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Ministr navrhl víza pro Kanaìany, ale vláda je nezavede
Bûhem krátké náv‰tûvy ministra zahraniãních vûcí Cyrila
Svobody do‰lo k oficiálnímu otevﬁení konzulátu v Torontu
a pﬁi následné recepci v BaÈovû muzeu udûlil ministr
Josefu ·kvoreckému, Zdenû Salivarové a Josefu
âermákovi cenu ministerstva zahraniãních vûcí Gratias
Agit. Pﬁi této krátké náv‰tûvû staãil poskytnout rozhovor
Satellitu a Novému domovu a televiznímu vysílání Nov˘
zábûr. Neﬁekl v‰ak jednu maliãkost a to, Ïe pﬁi
neúspû‰n˘ch jednáních s kanadskou vládou ohlednû
zru‰ení víz, navrhne znovu zavedení víz pro Kanaìany,
kteﬁí by chtûli nav‰tívit âR. To jsme se dovûdûli aÏ v
pondûlí z ãesk˘ch sdûlovacích prostﬁedkÛ. Ve ãtvrtek
ráno v‰ak RadioÏurnál oznámil ústy premiéra Jiﬁího
Paroubka, Ïe zatím víza pro Kanaìany, ãeská vláda
nezavede, protoÏe doufá, Ïe Kanada jiÏ brzy víza pro
ãeské obãany zru‰í. Ministr Svoboda v Torontu sice
naznaãil, Ïe chce poÏádat o solidaritu zemû Evropské
unie, ov‰em Ïe to chce ﬁe‰it tímto zpÛsobem, to nûjak
z rozhovoru nevyplynulo a ani vysvûtlení, proã
nepostupuje stejn˘m zpÛsobem proti Spojen˘m státÛ
nezní pﬁesvûdãivû. Je otázkou, jestli antiamerikanismus,
o kterém hovoﬁí není zpÛsoben souãasnou americkou
politikou, ãi jestli korupce, která je relativnû vysoká,
není zpÛsobena nefungujícími mechanismy.
JestliÏe v poslední dobû zmizelo nûkolik tisíc
ÏivnostníkÛ, znamená to, Ïe nepﬁestanou pracovat, ale
Ïe je pro nû v˘hodnûj‰í pohybovat se, jak kdysi nazval
Václav Havel, v druhém ekonomickém okruhu. KdyÏ je
propastn˘ rozdíl v cenû bytÛ s regulovan˘m nájemn˘m
a bez nûj, pak tato situace vede ke korupci úﬁedníkÛ,
kteﬁí o pﬁidûlování bytÛ rozhodují. JestliÏe jsou státní
zakázky v˘hodnûj‰í neÏ soukromé, pak opût není divu,
Ïe to vede ke korupci. A jestliÏe si podle návrhu nového
zákona o kinematografii mohou ãlenové grantov˘ch
komisí pﬁidûlovat granty sami sobû, pak není divu, Ïe si
je budou rozdûlovat mezi sebou.
PﬁestoÏe v mnoha bodech s ministrem Svobodou
nesouhlasím, v jedné vûci mu dávám za pravdu. Díky
tomu, Ïe byl otevﬁen konzulát v Torontu, budeme mít
moÏnost volit a této moÏnosti by se mûlo vyuÏít.
Otázky bûhem setkání kladli zástupci Nového domova
(ND), Satellitu (ABE) a âTK.
ND: Co je úãelem va‰í cesty?
CS: Dnes jsem strávil den zde v Torontu, zítra budu ve
Winnipegu a v pondûlí v Ottawû, kde budu jednat s
ministrem zahraniãí Peterem MacKayem a ministrem
pro pﬁistûhovalectví Montem Solbergem. Dnes je slavn˘
den pro âR, protoÏe jsme otevﬁeli generální konzulát
zde v Torontu, vãera v Chicagu. Je to obchodní a
politické centrum, v˘znamné místo pro ãesko-kanadské
vztahy. Tento konzulát má pomoci podpoﬁit tyto dobré
vztahy. ZároveÀ má pomoci ãesk˘m obãanÛm Ïijícím v
této oblasti. Tímto napﬁíklad chceme umoÏnit ãesk˘m
obãanÛm, aby mohli volit. Proto ten konzulát je otvírán
nyní.
ABE: Pro lidi v Torontu je moÏnost volit zde
dÛleÏitá, ale jsou je‰tû jiné zmûny proti minulosti
pﬁi tûchto volbách?
CS: Byl pﬁedloÏen návrh zákona, aby bylo moÏno volit
korespondenãnû, aby v‰ichni na‰i obãané mohli volit
písemnou formou. BohuÏel tento zákon pro jisté
obstrukce ve snûmovnû nebyl schválen.
ND: Na kolik v tom mûly prsty levicové strany, ãi

Ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda, Zdena Salivarová-Škvorecká, Josef Škvorecký
a Josef Čermák při předávání ceny Gratias Agit

komunisté?
CS: Ten pﬁíbûh je mnohem prost‰í. Jednalo se o
novelu volebního zákona. Poslanec sociální demokracie
Zdenûk Koudelka do tohoto zákona chtûl dostat sníÏení
hranice pro preferenãní hlasy. Tím by se umoÏnilo
voliãÛm velice radikálnû pﬁehazovat poﬁadí na
kandidátce. BafuÀáﬁi z rÛzn˘ch politick˘ch stran se
toho zalekli. To nemûlo nic spoleãného s levicí nebo
pravicí. V zásadû je na ãeské politické scénû shoda, Ïe
korespondenãní volba má b˘t. Je to ‰koda, protoÏe se
s vaniãkou vylilo dítû. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe pﬁí‰tí volba
bude korespondenãní nebo se bude volit internetem.
To, co nabízíme nyní je, Ïe se mÛÏe volit v Torontu a je
to pro ty obãany, kteﬁí zde Ïijí. VyuÏívám této pﬁíleÏitosti
k tomu, abych se podûlil o zku‰enost z minul˘ch voleb,
kdy úãast krajanÛ byla mizivá. Je velk˘ rozpor mezi
deklarací práva, po kterém volá velká ãást krajanÛ a
faktickou úãastí krajanÛ. Je to komplikované, Ïe se
musí jezdit na konzuláty. Zku‰enost je, Ïe i v Evropû
nebyla úãast velká a Ïe volí hlavnû pracovníci
zastupitelsk˘ch úﬁadÛ a pár krajanÛ. Já chci tímto
vyzvat krajany, aby doloÏili svou touhu po
korespondenãní volbû tím, Ïe k volbám pÛjdou. OdpÛrci
tohoto ﬁe‰ení ﬁíkají, Ïe se jedná o nesmírnû nákladnou
vûc, bez jakéhokoliv v˘sledného efektu.
ND: Ohlednû reciprocity víz, jsou nûjaká fakta, Ïe
by nûkdo z Kanady nebo Spojen˘ch státÛ pracoval
v âR na ãerno?
CS: Neexistuje jedin˘ racionální argument pro drÏení
Pokračování na str. 2

Pondûlí: Cyril Svoboda:
Navrhnu víza pro Kanaìany
Praha -mfd/brr- Ministr zahraniãních vûcí Cyril Svoboda hodlá
navrhnout vládû, aby opût zavedla víza pro Kanaìany. Ministr to
vãera prohlásil v kanadské Ottawû po jednání s tamûj‰ím ministrem
pro obãanství a migraci Montem Solbergem a ministrem zahraniãí
Peterem MacKayem.
„Tady v Kanadû jsme bohuÏel nevidûli u nové vlády Ïádn˘ velk˘
pokrok,“ prohlásil Svoboda. Odmítl, Ïe by ‰lo z jeho strany o
pﬁedvolební tah. „To urãitû ne. Chci ale dosáhnout toho, abychom
nemûli do Kanady víza. Proto chci, abychom jednali jako rovn˘ s
rovn˘m. Na‰ím cílem je, abychom víza nemûli my ani Kanaìané,“
ﬁekl v âeské televizi.
Svoboda se vyjádﬁil také k tomu, proã není stejnû razantní k USA,
kam se rovnûÏ âe‰i nedostanou bez víza. „V USA je zru‰ení víz vûcí
zákona a zákonodárného sboru. Na kanadské stranû není Ïádn˘
pokrok, proto jsem nucen jít touto cestou,“ prohlásil ministr zahraniãí.
Kanadsk˘ ministr zahraniãí Peter MacKay poÏádal ãeskou stranu
o poseãkání a slíbil, Ïe koncem ãervna zavítá do Prahy, aby mohly
rozhovory o vízech pokraãovat.
Kromû problémÛ s vízy Svoboda hovoﬁil i o úãasti NATO v
Afghánistánu ãi o novém kanadském pohledu na palestinské hnutí
Hamas. Svobodova náv‰tûva je první náv‰tûvou ãlena ãeské vlády
po klíãov˘ch kanadsk˘ch volbách z konce leto‰ního ledna, kdy
tﬁináctiletou vládu liberálÛ vystﬁídal konzervativní kabinet.
***

âtvrtek: Kanada asi zru‰í âechÛm víza

Po mé náv‰tûvû v Kanadû do‰lo k zásadnímu pohybu ve vûci
vízové povinnosti, uvedl vãera ministr zahraniãí Cyril
Svoboda. „Hodinu po ukonãení mého jednání s ministrem
Peterem MacKayem odstartovala expertní jednání,“ ﬁekl.
***
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Churches
âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (289) 242-0635, Internet: http:/
/www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward.
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836. Farár: P. Dolinsk˘.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbine Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko
a Rev, M. âajka. BohosluÏby 9:30 anglicky,
10:30 slovensky.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby: 14. a 23.4., 7.5. a 2.7.
2006 v 17 hod.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-nedûle
15:00 hodin.Duch. správce: Pavel Norbert Rous,
St. Adalbert R.C. Mission, 464 Plains Rd. W.,
Burlington L7T 1H2. Tel.: (905) 523-1932.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice: (Lyndale a
Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: Sobota 18.3. 2006 v 17 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,192 Frontenac
Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Sobota 18. 3. 2006
v 9:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Nedûle
19. 3. 2006 v 11:00

situace, jaká je dnes. Po vstupu do EU jiÏ
Ïádné problémy neexistují. KaÏd˘ ãlovûk
Ïijící v âR má mít stejná práva jako
Francouz, Belgiãan nebo obyvatel Velké
Británie. My zápasíme na nûkolika frontách.
NejdÛleÏitûj‰í je na‰e aktivita uvnitﬁ EU.
Tam se mÛÏeme dovolávat solidarity. My
mÛÏeme podat Ïalobu k Evropskému
soudnímu dvoru v Lucemburku. Buì
zavede EU víza vÛãi Kanadû anebo Kanada
zru‰í víza vÛãi nám. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe
jsme v právu. Oãekávám, Ïe Evropská
komise podá zprávu a Ïe tam bude pokrok.
Pﬁedseda EU to má jiÏ v agendû pﬁi jednání
se Spojen˘mi státy i Kanadou. To je ta
nejdel‰í páka, která se dá vyuÏít. Druhá
moÏnost je bilaterální jednání s kanadskou
stranou, coÏ udûlám bûhem tohoto pobytu.

Tﬁetí rovinou je aktivizovat kanadské
veﬁejné mínûní. Proto také nav‰tûvuji
provincie. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe v˘sledkem
tohoto tlaku bude pozitivní v˘sledek.
âTK: Proã nepostupujete stejnû proti
Spojen˘m státÛm?
CS: Proti Spojen˘m státÛm nemÛÏeme
postupovat stejnû, protoÏe tam má tuto
otázku v rukou kongres. Podle amerického
zákona se ﬁíká, Ïe má nárok na zru‰ení
reÏimu ta zemû, jejíÏ poãet zamítnut˘ch
Ïádostí klesne pod tﬁi procenta. My se v‰ak
pohybujeme nûkde kolem devíti procent.
Del‰í dobu ãekala Belgie nebo Rakousko.
V tom mají pravdu. Svût se v‰ak zmûnil.
My jsme spojenci Spojen˘ch státÛ. My
jsme v koalici v boji proti terorismu, aÈ v
Afganistanu nebo v Iráku. Podporujeme
aktivity na Balkánû. To spojenectví by se
také mûlo nûjak ocenit, protoÏe to, co je
nebezpeãné v celé Evropû je ‰íﬁení tzv.

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 17. záﬁí 2005 do ãervna 2006:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu Steeles West Gymnastics,
61 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky ulic Steeles Avenue West a Dufferin Street)

Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 20:00 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 20:00 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky ulic Eglinton Avenue West a Keele Street)

Informace: Jan Waldauf 416/626-3476, Ivo Sypták 416/656-0490

âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu opût v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 101 a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Úﬁední hodiny jsou jednou mûsíãnû,
vÏdy první úter˘ od 19 do 20 hod. (po pﬁedchozím zavolání)
v budovû kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave.
(KﬁiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.)
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

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

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

Knihovna na Masaryktownu
Stﬁeda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.

Tel.: 416-431-9477
Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není ﬁíkat ãtenáﬁi, co si má myslet,
ale pﬁedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pﬁebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.
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antiamerikanismu a to je nebezpeãné,
protoÏe Ameriãané pomohli Evropû bûhem
první svûtové války, druhé svûtové války,
studené války a pomohli pﬁi demokratizaci
Evropy.
ABE: Skuteãností je, Ïe v osmdesát˘ch
letech to byla hlavnû kanadská
diplomacie, která podpoﬁila disidentské
hnutí. Kanad‰tí diplomaté nav‰tûvovali
jako pozorovatelé rÛzné aktivity atd.
Oceníte to nûjak?
CS: Kanada sehrála dÛleÏitou roli, Ïe
otevﬁela náruã na‰im emigrantÛm a
exulantÛm v dobû komunistické totality.
Nevím, jestli byli na prvním místû. Nechci
se dotknout HolanìanÛ, Raku‰anÛ, kteﬁí
byli rovnûÏ velkorysí. Také zde pÛsobilo
mnoho v˘znamn˘ch osobností. Dnes
ocením cenou ministerstva zahraniãních
vûcí Gratias Agit za ‰íﬁení dobrého jména
v zahraniãí pana ·kvoreckého, paní
Salivarovou a pana âermáka. To byl velk˘
pﬁínos k demokratizaci âeskoslovenska.
ABE: Jak se díváte na pûtiprocentní
hranici?
CS: Pûtiprocentní hranice má hlubok˘
smysl, protoÏe dává ‰anci, Ïe politické
spektrum bude stabilní, Ïe se nebude
nûjak˘m zpÛsobem mûnit. Je to hranice,
která je osvûdãená mnoho let. Nemám s
tím Ïádn˘ problém.
ABE: Je 101 ãlenÛ v parlamentu
stabilnûj‰í vláda neÏ vût‰inová vláda,
kde by sedûli dva tﬁi poslanci z men‰ích
stran?
CS: Sto jedna je dost. Vláda mÛÏe b˘t
funkãní. DÛleÏité je, jaká je vÛle. Lidé chtûjí
efektivní vládu. Lidé se neptají, jestli je
vláda pravicová nebo levicová. To se ptají
ti, kteﬁí jsou rozhodn˘mi podporovateli té ãi
oné politické strany. Nevyhranûn˘ voliã
chce vládu efektivní. Vymezování se a
konflikty uvnitﬁ koalice jsou ocenûny
kmenov˘mi voliãi jednotliv˘ch stran, nikoliv
obecnû. Podle prÛzkumu veﬁejného mínûní
nejvíce lidem vadí konflikty. Lidé chtûjí
stabilní fungující vládu.
ND: VraÈme se do Kanady; je jisté, Ïe
bude zavﬁen konzulát v Montrealu?
CS: Krajani nejsou s touto moÏností
nad‰eni. Hovoﬁil jsem o tom s panem
velvyslancem Vo‰alíkem. Probírali jsme
tuto problematiku z mnoha úhlÛ, ale nic
vám o tom neﬁeknu.
âTK: Co si slibujete od toho, Ïe se
otevírají dva nové konzuláty, co to bude
stát a kdo to bude platit?
CS: Platí se to z rozpoãtu Ministerstva
zahraniãních vûcí. Rozpoãet se sniÏuje,
takÏe hledáme rezervy, kde se dá. My teì
dokonãujeme vnûj‰í audit. Audit dûlá firma,
která stojí mimo ministerstvo. Já chci, aby
v˘sledek auditu byl znám aÏ po volbách.
PrÛbûÏnû je nûkolik zajímav˘ch v˘sledkÛ.
Témûﬁ devadesát procent zamûstnancÛ je
zde spokojeno a nechce odejít. To
znamená, Ïe je zde mimoﬁádnû silná
stabilita. Ten audit nám ukáÏe, Ïe se nám
nûkteré aktivity pﬁesunou jinam neÏ jsou
dnes.
ABE: âeská republika má znaãn˘
problém s korupcí, je to v lidech nebo v
‰patném systému?
CS: Proti korupãnímu jednání je jedin˘
lék, Ïe ten, kdo je nejblíÏe tomuto jednání
vyletí z místa. Zákony máme a kdyby se
dobﬁe aplikovaly, tak se dá zjistit, Ïe se dá
s korupcí velice dobﬁe jednat. Jsem
zastáncem i „tajného svûdka“ nebo „agenta
provokatéra“. Myslím si, Ïe tyto nástroje
jsou dobré. Je to otázka klimatu, kter˘ se
vytvoﬁí.
âas vymezen˘ na rozhovor byl u konce.
Ministr zahraniãí Svoboda se odebral pû‰ky
do BaÈova muzea. Ti, kteﬁí chodí s ním si
stûÏují, Ïe chodí pﬁíli‰ rychle.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Toronto/Canada/USA

v hale
Kostela sv. Václava,
496 Gladstone Ave.,
Toronto
Informace podá
L. Čarková: 416/536-5342

1-416

Czech &Slovak Institutions

Česká doplňovací škola
je každou sobotu dopoledne

satellite

SOKOLSKÁ ÎUPA KANADSKÁ

âeské velvyslanectví

srdeãnû zve na

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

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

Voliãi, obãania Slovenskej
republiky s trval˘m pobytom
v zahraniãí môÏu voliÈ po‰tou.
Podrobné informácie nájdete na

Obch. zast.: (613) 749-3178; Fax: 749-4989

âesk˘ konzulát
v Montrealu

nezávislej internetovej stránke:

Czech Consulate in Montreal

www.
volby2006.sk
SVETOVÉ ZDRUÎENIE
SLOVÁKOV V ZAHRANIâÍ
World association of Slovaks
living abroad
www.szsz.sk

1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117
E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

SOKOLSK¯ MAJÁLES
v sobotu 13. kvûtna 2006 v 19.00 hodin
ve spoleãenské hale kostela sv. Václava
496 Gladstone Avenue, Toronto

Internet

Na‰e internetové
stránky

K tanci a poslechu hraje hudba M. Letka
Vystoupení sokolsk˘ch Ïen - Tombola
Vstupné vãetnû veãeﬁe $30.00 (bez veãeﬁe $20.00)

Satellite 1-416

Pﬁedprodej vstupenek:

V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
www.zpravy.org

Prague Fine Food Emporium,

***
Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***

638 Queen Street West - 416-504-5787
Hana Jurásková - 905-838-2541

NENECHTE SI UJÍT

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
27.4.2006 v 7:23
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
11.5.2006

Czech Consulate in Toronto
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Úﬁední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

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

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Kalendáfi
29.4.2006 (so)
Buffet, Dinner, Dance
v Bohemian Banquet Hall
Waterdown
***
5. 5. (pá) 20:00
6. 5. (so) 16:00 a 20:00
7. 5. (ne) 16:00
Lucerna
Nové divadlo
Joe Workman Auditorium
1001 Queen St. W.
***
6. 5. (so) 14:00-16:00
Pﬁedvolební schÛze
Hala kostela sv. Václava
***
12.5. (pá) 20:00
13. 5. (so) 16:00 a 20:00
14. 5. (ne) 16:00
Kuba
Divadlo M. R. ·tefánika
Joe Workman Auditorium
1001 Queen St. W.
***
13.5. (so) 19:00
Sokolsk˘ majáles
Hala kostela sv. Václava
***

âesk˘ konzulát
v Torontu

Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Winnipeg, MB:

ÇÚèéÖêçÖØÚÅçÖÝÖ¡©ª¥ÈØÖç×äçäêÜÝ¼äáÛ¸áê×ÇäÖÙ¡Éäçäãéä
ÃÚÙeáÚ§£ª£§¥¥«ë¦ÝäÙ£Ëèéêåãd¨¥£
ÇÚïÚçëÖØÚãÖéÚá£©¦«¢§®¢¥§¨
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ÇÚèéÖêçÖØÚÇÞëÚçèÞÙÚÂÖåáÚèëÈé£¿ÖØä×è
MéÚç¨¥£ª£§¥¥«ëÚ§¥ÝäÙ£Ëèéêåãd§¥£
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©¦¥»ÔêÞØæéÜßßØÅ×¡¿âÖÔß»êì¡¤ªÆç¡½ÔÖâÕæÂáç¡

B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728

Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407
North York, ON M3J 3K6
Tel: (416) 665-1499, Fax: (416) 665-7488
Hours: Monday to Friday 10:00 - 16:00
Saturday by appointment
Mr. John Stephens, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
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Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.
Ordinaãní
hodiny:
Úter˘: 10:00 -13:00
a pátek
10:00-13:00 a
15:00-19:00

Tel.: 533-0005
Medical and relaxation
treatments
Massage therapy
Hot Stone Treatment
Ear Candling

Michael Eisner, RMT,
MASc.
at

Také nabízíme
Homeopatii, Yogu, Qikong,
Reflexologii, Reiki,
Akupunkturu atd.
Některé soukromé pojišťovny
kryjí vybrané léčby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail
michale@sympatico.ca
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786
Business

ABE
Letáky, broÏury, tiskoviny.
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Canada-Czech Republic
Chamber of Commerce
Kanadsko-ãeská
obchodní komora
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net
www.ccrcc.net
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Tﬁi scénáﬁe Du‰ana Hanáka
Jednou z pﬁedností plzeÀského festivalu Finále je, Ïe se ãlovûk mÛÏe setkat s herci, s reÏiséry, zkrátka s legendami ãeského a
slovenského filmu. Je moÏné s nimi natoãit rozhovor, promluvit s nimi, vrátit se do vzpomínek. Poprvé jsem se setkal s Du‰anem
Hanákem v pochmurné dobû na sklonku roku 1969 v kinû Klub v Klimentské ulici. Myslím, Ïe to byla ãeská premiéra filmu 322. Film
se vût‰inou líbil. Pouze tehdej‰í studenti z FAMU mûli námitky. Nevím, jestli se jim zdál málo moderní nebo málo filosofick˘ ãi pﬁíli‰
existenciální. Co se t˘ká mne, tak jsem byl tak nad‰en, Ïe jsem po pﬁedstavení ‰el za reÏisérem, kter˘ dostal od sv˘ch pﬁátel místo
kvûtin hrst pouÈov˘ch mávátek, a ﬁekl jsem, Ïe bych s ním rád o tomto filmu promluvil. Pozval mû do Bratislavy a tak vlastnû zaãalo
období, kdy jsem se pohyboval mezi Prahou a Bratislavou nûkolikrát za rok. V létû to bylo i nûkolikrát za mûsíc. KdyÏ se v létû 1971
toãil na Oravû Den radosti, tak jsem byl pﬁi tom. Film bûÏel na Silvestra v Slovenské televizi, ale já ho dodnes nevidûl. Zato jsem
vidûl na podzim roku 1972 v Bratislavû Obrazy starého svûta. Celoveãerní dokument, kter˘ byl po tﬁech dnech promítání zakázán
a objevil se aÏ po sedmnácti letech na jaﬁe roku 1990, kdy získal nominaci na Oskara, Zlat˘ sestercius na MFF v Nyone, Grand Prix
v Mnichovû, Alcan Prize v Montrealu, Cenu Dona Quijota, Cenu asociace filmov˘ch kritikÛ v Los Angeles za nejlep‰í dokumentární
film (1990) a ﬁadu dal‰ích mezinárodních ocenûní. V té dobû se objevil i na torontském filmovém festivalu. Tﬁetím filmem ze
sedmdesát˘ch let byl film RÛÏové sny (1976) natoãen˘ pﬁímo v rómské osadû. I tento film dostal ﬁadu mezinárodních ocenûní vãetnû
Grand Prix na MFF v Ales. Následují pak filmy: Já milujem, ty miluje‰, Tichá radosÈ, Súkromné Ïivoty a Papierové hlavy.
Na festivalu v Plzni byl pak kﬁest knihy, kde jsou právû scénáﬁe prvních tﬁí Hanákov˘ch filmÛ. Kniha je doplnûna ﬁadou fotografií,
ãlánkÛ a kritik z tehdej‰í doby i z let devadesát˘ch, kdy se koneãnû filmy mohly hrát, ale kdy, jak pí‰e v pﬁedmluvû Jan Luke‰, cenzuru
ideologickou nahradila cenzura ménû drastická a viditelná, zato úãinnûj‰í cenzura komerãních vztahÛ.
Na knize je dÛleÏitá nejen samotná dokumentace a pozadí filmu, ale právû reakce tisku, ‰koda jen, Ïe vedle jmen autorÛ chybí ãasto
název publikace a období, kdy byla kritika publikována. Nûkdy v‰ak jediná vûta nebo dvû vypovídají mnohé o osudu filmu - HansJoachim Schlegel, Berlín: Neobvyklá syntéza autentiãnosti a subjektivnosti. V archivu festivalu se zachovala jediná pÛvodní kopie
filmu.
VyuÏil jsem tedy jednoho odpoledne v Plzni, zapnul jsem magnetofon a popovídal si s Du‰anem Hanákem o této kníÏce.

ABE: Jak vlastnû vznikl nápad vydat
tuto kníÏku?
DH: S nápadem pﬁi‰la paní ªubica
Krénová, která byla ﬁeditelkou
Slovenského institutu v Praze a myslela
si, Ïe moje filmy by bylo dobré
pﬁipomenout ãeskému divákovi, filmy 322
a Obrazy starého svûta, které byly
dlouhou dobu zakázané. PÛvodnû se
jednalo o tyto dva filmy, které by byly
pﬁeloÏené do ãe‰tiny. Nakonec jsme se
dohodli s redaktorkou Lika Klubu paní
Tejkalovou, Ïe knihu roz‰íﬁíme o RÛÏové
sny. Obrazy starého svûta v‰ak zÛstaly v
pÛvodní sloven‰tinû. Lidé z Liptova a
Oravy hovoﬁí sice v náﬁeãí, ale je to
krásn˘ a srozumiteln˘ jazyk.
ABE: V knize je ﬁada fotografií, odkud
pocházejí?
DH: V knize je ﬁada fotografií, aby byla
zachycena atmosféra filmu. Kromû
fotografií je v knize úvod ãeského kritika
Jana Luke‰e a doslov Pavla Branka.
Jsou zde i nûkteré moje vzpomínky na to
období v souvislosti s mojí krátkometráÏní
tvorbou. Pro mne bylo dÛleÏité porovnat
kritické reflexe z rÛzn˘ch míst, z âech, ze
Slovenska a také z rozdíln˘ch období. Je
tu tﬁeba reakce po uvedení 322 v
Manheimu i z pozdûj‰ího období, kdy
byly moje filmy uvedené v Muzeu
moderního umûní v New Yorku. Tyto
reflexe nûjak˘m zpÛsobem dotváﬁejí i
duchovní náplÀ.
ABE: Jak bylo obtíÏné po tolika letech
se dohledat tûchto kritik?
DH: V tomhle jsem byl úplnû bezmocn˘,
protoÏe si nevedu archiv. Na ‰tûstí, kdyÏ
se mûly toãit Papierové hlavy, tak
producenti, aby získali nûjaké peníze,
potﬁebovali doloÏit Ïádost urãit˘mi
podklady a získali patﬁiãné materiály.
Nûkteré materiály byly v âeském
filmovém ústavu, nûkteré mi poslal znám˘
z Francie, nûco jsem na‰el já. Pomûrnû
obtíÏnû se hledaly fotografie. Nepﬁispûlo
tomu dûlení federace, které znamenalo,
Ïe nûkteré fotografie zÛstaly v âechách
a jiné mûly jít na Slovensko.
ABE: Pomûrnû jednodu‰‰í to bylo s
Obrazy starého svûta…
DH: Film zaãal vznikat podle fotografií lidí
Martina Martinãeka, za kter˘mi cestoval
a fotografoval je. Potom jsem se s nimi
seznámil i já. Dal‰í postavy vyfotografoval
Vlado Vavrek. Vût‰inou Ïili na Oravû a
na Liptovû. Jednoho ãlovûka jsem na‰el
na severní Moravû, to je ta postava z
Lidské komedie, kde se plechové a
namalované figurky pohybují díky

Dušan Hanák

vodnímu náhonu. Rekonstrukci tohoto
patafyzického stroje mi pomohl udûlat
Jan ·vankmajer. Pomohl mi uÏ ve filmu
322, kdyÏ cenzura vyﬁadila z filmu tﬁi
sekvence pﬁemalovan˘ch protisovûtsk˘ch nápisÛ, které nahradil
jablkem, které se rozpadá a mizí.
ABE: S hledáním fotografií k filmu 322
to v‰ak bylo sloÏitûj‰í?
DH: Kvalitnûj‰í fotografie ‰ly do
centrálního archivu v Praze. Po
detektivním pátrání se mi podaﬁilo zjistit,
Ïe jeden dÛchodce, kter˘ pracoval v
archívu je nabídl Kolibû, kdyÏ ji privatizoval
Meãiar. Tam mu tehdy ani neodpovûdûli,
ale na ‰tûstí je zachránil a dal nám je k
dispozici.
ABE: Jak to bylo se scénáﬁem?
DH: To bylo také sloÏité, protoÏe se mi
nepodaﬁilo najít pÛvodní scénáﬁ. Natáãení
filmu ovlivnila okupace v srpnu 1968 a
mnohé dialogy se tam nedostaly.
Napﬁíklad tam byla scéna, kdy Kuchaﬁ
Lauko se dostavil na tﬁetí v˘zvu
stranického funkcionáﬁe do jeho
kanceláﬁe a v rozhovoru cituje Stalinovu
vûtu o komunistech jako lidech zvlá‰tního
raÏení, zvlá‰tního druhu. Tato vûta jim
silnû vadila a musela zmizet. Nûkteré
scény jsem do scénáﬁe zase musel
dopsat podle filmu. TakÏe postup byl
dost krkolomn˘. Paní redaktorka nechala
pﬁeloÏit dvû oficiální verze a já jsem to v
ãeském pﬁekladu korigoval.
ABE: Má‰ pocit, Ïe je nûco zapotﬁebí
dnes vysvûtlovat, zmûnil bys nûco?
Dûlal bys nûco jinak?
DH: Trochu jsem se polekal vãera pﬁi
projekci, kdyÏ hlavní hrdina Lauko byl

funkcionáﬁem KNV, Ïe dnes mladí lidé
nebudou vûdût, co to je, ale o pár minut
pozdûji je to tam vysvûtlené. Zajímavé
pro mne v tom filmu je, Ïe z této pozice
ode‰el ze své vÛle a dal pﬁednost
manuelní práci pﬁed kariérou. Je to ãlovûk,
kter˘ má pocit viny a chce nalézt nûco
hlub‰ího.
ABE: âím se RÛÏové sny li‰í od prvních
dvou scénáﬁÛ?
DH: Myslím si, Ïe ten film patﬁí k tûmto
dvûma filmÛm. Mûly to b˘t filmy
univerzální a srozumitelné na celém
svûtû. UÏ pﬁi tom, kdyÏ jsem dûlal Obrazy
starého svûta mi bylo jasné, Ïe nemohu
udûlat mûstsk˘ film, ale Ïe musím tvoﬁit
na jiném základû. Film byl v‰ak
povaÏován nikoliv jako film o svobodû lidí
na okraji spoleãnosti, ale jako sociální
kritiku, coÏ jsem nemûl vÛbec v úmyslu.
Chtûl jsem vyjádﬁit jejich ãistotu, vnitﬁní
krásu a sílu. Ti funkcionáﬁi mnû tehdy
tvrdili, Ïe jsou to ‰karedí lidé, kteﬁí Ïijí v
o‰klivém prostﬁedí. PÛvodnû se zdály
RÛÏové sny bezproblémové, ale to trvalo
jen do okamÏiku neÏ jsem se rozhodl
toãit pﬁímo v reálné cikánské osadû, takÏe
film vznikl v autentickém prostﬁedí.
Tentokrát se funkcionáﬁi lekli
autentického prostﬁedí; vztahu mezi
Romy a neromsk˘m okolím. Cenzura
tentokrát nezasáhla pﬁímo do filmu, ale
tajemník pro romské problémy, jist˘
Farka‰, nesouhlasil ze zásady s tímto
filmem a podobnû ideologick˘ námûstek
slovenského filmu dr. Velk˘ (oba byli
naturalizovaní Romové) ho prohlásil za
rasistick˘ film. Bylo to absurdní, ale
nakonec se film v kinû objevil. Tento film
nedostal tedy Ïádnou cenu od oficiálního
vedení filmu, ale dostal cenu divákÛ.
ABE: Jak se kniha dostala na festival
v Plzni?
DH: Jednalo se o nápad ﬁeditele festivalu
ing. Ivana Jáchima a programového
ﬁeditele Jana Kästnera. Myslím si, Ïe je
to projev jejich upﬁímného a pﬁátelského
zájmu. Je to sv˘m zpÛsobem i urãitá
podpora ãesk˘ch filmaﬁÛ slovensk˘m,
kteﬁí Ïijí v dezintegrovaném prostﬁedí.
Cítím zde velmi pﬁátelskou atmosféru.
BohuÏel tady mohu b˘t pouze dva dny,
protoÏe stále uãím.
ABE: Jak˘m nákladem kniha vy‰la?
DH: Náklad byl tisíc kusÛ, tﬁi sta zÛstalo
na Slovensku. Je ji moÏné dostat v
knihkupectví poblíÏ kina Svûtozor, v
Národním filmovém archivu a doufám,
Ïe bude na karlovarském festivalu.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Umûní Ïít - Art of Living
Na pﬁelomu kvûtna a ãervna se uskuteãní dal‰í kolo zajímavého divadelního projektu, kter˘ spolupﬁipravuje Michael Schönberg. Zúãastní se ho nejen Kanaìané, ale
i âe‰i a Indiáni z Manitoulin Islandu. Tûsnû pﬁed odjezdem do Prahy jsme poloÏili Michaelovi nûkolik otázek.
Kdy odjíÏdí‰ do âR? Kdy herci? Kdy
ABE: Jak vlastnû celá záleÏitost zaãala, Ve ‰kole je to bûÏn˘ proces, ale u uãitelem a posílá nám teì svoje se pﬁemístíte z Prahy do Toronta? Kde
ãí to byl nápad, po kolikáté se divadla se jedná o nûco jiného, protoÏe absolventy, aby u nás studovali.
bude moÏné jednotlivá pﬁedstavení
uskuteãní a kdy do celého projektu divadelní atmosféra se mûní podstatnû
Pﬁivezl jsem si z Prahy urãité vûci, které vidût v âR a v Kanadû a kde je moÏné
vstoupilo indiánské divadlo?
rychleji?
jsem na leti‰ti celníkÛm neoznámil. Jde o sehnat lístky?
MS: Celá záleÏitost zaãala vlastnû uÏ
MS: Pokud jde o kontinuitu projektu, vûci, které jsou pﬁíli‰ vzácné a nedají se
MS: OdjíÏdím do Prahy 23. dubna a
nûkdy v roce 1990, kdyÏ jsem se na pouãili jsme se hned po prvním projektu napsat na celní prohlá‰ení ve v˘‰i deseti herci pﬁiletí o t˘den pozdûji. Zkou‰et
konferenci v New Yorku setkal s nûkolika a ve v‰ech skupinách máme kromû kilometrÛ.
zaãneme na prvního máje. Skupina se
zajímav˘mi ãesk˘mi divadelníky a nováãkÛ také „veterány“ z minulého
Nejprve sbírka vzpomínek, kterou jsem pﬁemístí do Kanady 29. kvûtna. V Praze
divadelními vûdci. Ti mne pozvali, abych projektu. âeská skupina bude letos zaãal shromaÏìovat hned na zaãátku bude moÏno vidût pﬁedstavení 14. kvûtna
pﬁijel do Prahy pﬁedná‰et na DAMU, coÏ sloÏena vesmûs z úãastníkÛ posledního zkou‰ek - veliké album, plné mentálních veãer v Ypsilonce, 16. kvûtna veãer v
vedlo k seznámení s Janem Koláﬁem, projektu, coÏ bude skvûlé pro na‰e, tedy momentek, plnû ozvuãen˘ch, naplnûn˘ch divadle na DAMU v Karlovû ulici. Tato
‰éfredaktorem Divadelních novin. Ten kanadské studenty, protoÏe budou mít vÛnûmi, chutûmi a pocity. Nikdy je pﬁedstavení zaãínají v 19:30. V Torontu
mne zavedl do Ypsilonky a pﬁedstavil pﬁíleÏitost spolupracovat s velice neodkládám, vÏdycky je mám u sebe a jsou pﬁedstavení 2. a 3. ãervna v Leah
Janu Schmidovi, zakladateli a zku‰en˘mi mlad˘mi profesionály, kteﬁí nemÛÏu dostateãnû popsat, co v‰echno Lee Browne Theatre, které se nalézá na
umûleckému ﬁediteli tohoto divadla. Od dokonãují na praÏské DAMU pro mne znamenají. Druhá vûc, kterou University of Toronto Scarborough, 1265
postgraduální studium. V indiánské jsem si pﬁivezl, je sbírka jiného druhu: Military Trail. To je na rohu Ellsmere a
skupinû je sloÏení obdobné a mezi m˘mi kaÏd˘ ãlovûk, s kter˘m jsem se seznámil, Military Trail. Dal‰í pﬁedstavení je 5.
studenty je také nûkolik velice kaÏd˘ nov˘ kamarád, v‰ichni jste mi velice ãervna v divadle Robert Gill Theatre, 214
talentovan˘ch repetentÛ. Kontinuitu blízcí a dûkuji Vám, Ïe jsem se s Vámi College Street, tﬁetí poschodí. Tedy na
ov‰em zaruãuje také umûlecko- mohl podûlit o tuto zku‰enost.... Tﬁetí a rohu College a St. George, na hlavním
pedagogické vedení projektu, tedy poslední vzpomínka je jiného rázu; de univerzitním campusu. Tato pﬁedstavení
reÏiséﬁi Jan Schmid, skladatel Jan JiráÀ, facto bude od tûch pﬁedchozích vÏdycky zaãínají ve 20:00. Pak hrajeme dvû
básník Daniel David Moses, Joseph oddûlena, protoÏe je pomáhá formulovat. pﬁedstavení na Manitoulin Island. 7.
Osawabine, umûleck˘ ﬁeditel skupiny De- Tato vzpomínka pro mne definuje cel˘ ãervna ve 14:00 a 8. ãervna v 19:00 v
ba-jeh-mu-jig, a já. V ansámblu jsou také projekt. Jsme v klá‰teﬁe ve Zlaté korunû, Pontiac School, 2343 Wikwemikong Way,
tentokrát dva absolventi projektu: Jiﬁí v sále plném ozvûn. Skupina lidí, kteﬁí se Wikwemikong. Poslední pﬁedstavení je v
Havelka, kter˘ se bude s Janem pﬁíli‰ dobﬁe neznají, zpívá. Nikdy jsem Kingstonu na Queen’s University,
Schmidem podílet na reÏii, a Barry pﬁedtím nesly‰el takov˘ tón, tak pln˘ a Rotunda Theatre, Theological Hall.
Michael Schönberg
Freeman, kter˘ pí‰e doktorskou disertaci harmonick˘. KdyÏ jsme se najednou Zaãíná v 19:30. V‰echna pﬁedstavení
na torontské univerzitû, vycházející z spoleãnû rozezpívali, najednou mi bylo jsou zdarma, ale budete si muset objednat
nûho pak do‰lo ke zpûtné vazbû na na‰eho projektu.
úplnû jasné, o co pﬁi na‰em projektu lístky. Volejte Urooj Khan na ãíslo 416/
DAMU, kde Jan uãil na katedﬁe
Jak projekt probíhá, jak dlouho trvá skuteãnû jde. Ne o hru, ale o skupinu lidí, 208-4769
anebo e-mail na
alternativního divadla. Jeho studenti z neÏ studenti dostanou první otázky a které k sobû na zaãátku nic nevázalo, ale ukhan@utsc.utoronto.ca Urooj zatím
DAMU byli zároveÀ angaÏováni jako herci vyvíjí se od prvního pﬁedstavení v kteﬁí se se‰li, aby spolu vytvoﬁili nûco neumí ãesky, takÏe spí‰ komunikujte
ve Studiu Studia v Ypsilonce. Jan mne Praze po poslední, které se uskuteãní krásného, jak pro sebe, tak pro ty ostatní. anglicky.
poÏádal, abych uspoﬁádal pro jeho na indiánské rezervaci?
Nejsme v‰ichni stejní a nefunguje vÏdycky
Ale‰ Bﬁezina
studenty dílnu v Ypsilonce. K té do‰lo v
Zde bych poznamenal, Ïe aãkoliv jednotnû. Pﬁedstavujeme rÛzné hlasy,
roce 1996 ve formû pﬁedstavení hry Bena pﬁedstavení, tedy rezultát projektu, se ale já nikdy nezapomenu ten souzvuk,
Financial
Jonsona Alchymista. Bûhem zkou‰ek nás konají kaÏdé dva roky, pﬁíprava nového kterého jsme tehdy dosáhli.“
s Janem napadlo pokusit se uspoﬁádat projektu zaãíná vlastnû uÏ pﬁed koncem
Kromû tûchto formativních proÏitkÛ,
Kursovní lístek
vût‰í dílnu, které by se mohli zúãastnit toho posledního. Práce na projektu tedy máme samozﬁejmû i konkrétní
100 Kã
5,08 CDN $
také moji studenti z divadelního programu vlastnû nikdy nekonãí a metoda, aãkoliv dokumentaci v‰ech projektÛ ve formû
100 SK
3,88 CDN $
na Torontské univerzitû ve Scarborough. variabilní v tom smyslu, Ïe ji vÏdycky televizních záznamÛ, ãlánkÛ, programÛ,
1 CDN $
19,69 Kã
Nápad to byl fantaskní, v tom smyslu, Ïe pﬁizpÛsobujeme novému tématu, také v plakátÛ a ﬁady dopisÛ. I tentokrát projevila
1 CDN $
25,77 SK
jsme zam˘‰leli dûlat jevi‰tní práci ve dvou principu zÛstává konstantní. Pro nové zájem o projekt televizní stanice Bravo a
1 US $
1,16 CDN $
jazycích, a to s relativnû velk˘mi studenty je ov‰em vÏdycky nová. Pﬁíprava ãeská televize Nov˘ zábûr v Torontu. Z
1 EUR
1,45 CDN $
Toronto Star - 20. 4. 2006
skupinami. V kanadském ansámblu jsem pro nû zaãíná hned poté, kdy jsou vybráni na‰í strany se projektu zúãastní univerzitní
ãesky mluvil pouze já a v ãeské skupinû do skupiny. Kromû fyzické pﬁípravy, kameraman Michael Murphy-Boyer, kter˘
to s angliãtinou taky tehdy nebylo pﬁíli‰ dáváme studentÛm na samém zaãátku s námi v‰ude jezdí a pilnû natáãí.
1 CDN $
20,18 Kã
slavné. Precedens pro takovou spolupráci projektu sérii otázek t˘kajících se tématu Producentka projektu Leah Takata je
1
EURO
28,39
Kã
neexistoval a peníze na zaãátku taky ne. projektu. Otázky jsou stejné pro v‰echny zároveÀ prvotﬁídní fotografka, takÏe i v
100 Sk
76,48 Kã
Ale Jana ani mne to neodradilo a první úãastníky. Ti o nich pﬁem˘‰lejí, pak se o tomto ohledu je o nás postaráno. Pokud
1 US $
22,94 Kã
projekt, MuÏ a Ïena, se uskuteãnil v nich bûhem schÛzek diskutuje, coÏ jde o mediální krytí v Praze, to je v rukou
âNB- 25. 4. 2006
sezónû 1998/99. Poté jsme se rozhodli, vÏdycky vede k zajímavé v˘mûnû názorÛ na‰ich praÏsk˘ch kolegÛ a pokaÏdé jsme
Ïe projekt musí pokraãovat, a to kaÏd˘ a k návrhÛm, jak odpovûdi na otázky se o sobû hodnû doãetli.
druh˘ rok. Zatím se nám podaﬁilo dramatizovat. Tento proces probíhá
uskuteãnit dva dal‰í projekty, Já a ostatní zároveÀ v Praze, na Manitoulinu, a v
a M˘ty, které nás spojují. Leto‰ní projekt Torontu a pokraãuje pﬁi spoleãn˘ch
je tedy v poﬁadí uÏ ãtvrt˘ a téma i název zkou‰kách celé skupiny, které se
je tentokrát Umûní Ïít. Bûhem pﬁíprav tentokrát konají v praÏské Ypsilonce v
projektu o m˘tech mne napadlo oslovit první pÛli kvûtna. Ani po premiéﬁe není
herce z indiánské divadelní skupiny De- pﬁedstavení zcela zafixované a vyvíjí se v
ba-jeh-mu-jig z ostrova Manitoulin v reakci na události vlastnû aÏ do
severním Ontariu. Vidûl jsem je hrát posledního pﬁedstavení.
FINE FOOD EMPORIUM
bûhem jednoho jejich zájezdu do Toronta
KdyÏ projekt skonãí, neznamená to
Pﬁijímáme objednávky
a vûdûl jsem, Ïe jsou velice schopní a definitivní konec, studenti si odná‰ejí
vûkovû kompatibilní s na‰imi studenty. nûco do Ïivota, je to pro nû urãitû
k rÛzn˘m oslavám.
Nevûdûl jsem ov‰em, zdali budou mít o nezapomenutelná zku‰enost, ale
Otevﬁeno dennû, vãetnû nedûle!
takov˘ projekt zájem. K mému pﬁekvapení zÛstane je‰tû nûco jiného, napﬁ. film,
Pondûlí-pátek: 7:30-19:00
nejenom, Ïe zájem mûli, ale okamÏitû video, televizní program. Projevila o
Sobota: 7:30-18:00
pochopili o co jde, jaké zku‰enosti jim tento projekt zájem televize? Kabelová
Nedûle: 10:00-16:00
úãast poskytne a jak˘ pﬁínos mohou televize (torontská 10, âT 2, âT24, âT
poskytnout projektu oni. Ukázalo se, Ïe 13, Bravo, nové ãeské digitální
Informace a podrobnosti:
jejich krok do neznáma byl pro nû velice televize)?
pozitivní a proto opût pﬁijali na‰e pozvání
416/504-5787
Jako ãásteãnou odpovûì na tuto otázku
na leto‰ní rok.
bych si dovolil citovat nûco z dopisu,
638 QUEEN ST. W.
ABE: Jak je zaruãena kontinuita kter˘ mi po prvním projektu poslal jeden
TORONTO, ONT. M6J 1E4
projektu, protoÏe noví studenti z jeho úãastníkÛ, Aaron Piercey.
pﬁicházejí, star‰í zase budou chybût. Mimochodem se stal stﬁedo‰kolsk˘m
De-ba-jeh-mu-jig
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Na okraj
V˘mûna stráÏí:
Vladimír Bubák
V˘roãní schÛzí odboãky âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû v
Kitchener-Waterloo-Guelph v pátek
23.bﬁezna 2006 se uzavﬁela pozoruhodná
kapitola v Ïivotû pﬁedsedy odboãky,
Vladimíra Bubáka. Kapitola, která zaãala
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Kitchener
pﬁíchodem Vladimírovy rodiny do Kanady v
r. 1969.
Vladimír Bubák se narodil v Praze 28.
dubna v jednom z osudov˘ch rokÛ na‰ich
dûjin, 1939. Po skonãení gymnázia studoval
na Filosofické fakultû Karlovy univerzity;
chtûl studovat politické vûdy, ale byl jako
politicky nespolehliv˘ odmítnut. Dostal místo
jako technik v podniku Tesla, kde pracoval
do invaze v srpnu 1968, kdy se svojí Ïenou

Rosti
Brankovsky
Associate Broker
Jedineãné sluÏby
Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Pro kupce:
denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
finanãní asistence.
Pracujeme v celé oblasti GTA

Sutton Group-Bayview Realty Inc.
416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí
premiérovû film reÏiséra Jiﬁího Stracha

PovodeÀ
Jímav˘ pﬁíbûh dvou star˘ch Ïen, které na ãas svedla
dohromady - Ïivelná katastrofa - ﬁeka vylitá z bﬁehÛ.
Stejná povodeÀ, jaká v srpnu 2002 postihla mnohé.
Scénáﬁ byl komponovan˘ jak hereck˘ koncert pro dvû
dámy: dvû Jiﬁiny. Malomûstkou vdovu po prominentním
umûlci hraje Jiﬁina Jiráskova a paní ze zaplaveného
Karlína hraje Jiﬁina Bohdalová, a trojlístek doplÀuje
Josef Somr.
Paní Gabriela Ïil v prostorném bytû sama a v okamÏiku
povodnû zatelefonovala do zpravodajství, Ïe poskytne
utulek osamûlé paní, která utrpûla povodní. A tak se tam
najednou ocitne pani Vûra je s ta‰kou osobních vûci. Od
toho okamÏiku zaãíná pﬁíbûh dvou Ïen, dvou rozdíln˘ch
osudÛ, porozumûní ale i neduvûry.
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
E-mail: video.el@videoelcanada.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com

(Distributor ãesky a slovensky psan˘ch knih)
Více neÏ 2000 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû.
Nové i levné antikvariátní knihy
O katalog nabízen˘ch knih nebo celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free: 1-866-425-0742 Fax: (514) 425-0742
e-mail: cskniha@sympatico.ca web page: www.cskniha.com

a synem opustil âeskoslovensko a rok nato
pﬁistáli v Kanadû. I v Kanadû mûl Vladimír v
podstatû jen jednoho zamûstnavatele,
Epton Industries. Do penze ode‰el v r.
1995.
Krajanská Kanada - a pﬁedev‰ím
kitchenersk˘ kraj - je Vladimírov˘m
dluÏníkem. Své schopnosti a ãas dal nejen
âeskému a Slovenskému sdruÏení, jehoÏ
odboãku, dnes známou jako KitchenerWaterloo-Guelph, vedl jedenáct rokÛ. Je
zajímavou shodou okolností, Ïe odboãka a
Vladimír se pﬁihlásili k Ïivotu ve stejném
roce. Odboãka to, myslím, mûla tûÏ‰í: v
dobû, kdy vznikala (v r.1939), vût‰ina
obyvatel Kitcheneru byla nûmeckého
pÛvodu (mûsto se pÛvodnû jmenovalo
Berlin), kteﬁí âechoslováky pﬁíli‰ nemilovali.
A veﬁejnû se hlásit k organizaci, jejíÏ úãelem
bylo bojovat proti Nûmecku (byÈ i
nacistickému), nebylo bez rizika. J. Goã jak ústﬁedí hlásil Karol ·tark, jeden z
nejpﬁednûj‰ích osobností SdruÏení nejen v
Kitcheneru, ale v Kanadû vÛbec - byl
propu‰tûn ze zamûstnání, protoÏe se stal
ãlenem SdruÏení. Ale mûla se k svûtu a její
ãlenové mají dÛvod b˘t na její (vlastnû
svoji) práci jak ve váleãn˘ch letech tak
bûhem ãtyﬁ desítek let moskevsk˘ch
místodrÏitelÛ na praÏském hradû, hrdi.
Jména ·tark, Karger, Kousal, TvrdoÀ,
Janeãka, Reini‰ovi, Dejmková, StaÀkovi,
My‰iãka, Rektor, StaÀkovi, Matysová,
Janglová, Otrubová, Vejvodová, Koﬁistka,
Bau‰ová, Bubák patﬁí nejen Kitcheneru, ale
celé krajanské Kanadû. Za Bubákova
pﬁedsednictví se odboãka velmi úspû‰nû
zúãastnila nûkolika sbírek, poﬁádala
divadelní pﬁedstavení, koncerty a promítání
filmÛ, pomáhala imigrantÛm...
Ale Bubákova práce mûla hlub‰í ponor.
Vladimír byl jedním ze zakladatelÛ
televizního programu Kronika âechÛ a
SlovákÛ v Kitchenerském kraji, kterou v

roce 1978 zakládal s Miladou a Stanislavem
Reni‰ov˘mi a Davidem ·evãíkem. Vedle
pravideln˘ch programÛ (zpravodajství,
politické komentáﬁe, rozhovory a hudba)
Kronika uvedla mimo jiné i dvû jednoaktovky
Václava Havla.Tento program obohacoval
Ïivot kraje aÏ do roku 1990.
Pravdûpodobnû Bubákov˘m nejvût‰ím
pﬁínosem je jeho ãinnost novináﬁská. V roce
1984 zaloÏil ãasopis Dobr˘ den, kter˘
redigoval 23 let. Do tohoto ãasopisu, jednoho
z nejúspû‰nûj‰ích krajansk˘ch publikací,
dal svou du‰i a své srdce.
23. bﬁezna 2006 se rozhodl, Ïe je ãas
ustoupit do pozadí a pﬁedat ‰tafetu jin˘m. V
tomto pﬁípadû Marii Vejvodové, b˘valé i
nové pﬁedsedkyni odboãky, jejíÏ bohatá
ãinnost byla odmûnûna udûlením ãestného
pﬁedsednictví. Pocta, kterou si - myslím zaslouÏí i Vladimír Bubák.
P.S. Jedním ze zajímavûj‰ích problémÛ,
jimiÏ se v˘roãní schÛze odboãky zab˘vala,
byla úãast odboãky na internetové stránce
ústﬁedí. Pﬁíprava této stránky je financována
odboãkami; v˘‰ka pﬁíspûvku je urãena
poãtem ãlenÛ odboãky. Vût‰ina ãlenÛ
kitchenerské odboãky pﬁekroãila ‰edesátku
a - jak se zdá - o internet nemá zájem a
vedle toho se domnívá, Ïe tato sluÏba je
zbyteãnû drahá. Problém: jestliÏe odboãka
nemá o tuto sluÏbu zájem, musí na ni
pﬁispívat? Argument pro: protoÏe tato sluÏba
byla schválena kongresem, zavazuje
v‰echny ãleny. Argument proti: proã máme
pﬁispívat na nûco, co není podstatné, co
nám nic nedává a o co nemáme zájem?
Odpovûì záleÏí na tom, je-li pro nás princip
tak dÛleÏit˘, Ïe budeme prosazovat jeho
absolutní závaznost i za cenu oslabení nebo
i rozpadu odboãky. Jsou situace, které Ïádají
vûrnost principu i za cenu nejvy‰‰í.
Nemyslím, Ïe internetov˘ problém
kitchenerské odboãky je jednou z nich.
Josef âermák
***

Daiãarovo stipendium
MasarykÛv ústav je správcem Daiãarova stipendia, jeÏ je udûlováno vybranému
studentovi/studentce na podporu v˘zkumu a studia ãeské historie, kultury, jazyka,
hudby, politiky ãi ekonomiky, a to ve formû jednorázové ãástky $1,500 (CAD).
Ze zakládací listiny Daiãarova stipendia:
“The purpose of this scholarship is to support deserving students in the pursuit
of studies and/or research on Czech history, culture, language, music, politics or
economics. The expectation is that such studies or research will enhance CanadianCzech relations. Applicants for the scholarship must be Canadian Citizens or
Landed Immigrants who are undergraduate or postgraduate students at a Canadian
or Czech university or students from the Czech Republic studying at a Canadian
university”.
MasarykÛv ústav tímto vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení pro udûlení Daiãarova
stipendia v roce 2006. Pﬁihlá‰ky spolu s doklady o dosaÏen˘ch akademick˘ch
úspû‰ích a krátk˘m prÛvodním dopisem za‰lete nejpozdûji do 31. kvûtna 2006
na adresu Masarykova ústavu:

Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Road
Toronto ON M1G 1H1
Antonín Daiãar se narodil v roce 1906 v Rovensku v severov˘chodních âechách.
Do Kanady emigroval v srpnu 1939. Po svém pﬁíchodu se zapojil do vybudování
BaÈovy továrny v mûsteãku Batawa. U spoleãnosti vedené Tomá‰em BaÈou pak
pracoval aÏ do své smrti dne 12. dubna 1993, kdy mu bylo 87 let.
Antonín (Tony) Daiãar byl oddan˘m Kanaìanem, kter˘ byl py‰n˘ na svÛj ãesk˘
pÛvod. ¤adu let pÛsobil jako pﬁedseda âeskoslovenského sdruÏení v Kanadû a byl
jedním z tûch, kteﬁí se zaslouÏili o pﬁíchod 12 000 âechÛ a SlovákÛ do Kanady po
obsazení âeskoslovenska vojsky Var‰avského paktu v roce 1968.
Tony byl také jedním ze zakládajících ãlenÛ Masarykova ústavu a stál u zrodu
Nového domova, do nûjÏ po ﬁadu let aktivnû pﬁispíval sv˘mi ãlánky a statûmi. Antonín
Daiãar byl v‰ak aktivní téÏ v kanadské politice. Byl prezidentem sdruÏení “Prince
Edward - Hastings Liberal Association” a pracoval také v” Canadian Consultative
Council on Multiculturalism”. Za svou ãinnost byl v roce 1978 odmûnûn ﬁádem
“Queen’s Silver Jubilee Medal”. Byl rovnûÏ drÏitelem “Canada 125 Medal” a
Masarykov˘m ﬁádem âeskoslovenského sdruÏení v Kanadû.
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Hackeri prenikli
do poãítaãov NBÚ
BRATISLAVA-sme/MARIÁN
PAVEL,MONIKA ÎEMLOVÁ-Poãítaãoví
hackeri prenikli do poãítaãovej siete
Národného bezpeãnostného úradu a niekoºko
dní odtiaº kopírovali dáta. Riaditeº kancelárie
NBÚ Ivan Goldschmidt priznal, Ïe i‰lo o “formu
bezpeãnostného zlyhania”, ale podºa neho
neunikli údaje, ktoré podliehajú utajeniu.
Z informácií, ktoré denník SME získal od
hackerskej komunity, sa hackeri dostali minul˘
‰tvrtok na tri rôzne servery NBÚ, ktoré boli
slabo zabezpeãené. Cez ne vstúpili do
poãítaãovej siete a získali prístup k rôznym
údajom vrátane e-mailovej kore‰pondencie
pracovníkov úradu bez toho, aby o tom
prevádzkovateº serverov vedel.
V NBÚ pouÏívali napríklad prístupové heslo
“nbusr123”, ão je základné poru‰enie
bezpeãnosti. Hackeri mohli niekoºko dní
neodhalení sledovaÈ prácu administrátorov a
zisÈovaÈ prístupové heslá na ìal‰ie servery.
Hackeri tvrdia, Ïe mali úplnú kontrolu nad
niektor˘mi poãítaãmi NBÚ a mohli rozosielaÈ
e-mailové správy v mene ‰éfa ãi in˘ch
kºúãov˘ch ºudí úradu a ak by mali viac ãasu,
dostali by sa aj do jednotliv˘ch poãítaãov
zamestnancov.
Tvrdia, Ïe majú úpln˘ archív vy‰e 36-tisíc emailov z NBÚ, ktoré sa na server ukladali od
15. februára.
“Útok bol vyhodnoten˘ ako forma
bezpeãnostného zlyhania a bude nutné prijaÈ
opatrenia, ktoré podobné incidenty
zminimalizujú,” povedal riaditeº kancelárie
Ivan Goldschmidt.
Úrad tvrdí, Ïe neunikli utajované skutoãnosti
a neboli vyzradené dáta súvisiace s
bezpeãnostn˘mi previerkami. Tie sú totiÏ
uloÏené na fyzicky oddelen˘ch serveroch.
Úrad tieÏ odmieta, Ïe by sa hackeri mohli
dostaÈ na osobné poãítaãe zamestnancov,
lebo vraj to “fyzicky nie je moÏné”.
Goldschmidt povedal, Ïe smerom k NATO a
Európskej únii nedo‰lo k ohrozeniu Ïiadnych
informácií. Zamestnanci NBÚ majú zakázané
v e-mailoch písaÈ o utajovan˘ch
skutoãnostiach, keìÏe “po ceste môÏe prísÈ”
k odchyteniu komunikácie.
***

27. 4. 2006

Dzurinda odmietol Paroubka
Bratislava-sme (sp)-Pripravovan˘
mediálny projekt konfrontácie politikov
dvoch susedn˘ch ‰tátov âeska a
Slovenska, v ktor˘ch sa pribliÏne v
rovnakom ãase uskutoãnia parlamentné
voºby, stroskotal.
âeská televízia, ktorá ojedinel˘ projekt
organizovala, potvrdila, Ïe sa v túto
nedeºu, ako sa pôvodne uvaÏovalo,
neuskutoãní spoloãná debata lídrov
slovenskej a ãeskej ºavice a pravice.
·éfredaktor spravodajstva âT Michal
Petrov SME povedal, Ïe do debaty
najskôr odmietol prísÈ ‰éf SDKÚ Mikulá‰
Dzurinda. Jeho náhradníkom mal byÈ
podpredseda strany a minister financií
Ivan Miklo‰.

Lenka Holubcová,
Juro Dojã a Josef Hnik
vystavují své fotografie na v˘stavû

Photographic Art from
Realism to Abstraction
V˘stava potrvá do 27. kvûtna 2006
Gallery de Boer - Fine Art & Jazz
Upstairs, 970 - 2nd Avenue East
Owen Sound, Ontario
(519) 376-7914

To v‰ak podºa Petrova nevyhovovalo
predsedovi ãeskej ODS Mirkovi
Topolánkovi, ktor˘ slovenského ministra
nepovaÏoval za rovnocenného partnera.
âesk˘ch sociálnych demokratov mal
zastupovaÈ úradujúci predseda Bohuslav
Sobotka a Smer predseda Robert Fico.
Spoloãnému projektu s âeskou televíziou
sa nebránila ani Slovenská televízia. ·éf
spravodajstva STV Roland Ky‰ka
povedal, Ïe televízia uvaÏovala o
priamom prenose z diskusie.
Robert Fico v reakcii na zru‰enie debaty
povedal, Ïe “SDKÚ sa zºakla konfrontácie
v˘sledkov vládnutia ãeskej sociálnej
demokracie a slovenskej pravice”.
Vzájomnú pomoc si pred voºbami
naplánovala ãeská a slovenská ºavica.
Fico má napríklad v sobotu naplánovanú
úãasÈ na mítingoch âSSD. âesk˘ premiér
Jiﬁí Paroubek zase vyuÏíva slovenské
reformy ako odstra‰ujúci príklad.
Nepáãi sa to ‰éfovi ODS Topolánkovi,
ktor˘ vãera agentúre TASR povedal, Ïe
Paroubek robí agresívnu volebnú kampaÀ
a na Slovensku na‰iel spojenca v Smere.
Pravicoví lídri âeska a Slovenska sa
minul˘ t˘ÏdeÀ stretli v Olomouci, kde
naznaãili, Ïe im debata s ºaviãiarmi nie je
po chuti. Topolánek povedal, Ïe
“Paroubek nebude urãovaÈ, ak˘ typ debát,
kedy a kto sa na ich zúãastní”.
ODS a SDKÚ sa podºa Topolánka tieÏ
vzájomné podporujú, ale “necítime
v˘znamnú potrebu robiÈ okolo toho nejak˘
teátr”.
Líder SDKÚ Mikulá‰ Dzurinda v súvislosti
s debatou v âT povedal, Ïe necíti potrebu
zasahovaÈ do volieb v âeskej republike,
a “ani netúÏim po tom, aby som potreboval
nejaké ìal‰ie barly okrem t˘chto dvoch,
ktoré som núten˘ pouÏívaÈ teraz. Rád by
som si to vybavil doma”.
***
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Násilníci zbili poslance KSâM
Jiﬁího Dolej‰e
Praha=mfd/Václav Dolej‰í Byl to podle
vás politick˘ útok?
Bylo to napadení, já bych ﬁekl cílené. Aktéﬁi
toho napadení hovoﬁili o komunistech slovy,
které tady ani nemohu opakovat. Podívejte,
kdyÏ kolem mû prochází a utrousí nûco o
komunistech s nelichotiv˘m pﬁívlastkem,
opravdu to nechci ﬁíkat do médií. Pak za
pár minut leÏíte na zemi a kopají do vás.
Nic mi neukradli, nebylo to loupeÏné
pﬁepadení, poznali mû jako politika.
Co vám zpÛsobili, jak se cítíte?
Jako ãlovûk, kter˘ má bolavá ústa. Otﬁes
mozku zatím nebyl indikován, já jsem
tvrdohlav˘. Co se t˘ãe pravého oka, byl
jsem u specialisty, ale je tak nateklé, Ïe se
k nûmu ani nemohl dostat. TakÏe moÏná
zítra, pozítﬁí. Modﬁiny na nohách, po tûle, to
uÏ je maliãkost.
Myslíte, Ïe útok mohl souviset s
ãervnov˘mi volbami?
Jisté napûtí a agresivita volební kampanû
mÛÏe mít vliv na chování lidí. Vybrali si
mne, protoÏe mû moÏná znají z televize.
Kdyby mû znali zblízka, moÏná by uvaÏovali
jinak.
Co jste pak dûlal, kdyÏ vás útoãníci
nechali?
KdyÏ mûli pocit, Ïe uÏ si uÏili dost té zábavy,
tak ode‰li. Já jsem se odplíÏil domÛ se
um˘t a pak jsem ‰el na pohotovost, protoÏe
jsem se bál o pravé oko. Poté jsem uvûdomil
policii.
***

MÛÏete volat kamkoliv
do

âeské republiky

za pouh˘ch

0,05

dol./min.

na Slovensko
za pouh˘ch

0,10 dol./min.

Ceny jsou pouze pro zákazníky z Velkého Toronta.

* MÛÏete volat z domova,
práce nebo z mobilu
* Platíte aÏ kdyÏ dostanete úãet
* V˘hodnûj‰í neÏ volat na kartu
* Nemusíte mûnit operátora
* Bez mûsíãního poplatku
* Není nutná Ïádná smlouva

416/777-5050
100 Adelaide St. W. Suite 1303,
Toronto, Ontario, M5H 1S3
Tel: 1-800-567-8040, Fax: 416-363-0143

BaÈa si nechal
zkontrolovat oãi
Dvakrát roãnû pﬁijíÏdí na kontrolu oãí do
Zlína obuvnick˘ podnikatel a zdej‰í rodák
Tomá‰ BaÈa. Primáﬁ oãního oddûlení
Krajské BaÈovy nemocnice Pavel StodÛlka
svûtoznámému „‰evci“ loni v ãervnu
operoval ‰ed˘ zákal na pravém oku a
pﬁedloni v lednu na levém oku.
***

Podûkování Edy Vokurky
Touto cestou dûkuji redakci Satellitu a jeho ãtenáﬁÛm, Ïe mi pomohli zvítûzit v
celokanadské soutûÏi o nejlep‰ího jazzového houslistu. Nesmírnû si toho váÏím
Eda Vokurka
***

portable oven;
find what it can do for you...
call Pavel Zeman
Information: 1-866-850-3462
e-mail: info@remoska.ca
website: www.remoska.ca

Kratší
více
místa!
Kratšíjméno,
Jméno,
Více
Místa!
Trans-Com Transport je nyní TCT

 TCT

týdně přepravuje zboží mezi Severní
Amerikou, střední a vychodní Evropou,
s možností distribuce po celé Evropě,
Kanadě a USA.


Zmûnili jsme
mohli
Změnili
jsmelokalitu,
lokalituabychom
abychom
mohli
nabídnout
kvalitnûj‰í
sluÏby!
nabídnout kvalitnňejší služuby
•
•
•
•

Skladovací prostory činí 55,000 čtverečních stop
Blízko mezinárodního letiště Pearson v Torontě
Snadný přístup ke všem dálnicím
Bezplatná telefonní linka zůstává 1-800-354-9046



✈



Přepravujeme veškeré typy a velikosti
nákladů – od špendlíků až po nákladní vozy
– včetně automobilů, domácího vybavení,
výstavních a technických materiálů.
Celní sklady v Torontě a Praze slouží jako
distribuční střediska pro celou Evropu a
Severní Ameriku.
Naše letecké oddělení v Praze provádí
proclení a distribuci.
Máme více než 25 let zkušeností v
mezinárodní námořní, letecké, silniční
i železniční přepravě.

Najdete nás: 1260 Kamato Road, Mississauga, Ontario, Canada, L4W 1Y1
info@tct-ltd.com • www.tct-ltd.com • Tel: 905-361-2743 • Fax: 905-361-2753

TORONTO • PRAHA • OTTAWA • MONTRÉAL • BUFFALO • CHICAGO • ATLANTA
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Ze zákulisí - Tﬁi t˘dny pﬁed premiérou
Dá‰a Beláãiková: „Pﬁipadám si jako v jedné velké rodinû...“
Nûkdo mÛÏe tvrdit, Ïe divadlo je radost. Já dodávám, Ïe je to pﬁedev‰ím dobﬁe zorganizovaná a zvládnutá dﬁina. Jakmile ta se zvládne, pak mÛÏe nastat onen okamÏik pﬁedávání
vzájemn˘ch iluzí mezi hercem a divákem tak, jak o tom hovoﬁil u nás hostující pan Postráneck˘: „Pro mû divadlo je domnûlá skuteãnost. Není to pravda, není realita, ale je
to vûdomá dohoda o tom, Ïe my (herci) to jako skuteãné berem a vám (divákÛm) to jako skuteãné pﬁedkládáme a vy víte, Ïe to skuteãné není, Ïe my vám to jen tak dûláme.“
A o to, aby ta domnûlá skuteãnost byla co nejdelikátnûj‰í, nejvûrnûj‰í, nejhlub‰í a nejpÛsobivûj‰í se Nové divadlo v Torontû stará jiÏ více neÏ pûtatﬁicet let.
V dobû, kdy se tvoﬁil dramaturgick˘ plán pro tuto pomalu
konãící sezónu, pﬁi‰la Dá‰a Beláãiková s návrhem, Ïe bychom
ji mohli uzavﬁít nûãím, co milují snad v‰ichni na‰i diváci,
protoÏe podívaná, která pohladí du‰i, je vÏdycky vítána. Mûla
by to b˘t Lucerna Aloise Jiráska. Dramatická báchorka, která
na domácí scénû ob‰ÈastÀovala generace divákÛ rÛzného
vûku jiÏ od roku 1905.
Koneãnû, právû touto pohádkou se Nové divadlo v Torontû
nadechlo k Ïivotu. Premiéru mûla 14. bﬁezna roku 1970.
ReÏie se tehdy ujal jeden ze zakladatelÛ Nového divadla,
reÏisér a herec Áda Toman. Kláska hrál dal‰í zapálen˘
aktivista a vÛdãí osobnost divadla Ferda âulík, Kláskovou
jeho Ïena Irma, komornou Zdena Salivarová-·kvorecká ...k
tûmto jménÛm zakladatelÛ mÛÏeme pﬁidat dal‰í - Milan
Crhák, Josef âermák, Hugo Hosek, Joza Ligna, Jindra
Polívková, Zlata a Jan Novotn˘ch... Je to opravdu uÏ dlouho.
Nicménû, Lucerna v pamûti skalních divákÛ zÛstala dodne‰ka.
Od prvního uvedení této báchorky po dne‰ek jiÏ uplynulo
hodnû vody, zmûnila se i generace divákÛ, takÏe je zcela
smysluplné i tûm mlad‰ím milovníkÛm divadla pﬁiblíÏit klasiku
ãeského dramatu. Dá‰a mûla tuto hru pÛvodnû nastudovat
s Majkou Breinerovou. JenÏe to víte, ãas vÏdycky pﬁinese
nûjakou tu zmûnu, a tak kdyÏ Majka dostala svoje uãitelování
v soukromé ‰kole herectví jako „full time job“, Lucernû mohla
jen zamávat. Dá‰e nastal kru‰n˘ okamÏik, co teì? Ov‰em
nikdy není tak zle, aby nemohlo b˘t je‰tû hÛﬁ - pomocnou
ruku ochotnû nabídl Pavel Král.
“Na plakátech je napsáno jen moje jméno,” brání se skromnû
Dá‰a Beláãiková,” ale mûlo by tam b˘t jméno i Pavla Krále.
Já sice v‰echnu tu aktivitu organizuji - v˘robu scény, kost˘my,
svolávám herce na zkou‰ky podle potﬁeby a plánu atd., ale
umûlecká reÏie v˘sostnû náleÏí Pavlu Královi. A má mÛj
obdiv, jak si vede... Náramnû oceÀuji ochotu dal‰ích ãlenÛ
souboru, kdyÏ pﬁijdou s dobr˘m námûtem, návrhem a
pomocnou rukou, protoÏe v‰echny ty práce kolem jsou
ãasovû velice nároãné: napﬁ. s v˘bûrem kost˘mÛ a jednání
s Malabarem (pÛjãovnou kost˘mÛ) ochotnû vypomáhá Jana
Fabiánová,” uvádí na pravou míru reÏisérka Dá‰a Beláãiková.
Proã sis vlastnû vybrala Lucernu? “Uvûdomuji si, Ïe jestliÏe
soubor má rÛst, tak je zapotﬁebí dûlat vûci, kde si zahraje
vût‰ina lidí. Ono je hezké hrát hry o dvou, ãtyﬁech ãi ‰esti
lidech. Je to v první ﬁadû mnohem jednodu‰‰í, moÏná i
levnûj‰í, herci si vzájemnû mohou lépe vyjít vstﬁíc v pﬁípadû
zkou‰ek atd., je to zábavné a moderní. Ale mÛj názor je, Ïe
pokud soubor nemá zaniknout, tak je zapotﬁebí dát lidem
pﬁíleÏitost. V mal˘ch hrách se ale nenajde, tam si nemÛÏe
zahrát kaÏd˘. A proto, kdyÏ pﬁi‰la Lucerna, souhlasila jsem.
Tam jsem tu pﬁíleÏitost kolektivní práce vidûla. Moc jsem se
tû‰ila na to, aÏ se soubor bude scházet a tvoﬁit tak nádherné
dílo spoleãnû. Tû‰ila jsem se na tu dûlnou atmosféru, která
kdysi, kdyÏ jsme dûlaly velké show, panovávala. Dûlat

velkou vûc, to znamená hru obsadit. A to není jednoduché,
protoÏe vût‰ina z nás má povinnosti v práci, v rodinû a
dokonce mnozí mají i dal‰í zájmy - divadlo není jedin˘m
koníãkem. Nûkteﬁí bydlí pomûrnû daleko a musí jezdit na
zkou‰ky tﬁikrát t˘dnû a kdyÏ je zapotﬁebí, tak pﬁijet i mimoﬁádnû,
napﬁ. Majka FraÀková, která bydlí aÏ v Dundase. Tﬁeba Jana,
ta se stará o svou maminku, má rodinu a je‰tû i pracuje.
V‰ichni nûjak˘m zpÛsobem té rodinû musejí uniknout, a ta je
po urãit˘ ãas odkázána pﬁeãkat divadelní aktivitu bez matky
ãi otce.“
¤eknete pohádka a v ãlovûku se vybaví pﬁedev‰ím ona
pohádková jednoduchost a pohoda. Ov‰em ani pohádka se
nemÛÏe o nic o‰idit. “Vypadá to jednodu‰e, ale jednoduché
to je jen zdánlivû,“ charakterizuje Jiráskovu Lucernu dále
reÏisérka. “Je to dobová hra a chtûli jsme její charakter
zachovat pokud moÏná vûrnû. Jejím prvním vizuálním
charakterem jsou pﬁirozenû kost˘my, ale jakmile zaãnou
herci mluvit, divák postﬁehne starobyl˘ jazyk. Není jednoduché
se mu nauãit, protoÏe slova nemohou b˘t zamûÀována za
slova novodobé ãe‰tiny. Mnohá uÏ ani dnes neexistují. Jazyk
má jin˘ rytmus a vûty jinou stavbu. Jakmile herci vypadne
jedno slovo, tím okamÏikem se dostává do nesnází. To není
nûco, co mÛÏe herec ﬁíci vlastními slovy a z problému tak
vybruslit. To znamená se text bezpeãnû nabiflovat. Dali jsme
si záleÏet na scénû. Chtûli jsme diváka pﬁivést doslova do
pohádky, takÏe se úkolu podle na‰ich pﬁedstav ujal Pavel
·najdr. Vybírali jsme velice obezﬁetnû hudbu. Spoleãnû s
Bohdanem ZatovkaÀukem, kter˘ se pozdûji ujme v technické
kabinû zvuku. Hru jsme vybavili celou ﬁadou zvukov˘ch
efektÛ, ãehoÏ se ujal Ivo Mejzr. Jemu pﬁipadne povinnost
osvûtlovaãe pﬁi pﬁedstaveních. Vypracovat kost˘my bylo
pomûrnû sloÏité. S nûkter˘mi dostupn˘mi vûcmi si bezvadnû
poradily Jaroslavy Spejchalová a Trentchevová, s tûmi
nároãn˘mi jsme ‰li do Malabaru. A v‰echno to dovádûní
celkem dvaatﬁiceti lidí ve hﬁe se ‰esti scénick˘mi pﬁestavbami
a oponami pﬁipadne inspicientce.“
Na zkou‰kách - první ãtená byla koncem února, vládne
skuteãnû nádherná atmosféra. âlovûk si pﬁipadá jako v
herecké ‰kole. Ti, co momentálnû nehrají, mají hlavy ponoﬁeny
do vlastních textÛ, ti, co jsou na improvizované scénû v hale
kostela sv. Pavla v Torontû, jsou plnû v zajetí reÏisérov˘ch
pokynÛ. Pﬁiznám se, Ïe po dlouhé dobû pociÈuji nádhernou
sounáleÏitost. PﬁihlíÏející sem tam prohodí slovo na adresu
právû zkou‰eného jen z pocitu nad‰ení a zainteresovanosti
- jednodu‰e pomoci mu vyhledat ten správn˘ v˘raz, intonaci,
gesto, pohyb. A ze v‰eho nejvíce obdivuji Pavla. Vím, Ïe by
mnohdy nejradûji vyskoãil ze Ïidle (nebo z vlastní kÛÏe?) ve
snaze nanovo ukázat, jak by “to mûlo vypadat“, ale drÏí se ví, Ïe kaÏd˘ z obsazen˘ch si musí tu svou parketu o‰lapat
sám. Sám si musí najít v˘raz a gesto, sám si musí
naposlouchat hlas svojí postavy a v nûm najít ten nejménû
fale‰n˘, nejménû nudn˘, prostû situaci ten nejvûrohodnûj‰í.
K hlavním postavám patﬁí knûÏna, mlynáﬁ a Haniãka. MuÏskou
roli ztûlesÀuje Pavel Novák, dal‰í dvû Ïenské Jana Fabiánová
a Majka FraÀková. Je to pro nû tûÏké? KaÏd˘ z nich má jinou
hereckou zku‰enost. Benjamínkem v této trojici je
jednoznaãnû Pavel. Nicménû, nahlédnûme do jejich my‰lenek
zhruba tﬁi t˘dny pﬁed premiérou.
Jana Fabiánová: „KnûÏnu jsem nikdy nehrála, i kdyÏ se mi
tato role vÏdycky líbila. Mám z ní stra‰nou trému, protoÏe ji
pﬁede mnou hrály vynikající a slavné hereãky. Bude tûÏké
vstoupit do tak velk˘ch bot. Jaká Ïe je podle mû knûÏna? V
podstatû sympatická, i kdyÏ díky prostﬁedí, v nûmÏ vyrÛstá,
je znudûná a rozmazlená, ale v jádru je pﬁístupná - zru‰í napﬁ.
poddanství, je to pozitivní charakter. Jestli bych chtûla b˘t
knûÏnou (smích a pohled do hvûzdna)? Ale jo, to by se mi
líbilo.BohuÏel jsem se jako knûÏna nenarodila ani nevyrostla,
takÏe si ji alespoÀ zahraji. A tréma? VÏdycky ji mám a
stra‰livou. Jako hereãka pﬁed diváky. Mám trému z pojetí
této role. V pﬁípadû knûÏny vím, jak má postava vypadat a jak
ji mám hrát, ale poﬁád je‰tû mám problém s textem. Jazyk je
pro nás nepﬁirozen˘, role KnûÏny obrovská a já mám tak
málo ãasu. Tato role má hned nûkolik barev, nálady knûÏny
se mûní. Pokud porovnávám velikosti rolí, které jsem doposud
v ND hrála, tak tato se pﬁibliÏuje ke hﬁe Rozladûné dueto,
anebo k charakteru Královny ve hﬁe Zdaleka ne tak o‰klivá,
jak se zdálo...“
A je‰tû si Jana posteskla, Ïe KnûÏna mûla pﬁijít dﬁíve, kdy by
jí mladistvá koketérie nedûlala Ïádné problémy - ale pokud
si nebyla reÏisérka Dá‰a jistá s obsazením jin˘ch rolí, pak
mezi ty nezastupitelné patﬁila právû tato. Janina noblesnost
a stále (je‰tû!) koketnost, s jakou si svou KnûÏnu v sobû
nese, i kdyÏ se jí nenarodila, je v na‰em souboru jednodu‰e
nenahraditelná.

Majka FraÀková: „V‰echno to, co jsem dosud hrála, byly
role od Haniãky odli‰né. Pﬁipomínám jen nûkteré ze své
minulosti v Novém divadle - tﬁeba v Na‰ich furiantech,
Divadelní komedii, v Zdaleka není tak o‰klivá, jak se zdálo....
v‰echny Ïenské postavy byly z jiného tûsta a také v jiném
vûku. Rozdílnost rolí je pro herce pﬁímo fantastická pﬁíleÏitost
k jeho rÛstu. âlovûk si vyzkou‰í rÛzné „ãásti“ vlastní personality

Majka Fraňková

a poﬁád v sobû nachází nûco nového. Nevûdûla jsi, Ïe to
má‰, a ejhle uÏ je to tady. Moc mû to vnitﬁnû obohacuje. Na
zkou‰kách mi to ani nepﬁijde, ale kdyÏ tam pak sedí divák,
najednou se to v té virtualitû objeví. VÏdycky jsem mûla ráda
dûjiny, takÏe se mi líbí b˘t poﬁád nûkde jinde a nûkdo jin˘.
Jestli mám trému? KdyÏ jsem byla mlad‰í, tak stra‰livou tehdy mi kladla otázku - uhraje‰ to? Teì jsem si zvykla. Ne
Ïe bych ji nemûla vÛbec, ale má jinou kvalitu - bude‰ si
v‰echno pamatovat? Ano, je pravda, Ïe vedle Nového
divadla mám je‰tû i jiné povinnosti, a také v divadlech: reÏíruji
ve ‰kole Colin MacDonald Community School v Hamiltonu,
kde máme tak tﬁi pﬁedstavení ve ‰kolním roce, dále jsem
angaÏovaná ve Village Theatre Waterdown, kde jednak
vybírám hry pro cel˘ program a jednak také reÏíruji nebo
hraji, a nakonec je‰tû hraji ve svém bydli‰ti v Dundas Little
Theatre. Já prostû „furt hraju“, Ïivot je pro mû pln˘ pﬁíbûhÛ
lidí, které na jevi‰ti vyprávím. “
Haniãka v Lucernû byla také jednou ze tﬁí, od jejíhoÏ obsazení
reÏisérka nechtûla ustoupit ani o milimetr. Haniãka je svou
opravdovostí, temperamentem, vﬁelostí a vÛbec pozitivní
energií, kterou kolem sebe její pﬁedstavitelka vÏdycky - i v
civilu - vyzaﬁuje, nezastupitelná. A navíc umí i krásnû zpívat
a tancovat.
Pavel Novák: „V roli Mlynáﬁe se cítím fajn. Ale mám na ní
je‰tû dost práce. Mnoho vûcí se musí dotáhnout. Je to pro mû
velice zajímavé a ne snadné uÏ proto, Ïe roli pﬁede mnou
hráli na prknech Nového divadla dva dobﬁí herci. Vím,
záznamy o jejich v˘konech neexistují, ale existují pamûtníci.
KdyÏ jsem hrál v Balkónov˘ch pﬁíbûzích, tak jsem vystaãil se
sv˘m civilním projevem, tady jsem ale v jiném století. âlovûk
musí hrát tak, jak to cítí, hrát sebe a vûﬁit tomu, Ïe se do toho
dostane. Pak to pﬁijde samo. Jestli mám trému? Mám taky
trochu, ale jen pﬁed pﬁedstavením, jakmile se dostanu na
prkna, tak uÏ na trému nemám ãas. Jo, Jiráska mám rád.
Lucernu jsem vidûl doma, ãetl kníÏku, ale je to dávno, jsem
rád, Ïe jsem dostal pﬁíleÏitost si v Lucernû zahrát.“
A ani se reÏisérce nedivím, Ïe ani v tomto pﬁípadû od své
pﬁedstavy o obsazení role neustoupila. Pavel je totiÏ v roli
Mlynáﬁe skuteãn˘, opravdov˘, zemit˘, neohání se velk˘mi
gesty ani patetick˘mi projevy. On skuteãnû tu lípu brání a
skuteãnû tu svou Haniãku miluje. Nevûﬁíte mi?
„ÚÏasní jsou i vodníci - Pavel Král s Bohou‰em Mácou, a
Pepíãek âermák, kter˘ mû posiluje nejen tím, Ïe nabídnutou
postavu odehraje, ale pﬁedev‰ím sv˘m lidstvím, svou
podporou. Moc mi pomáhá sv˘m porozumûním,“ dodává
Dá‰a Beláãiková. „ Mám krásn˘ pocit z na‰ich spoleãn˘ch
schÛzek. Pﬁipadám si jako v jedné velké rodinû.“
Foto a text: Vûra Kohoutová
***
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1. duben
Co pamatuji nemám rád zaãátek dubna;
dûtství jsem proÏíval s prarodiãi, a ti mne
poãátkem dubna horlivû zamûstnávali
pracemi na úklidu domku a zahrady, ‰rÛtky
uzeného se krátily, kyselé zelí z beãky bylo
nahoﬁklé a nemohl jsem se doãkat Velikonoc,
kdy jsem dostal nové jarní boty, ko‰ili a kabát
zvan˘ jarník. AÏ v pubertû jsem objevil jarní
radosti, romantiku ale o tom nechci mudrovat.
Dûdeãek nikdy neopomnûl blázniviny na 1.
apríla: Pozval dospûlé na skleniãku ostré a
namísto samohonky jim nalil vodu. Pﬁipili si a
dûdeãek zvolal „Apríl!“ Pak teprve nalil cosi s
procentama. Jindy dûdeãek poslal vnuka na
rÛzné nemoÏné pochÛzky, a kdyÏ jsem se
vrátil z obchodu bez bindlochu, dûdeãek zvolal
apríl a vysvûtlil mi, Ïe bindloch je dÛlek pod
stojkou v ostravsk˘ch uheln˘ch dolech.
Od dûdeãka jsem pﬁevzal aprílové
popichování, kaÏd˘ rok nûco vymyslím a moje
rodina je v pozoru, aby se nedali napálit,
podobnû jako kdysi já. V aprílovém ‰pr˘mování
je více ‰kodolibosti, ale to patﬁí k tomu
proÏluklému dubnu.
Pﬁed pár léty jsem pﬁesvûdãil na‰eho
souseda, aby kolem osmé zabouchal na dveﬁe
a volal, Ïe nám hoﬁí stﬁecha, a moji drazí
vybûhli bosky do snûhu a já kﬁiãel: „Apríl!“
Jin˘ rok jsem pﬁinesl ráno do baráku starou
pneumatiku, Ïe ji musíme zalepit a moji malí
ho‰i se trápili jak to udûlat ‘na kolenû’, neÏ
jsem je vysvobodil aprílem.
Tento rok tu byla u nás na Apríla Petrova
dívka Janice; Janice má ráda Evinu ãeskou
kuchyni, pravideln˘ ãas veãeﬁe v 6 hodin na
chlup, a jako pﬁídavek k na‰emu stolování
zavedla hoﬁící svíãku.
A právû ta hoﬁící svíãka mi zapálila aprílov˘
nápad: s pﬁedstíran˘m nad‰ením jsem u stolu
vytáhnul prastar˘ los z Lotta a zvolal jsem:
„Vyhráli jsme první cenu!“

O sentimentu
Jak uvedeno ve Slovníku cizích slov
redigovaném Lubomírem Klime‰em,
kter˘ jsem si v Praze koupil asi pﬁed ‰esti
léty a navzdory tomu, Ïe je z roku 1985,
nahlíÏím do nûj obãas a nalézám v nûm
co hledám. Kupﬁíkladu: sentiment je
definován jako citlivost, citovost,
senzitivita. A z toho odvozená
sentimentalita ...pﬁíli‰né, nadmûrné citové
zaujetí, poddávání se citÛm, zvlá‰tû
neÏivotnému (?) touÏení, rozcitlivûlost.
V té dnes jiÏ dlouhé dobû tﬁiceti sedmi
let co Ïiji, stejnû jako moje Ïena a syn, na
západû (Kanada a USA), nejednou jsem
si v˘znam tohoto slova pﬁipomnûl. A
dokonce s jist˘m poÏitkem. A to nejen v
souvislosti k první nebo i dal‰ím povícero
kratiãk˘m láskám. Tento druh sentimentu
uÏ nevnímám s dﬁívûj‰í intenzitou. Taková
vzpomínka spí‰e mi pﬁipomíná nûco, co
propadlo se do nenávratna. Pﬁesto v‰ak
definice sentimentu pﬁipadá mi naprosto
dokonalá.
Nûkdy ale Ïasnu nad tím, jak se
projevuje, jak mne v tu ãi onu chvíli zmáhá
a uvádí do zvlá‰tního stavu, kter˘ moÏná
ﬁízní jedinci, ostﬁí ho‰i, mohli by si vybrat
jen jako zdroj svého pobavení.
Ale takové pomy‰lení nemá nikterak
vliv na moje pocity. Na mÛj vcelku kladn˘
pomûr k sentimentu. Je mnohem lep‰í a
silnûj‰í neÏ tﬁeba mÛj vztah k jin˘m vûcem.
Ke krádeÏí, tﬁeba. Snad proto, Ïe ty mohou
b˘t jen zãásti osobní. Zatímco sentiment
je osobní vÏdycky. B˘vá nûkdy jako
melodie, která zaznívá v uchu uÏ dávno
poté, co jsme jí naslouchali na koncertû.
Sentiment mÛÏe uvést do blaÏeného
stavu mysli, stejnû jako pﬁipomenout
chvíle a okamÏiky, které nebyly právû
nejpﬁíjemnûj‰í. Ale jeho pÛvab je, dle
mého názoru v tom, Ïe se dostavuje

Syn Petr, kter˘ od rána ãíhal na aprílovou
léãku a já mu nûkolikrát ﬁekl, Ïe pﬁece uÏ
nejsme malí, natáhnul ruku: „UkaÏ mi to!“
Podal jsem mu los pﬁes plamen svíãky tak
nedbale, Ïe lístek vzplanul a promûnil se v
popel pﬁed zdû‰en˘ma oãima mé drahé
rodiny.
V‰ichni zaãali jeãet a brebentit, Ïe ani
nesly‰eli moje „Apríl, apríl!“, ale nikdo mi
neuvûﬁil, a kdyÏ koneãnû uvûﬁili mému
blekotavému vysvûtlení, byli znechuceni nad
takov˘m krut˘m a zlovoln˘m aprílov˘m
Ïertem, a nemluvil se mnou ani kocour.
Tûsné po veãeﬁi Janice upadla na schodech,
natloukla si koleno. KdyÏ jsem se optal Janice,
zdali ten pád a napuchávající koleno byl její
pﬁíspûvek k aprílov˘m legracím, k mému úÏasu
jsem byl obvinûn, Ïe jsem zavinil ten pád.
O pÛlnoci se zmûnil zimní ãas na letní, a to
prosím uÏ není aprílov˘ Ïert. JiÏ del‰í dobu se
ptám na rozmanit˘ch místech a roztodivn˘ch
lidí, proã se dvakrát roãnû mûni kosmick˘ ãas
na lidsk˘ ãas, a dosud, to zdÛrazÀuji, jsem
nedostal odpovûì. Oproti pﬁihlouplému
aprílovému ‰pr˘mování, je to tradice vskutku
otravná. Spoãítal jsem v této skromné
domácnosti poãet mûﬁidel ãasu a napoãítal
jsem jich tﬁicet od nástûnn˘ch hodin pﬁes
náramkové a digitální hodinky aÏ po ty ve
spotﬁebiãích. Já uÏ nemám trpûlivost, a hlavnû
dÛvod, ty ãasomûﬁiãe pﬁedûlávat. Ptám se,
proã mám ãtvery hodinky, kdyÏ mám jedny v
mobilním telefonu, kter˘ mi ukáÏe ãas.
Hodinkami na zápûstí telefonovat nemÛÏu.
V kdejakém ãasopise ãtu jak se musíme uãit
nov˘m vûcem, ale nikdo je‰tû nenapsal, co
se musíme odnauãit, abychom se z tûch
v‰ech novot nepomátli.
Ross Firla - Sudbury
***

satellite

1-416

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Instalace Potápějící se lodi
Z nedávné výstavy TrueSpectrumTDot:
Images and Armatures v Loop Gallery, která se uskutečnila
pod dohledem kurátora Olivera Girlinga

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063; FAX (416) 530-0069

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

mnohdy neãekanû a pﬁekvapivû a Ïe
jeho vliv a úãinek mÛÏe b˘t stejnû
pﬁíjemn˘,
jako
znepokojující,
rozesmutÀující. Pro mû je to ale vût‰inou
ta radostnûj‰í podoba. Tak jak to vyjadﬁují
slova evergreenu Sentimental Journey
...Gonna take a sentimental jourey, gonna
set my heart at ease, gonna take a
sentimental journey to renew old
memories ...
S vûkem, jak se mi nûkdy zdá,
nejpﬁíjemnûj‰í vzpomínky sahají do
nejvzdálenûj‰í minulosti. Ale nemusí to
b˘t jenom ãas bezstarostného mládí. Pro
mne a mou generaci nabízí se v tomto
ohledu jedna v˘hoda: bûsné svûtové
události dostavily se v brzkém celkem
vûku (okupace) a dal‰í ve vûku
t.zv.studentském (totalita, procesy,
temno... ty mne poznamenaly mne jen
posunutím vy‰‰ího vzdûlání o dva roky).
TakÏe, mnohdy si ﬁíkám, Ïe jsem se
narodil v prav˘ ãas.
Sentiment! Snad burÏoazní pﬁeÏitek,
stav mysli vhodn˘ pro dívenky nav‰tûvující
taneãní hodiny. Pro mne jsou to ale spí‰
ty Hrabalovy Taneãní hodiny pro star‰í a
pokroãilé. Pro mne je sentiment
pﬁíjemnûj‰í a lid‰tûj‰í neÏ realismus,
realita. Ta b˘vá mnohdy velmi krutá.
Naproti tomu sentiment je cukrátko, které
si bereme, kdyÏ nás na podzim zaãíná
‰krábat v krku. AlespoÀ tak jej vnímám. A
nikomu stejn˘ názor nevnucuji.
Jsem si vûdom toho, jak cenné a
omezené je místo na stránkách tohoto
dobrého tisku. A konãím tedy tuto
kratiãkou úvahu na téma fenoménu, kter˘
vÛbec neodsuzuji, naopak. Konec koncÛ,
ani to v‰emocné, co naz˘vá se láska,
neobejde se mnohdy od jisté dávky právû
tohoto ... sentimentu ...
Vladimír Cícha-Vancouver
***

SLOVAKOTOUR
Je čas zajistit si letní letenky do Evropy!
Zavolejte si o nejlepší ceny!

TIME TO BOOK YOUR SUMMER
HOLIDAY TO EUROPE
CALL FOR THE BEST PRICE.
Zavolejte si o podrobnosti o cenách a jednotlivých letech!
Ont. reg. # 1032252

E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4
Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461
Fax: (416) 867-8657
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Kubo ãeká na svoji kanadskou premiéru
Slovenská klasika v reÏii manÏelÛ Tóthov˘ch
My‰lenkou uvést slovenskou divadelní hru nûkde na torontské scénû se manÏelé Valika a Du‰an Tóthovi zab˘vali velice dávno. Teì pﬁi‰la ta chvíle a koneãnû mohli rozeslat pozvánky
na první divadelní pﬁedstavení, kter˘m je dnes jiÏ klasická komedie Jozefa Hollého Kubo. V ní se na pﬁíbûhu prostoduchého mládence komicko-kritickou formou setkáváme s vypoãítavostí
lidí, kteﬁí dávají pﬁednost majetku pﬁed Ïivotním ‰tûstím, a s vesnick˘mi praktikami z období zaãátkÛ dvacátého století.
Dovolte mi malé vûcné odboãení: Autor,
evangelick˘ knûz (1879 - 1912), i pﬁes svÛj
krátk˘ Ïivot napsal nûkolik her, ale tato patﬁí k
jeho nejhranûj‰ím, nejznámûj‰ím a také
nejoblíbenûj‰ím. Byla rovnûÏ zfilmována v
roce 1965 znám˘m scénáristou a reÏisérem
Martinem Ëapákem, kter˘ ke spolupráci
povolal ﬁadu hercÛ, dnes jiÏ patﬁících do
legendy slovenského herectví - Jozefa
Krónera, Evu Kristínovou, Jozefa Adamoviãe,
Júliusa Pántika, Emílii Vá‰áryovou a Vieru
Strniskovou aj. Jen na okraj - právû bez
tohoto filmu si pr˘ dodnes na Slovensku
neumûjí pﬁedstavit zaãátek nového roku, jak
jej v‰ichni milují.
Divadelní krouÏek nese název po Milanu
Rastislavu ·tefánikovi a na dráhu svojí
existence se také za vydatné podpory
Slovensko-kanadského spolku M.R. ·tefánika
a Evangelického sboru Sv. Luká‰e v Torontû
rozbûhl. KdyÏ manÏelé Tóthovi náborovali
zájemce o tuto dobrovolnou ãinnost, byli mile
pﬁekvapeni, s jak Ïivou odezvou se setkali.
„Na v‰echny, na koho jsme se obrátili, nám
vycházeli vstﬁíc. AÈ uÏ se jednalo o sponzory,
tak i o dûlné ruce. Kupﬁíkladu vyrobit scénu na
zakázku by nás pﬁi‰lo na tﬁi tisíce dolarÛ. A my
tady máme ãlovûka, kter˘ nám ji udûlá pro
vûc samotnou. V‰ichni se pustili do pﬁíprav s
úÏasnou vervou a entuziasmem. Návrh scény
nám udûlal Valerián StraÏovec. A o honoráﬁ si
neﬁekl. Ostatnû, tohoto ãlovûka bychom nikdy
nemohli zaplatit.“ Proã?
Hned si na tuto otázku odpovíte. U tohoto
umûlce stojí zato se na chvíli zastavit.
Zasluhoval by si mnohem vût‰í pozornost, ale
dovolte mi o nûm ﬁíci alespoÀ to nejzákladnûj‰í.
Vystudoval fakultu architektury a stavebnictví
SV·T v Bratislavû, kde pak studia pﬁeru‰il,
aby pokraãoval na Odboru scénického
v˘tvarnictví V·MU v Bratislavû. Ov‰em po
dvou letech se vrátil a získal titul inÏen˘rarchitekt. V roce 1968 emigroval do Kanady,
kde pÛsobí dodnes. Byl spolupracovníkem
zakládajícího t˘mu âeskoslovenské televize

v Bratislavû, kde pozdûji pÛsobil jako hlavní
architekt. VÏdycky mûl vztah ke slovensk˘m
tradicím, spolupracoval se souborem Lúãnica,
navrhl renovaci amfiteátrÛ ve V˘chodnej a
StráÏnici, nov˘ pak v Detve, muzeum Sluk
apod. V Kanadû pracoval v letech 1968-1977
jako v˘tvarník a architekt TV spoleãnosti CBC.
V roce 1977 zaloÏil pﬁi CBC Institut
scénografie, jehoÏ se stal ﬁeditelem. V roce
1985 z nûj ode‰el do penze a zaloÏil si vlastní
spoleãnost Supervision Design Inc., která
pracuje na v˘voji a vizuálním konceptu televizí
a filmové produkce. Funkci prezidenta tam
vykonává dodnes. V Kanadû a USA navrhl
nebo vypracoval scény do více neÏ 50
divadelních her, více neÏ 300 TV inscenací a
43 filmÛ. V roce 1988 zpracoval koncept
zahajovacího a závûreãného ceremoniálu
ZOH v Calgary. Na svém kontû má mj. ocenûní
CBC, tﬁikrát nominaci a dvû ceny Emmy
Award. Práce tohoto nesmírnû talentovaného
a v‰estranného architekta se nesoustﬁeìují
jen do oblasti umûní, ale mÛÏeme se s ní
setkat tﬁeba v podobû komplexu obytn˘ch
domÛ v Oshawû, líbit se nám bude i Shopping
Plaza v Pickeringu ãi me‰ita v Ottawû anebo
dokonce i sportovní stadión v jihoafrickém
Johannesburgu.
Scéna Valeriána StraÏovce, kter˘ nyní Ïije
ve Wassaga Beach a s nímÏ se konzultují vûci
na dálku anebo u nûj doma, je podle názoru
obou reÏisérÛ vymy‰lena pﬁímo geniálnû totiÏ jednodu‰e, aby se dala lehce ovládat a
mûnit prostory. „Koneãnû, celé filosofické
pojetí na‰í práce vychází z toho, Ïe jsme
vesnick˘ ochotnick˘ soubor, kter˘ nûkde a
nûkomu hraje divadlo. Dûláme to pro radost a
z lásky k této vûci, takÏe i tak vedeme své
herce a taneãníky,“ potvrzuje reÏisérská
dvojice. A také taková atmosféra na zkou‰kách
vládne. KaÏd˘ ví, kde je jeho místo a co se od
nûj oãekává, aÈ uÏ je to onûch osmnáct hercÛ
se ãtyﬁmi páry taneãníkÛ na scénû ãi sedmnáct
dobrovolníkÛ v pﬁípadû technického zázemí.
„Je pﬁirozené, a s tím ochotnické divadlo

Jarní a letní v˘prodej 2006 uÏ od:
Praha - $589.00 + $155.00 tax
Bratislava - $589.00 + $219.00 tax
Ko‰ice - $589.00 + $229.00 tax
ViedeÀ - $558.00 + $150.00 tax
ParíÏ - $598.00 + $156.00 tax
Rím- $658.00 + $222.57 tax
Air Canada, Lufthansa, Austria Airlines, Czech Airlines, Alitalia, Air France
ont.reg.#2631380

E-mail: nitratravel@yahoo.ca
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186

662 Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E5

poãítá, Ïe kaÏd˘ v souboru má jiné schopnosti,
takÏe se snaÏíme jich vyuÏít a na scénû ãi za
ní rozvinout.“
MoÏná Ïe pojem „hra s lidov˘mi zvyky“ tak
trochu nabádá k jistému zjednodu‰enému
pohledu na tuto práci. Ale mohu jen potvrdit,
Ïe je to omyl. ReÏiséﬁi i do budoucna chtûjí
pracovat jen a jen s originálními a pÛvodními
slovensk˘mi dramaty. A v nich uplatnit
pﬁirozenû slovensk˘ naturel. A protoÏe tato je
národními a lidov˘mi zvyky pﬁímo protkána,
kost˘my tvoﬁí národní kroje, písnû a k tomu je
také pﬁizpÛsoben jazyk. Mohu se pﬁiznat, Ïe
jsem vût‰inu ze hﬁímání gazdy u Ko‰áriãky na
zkou‰ce nerozumûla, aãkoliv se sloven‰tinou
problémy nemívám. ReÏisérka se pozdûji
doznala k tomu, Ïe úmyslnû ponechala místní
názvosloví, aby tak odli‰ila prastar˘ jazyk od
toho novûj‰ího. Pokud se jedná o kroje - ty
originální jsou ze soukrom˘ch sbírek a ochotnû
zapÛjãené jedním slovensk˘m souborem budou zdobit herce jen pﬁi slavnostních chvílích
svatby, zatímco ve „v‰edním dnu“ budou
postavy odûny do stylizovan˘ch. Ov‰em hlavní
pﬁedstavitelé pﬁíbûhu - rychtáﬁ ·tefana
Slováka, jeho Ïena Anna Marianny Supekové,
bohatá vdova Ko‰áriãka Soni Almanové, její
dcera Aniãka Zuzany Matejkoviãové, gazda
·tefan Jozefa Janto‰ky, mládenec Palo
Viktora Matejkoviãe, Kubo Martina
Danãovského, vesnická Ïebraãka Evy
Slatkovské, vdovec Loveck˘ Du‰ana Tótha ãi
Jurko Petra Hamva‰e - tam jsme se zcela
úmyslnû soustﬁedili na jednoduchost kost˘mÛ,
abychom divákovu pozornost netﬁí‰tili, ale
naopak soustﬁedili ji jen na herecké v˘kony
pﬁedstavitelÛ.
Îivnou ‰Èávou kaÏdého pﬁedstavení je hudba,
takÏe tady pﬁirozenû vychází z národních
tradic. „Jozef Chlebiãan je chodící
národopisnou hudební encyklopedií
Slovenska. Zná snad v‰echno. Hraje na tahací
harmoniku i s Petrem Kuricem, a zpívá s
Gabrielou Wojcikovou. Vedle toho jej je‰tû
uvidíme i ve hrané roli Kaprála. KdyÏ uÏ jsme
u tûch jmen, pak si uveìme, Ïe o kost˘my se
stará Sylvie Galvánková, zvukové a svûtelné
efekty mají na starosti Palo Gábor a Milo
Kubík.
V souboru není mnoho lidí, kteﬁí by kdy mûli
s divadlem nûco spoleãného, aÏ na tûch
málo, co první zku‰enosti získali v Novém
divadle v Torontû anebo na veãerech poezie.
Vût‰ina pﬁi‰la ale vybavená jen oním
vzru‰ujícím pocitem dûlat nûco mimoﬁádnû
nového. A tak se lidé li‰í nejen tvÛrãími
zku‰enostmi, ale i tûmi Ïivotními - star‰í jsou
v národních zvycích „doma“, zatímco mlad‰í
se pﬁizpÛsobují a nechají se vést. „Ale v‰ichni
mají nad‰ení vytvoﬁit dobrou hru“, kvituje s
povdûkem reÏijní t˘m.
Pokud vám, pamûtníkÛm divadelních her
Nového divadla, ﬁíká nûco jméno Valika a
Du‰an Tóthovi (umûleck˘m jménem Duko
Kasan), pak jen pﬁipomínám, Ïe se zapsala v
reÏijních pracích repertoáru Nového divadla.
Kupﬁ. Du‰an Tóth byl podepsán pod reÏií
DaÀkovy hry âtyﬁicet zlosynÛ a jedno
neviÀátko (1975), âapkova dramatu Ze Ïivota
hmyzu (1978), Havlovy Îebrácké opery
(1979), ·kvoreckého hry BÛh do domu (1980),
ve StroupeÏnického ãeské klasice Na‰i furianti
(1984), v Mary‰e bratﬁí Mr‰tíkov˘ch ( (1984),
Hubaãovy hry DÛm na nebesích (1986) a
vûhlasn˘ch âechovov˘ch povídek Medvûd a
Námluvy (1991). A i kdyÏ bylo uvedeno jméno
jenom jednoho, v pozadí se vÏdycky
pohybovala i jeho partnerka.
„V‰echno, co jsme dûlali, dûlali jsme
spoleãnû. Známe se uÏ tak dlouho, Ïe
vzájemnû o sobû víme, na co je kdo dobr˘.
Du‰an si vzal na starosti velké scény a já
dotahuji detaily,“ usmívá se Valika pﬁi otázce,
jak si dûlí reÏijní úkoly. A pokud se zdá b˘t
nûco nejasného, rozporného, pak o tom hovoﬁí

doma, na zkou‰kách prezentují jednotn˘
názor. Rivalita v jejich práci místo nemá. KdyÏ
s my‰lenkou hrát divadlo nyní pﬁi‰li, nemûli
problémy s poãtem lidí: „Koneãnû, brali jsme
kaÏdého, kdo se pﬁihlásil. AÏ teprve nyní jsme
uÏ museli odﬁíci. Pﬁíkladem nám byl v Kutné
Hoﬁe Áda Toman, kde jsme zhruba pﬁed pûti
lety vidûli jeho Pygmalion. Pﬁevzali jsme v
tomto smûru jeho filozofii. Podotkl tehdy, Ïe

Ze zkoušky divadelní hry

Kubo

na pﬁedstavení dováÏejí jeho herce autobusy.
To mnoÏné ãíslo ve mnû probudilo otázku:
naã autobusy? ¤ekl tehdy, Ïe kaÏdého, kdo
se pﬁihlásil, nechal hrát. TakÏe jeho davové
scény mûly snad padesát komparsistÛ.
Pﬁihlásil se mu dokonce i ãlovûk koktající s
tím, Ïe by si rád zahrál roli, v níÏ se mluví. No
jo, ale koktáte, co s tím? - ptal se Áda. Vezmu
si kurzy, nauãím se mluvit, sliboval dotyãn˘, a
také to dokázal,“ vypovûdûla Valika pﬁíbûh ze
setkání se zakladatelem a b˘val˘m reÏisérem
a hercem Nového divadla v Torontû Ádou
Tomanem.
Proã pﬁi‰el ke slovu slovensk˘ divadelní
krouÏek „aÏ“ nyní? K tomu pﬁispûlo nûkolik
okolností, ale tou hlavní byl fakt, Ïe oãekávání
od nové vlny emigrantÛ po roce 1989 se
nesplnilo. Tehdy slovenská komunita
pﬁedpokládala nejen pﬁíliv mlad˘ch lidí, ale
zejména novodobé slovenské kultury. A
postupnû, jak uhasínala jedna aktivita za
druhou, prohlubovala se dlouho nevyﬁãená
potﬁeba „nûco“ poﬁádného udûlat. Nûco, co
stmelí cítûní SlovákÛ, nûco, kde se budou
moci opût setkat s pﬁirozen˘mi projevy
národního vûdomí. Teì je to tady. A podle
toho, jaká bude odezva od komunity, se bude
plánovat dále. To nejbliÏ‰í, co ji ãeká, je
projekt vytvoﬁen˘ z tvorby umûlcÛ Ïidovského
pÛvodu snad z celého svûta, jehoÏ naplnûní
se ãeká na podzim.
Ale to aÏ po ãtyﬁech pﬁedstaveních komedie
Kubo, která je dnes ve staré domovinû zcela
po právu uloÏena ve Zlatém fondu
slovenského dramatu.
Text a foto Vûra Kohoutová
***

Divadelní krouÏek M. R.
·tefánika
uvede hru

Kubo
12. kvûtna ve 20 hod.
13. kvûtna o 16 a 20 hod.
14. kvûtna v 16 hod.
v Joe Workman Auditoriu
1001 Queen St. W., Toronto
Informace-Brigita:

416/438-3046
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A o jeho roucho metali los…
Od biblick˘ch ãasÛ, i pﬁed nimi, se lÛza
vrhala na majetek po popraven˘ch,
odsouzen˘ch a mrtv˘ch. Nadpis je citát z
bible, kdy zbitého Krista pﬁibila popravãí
ãeta na kﬁíÏ a rozdûlila si jeho zakrvácen˘
‰at.
ZaÏili jsme podobnou éru nedávno, kdy
se lidé, kteﬁí se cítili pro své ãlenství ve
stranû pov˘‰ení a beztrestní, vrhali na
v‰echno co bylo zabaveno jejich bliÏním,
kdyÏ skonãili na popravi‰ti, ve vûzení, v
pracovním táboﬁe nebo jako uprchlíci v
cizinû.
Zloãinné komunistické zabavování
majetku dne‰ní reÏim v âechách
schvaluje, jeho nejvy‰‰í pﬁedstavitelé
ﬁíkají, Ïe supi, kteﬁí se ho zmocÀovali, jej
kupovali „v dobré víﬁe“ coÏ ukazuje jejich
nestoudnost. Rodinné domky, které
pronásledovaní opustili se staly koﬁistí, o
kterou se ãasto poprala komunistická
nomenklatura. SvÛj domek nebo vilku
dostalo zpût ménû neÏ jedno procento
vûzÀÛ nebo uprchlíkÛ.
Zákony, které restituci majetkÛ
upravovaly byly zámûrnû postaveny tak,
aby se toho vrátilo co nejménû, coÏ se
také podaﬁilo. První podmínka, dohodnout
se po desetiletích s tím, kter˘ se majetku
zmocnil je smû‰ná a zlomyslná. Ani v
jednom pﬁípadû se nestalo, aby
komunistick˘ pﬁedseda, policajt nebo
kádrovák dobrovolnû vydal uloupen˘
majetek pÛvodnímu majiteli. Dal‰í
podmínka byla trval˘ pobyt. Ta byla tak
absurdní, Ïe musela b˘t pozdûji zru‰ena
ale postkomunistick˘ reÏim ji hájil s tím,
Ïe ten ãlovûk, kter˘ sedûl celou tu dobu
doma, se bude o majetek lépe starat neÏ
nûjak˘ uprchlík, kter˘ se moÏná vrátí,
moÏná nevrátí..
Dal‰í podmínka, která dodnes zÛstala,
je snad nejnemravnûj‰í. Îadatel o
navrácení majetku musel mít
ãeskoslovenské obãanství k 31. ﬁíjnu
1991. To mûlo za úkol vyﬁadit nejménû
30 procent lidí, kteﬁí na‰li ochranu pﬁed
pronásledováním v cizinû, dostali tamní
obãanství a tím ztratili své pÛvodní
ãeskoslovenské. Ústavní soud zamítl
ústavní stíÏnost na odstranûní této
podmínky v pokrouceném a hanebném
rozhodnutí z ãervna 1997 a lÛza mûla
slogany jako: „KdyÏ ode‰li, aÈ tam
zÛstanou, Nechali nás tady a sami si
jezdí v bourácích, Kde bychom na to mûli
vzít?“
Právû tato podmínka je naprosto
nepﬁijatelná a nelegální, protoÏe
diskriminuje lidi podle toho jaké mají
obãanství. Je to zakázáno Mezinárodním
paktem o obãansk˘ch a politick˘ch
právech.
Tento pakt podepsalo âeskoslovensko
uÏ v roce 1975 a od té doby jej poru‰uje.
Spojené národy, které jsou garanty tohoto
paktu, vyzvaly nûkolikrát âeskou
republiku, aby tuto podmínku odstranila,
protoÏe
odporuje
ratifikované
mezinárodní smlouvû a tím poru‰uje
ãeskou ústavu i Listinu základních práv a
svobod. Spojené národy mají na
nesmyslnost této podmínky nûkolik
názorÛ. ¤íkají, Ïe obûti komunistické
zvÛle si jsou rovny kﬁivdou, která se jim
stala. ¤íkají i, Ïe je vinou státu, Ïe lidé
museli utíkat a nedává smysl, aby jim
zato teì stát upíral práva. Nejpádnûj‰í je
ov‰em to, Ïe stát poru‰uje úmluvu, kterou
podepsal.
V˘bor Spojen˘ch národÛ pro lidská
práva projednává uÏ nûkolik let stíÏnosti
na‰ich lidí, kteﬁí jsou touto diskriminací

postiÏeni, dává jim za pravdu a vyz˘vá
âeskou republiku, aby se s nimi
vyrovnala. Zatím taková rozhodnutí
nemají praktick˘ úãel, protoÏe se âesko
brání a dokonce i Ústavní soud prohlásil
zákaz diskriminace za „jen deklaratorní“.
V tûchto dnech probíhá reorganizace
úﬁadu Vysokého komisaﬁe pro lidská
práva. Vysokou komisaﬁkou pro lidská
práva je Kanaìanka Louise Arbour. V˘bor
bude nahrazen Radou, která bude
zasedat cel˘ rok a bude rozhodnutí
vymáhat.
âeská koordinaãní kanceláﬁ pomÛÏe
zdarma kaÏdému, kdo se domáhá
restitucí a ztratil bûhem komunismu
obãanství, podat stíÏnost k Spojen˘m
národÛm.
Czech Coordinating Office,
Jan Sammer, Secretary,
1103-100 Antibes Drive,
Toronto, ON, Canada N2R 3N1
tel. 416-665-7324.
***

DĚTSKÝ TÁBOR HOSTÝN 2006
Tábor se nachází 80 km na SV od Montrealu v
lesích Laurentinského pohoří na pozemku velkém
9,2 ha, ke kterému ještě patří nádherná pláž na
nedalekém jezeře Lafond. Letošní dětský tábor
pro děti od 6 do 15 let bude mít zase jeden tří
týdenní turnus, a to od 2. do 22. července. Cena
pobytu za první dítě je 260$/1 týden, 520$/2 týdny
a 695$/3 týdny. Za každé další dítě ze stejné
rodiny je sleva 10 %. Minulý rok byl tábor
zaplněn téměř na plnou kapacitu (66 dětí). Proto se přihlašte co nejdříve. Při
platbě do 1. května 2006 se poskytuje sleva 5%. Sociálně slabé případy se řeší
individuálně. Členové Asociace Hostýn mají ještě další slevu 25 $ na první
dítě. Je tedy vhodné se stát členem Asociace Hostýn. Členové mají také slevu
při pobytu v chatičkách ( 6 $/osobu na den a děti do 12 let zdarma). Přihláška a
další informace jsou na internetu na adrese: www.hostyn.org . Můžete také
kontaktovat Josefa Maxanta, Tel. 450-465-4844, Fax: 450-923-4159, E-mail:
health.vifad@sympatico.ca, nebo Vieru Šebenovou, Tel. 514-385-5153, Email: vseben@hotmail.com, Hledáme placené kuchařky a vedoucí k dětem,
(či výměna za pobyt dětí). Vyplňte si žádost o práci, kterou si stahnete z
internetu, nebo nás kontaktujte Cena pobytu na táboře patří k nejlevnějším a
program k nejkvalitnějším v Kanadě. Do tábora přijímáme i děti, které nemluví
ani česky, ani slovensky. Ať si děti přivedou svoje kamarády či kamarádky.
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Gambrinus liga

Slovenská CorgoÀ Liga

25. kolo: Jablonec-Jihlava 0:0 (0:0) 3021,Sigma
Olomouc=Sparta Praha 1:2 (1:0) 7037, Viktoria
PlzeÀ-Slovan Liberec 1:1 (1:0) 4715, Tescoma
Zlín-SIAD Most 1:1 (0:1) 2071, Marila PﬁíbramMladá Boleslav 1:2 (1:0) 3272. Chmel Bl‰anyBaník Ostrava 1:1 (1:0) 1955. Teplice-Slovácko 0:0
(0:0) 4020,
26. kolo: SIAD Most-Mladá Boleslav 1:0 (0:0)
6910, Slovan Liberec-Marila Pﬁíbram 1:0 (1:0) 5770,
Brno-Tescoma Zlín 1:1 (0:0) 3545, Sparta PrahaJablonec 3:0 (2:0) 4851, Vysoãina Jihlava-Viktoria
PlzeÀ 2:0 (0:0) 1640, Slovácko-Slavia Praha 0:0
(0:0) 5123, Baník Ostrava-Teplice 0:0 (0:0) 5145,
Chmel Bl‰any-Sigma Olomouc 0:2 (0:0) 1676.
27. kolo: Sigma Olomouc-Slovácko 1:1 (0:0) 3653,
Slavia Praha-Slovan Liberec 1:3 (1:0) 4063, Viktoria
PlzeÀ-Brno 2:1 (0:1) 3799, Tescoma Zlín-Vysoãina
Jihlava 1:1 (0:0) 1753, Marila Pﬁíbram-SIAD Most
1:0 (1:0) 1932, Teplice-Chmel Bl‰any 2:1 (1:1)
3670.

27. kolo: FC Nitra-Matador Púchov 1:1,
Inter Bratislava-Artmedia 1:2, AS TrenãínMFK RuÏomberok 1:0, Banská BystricaFK ZTS Dubnica 2:3, Spartak TrnavaM·K Îilina 2:1
28. kolo: AS Trenãín-Banská Bystrica
0:0, Inter Bratislava-MFK RuÏomberok
0:1, FC Nitra-M·K Îilina 2:2, FK ZTS
Dubnica-Matador Púchov 0:1, Spartak
Trnava-Artmedia 1:0
29. kolo: AS Trenãín-FK ZTS Dubnica
1:2, Banská Bystrica-Inter Bratislava 2:1,
MFK RuÏomberok-Spartak Trnava 2:1,
Artmedia-FC Nitra 2:0, M·K ÎilinaMatador Púchov 3:1.

Slavia s Libercem opustila hﬁi‰tû
“MuÏstvo ode‰lo do kabin na protest proti vedení
zápasu. Ale po zváÏení moÏn˘ch následkÛ jsme se
rozhodli utkání dohrát,” vysvûtlil pozdûji tiskov˘
mluvãí Alexandr Kliment. “Podáme oficiální protest.”
Staãilo jen nûkolik okamÏikÛ, aby se ‰lágr 27. kola
nejvy‰‰í domácí soutûÏe zmûnil v obrovskou ostudu.
Slávisté se nûkolikrát v krátkém sledu cítili v˘roky
sudího Jaroslava Járy po‰kozeni.

Tabulka
1. Liberec
2. Teplice
3. Boleslav
4. Slavia
5. Sparta
6. Olomouc
7. Zlín
8. Most
9. Pﬁíbram
10. Jablonec
11. Ostrava
12. Slovácko
13. PlzeÀ
14. Brno
15. Jihlava
16. Bl‰any

27
27
26
26
26
27
27
27
27
26
25
27
27
25
27
27

16
11
13
11
12
10
8
10
8
9
7
6
6
5
5
4

9
14
6
9
5
6
10
4
9
6
9
11
10
12
11
11

2
2
7
6
9
11
9
13
10
11
9
10
11
8
11
12

39: 17
33: 20
39: 30
43: 32
39: 32
33: 37
24: 28
27: 33
34: 31
31: 35
22: 25
24: 28
27: 34
25: 27
17: 29
18: 37
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57
47
45
42
41
36
34
34
33
33
30
29
28
27
26
23

Tabuºka
1. Artmedia
2. RuÏomberok
3. Trnava
4. Îilina
5. Nitra
6. Trenãín
7. Dubnica
8. Bystrica
9. Inter
10. Púchov

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

19
20
19
14
11
9
9
10
5
5

5
1
2
4
7
8
7
3
6
5

5
8
8
11
11
12
13
16
18
19

50:24
44:23
49:25
52:36
34:37
26:34
34:43
29:34
24:56
23:53

62
61
59
46
40
35
34
33
21
20

Hokej
V âechách Sparta
na Slovensku Îilina
V praÏském finále rozhodlo první utkání,
kdy Sparta zvítûzila po samostatn˘ch
nájezdech 4:3. Ve zb˘vajících zápasech
zvítûzili domácí. Nejprve Slavia srovnala
stav série vítûzstvím 3:2, ale pak zvítûzila
Sparta dvakrát doma 2:1 v prodlouÏení a
3:2. Slavia sice dokázala vítûzstvím 3:2
je‰tû jednou sníÏit, ale v ‰estém zápase
prohrála na Spartû 0:3.

Îilina oslavovala prv˘
majstrovsk˘ titul

priniesol so sebou na tribúnu majstrovsk˘
pohár. Za ovácií publika ho potom so
svojimi spoluhráãmi dvihol nad hlavu. Na
tribúne boli aj lúãiaci sa tréneri Ján ·terbák
a Anton Tomko, spolu s ‰portov˘m
manaÏérom klubu Jánom Nociarom a
prezidentom MsHK i primátorom Îiliny
Jánom Slotom. Hráãi ho neskôr ìakovne
osprchovali ‰ampansk˘m. Finálové
zápasy: Poprad-Îilina 4:3, 2:3, 2:3, 3:2
po predl., 5:1, 1:2 po predl. a 1:4.
***

BRATISLAVA -sme/sita-Hokejová Îilina
vãera oslavovala premiérov˘ majstrovsk˘
titul. Na zaplnenom námestí Andreja
Hlinku sa oslavy zaãali krátko po 16.30 h.
Pred naladen˘ch fanú‰ikov Ïilinsk˘ch
vlkov ako prv˘ predstúpil gólman Miroslav
Lipovsk˘, ktor˘ zatancoval svoj obligatn˘
tanec. Postupne sa k nemu v rukách so
‰ampansk˘m pridávali aj ìal‰í jeho
spoluhráãi, ktorí po skonãení play off
Mezinárodní hokej
mohli koneãne zhodiÈ z tváre fúzy a brady.
Gabriel ·pilár sa predstavil s nov˘m âR-Slovensko 2:1 a 2:2. V prvním utkání
letn˘m úãesom. Viacerí z hráãov na ·védsk˘ch hrách prohráli âe‰i se
poãastovali ‰ampansk˘m prvé rady ·védskem 0:3.
fanú‰ikov, niektorí im ho hodili nedopité.
***
Kapitán Îilinãanov Roman Kont‰ek

Mišík

popluje s Vámi
Nový Záběr Vás zve na 2. Benefiční Koncert s výjezdem na Ontario
Ve spolupráci s cestovní kanceláří Slovakotour , agenturou VIMAX Martina Rejzka
a odborem kulturních a krajanských vztahů MZV ČR na lodi Enterprise 2000.
Vystoupí tři hvězdy z České Republiky

VLADIMÍR MIŠÍK • RADIM HLADÍK • JAN HRUBÝ

Labutí píseÀ
Poslední utkání v Torontu v leto‰ním roãníku NHL pﬁineslo z torontské strany dobr˘
hokej a perfektní v˘kon Matse Sundina, kter˘ zaznamenal svou 30. a 31. branku.
PﬁestoÏe Maple Leafs v závûreãné fázi hráli perfektnû, nakonec jim postup do
Stanley Cupu unikl. V úterním utkání vedli Maple Leafs jiÏ v 28. minutû 5:0. Za tohoto
stavu v‰ak povolili a dovolili soupeﬁi tﬁikrát skórovat. V dresu Penguins byl na ledû
obránce Josef Melichar 18:57 min a útoãník Tomá‰ Surov˘ 9:21 min. Z ãesk˘ch
hráãÛ se v‰ak nejvíce daﬁilo torontskému Tomá‰i Kaberlemu, kter˘ si pﬁipsal 58.
asistenci. Po utkání jsme se ho zeptali nûkolik otázek.
ABE: Skonãila leto‰ní sezón NHL; jak bys ji zhodnotil?
TK: Nedopadlo to dobﬁe. Nedostali jsme se do play-offs. Co se dá dûlat. KvÛli tomu
jsme tady v‰ichni, abychom postoupili. To se letos neuskuteãnilo. Ztratili jsme dva
nebo tﬁi body, které byly zapotﬁebí. Poslední mûsíc jsme hráli dobﬁe, ale bylo to
trochu pozdû. Kdybychom takhle hráli celou sezónu, tak jsme nemûli problém se do
SC dostat. Od toho bude léto, abychom promysleli, co bylo ‰patné a aby se totéÏ
nestalo pﬁí‰tí rok a vyrazili jsme správnou cestou.
ABE: Kde byla chyba?
TK: To bychom rádi v‰ichni vûdûli. Byly tam zbyteãné chyby. Kolikrát jsme prohráli
o gól, o dva. Musíme se na to zamûﬁit a promyslet to. Teì je zbyteãné mluvit o tom,
jestli tamhle ten zápas se dál vyhrát. Léto bude dlouhé a uvidíme.
ABE: Nelze se v‰ak dívat pouze na v‰echno zápornû. Zaznamenal jsi také 58
asistencí, coÏ je pomûrnû hodnû…
TK: Nerad o sobû mluvím. Urãitû to byla z hlediska kanadského bodování moje
nejúspû‰nûj‰í sezóna. CoÏ jsem rád, ale tohle bych vymûnil za to kdybychom byli
v play-offs. Je tady dobrá parta, ale urãitû tu budou nûjaké zmûny. Uvidíme, co se
stane pﬁí‰tí rok.
ABE: Jak na vás pÛsobila pﬁestávka pﬁi OH?
TK: KaÏdé muÏstvo mûlo nûjaké hráãe na olympiádû. Nám to spí‰ prospûlo. První
dva tﬁi zápasy po olympiádû jsme nehráli dobﬁe, ale pak jsme mûli v˘sledky vysoko
nad 50 procent. Kdybychom takhle hráli v první polovinû, tak jsme nemûli Ïádné
problémy.
ABE: Nevadil trochu systém NHL, kdy byly tﬁeba dva zápasy za sebou v
Montrealu?
TK: Urãitû to byla zatím nejnároãnûj‰í sezóna. Podle rozpisu, jsme hráli od
olympiády, kaÏd˘ druh˘ den. Je to nápor na psychiku i na fyziãku, ale bylo to pro
v‰echny stejné. NemÛÏeme se na to vymlouvat.
ABE: Pﬁed tebou je MS. Nejsi unaven˘?
TK: To bych nemluvil pravdu, kdybych tvrdil, Ïe nejsem. Do zápasu jsem dal
v‰echno. Posledních dvacet aÏ pûtadvacet zápasÛ jsme bojovali o to, abychom se
do SC dostali. Musím si napﬁed vyﬁídit poﬁádnou pojistku, kdyby se mi nûco stalo.
KdyÏ se tohle povede, tak bych urãitû rád reprezentoval.
ABE: Pﬁeji, aby MS bylo úspû‰nûj‰í neÏ tato sezóna.
Ale‰ Bﬁezina

26. května od 18 hodin
18.00 – 20.00 koktejl, večeře
20.00 – 21.0 vystoupení Muziky Na Rohu
21.00
výjezd na Ontario
21.00 – 23.30 koncert skupiny Vladimíra Mišíka
24.00
návrat do přístavu
24.00 – 02.00 tanec
TO VŠE ZA CENU VSTUPENKY K SEZENÍ $75.00 (K STÁNÍ $60.00)
Vstupenky jsou navíc slosovatelné. CENA: LETENKA DO PRAHY
Předprodej Slovakotour

Info a Rezervace:

416-763-2627
Yorkdale Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Drivers wanted!

Nov˘ model GTI 2007
Model 2006 JETTA 2,5 L
Model 2006 JETTA 1,9 L
Model 2006 PASSAT 2,0 L
Model 2006 PASSAT 3,6 L
V‰echny star‰í modely TDI
2002-2005 5,9 % úrok.
V‰echny star‰í modely
benzin 3,9 %.

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Fax: (416) 741-7809
E-mail: j.kazda@yorkdalevw.ca
Website: www.yorkvolkswagen.com

