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Na podzim: Tfiikrát státní svátek a dal‰í události
Pokud se pamatuji, tak v dobû normalizace se slavily pouze Vánoce, Nov˘ rok, Velikonoce a májové dny. Svátky se musely napracovat, aby stát neutrpûl ‰kodu a lid
se neflákal. Slavit svátky jindy a mimo urãen˘ prostor bylo provokací. KdyÏ se mládeÏ se‰la 1. kvûtna na Petfiínû u Máchova pomníku v ‰edesát˘ch letech uÏ z toho
byl malér. Ani svátek Cyrila a Metodûje 5. ãervence a svátek Mistra Jana Husa o den pozdûji  nebyl na pofiadu.

Podzim byl ‰ediv˘ od zaãátku ‰kolního roku aÏ do
Vánoc. Jen nás ãas od ãasu udivilo, Ïe Prahu nûkdy ve
v‰ední dny  nav‰tívilo mnoÏství západonûmeck˘ch turistÛ,
ktefií mûli narozdíl od nás tu a tam volna. V roce 1975 jsem
nav‰tívil Polsko a tam uprostfied pochmurného podzimu
byl svátek V‰ech svat˘ch a 1. listopadu byl den pracovního
volna. Celé rodiny se scházely na hfibitovû a putovaly od
hrobu k hrobu. Nûkde se postálo pfii cigaretû, jinde se i
trochu nûco popilo, zavzpomínalo se a ‰lo se dál. V rádiu
pak byly písniãky zpûvákÛ a hudebníkÛ, ktefií jiÏ Ïádnou
desku nikdy nenatoãí. KdyÏ se ãlovûk podíval smûrem k
hfibitovu, vidûl veãer, jak se nad hfibitovem zvedá oblak
d˘mu, Veãer se v‰e pûknû zapilo wodkou wyborovou,
která se prokládala skvûlou slaninou. Trochu jsem závidûl
PolákÛm, Ïe mají uprostfied podzimu svÛj svátek.
Jednou to uÏ jsem tu asi kdysi vyprávûl, jak koncem

fiíjna, nûkdo z m˘ch pfiátel nalezl lucerniãku, vyãistil ji a my
nic netu‰íce, jsme ‰li s tou trochou svûtla mokr˘mi ulicemi
po ÎiÏkovû. Pfiipadali jsme si jako Karafiátovi Brouãci.
Najednou se na konci ulice objevil modr˘ majáãek a
ozvala siréna policejního auta. Z antonu vyskákali fachmani
a uÏ jsme mífiili uvnitfi jejich korábu na policejní stanici. Jak

v detektivce od Agathy Christie jsme pak byli odhaleni,
usvûdãeni a potrestáni. V místnosti, kde se v‰e odehrálo,
jiÏ dohasínala v ‰eru na‰e lucerniãka a detektiv nás
pomalu usvûdãoval ze zloãinu. Pohrával si s námi jako
koãka s my‰í a pomalu rozmotával klubko nití skládající se
z na‰ich na‰ich motivÛ.
Místo ãinu: ÎiÏkov. Proã jsme se se‰li na ÎiÏkovû, kdyÏ

nûktefií z nás byli z Vr‰ovic a nûktefií dokonce aÏ z Kobylis.
Vysvûtlení, Ïe jsme tam byli v hospodû, mu nestaãilo.
Proã jsme mûli lucernu? Opût jsme nedokázali uspokojivû
vysvûtlit. Vysvûtlení, Ïe se nám líbila. Nestaãilo. Proã
jsme s ní svítili? Tady jiÏ jsme se nepokou‰eli o vysvûtlení.
NadstráÏmistr se po ãtyfiicetiminutové jednoaktovce

rozhodl, Ïe nás odhalí: „Vy jste zde demonstrovali!“
Pfiekvapenû jsme na nûj zÛstali koukat.
Po chvíli poloÏil sobû i nám otázku: „Co je dnes za den?“

Odpovûdûl jsem, Ïe stfieda. Tato odpovûì ho pfiímo
vytoãila: „Nedûlejte ze sebe blb˘ho!“ vzplanul spravedliv˘m
hnûvem a pak dodal: „Tak já vám to povím! Dnes je 28.
fiíjna a vy jste zde demonstrovali!“ VÛbec jsme si
neuvûdomili, Ïe je nûjaké v˘roãí a snaÏili jsem se
zapochybovat o logice jeho argumentu: „Kdybychom
demonstrovali, tak bychom ‰li aspoÀ nûkam, kde by nás
bylo vidût!“

V ten okamÏik jsem ale pochopil, Ïe ruka zákona mne jiÏ
dostihla: „Na hlavní ulici, jste si totiÏ netroufli!“ A bylo
vymalováno. Pak vytáhl bloãek s pokutami. Bylo to tu‰ím
za 25 Kãs pro kaÏdého a lucerniãka propadla ve prospûch
státu.
Jako kdyby sametová revoluce pochopila, Ïe je konec

tmy. Máme v âechách teì na podzim hned svátky tfii:
První 28. záfií - Den ãeské státnosti a pfied ontarijsk˘m
parlamentem zavlála letos po druhé i ãeská vlajka. Pfiítomni
byli i zástupci z konzulátu - konzulové Vladimír Ruml i Petr
Pospí‰il. Pravda pfii hymnû se vlajka, kterou vztyãoval
Josef âermák, sice na chvíli zadrhla na pÛlce Ïerdi, ale
pak jiÏ bylo v‰e podle protokolu. Pozdrav poslal i ontarijsk˘
premiér Dalton McGuinty.
Druhá oslava bude v den 94. v˘roãí zaloÏení

âeskoslovenska. Tentokrát se Torontská odboãka
âeskoslovenského sdruÏení v Kanadû spojila s Nov˘m
divadlem, které vûnovalo pfiedstavení Nerudov˘ch
Malostransk˘ch povídek tomuto svátku. Hlavní oslavy
budou pfied závûreãn˘m pfiedstavením v Burnhampthorpe
Library Theatre 28. fiíjna v 16 hodin. (Divadlo se nachází
na rohu ulic Dixie a Burnhampthorpe v Mississauze.)
Tfietí oslavy vûnované 17. listopadu a návratu demokracie

do âeskoslovenska budou na velvyslanectví v Ottawû v
první polovinû listopadu.
A to je‰tû 28. fiíjna v 10:45 hodin je oslava 70. v˘roãí

zaloÏení slovenského evangelického kostela svatého
Pavla na 1424 Davenport Rd. Po slavnostních
bohosluÏbách bude v 13 hodin banket.

A je‰tû bych zmínil tfii události z konce záfií. V kostele
svatého Václava se konalo jiÏ tradiãní posvícení (psali
jsme v minulém ãísle), které bylo spojeno s vinobraním.
Zaãala se jiÏ 12. sezóna Nokturen v mûstû. Operní

pûvec Ján Vaculík zazpíval v kostele u svatého Václava.
Mohli jsme sly‰et, kromû hudby Chopinovy, Albenitzovy,
Belliniho, Brahmsovy, Mozartovy a Straussovy i Dvofiákovy
Biblické a Cikánské písnû. ãi Mikulá‰e Schneidera
Trnavského Keì na deÀ zvonit mali.  Veãer byl zakonãen
úryvkem z Verdiho opery Don Carlos. Ján Vaculík k tomu
fiíká: „Miluji operu, protoÏe to je Ïánr, kter˘ pfiedstihl svou
dobu o 150 let.“ Dal‰í koncert bude 4. listopadu 2012 v 17
hodin na stejném místû a na pofiadu bude vystoupení
Zemlinského kvarteta.

Nakonec se chci zmínit o události na Torontské univerzitû
27. záfií, kde byl vzpomenut Ïivot spisovatele a profesora
na Torontské univerzitû Josefa ·kvoreckého, kter˘ zemfiel
letos 3. ledna. Shodou okolností ve stejn˘ den (27. 9.)
byla odhalena v Praze v ulici Na bfiezince 13 Josefu
·kvoreckému pamûtní deska. Pfii této pfiíleÏitosti promluvil
jeho celoÏivotní pfiítel Lubomír DorÛÏka. V Torontu
zavzpomínal ·kvoreckého kolega z Univerzity, profesor
Sam Solecki, dále promluvili pfiekladatel Paul Wilson,
profesor Michael Schönberg, kter˘ mûl k Josefu
·kvoreckému velice siln˘ citov˘ vztah a nav‰tûvoval ho v
nemocnici do poslední chvíle. Promluvili i ãesk˘
velvyslanec Karel Îebrakovsk˘ a generální konzul Vladimír
Ruml. Co v‰ak bylo Josefu ·kvoreckému nejbliÏ‰í byl
jazz, kter˘ nûkolikrát bûhem odpoledne zaznûl.

Ale‰ Bfiezina
Foto: P. Pospí‰il (1), M. Gabánková (2,4), abe (3)

***

Česká vlajka před ont. Parlamentem

Prof. M. Schönberg při vzpomínce na J. Škvoreckého

Saxofónové sólo pro J. Škvoreckého

Ján Vaculík na Nokturnech v Městě
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Knihovna na Masaryktownu
Stfieda: 16:00-21:00.

Tel.: 416-439-0792

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

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

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

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

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Porady a ovûfiování dokladÛ po pfiedchozím zavolání

Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

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

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

Canada

âeská televize Nová vize
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

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

Kalendáfi
www.kalendar.zpravy.ca

Satellite 1-416
 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se

nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ

slouÏí vzájemnému pochopení a porozumûní.
Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má myslet,

ale pfiedat mu informace,
z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.

Pfiebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude

poru‰ena rovnováha, která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané

a autor zodpovídá za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

13. 10. (so) 17:00
Slovenské bravãové hody

Park Koliba
1720 Brabertown Rd., Mississauga

***
20.10. (so)

Octoberfest
Hudba Du‰an Drobn˘

Kostel Cyrila a Methoda
5255 Thornwood Dr., Mississauga

Tel.: 416/903-9381
***

20. 10. so - 18:00
Kaãacie hody

Re‰tauracia The Golden Pheasant
733 Lakeshore Rd. Mississauga

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

***
26. 10. pá 19:00

Lavina
Disco - DJ Pipas Pipasoviã

Halloween Party 2012
Unit # 12 - 505 Quensway E.

Mississauga
***

26.10. (pá) 20:00
27. (so) 16:00 a 20:00

28. 10. (ne) 16:00
Malostranské povídky

Pfiedstavení je vûnováno 94. v˘roãí vzniku
âeskoslovenska

Nové divadlo
Burnhampthorpe Library Theatre

1350 Burnhampthorpe R. E.
nebo 3650 Dixie Rd. Missisauga

***
28. 10. (ne) 10:45

70. v˘roãí evang. kostola sv. Pavla
1424 Davenport. Rd.

***
4.11. (ne)

Zemlínsk˘ kvartet
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
14.-27. 11.

Festival evropského filmu
The Royal Cinema

608 College St.
***

1., 8., 15., 22. 12 (so)
Vianoãné trhy

Golden Phesant
733 Lakeshore E.
Mississauga, On

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

***
2013

27. 1. (ne) 17:00
Iain Scott a Jifií Bûlohlávek

Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
24. 2. (ne) 17:00

Anna Betka - piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
7. 4. (ne) 17:00

Tereza Pfiívratská - housle
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***

We acknowledge the financial support

of the Government  of Canada through Canada Periodical Fund

 of the Department of the Canadian Heritage.

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù

¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca.  BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. . Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/532-
5272, fax: (416) 516-5311.

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.

Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 10:45.

Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836.  BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.

Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.  NejbliÏ‰í bohosluÏby:   21. 10. 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 anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

Kat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jifií Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911

Kingston: Kaple Newman House,
192  Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
20. fiíjna v 11 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20. fiíjna v 17 hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
21. fiíjna v 11 hodin.

Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd.

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

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

4. 10. 2012 ve 20:00

Pfií‰tí ãíslo vyjde:
25. 10. 2012

Uzávûrka: 18. 10. 2012

Nová sokolská sezóna:
Cviãení pro dûti je kaÏdou sobotu

od 16:30 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
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
of the Czech Republic

Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1

Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773

Fax: (613) 748-0699

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982

luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-
2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul

Toronto, ON:
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
tel: 647/290-9304 fax: 905/898-0166
slovakconsulateto@gmail.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

âesk˘ generální konzulát
Czech General Consulate

2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476

Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

Úfiední hod.: pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Financial

1 CDN $ 19,81 Kã
1 EURO 25,09 Kã
1 US $ 19,45 Kã
âNB - 2. 10. 2012

Kursovní lístek
100 Kã 5,08  CDN $
1 CDN $ 19,68 Kã
1 EUR 1,27 CDN $
1 CND $ 0,79 EURO
1 US $ 0,98 CDN $
1 CND $ 1,02 US $

Universal Currency Converter - 2. 10. 2012

Na‰e internetové
stránky

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

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

www.satellite416.com
www.spravy.ca

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.13.satellite1-416.com

www.13.zpravy.ca
www.13.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

***

Za StáÀou Vieznerem
Îivot je pln˘ roztodivn˘ch spojitostí: v roce 1924 se v âeskoslovensku narodili, v následn˘ch mûsících tfii muÏi, ktefií se nakonec
se‰li v Torontu: v záfií se narodil Josef ·kvoreck˘, v fiíjnu StáÀa Viezner a v listopadu já.  Letos na jafie zemfiel Josef ·kvoreck˘.
27. záfií se v Hart Housu Torontské univerzity konala vzpomínková oslava jeho Ïivota, ve spolupráci s ãesk˘m velvyslanectvím
v Ottawû, konzulátem v Torontu a Torontskou univerzitou.  Oslavu organizovali Michal Schönberg a Sam Solecki a podrobnûj‰í
zprávu najdete jinde v tomto ãísle.

StáÀa Viezner (Stanislav Petr Vizner) se
narodil 14. fiíjna v Mladé Boleslavi -
Viezner se z nûj stal teprve, kdyÏ pfii‰el
do Kanady: nemûl doklady, tak emigraãní
úfiedník jeho jméno -spí‰ omylem neÏ
úmyslnû - obohatil vsunutím písmena ‘e’
za písmeny ‘Vi’. Ale to bylo v daleké
budoucnosti. Jako kluk Ïil s rodinou (s
rodiãi a sestrou) ve vesnici ¤epov, a
pomáhal, jak tehdy kluci rodiãÛm
pomáhali, sekáním trávy pro králíky,
no‰ením tûÏk˘ch nÛ‰í a jak se dalo. O pár
let pozdûji - bûhem války - vystudoval v
Mladé Boleslavi Obchodní akademii a
nastoupil v Ïelezárnû jako vedoucí
skupiny dûlníkÛ, tvrd˘ch chlapÛ, ktefií se
s mlad˘m vedoucím nijak nemazlili.
Pozdûji pracoval jako obchodní vedoucí
v praÏské  elektrárnû  a tam málem
zakonãil svoji pozemskou pouÈ: mazal
právû s kamarády karty, kdyÏ na nû  padla
bomba a odrovnala ãást jejich místnosti.
Po skonãení války zaãal pracovat pro
Sklo Export, kde se seznámil s Karlem
Jefiábkem (pozdûji se setkali  v Torontu).
Po komunistickém puãi ‰el  na vojnu -
jeho paní Erica si není jistá, jestli to dotáhl
na nadporuãíka nebo skonãil jako poruãík.
Na vojnû se mu líbilo, na ‰kolení ve
„Vzdûlávací povinnosti se,“ jak to Erika
vtipnû popisuje „nauãil fiádnû porouãet a
mluvit nahlas a pfiedná‰et jen tak dokola
o niãem! Velice rád vzpomínal na ta léta
strávená na vojnû - zfiejmû to jeho nátufie
vyhovovalo a nikdy se nezbavil té
velitelské vlastnosti. S niãím se nikdy
nepatlal.“
Jeho odchod z âeskoslovenska v roce

1950 byl také zajímav˘: pfie‰el do
Rakouska, v Salcburku ho hned pro
nepovolen˘ pfiechod hranic zavfieli a kdyÏ
ho pustili (a to ho opravdu dojalo) musel
zaplatit za jídlo a nocleh! Po pomûrnû
krátkém pobytu v uprchlickém táboru u
Vídnû se dostal na farmáfisk˘ kontrakt do

Kanady (splnil ho na farmáfiské farmû ve
Strathroy u Londonu. V roce 1951 pfii‰el
do Toronta, v kapse mûl deset dolarÛ a
neÏ si na‰el místo u firmy Design Craft
(budoval tam dfievûné v˘stavní stánky),
spal nûkde v garáÏi na staré matraci.
V lednu 1952 do‰lo k setkání dvou

mlad˘ch lidí, Ericy a Stáni, které navÏdy

ale brzy po svatbû zaãal pracovat (opût v
prodeji) pro Eriãina otce v Prencu a kdyÏ
Josef Chmel v roce 1962 zemfiel, pfievzal
vedení podniku, jehoÏ obchod znaãnû
roz‰ífiil prakticky po celém svûtû;
souãasnû si otevfiel s nûmeck˘m
partnerem podnik Continental
Gunsmithing, kde se soustfiedili na v˘robu
na míru udûlan˘ch stfieln˘ch zbraní, a
nûjakou dobu prodával pro firmu
Aeroquip  v  Kanadû a Americe vysoce
technická   hydraulická zafiízení.
Jako  dlouholet˘ ãlen  fieditelské rady

Masarykova ústavu se zaslouÏil o rozvoj
Masaryktownu (postavení prvních
obytn˘ch domÛ atd.); byl
spoluzakladatelem loveckého a
rybáfiského klubu Nibowaka, ‘kde se
snaÏil udrÏet tradiãní rituální postoj vÛãi
zvûfii’; zaslouÏil se O uvedení loveck˘ch
psÛ âeského Fouska na
severoamerickém kontinentû; v  roce
1972 uskuteãnil   svÛj dávn˘ sen: loveckou
v˘pravu do Afriky...
Erica a StáÀa mûli ãtyfii dûti: Sá‰u (nynûj‰í

‰éf Prenca), AneÏku (bohuÏel v pûti letech
zemfiela), Mafienku a Eriãku. Erica, s
dÛstojností hrdinek fieck˘ch dramat,
vzpomíná: „StáÀa byl velice dobr˘m a
starostliv˘m otcem. VyÏadoval vÏdy
loajalitu  k rodinû a peãoval o to, aby
kaÏd˘ byl zabezpeãen. Dûtem a mnû
umoÏnil jít za na‰imi vlastními cíly.“
StáÀa mûl po dlouhá léta problémy s

pátefií, ale letos v létû pomáhal s ostatními
80 hosty slavit Eriãiny 80. narozeny.
Zemfiel pfied dvûma  t˘dny na  neléãitelné
komplikace v motolské   nemocnici v
Praze.
Neznal jsem StáÀu blíÏ, ale kdykoliv

jsme   se setkali, mûl jsem pocit jako
bychom se st˘kali dennû, jako bychom
byli dávn˘mi pfiáteli.   Vyzafiovala z nûj
otevfienost a ãestnost nev‰edního
ãlovûka. Paní Erice a její rodinû
vyslovujeme upfiímnou soustrast.

Josef âermák
***

Stanislav Viezner a podnik PRENCO
byli také dlouholet˘mi sponzory na‰ich
novin. Erice Vieznerové a celé její rodinû
vyslovujeme soustrast.

Ale‰ Bfiezina, redaktor Satellitu
Foto: M. Gabánková
***

poznamenalo jejich Ïivoty: Erica, dcera
v˘znamné  rodiny (její tatínek, Josef
Chmel, zaloÏil Prenco Progress
Engineering, kde se uchytila pûkná fiádka
na‰ich lidí), právû skonãila 13. roãník
High School. O tom, jak to zaãalo, Erica
fiíká (v‰ecko, o ãem se zmiÀuje je s citliv˘m
nadhledem, skoro hravé, ale cítíte v tom
hloubku citu i sílu du‰e): „To, jak jsme se
vlastnû poznali, je hroznû dlouhá a
zajímavá historie, která vede ãlovûka k
tomu, Ïe musí vûfiit, Ïe se nic  náhodnû  v
Ïivotû nedûje! Na kaÏd˘ pád, od té doby
jsme zÛstali nerozluãní.“ ·Èastní lidé...
Vzali se v kvûtnu 1954. Otec nevûsty,
náruÏiv˘ Moravsk˘ Slovák, chtûl, aby se
na svatbu oblékli do moravsk˘ch krojÛ
(to - jak Erica vítûznû vzpomíná - se mu
nepovedlo).
StáÀa pfied tím pfie‰el do prodeje

evropského skla a porcelánu pro
importéra George Zimmer Ltd., a cestoval
po celé Kanadû jako obchodní cestující,

Stanley Viezner
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Malostranské povídky v provedení Nového divadla
Jan Neruda... Nûkdo - snad Jakub Arbes - o nûm
napsal, Ïe drÏel prst na tepu Prahy. Vdûãím mu za
jeden ze sv˘ch nejsilnûj‰ích divadelních záÏitkÛ. Krátce
po konci druhé svûtové války byla Praha svûdkem
mimofiádné umûlecké události: po prvé od okupace
bylo ZdeÀku ·tûpánkovi (kterému bylo dáváno za vinu,
Ïe za války pfieãetl nûjak˘ oficiální pro-nûmeck˘ text)

2002 reÏírovala hru Jaroslava Vostrého Tfii v tom a v
roce 2004 vlastní dramatizaci ·vanderlíkova románu
Bfietislav a Jitka. Letos na jafie sklízela vavfiíny za reÏii
Shakespearovy Komedie omylÛ). Pfiekopala -
pfiepracovala a obohatila Piskáãkovu hru a tím znovu
v˘raznû pfiispûla kulturnímu Ïivotu na‰eho krajanského
spoleãenství.
 Torontské Nové divadlo (s vancouversk˘m Divadlem

za rohem snad jediné ãeské abonentní divadlo - mimo
území âeské republiky - na svûtû) není jen tak Àák˘m
v‰elijak˘m útvarem (pfiiznávám se bez muãení, Ïe o
Novém divadle nedovedu psát s chladností a nûkdy
podrazáckou pfiísností profesionálních kritikÛ - kter˘m
nejsem; o Novém divadle pí‰i srdcem, ne mozkem).
Nové divadlo se obãas snaÏí dûlat nové vûci (jako
zmínûné dramatizace Brigity Hamva‰ové), nebo staré
vûci (jako Malostranské povídky) novû. Kdo jin˘, neÏ
Jana Fabiánová, nám mÛÏe lépe pfiiblíÏit za‰l˘ ãas
Nerudovy Malé Strany, neÏ ona. O svém vztahu k
tomuto romantickému koutu Prahy ve svém úvodníku
napsala: ”PfiestoÏe jsem se narodila a Ïila na Starém
Mûstû, znala jsem Malou Stranu jiÏ od dûtství. KdyÏ
jsem byla malá, byly to pravidelné procházky s
maminkou po starobylém Karlovû mostû na Kampu a
na Petfiín. Od ‰esti let jsem tam tudy chodila do hudební
‰koly Deylova ústavu na Maltézském námûstí a od
patnácti let jsem uhánûla stejnou cestou nejménû
dvakrát dennû do Nerudova gymnázia v Helichovû
ulici... Moje první rande se odehrálo v barokní Vrbatské
zahradû... A ty nesãetné náv‰tûvy hospÛdek a vináren
smûrem nahoru Nerudovkou a pak po star˘ch
Zámeck˘ch schodech dolÛ na Klárov. Bylo to moje
mládí...”

souboru a získávala uznání i mimo na‰i komunitu, se
Zdenkou Novotnou a Marií Kleãkovou, Jindrou
Polívkovou, tvofiila jevi‰tní Ïenskou gardu Ádovi
Tomanovi); a také se starala o kost˘my a brala po
telefonu pfiedplatné a v pokladnû prodávala vstupenky.
Dûlala v‰ecko a v‰ecko se skoro hmatatelnou láskou k

dovoleno vefiejnû vystoupit. ·tûpánek a operní zpûvák
Zdenûk Otava okouzlili Prahu nádhern˘m spoleãn˘m
programem. âíslo programu, které se mi nejhloubûji a
nejtrvaleji vrylo do pamûti, byla ·tûpánkova recitace
slavn˘ch Nerudov˘ch ver‰Û: “ Koho bych miloval v
‰irém tom na svûtû...”, nejkrásnûj‰í vyznání lásky svému
národu, které znám. Jeho Malostranské povídky jsou
vyznáním lásky (neromantick˘m a ne nutnû lichotiv˘m)
lidiãkám v té kouzelné ãtvrti Prahy, jeÏ dala jméno jeho
povídkám se v‰emi jejich slabÛstkami - ale Neruda
nekárá ani nekritizuje, jejich portréty jsou brány
laskavou, úsmûvnou kamerou.
Malostranské povídky nebyly ov‰em napsány jako

divadelní hra. Inspirovaly - zmiÀuje se o tom v úvodníku
v programu hry reÏisérka Jana Fabiánová - Rudolfa
Piskáãka, kter˘ se nechal ve své zpûvohfie Nerudov˘mi
povídkami inspirovat, ale napsal do ní písniãky umûlé.
KdyÏ bylo rozhodnuto nabídnout divadelní zpracování
povídek (ve formû hudební komedie se staropraÏsk˘mi
písniãkami) torontskému obecenstvu, dramaturgynû
Brigita Hamva‰ová se dala do práce. (Pro ty, ktefií ji
neznají: pfied pfiíchodem do Kanady vystudovala
dramaturgii na Vysokej ‰kole muzick˘ch umení v
Bratislave, kde také 25 let pracovala ve funkci
ústredného metodika pre divadlo v Národnom
osvetovom centre. Toronto se sv˘m manÏelem
Ladislavem obohatila dramatizací dvou produkcí, Já,
Francois Villon a Já, Georg Friedrich Handel, v roce

Nevzpomínám si, Ïe Jana Fabiánová nûkdy reÏírovala.
Ale jinak v Novém divadle dûlala skoro v‰ecko. Hlavnû
hrála a zpívala (patfiila mezi nejoblíbenûj‰í ãlenky

divadlu. Se stejnou láskou a vá‰ní se dala do reÏírování
Malostransk˘ch povídek. Je na ní vidût, Ïe pracovala s
Adolfem Tomanem a Vladimírem Kulhav˘m, reÏiséry,
ktefií na kaÏdé hfie zanechali otisk své osobnosti. Ve
své reÏisérské Ïidli se sotva ohfiáli: kaÏdou chvilku se
z ní vymr‰tili, aby hercÛm ukázali kam mají jít, jak se
mají chovat, nebo opravili jejich intonaci. Jana Fabiánová
to dûlá také tak. Nikdy jsem nevidûl reÏiséra nebo
reÏisérku tak angaÏovaného ve své práci.
Pravdûpodobnû reÏíruje i ve spaní.
A aby bylo jasné, komu patfií svût (samozfiejmû Ïenám

- v‰iml si toho nedávno i b˘val˘ americk˘ prezident Bill
Clinton, kter˘ to mimochodem vidí jako dobré znamení
pro budoucnost svûta) i dal‰í dÛleÏitá produkãní role -
asistent reÏie - v této inscenaci patfií Ïenû, Dá‰e
Hübschnannové, která se uÏ pûknou fiádku let stará o
technickou stránku pfiedstavení (zkou‰ky atd.) a po

Bohdan Zatowkaniuk

Jana FAbianová

Martin Bonhard & Radka Tamchynová

Pohled na zkoušku v hale kostela sv. Pavla dne 2. 10. 2012
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smrti Pavla Krále se zaslouÏila o pfiechod
do dal‰í fáze Nového divadla. V Komedii
omylÛ se bl˘skla v roli abaty‰e a na jafie
(kdyÏ se svût bude pohybovat správn˘m
smûrem) bude reÏírovat duchafiskou
komedii Noela Cowarda Rozmarn˘ duch.
 O ãem to tedy je? O nûjak˘ch 22

lidiãkách: manÏelé Bavorovi, ktefií vlastní
hokynáfiství, mají syna Václava a pracuje
pro nû sluÏtiãka Josefínka. ManÏelé
Eberovi jsou majiteli domu U dvou zvonkÛ
a mají dceru Matyldu. JUDr. Josef Loukota
je trochu obstaroÏní advokát, kter˘ si dûlá
manÏelské zuby na pûknou Josefínku.
Nadporuãík von Korzinek lÏe aÏ prá‰í o
kamarádství s Johannem Straussem a
skoro i s císafiem a hledá bohatou nevûstu.
Baumanová je pohledná vdova, která se
snaÏí udat dceru Anneliesu. Vojtí‰ek je
sympatick˘ Ïebrák a Bába Milionová je
fantastické stvofiení, které si dûlá zuby na
Vojtí‰ka. Mo‰e Menke je lichváfi. ManÏelé
Dílcovi jsou dobfií lidé, ktefií mají dvû
skvostné dcerky. Pak je tam hastrman,
kterému tak fiíkají, ponûvadÏ nosí zelen˘
fráãek a tfii mladí turisté (Jirka, Martin
Danny), v kter˘ch se nevyznáte (kdo se
vyzná v mlad˘ch lidech?), ktefií jsou docela
uÏiteãní. A sleãna Stazi.
Hra zaãíná turisty (Jirku hraje Jirka

Janãárek ml., Martina Martin Marton a
Dannyho Daniel Lis - na tûch jménech
vidíte, jaká pozornost byla vûnována i
nejmen‰ímu detailu), ktefií v Praze hledají
- podle mapy - zámecké schody: kluci jsou
to pûkní a myslím, Ïe je divadlo zaãíná
pfiitahovat). Bavora hraje Sa‰a Trentchev.
Role mu opravdu slu‰í: rozváÏn˘ obãan,
kter˘ se poctivû Ïiví a necítí potfiebu nûco
pfiedstírat. Jeho Ïena (Dá‰a
Hübschmanová - jako by nemûla plné
ruce s produkcí) je komplikovanûj‰í a
Ïivelnûj‰í, charakterovû i herecky se dobfie

doplÀují. Jejich syna Václava hraje Martin
Bonhard, proslul˘ sv˘mi v˘kony ve
svûtáck˘ch rolích. Ale tahle je trochu jiná:
Václav je snílek, kter˘ pracuje na
magistrátu, ale jeho srdce hofií
vlastenectvím, k ránu leze na vik˘fi a pí‰e

dafií role komplikovan˘ch Ïen vy‰‰í
spoleãnosti, Lenka Kimlová. V roli její a
Petrovy dcery Matildy uvidíme Zuzanu
Matûjoviãovou, která nás tak znamenitû
bavila v roli kurtizány v Komedii omylÛ
(zfiejmû to mají v rodinû - její bratr patfií k
hereck˘m i reÏisérsk˘m ‰piãkám
krajanského divadla). Bohdan
ZatovkaÀuk, kter˘ dovede skvûle
klaunovat skoro kaÏd˘ muÏsk˘ charakter,
se snaÏí sÏít s postavou JUDra. Loukoty ,
kter˘ se pokou‰í - docela i ver‰i (které
napsal nûkdo jin˘) nalákat pûknou a
hodnou (vzácná kombinace) Josífku.
Nikdo - leda snad Adriana Lisová v Bábû
Milionové - se v této hfie nevyfiádí tak jako
Honza ·míd v roli von Korzinka - ta
nabubfielost - bombastnost, to se nedá
popsat, to se musí vidût a sly‰et. Vdovu
Baumanovou hraje s vdovskou
zdrÏenlivostí a s vkusem, kter˘ je jí vlastní
Zuzana Borovjáková a její roztomilou
dceru Kamilka Prievodová. Sympatického
Ïebráka Vojtí‰ka hraje neménû
sympatick˘ Jifií Janãárek syn. (vydovádûl
se v roli ‰arlatána Doktora Skfiipce v
Komedii omylÛ). Jifií Janãárek nás potû‰í
nejen jako herec (on vlastnû není Ïebrák,
dává lidem radost, vyhrává jim na fla‰inet),
ale i jako zpûvák. Nepamatuji se, Ïe bych
Adrianu Lisovou nûkdy vidûl na jevi‰ti a to
je moje ‰koda - její Bába Milionová je
bravurní a vysoce inteligentní hereck˘
projev. Bába Milionová je postava, s kterou
si mÛÏete vyhrát. Co ale udûláte s rolí
lichváfie Mo‰e Menkeho? Petr Smetana s
ní udûlal v‰ecko, co mu dovolila. Pûkn˘
v˘kon. Jana Fryntová a Juraj Dargaj si
moc nezahrají. Jejich hlavní funkcí je, Ïe
jsou rodiãi (Jana Fryntová je jejich
skuteãnou maminkou- a tfií dal‰ích
nádhern˘ch dûtí) dvou talentovan˘ch
dûvãátek, která nám zazpívají. No, a sleãnu
Stazi zahraje Lenka Nováková (skvûlá
hereãka i zpûvaãka) a hastrmana hraji
já...
Budou tam zpûváci a zpûvaãky (s

v˘bûrem písniãek pomohl Milan Buãil,
hudební úpravu si vzal na starost Bohdan
ZatovkaÀuk a Lenka Nováková se ujala
hudebního nácviku): Lenka Nováková,
Karel Tamchyna (zpívá také v nejlep‰ím
kanadském sboru Mendelssohn Choir),
Petr Smetana, Martin Bonhard, Radka
Tamchynová, Elinka Fryntová, Julinka
Fryntová a nejnovûj‰í pfiírÛstek v na‰í
divadelní rodinû, Gabriela Kupãíková. AÏ
budou zpívat staropraÏské písniãky, zvlá‰È
ty Ha‰lerovy, nûktefií z nás (já urãitû) si
pobreãí...
 O technickou stránku pfiedstavení se

postará skupina, z nichÏ mnozí Novému
divadlu slouÏí uÏ pûknou fiádku let: svûtla
má na starosti Martin ZatovkaÀuk a Karel
Tamchyna, zvuk Ivo Mejzr, nápovûdu Míla
Bendová, pokladnu Zuzana Novotná,
Maria Fox a Majka Jackson, rezervace
Dá‰a Hübschmanová a Radka
Tamchynová, scénu Laci Hamva‰ a otec
a syn Janãárkovi ( paní Janãárková nám
obãas pfiilep‰í nûjakou dobrotou - bájeãná
rodina), rekvizity Jana Fabiánová a spol.,
kost˘my Jana Fabiánová a Vûra Riplová,
inspici, nápovûdu a foto záznam Vûra
Kohoutová, propagaci Zuzka Novotná a
video záznam Nová vize. Bez nich by
divadlo nebylo.
Toto pfiedstavení je vûnováno 94. v˘roãí

vzniku samostatného âeskoslovenska,
jehoÏ vznik bude pfiipomenut pfied
posledním pfiedstavením v nedûli 28. fiíjna
konzulem Petrem Pospí‰ilem a krátk˘mi
projevy pfiedstavitelÛ Masarykova ústavu
(Franti‰ek Jeãmen), torontské odboãky
âeského a Slovenského sdruÏení v

básnû a na dûvãata nemá ãas… AÏ
jednoho dne zjistí, Ïe Josífka rozkvetla do
okouzlující mladé Ïeny a jeho srdce zahofií
láskou (jak lásku chápali v dobû Jana
Nerudy). Jsem moc zvûdav, jak tuhle roli
Martin jevi‰tnû pfiepí‰e. Josífku hraje na‰e
vûãná naivka Radka Tamchynová, která
vedle toho, Ïe je vynikající hereãka, je
mimofiádnû úspû‰ná i ve svém povolání.
Ebera hraje Petr Kohout. Petr na mne
udûlal dojem jako Dromius syrakusk˘ a
efesk˘ v Komedii omylÛ a co jsem vidûl pfii
zkou‰kách, svûdãí, Ïe zraje herecky i
lidsky. Jeho Ïenu hraje hereãka schopná
hrát v mnoha polohách, ale zvlá‰È se jí

Josef Čermák

Kanadû (Radmila Locher) a torontské
jednotou Sokolské Ïupy kanadské (Hana
Jurásková).
Jana Fabiánová by si pfiála, aby diváci,

aÏ budou opou‰tût divadlo, si mohli fiíct,
Ïe vidûli dobré a milé pfiedstavení. Myslím,
Ïe si to fieknou.
Smím-li dokonãit osobní poznámkou:

bûhem dlouhého Ïivota jsem si hrál skoro
na kaÏdém krajanském píseãku. Na v‰ech
jsem si hrál rád, ale nejradûji jsem mûl
na‰e divadlo. Asi proto, Ïe je tvÛrãí a Ïe
jeho instrumentem je rodn˘ jazyk v celé
své Eisnerovské bohatosti. A Ïe ti, ktefií ho
praktikují, jsou trochu posedlí. V roli
hastrmana v Malostransk˘ch povídkách
se cítím zvlá‰È dobfie. A je-li to mé poslední
flirtování s Nov˘m divadlem, pak si jen
pfiipomenu pár ver‰Û z Nezvalovy básnû
Sbohem a ‰áteãek: A bylo-li to v‰ecko
naposledy (a kdyÏ je vám 88, je to víc neÏ
pravdûpodobné) ...bylo to pfiekrásné a
bylo toho dost...
Dûkuji!

Josef âermák
***
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Populární restaurace s ãeskou a evropskou kuchyní
je po rekonstrukci

znovu v provozu:
sedm dní v t˘dnu od 10 hodin ráno!

V úter˘ a ve stfiedu je otevfieno do 22 hodiny.
Od ãtvrtka do soboty mÛÏete zÛstat aÏ do 23 hodin.

Kromû jídla si mÛÏete objednat i plzeÀské pivo!
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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

Nejen metylalkohol zabíjí
Akutní a souãasnû aktuální problém ãíslo jedna v âeské
republice je otrava alkoholem. Na nûj umírají lidé i pfies
vládní opatfiení. Jaké mohou mít následky pfii poÏití
alkoholu ve vût‰ím mnoÏstvím demonstrovali pfied
ãasem pracovnici Bezpeãnosti silniãního provozu v
âR.

V rámci Dne bez aut ve Vsetínû a Uh.Hradi‰ti byla
uskuteãnûna názorná demonstrativní ukázka
prostfiednictvím “ALKOBRYLE”.
Majitele uvedou do stavu jako po poÏití alkoholu takÏe

má problém i projít úsek vytyãen˘ kuÏely. Preventivní
opatfiení bude s nejvût‰í pravdû podobností uvedené
rovnûÏ pfii v˘uce v auto‰kolách âeské republiky.

news photo Allén Mirko FojtÛ Vsetín
***
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Zápisky od Pacifiku (6)
Asi bych mûl spílat panu ministrovi kanadsk˘ch financí za opatfiení, která snad by
mûla zpÛsobit pokles cen nemovitostí, které jsou hlavnû tady, v BC, nehorázné. Aã
to opatfiení mÛÏe zpÛsobit pokles hodnoty na‰eho obydlí, jsem tomu rád, neboÈ na
druhé stranû mÛÏe malinko zlep‰it moÏnosti mého syna, kter˘ se po mnoha letech
pobytu a práce v USA vrátil do Kanady snad v domnûní, Ïe je tady ráj na zemi. Záhy
shledal, Ïe tomu tak není, rozhodnû tedy ne v Britské Kolumbii a Vancouveru, kde
v souãasné dobû stále stojí za ocenûní oceán dole a hory na stranû druhé. A
pomûrnû mírné zimní i letní poãasí, pokud dlouhé období de‰ÈÛ na podzim a v zimû
jeden dokáÏe ignorovat. Ale to je v‰e.

***
Není tomu nijak dávno, co k nejvût‰ímu nákupnímu stfiedisku na Severním pobfieÏí

Park Royal byla vybudována veliká dal‰í ãást s názvem Royal Village. ¤íkal jsem
si, zda to není ‰ílenství, které se bude vyznaãovat prázdnotou. JenÏe jsem
pfiehlédnul, Ïe mentalita m˘ch spoluobãanÛ se od mojí dost odli‰uje. Village dnes
prosperuje, o víkendu tam je bezmála nouze o parkování pro auto, i to normální,
natoÏ SUV. MÛj pesimistick˘ pfiedpoklad tedy dokonale selhal.
Ne ale dosti na tom. Dneska se kolem toho prostranství zlikvidovalo mnoho kefiÛ

a na námitky obãana v místním tisku, hodnostáfi, vicepresident Park Royalu ujistil,
Ïe onûch zlikvidovan˘ch 59 kefiÛ bude nahrazeno 119 jin˘mi, zákaznictvo bude
jenom zírat, jak to v‰echno bude krásné a sice do konce srpna, termínu to ukonãení
zmûn. Dnes je první den záfií, area je stále v dezolátním stavu a po onûch 119 kefiích
ani potuchy. A tu mnû napadá, jak vlastnû prosperuje ten ná‰ britsko-kolumbijsk˘
kapitalismus? Odpovûì: bídnû!

***
Ale je‰tû zÛstanu u tohoto velestfiediska. Zde i v nedaleké odboãce, v obchodû

Indigo, bylo moÏno zakoupit, byÈ i v mírnû omezeném obsahu CD s nahrávkami
klasické hudby i jazzu.
I tuto moÏnost, podobnû jako mnohé jiné, odvál ãas. Hudební oddûlení jsou

zru‰ena. DÛvod: mal˘ zájem zákazníkÛ. Tedy dÛsledek jednak digitálu, jednak
úpadku v úrovni spotfiebitelÛ, ktefií si hudební záznamy pfiestali pofiizovat. Mají pfiece
iPady a podobné náramnosti…

***
Je v âechách skuteãnû tak bídnû, takov˘ se‰up ve v‰em pûkném k hor‰ímu jak o

tom informuje krajansk˘ tisk, kter˘ stále odebírám?
Asi je tomu tak.
Ale, sobecky vzato, je mi to vlastnû jedno. Zemfiu v Kanadû, do âech jezdím rád,

ale ne proto, abych sledoval poãínání politikÛ. A navíc se mi zdá, Ïe krámy, divadla,
hostince, knihkupectví jsou dostateãnû nav‰tûvované. Bylo by tomu tak, kdyby si
obyvatelé Ïili bídnû?

***
Volby prezidenta v dosud stále, navzdory nejednomu neduhu, mocné zemi

americké, se valem blíÏí. Pfiedvolební kampaÀ jsem nikdy neshledával pozoruhodnou,
spí‰ se podobající ne právû nutnému divadlu. S tím se ale nedá nic dûlat. zfiejmû
tomu tak bylo i za ãasÛ nejskvûlej‰í americké existence.
TakÏe ... bude pan Romney a jeho pohledn˘, za viceprezidenta vybran˘, energicky

Pronajmu dlouhodobû
pokoj + kuchyÀ v bytu 2+1na vsi.

75 km v˘chodnû od Prahy. Spojení autobusem a vlakem. Klidné
prostfiedí, krásné lesy, zámek, dva obchody, po‰ta atd. Cena 5000 Kã/

mûsíãnû ãi ménû.
Byt zafiízen, moÏnost mít psa ãi koãku.

Volejte Dan 416/604-5829
(nebo písemnû do redakce novin). 2012-8/15
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Točený Pilsner Urquel a Czechvar

v západním Torontu!

Evropská a kanadská kuchynû
Slovensk˘ i szegedinsk˘ gulá‰ s knedlíky, smaÏen˘ s˘r,  fiízek!

V nedûli, v pondûlí a ve stfiedu mÛÏete mít populární kfiidélka!
Dvacet toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv

Velká obrazovka, na které mÛÏete sledovat pfiímé fotbalové
 i hokejové pfienosy!

Na va‰i náv‰tûvu
na 781 Annette St. (kfiiÏovatka Jane St.) v Torontu

se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882

Sedemdesiat rokov od zaloÏenia
Evanjelického a. v. cirkevného

Slovenského zboru sv. Pavla v Toronte
 Radoval som sa, keì mi hovorili: Poìme do domu HOSPODINOVHO!

Îalm 122,1
KaÏdá historická udalosÈ, má svoje korene hlboko pod povrchom toho, ão ju
vyniesol do pohybu dní a rokov. A sedemdesiat rokov trvania Evanjelického a. v.
cirkevného Slovenského zboru sv. Pavla v Toronte sa tak pomaly históriou uÏ stáva.
AspoÀ v na‰om domácom prostredí.
Zbor sv. Pavla na‰iel a má svoje pevné ukotvenie v evanjelickej tradícii a rodného

slova. T˘mto poãinom - vern˘m nasledovaním Pána JeÏi‰a Krista a pouÏívaním
slovenského jazyka vo‰iel a napokon pred 70. rokmi sa pevne zaradil do povedomia
‰irokej spoloãnosti krajanského Ïivota Toronta v juÏnom Ontáriu - Kanady. Naviac
svojim v˘razn˘m podielom existencia zborového Ïivota zasiahol aj blahodárne v
krajinách pôvodu svojich ãlenov.
Tak, ako zasiate semeno p‰enice do Ïiãlivej pôdy potrebuje maÈ dobré podmienky,

aby mohlo vyrásÈ v p‰eniãn˘ klas; rovnako aj Evanjelick˘ zbor sv. Pavla mal a rástol
v t˘chto danostiach priazne BoÏej, dvíhajúc sa do modrav˘ch v˘‰in Ïehnaní Nebies.
Silnel v Pánom JeÏi‰om to vyznaãenom steble p‰enice, s bohat˘m klasom, ktoré

pÛsobící kandidát, pfiínosem pro USA v pfiípadû vítûzství v listopadov˘ch volbách?
BohuÏel, pfiedvolební kampaÀ se dosud valnû neli‰í od tûch pfiedchozích, aã zatím
se v ní angaÏoval mmohem více M. Romney neÏ souãasn˘ prezident Obama.
Kampani dominují sliby. Jejich realizace v pfiípadû zvolení mohou posoudit jen ti,

ktefií pfiedvolební a povolební období pozornû sledují. Pfiiznám, Ïe já jím nejsem.
***

Obãas po‰lu malou zásilku své grafomanie pfiátelÛm do Evropy, obãas oni mi
po‰lou na oplátku Ïdibec pûkné literatury.
KdyÏ se podívám na po‰tovné, udivuje mne ten rozdíl. BohuÏel, láce není dílem

kanadsk˘ch po‰t, rok co rok jako dárek k Novému roku pfiidávajících pár centÛ ke
sv˘m poÏadavkÛm ...
***
V minul˘ch poznámkách jsem slíbil pojednání na téma italského filmu Vãera, dnes

a zítra. Omlouvám se, bude to asi aÏ zítra ... Téma není, dle mého názoru, nijak
jednoduché a vyÏaduje dÛkladné zamy‰lení ...

Vladimír Cícha - Vancouver
***

Evanjelick˘ a.v. slovensk˘
cirkevn˘ zbor sv. Pavla v Toronte

vás poz˘va oslavovaÈ HOSPODINA

za 70 rokov od svojho zaloÏenia.
Sviatostné a slávnostné SluÏby BoÏie

budú v  nedeºu 28. októbra 2012 o 10:45

Po nich, o 13:00 bude

Banket - obed, s programom.
Vstupné je $35.00.

Rezervácia je nutná na telefónnych ãíslach:
 Ján a Vera PeÈkovsk˘: 416/421-5735

a  Rev. Ladislav a Katarína Kozákovci: 416/658-9793.
Kostol sv. Pavla na je na ulici 1442 Davenport Rd.,

západne od kriÏovatky s Dufferin St.

priná‰alo a priná‰a mnohonásobnú úrodu. Celkom prirodzene odkázan˘m na Jeho
- BoÏie pôsobenie v ãloveku a cez ãloveka. Poznával, Ïe sa to vôbec nedeje
náhodné, ba akosi automaticky. Poznal, Ïe pánom tohto pohybu, diania je Pán Boh.
Medzi vstupom Spasiteºa do ná‰ho sveta a Jeho druh˘m príchodom sa toto v‰etko
koná. UskutoãÀuje sa prítomnosÈ ná‰ho preb˘vania na Zemi. Na zaãiatku pohybu
- Ïitie priná‰ajúca láska, uprostred na ceste my. Na konci, láska vykupujúca. Z tohto
poznania sa HOSPODINOM zasºúbená budúcnosÈ uÏ dnes stáva skutoãnosÈou a
vchádza do chleba ná‰ho kaÏdodenného. Pre toho, komu sa stal a stáva JeÏi‰
Kristus osobn˘m Spasiteºom. Tak o tom uãí BoÏie Slovo.
Uplynulé roky putovania v rokoch to zrozumiteºne potvrdzujú. A sú tieÏ potrebn˘m

upozornením v poznaní, Ïe vo vzniku Ïivota semena, jeho rastu a v priná‰aní
bohatej úrody pulzuje veãné BoÏie srdce. Îivot v sluÏobnosti Pánovi nie je náhoda.
Nekoná sa slávu jednotlivca, ale na oslavu Pána JeÏi‰a Krista. Pre spoznanie
potreby návratu k podstate veãnej pravdy, k láske v ktorej pôsobí Pán Boh uprostred
nás. V prospech svojho blíÏneho, smeruje do spoloãenstva rovn˘ch v Kristu, bratov
a sestier. Láskavo Ïije v Àom. V pokornej ochote ºudského srdca, ão svojimi ãist˘mi
perami vyznáva lásku ku Mesiá‰ovi sveta, keì Ïije podºa nej. Bezpeãne a nezávisle
od dan˘ch podmienok, ktoré nám priná‰a Ïitie, tohto rozkolísaného storoãia. Pritom
pokorne pouÏíva najväã‰iu silu - moc Ducha Svätého, ktor˘ preb˘va v krehkej
nádobe ãloveka. Av‰ak zároveÀ v chráme - v sídle Ducha Svätého, ktor˘ Pán Boh
zbudoval na ‰iesty deÀ stvorenia - v poãiatok ºudského pokolenia.
Niekto sa môÏe p˘taÈ, na ãomu a preão sú nám chrámy- kostoly, keì vyznávame,

Ïe HOSPODIN je v‰ade a nieto miesta, kde by nebol. Tak to vieme z Písma. Ale
chrám, a ãi kostol je pre nás nevyhnutn˘. Okolo neho sa obklopuje zbor, so svojim
rôznorod˘m Ïivotom. Pán Boh urãite nepotrebuje chrám, nám je v‰ak vzácnym
domovom srdca a du‰e, najmä keì Pán JeÏi‰ hovorí: Kde sa dvaja, alebo traja
zhromaÏdili v mojom mene tam som medzi nimi. Matú‰ 18, 20. MaÈ kostol znamená
maÈ miesto vhodné pre stretávanie sa. Lebo kostol je aj symbolom zmluvy medzi
svät˘m HOSPODINOM a hrie‰nym ãlovekom,
miestom odpoãinku, ale aj nemocnicou, pre ãloveka chorého chorobou zvanou

hriech. Do kostola si kaÏd˘ priniesol z toho svojho prvého kostola plamienok,
plameÀ viery, ktor˘ vyrástol v tom jeho prvom kostole. A s ním aj väã‰í, alebo men‰í
kúsok svojho Ïivota v rodnom kraji, spomienky na ºudí, rodinu, priateºov. Do ná‰ho
kostola tak vrástlo mnoho kostolov. Preto sa stalo, Ïe kostol Evanjelického
cirkevného Slovenského zboru sv. Pavla je budovan˘ na základoch kostolov zo
Slovenska, Dolnej Zeme, aj z âiech. To mu dáva neodolateºnú príÈaÏlivosÈ s chuÈou
svojho domova, rodného kraja zrodenom v JeÏi‰ovi Kristovi.
KaÏd˘ brat a sestra, ão Ïije v takto chápanom spoloãenstve budovateºov BoÏieho

Kráºovstva má svoj veºk˘ podiel na jeho raste. Cíti, ba preÏíva silu a istotu
spoloãenstva, ão ho nesie na vlnách lásky, ktorú pre nich tvorí Pán JeÏi‰ Kristus.
Preto som v roku sedemdesiateho v˘roãia Evanjelického a. v. cirkevného
Slovenského zboru radoval, keì mi hovorili: Poìme do domu HOSPODINOVHO!
Îalm 122,1

Rev. Ladislav Kozák
***
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To je proti pfiírodû, Ïe popíjet se nebude!
V poklidném páteãním odpolední 14. záfií pfiilítla skajpem
z Ostravy tato zpráva: „Právû byla u nás vyhlá‰ena
prohibice, s okamÏitou platností.“
Odpovûdûl jsem slovy Ha‰kova ·vejka: „Vláda, která

zdraÏí v âechách pivo, padne!“
Teprve pak jsem hledal více informací na internetu a

dozvûdûl se, Ïe prohibice se t˘ká tvrdého alkoholu,
nikoliv piva a vína, a Ïe dÛvodem je metylová kalamita,
která usmrtila devatenáct pijákÛ a v nemocnicích se léãí
pÛlstovka dal‰ích obûtí smrtelného metylu v
prodávaném alkoholu. Pfies 20 let jsem hájil
rÛznobarevné ãeské vlády s tím, Ïe kaÏdá demokratick˘
zvolena vláda musí b˘t lep‰í, neÏ vláda totalitní, a na
tom dále trvám, i kdyÏ nûkdy si lid mÛÏe zvolit blbouna
do ãela. Ale demokracie zaji‰Èuje, Ïe zvolen˘ blb bude
v pfií‰tích volbách odvolán, coÏ v totalitû moÏné nebylo.
Zajisté zakázat shora alkohol je moÏné. Dvacet
islámsk˘ch zemí má dodnes prohibici, ale to jsou zemû,
kde Ïena mÛÏe b˘t za nevûru ukamenována, a piják
uvrÏen do vûzení z dÛvodÛ náboÏensk˘ch a ne
racionálních. Prvotfiídní demokracie jako USA, Kanada
ãi Austrálie horlivû experimentovaly s prohibicí na
poãátku dvacátého století a v‰echny prohibici bez
fanfár opustily, protoÏe pití alkoholu nelze zakázat,
kdyÏ tuto zálibu nejde ohlídat. âeské vyhlá‰ení prohibice
má tfii problémy, které, zdá se, blbá vláda pfiehlédla v
úmyslu ochránit lidí:
1. Obchody i restaurace zajisté vyhoví tomuto nafiízení

pod hrozbou tfiímilionové korun pokuty, ale tím se pití ãi
lépe fieãeno distribuce pití zatlaãilo do ilegality a to je
nebezpeãnûj‰í neÏ pití vefiejné;
2. V zemích, které prohibici zkusily a za pár let opustily

je známo, Ïe v˘roba alkoholu vzrostla a podzemní
distribuce se zdokonalila, zvlá‰tû kdyÏ ãeská vláda
nezvefiejnila ani pfiibliÏn˘ termín zru‰ení prohibiãního
opatfiení na ochranu lidí;

3. ãeská prohibice neobsahuje finanãní zhodnocení,
tedy ztrátu pro státní pokladnu zdaÀováním prodeje
alkoholu a tato ztráta je masivní a pokusím se tuto
vypoãítat: litr ãistého alkoholu má v˘robní cenu 20 Kã a
prodejní cenu po zdanûní je 280 Kã. âeské obyvatelstvo
má svûtové prvenství v konzumaci alkoholu, coÏ je 18
litrÛ na obyvatelé âR za rok. Pfiíjem z v˘roby a prodeje
alkoholu do státní pokladny je 18x260x10 000 000 =
46800 000 000 Kã, coÏ jsou nûjaké ãtyfii miliardy kaãek
uniklé státní pokladnû mûsíãnû, kdyÏ ta ochranná
prohibice bude trvat mûsíc a déle to asi trvat nemÛÏe.
Leda, Ïe by se vláda rozhodla nikoliv padnout, dle
Ha‰kovy pfiedpovûdi, ale jít bankrot, coÏ je téÏ moÏné.
Ale dost uÏ prohibice, vÏdyÈ já skoro nepiji. V pondûlí

jsem potkal Jarka a nikdy jsem ho nevidûl tak
rozlíceného. Zatáhl mne do baru Coulson a vysrkl gin
a objednal druh˘ i pocítil jsem velikou zvûdavost.
„Pfií‰tí t˘den letím do Prahy,“ fiekl chmurn˘m hlasem,

obrátil do sebe druh˘ gin a mávl na ãí‰níka, aby pfiines
tfietí rundu. Usrkával jsem první gin a nevûdûl jsem co
fiíct, tak jsem pípnul: „Proã?“
„Máme sjezd po 50-ti letech od maturity a tam nemÛÏu

chybût.“
„To je príma,“ fiekl jsem s úsmûvem, „ale proã se

kaboní‰?“
„Sakra ty neví‰, Ïe v pátek vyhlásila ãeská vláda

prohibici?“ „Náhodou vím,“ fiekl jsem, „ale nevím co
tebe na tom ‰tve?“
„V‰ecko!“ zakfiiãel, aÏ se ãí‰ník zahledûl k na‰emu

stolku. „Copak my âe‰i se mÛÏeme druÏit a oslavovat
bez alkoholu?“
„Ale jdi ty,“ fiekl jsem rádoby povzbudivû, „âe‰i mají

vÏdycky zásoby lahví ve ‰pajzu a navíc ãtvrtina
ve‰kerého alkoholu v âesku je vyrobená podomácku a
‰ífií se mimo dohled vládních inspektorÛ.“
„Jak to ví‰?“ optal se nedÛvûfiivû a já fiekl, Ïe to vãera

otiskly Lidovky.

„Fakticky?“ zapochyboval Jarek a fiekl jsem, Ïe kdyÏ je
v˘roba a prodej alkoholu zatíÏena desetinásobnou
daní nad v˘robní náklady, tak není divu, Ïe ãern˘
obchod s alkoholem vzkvétá.
„Nojo,“ fiekl Jarek povzbuzen, „ale co to nebezpeãí, Ïe

budeme chlastat metyl a otrávíme se?“
„Jarku, Jarku,“ fiekl jsem naoko váÏnû, kaÏd˘ t˘den se

v âesku zabije na silnicích pfii autonehodách 30 lidí, a
zakazuje nûkdo automobilismus?“ Bylo vidût, Ïe Jarek
rozm˘‰lí, usrkl z tfietího ginu, cucnul toniku a povídá:
„To je vlastnû pravda, lidí na cosi umírají furt...“
„Ov‰em,“ fiekl jsem, „lidí umírají furt, v âesku je roãnû

takov˘ch 100.000 pohfibÛ a nikdo z toho nedûlá nûjakou
patálii, protoÏe smrt je finále Ïivota, a co se narodí - to
taky umfie,“ zafilozofoval jsem.
’„Tak proã ta prohibice kvÛli metylu?“ zeptal se váÏnû

Jarek. Zavrtûl jsem hlavou, „protoÏe zákaz je
nejsnadnûj‰í únik z odpovûdnosti a navíc nepijákÛm
pfiipadá jako logick˘ zpÛsob omezit konzum alkoholu -
takÏe omezování lidsk˘ch nefiestí zdaÀováním a
zakazováním si vÏdy najde dosti podpÛrcÛ a obhájcÛ
od puritánsk˘ch obyvatel.“
„Nojo, ale co ten metyl?“
„Podle mého,“ dûlal jsem chytrého, „ta metylová patálie

je prostû nehoda, anebo pohroma, která se stane bez
valného pfiiãinûní a úmyslu; Ïádn˘ prodejce nemá
úmysl prodávat jedovat˘ alkohol, ani podloudn˘ v˘robce,
protoÏe nic nepfiitáhne hbitûji pozornost úfiadÛ jako
úmrtí, a Ïádn˘ konzument nechce pít jedovat˘ alkohol,
takÏe to vidím jako nehodu a náhodu a jenom vskutku
blbá vláda si troufá zakazovat nehody a náhody.“
„To myslí‰ váÏnû?“
„Samozfiejmû, to vyhlá‰ení prohibice akorát zatlaãí

v˘robu, prodej a konzumaci do ilegality a vláda nad
alkoholem ztratí dohled i pfiíjem. VÏdyÈ Lidovky napsaly,
Ïe pfiíjem do vládní pokladny je miliarda mûsíãnû a
realistiãtûji to jsou 4 miliardy a to nejsou malé peníze.“
Jarkovi se vyjasnila tváfi a fiekl: „Jsem fakt rád, Ïe jsme

o tom mluvili, protoÏe jsem se obával, Ïe si se spoluÏáky
nepopiji a nezazpívám!“ a zachechtal se nahlas, aÏ se
to barem rozléhalo na v‰echny strany. Dopil do dna tfietí
gin a mávl na ãí‰níka, aby pfiinesl dal‰í. âí‰ník pfii‰el a
v pfiedklonu potichu fiekl, Ïe uÏ nám nenalije, Ïe uÏ
máme dost a jsme hluãní, abychom zaplatili a ode‰li.
„Tak to vidí‰,“ fiekl mi Jarek, „tomu se fiíká prohibice.“
„Ale Jareãku,“ fiekl jsem s úsmûvem, „vÏdyÈ tady

prohibice nikdy zcela neskonãila, vÏdyÈ Ïijeme v
puritánské zemí.“
Popfiál jsem mu ‰Èastnou cestu do Prahy a vesel˘

sjezd spoluÏákÛ, zvedli jsme se a ‰li domÛ.
(K zru‰ení ãásteãné prohibice do‰lo ve ãtvrtek 27. záfií

2012 pozn. red.)
Ross Firla, Sudbury

 ***

Prodám pûkn˘
druÏstevní ateliér
vhodn˘ k del‰ímu pobytu v âR

Centrum Prahy na rozhraní Vinohrad a
ÎiÏkova, 50 m od nám. Jifiího z Podûbrad
(metro A).  Mûsíãní poplatky 1410 Kã bez

elektfiiny.
Cena k jednání, fotky a podrobnosti viz

uvedené odkazy:
http://www.dumrealit.cz/

detail/274334-prodej-atelieru-11-v-dv-35-6-m2-
blodkova-ul-praha-3-zizkov

http://www.dumrealit.cz/
detail/274075-prodej-atelieru-36-m2-dv-blodkova-

praha-3

V pfiípadû zájmu prosím kontaktujte majitele:

Jan Hrabina

(011-420) 775 285 709
hombre@hombre.cz

pfiípadnû pfiímo realitní kanceláfi.
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Village Idiot Pub Sin&Redemption
126 McCaul St.
poblíÏ Dundas W.

Toronto, Ontario M5T 1W2

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

www.villageidiotpub.ca
***

136 McCaul St.
poblíÏ Dundas W.

Toronto, Ontario M5T 1W2

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

www.sinandredemption.com
***

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

mezi nimi

Pilsner Urquell!
K tomu evropské jídlo po cel˘ den

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

Town Crier Pub
115 John St.

poblíÏ Queen St. W.

Toronto, Ontario M5V 2E2

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

www.towncrierpub.ca
***

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

Z v˘stavy Memento Mori

Koupím ãesk˘ ãi anglick˘
kuffiíkov˘ psací stroj!

Oplátkou spravím va‰e jízdní
kolo, kapající kohoutek,

poloÏím kachliãky, opravím
radio, gramofon.

Volejte Dana: 416/604-5829.
Nabídky písemnû do redakce

novin.
2013-9/15

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL AND SEVEN PARTNERS
INAUGURATE THE LARGEST NSERC RESEARCH CHAIR

IN COATINGS AND SURFACE ENGINEERING

From left to right: Martin Bracamonte, Guardian, Réjean Girard, Hydro-Québec, Gil Perez, Velan, Christophe
Guy, Polytechnique Montréal, Janet Walden, NSERC, Darius Nikanpour, Canadian Space Agency, Ludvík
MartinÛ, Polytechnique Montréal, Jean-Luc Schuppiser, Essilor, Jolanta Sapieha, Polytechnique Montréal,
Fréderic Lefebvre, Pratt & Whitney Canada, Robert Sargent, JDS Uniphase

Interference optical layers for glasses, architectural and automobile window glazings, optical filters for photonics
and projection, thermochromic coatings for satellite control, aircraft engines, electrical installations and industrial
valves resistant to erosion, wear and corrosion Polytechnique Montréal, the Natural Sciences and Engineering
Research Council of Canada (NSERC) and seven industry partners inaugurated September 25th, 2012 the NSERC
Multisectorial Industrial Research Chair in Coatings and Surface Engineering (MIC-CSE).

As the country’s second-largest industrial research chair awarded by the NSERC, all fields combined, the MIC-
CSE will benefit from a budget of $5.35 million over five years from NSERC ($2.6 million), and from seven
partners (a total of $2.75 million): Essilor, Hydro-Québec, Guardian Industries Corp., Pratt & Whitney Canada,
Velan, JDS Uniphase and the Canadian Space Agency.

“Molecular millefeuilles” for clean industrial processes
Research will focus on developing a new generation of non-polluting manufacturing technologies for nanostructured

coating materials. These processes make it possible to add successive layers of nanometre-thick films and thicker
coating architectures using various materials (metals, ceramics, polymers, nanoparticles or others) on to flat
surfaces as well as on three-dimensional objects. Far from being limited to corrosion and wear protection, these
“molecular millefeuilles” aim to confer a wide range of functional characteristics to the surfaces: anti-glare, anti-
erosion, anti-fog, but also self-controlled (or “smart”) optical reflectivity or emissivity, luminescence, sterility and
more.

“The possible functionalities are limited only by our imagination!” said Ludvik Martinu, MIC-CSE Chairholder
and Professor in the Department of Engineering Physics at Polytechnique Montréal. “The technologies we are
developing will help us avoid relying on processes that are harmful to the environment, such as those using solvents.
This is in response to a sustainable development issue that’s becoming crucial for businesses. It will also help
explore new avenues for energy saving and for new high-value-added products.”

***

Chlapec ze Sibifie na‰el mamuta
uvûznûného v ledu

Jedenáctilet˘ chlapec na‰el podle rusk˘ch médií
v tundfie na sibifiském poloostrovû Tajmyr
unikátnû zachovalé ostatky mamuta, které
pfieãkaly v ledu pfiibliÏnû 30.000 let. Experti uÏ
hovofií o tom, Ïe je to zfiejmû nejv˘znamnûj‰í
nález od roku 1901.
Mamuta uÏ místní obyvatelé pokfitili ÎeÀa po
nálezci Jevgeniji Salinderovi, jehoÏ rodina Ïije u
polární meteorologické stanice “Sopkarga” na
mysu Sopoãnaja Karga. V odborné literatufie tak
ÎeÀa bude figurovat jako “sopkargsk˘ mamut”.
Z mamutího samce, kter˘ uhynul ve vûku 15 ãi
16 let, se zachovala nejen kostra, ale i fragmenty
kÛÏe, svaloviny, tuku i nûkter˘ch vnitfiních orgánÛ;
dohromady o váze pÛldruhé tuny. Torzo tûla tak
musel pfiemístit k dal‰ímu zkoumání vrtulník.
Nejprve v‰ak expedice musela t˘den osekávat
a rozmrazovat vrstvy ledu.
UÏ první ohledání pak umoÏnilo podle Alexeje
Tichonova z ruské akademie vûd potvrdit
hypotézu, Ïe mamut mûl hrb, ve kterém podobnû
jako velbloud schraÀoval zásoby tuku, umoÏÀující
pfieÏívat zimy na drsném Severu. Soudû podle
srsti dan˘ kus nejspí‰e zahynul v létû, staãil si
v‰ak uÏ nahromadit docela velké zásoby tuku.

Podobnû zachovalého mamuta se podle
odborníkÛ na paleontologii podafiilo naposledy
nalézt v roce 1901 na fiece Berezovce, která je
pfiítokem Kolymy.
Minul˘ mûsíc se na jiném místû Sibifie, v
nejsevernûj‰í ãásti Jakutska, na‰ly zbytky
zachoval˘ch tûl mamutÛ, které se korej‰tí experti
pod vedením kontroverzního vûdce Hwang U-
soka chtûjí pokusit klonovat, pokud se ov‰em
najde alespoÀ jediná Ïivá buÀka.

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

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

Rosti
Brankovsky

Broker
Jedineãné sluÏby

Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pfiíprava domu pro prodej.

Pro kupce:
 denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,

finanãní asistence.

Jsem tu pro vás!
Royal Le Page, Signature Realty

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

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

TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.

Toronto, ON M6G 1M1
e-mail:

Tatratravel@hotmail.com
Vám ponúka

cestovanie
do celého sveta

Spolahlivo vybavíme!
Volejte

Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

Gambrinus liga
1. Jablonec 9 5 3 1 19:9 18
2. PlzeÀ 9 5 3 1 18:8 18
3. Olomouc 9 4 4 1 13:7 16
4. Sparta 9 5 1 3 14:9 16
5. Slavia 9 3 5 1 14:7 14
6. Jihlava 9 3 5 1 16:16 14
7. Brno 9 4 2 3 15:17 14
8. Liberec 9 3 4 2 14:11 13
9. Slovácko 9 3 2 4 10:13 11
10. Boleslav 9 3 2 4 10:14 11
11. Dukla 9 1 6 2 14:14 9
12. Hradec 9 1 5 3 9:12 8
13. Budûjovice 9 2 2 5 11:17 8
14. Ostrava 9 1 4 4 13:18 7
15. Teplice 9 1 3 5 6:17 6
16. Pfiíbram 9 0 5 4 7:14 5

CorgoÀ liga
Slovan a Îilina vezou ze sv˘ch venkovních
záúasÛ jen bod, pfiiblíÏily se jim tak Zlaté
Moravce, které pfiehrály Trenãín. Opût
prohrála Trnava, tentokrát v Pre‰ovû, a
zÛstává poslední. RuÏomberok dostal v˘prask
od Myjavy, v nedûli uspûla Senica v Nitfie.
11. kolo: FC Nitra-FK Senica 0:1, MFK
RuÏomberok-Spartak Myjava 0:4, MFK
Ko‰ice-M·K Îilina 1:1, FC Zlaté Moravce-AS
Trenãín 4:1, Dukla Banská Bystrica-Slovan
Bratislava 1:1, Tatran Pre‰ov-Spartak Trnava
2:1.

***
CorgoÀ liga

1. Slovan 11 6 3 2 18:13 21
2. Îilina 11 4 6 1 17:8 18
3. Moravce 11 5 2 4 19:14 17
4. Senica 11 5 1 5 14:11 16
5. Trenãín 11 4 3 4 17:17 15
6. Ko‰ice 11 4 3 4 12:14 15
7. Myjava 11 4 2 5 17:16 14
8. Bystrica 11 3 5 3 10:9 14
9. TPre‰ov 11 4 2 5 9:12 14
10. RuÏomberok11 3 4 4 11:15 13
11. Nitra 11 3 3 5 14:19 12
12. Trnava 11 2 4 5 9:19 10

Hokej v Evropû
I v hokeji se hrálo derby Slavia-Sparta a i
tentokrát byli lep‰í Slávisté, ktefií zvítûzili 3:2,
brankami RÛÏiãky, Poletina a Hartla. Za Spartu
skórovali RachÛnek a Tón. Spartû nepomohla
ani v˘mûna trenéra a místo Îemliãky byl na
stfiídaãce Václav S˘kora. Utkání sledovalo
6771 divákÛ. V dresu Slavie nastoupili z NHL
âervinka a Sobotka. V brance Sparty chytal
Neuwirth z Washingtonu. V ãele ligy je Kladno,
které zdolalo Tfiinec 3:1. V dresu Kladna je pût
hráãÛ z NHL: obránci Tomá‰ Kaberle a Îidlick˘
a první útok ve sloÏení Jágr-Plekanec-Tlust˘.
Za Tfiinec hráli Klesla, Bonk a Varaìa. Druhé
je Brno, které po samostatn˘ch nájezdech
zdolalo PlzeÀ 4:3. V dresu Brna hrají Biãánek,
Erat a Petrovick˘, za PlzeÀ nestárnoucí Martin
Straka. Pfiedposlední Pardubice prohrály po
samostatn˘ch nájezdech s Litvínovem 3:4.
Do Pardubic má namífieno David Krejãí z
Bosotnu a hraje zde jiÏ Ale‰ Hemsk˘ z
Edmontnu.  Brankáfii Pavelcovi nevy‰el zápas
Liberce se Slavii a za stavu 0:5 byl vystfiídán
Pincem. Liberec sice utkání zdramatizoval,
ale prohrál 4:6. Dafií se i Michaelu Frolíkovi v
Chomutovû, kter˘ vstfielil dvû branky proti
Budûjovicím. Chomutov vyhrál 5:2. Pofiadí: 1.
Kladno 19, 2. Brno 19, 3. Tfiinec 17, 4. PlzeÀ
15, 5. Zlín 15, 6. Slavia 15, 7. Chomutov 13,
8. Litvínov 13, 9. Karlovy Vary 11, 10. Vítkovice
9, 11. Budûjovice 9, 12. Liberec 7, 13.
Pardubice 7, 14. Sparta 5.
OÏila i KHL, kde hrají v Bobrovovû divizi Lev
Praha a Slovan Bratislava.  Lev má z 12
zápasÛ 23 bodÛ, Slovan má o 3 body ménû.
Za Lev má hrát i bostonská hvûzda Zdeno
Chára, dále zde hrají slováci Miku‰ a Hossa
nebo Jakub Voráãek. V dresu Slovanu pak
jsou BliÏÀák, ·Èastn˘, PrÛcha a Bartoviã.
Odchodem Slovanu do KHL utrpûla slovenská
extraliga, kde je na ãele Zvolen s 20 body.
Následují: Nitra 15, Martin 15, Ko‰ice 14,
Pie‰Èany 13, Skalica 12, Banská Bystrica 11,
Poprad 8, Îilina 6 a poslední je Dukla Trenãín
se 3 body.

***

Gambrinus liga
Magnetem 9. kolo byl souboj Slavie se Spartou
v Edenu. Sparta po tfietí za sebou prohrála,
tentokráte 1:0, kdyÏ jedinou branku domácích
vstfielil po trestném kopu Hubáãka hlavou
Latka, kter˘ pfiehodil vybûhnuv‰ího brankáfie
Vaclíka. Do té doby byly nejvût‰ím vzru‰ením
d˘movnice a ohÀostroje fanou‰kÛ. ·anci
vyrovnat mûl v závûru Balaj, ale jeho tvrdou
stfielu do levé ‰ibenice vyrazil slávistick˘
brankáfi âontofalsk˘ na roh. Utkání sledovalo
15654 divákÛ. Sparta v‰ak prohrála i v
dohrávce 8. kola, kdyÏ doma podlehla
Olomoucí 1:2, aãkoliv vedla brankou Kadlece
z penalty. Ordo‰ v 66. a 78. minutû v‰ak otoãil
skóre. Do ãela ligy se dostal Jablonec, kdyÏ
doma remízoval s Duklou 2:2 a to je‰tû remízu
zafiídil sedm˘m gólem v této sezónû v poslední
minutû Lafata. Stejn˘m v˘sledkem se skonãilo
i utkání Hradec-Liberec. Obû branky hostÛ
vstfielil ·tajner, za Votroky Dvofiák a sedm
minut pfied koncem Harba. 2:2 se hrálo i v
duelu Ostrava-Mladá Boleslav, zatímco 1:1
skonãily dal‰í dva zápasy PlzeÀ-Slovácko a
Olomouc-Brno. Brno vedlo gólem ·vancary z
úvodu utkání, ale v zápûtí Dreksa srovnal a
je‰tû pfied poloãasem ve 43. minutû Dreksa
fauloval ·vancaru, kterého museli odnést na
nosítkách ze hfii‰tû. Hrálo se tvrdû, o ãemÏ
svûdãí dvû ãervené karty (·kerle - Olomouc,
·koda - Brno). Ve zb˘vajících zápasech
Budûjovice zdolaly Teplice 3:2 a nováãek
Jihlava pfied vyprodan˘m hledi‰tûm (3970
divákÛ) pfiehrál Pfiíbram 2:1.

***

Evropská liga
Sparta porazila Bilbao 3:1
Dvacet let trvající “‰panûlské” prokletí a
ãtyfii poráÏky v fiadû si fotbalisté Sparty
nesli na hrbu do druhého utkání v základní
skupinû I Evropské ligy. Proti finalistovi
minulého roãníku v‰ak byli na Letné proti
posledním zápasÛm k nepoznání.
Aktivním a nad‰en˘m v˘konem se
postarali o senzaci, kdyÏ baskické Bilbao
zdolali 3:1 a ‰panûlského soupefie tak

poprvé od roku 1992 dokázali porazit.
Dal‰í duel ãeká Spartu za tfii t˘dny doma
s izraelskou ·monou. Branky: 26.
Zápotoãn˘, 40. Balaj, 56. Hu‰bauer - 73.
De Marcos. 13752 divákÛ.

Atletico Madrid-PlzeÀ 1:0.
Stateãn˘, ale marn˘ boj. Fotbalisté
Viktorie PlzeÀ podlehli ve ãtvrteãním

utkání Evropské ligy Atlétiku Madrid, kdyÏ
na pÛdû obhájce trofeje druhé
nejprestiÏnûj‰ího soutûÏe starého
kontinentu inkasovali aÏ ve tfietí minutû
nastavení po parádní dûlovce
Rodrígueze.PlzeÀ byla pfii tom pln˘ch
devadesát minut rovnocenn˘m soupefiem
a vypracovala si i i nûkolik brankov˘ch
pfiíleÏitostí. 27 000 divákÛ.

***


