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Komedie plná omylÛ

Komedie omylů - Nahoře zleva: Bohdan Zatovkaňuk, Martin Bonhart, Petr Kohout a Josef Čermák.
Dole: Zatýkání Martina Bonharta Martinem Martonem a uprostřed Adriana Soudková.

Tak je nûkdy pﬁekládána Shakespearova The Comedy
of Errors z roku 1593. MÛj pﬁítel M. tvrdil, Ïe jeho Ïena
byla hysterkou, která milovala drama a tím Ïe se dá
také vysvûtlit její záliba v Shakespearovi. Komedie
omylÛ (pod tímto názvem ji uvádí Nové divadlo) v‰ak
tuto teorii nepotvrzuje.
Ve stejném roce, tedy 1593, byl v âechách dokonãen
pﬁeklad Bible Kralické a na pﬁeklad Shakespearovy hry
od Josefa Václava Sládka se ãekalo dal‰ích tﬁi sta let.
Sládek strávil dva roky v Severní Americe a pﬁeloÏil 33
Shakespearov˘ch her. Nechci tvrdit, Ïe dramat, protoÏe
Komedie omylÛ není zrovna klasické drama, i kdyÏ i
tam hrozí chvilkami nûkomu ‰ibenice. Tuto nejkrat‰í
Shakespearovu hru pﬁeloÏili kromû Sládka i Franti‰ek
Vrba a Martin Hilsk˘. Nevím pﬁesnû, kterou verzi si
Brigita Hamva‰ová zvolila. Navíc se ve hﬁe (aspoÀ pﬁi
zkou‰ce) kombinuje ãe‰tina se sloven‰tinou a hra je i
proti originálu upravená. TakÏe ãeská ãi ãeskoslovenská
verze zÛstává zatím pro mne tajemstvím.
Poãátkem prosince 2011 mûli s uvedením
Shakespearovy veselohry Zkrocení zlé Ïeny v reÏii
Nory Linhartové úspûch v Divadle Za rohem ve
Vancouveru; není tedy dÛvod, proã by se jiná
Shakespearova hra nemûla líbit i torontsk˘m divákÛm.
Atmosféra pﬁi zkou‰ce, kterou jsem zaÏil 8. dubna
2012 byla velice pohodová. Bylo vidût, Ïe herci se baví
a procházejí procesem hledání. ReÏisérka Brigita

Hamva‰ová jim pﬁi tom do tvÛrãího procesu mnoho
nezasahovalo. Pouze nûkolikrát upozornila, Ïe je tﬁeba
neclonit divákovi nebo Ïe herec by mûl jít blíÏ ãi rychleji.
Vytvoﬁila tím zvlá‰tní atmosféru uvolnûní. Nûkteﬁí herci
jiÏ byli v kost˘mech, jiní zkou‰eli v civilu. Pﬁesto i tato
zkou‰ka napovûdûla, Ïe se bude jednat o
pestrobarevnou show. Pﬁíbûh dvojníkÛ ãi dvojãat se
objevuje nesãetnûkrát v literatuﬁe i ve filmu od dûtského
pﬁíbûhu Luisy a Lotky k francouzskému filmu Zemû
odkud pﬁicházím, ale v Komedii omylÛ je to vûc zﬁejmû
nová, pokud nepoãítáme biblické bratry Jákoba a Ezaua,
kteﬁí se li‰ili ochlupením.
U Shakespeara to v‰ak nejsou jedna dvojãata, ale
dokonce dvojice dvojãat: dva svobodní a dva otroci (ãi
sluhové). Pochopitelnû s takov˘m komparsem reÏisérka
nedisponovala. PouÏila proto tedy dva herce a svûﬁila
jim dvû role: Martina Bonharta v roli dvou pánÛ a Petra
Kohouta dvakrát jako sluhu.
Problémem je, Ïe ten, kdo hru zná je na tuto zápletku
pﬁipraven, nikoliv ten, kdo hru vidí poprvé. Pro lep‰í
orientaci diváka bych asi navrhoval jednotlivé role
malinko oddûlit. Napﬁíklad jinou barvou ‰ály nebo ãepice.
Divák by tak rychleji pronikl do zápletky, coÏ by nebylo
na ‰kodu.
Na ‰kodu není ani to, Ïe hraje Jiﬁí ·koda Angeluse a
je stejnû skvûl˘ jako kdyÏ hrál pﬁed dvaceti léty pana
Sádla v MuÏích v ofsajdu. Za zmínku stojí i dva veteráni,

Josef âermák a Milan Crhák. První zkou‰el v kost˘mu,
druh˘ byl „bez“. Z obou vyzaﬁovala moudrost
poÏehnaného vûku, zatímco u Zuzky Matejkoviãové
(hraje kurtizánu) je otázkou, jestli nebude mít autor
(tedy W. Sh.) problém s kaÏením mládeÏe a dûtí ‰kolou
povinn˘ch. Nové nejsou v Novém divadle ani ostﬁílené
hereãky Lenka Nováková a Zuzka Novotná hrající
Adrealis a Lucillu, ani tureck˘ obchodník Bohdan
Zatovkaniuk ãi Dá‰a Beláãiková. Pucku s ko‰tûtem
hraje originální Adriana Soudková. Nov˘mi jsou
torontsk˘ tandem synot (syn a otec Janãárkovi) a Pavel
Christoff.
Îaláﬁník a dráb Martin Marton si po‰mákl na jiném
Martinovi, jiÏ zmínûném Bonhartovi, kdyÏ ho dával do
‰atlavy a ten si zase vychutnal sluhu Petra Kohouta,
kterého náleÏitû vytahal za u‰i a protoÏe hraje ve dvou
rolích, tak dokonce dvojnásobnû, ãímÏ se pokusil zv˘‰it
kvalitu jemu poskytovan˘ch sluÏeb. Jak se mu to
podaﬁilo, nechám na divákovi, kter˘ to mÛÏe posoudit
pﬁi jednom ze ãtyﬁ pﬁedstaveních od 20. do 22. dubna
2012 na staronovém místû v Burnhampthorpe Library
Theatre, 1350 Burnhampthorpe Rd. aneb 3650 Dixie
Rd. v Mississauze. V pátek a v sobotu zaãínají
pﬁedstavení ve 20 hodin. V sobotu a v nedûli v 16 hodin.
Ale‰ Bﬁezina
(V dobû pﬁedstavení míﬁí na filmov˘ festival Finále v Plzni).

***—-
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Cviãení pro dûti je kaÏdou sobotu
od 15:30 do 18 hodin
v Magnetic Dr., Unit 21, , North York;
Cviãení pro dospûlé je kaÏdou stﬁedu
od 20 do 21:30 hodin.
v G.Harvey C.I.,, 1700 Keele St.,
Informace: Hana Jurasek:
905/838-5269

Slovak House - Slovak Infocentre
8 Clarence Square, Toronto
Otvoreno: Streda 15:00-17:00
Tel.: 416/689-9889
E-mail: info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org
âeská televize Nová vize
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

Churches

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. BohosluÏby v následujících mûsících:
6. 5., 3. 6, 22. 7., 26. 8., 16.9 a 21. 10. vÏdy
ve 13 hod.
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:
21. dubna 2012 v 11 hod.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 21. dubna 2012 v 17
hod.,
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
22. dubna 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.

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada through Canada Periodical Fund
of the Department of the Canadian Heritage.
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Kalendáﬁ
www.kalendar.zpravy.ca
20. 4. (pá) 20:00
21. 4. (so) 16:00 a 20:00
22. 4. (ne) 16:00
Komedie omylÛ
Nové divadlo
Burnhamthorpe Library Theatre
3650 Dixie Rd., Mississauga
Dixie - Burnhamptorpe
***
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
***
22.4. (ne) 15:00
InÏ. Arch. Valerian StraÏovec
Portréty úspe‰n˘ch Slovákov vo svete
Papermill Theatre
67. Pottery Road, Toronto
***
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
***

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.7.satellite1-416.com
www.7.zpravy.ca
www.7.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
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Czech &Slovak Institutions

Zaãátky ãeského
(ãeskoslovenského)
divadla v Torontu
Zaãátky divadelních pokusÛ spadají do
tﬁicát˘ch let, kdy nejoblíbenûj‰ími
produkcemi byly hry z venkovského a
lesnického prostﬁedí. Hrálo se, kde se
dalo, vãetnû haly slovenského
katolického kostela, ãasto se zkou‰elo v
bytû Jana PapeÏe (zemﬁel v r. 1995 ve
vûku 95 let) a nejãastûji reÏíroval Bedﬁich
Rezek. Vedle jiÏ zmínûn˘ch hráli Karel
RÛÏe, Rudolf a Marie Bu‰tíkovi, Franti‰ka
Karlíková, Anna Uhrinová-Gazdíková,
Sláva Sur˘. Komunistick˘ puã Toronto
obohatil skupinou divadelníkÛ, kteﬁí
zahájili ãinnost pﬁedstavením ·vandy
dudáka v r. 1951 (pﬁedstavení bylo jednou
z akcí âs. národního sdruÏení, odboãka
ã. 24, Toronto) a mezi jejichÏ
nejúspû‰nûj‰í produkce patﬁila Mary‰a a
R.U.R.

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

V období od 1951 do 1968 nejãastûji
hráli herci z nové vlny (ale obãas si s nimi
zahráli i pﬁíslu‰níci pﬁedváleãné emigrace
Ladislav Vávra a BlaÏena RÛÏová), Marie
Gregorová, Zdenûk Vykoukal, Jan Marr,
Josef Rampáãek, Vlasta Líska, Dana
Nohavica, Karel Nekola, A. Kubíková,
Milan a Eli‰ka Crhákovi, Josef âermák,
Inka Kubíková, Stanislav ¤edina, Antonín
Veãeﬁa, Josef a Gita ·talmachovi, Jan
Doãkálek, Jiﬁina Loudilová. Z reÏizérÛ na
sebe upozornili Zdenûk Dostál, Jindra
Zoder, RÛÏa Karycová - Haisová,
Franti‰ek Sobotka a Franti‰ek Hanka.
Malíﬁ Antonín Lnûniãka vytvoﬁil nûkolik
pozoruhodn˘ch scén a ãlenové KrouÏku
Moravsk˘ch SlovákÛ pﬁispûli k úspûchu
mnoh˘ch pﬁedstavení.)
(Z knihy Josefa âermáka Fragmenty
ze Ïivota âechÛ a SlovákÛ v Kanadû, st.
39)
***—-

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
12. 4. 2012 ve 3:00

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
10. 5. 2012
Uzávûrka: 2. 5. 2012

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 $

5,30 CDN $
18,88 Kã
1,32 CDN $
0,76 EURO
1,00 CDN $
1,00 US $

Universal Currency Converter - 11 4. 2012

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 10. 4. 2012

18,91 Kã
24,84 Kã
18,98 Kã
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Jména na torontsk˘ch budovách a programech
MoÏná, Ïe je v tom i trochu ‰ovinismu. A
nûco p˘chy, Ïe nositelé tûch jmen jsou
ze stejného hnízda jako já. Ale jestliÏe
ano, pak ten ‰ovinizmus i p˘cha jsou u
mne docela nev˘bojné a krotké odrÛdy
onûch dost pochybn˘ch emocí. Jde spí‰
o pocit, kter˘ cítíme, kdyÏ se setkáme s
nûãím mile znám˘m, tﬁeba jako kdyÏ
pﬁijdete na náv‰tûvu a hostitelka pﬁed
vás poloÏí talíﬁ se ‰kubánkami - ano, to mi
uÏ nûkolikrát udûlala vzácná Ïena a navíc
intektuál, Eva Mesticová - (které milujete
a které jste uÏ hroznû dlouho nejedli),
prakticky neviditeln˘mi pod závûjemi
máku smí‰eného s cukrem. Nûco jako
vÛnû dávného ztraceného domova...
Ta jména nenajdete jen na budovách a
na programech. V jednom z pﬁedních
pﬁedmûstí
Toronta,
zvaném
Scarborough, najdete dokonce “mûsto”
(town) nesoucí jedno (dokonce z tûch
nejslavnûj‰ích)
takové
jméno:
Masaryktown. Masaryktown mûstem

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
âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE
909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
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opravdu není. Je to krásn˘ soukrom˘
park s restaurací a kanceláﬁemi
(posledních nûkolik let vzornû spravovan˘
manÏelskou dvojicí, Ivou a Franti‰kem
Jeãmenov˘mi), vlastnûn˘ (jak skoro
v‰ichni toront‰tí krajané ví) krajanskou
charitativní organizací Masaryk Memorial
Institute Inc. S Masarykov˘m jménem se
setkáme i na ulici Cowan Ave., kde b˘vala
Masarykova hala a dnes je spoleãensk˘
dÛm pro etnické skupiny, ale budova je
dosud oznaãena jménem prvního
ãeskoslovenského prezidenta, i kdyÏ do
nedávna (a snad dosud) ‰patnû
hláskovan˘m. Na Torontské univerzitû
(v Robarts Library) najdete pﬁedná‰kovou
síÀ a knihovnu Franka Josefa Scheybala,
vytvoﬁenou z darÛ jeho matky, Vlasty
Scheybalové a její jméno a jméno jejího
manÏela, Ing. Franti‰ka Scheybala, na
deskách s jmény v˘znamn˘ch dárcÛ v
nûkolika torontsk˘ch nemocnicích. Na
Torontské univerzitû v Munkovû centru
je pûkná síÀ Karla Buzka, stûÏejní postavy
pﬁi zakládání celokanadské organizace
âechÛ, SlovákÛ a Podkarpatsk˘ch
RusínÛ na kongresu konaném 24. a 25.
ãervna 1939 v Torontu, na kterém Buzek
byl zvolen generálním tajemníkem.
PÛvodní jméno této organizace, National
Alliance of Slovaks, Czechs and
Carpathian Ruthenians, pro‰lo ﬁadou
zmûn, neÏ se ustálilo na dne‰ním Czech
and Slovak Association of Canada (âeské
a Slovenské sdruÏení v Kanadû). Buzek
rovnûÏ hrál vÛdãí roli pﬁi jejím budování
bûhem druhé svûtové války (jeho cesta
se slovensk˘m pﬁedstavitelem Peterem
Klimkem napﬁíã Kanadou je nejpûknûj‰í
legendou historie ãesk˘ch a slovensk˘ch
pﬁistûhovalcÛ v Kanadû), kdy mûla 91
odboãek a 6,500 ãlenÛ, zaslouÏil se o
rozhodnutí kanadské vlády ze dne 10.
dubna 1941, jímÏ ãeskosloven‰tí obãané
byli uznáni za pﬁíslu‰níky spojenecké
zemû a tím osvobozeni od rÛzn˘ch
váleãn˘ch omezení, kter˘m podléhali
pﬁíslu‰níci jin˘ch národností, jichÏ zemû
byly okupovány nacisty. Jeho práci se
dostalo uznání i tím, Ïe byl jmenován
ﬁeditelem Canadian Relief Fund.
To echo domova cítíte, kdyÏ míjíte
ﬁímskokatolick˘ kostel sv. Václava,
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburského vyznania sv. Pavla,
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie, a - donedávna - âeskoslovensk˘
baptistick˘ kostel; nebo na kﬁiÏovatce
dvou slavn˘ch ulic ve stﬁedu Toronta
jednu
z
nejznámnûj‰ích
a
nejelegantnûj‰ích torontsk˘ch budov
Bata Shoe Museum, duchovní dítû hlavnû
Sonji Bata, s níÏ ãeská torontská televize
Nová vize pﬁinesla na pokraãování
fascinující rozhovor (zaznamenan˘ i v
krajansk˘ch novinách Satellite a
CzechFolks). I kdyÏ dnes neuvidíte skoro
v kaÏdém kanadském mûstû prodejnu s
obuví nesoucí jméno Bata, jak tomu bylo
po desítky let v minulém století, BaÈovo
muzeum obuvi statisícÛm náv‰tûvníkÛ ãi
jen kolemjdoucích pﬁipomene, Ïe ãesk˘
‰vec (v sedmé generaci u verpánku),
Tomá‰ BaÈa, si dal za úkol obout svût a
málem se mu to (a jeho synovi - rovnûÏ
Tomá‰ovi a nevlastnímu bratru Janovi)
podaﬁilo: na vrcholu svého úspûchu firma
Bata zamûstnávala 71,000 lidí a vyrábûla
ãtvrt miliardy párÛ obuvi roãnû.
Ozvûnu domova jsem tento t˘den pocítil
nûkolikrát. Prvnû 3. dubna na slavnostním
koncertu orchestru The National Ballet of

Canada v Koerner Hall (uÏ dlouho se
chystám vypátrat, jde-li o slavnou
hodonínskou rodinu, jiÏ TGM nav‰tûvoval
v její pozdûj‰í rezidenci v Jiãínû, která po
Mnichovû na‰la domov ve Vancouveru,
rozlu‰tila záhadu pouÏitelnosti alja‰ské
borovice, vybudovala jeden z nejvût‰ích
dﬁevaﬁsk˘ch podnikÛ na kontinentû a
podûlila sbírkami a milionov˘mi dary
hlavnû University of British Columbia). V
ti‰tûném programu koncertu najdete
jméno Tomas Schramek (je uveden jako
hostující uãitel a kouã) a mezi
reprezentanty divákÛ a dárcÛ jméno Milan
Schramek). Tomas Schramek, slovensk˘
taneãník, se stal ãlenem National Ballet
of Canada v r. 1969 a v roce 1973 byl
jmenován Principal dancer. Vystoupil v
hlavních rolích v Labutím jezeru,
Louskáãku, Romeo a Julie, Don Quichote
a Manon. V ti‰tûném programu je z
inscenace kaÏdého baletu, hudebnû
reprezentovaného v slavnostním
koncertu, uveﬁejnûna jedna fotografie,
mezi nimi i fotografie Xiao Nan Yu a Jiﬁího
Jelinka v scénû z Onûgina. Jelínkovo
jméno uvidíme i ve vizuálním doprovodu
vyprávûní, jímÏ pﬁední kanadsk˘ herec,
Colm Feore, jednotlivá ãísla uvádûl.
Jelínek se stal ãlenem kanadské baletní
spoleãnosti (jako Principal dancer) v roce
2010 a sklidil hodnû potlesku právû jako
Onûgin v Crankovû baletu stejného
jména.
Den na to se mi do rukou dostaly
programy na pﬁí‰tí sezónu (2012 - 2013)
Toronto Symphony Orchestra a Canadian
Opera Company. V programu opery jsem
zahlédl jen jedno ãeské jméno. Ale je to
jméno, které vydá. 29. ledna a 2., 8.,14.,
17., 20., a 23. února 2013 Jiﬁí Bûlohlávek
ﬁídí inscenaci Wagnerovy opery Tristan
und Isolde (hlavní role zpívají Ben
Heppner a Melanie Diener), kterou - spolu
s JenÛfou a Rusalkou - dirigoval v
Glyndebourne Opera. Bûlohlávek mûl (a
dosud má) mimoﬁádnû zajímav˘ Ïivot:
narodil se v roce 1946 do rodiny advokáta
a soudce. V mládí studoval cello u Milo‰e
Sádla, graduoval na PraÏské konzervatoﬁi
a Akademii umûní. Od roku 1977 do roku
1989 byl hlavním dirigentem PraÏského
symfonického orchestru. V r. 1990 se
stal hlavním dirigentem âeské
filharmonie, ale o rok pozdûji orchestr
odhlasoval, aby hlavním dirigentem byl
ustanoven Gerd Albrecht. Bûlohlávek

rezignoval (v roce 1992) a zaloÏil
PraÏskou komorní filharmonii, kterou ﬁídil
na jejím prvním vystoupení na BBC Proms
v roce 2004. Od roku 1995 pÛsobí jako
dirigent BBC Symphony Orchestra, kde
konãí v r. 2012, kdy se vrací do Prahy
jako hlavní dirigent âeské filharmonie. V
roce 1998 byl jmenován hlavním
hostujícím dirigentem opery Národního
divadla a pﬁedsedou Mezinárodního
hudebního festivalu na PraÏském jaru. V
Kanadû hostoval ãasto - i za
komunistického reÏimu. Posledních osm
let se pohostinsky vûnoval USA: 17.
prosince 2004 dirigoval v Metropolitan
Opera KáÈu Kabanovou, v lednu a únoru
2007 JenÛfu a v únoru a bﬁeznu 2009
EvÏena Onûgina a Rusalku. Letos, 23.
bﬁezna, se mu podaﬁil husarsk˘ kousek
(mohou svûtoví dirigenti husaﬁit?): v
krásnû renovované síni âeského
národního domu na Manhattanu (vejde
se tam 300 divákÛ) ﬁídil PraÏskou komorní
filharmonii. Bûlohlávek svou torontskou
náv‰tûvu doplní dirigováním (13., 15. a
16. února) v Roy Thomson Hall
Morawetzovy Sinfoniety for Strings a
Beethovenovy Deváté symfonie vrcholící
Odou na radost (Oskar Morawetz se zdá
b˘t v dobré spoleãnosti), se sólisty a The
Toronto Mendelssohn Choir.
V programu Toronto Symphony
Orcherstra se sejdeme s dal‰ími jmény:
20. a 21. bﬁezna 2013 Sir Andrew Davis
diriguje (vedle Ravelovy Rapsodie
espagnole a Lalovy Symphonie
espagnole) Dvoﬁákovu Symfonii ã. 8,
povaÏovanou spolu s 6. a 7. za nejlep‰í z
jeho devíti symfonick˘ch skladeb.
Hudební kruh mil˘ch jmen se uzavﬁe 17.
a 18. dubna, kdy Peter Oundjian diriguje
Smetanovu Mou vlast, doprovázenou
vizuálními zábûry. Má vlast je nejen
mnoh˘mi povaÏována za nejvíce ãeské
hudební dílo, ale je pamûtihodná i nûãím,
co
patﬁí
do
kaÏdodenního
beethovenovského folkloru, ale o ãem je
zﬁídka zmínka v pﬁípadû Bedﬁicha
Smetany: Ïe úplnû ohluchl. V noci 19.
ﬁíjna 1874, uprostﬁed komponování
Vy‰ehradu, první z ‰esti hudebních básní
tvoﬁících cyklus Má vlast, ztratil sluch.
Vy‰ehrad a ostatních pût hudebních básní
vytvoﬁil v mrtvém tichu. Ejhle hudební
skladatel...ejhle ãlovûk!
Josef âermák
***—-

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
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Krist˘na Balabánová a Romano Drom
V dobû, kdy v Plzni pobûÏí festival Finále
a v Torontu filmov˘ festival Hot Docs,
bude dokonãovat mladá kanadská
filmaﬁka Krist˘na Balabánová svÛj film
Romano Drom: A Story of Youth. Film
nevzniká díky náhodû, jak tomu velice
ãasto b˘vá u mlad˘ch umûlcÛ, kteﬁí nevûdí
na zaãátku, co chtûjí. Krist˘na má nûco
jako lidskost spojenou s umûním uÏ v
genech.
Její babiãka, kdyÏ se jí narodil syn Ale‰,
kter˘ mûl ochrnuté paÏe i nohy se
rozhodla adoptovat je‰tû jedno invalidní
dítû, aby nebyl sám. Sv˘m zpÛsobem
originální ﬁe‰ení situace. Z Ale‰e se stal
vynikající matematik a programátor, s
kter˘m jsem se se‰el jednou v Kitcheneru.
KdyÏ jsem ho po ãase nechal pozdravovat
po Krist˘ninû mamince Hance,
odpovûdûla mi smutnû, Ïe zemﬁel.
Krist˘niny rodiãe pﬁi‰li po podpisu Charty
77 do Kanady. Krist˘nin otec Vladislav
Balabán se vûnoval aÏ do své pﬁedãasné
smrti ekologii, maminka Hanka
postiÏen˘m lidem a ve volném ãase dûlá
umûleckou keramiku. Není divu, Ïe jejich
dvû dûti Gabriel a Krist˘na mají zájem o
humanitní obory. Zatímco Gabriel zaloÏil
rodinu v Norsku, Krist˘na studuje na
Ryersonu dokumentární film. Je souãástí
‰ir‰ího t˘mu, kter˘ vytvoﬁil patnáct
dokumentÛ a které se budou promítat v
TIFF Bell Lightbox (350 King Street West,
Toronto, ON M5V 3X5) na festivalu Doc
Now. Mezi námûty filmÛ jsou zajímavá
témata. Jedna studentka udûlala film o
Ïenách v Libanonu, které nemohou mít
dûti. Jiná si vzala za úkol zmapovat Ïivot
sv˘ch rodiãÛ, kteﬁí Ïili jako hippies v
komunû. SnaÏila se seznámit s lidmi,
kteﬁí s nimi Ïili, poznat dobu ‰edesát˘ch
a sedmdesát˘ch let. Jin˘ dokument je z
berberské hudební komunity v Maroku.
Pozadí Ïivota mlad˘ch modelek v
Japonsku je dal‰ím námûtem. Zajímav˘
je Ïivot chud˘ch lidí v pátém nejvût‰ím
brazilském mûstû Belo Horizonte. Vláda
se stará o to, aby v‰ichni dostali najíst a
zároveÀ tak podporuje lokální farmáﬁe.
Tématicky se jedná o ãtyﬁi oblasti:
pﬁekonávání rozdílu mezi rÛzn˘mi
skupinami, alternativní pohled, skryt˘
Ïivot - Ïivotní tabu a experimentální umûní.
Krist˘na se rozhodla udûlat film o Ïivotû
ãesk˘ch RómÛ. PÛvodnû chtûla natoãit
film o jejich Ïivotû v Torontû, ale cítila, Ïe
to není ono. Nakonec se rozhodla, Ïe film
udûlá v âechách a na Slovensku. Cílem
v‰ak nebyl pouze film, ale proces
poznávání celé komunity. Zajímala ji
hlavnû generace, která vyrostla po pádu
komunistického reÏimu. Zúãastnila se
jednoho letního tábora, kter˘ organizovala
organizace Open Society Fund a bûhem
pobytu tam pro organizaci udûlala
desetiminutovou ãást z vût‰ího filmu.
Tam se seznámila se ãtyﬁmi Rómy, kteﬁí
pak figurují v jejím filmu. Bûhem kempu
se rozhodla, Ïe udûlá jako svoji
závûreãnou práci na Ryerson University
tento film. Nechtûla v‰ak pracovat
schématicky a nezaujatû, ale chtûla
ukázat nûco z pozitivního pohledu na
celou problematiku. Chtûla, aby to byly
v˘povûdi samotn˘ch RómÛ. Je to vlastnû
jeden velk˘ rozhovor, kter˘ je snímán
kamerou. Celkem natoãila 35 hodin, ale
v˘sledn˘ produkt má pouze 40 minut.
Cel˘ film je o procesu poznávání. Tak
jako je to v Ïivotû. Zaãíná se od povrchních
vûcí a postupnû se jde do hloubky. Jedná

se o tﬁi chlapce a jednu dívku. Vincent je
z Pﬁerova, ale poslední ãtyﬁi roky Ïije v
Praze. Pracuje pro Romea, coÏ je romské
zpravodajství. Moderuje to v ola‰ské
rom‰tinû. Dal‰ím je MiÏu (Michal) z Písku,
kter˘ studuje na Filosofické fakultû v
Praze rómistiku. PÛsobí v organizaci
MIRET která se stará o talentované

Kristýna Balabánová

romské dûti. Mí‰a (Michaela) je z âeského
Krumlova a pracuje v umûleckém
programu pro dûti. Nyní zaãala studovat
na vysoké ‰kole v âesk˘ch Budûjovicích
sociální a charitativni prace. Z
v˘chodoslovenského Svidníku pochází
Tomá‰, ktery studuje v Ko‰icích na
Fakulte verejne spravy.
Krist˘na se snaÏila vyvarovat toho, aby
natáãela, kdyÏ nûkteﬁí Rómové nechtûli
a zaãala natáãet vÏdy, kdyÏ byl nastolen
kontakt. Pﬁed kaÏd˘m natáãením do‰lo k
rozhovoru, kdy Rómové volili téma, co je
pro nû dÛleÏité. Ke stereotypu patﬁí, Ïe
jsou to outsideﬁi, ale Krist˘na zámûrnû
volila pozitivní postavy, protoÏe negativní
obraz rómské komunity je v âechách
velice zakoﬁenûn. Pﬁedpokládá se, Ïe
mezi Rómy je vysoká kriminalita,
nevzdûlanost, prostituce, dívky mají uÏ
ve ãtrnácti letech dûti atd. Kladné pﬁíklady
nikdo nevidí. Problém je také v tom, Ïe
úspû‰ní ãlenové komunity se neidentifikují
velice ãasto jako Rómové, protoze se
boji diskriminace. Na druhou stranu velmi
siln˘m prvkem je rodina.
V Kanadû je problémem nov˘ imigraãní
zákon, kdy rómské dûti pﬁijdou do
emigrace. Zde si zvyknou na normální
Ïivot, mají zde své kamarády a pak jsou
deportováni do âech a zaÏívají znovu
v‰echny pﬁedsudky. Máme kamarádku
Rómku, kterou adoptovala jedna ãeská
rodina, která pracovala v diplomatick˘ch
sluÏbách ve Spojen˘ch státech. Je velice
vzdûlaná, nikdy v Americe nepoznala
nûjaké pﬁedsudky, rodiãe se vrátili do
âech a to prostﬁedí je pro ní dosti obtíÏné
a to má skvûlé zázemí. O to je tûÏ‰í, kdyÏ
je nûkterá rodina deportovaná do âech a
tam nemají nic. Problémem je, Ïe tady se
mohou Rómové integrovat, v âechách a
na Slovensku vyrÛstají dûti v ghetu, kde
nemají kolem sebe pozitivní pﬁíklady. Je
nutné vytvoﬁit programy, kde by se zapojili
do normálního Ïivota. Velice ãasto je
v˘mluva, Ïe na to nejsou peníze, ale
peníze na to vyãlenûné se ãasto vÛbec
do tûchto programÛ nedostanou.
âastokrát se stává, Ïe jsou místní lidé i
proti tomu, aby takové programy vznikaly.
Tak tﬁeba MiÏu (filmová postava z Písku)
ﬁíká, Ïe tam chtûli vybudovat komunitní
centrum nejen pro romské dûti. Pﬁi veﬁejné

schÛzi na radnici se v‰ak místní obãané
proti tomu postavili. Vytvoﬁila se
atmosféra pﬁi které lidi a nejen skinheadi
ukﬁiãeli moderátorku, Ïe nebudou ze
sv˘ch penûz podporovat Rómy.
Nejednalo se v‰ak o peníze daÀov˘ch
poplatníkÛ, ale o peníze z EU a nebylo to
pouze pro Rómy, ale bylo to pro místní
mládeÏ. Tak se nic nepostavilo a dûti
zÛstaly na ulici a dûlají dál bordel.
Pﬁi natáãení Krist˘nû pomohlo i to, Ïe je
z Kanady, která má v âechách dobré
jméno. Také ji pomohlo to, Ïe se setkala
s b˘valou redaktorkou rómského vysílání

Annou Polákovou, která nyní Ïije v
ontarijském Hamiltonu.
Film Romano Drom: A Story of Youth byl
natoãen v Praze, v Písku, âeském
Krumlovû, ve Svidníku, v Ko‰icích, v
Pﬁerovû a ve Varnsdorfu.
Festival dokumentaristiky 2012 DocNow:
je v Bell Lightbox od 28 kvûtna do 2
ãervna 2012. Film Romano Drom: A Story
of Youth bude promítán 30. kvûtna.
V˘stava instalací a fotografií je v 80
Spadina do 28 ãervna.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Petr Pazdera Payne: V ﬁetûzech svobody
(Recenze(

Ke knize Ale‰e Bﬁeziny ¤etûz bláznÛ, která pﬁed nedávnem vy‰la, nejsem s to
pﬁistupovat nezaujatû, ãistû jako k literatuﬁe. V tomto smyslu by nemûla kníÏka
uniknout mlad˘m a svûÏím souãasn˘m kritikÛm. Vyvolala ve mnû pﬁíli‰ mnoho
osobních vzpomínek. âetl jsem ji poprvé zaãátkem osmdesát˘ch let v samizdatu,
a první co jsem udûlal bylo, Ïe jsem vyhledal pasáÏe, které jsem si pamatoval, byl
jsem zvûdav˘, jestli je má pamûÈ uchovala vûrnû.
Pﬁijdou fale‰ní proroci a
ﬁeknou vám: zahoìte minulost ve jménu budoucnosti,
ale já pravím vám: chraÀte si
minulost, dostali jste ji darem
od Boha…
A pﬁesn˘ citát:
Prorok ﬁekl: Milujete
budoucnost, protoÏe nezavazuje, ale já vám ﬁíkám:
Krásná je minulost, protoÏe
jste ji dostali darem od Boha.
Stﬁezte si ji, abyste ji ve jménu
budoucnosti neztratili v pﬁítomnosti.
Anebo:
âlovûk se osvobodil od
pﬁírody, takÏe v zimû miluje
nejsilnûji.
A pﬁesn˘ citát:
V‰echno se rodí na podzim,
pﬁes zimu vykvete, na jaﬁe
zestárne a v létû umﬁe. Tímto
opaãn˘m kolobûhem Ïití se
odli‰il ãlovûk od pﬁírody.
Proto ãlovûk v zimû miluje
nejsilnûji.
A je‰tû neÏ jsem zaãal znovu ãíst, vzpomínal jsem na konec sedmdesát˘ch, na
Ale‰Ûv odlet, na tûch pár setkání s ním. Potkal jsem ho díky nejstar‰ímu bratrovi,
pﬁes nûj jsem poznal hodnû lidí té generace pﬁed mou generací. A mezi nimi Ale‰
Bﬁezina nûãím vynikal.
Generace disidentÛ a lidí nekonformních pﬁed námi se vyznaãovala jistou zatrpklostí,
poﬁád jsem sl˘chal, jak nûkdo nemÛÏe publikovat, jak mÛÏe psát jen do ‰uplíku, jak
zavﬁeli divadla, jak se nemÛÏe filmovat, vystavovat atd. V té v‰eobjímající skepsi
nás (mohu mluvit alespoÀ za sebe a mohl bych jmenovat pár sv˘ch pﬁátel) ani
nenapadlo psát, filmovat, netroufali jsme si jakkoli tvoﬁit, a pokud ano, vÛbec jsme
nemohli pomyslet na nûjakou formu zveﬁejnûní, tﬁeba i samizdatovou. Vût‰inou
jsme se ale neodváÏili cokoli dûlat, a kdyÏ, tak s tím neotravovat. Zatímco oni, ti pﬁed
námi zaÏili ‰edesátá léta a je‰tû se umûli svobodnû vyjadﬁovat a je‰tû dokonce
publikovali.
Îili jsme v tom, Ïe ti pﬁed námi, ti umûli Ïít, kdyÏ se je‰tû dalo leccos, a nám, Ïe
nezb˘vá neÏ opíjet se po hospodách. Oni si naﬁíkali, Ïe uÏ nemohou, my jsme v tom
vyrÛstali a ani nás nenapadlo, Ïe bychom mohli. Nezb˘valo nám, neÏ koukat, jak
oni trpí. Cítit s nimi, kdyÏ oni nemohou nic, tak my tuplem. Na otázky, které jsme
si ani nestaãili poloÏit, oni nám jiÏ odpovídali. Byli pﬁed námi v té temné a husté
dobû, v níÏ jsme my sotva d˘chali a vyrÛstali návdavkem je‰tû v jejich stínu. (Z
nûhoÏ jsme vy‰li vlastnû teprve aÏ v souvislosti s tím, co vyústilo do listopadové
revoluce.) Byli jsme dûti normalizace a chtûlo se po nás, abychom byli normální.
A my se stávali nenormálními. Tak nenormálními, Ïe nás nezajímal ani fotbal ani
hokej.
V tom ovzdu‰í náﬁku a fÀukání pÛsobil Ale‰ jako v˘sadkáﬁ z jiného svûta. Nemûl
padák, ale mûl kolo, na nûmÏ se zjevoval a zase mizel. Toãil film. Îil biblí.
Propojoval evangelijní zvûst se sv˘m Ïivotem. A tﬁeba i s fotbalem a s hokejem.
Velmi svobodnû. Nenaﬁíkal si. Jeho jako by se ona tehdej‰í „blbá nálada“ nedot˘kala.
A byl hrdinou, kter˘ odmítl vojenskou sluÏbu, jíÏ jsme se my báli. KdyÏ odlétal do
emigrace, neznámo na jak dlouho, kdoví jestli ne na vûãnost, dával si s pﬁáteli sraz
v Království BoÏím.
Pár let po onom legendárním odletu z Prahy-Ruzynû (byl jsem tehdy snad poprvé
perlustrován) se mi dostal do rukou ¤etûz bláznÛ a pokusil jsem se toho ﬁetûzu taky
chytit. Nakonec jsem skonãil na Teologické fakultû Betonového mûsta (ãili
Komenského teologické fakultû), jenÏe já ji na rozdíl od Ale‰e dokonãil, jelikoÏ
jsem byl asi dost konformní. Ti star‰í mi ﬁíkali, napﬁed dostuduj, a pak teprve
podepi‰. Nemá cenu, aby ses nechal vyhodit. Tak jsem podepsal Chartu 77 aÏ po
poslední zkou‰ce.
Nicménû taky se mi prolínaly biblické pﬁíbûhy s vlastním Ïivotem a do kázání se
mi cpaly první literární pokusy. To je nûco, co jsem si uvûdomil aÏ nyní nad kniÏním
vydáním ¤etûzu: Ïe jsem byl zﬁejmû právû v tomto bodû Ale‰em nakaÏen,
infikován. A tak první povídky, které jsem psal, byly „variace na staré biblické
pﬁíbûhy“.
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Pozdûji jsem se seznámil s ãlovûkem, kter˘ byl Ale‰em také nakaÏen, s Honzou
Hrabinou. Jako on hodnû jezdil na kole a jako on odmítl vojenskou sluÏbu a ‰el za
to do kriminálu. A Honza mi, rok dva po svém propu‰tûní, o Ale‰ovi a o té partû
kolem teologické fakulty hodnû vyprávûl. Pochopil jsem, jak se nûkteré Ïivotní
pﬁíbûhy Ale‰ovy prolínají s jeho povídkami, a rovnûÏ proto k nim nemohu
pﬁistupovat jako ke kterékoli jiné literatuﬁe.
K tomu, vnímat tu kníÏku spí‰ jako dokument, svádí i to, Ïe sám autor v redakci
tohoto prvního kniÏního vydání proloÏil pÛvodní text vlastními vzpomínkami.
Minulost je dÛleÏitá pro autora stejnû tehdy jako teì. Jednal jsem s Ale‰em o vydání
pﬁed asi deseti lety, a moc jsem nechápal, co chce do knihy dopisovat. Teì jsem
pochopil. Minulost a pamûÈ. Neztratit pamûÈ. Proto ta doplnûní. To mi mluví z du‰e.
My‰lenkami o minulosti a o pamûti je kniha prosolena. O minulost a o pamûÈ v ní
jde. O pﬁíbûhy, o krouÏky z ﬁetûzu.
Pak zmizí i to, aÏ nebude pamûÈ. Co bude potom, aÏ tû tﬁetího dne vyhrabou ze
snûhu a ty se bude‰ skeln˘ma oãima dívat kamsi nahoru. (Betonové mûsto)
Na Bílou sobotu 2012 - Protestant 4/2012
***

Povídka, která se jmenuje: D + G
Goliá‰ oloupen, veselme se!
(Husitská)
Po pádu ve Valloire jsem se cítil jak po klasickém k.o.
A pﬁece jsem se otﬁásl a pokraãoval dál do PaﬁíÏe, se zlomenou ãelistí.
Proã? KvÛli divákÛm, je tﬁeba bojovat o jméno, vÏdyÈ na mû ãekali, chtûli mû vidût.
A pak také kvÛli jezdcÛm mého druÏstva v pelotonu.
(Cyklista Eddy Merckx)

Mûstem se ‰íﬁila fáma: Pﬁijede Goliá‰. Byla to jedna z fám, které nûkolikrát do roka
probûhly mûstem. Jednou to mûli b˘t Beatles, jindy Harlem Globetrotters nebo zas
Manchester United. Fámy se nûkdy splnily, ale ãastûji nesplnily. O Fili‰tínovi se
v‰ude mluvilo, veãer ho dokonce ukázali v Televizních novinách, ale komentátor
neﬁekl, zda pﬁijede, ãi nikoliv. Petr byl nesvÛj. Pﬁijede obr. UÏ nûkolik rokÛ má ve
svém pokoji na stûnû fotografii obra.
Tehdy ho je‰tû nikdo neznal. Zatímco dnes se o nûm hovoﬁí v‰ude.
Druh˘ den pﬁinesl deník Mládí dne‰ka Goliá‰ovu fotografii spolu s Casiem
Clayem. Oba se usmívali. Sportovní t˘deník Tribuna pﬁinesl reportáÏ o jeho startu
ve Filadelfii. Goliá‰ byl vypískán hned pﬁi nástupu: „Nenávidíme obra!“ „Bijte
Goliá‰e!“ hlásaly transparenty nad hlavami divákÛ. A Goliá‰ se bil. Pak byl obrázek,
jak Goliá‰ drÏí v desetiprsté ruce talíﬁ a pomáhá své sympatické blonìaté manÏelce
s nádobím.
Pak to pﬁi‰lo. âTK potvrdila, Ïe Goliá‰ opravdu pﬁijede. T˘den pﬁed zápasem
zasedla ústﬁední sekce, aby projednala nominaci.
Veãer uÏ bylo jasné, Ïe proti Goliá‰ovi nastoupí David. Mlad˘ sympatick˘ a
skromn˘ sportovec. Nebylo dne, aby noviny nepﬁinesly zprávu o chystaném maãi.
Petr kupoval v‰echny noviny a tû‰il se na obra. Den zápasu se blíÏil. Strahovsk˘
stadion byl vyprodán.
Goliá‰ pﬁiletûl v pﬁedveãer zápasu. Na tiskové konferenci pﬁiznal, Ïe se na zápas
pﬁipravoval. Hodinu pﬁed zaãátkem koupil Petr pod rukou lístek za trojnásobnou
cenu. Zápas se odehrával pﬁi umûlém osvûtlení a byl pﬁená‰en televizí na I.
programu v pﬁímém pﬁenosu a ze záznamu veãer na II. programu. Vedle Petra sedûl
pán s tranzistorov˘m rádiem.
Pﬁi nástupu byl o 3 cm vy‰‰í David vítán ohlu‰ujícím potleskem.
Goliá‰ byl pﬁivítán spí‰e potleskem symbolick˘m. V˘mûna vlajek, hymna a uÏ to
zaãlo. Goliá‰ se zakousl do soupeﬁe a lidé na tribunách byli stejnû nepﬁíãetní jako
ve Filadelfii. David odpovûdûl úhybn˘m manévrem. Goliá‰ hned v prvém kole
ukázal hodnû ze svého umûní, ale bylo na nûm znát, Ïe je mu 38. BlíÏil se gong. V
tom David vytáhl prak a zatoãil s ním. Obr se skácel k zemi. Obecenstvo ‰ílelo.
„Dobﬁe ti tak, gaunere,“ kﬁiãel solidní pán, kter˘ sedûl za Petrem. Obr se pomalu
zvedal ze zemû.
Najednou kdosi zvolal: „VÏdyÈ to není obr!“ A dav mu odpovûdûl: „David je obr!“
„My jsme nejvût‰í!“ „Jsme nejsilnûj‰í!“ „Jsme obﬁi!“ Chvíle ticha pﬁi hymnû na poãest
vítûze a pak oslavy… Petr ‰el smutnû ze stadionu. Je‰tû víc neÏ obra mu bylo líto
sebe sama. Není uÏ o ãem snít, a najednou mûl obra je‰tû rad‰i neÏ pﬁed tím. Byl
to poslední bojovník, kter˘ nikdy nevytáhl zbraÀ.
Spoléhal jen na své síly. A najednou se Petr otoãil a zamíﬁil zpátky.
Chvíli postál pﬁed stadionem. Obr se objevil u v˘chodu. Na ãele mûl náplast a bylo
vidût, Ïe je unaven. Petr k nûmu pﬁistoupil a podal mu ruku. Pak pﬁijel taxík a obr
nasedl. Petr mu pok˘vnul rukou. Obr se hoﬁce usmál a odpovûdûl. Pak teprve Petr
zamíﬁil do mûsta.
„AÈ Ïije David!“ „Jsme obﬁi!“ oz˘valo se z ulic. Petr minul skandující davy. Najednou
si uvûdomil, Ïe jeho cesta na stadion mûla smysl. Nûkolik let uprostﬁed prázdnoty
obr pomáhal Petrovi. Teì byl pokoﬁen a byl to Petr, kdo pomohl obrovi pﬁeÏít tenhle
okamÏik.
Oba pÛjdou dál svou cestou, oba byli poraÏeni a ztratili své sny. Ale právû v tomto
okamÏiku se v nich zrodila nová síla, která je povede svûtem dál. A Petr vûdûl, Ïe
si nesmí nechat tuto sílu sám pro sebe. Musí se stát klaunem nebo dostihov˘m
konûm.
Jednou bude muset vejít do arény, aby ve svém vzdoru pﬁedal sílu, kterou dnes
od obra dostal. Obr nebude poraÏen. Nezvítûzí kocovina lacin˘ch vítûzství.
(Pankrác, ãerven 1977)
Z knihy ¤etûz bláznÛ, která vy‰la v tûchto dnech v âR.
www.eman.evangnet.cz
***
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Záhada mne trápí,
kam se ten ãas ztratí
Gertrude Steinová ﬁekla Hemingwayovi a spol. v PaﬁíÏi
dvacát˘ch let, Ïe jsou ztracená generace, protoÏe pﬁeÏili
válku, a bûhem toho pﬁeÏívání se sami sobû ztratili.
Po shlédnutí chytrého filmu PÛlnoc v PaﬁíÏi, mne
Mervyn vtáhl do rozhovoru, jak se nûkdo mÛÏe ztratit
a nevzpírat se tomu jako uráÏce na cti. Mervyn je
provokatér od nátury a vzpírá se ãemukoliv, co ãlovûk
nemá; napﬁíklad tomu, Ïe nemá âAS. Byl jsem
nûkolikrát svûdkem toho, Ïe si nûkdo pﬁed Mervynem
povzdechl, Ïe nemá ãas, a Mervyn se optal: Kdes ten
ãas ztratil? A nikdy jsem nesly‰el odpovûì, tedy
vysvûtlení. Mervyn dotíral dál: „Mûl jsi ãas neÏ jsi ten
ãas ztratil? A proto teì ãas nemá‰?“
Nejlep‰í co jsem sly‰el, kdyÏ Mervyn takto dotíral,
bylo toto: „S tebou se nedá o ãasu normálnû mluvit.“ A
Mervyn se nedal odradit: „Jak se dá ztratit ãas?“
Po ‰edesátce lidé ztrácejí mnoho vûcí i vlastností, to
pozoruji. ·edesátníci ztrácejí zuby, vlasy, nûkteﬁí zdraví,
taky optimismus a chuÈ do Ïivota, coÏ dﬁíve mûli, jak
tvrdí. Ale jak se ztrácí co nikdy nemûli? Selsk˘ rozum,
napﬁíklad, anebo úspory, anebo ãas.
Onehdy pﬁi‰la sousedka Betty, která má u nás schované
rezervní klíãe, kdyby klíãe ztratila. Eva dala Betty její
náhradní klíãe a s úÏasem si v‰imla, Ïe Betty se nechtûla
dostat do baráku, ale z baráku odejít a nechat si udûlat
nové klíãe. Eva logicky ﬁekla, Ïe Betty ztratila ty klíãe
v baráku, kdyÏ se dostala do baráku, a uloÏila si úkol,
Ïe pomÛÏe Betty klíãe v baráku najít. Betty ﬁekla, Ïe uÏ
v‰ecko prohledala, a paliãatá Eva kontrovala, Ïe by ty
klíãe na‰la, kdyby v‰ecko prohledala, a ‰ly hledat
spolu. Za hodinu se Eva mrzutû vrátila a zavrãela:
Nena‰ly! a Betty odjela udûlat nové klíãe.
O pár dnÛ pozdûji Betty pﬁinesla náhradní klíãe k nám
do úschovy a ﬁekla, Ïe ty ztracené klíãe na‰la, kdyÏ
spustila praãku: v praãce cinkalo, a ona zjistila, Ïe klíãe
vhodila do praãky v kapse ‰pinavé ko‰ile. Eva pﬁiznala,
Ïe v praãce klíãe nehledaly a byl konec story.
Já ztrácím vûci soustavnû a vím to, protoÏe jsem
hledan˘ pﬁedmût pﬁed chvilkou mûl; tﬁebas br˘le na
ãtení; ãím úpûnlivûji hledám, tím ménû se mi daﬁí najít.
Nejlépe je na hledání zapomenout stejn˘m zpÛsobem,
jak jsem zapomnûl ty br˘le, a pak se ejhle br˘le objeví
jako potrestané tím, Ïe je uÏ nehledám; proto mám ãtecí
br˘le troje. Nûkdy ztratím dvoje, ale tﬁetí má Eva pod
dohledem, pÛjãí mi tﬁetí a najdu dvoje a ty tﬁetí jí dám
do úschovy. Leã hledání vûcí, které ãlovûk mûl, ztratil
a chce zpátky je drobnost oproti hledání toho, co ãlovûk
nikdy nemûl, napﬁíklad sebe, viz Hemingway; anebo
ten ãas.
KﬁesÈané vûﬁící v Boha a Ïivot vûãn˘ po smrti v nebi
to mají lehãí, myslím si: jednak v‰echny ztracené vûci
se skladují na nûjaké nebeské hromadû, odkud si
vyzvednou v‰echny ztracené sluneãní br˘le, penûÏenky
i klíãe a budou mít vûãnost, aby se tyto vûci, které se
bûhem pozemského Ïivota ztratily pak v nebi vyuÏily
do sytosti. A ãas, to nedostatkové fluidum pﬁítomnosti,
se promûní na vûãnost a bude ãasu do aleluja.
Jeden mÛj znám˘, horliv˘ luterán, kter˘ taky soustavnû
nemá ãas, tvrdí, Ïe po smrti a na nebesích bude mít ãas
na v‰ecko, co v tomto slzavém údolí nestihl.
O Velikonocích jsme kamaráda luterána potkali; tedy
on potkal nás, kdyÏ jsme sedûli pﬁed kavárnou
Books&Beans a popíjeli kafe a vychutnávali jarní
sluníãko, a zeptal se: „Jak to Ïe vy, Firlovi, máte
vÏdycky ãas?“
Eva mu ﬁekla Ïertem, Ïe asi máme nebe na zemi. CoÏ
se luteránovi vÛbec nelíbilo, ani se nepokusil dotázat,
jak to Eva myslí a dûlá, a odchvátal nevím kam. Eva
ﬁekla, kdyÏ se vzdaloval, tak tohle je ztracen˘ ãlovûk,
kdyÏ chvátá a neví kam a nemá ãas a neví proã.
K˘vnul jsem hlavou, a byl jsem rád, Ïe mám Evu a
mám ãas b˘t s Evou.
Ross Firla - Sudbury
***—
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Staﬁíkovy zápisky…
Tak ta záleÏitost, v Kanadû bezmála unikátní a stejnû tak v Britské Kolumbii,
skonãila. V referendu se v pomûru 55/45 aÏ pﬁekvapivû jasnû ukázalo, v jakém
protismûru ke sv˘m obãanÛm pﬁed ãasem vykroãila liberální vláda (poznámka:
opoziãní vláda NDP, s levicovû socialistickou náplní není strana mého gusta) se
zavedením jednotné 12 % danû HST uvalené bez v˘jimky na v‰echno, zboÏí
stejnû jako sluÏby, od ‰evcova díla po sluÏbu realitního agenta.
Celá ta vûc se teì prokázala jako nezdaﬁilost blízká fiasku. Její cena je trojího
druhu: za zavedení nové danû, za administrativu referenda a za návrat k dosud
platné dani GST-PST (na 70 poloÏek se PST nevztahovala), coÏ navíc pr˘ bude
trvat asi rok a pÛl.
Nejvût‰ím zádrhelem v argumentaci propagátorÛ nové danû byly vcelku pﬁesná
ãísla, která mûla ukázat jak v˘hodná daÀ bude nejen pro podnikatelstvo, ale v
podstatû pro kaÏdého obãana; jenÏe tûm ãíslÛm jaksi chybûlo jak se k nim do‰lo.
Byl to vlastnû pokus promûnit je v jakési axiomy.
KdyÏ tedy ãtu o nelibost vzbuzujícím poãínání Klausovy vlády, bezmála se mi po
tomto daÀovém nezdaﬁenci v BC nezdá tak stra‰né. Ov‰em, nebydlím tam.
***
Hodnû se mluví o znamenitosti kanadské zdravotní péãe. Na tom je ov‰em hodnû
pravdy. Ale ona znamenitost dostává men‰í i vût‰í trhliny. AlespoÀ v na‰í provincii
Britská Kolumbie (BC). Vím o tom nûco víc neÏ vût‰ina spoluobãanÛ, moje Ïena
je registrovaná zdravotní sestra. Aã uÏ je v penzi, není snad dne, aby z nemocnice
netelefonovali, aby pﬁi‰la do sluÏby. Vût‰inou vyhoví a není to vÏdy to nejlep‰í co
by mûla pro svoje zdraví udûlat.
Pomûry ve zdravotnictví se tady znaãnû pohor‰ily. Tyto o‰etﬁovatelky, jako moje
Ïena, musí dnes vykonávat ke své kvalifikované práci jinou, dosud pﬁíslu‰ející
ménû kvalifikovanému personálu. Aã jejich platy se obãas zv˘‰í, v nepomûru k
tomu je jim pﬁidáváno povinností. Sestry jsou vyãerpané, vybírají si tzv.sick leave,
placené volno ze zdravotních dÛvodÛ.
Péãe o pacienty je tím samozﬁejmû poznamenaná. A pﬁípadné stíÏnosti sná‰ejí
se na adresu sester, jejichÏ vina to není.
Ve vedení jsou osoby nejen neuvûﬁitelnû dobﬁe placené, ale velmi ãasto nemající
o zdravotní péãí a odborností valné ponûtí. A kdyÏ se neosvûdãí, zanechají po sobû
men‰í nebo vût‰í zmatek, odchází s tuãn˘m odstupn˘m, vût‰inou na jiné a je‰tû
lépe placené místo.
Politici nechtûjí vidût, Ïe imigrace, jak je dneska praktikovaná, co do regulací a
v˘‰e, zpÛsobuje nemalou zátûÏ na zdravotní fondy, neboÈ znaãné procento z
novû pﬁíchozích dlouho nepﬁispívá danûmi, velmi mnozí nikdy.
Je pravdou, Ïe mû mÛj bypass nestál víc neÏ bûÏné mûsíãní poplatky. To ale má
sotva co spoleãného se shora uveden˘m konstatováním.
***
Bylo tﬁeba zakoupit nové náplnû do poãítaãové tiskárny a ocitl jsem se tedy v
pﬁíslu‰ném obchodû. Naposledy jsem ve stejném obchodû byl asi pﬁed rokem.
V‰e se zmûnilo, obchod pln˘ nov˘ch modelÛ onûch elektronick˘ch a digitálních
hraãiãek. Koneãnû jsem stanul u stûny, na níÏ visely ony náplnû. Viselo tam snad
20 aÏ 30 rÛzn˘ch typÛ.
A tu mû opût napadla otázka, kterou ãtenáﬁ mÛÏe shledat hloupou, jalovou ãi
doslova debilní: proã nevystaãit tﬁeba jen s pûti, ale kvalitními typy. To nejen
printerÛ, ale v samé podstatû by se to dalo aplikovat na vût‰inu v˘robkÛ a zboÏí
- kromû automobilÛ a samozﬁejmû vína, piva, likérÛ a destilátÛ!
Veliké mnoÏství druhÛ téÏe vûci nepochybnû mnoho zákazníkÛ fascinuje
…nepatﬁím ale mezi nû. Odpovûì: pﬁibyly by zástupy nezamûstnan˘ch. Takhle se
na prodan˘ch produktech vydûlá tolik, Ïe se neprodané zboÏí mÛÏe klidnû vyhodit,
aby bylo místo na nov˘ model…
***
Tahle my‰lenka mû v poslední dobû napadá stále ãastûji: Pracoval jsem v oboru,
kter˘ mi pﬁipadal zajímav˘ (na rozdíl od mnoha zamûstnání, ve kter˘ch bych se
umoﬁil nudou) a snad jsem svoji profesi celkem znal, chyba nebo neznalost
pﬁivedly by mû k soudu nebo do ‰atlavy, coÏ se tedy nepﬁihodilo.
A pﬁece teì nepﬁestávám Ïasnout nad tím, co lidé dokázali vymyslet a vyrobit! Je
toho nekoneãn˘ poãet!
KdyÏ tﬁeba vidím historick˘ film, napadá mû … tkalcovsk˘ stav. UÏ tehdy! Jaké
nádherné látky a krajky uÏ v dobách tak dávn˘ch!
To, Ïe existuje nespoãet zámkÛ li‰ících se ve funkci jen mal˘m detailem, to snad
bych je‰tû pochopil, ale…
Radûji dost, aÈ si ãtenáﬁ nemyslí, Ïe jsem úpln˘ jelimánek!
***
Jistû se, tedy doufám, nejeden mudrc a vzdûlanec zab˘vá otázkou, zda moderní,
tzv. západní ãlovûk, je dneska spokojenûj‰í ba ‰Èastnûj‰í neÏ tﬁeba pﬁed 100 lety.
Proã tomu tak je nebo není.
To je otázka vyÏadující komplexní odpovûì, ale ona se moÏná nabízí i prostﬁednû
bystrému pozorovateli a to i bez sloÏit˘ch formulací ãi v barvách vyveden˘ch grafÛ.
Pokud bych se tedy odváÏil zaujmout místo takového pozorovatele, jak˘ je
v˘sledek takové zvûdavosti, takového zcela laického pozorování?
Není pochybnosti o tom, Ïe ãlovûk je bytost nedokonalá (nato jsem ov‰em
nepﬁi‰el já) a jak˘koli spoleãensk˘ systém, ignorující tuto pravdu, je odsouzen k
zániku. Otázkou je, jak dlouho bude trvat, neÏ k nûmu dojde.
Jako se ﬁíká, Ïe na chud˘ lid musí b˘t pﬁísnost, na bohat˘ asi platí k umoudﬁení
jen kalamita. Dnes aÏ nezﬁízená touha po vlastnûní drah˘ch a ãasto v podstatû
nepotﬁebn˘ch vûcí, promûÀuje u mnoha lidí smysl jejich Ïivota. Pomûrnû snadná
dostupnost ãehokoli, pomocí ochotn˘ch bank, vede lid do jejich budov místo do
knihoven a knihkupectví.
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Neprozﬁetelnû vypûstovaná závislost Západu na oleji, ta nepﬁehledná prostranství
naplnûná rok co rok nov˘mi modely aut (pﬁíklad to nejviditelnûj‰í) ukazuje se teì
nepﬁíjemností, jakou nebude snadno odstranit a nezdá se, Ïe by se o to nûkdo
úspû‰nû snaÏil. Staãí jen sledovat rostoucí poãet siln˘ch vozidel SUV na silnicích.
Skvûl˘ to vynález internetu, ale stále ãastûji mi pﬁipomíná básníka Eliota: V
mnoÏství informací ztrácí se vûdûní. Lidstvo, jako by nebylo schopno Ïít v klidu,
neschopno obejít se bez zábav a her. Nuda je nebezpeãím a jakoby paradoxem
stále sílící obava o místo u tûch, kteﬁí jej mají.
Chvat a rychlost je podhoubím stresÛ, jejichÏ následky moderní medicína dovede
stále lépe léãit. Podobá se to jakémusi zaãarovanému kruhu. Kdo ten kruh dûlá
zaãarovan˘m?
Kdo to ví, aÈ odpoví, já uÏ jsem se ze sv˘ch názorÛ na vûc právû, aã nikoli
zevrubnû, vypsal…
***
âas jsou peníze, zní om‰elá to vûta. Mám jinou vûtiãku: Peníze je moÏno vydûlat,
ne tak ãas. To je hodnota, která je tak ãasto opomíjená, nedoceÀovaná. Îádná,
ani ta nejsofistikovanûj‰í technologie, jak se zatím zdá, nemÛÏe vÛbec nijak
ovlivnit ãas a jeho plynutí. Rychlost a ãas jsou v podstatû sourozenci. Na tom nic
nemûní, Ïe v Einsteinovû slavné rovnici se vyskytuje jenom rychlost. Ta ale bez
pojmu ãasu neexistuje!
Zru‰me ãas … a nebude nic. Ani minulost, ani budoucnost!
To jsem se pustil zajímav˘m smûrem! Ale proã ne? MÛÏu si pﬁece psát, co mû
napadne!
Myslím, Ïe prohﬁe‰kem proti daru Ïivota je pl˘tvání .. ano, tím, ãi oním … ale
hlavnû ãasem. Jeho promarÀování neuÏiteãnou ãinností. I kdyÏ absolutní neãinnost
má také svÛj v˘znam. B. Russell o tom napsal velmi zajímavou esej. To je ale
neãinnost zámûrná, nikoli vzniklá z bezradnosti.
Mnoho bájeãn˘ch vûcí a my‰lenek vzniklo buì z nedostatku a nebo nadbytku
ãasu.
âas je ona mystická veliãina, která mne fascinuje tím víc, ãím blíÏe jsem chvíli, kdy
mi bude docela lhostejn˘. Bez mého pﬁání a pﬁiãinûní. Pro pﬁesnost - v rakvi.
âas a jeho plynutí jsem si uÏ nejednou uvûdomil pﬁi vzpomínce na pomy‰lení, zda
se doÏiji onoho slavného pﬁelomu století. Pﬁipadalo mi to bezmála jeho sen. Rok
2000! A uÏ od té chvíle uplynulo dvanáct let. Díky moderní medicínû, vyvíjející se
v ãase, jsem zde, laick˘ pozorovatel dûní.
Kdy asi ten fenomén ãasu pﬁestane existovat?
Konec úvahy ...
Vladimír Cícha - Vancouver
***

Pouãení pro seniory nad 65 let
podle Maxmiliána Ka‰parÛ
Autor je psychiatr, katolick˘ knûz a docent na univerzitû, Ïije v Jihlavû.
Minulost - hovoﬁit o minulosti znamená b˘t k smíchu, nikoho to nezajímá, v‰ichni
jsme to sly‰eli mnohokrát a ãasto to ani není pravda. Nûkteﬁí sice soucitnû
naslouchají, ale mají toho dost. Doporuãuje se upozornit “stárne‰” a pod.
Budoucnost je k pláãi, rovnûÏ o budoucnosti není dobré pﬁíli‰ hovoﬁit, ale je nutné
se pﬁipravit, napﬁ. madla v koupelnû a na záchodû, optimální teplo, teplá voda, v˘tah
ãi doprava po schodech, zuby, br˘le, ãiteln˘ mobil, naslouchátka pro hluchnoucí.
Nedosl˘chavost nesmírnû popuzuje.
Pﬁítomnost je nejdÛleÏitûj‰í, je tﬁeba ji náleÏitû vyuÏít.

Doporuãení:
•
•
•
•
•
•
•
•

mít jeden domov, kter˘ dÛvûrnû známe a kde jsme spokojeni
ne‰etﬁit, jiÏ nebude pﬁíleÏitost úspor vyuÏít, potomci to rozhází
uvûdomit si svoji nedÛleÏitost
starat se o pﬁimûﬁené zdraví
b˘t samostatn˘ bez partnera, umût si uvaﬁit, vyprat apod., u Ïen zvládat muÏské ãinnosti
mít pﬁátele pozitivnû ladûné, tam,kde se jenom naﬁíká a nadává, tam nechoìte
ve spoleãnosti mluvte pﬁimûﬁenou intenzitou, pﬁíli‰ hlasitá mluva odpuzuje
mít dostatek ãasu, ﬁíci „nemám ãas“ znamená buì „nechce se mi“ nebo „jsem
neschopn˘“
•
nic nemusíte
•
mûjte svÛj majetek, byt, peníze, Ïít kaÏd˘ za své, ﬁíkat si o peníze je poniÏující
•
nenechat si mluvit do Ïivota, aÈ si mladí nechají své rady pro sebe
•
mlad˘m do niãeho nemluvit, poradit jenom pokud se zeptají a odpovûdût pokud moÏno
to, co chtûjí sly‰et
•
pﬁipustit, Ïe jsme sami v minulosti udûlali mnoho chyb
•
nepﬁedstírat mládí a chuÈ na sex, kdyÏ není
•
nedûlejte dûtem obûtavou tchyni, tchána, péãe o vnouãata jiÏ není povinnost
•
pﬁimûﬁenû se pohybovat, cyklisté s pﬁilbou a kartou zdravotní poji‰Èovny
•
e-mail neposílat mlad˘m, mají jin˘ vkus, vzbuzujeme soucit
•
nepﬁedvádût se, je to trapné
•
oblékat se pﬁimûﬁenû vûku, ne pﬁíli‰ mladû
•
nepﬁejídat se, nekouﬁit, pﬁimûﬁenû pít alkohol
•
v˘chova seniorÛ je nesmysl
•
velmi dÛleÏitá je ãistota, dennû má b˘t koupel, zápach odpuzuje
•
pravidelnû pouÏívat internet
Zaznamenáno z vystoupení autora na âR 2 v roce 2010
***
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Opit˘ vodiã ukradol auto
policajtom, ktorí ho naháÀali
ZLATÉ MORAVCE-sme/Miriam Hojãu‰ová11.4.12-Opit˘ 23-roãn˘ vodiã, ktorého
prenasledovali policajti, vymenil svoju motorku
za auto - policajné. Ukradol ho policajtom,
ktorí ho prenasledovali.
Kuriózny prípad sa stal v Zlat˘ch Moravciach.
Vodiãa - zlodeja uÏ vypátrali, práve ho
vypoãúvajú na polícii v Nitre. „V dychu mu
namerali 1,21 promile alkoholu,“ povedala
nám policajná hovorkyÀa BoÏena
Bruchterová.
MuÏ na seba upútal pozornosÈ
zlatomoravsk˘ch policajtov, pretoÏe podozrivo
jazdil na motorke. Keì odmietol zastaviÈ,
prenasledovali ho.
Ná‰ zdroj tvrdí, Ïe motorkár svoj stroj
odparkoval v Zlat˘ch Moravciach a vbehol do
miestneho podniku. Policajti utekali za ním.
Nemenovan˘ zdroj tvrdí, Ïe jeden z policajtov
údajne stratil kºúãe od sluÏobného auta:
„Vypadli mu z vrecka. Motorkár ich zdvihol,
nasadol do policajného auta a odi‰iel.“
Medzi ºuìmi kolujú aj informácie, Ïe policajti
nechali kºúãe v aute. Polícia sa zatiaº k
detailom nevyjadruje. „To, ako sa muÏ dostal
do policajného auta, pre‰etrujeme,“ povedala
Bruchterová.
Opit˘ vodiã sa na policajnom aute dostal aÏ
do Trenãianskeho kraja, kde ho zadrÏali.
Hrozí mu obvinenie z trestného ãinu
ohrozovania pod vplyvom návykovej látky a
neoprávneného pouÏívania cudzieho
motorového vozidla.
***

Slovensk˘ prezident objevil
“Organizaci spojen˘ch
nádorÛ”
Slovensk˘ prezident Ivan Ga‰paroviã se
opakovanû pﬁeﬁekl, kdyÏ Organizaci
spojen˘ch národÛ pﬁejmenoval na Organizaci
spojen˘ch nádorÛ. Následnû se opravil na
„názorÛ“. Stalo se to na ãtvrteãní tiskové
konferenci se slovinsk˘m prezidentem
Danilem Türkem v Bratislavû.
„Jsem velmi rád, Ïe i v Organizaci spojen˘ch
nádorÛ... názorÛ... spojen˘ch nádor...
spojen˘ch národÛ, kde se rozhoduje o velmi
dÛleÏit˘ch vûcech, vÏdy nalezneme spoleãnou
ﬁeã,“ zapletl se Ga‰paroviã.
V minulosti prezident oznaãil b˘valou
pravicovou premiérku Ivetu Radiãovou za
místopﬁedsedkyni levicové strany Smûrsociální demokracie a papeÏe Benedikta XVI.
pﬁejmenoval na Dominika.
***

Vondrova námûstkynû
promluvila: Dobﬁe vûdûl, kolik
se platilo firmû Promopro
Praha-právo/Jakub Svoboda-B˘val˘ vicepremiér
pro evropské záleÏitosti a nynûj‰í ministr obrany
Alexandr Vondra (ODS) byl o závaÏn˘ch vûcech
t˘kajících se zakázky pro firmu Promopro
pravidelnû informován, a pﬁestoÏe jeho podpis
nebyl na vystavovan˘ch fakturách, vûdûl dobﬁe,
jaké ãástky v rámci více neÏ pÛlmiliardové
zakázky na ozvuãení ãeského pﬁedsednictví byly
státem vypláceny.
Právu to ve ãtvrtek ﬁekla Vondrova námûstkynû
z doby na‰eho pﬁedsednictví Unii v roce 2009
Jana Hendrichová, která je v kauze Promopro
mezi dvanácti lidmi, které policie ve stﬁedu
obvinila ze spáchání trestného ãinu.
Vondra se stále hájí tím, Ïe mûl o megazakázce
pﬁidûlené Promopru bez veﬁejné soutûÏe celkov˘
pﬁehled, ale detaily podle sv˘ch slov neﬁe‰il.
PﬁedraÏení zakázky byÈ o jedinou korunu dosud
nikdy veﬁejnû nepﬁipustil.
Na dotaz, zda Vondra vûdûl o tom, jaké faktury
se Promopru proplácely, Hendrichová Právu
odpovûdûla: „Pan Vondra byl o závaÏn˘ch
vûcech informován. Dûlo se tak prostﬁednictvím
pravideln˘ch porad. On nebyl schvalovatelem
faktur, ale samozﬁejmû znal ãástky, které se
t˘kaly techniky a jejího financování.“
Úﬁad vlády loni uvedl, Ïe spoleãnosti Promopro
proplatil celkem 183 faktur, pﬁiãemÏ témûﬁ pod
v‰emi byla podepsaná právû Hendrichová. Ta
ale namítá, Ïe rozhodnutí t˘kající se zakázky
pﬁidûlené Promopru schvalovalo na rÛzn˘ch
úrovních hned nûkolik osob.
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Press
Právo uÏ pﬁed ãasem upozornilo napﬁíklad na
faktury za technické zaji‰tûní neformálního
setkání ministrÛ spravedlnosti a vnitra evropské
sedmadvacítky, jeÏ se konalo 15. aÏ 16. ledna
2009 v praÏském Kongresovém centru.
Promopro tehdy vyfakturovalo úﬁadu vlády
celkem pﬁes 90 miliónÛ.
Za jednoho z manaÏerÛ projektu si pﬁitom
firma úãtovala 240 tisíc a dvoudenní technická
pohotovost na telefonu mûla stát pﬁes 600 000
Kã. Dal‰ích více neÏ osm set tisíc k tomu
Promopro fakturovalo za pohotovostní technické
ji‰tûní pﬁímo na místû.
RovnûÏ podle jednoho z policejních dokumentÛ
k pﬁípadu, kter˘ citoval server Insider, byl Vondra,
„jak v‰ichni shodnû tvrdí, o ve‰ker˘ch
záleÏitostech podrobnû informován, tedy vûdûl
o sporn˘ch fakturách a zpÛsobu ﬁe‰ení, nav˘‰ení
nákladÛ proti plánovanému rozpoãtu a mohl do
tûchto sporÛ kdykoli vstoupit, navrhnout jiná
ﬁe‰ení ãi se jinak angaÏovat. Toto v‰ak neuãinil“.
Vondra ale trestnímu stíhání neãelí. Podle
nejmenovan˘ch policejních zdrojÛ serveru by
mohl b˘t obvinûn jen tehdy, kdyby byl v˘slovnû
poÏádán o to, aby proti nepravostem pﬁi zakázce
zasáhl nebo mu to ukládala nûjaká smûrnice.
Navíc má jako senátor imunitu.
Policie obvinila i dal‰í dva spolupracovníky
Vedle Hendrichové byli podle dostupn˘ch
informací tento t˘den obvinûni i dal‰í dva
Vondrovi tehdej‰í podﬁízení, ﬁeditelé jeho odborÛ
Radomír Karlík a David Mlíãko. Zb˘vající stíhaní
jsou pak lidé z firem, kteﬁí se podle policie
nûjak˘m zpÛsobem zapojili do spletitého ﬁetûzce
fiktivních sluÏeb, na jehoÏ konci byla více neÏ
300miliónová ‰koda pro ãesk˘ stát.
Podle zdroje Práva z úﬁadu vlády, kter˘ jiÏ
vypovídal na policii, Hendrichová ani jí podﬁízení
ﬁeditelé odborÛ nemûli na zakázce pro Promopro
nûjak˘ osobní zájem.
„Myslím si, Ïe jen plnili pﬁíkazy, které chodily
shora,“ míní svûdek, kter˘ si pﬁál zÛstat v
anonymitû.
Proti zahájení trestního stíhání hodlá
Hendrichová podat stíÏnost, protoÏe je
pﬁesvûdãena o své nevinû. „Mám na to právo,
do tﬁí dnÛ chci podat stíÏnost,“ uvedla b˘valá
Vondrova podﬁízená, kterou lidé, kteﬁí s ní pﬁi‰li
pracovnû do styku, oznaãují za „slu‰nou a
loajální“ státní úﬁednici.
Také Vondra pﬁed novináﬁi prohlásil, Ïe je
pﬁesvûdãen o tom, Ïe jeho tehdej‰í námûstkynû
Hendrichová jako „slu‰ná, peãlivá a této zemi
oddaná úﬁednice“ státu vûdomû ãi zámûrnû
Ïádnou ‰kodu nezpÛsobila.
Tím, Ïe byla jeho nûkdej‰í nejbliÏ‰í
spolupracovnice obvinûna, se ale opût zaãala
pﬁetﬁásat otázka jeho souãasné pozice ve vládû.
Vondra sice uÏ pﬁed rokem ve Snûmovnû
prohlásil, Ïe se nezﬁíká své politické
odpovûdnosti, i kdyÏ se podle nûj nepodaﬁilo
najít „Ïádn˘ konkrétní dÛkaz“, Ïe nûkteré
vyúãtované sluÏby nebyly provedeny, chtûl ale
podle sv˘ch slov poãkat na v˘sledky policejního
vy‰etﬁování.
Na rozhodnutí policie obvinit dvanáct lidí vãetnû
nûkolika jeho blízk˘ch spolupracovníkÛ reagoval
Vondra slovy, Ïe se své pﬁípadné odpovûdnosti
nikdy nezﬁíkal, ale aÏ soud mÛÏe s definitivní
platností urãit, zda v kauze pﬁedraÏen˘ch
zakázek z doby ãeského pﬁedsednictví pro EU
byla nûjaká pochybení. O rezignaci Vondra
neuvaÏuje a k odstoupení ho pr˘ nikdo ani
nevyz˘val.
„Nikdo mi ani nic nenaznaãoval, jak ﬁíkám,
musíme poãkat na rozhodnutí soudu, ale já se
své odpovûdnosti nezﬁíkám,“ ﬁekl Právu. Poté
je‰tû poznamenal: „Jsem rád, a byl by, myslím,
kaÏd˘ v mé situaci, Ïe se ty vûci koneãnû
posouvají kupﬁedu, nic se nezametá pod
koberec.“
V novém posudku pro policii vyãíslili znalci
‰kodu státu na více neÏ 388 miliónÛ korun. Stát
pﬁitom zaplatil firmû Promopro, kterou v roce
2008 vybral bez veﬁejné soutûÏe, 525 miliónÛ.
Mezi devíti stíhan˘mi podnikateli je podle
serveru Aktuálnû.cz majitel firmy Promopro
Jaroslav Vesel˘, majitel subdodavatelské firmy
NWDC Vlastimil Maxa i zﬁejmû klíãov˘ muÏ
celého systému zakázky, b˘val˘ podﬁízen˘
Vondry a Veselého obchodní partner Libor
Veverka. Ten mûl pﬁístup k úãtu v Rakousku,
kam dorazilo 130 miliónÛ za fiktivní práce.
Kromû nich jsou obvinûni i zástupci firem, kteﬁí
v celém ﬁetûzci figurovali: Marcel Pﬁíkopa, Pavel
Girstl, Ivan Komárek a Roman Pekaroviã, Václav
âada a Radek Müller.
***

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

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

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

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

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Foreboding (Detail)

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

E-mail
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âesk˘ ACAT informuje
VáÏení ãlenové a pﬁíznivci hnutí ACAT,
pﬁedkládáme k podpisování a jako podnût k
pﬁímluvn˘m modlitbám dopis urãen˘ ãínskému
pﬁedsedovi vlády.
Struãn˘ obsah dopisu v ãe‰tinû: Znepokojuje mne
mnoÏství tibetsk˘ch mnichÛ, kteﬁí se v posledních
mûsících zapálili v oblasti Ngaba v Seãuánu. Nejménû
sedm jich zemﬁelo. Ostatní odvezly bezpeãnostní
sloÏky a neví se, kde se nacházejí a co se s nimi dûje.
Buddhismus nepovzbuzuje k tûmto ãinÛm. Pﬁedstavují
nejzoufalej‰í pokus upozornit na dramatickou situaci
TibeÈanÛ, na omezování svobody náboÏenství a s tím
spojené dlouhodobé represe.
Apeluji na ãínskou vládu, aby respektovala ãlánek
36 Ústavy âínské lidové republiky o svobodû
náboÏenství a aby zahájila skuteãn˘ dialog s TibeÈany.
Zejména Ïádám, aby pﬁestala tajit, co se stalo s
mnichy, kteﬁí se zapálili, a dále s tûmi, kteﬁí byli
zatãeni v roce 2011, z toho 300 z klá‰tera v Kirti.
AÈ uÏ podepsané dopisy ode‰lete na na‰i adresu,
nebo pﬁímo do âíny, za ãesk˘ ACAT Vám dûkuji.
Více informací ve francouz‰tinû ãi v angliãtinû najdete
na www.fiacat.org.
Na www.acat.ecn.cz byl umístûn zápis z poslední
valné hromady a zpráva pﬁedsedkynû o ãinnosti.
Monika Îárská
ACAT
Pohoﬁelec 26,
118 00 Praha 1,
tel: 220 515 407,
mail: acatpraha@seznam.cz
www.acat.ecn.cz
a http://benesov.evangnet.cz
***
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Omlouvám se redakci za tu svoji legraci
Dostal jsem rozlícen˘ email z redakce Satellitu: Ale‰ pí‰e doslovnû: Trochu jsi mi to poslednû zavaﬁil, kdyÏ jsi
napsal, Ïe Harper vzkázal nûco Ïe SEVEROKOREJSKÉHO SOULU. Dával jsem si pozor, jak se pí‰e správnû
Soul a tuhle botu jsem pustil. Inu chybiãka se vloudí, obzvlá‰tû, kdyÏ korektorka není doma.A já se neomlouvám
- ale pﬁiznávám, Ïe jsem to tam vsunul úmyslnû a mám perfidní radost, Ïe bylo pov‰imnuto.
Tu‰ím, Ïe kaÏd˘ psavec ãi autor dﬁív neb pozdûji zaváhá, je-li ãten anebo si pí‰e jen pro sebe. Proto jsem vsunul
do ãlánku vyz˘vav˘ Ïblebt coby kontrolku ãtennosti. To jsem nevymyslil já, ale mÛj dávn˘ kolega a srandista
Franti‰ek Fale‰ník v ãasech ponuré normalizace sedmdesát˘ch let.
Tehdy se kaÏdé ãtvrtletí zpracovávaly ekonomické rozbory hospodaﬁení, coÏ bylo pouhé porovnávání plánu
s v˘sledky, pﬁiãemÏ v˘sledky byly ãerpání plánovan˘ch nákladÛ versus plánované trÏby. KaÏd˘ vedoucí
hospodáﬁského stﬁediska musel ke statistice ãísel pﬁipsat odstavec ãi názor - byla to úplná hovadina.
Franti‰ek do svého ãtvrletního hodnocení HS vsunul vûtiãku: Kdo to doãte aÏ sem, dostane ode mne fla‰ku.
Tento lehkováÏn˘ poãinek se provalil v roce 1977, kdyÏ ekonomick˘ námûstek a garant ãtvrletního spisu
zvaného Rozbor ode‰el do penze a na jeho místo nastoupil ostr˘ mladík jménem Janeãek jako nov˘ ekonomick˘
námûstek podniku.
Janeãek dotyãnou vûtu odhalil a povolal Franti‰ka na kobereãek:
Franti‰ek dle svého zvyku vstoupil do kanceláﬁe námûstka se slovy: „Soudruhu námûstku, chtûl jste se
mnohou HOVNO¤IT?’
Pozdûji mezi kamarády u piva Franti‰ek líãil, Ïe námûstkÛv v˘raz se zmûnil ve v˘raz sopky pﬁed v˘buchem,
leã ovládl se a tich˘m hlasem ﬁekl: „Kde je, soudruhu Fale‰níku, fla‰ka, kterou jste v rozborech slíbil?“
Franti‰ek ‰okován tímto dotazem námûstka opustil. Chvátal koupit prvotﬁídní láhev vodky, kterou na konci
pracovní doby s námûstkem vyzunkli, potykali si a Franti‰ek pﬁiznal, Ïe tu stejnou vûtu Kdo to doãte aÏ sem, má
u mne fla‰ku zasouval do komentáﬁe k hospodaﬁení HS tﬁi roky a nikdo se o fla‰ku nepﬁihlásil.
Kamarádství s námûstkem nemûlo v‰ak dlouhého trvání, protoÏe Franti‰kova proslulost ve vtipn˘ch
zpotvoﬁeninách ãe‰tiny urazila námûstkovu manÏelku.
Stalo se to tak, Ïe mûl Franti‰ek s námûstkem jet sluÏebnû z Ostravy do Prahy; jak bylo zvykem, Franti‰ek
uÏíval pro sluÏební jízdy své auto a mûl vyzvednout námûstka po poledni z jeho ãinÏáku v Ostravû-Porubû; leã
Franti‰ek si rád vypil, a tehdy se kdesi opil a zavolal paní Janeãkovû, Ïe namísto po poledni vyzvedne námûstka
„aÏ zítra ãasnû za KURVOPÉNÍ.“
„CoÏe“, zvolala paní Janeãková do telefonu, a Franti‰ek ve své podrou‰enosti pokraãoval, Ïe „to jebání (a
neopravil se, Ïe jednání) v Praze snadno stihnou.“
Paní Janeãková to nevzala zlehka, udûlala námûstkovi Janeãkovi scénu, Ïe namísto jednání jedou do Prahy
dûlat kdovíco a kamarádství zaniklo, Franti‰ek podal v˘povûì a ode‰el do jiného podniku dûlat co umûl - hlavnû
srandu.
Jak vidno, Franti‰kovi se jeho srandování nevyplatilo, a já slibuji, Ïe uÏ takové Ïerty jako byl severokorejsk˘
Soul dûlat Ale‰ovi nebudu.
RosÈa Firla - Sudbury
***—

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.

Hocky/Soccer
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NHL: Teãka
za nepodaﬁenou sezónou
Toronto-Tampa Bay 3:2
V Torontu jiÏ bylo dávno rozhodnuto, Ïe oba
soupeﬁi v sobotu 7. dubna konãí a tak byl
zápas spí‰ prestiÏní záleÏitostí. Trenér Randy
Carlyle byl po tomto zápase spokojen˘ hlavnû
s v˘konem domácích v tﬁetí tﬁetinû, pﬁestoÏe
hostující Stamkos vstﬁelil v 49. minutû svou

vítûzství zÛstalo Toronto na pﬁedposledním
místû v Severov˘chodní divizi. Tampa díky
lep‰ímu závûru se dostala v SeverojiÏní divizi
na tﬁetí místo pﬁed Winnipeg. Florida s
dvoubodov˘m náskokem pﬁed Washingtonem
nakonec tuto divizi vyhrála a stﬁetnû se v
Stanley Cupu s New Jersey, Washington
bude zahajovat proti obhájci Stanley Cupu
Bostonu a Rangers pﬁivítají Ottawu. S napûtím
se ãeká souboj dobﬁe fini‰ujícího Pittsburghu
v pensylvánském derby s Philadelphií. První
utkání vyhrála Philadelphia 4:3 v prodlouÏení,
pﬁestoÏe prohrávala jiÏ 0:3, kdyÏ vítûznou
branku vstﬁelil Jakub Voráãek. V Západní
konferenci prohrál v první utkání pﬁekvapivû
Vancouver s LA 2:4 a Nashville zdolal Detroit
doma 3:2. Zb˘vající dvojice: St. Louis-San
Jose a Phoenix-Chicago.
***

Finále hokejové extraligy
Pardubice-Brno 5:4
po sam. nájezdech

Čtvrtý torontský brankář
Scrivers v utkání s Tampou

59. branku. Tﬁi minuty pﬁed koncem Gadiner
vyrovnal a 59 vteﬁin pﬁed koncem prodlouÏení
Phaneuf vstﬁelil vítûzn˘ gól. První branku
Tampy zaznamenal Martin St. Louis v 6.
minutû. Vedení hostÛ v‰ak trvalo pouh˘ch 43
vteﬁin neÏ torontsk˘ Connoly vyrovnal. I pﬁes

âe‰i a Slováci v NHL 2011/12
Eliá‰
NJD
â 81 26 52
Hossa
CHI
S 81 29 48
Gáborik
NYR
S 82 41 35
Vrbata
PHX
â 77 35 27
Krejãí
BOS
â 79 23 39
Fleischman FLA
â 82 27 34
Michálek M.OTT
â 77 35 25
Erat
NSH
â 71 19 39
Prospal
CBJ
â 82 16 39
Jágr
PHI
â 73 19 35
·Èastn˘
COL S/US 79 21 32
Plekanec MTL
â 81 17 35
Chára
BOS
S 79 12 40
Hudler
DET
â 81 25 25
Voráãek
PHI
â 78 18 31
S˘kora
NJD
â 82 21 23
Hejduk
COL
â 81 14 23
Tlust˘
CAR
â 79 17 19
Hemsk˘
EDM
â 69 10 26
Hanzal
PHX
â 64 8 26
Kopeck˘
FLA
S 80 10 22
Kuba
OTT
â 73 6 26
Kaberle
MTL
â 72 3 28
Havlát
SJS
â 39 7 20
Vi‰Àovsk˘ ANA
S 68 6 21
Meszaro‰
PHI
S 62 7 18
Handzu‰
SJS
S 67 7 17
Îidlick˘
NJD
â 63 2 20
Dvoﬁák
DAL
â 73 4 17
Sobotka
STL
â 73 5 15
Hejda
COL
â 81 5 14
·paãek
CAR
â 46 5 10
Frolík
CHI
â 63 5 10
·míd
EDM
â 78 5 10
Kubina
PHI
â 69 3 12
Klesla
PHX
â 65 3 10
Sekera
BUF
S 69 3 10
Michálek Z. PIT
â 62 2 11
Hamrlík WSH
â 68 2 11
Rozsíval
PHX
â 54 1 12
Kindl
DET
â 55 1 12
Horák
CGY
â 61 3 8
Jurãina
NYI
S 65 3 8
Polák
STL
â 77 0 11
Vincour
DAL
â 47 4 6
¤epík
FLA
â 17 2 3
Kubalík
CBJ
â
8 1 1
Martínek CBJ
â
7 1 0
Kytnar
EDM
S
1 0 0
Kundrátek WSH
â
5 0 0
Olesz
CHI
â
6 0 0

78
77
76
62
62
61
60
58
55
54
53
52
52
50
49
44
37
36
36
34
32
32
31
27
27
25
24
22
21
20
19
15
15
15
15
13
13
13
13
13
13
11
11
11
10
5
2
1
0
0
0

Brankáﬁi v NHL
Halák STL
Vokoun WAS
Budaj MTL
Pavelec WIN
NeuvirthWAS

S
â
S
â
â

46
48
17
68
38

2747
2583
1037
3932
2020

1,97
2,55
2,55
2,91
2,65

92,6
91,7
91,3
90,6
90,3

U hráãÛ: jméno, klub, národnost, poãet zápasÛ,
branky, asistence, kanadské bodování.
U brankáﬁÛ: jméno, klub, národnost, poãet zápasÛ,
poãet odehran˘ch minut, procento úspû‰nosti.

Po semifinálové vítûzství Pardubic v ‰estém
utkání v Liberci 4:2 se rozjela finálová série.
První finále âeské poji‰Èovny play-off Tipsport
extraligy vyhráli hokejisté Pardubic, kdyÏ
porazili Kometu Brno 5:4 po samostatn˘ch
nájezdech a ujali se vedení 1:0 v sérii. Vítûze
urãil kapitán Petr Koukal. Hosté pﬁedchozí tﬁi
vyﬁazovací série zaãali v˘hrou, v pondûlí ale
padli. Pardubice v utkání ãtyﬁikrát vedli a Brno
ãtyﬁikrát dokázalo srovnat.
***

Pardubice-Brno 5:6
Srovnáno. Kometa se otﬁepala z pondûlní
poráÏky a v úter˘ vyhrála pﬁed vyprodan˘m
pardubick˘m hledi‰tûm. Ve druhém finálovém
utkání hokejisté Brna zvítûzili v Pardubicích
po divokém prÛbûhu 6:5 a vyrovnali partii o
titul na 1:1 na zápasy. Ve dvou zápasech
zatím padlo 20 gólÛ! Brno vedlo jiÏ v polovinû
utkání 3:0 a osm minut pﬁed koncem 6:2.
Pardubice v‰ak bûhem necel˘ch dvou minut
dokázali dotáhnout na rozdíl jediné branky,
ale to bylo v‰e. Tﬁetí zápas se hrál v pátek (po
na‰í uzávûrce) v brnûnské Kajot arenû. Nûkteﬁí
diváci ãekali ve frontû na lístky 27 hodin.
Utkání jsou pﬁená‰ena na velkoplo‰nou
obrazovku, která je umístûna na brnûnském
námûstí Svobody. Takovou hokejovou euforii
Brno nezaÏilo ani v dobách legendárního
útoku Bubník-PantÛãek-Danda a od té doby
uplynulo víc neÏ pÛl století.
abe, sport.cz
***
Na Slovensku rovnûÏ 1:1
První dvû finálová utkání slovenské hokejové
extraligy se hrála v Ko‰icích. V prvním zápase
vyhrál Slovan 5:2, V odvûtû byli úspû‰nûj‰í
hokejisté HC Ko‰ice a zvítûzili 4:2, kdyÏ
jednotlivé tﬁetiny byly 1:0, 1:1 a 2:1.
***
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Gambrinus liga
Pondûlním televizním derby SlaviaViktorka ÎiÏkov 2:0 se skonãilo 24. kolo
Gambrinus ligy. Viktorka mûla v prvním
poloãase nûkolik ‰ancí, které nevyuÏila.
V muÏstvu Slavie podal vynikající v˘kon
nejlep‰í hráã na hﬁi‰ti ‰estatﬁicetilet˘
Stanislav Vlãek, po jehoÏ akci po pravém
kﬁídle v 58. minutû si srazil míã do vlastní
branky ÏiÏkovsk˘ Bartl. Druh˘ gól pﬁidal z
úhlu Jarolím v 76. minutû. Utkání
sledovalo 3986 divákÛ. Kuriozitou bylo,
Ïe v závûru zápasu nastoupil ãtvrt˘ z
dynastie Vesel˘ch, Daniel, vnuk
legendárního Franti‰ka Veselého a syn
Franti‰ka Veselého III. ·lágrem kola byl
v‰ak zápas Liberec-Sparta, v kterém
vyhráli zaslouÏenû hosté 3:1. Liberec
podal slab˘ v˘kon a v poloãase prohrával
brankou Hu‰bauera v 73. minutû Krejãí
dal druhou branku Sparty. O dvû minuty
pozdûji dal sice kontaktní gól ·ural, ale
deset minut pﬁed koncem to byl opût
Krejãí, kter˘ uzavﬁel skóre utkání. V závûru
pak Sparta kontrolovala hru. Na Velk˘
pátek se hrála tﬁi utkání. Fotbalisté Mladé
Boleslavi neukonãili svoji v˘sledkovou
krizi a po prohﬁe s Olomoucí 2:3 potﬁetí
za sebou vy‰li bodovû naprázdno. Sigma
duel otoãila ve druhém poloãase a po
tﬁetí jarní v˘hﬁe na hﬁi‰ti soupeﬁe nakroãila
k záchranû. Na sestupové pﬁíãky má uÏ
osmibodov˘ náskok. Hrdinou HanákÛ se
dnes stal záloÏník Martin Pospí‰il, kter˘
se bl˘skl dvûma trefami, sv˘mi prvními v
nejvy‰‰í soutûÏi. Mizérie klokanÛ nemá
hranic a konce a ani léãba trenérem
Weberem nepomáhá, neboÈ i pod jeho
vedením jdou od prohry k prohﬁe. V malém
praÏském derby prohráli na Julisce s
Tabulka Gambrinus ligy
1. Sparta
2. Liberec
3. PlzeÀ
4. Boleslav
5. Pﬁíbram
6. Jablonec
7. Teplice
8. Dukla
9. Slovácko
10. Slavia
11. Hradec
12. Budûjovice
13. Olomouc
14. Bohemians
15. Ostrava
16. ÎiÏkov

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

17 2 5 43:20
16 4 4 55:28
15 4 5 56:33
11 5 8 39:31
11 5 8 38:37
10 6 8 49:32
10 6 8 26:25
9 8 7 33:25
9 3 12 22:28
6 10 8 20:25
7 6 11 17:27
6 8 10 26:41
8 8 8 29:30
5 5 14 17:43
4 6 14 20:38
4 2 18 18:45

53
52
49
38
38
36
36
35
30
28
27
26
23
20
18
14

Duklou 0:2, neboÈ v konfrontaci s ligov˘m
nováãkem nemûli sebemen‰í nárok. Na
vítûzství tak ãekají uÏ pln˘ch patnáct kol
a teì uÏ se netﬁesou, ale pﬁímo klepou o
ligov˘ osud. Branky Dukly vstﬁelili Lietava
a Ha‰ek. Utkání sledovalo 2857 divákÛ.
Poprvé od 5. kvûtna 2010 vyhráli
Budûjovice venku díky brance Sandra v
závûru prvního poloãasu v duelu s
Teplicemi, V pﬁestﬁelce v Pﬁíbrami
nakonec zvítûzili domácí nad Jabloncem
4:3. Jabloneck˘ David Lafata, kter˘ dal
uÏ v této sezónû 23 gólÛ tak stanovil nov˘
rekord ãeské ligy. V nedûli pak PlzeÀ
zdolala Slovácko 1:0 brankou Bako‰e a
Ostrava v boji o záchranu vyhrála v
Hradci, kdyÏ její jedinou branku vstﬁelil
Gregu‰ z penalty.
Po 22. kolech vede druhou ligu Ústí se 44
body pﬁed stﬁíÏkovsk˘mi Bohemians (41
b.) Tﬁetí je Jihlava (40). Brno je ‰esté se
ztrátou 10 bodÛ.
Ale‰ Bﬁezina, sport.cz
***

Slovenská CorgoÀ liga
25. kolo: M·K Îilina-Slovan Bratislava
3:0 (0:0), Spartak Trnava-Tatran Pre‰ov
1:0 (1:0), Banská Bystrica-MFK Ko‰ice
0:0, FC Zlaté Moravce-Dunajská Streda
3:2 (2:1), MFK RuÏomberok-FC Nitra 1:1
(0:1), FK Senica-AS Trenãín 4:0 (2:0).
26. kolo: MFK Ko‰ice-FC Zlaté Moravce
0:1 (0:0), FK Senica-M·K Îilina 1:1
(1:1).
Dunajská
Streda-MFK
RuÏomberok 0:1 (0:1), Tatran Pre‰ovBanská Bystrica 5:2 (0:1), AS TrenãínFC Nitra 5:2 (0:1), Slovan BratislavaSpartak Trnava 0:0.
Druhou slovenskou ligu vede Myjava s
51 body pred Podbrezovou 44 bodÛ
ZadluÏená PetrÏalka je s 18 body poslední
dvanáctá. Legendární Inter Bratislava
hraje aÏ 4. slovenskou ligu.
***
Tabuºka CorgoÀ ligy
1. Îilina
2. Trnava
3. Slovan
4. Senica
5. Moravce
6. RuÏomberok
7. Trenãín
8. Nitra
9. Bystrica
10. Ko‰ice
11. Pre‰ov
12.D. Streda

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

14 9 3 42:23
14 7 5 32:19
13 8 5 37:28
12 10 4 37:19
11 7 8 30:29
9 9 8 34:27
8 9 9 37:40
6 12 8 26:31
8 6 12 33:39
6 7 13 22:32
4 9 13 16:30
4 1 21 15:44

51
49
47
46
40
36
33
30
30
25
21
13

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

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
***

***

E-mail

12

April 19, 2012

Tﬁílístek (ã. 14)
Tak jsem si koncem t˘dne pﬁeãetl v MF, Ïe na‰í ekonomiku (hrub˘ domácí produkt
= HDP) táhne v˘roba aut a tuh˘ únorov˘ mráz. No potû‰ nás pán bÛh! DrÏí nás
v˘roba aut, která není právû pﬁíli‰ nutná. Nákladních aut jezdí totiÏ vût‰ina jednu
cestu prázdná a mohla by je nahradit ãásteãnû Ïelezniãní doprava. V 80% osobních
aut jede jen sám ﬁidiã (vyuÏití tedy na 20%). Na na‰ich silnicích je roãnû pﬁibliÏnû 800
mrtv˘ch (zranûné a ‰kody materiální nezmiÀuji). Vlivem automobilové dopravy je
zamoﬁen˘ vzduch podél silnic. ObyvatelÛm, kteﬁí bydlí u nich nebo chodí kolem
tûchto silnic to jistû radost nedûlá (ﬁidiãi si to vÛbec neuvûdomují).
Také druh˘ souãasn˘ „hnací motor“ na‰í ekonomiky - tuhá zima je motor k
pohledání. KdyÏ je vy‰‰í zima, tak se více topí, spotﬁebovává se více plynu, uhlí a
elektﬁiny. A tím roste HDP. Podobnû také rostl po niãiv˘ch povodních, neboÈ se více
stavûlo a opravovalo domÛ. Trochu mÛÏeme litovat toho, Ïe neÏijeme v Japonsku
nebo v jiné oblasti s ãastûj‰ími zemûtﬁeseními nebo vlnami tsunami. To by nám pak
po katastrofách rostl HDP!
JenÏe na‰tûstí rÛst HDP nesouvisí s rÛstem spokojenosti obãanÛ. To v‰ak na‰i
ekonomiãtí ministﬁi a politici bohuÏel nechápou.
HDP Ïene kupﬁedu také spotﬁeba domácností. Ve svém dÛsledku to znamená, Ïe
ãím více budeme pl˘tvat a pak nakupovat, tím také poroste HDP. Pl˘tvání znamená
rabování nerostného bohatství a dal‰í niãení Ïivotního prostﬁedí. Tím dostáváme
více jedÛ do tûla a tím si zkracujeme nejen délku Ïivota, ale také jeho kvalitu.
Uvítám, kdyÏ mi odepí‰ete, které Ïivotní hodnoty mohou b˘t dÛleÏitûj‰í neÏ rÛst
HDP (mimo samozﬁejmého zdraví). Soubor tûchto hodnot vám pak po‰lu ãasem
zpût.
Zdenûk Joukl (praktick˘ sociolog atd.), 11.4. 2012 Zaslal Mirek Petr
***
Pﬁijde Ïena domÛ a povídá manÏelovi: “Co bys udûlal, kdybych vyhrála ve
Sportce?” On povídá: “Na rovinu, vzal bych si pÛlku penûz a odstûhoval bych se
nûkam hodnû daleko.” ManÏelka vytáhne tiket a povídá: “ Tak to je fajn, Ïe jsi férovej.
Já vãera vyhrála 48 Kã, tady má‰ 24 a vypadni!”
***

Pﬁekladatelsk˘ oﬁí‰ek
âesky:
Skákal pes, pﬁes oves,
pﬁes zelenou louku.
·el za ním myslivec,
péro na klobouku.
Pejsku ná‰, co dûlá‰,
Ïes’ tak vesel stále?
Nevím sám, ﬁek’ bych vám,
hop a skákal dále…
***

PraÏák:
Skákal pééés pﬁes ovééés,
pﬁes zelenou loukúúú.
·el za nííím myslivéééc,
pééro na kloboukúúú.
Pééjsku nááá‰, co dûlááá‰,
Ïes tak vesél stáálééé?
Navím sáám,ﬁek’ bych vááám,
hóóp a skákááál dááálé…
***

Ostravák:
Skaãe ãuba pﬁes obile,
‰ibko hupe pﬁes luku.
Za Àu chachar v kamizole
fajne brko v klobuku.
Jak se vali‰, co se chlame‰,
co se ‰ãuﬁi‰ jako cyp?
Prd ti ﬁeknu, také zname
a zas vali do kajsik…
***

Hanák:
Skókal pések pﬁes ovések,
pﬁes zelenó lóko.
·él za ním meslivéc,
péro na klobóko.

Pésko ná‰, co stvóﬁá‰,
Ïe sa lóhní‰ z ãoÀo?
Neﬁé‰ mja konópko,
valím rychlo, koÀo…
***

Valach:
Skáãe hafik ces obilé,
ces zelenú pastvinku.
I‰él za ním stﬁílaã milé,
na klobúku mrcinku.
Hafe ví‰, co robí‰,
Ïe sa ﬁehce‰ fãílkáj?
Nevím sám, vykuádám,
hop, skoãíl jak pílka…
***

BrÀák
Bere ãokl glajze gr˘nó,
hópe lúpink pﬁes kajzec.
Za nim kópe plótve r˘nó,
plotÀák jégr na Oltec.
Co se pecní, tûÏké lochec,
kvaltuj fligny, haltni vály.
Îádné ánunk, ãokl borec,
migne cemrem a de pali…
***

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

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

Broker
Jedineãné sluÏby

Dement:
Hopy haf haf pﬁes chramst ‰umi,
pﬁes travyãka mÀami mÀam.
Pán i flinta naÀho ãumi,
sako z husi v ãapce mam.
Hafik haf, co práca fuj,
Ïe sm˘ch tlama ‰iroká,
Slovo já v‰ak f tlamje hnuj,
hopy hop jak divoãák…
***

NadstráÏmistr policie âR

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

Rosti
Brankovsky

Dne 18.8. t.r. jsem provádûl spolu s nstrm.
Hyhlíkem pravidelnou obchÛzku. Na konci
ulice Polní jsme legitimovali osobu muÏského
pohlaví konající chÛzi po poli spolu se psem,
kter˘ skákal pﬁes blíÏe nezji‰tûné obiloviny. V
osobû byl námi zji‰tûn jist˘ M. Slivec v uniformû
zamûstnance Správy lesÛ. MuÏ i pes jevili
známky rozjaﬁenosti. Na pﬁím˘ dotaz po pﬁíãinû
jejich veselí uvedl pes, Ïe mu to není známo
a pokraãoval v jiÏ v˘‰e zmínûné ãinnosti.
Jmenovan˘ M.Slivec k dotyãné vûci doznal,
Ïe pes skáãe proto, Ïe se naÏral tzv. trávy.
Provedli jsme zaji‰tûní obou pachatelÛ a sdûlili
jim obvinûní z trestného ãinu nedovolené
v˘roby a drÏení omamn˘ch a psychotropních
látek podle paragrafu 187 trestního zákona.
***

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

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

