podle mne zcela nesmyslnû)
vyÏadovat.
Jsem pﬁesvûdãen˘, Ïe my dva spolu emailujeme jen proto, Ïe jsem získal pﬁímé emailové adresy Va‰ich nadﬁízen˘ch a vlastnû
tak obe‰el „podatelnu“. BohuÏel, pﬁímé
adresy se na podatelnû získat nedají, kdyÏ ta
rozhodne, Ïe elektronick˘ podpis není na
seznamu akreditovan˘ch poskytovatelÛ. Ten
seznam samozﬁejmû na stránkách MZV
uveﬁejnûn˘ není, takÏe filtr je dokonal˘ - kdyÏ
se to hodí. Moje registrace u spoleãnosti
Verisign, která by snad akreditovaná b˘t
mohla, stojí $300/rok. To MZV myslí váÏnû,
Ïe to mám zaplatit, abych moÏná dostal
odpovûì na otázku, kam poslat Ïádost o
vysvûtlení prapodivného jednání konsulární
sekce? Tohle byla podstata mého problému s
podatelnou a v dopise Bohuslava ·imka o
tom není ani slovo.
Prosím, srovnejte „podatelnu“ Kanadského
MZV na http://www.international.gc.ca/
about-a_propos/contact_uscontactez_nous.aspx?view=d. NejenÏe na
podatelnû není potﬁeba Ïádného „úﬁednû
ovûﬁeného podpisu“, ale mÛÏete se zeptat
jakoukoliv otázku na jednoduchém formuláﬁi
https://www.international.gc.ca/abouta_propos/form_contactformulaire_contacter.aspx?view=d a, kdyÏ
znáte jméno, (nebo aspoÀ ãást) vyhledat pﬁímé
telefonní ãíslo, email, název oddûlení a adresu
budovy pracovi‰tû kteréhokoliv zamûstnance
celé federální vlády na http://sage-geds.tpsgcpwgsc.gc.ca/cgi-bin/direct500/eng/
TE?FN=index.htm.
Vzhledem k m˘m zku‰enostem elektronického
kontaktu s kanadskou vládou jsem byl
rozãarován, Ïe se mi nepodaﬁilo emailem
získat kontakt na hledaného pracovníka MZV
a e-mail zÛstal bez odpovûdi. OdÛvodÀovat
vyÏadování elektronick˘ch podpisÛ pod
záminkou nepopiratelností autorství
v˘hruÏn˘ch dopisÛ je absurdní.

Ten zákon je lehce pﬁirovnateln˘ k zákonu,
kter˘ ustanovuje, Ïe kaÏd˘ lupiã se pﬁed
pﬁepadením banky musí prvnû prokázat
policejním ovûﬁením identity. Zákon jaksi
ignoruje skuteãnost, Ïe lupiã si nasadí masku,
aby nebyl rozeznán na bezpeãnostních
kamerách, a na vrátného zamává pistolí.
Ov‰em podle zákona se kaÏd˘ zákazník banky
musí prokázat pﬁedepsan˘m ovûﬁením
identity, protoÏe se neví, jestli náhodou není
lupiã. Kde a jak to ovûﬁení identity získat, aby
bylo uznané jako platné, není popsáno. KdyÏ
se ovûﬁení vrátnému nelíbí, zákazník do banky
jednodu‰e není vpu‰tûn. Bez vysvûtlení. MÛÏe
se jen dohadovat, Ïe jeho policejní ovûﬁení
není na seznamu akreditovan˘ch policejních
stanic a zkusit jinou…
Abych opakoval hlavní bod mého minulého
e-mailu:
Text webové stránky je pﬁi nejlep‰ím ne‰Èastnû
pﬁetechnizovan˘ a odrazuje od e-mailování;
pﬁi nejhor‰ím je to zámûrné (velmi pohodlné)
filtrování nepohodln˘ch komunikací.
Bohuslav ·imek názornû pﬁedvedl, Ïe se jedná
o oboje - za úãelem filtrování.
S pozdravem,
Joe Dobrovoln˘,
president CCBA,
Winnipeg
***
VáÏen˘ pane Dobrovolny,
jak jsem pﬁislíbila, pﬁedala jsem kolegovi
zodpovûdnému za funkãnost e-mailové
schránky “e-podatelny” Va‰e pﬁipomínky.
V pﬁíloze tohoto e-mailu si dovoluji pﬁeposlat
jeho stanovisko, z nûhoÏ vypl˘vá (jestli jsem
tedy správnû pochopila), Ïe ke generování
automatické odpovûdi systémem e-podatelny
dochází pouze, je-li zpráva odesilatele
opatﬁena “zaruãen˘m” elektronick˘m
podpisem odpovídajícím ãeské legislativû a
vydávan˘m akreditovan˘m poskytovatelem
certifikaãních sluÏeb, coÏ bohuÏel Vá‰ e-mail
nebyl.
Doufám, Ïe v brzké dobû se Vám od kolegÛ z
konzulární sekce dostane také odpovûdi ve
vûci ukonãení pÛsobení p. Randy ve funkci
honorárního konzula âR ve Winnipegu.
S pozdravem
Jana BRÁZDOVÁ
tajemnice
námûstka ministra
Ministerstvo zahraniãních vûcí âeské
republiky
Loretánské námûstí 5
118 00 Praha 1 - Hradãany
Tel.: 011 42 02 24 18 27 41
011 42 02 24 18 29 71
Fax: 011 42 02 24 18 20 46
***

Îádost o pomoc
.....Pátrám po stopách Adiny Mandlové v Kanadû. Hodnû
mi pomohl pan ·kvoreck˘, zaslal mi balíãek se v‰emi
sv˘mi nahrávkami, ale potom mu ub˘valy síly, dali jsme
dohromady v‰e o Lídû Bárové a “âemu se smála Adina
Mandlová” jsme nestaãili zpracovat a dokonãit. Nûco mám,
ale potﬁeboval bych zjistit dal‰í její stopy v Kanadû, event.
staré fotografie, vzpomínky, i negativní, kter˘ch není málo,
historku s ní nebo o ní, cokoliv, aby kniha byla co
nejúplnûj‰í....
Ondﬁej Such˘,
e-mail: ondrej.suchy@semanovice.cz

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

***
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Real Estate poradna
Koupû kondominia
Dnes, víc neÏ kdy jindy, lidé v Torontû a okolí kupují
kondominia, které jsou vût‰inou zakoupen˘mi byty anebo
ﬁádov˘mi domky.
Co je to kondominium? Je to vlastnictví bytové jednotky a
spoluvlastnictví spoleãn˘ch a venkovních prostoru a staveb,
kde se spoluvlastník dûlí o náklady s ostatními
spoluvlastníky.
Proã je lidé kupují?
Podle mne jsou zde dva hlavní dÛvody. âasto je to levnûj‰í
získání bydlení, zvlá‰È v ãástech mûsta, kde stavební
pozemek je velmi drah˘. To se t˘ká hlavnû centra mûsta
a jin˘ch oblíben˘ch míst. Za druhé je to zpÛsob Ïivota.
Mnozí nemají ãas nebo sílu se starat o vlastní dÛm, o jeho
opravu a modernizaci, jiní se cítí v domû osamûlí a tak
radûji zvolí bydlení v bytû, kde mají vût‰í moÏnost se
scházet s lidmi. Také se nemusí starat o údrÏbu a opravu
domu a spoleãn˘ch prostorách. O to se vût‰inou stará
správce, kter˘ je zamûstnancem spoleãností.
âasto dostávám otázku, co je lep‰í koupit, je‰tû
nepostavené kondo podle návrhu stavební spoleãnosti
anebo uÏ existující bytovou jednotku. V˘hoda koupû je‰tû
nepostaveného konda je, obzvlá‰tû v poslední dobû, Ïe
od okamÏiku, kdy ho ãlovûk koupil do doby pﬁevzetí mÛÏe

Komunisté chtûli statek, tak rodinu
z KromûﬁíÏska pozavírali do ústavÛ
Zlín-mfd/Ludûk Navara - 6. bﬁezna 2012-Soudy se
zab˘vají dal‰ím z otﬁesn˘m pﬁípadÛ komunistické zvÛle z
50. let. O rehabilitaci usilují ãlenové rodiny Pecníkov˘ch,
které komunisté násilím odvlekli ze statku v Chrá‰Èanech
u Hulína na KromûﬁíÏsku. Matka skonãila v blázinci,
dûdeãek ve starobinci a dcery v dûtském domovû. Soudy
zatím rehabilitovaly jen první dva ãleny rodiny.
Komunisté v 50. letech za jedinou noc zniãili rodinu z
KromûﬁíÏska, soudy nyní rozhodují o rehabilitaci obûtí.
V noci na 9. prosince 1951 pﬁestala rodina Pecníkova
témûﬁ existovat. Do jejich domu tu noc vnikli ozbrojenci a
v‰echny odvlekli pryã: maminku do blázince, dûdeãka do
starobince a dvû dûti do dûtského domova. Otce uÏ v té
dobû nemûly - zahynul v koncentraãním táboﬁe za nûmecké
okupace.
Takto tvrdû komunistick˘ reÏim zasahoval proti sedlácké
rodinû, protoÏe potﬁeboval její statek pro vznikající druÏstvo.
A v‰e se odehrálo bez soudu. Dûdeãek ve starobinci za
ãtyﬁi dny zemﬁel.
V˘jimeãnû brutální pﬁípad je neobvykl˘ i dnes. Ov‰em
nûãím jin˘m: zatímco tisíce politick˘ch vûzÀÛ odsouzen˘ch
do vûzení se uÏ dávno domohly rehabilitací, v tomto
pﬁípadû je to problém. Nikdo totiÏ nebyl oficiálnû odsouzen
a nikdo vlastnû ani neskonãil ve vûzení. Byli sice v‰ichni
zavﬁeni, ale jinde - v léãebnû ãi sociálních ústavech.
“S takov˘mto pﬁípadem jsem se dosud nesetkal,” ﬁíká
advokát Lubomír Müller, kter˘ se na podobné soudní pﬁe
specializuje. A také zastupuje obû dcery, které tehdy
skonãily na tﬁi roky v dûtském domovû a dnes se domáhají
rehabilitace pro sebe a své blízké.
“ByÈ podobné rozhodnutí zﬁejmû v tuzemsku dosud
nepadlo, máme za to, Ïe v‰echny okolnosti umoÏÀují
posoudit tento pﬁípad jako hodn˘ rehabilitace,” ﬁekl soudce
Karel Ra‰ín. JenÏe to mluvil jen o jednom ãlenovi rodiny o dûdeãkovi Václavu Pecníkovi. Ten byl v pondûlí posmrtnû
rehabilitován. Stejnû tak matka Marie za dva roky strávené
v psychiatrické léãebnû.
Rehabilitace v pﬁípadû maminky umoÏÀuje potomkÛm
získat od‰kodnûní, ale v pﬁípadû dûdeãka je to jen
rozhodnutí bez praktického dopadu. “Jedná se o akt
spravedlnosti,” ﬁíká advokát.
Soud ov‰em prozatím nerehabilitoval obû dcery. Dnes
dvaasedmdesátiletou Irenu a o rok mlad‰í Marii. ProtoÏe
advokát Müller se na místû odvolal, bude o tom rozhodovat
krajsk˘ soud.
Pﬁíbûh rodiny Pecníkov˘ch je otﬁesn˘ i na tehdej‰í pomûry.
Komunisté si rodinu vybrali zﬁejmû proto, Ïe v domû nebyl
hospodáﬁ, a tak bylo snadné je v noci pﬁepadnout.
Dvanáctiletá Irena a jedenáctiletá Marie drÏely klíã zevnitﬁ,
kdyÏ se ozbrojenci pokou‰eli paklíãem otevﬁít dveﬁe. Pak
ov‰em skupina neznám˘ch muÏÛ rozbila okno, vnikla do
domu a v‰echny obyvatele odvezla. “Já chci umﬁít doma,”
kﬁiãel dûdeãek, kdyÏ jej odná‰eli.
Pﬁepad sice ‰etﬁil Úﬁad pro dokumentaci a vy‰etﬁování
zloãinÛ komunismu, ale nikdo potrestán nebyl. Není ani
jasné, kdo komando vyslal. Pﬁíbûh Pecníkov˘ch zpracoval
do své knihy Cena facky zlínsk˘ spisovatel Josef Holcman.
Zaslal Lubomír Müller
***

Czech Republic/Real Estate
stoupnout jeho cena. Navíc kupující si mÛÏe zvolit zpÛsob
dokonãení a urãit drobné zmûny oproti pÛvodnímu plánu.
Jednou velkou nev˘hodou je, Ïe ãasto stavba není
dokonãena vãas a smlouva je stavitelem napsána tak, Ïe
mÛÏe dokonãení posunovat. Je pravda, Ïe kdyÏ stavba
není dokonãena v urãit˘ch situacích kupující mÛÏe
poÏadovat peníze zpátky, ale to se nestává moc ãasto,
protoÏe by ztratil zisk, kter˘ mÛÏe získat pozdûj‰ím
prodejem. Znám lidí, co rok a pÛl bydleli ve sklepû v
podnájmu, protoÏe prodali dÛm a nemûli kam jít. Za dva,
tﬁi, ãtyﬁi roky se mÛÏe hodnû zmûnit: velikost rodiny,
zamûstnání, finanãní situace a zmûna Ïivotního stylu a v
hodnû pﬁípadech ve smlouvû je odstavec zakazující prodej
bytové jednotky do té doby, neÏ bude budova registrována
jako kondominium a kupující se stane majitelem.
Doba mezi postavením domu a registrováním bytové
jednotky mÛÏe trvat 3-6 mûsícÛ, nûkdy i déle Mezi tím
kupující stále není vlastníkem, i kdyÏ mÛÏe v bytû bydlet
interim occupancy; a tak stále nemÛÏe byt prodat a
nemÛÏe získat hypotéku, ale platí nájemné tak zvanou
phantom mortgage. U existující bytové jednotky je to
jednodu‰‰í, protoÏe kupující vidí co kupuje. V‰e je uÏ
dostavûno, mÛÏe si prohlédnout spoleãné místnosti, bazén,
tûlocviãnu, ‰atny, garáÏ, vchod, parkování pro hosty,
skladovací prostory, v˘hled z bytu, posoudit hluk z ulice,
velikost, umístûní místnosti atd. To v‰e je daleko snadnûj‰í
si zkontrolovat u hotového bytu. DÛleÏité také je, Ïe se
stane hned vlastníkem a tak kdyÏ se zmûní jeho finanãní
nebo rodinná situace, tak mÛÏe byt okamÏitû prodat. A za
tu dobu co bydlel ve svém, cena také ‰la nahoru.
Pﬁi kaÏdé koupi jednotky by se mûl udûlat conditional
offer, kter˘ by byl pﬁezkoumán právníkem status certificate.
Pﬁi tom se dá zjistit nejen finanãní situace spoleãnosti, ale
i podmínky mimo jiné moÏnost chování domácích zvíﬁat,
doba pouÏívání knihovny, spoleãensk˘ch místnosti, bazénu
a tûlocviãny, jaké je moÏno pouÏít záclony a Ïaluzie, zda
je moÏné mít gril na balkónû, moÏnost pronájmu a jiná
omezení, která vût‰inû kupijícím nevadí, ale pro nûkoho
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jsou dÛleÏitá. To je jen nûkolik bodÛ, o které jsem se chtûl
s vámi podûlit. Bydlení v kondominiu má v˘hody, které víc
a víc lidí oceÀuje.
V pﬁípadû, Ïe chcete prodat nebo koupit nové nebo
existující kondo a nebo domek, s dÛvûrou se obraÈte na
mne.
Rostí Brankovsk˘
Royal LePage.
Tel.: 416/443-0300
***

Restaurace a bar

The Black Horse
âern˘ kÛÀ
928 Bloor St. West, Toronto
(Ossington a Bloor)
otevﬁeno kaÏd˘ den do pÛlnoci
Pûnivé plzeÀské pivo

PILSNER URQUEL
Dobrá kuchynû
Intimní posezení

Tel.: 416/531-9096

Anniversary
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DVOJICE SLAVN¯CH NAROZENIN
PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

H. G. Skilling

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

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

Gizelle Kerney - 96
Nevím (a moc by mne to zajímalo), kolik je mezi námi lidí, kteﬁí se tváﬁí v tváﬁ setkali
s prvním ãeskoslovensk˘m prezidentem. Ale vím, Ïe jedním z nich byla Gizelle,
která se sv˘m otcem, regionálním hejtmanem Aladarem Ondrejkoviãovem,
kaÏdoroãnû na podzim spolu s ostatními hejtmany a jejich rodinami nav‰tívili
prezidenta Masaryka v jeho letním sídle v Topoºãiankách a je‰tû si pamatuje, jak
pan prezident drÏel hrnek s kávou (v obou dlaních), a kdyÏ ho napodobovala a
maminka ji kritizovala, odvolala se na svÛj prezidentsk˘ vzor. Topoºãiansk˘ zámek
nebyl jen tak v‰elijak˘ zámek. Do roku 1918 byl jednou z rezidencí rakouskouherského císaﬁe, kter˘ tu zavedl chov lipicánÛ. Po pádu habsburského mocnáﬁství
stáje pﬁevzal ãeskoslovensk˘ stát a jejich vedením byl o nûkolik let pozdûji povûﬁen
rusk˘ uprchlík, kozáck˘ kapitán Slobodinsk˘. Na jaﬁe v roce 1945, po obsazení
oblasti sovûtsk˘mi jednotkami, se po Slobodinském shánûl jejich velitel. Na‰el ho
ve stájích. Vytáhl pistoli a zastﬁelil ho. Na uprchlíky musí b˘t pﬁísnost. I skoro tﬁicet
let po útûku...
Gizellino "kamarádûní "se s hlavou státu se v trochu jiné formû opakuje v Ïivotû její
dcery Veroniky. Veronika si vzala za druhého manÏela plukovníka kanadské
armády. âestnou velitelkou jeho pluku byla aÏ do nedávna princezna Alexandra.
Její funkci letos pﬁevzala manÏelka následníka trÛnu prince Charlese Camilla
Parker. S princeznou Alexandrou se Veronika spﬁátelila do té míry, Ïe byla pozvána,
aby ji i se sv˘m chotûm v Anglii nav‰tívila. A nav‰tívili. A byli krásnû pﬁijati.
Loni Slovenská televize v Bratislavû nûkolikrát promítala film “Slováci v Kanadû”,
kter˘ uÏ byl vysílán i v Torontû. Film natoãili Markéta Slepãíková a její manÏel Igor
Re‰ovsk˘. Jednou z kanadsk˘ch osobností slovenského pÛvodu, ve filmu
portrétovan˘ch, je Gizelle Kerney. Bylo jí tehdy kolem 90 rokÛ, ale ve filmu, v nûmÏ
také vzpomnûla na vlaky Ïidovsk˘ch obûtí, které TisÛv reÏim posílal do Hitlerov˘ch
koncentraãních táborÛ, i na fotografii Juri Dojãe ze stejné doby, vypadá jako filmová
hvûzda o dvacet rokÛ mlad‰í. Pﬁed nûkolika málo léty jezdila autem. Poslední tﬁi dny
pﬁed sv˘mi leto‰ními narozeninami (25. února) vaﬁila svíãkovou pro ‰est osob a
pekla. Její bábovky jsou mistrovsk˘m cukrárensk˘m dílem - a to nemluvím o koulích
nadívan˘ch v‰elijak˘mi rajsk˘mi dobrotami a...
A kromû toho je to Ïena, kterou kaÏdá ráno v 7:30 volám, abychom si ovûﬁili, Ïe je‰tû
oba Ïijeme. Kdyby nebylo tûch ranních telefonátÛ, ani bych to nevûdûl. Díky za
krásné pﬁátelství, Gizelle.
***

RÛÏena Kytlová - 95
Pﬁijdete-li na m‰i nebo na krajanskou zábavu ãi jin˘ podnik do kostela sv. Václava,
skoro urãitû tam zahlédnete mladého muÏe vedoucího k lavici nûkde v druhé ﬁadû
star‰í Ïenu (doufám, Ïe mi odpustí, Ïe ji popisuji jako “star‰í”, ale myslím, Ïe v
devadesáti pûti na to má absolutní právo). Ta star‰í Ïena je paní RÛÏena Kytlová a
ten mlad˘ muÏ, kter˘ se o ni tak krásnû stará, je její vnuk. Jmenuje se jako tatínek
Victor Tich˘ (paní Kytlová má také vnuãku, Josífku, která na Torontské univerzitû
studuje francouzskou literaturu, ale mluví v˘bornû ãesky. Také sem chodí na m‰i a
krajanské podniky s maminkou a tatínkem a s babiãkou, bratrem a také tatínkovou
maminkou, Gabrielou - vlastnû druhou babiãkou Victora. (To jsem ale ty pﬁíbuzenské
vztahy zamotal!) Kdyby tato rodina nedûlala pro krajanskou komunitu nic jiného,
zaslouÏí si potlesk (a vím, Ïe za tuto vûtu mi vynadají, Ïe oni nejsou nic zvlá‰tního
a Ïe to nemám dûlat - takÏe teì uÏ mi vynadat nemusí, protoÏe jsem si jejich jménem
vynadal sám). Ale mohou mi vynadat za zamotání jejich rodinn˘ch vztahÛ.
Paní RÛÏena se narodila 27. února 1917 ve vesnici Pich na ·umavû. Mûla sedm
sourozencÛ, poslední zemﬁel loni na podzim. V patnácti letech byla adoptována
sv˘m str˘cem, Ïijícím se svou ‰v˘carskou Ïenou ve ·v˘carsku, kde se RÛÏenka
zapojila do ãeskoslovenského spolku “Svatopluk âech” a tam ji v roce 1956 pﬁi
taneãní zábavû v Curychu na‰el volyÀsk˘ âech Josef Kytl, kter˘ se - jako neãlen zúãastnil s kanadskou sokolskou v˘pravou zájezdu na slet ve Vídni. Josef Kytl v
druhé svûtové válce slouÏil v ãeskoslovenské armádû na západní frontû, zatímco
jeho bratr Jaroslav slouÏil ve Svobodovû armádû na v˘chodû. Po skonãení války se
Josef, Jaroslav a tﬁetí bratr Václav z Volynû pﬁestûhovali do âeskoslovenska, a
Josef a Jaroslav pozdûji emigrovali do Kanady. Ve válce se ãlovûk nauãí dûlat
rychlá rozhodnutí a dûlá je potom i v civilu. A tak, neÏ se ten veãer v Curychu roze‰li,
Josef se RÛÏenky zeptal, jest-li by nechtûla do Kanady a i kdyÏ nevíme, co
odpovûdûla, víme, Ïe v únoru 1957 ty dva v Torontu oddal Otec Jaroslav Janda..
Mûli spolu dceru Vûru, která se provdala za Viktora Tichého a ti dva spolu mûli toho
mladého muÏe, kter˘ Vûﬁinu maminku vodí na m‰i, a dceru Josífku, o níÏ jiÏ byla
zmínka.
Paní RÛÏenka nebyla jen vzornou manÏelkou a maminkou. Byla i obûtavou ãlenkou
své torontské komunity. Uãila v ãeské ‰kole, umístnûné v Masarykovû hale na
Cowan Avenue a pozdûji ve ‰kole biskupa Marrocco na rohu Bloor Street a
Roncesvalles a ﬁadu let ‰kolu vedla. Spolu se sv˘m manÏelem byli ãleny Masarykova
ústavu a âeskoslovenského sdruÏení v Kanadû a také byli spoluzakladateli kostela
sv. Václava v Torontu, kde ji s celou její rodinou kaÏdou nedûli uvidíte pﬁi m‰i.
Paní RÛÏenko, k Va‰im narozeninám Vám blahopﬁejeme a dûkujeme za Vá‰ Ïivot!
***

Valná hromada Sokola Toronto
V nedûli odpoledne, 4. bﬁezna 2012 se ve spoleãenské místnosti kostela sv.
Václava v Torontu konala valná hromada torontské sokolské jednoty. ¤ídila ji
starostka jednoty, Hana Jurásková. Valná hromada byla velmi dobﬁe nav‰tívena,
vãetnû skupiny z Kitchener-Wareloo-Guelph (sestra Otrubová, manÏelé Kargrovi a
Kratochvílovi - omlouvám se tûm, kteﬁí mi vypadli z dûravé pamûti). Vedle pracovní
ãásti (schválení zpráv funkcionáﬁÛ, volba nového v˘boru) jsme smutnili: sestra
Jurásková valnou hromadu zahájila vzpomenutím úmrtí v minulém roce Jana
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Waldaufa, kter˘ po sobû zanechal sokolsk˘ odkaz, ke kterému (hlavnû k jeho
monumentální knize “Sokol malé dûjiny velké my‰lenky”) se budou vracet pﬁí‰tí
generace. Ale také jsme se radovali: sestra starostka Sokolské Ïupy kanadské ve
své funkci vzdûlavatelky torontské jednoty uvedla v sokolsk˘ kruh nové ãleny:
Kateﬁinu a Michaela Pospí‰ilovy, kteﬁí pﬁestoupili z brnûnské Ïupy Jana Máchala
(oba hrají volejbal a Kateﬁina uãí v sobotu v ãeské ‰kole), Alici Tmejovou (nûkolikrát
cviãila na sokolsk˘ch vystoupeních a pracuje se sokolsk˘mi dûtmi - a také je Ïenou
pokladníka jednoty, Roberta Tmeje - a tohle je pravda: kdyÏ jsem ji v Sokole vidûl
poprvé a sly‰el její jméno, nebyl jsem si jist˘, není-li (tak mladû vypadá) Robertovou
dcerou (i kdyÏ Robert taky dobﬁe vypadá a také je docela mlad˘): oba letí na slet;
a Zdenka Krykorku, b˘valého profesionálního trenéra v lehké atletice a sportu, kter˘
uÏ druh˘ rok vede v jednotû druÏstvo mal˘ch dûtí. Bylo milé a mírnû dojemné vidût
skupinku tak pûkn˘ch mlad˘ch lidí skládat sokolsk˘ slib. A skoro stejnû mile
dojemné bylo udûlení Annou Janou‰ovou (tentokrát ve funkci starostky Ïupy) cen
a uznání za vûrnost sokolské my‰lence Zdenû Hollerové, Václavu Janou‰ovi,
Josefu Kratochvílovi z Guelphu a Vladimíru Rydlovi. A starostce torontské jednoty,
Hanû Juráskové, uznání za dlouholetou zásluÏnou sokolskou ãinnost. BudiÏ mi
dovoleno vzdát Hanû Juráskové osobní hold za mimoﬁádnou práci, kterou dûlá
nejen v Sokole, ale i ve farnosti sv. Václava.
Josef âermák
***

Obrana pesimistova

JiÏ se mi stalo, Ïe redaktor tohoto listu mi naznaãil, Ïe moje texty jsou pﬁíli‰
pesimistické a pochmurné. Nic mne nepotû‰í víc, neÏ reakce na moje snaÏení. Je-li
pﬁíznivá, pﬁiznám, Ïe je mi to milé, v opaãném pﬁípadû je to moÏná uÏiteãnûj‰í.
Co tedy vlastnû se míní pod tím slovem pesimismus? Podle Slovníku cizích slov
(Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1981) ...sklon k tomu, povaÏovat skuteãnost
za hor‰í neÏ je, a oãekávat uskuteãnûní nejhor‰ích moÏností ...
K tomu docela malou poznámku: kdo a jak reálnû a zodpovûdnû urãí, zda skuteãnost
je v˘borná a nebo jen hor‰í? A jak moc hor‰í, neÏ by mûla a nebo mohla b˘t? Kde je
hranice takové bídy? Tedy, dle mého názoru, urãení míry ‰patnosti je ãin v podstatû
relativní. Kdo urãuje hranici, kde zapoãíná se pesimismus? A proã? A kolik lidí má na
ten ãi onen jev názor spí‰e kladn˘ a nebo spí‰e záporn˘ a je ten pﬁípadnû záporn˘
názor objektivnû vytvoﬁen˘ a statisticky potvrzen˘? Nebo je zcela subjektivní?
Ale nechci se ponoﬁovat do teoretick˘ch úvah, k nimÏ nemám patﬁiãného vzdûlání, i
kdyÏ si myslím, Ïe k posouzení toho ãi onoho jevu, není mnohdy jakkoli specializované
odbornosti nezbytnû tﬁeba.
KaÏd˘ normálnû uvaÏující ãlovûk nûkdy se asi zamyslí nad tím, zda to ãi ono, co kolem
sebe vidí, v místû bydli‰tû, pﬁípadnû dále od nûj a nebo ve sdûlení informaãních medií,
je více pozitivní nebo negativní pro blaho lidí. A nebo pﬁímo pro blaho takového
pozorovatele jak˘m je on sám.
Myslím, Ïe stanovení kriteria kladného a jeho opaku, není aÏ pﬁíli‰ komplikovaná
záleÏitost. Tohle je ale dosti v‰eobecné a dokonale laické povídání. Pokusím se teì
konkrétnûji objasnit, proã tato úvaha je obhajobou. Pesimismu (tedy pﬁesnûji, mého).
Úvodem snad uji‰tûní, Ïe nejsem docela slep˘ k tomu v‰emu, kam na‰e západní,
moderní a v samé podstatû i demokratická spoleãnost, v prÛbûhu let se vypracovala.
Netﬁeba pﬁipomínat co kaÏdému je velmi dobﬁe známo ... moderní technologie, stejnû
jako informatika, nové poznatky vûdy, lékaﬁské i jin˘ch. âlovûk na Mûsíci. A stejnû tak
i paradox, Ïe je to zﬁejmû bohat˘ arsenál dûsn˘ch zbraní nalézajících se na rÛzn˘ch
ãástech svûta, v zemích vcelku rozdíln˘ch politick˘ch názorÛ jejich vlád, Ïe dosud
nevypukla tﬁetí a nepochybnû nejdûsivûj‰í svûtová válka.
Jsou vûci podstatné a ménû podstatné, které se v prÛbûhu ãasu dûjí. Snad právû ono
dosavadní odvrácení nebezpeãí dal‰í hrozivé kalamity tímto ponûkud paradoxním
zpÛsobem, bohat˘mi arsenály nejniãivûj‰ích zdraní, je tím nejdÛleÏitûj‰ím. Tím by se
snad mûl ubírat mÛj optimismus. Bylo by ale velmi o‰idné, holedbat se jen touto
skuteãností, tímto v negativnu pozitivním. NeboÈ Ïivot plyne dál i mezi tûmi nejvût‰ími
katastrofami a po nich. A okolnosti, v nichÏ své Ïivoty Ïijeme, se s ãasem promûÀují.
Ano, v tomto ohledu v na‰ich pocitech má jistou roli nostalgie, pﬁipomínka ãasÛ
mladosti, kdy v‰e, i to ‰patné, zdálo se b˘t lep‰í a snesitelnûj‰í, neÏ jak by tomu bylo
dnes, ve vûku znaãnû pokroãilej‰ím.
A snad právû to je dÛvodem, proã se nûkomu zdají moje obãas publikované názory
pﬁíli‰ pochmurn˘mi, uãenû tedy pesimistick˘mi. Nikterak se nezbavuji odpovûdnosti
za tento pro nûkterého ãtenáﬁe moÏn˘ dopad m˘ch úvah a sdûlení. Ale abych povídání
neprotahoval, k tomu si dovolím je‰tû krátce pokraãovat:
Zámûrnû opominu poznatky minulosti, která mi skonãila v roce 1968 emigrací do
Kanady. Byli jsme pﬁijati velmi pûknû, nejedna pomoc nám byla poskytnuta (aã já sám
mnoho nepotﬁeboval, nastupoval jsem do zamûstnání ve svém oboru, vyﬁízeno je‰tû
z Prahy).
Od té vzru‰ující chvíle, kdy jsme pﬁistáli na leti‰ti ve Winnipegu, uplynulo uÏ 43 let. To
je dlouhá doba. V mnoha poãáteãních letech vnímal jsem zemi nového domova oãima
vdûãnosti a díkÛ za vlídné pﬁijetí. Nepﬁestával jsem se zajímat o dûní v rodné zemi a
stejnû tak i o dûní v domovinû nové. A o tom, co se dûje ve svûtû a to ne informacemi
sdûlovan˘mi pﬁes filtr totalitního reÏimu, z nûhoÏ jsem ode‰el. Sice ne oãima znalce
politologa ãi jiného odborníka, ale prostého obãana.
Dnes tedy, pokud mne je‰tû, díky snad pﬁízni osudu, pamûÈ docela neopustila, ani
zájem o sledování dûní (aã Ïena, tedy ta moje, mne nabádá, abych se radûji staral o
jiné, praktiãtûj‰í vûci ... DÛm je star˘, chátrá, udûlej v tom nûco a podobnû), nemohu
vidût jen zmûny pozitivní.
Tedy, je snad dÛvodem k radosti, kdyÏ shledávám, Ïe nejeden dne‰ní v˘robek co do
spolehlivosti a trvanlivosti nevyrovnává se stejnému, ale znaãnû dávnûj‰ího data
v˘roby v solidnosti a trvanlivosti aã, a nebo právû proto, nese hrdá slova Made in
China?
Je snad dÛvodem ke klidné spokojenosti, kdyÏ aÏ pﬁíli‰ ãasto mocn˘mi jsou prosazovány
vûci, pﬁíãící se normální úvaze a rozumu? (V dobû souãasné ekonomické stagnace
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vláda neustále praktikuje ono odborníky vyvrácené tvrzení, Ïe Kanada potﬁebuje stále
víc a víc imigrantÛ a to v podstatû bez ohledu na jejich kvalifikaci a v˘hledu na jejich
rychle zapojení a uplatnûní ve spoleãnosti, místo cesty na podporn˘ úﬁad.)
Je snad dÛvodem ke klidu, Ïe na téma globálního oteplování, jev to nepochybnû
dÛleÏit˘ pro na‰i zem, názory uãencÛ nejsou jednotné ... nic takového, jako tﬁeba proã
vznikají kardiovaskulární problémy?
Proã práce ãlovûka není odmûÀována podle její uÏiteãnosti a úsilí, nezbytného k
dosaÏení takové odbornosti pro blaho spoleãnosti? Proã taková mnohdy dÛleÏitá a
dobﬁe placená místa jsou obsazována diletanty, kteﬁí po roãním nebo dvouroãním
chabém pÛsobení jsou propu‰tûni, ale na cestu do jiného místa pﬁijímají ãtvrt milionu
dolarÛ?
Proã tzv. selsk˘ rozum stal se pﬁíli‰ ãasto Popelkou mezi názory mocn˘ch?
Proã tak znamenitû jsou odmûÀováni ti v t.zv. marketingu a managementu, aniÏ jejich
dílo je v úãinnosti hodnoceno a pﬁípadnû jeho ãinnost modifikována? Marketing a
manangement, to je dnes veliká slovní a bohuÏel i praxí provozovaná v˘znamová
inflace.
Jsem pesimistou, kdyÏ ﬁeknu, Ïe nové opatﬁení je blbost (a neÏ se jeden nadûje, praxe
to potvrdí)?
Jsem pesimistou, kdyÏ Ïasnu nad tím, jak˘m Ïertem se dnes aÏ pﬁíli‰ ãasto pro
zamûstnaní stává ten dávn˘ boj za osmihodinovou pracovní dobu?
Je to pesimismus, kdyÏ se divím podpoﬁe západních politikÛ onomu hnutí dne‰ních
dnÛ v mnoha státech Severní Afriky a jinde pod heslem demokracie, aã dnes uÏ se
ukazuje, ãeho jsem se obával ... reálné ‰ance ne právû vlídného islamismu uchopit
vládu lidu v tûchto t.zv. po demokracii touÏících zemích?
Jsem zaryt˘m pesimistou, kdyÏ soudím, Ïe rychlost dne‰ního pokroku podobá se
závodnímu, vysoce v˘konnému automobilu, kter˘, ouha, prokletá to zatáãka ...
Jsem zpozdilec, kdyÏ ﬁeknu, Ïe produkce nesmyslnû debilních a digitálem umoÏnûn˘ch
filmÛ, recenzovan˘ch ve v‰í váÏnosti pány recenzenty, má moÏná na blaho mládeÏe
hor‰í dopad neÏ nûco v˘fukov˘ch plynÛ?
Je znakem bezvadného chodu spoleãnosti, kdyÏ ﬁemeslník se nezﬁídka nedostaví k
v˘konu své práce bez omluvy?
Je to znamenité, kdyÏ v obchodû, kde dﬁíve na první otázku jeden dostal zasvûcenou
odpovûì, dnes je odkázán na jiného a pak moÏná je‰tû dal‰ího specialistu?
Îe dnes upadla váÏnost po‰t a jist˘ rituál psaní dopisÛ?
A Ïe ... ale dosti.
BohuÏel, mohl bych je‰tû pokraãovat. Mohl bych také dodat nûco radostnûj‰ího, ale
to snad aÏ nûkdy pﬁí‰tû.
Vladimír Cícha
***

05, 08, 10-2012
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V ‰esté minutû
Ve vaﬁení spatﬁuji docela zalíbení. Nemyslím tím taková
ta typicky dobrá ãeská, ale na pﬁípravu nároãná jídla
jako jsou napﬁíklad ‰panûl‰tí ptáãci, vepﬁová s knedlíkem
a zelím, svíãková a jiná, svoji dost dlouhou pﬁípravou
podobná tûm, uÏ vyjmenovan˘m. Abych vûci uvedla na
pravou míru, tak samozﬁejmû, Ïe i tahle jídla obãas
udûlám, ale Ïádnou velikou radost pﬁi nich nemívám.
Také si jídla dûlím na letní a zimní a pak ãlenÛm své
rodiny, touÏícím tﬁeba v dubnu po svíãkové nebo vepﬁové
sdûluji s naprost˘m chladem, Ïe to teì nelze, neboÈ
není zima a tak sem tato jídla nepatﬁí. A docela to
funguje. Îádn˘ seznam zimních a letních jídel jsem
nikdy nemusela nikomu pﬁedkládat a tak to vlastnû jde
i tak trochu o‰vindlovat. U ‰panûlsk˘ch ptáãkÛ jsem
dost dlouho nevûdûla prav˘ dÛvod, proã po téhle dobré
krmi netouÏí mÛj vnuk ·imon, kter˘ tohle jídlo prakticky
nikdy nevyÏadoval. Zji‰tûní, ke kterému do‰lo, aÏ kdyÏ
vyrostl z chlapeãka na poﬁádného kluka, bylo úÏasné.
„Já jsem si vÏdy, babiãko, myslel, Ïe jsou to opravdoví,
nachytaní ptáãci a proto jsem to nechtûl“. No, tak teì uÏ
více rozumu nabral a tak by si je i ãasto s chutí dal, ale
musí respektovat roãní období a tak je také moc ãasto
nemá.
„Jí‰ jitrnice?“ ptám se jednou jako první, ·imona.
Lakonická odpovûì je krátká a kladná. Mrknu na hodiny,
otevﬁu troubu, zapnu pﬁíslu‰n˘ knoflík a vloÏím dovnitﬁ
pekáãek s jitrnicemi. ·imon zapne v stejn˘ okamÏik
pﬁíslu‰n˘ knoflík u televize, kde bûÏí hokejové utkání.
Mám na nûho vztek, chtûla jsem se ho na nûco zeptat
a trochu si s ním popovídat, ale uÏ je pﬁikován k
obrazovce a nevnímá nic kolem sebe. Nejradûji bych
ho pﬁirazila na mantinel. Jdu do‰krábat brambory a uÏ
si ho nev‰ímám.
„Babiãko, v ‰esté minutû dej vaﬁit brambory“ ozve se od
televize. Nevûﬁím sv˘m u‰ím. „Jak v ‰esté minutû?“
„Tomu ty asi nerozumí‰, prostû v ‰esté minutû první
tﬁetiny, abych to mohl sníst o pﬁestávce, teì je ãtvrtá

minuta“. Chytá mû amok, jednak z faktu, Ïe mi nûkdo
bude naﬁizovat, v kolikáté minutû mám dát vaﬁit brambory
a jednak, Ïe se bude moje vaﬁení podﬁizovat nûjaké
hokejové tﬁetinû a následné pﬁestávce. Znovu bych ho
nejradûji bodyãekovala.
A je‰tû si o mnû myslí, Ïe nevím, Ïe se hokej hraje ve
tﬁech tﬁetinách po dvaceti minutách ãistého ãasu! A
zasnûnû se od trouby zahledím a zavzpomínám si, jak
v pﬁelidnûném ob˘váku jsme v‰ichni upínali zrak do
tehdy je‰tû malé televizní obrazovky a nervóznû
sledovali, zda Jozef Golonka pﬁekoná prázdnou
sovûtskou branku. „A je to tam, branka!“ ¤val tehdy
cel˘ ob˘vák. Pak se opût vtáhnu do souãasnosti, a i
pﬁes nevyﬁãené v˘hrady - uposlechnu a pﬁesnû v ‰esté
minutû dám vaﬁit brambory. Jsem rozãílená, pﬁem˘‰lím,
jak bych si vedla pﬁi samostatn˘ch nájezdech proti
·imonovi a trochu se i nepﬁítomnû usmívám a tak si ani
nepov‰imnu, Ïe mi mezitím praskly v troubû jitrnice a
jejich obsah zaplÀuje zapékací pekáã - kdyÏ si toho
koneãnû pov‰imnu, je uÏ pekáã pln˘ jitrnicové beztvaré
hmoty, tvar mají uÏ jen kousky ‰pejlí, kter˘mi byly
uzavﬁeny.
V okamÏiku, kdy siréna oznamuje konec první tﬁetiny,
ho volám k jídlu a pﬁistrkuji mu talíﬁ s jitrnicovou hmotou,
silnû nedovaﬁen˘mi bramborami a je‰tû kelímek s
hoﬁãicí. „Ty brambory jsou pûknû tvrd˘“ „No, a co má
bejt? Hokej je taky tvrdá hra“ já na to a je mi to úplnû fuk.
„Já bych si k tomu dal radûji chleba“ „Tak to ani
náhodou, jen si ty hokejové brambory uÏij, rozmaãkej si
je vidliãkou“. Dívám se, jak je zaãíná rozmaãkávat. „AÏ
bude pﬁí‰tû tﬁeba fotbal, tak je dám vaﬁit také v ‰esté
minutû a pak uÏ je nebude‰ muset maãkat vÛbec.“ ãímÏ
mu dávám jasnû najevo, Ïe moc dobﬁe vím, Ïe v
pﬁípadû systému vaﬁení brambor fotbalov˘ch tak zvanû
do pﬁestávky, by trval var hodnû dlouho. „âemu se
usmívá‰?“ sly‰ím najednou. „Ale to nic, jen si tak
pﬁedstavuji, jak by ty brambory musely b˘t
rozma‰írovan˘, kdyby se vaﬁily aÏ do konce první pÛle
- byla by to ta nejjemnûj‰í ka‰e.“ Pak se na nûho
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zahledím. UÏ domaãkal vidliãkou v‰echny hokejové
brambory a zírá na mne s viditeln˘m zájmem a
pﬁekvapením. Usmûju se na nûho „Holeãku, já toho o
fotbale a hokeji vím urãitû víc, neÏ ty toho ví‰ o vaﬁení
brambor. Ví‰ tﬁeba, kolikátí jsme byli v roce 1969 v
hokeji, na mistrovství svûta? No, vidí‰, mlãí‰. ¤eknu ti
to, tﬁetí, mûli jsme bronz, a dvakrát jsme tehdy porazili
Rusáky 2:0 a 4:3, coÏ bylo nade v‰e a navíc nûco
neb˘valého. Jarda Holík, co hrál tehdy za nás, si
dokonce na dresu nûjakou leukoplastí pﬁelepil rudou
hvûzdu. MoÏná, Ïe je to teì s tím va‰ím fandûním lep‰í,
my jsme to tehdy brali hodnû politicky - obsadili nás, tak
jim to alespoÀ namlaÈme v hokeji. Jejich trenér byl
nûjakej Tarasov, takovej mohutnej chlap a ten celej
zápas drÏel miniaturní se‰ítek a neustále si v‰echno
zapisoval. KdyÏ tehdy od nás dostali tu nakládaãku, tak
se v Praze objevilo mnoho v‰elijak˘ch nápisÛ, ov‰em
vrcholem v‰eho byl nápis na expresním vlaku, kter˘
tehdy spojoval Milovice s Moskvou „Tarasove pi‰, aÏ
pﬁijede‰ na Sibiﬁ!“ A ·imone, kdyÏ se stﬁílelo na jejich
prázdnou branku, tak jsme byli tak nervózní, Ïe to ani
nejde slovy popsat. V‰ichni jsme vlastnû ten puk do
jejich brány v duchu postrkovali. Jo, chlapeãku, to jsou
zase moje záÏitkové vzpomínky a ty si myslí‰, Ïe já toho
o sportu moc nevím!“
Zase jsem viditelnû v jeho oãích stoupla a dnes to bylo
hodnû vysoko! Usmívám se na nûho a sladce mu
oznamuji: „Na pﬁí‰tí t˘den ti nachytám nûjaké ptáãky a
udûlám ti je s r˘Ïí a brusinkov˘m kompotem.“
Jana Fafejtová - Praha
***

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

S tímto kupónem
je 20 % sleva.
Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny 8. 3. 2012 ve 23:00

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
22. 3. 2012
Uzávûrka: 16. 3. 2012

E-mail
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Gambrinus liga

Tomá‰ Fleischmann a Panteﬁi v pohodû vykroãili za postupem do SC

·lágrem 19. kola byl souboj vedoucí Sparty s
mistrovskou Plzní, kter˘ pﬁinesl vynikající fotbal.
Nástup pﬁed 17895 diváky patﬁil hostÛm a jiÏ ve 3.
minutû Bako‰ pro‰el sparÈanskou obranou a zajistil
hostÛm vedení. Dal‰í branku pﬁipojil nejmen‰í hráã
na hﬁi‰ti Pilaﬁ hlavou o deset minut pozdûji. Kuriozní
byla jediná branka Sparty, kdy Kweuke leÏící na
zemi se doplazil k míãi a rovnûÏ hlavou dostrkal míã
do plzeÀské sítû. PlzeÀsk˘ Horváth sice nepromûnil
kontraverzní penaltu, ale Bako‰ v 59. minutû upravil
na koneãn˘ch 1:3. Z praÏsk˘ch t˘mÛ si vedla dobﬁe
pouze Dukla, která brankami Hanouska a Pázlera
porazila na Julisce Slovácko. Osudnou pro
Bohemians v souboji s Ostravou se stala 28. minuta,
kdy po rohu hlaviãkoval Cverna a Droppa doklepl
míã za SÀozíkova záda. ÎiÏkov prohrál v Olomouci
1:2. Obû branky vítûzÛ vstﬁelil Varadi. Mladá
Boleslav nakonec udolala Slavii 3:2. Boleslav
dvakrát vedla a Slavia dvakrát srovnala skóre, ale
Zahustel v 71. minutû dopravil po tﬁetí míã do
slávistické sítû. Po této prohﬁe rezignoval
nepopulární trenér Franti‰ek Straka na svoji funkci.
Liberec nevyuÏil své ‰ance dotáhnout se na vedoucí
Spartu a prohrál v Teplicích 0:1. Zb˘vající zápasy
skonãily nerozhodnû: Jablonec-Budûjovice 1:1 a
Pﬁíbram-Hradec 0:0.
V˘sledky 18. kola: Hradec-Sparta 1:0, OstravaJablonec 2:2, Slovácko-Olomouc 0:1, LiberecPﬁíbram 2:0, ÎiÏkov-Mladá Boleslav 1:2, BudûjoviceBohemians 3:1, PlzeÀ-Dukla 1:1 a Slavia-Teplice
0:0.
***

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

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

14
12
11
11
9
9
8
7
7
6
5
5
4
5
3
2

1
4
4
4
5
2
4
6
2
5
7
4
6
8
5
1

4
3
4
4
5
8
7
6
10
8
7
10
9
6
11
16

35:16
43:21
46:27
34:21
43:22
28:30
22:23
26:21
16:22
15:23
17:23
14:33
21:34
18:21
16:31
12:38

43
40
37
37
32
29
28
27
23
23
22
19
18
14
14
7

Toronto-Florida 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)
Urãujícím momentem bylo 141 vteﬁin na zaãátku
utkání, kdy Pantéﬁi dvakrát skórovali Gocem a
Santorellim. PﬁestoÏe Toronto pﬁi pﬁesilovce v
druhé tﬁetinû Kesselem, kter˘ vstﬁelil svou 32.
branku sníÏilo, byla to Florida, která kontrolovala
hru a o tﬁi minuty pozdûji rovnûÏ pﬁi pﬁesilovce
Tomá‰ Fleischmann z tûÏkého úhlu vystﬁelil,
torontsk˘ brankáﬁ Reimer vyrazil pﬁed sebe a
Santorelli, kter˘ byl vyhlá‰en nejlep‰ím hráãem

Play off

Kopaná

27 8 10 7 163:109
25 7 7 13 176:149
19 12 5 16 147:138
22 6 7 17 175:136
23 5 4 20 129:127
20 7 3 22 143:150
18 6 10 18 107:125
19 6 6 21 142:137
19 4 9 20 147:140
19 5 7 21 129:140
17 5 6 24 137:154
15 7 7 23 140:158
14 9 4 25 138:171
16 4 6 26 120:159

107
96
86
85
83
77
76
75
74
74
67
66
64
62

ABE: Polák Wojtek Wolski je oznaãován na
soupisce jako levé kﬁídlo, nepﬁekáÏíte si?
TF: Naopak mÛÏe hrát na obou stranách útoku,
coÏ nám naprosto nevadí.
ABE: ¤íká vám nûco 21. listopad 2011?
TF: Ne.
ABE: Tehdy jste prohrávali o ãtyﬁi branky s
New Jersey a je‰tû jste dokázali otoãit a vy jste
byl autorem vítûzného gólu…
TF: Ano, ano uÏ si vzpomínám. Vítûzné branky se
jen tak nezapomínají.
ABE: Proti Torontu jste letos sehráli tﬁi zápasy,
tﬁikrát jste jim u‰tûdﬁili pût banánÛ. Je to náhoda
anebo se Vám proti Leafs daﬁí?
TF: Hodnû klukÛ z na‰eho t˘mu pochází z Toronta,
mají zde rodinu a díky tomu i motivaci. Ve v‰ech
utkáních se nedaﬁilo torontskému gólmanovi. Není
to jejich nejsilnûj‰í zbraÀ.
Ale‰ Bﬁezina
***

utkání dopravil po tﬁetí puk za záda torontského
brankáﬁe Reimera. KdyÏ v úvodu tﬁetí tﬁetiny zv˘‰il
Garrison na 4:1 pro Pantery, zaãala se Air Canada
Centre vyprazdÀovat. Toronto sice v závûru je‰tû
zdramatizovalo utkání, ale z vítûzství se nakonec
radovali hráãi Floridy. Jejich trenér Kevin Dineen
byl po zápase velmi spokojen s v˘konem Tomá‰e
Fleischmanna, kter˘ strávil na ledû 14:27 minut a

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

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

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

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882
Točený Pilsner Urquel a Czechvar
v západním Torontu!

Tﬁi hospody v centru Toronta

Irsko -âesko 1:1, pﬁátelské utkání v Dublinu. Vedoucí
branku vstﬁelil v 50. minutû Baro‰. Za Iry vyrovnal
z tûÏkého úhlu ãtyﬁi minuty pﬁed koncem Cox.
Slovensko vyhrálo v Turecku 2:1. Branky: 24. Weiss
ml., 39. Stoch. Za Turecko tﬁi minuty pﬁed koncem
Tunay Torun.
V Evropské lize hrála PlzeÀ s Schalke v Plzni 1:1,
v Gelsenkirchenu se pak pod stﬁechou skonãil
zápas v normálním ãase také 1:1, pﬁestoÏe hráli
PlzeÀáci o deseti hráãích bez vylouãeného Bako‰e,
podaﬁilo se Rajtoralovi v závûru vyrovnat. V
prodlouÏení pak oslabená PlzeÀ dvakrát inkasovala
a prohrála 1:3.
***

âeská hokejová extraliga
Závûreãná tabulka po 52. kole:

zaznamenal svou 26. asistenci. Mimo to vstﬁelil v
této sezónû jiÏ 20 branek (celkovû má 46 bodÛ v
kanadském bodování). Obzvlá‰tû se mu líbí jeho
univerzalita, podobnû jako u nedávno získané posily
Poláka Wojteka Wolského, kter˘ pﬁi‰el tento t˘den
na Floridu z New York Rangers.
Tomá‰ Fleischmann zhodnotil úvod utkání, Ïe byl
velice tûÏk˘ a Ïe rozhodly právû dvû branky v této
ãásti hry. Kdykoliv pak Toronto vstﬁelilo gól
následovala rychlá odpovûì. Díky tomu se Maple
Leafs nedostali nikdy do poﬁádného tlaku a nemohli
odpovûdût.
ABE: Utkání bylo témûﬁ, jako pﬁes kopírák, s
posledním zápasem s Washingtonem, kdy
Toronto inkasovalo rovnûÏ dvû branky v úvodu.
Vûdûli jste nûco o tomto zápase?
TF: O tom jsme nevûdûli, jen nám ﬁekli, Ïe gólmani
nejsou právû ve formû. Vûdûli jsme proto, Ïe musíme
stﬁílet od zaãátku a vy‰lo nám to.

Tomáš Fleischmann

Pﬁedkolo: Brno-Kladno 5:2, 5:3 a 4:3 (SN); 3:0 na
zápasy.
Zlín-Tﬁinec 3:0, 3:4 (SN), 2:6, 2:1 (SN) a 4:2; 3:2 na
zápasy.
âtvrtfinále: Pardubice-Vítkovice 5:2 a LiberecBudûjovice 4:3.
O udrÏení: Karlovy Vary-Mladá Boleslav 5:4, SlaviaLitvínov 1:2, Mladá Boleslav-Litvínov 4:3, Karlovy
Vary-Slavia 1:3. Poﬁadí po 54. kolech: Karlovy Vary
70, Slavia 69, Litvínov 67, Mladá Boleslav 64.
Slovenská CorgoÀ liga
***
19. kolo bylo odloÏeno na 27. bﬁezna 2012. 3. a 4.
Závûreãná tabulka
bﬁezna se hrálo 20. kolo: Pre‰ov-Ko‰ice 0:1,
Slov. extraligy po 55. kole
Senica-Nitra 3:1, Slovan-Dunajská Streda 3:1,
1. Ko‰ice
35 2 1 17 191:130
110
Îilina-RuÏomberok 2:1, Trnava-Zlaté Moravce 1:0,
2. Skalica
33 1 3 18 205:154
104
Trenãín-Banská Bystrica 2:2.
3. Slovan
31 1 7 16 176:138
102
***
Tabuºka
4. Poprad
29 4 6 16 187:146
101
5. Trenãín
22 5 3 25 147:149
79
1. Îilina
19 10 6 3 31:20
36
6. Îilina
20 6 5 24 138:164
77
2. Slovan
19 10 5 4 29:21
35
7. Bystrica
16 9 9 21 136:138
75
3. Trnava
19 10 5 4 23:17
35
8. Zvolen
21 4 4 26 135:174
75
4. Senica
19 9 7 3 28:15
34
9. MMartin
15 7 4 29 143:186
63
5. Zl. Moravce 19 8 6 5 20:17
30
10. Nitra
13 5 3 34 141:194
52
6. RuÏomberok 19 7 7 5 26:18
28
11. Orange
0 1 0 9 15:41
2
7. Nitra
19 4 10 5 19:20
22
Junioﬁi Orange sehráli pouze 10 zápasÛ
8. Bystrica
19 6 4 9 26:28
22
9. Ko‰ice
19 5 6 8 20:26
21
Slovenská play-off
10. Trenãín
19 4 8 7 23:28
20
11. Pre‰ov
19 2 6 11 9:24
12
Ko‰ice-Ban. Bystrica 4:3 (PP) a 4:3, Skalica12. D. Streda
19 4 0 15 12:32
12
Zvolen 3:4 a 3:0.

1. Sparta
2. PlzeÀ
3. Liberec
4. Pardubice
5. Budûjovice
6. Vítkovice
7. Zlín
8. Brno
9. Tﬁinec
10. Kladno
11. K. Vary
12. Slaviaa
13. Litvínov
14. Boleslav

11

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

Village Idiot Pub

Sin&Redemption

115 John St.

126 McCaul St.

136 McCaul St.

poblíÏ Queen St. W.

poblíÏ Dundas W.
Toronto, Ontario M5T 1W2

poblíÏ Dundas W.
Toronto, Ontario M5T 1W2

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

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

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

***

Story
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Povídka, která se jmenuje: Potomek KnulpÛv
Pro‰el jsem branou pod mûstsk˘m
orlojem a minul tﬁi lékárny, které byly v
téhle ulici. Úzká uliãka se svaÏovala k
ﬁece. Po levé stranû hodináﬁství, kino a v
ãísle 52 Hospitz zur Heimat. Levn˘ hotel,
nûco jako Armáda spásy, ale nerad bych
urazil majitele hotelu, kter˘ byl ke mnû
vÏdy vlídn˘, a jako stopaﬁ, kter˘ s devíti
korunami projel celou Evropu (jak o mnû
napsaly jedny norské noviny), jsem to
nemohl srovnat s kvalitnûj‰ími zaﬁízeními.
V recepci jsem dostal pﬁidûlen pokoj ãíslo
32. Byla to star‰í budova, a tak mû
pﬁekvapilo, Ïe tam byl v˘tah. Vyjel jsem
do prvního poschodí a recepãní mû uvedl
do pokoje, kde za stolem sedûl muÏ se
sluchátky na u‰ích a pﬁed ním nejnovûj‰í
gramofon znaãky Philips a ‰tos desek.
Pozdravil jsem ho nûmecky, ale
neodpovûdûl. VÛbec si mû nev‰iml. Umyl
jsem se a vydal do mûsta k firmû Lehnen
und Luthrigen shánût práci. Tak jsem se
stal gastarbeitrem. V‰e dopadlo lépe,
neÏ jsem si pﬁedstavoval, a tak jsem
dostal 100 ‰v˘carsk˘ch frankÛ zálohu,
coÏ bylo dost penûz na zaplacení hotelu,
ale ten jsem platil aÏ pﬁi odjezdu. Vrátil
jsem se do hotelu a v recepci ﬁekl:
„Zweiunddreissig.“ Recepãní, kter˘ se

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.4.satellite1-416.com
www.4.zpravy.ca
www.4.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
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domníval, Ïe umím jen anglicky, mi ﬁekl:
„Sie sprechen sehr gut Deutsch!“
Vyjel jsem do ãísla 32. MÛj spolubydlící
právû pﬁehrával nûjak˘ pochod Viléma
Tella. Pomyslel jsem si, Ïe by se pro
nûho spí‰e hodilo Eleanor Rigby od
Beatles o osamûl˘ch lidech. Ode‰el jsem
do pokoje 48, kde bydleli Jirka a Vlasta.
Taky na cestách. Jirka umûl pomûrnû
slu‰nû nûmecky, a tak sehnal místo v
bance. Od nich jsem se vlastnû dozvûdûl
o Hospitzu. Potkal jsem je u medvûdÛ.
To je místní atrakce. Chovají jich tady
uprostﬁed mûsta asi ‰est. A tak jako se v
PaﬁíÏi scházejí âe‰i na Eiffelovce, tady
se scházejí u medvûdÛ. Ukázali mi cestu
a ﬁekli, aÈ se veãer stavím v ãísle 48. KdyÏ
je ãlovûk gastarbeitrem, pﬁijde mu vhod
obãas s nûk˘m pohovoﬁit. Neb˘t zkrátka
osamûl˘m muÏem jako mÛj spolubydlící.
Do pokoje jsem se vrátil aÏ pﬁed pÛlnocí.
MÛj spolubydlící uÏ spal. Desky a
gramofon mûl sloÏeny pod postelí. Rychle
jsem rozestlal a lehl si. Znovu jsem
probíral cestu ze Îenevy sem. A tak jsem
usnul.
Ve ãtvrt na sedm mne vzbudili. Oblékl
jsem si dÏíny a vydal se do práce. V práci
jsem byl pﬁidûlen k jednomu Jugoslávci z
Bûlehradu. Mûl jsem pocit, Ïe je spí‰ z
Bosny. Hádal bych tak podle bujného
kníru. A tak zaãaly v‰ední dny. Snídanû zasekávání trubek - obûd - natahování
drátÛ - veãeﬁe - kino - beat club - Hospitz
zur Heimat. A mezitím jsem potkával
svého spolubydlícího, jak sedí u
gramofonu a poslouchá svoji dechovku.
Jednou jsem potichu vstoupil do místnosti.
MÛj spolubydlící stál za stolem, díval se z
okna a dirigoval neviditeln˘ orchestr. M˘m
pﬁíchodech byl nepﬁíjemnû vyru‰en.
Zatváﬁil se velmi nevraÏivû a ztlumil
gramofon. Chtûl jsem se mu omluvit, ale
moje omluvy by byly stejnû zbyteãné.
Nevzal by je na vûdomí. Tak tohle byl
potomek KnulpÛv, o kterém psal Hermann
Hesse. Ne, tohle byl rezignovan˘ staﬁec,
kter˘ nevyjde jako Knulp do bouﬁe, aby
tam zmrzl. Pﬁesto byl zvlá‰tní jeho vzdor
vÛãi svûtu. ZÛstal mu jen svût tûchto
nemoÏn˘ch pochodÛ uprostﬁed pokoje
tﬁi krát tﬁi metry. A do toho mu je‰tû
pronikl cizinec. Nûjak˘ âech. Byl jsem
urãen, abych hrál tuto roli.
Nesmím promrhat ani jeden okamÏik
svého pobytu. Nesmím se nechat unavit
prací. Jak byla pﬁíleÏitost, vyráÏel jsem
do hor, do Lichten‰tejnska, do Curychu.
PﬁiblíÏilo se záﬁí. Mûl jsem dost penûz.
UÏ jsem nebyl stopaﬁ s devíti korunami.
Zaplatil jsem hotel. Vybûhl do svého
pokoje, sbalit si vûci. MÛj pokoj byl
prázdn˘. Vymûnil jsem ãas za peníze. A
teì bylo na ãase vrátit se domÛ: Zítra
zaãíná ‰kola. V pût veãer jsem vyjel
nonstop Bern, Basilej, Stuttgart, Frankfurt,
Norimberk, PlzeÀ, Praha. Je‰tû za svûtla
jsem dorazil do Basileje. Vysadili mû
uprostﬁed mûsta. Nemûl jsem ãas.
Potﬁeboval jsem co nejrychleji opustit
mûsto. Zeptal jsem se na ãíslo tramvaje,
kter˘ by mû odvezla na v˘padovku.
Nastoupil jsem a pﬁes sklo jsem uvidûl
plakát, ze kterého se usmíval mÛj
spolubydlící z Hospitzu. Pod tím bylo
nûco, jako Ïe má dnes veãer jedin˘
koncert… Tramvaj se rozjela a já nezjistil
jeho jméno. Ale byl to urãitû on. Na plakátû
mûl v jedné ruce gramofon a v druhé ‰tos
desek. Na vrchní byla jeho fotografie.
(PlzeÀ-Bory, únor 1979)
Z pﬁipravované knihy ¤etûz bláznÛ,
která má vyjít pﬁí‰tí mûsíc v Praze
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