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Otázka nad vinou osamělého muže, který skončil v pasti

Ze hry Nového divadla Past na osamělého muže: Zleva: Lenka Nováková, Zuzana Novotná, Eliška Latawiec, Bohdan Zatovkaňuk; dole: Martin Bonhard, Jan Šmíd a Vlado Straka

Jako chudé dítě jsem vyrůstal bez televize a dokonce i
bez rozhlasu. Jednou jsem dostal k Vánocům krystalku
a tak jsem objevoval nový svět. Mělo to své potíže. Paní
správcová Kuchařová nerada viděla mé uzemnění na
hromosvodu a anténu přivázanou ke klepadlu a tak se čas
od času stalo, že příjem, byť tichý a chabý, zcela zmizel.
Většinou to bylo před koncem nějakého fotbalového
zápasu nebo ještě častěji při pořadu pro detektivy amatéry.
Tyhle pořady se vysílaly každých čtrnáct dnů v sobotu a
vždy měly otevřený konec a posluchači měli odpovědět
jméno vraha, podvodníka, špiona, převaděče přes hranice,
záškodníka či žháře. Občas se stalo, že jsem to i uhodl.
Většinou jsem však čekal čtrnáct dnů, protože řešení
bylo vždy na začátku příštího pořadu. Jednou jsme jeli v
sobotu k babičce do Černošic a ta tento pořad pokládala
za nevhodný pro mládež. Podle jejího názoru by takový
pořad měli poslouchat pouze důchodci, protože tam je jisté,
že už tu banku nepůjdou udělat. Dal jsem jí za pravdu a
nasadil si sluchátka, aby mně nic z tohoto pořadu neušlo.
To byla výhoda krystalky, která hrála potichu a babička
byla nahluchlá, takže nic neslyšela.
Později přece jen krátký čtvrthodinový pořad nahradila
četba detektivek Agathy Christine nebo S. S. Van Dina. V
pubertě detektivky nahradilo sobotní kino a filmy s Josefem
Abrhámem Kde alibi nestačí anebo nezapomenutelná
detektivka s Jiřím Voskovcem Dvanáct rozhněvaných mužů.

Dá-li se tento film, který se odehrává v jedné místnosti brát
za detektivku…
Změna je život a tak po delším čase Nové divadlo uvedlo
detektivku Roberta Thomase Past na osamělého muže.
Nejednalo se o velkou produkci s kostýmy a světelnými
efekty. Sedm herců, z nichž jeden (strážník – Vlado Straka)
během představení nepromluví a dva se objeví až v druhé
polovině představení a přesto je divák napnutý, občas se i
zasměje, protože hra nepostrádá humor. Příběh alkoholika
Daniela Corbana (Martin Bonhard) na horské chatě, kterému
se ztratila žena, zní docela věrohodně. I komisařka (Lenka
Nováková) mu jde docela na ruku. Občas z ní vyzařuje
moralismus, občas pochopení. Je jedinou postavou, která
nic nepředstírá. Je zkrátka komisařkou od začátku do
konce. Překvapením by bylo, kdyby nalezená žena (Zuzana
Novotná) byla skutečně manželkou Daniela Corbana.
Všichni vědí, že není, ale odkud zná všechny podrobnosti
z jeho života? To je otázka, která trápí nejen opuštěného
manžela, ale i diváky. A co farář (Bohdan Zatovkaňuk)?
Ze začátku vypadá docela věrohodně, ale s přibývajícím
časem je jasné, že jde o podvodníka s kolárkem. První
dějství vyznívá jasně pro psychopatického alkoholika, proti
kterému se vše spiklo.
V druhém dějství se však přece jen pro něj objeví naděje.
Potulný malíř Treska (Jan Šmíd), který byl oběma
manželům jako svědek na svatbě, je však postřelen a

podezřelým je opět Daniel Corban. Když do problému
nevnese světlou ani ošetřovatelka (Eliška Latawiec) je
nám nešťastného manžela skutečně líto a kdyby se v tento
okamžik skončila hra, jak to v jeden moment i vypadalo,
když spadla opona, máme pocit, že jsme svědky divadelní
hry o justičním omylu.
Jenže, jak to bývá při nerozhodném zápase, nastává
prodloužení a Daniel Corban je poražen KO. Přichází
rozuzlení: Jednalo se o policejní přesilovku, či spiknutí.
A jelikož je už po posledním představení, tak to mohu
prozradit; všichni byli policajti nebo policejní agenti,
kteří tuto habaďůru s ubohým alkoholikem sehráli, aby ho
dostali za mříže.
Můžeme sice ještě rozjet jinou hypotézu, kterou by přednesl
advokát obžalovaného. Ta by se objevila v třetím dějství při
přelíčení v soudní síni. A to, že nalezená mrtvá žena nebyla
manželkou Daniela Corbana a že jeho skutečnou manželkou
byla blondýna, která ho chtěla dostat za mříže. Tu však
alkoholik v deliriu způsobeném nezměrným utrpením
a pitím nepoznal. Jednalo se tedy o spiknutí policie se
zločineckou bandou proti němu. V dnešní době není takové
propojení vyloučeno a dobrý advokát je k nezaplacení a
dokázal by to. Představení Nového divadla však mají
většinou pouze dějství dvě a tak věřme, že opravdický
padouch skončil jako v každé slušné detektivce, na rozdíl
od skutečného života, v base.
Aleš Březina
***
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Dvě přání

Z Prahy jsme se dověděli, že náš spolupracovník
Jaroslav Kirchner je vážně nemocen. Jeho
poslední zpravodajství z Wimbledonu bylo
uveřejněno v červencovém Satellitu. Přejeme mu
brzké uzdravení!
***
Dalšímu spolupracovníkovi Josefu Čermákovi
přejeme k jeho 91. narozeninám hodně zdraví a
Aleš Březina
pracovního nasazení.
***

Toronto

Maximum Imaginativeness

Czech & Slovak Institutions
České velvyslanectví
Czech Embassy

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562‑3875
Fax: (613) 562‑3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Kalendář

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

www.kalendar.zpravy.ca
14. 11. (so) 18:00
Peter Lipa
Koncert v hale kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
***
15.11. (ne) 16:00
Druhý koncert Petra Lipy
Golden Phesant
Mississauga, On.
905/812-5503
***
18. 11. (st) 18:00
Rukojemník
Slovenský film na EUFF
Royal Cinema
608 College St. Toronto
***
19. 11. (čt) 20:00
20. 11. (pá) 20:00
21. (so) 20:00
Ján Solovič: Žobrácké dobrodružstvo
Divadlo za rohem – Vancouver
Inlet Theatre, 100 Newport Dr., Port Moody
***
22.11. (ne) 12:00
Vánoční trhy
Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
***
24. 11. (út) 18:00
Pojedeme k moři
Český film na EUFF
Royal Cinema
608 College St. Toronto
***
28. 11. (so) 19:00
Mikulášská zábava Sokola
Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
***
5.12. (so) 13:00
Mikulášská nadílka pro všechny děti,
dárky rozdají dětem Mikuláš, čert a anděl
Děti mohou přednést říkanku nebo zazpívat
písničku.
Restaurace Praha – Masaryktown
450 Scarborough Golf Club Rd.
***
6. 12. (ne) 17:00
Eliška Latawiec – soprano
Nokturna v městě
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
***
12. 12. (so) 13:00
Vianočný turnaj v stolnom tenise
Hala kostola sv. Pavla
1424 Davenport Rd., Toronto
***
13. 12. (ne) 10:00
Vánoční trhy s nabídkou vánočního pečiva,
domácích klobás, špeku uzeného masa,
knížek, DVD s českými filmy, rukodělných
produktů, které mohou být překvapením pod
vánoční stromeček.
Restaurace Praha – Masaryktown
450 Scarborough Golf Club Rd.
***
18. 12. (pá) 19:00
Vánoční večeře MMI pro členy,
jejich rodiny a přátele ústavu
se svátečním programem
a zpěvem vánočních koled.
Rezervace nutná 416/439-4354
Restaurace Praha – Masaryktown
450 Scarborough Golf Club Rd.
***
20. 12. (ne) 17:00
Česká mše vánoční J. J. Ryby
Koncert v kostele sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
***
24. 12. (čt) 22:00
25. 12. (pá) 10:30
Česká mše vánoční J. J. Ryby
Slavnostní bohoslužby u sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
***
25. 12. (pá) 12:30
Česká mše vánoční J. J. Ryby
Slavnostní koncert v kostele sv. Pavla
1424 Davenport Rd.
***
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50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749‑4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773
Fax: (613) 748-0699

Český generální konzulát
Czech General Consulate

Až do 18. prosince letošního roku můžete vidět výstavu českých knih a tisků ze vzácné sbírky Thomas
Fisher Rare Book Library. I když v katalogu je podtitulek od roku 1900 do roku 1950, nejstarší knihou
je ve sbírce Rukopis králodvorský: staročeské zpěvy hrdinské a milostné,kterou vydal Šimáček v
roce 1886. Tento falzifikát je spíše znám pod názvem Rukopis královédvorský a proti jeho pravosti
se ohradil v předminulém století T. G. Masaryk. Ostatní knihy však již pocházejí z první poloviny
dvacátého století. Do značné míry zde dominuje Máchův Máj, který je zde několikrát. Z roku 1920
je to ve vydání Jana Otta. Několik knih je od Jiřího Karáska ze Lvovic. Jsou zde i knihy Karla
Čapka (Zahradníkův rok – 1929 a Věci kolem nás 1954), Jaroslava Seiferta, Vítězslava Nezvala,
S. K. Neumanna a Konstantina Biebla. Své místo mají i surrealisti Štýrský, Toyen a Taige. Není
bez zajímavosti, že je zde i zastoupena sportovní sekce knihou Josefa Laufra a Františka Meixnera
Abeceda fotbalu. Výstava je hlavně ze sbírek Jaroslava Reichla (o kterém psal Josef Čermák v čísle
2/2014), Frank J. Scheybala, Josefa Škvoreckého, Eriky Gertner, Kathleen Madill, H. G. Skillinga,
Jiřího Smrže a Jana a Jiřiny Steinských.
abe
***

Zemlinského kvarteto u svatého Václava

2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

Úřední hodiny:
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 09.00 ‑ 12.00

Honorary consulate
of the Czech Republic
Calgary, AB

Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
Suite 303 - 6707 Elbow Dr. SW.
Calgary, AB T2V 0E5
Tel.: (403) 269-4924, Fax: (403) 259-4533
E-mail: calgary@honorary.mzv.cz

Montreal, Quebec
Honorary Consul:
JUDr. Hynek Žikovský
2020 University, Suite 1920.
Montreal, QC
Tel.: (514) 316-4383
E-mail:montreal@honorary.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:
424 Varsity Estates Place NW
Calgary, AB T3B 3B9
Tel.: (587) 333-6831,
Fax: (206) 424-0205.
E-mail: richard@wolfli.com
Mr. Richard Wolfli, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Listopadová Nokturna se konala výjimečně uprostřed týdne ve středu 11. 11. 2015. Netradiční
doba návštěvnosti neuškodila. Po přídavku ze Smetanovy Prodané nevěsty, diváci odměnili
kvarteto dlouhotrvajícím spontánním potleskem. Pochopitelně, že ovace nebyly pouze za
úryvek z Prodané nevěsty, ale za celý večer, který začal smyčcovým kvartetem číslo 1
Emoll Felixe Mendelssohna Bartholdy. Podle koncertního zvyku se začínalo od nejstaršího
skladatele, který zemřel 4. listopadu 1847. Tedy před 168 léty. Kdyby se postupovalo
podle tohoto klíče, pak by měl následovat Antoní Dvořák, ale v druhé polovině první
části byly Intimní dopisy Leoše Janáčka (smyčcový kvartet číslo 2) a po přestávce přišel
teprve Antonín Dvořák (Americký smyčcový kvartet F dur). Přestože Dvořák nám připadá
mnohem starší než Janáček, byli téměř současníci a dokonce spolu trávili i dovolenou v
jižních Čechách. Janáček byl pouze o 13 let mladší. Zemlinského kvarteto má své jméno
po skladateli Alexandru Zemlinském, který se narodil v roce 1871 a zemřel v roce 1942 v
New Yorku. Zemlinského kvarteto, které nese jeho jméno, bylo založeno v roce 1994 a od
r. 1999 hraje ve složení František Souček (1. housle), Petr Střížek (2. housle), Petr Holman
(viola), Vladimír Fortin (violoncello).
Příští Nokturna budou za měsíc, tentokrát již v tradiční dobu v neděli 9. prosince 2015 od
17 hodin a zpěvačku Elišku Latawiec bude doprovázet na klavír Ross Inglis. Uslyšíme
skladby J. S. Bacha, A. Dvořáka, B. Smetany, J. Masaryka, B. Martinů a P. Ebena.
abe
***

Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, QC 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
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O druhé nejstarší lidské profesi
Ano, je to vinařství. Překvapení?? Jedna perská
legenda říká, že to byla žena, která jako první
odkryla rozkoše zfermentovaných hroznů. Byla
jednou z konkubín v harému krále Jamsheeda.
Jeho slabůstkou bylo právě hroznové víno a tak
si ho jednou nechal přivézt velký koš. Uschoval
si ho do sklenic a jako vzácnou pochoutku ho
celý rok pojídal (zřejmě jako hrozinky). Co se
ale nestalo, v jedné z těch sklenic s hroznem
začala kvasit, tím ztratila svoji sladkost a král ji
považoval za jed a sklenici i tak označil. Naše
hrdinka trpěla silnými migrénami a tak jednou už
chtěla své trápení navždy ukončit. Sáhla tehdy
po oné sklenici označenou jako jed. Vypila její
obsah, v zápětí na to usnula a ráno se probudila
bez bolesti hlavy a ve velmi dobré náladě. Král
si všiml její spokojenosti i pohody a požadoval
vysvětlení. Přiznala jak vše bylo, král nato konto
objednal koše hroznů pro celý dvůr a poté se
jen pilo a pilo a veselo a veselo jen bylo!! Tento
bájný král se prý dožil 700 let! Toto má být
nejrannější svědectví o víně a jeho účincích.
William Younger v knize Bohové, muži a víno,
píše, že se domnívá, že výroba vína už byla
známa před 10 000 lety.
nad vínem z Ontaria. Doba se ale změnila, jeho
Není to tak dlouho, možná jedno nebo dvě kvalita vysoce stoupla a teď naopak ontarijská
desetiletí, co praví labužníci vína ohrnovali nos vína patří mezi nejlepší na světě. Udělené ceny
to potvrzují. Ontario se považuje za kolébku
Translations
kanadského vinařského průmyslu, je největší
z vinařských oblastí a vína z této oblasti jsou i
nejvíce známa mezinárodně. Kolem roku 1812
jako první, kdo se pokusil o jeho výrobu, byl
vysloužilý německý voják Johann Schiller. I
když se považuje za ontarijského průkopníka,
tak trvalo ještě dalších padesát let, nežli se začalo
s jeho komerční výrobou. Původní zdejší vinná
réva labrusca používaná zprvu k jeho výrobě se
vyznačovala ne moc libou chutí i vůní a tak pryč
s ní!. Nějakou dobu se z ní sice vyráběla sherry,
ale později se i od její výroby upustilo. Začala
výsadba evropských hroznů vinifera, nastalo
křížení, roubování, přišly prvotní úspěchy.
emestic@hotmail.com První vinařský podnik se zrodil na Pelee Island
(ostrov) u jezera Erie v roce 1866. Zbytky
budovy Vin Villa ještě stále stojí. Vinařství se
začalo rozvíjet, napomohla tomu i doba prohibice
416/922-8786
(1916-1927), kdy v Kanadě byl povolen prodej
vína na rozdíl od našich amerických sousedů.
Jako hub po dešti od této doby vyrostlo mnoho
dalších vinic, z toho 80% ontarijských vín
pochází z niagarského poloostrova. Za úspěchy
stojí jednak úrodná půda, vhodné podnebí,

EVA
MESTICOVÁ
Certifikovaná
překladatelka

Dr. Petr Munk
Chiropraktik

1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

Ordinační
hodiny:
Pondělí-pátek:
10-13 a
15-19.

Tel.: 416/533-0005
ČESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE
AND CULTURE
909 Bay St. # 1006

Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

dobré hybridy, ale hlavně a často i mistři vinaři
s evropskou zkušeností. Dařilo se a stále se daří.
Čísla se neustále mění, naposledy jich bylo
v niagarské oblasti napočítáno již hodně přes sto.
Před pár dny byl udělán první výkop další nové
vinice, která ponese jméno Wayna Gretzkého,
slavného kanadského hokejisty. Celebrita mezi
námi! Vedle pevně již zakotvených komerčních
vinařských podniků, jsou zde i menší rodinné.
Některé jsou postaveny na způsob francouzského
zámku (chateau), nechybí ani moderní celky
anebo i malé tzv. cottage wineries, na způsob
roubených domků. Každý z nich má svoji historii
i vínovou specifikaci, neschází ani vína ovocná
a šumivá. Malebně posazeny u vinohradů,
kouzelné panorama, přímo pobízejí k návštěvě.
Uvnitř příjemné prostředí, vína v lahvích anebo
kousek dál ještě v sudech. Jeden určitě neodejde
domů bez lahvinky a několika ochutnávek. Často
i něco k zakousnutí se tu najde. Žiji v této oblasti
od příchodu do Kanady a teď posledních deset let
v historické Niagara on the Lake, která se svým
okolím má být jedno z nejmalebnějších městeček
v Kanadě, jak jsem se dočetla. Hóhó! Lokalita,
historie, divadlo, s jarem rozkvetlé hektary
ovocných stromů i řady vinohradů zcela určitě
stojí za tím. Mám to tu proježděné, prochozené,
prozkoumané, ale i tak procházet se tady opět a

znovu, zvláště teď v podzimních dnech, mi přináší
neustále veliké potěšení. Zkrášleno barvami
podzimu, prosvíceno sluncem, nebo zahaleno
do mlhavého závoje, jeden si hned řekne, jak je
ten svět krásný a úžasný! Září již tradičně patří
oslavám vinné révy. Velké vinobraní zde probíhá
v posledních dvou týdnech měsíce a má být
největším v Kanadě a děje se tak se vší parádou.
Návštěva vinných sklepů, degustace, labužnické
jídelníčky, kultura, i volba krále a královny.
Návštěvníci přijíždějí ze všech koutů Ontaria i
USA a naším poklidným městečkem není možno
skoro ani projít!
V lednu jsme i lokalitou druhého dvoutýdenního
vinobraní, které má být největší na světě, tzv.
Niagara Icewine festival (festival ledového vína)
a děje se tak opět s velkou parádou. Nebojte,
„dvojka“ bílého či červeného vás zahřeje!
Samozřejmě, je to také oslava sklizně vinných
hroznů, tentokráte ale zmrzlých, nutných k jeho
výrobě. Tento velice chutný, sladký a vysoce
ceněný mok – desertní víno - je specialitou
právě několika niagarských vinic. Hrozny se
nechávají na úponku viset až do doby, kdy
venkovní teplota dosáhne aspoň minus 8°C
(teplota je velmi kritická) a bobule musí být
pořádně zmrzlé. Sbírají se v noci i v časném ránu
a ihned ve zmrzlém stavu se i presují. Sklizeň
trvá několik dní. Vymačkaný džus má vysokou
koncentraci cukru a lahodnou chuť. Ponechané
vinohrady pro ledové víno působí na první
pohled velmi smutně. Kvůli ptákům jsou často
pokryty sítěmi, nemají už žádné listy a scvrklé
chomáčky tmavých kuliček visících na stéblu,
působí až odpudivě, ale pozor! I když ztratily
kouzlo prvního pohledu, tak tyto malé zmrzlé
kuličky, vlastně již skoro hrozinky, jsou sladké
a lahodně chutnají. Mohu osobně potvrdit,
testováno mnohokrát. Ze slov jednoho známého:
„ Zavolali mi večer, oblíkl jsem se jako na
Aljašku a ještě k tomu plné kapsy rukavic…je to
srandovní podívaná - všichni na kolenou, nebo
ohnuti a s lampou na čele… ruce studený, tělo
bolí…“ Jak sklizeň, tak i jeho výroba je určitě
náročná, není se tedy co divit, že malá třetinková
lahvinka stojí až šedesát i více dolarů. Ale kdo by
aspoň jednou tuhle specialitu nechtěl ochutnat?!
O výrobu ledového vína se snažili i němečtí
vinaři, ale se střídavými úspěchy. Ta nejlepší
jsou stále tady od nás!
Třeba i vám to nedá a přijedete se přesvědčit!
Text, foto: Naďa Humlová, listopad 2015
***

Kdo se dožil šedesát, neměl by se podělat

Volební kampaň vytlačila z kanadské televize
zprávy o stěhování národů do Evropy; kamarád
William, zvaný Billy, nese toto mediální vakuum
ztěžka - hned ze dvou důvodů; jednak je potomkem
anglických rodičů a za druhé je přesvědčený
konzervativec, a tedy volí vždy konzervativní
stranu; předvolební sliby levice a mediální cirkus
ignoruje.
Když se náš kamarád Zdeněk vrátil z Česka,
kam zaletěl slavit devadesátiny své matky,
Billy netrpělivě přivolal Zdeňka do kavárny
Books&Beans k výslechu, Zdeněk zase připozval
nás, aby se jeho zážitky dostaly jedním vrzem k
více uším.
Bill nemarnil čas vyptáváním se na český folklór,
ale zpříma udeřil na uprchlické téma: „Prožívají
Češi paniku s přívalem uprchlíků do Evropy?‘
„Ani ne,“ řekl Zdeněk, „žádné uprchlíky jsem
neviděl a lidí tam mají více starostí s předpovídanou
tuhou zimou, která nejspíš zamrazí stěhování
národů.“
„Co to povídáš,“ zaúpěl Billy, „vždyť Anglie je
vzhůru nohama hrůzou z té invaze.“
Billy byl viditelné popuzen českou vlažností k
uprchlíkům, a Zdeněk pokračoval se zkušeností
bývalého Evropana: „To vy z britských ostrovů
neznáte, že Evropou se převalují vlny uprchlíků
celá staletí, k čemuž mělo království britských
ostrovů zpravidla vlažný přístup; anebo se mýlím?“
obrátil Zdeněk oči k paní Evě“
„Sotva,“ řekla Eva, protože po komunistickém
převratu v Petrohradě, po první světové válce, se
valily milióny Rusů do Evropy; hlavně ti bílí prchali
před krvelačnými rudými bolševiky.“
Eva zmlkla na moment, aby dala Billovi příležitost
něco říct, a když mlčel, neřekla mu, že spal v

hodinách dějepisu a pokračovala: „Patnáct letech
po skončení první světové války si Němci zvolili
Hitlera za kancléře a vzápětí vypukla druhá vlna
uprchlíků z Německa do všech koutů Evropy;
zatímco Anglie vyčkávala, zda mistr Hitler má
čertovské rohy anebo nemá.“
Zdeněk si vzal slovo a zeptal se Billa, kterou knihu
četl od Remarqua.
Bill mlčel a Eva řekla na vysvětlenou: „Německý
spisovatel Erich Maria Remarque napsal slavnou
uprchlickou trilogii.“
Ale předtím napsal třicetiletý Remarque slavnou
knihu Na západní frontě klid, vydanou v roce 1928
v rodném Německu a o dva roky později byla kniha
zfilmována do hollywoodského filmu, který získal
oskara za nejlepší film 1930.
Bill mlčel; přidal jsem podstatný detail, že ihned
po zvolení nacistů si ministr propagandy Joseph
Goebbels vzal pětatřicetiletého spisovatele
Remarqua na mušku a knihy byly zhanobeny,
zakázány a veřejně spáleny a Remarque prchl do
neutrálního Švýcarska v roce 1933.
Eva se opět chopila slova dřív než Zdeněk, takže
jsme teď byli tři, co o uprchlictví vědí z četby i
na vlastní kůži a Bill poslouchal, protože jsme
ohleduplně mluvili anglicky: „Nejraději mám první
Remarquovu knihu o uprchlících nazvanou Miluj
bližního svého z roku 1941 napsanou uprchlíkem v
exilu o dvojici mladých Němců Ludvíku Kernovi
a Ruth Hollandové, prchající přes Prahu, Vídeň a
Švýcarsko do Francie a jako běženci hledají své
místo pod sluncem opírající se jen o svou lásku.“
Obrátila se na Billa a dodala s důrazem: „Kdo tuhle
knížku četl a neslzel, tak má srdce z kamene, a
Zdeněk přidal: „A kdo tu knihu nečetl, ten může
zůstat nepohnutelným balvanem k tématu všech

uprchlíků.“
Bill se zavrtěl na židli, ale Zdeněk pokračoval:
„Osobně mám nejraději příběh uprchlíka lékaře
Ravicy v druhé uprchlické knize Vítězný oblouk,
o životě ve Francii před začátkem války, kterou
Remarque vydal po válce v 1946, než emigroval
do Ameriky.“
A já mám nejraději tu třetí, Noc v Lisabonu,
kterou Remarque napsal v Americe a vydal v 1962
jako vrchol uprchlické trilogie. Kniha je zpověď
uprchlíka, který už měl všecko na dosah, vízum do
Ameriky i lodní lístky, ale smrt družky mu vyrazila
dech a celou noc vypráví jinému uprchlíkovi svůj
tristní uprchlický příběh a nad ránem předá svému
náhodnému příteli uprchlíkovi doklady k plavbě
na svobodu.“
Přestal jsem, protože Evě i Zdeňkovi zrudly oči
vzpomínkou na knihu a Remarqua i náš vlastní
osud uprchlíků z komunistického Československá
a Bill, který není žádný tupec ani balvan se optal,
jestli ty knihy máme v angličtině a zdali by si je
mohl přečíst.
„Ó ano, Billy,“ řekla Eva vřele, „Rosťa ti je všecky
zítra přiveze!“
Bill se poněkud zmámen i zmatem tímto vývojem
debaty o uprchlících v Evropě zvedl od stolku a
odjel, Zdeněk pokýval hlavou a řekl, že Bill je
správný chlapík, když ho to zajímá, a přisolil si k
tématu poznámku, že se v Česku nikdo nezeptal,
jaké to je být uprchlíkem, i když někteří z jeho
kumpánů mají na uprchlíky podobný názor jako
měl Bill.
Chtěl jsem ještě přihodit moudrost, že člověk
neví, co neví, ale připadlo mi to zbytečné; venku
poletovaly první sněhové vločky.
Rosťa Firla – Sudbury
***
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Něco málo o jídle v Čechách
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O nás Češích se ví, že rádi jíme a to často, hodně a kaloricky nezřízeně a podle toho také vypadáme,
tlustě, málo pohyblivě, s vysokým tlakem, cukrovkou, ale celkově spokojeně. Každopádně porevoluční
doba přinesla i určité a značné zviditelnění české kuchyně, která mnoho roků byla odsunutá kamsi
do kouta, přičemž jejímu odsunutí nahrávalo i to, že mnoho z gastronomických zařízení založených
na principech první republiky, bylo znárodněním vlastně zrušeno, čímž bolševik zničil kvalitní
gastronomický vzor.
Nesmíme zapomínat, že jsme národem, do kterého patřily přinejmenším tři slavné kuchařské osobnosti.
Každopádně Magdalena Dobromila Rettigová, Marie Janků Sandtnerová a Anuše Kejřová. Ta první
se narodila 1785 ve Všeradicích v rodině purkrabího. Až do svých osmnácti roků neuměla česky,
provdáním za vlastenecky smýšlejícího právníka J. A. S. Rettiga se v ní probudily hluboké buditelské
myšlenky a láska k vlasti. Díky svému manželovi působila různě ve východních Čechách a mnoho
roků v Litomyšli. Plně se věnovala výchově školních dívek, kdy vedla oblíbené kurzy vaření, přičemž
základem jí byla vlastní česká kuchařská kniha vydaná v roce 1826. Věnovala se i další činnosti a to
spisovatelství. Dnes víme, že tyto snahy příliš kvalitou nehýřily, ovšem její česká kuchařka byla naopak
kvalitou nabita a lehce si našla místo v měšťanském prostředí tehdejší doby. Kuchařka vycházela více
než sto roků.
Také druhá kuchařská dáma v naší gastronomii zazářila. Narodila se o sto let později než Rettigová,
působila jako česká učitelka a propagátorka zdravé výživy na Vyšší dívčí škole v Praze. V letech 1916
– 1918 byla pověřena Magistrátem k vedení vývařovny pro chudé a válečné invalidy. Její slovutná
kuchařka měla i dokonale zpracované postupy a rozpočty. Dnes bychom řekli, že vařit podle ní, bylo
elegantní a jednoduché. Kuchařka se těšila oblibě snad v každé domácnosti, dokonce si vysloužila
zlidovělé označení „Sandtnerka“. Pod tímhle názvem ji znal kde kdo. Kuchařská kniha se dočkala
mnoha opakovaných vydání, dnes se nedá koupit ani v antikvariátu, jedině, že byste měli opravdu
náramné štěstí a dost tisícovek v peněžence.
A zbývá dát prostor paní Anuši Kejřové, narozené 1874 v Kralupech. Svou kuchařku napsala v roce
1905 a věnovala ji své jediné dceři. Kuchařské recepty pojímala poněkud odlišně od svých předchozích
vzorů – na prvním místě byla u ní „úspornost“. Kuchařka si s tímto zaměřením našla brzy své místo
především ve slabších sociálních vrstvách a dělnických rodinách. Všechny recepty byly opět odzkoušené
a doplněné mnoha odbornými radami. V roce 1910 založila koncesovanou kuchařskou školu, ve které
učila. Proslavila se i kočovnými kurzy vaření po celé republice. Zemřela v roce 1926.
Na popsané kuchařské dokonalé vzory se nezapomíná, dokonce je řada gastro podniků, které obnovily
přípravu vybraných jídel podle receptů ve zmiňovaných kuchařských knihách. Světově je vaření „in“
a Česko tomuto trendu nezůstává vůbec nic dlužno. Máme celou řadu schopných kuchařů, kuchařek
a propagátorů dobré stravy. Máme stravovací a hotelové školy, ze kterých vycházejí schopní mladí
lidé pro podnikání v gastronomii. Trendu vaření dopřávají značné místo i mediální kanály a tak máme
možnost pravidelně sledovat pořady o vaření, většinou vedené dokonalými profesionály typu Zdeněk
Pohlreich, Filip Sajler, Ondřej Slanina, Dita Pecháčková, Karolina Kamberská, Roman Vaněk a dalšími.
V gastro oblasti jsou realizovány nejrůznější projekty zabývající se hodnocením kvality předních
restaurací. Pozornost je v nich stále více věnována kvalitě pokrmů, čerstvosti surovin, profesionalitě
obsluhy, vyváženosti pitné nabídky vín a úrovni prostředí. Regály v knihkupectvích přetékají novými
a novými kuchařskými knihami, samozřejmě některé mají v sobě jen tržní prvek, ale to větší množství
tvoří opět solidní kuchařky odzkoušených receptů a jídel připravovaných z opravdové lásky k vaření.
V žádné nouzi se nenachází ani nabídka časopisů o vaření. Velkou angažovanost provádějí v oblasti
vaření i známé celebrity – ne všechny to však myslí s vařením poctivě. Vzorem jsou nám i znamenití
profesionálové z kuchyní francouzských, italských, maďarských. Tato obliba cizích kuchyní je značná,
nikterak zle však na českou stravu neútočí. Konec konců francouzské recepty předvedla i „Sandtnerka“.
Každoročně se pořádá celá řada nejrůznějších gastro festivalů pro širokou veřejnost, většina z nich se
už dostala do podvědomí kde koho a plným právem. Je to například Prague Food Festival, Špilberk
food festival v Brně, Fresh festival v Pardubicích, Festival českých jídel ve vybraných plzeňských
restauracích, Festival dobrého jídla a pití v Litoměřicích a mnoho dalších. Festivaly vycházejí opravdu
z hlavních principů první republiky, což značí pestrou a zdravou stravu založenou na lokálních čerstvých
surovinách a vyváženém jídelníčku. Když se teď zmiňuji o první republice bude asi na místě i zmínka
o stravovacích požitcích prezidenta Masaryka. Měl rád jednoduchá jídla, oblíbenými byly švestkové
knedlíky s mákem, škubánky, maková buchta upečená jako bábovka a vánoční cukroví podle receptu
jeho maminky – sladká kolečka s oříšky, obalená v cukru. U prezidenta Havla kraloval ve výběru
smažený sýr, na který prý i často tajně chodil ze své střešovické vily do blízké restaurace, k velké
nelibosti jeho bodygárdů. Ovšem zhotovit podle jeho receptu „prezidentský guláš“ vysoce „smažák“
přebíjí. Guláš se jedl hlavně v tajných dobách na Hrádečku a chybu opravdu vůbec žádnou nemá.
A je na místě zmínit se, co upřednostňují čeští jedlíci a s kterými pokrmy je česká kuchyně spojována.
80% představuje vepřová, knedlík a zelí, 45% svíčková, 23% řízek, 18% guláš – patří sem ale i ovocné
knedlíky, buchty a bramborák. U základních surovin je v Čechách následující obliba: brambory plných
98%, pak mák 67%, rýže 71%, luštěniny kolem 70%, zelí 95% a tvaroh 84%. Statistická čísla jsem
použila od gastro odbornice paní Adély Seidlové a přesto, že nejsou nejnovější, jsem přesvědčená, že
jsou více méně pravdivá i v dnešní době. Mezi hlavní stravovací zvyky v Čechách patří vysoký počet
těch, kteří vaří skoro denně doma, více než 50% . Už dávno neplatí, že by se doma vařilo výhradně
z ekonomických důvodů. Nejvíce domácích strávníků večeří a to 94%, domácí oběd si dopřává kolem
40% a snídani více než 90%. 5% Čechů nesnídá vůbec a to více muži. A ještě pár zajímavostí: Umění
vařit zvládá plných 45 %, 27% neumí vařit vůbec. Doma vaří ponejvíce ženy 67%, muži 13%. A kde
se učíme vaření? Nejvíce od matky, něco málo od otce, opravdu hodně od prarodičů, ale téměř nejvíce
podle kuchařských knih
Zatím se nikterak viditelně v Čechách neprosadil tolik oblíbený světový trend tak zvaný „streetfood“
To, co je prozatím v současné nabídce jako langoš, bramborák, klobása, párek v rohlíku, pizza, si jen
obtížně představujeme, že bychom si chtěli dopřávat pravidelně. „Ulicové“ jídlo – bráno historicky
– není u nás doma, patří hlavně k asijské kultuře, ale jeho zavedení by bylo příjemným zpestřením
gastronomické nabídky a nesmělé pokusy už jsou. Takže zatím o street food moc hovořit nelze a stále
se ještě musíme spokojovat jen se sítí fastfoodů. Poslední dobou – alespoň v Praze – vznikly první
vlaštovky kamenných jídelniček a sympatie a zájem lidí sklízí. Takže dnes není problém pochutnat si
v chlebíčkárnách na dokonalých obložených chlebíčcích, dát si v polévkárně hustou obědovou polévku
s chlebem, zajít si pro nabídku kuchyně indické, thajské, mexické, vietnamské, italské, ukrajinské a
další. Je to pestré, dobré a zdá se, že i kvalitní. Václavské náměstí zůstalo věrné stánkům s opečenými
vuřty a klobásami, ale až na nefalšovanou vůni to tam hlavně voní tržním trikem a vysokou cenou.
S nevšedním zájmem jsme se zapojili do jedinečné akce „jednodenní vlastní restaurace“. Původně
tahle zajímavost „Restaurant day“ vznikla v Helsinkách, ale ze severu se lavinovitě rozšířila po celém
světě. Akce je vyhlašována dvakrát ročně a vy si můžete na 24 hodin kdekoli zřídit restauraci a v ní
nabízet vlastní menu. V roce 2013 se takto otevřelo 382 restaurací ve 110 světových městech. Dnes
jsou to už tisíce od Tokia do New Yorku. Praha začala poprvé jednodenně vyvařovat v roce 2013 a měla
obrovský úspěch. Jednodenní restaurace je fenomén s možností rozproudit život na nečekaných místech.
O jídle se dá psát do nekonečna z nejrůznějších pohledů, ale nemohu zabírat místo dalším. Nedovolím
si ani nabídnout úžasný recept na „Havlův guláš“ – škoda, ale rozsah článku mi to neumožňuje. Bude-li
však zájem a zvědavost, recept pošlu. Takže už jen připomenu, že na látkových vyšívaných kuchařkách,
které kdysi dotvářely výzdobu stěn a pohodovou atmosféru v kuchyních, bývalo: „Láska prochází
žaludkem“ anebo „Kde se dobře vaří, tam se dobře daří“ a obojí platilo a je vidět, že platí i nadále.
Jana Fafejtová – Praha
***

Fiddler’s Dell Bar & Grill
Fully Licensed
Family owned & operated since 1954
European & Canadian Cuisine

Slovak and Szegedin Goulash with Dumplings,
Fried Cheese, Schnitzel, Jaeger Schnitzel,
Chicken Paprikash, Perogies.
and many more items on the menu.
Sun. Mon. Wed. Wings Night & Daily Specials
20 Domestic & Imported Beers on Tap.
Pilsner Urquell, Czechvar.
Watch all Sporting Events on 6 TVs.
Heated Patio with TV.
781 Annette Street @ Jane Street
Toronto ON M6S 2E4
Jozef Karol Tel. 416 767 8882

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁŽE

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

www.paintinggallery.net

e-mail: gabankova@paintinggallery.net
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Ikaria
Moudrý a trpělivý Daidalos (měl už taky na to své roky) řekl po
snídani (řecký jogurt s medem, černá káva, dva tousty, jemně
nakrájená rajčata, olivový olej vytlačený zastudena, sůl a oregano)
svému netrpělivému synovi, ať si uklidí svou ložnici, otevře okno,
vypne smart-phone a obleče se do svátečního, že dnes je ten den.
Nejprve půjdou na nedělní pobožnost (Zeus a Afrodita se také
účastní a budou mít dnes dlouho očekávané kázání o Trpělivosti,
Kráse a Sebevědomí) a hned po jejím ukončení se půjdou spolu
proletět. Mají na to celé odpoledne. Konečně. Neděle. Modrá
obloha. Slunce svítí. Hřeje. Pálí. Už tak brzy ráno. Bude to určitě
horký den. A taky byl.
Že Daidalos večeřel už sám, v tichém žalu a pomalém smíření,
je příběh, který sužuje a spaluje naši imaginaci už hodně dlouho.
Staletí. Je možné, aby mládí bylo trpělivé, když je krásné? Z čeho
pramení jeho sebevědomí, které se domnívá, že modrá obloha je
jeho pravým domovem a že sluneční paprsky pozvednou jeho
odvahu k letu nad obzor každodennosti? Může mládí zahlédnout
z výšky sebevědomí a spalujících paprsků tavících jeho křídla
krásu všednosti? Ale Daidalovi večeře nechutnala. Snědl jen pár
kousků salátu z čerstvých chobotnic, zapil trochou červeného
vína a díval se od stolu poloprázdné taverny na pomalu mizející
slunce. Za chvíli se už koupalo v Egejském moři a nad ostrovem
se rozprostřela noc.
Když Zeus a Afrodita dokončili svou nedělní přednášku (o
Trpělivosti, Kráse a Sebevědomí), šel jsem si sednout do malé
místní taverny v přístavu Ayios Kyrikos. Dřevěné židle hýřící
veselými barvami (obzvlášť ta žlutá se mi líbila) se schovávaly
pod zeleným listím nízkých stromů. Jejich stín klidnil polední žár.

Pozoroval jsem pomalý nedělní rituál místních obyvatel: řecká
káva, voda, led a sváteční cigareta.
Pomalost. O té se Zeus ani Afrodita nezmínili. Ale je pravda, že
se svou přednáškou také nepospíchali. Docela jim to trvalo, než
jsem mohl do taverny. Hovořili, ale nezmínili se o ní. Naznačili.
Vše tady trvá ve svém nevyřčeném a všemi respektovaném
rytmu. Když urostlý, svalnatý řidič omšelého autobusu Niko jede
z Ayios Kyrikos do blízké Thermy, nikam nepospíchá. Zastavuje
všem, kteří na něho zamávají, platí se až na konečné. V Termě
autobus zaparkuje a jde si zahrát karty s místními stařečky. Těm
musí být víc než devadesát sedm, říkám si v duchu, možná víc,

možná míň, nevědí to určitě ani oni sami. Niko startuje a několik
trpělivých nastupuje. Cesta není dlouhá. Do Ayios Kyrikos jsou
to jen tři kilometry. Rozjíždí se. Pomalu. Za chvíli opět hraje se
stařečky karty.
Když se kolem půl třetí zavřou obchody a lidé odpočívají pod
žhavými paprsky odpoledního slunce, nikdo přesně neví, kdy opět
otevřou. K večeru, ale možná i později. Krása odpočívá v tichu
zavřených obchodů. Tato jistota pomalosti, tato jistota nejistoty
je vzrušující. Osvobozující. V této pomalé jistotě vidím Krásu, o
které dnes hovořila Afrodité: chceš mě vidět? Chceš mě opravdu
uvidět? Sedni si a mlč. Naslouchej. Otevři oči. Pozvolna je otevírej.
Dívej se. Pomalu poslouchej, jak ševelím. Cítíš mě? Voním v tvé
blízkosti. Jsem hmatatelná. Jen si sáhni. Lehce. Dotkni se mě.
Nepospíchej. Mizím mezi prsty, jen abych se zjevila za rohem.
Jsem. Tvá. Zcela. Najdi si mě.
Ostrov Ikaria je ojedinělou geografickou, historickou i estetickou
zkušeností. Pokud vanou silné větry od jihu, moře je na této straně
ostrova klidné. Na severní straně bouří silné vlny, ale nefouká.
Pokud se směr větru promění a fouká silný vítr severní, moře
zde je klidné, ale na jižní straně moře bouří, i když zase zde vítr
nefouká. Rozeklané pobřeží okolo celého ostrova nikdy nelákalo
k jejímu lehkému osídlování. Ukotvit loď bylo vždy odvážným
činem a tak se pirátské i otomanské lodě ostrovu vyhýbaly a lidé
zde žili v relativním klidu. Žili pomalu, vysoko v horách, ukryti
v bezpečí a zeleni stromů. A to je další překvapení. Ostrov je
plný zeleně. Porosty stromů a keřů se díky vydatným dešťům
a řekám šplhají do míst, kde na jiných egejských ostrovech je
již pouze suchá vegetace a skála: dostatek zdravé vody, čerstvá
zelenina a ovoce, které si obyvatelé pěstovali a stále pěstují ve

svých prostých zahradách obehnaných kamennými ploty, zdravé
vepřové, kozí i jehněčí maso, dostatek pohybu, téměř neustále se
musí chodit nahoru a pak zase dolů, komunitní život vzájemné
pomoci a prožívaní společných životních příběhů, chutné domácí
víno a nezbytné olivy, toto jsou jen malé, nicméně podstatné
prvky, které přispívají k zajímavému úkazu, kterým se ostrov
v posledním období proslavil. Lidé se zde dožívají v průměru o
deset let více než jinde na egejských ostrovech, ale i v evropském
či světovém měřítku. Ikaria patří do míst tzv. blue zones (více na
http://www.bluezones.com). Jsou to místa, která v sobě skrývají
tajemství dlouhověkosti, ale toto tajemství si, zdá se, pro jistotu
nechávají pro sebe. Je však otázka, jestli dnešní mladí lidé budou
žít stejným rytmem, zdravě, v klidu a každodenní pomalosti jako
jejich stoleté stařenky a stařečci.
Ostrov je také půvabný minimálním počtem hotelů, které by
nabízely turistům své služby. Jsou tu, ale jakoby mimochodem,
jakoby se místní k nim ani moc nechtěli hlásit, ano jsou tu, ale
kdyby tu nebyly, možná by to bylo ještě lepší. Návštěvníci i
turisté jsou převážně Řekové z Atén, ale i jiných řeckých měst.
V obchodech neuvidíte kýče mezinárodního turistického ruchu,
ceny jsou mírné, taverny nabízí speciality místní kuchyně čerstvě
připravené z čerstvých ingrediencí. Malé městečko Therma je
především lákavé svými radonovými lázněmi, prameny zde léčí
již z dob římských, v nedaleké skále se nachází horké koupele,
vířivky a nezbytný turecký hamam. Trpělivě sedím v horké jeskyni
a rozehřívám své myšlenky i tělo horkými prameny, které stékají
po kamenných stěnách a mizí v podzemí těchto originálních
geologických lázní.
Ale nejlíp je mi u stolu v nedaleké taverně, se skleničkou vína a
knihou řeckých mýtů a Eleuzínských mystérií, zde sedím každý
den, dívám se na oblázkovou pláž a molo a několik zakotvených
lodí v malém zálivu. U kamenného mola je zakotvená rybářská
loď a její majitel, již starší a urostlý a naprosto nezpochybnitelný
Řek Zorba, suší na molu své žluté, rozprostřené sítě. Z rádia slyším
nezaměnitelnou skladbu Zorbas slavného hudebního skladatele
Mikise Theodorakise, stále živou legendu řecké přítomnosti i
nelehké minulosti: pobýval zde na ostrově jako mladý vyhnanec po
občanské válce. Jak vzpomíná, i zde se formovalo jeho sebevědomí,
jeho trpělivost i jeho odlévání nalezené krásy v hudební paletě tónů,
které ve svém poselství letí výš a dál než křídla nešťastného Ikara.
A tak zde u stolu sedím každý den v dobré společnosti: Zeus a
Afrodité, Mikis a Zorba, Daidalos a Ikaros. Den se však nachýlil
a Zorba vyplouvá na moře. Uvidím ho ještě? Uslyším ještě jeho
píseň?
Až vás přestanou bavit přeplněné dálnice, nemožnost zaparkovat
v postranních ulicích, předčasné či presidentské volby, stresující
pohled na své klesající akcie a úrokové míry bankovních účtů nebo
zoufalý pohled na lidské bytosti upřeně zírající do propasti svých
chytrých telefonů, až se budete chtít (alespoň na chvíli) zastavit
a načerpat olivový vzduch, napít se zdravé vody, zklidnit své
sebevědomí, trpělivě uspořádat myšlenky, obdivovat krásu žluté
židle s příslibem dlouhověkosti, vydejte se ke spalujícímu slunci
i do stínu zelených stromů tohoto ostrova. Zde se zaposlouchejte
do ševelení bájného příběhu, které dalo jméno tomuto ostrovu
v Egejském moři, jehož mladý a krásný a sebevědomý a přesto tak
tragický hrdina nám všem (ve svém osvobozujícím a odvážném
letu ke slunci) poskytl místo k trpělivému přemýšlení o síle a
potřebě snu, stejně tak jako o nutnosti a kráse činu v poloprázdné
taverně naší všední každodennosti.
Text, foto: Karel Foustka, 29. září, 2015
***

Z došlé pošty

Milá paní Blažková.
Píšete, že se stydíte, že naše státy uprostřed Evropy, odmítají
uprchlíky v současné situaci stěhování národů. Pokud vím, tak ČR
před časem přijala spoustu Vietnamců, o Slovensku nevím. Bez
ohledu na odlišné etnikum, rasu, jazyk, histori a tradice, Vietnamci
se v ČR zabydleli, asi spokojení, a Češi rádi u nich nakupují. S nimi
nebyly žádné problémy.
Dovolte, abych Vám vysvětlila, proč lidé a národy nechtějí přijímat
utečence z Blízkého Východu. Vy jste si jistě po příjezdu do Kanady
nevymiňovala, že Vaši synové se budou oblékat jinak, než jejich
spolužáci, a že je učitel musí uvolňovat z vyučovací hodiny pro
religiozní ceremonie. Nedělala jsem to ani já, byly jsme rády, že
nás Kanada přijala.
Noví emigranti z Blízkého Východu však čekají, že se přizpůsobíme
my jim. Finální cíl pro ně je buďto nás vyvraždit, nebo aspoň si
nás kompletně podrobit. Samozřejmě, že ženy a děti trpí nejvíc.
Připustíme li kulturně civilizační změny, budou naše vnučky a
pravnučky brzy v podobné situaci. Běžte se podívat jinam po Evropě,
třeba do Paříže. Tam je dnes nebezpečno. Co nám morálně pomůže
zapírat si to? To je vždycky jen ta první, jedna loď na obzoru, kterou
zpozorovali Aztékové, a jen dva Germáni, Horst a Hengis, které si
keltská Britanie pozvala na pomoc proti nepřátelům. Je hezké a
chvályhodné pomáhat potřebným, ale k tomu je nutné, aby pomáhající
osoby nebo národy zůstaly naživu.
Hana Smithinová
***
Vážená redakce,
Právě jsem se chystala napsat, jak se mi líbila série cestopisů Nadi
Humlové o Uzbekistánu a o jiných místech střední Asie, kam se ani
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dnes hodně lidí nepodívá. Vtom však vyšlo nové číslo Satelitu a
v něm další příspěvek, kde pí. Humlová nadává „rasistům“, jakoby
chtěla, aby se Evropa brzy podobala nějakému středoasijskému
muslimskému „stánu“ nebo chalífátu. Tím se dostáváme k „citově“
laděné reportáži p. Foustky o setkání s migranty při plavbě na trajektu.
K tomu jen pár otázek: Když jsou tito uprchlíci tak vzdělaní, jak
často slyšíme,   proč nevědí, kde je Česká republika? A že k nám
nechtějí? Jeden by myslel, že člověk, který utíká před válkou, bude
rád za první zemi, kde najde klid.
Jaroslavu Blažkovou dojal záběr ženy s dětmi. Škoda, že neviděla
záběry poházeného jídla, a klipy z nádraží,  jak „migranti“ vztekle
házejí balíky s vodou do kolejiště. Toto vyplýtvané jídlo a voda
pochází od neziskovek, financovaných  z peněz daňových poplatníků
- i těch českých a slovenských, za které ona se tak „urputně“ stydí.
Ale „mainstreamy“ tohle, pravda, neukazují. Není pí. Blažkové divné,
že migranti radši jdou přes „půl zeměkoule“, a někam blíž, do zemí
se stejnou kulturou, jazykem a náboženstvím? A nevšimla si, že
papež František skoro nikdy nepoukazuje na utrpení a vyhlazování
křesťanů na středním východě? Největší zástupce křesťanstva by měl
dělat větší bugr.  Chci p. Blažkovou potěšit - na země Visegrádské
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čtyřky může být naopak hrda, protože tyto národy si ještě zachovaly
určitou ostražitost a jsou citliví na propagandu.
B. Sherriffová - Mississauga ON
***
Odpověď redakce: Hysterie, které se snažíme čelit ohledně imigrace
do ČR je naprosto iracionální. V prvním pololetí roku 2015 požádalo
v ČR o azyl 635 cizinců, na Slovensku to bylo dokonce jen 70. To
znamená 26 imigrantů na milion obyvatel v ČR a pět imigrantů
na Slovensku. Z toho ještě ne všichni jsou muslimové. Největší
příliv muslimského obyvatelstva do ČR byl v devadesátých letech
z Bosny a Hercegoviny. Někteří se vrátili, někteří odešli do jiných
zemí a někteří zůstali. Není s nimi nejmenší problém. Pokud se týká
reportáže Karla Foustky není nijak odlišná od ostatních svědectví,
které mohu číst v církevním tisku. Pokud někdo ze Sýrie neví, kde
je Česká republika, nevím kolik Čechů ví, kde leží třeba Togo, o
kterém se uvažovalo, v době vzniku Československa, že by mohlo Jeden z nich přikládám. Nevím, jestli se jednalo o recesistu, který
být naší kolonií. Internet nám velice často bohužel také přináší tuto fotomontáž vymyslel nebo islámobijce. Každopádně na tento
fotomontáže, které umožňují různé počítačové programy. Často podvrh naletělo hned několi tisíc lidí v ČR i v zahraničí.
Aleš Březina
tyto e-maily diskvalifikují dotyčného odesilatele nejen morálně, ale
***
hlavně intelektuálně.
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Pavelec zůstal jako kladenský sirotek,
Mrázek ničí střelce NHL

Radost mu pokazila noční domácí porážka s Philadelphií, jinak
však může být ostřílený brankář české hokejové reprezentace
Ondřej Pavelec spokojený. S úspěšností zákroků 91,84 procenta
je mezi gólmany v NHL na 19. místě a jeho Winnipeg je v
Západní konferenci šestý. Činí se také mladý Petr Mrázek.

Ondřej Pavelec
Úspěšnost 92,80% ho řadí na 9. místo a jeho Detroit je ve
Východní konferenci osmý.
Ondřej Pavelec táhl závěr minulé sezóny s kladenskými
parťáky Jiřím Tlustým a Michalem Frolíkem. Od léta však ve
Winnipegu osiřel.
Zůstal jste v týmu sám. Necítíte se jako sirotek?
Bylo skvělé mít v mužstvu dva kamarády Frolíka a Tlustého,
vždyť se známe od dětství. Ovšem situaci, kdy jsem byl sám,
jsem už také zažil a jsem na ni zvyklý. Tady je dobrá parta, takže
si nestěžuji. A třeba někdo přijde...

Můžete čerpat z bohatých zkušeností. V NHL jste odchytal
okolo tří set padesáti zápasů.
Každý zápas je jiná zkušenost. Jsem rád, že se držím delší
dobu na určité úrovni. Věřím, že další utkání ještě přibydou
a posunu se dál.
Není obvyklé, že je brankář v jediném týmu od okamžiku,
kdy byl draftován...
Je to pravda. Sám nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Jestli
o mě tolik stojí, nebo jestli mě nikdo jiný nechce... Každý hráč
vám ale řekne, že je lepší být ve známém prostředí. Není ideální
každoročně měnit způsob života. Někdy za to hráč ani nemůže
a je vyměněn. To je hokejový život. Zatím to neřeším, protože
mně končí smlouva až příští rok.
V minulé sezóně jste se dostali poprvé do play off. Jak
hodnotíte začátek nového ročníku?
Výborně, podařilo se nám na začátku sezóny několikrát vyhrát.
Máme těžkou divizi a každé dva body jsou důležité.
Spokojený může být také Petr Mrázek v Detroitu. Třeba v utkání
v Torontu přišel o čisté konto až minutu před koncem normální
hrací doby a dokonce ve středečním zápas zdeptal Ovečkina,
když Detroit vyhrál nad Washingtonem 1:0
V Torontu jste byli na ledě hned tři ze severní Moravy. Vy
a domácí obránce Roman Polák z Ostravy a váš spoluhráč
Jakub Kindl ze Šumperka. Není to konkurence kladenské
dynastii...?
Je to skvělé, nejen že hrajeme spolu, ale i proti sobě. Občas
jdeme spolu den před utkáním na večeři.
Jak vám vyhovuje, že se střídáte v brance s Jimmy
Howardem? Máte stejný počet sehraných zápasů, téměř
stejné procento úspěšných zásahů a téměř stejný průměr
obdržených branek na zápas...
Jsem rád, že se takto můžeme střídat. Je mi třiadvacet a chytat
každý druhý zápas je skvělé, zvláště když jde o střídání s tak
vynikajícím brankářem. Má to své výhody, ale přesto nevím, co
se stane, a musím být připravený na každý zápas.
V NHL jste vy, Ondřej Pavelec a Michal Neuvirth z Čech
a Jaroslav Halák ze Slovenska. Sledujete výkony ostatních
brankářů?

Naše internetové stránky

Satellite 1-416
Výběr z článků v našich novinách.
Aktuální vždy v den vyjití novin.
satellite1-416.com
zpravy.ca
zpravy.org
spravy.ca
***
Toto číslo v PDF
www.11.satellite1-416.com
www.11.zpravy.ca
www.11.spravy.ca
***
Kalendář
Co se připravuje
v krajanské komunitě v Kanadě
kalendar.satellite1-416.com
kalendar.zpravy.ca
kalendar.spravy.ca
***
Nové divadlo
O jednotlivých představeních
Nového divadla v Torontu
divadlo.zpravy.ca
***
NHL
Zpravodajství z NHL
nhl.zpravy.ca
Zvukové zpravodajství z NHL
hokej.zpravy.ca
***

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

Danforth Ave.
Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

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

Petr Mrázek
Ondru i Michala samozřejmě sleduji. Myslím, že předvádějí
vynikající výkony a drží své týmy nad vodou.
Aleš Březina (Toronto), Sport.cz
***

Air Canada Rouge starts flying non stop to Prague the 29th of May to
the 29th of September 2016.
Departures to Prague are Wednesday, Friday and Sunday, and Prague
to Toronto would be Thursday, Saturday and Monday.
Fights are available for booking now, and fares starting from $879.00
tax included.

Když Trottier zářil, byl
Kindl ještě v plenkách

Hodně nečekaného hrdinu měl noční duel mezi hokejisty

Toronta a Detroitu. Obránce Jakub Kindl v třetí minutě
prodloužení při hře tři na tři získal puk ve vlastní třetině, projel
jako nůž máslem přes celé kluziště, dostal se před brankáře
Reimera a pod klacek zavěsil. O výhře Rudých křídel 2:1
v prodloužení rozhodla jedna z nejhezčích branek v NHL v
poslední době! Obránce ze Šumperka byl vyhlášen jedinou
hvězdou večera. V NHL se většinou vyhlašují tři nejlepší hráči,
ale poslední utkání před uváděním nových členů do Síně slávy
předává jedna legenda - tentokrát Bryan Trottier - pouze jedno
ocenění. Připadlo právě Jakubu Kindlovi za nádhernou branku v
prodloužení, která rozhodla utkání dvou týmů z originální šestky.
Jakube, jaký to byl pocit, když vám Bryan Trottier předával
cenu jako nejlepšímu hráči utkání?
Znamená to pro mě hodně, když mi taková legenda předává tuto
cenu. To se nestává každý den.
Pamatujete se vůbec na útok Mike Bossy - Clark Gillies Bryan Trottier nazývaný Trio Grande?
To jsem byl ještě v plenkách, ale od té doby, co zde hraji, znám i
slavnou historii a postavy Islanders z osmdesátých let... (úsměv)
Jak se jako hráč utkání cítíte?
To je to poslední, co bych očekával. Pro mne jsou důležitější
dva body.
Váš vítězný gól byl přece parádní...
Při hře tři na tři se mi otevřela obrana. Měl jsem před sebou hodně
prostoru a viděl, co se děje. Stále jsem se díval, kam rozehrát. A
najednou jsem byl sám před brankou, a tak jsem vystřelil nahoru.
Jak se vám vůbec hra tří proti třem v prodloužení zamlouvá?
Je zajímavější jak pro fanouška, tak i pro hráče. Na ledě je hodně
místa. Předtím jsme hráli tři na tři ve Vancouveru. Tam asistoval
při vítězné brance náš gólman Petr Mrázek. Je velice šikovný
při hře s hokejkou. Dokáže najít volného hráče.
Máte v mužstvu pět Švédů, jednoho Fina, jednoho Rusa,
dva Čechy, dva Slováky...
Však se také snažíme hrát evropský hokej. Pamatuji se, že
Švédů v Detroitu bylo jeden čas okolo deseti, takže tohle není
nic nového. Dorozumíváme se pochopitelně anglicky.
Umíte také něco švédsky?
Ale ano, nechci to však opakovat...
A Švédové umí něco česky?
Asi jako já švédsky... (smích)
Aleš Březina, Toronto, Sport.cz
***

Tabulka české Synot ligy po 13. kole: 1. Sparta 29,
2. Plzeň 29, 3. Mladá Boleslav 27, 4. Liberec 23, 5.
Brno 21, 6. Slavia 20, 7. Jablonec 19, 8. Teplice 17, 9.
Zlín 17, 10. Příbram 17, 11. Slovácko 17, 12. Dukla
15, 13. Olomouc 11, 14. Bohemians 9, 15. Jihlava 9,
16. Ostrava 4.
Tabulka slovenské Fortuna ligy po 16. kole: 1. Trenčín
41, 2. Slovan 34, 3. Žilina 30, 4. Trnava 26, 5. Myjava 26,
6. Dunajská Streda 21, 7. Senica 21, 8. Ružomberok 18,
9. Zlaté Moravce 16, 10. Michalovce 14, 11. Podbrezová
12, 12. Skalica 10.
***
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Jak prodat dům nebo kondo?
Rosti Brankovský, který má hodně zkušností s prodejem,
to může udělat za vás.
Jak koupit dům nebo kondo?
Když vidíte inzerát nebo nápis Dům na prodej.
Rosti Brankovský vám ho může ukázat.

Jsem tu pro vás!
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