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U-R-U a Bílá nemoc
Když jsem viděl počátkem roku divadelní hru Julie Lederer
na motivy Čapkovy předlohy R.U.R., byl jsem přesvědčen o
tom, že nemůže být aktuálnější hra. Dnes počátkem března
2020, mám pocit, že Bílá nemoc je ještě aktuálnější.
Dne 4. únoru 2020 jsme mohli vidět Trumpův chvastounský
Projev o stavu unie. Dověděli jsme se, jak americká města jsou
dnes bezpečnější a jak země vzkvétá. Přitom za leden a únor
bylo ve Spojených státech 55 případů hromadné střelby, při
kterých zahynulo 74 lidí a bylo raněno 199 dalších. Nechyběly
ani scény z reality show. Trump vrátil rodině otce, o kterém
rodina neměla v Afganistánu delší dobu zprávu a najednou se
objevil na scéně. Matka pláče a nejedno oko v sálu nezůstane
suché. Jindy se Trump vysmívá pravdě a senátorům, kteří
hlasovali podle svědomí. Republikánského senátora Mitta
Romneyho pokládá za Jidáše. Těm, kteří jsou proti němu
slibuje odplatu. Chvastá se, že ekonomie roste a roste. Klade
důraz na zbrojní průmysl a odjede dělat obchod s tímto artiklem
do Indie, kde jsou v tu dobu vážné náboženské nepokoje.
Jak je to podobné projevům komunistických prezidentů a jak
je to odlišné od novoročního projevu Václava Havla v roce
1990, který tvrdě řekl, že země nevzkvétá.
Mezitím však vypukla bílá nemoc. V roce 2020 je to
COVID 19. Prezident Trump to zpočátku pokládá za intriky
tisku a demokratů, ale trochu ho vyděsí, když ekonomika
neroste a pověří bojem proti bílé nemoci ne příliš bystrého
viceprezidenta Michaela Richarda Pence. Někdy dochází
až k humorným situacím. Trump se ptá odborníků, jestli by
nemohli lidi očkovat proti chřipce. Když dostane odpověď,
že by to nefungovalo, tak Trump se zeptá: „A co dát jim
silnější injekci?“

Julia Lederer - U-R-U 					

Jsme nyní v situaci, kdy hledáme dr. Galéna. Otázkou je, jestli
by byl tak eticky zdatný, že by léčil hlavně chudé. Senátor
Bernie Sanders, který měl předvolební heslo Zdravotnictví
pro všechny, vypadá, že bude vyšachován a Joe Biden občas
neví, kde se právě nachází. Jedna věc je dnes jistá. V lednu
2021 nebude v Bílem domě mladý prezident. Ale víme my,
co bude v lednu 2021.
Karel Čapek napsal prorockou hru o Rossumových
univerzálních robotech v roce 1920. Původní světová premiéra
měla být v Národním divadle v Praze, ale uskutečnila se zde
se zpožděním až 25. ledna 1921. Ochotnický soubor Klicpera
se o odkladu nedověděl a tak se světová premiéra uskutečnila
v Hradci Králové již 2. ledna 1921.
Po sto letech se kanadská autorka českého původu Julia
Lederer, vrací opět k této hře. V jejím konceptu je Univerzální
robotská unie (U-R-U). V čteném představení v Harbourfront
Centre Theatre jde o aktualizaci Čapkovy hry.
Zajímavostí je, že slovo robot však není od Karla Čapka, ale
od jeho bratra Josefa. Karel chtěl umělé lidi určené k práci
nazvat labor, ale připadalo mu to příliš umělé, Josef prý
zamumlal: „Tak jim říkej roboti!“
V Čapkově hře se krásná Helena Gloryová provdá za ředitele
Harryho Domina. V Ledererové verzi je Harry Domino
nahrazen ženskou postavou Dominatora (otázkou je, jestli
toto jméno nepochází od stejné přezdívky Dominika Haška).
Jestliže u Čapka Helena žádá dr. Galla, aby robotům dal bolest
a emoce, u Ledererové lidi pod vlivem iPadů emoce ztrácejí a
stávají se roboty. Takže během hry v jistém okamžiku ztrácíme
schopnost rozlišit, kdo je robot a kdo je člověk.
V původní verzi zůstane pouze poslední člověk - zedník

Foto: Tanja Tiziana

Alquist, který má pitvat k vědeckým výzkumům robotku
Helenu (jmenovkyně Heleny Gloryové, kterou roboti při
vzpouře zavraždí). Do ní se zamiluje robot Primus a nabízí
se místo ní. U Čapka se stává člověk člověkem tím, že
miluje, že se dokáže obětovat pro druhého. Čapek se v závěru
vrací k Bibli a cituje kapitolu o stvoření světa z První knihy
Mojžíšovy. Ledererová je v tomto ohledu pesimističtější.
Přesto má láska své místo.
***
Dostali jsme se do závěrečného 30. ročníku vydávání novin.
Letos vyjdeme čtyřikrát a tím zaokrouhlíme na 600 počet
jednotlivých čísel od roku 1991, kdy vyšlo první číslo a zároveň
to bude 40 let, co jsem začal pracovat v exilových novinách,
protože v září 1981 jsem se stal redaktorem Nového domova,
kde jsem pracoval až do roku 1990.
Počátky Satellitu byly velice skromné. Jednalo se o
osmistránkový měsíčník, tiskárna a pošta se zaplatily kreditní
kartou a čekalo se, jestli se vybere tolik peněz, aby bylo na
zaplacení výdajů. Kritický byl druhý rok. Ochablo nadšení
ze sametové revoluce. Některým čtenářům se nelíbila kritika
Václava Klause, který byl na vzestupu a megalomansky toužil
po ekonomickém zázraku, který se dostavoval jen velmi
pomalu. Rozpad Československa a privatizace byly něčím,
co hýbalo společností.
Mezitím se ze Satellitu stal čtrnáctideník a začal vycházet na
dvanácti stránkách. V předinternetové době přinášel zprávy z
Česka i Slovenska. To bylo možné díky tomu, že jsme dodávali
zprávy z NHL a na oplátku Jan Hrabina posílal faxem nebo
systémem z počítače do počítače české a slovenské zprávy.
Další změnou byla digitální fotografie koncem minulého
století. Ze začátku celkem primitivní. Rozlišovací schopnost
byla minimální, ale přesto Satellite byly jedny z prvních novin,
které digitální fotografii začaly používat. To bylo před více
než dvaceti léty.
Další změna přišla v roce 2001, kdy jsme začali vycházet na
internetu. První internetové vydání bylo 15. listopadu 2001,
čili téměř před dvaceti léty. Novinkou bylo, když se začaly
noviny do tiskárny Korea Times posílat v PDF formátu. První
vydání v PDF formátu lze nalézt 24. července 2003. Tehdy
byly jedním z hlavních sponzorů ČSA, které létaly přímo z
Toronta do Prahy.
Jenže internet také znamenal úbytek čtenářů. Stále více
odběratelů začalo dávat přednost bleskovým zprávám na
internetu. Bylo možné poslouchat rozhlas i televizi přes internet,
což znamenalo pokles čtenářského zájmu. Ze začátku to ještě
nebylo tak citelné, ale stále více jsme byli nuceni soustřeďovat
se na lokální zprávy, film, divadlo, nhl…
Pro čtenáře bylo důležité vědět to, co se připravuje v naší
komunitě, ať již to byly filmové festivaly – TIFF, téměř
každoročně plzeňské Finále, EUFF či Karlovarský filmový
festival, který jsme navštívili dvakrát. Dopředu jsme
informovali o programu Nového divadla, o Nokturnech v městě
nebo na Masaryktownu. Přinesli jsme rozhovory s významnými
osobnostmi kulturního života, s filmovými režiséry, herci,
hudebníky. Vzpomínám na rozhovor s operní pěvkyní Evou
Urbanovou, Ivanem Ženatým či Emilem Viklickým a Lubošem
Andrštem.
Dostali jsme se do závěrečného ročníku vydávání Satellitu.
Letos, když Pán Bůh dá, vyjdeme tedy čtyřikrát a tohle je
první - jarní.
Aleš Březina
***
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Nové divadlo

O jednotlivých představeních
Nového divadla v Torontu
divadlo.zpravy.ca
***

NHL

ČESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUŽBY
V TORONTĚ
Římsko-katolický kostel sv. Václava (R.C.
Church of St. Wenceslaus), 496 Gladstone Av.,
Toronto, Ont. M6H 3H9. Internet: www.katolik.
ca. Bohoslužby: neděle v 10:30 (česky), pátek
19:00 (angl.). Duchovní správce: Ján Čukaš.
Tel.: 416/532-5272.
Rímsko-katolický kostol sv. Cyrila a Metoda
(R.C. Church of St. Cyril and Methodius),
5255 Thornwood Drive, Mississauga, Ont. L4Z
3J3. Slovenská omša: Nedeľa: 11:00, útorok,
streda. a piatok: 19:00, 1. so 18:00. Anglická:
Nedeaľa 9:00, sobota: 17:00. Pondelok a štvrtok
9:00. Farár: Grzegorz Nowicki. Tel.: 905/7121200, fax: 905/712-0974.
Slovenský grécko-katolický kostol sv. Marie
(Slovak Greek Catholic Church of St. Mary)
257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J 2W7. Tel.:
416/531-4836. Bohoslužby: 9:00 angl., 10:30
slov.
Slovenský evanjelický kostol augsburgského
vyznania sv. Pavla (Slovak Evangelical
Lutheran Church of St. Paul) 1424 Davenport
Rd., Toronto, Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/6589793. Rev. Ladislav Kozák, Bohoslužby:
nedel’a: 11:00.
Luteránsky kostol sv. Lukáša, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Dušan
Tillinger. Nejbližší bohoslužby: Sobota 4. 4.
2020 v 11:30
Moravští bratří (Moravian Brothers Church);
Bohoslužby pouze anglicky-neděle v 11:00.
7 Glenora Ave. Toronto, On. M6C 3Y2.
Tel.: 416/656-8661. Duchovní správce: Rev.
Rowan Simmons, e-mail newdawnmoravian@
bellnet.ca; www.newdawnmoravianchurch.org
Kat. bohoslužby mimo Toronto
Kingston: Kaple Newman House,
192 Frontenac Street. Nejbližší bohoslužby:
Bude oznámeno,
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiče: (Lyndale
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. Nejbližší
bohoslužby: Bude oznámeno.
Kat. bohoslužby mimo Ontario
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. Nejbližší bohoslužby: Bude
oznámeno.

Zpravodajství z NHL
nhl.zpravy.ca

***

Kopaná

fotbal.zpravy.ca
futbol.spravy.ca
***

Hokej v ČR a SR
hokej.zpravy.ca
hokej.spravy.ca
***

Česká televize Nová vize

vysílá nově v Ontariu vždy v sobotu v 21:00 hodin

opakování v úterý v 9:00, ve středu ve 3:00, ve čtvrtek v 12:00 a v sobotu v 6:00

na stanici OMNI 1
(V Torontu kanál 47/kabel Rogers 4, 169 a 520)
E-mail: novavize.ca@gmail.com
Adresa: 7-Auburn Ave. # 1, Toronto ON, M6H 2L6

Slovenský svet

je na stanici OMNI 1 v sobotu 10:30, opakování ve středu v 3:30.

Jak vyjdeme
v roce 2020
# 1 - 5. 3. 2020
jarní číslo

# 2 - 18. 6. 2020
letní číslo

Torontská odbočka ČSSK
Telefon: (416) 762-6846

Masaryk Memorial Institute Inc.

450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354

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

Tel.: 416-439-0792

Klub seniorů při Osadě svatého Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
se schází (kromě měsíců července a srpna)
každou první a třetí středu v měsíci ve 13 hodin,
před tím jsou od 12 hodin bohoslužby.

Satellite 1-416

jsou nezávislé noviny reflektující různé názory, které se nemusejí vždy
shodovat s názory redaktora těchto novin. Jsme přesvědčeni, že výměna
myšlenek a názorů slouží vzájemnému pochopení a porozumění. Zásadně
však neuvěřejňujeme články s rasistickým zaměřením, nepřátelské jiným
národnostem nebo náboženstvím a podporující násilí.
Našim úkolem není říkat čtenáři, co si má myslet, ale předat mu informace,
z kterých si může udělat svůj vlastní názor.
Přebírání původních článků a informací je možné, pokud se nezmění
charakter článku a pokud nebude porušena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
Všechny články v našich novinách musí být podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajů v nich uvedených.

# 3 - 24. 9. 2020
podzimní číslo

# 4 - 3. 12. 2020

zimní vánoční číslo

Financial
Kursovní lístek

100 Kč
1 CND $
1 EURO
1 CND $
1 US $
1 CND $

5,80 CDN
17,23 Kč
1,48 CDN $
0,68 EURO
1,34 CDN $
0,75 US $

1 CDN $
1 EURO
1 US $

17,15 Kč
25,34 Kč
23,05 Kč

Universal Currency Converter - 28. 2. 2020

ČSOB - 28. 2. 2020

Toto číslo jsme dali
do tiskárny

8. 3. 2020 v 16:00
Příští číslo vyjde:

18. 6. 2020

Uzávěrka: 11. 6. 2020

Goldberg Variations

Kalendář

Johann Goldberg byl mimořádně nadaný mladý klavírista, student u Johanna Sebastiana
Bacha, který hrával knížeti Hermannovi Carlovi von Keyserlingovi za jeho bezesných nocí.
Ten si objednal u Bacha hudbu k těmto nočním koncertům a Bach mu napsal variace, které
jsou vlastně začátkem novodobých dějin variací a zároveň jsou i jedním z nejkrásnějších
a největších děl svého druhu. Goldbergovy variace je cyklus klavírních skladeb Johanna
Sebastiana Bacha původně napsaných pro spinet. Jsou jedním z mála Bachových děl
vydaných ještě za jeho života. Z původnich vytisků vydaných v Norimberku v roce 1741,
se dochovalo pouze 19 výtisků tohoto prvního vydání.
Pro interpreta je toto dílo velmi naročné, protože obsahuje všechny technické problémy,
které vyžadují obrovský citový vklad a intelektuální nadhled.
Lado Frank
***

www.kalendar.zpravy.ca
11. 3. (st) 19:30
York University Chamber Choir
Mozart, Dvořák, Loomer a Zelenka
řídí John Holland
The Communities Recital Hall
112 Acolade, East Building, York University
***
20. 3. (pá) 20:00
21. 3. (so) 16:00 a 20:00
22. 3. 16:00
Přítel zesnulého
Režie Bohdan Zatovkaňuk
Nové divadlo v Torontě
Maja Prentice Theatre
3650 Dixie Rd. Mississauga
nove.divadlo@gmail.com
***
22. 3. (ne) 15:00
York University Chamber Choir
Mozart, Vivaldi a Dvořák
řídí John Holland
The Communities Recital Hall
112 Acolade, East Building, York University
***
29. 3. (ne) 10:00
Velikonoční trhy na Masaryktownu
***
29. 3. (ne) 17:00
Radka Hanáková
Nokturna v městě
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
***
5. 4. (ne) 19:30
Recital Elisabeth Legierské
Father Madden Hall
100 St. Joseph St., Toronto
***
26. 4. (ne) 17:00
Ivan Ženatý – housle
Dmitrij Voroblev piano
Nokturnaa v městě
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
***
3. 5. (ne) 17:00
Lenka Nováková a Josef Musil
Nokturna na Masaryktownu
Restaurace Praha
450 Scarborough Golf Club Rd.
Scarborough
***
5. 7. -25. 7.
Tábor Hostýn
Dětský tábor v Quebecu
Informace: (450) 465-4844
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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

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
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Nové divadlo odkládá o rok
hru Přítel zesnulého

Připravované představení našeho jubilejního padesátého roku se bohužel kvůli COVID -19
toto jaro nekoná. Dovolili jsme si pro vás připravit temné drama, odehrávající se na východ
od našich hranic. Chaotické a nejasné poměry nově se rodící demokracie ovlivňují chování
a myšlení lidí, kteří se snaží najít své místo v nových podmínkách.
V době svého největšího rozkvětu se stala největší mocností v Evropě. Sjednocena pod
vládou potomků dobyvačných Vikingů stanula Kyjevská říše jako mocnost konkurující
samotné Byzanci. Pak přišly vnitřní nesváry, nájezdy Mongolů a ze severu nekončící
expanze rodícího se Ruského impéria. Někdejší území Kyjevské Rusi se ocitalo střídavě
pod vládou či vlivem Litvy, Polska a Zlaté hordy. Největší část se postupně dostala pod
nadvládu rozpínající se moskevské říše čili Ruska – na jeho jihozápadním okraji. A právě
tato okolnost přispěla k tomu, že se této části začalo říkat „okrajina“, neboli Ukrajina.
V roce 1918 proběhl pokus o obnovení celistvosti tohoto území a vznikla Ukrajinská lidová
republika, která v krátké době (1921) podlehla armádě bolševiků ze sovětského Ruska,
zatímco většina západního území Ukrajiny se ocitla pod nadvládou Polska a Rumunska. K
obnovení nezávislosti Ukrajiny došlo pak až v roce 1991 po rozpadu SSSR.
Nová demokracie se potýká s temným dědictvím své tragické minulosti a náš hlavní
hrdina, překladatel Tolja, hledá nové životní jistoty. Slepá ulička beznaděje ho dožene až
na samý okraj zoufalství a naplánuje si vlastní smrt. Ozvěnou jeho osobního zápasu je
obnovený zápas jeho vlasti s úhlavním nepřítelem, Ruským impériem. Ani v jednom, ani
v druhém případě se nenabízejí snadná řešení.
Ani hra se nesnaží nabídnout řešení. Spíše, než to, nabízí hra lidsky chápavý pohled na
postoje a jednání postav, které se ocitají v nových a neznámých situacích. Pravda a láska se
pak často ocitají v ústraní, když začne jít o pouhé přežití. Zda hra končí happyendem, nebo
bude pokračovat sérií tragédií, to je otazník, který si bude muset zodpovědět divák sám.
Děkuji vám a těším se na vaši návštěvu v roce 2021!
Bohdan Zatovkaňuk
***

Český generální konzulát
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Czech General Consulate

Úřední hodiny:
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 09.00 ‑ 12.00
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Calgary, Alberta
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
850 - 10655 Southport Rd. SW
Calgary, AB T2W 4Y1
Tel.: (403) 269-4924, Fax: (403) 269-3939
E-mail: calgary@honorary.mzv.cz
Charlottetown, PEI
John Vaclav Steinsky
Honorary Consulate of the Czech Republic
17, Cameron Heights
Stratford, PE
Tel: +1 902 452 5900
Email: charlottetown@honorary.mzv.cz
Úřední hodiny – na základě sjednané schůzky
Montreal, Quebec
Honorary Consul: JUDr. Hynek Žikovský
2020 University, Suite 1920.
Montreal, QC Tel.: (514) 316-4383
E-mail:montreal@honorary.mzv.cz
St. John´s, New Foundland a Labrador
Gary Gerard Concoran
Honorary Consulate of the Czech Republic
10 Fort William Place
St.John´s. NL, A1L1V3
Tel: + 1-709-782-2299
Email: st.johns@honorary.mzv.cz
Úřední hodiny – na základě sjednané schůzky
Vancouver, BC
Honorary Consul:
Karel Večeřa Galland P. Eng
E-mail: czechconsulbvcr@gmail.com
adresa: 1700-200 Granville Street,
Vancouver V6C 1S4
úřední hodiny: každý pátek 13:00-15:00

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

2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz
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Victoria, BC
Honorary Consul: Jim H. Reed
2555 Cotswold Road
Victoria, B.C. V8R 3S3
tel.: 1-250-360-7418,
E-mail: jim.synachor@gmail.com
Honorary viceconsul: Lenka Storzer
1652 Mountbatten Place,
Victoria, BC, V8S 5J9
tel.: 1-250-888-1974
E-mail: victoria@honorary.mzv.cz
úřední hodiny jsou vždy první středu v měsíci,
12:00 - 15:00
Winnipeg, Manitoba
Vladimír Hlas
Honorary Consulate of the Czech Republic
5 Terracon Place,
Winnipeg, Manitoba, R2J4B3
Tel: +1 204 505 0844
Email: winnipeg@honorary.mzv.cz
Úřední hodiny (nutno domluvit schůzku) –
druhé úterý v měsíci 15:00-18:00

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Calgary, AB:
Eva Hadzima, Honorary Consul
Consular Office of the Slovak Republic
450 Pine Creek Road
Heritage Point, AB, T1S4J9
Tel.: 403-266-2760; fax: 403-256-1413
email: evahadzima@skconsulate.ca
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Montreal, QC
Dezider Michaletz, Honorary Consul
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
Toronto, ON
Michael Martincek, Honorary Consul
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
Tel.: 647/290-9304 fax: 905/898-0166
slovakconsulateto@gmail.com
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC
Pavol Hollosy, MBA, Honorary Consul
8691 Allison Street, Richmond, BC
Tel.: 604.277.5774 • Cell: 604.910.4565
Fax: 604.277.5774 E-mail: phollosy@gmail.com
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Music

Josef Svoboda obdržel
Řád Kanady

V loňském roce obdržel Josef Svoboda Řád
Kanady za svoji vědeckou činnost obzvláště v
ekosystému v oblasti polární tundry. Pochází
z Moravy, maturoval na střední škole v roce
1948 a začal studovat biologii na Masarykově
univerzitě v Brně. K přírodě přilnul jako
skaut. Když mu bylo dvacet let byl zatčen
pro protistátní činnost a uvězněn. Pracoval
v uranových dolech, byl rovněž vězněn v
Leopoldově. Během této doby se vzdělával
ve filosofii u katolických duchovních. V
roce 1958 byl propuštěn z kriminálu a ve
věku 37 let, během Pražského jara emigroval
do Kanady, kde dokončil vzdělání na
University off Western Ontario a doktorát
získal na University of Alberta. Následovala
dvaadvacetiletá kariéra učitele na Torontské
univerzitě. Prozkoumal Nunavut a severní
Kanadu. Studoval vliv globálního oteplování
na rostliny v polárních oblastech. Nyní je
profesor emeritus na Torontské univerzitě a
o svém životě napsal autobiografické knihy
Wine from Raisins, A Life Transformed
through Communist Gulag to Canadian
Arctic.
ryd/abe
***

March 5, 2020

Nokturna s Dixelandem

V neděli 24. února 2020 oslavila jednodenní existenci věčně mladá kapela Czech Slovak Dixieland v Torontu, vystoupením v rámci
programu Nocturnes in the City. Za 19 sezón Nocturen dixieland ještě nebyl na jídelničku a tak pro mnohé naše příznivce to byla
novinka stylu muziky, do kterého jsme se vypravili. Jak se ukázalo volba to byla správná, všichni hosté byli nadšení. Na pódiu, v hale
kostela sv. Václava byla velká hudební jízda, během které vystoupili také nečekaní hosté jako zpěvačka Lenka Nováková a opravdu
nečekaně Jirka Grosman.

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

Další překvapení byl klarinetista Oscar Kay, patří k hvězdám jazzového nebe v Torontu. Milým hostem vystoupení byla jedna z
nejlepších současných jazzových zpěvaček z Torontské hudebni scény Elisabeth Martin, kterou jsme poslouchali před dvěma lety na
nezapomenutelném vánočním show. Spolu s kapelnikem Miro Letkem a jeho trombónem, jsme se zaposlouchali do trubky Andreje
Saradina, klarinetu Jirky Hájka, piana Pepy Musila a Abbey Sholzbergovy basy. Hrál na tolika českých akcích, že ho můžeme klidně
považovat za českého muzikanta. Jako hosté vystoupili Doctor Mike Walmsley na banjo, Cam Jobon na bicí a v kloboučku Toby Huges
na saxofon. Hudebníci si získali posluchače vedle nesporné kvality pozitivní energií a emotivním prožitkem vkládaným do produkce
jednotlivých skladeb, zvláště při zdixielandovanych moravských a slovenských národních písničkách.
Miro, neuvěřitelné co dokážeš s lidovým nápěvem. Bravo!
Záznam z koncertu bude na TV NovaVize a čátečně na naší website. Neuběhlo ani 24 hodin a už máme několik žádostí na
opakování vystoupení torontského Česko-Slovenského Dixielandu.
Porozmyslíme a připravíme a dáme vědět.
Text Laďo Frank, nocturnesinthecity.ca - foto: abe
***

Cinema
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Překvapivá oscarová noc

Oscarový film Parazit
Vyhlášením vítězného jihokorejského snímku Parazit se
skončilo 92. udílení Oscarů v Dolby Theatre v Los Angeles,
kde se hodnotily nejlepší filmy za rok 2019.
Vítězný film Parazit dostal celkem šest nominací a čtyřikrát
dostal zlatou sošku. Ocenění za tento film si odnesl i Pong
Ču-ho za nejlepší režii, a spolu s Han Jin-wonem získal i
první cenu za scénář. Film byl rovněž ohodnocen jako nejlepší
cizojazyčný film.
O filmu Václava Marholda Nabarvené ptáče jsme psali ve
zpravodajství z TIFF a musím říci, že jsem si oddechl, když
se nedostal do závěrečného kola, protože tak špatný český
film jsem již dlouho neviděl. V nominaci na cizojazyčný film
zůstali kromě Parazita (Jižní Korea), Bídníci (Francie), Bolest
a sláva (Španělsko), Země medu (Severní Makedonie) a Boží
tělo (Polsko). Při tom Antonio Bandera byl rovněž za film
Bolest a sláva nominován i na hlavní hereckou roli a Země
medu soutěžila i v kategorii dokumentu.
Musím přiznat, že jsem měl po shlédnutí vítězného snímku
dobrý pocit, i když jsem byl zklamán, že se do závěrečného
kola nedostaly dva vynikající filmy Hidden Life (Skrytý život)
a film Destina Daniela Cretona Just Mercy (Pouze milost) s
vynikajícím Jamie Foxxem. Léta můžeme slyšet o tom, že mezi
nominovanými filmy nejsou filmy s afroamerickou tématikou.
Tentokrát zde byl takový film, který zasluhoval ocenění, ale
nikoliv kvůli tomu, že se jedná o film z černošského prostředí,
ale prože je to skvělý film, jdoucí do hloubky. Příběh mladého
černošského právníka podle skutečné události, který jde hájit
nespravedlivě odsouzené k trestu smrti na jihu Spojených
států. Oba filmy pojednávají o lidském svědomí a o boji za
spravedlnost. Multikulturalismus tedy zachraňovala Jižní
Korea.
V češtině je film uváděn jako Parazit, podle mne by se spíše
hodilo množné číslo Paraziti. Kdo jsou vlastně paraziti? Bohatá
rodina, která má pouze peníze, ale jinak je krajně neschopná,
počínaje otcem a konče dětmi, která nerozlišuje mezi poctivými
lidmi a podvodníky, kteří se mafiánsky dostanou do jejich domu.
Podobenství velice přesně zobrazuje Donalda Trumpa, který
dosazuje do nejvyšších pozic ve státě své přátele a známé, pod
záminkou, že má právo, aby zde byli lidé, kterým důvěřuje. I
když se jedná o komedii, jedná se o daleko závažnější zobrazení
současné společnosti.
Trochu mne zklamal film Pedra Almodovára Bolest a sláva
(Dolor y glorya). Slavný filmový režisér Salvator Mallo posbíral
za svou kariéru mnoho úspěchů. Nyní je v tvůrčí krizi a cítí
prázdnotu. Vzpomínkami se vrací do dětských let. Myslí na
svou první lásku a následný rozchod, první opojení a utrpení.
Ve filmu je vystižen jeho krásný vztah s matkou a v okamžiku,
kdy zemře, objeví se těžko nahraditelná prázdnota.
Polský film Jana Komasy Boží tělo o delikventovi, který je
podmínečně propuštěn z vězení a stane se falešným duchovním
v opuštěné části Polska. Příběh trochu připomíná film Evalda
Schorma podle Josefa Škvoreckého Farářův konec. Režisér
po představení v Torontu tvrdil, že se jedná o skutečný příběh,
který se objevil v polském tisku.
Málokterý román byl tolikrát zfilmován jako Bídníci od Victora
Huga. Autoři posledního filmu zasadili děj do roku 2005, kdy
byly v Paříži nepokoje.
Osobně bych dal přednost makedonskému filmu Honeyland
– Země medu. Hlavní hrdinka, ne příliš pohledná sběratelka
medu divokých včel v makedonské poušti, má zdravý rozum
a ví, že nesmí divoké včely připravit o všechnu úrodu. Vždy
jim polovinu ponechá. Vše funguje ke skromné obživě až
do okamžiku, než se objeví tlupa moderních kočovníků,
kteří potřebují více medu, než kolik spotřebují, ale ti nejsou
ještě ta pravá pohroma. Skutečné zlo přichází od chamtivého

Foto: Roger Ebert rogerebert.com

překupníka, který už nemá vůbec žádný vztah ke včelám, ale
chce jen drancovat.
Velkým favoritem byl Joker, který měl 11 nominací, ale získal
pouze dva oscary. Joaquin Phoenix za hlavní roli a islandská
skladatelka Hildur Guðnadóttir za hudbu. Mezi animovanými
filmy byl i snímek Darji Kaščejevové, ruské studentky pražské
FAMU. Film beze slov ukazuje komplikovaný vztah dcery k
otci. Je snímán pohyblivou kamerou, což je v loutkovém filmu
unikátní a hodně pracné. Výroba filmu trvala asi rok a půl,
Kaščejevová čtyři měsíce vyráběla kulisy a loutky. Při výrobě
filmu se režisérka inspirovala hranými filmy, natočenými podle
manifestu Dogme 95. V českých kinech byl film uveden spolu
s dalšími krátkými animovanými filmy Noctuelle a Betonová
džungle v rámci projektu Trojhlas (wiki).
Rosťa Firla ze Sudbury, který nám v minulosti zasílal příspěvky
udílení Oscarů, k letošnímu ročníku napsal: Oscarovský výběr
jsem shlédl a přiznávám, že jsem nenašel ani jeden film, který
bych uložil do své filmotéky. Zkrátka, který by měl 3 P - pobavil,
poučil a povzbudil, že život stojí za to žít.

Rozvažoval jsem o tom, protože ani minulý rok oscarovsky
cirkus nepřinesl přírůstek do moji filmotéky a napadly mne
tři důvody k úvaze a diskusi:
1. Většina mých oblíbených filmotvůrců je mrtva anebo je
senilní; tak si vysvětluji nevalný film Irčan, přestože byl
obsazený hvězdnými sedmdesátníky, ale ve zcela nevhodných
rolích; dobrý herec může zahrát seniora při přesvědčivém
maskovaní a pozorování, jak se senioři pohybují, konají, ale
naopak nelze, aby stařec zahrál mladíka. Což je snadné doložit
klasickou dvojroli Jana Wericha, ve filmu Císařův pekař, bujný
čtyřicátník Werich zahrál pekaře jak byl a dokázal zahrát seniora
císaře náramně přesvědčivě.
2. Při dívání na filmy mám silný pocit, že se náměty opakují,
tedy film 1917 je slabým odvarem daleko lepšího Spielbergova
filmu Válečný kůň z roku 2011; ještě více jsem to vnímal u filmu
Manželská historie, který se mi jevil jako horší napodobenina
filmu Kramer vs Kramerová z roku 1979, který byl tehdy
bombou.
3. Financování natočení filmu se posunulo od miliónů do stovek
milionů a tedy logicky o zahájení natáčení filmu rozhodují
bankéři a to jsou lidi, co umí počítat, ale nevytvářejí nic lepšího
než inflaci a deficitní hospodaření. Závažnější je, že mysl lidí
krmí filmovým hnojem a tak je film Joker, chudoba a nouze,
přestože vydělal spoustu peněz díky nenáročnému publiku.
Přiznávám, že jsem film Parazit neviděl a tedy významu výběru
nejlepšího filmu zhola nerozumím - leda jedinému signálů
zvanému: mlaskavá facka celému Holllywoodu. Doufám, že
moje hodnocení nezavání pesimismem. Naopak, přiléhavá
rána či kopanec někdy prospívají...
Naposled jsem viděl prvotřídní film v roce 2016 jménem Za
každou cenu, na což se dnes podíváme pro spravení chutí; vždyť
je to film pojednávající o loupeživých bankéřích...
Přeji Ti klidný den a všecko dobré při vstupu do jara! rf.
A tak i mně nezbývá než přát filmovým divákům vše dobré
a pokud se letos neozvu z plzeňského Finále, tak se naopak
možná ozvu z festivalu dokumentárních filmů HotDoc v
Torontu. Zatím nemám letenku a tak nevím.
Aleš Březina
***
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Na Slovensku volby vyhrálo Matovičovo hnutí
Slovensko míří k výrazné politické změně. Vítězství slaví
opoziční hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO)
Igora Matoviče. Sečteny již byly všechny hlasy, OLaNO
získalo 25,02 procenta hlasů. V televizi Markíza již Matovič
řekl, že doufá v rychlou dohodu, s druhým Směrem koaliční
jednání nepovede.
„Vítěz je jasný,“ prohlásil Pellegrini po sečtení hlasů z více
než poloviny volebních místností. Směr-SD, který dlouhá
léta dominoval slovenské politice, podle Pellegriniho
pravděpodobně odejde do opozice. V reakci na odhady
výsledků voleb také uvedl, že na nejbližším sněmu Směru
nabídne svou stranickou funkci.
Vyhrálo OLaNO s 25,02 procenty hlasů, druhý je Směr s
18,29 procenty. Na třetí příčce je opoziční strana Jsme rodina.
S přízní 8,24 procenta voličů předstihla krajně pravicovou
stranu Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS)
s podporou 7,97 procenta voličů; to prakticky odpovídá
překvapivému výsledku LSNS z roku 2016.
Do parlamentu se dostanou i strany Svoboda a solidarita (SaS,
6,22 procenta) a Za lidi exprezidenta Kisky (5,77 procenta).
Překvapivě – oproti průzkumům i povolebním odhadům –
zůstává těsně pod volebním prahem koalice neparlamentních
stran Progresivní Slovensko/Spolu, která loni na Slovensku
vyhrála volby do Evropského parlamentu. Z Progresivního
Slovenska rovněž vzešla nynější prezidentka Zuzana
Čaputová. Práh je u koalic sedmiprocentní, PS/Spolu má
6,96 procenta.
Matovič v reakci na odhady výsledků hlasování televizi
Markíza nepřímo potvrdil, že se chce stát premiérem. „Byla
by velká ostuda, abych po takovéto obrovské důvěře prchl potřebuje mít ve stopadesátičlenné Národní radě ústavní
z bojiště,“ řekl Matovič.
většinu, tedy alespoň 90 hlasů. „Slibuji, že se spolu s partnery
Později dodal, že pokud má koalice prosadit reformy, z demokratické opozice pokusíme vytvořit tu nejlepší vládu,
jako například zavedení bezpečnostních prověrek soudců,

jakou jsme kdy měli,“ řekl v prvním povolebním projevu.
Po oznámení výsledků Matovič dále vyloučil, že by o případné
koalici jednal se stranou Směr, která se umístila jako druhá.
„Deset let bojuji proti straně, která vydala klíčové instituce
země nitranské mafii. Se Směrem určitě nebudu vyjednávat,“
řekl po oznámení výsledků předseda OLaNO Matovič. Dodal,
že chce po volbách rychlou dohodu o vytvoření nové vlády.
Vyjednávat o koalici hodlá se třemi dalšími stranami, které
spolu s OLaNO vymezovaly vůči Směru.
Šéfové stran Svoboda a solidarita, Jsme rodina a Za lidi v
debatě potvrdili zájem na jednání s Matovičem. Tyto strany
spolu s protestní formací OLaNO podle předběžných výsledků
obsadí ve 150členné sněmovně více než tři pětiny křesel,
měly by tak dostatek hlasů i na změnu ústavy.
OLaNO vsadilo v předvolební kampani na téma boje proti
korupci, zdůraznění potřeby politické změny a snažilo se
oslovit nevoliče i sympatizanty jiných stran, jež jsou nespojeni
s poměry v zemi.
idnes.cz
***
Mgr. Igor Matovič (* 11. máj 1973, Trnava) je slovenský
politik a bývalý podnikateľ. Od roku 2010 je poslanec NR
SR najskôr na kandidačnej listine SaS a neskôr ako predseda
hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti.
V rokoch 1993 – 1998 absolvoval Fakultu managementu
na Univerzite Komenského v Bratislave, odbor Finančný
manažment. Od roku 1997 pôsobí ako živnostník. V roku
2002 založil vydavateľstvo regionPRESS, ktoré v súčasnosti
vydáva 36 regionálnych týždenníkov na celom Slovensku.V
roku 2007 dal prepísať firmu na svoju manželku Pavlínu. Od
roku 2010 je poslancom Národnej rady SR a zakladateľom
hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, v súčasnosti aj
jeho predsedom. (wiki)

Na dotazy odpovídá český právník Jaroslav Horký
Co je nového v zákoně o českém občanství? Prohlášení se činí u krajského úřadu, v jehož
obvodu měl žadatel naposledy trvalý pobyt (v
Zákon č. 186/2013 Sb. o státním občanství Praze na magistrátu), a neměl-li jej nikdy na
umožňuje ve svém § 31 nabýt státní občanství Území Česká republiky, je příslušným Úřad
České republiky na základě vlastního městské části Praha 1. K prohlášení je třeba
prohlášení bývalým československým nebo přiložit matriční listiny (rodné, popř. oddací
českým občanům, kteří své československé listy) a doklad o datu a způsobu pozbytí
nebo české občanství pozbyli před 1. lednem československého nebo českého státního
2014. Výjimku z této možnosti tvoří zejména občanství v minulosti. Činí-li se prohlášení
bývalí němečtí a maďarští spoluobčané, pro dítě, je zapotřebí donést jeho rodný list,
kteří své československé občanství pozbyli popř. mít souhlas druhého rodiče a dítěte
na základě tzv. Benešových dekretů, a dále staršího 15-ti let.
někdejší obyvatelé tzv. Zakarpatské Ukrajiny,
jejíž území připadlo po r. 1945 Sovětskému V případě zájmu o vyřízení nabytí českého
svazu. Nyní přišla na podzim 2019 novela státního občanství neváhejte se obrátit na naši
tohoto § 31, kdy napříště mohou vlastním advokátní kancelář.
prohlášením nabýt státní občanství České
republiky také děti a vnuci osob jmenovaných Zjistila jsem, že pozemky – zemědělskou
shora. Za děti mohou prohlášení učinit jejich půdu, které vlastním v České republice,
rodiče, avšak dítě starší 15-ti let musí projevit někdo neoprávněně užívá. Jak se proti
s nabytím českého občanství souhlas a stejně tomu mohu bránit? Mohu vymáhat nějaké
tak musí zpravidla souhlasit i druhý rodič. finanční plnění za její užívání?

V tomto případě bude dobré obrátit se na být v této věci při prodeji zastoupen, nejlépe
společnost, kterou danou zemědělskou půdu advokátem.
obhospodařuje, případně se informovat na
městském úřad, a následně s danou společností
uzavřít pachtovní smlouvu, na základě které
vám bude pachtýřem vypláceno pachtovné
nebo vám bude poskytnuta poměrná část
výnosu z věci.
Finanční plnění za užívání předmětných
pozemků je možné vymáhat jen tři roky
zpětně od doby, kdy zjistíte, že je neoprávněně
užívána. Jako první musíte danou společnost
vyzvat, aby Vám toto bezdůvodné obohacení
vydala, a to na základě obvyklé ceny v místě
a čase. Pokud by to odmítla, máte právo podat
žalobu na vydání bezdůvodného obohacení
k soudu.
Doporučuji Vám oslovit odborníka, který
vám s celou záležitostí v místě pomůže. Může
jím být i advokát, který vám může připravit
pachtovní smlouvu a který by Vás případně
následně zastupovat i v soudním řízení.
Moje manželka, která byla českou
občankou, vlastnila na území České
republiky nemovitosti. Nemáme děti a já
se stal jejím jediným možným dědicem.
Nechci ale nemovitosti vlastnit. Četl jsem,
že možné je převést pozůstalost na třetí
osobu, a to třeba již v průběhu dědického
řízení. Je to možné? A jak mohu sehnat
kupce?
Ano, pozůstalost je možné zcizit již v průběhu
dědického řízení, a to smlouvou o zcizení
pozůstalosti, která musí být provedena
notářským zápisem. Jedná se ale o velmi
specifický institut, který zatím není v České
republice velmi užívaný. Doporučuji vám
tedy oslovit odborníka, advokáta či notáře,
který již s tímto institutem má zkušenosti a
bude schopen vám opravdu odborně pomoci.
Pozůstalost je takto možné nabídnout
k odkoupení komukoliv. Vždy doporučit

Zjistil jsem, že na nemovitosti - pozemku,
který jsem zdědil v České republice, se
nachází studna, ze které si navíc soused
čerpá vodu. Jak se proti tomu mohu bránit?
Jak zjistím, že je studna legální, pokud k ní
nemám žádné doklady?
Tyto případy jsou velmi specifické a vyžadují
další zkoumání, a to především, zda tak
soused činí se souhlasem, na základě věcného
břemene či bez souhlasu. Věcné břemeno
lze zjistit z výpisu z katastru nemovitostí,
případně lze takové věcné břemeno zřídit či
uzavřít se sousedem jinou dohodu.
Pokud jde o legálnost studny, je třeba se
obrátit na příslušný stavební úřad, který vám
k ní sdělí na vaši žádost podrobnosti či Vám
sdělí, že žádnou takovou studnu nevede a
bude třeba ji zlegalizovat.
Pro jednání jak se sousedem, tak s úřady,
Vám doporučuji odborné zastoupení, jelikož
v případě, že bude nutné podniknout určité
právní kroky, zastoupení Vám celý proces
velmi usnadní.
***

March 5, 2020
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Ostrov Prince Eduarda
Pár dní předtím, než jsem odjela na východ Kanady, se mi dostal do
rukou dva roky starý časopis, kde byl shodou okolností velmi pěkný,
detailní článek ohledně majáků v těchto provinciích. Četla jsem o
nich již dříve, každý jiný, každý se svoji historií, mnohé opředeny
mýty, některé stále v provozu, druhé již stojí jen pro okrasu, některé
přeměněné do útulných ubytovacích zařízení. Po přečtení článku jsem
byla ještě více dychtivá si je zmapovat a okouknout. Jeden jsme již
navštívily v New Brunswick, na Cape Enrage (Rozzuřený mys), 150
let starý a jako jeden z prvních dvanácti postavených v této provincii
a se vskutku s přilehlým jménem. Moře zde je neustále rozzlobené,
vítr duje a vlny jsou obrovské. V jeho okolí našlo pohřebiště mnoho
lodí. Tento maják i hodně dalších se udržují v dobrém stavu díky
vstupním poplatkům a charitativní organizaci. Měla jsem v plánu
se za majáky více méně vydat, ale na ostrovech jich je doopravdy
hodně, jen na Ostrovu Prince Edwarda je jich 63, z toho 37 stále v
činnosti. Nejmenší z východních ostrovů a také nejmenší provincie
Kanady o rozloze pouhých 5700 km čtverečních, by se snadno přejela
křížem krážem za dva dny. Ale chtěly jsme to? Ne, nechtěly, už na
začátku naší cesty jsme si řekly, že žádný stress a také jsme nechtěly
sedět neustále v autě, takže jsme se rozhodly projet jen Central a East
Coastal Drive. Tu třetí, North Cape coastal Drive jsme si nechaly až
na příště. Ale i tak, čekalo toho na nás stále hodně.
Most Konfederace, spojující New Brunswick a Prince Edward
Island, je monumentální stavba, esteticky nádherná a je potěšením
přes něj přejet. Most je dlouhý 12 900 metrů, se stavbou se začalo
1. října 1993, otevřen byl 31. května 1997. Je to nejdelší most na
světě přes zledovatělou vodní plochu. Nízké mostné se platí až při
výjezdu z ostrova. Přejely jsme přes něj, plán jsme měly a ocitly
jsme se opět v jiném světě. Než jsme najely na most, nemohly jsme
se vynadívat na tuto úchvatnou stavbu a pilně fotily ze všech stran.
Stejně tak to bylo na druhé straně v Borden - Carlton. Tam nám
ještě do objektivu přibyl krásný maják. Velké parkoviště, velmi
dobře vybavená informační kancelář, zásobily jsme se informacemi
a začaly studovat detailně plán našich dalších kroků. Hlavní město
provincie je Charlottetown, i když historicky důležité, v roce 1867
se zde konala konfederační konference, která dala závdavek ke
zrodu Kanady. Vyhnuly jsme se mu a namířily rovnou na sever
ostrova. Těšily jsme se na pláže, na zeleň bramborových polí a
pastvin, majestátní majáky a poklidnou atmosféru ostrova. Všeho
se nám dostalo ve velké míře. A ještě i více. Jeho idylický šarm
nás obklopil hned za první zatáčkou. Čeho určitě se zde najde
ve velkém počtu, jsou jednak již zmíněné majáky, dále planě
rostoucí lupina a podle pobřeží keře divokých růží. Červená půda
od východu k západu, podle pobřeží rozseté pitoreskní rybářské
vesničky s klikatými silnicemi mezi nimi a s mlžným oparem jako
kulisou. Chloubou ostrova jsou i početné pláže s bílým pískem.
Myšleno bylo i na lidi pohybující se na kolečkové židli, ne jenom
rampa vedoucí na pláž, ale i gumovými koberci pokrytá část pláže,
umožňuje kolečkářům se dostat rovnou až na pláž, případně si
přímo zajet až do vody. Velmi citlivé gesto. Vřelost lidí je vidět
hned na první pohled. To odpoledne jsme dojely do městečka
Cavendish a rozhodly jsme se, že je na čase vyvětrat stan a naši
novou matraci. V jeho okolí jsou nejkrásnější pláže a hodně kempů.
Aspoň jsem to tak slyšela. Početné rodiny na letních prázdninách a
skoro plně obsazeny kempy, nás o tom zcela přesvědčily. Měly jsme
štěstí, protože místo pro stan nebylo snadné dostat, ale podařilo
se! Stan jsme postavily bez problému, ještě jsem to nezapomněla!
Horší to ale bylo s matrací. Pro dvě matrace byl stan malý, pro
jednu velkou - no budiž, nějak se tam nasoukáme. Skutečně jsme
se tam pak soukaly, bylo zrovna tu noc dost chladno, takže vedle
tepláků i teplé spacáky jsme daly do provozu a připadaly jsme si
jako dva méďové, i když prostorově širší rozhodně nejsme. V noci
jsme se za halasného povyku otáčely na povel, vždy na stejnou
stranu. Stan byl sice malý, ale velmi útulný. Pár polínek na ohýnek
jsme sice měly, ale neměly jsme zápalky. V kempovém obchůdku
byly vyprodány a stejně tak i zapalovače. Naší spásou byl soused,
kterého jsme zprvu pomluvily, protože si zabral to lepší místo ke
stanování a ten nám nakonec oheň zapálil a ještě přidal i extra
polena! V duchu jsme se mu pak hodně omlouvaly a nabídly mu z
našich zásob skleničku vína. Ale i tak, vyspaly jsme se dobře, až na
to, že hygienu jsme tentokráte musely vynechat, kvůli nepořádku
a nečistotě ve sprchách, jediný černý bod našeho zážitku, ale i to
jsme přežily!
Druhý den jsme se vrhly do vln teplého Golfského proudu
Svatého Vavřince, nastavily svá těla slunečným paprskům, strávily
celý den příjemným nicneděláním, pomalu se den ale zkracoval a
my jsme si rychle vzaly foťáky, neboť západ slunce byl úžasný!
Ještě nás čekalo překvapení v podobě teplé vody ve sprše na pláži,
konečně jsme se dočkaly hygieny! Cestou po provincii jsme se ještě
několikrát zastavily a ponořily do vln, už jsme ale nestanovaly.
Snad příště, s větším stanem.
Směřujeme k East Point (Východní bod), cestou si bohatě
dopřáváme stravy a pochutin z moře v malých lokálních hospůdkách,
navštívíme několik majáků, opájíme se krásou malebných zákoutí
s bohatě vzrostlou lupinou a přírody tohoto vskutku poklidného,
rekreačního ostrova s množstvím bramborových polí, krásných,
převážně malých úhledných domů, které lahodí oku a nenarušují
pohled na přírodu s červenou zemí a hlavně přátelských obyvatelů.
Víte, že ročně se zde vypěstuje až 1.3 milionů kilogramů brambor?
Ironie, chtěla jsem si koupit menší pytel brambor jako suvenýr,
ptám se paní prodavačky, kde jsou, že vidím jen samé dovezené
z USA? „Ano, tady prodáváme jen z dovozu, zdejší jdou všechny

Tam, kde jsem ještě nebyla – 5

na export do USA!“ Nemohla jsem tomu věřit, co slyším, zeptala
jsem se proto ještě jednou v jiném obchodě o kus dál a dostalo se
mi stejné odpovědi. A do třetice …i ty brambůrky v McDonaldu
byly americké! Jedeme poklidnou silnicí, nikde ani restaurace, ani
benzinová pumpa a občasné vrakoviště starých lodí nás vtáhne
do minulých časů. Ocitáme se v nejvýchodnějším bodu PEI,

osmihranný konfederační maják u Východního bodu je známou
atrakcí ostrova podle fráze: „..kde slunce vychází a vlny se spojují..“
a já bych ještě dodala, kde to i pořádně fouká! Byl postaven v roce
1867, je vysoký přes 19 metrů, vede k němu až nahoru 67 schodů a
je stále pracovním majákem pro menší lodě. Vyšlápnout si schody
stojí určitě za to, naskytne se nám velkolepý panoramatický pohled
na přírodní pláže, sbíhající se vlny a skalnatého pobřeží s nánosy
červené zeminy, tak typické pro tento ostrov, že jsem si i koupila
velmi hezký akvarel lokální malířky, právě toto znázorňující. Místo
brambor tedy akvarel!
Pomalu pokračujeme dál podél pobřeží klikatými silnicemi, často
předjíždíme zemědělské stroje, málokdy potkáme nějaké auto.

Dostáváme se do městečka Souris, kde je jednak větší pracovní
přístav, opět velký maják, spíme ve velmi prosté barevné chatičce,
ale tohle místo si budu pamatovat i z jiného důvodu. Zjistila jsem,
že mi voda z rozstřikovače nestříká, mrknu pod kapotu, nádržka
prázdná, říkám si, jak je to možné, vždyť ještě včera to fungovalo?!
Na další putování jsem se nechtěla vydat, špinavé sklo je nežádoucí.
A tak při vší této, i když malé smůle, jsme měly kliku, protože
zde byla jedna benzinka i se servisem pro auta. Jenže .. paní za
pultem nás hned vystrašila, že oprava může vzít i několik dní, že
nebudou součástky, nebo i motorek, jenom jeden mechanik a další
auta čekající na opravu. No, zkrátka vypadalo to na delší zastávku,
kterou jsme rozhodně v plánu neměly, ale nakonec přislíbila, že se
v dílně zeptá. Poděkovaly jsme a začaly doufat v zázrak. Ten se
skutečně v podobě velmi vstřícného automechanika dostavil, auto
zvedl nahoru, chodil pod ním sem a tam, všude se koukal, nakonec
tam něco dělal a za dvacet minut vyjel s autem ven a bylo opraveno.
Vyměnil jen prasklou hadičku. Vřele jsme mu poděkovaly, byly
jsme šťastny, že můžeme dnes pokračovat dál. Další překvapení
přišlo, když jsem šla platit, účet byl pouhých 28 dolarů! Nemohla
jsem tomu uvěřit, jsem zvyklá na ceny v servisu od Forda, položku
jsem velmi ráda zaplatila a nechala jsem mu tam dalších dvacet
dolarů za ochotu nám pomoci. Přišel ven, poděkoval, smál se a
popřál nám dobrou cestu! Psala jsem, že obyvatelé ostrova jsou
přátelští a nápomocní, teď jsem o tom byla zcela přesvědčena!
Byl krásný letní den, pospíchat jsme nechtěly a tak jsme zastavily
u městské pláže a hledaly modré kamínky, které jsou prý velmi
vzácné. Nebyly jsme to ale jen my dvě, kdo je hledal. Byla velmi
malá šance, že nějaké najdeme. Předtucha se potvrdila, žádné jsme
nenašly, ale vzaly jsme si na památku pár bílých a zelených, ale i
tak, proč pospíchat? Sluníčko příjemně hřálo, trochu bronzu jsme
pochytaly a byl pomalu čas na oběd! Zvláštní, doma většinou jím,
jen když mám hlad, ale tady? Přece si nenechám ujít důvod něco
sníst! Oblíbily jsme si humrové sendviče nebo polévku, večeře to
byly pak zas jiné plody z moře, anebo ryby, párkrát i mořští raci,
podle toho jak velký hlad jsme měly. Velký a chutný výběr a vždy
čerstvé. Cestou jsme také narazily na několik lihovarů, párkrát jsme
se zastavily i na malou ochutnávku a v jedné z nich, Prince Edward
Distillery, jsme ochutnaly zde vyrobenou vodku z brambor, která
získala mezinárodní uznání, coby nejjemnější ve své kategorii.
Lihovary nezůstávají jen u výroby vodky, ale v posledních letech to
je i bourbon, rum, whisky i aromatický džin.
S PEI jsme se loučily nerady, byla to pro nás oáza relaxace, tak
jsme to cítily. Určitě se sem ještě vrátím a to s větším stanem, v
kempu přímo na pláži a i kdyby ta hygiena nestála opět za nic, tak
co? Za ten klid, pohodu a být svědkem východu i západu slunce,
to určitě stojí.
Příště o Novém Skotsku!
Naďa Humlová
***

Mnoholetá zkušenost v podnikání!
Máte zájem koupit, prodat, pronajmout byt,
rodinný nebo činžovní dům, či pozemek
v Torontu a okolí - v Kanadě,
v Praze a okolí v České republice
anebo
v Sarasotě a okolí na Floridě v USA?
Rádi Vám poskytneme profesionální služby.
Neváhejte nás kontaktovat:

Lubo Spisak, M.A

RAH RE. INC.
895 Don Mills 202
Toronto, M3W 1W3
Direct: 416 456 8922
Email: lubohomes@gmail.com
www.lubohomes.com

Frank Hanečák FRI, CRB
HANEX GROUP s.r.o.
Karla Englise 2,
150 00 Praha 5
Mobil: +420 602 234 444
Email: frank@hanex.cz
www.hanex.cz
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Canada
Česká škola v Calgary

Při své poslední návštěvě v Calgary, jsem měla možnost navštívit Českou školu. Byla jsem příjemně překvapená jak se sobotní vyučování v České škole
hemžilo aktivitami. Od malých děti předškolního věku až po žáky 7 třidy, všichni byli zapojeni do výuky českého jazyka a poznávání české kultury.
Zajímala mě historie vzniku české školy v Calgary. Před deseti lety se skupina českých maminek spolu s moji dcerou dr. Andreou Loewen začala scházet
s malými dětmi a založily dětský kroužek Kulihrášek. Maminky spojovala touha, aby jejich děti mluvily česky a naučily se písničky, tanečky a říkanky
které si ony samy pamatovaly ze svého mládí. Byla to také příležitost pro maminky a babičky seznámit se s dalšími emigranty českého původu. Když děti
začaly chodit do školy, bylo rozhodnuto pod vedením paní Yvesi Zaels, že je třeba přejít na formální výuku českého jazyka. Před pěti lety si pronajaly
učebny a místo pro knihovnu. Nakladatelství Mladá Fronta a členové české komunity věnovali knihy a České velvyslanectví je dopravilo do Calgary.

Česká škola v Calgary nabízí: Výuku jazyka pro děti předškolního věku (školka sobota ráno), výuku jazyka pro děti školního věku stupeň 1 – 7 (škola
sobota ráno), celodenní vyučovaní v době “Professional development days in public schools”, kursy češtiny pro dospělé o víkendech, letní tábor během
prázdnin. Učitelé jsou placení dobrovolníci. Současně na základě subvence od Calgary Foundation, česká škola získala studenta doktorátu Karlovy
University na pětiměsíční úvazek. Ms. Marketa Ľhotanová pracuje na curriculum pro výuku českého jazyka pro děti žijící v zahraničí. Markéta stráví
v Calgary pět měsíců a bude spolupracovat s učiteli a rodiči na své doktorské práci.
Více informací můžete získat od členu vedení české školy v Calgary paní Eriky Shield, Andrei Loewen, Jany Miller, Davida Niscaka a Yvei Zaels.
Můžete je kontaktovat na Facebook nebo na email: erikashield@gmail.com nebo yvea.zeals@hotmail.com.
Přeji České škole v Calgary mnoho úspěchů!
Otakara Safertal, členka SVU, pobočka Washington DC

Jaký byl mezinárodní dětský tábor Hostýn v roce 2019

Tábor, který se rozkládá u městečka St-Calixte ve vzdálenosti asi 80 km na SV od Montrealu, byl založen českým jezuitou Bohuslavem Janíčkem
pro děti českých a slovenských emigrantů. Tábor byl vybudován zcela zdarma slovenskými a českými dobrovolníky. Založení tábora, který patřil
Czechoslovak welfare association, což byla charitativní organizace, se oficiálně klade do roku 1954.
Po převzetí tábora Asociací Hostýn byl tábor opraven mnoha českými a slovenskými dobrovolníky v čele se Zdeňkem Noskem. V novém tisíciletí
bylo pořádání dětského tábora obnoveno panem Milanem Havlínem v roce 2002 ve spolupráci s torontským Masaryk Memorial Institutem. Tábor
byl organizován a veden od roku 2003 RNDr. Josem Maxantem, který je od stejného roku také pokladníkem Asociace Hostýn až dodnes.
Loni Josef Maxant zorganizoval a vedl dětský tábor zdarma a úspěšně již po sedmnácté. Na dětský tábor, který trval tři týdny, se zapsalo celkem 57
dětí. Některé na dva týdny, několik na jeden týden ale většina na 3 týdny. Zajímavé je geografické rozdělení dětí, které bylo následující:
Téměř ve všech oblastech bylo děvčat vždy více než chlapců a celkově 33 proti 24. Zajímavý je velký počet dětí z oblasti Chicaga (9), i když náš
kamp je vzdálen od Chicaga asi 16 hodin cesty autem. Pomohla k tomu jedna rodina z Chicaga, která k nám poslala v minulém roce dvě děti a potom
propagovala náš tábor.
Tábor se nachází v lesích na rozloze asi 24 akrů a patří k němu soukromá pláž na jezeru Lafond. V táboře je hlavní budova, tzv. big house, kde je
kuchyň, jídelna, kancelář ředitele tábora, 4 pokoje a dva záchody. Vedle této budovy je budova se 2 pokoji, kuchyňkou a koupelnou. Na spodu této
budovy, které se dříve říkalo marodka je umývárna se starými sprchami. Tábor má sekci pro děvčata a sekci pro chlapce. V každé sekci je 11 chatiček.
Vedoucí spějí v každé sekci s dětmi. V táboře je také stánek pro venkovní vaření a mnoho lavic se stoly, velké venkovní jeviště, menší fotbalové
hřiště a volejbalové hřiště. V každé chatičce je místo pro 3 děti. Tábor má 2 klubovny a jedny splachovací záchody se sprchami. Malá kaplička asi
pro 20 lidí se dnes nepoužívá.
V loňském roce se děti koupalyv jezeru, chytaly ryby a jezdily na kánoích nebo v kajaku. O děti se letos starali dynamičtí vedoucí Hana, Keyla
a Ema, dále Jeremy, Radek, Pepíno a Viktor, kteří připravili škálu zajímavých her. V obou našich klubovnách se tančilo, dělaly ruční práce, apod.
Děti si taky si jednou uvařily guláš na venkovních ohýnkách. Aby se děti mohly ubránit proti eventuálním nájezdníkům, postavily si tři lesní tvrze.
Na volejbalovém a fotbalovém hřišti se kromě volejbalu a fotbalu hrály různé hry. Nejvíce se dětem líbily večerní hry na našich loukách a v lese.
Také hledání nových talentů mělo velký úspěch. Častý táborák zpestřoval program. Kromě několika oděrek, nikdo nebyl zraněn. I komárů bylo
letos kupodivu nějak méně. Maximální počet dětí byl třetí týden, a to čtyřicet dva. V té době nám ještě pomáhali bývalí vedoucí Kris, Roy a Alex.
Profesionální kuchař John kombinoval česká jídla s kanadskými a jídlo všem velice chutnalo.
Těšíme se na děti, zase za rok. Protože kapacita tábora je pouze 66 dětí, přihlaste je co nejdříve, abyste nebyli překvapeni tímá, že už není místo.
RNDr. Josef Maxant
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Neznaboh?

S vydavatelem Satellitu jsem pracoval soustavně déle, než
s kterýmkoliv jiným krajanem a spolupráci jsem s ním na
několik měsíců přerušil jen proto, že jsem se snažil dokončit
třetí vydání knihy o Češích a Slovácích v Kanadě a Aleš
Březina byl příliš zaměstnán, aby mi mohl pomoci.
Začali jsme spolupracovat v Satellitu, když odešel z Nového
domova. Měl by mne proto dobře znát. Ale zná mne dost
dobře, aby mne mohl označit za neznaboha? A znám já se
dost? Skláním se v absolutní pokoře před nepochopitelnou
nádherou vesmíru? Pravděpodobně ano.
  
První nápor touhy seznámit se s Bohem mne přepadl, když
mi bylo asi třináct let. Jednou v noci, když zuřivá bouře
předváděla divoké představení světla a zvuku, jsem vyběhl
na silnici a pobíhaje po vsi jsem křičel do blesků a hromů:
„Jestli jsi, tak mne zab…“ A byl jsem skoro překvapen, že
mé přání nebylo splněno…
Několik málo let později se český jezuitský kněz pustil
do Husa. Hus v té době pro mne byl (a dosud je) jednou
z největších postav lidských dějin. Pravděpodobně se
mohl vyhnout cestě do Kostnice. Rozhodl se jít a snažil se
dokázat nejvyšším církevním hodnostářům, že učil pravdu.
Nedokázal. Zemřel v plamenech na hranici. A než byl upálen
6. července,1415, poslal do vlasti vzkaz o lásce a pravdě.
Pravdou myslel pravdu Božího slova, které je zachyceno v
Bibli. A více než o 500 let později americký filosof, S. Harrison
Thomson, v eseji T. G. Masaryk and Czech Historiography,
o prvním československém prezidentovi napsal o Češích
a Slovácích, že Češi a Slováci mají spirituální tradici, jež
může být jedinečnou mezi evropskými národy svými hrdiny.
Znali Boha někteří z papežů, kteří provozovali svoji ne
právě typickou papežskou činnost v soutěži s muži stejného
kalibru a byli poslušní všech deset přikázání? Je snadné být
boháčem a současně mužem, který věrně celý život sloužil
své církvi? Referáty ze soudní síně nejsou příliš optimistické
Je mi nejspíš ze všeho smutno, že tolik kněží nedokázalo
zůstat věrno přísaze a poskvrnilo své kněžství zneužíváním
dětí. Nechápu celibát. Moudrost zákazu manželství se mi
zdá, s výjimkou finančního prospěchu církve (dědické právo)
- dost pochybná. Na druhé straně jsou dva zvyky dnešního
papeže Františka - nosí si své zavazadlo a dlouho bydlel a
snad dosud bydlí ve Vatikánu v jednom bytě pro hosty a ne
v oficiálním bytě pro papeže, což mi dává spirituální radost.
Ať se druhým jevím jakkoliv a mohou mne vidět jako
neznaboha. Tvář boha (ať s malým nebo velkým „B“ jsem
nikdy nezahlédl. Asi není v plánech ani vesmíru ani věčnosti,
aby tvář Boží člověk zahlédl, ale obrovitost a velkolepost
vesmíru i to co člověk v tolika oblastech činnosti vytvořil,
mi našeptává, že sága lidského rodu zdaleka není u konce.
Josef Čermák
***

Poděkování

Děkuji všem, kteří mne poctili svou přítomností při
příležitosti dožití mých pětadevadesátých narozenin, ať
již to byli umělci nebo tvůrci programu. Někteří přijeli
z daleka (gen. konzul České republiky v Šanghaji, jiní
bydlí za rohem. Všichni ohřáli mé chladnoucí srdce.
I já vám všem přeji dlouhý a krásný život.
Josef Čermák
***

Člověk coby živočich

Na mou velestručnou glosu Od zimy k jaru reagoval
jeden čtenář - neuspokojovalo ho mé konstatování,
že příroda po zimním spánku stačí obživovat veškeré
živočichy (a dodám: nejen je) a to po celý rok. Poněkud
pobouřeně zvolal: „A co člověk? Toho příroda neživí?“
Ale živí.
Milý čtenář člověka mezi živočichy neřadí, to je mu
málo. Ale on tam podle přírodovědného třídění patří, a to
do kategorie obratlovců a v rámci této kategorie spadá do
třídy savců. A já si vzpomínám, že známý francouzský
filozof Voltaire vytkl pro člověka tři specifické rysy,
které ho od ostatních živočichů odlišují: jako jediný
se směje, jako jediný pije, i když žízeň nemá (Voltaire
měl zřejmě na mysli alkohol) a jako jediný holduje
sexu po všechny roční doby.
Výstižná charakteristika, není-liž pravda ?
Zdeněk Smejkal – Powell River
***
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Zámek naplněný tajemstvím

Má dvě stě dvacet čtyři místností, čímž patří mezi největší památky v Čechách a je to naše první
šlechtické sídlo vůbec, má nejstarší samostatně stojící věž, jednu z nejstarších kaplí a nejhlubší studnu
v Evropě – už víte, o čem bude vyprávění? Přece o zámku Zbirohu. Dočetla jsem se, že současný
majitel nazývá objekt „zámkohradem“. Hrad zde totiž byl už od 12. století a honosil se i přívlastkem
„královský“, za doby Přemysla Otakara II. Zbiroh měl v držení i Karel IV., který tady tři roky žil se
svou první ženou Blankou, po návratu z Francie, kdy ještě vůbec netušil, že se jednou stane „otcem
vlasti“. Zbiroh nenechal bez povšimnutí ani Rudolf II., který zahájil jeho obrovskou přestavbu na
renesanční zámek. Tři století pak patřil zámek Habsburkům, ti ho později prodali baronovi Bethelu

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.
Mon. Wed. Wings Night & Daily Specials
20 Domestic & Imported Beers on Tap.
Pilsner Urquell, Czechvar.

Foto: internet: slevomat

Henry von Strousbergovi, jednomu z nejbohatších průmyslníků Pruska, který zámek přestavěl do
novorenesance. Baron podnikal v těžbě železné rudy a v provozu hutí. Jeho velkolepým plánem
bylo, vybudovat v malém městečku Zbirohu světovou velmoc železářského průmyslu v čemž ho
podporovali jeho poradci tvrzením, že kolem Zbirohu jsou ložiska desítek milionů tun železné rudy.
Baronovým cílem bylo splnit obří zakázku, kterou jeho rodnému Prusku nabídl rumunský kníže
Carol a kterou bylo komplexní vybudování rumunské železniční sítě, od šroubů, pražců, kolejnic,
vagonů, až po lokomotivy. Baron v této době už vlastnil mnoho železnic v Evropě a významné
továrny, měl zkušenosti, byl uznávaným odborníkem, chybělo mu jen to, tolik potřebné železo a tak
vsadil na Zbiroh. Už tehdy v jeho továrnách na lokomotivy fungovala montážní linka, což bylo dříve
než u automobilky Henryho Forda. Právem nesl přezdívku „král železnic“. Nakonec ho o postavení
a proslulé impérium připravilo to, že příliš riskoval při obrovských investicích, opomíjel tehdejší
trendy světové ekonomiky a už se nedokázal vzpamatovat z krachu na vídeňské burze v roce 1873.
O dva roky později zkrachoval a jeho majetek se dostal do dražby. Novorenesanční zámek koupil
kníže Colleredo–Mansfeld.
A vracíme se k tajemnostem Zbiroha – osmnáct roků na zámku žil s celou svou rodinou mistr
Alfons Mucha a tvořil zde svou slavnou Slovanskou epopej. Také dnes jsou na zámku některá jeho
díla k vidění, každopádně i originál divadelní opony, kterou vytvořil pro zbirožské sokoly. Alfons
Mucha byl velmistrem Československé velelóže zednářské a tak Zbiroh za Muchova pobytu hojně
navštěvovali zednáři z celého světa.
Vracíme se v tajemstvích o několik století před mistra Muchu a nakukujeme do 163 m hluboké
studny, pravděpodobně vykopané příbramskými horníky ve 12. století. Při znalostech tehdejších
technologií mohla celá stavba trvat i několik generací, historikové dobu odhadují na osmdesát let.
Když současný majitel začal studnu čistit, bylo pod šedesátimetrovým nánosem bahna ukryto sedm
beden s archivem SS. Každopádně na dně studny je objevená štola, dosud neprobádaná. Za druhé
světové války obývalo Zbiroh německé gestapo, které knížeti Colloredo-Mansfeldovi zámek zabavilo.
Určitou sklepní místnost – dnes součást zámeckých vinných sklepů, používali pro provozování svých
mystických rituálů. Připomíná to hektagram vyskládaný v podlaze, kdo si na něho stoupne, ten prý
ucítí sílu, která tady trhlinou stoupá z nitra země.
Další hrůznou místností je hluboko ukryté vězení, ve kterém byli vězněni odbojní čeští pánové, kteří
nebyli 21. 6. 1621 popraveni na Staroměstském náměstí. K vidění je i obličejová železná maska, kterou
si vězni museli nasazovat na obličej, pokud jim občas byla dopřána procházka na čerstvém vzduchu.
Také pro komunistický režim se Zbiroh stal vyhledávanou lokalitou. Jak informuje dnešní majitel,
byl Zbiroh jedním z nejdůležitějších míst Varšavské smlouvy. Právě tady byl umístěn radiolokátor
Tamara a byly odtud odposlouchávány vysílací stanice a naváděcí systémy západních armád. Výběr
místa v sobě nese velmi zajímavou přírodní skutečnost. Celý kopec, na kterém zámek stojí, je totiž
tvořen buližníkem, hustě protkaným jaspisem, což je polodrahokam, který svými krystaly dokonale
odráží rádiové vlny. Objekt v druhé polovině dvacátého století vlastnili vojáci a kasárenský režim
zámek zcela zpustošil. Teprve roku 2004 se zámek stal majetkem soukromé osoby, která zámek
pomalu, ale jistě opravuje a postupně otvírá veřejnosti.
Z městečka Zbirohu se dnes vyklubalo krásné letovisko, kdy k této úloze je předurčeno i romantickou
polohou na rozhraní brdských lesů a krajinné oblasti Křivokladska. Narodili se zde i významní básníci,
Josef Václav Sládek a Josef Palivec. Romantiku místa objevili a pravidelně se sem vraceli také další,
jako Fráňa Šrámek, Adolf Branald nebo hudební skladatel Václav Vačkář. Už je to pro dnešek vše,
snad ještě malé doporučení: přečtěte si knihu od Adolfa Branalda „Král železnic“ a budete-li mít
možnost, poslechněte si dnes už světově známou serenádu „Vzpomínky na Zbiroh“ od Václava Vačkáře.
Jana Fafejtová, Praha
Prameny: V. Žmolík, Po Česku II, internet Výlety s příběhem, oficiální stránky obce Zbiroh

***
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Art work of Maria Gabankova
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Úmrtí

Zemřel dne 20. ledna 2020. V kanceláři ho postihla nevolnost,
asistentka zavolala záchranáře, následně byl převezen do nemocnice
Jiří Fotr
v Teplicích a poté přemístěn do kardiocentra v Ústí nad Labem,
Milí přátelé, oznamuji vám velmi smutnou zprávu. Po dlouhé kde zemřel na těžký infarkt myokardu. Kubera byl vášnivý kuřák.
vážné nemoci navždy odešel můj manžel Jiří Fotr. Bylo mu Například při návštěvě prezidenta republiky Zemana vykouřil
16 cigaret. Restrikce uplatňované na kuřáky dlouhodobě kritizoval.
Zákaz kouření označil za „nikoterorismus“. (wiki)
***

Prof. ThDr. Petr Pokorný, hrSc., dr.h.c.
(1933–2020)

V ranních hodinách 18. ledna 2020, obklopen svou rodinou,
zemřel ve věku 86 let Petr Pokorný, profesor Nového zákona na
Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Fakulta v
něm ztrácí výrazného a oblíbeného učitele, pronikavého badatele
mezinárodního věhlasu a neúnavného organizátora vědecké práce,
který hlubokou erudici v biblistice, teologii, filologii i flosofii
spojoval s přátelsky otevřenou určitostí svědka křesťanské víry.
Petr Pokorný se narodil 21. dubna 1933 v Brně. Po studiích na
tamním klasickém gymnáziu vystudoval teologii na Komenského
evangelické bohoslovecké fakultě (dnes Evangelická teologická
fakulta UK). V roce 1958 byl ordinován jako kazatel Českobratrské
církve evangelické a do roku 1967 působil v církevní službě jako
vikář v Praze na Vinohradech a farář v Praze-Vršovicích. Během
této služby externě studoval koptštinu a řeckou literaturu v Praze
a ve Vídni, strávil také jeden trimestr postgraduálního studia u
profesora G. D. Kilpatricka v Oxfordu. V roce 1959 podal doktorskou
práci (SOMA CHRISTOU v epištole Efezským), kterou však kvůli
průtahům ze strany státních orgánů směl obhájit teprve v roce
1963. Podobně nuceně zpožděná byla jeho habilitace v roce 1967
na základě práce podané o pět let dříve (Gnostická mystéria). V
témže roce byl na jeden rok povolán jako docent Nového zákona
na univerzitu v Greifswaldu v tehdejší NDR.
Od roku 1968 vyučoval novozákonní biblistiku jako spolupracovník
a později nástupce svého učitele J. B. Součka na Komenského
bohoslovecké, dnes Evangelické teologické fakultě v Praze,
právě 76 let. Poslední rozloučení proběhlo v sobotu 25. ledna profesorem byl jmenován roku 1972. V období 1996–1999 fakultu
řídil jako její děkan. V roce 1968 se na základě práce Počátky

v kruhu rodiny, v místech, které měl Jiří velmi rád.
Ludmila Wolfova-Fotrová, dcera Jana Kalohoridis a synové
Robert Fotr a Vítězslav Wolf.
***

Jaroslav Kubera

(16. února 1947 Louny – 20. ledna 2020 Ústí nad Labem)
Kubera byl českým pravicovým politikem, od listopadu 2018 do
úmrtí v lednu 2020 předsedou Senátu Parlamentu České republiky.
V období pražského jara byl členem KSČ. Po sametové revoluci
se stal členem Občanského hnutí, z něhož v roce 1992 přestoupil
do Občanské demokratické strany. Jako politik vystupoval
velmi aktivně. Mediální pozornost získával žertovnými a často
kontroverzními výroky, pro něž býval řazen mezi nejzajímavější
členy parlamentu. Roku 2017 ztvárnil roli Edvarda Beneše ve
filmu Toman.
Podle životopisu, který zveřejnil na svých internetových stránkách,
odmaturoval a následně studoval matematiku na Masarykově
univerzitě v Brně a zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické
v Praze, avšak vysokoškolské studium nedokončil. V letech 1967–
1969 pracoval v podniku Sklo Union Teplice, v letech 1969–1990
v podniku Elektrosvit Teplice, v letech 1990–1994 jako tajemník
Městského úřadu v Teplicích, od roku 1994 byl profesionálním
politikem.
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Luboš Dobrovský

(3. února 1932 Kolín – 30. ledna 2020 Praha)
Dobrovský byl českým novinářem, disidentem, signatářem Charty
77, politikem, překladatelem z ruštiny a polštiny, v letech 1990–1992
československým ministrem obrany, v letech 1992 až 1996 kancléř
prezidenta Václava Havla a v letech 1996–2000 český velvyslanec
v Ruské federaci. Otec podnikatele Jana Dobrovského.
Narodil se jako Luboš Hammerschlag v rodině židovského původu,
což si později StB pečlivě zjistila. Studoval vojenské a pak civilní
gymnázium v Moravské Třebové, později rusistiku a bohemistiku
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mezi jeho spolužáky byl
také Jiří Dienstbier, s nímž později úzce spolupracoval. Vstoupil
do komunistické strany, v letech 1959 až 1968 byl redaktorem
zahraniční redakce Československého rozhlasu a v letech 1967–1968
dopisovatelem v Moskvě. V srpnu 1968 se podílel na podzemním
vysíláni rozhlasu a pak do roku 1989 pracoval v dělnických profesích.
Roku 1958 začal publikovat v literárním časopisu Plamen, dále
publikoval v Literárních novinách, v časopisech Reportér, Politika
a dalších. Později redigoval samizdatový časopis Kritický sborník
a od roku 1987 samizdatové Lidové noviny.
Zemřel dne 30. ledna 2020 v Praze ve věku 87 let.
***

Manga Abrahámová
1947-2020

V piatok, 21.2. o 11:32 torontskeho času odišla naša Manguš. Dlho
sa trápila a videla svoj odchod ako vyslobodenie. Bola múdra, dobrá,
ale aj zatrpknutá a zaslúžila si od života trocha viac ako jej osud
doprial. Neznášala pátos, sentiment, pozu a pretvarku. Vedela byť
až krute priama, úprimná a nie vždy to jej okolie dokázalo prijať,
či pochopiť.
Svoju priazeň, lásku a pocity vyjadrovala nepriamo, často cez
metaforu, jedlo, či darčeky. Dokonalá kuchárka, štedrá voči
ostatným, hlavne deťom, ktoré milovala.  
Do konca bola obklopená svojimi milovanými knihami. Tých
prečítala tisíce a tvorili jej osobnosť a vzdelanosť.
Ale keby čítala tieto riadky, kývla by rukou a utrúsila: „nefabuluj“
. A možno by mala pravdu. A možno sa nepoznala, čo všetko
znamenala pre mnohých. Mnohých, čo už nie sú medzi nami, čo
ju obdivovali a mali radi.
Manga, to bol aj byt na Suvorovovej ulici v rokoch po 1968 kde sa
stretávali umelci, intelektuáli, spolu vo vedľajšej izbe s plejádou
národností z bývalej Juhoslavie: Srbi, Albánci, Bosnaci, Slováci
z Vojvodiny. A v pozadí, o dve izby ďalej hrozil „Aboš“ , alebo
„fuzo“ , teda náš otec. Kto to všetko spájal, kto dokázal prepojiť
tie svety bola naša mama Anka. Manga ju milovala a chce byť
blizko nej aj vo večnosti, ako mi včera povedala.
Manga odišla v kruhu nás dvoch bratov - Ďusa a mňa a jeho rodiny.
V máji tohto roku sa s ňou rozlúčime v Bratislave na záhrade
BISLA. Dáme Vám viac vedieť neskôr.
Samo Abrahám
+++

Raguel Pípal

gnose: Vznik gnostického mýtu o božstvu člověka stal kandidátem
historických věd (CSc.) v oboru řecká literatura, v roce 1993 získal
v témže oboru titul doktor historických věd (DrSc.). Jako hostující
či zastupující profesor působil na několika zahraničních univerzitách
(Pittsburgh, Tübingen, Petrohrad), čestný doktorát mu udělily
univerzity v Bonnu (1998), Budapešti (2000) a Petrohradě (2015).
***

(1950-2020)

Kanadské pohřby bývají veselou záležitostí. Řečníci se předhánějí
v tom, co humorného s nebožtíkem zažili, aby rozesmáli truchlící
rodinu. Pravdou je, že většinou se jim to nedaří.
Raguel byl básníkem života. Pocházel z farářské rodiny. Oba rodiče
byli duchovní. Když jsem ho poznal působil jeho otec starozákoník
Blahoslav Pípal ve Cvikově v severních Čechách. Není divu, že
se Raguel dal také na teologii, u které však dlouho nevydržel a
při svých večerních toulkách po Praze se seznámil s mexickou
studentkou DAMU Martou Eugenií Lunou Ledesmou.
Byla to láska, co hory přenáší. Tentokrát i oceán a Raguel se
rozhodl, že se s Martou v Nymburku ožení a odcestuje do Mexika.
Jenže v té době byla letenka pro českého chlapce nedostupná. Bylo
otázkou, jak získat peníze a Raguel neváhal. Stal se zřízencem v
nymburském krematoriu. Jak nám vždy po práci sděloval, mělo to
své výhody. Jeho heslem bylo: „Každý den na stůl čerstvá květina!“
Prodlužoval tak život květin, které se odvážely na smetiště a v
den svatby, kde jsem byl svědkem, měla Marta Luna náruč plnou
červených karafiátů. Nevím, jestli se dochovaly fotky.
Každopádně Marta úspěšně zvládla DAMU a jako výsledek jejího
studia byla antická hra Elektra, kterou uvedlo divadlo Disk. Na
premiéru jsme měli volňásky na balkón a z představení se dochoval
jaksi rozmazaný filmový záznam, protože jsem již tehdy měl slabé
motocyklové baterky pro šestnáctimilimetrovou kameru. Zasedli
jsme s Raguelem na balkón a zatímco jsem se pokoušel něco
natočit, Raguel, trochu společensky unaven z odpolední přípravy
na premiéru, usnul, což se mi také stalo jednou ve Vinohradském
divadle. O přestávce přišla novomanželka Marta za námi na balkón
a viděla, že její manžel - pan režisérový - v pohodě spinká. Tehdy
jsem si uvědomil, jak Mexičanky dokáží být tolerantní. Bez jakékoliv
zloby si mne vzala stranou a napomenula mě: „Až budeš odcházet,
nezapomeň vzbudit Rajíčka!“ Což jsem učinil.
Za pár týdnů odjel Raguel do Mexika, pak já do Kanady a Martu
jsem potkal v roce 1986 při Mistrovství světa ve fotbale, když
jsem našel v telefonním seznamu jméno Ledesma. Dnes jsem ji
hledal na internetu, byla uvedená, jako režisérka slavného seriálu
Esmeralda pod jménem Marta Luna.
A Raguel, po čase se vrátil z Mexika domů, občas se viděl se svou
mexickou dcerou Raquel a v poslední době žil s mojí přítelkyní
Pavlou, které a Raguelovým pěti sestrám vyslovuji soustrast. Bez
lidí jako Raguel by byl svět hrozně nudný.
Aleš Březina
***

March 5, 2020

Máte zájem o semestrální pobyt či kurz češtiny v ČR?

Do 15. 3. 2020 přijímáme přihlášky z řad krajanské komunity na semestrální pobyty, kurz
českého jazyka a kurz metodiky výuky českého jazyka v roce 2020/2021 v České republice.
V akademickém roce 2020/2021 bude pokračovat realizace Krajanského vzdělávacího programu
a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí.
Program nabízí:
* Semestrální stipendijní studijní pobyty
* Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany
* Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit
***
1) Semestrální stipendijní studijní pobyty
Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory:
čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého
jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související
s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu
je dobrá znalost českého jazyka.
Podrobné informace jsou k nalezení na webové stránce http://www.dzs.cz/cz/program-podporyceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/studium-na-vs/ K přihlášení je potřeba vyplnit online
formulář.
***
Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou:
* pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2020/2021 (září 2020 až
únor 2021) do 15. 3. 2020
* pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2020/2021 (září
2020 až červen 2021) do 15. 3. 2020
* pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2020/2021 (únor 2021 až
červen 2021) do 15. 8. 2020
Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu
s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem,
kopií cestovního dokladu, doporučením krajanského spolku je třeba zaslat bez prodlení na
velvyslanectví ČR v Ottawě, nejpozději však do 15. 3. 2020, popř. 15. 8. 2020.
***
2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Poděbradech - stipendia
Termín kurzu: 17. 7. až 14. 8. 2020
Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let žijícím v zahraničí,
kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit
s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů
ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý
mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 120
vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží
účastníci osvědčení o absolvování kurzu.
Je možné účastnit se kurzu i jako samoplátce. Min. věk účastníků je 18 let. Upozorňujeme zájemce
na skutečnost, že se učebna nachází ve 4. patře bez možnosti použití výtahu. Studenti tuto cestu
absolvují min. 2x až 3x denně. Dále je třeba počítat s pěšími přesuny mezi místem ubytování,
výuky a stravování, s výlety a exkurzemi mimo Poděbrady.
Termín pro zadání přihlášky do elektronického systému na stránce http://www.dzs.cz/cz/programpodpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-cestiny/ je do 15. 3. 2020.
Originál elektronicky vyplněné a vytisknuté přihlášky, tj. celkem 1 exemplář, spolu
s doporučením krajanského spolku je třeba bez prodlení zaslat na ZÚ, nejpozději do 15. 3.
2020.
Prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Ottawě nebo příslušným generálním konzulátem bude vybraným
kandidátům doručeno potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky a případné
dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat ZÚ na základě pokynu MZV, popř. přímo příslušný
referent Domu zahraničních služeb (při nebezpečí z prodlení).
Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze rozdělit mezi několik
účastníků.
***
3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských
komunit - stipendia
Termín kurzu: 24. 8. až 4. 9. 2020
Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst. Kurz je určen pro vyučující z řad krajanů. Účastníci
jsou rozděleni do dvou skupin: učitelé u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a
pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí).
Termín pro elektronické vyplnění formuláře dostupného na webových stránkách DZS
http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-metodiky/
je do 15. 3. 2020.
Originál elektronicky vyplněné a vytisknuté přihlášky, tj. celkem 1 exemplář, spolu s doporučením
krajanského spolku je třeba bez prodlení zaslat na ZÚ nejpozději do 15. 3. 2020.
Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti
ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.
Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a UK rozhodne o přijetí do kurzu, poté vybraní
kandidáti obdrží prostřednictvím ZÚ potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků na metodický kurz
výuky češtiny je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí.
***
Důležité
Na žádosti, které přijdou po 15. 3. 2020, nebude brán zřetel
Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si
příslušné české vízum.
Existuje i řada Letních škol slovanských studií většinou pro samoplátce, výčet možností najdete
na stránkách MŠMT.
Přihlášky prosíme, zasílejte na adresu:
Embassy of the Czech Republic
Dr. Miloslava Minnes, 251 Cooper Street, Ottawa, ON, K2P 0G2
Pro více informací: Tel.: +1-613 562 3875 nebo na miloslava_minnes@mzv.cz
***
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Toronto stále v naději

V posledním utkání v Kalifornii prohrálo Toronto v Anaheimu 1:2 a jelikož v sobotu Florida porazila Montreal
4:1, mají Maple Leafs náskok pouhých tří bodů. O tom, že mohou být zajímavá utkání, v kterých nepadají branky
svědčil 5. březen 2020 a souboj na dálku o třetí příčku v Atlantické divizi mez Torontem a Floridou. Nejprve Florida
hrála doma nerozhodně po šedesáti minutách s Bostonem 1:1. V prodloužení pak David Krejčí a David Pastrňák
asistovali Torey Krugovi a ten připravil osmou porážku v řadě floridským Panterům. Florida tedy získala alespoň
jeden potřebný bod. Ještě dramatičtější byl večerní souboj mezi LA Kings a Torontem. Po vynikajícím výkonu
obou brankářů domácího Quinna a torontského Andersena, kteří zlikvidovali dohromady 62 střel se po pětašedesáti
minutách utkání skončilo 0:0. V samostatných nájezdech nestačily ani tři série a teprve čtvrtá rozhodla, když Kempe
proměnil a Marner nedokázal svůj blafák dotáhnout do konce.
Zajímavá pro Maple Leafs byla druhá polovina února: Nejprve Toronto pod debaklu v Pittsburghu 2:5, rozdrtilo
Tučňáky doma 4:0. Následoval zápas s Carolinou, o kterém se bude ještě asi dlouho mluvit, protože v brance Caroliny
se po zranění náhradního brankáře Petra Mrázka, objevil pohotovostní brankář, řidič Zamboni, David Ayr. Hráči
Caroliny začali hrát jako o život a zvítězili 6:3, zatímco Maple Leafs byli morálně devastovaní a s ostudou odešli
z ledu. Jenže taková morální facka znamená někdy i vzkříšení a Toronto třikrát za sebou zvítězilo: v Tampě 4:3,
na Floridě 5:3 a doma nad Vancouverem 4:2, když svoji první a vítěznou branku v utkání vstřelil Martin Marinčin.
Vraťme se však ještě k zápasu s Carolinou 22. února 2020:

Dvaačtyřicetiletý řidič Zamboni David Ayr se stal první hvězdou utkání

Toronto-Carolina 3:6
Jestliže v odpoledním zápase den před Štědrým večerem si povzdechl Martin Nečas, že takhle bláznivý zápas ještě
nezažil. Carolina tehdy vedla v poslední třetině 6:4, ale nakonec prohrála 6:8. Martin Nečas tenkrát zaznamenal
dvě branky a dvě asistence. V sobotu zápas Toronta s Carolinou byl ještě bláznivější. Nejprve se v úvodu utkání
zranil hostující brankář James Reimer a po pár minutách musel opustit let a do branky nastoupil Petr Mrázek.
Ten inkasoval v poslední minutě první třetiny branku z hole Kerfoota. Úvod druhé části hry však patřil hostům,
kteří otočili na 3:1. V 32. minutě vyjel Petr Mrázek daleko z branky a z jeho pohledu při levé straně mantinelu
se srazil s torontským Cliffordem a zůstal několik minut ležet na ledě. Huricanes neměli pochopitelně již třetího
brankáře. Po delší přestávce, kterou využily televizní stanice k reklamám vyšel ze šatny brankář v dresu Caroliny
a s helmou Maple Leafs s číslem 90 a se jmenovkou Ayr. Novináři začali zjišťovat, o koho se jedná. Pouze zjistili,
že je to dvaačtyřicetiletý řidič Zamboni, který občas trénuje s Torontem Marlies. Hráči Caroliny na něj vyslali
několik zkušebních střel pro uklidněnou. Když se poprvé dotkl puku 19414 diváků mu sportovně zatleskalo a když
využil přesilovku Teravainen a zvyšil na 4:1, kladli si přítomní otázku, jestli to bude hostům stačit do konce utkání,
obzvláště, když Maple Leafs lacinými brankami snížilo na 3:4. Hráči Caroliny očima tlačili hodiny a nemohli se
dočkat druhé přestávky. Na začátku třetí třetiny byla otázka, jestli se vrátí do branky některý z brankářů Caroliny,
ale na led přijel opět Ayr. Zdálo se, že je otázkou, kdy inkasuje další branku, ale Carolina hned po 53 vteřinách
zvýšila na 5:3 a v 44. minutě Martin Nečas pečetil na konečných 6:3 a David Ayr, který byl v mládí brankářem v
juniorské soutěži, ale s hokejem musel po transplantaci ledvin přestat, ani jednu ze sedmi střel již nepustil za svá
záda a stal se první hvězdou utkání. Druhou hvězdou byl W. Foegele a třetí Martin Nečas, který zaznamenal jednu
branku a jednu asistenci. O zhodnocení utkání jsme požádali nejprve Martina Nečase
ABE: Minule jste tvrdil, že jste tak bláznivý zápas ještě nezažil, bylo to dnes ještě divočejší?
MN: Hlavně to tentokrát bylo se šťastným koncem. Málokdy se vidí něco takového, že naskočí gólman z hlediště.
Určitě je to pro každého zážitek do konce života. Jsme hrozně rádi, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Musíme mu
poděkovat.
ABE: V 32. minutě se zranil druhý brankář Caroliny v dnešním utkání Petr Mrázek a v ten okamžik to
vypadalo velmi špatně. Jak jste si představoval, že se to bude vyvíjet dál?
MN: Jakmile Toronto snížilo na 4:3, tak jsme měli trochu strach, ale vydrželi jsme to do konce druhé třetiny. O
přestávce jsme si řekli, že musíme hodně napadat a hrát v útočném pásmu. To se nám povedlo a dali jsme v úvodu
třetí třetiny dvě branky a pak jsme již kontrolovali hru.
ABE: Vstřelil jste šestý gól, což byl hřebíček do rakve Toronta. Mohl byste k tomu něco říci?
MN: Forčekovali jsme v útočném pásmu a ke mně se to odrazilo a já jsem to bekhendem dorazil. Určitě nás to
uklidnilo a věděli jsme, že už to nepustíme.
ABE: Minule jste byl zde s dvěma góly a dvěma asistencemi jednou z hvězd utkání, dnes s dvěma body
rovněž. Znamená to, že se vám daří v Scotiabank Aréně?

Dvaačtyřicetiletý David Ayr v brance Caroliny Huricanes
MN: Ano, mám to tu docela rád. Je zde dobrá atmosféra. Minule se mi tu hrálo dobře, dnes taky. Jelikož jsme
zde vyhráli, je to ještě lepší.
ABE: Kdy jste během utkání začal věřit tomu, že byste mohli vyhrát?
MN: Od začátku, jsem věřil, že vyhrajeme, ale po odchodu Petra začaly být pochybnosti. V úvodu třetí třetiny po
těch dvou brankách, jsem viděl, že jsme dobří s pukem a že to udržíme a taky se tak stalo.
Středem pozornosti novinářů byla první hvězda utkání David Ayr:
ABE: Bál jste se?
DA: Celou druhou třetinu jsem byl nervózní.
ABE: Co se stalo během druhé přestávky?
DA: V šatně mi řekli, abych se ničeho nebál a pouze si užíval zápasu. V poslední třetině šlo na mne pár střel, ale
ne mnoho.
ABE: Co si budete pamatovat z dnešního utkání?
DA: Jak mi hráči Caroliny přijali a povzbuzovali během utkání, sprchu po zápase. Diváky, jak mi tleskali, i když
jsem chytal za hostující tým.
ABE: Co budete teď dělat?
DA: Půjdu domů a vezmu si svůj dres s sebou.
ABE: Jak jste se dověděl, že budete chytat.
DA: Dostal jsem SMS.
ABE: Jak často jste na ledě?
DA: Když jsou doma Marlies nebo Leafs tak občas s nimi trénuji, protože se znám s trenérem Leafs Sheldonem
Keefem, znám ho ještě, když trénoval Marlies. Musím ho požádat, aby se stal mým agentem (smích novinářů).
ABE: Jak to oslavíte dnes?
DA: Kouknu se na záznam utkání a doufám, že se dostanu o půlnoci do postele. Byl to přece jen dlouhý den.
Trenér Brind‘Amour po utkání řekl, že pro Davida Ayra to je nezapomenutelný zážitek do konce života a že on
sám nikdy nic takového nezažil.
Aleš Březina – Toronto
***

Soccer/Hockey

Slava-Sparta 1:1 (0:0)
V Edenu sledovalo derby 19370 diváků. Slavii
patřil úvod druhého poločasu a při třetím rohu
vypálil Ševčík přímo do šibenice, ale Heča skvělým
zákrokem vyrazil na roh. V 58. minutě však utekl

dvakrát prohrála. Nejprve v Ďolíčku ve Vršovicích
s Bohemians 0:1, následovala povinná výhra s
Opavou 2:0, ale v dalším zápase v Uherském
Hradišti sešívaní opět prohráli 0:2 a vedou ligu již
„jen“ o osm bodů. Druhá Plzeň naopak všechna
čtyři jarní utkání vyhrála. Kromě Budějovic
vyhrála v Opavě 3:0, doma nad Příbramí 4:0 a
v Jablonci 2:1. Ještě hůře na tom byla po třech
utkáních na jaře Sparta, dvakrát prohrála doma s
Libercem 0:2 a v Olomouci 0:1. Se Zlínem hrála
doma nerozhodně 2:2, když hrála většinu utkání
o deseti hráčích. V poháru však rozdrtila Ostravu
5:0. Dobře si vede nováček Budějovice, který je
sedmý, zatímco tabulku uzavírají moravské kluby
Karviná, Zlín a Opava. Na sestupové příčce je se
čtrnácti body Příbram.
***
Tabulka české Fortuna ligy

Slávista Olayinka se raduje z branky proti Opavě,
která však nebyla uznána.
Foto: O2

1. Slavia
2. Plzeň
3. Jablonec
4. Ostrava
5. Boleslav
6. Slovácko
7. Liberec
8. Budějovice
9. Sparta
10. Olomouc
11. Bohemians
12. Teplice
13. Karviná
14. Zlín
15. Opava
16. Příbram

24
24
24
24
24
24
23
24
24
24
24
23
24
24
24
24

18 4
15 5
11 7
11 5
11 4
10 7
11 3
11 3
9 8
7 11
7 6
5 9
5 8
6 4
4 5
3 5

2
4
6
8
9
7
9
10
7
6
11
9
11
14
15
16

48:8
45:20
42:31
36:27
42:37
30:27
42:31
39:38
42:32
31:29
25:37
19:35
20:30
22:40
11:41
15:46

58
50
40
38
37
37
36
36
35
32
27
24
23
22
17
14

po levém křídle Benjamin Tetteh a dostal míč za
záda brankáře Koláře. Rozhodčí Franěk však po
shlédnutí videozáznamu branku neuznal. Tetteh
se však radoval o dvanáct minut později, kdy
zužitkoval přihrávku Dočkala. Již to vypadalo
na vítězství Sparty, Jenže v 93. minutě Hložek
srazil Bořila, který rychle zahrál trestný kop a
Peter Musa vyrovnal na 1:1. V 24. kole Plzeň
nezaváhala a brankou v závěru porazila Budějovice
1:0. Překvapením bylo vítězství Bohemians ve
Zlíně 3:2. Ostatní zápasy: Teplice-Slovácko
0:0, Karviná-Příbram 2:0, Liberec-Opava 4:0 a
Olomouc-Jablonec 1:1. Zápas Ostrava-Mladá Slovenská fotbalová Fortuna liga
19. kolo: Trenčín-Michalovce 8:1, Nitra-Pohronie 0:0,
Boleslav 2:3 se hrál až po uzávěrce.
Sereď-Rožemberok 2:2, Žilina-Zlaté Moravce 3:0,
Slavia, která bezpečně vedla Fortuna ligu, na jaře již

Sledujte naše webové stránky:
nhl.zprávy.ca
fotbal.zprávy.ca
hokej.zprávy.ca
mls.zprávy.ca

Dunajská Streda-Senica 0:0, Trnava-Slovan 0:0.
20. kolo: Zlaté Moravce-Sereď 1:3, RužomberokDunajská Streda 0:0, Pohronie-Žilina 0:1, SlovanTrenčín 2:0, Michalovce-Nitra 1:0, Senica-Trnava 2:0.
21. kolo: Pohronie-Senica 0:0, Trenčín-Sereď 2:1, NitraSlovan 0:1, Žilina-Dunajská Streda 2:2, Trnava-Zlaté
Moravce 2:1, Ružomberok-Michalovce 1:1.
22. kolo: Sereď-Žilina 0:3, Slovan-Ružomberok 1:0,
Senica-Nitra 0:3, Zlaté Moravce-Trenčín 2:0, Dunajská
Streda-Trnava 0:1, Michalovce-Pohronie 1:0.
***

MLS

San Jose-Toronto FC 2:2 (0:1)

Toronto zahájilo novou sezónu úspěšně a v 40. minutě
se ujalo v Kalifornii vedení brankou Alejandra Puzuela z
pokutového kopu. Ještě lépe to vypadalo po změně stran,
kdy Richie Laryea dorazil střelu Tsubasa Endoha a zvýšil
na 2:0. Jenže v zápětí Andrés Rijos vstřelil kontaktní gól.
Vypadalo to, že si Toronto přece jen odveze tři body, ale
v páté minutě prodloužení se Endoh u rohového praporku
dopustil faulu a nová mexická posila Earthquakes
Oswaldo Alanis z těžkého úhlu vyrovnal na 2:2.
***

Liberec získal Prezidentovu
trofej, Kladno sestupuje

Teprve poslední kolo rozhodlo o sestupujícím
z Tipsport extraligy. V přímém souboji porazil
Litvínov Kladno 6:2, zatímco Pardubice vyhrály
v Brně 2:0. Jágrovo Kladno tak po roce opět
sestupuje. I letos měla liga svůj skandál v
závěru, kdy Karlovy Vary poslaly do Vítkovic
v předposledním kole tým složený z juniorů a
ten prohrál vysoko 2:8. V posledním kole pak
Třinec porazil Plzeň 2:0, Karlovy Vary prohrály
Toronto-NY City 1:0 (0:0)
s Libercem 3:5. Mladá Boleslav porazila Zlín
První letošní zápas v Torontu, znamenal i první branku
3:0, Hradec-Vítkovice 5:2, Sparta-Olomouc 3:2
pro Nigerijce Ifunanyachi Acharu, který hrál s číslem
sn. Konečné pořadí: 1. Liberec 102, 2. Třinec
93, 3. Sparta 92, 4.. Mladá Boleslav 92, 5. Plzeň
92, 6. Brno 79, 7. Olomouc 77, 8. Hradec 74, 9.
Karlovy Vary 71, 10. Zlín 70, 11. Pardubice 64,
12. Litvínov 63, 13.Vítkovice 63, 14. Kladno 60.
***
Tabulka slovenské hokejové ligy po 53. kole:
1. Banská Bystrica 116, 2. Slovan 104, 3. Košice
103, 4. Poprad 93, 5. Trenčín 93, 6. Zvolen 90,
7. Michalovce 79, 8. Miškoc 75, 9. Nitra 72, 10.
Nové Zámky 57, 11. Budapešť 57, 12. Detva 53,
13 Liptovský Mikuláš 35 – ten má však sehráno
o pět zápasů méně.

863 Bloor St. W.
99. Achara dopravil poprvé míč do sítě v 10. minutě,
ale branku rozhodčí po shlédnutí videozáznamu neuznal.
Acharova branka v 80. minutě po akci Richie Laryea
již platila a přinesla FC letošní první tři body.
abe
***
Tabulka slovenské Fortuna ligy
1. Slovan
22 17 4
1 46:11
2. Žilina
22 13 6
3 38:17
3. Dun. Streda
22 11 5
6 31:25
4. Trnava
22
9 3 10 25:26
5. Michalovce
22
8 6
8 28:32
6. Ružomberok
22
6 10
6 25:27
7. Trenčín
22
7 6
9 39:35
8. Zlaté Moravce
22
6 8
8 22:28
9. Senica
22
6 6 10 24:33
10. Sereď
22
5 7 10 23:34
11. Nitra
22
5 4 13 17:31
12. Pohronie
22
3 7 12 19:38

55
45
38
30
30
28
27
26
24
22
19
16
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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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Independently owned and operated brokerage
416/443-0300 - direct 416/917-2241
www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.com

