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Automobilová krize a Velorex
Kdykoliv jdu v Praze LjublaÀskou ulicí, podívám se, jestli pﬁed ãíslem 67 nestojí náhodou Velorex 350. A spolu s autorkou Babiãky mohu povzdechnout, Ïe vskutku jiÏ
dávno, dávno tomu, co zde stával. Dávno jiÏ tomu, co v pátém patﬁe Ïil mÛj pﬁítel Kotláﬁ. MÛj pﬁítel Kotláﬁ byl totiÏ pilotem a mechanikem tohoto stroje. Ovládal dokonale
ruãní ﬁízení stroje, kter˘ mûl ãtyﬁi rychlosti dopﬁedu a ãtyﬁi dozadu a smûr pohybu se ovládal otoãením klíãku pﬁi startování. TakÏe kdyÏ jsem nic netu‰e otoãil klíãkem,
místo dopﬁedu jsem zaãal couvat pod projíÏdûjící bulharsk˘ kamion. ·okovan˘ Bulhar mne pak sto kilometrÛ honil a kdyÏ jsme projíÏdûli kolem nûj, tak nám pomstychtivû
alespoÀ kopl do hadrov˘ch dveﬁí. Mého pﬁítele Kotláﬁe milovaly krásné, ale hlavnû o‰klivé Ïeny, které k nûmu byly neobyãejnû vlídné. On sám si je v‰ak drÏel od tûla.
MÛj pﬁítel Kotláﬁ, kter˘ zemﬁel v roce 1977, si jednou vzpomnûl, Ïe chce vidût Západní Berlín z televizní vûÏe ve V˘chodním Berlínû. Sundal ze svého létajícího
Montgomeryho stﬁechu, naloÏil tam invalidní vozík a namíﬁili jsme to pﬁes DráÏìany pﬁímo k Brandenburské bránû. KdyÏ jsme zaparkovali a pﬁidûlali stﬁechu, aby nám
náhodní chodci nerozebrali na‰e ãeské konzervy, pﬁesunul se z Velorexu do stroje s ruãním pohonem a zamíﬁili jsme k 195 metrÛ vysoké televizní vûÏi.

Slavia po 66 letech obhájila titul

JenÏe v té dobû, jak ﬁíkala rozhlasová stanice Die
Deutsche Welle v Sovûtské zónû Nûmecka, ãili v NDR,
a jak lid ãesk˘ naz˘val obyvatele tohoto území KruÏítka,
nemûli rádi invalidy. Asi jim pﬁipomínali nûco ‰patného
z minulosti a kdyÏ jsme dorazili ke vchodu, zastavil nás
jeden úzkostliv˘ zﬁízenec a sdûlil nám, Ïe invalidÛm je
na vûÏ vstup zakázán. Karel Kotláﬁ byl zkrátka ve
v˘tahu neÏádoucí. Pohled na Západní Berlín byl jen pro
zdravé a silné povahy. Odvezl jsem ho tedy na
Friedrichstrasse. Vypili jsme malé v˘chodonûmecké
pivo a udûlali jsme druh˘ pokus o zteãení nejvy‰‰ího
bodu ve V˘chodním Berlínû. Tentokrát zde byla paní,
která trhala lístky. KdyÏ jsem se objevil s pﬁítelem
Kotláﬁem, hlasitû ‰veholila: „Nein, nein!“ A kdyÏ skonãil
neúspû‰nû i tﬁetí pokus, vyslal mû pﬁítel Kotláﬁ s kamerou
jako ‰piona, aÈ to nafilmuji. Z po‰ty v Lipsku, pak
zavolal svému bratrovi do Spolkové republiky Nûmecko,

Své hrdiny doprovodili i vozíčkaři v
slávistických dresech

protoÏe to z V˘chodního Nûmecka bylo velice levné. V
telefonování mu nebránili. Ani nevím, jestli se nûkdy na
filmy z Berlínské vûÏe podíval. Radûji pou‰tûl filmy z
nudistické pláÏe v Rumunsku, kam se také dostal za
pomoci svého tﬁíkolého stroje.
Eman Habásko mlad‰í tvrdil, Ïe nejvût‰í nudou je
souboj letensk˘ch líbilÛ Sparty a Slavie. Opût: dávno,
dávno jiÏ tomu. Za to kdyÏ hrála Viktorka ÎiÏkov, byl
ochoten, jak ﬁíkal svému otci, pro své pﬁesvûdãení i
nûco vytrpût. Tohle pondûlí by asi trpûl víc neÏ dost.
Slavia hrála o titul, Viktorka o pﬁeÏití a Pavlu Foﬁtovi to
neuvûﬁitelnû vycházelo. V poloãase to jiÏ bylo 0:3 a bylo
jasné, Ïe Slavia obhájí titul. V druhém poloãase sice
nervy domácích fanou‰kÛ nevydrÏely a do‰lo k men‰í
pivní pﬁestﬁelce a kdyÏ bylo jasné, Ïe po ‰esta‰edesáti
letech se‰ívaní obhájí titul, tak zoufal˘ hlasatel Ïádá
diváky, aby nevstupovali na hrací plochu. A svûte div
se, nikdo nepﬁelézá plot, nikdo nevstupuje na zelen˘
trávník. Hráãi vítûzného t˘mu obíhají stadion a zdraví se
s diváky. V˘jimkou byla jen skupina vozíãkáﬁÛ, kteﬁí
absolvují v ãervenobíl˘ch dresech se sv˘mi hrdiny
vítûzné kolo. Mohl bych na hﬁi‰tû vjet i s pﬁítelem
Kotláﬁem. Bylo by to koneãnû zadostiuãinûní za to, co
se mu stalo pod Berlínskou zdí, ale má to jeden háãek.
Pﬁítel Kotláﬁ z LublaÀské 67 byl, pokud se pamatuji,
SparÈan.
Jsou lidi, kteﬁí odﬁízli minulost a ﬁítí se jako ﬁidiãi v
Mexico City vpﬁed. Pozornû sledují provoz pﬁed sebou,
nic jiného je nezajímá. âím rychleji jedou, tím jedou
bezpeãnûji. ProtoÏe tak jezdí v‰ichni, pohybuje se
doprava ve mûstû pomûrnû rychle. A jelikoÏ v tom
mûstû neplatila ani jiná pravidla, aspoÀ kdyÏ jsem tam
naposledy byl pﬁed tﬁiadvaceti léty, nedalo se tam
d˘chat.

Sly‰el jsem také pﬁíbûh o ﬁidiãi náklaìáku, kter˘ jezdí
jiÏ tﬁicet let po kanadsk˘ch dálnicích. Svou bezpeãnou
jízdu pﬁisuzuje tomu, Ïe stále hledí do zpûtného zrcátka.
Podobnû je to i s námi. Nûkdo se Ïene dopﬁedu a
neohlíÏí se zpátky, jin˘ naãerpal své Ïivotní síly v
minulosti. Dne‰ní doba v‰ak preferuje pouze první
zpÛsob pohybu. Copak nesly‰íme stále z rádia, z
televize, copak nás nebombarduje reklama, Ïe musíme
mít nová auta, nové poãítaãe, abychom jednou Ïili v
pohodû. Copak nesly‰íme, Ïe doba, kdy jednou nûkdo
nabyl vzdûlání a pak z toho Ïil cel˘ Ïivot je nenávratnû
pryã. A tak ãlovûk pracuje a vzdûlává se, ‰lape na plyn
a nezastaví se a zatím mu utíká Ïivot. Utíká mu ten
lidsk˘ pﬁíbûh. UÏ ho nebolí, kdyÏ se mu rozpadne vztah,
protoÏe se neohlíÏí zpátky. V zbûsilém tempu staãí dvû,
tﬁi manÏelství, dva tﬁi Ïivoty, osm bytÛ, ‰estnáct aut,
devadesát tﬁi cest do zahraniãí. Stále ãastûji si pou‰tím
nahrávku polského zpûváka Michala Burana ze
‰edesát˘ch let Siged˘r, coÏ znamená v rom‰tinû rychleji.
JenÏe tam se jedná o tanec nebo o jízdu na koni, nevím.
My v‰ak potﬁebujeme pﬁesn˘ opak, pomaleji. Zastavit
se, ohlédnout se, podívat se do zpûtného zrcátka,
udûlat reflexi svého Ïivota.
ReÏisér Ingmar Bergman v jedné ze sv˘ch
rozhlasov˘ch her popisuje obraz, kter˘ vidûl v jednom
Pokračováhí na str. 4
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. KaÏd˘
je srdeãnû vítán. Zaãátek nedûlních
bohosluÏeb je v 11:00. 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.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, 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. 416/531-4836. BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jiﬁí Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 23.
kvûtna 2009 v 10 hod.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 23. kvûtna na 2009 v
17 hod.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
24. kvûtna 2009 v 11 hod.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
Bude oznámeno.

MoÏná, Ïe bych tuto “kritiku” nemûl psát.
A pí‰u ji nerad. Miluji Nové divadlo a
sdílím respekt k umûní Jiﬁiny Bohdalové,
která vystoupila v hlavní roli Irky, která
utekla do Ameriky a po dvaapadesáti
letech se vrací domÛ. Chce Ïít s rodinou
mlad‰ího bratra, která ji nakonec umístí v
domovû dÛchodcÛ. Mrzí mne, Ïe moje
pocity ze hry irského dramatika Briana

Friela Lásky paní Katty i z jejího provedení
Nov˘m divadlem jsou nûjak negativní.
MoÏná, Ïe je to tím, Ïe hra se zab˘vá
tématem, které se mi stává stále bliÏ‰ím
(a nijak pﬁíjemnûj‰ím): Ïivotem v domovû
pro seniory. Prolez’ jsem jich jako
náv‰tûvník hezkou ﬁádku a ne a ne se do
tohoto Ïivotního stylu zamilovat! (KdyÏ
budu mít ‰tûstí, podaﬁí se mi pﬁesídlit do

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny do 15. ãervna 2008:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:45 do 18:00 hodin
základní tûlocvik a gymnastika, lyÏování v zimû
v tûlocviãnû klubu „Steeles West Gymnastics“
601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Steeles Avenue West a Dufferin Street)
____________

Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 20:00 do 22:00 hodin
Prostná, aerobik, posilování
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin
rekreaãní volejbal muÏÛ a Ïen
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street)
Informace:
Hana Jurásková (905) 838-2541, Jan Waldauf (416) 535-1413

âeská televize Nová vize
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

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

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin
opakování v úter˘ v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a169)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Porady a ovûﬁování dokladÛ po pﬁedchozím zavolání
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
E-mailové adresy: Ústﬁedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca
Webová adresa âSSK: www.cssk.ca
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vûãn˘ch lovi‰È, neÏ mne pﬁátelé do
takového domova pﬁevezou.)
Jiﬁina Bohdalová si své ovace zaslouÏila.
Já se jich zúãastnil dost zdrÏenlivû - a to
pﬁiznávám teprve teì, v divadle po
pﬁedstavení bych se b˘val vydával
nebezpeãí lynãování - jednak proto, Ïe
jsem moc dobﬁe nesly‰el a ãásteãnû i
proto, Ïe jsem mûl dojem, Ïe Bohdalová
nûjak hrála mimo soubor. S tím sly‰ením
by to mohlo b˘t tím, Ïe ztrácím sluch a Ïe
jsem sedûl v poslední ﬁadû. Ale na stejn˘
problém si stûÏovali i lidé mnohem mlad‰í
neÏ já (coÏ je prakticky kaÏd˘), kteﬁí sedûli
vprostﬁed jevi‰tû. A i jin˘m divákÛm se
zdálo, Ïe Bohdalová se souborem
nesrostla. Ale to mohlo b˘t úmyslné:
nemohla se cítit souãástí rodiny, s kterou
neÏila dvaapadesát rokÛ. A také tím, Ïe
se souborem Nového divadla zkou‰ela
jen necel˘ t˘den.
Z hercÛ Nového divadla se mi nejvíc
líbili Lenka Kimla a Martin Bonhard, ale i
Lenka Novotná, Jiﬁí ·koda a Zuzana
Novotná podali v˘borné v˘kony. Trochu
mne zklamal Honza ·míd, myslím, Ïe to
není jeho typ role - Honza je rváã, nebo
moÏná Cyrano, ale v roli vyjukaného
mlad‰ího bratﬁíãka se mi moc nezdál.
ReÏisérka Dá‰a Beláãiková (která s
Radkou Tamchynovou mûla také na
starosti rezervace - a s Janou Fabiánovou
a Ivanou JanÛ pokladnu) má o provedení
této hry zásluhy zcela mimoﬁádné: ujala
se reÏie, kdyÏ Pavel Král (kter˘ toho
Novému divadlu tolik dal a s Tadeá‰em
Lisem pﬁispûl s reÏijními pﬁipomínkami)
se ze zdravotních dÛvodÛ reÏie vzdal a
dovedla hru aÏ do premiéry. A ãást tûch
ovací, kter˘ch se dostalo Jiﬁinû
Bohdalové, patﬁí i jí. A také Vladimíru
Kosovi (za dopravu a stavbu scény, Míle
Bendové (za nápovûdu), Janû Fabiánové
(za návrh kost˘mÛ), Jarce Spejchalové
(za úpravu kost˘mÛ), Karlu Tamchynovi
(za svûtla), Ivo Mejzrovi (za hudbu a
zvuk), Vûﬁe Kohoutové (za inspici a
rekvizity), Zuzanû Novotné (za
propagaci), Laci Hamva‰ovi (video
záznam), Dá‰e Kosové (foto). A také
ov‰em celému souboru.
Hodnû zdaru v novém domovû v
Mississauze!
Josef âermák
***

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Kalendáﬁ

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.

22. 5. (pá) 20:00
23. 5. (so) 16:00 a 20:00
24.5. (ne) 16:00
Amant
Slovenská mladá scéna
1515 Bloor St. W.
***
3.6. (st) 20:00
Sisters of Sheynvill
a Jiﬁí Grosman
Hughs Room
2261 Dundas St. W.
416/531-6604
***
7.6. (ne) 13:30
PouÈ do Midlandu
Pravidelné bohosluÏby v kostele sv.
Václava se nekonají.
***
17. 6. (st) 19:30
âechomor v Torontu
Masaryktown
***
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âechomor
v Torontu
Jedna z nejoriginálnûj‰ích
ãesk˘ch kapel âechomor bude
mít svou kanadskou premiéru v
Torontu ve stﬁedu 17. ãervna
2009 v rámci severoamerického
turné, pﬁi kterém vystoupí také ve
Washingtonu, Chicagu a New
Yorku. Turné je zároveÀ první
samostatnou akcí ãesk˘ch
zahraniãních misí v Kanadû a
USA, samozﬁejmû za nezbytné
podpory sponzorÛ, a má b˘t
jakousi slavnostní teãkou za
pÛlroãním pﬁedsednictví âR v
Radû EU.
âechomor, pÛvodním názvem I.
âeskomoravská nezávislá
hudební spoleãnost (1988) se
specializuje na ãeské a moravské
lidové písnû, ale osloví daleko
‰ir‰í spektrum milovníkÛ hudby
rockové, experimentální, etno a
ov‰em také kytary. Jeho hudební
aranÏmá a hudební nástroje,
vãetnû elektrické kytary, dávají
lidovkám úplnû jiné vyznûní, které
ale zároveÀ ladí i tradicionalistÛm.
S âechomorem velmi ãasto
vystupuje jako host zpûvaãka
Lenka Dusilová a Jarek Nohavica,
kteﬁí oba mûli v nedávné minulosti
ohromn˘ úspûch se sv˘mi
koncerty v Torontu.
Ze spolupráce kapely se
zpûvákem a skladatelem Jaz
Colemanem a Jarkem Nohavicou
vznikl v roce 2002 film Rok ìábla
reÏiséra Petra Zelenky, kter˘
získal na Mezinárodním filmovém
festivalu v Karlov˘ch Varech cenu
âeského lva za nejlep‰í hudbu k
filmu a patﬁí, myslím, mezi nejlep‰í
ãeské filmy posledních deseti let.
Jaz Coleman také spolupracoval
na koncertu v Rudolfinu, kde
âechomor hrál s komorním
orchestrem Collegia ãesk˘ch
filharmonikÛ. Spoleãnû nahrály
album Promûny, které získalo
nûkolik cen Andûl udûlovan˘ch
Akademií populární hudby.
âechomor má na svém kontû
celou ﬁadu úspû‰n˘ch DVD, a
album Sváteãní získalo oznaãení
Deska roku 2007. Pﬁi nedávném
koncertu v T-Mobile Arenû v
Praze hudební kritici spekulovali,
Ïe âechomor prodal zﬁejmû víc
vstupenek neÏ Rolling Stones!
Urãitû si nenechte koncert
âechomoru na torontském
Masaryktownu ujít. Vstupenky lze
zakoupit na www.ticketweb.ca za
pouh˘ch $30 nebo na místû za
40 dolarÛ. Koncert zaãíná v 19.30
a brána Masaryktownu se otevírá
uÏ v 18 hodin. MÛÏete si pﬁinést
kempinkové stoliãky nebo deky
na sezení, obãerstvení a toãené
ãeské pivo bude prodávat
praÏská restaurace Masaryktownu a Prague Fine Food
Emporium. MMI poskytl pro
koncert prostory parku, parkování
bude u restaurace a budou k
dispozici jednotlivá povolení k
parkování na pﬁilehl˘ch ulicích.
ema
***

Entertainment

3

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

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

âesk˘ konzulát v Montrealu
Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117
E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

âesk˘ konzulát v Torontu
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.
Vancouver, BC
Honorary Consul: Michael D. Adlem
1055 Dansmuir St., 23 poschodí,
Vancouver, BC V7X 1J1
Tel. : (604) 891-2296,
fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz
Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982
luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul
Toronto, ON:
18 King Street West, Suite 1203
Toronto, ON M5C 1C4
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba
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Prague

Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-pátek:
10-13 a
15-19.

Tel.: 416/533-0005

Automobilová krize a Velorex
Pokračování ze str.1

kostelu na severu ·védska. Andrej Tarkovskij ve filmu Andrej
Rublev vypráví o katarzi slavného ruského umûlce.
Vûﬁím stále, Ïe za umûleck˘m dílem musí b˘t pﬁíbûh, proto
jsem tak skeptick˘ ke grantovému ãi komerãnímu umûní. Na
okraji Prahy je malá obec Hrnãíﬁe, v které je nejstar‰í kostel
svatého Prokopa na území Velké Prahy. Minulou nedûli zde
byla malá slavnost, pﬁi které v tomto kostelíãku byla mimo jiné
posvûcena kﬁíÏová cesta. Zajímavostí je, Ïe se jedná o
dvouletou práci mladého evangelického v˘tvarníka Vojtûcha
Rady, kter˘ vystudoval restaurátorství na AVU. Podobnû jako
se Andrej Rublev musí vyrovnávat s nájezdy TatarÛ, i Vojtûch
Rada se musí vyrovnat s nájezdy reklamy, internetu, virtuální
reality. KﬁíÏová cesta v Hrnãíﬁích je v˘povûdí o tomto souboji.
Sv˘m zpÛsobem je i kostel, kter˘ se nachází za panelovou
zástavbou JiÏního mûsta, a ta sem dﬁíve nebo pozdûji dorazí,
symbolem nûãeho, co pﬁeãkalo ãas a tím, Ïe je tam nûco
nového, je to i symbolem nûãeho, co stále Ïije.

Michael Eisner,
RMT, CDT
and

Practitioners of

Integrated Mecine Clinic
Provide the Following Medical
Services
Massage Therapy, Manual
Lymphatic Drainage (CDT), Hot
Stone Massage
Naturopatie, hypnotherapie,yoga,
qigong
aromatherapie, chiropraxe,
akupunktura, reflexologie,
psychoterapie a
programy pro dûti s ADD, ADHD,
postraumaticky stres,
zdravá tûlesná váha, etc.
Nûkteré soukromé poji‰Èovny kryjí
vybrané léãby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail
rmt-yyz@integratedmedicine.ca

Evangelický výtvarník Vojtěch Rada diskutuje
s katolickými duchovními

Prof. Švejnar při přednášce v kostele
Československé církve husitské

Vladislav Balabán
Passes Away at 51
After having experienced heart problems for
over half a year, Vladislav Balaban passed away
on April 16, 2009. He was 51 years old. Vladislav
had been a courageous intellectual in his youth.
As a teenager he signed the Charter 77 in
protest of the conditions in Communist
Czechoslovakia, and eventually immigrated to
North America, where he fulfilled his academic
dreams with a PhD in Environmental Studies at
the Massachusetts Institute of Technology.
At the end of his life, Vladislav had been living
in Richmond, Virginia and working as a Banker.
Vladislav is survived by his four children,
Gabriel, Jakub, Jan, and Kristyna, with whom
he had been trying to re-establish contact with
in the last years of his life.
To those who knew him, please remember him
fondly.
Funeral services will be held in Prague.
***

Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786
âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
KOMORA INC.

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

www.czechevents.net

opût navrátila. Moderující duchovní Milo‰ Rejchrt pak poloÏil
základní otázku: Máme tedy víc ‰etﬁit anebo víc utrácet?
V tento okamÏik profesor ·vejnar odpovûdûl, Ïe máme
jednat tak, jak to cítíme. Jistû, je to moudrá odpovûì
prezidentského kandidáta, ale vlastnû mnoho neﬁe‰í. Na mÛj
dotaz, kter˘ se t˘ká kanadské problematiky, kdy se cpou
peníze do automobilového prÛmyslu, zatímco se ‰krtá rozpoãet,
kter˘ byl urãen na rozvoj umûní, a uvedl jsem nedávné
propou‰tûní v nové Art Gallery of Ontario, profesor ·vejnar
uvedl, Ïe je nejprve nutné obnovit ekonomickou stabilitu a pak
soukrom˘ sektor bude financovat umûní.
Napadlo mû, jestli tomu není opaãnû, Ïe je zapotﬁebí obnovit
dÛvûru v kulturu a v duchovní sféru a s tím by mohla pﬁijít
dÛvûra v ekonomii. Nejedná se totiÏ ani tak o ekonomickou
krizi, jako o krizi pﬁíbûhu. Kﬁiãeli snad politici, kdyÏ bankrotovalo
jedno knihkupectví za druh˘m? Vym˘‰lel snad nûkdo program
‰rotovného pro knihy, aby se zachránila knihkupectví, ãi
prodejna hudebních nahrávek SAM? Vym˘‰lel nûkdo programy
na záchranu ti‰tûn˘ch novin? Dostávali jsme jen odkazy na
neviditelnou ruku trhu. A tak si dnes mÛÏeme v‰e stáhnout z
internetu, a kamkoli pﬁijdeme, lidé se zaãnou bavit o webov˘ch
stránkách. Na‰e Ïivotní pﬁíbûhy jsou chudé. Po práci sedíme
pﬁed monitorem nebo televizní obrazovkou. Hlavní krizi, kterou
proÏíváme je krize pﬁíbûhu.
MÛj pﬁítel Kotláﬁ jezdil ve Velorexu 350. Byl to dobr˘ pilot
tohoto stroje. Jednou v Rumunsku jsme z nûho vymáãkli pﬁi
mírné jízdû z kopce 115 km/hod. Svûtov˘ rekord s tímto
strojem byl 128 km/hod. Dnes by ho s tímto strojem ani
nepustili na dálnici, ale nabídli by mu za nûj v˘hodné ‰rotovné,
za které by si koupil lep‰í auto. JenÏe dnes bych asi nemûl ãas
jezdit s pﬁítelem Kotláﬁem kamkoli…
Proto je dobﬁe, Ïe se vozíãkáﬁi objevili na hﬁi‰ti Viktorky, proto
je dobﬁe, Ïe mlad˘ malíﬁ dûlá v kostelíku za Prahou kﬁíÏovou
cestu. Pﬁíbûh je v krizi, ale není úplnû ztracen a v tom je nadûje.
Ale‰ Bﬁezina - Praha
***—

Nejsem rád, kdyÏ se politika míchá s náboÏenstvím. A chápu
ten americk˘ dÛraz na oddûlení tûchto dvou sfér. Nejvût‰ími
zéloty jsou pak lidé, kteﬁí o víﬁe prakticky nic nevûdí. Proto jsem
také hledûl s urãit˘mi otazníky k setkání zástupcÛ tﬁí církví s
presidentsk˘m kandidátem Janem ·vejnarem, které se konalo
minulé úter˘ v kostele âeskoslovenské církve husitské v
Praze na Vinohradech. V prÛbûhu setkání (trvalo osmdesát
sedm minut podle stopáÏe na magnetofonu a je dostupné na
na‰ich webov˘ch stránkách www.zprávy.ca) profesor ·vejnar
vysvûtlil velice podrobnû vznik ekonomické krize i zpÛsob,
jak˘m mají postupovat vládní intervence, aby se dÛvûra v trh

www.integratedmedicine.ca
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V. Rada: Křížová cesta - IX. zastavení
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Jaro pﬁe‰lo v hic, zas mám o rok víc
V úter˘ v kavárnû Books&Beans jsem
popﬁál Mervynovi k narozeninám. Mûl
radost a jako dﬁívûj‰í roky zvolal s hran˘m
údivem, Ïe si jeho datum narozenin
pamatuji… Mervyn má znaãné obavy, ﬁekl
mi to, Ïe kdyÏ není slavn˘ - nechce b˘t
zapomenut˘.
Mávl jsem rukou. Narodil se v Liverpoolu
v den PraÏského povstání a neÏ jsme se
skamarádili nic o svém slavném dni
narození nevûdûl. Teì to ví - i to, kdo s k˘m
se na praÏsk˘ch barikádách utkal a Ïe tam
byl mÛj str˘c z otcovy strany Teodor.
Dal jsem Mervynovi DVD filmu, o kterém
jsme mluvili? je uÏ 40 let star˘ a
nezapomenuteln˘. Pﬁedstíral dojetí anebo
pﬁedstíral, Ïe pﬁedstírá, ale to uÏ kecám.
¤ekl, Ïe má pro mne taky narozeninové
pﬁekvapení; to mne nepﬁekvapilo, protoÏe
jsem narozen o rok a 10 dní pozdûji neÏ on,
coÏ není tûÏké si pamatovat. Aã nûkdy
chceme rostoucí ãíslici vûku zapomenout,
ale nechceme b˘t zapomenutí.
Ten rok a deset dní na‰eho vûkového
rozdílu staãí, aby mne Mervyn obãas
oslovoval „hochu“ anebo „chlapãe“. Já se
mu nûkdy revan‰uji oslovením pamûtníku.
Nebo veteráne. Chci jen posvítit na ten
vztah, Ïe si rozumíme a Ïe si tohoto vztahu
váÏíme.
Mervyn ãasto mudruje o moderní
nedbalosti mezi lidmi: vedle nedbalosti k
vûcem a údrÏbû tûchto, povaÏuje nedbalost
a zanedbávání vztahÛ lidsk˘ch za pandemii
z blahobytu.
Abych ho potû‰il, zapisuji jeho v˘roky do
se‰itku zvaného MRD (Mervynovy
racionální definice) a v úter˘ jsem do MRDu
zapsal: Kdo nedbá o kamarády - bude
zanedbán.
Na‰e rozmluvy b˘vají ko‰até, odboãují od
tématu, ale v úter˘ jsem chtûl v této rozpravû
zÛstat u oslavence.
Optal jsem se: „Na co o sv˘ch
narozeninách myslí‰?“
Jestli mou otázku ãekal, nevím, ale

odpovûdûl okamÏitû: „Na své pﬁedky!“ a
cucnul si kafe.
„Myslím na to, Ïe stojím na ramenech
sv˘ch rodiãÛ, a oni stáli na ramenech sv˘ch
rodiãÛ a ta pyramida m˘ch pﬁedkÛ, kteﬁí se
rozmnoÏili mne fascinuje víc neÏ egyptská
pyramida…“
„Fascinující pﬁedstava,“ ﬁekl jsem a nechtûl
jsem Mervyna brzdit poukazem na lineární
stranu pyramidy a kﬁivku exponenciální jako
je mocnina dvojky; vÏdyÈ to teì není dÛleÏité.
Mervyn pokraãoval: „Zná‰ jména sv˘ch
babiãek za svobodna? Má‰ jejich obrázky,
abys vidûl, Ïe tvoje tváﬁ je koláÏ z tváﬁí
dûdeãkÛ a babiãek?“
Jména a tváﬁe babiãek znám ze Ïlut˘ch
fotek, ale prababiãky jsou uÏ zapomenuty
zcela.
„Myslím na to,“ pokraãoval Mervyn, „jak
rád bych mûl stroj cestující v ãase a nav‰tívil
doby mládí sv˘ch babiãek a dûdeãkÛ; a
koho a co bych tam potkal a vidûl.“
„Dozrál jsi na psaní memoárÛ,“ ﬁekl jsem.
Mervyn se za‰klebil a ﬁekl: „Mohu ti to
diktovat?“
„NemÛÏe‰,“ odmítl jsem promptnû a pﬁidal
anekdotu o solitárním Ïivotû starcÛ: Epstein
oslavil ‰edesátku a vzápûtí pﬁestal pﬁijímat
náv‰tûvy a zaãal mluvit sám k sobû. Syn
Moric, tímto zneklidnûn, poÏádal otce, aby
vyhledal na poradu psychiatra. Otec se
zachmuﬁil a mumlal: Poprvé v Ïivote se
bavím s nûjak˘m chytr˘m a rozumn˘m
ãlovûkem, a ty mne hned má‰ za blázna…“
Cinknul MervynÛv mobilní telefon, kter˘m
byl povolán k ãemusi dÛleÏitûj‰ímu.
Cestou domÛ jsem mudroval, Ïe kaÏd˘
ãlovûk má vzpomínky, ale vût‰inou Ïádné
ãtenáﬁe. Tato my‰lenka plus blíÏící se
narozeniny mne sklíãily, pﬁestoÏe jaro je v
Sudbury nádhera.
Doma mne ãekala Eva a tﬁi balíãky a dvû
gratulace k narozeninám; Eva uÏ zásilky
otevﬁela, jak je jejím zvykem a m˘m
poÏadavkem, a váhavû navrhla, jestli to
chci vidût aÏ 15. kvûtna.

âeské filmové veãery - kvûten
Bûhem ãeského pﬁedsednictví Evropské unie od ledna do ãervna 2009 pﬁipravuje
Velvyslanectví âeské republiky v Ottawû pravidelné filmové veãery. VÏdy poslední t˘den
v mûsíci se mÛÏete tû‰it na jeden ze zajímav˘ch filmÛ z ãeské produkce posledních let.
Na kvûten jsme pﬁipravili film reÏiséra Jana Svûráka TMAVOMODR¯ SVùT z roku
2001, kter˘ získal nûkolik mezinárodních ocenûní a stal se divácky nejúspû‰nûj‰ím filmem
roku 2001.
Promítání se uskuteãní ve ãtvrtek 28. kvûtna 2009 v 19.00 hodin v prostorách University
of Ottawa, Demarais Building, místnost ã. 1150 (pﬁízemí), 55 Laurier Avenue East (moderní
budova mezi Nicholas a Waller Street).
Film je v ãeském znûní s anglick˘mi titulky, vstup voln˘.
Prosím, rezervujte si místa na emailové adresu ottawa@embassy.mzv.cz
Rok 1950. Franti‰ek Sláma, b˘val˘ západní letec a váleãn˘ hrdina, je nyní nepﬁítelem lidu.
Kdysi elitní stíhaã RAF je uvûznûn na Mírovû, kde místo s palbou nûmeck˘ch letounÛ bojuje
se zápalem plic. Na vûzeÀské marodce se Sláma setkává se dvûma muÏi, kteﬁí byli také
zavﬁeni kvÛli své minulosti: b˘val˘ esesáck˘ doktor Blaschke a písmomalíﬁ Vilda Houf tady
vyslechnou SlámÛv pﬁíbûh odvahy, pﬁátelství, lásky a zrady.
V‰echno zaãalo okupací âeskoslovenska v roce 1939, kdy se Franti‰ek Sláma rozhodl
opustit dívku Haniãku i svou zemi, aby mohl svoji vlast bránit jako vojensk˘ stíhaã. Do
Británie se s ním tehdy vydal i jeho Ïák, horkokrevn˘ mladík a talentovan˘ pilot Karel
Vojtí‰ek. V cizí zemi s jin˘m jazykem i zvyky se Franta a Karel stali nejlep‰ími pﬁáteli.
SlouÏit v Britském královském letectvu znamenalo kaÏd˘ den nasazovat Ïivot, pﬁesto se
ãeskosloven‰tí piloti nemohli doãkat, aÏ budou moci vystartovat proti nepﬁíteli. KdyÏ k
tomu koneãnû do‰lo, zaãala si smrt vybírat i mezi nimi. Tehdy také Sláma ve sluchátkách
sly‰el, jak jde Vojtí‰ek se sv˘m Spitfirem v plamenech k zemi. Pﬁesto nevûﬁil, Ïe by se jeho
kamarád z mise nevrátil. A Karel ho nezklamal. Seskoãil padákem a na leti‰tû dorazil druh˘
den ráno cel˘ ‰Èastn˘. „Já jsem spad na jednu Ïenskou a pﬁí‰ernû jsem se do ní zamiloval,“
sdûloval nad‰enû Slámovi. Franti‰ek mu jeho první opravdickou lásku ze srdce pﬁál: netu‰il,
Ïe po osudovém setkání s Angliãankou Susan nebude uÏ nic jako dﬁív…
Petra Klobusiakova
Embassy of the Czech Republic
***
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¤ekl jsem kdepak , a ona s úlevou
souhlasila, protoÏe se chce na filmy, které
jsem dostal podívat co nejdﬁív, a knihy, co
mi pﬁi‰ly, zaãít ãíst okamÏitû.
Napadlo mne, Ïe na takov˘ pﬁelom jako je
63 let, se má ãlovûk pﬁipravovat postupnû
a oslazovat si tento den aspoÀ 10 dnÛ
dopﬁedu. Referoval jsem Evû o rozmluvû s
Mervynem a pﬁi zmínce o memoárech Eva
ﬁekla: „AÈ si Mervyn sepí‰e své vzpomínky
sám. A kdy ty zaãne‰ smolit ty svoje?“
„AÏ v penzi,“ ﬁekl jsem neurãitû, a Eva si
viditelnû oddychla, protoÏe je zásadnû proti
nostalgii v nadmûrn˘ch dávkách. Pﬁedala
mi trs vzkazÛ od m˘ch spolupracovníkÛ v
byznysu - tak jsem se namísto rozjímání
vloÏil do uÏiteãné práce.
Ross Firla - Sudbury

Financial
Kursovní lístek
100 Kã
1 CDN $
1 EUR
1 CND $
1 US $
1 CND $

5,88 CDN $
17,00 Kã
1,58 CDN $
0,63 EURO
1,17 CDN $
0,85 US $
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1 CDN $
1 EURO
1 US $

17,00 Kã
26,95 Kã
20,45 Kã
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Zdravotní sestra z âeska
hledá práci jako o‰etﬁovatelkaaké uklidím, uvaﬁím, vyperu.
Dokonalá znalost angliãtiny, reference, PSW cerifikat.
Tel.: Martina 416/875-4427
Email: cz_martina@yahoo.co.uk
1905-11

Rosti
Brankovsky
Broker
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I will not die
Ve dnech 18. aÏ 26. dubna probíhal
Torontsk˘ Ïidovsk˘ filmov˘ festival.
Promítalo se celkem 47 filmÛ. Já mûl
‰tûstí, Ïe jsem se dostal - na pozvání
Johna Freunda - na film I WILL NOT DIE,
kter˘ má hodnû spoleãného s jedním z
nejsmutnûji proslul˘ch míst v mé rodné
zemi, Terezínem. Místem, o kterém
Václav Havel v prÛvodním slovu ke knize
básní, próz a kreseb terezínsk˘ch dûtí,
nazvané Je mojí vlastí hradba ghett?
napsal: Terezín je jméno, které v nás
bude provÏdy vyvolávat vzpomínku na
válku, na smrt. Jiﬁí Weil, v pﬁedmluvû ke
knize Mot˘la jsem tu nevidûl popsal
Terezín docela pﬁízemnû: V âechách je
podivné mûsto, jmenuje se Terezín, leÏí
‰edesát kilometrÛ od Prahy. Je to mûsto,
vytvoﬁené na rozkaz, sevﬁené
pevnostními hradbami, vzniklo z vÛle
císaﬁe Josefa II. pﬁed dvûma sty lety a
bylo pojmenováno po jeho matce, Marii

Terezii, bylo postaveno podle plánÛ
italsk˘ch vojensk˘ch inÏen˘rÛ a má
dvanáct pﬁedsunut˘ch valÛ, jeÏ je svírají
v podobû hvûzdy.
O Terezínu první poloviny ãtyﬁicát˘ch
let minulého století Jiﬁí Weil pí‰e: Terezín
byl v letech války mûstem hladu a strachu.
Nûkde daleko, v Berlínû, se konaly porady
lidí v uniformách. Tito lidé se usnesli, Ïe
vyhubí v‰echny Ïidy v Evropû, a protoÏe
byli zvyklí dûlat v‰echno dÛkladnû a s
v˘poãtem a chladnou vraÏednickou vá‰ní,
vypracovali plány, ve kter˘ch stanovili
zemû, místa, lhÛty a také zastávky na
cestû smrti. Jednou z tûch zastávek byl
Terezín. Terezínsk˘m táborem pro‰ly
desetitisíce odsouzencÛ k smrti. 17 000
jich bylo - poãínaje záﬁím 1943 - pﬁevezeno
do rodinného tábora v Birkenau. 7000
jich bylo zavraÏdûno ve dvou dnech, 11.
a 12. ãervence, mezi nimi 45 letá matka
torontského Johna Freunda. V záﬁí a
ﬁíjnu 1944 nejvût‰í skupina terezínsk˘ch
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vûzÀÛ byla v dobytãích vagonech
deportována do Osvûtimi - cesta trvala
18 hodin a mnozí z nich umﬁeli zadu‰ením,
nemocemi a Ïízní a hladem. Z tûch, kteﬁí
cestu pﬁeÏili, nejsilnûj‰í byli vybráni na
práci, ostatní zemﬁeli v plynov˘ch
komorách.
Terezínsk˘m táborem pro‰lo 15 000
dûtí. Jen asi sto jich pﬁeÏilo. Nûkteﬁí hlavnû chlapci - psali básnû, reportáÏe a
povídky {dûvãata spí‰ kreslila a
malovala), které byly uveﬁejnûny v
táborovém ãasopise Vedem. O jejich
nalezení se zvlá‰È zaslouÏil torontsk˘
George Brady. O tûch básních a
povídkách Válav Havel napsal: âtûme
pozornû, co nám terezínské dûti
vzkazují.... Uãme se od nich víﬁe v pravdu,
lásce k domovu, kter˘ je vlastí, uãme se
pevnosti v názorech i stateãnosti, s jakou
ãelí trvale pﬁítomné smrti ...Vzdejme dík
tûm, kteﬁí s obrovsk˘m úsilím pﬁekonávali
i po desetiletí steré pﬁekáÏky, aby uchovali
staré vzácné stránky Vedem a pﬁipravili
tuto knihu. Je to dÛstojné pﬁipomenutí
hodnot, pﬁekonávajících ãas, smrt a zmar.
Jakkoliv citlivá a krásná jsou slova Válava
Havla i Jiﬁího Weila, nepﬁekvapuje, Ïe
duchovní ovzdu‰í Terezína nejv˘stiÏnûji
zachytilo jedno z tûch terezínsk˘ch dûtí,
ãtrnáctilet˘ Hanu‰ Hachenburg. A Ïe byl
bohem nadan˘, ﬁekl to ve ver‰ích, které myslím - pﬁeÏijí staletí:
Ta tro‰ka ‰píny v ‰pinav˘ch zdech
a kolem ta trocha drátÛ
A 30,000 kteﬁí spí,
kteﬁí se jednou probudí
a kteﬁí jednou uvidí
rozlitu svoji vlastní krev.
Ale i jiné básnû chytnou za srdce. Zdenûk
Ohrenstein nûÏnû a nevinnû teskní po
své milé:
Ty sladká vzpomínko povídej pohádku
o té mé dívence jeÏ se mi ztratila
povídej povídej o zlatém pozlátku
zavolej vla‰tovku by se mi vrátila.
LeÈ nûkam za ní a ﬁekni jí, po‰eptej
jestli si vzpomene na mû snad na chvíli
jestli je zdráva ba více od ní chtûj/
zdali jsem doposud holoubek pﬁemil˘.
Zdali jsem doposud holoubek pﬁemil˘..
Pavel Friedman (jeden z tûch star‰ích,
bylo mu 23 let, kdyÏ v r. 1944 zahynul) v
básni Mot˘l popisuje posledního mot˘la,
kter˘ Terezín opustil:
Ten poslední ten zcela poslední
tak sytû hoﬁce oslnivû Ïlut˘
snad kdyby slunce slzou zazvonilo o
bíl˘ kámen
taková taková ÏluÈ.
A pak uÏ nic
na sedm˘ t˘den uÏ tu Ïiji...
pampeli‰ky tu na mne volají
i bílá vûtev v dvoﬁe ka‰tanu
mot˘la jsem tu nevidûl/
ten tenkrát byl poslední
mot˘li tady neÏijí v ghettu.
Byla to tato báseÀ, nebo snad spí‰ kniha
I Never Saw Another Butterfly, která

inspirovala kanadskou houslistku,
skladatelku a zpûvaãku Ruth Emmet
Fazal k zkomponování skladby Oratorio
Terezin, v níÏ - jak napsal hudební kritik
Geoff Chapman - “smísila tyto básnû s
pasáÏemi z bible, ãasto z ÏalmÛ a z
proroka Izaiá‰e. Dcera faráﬁe anglikánské
církve, Ruth Fazal studovala hudbu v
Guildhall School of Music v Lond˘nû, kde
se seznámila se sv˘m budoucím
manÏelem Azizem, s nímÏ po svatbû
pﬁesídlila do Toronta. V Torontu hrála v
Toronto Symphony Orchestra a v
orchestrech Kanadské opery a Baletu.
Knihu I Never Saw Another Butterfly
dostala jako dar v roce 1999. Oratorio
Terezin mûlo premiéru v Torontu 1.
listopadu 2003. Svûdkem snad
nejpamûtihodnûj‰ího provedení skladby
byla 8. února 2007 newyorská Carnegie
Hall: padesátiãlenn˘ orchestr, víc neÏ
150 zpûvákÛ, ﬁízen˘ch anglick˘m
dirigentem s bratislavskou základnou,
Kirkem Trevorem. Dvanáctilet˘ Ezra
Pearlman zpíval I Never Saw Another
Butterfly.
Mezi básnûmi, které pﬁeÏily je i báseÀ,
která dala jméno filmu I Will Not Die,
jehoÏ premiéry jsem se zúãastnil, a kterou
mám pouze v anglické verzi:
The world’s abloom and seems to smile,
I want to fly, but where, how high?
If in barbed wire things can bloom,
Why couldn’t I - I Will Not Die.
Film popisuje, jak Terezínské Oratorium
vznikalo (poãínaje konkursem a konãe
torontskou premiérou) a jeho vítûznou
cestu svûtem: VídeÀ, Praha (Smetanova
síÀ), Bratislava (obecenstvo reagovalo
patnáctiminutov˘m potleskem vstoje),
Jeruzalém, Tel Aviv, Carmiel, Toronto,
New York... ReÏisérka filmu, Marion RiceOxley udûlala obdivuhodn˘ kus práce.
Ve filmu se objevilo i nûkolik b˘val˘ch
terezínsk˘ch vûzÀÛ, mezi nimi John
Freund a George Brady. Václav Havel
má pravdu: básnû, které vdechly Ïivot
Oratoriu Terezin i filmu I Will Not Die jsou
pﬁipomínkou hodnot, které pﬁekonávají
ãas, smrt a zmar.
Josef âermák
Prameny: “Mot˘la jsem tu nevidûl”; “Je mojí vlastí
hradba ghett” (Marie Rut KﬁíÏková, Kurt Jiﬁí Kotouã,
Zdenûk Ornest); “ONCE AGAIN - More Stories and
Recollections” (John Freund); “Údolím stínÛ smrti”
(Jan Freund); Program of TORONTO JEWISH
FILM FESTIVAL. The Underground Reporters
(Kathy Kacer).
***

Je‰tû hrst slov
za Alenou Vald‰t˘novou
Alena Vald‰t˘nová je jednou z
nejpozoruhodnûj‰ích Ïen, které jsem
poznal. Její péãe o maminku se stala
legendou. Zanechala za sebou hlubokou
lidskou stopu. V‰em nám (nejen
montreálsk˘m) bude chybût.
Josef âermák
***

Od roku 1995

Jediná prodejna ãesk˘ch knih v Ontariu - zasílame po‰tou
Ceny knih jsou na‰í vizitkou.

Skladování: 1-800-354-9046
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Novináﬁská a vydavatelská ãinnost
Mirko Janeãka v Kanadû konãí...
V loÀském roce ukonãily Kanadské Listy po 42 letech svoji existenci. Jejich
zakladatel, dlouholet˘ vydavatel a redaktor Mirko Janeãek, veterán exilového
zpravdajství, uzavﬁel tak jednu, pravdûpodobnû nejplodnûj‰í a nejzásluÏnûj‰í etapu
svého Ïivota.
Za svou práci dostal ﬁadu vyznamenání, mezi nimi medaili M. R. ·tefánika nebo
ocenûní Royal Air Force, podobnû jako nejvy‰‰í skautské vyznamenání, ¤ád
stﬁíbrného vlka.
Práce pro domov a Vydavatelská ãinnost
Zasvûtil jim prakticky cel˘ svÛj Ïivot, stejnû jako odporu proti bol‰evické totalitû. Od
samého zaãátku, tedy od ãervna 48, kdy byl pod hrozbou zatãení nucen odejít do
exilu, se aktivnû zapojil do veﬁejného Ïivota. Zprvu vedl skautsk˘ oddíl, ale uÏ v r.
49 zaãal vydávat svÛj první cyklostylovan˘ ãasopis a pﬁispívat do zahraniãních novin
a ãasopisÛ. V ‰edesát˘ch letech vedl redakci Nového domova v Torontû, stal se
imigraãním úﬁedníkem kanadské vlády a staral se o emigranty, kteﬁí v Kanadû
hledali nov˘ domov.
âesko-anglické “Kanadské Listy”
zaãaly vycházet v 66. roce zprvu cyklostylovanû pod názvem Hlas nov˘ch a o pár
let pozdûji uÏ v podobû, jak je známe dnes. Od poãátku archivovaly a mapovaly ãiny
a osudy hrdinÛ protinacistického odboje a veteránÛ 2. svûtové války. Informovaly
pravidelnû jak o Ïivotû vojákÛ, letcÛ a para‰utistÛ, tak i o krajanech, kteﬁí svou prací
a úspûchy dosáhli uznání za hranicemi vlasti. Pﬁiná‰ely zprávy z âeské republiky
i ze Slovenska a zaslouÏily se o to, aby krajané ani v dobách totality a studené války
neztratili svÛj vztah a pouto k domovu. Na zprávách se prakticky úãastnili ãtenáﬁi z
celého svûta a Kanadské Listy tak získaly ﬁadu vûrn˘ch pﬁispûvatelÛ.
Osobní vzpomínky
mû váÏí jak k samotné aÏ charitativní osobnosti Mirko Janeãka, tak ke Kanadsk˘m
ListÛm jako takov˘m. Nechce se mi uvûﬁit, Ïe tomu na Velikonoce bylo právû 23 let,
co jsem pﬁijala pozvání pﬁedãítat v Mississauze u JaneãkÛ ze sv˘ch prací. Neãekala
jsem, Ïe se tam setkám s tolika pﬁáteli ãeské kultury a s tak vﬁel˘m pﬁijetím. Rodinná
hala byla plná a kdyÏ jsme se sesedli na zahradu, abychom si zazpívali na‰i hymnu
a vztyãili ãeskoslovenskou vlajku, byla potíÏ se smûstnat do hledáãku.
Rozejít se nám nechtûlo a tak jsem pﬁidávala ukázky z prací souãasn˘ch exilov˘ch
autorÛ a nakonec i z ver‰Û básníka z nejmilovanûj‰ích, krátce zesnulého Jaroslava
Seiferta.
Nezapomenu na dojetí, které mi zpÛsobila dívenka sotva desetiletá, narozená uÏ
v exilu. NejenÏe vydrÏela v tichosti plné tﬁi hodiny poslouchat, nakonec mi vyjádﬁila
i svÛj obdiv ke kráse a zpûvnosti ãe‰tiny. Její doznání, Ïe moje „ÎorÏína“ byla první
kníÏkou v ãe‰tinû, kterou dokázala pﬁeãíst, bylo pro mne jedno z nejvû‰ích ocenûní
vÛbec.
Tato beseda byla jen jedním ãlánkem ﬁetûzce podobn˘ch kulturních událostí, které
Mirko Janeãek poﬁádal.
Pﬁi své náv‰tûvû Kanady jsem se setkala i s tehdej‰ím redaktorem ãtrnáctideníku
Nov˘ domov, Ale‰em Bﬁezinou, s básníkem p. dr. âermákem a ﬁadou dal‰ích.
Plány do budoucna
LoÀsk˘m rokem Kanadské Listy skonãily, ale nikoli plány a práce jejich vydavatele.
V prÛbûhu roku plánuje Mirko Janeãek pﬁesun do vlasti a krom jiného i vydání pamûtí
a sborníkÛ o vojácích, milovan˘ch letcích a para‰utistech, jejichÏ památce zasvûtil
kus svého Ïivota. Pﬁejeme mu do budoucnosti a do v‰ech jeho zámûrÛ hodnû zdraví
a hodnû spokojenosti ve staré vlasti. Za jeho obrovsk˘ kus práce, kter˘ tu vykonal,
za materiální i duchovní pomoc, kterou celá léta poskytoval v‰em nov˘m uteãencÛm
a za v‰echny, ve kter˘ch Kanadské Listy udrÏovaly v exilu dlouh˘ch 42 let plamínek
odvahy a síly a víru v pﬁíchod demokracie u nás - vﬁel˘ dík!
Blanka Kube‰ová - Pozitivní noviny
***

INSIDE HANA’S SUITCAS skonãilo v hlasování
divákÛ na tﬁetím místû na festivalu Hot Docs
THE COVE CROWNED AUDIENCE FAVOURITE, TOP TEN FILMS NAMED: The
crowds have spoken and THE COVE (D: Louie Psihoyos; USA) has been chosen
as the 2009 Audience Award winner. THE COVE tells the amazing story of how an
elite team of activists, filmmakers, and free divers embarked on a covert mission to
penetrate a hidden cove in Japan, shining light on a dark and deadly secret.
The top ten audience favourites are:
1) THE COVE (D: Louie Psihoyos; USA)
2) 65_REDROSES (D: Philip Lyall, Nimisha Mukerji; Canada)
3) INSIDE HANA’S SUITCASE (D: Larry Weinstein; Canada, Czech Republic)
4) BEST WORST MOVIE (D: Michael Paul Stephenson; USA)
5) A HARD NAME (D: Alan Zweig; Canada)
6) OVER THE HILLS AND FAR AWAY (now known by new title THE HORSE BOY)
(D: Michel Orion Scott; USA)
7) WINNEBAGO MAN (D: Ben Steinbauer; USA)
8) BURMA VJ (D: Anders Högsbro Östergaard; Denmark)
9) ROUGH AUNTIES (D: Kim Longinotto; UK)
10) PROM NIGHT IN MISSISSIPPI (D: Paul Saltzman; Canada)
***
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A billion... ! ! !
How many zeros in a billion???
This is too true to be funny...
The next time you hear a politician use
the
word ‘billion’ in a casual manner, think
about whether you want the ‘politicians’
spending YOUR tax money.
A billion is a difficult number to
comprehend, but one advertising agency
did a good job of putting that figure into
some perspective in one of it’s releases.
A billion seconds ago it was 1959.
A billion minutes ago Jesus was alive.
A billion hours ago our ancestors were
living in the Stone Age.
A billion days ago no-one walked on the
earth on two feet.
A billion dollars ago was only 8 hours
and 20 minutes, at the rate our
government is spending it.
While this thought is still fresh in our
brain...
let’s take a look at New Orleans ....
It’s amazing what you can learn with
some simple division.
Louisiana Senator, Mary Landrieu (D) is
presently asking Congress for 250
BILLION DOLLARS to rebuild New
Orleans .. Interesting number... what does
it mean?
Well... if you are one of the 484,674
residents of New Orleans (every man,
woman, and child)
you each get $516,528.
Or... if you have one of the 188,251
homes in
New Orleans, your home gets
$1,329,787.
Or... if you are a family of four... your
family gets $2,066,012.
Imagine, now $700 billion bailing out
banks in the US. That’s enough to fund
complete medical care for every man,

woman and child currently alive in the US
for 11 years!!
50 billion to bail out the auto industry???
Washington, D.C. & Ottawa, ON.
Are all your calculators broken??
Accounts Receivable Tax, Building
Permit Tax, CDL License Tax. Cigarette
Tax, Corporate Income Tax, Dog License
Tax, Cat License Tax (Toronto), Federal
Income Tax, Federal Employment Tax
(EI), Fishing License Tax, Food License
Tax, Fuel Permit Tax, Gasoline Tax,
Hunting License Tax, Inheritance Tax,
Inventory Tax, REV CAN Interest
Charges (tax on top of tax), REV CAN
Penalties (tax on top of tax), Liquor Tax,
Luxury Tax, Marriage License Tax,
Medicare Tax, Property Tax, Real Estate
Tax,FOOD Service taxes, Social Security
Tax, Road Usage Tax (Truckers),
Provincial Sales Taxes, Recreational
Vehicle Tax, School Tax, Provincial
Income Tax, Telephone Federal Excise
Tax, Telephone Federal Service Fee Tax
upon Tax, Telephone Tax, Utility Tax,
Vehicle License Registration Tax, Vehicle
Sales Tax, Watercraft Registration Tax,
Well Permit Tax, Workers Compensation
Tax, Income Tax, Everything Tax.
STILL THINK THIS IS FUNNY???
Not one of these taxes existed 100
years ago... and our nation was one of
the most prosperous in the world.
We had absolutely no national debt...
We had the largest middle class in the
world and Mom stayed home to raise the
kids.
What happened?
Can you spell ‘politicians!’
And I still have to press ‘1’ for English.
I hope this goes around the US &
CANADA at least 1 billion times
What the heck happened???
***

Točený Prazdroj a Czechvar
v západním Torontu!

Evropská i
kanadská
kuchynû!
Vyhﬁívané
venkovní
patio!
20 toãen˘ch
domácích i
dovezen˘ch
piv!

Stěhování: www.transcomtransport.com
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Historie vztahÛ Kanady,
ãesk˘ch zemí a Slovenska
Nejstar‰í, av‰ak zcela nejasné povûdomí
o území dne‰ní Kanady se do âech
dostalo jiÏ dávno pﬁed objevením Ameriky
Kry‰tofem Kolumbem. Staré ãeské
kroniky totiÏ prozrazují, Ïe v
pﬁemyslovsk˘ch âechách byla známa
legenda o cestû sv. Brandana (koncem
19. století ji novû pﬁebásnil Julius Zeyer).
První jasnûj‰í zpráva se objevila v
Lisabonu, kde Valentin Fernández de
Moravia kolem roku 1500 vydal ti‰tûnou
zprávu o zámoﬁsk˘ch objevech.
V âechách v roce 1508 Mikulá‰ ·tûtina
publikoval upraven˘ text Amerigo
Vespuciho - Zpráva o nov˘ch zemích.
âeské kroniky 16. století, za vlády
HabsburkÛ, nad jejichÏ ﬁí‰emi slunce
nezapadalo, jiÏ obsahují zprávy o cestách
Johna Cabota, o Nové Francii, o
Jacquuesi Cartierovi a o pobﬁeÏí
Hudsonu.
Jistû není bez zajímavosti, Ïe
J.A.Komensk˘ plánoval misijní cestu mezi
kanadské indiány.
Av‰ak nejv˘znamnûj‰í spojení mezi
ãesk˘mi zemûmi a dne‰ní Kanadou
pﬁedstavuje ãesk˘ korunní princ Ruprecht
Falck˘ (1619-1682), vévoda z
Cumberlandu, syn zimního krále Bedﬁicha
Falckého.
V roce 1670 ho anglick˘ král Karel II.
provûﬁil vedením Hudson’s Bay
Company.
Zájem o Kanadu se v âechách projevil v
díle jezuity Jiﬁího Plachého. Ten byl dobﬁe
informován o oblasti velk˘ch jezer. Do
âech se jako nesmírnû luxusní zboÏí
dostávaly i kanadské koÏe‰iny.
V roce 1757, v rámci tzv. Sedmileté
války, do‰lo mezi Prusy a císaﬁsk˘m

vojskem k bitvû u Prahy. SloÏení
císaﬁského vojska bylo velmi rÛznorodé.
DÛvodnû se v‰ak pﬁedpokládá, Ïe mezi
Iry a Francouzi, kteﬁí bojovali u Prahy,
byli i Kanaìané.
Válka skonãila mírem, kter˘ byl uzavﬁen
po vyãerpání obou stran v roce 1763 v
PaﬁíÏi a v Hubertsburgu. Mírové podmínky
jenom potvrdily tehdej‰í stav v Evropû a
dominantní postavení Velké Británie jako
koloniální velmoci.
První novodobé dûjiny Kanady napsal
Slovák Ladislav Bartholomeides ( vy‰ly
jiÏ v r.1794 ) a âech Václav Matûj
Kramerius (byly oti‰tûny v roce 1803).
O kanadském povstání v r.1837, o
Papineauovi a MacKenziem psal âasopis
âeského muzeum, Kwûty ãeské a âeská
wãela.
O Kanadu se zajímal i K.H.Borovsk˘,
kter˘ ve sv˘ch ãláncích porovnával situaci
âech, Irska a Kanady. Objemné dûjiny
USA a Kanady od r.1493 které sepsal
Jakub Mal˘ vy‰ly v r.1853.
Struãné zmínky o Kanadû v díle
zemûpisce Jana Palackého a v Riegrovû
Encyklopedii jsou vesmûs nepÛvodní.
Silná emigrace z âech a Slovenska do
Kanady nastala zejména po r.1848 a
poté znovu po r.1860.
Potomci tûchto dávn˘ch emigrantÛ ale
neztratili pocit vztahu k domovu sv˘ch
rodiãÛ a prarodiãÛ a v první svûtové válce
se jako dobrovolníci masovû hlásili do
armády.
âeskoslovenská republika a Kanada
spolu diplomatické vztahy navázaly jiÏ v
r.1920.
P.Jelínek, Praha
***

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ a TV seriálÛ
nabízí premiérovû celou ﬁadu oblíben˘ch seriálÛ,
které navazují na pﬁedchozí velice úspû‰né ãásti
âETNICKÉ HUMORESKY III.
Uzavírající poslední ãást velice divácky oblíbeného seriálu,
kter˘ zachycuje pﬁípady v letech 1937 aÏ 1938 a konãí
obdobím podpisu Mnichovské dohody.
Pﬁedchozí ãásti v‰ech seriálÛ máme rovnûÏ v na‰í nabídce.
***
HRABùNKY
Úspû‰n˘ seriál zachycující strasti a slasti farmáﬁe hrabûte a
jeho ãtyﬁ dospûl˘ch dcer, které mají uÏ své sny, neshodující
se zaãasto s konáním jejich otce.
***
EDEN
Seriál ‰esti napínav˘ch pﬁíbûhÛ ze souãasnosti, jejichÏ
hlavním hrdinou je detektiv Honza Boudn˘, kter˘ je pﬁi
policejním zásahu postﬁelen a v dÛsledku svého zranûní
doÏivotnû upoután na invalidní vozík, nicménû stále úãinnû
detektivÛm pomáhá.
***
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
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Dvakrát v Slovenském evangelickém kostele
sv. Pavla v Torontu
Slovensk˘ evangelick˘ kostel sv. Pavla v Torontu byl v posledních nûkolika t˘dnech
svûdkem dvou pûkn˘ch programÛ. Oba navazovaly na nedûlní bohosluÏby. První - v rámci
cyklu programÛ lyricky nazvan˘ch Hudobno-poetické skvosty - byl uspoﬁádán v reÏii Oºgy
Turokové 5.dubna 2009 pod názvem “Vel’konoãná kytica slova a hudby”. Recitovali v nûm
Katarína Kozáková {Hladanie odpovedi - Eva Bahletová, Cesta svetom - Zlatica Oravcová);
Vûra Kohoutová (Nedeºa - Zlatica Oravcová, Pametaj - Daniel ·ovc); Îanetka a Danielka
Pastorovy (básnû Milana Rúfusa); Eva Slatkovská (A svet len spi - Daniel ·ovc, PieseÀ
piesní - Kazatel M. Dedinsk˘), Oºga Turoková (Krídla - Pavol Sircic, Verím - Martin
Rázus).
V hudební ãásti programu vystoupila sólistka Majka Rajná (zazpívala vlastní písnû Tak
veºa sa o láske hovorí a S láskou hladím na kríÏ a doprovázela na klavír Danielku
Pastorovou); Gena van Oosten zazpívala Gounodovu Ave Maria a Otãe ná‰ a s Jarkem
âíhalem a Zitou van Oosten, s varhanním doprovodem Andre Pevného, Modlitbu). Varhaní
skladby pﬁednesl varhaník kostela sv. Pavla, André Pevn˘ (Fuga ã.21 - Johan S. Bach), kter˘
rovnûÏ vystoupil jako klavírista (Preludium ã.21 - Johan S. Bach). V˘raznû pﬁispûl klavírista
Jovan Stojkoviã provedením dvou Rachmaninov˘ch skladeb Preludium Op.31, ã. 2 a
Preludium Opus 32, ã. 12. Zajímav˘m zpestﬁením byla dramatická scéna, jejíÏ autorkou stejnû jako reÏisérkou celého programu - byla Oºga Turoková: soudní pﬁelíãení, v nûmÏ byl
souzen nikoliv JeÏí‰, ale Pilát. Piláta hrál Petr Kohout a jeho soudkynûmi byly Vûra
Kohoutová a Oºga Turoková. Program zakonãila Oºga Turoková a Rev. Lad. Kozák.
Druh˘ program - rovnûÏ reÏírovan˘ Oºgou Turokovou - oslavil dvû v˘znamné události:
narozeniny Milana Rastislava ·tefánika a svátek matek. Recitovaly: Jaroslava Malinãiková,
·tevka Bartalo‰ová, Vûra Kohoutová, Margita SadloÀová a Katarína Kozáková. O hudební
poﬁad se zaslouÏil - tentokrát jako klavírista - André Pevn˘. O generálu ·tefánikovi
promluvil pﬁedseda církevního sboru, Ján Petkovsk˘. Ve svém projevu - vlastnû bohatû
fundované pﬁedná‰ce - pﬁipomenul ·tefánikovy evangelické koﬁeny jako základnu, z které
vyrÛstala jeho politická orientace pﬁi budování nového státu âechÛ a SlovákÛ.
Dvû velmi pûkná odpoledne v tradici programÛ (Vánoãní skvosty, Oslava st˘ch narozenin
skladatele Eugena Suchonû), z nichÏ nûkteré jsme vidûli v kostele sv. Václava, v‰echny pokud vím - reÏírované Oºgou Turokovou, která velmi úãinnû pﬁispûla i k úspûchu
svatováclavského plesu..
Josef âermák

***

Kongres âSSK

Parlamentu âR. Dále jsou na poﬁadu volby

Leto‰ní kongres âSSK se koná od 29. Na kongresu o v‰ech vûcech mohou
kvûtna do 31. kvûtna 2009. Kongresu se
zúãastní bûhem banketu ministr imigrace,
obãanství a multikulturalismu Jason
Kenney, kter˘ právû v Maclean’s byl nikoliv
ãasopisem, ale anketou mezi poslanci,
jmenován “Best overall parliamentarian”, i
pﬁes své kritické projevy, pro které je znám
jako “attack dog”.
Mí‰a Fuchsová dojednává náv‰tûvu
quebecké poslankynû a ministrynû
spravedlnosti Catherine Weill. Zcela jistû
pﬁijede místopﬁedseda Senátu Jiﬁí Li‰ka s
doprovodem paní Kateﬁiny ·armanové z
protokolu Senátu. Jak známo pan Li‰ka má
mimo jiné zásluhu o zaloÏení Ústavu totality
pod vedením Pavla Îáãka, ktery byl minul˘
rok na na‰em kongresu. Pﬁijede také pan
Vladimír Eisenbruk z MZV, kter˘ má na
starosti krajanské organizace a jejich
dotace. Na‰eho kongresu se také zúãastní
velvyslanec Karel Îebrakovsk˘ a generální
konzulka Jaroslava Jeslínková.
Vûﬁím, Ïe kongres bude zajímav˘, nejen
kvÛli na‰im hostÛm, ale i skuteãností, Ïe je
to slavnostní kongres u pﬁíleÏitosti 70. v˘roãí
zaloÏení na‰í organizace, vzniklé právû v
Montrealu.
Pátek, 29. kvûtna od 19:00 na
Generálním konzulátu âR
Zde je setkání delegátÛ a ãinovníkÛ âSSK,
jakoÏ i hostÛ z âR díky pohostinství paní
generální konzulky Jaroslavy Jeslínkové.
Sobota, 30. kvûtna od 9:00 kongresové
jednání
Kongres volí tﬁi komise: Ovûﬁovací, která
ovûﬁuje poãet delegátÛ z pﬁítomn˘ch
poboãek. Návrhovou, která navrhuje
kandidátku na nov˘ V˘konn˘ v˘bor âSSK
a která se má skládat z pﬁedsedÛ nebo
delegátÛ v‰ech pﬁítomn˘ch poboãek.
Rezoluãní, která pﬁipravuje rezoluci pro
kanadského ministerského pﬁedsedu a v
tomto roce pro pﬁedsedu Senátu

Přeprava: 1-800-354-9046

hlasovat delegáti poboãek a ãinovníci a
ãlenové V˘konného v˘boru (hlasovat
nemohou revizoﬁi a ãlenové v˘boru
nemohou volit sami sebe). V˘konn˘ v˘bor
by mûl mít pﬁedev‰ím koordinaãní funkci,
ve spolupráci s jin˘mi organizacemi a také
s prodlouÏen˘m dopadem pro ostatní
vzdálené poboãky a komunity.
Kongres skonãí v nedûli 31. kvûtna 2009
m‰
***

Kdo je kdo?

Obãas jsem pﬁekvapen lidmi, kteﬁí se
nedokáÏou vcítit do pocitu druhého. KdyÏ
vás v cizinû pﬁihlásí manÏel v hotelu,
mÛÏete poãítat s tím, Ïe vás budou
oslovovat s pﬁíponou OVÁ, ale budou si
myslet, Ïe jste si nechala jméno za
svobodna a nebo jste jen pﬁítelkynû.
Pravda, na v˘chod od âech to není jen “ová, ale obãas i -ovová”, doufám, Ïe
snad doba tzv. panslavismu jiÏ skonãila.
Nezlobte se na mne pro mÛj pocit, Ïiji jiÏ
dlouho mimo âR a vím o ãem mluvím.
Snaha zkomolit jména není jen ãeskou
vlastností a stojÍ to obãas nemalé úsilí
pﬁesvûdãit lidi v okolí o TOM jak zní mé
jméno. Nehledû na právní dopad, neboÈ
pﬁidáním jen jediného písmene vytváﬁíte
úplné novou identitu. Co musí Ïena
spáchat, aby mûla právo na SVÉ jméno?
Jak moc musí b˘t ãlovûk slavn˘m, aby se
respektovala jeho osobnost? Edith Piaf
je v poﬁádku, ale tﬁeba Hillary Clinton
nebo Dana Sedlák je nepﬁijatelné. Moje
Ïena má i v obãanském prÛkaze psáno
jméno Sedlák, to znamená, Ïe ve‰keré
právní záleÏitosti musí b˘t pod tímto
jménem.
Zdraví a hezk˘ den pﬁeje.
Standa Sedlák - Toronto
***

E-mail
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Poznámky ze
Ïákovsk˘ch kníÏek
Pﬁinesla do ‰koly dymogam (zápalná
tableta proti hmyzu- pozn.red.) a vykouﬁila
cel˘ uãitelsk˘ sbor.
Roman Procházka (adresu neuvedl)
KdyÏ jsem va‰eho syna vyvolala k tabuli,
opáãil mi: Pi‰ pût, svaãím!
Ale‰ Novák, Cheb
Vá‰ syn mi dnes zaãal tykat, skákal mi do
v˘kladu a chtûl vidût mÛj diplom.
Jiﬁina VaÀková, Písek
Simuloval zvonûní ‰kolního zvonku
budíkem, a kdyÏ se mu na to pﬁi‰lo,je‰tû
tvrdil, Ïe ho o to ‰kolník poÏádal.
Tomá‰ Bárta, Karlovy Vary
Vá‰ syn pﬁi vyvolání k tabuli zakﬁiãel, Ïe
chybí, vyskoãil oknem a zavﬁel se na
záchodû.
Jan Kováã, Teplice
Bûhá po tﬁídû a zvrací Ïidliãky.
Monika âerná, Praha 2
Vá‰ syn rozkopal venkovní odpadkov˘
ko‰ o mé auto, kdyÏ se dozvûdûl, Ïe
propadá z chemie.
Martina Horáãková, Fr˘dek-Místek
OhroÏoval spoluÏáky noÏem, kter˘
potﬁeboval aÏ na tﬁetí hodinu.
Radek Dub, Su‰ice
Vá‰ syn snûdl uãební pomÛcku (aÏ
pozdûji se vysvûtlilo, Ïe ‰lo o záti‰í jablka
s mrkví, a tak si uãitel místo v˘tvarné
v˘chovy s Ïáky povídal o Ïivotû).
Petr Sedláãek, Praha 6
Znehodnotil
nástûnn˘
v˘tisk
Mendûlejevovy soustavy prvkÛ
vymy‰len˘m prvkem Spermium.
***

Nevhodnû nosí do vyuãování Ïv˘kací a
jiné gumy. Pﬁi slohové práci “Nejhezãí
záÏitek z prázdnin” popsal souloÏ.
***
Byl pﬁistiÏen ve ‰kolní jídelnû, jak líbá
spoluÏaãku, máme podezﬁení na lásku.
***
Plive kuliãky z Ïelezné trubiãky.
***
Na zem plival. Josef Dibal
***
Pﬁi hodinû dûjepisu troubil stoãen˘m
se‰item státní hymnu!
***
Posmívá se dÛstojníkÛm âeskoslovenské
armády, kteﬁí pﬁi‰li informovat Ïáky Z· o
studiu na vojenském gymnáziu.
***
Nosí do ‰koly pﬁíli‰ krátké suknû, takÏe
vzbuzuje u spoluÏákÛ vût‰í pozornost
neÏ já se sv˘m v˘kladem, prosím o
prodlouÏení.
***
Mlátí lavicí o strop. Lezl do pûtimetrové
v˘‰ky na tﬁímetrov˘ strom.
***
Otevﬁel dveﬁe tak, Ïe ne‰ly zavﬁít.
***
Vyndala pﬁi hodinû tûlesné v˘chovy bez
dovolení kozu a celá tﬁída pﬁes ni skákala.
***
Jezdí nosem po lavici, aby to pískalo.
***
Rozbila spoluÏákovi svaãinu.
***
MaÏe tabuli pﬁíli‰ mokrou houbou.
***
Pﬁi mé hodinû se snaÏil b˘t hodn˘. AÏ
moc.

Australian Definition of a Canadian Fabulous compliment
Once in a while someone does a nice job of describing a Canadian, this time it was an
Australian dentist.
In case anyone asks you who a Canadian is…
You probably missed it in the local news, but there was a report that someone in Pakistan
had advertised in a newspaper an offer of a reward to anyone who killed a Canadian - any
Canadian.
An Australian dentist wrote the following editorial to help define what a Canadian is, so they
would know one when they found one.
A Canadian can be English, or French, or Italian, Irish, German, Spanish, Polish, Russian
or Greek. A Canadian can be Mexican, African, Indian, Chinese, Japanese, Korean,
Australian, Iranian, Asian, Arab, Pakistani or Afghan.
A Canadian may also be a Cree, Métis, Mohawk, Blackfoot, Sioux, or one of the many other
tribes known as native Canadians. A Canadian’s religious beliefs range from Christian,
Jewish, Buddhist, Muslim, Hindu or none. In fact, there are more Muslims in Canada than
in Afghanistan. The key difference is that in Canada they are free to worship as each of them
chooses. Whether they have a religion or no religion, each Canadian ultimately answers only
to God, not to the government, or to armed thugs claiming to speak for the government and
for God.
A Canadian lives in one of the most prosperous lands in the history of the world. The root
of that prosperity can be found in the Charter of Rights and Freedoms which recognize the
right of each person to the pursuit of happiness.
A Canadian is generous and Canadians have helped out just about every other nation in the
world in their time of need, never asking a thing in return. Canadians welcome the best of
everything, the best products, the best books, the best music, the best food, the best services
and the best minds.
But they also welcome the least - the oppressed, the outcast and the rejected.
These are the people who built Canada. You can try to kill a Canadian if you must as other
blood-thirsty tyrants in the world have tried but in doing so you could just be killing a relative
or a neighbour. This is because Canadians are not a particular people from a particular place.
They are the embodiment of the human spirit of freedom. Everyone who holds to that spirit,
everywhere, can be a Canadian.
Please keep this going! Pass this around the World. Then pass it around again.
It says it all, for all of us.
‘Keep your stick on the ice’
Zaslala EV
***

***
ﬁi mûﬁení ve fyzice pouÏívá vlastní mûﬁicí
pﬁístroj a prohla‰uje, Ïe ‰kolní voltmetry
nestojí za nic.
***
Sv˘m zpûvem úmyslnû ru‰í hodinu
hudební v˘chovy. Poﬁád se hlásí.
***
Pﬁi‰la do ‰koly, kdyÏ bylo ﬁeditelské
volno.
***
Nechá se od spoluÏákÛ osahávat a
nehlásí to uãiteli.
***
V hodinû tûlesné v˘chovy si ode‰el
zakouﬁit.
***
Pochutnává si pﬁi vyuãování na savém
papíru.
***
Honza zakﬁiãel ticho, tﬁída ho vysly‰ela a
on ze sebe vypustil toxické plyny, coÏ
bylo sly‰et po celé tﬁídû.
***
Pﬁi hodinû hraje pi‰kvorky a pak buì
nadává, nebo se hlasitû raduje.
***
Pﬁi vyuãování neustále kouká dívkám
pod suknû a naru‰uje tak jejich
soustﬁedûnost.
***
Olizuje temperové barvy a diví se, Ïe pak
zvrací.
***
Byla pﬁistiÏena s vût‰ím mnoÏstvím
snûhu.
***
Strká si lentilky do nosu a hraje v‰emi
barvami.
***
Vá‰ syn povaÏuje za samozﬁejmé se pﬁi
hodinû matematiky procházet po lavicích.
***
Îák o hodinû Ïv˘ká Ïv˘kaãku, já mu ale
jen povolil sníst chléb.
***
Nemûl Ïákovskou kníÏku a odmítal mi ji
dát.
***
KdyÏ jsem odstartoval pﬁespolní bûh, utekl
domÛ.
***
Nesdûlil své jméno s tím, Ïe je tu inkognito.
***
Kdykoliv je vyvolán, kouká na mû jako na
idiota a ptá se, jestli to myslím váÏnû.
***
Bez dovolení padá ze Ïidle.
***

9
Vyru‰uje o pﬁestávce.
***
Vyvolán prohlásil, Ïe nebude odpovídat
bez advokáta.
***
KdyÏ jsem zaka‰lal, prohlásil - chcípni.
***
Dává pozor, jestli dávám pozor, a kdyÏ si
myslí, Ïe nedávám pozor, tak nedává
pozor.
***
Hodil houbou po uãitelce, ta po dopadu
na zem udûlala louÏiãku.
***
Pravidelnû chodí do ‰koly nepravidelnû.
***
Na hodinu fyziky pﬁi‰el o 45 minut pozdûji.
***
Pﬁinesl do hodiny prá‰ek na peãení a
pﬁedstíral prodej drog. Odmítal v‰e vydat
a nyní i pﬁiznat.
***
Sebral tﬁídní knihu a Ïádá v˘kupné.
***
VyhroÏuje mi smrtí.
***
Îádá od uãitele lep‰í známku se Ïeleznou
tyãí v ruce.
***
Pﬁi hodinû dûjepisu zapálil lavici a navádûl
zbytek tﬁídy, aby mû upálili.
Do‰lo e-mailem
***

TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.
Toronto, ON M6G 1M1

e-mail:
Tatratravel@hotmail.com
Vám ponúka
cestovanie
do celého sveta
Spolahlivo vybavíme!
Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

Skladování: www.transcomtransport.com
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Romové jsou nesympatiãtí
více neÏ tﬁem ãtvrtinám âechÛ
Praha-ãtk-Z národnostních skupin Ïijících v âeské republice
mají âe‰i a âe‰ky v˘raznû nejhor‰í vztah k RomÛm, za
nesympatické je povaÏují pﬁes tﬁi ãtvrtiny z nich. Nejradûji
mají naopak sami sebe a Slováky; sympatie chovají i k
PolákÛm, ÎidÛm a ¤ekÛm. Mezi ménû sympatické národnosti
ﬁadí Rumuny, Albánce a Ukrajince.
Vypl˘vá to z prÛzkumu Centra pro v˘zkum veﬁejného mínûní
(CVVM), jehoÏ v˘sledky má âTK k dispozici.
PrÛzkumu se poãátkem bﬁezna zúãastnilo pﬁes 1100
respondentÛ star‰ích 15 let. Dostali seznam národnostních

skupin Ïijících v âesku, jeÏ hodnotili na sedmibodové stupnici
vyjadﬁující rÛznou míru sympatií a antipatií. Jeden aÏ tﬁi body
znamenaly sympatie, více neÏ pût bodÛ na ‰kále znamenalo
nesympatické hodnocení.
Romové v prÛzkumu dostali 5,69 bodu a jako jediní pﬁekroãili
hranici pûti bodÛ. Jako nesympatické je ohodnotilo 77 procent
dotázan˘ch, z toho cel˘ch 42 procent respondentÛ dokonce
jako velmi nesympatické. Sympatie k RomÛm neskr˘valo
pouze devût procent lidí; v podobném loÀském prÛzkumu
CVVM to pﬁitom bylo 12 procent.
Nejvût‰í sympatie chovají âe‰i opakovanû sami k sobû, tento
názor mají od roku 2003, od nûhoÏ se postoje k vybran˘m
národÛm zji‰Èují. âe‰i a âe‰ky dostali v prÛmûru hodnocení
1,64 bodu; Slováci 1,99 bodu. Mezi dvûma a tﬁemi body
ocenili âe‰i Poláky a ¤eky, mezi tﬁemi a ãtyﬁmi body Îidy,
Bulhary, Maìary, Nûmce a Srby. Na dal‰ích pﬁíãkách se
umístili Rusové, Vietnamci, Rumuni, Albánci a Ukrajinci.
***

20.5.2009

O nepraktickosti literatúry

www.cteteusima.cz

Bratislava-SME/Stanislav Rakús-Svet je pln˘ protikladov a
konkurenãn˘ch ãiniteºov. Platí to aj o literatúre. Na jednej
strane moÏno hovoriÈ o jej „neúÏitkovom” zameraní, na druhej
strane o jej ambícii ãitateºa naplno, intenzívne zasiahnuÈ. Ako
dobr˘ príklad na túto osobitosÈ by mohla azda poslúÏiÈ poviedka
chorvátskeho prozaika Antuna ·oljana Posol. Ide v nej o
hlboké, aÏ traumatické v˘ãitky moreplavca, ktor˘ - sám
ohrozen˘ - nemal dosÈ odvahy a síl zachrániÈ na rozbúrenom
mori náhodného holuba:
„Obraz holubovej ‰ije, ktorá sa kní‰e nad hladinou, obraz
rozprestret˘ch, teraz uÏ namoknut˘ch krídel ho neopú‰Èal.
MoÏno naÀ r˘chlo zabudnem, dúfal pri náraze jednej vlny...
No uÏ v nasledujúcej chvíli oslepila mu podoba holuba v mori
oãi ako ìaleká, ale nevylieãiteºná bolestná spomienka...
Plavil sa ìalej a kajal sa s kaÏdou míºou... Holub mu v⁄tal
zobákom v srdci ako kutáãom!
MoÏno práve ku mne smeroval jeho let. MoÏno práve v tej
chvíli malo byÈ vyplnené v‰etko, ão bolo sºúbené. âo som to
urobil, ão som urobil, ó, BoÏe!
A keì napokon po dlh˘ch hodinách alebo dÀoch, alebo
mesiacoch plavby, ktoré na mori niã neznamenajú, po rokoch,
ão nemajú zmysel, zazrel breh, videl sa mu iba doãasn˘m a
bezv˘znamn˘m oproti Ïivej, otvorenej rane, ktorá ostala tam,
uprostred hladiny.”
Aj v tejto montáÏi krátkych útrÏkov z textu, ústiacej v závere
aÏ do poetickej hyperboly, sa zraãí literárna tendencia
predvádzaÈ jemné rozmery ºudskej citlivosti prostredníctvom
nepomeru medzi zdanlivo mal˘m podnetom a veºkosÈou
ohlasu.
Ak teraz prekroãíme prah ·oljanovho textu a vstúpime do
látkovej skutoãnosti na‰ich vlastn˘ch Ïivotov, konkrétne do
priestoru miest, pln˘ch premnoÏen˘ch, tuberkulóznych,
choroby prená‰ajúcich holubov, ktor˘ch so sebazáchovn˘m
zámerom odchytávame a „humánne usmrcujeme oxidom
uhliãit˘m”, pokladajúc t˘ch, ão ich kde-tu k⁄mia, div nie za
barbarov, vyznie literatúra na pozadí sledovanej poviedky
ako bytostne nepraktické teritórium, programovo sa
vyh˘bajúce ão i len náznaku bezprostredn˘ch in‰trukcií. A
naozaj. ·oljanova próza nie je propagaãn˘m materiálom ani
návodom, ako sa treba správaÈ voãi hlavnému, du‰evne
zraÀujúcemu objektu autorovho rozprávania. DilematickosÈ a
zloÏitosÈ sveta nedovoºuje ãloveku ÏiÈ svoj Ïivot podºa literatúry.
A jednako z literatúry - aj vìaka jej nepraktickosti - vyÏaruje
energia, ktorá nás v prenesenom zmysle vracia k veºkosti
mal˘ch, zabúdan˘ch, na okraj vytláãan˘ch hodnôt, svedãiacich
o sile ºudskosti.
***

jsou k dostání v prodejních sítích BontonLand,
Kosmos, Neoluxor, Kanzelsberg.

Paroubek: Havel by se mûl omluvit
‰kodovákÛm

AUDIOKNIHY
MoÏno objednat téÏ e-mailem!
Vût‰ina audioknih je opatﬁena popisem v brailovû
písmu!
Vy‰lo: A. Christie: Deset mal˘ch ãernou‰kÛ, P.
Coelho: Alchimista, R. Kipling: Bajky i nebajky,
E. A. Poe: Jáma a kyvadlo a jiné povídky, M.
Viewegh: Andûlé v‰edního dne, A. Dumas ml.:
Dáma s kaméliemi, P. ·abach: Obãansk˘ prÛkaz,
M. Urban: Pole a palisáda, L. Carroll: Alenka v
kraji divÛ, J. Gaarder: Kouzeln˘ kalendáﬁ, J.
Giono: MuÏ, kter˘ sázel stromy, E. Hemingway:
Staﬁec a moﬁe, D. Brown: Andûlé a démoni, R.
Dahl: Milostné ro‰ády a Karlík a továrna na
ãokoládu, D. Adams: StopaﬁÛv prÛvodce galaxií a
Sir A. C. Doyle: Sherlock Holmes.

CD nebo MP3 formát.

Praha-právo/Jiﬁí Ovãáãek, Lenka Hlou‰ková-·éf âSSD Jiﬁí
Paroubek se vãera ostﬁe pustil do b˘valého prezidenta Václava
Havla kvÛli jeho podpoﬁe Stranû zelen˘ch a v˘roku o
·kodovce.
Hovoﬁil o Havlovû b˘valém mravním kreditu, zelené vyzval,
aby jej „nezneuÏívali“ a od jeho slov o ·kodû se distancovali.
Havla poÏádal o omluvu.
Do exprezidenta se je‰tû pﬁed Paroubkem pustil stﬁedoãesk˘
hejtman David Rath (âSSD). Stejnû jako jeho stranick˘ ‰éf
oznámil, Ïe chce od b˘valého prezidenta omluvu.
Havel v pondûlí u zelen˘ch reagoval na slova jednoho z
politikÛ, Ïe automobilka musí vyrábût více vozÛ, aby mûli lidé
co dûlat. „Mnû to pﬁipadá lehce zrÛdné. Je to, jako by nûkdo
ﬁekl, Ïe koncentraãní tábory b˘t musí, protoÏe potﬁebují
zamûstnání ti dozorci a vûznitelé. Je tﬁeba klást si otázku o
smyslu, zda potﬁebujeme víc a víc aut,“ poznamenal Havel.
Tím vyvolal slovní bouﬁi z úst pﬁedstavitelÛ âSSD. Exprezident
se omluvit odmítl.
„Jde mu o zdraví“

May 21, 2009
„Co mû ‰okovalo, je zneuÏívání ãlovûka, kterého si nesmírnû
váÏím pro jeho b˘val˘ mravní kredit. Strana pana Bursíka jej
nemûla zneuÏívat za cenu toho, Ïe se jedná o zdraví b˘valého
prezidenta,“ pustil se do Havla a zelen˘ch Paroubek na
tiskové konferenci âSSD.
Paroubek se pﬁitom s Havlem setkal je‰tû v dobách, kdy byl
premiérem, a ostré odsudky tehdy z jeho úst nezaznívaly.
„To, aby setrvali pan Bursík s paní Jacques v ãeské politice,
nemá tu cenu, kdyÏ by mûl b˘val˘ prezident, o jehoÏ mravním
kreditu jsem nikdy nepochyboval, by mûl ten mravní kredit
ztratit,“ doplnil Paroubek a pﬁidal v˘zvu k omluvû:
„Prosím b˘valého prezidenta o omluvu a Ïádám Stranu
zelen˘ch, aby se distancovala od tûchto jeho slov.
Myslím, Ïe pracující v mladoboleslavské ·kodovce, ale
kdekoliv jinde, si nezaslouÏí takov˘to útok.“
***
21.5.2009

Rasistick˘ klip v âT.
Rozpustí teì stranu?
Praha -mfd/(kop, syr)-Je to skandál, jak˘ nemá obdoby.
Veﬁejnoprávní televize odvysílala Národní stranû zjevnû
rasistick˘ volební klip, kter˘ mluví o „koneãném ﬁe‰ení cikánské
otázky“. âeská televize tvrdí, Ïe ho odvysílat musela a jinou
moÏnost nemûla.
Vláda chce zasáhnout. Ministr vnitra Martin Pecina uÏ MF
DNES potvrdil, Ïe pravdûpodobnû pﬁipraví návrh na rozpu‰tûní
Národní strany. K tomu ho vybídli premiér Jan Fischer i
ministr pro lidská práva Michael Kocáb. „Spot vyvolává
asociace s koneãn˘m ﬁe‰ením Ïidovské otázky za druhé
svûtové války,“ zdÛraznili Fischer a Kocáb ve spoleãném
prohlá‰ení. Pod podobn˘m heslem, jaké pouÏila Národní
strana, totiÏ nacisté vyvraÏdili miliony lidí. Premiér Fischer je
pﬁesvûdãen, Ïe byly spáchány trestné ãiny podnûcování k
nenávisti vÛãi skupinû obyvatel a hanobení rasy, národa a
pﬁesvûdãení. Proto vyzval Pecinu, aby se tím neprodlenû
zab˘val.
„Je to hysterie vlády, rozpu‰tûní se nebojíme,“ ﬁekl Jiﬁí
Gaudin z Národní strany.
Ministr vnitra Pecina se teì pokusí rozpustit nejen Národní
stranu, ale i podobnû orientovanou Dûlnickou stranu, u které
uÏ to dﬁíve nevy‰lo Ivanu Langerovi.
A âeská televize? Ta nejprve tvrdila, Ïe jí zákon neumoÏÀuje
rasistick˘ klip neodvysílat. „Vedení televize se ale rozhodlo
podat trestní oznámení na Národní stranu,“ ﬁekl mluvãí
Ladislav ·ticha. Nakonec ﬁeditel Jiﬁí Janeãek po tvrdé kritice
politikÛ ustoupil a dal‰í vysílání klipu zatrhl.
***

Topolánek podá Ïádost o rozvod
Praha (rep) - Tﬁicet let po svatbû se Ïenou Pavlou a tﬁi roky
poté, co se na veﬁejnost dostaly informace o jeho vztahu s
kolegyní Lucií Talmanovou, podá Mirek Topolánek Ïádost o
rozvod. Po odchodu z vlády má pr˘ koneãnû dost ãasu na to,
aby mohl podstoupit nároãné rozvodové ﬁízení.
***

Medvedica s mláìaÈom napadla
poºovníka
STANKOVANY-sme/Michal Pa‰ka-PäÈdesiatsedem
roãného poºovníka z dolnoliptovskej obce Stankovany
v ruÏomberskom okrese napadla medvedica. Stalo sa
to neìaleko rodinného domu v katastri obce ªubochÀa,
ktorá susedí so Stankovanmi.
MuÏa najskôr napadol mlad˘ medveì, ktor˘ sa mal
zºaknúÈ. Na poºovníka po pár sekundách zaútoãila aj
medvedica. Dohr˘zla mu ruky a nohy, previezli do
Ústrednej vojenskej nemocnice v RuÏomberku.
Zranenému poºovníkovi poskytol prvú pomoc Vladimír
Halama. „Poãul som veºk˘ krik. MuÏ bol zakrvaven˘ a
kriãal o pomoc. Krv mu tiekla z nôh i z ruky. Hovoril mi,
Ïe ho napadol medveì. OkamÏite som zavolal na
tiesÀovú linku 112,” povedal Halama. Zranen˘ poºovník
zatiaº ãakal na stoliãke v záhrade rodinného domu.
„MôÏem potvrdiÈ, Ïe zranen˘ je obyvateºom na‰ej obce,”
povedal starosta Stankovian Ján Tatár. Podºa jeho slov
je v okolí Stankovian veºa medveìov. „Sú premnoÏené,
hoci ochranári na to môÏu maÈ in˘ názor. Naposledy u
nás medveì niekoho napadol pred asi dvadsiatimi
rokmi,” skon‰tatoval starosta.
Poºovníka popoludní operovali v Ústrednej vojenskej
nemocnici v RuÏomberku. „Zranen˘ bol pri vedomí a
komunikoval. Zo zranení by sa mal, ak nenastanú
komplikácie, lieãiÈ niekoºko t˘ÏdÀov,” informoval
Franti‰ek Rigo, lekár traumatologicko - ortopedického
oddelenia.
***

Přenosné kontejnery: 1-800-354-9046
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Slovenská CorgoÀ liga

Slavia opût mistrem
Tﬁi kola pﬁed koncem leto‰ní Gambrinus ligy obhájila Slavia mistrovsk˘ titul,
pﬁestoÏe její jarní v˘kony se nedaly srovnávat s podzimními. Po dubnové krizi
nastalo zlep‰ení v utkání s Mladou Boleslaví, kdy skvûl˘m v˘konem v závûru
dokázala srovnat dvoubrankové manko z 1:3 na 3:3. Po dvou pohárov˘ch prohrách
se Slováckem 0:1 a 1:2 se zdálo, Ïe se‰ívan˘m do‰el dech. Proti Budûjovicím v‰ak
bylo vidût, Ïe domácí fotbalisté nechtûjí nechat nic náhodû a brankáﬁ Vaniak oslavil
svÛj 400. ligov˘ zápas vítûzstvím 2:0. Toto úctyhodné ãíslo vysvûtluje svou
poctivostí pﬁi tréninku a také tím, Ïe se v kaÏdém ligovém t˘mu prosadil jako jedniãka
a Ïe snad aÏ na jednu v˘jimku odehrál ve v‰ech zápasech vÏdy devadesát minut.
Na otázku, jestli s napûtím sleduje v televizi ostatní zápasy, ﬁekl, Ïe napûtí pro nûj
je tak velké bûhem utkání, Ïe si nechce niãit nervy je‰tû u televize a v televizi se se
zájmem podívá spí‰ na anglickou ligu.

27. kolo: dohrávka Spartak Trnava-M·K
Îilina 1:1.
28. kolo: Artmedia-MFK Ko‰ice 3:2, Tatran
Pre‰ov-FK ZTS Dubnica 2:3,
Dunajská
Streda-Banská Bystrica 1:3, FC ViOn
Zl.Moravce-MFK RuÏomberok 0:3, M·K
Îilina-Slovan Bratislava 0:1, FC Nitra-Spartak
Trnava 1:1 (0:0)
29. kolo: Slovan Bratislava-FC Nitra 3:1,
Banská Bystrica-FC ViOn Zl.Moravce 2:1,
Spartak Trnava-Tatran Pre‰ov 0:3, MFK
Ko‰ice-M·K Îilina 3:0, MFK RuÏomberokArtmedia 3:0, FK ZTS Dubnica-Dunajská
Streda 3:0.
30. kolo: Artmedia-Banská Bystrica 1:1, M·K
Îilina-MFK RuÏomberok 2:0, Tatran Pre‰ovDunajská Streda 2:1, FC ViOn Zl.MoravceFK ZTS Dubnica 2:0, FC Nitra-MFK Ko‰ice
4:1, Spartak Trnava-Slovan Bratislava 1:1.
***

Upozornûní
V mûsících ãervnu, ãervenci a srpnu
budou na‰e noviny vycházet jednou
za tﬁi t˘dny. To znamená, Ïe v leto‰ním
roce vyjde 21 standardních ãísel a dvû
‰estnáctistránková dvojãísla, ãili
plánovan˘ch 25 ãísel celkem.
Omlouváme se, pokud do‰lo ke
zpoÏdûní tohoto ãísla, protoÏe
internetové spojení v Praze není
zrovna nejlep‰í.
Vladimír Cícha z Vancouveru nás
upozornil, Ïe v ãlánku Co nebylo v
Láhvové po‰tû se nejednalo o Ornetta
Collemana, ale o Dizzie Gillespieho.
Za zmûny a nedopatﬁení se omlouváme
a dûkujeme za pochopení!
Ale‰ Bﬁezina
***

Tabuºka
1. Slovan
2. Îilina
3. Trnava
4. Ko‰ice
5. Artmedia
6. RuÏomberok
7. Pre‰ov
8. Dun. Streda
9. Bystrica
10. Dubnica
11. Nitra
12. Moravce

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

21 6 3 66:17
17 6 7 50:23
14 10 6 42:31
12 9 9 43:39
10 10 10 44:38
10 10 10 38:32
9 9 12 36:47
9 8 13 31:54
9 7 14 27:34
9 6 15 37:43
8 7 15 30:47
4 8 18 18:57

69
57
52
45
40
40
36
35
34
33
31
20

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
21. 5. 2009 v 16:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
11.6. 2009

âeská a slovenská televize
na internetu!
Snímek dokládá, že na Žižkově se bojovalo tvrdě, ale čistě.

V pondûlním, závûreãném utkání 28. kola, které se hrálo na ÎiÏkovû, mûli i v hledi‰ti
pﬁevahu slávisti. Skóre zahájil jiÏ v 5. minutû brankou hlavou Pavel Foﬁt. Faktem je, Ïe
druhá branka Viktorky byla vlastní. Ve 34. minutû Hru‰ka srazil centr z pravé strany do
ÏiÏkovské branky. Tﬁetí gól pﬁipojil o pût minut pozdûji Pavel Foﬁt, kdyÏ obe‰el i
brankáﬁe Bartalského. Slavia mûla v závûru prvního poloãasu nûkolik dal‰ích pﬁíleÏitostí,
ale Bartalsk˘ zachránil Viktorku od dal‰í pohromy. Druh˘ poloãas se uÏ odehrával v
slávistické euforii a ãtvrt hodiny pﬁed koncem Straka pﬁekonal poprvé brankáﬁe
Vaniaka. Byla to v‰ak labutí píseÀ domácích, které by mohl od sestupu zachránit pouze
zázrak.
***

Na‰e internetové
stránky
Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.zpravy.org
***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.9.satellite1-416.com
www.9.zpravy.ca

Ostatní v˘sledky:
27. kolo: Tescoma Zlín-Sparta Praha
2:1, Bohemians Praha-Jablonec 4:3,
Baník Ostrava Mladá Boleslav 0:2,
Pﬁíbram-Sigma Olomouc 2:1, TepliceKladno 2:1, Viktoria PlzeÀ-Brno 3:2,
Slovan Liberec-Viktoria ÎiÏkov 2:1.
28. kolo: Brno-Teplice 1:1, KladnoSlovan Liberec 0:0, Jablonec Pﬁíbram
4:0, Mladá Boleslav-Viktoria PlzeÀ 1:1,
âeské Budûjovice-Baník Ostrava 3:2,
Sparta Praha-Bohemians Praha 1:0,
Sigma Olomouc-Tescoma Zlín 1:1.

863 Bloor St. W.

Tabulka

Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

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

1. Slavia
2. Sparta
3. Liberec
4. Boleslav
5. Olomouc
6. Teplice
7. Jablonec
8. PlzeÀ
9. Ostrava
10. Brno
11. Budûjovice
12. Bohemians
13. Kladno
14. Pﬁíbram
15. Zlín
16. ÎiÏkov

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

17 7 4 54:23
14 8 6 42:23
13 9 6 37:26
12 10 6 38:33
12 8 8 35:35
12 7 9 33:21
13 4 11 35:33
9 10 9 42:38
10 5 13 36:35
9 8 11 30:32
6 15 7 27:35
9 4 15 31:42
8 7 13 21:39
7 7 14 25:39
6 8 14 23:42
5 7 16 27:40

58
50
48
46
44
43
43
37
35
35
33
31
31
28
26
22

Přeprava: www.transcomtransport.com

Hockey

12

May 21, 2009

Hokejové velmoci odskakují, âe‰i a Slováci propadají
KdyÏ hluch˘ bu‰í do vrat
Od na‰eho zpravodaje Jaroslava Kirchnera z Bernu
UÏ potﬁetí za sebou se hokejisté âeské
republiky vrátili z mistrovství svûta a pﬁitom
ani jednou od roku 2006, kdy naposledy
pﬁivezli z Rigy stﬁíbrné medaile, se jim
nepodaﬁilo postoupit alespoÀ do semifinále.
A Slováci? Ti jsou na tom je‰tû mnohem
hÛﬁe. Medaili a to bronzovou naposledy
vidûli v Helsinkách 2003. A na posledních
dvou ‰ampionátech se neprobojovali ani
do ãtvrtfinále. Nûco takového slavná historie
ãeskoslovenského hokeje nepamatuje! Co
se t˘ãe leto‰ní bilance, âesku patﬁila ‰está
pﬁíãka a Slovensku desátá...
Reprezentace uÏ neláká
Co tedy leto‰ní vrcholn˘ turnaj, jehoÏ
dûji‰tû byla ‰v˘carská mûsta Bern a Kloten
(vlastnû pﬁedmûstí Curychu) ukázal? Urãitû
to, Ïe na‰e hvûzdy uÏ nemají takov˘ vztah
k reprezentaãnímu dresu své zemû jako
je‰tû v nedávné minulosti. TﬁebaÏe jim
sezóna v kanadsko-americké NHL skonãí
pﬁedãasnû a svÛj pocit by si mohli napravit
oslavou triumfu pod ãeskou (pochopitelnû
i pod slovenskou) vlajkou, ale místo toho si
letí domÛ odpoãinout. Citelné to bylo
pﬁedev‰ím u obráncÛ. Tomá‰ Kaberle,
Pavel Kubina, Filip Kuba, Zbynûk Michálek.
To byla jména, z jejichÏ úst chodily
omluvenky jako na bûÏícím páse a v
defenzívû to bylo hodnû znát. Jistû, lékaﬁi
jejich zamûstnavatelÛ v NHL úãast na
mistrovství svûta vût‰inou nedoporuãují.
Ov‰em to uÏ se za poslední léta pro tyto
hráãe stává bûÏn˘m koloritem i
zaklínadlem.
Loterie mezi brankáﬁi
A nejvût‰í problém? Brankáﬁi! Odmítl
Tomá‰ Vokoun, kter˘ se zaskvûl pﬁed tﬁemi
roky ve Vídni, odkud si âe‰i naposledy
odváÏeli titul mistrÛ svûta. Mimochodem
trenér Vladimír RÛÏiãka, kter˘ se k ãeskému
reprezentaãnímu t˘mu vrátil po dvouleté
pﬁestávce, tehdy v nepﬁehledné situaci
gólmanÛ dal právû Vokounovi dÛvûru na
místû jedniãky a oãekávalo se, Ïe tentokrát
to brankáﬁ Floridy respektovanému kouãi
vrátí... KdyÏ se tak nestalo, RÛÏiãka musel
volit mezi nováãky Luká‰em Mensátorem
(24 let), Jakubem ·tûpánkem (22) a
Martinem Pruskem (33), kter˘ sice v letech
1997 aÏ 1999 byl tﬁikrát na ‰ampionátech,
ale nikdy ne v roli jedniãky. A neãekanû
vsadil na nejmlad‰ího z nich ·tûpánka z
Vítkovic. Navzdory tomu, Ïe je‰tû nedávno
chytal za moravské kluby niÏ‰ích soutûÏí
Poruba a Sareza Ostrava... A naopak pozici
trojky pﬁisoudil Mensátorovi, kter˘ záﬁil v
brance mistrovsk˘ch Karlov˘ch VarÛ, kdyÏ
ve finálové sérii ãeské extraligy zdolaly
RÛÏiãkovu Slavii.
Sázka na útok
âe‰i v Klotenu postupnû porazili v základní
skupinû Dány 5:0, Nory 5:2 a prohráli s Finy
3:4, i kdyÏ uÏ vedli 3:1, ale doplatili na
vysok˘ poãet vylouãen˘ch hráãÛ. A v dal‰í
skupinû také v Klotenu je rovnûÏ
nedisciplinovanost nejdﬁíve stála tûÏkou
prohru s Kanadou 1:5. Pak v‰ak trochu
optimismu pﬁinesla vítûzství nad
Slovenskem 8:0 a Bûloruskem 3:0. Ale
hlavnû to, Ïe se k muÏstvu pﬁipojily posily z
NHL v podobû útoãníkÛ Milana Michálka
ze San Jose Sharks (bratr uÏ vzpomínaného
obránce ZbyÀka) a zejména Patrika Eliá‰e
z New Jersey Devils. To v‰ak trenéra
RÛÏiãku nutilo k dal‰ímu dÛleÏitému
rozhodnutí. Eliá‰e musel dopsat na
soupisku na úkor osmého obránce. A co
ãert nechtûl, hned v úvodu stﬁetnutí se
Slovenskem se zranil Michal Barinka, a tak
zb˘vající zápasy muse l ãesk˘ celek odehrát
jen se ‰esti beky.

Zajiskﬁení ve tﬁech
V tom v‰ak kámen úrazu pﬁi ãtvrtfinále se
·védskem rozhodnû nebyl. Nevy‰lo to, na
co se za dan˘ch okolností nejvíce spoléhalo.
Tedy útok. Po druhé tﬁetinû âesko prohrávalo
0:2 po gólech Weinhandla, kdyÏ na trestné
lavici sedûli Rolinek s Michálkem a
Tarstroma. K tomu v‰emu v polovinû
poslední tﬁetiny ‰li âe‰i znovu do tﬁí, v tomto
pﬁípadû po vylouãeních BlaÈáka a Eliá‰e.
KdyÏ se v‰ak ve dvojnásobném oslabení
stalo nûco neuvûﬁitelného a âajánek sníÏil
na 1:2, jiskra nadûje pﬁece jen pﬁeskoãila.
Ale bohuÏel Îidlick˘ pálil pouze do bﬁevna
(pﬁedtím je‰tû za stavu 0:2 Eliá‰ pro zmûnu
do tyãe). A naopak pﬁi závûreãném tlaku
ãesk˘ch hokejistÛ brankáﬁ ·tûpánek
inkasoval od modré ãáry z hole Jonssona na
koneãn˘ch 3:1 pro ·védy.
Naprosto zniãen˘ Jágr
V‰ak také ·tûpánek zpytoval svûdomí:
“Jsem ze svého v˘konu zklamán. Vyãítám
si, Ïe jsem t˘mu nepomohl víc. V takovém
zápase se musí chytit nûco navíc. A jestli
jsem mûl jeden dobr˘ zákrok, za kter˘ mnû
lidi mohli zatleskat, tak je to asi hodnû. A tﬁetí
gól beru na sebe. Byla to moje chyba!” Do
zpûvu nebylo ani nejvût‰í legendû ãeského
hokeje Jaromíru Jágrovi: “KdyÏ jsem jel na
mistrovství svûta, mûl jsem pocit, Ïe muÏstvu
mohu pomoci. Ale v rozhodujícím zápase
jsem nepomohl. Urãitû ·védové byli lep‰í a
pﬁehráli nás. NemÛÏeme ﬁíct, Ïe bychom
mûli smÛlu.” K Jágrovi je v‰ak tﬁeba
objektivnû poznamenat, Ïe slab‰í v˘kon
podal pouze ve ãtvrtfinále, zatímco v dal‰ích
utkáních sv˘mi zku‰enostmi i umûním
spoluhráãe v˘raznû podrÏel. A za to, Ïe ve
sv˘ch sedmatﬁiceti po nároãné sezónû v
Omsku pﬁijel reprezentovat âeskou
republiku, je tﬁeba pﬁed ním smeknout! A dát
za pﬁíklad ostatním!!! Pﬁesto Jágr prohlásil:
“·ance, Ïe bych za rok hrál na zimních
olympijsk˘ch hrách ve Vancouveru je
minimální...”
Jen stﬁílet nestaãí
Asi nejsmutnûj‰í byl Vladimír RÛÏiãka, kter˘
pﬁemítal: “Zklamala nás útoãná fáze, na
kterou jsme nejvíc sázeli. KdyÏ dáte jen

jeden gól a je‰tû k tomu ve hﬁe tﬁi proti pûti,
nemÛÏete takov˘ zápas vyhrát. Nejvût‰í na‰í
slabinou bylo to, Ïe se útoãníci netlaãili pﬁed
branku soupeﬁe. ·védsk˘ gólman
Gustavsson mûl na v‰echny stﬁely ideální
v˘hled.” Pﬁitom ãe‰tí hokejisté stﬁelbou
ne‰etﬁili. Dokonce ·védy pﬁestﬁíleli vysok˘m
pomûrem 34:20! TakÏe kdo zápas nevidûl,
sotva v˘sledku uvûﬁí. Pﬁed Gustavssonem
v‰ak vût‰inou témûﬁ nikdo neclonil, neteãoval
a nedoráÏel. Pﬁitom právû takhle v
souãasném hokeji padá nejvíc gólÛ. Prostû
ãeskou snahu nebo spí‰e kﬁeã lze pﬁirovnat
ke starému rãení o tom, jak hluch˘ bu‰í do
vrat... RÛÏiãka rovnûÏ pﬁiznal: “Je to pro nás
velké zklamání. Navíc jsme v turnaji
neporazili Ïádné silné muÏstvo.”
Medailová doba zapomenuta
Teì je‰tû na skok ke SlovákÛm a k jejich
Ïalostnému vystoupení v Klotenu. Potom co
pouh˘ch tﬁináct sekund pﬁed koncem rozhodl
Barteãko o vítûzství 4:3 nad odvûk˘m
politick˘m rivalem Maìarskem, ale z
hokejového hlediska absolutním nováãkem
mezi ‰estnácti svûtov˘mi t˘my a zároveÀ
nejslab‰ím celkem leto‰ního ‰ampionátu,
oslavovali jako by celé mistrovství vyhráli...
JenÏe v následujících ãtyﬁech utkáních ode‰li
poraÏeni. S Bûloruskem 1:2 po
samostatn˘ch nájezdech, s Kanadou 3:7, s
Finskem 1:2 v prodlouÏení a s âeskou
republikou 0:8! Vyhráli pouze nad Norskem
3:2 a to je‰tû v prodlouÏení. Trenér Ján Filc
jen trpce konstatoval: “V‰em hokejov˘m
fanou‰kÛm v na‰í zemi se musím omluvit!”
Individuality Lubomíra Vi‰Àovského, Jozefa
Stümpla, Mariana Gáborika nebo Richarda
Zedníka (na nûho se za neúãast Slováci
nejvíc zlobili) chybûly stejnû jako ãeské, o
nichÏ byla ﬁeã. Ov‰em v pﬁípadû Slovenska
by to ani tak zﬁejmû Ïádn˘ zázrak nebyl...
Urãitû v‰ak leto‰ní opory typu Lubo‰e
Barteãka, Andreje Sekery ãi Marcela Hossy
mûly hodnû daleko k partû kolem Petera
Bondry, Miroslava ·atana nebo Îigmunda
Pálffyho, která v první pûtiletce nového
milénia zkompletovala medailovou sbírku
ze ‰ampionátÛ - v Petrohradû 2000 stﬁíbro,
v Goteborgu 2002 zlato a v Helsinkách 2003
bronz...

Jde to i bez mantinelÛ
A tak kdo pozornû sledoval závûreãné boje
‰ampionátu v Bernu, nemohl se divit, Ïe se
odehrály bez âechÛ a SlovákÛ. NejenÏe
nejlep‰í t˘my pﬁedvádûly hokej v nejvy‰‰ím
tempu a pln˘ agresivity, ale navíc se jejich
borci nevybíjeli ve hﬁe po mantinelech a ani
rohy kluzi‰tû pﬁíli‰ nepotﬁebovali. ·védové
nakonec získali bronz, kdyÏ v semifinále
podlehli Kanadû 1:3 a v boji o tﬁetí místo
zdolali USA 4:2. Ov‰em znovu se potvrdilo,
Ïe dne‰ní hokejov˘ svût má dvû velmoci.
Kanadu a Rusko, které si v semifinále, byÈ
po velké bitvû, poradilo s celkem USA 3:2.
Nebo spí‰e v opaãném poﬁadí Rusko a
Kanadu. ProtoÏe Rusové v repríze loÀského
finále z Quebeku zásluhou skvûlé kondice,
perfektní taktiky i brilantní kombinace, která
staromilcÛm pﬁipomínala éru Petrova,
Charlamova a Michajlova, znovu zvítûzili
nad javorov˘mi listy, tentokrát 2:1. Kanaìany
sice pﬁivedl ve druhé tﬁetinû do vedení
Spezza, ov‰em je‰tû do druhé pﬁestávky
vyrovnal Saprykin a v závûreãném dûjství
Radulov pojistil zlatou obhajobu. A nejen
bernskou Postfinance Arénou, ale cel˘m
hlavním mûstem ·v˘carska se mohla aÏ do
ranních hodin naplno rozeznít pravá ruská
Kalinka. I proto, Ïe Rusko jako nástupnick˘
stát Sovûtského svazu vybojovalo titul uÏ po
pûtadvacáté, zatímco kolébka hokeje jich
má na svém kontû “jen” ãtyﬁiadvacet.
Tvrdá konkurence NHL
DÛvod znovu vzkﬁí‰ení ruského hokeje je
nad slunce jasn˘. Kontinentální hokejová
liga KHL stále více jak sportovnû, tak
ekonomicky, konkuruje kanadsko-americké
NHL. Patrné je to i pﬁi pohledu na profil
nejvût‰ích hvûzd staronov˘ch ‰ampiónÛ.
Ilja Kovalãuk sice obléká dres Atlanty
Thrashers, ale Oleg Saprykin CSKA Moskva,
Vitalij ArÈu‰ov Metalurgu Magnitogorsk a
Oleg Tverdovskij s autorem rozhodující
finálové trefy Alexandrem Radulovem
Salavatu Julajev Ufa. Bude trenér sborné
Vjaãeslav Bykov strojvÛdcem nové
nepﬁemoÏitelné ma‰iny, jako byli v
nejslavnûj‰ích dobách sovûtského hokeje
jeho pﬁedchÛdci Anatolij Tarasov a Viktor
Tichonov?
***

