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Leto‰ní ceny Václava a Dagmar Táborsk˘ch budou udûleny v Plzni
Jako v minul˘ch deseti letech i letos budou na‰e noviny
jako mediální partner na plzeÀském filmovém festivalu
Finále. Za tu dobu se nám podaﬁilo dostat tento festival
do povûdomí ãtenáﬁÛ, kteﬁí vûdí o tom, Ïe kromû
karlovarského festivalu existuje i plzeÀsk˘ festival,
kter˘ se v˘hradnû zab˘vá ãesk˘m, popﬁípadû
slovensk˘m, ãi ãeskoslovensk˘m filmem. Letos budeme
na festivalu jiÏ po jedenácté a nûkolik rokÛ tam bude s
námi i filmaﬁ Václav Táborsk˘. Málokdo ví, Ïe Václav
Táborsk˘ pﬁed ãasem vytvoﬁil dvû nestatutární ceny a
to Cenu Dagmar Táborské (60 000 Kã) za
nejoriginálnûj‰í film autorky do 35 let a Cenu Václava
Táborského (rovnûÏ 60 000 Kã) za nejlep‰í
dokumentární film autora/autorky do 35 let. O udûlení
cen rozhodne porota Finále. Obû ceny budou pﬁedány
pﬁi závûreãném veãeru v Plzni. Jedním z dÛvodÛ, proã
jsou letos ceny pﬁedávány v Plzni je, Ïe Václav Táborsk˘
jako vysoko‰kolsk˘ profesor ví, jak obtíÏné je pro mladé
filmaﬁe získat finanãní prostﬁedky na své projekty a jak
jsou takové nadace dÛleÏité pro rozvoj filmového umûní
a, v âR na rozdíl od Kanady se stále spoléhá na to, Ïe
by to mûl dûlat stát, kter˘ velice ãasto hraje roli mrtvého
brouka. Zatímco jiÏ úspû‰ní umûlci pﬁedpokládají, Ïe
podporu mlad˘ch umûlcÛ by mûla b˘t záleÏitostí státu,
v˘sledkem tohoto ping-pongu je, Ïe mladí filmaﬁi jsou
vût‰inou bez prostﬁedkÛ. Tûsnû pﬁed odjezdem z
Toronta jsme proto poloÏili Václavu Táborskému nûkolik
otázek:
ABE: Jak se tû‰í‰ na leto‰ní Finále?
VT: Já tu PlzeÀ mám stra‰livû rád, protoÏe to je
pﬁehlídka v‰ech celoveãerních filmÛ, které se za poslední
rok udûlaly. TakÏe si doplním znalosti.
ABE: Tvoje nadace je zamûﬁená na dokumentární
film, kter˘ z nich na tebe udûlal vloni nejvût‰í
dojem?

Václav Táborský podpisuje svou knihu na plzeňském festivalu Finále

Foto: Finále

VT: Mû zaujal film Ghetto jménem Baluty z polského nic nevûdûl. Doufám, Ïe kdyÏ se jedná o Filmov˘
LodÏe, kde se popisuje minulost i souãasnost, osudy festival s mezinárodní porotou, Ïe se alespoÀ lidi dovûdí
lidí natoãen˘ v roku 2008. Je to velice dobré a zajímavé. nûco o této nadaci z ãesk˘ch médií.
Ale‰ Bﬁezina
Nevím, proã zÛstal neocenûn˘, ale v Plzni bylo
***
dokumentÛ skuteãnû hodnû a já nevidûl v‰echny.
ABE: A na kter˘ film jsi zvûdav˘ letos?
VT: Já chci vidût v‰echny, ale obzvlá‰È jsem zvûdav˘
na celoveãerní debut Jitky Rudolfové Zoufalci, která
vyhrála první Cenu Dagmar Táborské pﬁed pûti léty za
vynikající dokument, kter˘ tehdy udûlala a tak jí fandím.
ABE: Jak je to právû s tímto ocenûním a vÛbec s
nadacemi?
VT: Nadace je pro mladé lidi a má podporovat filmy
mlad˘ch tvÛrcÛ. JenÏe FAMUfest, kde byly ceny aÏ
doposud udûlovány, organizuje kaÏd˘m rokem jiná
skupina studentÛ. Nová skupina pak není dost dobﬁe
informovaná o tom, co bylo a muselo se to kaÏdoroãnû
znovu vysvûtlovat. Chtûli jsme to proto posunout na
profesionální rovinu, ale pﬁi tom zÛstaneme u toho, Ïe
ceny budou urãeny pro mladé. Cena Dagmar Táborské
byla udûlována autorce do 35 let za nejoriginálnûj‰í
film, ale v Plzni to bude za nejoriginálnûj‰í dokument.
Tam jsou dvû poroty, jedna je pro hran˘ film a druhá pro
dokumenty. Na FAMU to bylo tak, Ïe to nûkdy vyhrál
animovan˘ film, jindy hran˘ film nebo dokument. Cena
Tak tedy z jakého období snímek pochází:
s m˘m jménem jiÏ bûÏí také nûkolik let za nejlep‰í film
a) pﬁed r. 1989, jde o dávnou a pﬁekonanou historii
nebo dokument autora ãi autorky do 35 let.
b) z 90. let, jde o doznívající minulost
ABE: Nebyl v minul˘ch letech problém, Ïe to bylo
c) ze souãasnosti, jde o politick˘ folklór nebo hrozbu
urãeno hlavnû pro FAMU?
demokracie?
VT: Skuteãností je, Ïe vût‰inu cen získají absolventi
M. Petr, Hradec Králové
filmov˘ch ‰kol nebo studenti filmov˘ch ‰kol. Problém
***
byl v tom, Ïe pokud to bylo na FAMU, tak nikdo o tom
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Online kurz ãeského jazyka

Kanadská mozaika

Pro v‰echny zájemce, kteﬁí by se chtûli nauãit základÛm ãe‰tiny z pohodlí domova
nebo si zopakovat a roz‰íﬁit své znalosti je k dispozici nov˘ online kurz ãeského
jazyka na www.myczechonline.com, první zku‰ební lekce je zdarma!
A new online course of Czech language is available at www.myczechonline.com
<http://www.myczechonline.com> for all interested to learn Czech or to practise
their grammar and vocabulary. First lesson is free!
Petra Klobusiakova - Third Secretary
Embassy of the Czech Republic

Ministr pﬁedstavil nov˘
imigraãní zákon

âeská adresa: ABE/âIÎINSKÁ
·tefánikova 387, 500 11 Hradec Králové 11
Tel.: 491 020 362
Fax: 274 770 929
ISSN 1186-9283 (Print)
ISSN 1923-1784 (Online)
Advertising rates: 22.00 per inch/col.
$ 1.65 CDN per line/col.
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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 10:00. 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: 10:45.
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.

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:
15. kvûtna 2010 v 10:00.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 15. kvûtna 2010 v 17
hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School,
7272 Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: 16. kvûtna 2010 v 11 hodin.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
Bude oznámeno.. Podrobnosti Jan Mí‰ek,
tel. 905-563-8547

Kanadsk˘ ministr pro obãa nství a

George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street

pﬁistûhovalectví Jason Kenney minul˘ t˘den
pﬁedstavil parlamentu novelu imigraãního
zákona, která by mûla zmûnit azylovou politiku
Kanady. Reforma systému, jenÏ dle ministra
pro obãanství a pﬁistûhovalectví pﬁestal
fungovat, zahrnuje napﬁíklad rychlej‰í proces
rozhodování azylového ﬁízení, moÏnost
odvolání zamítnutého Ïadatele s novou
evidencí ke svému pﬁípadu, právní oznaãení
zemí tzv. bezpeãného pÛvodu a dal‰í zmûny
vedoucí k zefektivnûní imigraãního systému.
Ministr dodal, Ïe „reforma by mûla zv˘‰it
podporu uprchlíkÛm, kteﬁí ochranu opravdu
potﬁebují a zároveÀ by mûla odradit
nepodloÏené azylové Ïádosti zatûÏující ná‰
systém.“ Aktuálnû prÛmûrná ãekací doba
jednotliv˘ch pﬁípadÛ je 19 mûsícÛ a právû tuto
dobu chce ministr Jason Kenney zkrátit na 60
dní. Momentálnû na vyﬁízení Ïádosti o azyl v
Kanadû ãeká 60 tisíc uprchlíkÛ. V˘‰e uvedené
reformní zmûny by Kanadû pomohly nav˘‰it
poãet pﬁijat˘ch uprchlíkÛ roãnû o 2 500 na
celkov˘ch 14 500 osob roãnû. Ministr chce v
rámci pﬁipravené reformy nav˘‰it i rozpoãet
asistenãního programu, kter˘ uprchlíkÛm
pomáhá zaãlenit se do kanadské spoleãnosti.
Kanada v roce 2009 schválila 42 % Ïádostí o
azyl, coÏ z ní ãiní po Spojen˘ch státech (45 %
schválen˘ch Ïádostí) druhou nejaktivnûj‰í
zemi v poãtu pﬁijíman˘ch azylantÛ.
www.cic.gc.ca
***
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Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny do 14. ãervna 2010:

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 Dﬁíve, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Steeles Avenue West a Dufferin Street)

__________
Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 20:00 do 22:00 hodin

Prostná, aerobik, posilování
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street)
Informace: Haná Jurásková (905) 838-2541
__________

Rekreaãní volejbal muÏÛ a Ïen
se hraje kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin

Ivo Sypták (416) 656-0490
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

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, sobota: 10:00-13:00.

Tel.: 416-439-0792
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.

22.4. (ãt) 19:00
Emigrace SlovákÛ do Kanady
Restaurace Praha Masaryktown
Benefiãní veãer pro Novou vizi
***
24.4, (so) 18:00
Jarn˘ ples
V˘chodná dancers
Kostol sv. Cyrila a Metoda
5255 Thornwood Dr., Mississauga
905/819-9637, 416/806-4420
***
25.4. (ne) 14:00
Valná hromada MMI, Prague Restaurant,
450 Scarborough Golf Club Rd.
***
25. 4. (ne) 15:00 a 20:00
KaÏdou stﬁedu
“Mysteriously Yours” - Mystery Dinner
Theatre, 2026 Yonge Street, Toronto
***
25.4. (ne) 17:00
Lenka Lichtenberg with Bohemia Band
Prague Restaurant,
450 Scarborough Golf Club Rd.
***
30.4. (pá) 19:00, 1.5. (so) 19:00
2.5. (ne) 16:00
AlÏbeta Hrozná a Loì Svet
Slovenská mladá scéna
Hala kostela sv. Václava
***
1.5. (so) 11:30
âesk˘ sen -âesk˘ dokument
Isabel Bader Theatre, Toronto
Hot Docs Film Festival
***
1.5. (so) 16:30
Osadne - Slovensk˘ dokument
Cumberland 2 Cinema, Toronto
Hot Docs Film Festival
***
3.5. (po) 14:00
Osadne - Slovensk˘ dokument
Innis Town Hall, UofT, Toronto
***
3.5. (po) 20:00
Slovenská Sinfonietta ze Îiliny
pod vedením Kerry Strattona
Glenn Gould Studio,
250 Front St. W., Toronto

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
14. 4. 2010 v 15:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
6. 5. 2010
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Nov˘ ãesk˘ název byl vybrán také na základû
v˘sledkÛ internetového dotazníkového
prÛzkumu mezi dosavadními úãastníky tohoto
16. dubna 2010 se na pÛdû Univerzity Hradec programu. Program má nov˘ profil na sociální
Králové uskuteãní jednodenní tradiãní setkání síti Facebook pod názvem ZaÏijte Kanadu.
kanadistÛ z âeské republiky a Slovenska. Informace o tomto programu najdou zájemci
Cílem neformálního setkání, jeÏ se koná pod
zá‰titou J. E. Valerie Raymond a zahájí ho
rada velvyslanectví pro politické, ekonomické
a akademické otázky Alex McNiven, je
poskytnout informace o v˘voji kanadsk˘ch
studií v na‰em regionu (zejména o novinkách
Stﬁedoevropské asociace kanadsk˘ch studií),
a o moÏnostech vládních grantov˘ch
programÛ. DÛleÏitou souãástí setkání budou
také prezentace odborn˘ch pﬁíspûvkÛ.
www.uhk.cz
***

10. setkání ãesk˘ch
a slovensk˘ch kanadistÛ

Mobilita mládeÏe mûní název
na ZaÏijte Kanadu
Od 10. dubna leto‰ního roku se mûní ãesk˘
název programu mobilita mládeÏe
umoÏÀujícího na základû bilaterální dohody
mezi ãeskou a kanadskou vládou aÏ roãní
pracovní, cestovní a studijní pobyty mlad˘ch
lidí v druhé zemi. Program, jehoÏ se letos
mÛÏe zúãastnit aÏ 1 200 âechÛ ve vûku 18 35 let, se novû jmenuje ZaÏijte Kanadu. Od
zaãátku leto‰ního roku platí nov˘ anglick˘ a
francouzsk˘ název, International Experience
Canada/Expérience internationale Canada.

âeská centrála
cestovního ruchu

na webov˘ch stránkách velvyslanectví i na
profilu Facebook. Na obou místech mohou
také zájemci pﬁípadnû klást otázky, e-mail:
experience@canada.cz. www.canada.cz
Pﬁipravuje
Kanadské velvyslanectví v Praze
***
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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.

zaji‰Èuje propagaci a
marketing âeské republiky jako
atraktivní turistické destinace
na kanadském trhu.
Pro více informací kontaktujte
CzechTourism Kanada:
2 Bloor Street West Suite 1500
Toronto, Ontario M4W 3E2
Tel.: 416/363-9928
Fax: 416/972-6991
E-mail: info-ca@czechtourism.com
www.CzechTourism.com

Slovak House
Slovak Infocentre
8 Clarence Square,
Toronto
Otvoreno: Streda 15:0017:00
Tel.: 416/689-9889
E-mail:
info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org
âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE
909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

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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Konec jednoho konzulátu
Mûsíc bﬁezen nebyl letos k na‰í kanadské
krajanské komunitû laskav˘. ¤ada pﬁátel,
kter˘m jsme tento bﬁezen dali poslední
sbohem, byla nûjak del‰í neÏ jiná léta. V
poslední leto‰ní bﬁeznov˘ den se nás pûkná
ﬁádka se‰la v Montrealu na pohﬁbu trochu
odli‰ném: zemﬁel nám konzulát. A nebyl to
jen tak v‰elijak˘ konzulát. Ne Ïe by jich âeská
republika a pﬁedtím âeskoslovensko mûlo v
Kanadû tolik. Ale montrealsk˘ konzulát byl
spjat˘, zvlá‰È s ãeskoslovenskou historií,
daleko tûsnûji neÏ b˘vá u konzulátÛ zvykem.
To ale platí nejen o konzulátu, ale o Montrealu
vÛbec: v roce 1924 emigranti z
âeskoslovenska, pﬁeváÏnû Slováci, v
Montrealu zaloÏili âeskoslovensk˘ podpÛrn˘
spolek; v roce 1929 tam zaãaly vycházet dva
slovenské ãasopisy, Slovenské bratrstvo a
Kanadské noviny; od tﬁicát˘ch let aÏ do
separatistického vzplanutí v Quebecu
Montreal byl moÏná nejv˘znamnûj‰ím
stﬁediskem âechÛ a SlovákÛ v Kanadû.
Nejv˘mluvnûj‰í dÛkaz o v˘znamu Montrealu
podala mnichovská krize: nejvût‰í protest proti
Mnichovu zorganizovali právû montreal‰tí - 2.
ﬁíjna 1938 (datum, ke kterému se vrátíme) se
jich se‰lo na demonstraci na 4000. PonûvadÏ
Montreal je v˘znamn˘m stﬁediskem i dnes,
zmíním se - vedle ústﬁední události, vztahující
se k tématu této ãrty - z pozdûj‰í ãinnosti na‰í
krajanské skupiny jen o tﬁech záleÏitostech,
které mi nûjak zacinkaly na srdce: slavné
bazary, nejen proto, Ïe jejich v˘tûÏek byl
vûnován na podporu nemocn˘ch a
potﬁebn˘ch, ale i proto, Ïe u jejich kolébky stál
nezvykl˘ kmotr: voják, generál Václav Vlãek;
Klub seniorÛ, hlavnû proto, Ïe ho zaloÏil a
dlouhá léta ﬁídil prakticky nezniãiteln˘ Václav
Pavelka, kter˘ nakonec zemﬁel v roce 2002
ve vûku sto jeden a pÛl roku; a kardinál Josef
Beran, ﬁezající s Otcem Bohuslavem Janíãkem
dﬁíví na táboﬁe Host˘n.

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

5,34 CDN $
18,72 Kã
1,35 CDN $
0,74 EURO
1,00 CDN $
1,00 US $

Universal Currency Converter - 9. 4. 2010

1 CDN $
1 EURO
1 US $

18,78 Kã
25,21 Kã
18,81 Kã

âNB - 9. 4. 2010

Integrated Medicine Clinic
Some of the medical services
we provide
Registered Massage Therapy
Craniosacral Therapy
Lymphatic Drainage (CDT)
Lymphoma Treatment
Hot Stone Massage
Low Level Intensity Laser
Naturopathic Medicine
Acupuncture
Chiropractic Treatments
Relationship Issues and Psychoterapy

Nûkteré soukromé poji‰Èovny
hradí nûkteré vybrané léãby
2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke
(at Islington Avenue)
Tel.: 416/823-1165
E-mail: rmt-yyz@integratedmedicine.ca

www.integratedmedicine.ca

2. ﬁíjna 1938 se v Montrealu stala událost,
která mi pﬁipadá ãesky mile nápaditá: je v ní
element odvahy, moÏná i echo ze ·vejka (to
nejjemnûj‰í, jaké ·vejk mÛÏe vyvolat), ale
pﬁedev‰ím mimoﬁádná bystrost. Vím, Ïe
nûkteﬁí mluví o hrdinství, ale to se mi nezdá.
Jak uÏ jsem se nûkde zmínil, odmítnout
uprostﬁed Kanady vydat nûkolika náckÛm
konzulát, kdyÏ kolem sebe máme ãleny Sokola
a elitní kanadské policie, mnû nûjak hrdinstvím
nezavání - okamÏik totiÏ pro hrdinství nedodal
potﬁebn˘ materiál. (Nûco jiného by b˘valo
bylo, kdyby nûkdo odmítl Hitlera vpustit na
PraÏsk˘ hrad). Ale pﬁíbûh se mi jeví jako

geniální reakce na drzost Hitlerov˘ch
diplomatÛ, kteﬁí ve své nadutosti usoudili, Ïe
Mnichovem v‰ecko ãeskoslovenské se stalo
majetkem tisícileté ﬁí‰e a tak si za‰li na
ãeskoslovensk˘ generální konzulát vyklidit
dosavadní obyvatele a pﬁevzít klíãe. Zﬁejmû
se dobﬁe neinformovali, s k˘m mají tu ãest. A
tak kdyÏ pﬁi‰li na ãeskoslovensk˘ konzulát,
na‰li tam pana generálního konzula Dr. Fr.
Pavláska obklopeného ãleny Sokola a
kanadské elitní policie, z nichÏ nikdo neprojevil
sebemen‰í touhu nûmeck˘m diplomatÛm
vyhovût. A tak jim nezbylo neÏ odtáhnout jako
zpráskaní psi. (Ono se to o psech ﬁíká je‰tû

Budova českého konzulátu v Montrealu osiřela a je bez vlajek
Zaslal: L. Křivánek-Montreal

jinak, ale o lidech se to nûjak nehodí). Co chci
ﬁíct je, Ïe vítûzství Dr. Pavláska a jeho skupiny
moÏná není moÏno srovnat s vítûzstvím u
Zborova, ale bylo to podivuhodné vítûzství
vtipu nad sílou, akt, kter˘ si zaslouÏí ãestné
místo v análech ãeskoslovenské diplomacie.
A je to PavláskÛv konzulát (ten historick˘, ne
barák), s nímÏ jsme se 31. bﬁezna louãili. To
louãení - stejnû jako to symbolické o dva dny
pozdûji - v mediích zaznamenal montrealsk˘
Ladislav Kﬁivánek. Pan Kﬁivánek napﬁed dûlal
v‰ecko moÏné i nemoÏné (mezi jeho mnoha
pomocníky byla i 96 letá Anka Votická, která
sebrala 51 podpisÛ proti zru‰ení konzulátu),
aby k louãení nedo‰lo. I poslední generální
konzulka, Ing. J. Jeslinková o konzulát
bojovala v‰emi slu‰n˘mi zbranûmi, které jí
byly k dispozici (ta, kterou pouÏil její dávn˘
pﬁedchÛdce, jí k dispozici nebyla). S
pﬁítomn˘mi se rozlouãila dÛstojn˘m a
civilizovan˘m projevem, kdyÏ pﬁedtím pﬁedala
medaile a ocenûní za dlouholetou práci pro
dobré jméno âeské (a pro vût‰inu i
âeskoslovenské) republiky, Josefu Janíkovi,
Emû Ko‰acké, Ladislavu Kﬁivánkovi, Líbû
Prá‰ilové, Standovi Skálovi, Olze Velanové a
Ance Votické. RÛÏenû Raichmanové a Aloisi
Voglovi byly medaile a ocenûní pﬁedány pﬁed
vánoci.
Veãírku na rozlouãenou se zúãastnili
slovensk˘ honorární konzul Ing. Dezider
Michaletz s chotí, Prof. Dr. T. J. Pavlásek (syn
gen. konzula a pozdûji ãs. velvyslance, Dr.
Franti‰ka Pavláska). Z Toronta pﬁijeli Zuzana
Hahn a autor této ãrty.
Josef âermák
***
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Tulák po hviezdách

Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

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

Dr. Petr
Munk

Roman Kozák, Zuzana Martinková a Bea Lábiková v Tuláku po hviezdách

Ironií koláÏe o Milanu Rastislavu ·tefánikovi,
kterou jsme mohli vidût minulou nedûli v
Toronto Centre for the Arts bylo, Ïe
slovensk˘ velvyslanec Stanislav Opiela se
nemohl pﬁedstavení zúãastnit, protoÏe se
ve stejnou dobu konala smuteãní vzpomínka
na
polského
prezidenta
Lecha
Kaczynského, kter˘ se stal rovnûÏ obûtí
letecké katastrofy, a to o 91 let pozdûji.
Stalo se tak ‰est let po smrti makedonského
prezidenta Borise Trajkovského, kter˘
zemﬁel, kdyÏ jeho letadlo pﬁistávalo v mlze
poblíÏ Mostaru. Tﬁi politici, tﬁi letecké
katastrofy, tﬁi tragédie.
·tefánik zemﬁel v 39 letech, kdyÏ se vracel
z exilu domÛ a celkem pÛsobivû zaznûlo

pﬁirovnání s MojÏí‰em, kter˘ rovnûÏ
nevstoupil do zaslíbené zemû. Bûhem
veãera bylo vyzdviÏeno ·tefánikovo
pﬁátelství s T. G. Masarykem pﬁi zaloÏení
âeskoslovenska a jeho orientace na Francii.
Ivan Rázl zazpíval, jak on sám ﬁíká, nûkolik
písní v moravské francouz‰tinû a Ivan Zná‰ik
se pokusil celou tuto mozaiku spojit slovem.
Mohli jsme vidût ﬁadu diapozitivÛ, na videu
jsme vidûli vzpomínku svûdkÛ na
manifestaci, která se konala na Bradle v
roce 1968. Byla to jedna z prvních aktivit
památného roku, kter˘ se skonãil pﬁedãasnû
21. srpna. Zuzana Martínková a Roman
Kozák mûli nûkolik divadelních scének ze
Ïivota politika, generála, astronoma a

Vtedy

ãi v‰etko skonãí, iba na‰e túÏby nie?
âi vystúpime z tela ako zo ‰iat?
âi vrátime sa na nebeskú postaÈ?
Hºadím na nás, ach akí sme krehkí
a ako vedieme si svoje veãné spory
o pravdu, o právo, o prvenstvo - pred k˘m?
âi nie sme v‰etci bratia z diaspory?
Vyvrhni zo svetiel a jasu
pod peãaÈou Chronosu a ãasu
Jurko Joná‰- v˘ber z básní
***

âi sa nieão po nás zdedí?
Obedárik na obedy
dedov denník po spovedi
babkin noãník odpovedí
a str˘kove bru‰né vredy?
Radujte sa, Vy v‰evedi
za nálepkou prísnej vedy
anjel smrti ticho sedí
aniel bled˘ na‰ej biedy
V‰etci ão sme v smrtnej sedi
na svet pri‰li, na v˘zvedy
Tenebrae spieva koledy:
Dobrú noc
uÏ naposledy

***
Odpoãinutie
Requiem Aeternam dona eis Domine
v modlitbe keì láska so súcitom spoãinie
aj dych sa spomalí a pominie
Zrazu cítim mocnú krehkosÈ Ïivota
v srdci núdzno, v du‰i jemná clivota
Requiem Aeternam dona eis Domine
aÏ rozhodnú o vine a nevine

Juraj Jonáš

filosofa. Recitaci doplnili Du‰an Tóth a SoÀa
Almanová.
Co je vÏdy poÏitkem pﬁi takovém
pﬁedstavení je saxofon a klavír Bey Labíkové.
S citlivostí doplnila hudbou mluvené slovo.
Pﬁi minulém pﬁedstavení na tomto místû
vystupoval se souborem Kanadské
základiny pre umenie a divadlo a Divadlem
poézie pod zá‰titou Úradu pre Slovákov
Ïijúcich v zahraniãí a Slovenskokanadského spolku M. R. ·tefánika Juraj
Joná‰, kter˘ nedávno zemﬁel a tak jemu byl
vûnován závûr pásma a báseÀ ·tefana
Îáryho Bradlo.
abe
***

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

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

Tel.: 416/533-0005

JURAJ JONÁ·
1956 - 2010
Jurko bol zvlá‰tny ãlovek. ·íril okolo seba
radosÈ, dobr˘ pocit a pohodu. Poãítaãov˘
programátor, básnik, hudobník, herec. Taká
tro‰ku renesanãná osobnosÈ. Na pohrebe
sme sa z rabínov˘ch slov dozvedeli, Ïe len
vyvolení umierajú na ‰ábes a e‰te k tomu
poãas pesachu. Kráº Dávid bol jedn˘m z
nich. Jurko ìaº‰ím.
Neviem k˘m boli vyvolení iní, ktorí skonali
poãas takto umocnen˘ch sviatkov, Jurka sme
si v‰ak vyvolili my sami, jeho priatelia a
kamaráti. Preto len ÈaÏko hovoriÈ o akejsi
definitívnej rozlúãke, ãi odchode navÏdy.
Jurko s nami zostáva a Ïije. PretoÏe s ním je
dobre.
***
Z reãi nad hrobom: AÏ priãasto musíme
ãeliÈ smutn˘m faktom, Ïe ºudia, ktor˘ch mame
radi, odchádzajú na veãnosÈ. Najhor‰ie je, ak
sa tak stane predãasne. Ktosi múdry raz
povedal: âo dáva zmysel Ïivotu, dáva ho i
smrti.
V Jurkovom prípade to v‰ak neplatí. Ak bohom
obdaren˘, nadan˘ ãlovek odíde mlad˘, je to
skôr kruté, ako zmysluplné.
Iba, ak by bol pozemsk˘ Ïivot len prechodom
do inej, nebeskej kvality. Ak je to tak, tak
urãite vieme, Ïe tam kde teraz Jurko je rozdáva
rovnakú radosÈ, ako to robil cel˘ svoj
pozemsk˘ Ïivot.
Ivan Zná‰ik a kamaráti
***

Rosti
Brankovsky
Broker
Jedineãné sluÏby
Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Pro kupce:
denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
finanãní asistence.
Jsem tu pro vás!

Sutton Group-Bayview Realty Inc. Brokerage
416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com
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âerné skﬁíÀky vydaly
svûdectví, pol‰tí piloti byli
vãas varováni
Smolensk-právo-(a‰, Novinky.cz, mcm)-Piloti
letounu Tu-154 s polsk˘m prezidentem
Lechem KaczyÀsk˘m pﬁed sobotním pádem
na leti‰ti u ruského Smolenska dostali vãas
informace o ‰patném poãasí i doporuãení
vyuÏít záloÏní leti‰tû.
„V˘strahy o nepﬁízniv˘ch podmínkách byly
pﬁedány vãas a posádka je dostala,“ ﬁekl
místopﬁedseda ruské vlády Sergej Ivanov
poté, co byla vãera nalezena druhá ãerná
skﬁíÀka se záznamy z havarovaného letadla.
Letoví kontroloﬁi pak vyz˘vali posádku,

aby letûla do bûloruského Minsku, ruského
Vitebsku nebo do Moskvy, kde byly
povûtrnostní podmínky pﬁíznivûj‰í.
Pavel Plusin, kter˘ byl na ﬁídící vûÏi, si v
rozhovoru pro rusk˘ server Life.ru stûÏoval
na jednání posádky - kapitána Arkadiusze
Protasiuka (36) a druhého pilota Roberta
Grzywy (36), kteﬁí mûli nalétáno pﬁes dva
tisíce, resp. 3500 letov˘ch hodin.
Chtûli opakovat pokusy o pﬁistání, i kdyÏ
jim vûÏ ﬁíkala, aby letûli na náhradní leti‰tû.
Odpovûdûli, Ïe tentokrát, jestli nepﬁistanou,
poletí na náhradní leti‰tû.
Dispeãer nabízel Moskvu nebo Minsk. To
by ale Poláci asi nestihli pietní akt v Katyni.
Smolenské leti‰tû Severnoje nebylo za
daného poãasí vhodné k pﬁistání.
Rusk˘ kosmonaut a pilot Magomed
Talbojev, kter˘ ho zná, o nûm listu Gazeta
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Wyborcza ﬁekl: „Byl jsem tam mnohokrát. Je
tam ne moc dobrá ranvej dlouhá 1600 metrÛ.
Podle mezinárodní klasifikace je to leti‰tû
druhé kategorie. Za ‰patn˘ch meteorologick˘ch podmínek se hodí spí‰ pro stíhaãky
neÏ pro tûÏké dopravní stroje.“
Talbojev zdÛraznil, Ïe na leti‰ti chybí
pﬁedev‰ím moderní vybavení: „Není tam
nejmodernûj‰í navádûcí aparatura. Pﬁistávat
se tam dá, kdyÏ je dolní základna oblaãnosti
v˘‰e neÏ ve sto metrech a dohlednost
nejménû 1000 metrÛ.“
Pﬁi plánovaném pﬁistání ale padala mlha a
viditelnost byla jen ãtyﬁi sta metrÛ.
To neumoÏÀuje zavãas korigovat smûr
letu. Tupolev pﬁi osudném pokusu o pﬁiblíÏení
letûl pﬁíli‰ nízko a asi padesát metrÛ mimo
osu ranveje.
Pﬁi posledním pokusu navíc nedodrÏovali
pﬁedepsanou proceduru pro pﬁistání na
daném typu leti‰tû: Zpoãátku informovali,
pak pﬁestali poskytovat jakékoli informace.
„Nehlásili ani, v jaké jsou v˘‰ce.“ To je
pﬁitom povinnost posádky. Plusin proto
nemûl Ïádné údaje o v˘‰ce letu. Podle
Plusina navíc nikdo z nich neumûl dobﬁe
rusky.
Talbojev zdÛraznil, Ïe v Rusku má vûÏ
mnohem vût‰í rozhodovací práva neÏ na
Západû, kde má hlavní slovo posádka.
Chyba ale mohla b˘t na stranû politikÛ, kteﬁí
mohli posádku tlaãit, aby pﬁistála na leti‰ti
Severnoje. Talbojev pﬁi té pﬁíleÏitosti uvedl,
Ïe Boris Jelcin jednou nutil pilota dvûstûpadesátitunového Ilju‰ina Il-96, aby pﬁistál
za zcela nevhodn˘ch podmínek.

MoÏn˘ tlak ze strany prezidenta, kter˘ mûl
v létû 2008 konflikt s pilotem vládního
speciálu, jehoÏ chtûl pﬁimût pﬁistát v Tbilisi,

Kanadsk˘ premiér Stephen Harper s polsk˘m
prezidentem Lechem Kaczynskim na setkání
NATO v Rize 27. 11. 2006.

naznaãuje i skuteãnost, Ïe piloti se pokusili
na leti‰ti dosednout ãtyﬁikrát; vût‰inou se
pﬁistávací manévr po druhém pokusu vzdá
a letí se na náhradní leti‰tû.
B˘val˘ stíhací pilot Aleksej Koroãnin, kter˘
pÛsobí jako energetik na smolenském leti‰ti,
ﬁekl listu Gazeta Wyborcza: „Pol‰tí piloti
vedli stroj dolÛ pozvolna, s pﬁesností
hodináﬁe. Chybûla jim jen v˘‰ka. Kdyby
letûli o 10 ãi 15 metrÛ v˘‰e, úspû‰nû by
pﬁistáli. Problém je v tom, Ïe nemûli pﬁistávat
za takové mlhy.“
Technickou závadu jako moÏnou pﬁíãinu
katastrofy odborníci na základû údajÛ ze
skﬁínek vylouãili. Oznámil to Aleksander
Bastrykin, ‰éf ruské vy‰etﬁovací komise.
***

Nokturna

Dvû hospody na jednom rohu naproti AGO
(Dundas a McCaul)

v místû, kde je piva jako ‰afránu!

Na pípû jsou desítky evropsk˘ch piv a mezi nimi

Pilsner Urquell a Czechvar!
K tomu jídlo po cel˘ den
Otevﬁeno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Village Idiot Pub

Sin&Redemption

126 McCaul St.
Toronto, Ontario M5T 1W2
Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca
www.villageidiotpub.ca

136 McCaul ST.
Toronto, Ontario M5T 1W2
Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca
www.sinandredemption.com
***

***

Poslední vystoupení skupiny Jirky Grosmana na Nokturnech 11. dubna 2010 bylo
v˘znamné ze dvou dÛvodÛ. Za prvé ukázalo opût (po kolikáté?) naprosto vynikající
úroveÀ jejího vedoucího Jirky Grosmana a jeho obdivuhodnû ‰Èastnou ruku pﬁi
v˘bûru hudebníkÛ. Opût nové tváﬁe a opût vynikající v˘kony celého jazzového
ansámblu. Tentokrát i s Pepou Musilem, kter˘ se zaskvûl u piana. Poprvé jsme mûli
moÏnost také sly‰et Grosmanovu dceru, která zazpívala v˘bornû dvû písnû a jako
dal‰ího hosta - pana Andersona na foukací harmoniku. Skvûlé v˘kony - a málo
posluchaãÛ (a to je ten druh˘ - neznám˘ dÛvod). Jak málo si váÏíme vynikajících
hudebníkÛ mezi námi. Grosman patﬁí k jednûm z nejlep‰ích jazzov˘ch hudebníkÛ
nejen v Torontu ale v celé Kanadû. VÏdy se tû‰ím na jeho dal‰í vystoupení - protoÏe
vÏdy je to koncert s jin˘m programem - a pﬁitom kaÏd˘m rokem lep‰í. Tentokrát byl
skuteãnû vynikající.
Poslední Nokturno této sezóny bude s pianistou Borisem Krajn˘m. V nedûli 16.
kvûtna v 17 hodin v kostele sv. Václava. MÛÏete si poslechnout pﬁedního ãeského
pianistu (moravského pÛvodu) v Chopinovském programu k uctûní 200. v˘roãí
narození vynikajícího skladatele Frederika Chopina. âtyﬁi Balady v prvé pÛlce
Nokturna, Etudy a Mazurky v druhé pÛlce koncertu. A pro ty, kteﬁí máte rádi i
orchestrální skladby Chopina, budete mít pﬁíleÏitost si poslechnout Krajného 13.
kvûtna s orchestrem Torontské Filharmonie v Torontském Centru pro umûní na
severu Yonge Street, kdy zahraje druh˘ klavírní koncert stejného skladatele v
doprovodu dirigenta Kerryho Strattona a jeho orchestru.
Milo‰ Krajn˘
***—-
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„Efekt Neãas“
zatím ODS nepomohl,
její ztráta na âSSD trvá
V˘mûna lídrÛ v ODS zatím této stranû
nepomohla smazat ztrátu na sociální
demokracii. Oproti minulému mûsíci âSSD
ve volebním modelu Factum Invenio mírnû
posílila a má 29,5 %. ODS ztratila sedm
desetin procentního bodu a má 22,3 %. Stabilní
pravicová ãi levicová vláda by vzniknout
nemohla.
Zatím nic. Popularita ODS se po nástupu
Petra Neãase na post volebního lídra dosud
nezvedla, tvrdí prÛzkum Factum Invenio.
Do Snûmovny má nyní podle Factum Invenio
nakroãeno ‰est stran - kromû dvou nejvût‰ích
je‰tû KSâM (13,9 %), TOP 09 (11,6 %), Vûci
veﬁejné (8,9 %) a KDU-âSL (5,5 %). Pod
hranicí pûti procent zÛstává Strana práv
obãanÛ Zemanovci (2,7 %) a Strana zelen˘ch
(2,6 %).
Volební model Factum Invenio je zaloÏen na
stranick˘ch preferencích a na informacích o
hlasování v minul˘ch volbách. ZohledÀuje i
ochotu lidí jít k volbám a v˘vojové trendy
skuteãné volební úãasti.
V˘poãet mandátÛ vychází z volební prognózy
a zohledÀuje pﬁepoãítávání mandátÛ
d’Hondtovou metodou za jednotlivé kraje.
Odhad mandátÛ je zatíÏen v˘bûrovou chybou,
která mÛÏe pro uvedené strany pﬁedstavovat
odchylku aÏ dvou kﬁesel.
“Za daného stavu by nadále nemohla
vzniknout Ïádná pravicová ani levicová
vût‰inová vláda. Sociální demokracii by k
sestavení vlády nadále nestaãila ani podpora
KSâM, ani spoleãná podpora stﬁedov˘ch
KDU-âSL a Vûcí veﬁejn˘ch,” shrnuje agentura
v˘sledek prÛzkumu.
âSSD by totiÏ získala sedmdesát kﬁesel,
komunisté tﬁicet. K vût‰inû 101 hlasu by tak
potﬁebovali pﬁebûhlíka. Stejnû je na tom
teoretick˘ blok ODS (53 kﬁesel), TOP 09 (23),
VV (16) a KDU-âSL (8).
Teoreticky tak existuje moÏnost velké koalice
âSSD a ODS, disponující ústavní vût‰inou
123 poslancÛ, nebo tﬁeba vláda âSSD
podporovaná dal‰ími dvûma stranami. Lidovci
ale vylouãili, Ïe by mohli pomoci Jiﬁímu
Paroubkovi do premiérského kﬁesla podporou
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jeho vlády opírající se téÏ o hlasy KSâM.
Kromû toho, Ïe se prÛzkum konal po nástupu
Petra Neãase do ãela ODS, je podle Factum
Invenio zajímav˘ i tím, Ïe TOP 09 nijak
neutrpûla zveﬁejnûním svého v˘raznû
konzervativního programu. Za ten si od levice
vyslouÏila pﬁezdívku “drakonick˘ch asociálÛ”
a od ODS nálepku “pravicov˘ch populistÛ”.
Z pomûrnû stálého rÛstu se mohou tû‰it Vûci
veﬁejné. V únoru mûla tato strana ve volebním
modelu Factum Invenio 5,2 %, v bﬁeznu 7,8 %
a nyní 8,9 %. Zelené pﬁedstihla Strana práv
obãanÛ Zemanovci, jejíÏ posílení nicménû
âSSD neoslabilo. Ani zelení, ani SPOZ by na
poslanecká kﬁesla nyní nedosáhli.
***

No tak, studenti, zeptejte
se pﬁece pana Paroubka

HRADEC KRÁLOVÉ-mfd/Ondﬁej ·Èastn˘Pﬁedseda âSSD Jiﬁí Paroubek vchází do tﬁídy
plné maturantÛ, kteﬁí chtûjí vûdût, kde najdou
v záﬁí práci.
UÏ po dvacetiminutách ãást studentÛ
regulérnû usíná a zbytek znudûnû kouká do
stropu.
„Prvoﬁadá je zdravá makroekonomická
politika. Státní dluh není Ïádné drama,“ vypráví
Paroubek a promítá tabulky a grafy s termíny
jako parita kupní síly, HDP nebo konvergence.
Ty pﬁipadají osmnáctilet˘m studentÛm
královéhradecké Stﬁední ‰koly automobilové
jako sprostá slova.
Pﬁichází ãas na dotazy. „No tak, pánové!
Dûvãata!“ zoufale pobízí studenty ﬁeditel
Vladislav Ko‰Èál. KdyÏ se ani po minutû nic
nedûje, snaÏí se Ko‰Èál zachránit situaci.
„Zeptá se aspoÀ pan uãitel,“ ukazuje na kolegu.
„Já taky nechci,“ opáãí kantor. Paroubek
nakonec od studentÛ dostane jedin˘ dotaz.
„VÛbec jsme nevûdûli, o ãem mluví. Volit
Paroubka? Ani náhodou. Hlavnû, Ïe jsme se
ulili ze ‰koly,“ pﬁekﬁikuje se po Paroubkovû
odchodu asi desítka maturantÛ. Lídr socialistÛ
v tu samou chvíli dává rozhovor místní televizi.
„Tak, debata byla pﬁínosná, studenty jsem
zabavil,“ chválí se.
MF DNES v uplynul˘ch dnech objela mítinky
politick˘ch stran po celém âesku a sledovala,
jak si lídﬁi vedou v pﬁímém kontaktu s voliãi.
·éf ODS Petr Neãas vyrazil za studenty, lídr
KDU-âSL do vûzení a pﬁedseda TOP 09 na
pivo do hospody.
***

Evropská a kanadská kuchynû
Slovensk˘ i szegedinsk˘ gulá‰ s knedlíky, smaÏen˘ s˘r, ﬁízek!
V nedûli, v pondûlí a ve stﬁedu mÛÏete mít populární kﬁidélka!

Dvacet toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv
Velká obrazovka, na které mÛÏete sledovat pﬁímé fotbalové
i hokejové pﬁenosy!
Na va‰i náv‰tûvu

na 781 Annette St. (kﬁiÏovatka Jane St.) v Torontu
se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882
Točený Pilsner Urquel a Czechvar
v západním Torontu!

âeská a slovenská televize
na internetu!
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Jaro uÏ je tady, Eva chce dÛm do parády
Presented by International Touring Productions

SLOVAK SINFONIETTA
PERFORMS AT GLENN GOULD STUDIO

MONDAY, MAY 3
DURING CANADIAN DEBUT TOUR

WITH MAESTRO KERRY STRATTON
PIANISTS HAIOU ZHANG AND ELAINE KWON
IN CONCERTOS BY BEETHOVEN & RUBINSTEIN
International Touring Productions presents the Slovak
Sinfonietta of Îilina in its Canadian debut tour, Monday,
May 3, 2010, 8 p.m. at the
Glenn Gould Studio, 250 Front St. W. in Toronto.
S prodejem a nákupem domÛ
vám poradí

Luba Henderson

Tel.:416/698-2090

Jako kaÏdé jaro, sotva roztál sníh, paní Firlová se rozhodla v dubnu zrychtovat
parkety v domû. Automaticky se vzpírám takov˘m úmyslÛm, protoÏe mÛj kaÏdodenní
Ïivot se obrátí naruby. Drátkování není velká patálie, ale pﬁestûhovat nábytek a
tuny knih z místa na místo je pohroma. Vãera po veãeﬁi jsem zaãal vyjednávání,
abychom drátkování pﬁeloÏili na poãátek ãervna. Eva na mne hledûla pﬁes stÛl a
vyslovila svÛj vzdor jedin˘m slovem: „Proã?“ Na to jsem ãekal a vyslovil jsem
dÛvod: ProtoÏe první t˘den ãervna budeme mít sluhu. Eva zírala a znova na mne
mr‰tila to mrazivé slovíãko: „Proã?“ ProtoÏe jsme se vsadili se ZdeÀkem, Ïe pokud
ve volbách v âesku koncem kvûtna vyhraje pravice, Zdenûk mi bude první t˘den
ãervna dûlat osobního sluhu a pomocníka a komorníka. „A co kdyÏ vyhraje v âesku
levice?“ vybafla na mne Eva, která vÏdy bere v úvahu obû strany mince. Pak budu
posluhovat ZdeÀkovi cel˘ první t˘den ãervna, tak jsme se vsadili. Eva zavrtûla
hlavou nad tímto bláznovstvím a já vyhrknul své pﬁesvûdãení, Ïe vítûzství levice
v âesku nepﬁichází v úvahu, protoÏe âe‰i nejsou ‰ílení ani zblblí levicov˘mi
pﬁedvolebními sliby. Eva ukonãila debatu takto: „Dej mi to písemnû, proã v âesku
zvítûzí pravice...“ Napí‰u, ﬁekl jsem, a medle mi do‰lo, Ïe co napí‰u a nevyjde to
tak, bude klacek, kter˘m budu bit, kdykoliv budu mudrovat, Ïe nûco bude, a pak
to nebude. Leã po ‰edesátce nemá chlap mnoho prostoru, aby ãaroval se sv˘mi
názory a zaãal jsem psát:
1/ âe‰i sami sobû nezvolí levicové reprezentanty, protoÏe nezapomnûli, jak jim
levice vládla;
2/ âe‰i jsou spí‰e pesimisti ke slibÛm levice, protoÏe uÏ mûli naslibováno do
aleluja;
3/ âe‰i umûjí poãítat, a vûdí, Ïe kde není - ani ãert nebere, co se t˘ãe státní
pokladny;
4/ âe‰i rádi cestují a neradi mají ostnat˘ plot mezi sv˘m domovem a Alpami ãi
Kanáry;
5. âechÛm leviãácké poruãníkování nikdy ne‰lo pod nos a nenechají se okﬁikovat.
Dal jsem Evû sv˘ch pût názorÛ, proã âe‰i levici nezvolí, a Eva chtûla PROâ tedy
zvolí pravici?
„ProtoÏe nejsou blbí,“ zakﬁiãel jsem, a Eva to na mÛj papír pﬁipsala sv˘m
rukopisem, zaloÏila stránku a ﬁekla mi, Ïe jí volala ZdeÀkova manÏelka. NastraÏil
jsem u‰i, protoÏe na‰e Ïeny spolu nemluví ãasto jako spolu mluvíme my: „A co
ﬁíkala?“
„Zdenûk ﬁíkal, Ïe tam bude‰ první t˘den ãervna pomáhat s natíráním oken coby
ZdeÀkÛv sluha!“
„Tohle Ti ﬁekla?“ zakﬁiãel jsem vztekle, Ïe Zdenûk uÏ dûlá plány, jak mne pouÏije.
„Tohle mi ﬁekla velice jízlivû, abych nic na první t˘den ãervna neplánovala, Ïe
bude‰ makat od nevidím do nevidím, a Ïe postel bude u nich pro Tebe pﬁipravena.“
Zatrnulo mi velice, protoÏe natírání nenávidím a Eva soucitnû pok˘vala hlavou, ona
to ví. Musím proto aktivnû povzbuzovat své známé i neznámé v âesku, by volili
pravici!
Já opravdu stra‰nû nerad natírám.
Ross Firla
***

J. D. Sallinger
Nedávno (v lednu 2010) v jednadevadesáti letech zemﬁel jeden z pozoruhodn˘ch
americk˘ch spisovatelÛ. Pozoruhodn˘ nejen sv˘m stûÏejním dílem vy‰lém v roce
1951, ale i sv˘m dal‰ím Ïivotem. NeboÈ od roku 1965, kdy vydal svou posledním
kníÏku Hapworth 16, 1924, se dokonale odmlãel nejen literárnû, ale i spoleãensky.
Odstûhoval se na samotu, odmítl dát práva na zfilmování stûÏejního svého díla
Kdo chytá v Ïitû (The Catcher In the Rye), odmítl jakékoli interview, snad s
v˘jimkou jediného. Ponûkud zvlá‰tní, neboÈ v roce 1965 mu bylo teprve 46 let,
tedy vûk, kdy mnoho spisovatelÛ je na vrcholu sv˘ch tvÛrãích sil.
KdyÏ jsem se o úmrtí J. D. Sallingera dozvûdûl, vyÀal jsem znovu, podruhé, z
metru Svûtov˘ch literatur, které tady mám, unikátního to literárního ãasopisu
vycházejícího ‰estkrát do roka a to i v dobách bídn˘ch, a jehoÏ pracovníkÛm a
redaktorÛm nejednou jsem v duchu sloÏil poklonu za jejich skvûlou práci, stûÏejní
dílo J. D. Sallingera ve v˘borném pﬁekladu manÏelÛ Pellarov˘ch ....Kdo chytá v
Ïitû. Vy‰lo v ãíslech 3. a 4. této Svûtové literatury v roce 1960, tedy bezmála na
poãátku onoho mírného uvolÀování v ãeské spoleãnosti a literatuﬁe. Vy‰lo k tomu
úvodní slovo od Phillipa Bonoskyho s v˘kladem o tom, jak je Sallingerovo dílo
kritikou kapitalistické spoleãnosti pováleãn˘ch let.
Ano, tento pán má dozajista v mnohém pravdu. Ale nemyslím si, Ïe ve v‰em. Kdo
chytá v Ïitû je záznam nûkolika dnÛ v Ïivotû ‰estnáctiletého Holdena Caulfielda,
právû a opût vylouãeného z dal‰í univerzity. Ano, vidí svût kolem sebe pln˘
pﬁetváﬁky a fale‰nosti, jevy, které pozoruje naz˘vá ‰a‰kárnami, ale to není nic
zcela ojedinûlého v názorech mladíka jeho vûku. Pan Bonosky asi neÏil v
âeskoslovensku ve stejné dobû, v níÏ se odehrává pﬁíbûh Holden Caulfielda, kde
vy‰lo a záhy bylo zlikvidováno mnoho dûl jako kupﬁ. ·kvoreckého Zbabûlci,
román, v nûmÏ jeho hrdinové ocitají se ve stejném pováleãném ãase, jako
SallingerÛv Holden v USA. Ale na rozdíl od J. ·kvoreckého, autor Sallinger se
neocitl v sebemen‰ích nepﬁíjemnostech po vydání svého díla. Naopak, stal se
slavn˘m a po právu v˘znamn˘m.
Pﬁeãetl jsem Sallingerovo stûÏejní dílo podruhé jedním dechem. Je velmi
originální, a uvûdomil jsem si, Ïe právû podobná originalita v˘razu jsou dveﬁe
otevﬁené k du‰i a vnímavosti ãtenáﬁe. Pokud ov‰em to není jen forma, ale i obsah.
A Sallingerovo dílo obsahuje, dle mého názoru, obojí.
Mladík Holden se vyznává ze své touhy Ïít zcela mimo spoleãnost, ne jako
anarchista, ale jen jako klidnû vegetující jedinec. Mnohdy moÏná malinko pﬁehnanû
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nenávidí v‰e, s ãím se ve svém studentském Ïivotû setkává. (ãtenáﬁe ale mÛÏe
napadnout, zda jeho pocity nejsou ovlivnûny právû tím dal‰ím vyhazovem ze ‰koly
... o tom se ale pan Bonovsky nezmiÀuje). Holden Caulfield netouÏí po slávû a
úspûchu, ale jeho cynismus nakonec se jako v luãavce královské promûÀuje
láskou k mlad‰í sestﬁe Phoebe. Závûr knihy, právû tomuto vztahu se vûnující, je
aÏ neskuteãnû dojemn˘.
Nespoãet knih, románÛ, novel, bylo autory dodáno váÏenému ãtenáﬁi. A jak kdysi
ve sv˘ch sloupcích psala paní Salivarová v Novém domovû ... Kdo ãte, ãíst
nepﬁestane ... je to trvající pobídka pozornému ãtenáﬁi vûnovat se ãtení knih,
kter˘ch je více, neÏ jeden staãí pﬁeãíst, a ãetbou se potû‰it, pouãit.. Jsou ale
takové, které se vymykají z této jakkoli skvûlé hodnoty a kvality. Jsou to knihy,
jejichÏ autor uÏil k vyjádﬁení sv˘ch pocitÛ a my‰lenek novûj‰í formy, pﬁístupu. A
nejednou je to, jako právû v pﬁípadû díla Sallingerova, to nejlep‰í, co autor mohl
uãinit ...
Pﬁísloví praví: Ménû je nûkdy více. Sotva to platí lépe neÏ pro dílo J. D. Sallingera,
tak velmi pﬁedãasnû a zcela dobrovolnû ukonãeného ...
Pﬁi zmínûné druhé ãetbû o tom Kdo chytá v Ïitû, mû, aã nevím, zda je to zcela
pﬁíhodné, napadla vzpomínka na text B. Hrabala RukovûÈ pábitelského uãnû
(úryvky z textu vy‰ly v jednom z minul˘ch ãísel Satellitu). Podobnû jako slavn˘
ãesk˘ spisovatel v tomto textu napovûdûl ãtenáﬁi jak chápat jeho knihy, J. D.
Sallinger vlastnû sdûlil svÛj názor na spoleãnost, svÛj vztah k ní, vztah, kter˘
nedlouho po vydání románu Kdo chytá v Ïitû doslova sv˘m ústupem do soukromí
uskuteãnil. Udûlal tak dobﬁe, nebo neudûlal? TûÏko ﬁíct. Nûkdy je ale vûru tûÏké
pﬁekroãit svÛj Rubikon ...a tím je pro J. D. Sallingera jeho dílo Kdo chytá v Ïitû .
Vladimír Cícha - Vancouver
***

Za Dr. Eduardem G. Kosinkou
(1921-2010)
Dr. Kosinka mûl za sebou vynikající kariéru jako ‰éf ortopedické kliniky na Masarykovû
Univerzitû v Brnû, kdyÏ v roce 1968 - jako jeden z asi stovky lékaﬁÛ, kteﬁí po srpnové
invazi armád Var‰avského paktu opustili âeskoslovensko - rozmnoÏil krajanské
ﬁady v Kanadû. Po sloÏení pﬁedepsan˘ch zkou‰ek (na‰im novû pﬁi‰l˘m lékaﬁÛm
tehdy hodnû pomáhal prof. Otakar ·irek a dr. Kosinka s ním spolupracoval) ve své
kariéﬁe pokraãoval v Torontu jako specialista v ortopedické chirurgii ve Women’s
College Hospital.
Dr. Kosinka zemﬁel 22. bﬁezna 2010 ve vûku 89 let.. O respektu, jemuÏ se tû‰il
svûdãil velik˘ poãet pﬁátel a b˘val˘ch pacientÛ, kteﬁí se s ním 28. bﬁezna pﬁi‰li
rozlouãit v kapli pohﬁebního ústavu McDougall & Brown. Mezi tûmi, kteﬁí ho
postrádají je i jeho milovan˘ pes Endy.
Jeho choti, paní Gabriele Kosinkové, dcerám Jitce a Vûﬁe a vnouãatÛm Mikeovi,
Barbaﬁe, Paulovi a Matthewovi, vyslovujeme upﬁímnou soustrast.
***

Za Jindﬁichem Krausem
(1924 - 2010)
Byl z nejnenápadnûj‰ích hrdinÛ, které jsem znal (a mûl jsem ãest poznat jich pûknou
ﬁádku). Zdál se b˘t uhnûten ze sam˘ch nejcennûj‰ích vlastností: stateãnosti,
skromnosti, inteligence, laskavosti k druh˘m a pﬁísnosti k sobû... Jeho pﬁístup k
Ïivotu mi pﬁipomínal moudrost dnes uÏ dávného ãeského básníka J. V. Sládka: Z
osudu rukou vzal jsem svÛj los, jak zrno, jeÏ vloÏil na brázdu kdos. Ne pasivní
podávání se silám mimo nás, ale ztotoÏÀování se s osudem, ‰it˘m na na‰i míru. Na
Halasovu otázku: Z bláta si Ïivot svÛj uhnûtem, nebo ho ulijem z kovu? Bez váhání
odpovûdûl: ulijem z kovu...
Narodil se v roce 1924 v Teplicích. V roce 1939 se sv˘mi rodiãi uprchl do Palestiny,
kde se pﬁihlásil do âeskoslovenské armády. Podílel se na slávû tobruckého vítûzství
nad Rommelem a pozdûji - jako ãlen âeskoslovenské tankové brigády - pomáhal
zastavit nûmeck˘ prÛlom u Dunkirku. Po válce se vrátil do své rodné zemû a zaãal
pracovat v hotelovém prÛmyslu. S nov˘mi pány své zemû se v‰ak nedokázal
spﬁátelit o nic víc neÏ s nacisty: pomáhal nûkomu pﬁi útûku a to ho stálo osm rokÛ
Ïivota stráven˘ch ve vûzeních a koncentrácích. Potom se mu podaﬁilo dostat se z
jejich dosahu a v roce 1964 dorazil do Kanady, kde pokraãoval v kariéﬁe zapoãaté
pﬁed skoro dvaceti lety v âeskoslovensku. Nûkolik rokÛ ﬁídil Heritage Restaurants
v Niagara Falls, potom pracoval jako ﬁeditel Food and Beverage Operations,
Ontario Science Centre v Torontu a posledních 15 rokÛ pﬁed odchodem do penze
byl generálním ﬁeditelem Sheraton - Triumph Hotelu, rovnûÏ v Torontu. V roce 1994
- uÏ jako penzista, byl ustanoven poradcem a styãnou osobností bûhem praÏského
pobytu prezidenta Clintona mezi Bíl˘m domem a hotelem Atrium v Praze.
Za jeho mimoﬁádné sluÏby v roce 1982 Sheraton Corporation Jindﬁichu Krausovi
i hotelu, kter˘ ﬁídil, udûlila Award of Excellence a v roce 1986 ho poctila titulem Life
Chairman of the Canadian Regional Council. Jindﬁich Kraus popsal svÛj Ïivot v
knize vzpomínek s prost˘m názvem Îivot (A Life), o níÏ jsem tehdy napsal, Ïe je to
“ﬁídce faktick˘, nesentimentální a optimistick˘ záznam Ïivota, Ïitého s odvahou,
poctivû a ãestnû”.
Tak také Ïil zbytek svého Ïivota, jehoÏ poslední tﬁetina nebyla o moc lehãí neÏ ty
pﬁedcházející - osud jako by byl rozhodnut zkou‰et tvrdost kovu, z nûhoÏ byl
JindﬁichÛv Ïivot ulit, aÏ do konce. Od poloviny osmdesát˘ch let ho zlobilo srdce. V
roce 1985 a znovu v roce 1997 se podrobil váÏn˘m operacím. Poslední rok se
pﬁidruÏily dal‰í potíÏe. Nakonec umﬁel pokojnû (snad ani nevûdûl, Ïe umírá - jeho
srdce se zastavilo), s Ïenou, kterou miloval, vedle sebe. AÏ do konce Ïil podle své
víry, Ïe duch vítûzí na hmotou. I nad bolestí.
Jeho paní Nadû a celé rodinû vyslovujeme upﬁímnou soustrast.
Josef âermák
***
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Dvû ceny pro Prof. Dr. Skálu
Rok 2010 se vÛãi vancouverskému renezanãnímu muÏi zatím
chová kamarádsky. Nejen proto, Ïe Dr. Skálovi slouÏí zdraví
a Ïe Ïije v jednom z nejkrásnûj‰ích mûst na svûtû. Letos - a
to je teprve duben - uÏ mu také byly udûleny dvû v˘znamné
ceny, z nichÏ jedna je dÛvodem k hrdosti nejen pro nûho, ale
i pro jeho krajany: Masarykova cena, která mu byla udûlena
âesk˘m a Slovensk˘m sdruÏením v Kanadû, a F.N.G. Starr
Award, nejprestiÏnûj‰í vyznamenání, jak˘m Canadian Medical
Association (Kanadská lékaﬁská komora) mÛÏe uctít svého
ãlena.
A Dr. Skála není ãlen ledajak˘: herec, reÏisér, autor, lékaﬁ,
v˘zkumník v rakovinû, univerzitní profesor (mimochodem,
jestli se nem˘lím, v âeskoslovensku se v mládí rozhodoval
mezi lékaﬁskou fakultou a DAMU - do obou udûlal pﬁijímací
zkou‰ky - a ‰el na medicínu). V roce 1964 promoval na
lékaﬁské fakultû Karlovy univerzity a o devût let pozdûji
obdrÏel Ph.D. ve fyziologii od University of British Columbia
(UBC). Pﬁi pﬁíleÏitosti oslav 75. v˘roãí zaloÏení této univerzity
byl jako jeden z jejích 75 nejúspû‰nûj‰ích absolventÛ zvolen
do její Haly slávy. The Vancouver Sun ho nazval “muÏem pro
v‰echny sezóny” a “Vancouversk˘m renezanãním muÏem”.
Dr. Skála vedl vlastní v˘zkum v rakovinû na Children’s
Research Centre a Medical Post ho na první stránce pﬁedstavil
jako prvního v˘zkumníka, kter˘ vypûstoval “lymphoblastic
leukemia cells” mimo tûlo. Byl profesorem (dnes uÏ emeritním)
jak v Department of Pediatrics, tak v Department of Obstetrics
and Gynecology na UBC. Po pádu komunismu se stal
hostujícím profesorem KU v Praze, pﬁedná‰el na Druhé
lékaﬁské fakultû Karlovy univerzity a v Motolské nemocnici
pomáhal zakládat jednotku transplantace kostní dﬁenû. Je
autorem více neÏ 100 ãlánkÛ a monografií a na v˘zkum
obdrÏel pﬁes dva miliony dolarÛ.
Nevím, zda Dr. Skála je lep‰í divadelník nebo lékaﬁ a
v˘zkumník (moÏná by se ta dvû povolání dala slouãit pod
jménem zdravotník, ale to slovo mne nechytlo za srdce). Tak
Dr. Skála divadelník... V roce 1976 byl ve Vancouveru zaloÏen
divadelní krouÏek (já vím, Ïe tohle zní hroznû domácky, ale
zaãátky v cizinû b˘vají domácké) a Dr. Skála byl

spoluzakladatelem a pak tﬁicet let divadlo vedl. Tomu “krouÏku”
dali jméno Divadlo Za rohem. Bûhem sv˘ch 33 let Divadlo Za
rohem sv˘m divákÛm nabídlo znamenit˘ jídelníãek (a i v tom
jasnû mûl prsty Dr. Skála): âapek, V+W+J (Voskovec +
Werich + JeÏek), Hrabal, Kundera, Havel, Kohout, Klíma,
Moliere, Anouilh, Goldoni... A aãkoliv Divadlo Za rohem je
amatérskou organizací, úroveÀ jeho pﬁedstavení je vynikající
(moÏná - ale já jsem torontsk˘ ‰ovinista - ne docela tak
vynikající jako úroveÀ torontského Nového divadla) a i o to se
bohatû zaslouÏil Dr. Skála, jako reÏisér i herec. Vidûl jsem
nûkolik her, které reÏíroval a v kter˘ch i vystoupil jako herec
a lituji, Ïe jsem nevidûl jeho tuláka v âapkovû Ze Ïivota
hmyzu (mnû v té hﬁe v Torontu svûﬁili jen roli slimáka, ale já
si nestûÏuji: dalo mi to pﬁíleÏitost vidût zblízka tuláka bohem
nadaného herce Bohou‰e Máci). Dr. Skála zanechal v˘raznou
stopu i na kanadském profesionálním divadle v oficiálním
(anglickém) jazyku), nejen v ãesk˘ch hrách pﬁeloÏen˘ch do
angliãtiny (nûkteré v jeho pﬁekladu), ale i v pÛvodních hrách
- mimo jiné vystoupil v skoro 50 inscenacích v CBC Radiu v
sérii dramatick˘ch programÛ.
První z leto‰ních cen, Masarykova cena, bude Dr. Skálovi
pﬁedána v ãervnu na kongresu âeského a Slovenského
sdruÏení v Kanadû ve Winnipegu. Cena, která byla poprvé
udûlena v roce 1985, je urãena mimo jiné, pro ....Kanaìany
ãeského a slovenského pÛvodu za mimoﬁádn˘ pﬁínos v
nûkterém oboru lidské ãinnosti... Znûní zﬁejmû mohlo b˘t
inspirováno Dr. Skálou...
Druhá cena, F.N.G. Starr Award, je nejprestiÏnûj‰í a nejvy‰‰í
ocenûní, udûlované (a velmi zﬁídka) Kanadskou lékaﬁskou
komorou. Prvnû bylo udûleno v roce 1936 a prvními laureáty
byli objevitelé inzulinu, Banting, Best a Collip, kteﬁí byli rovnûÏ
poctûni Nobelovou cenou. Cena není udûlována kaÏd˘ rok,
Dr. Skála je 45. takto vyznamenan˘m. Je v dobré spoleãnosti:
mezi vyznamenan˘mi je nûkolik nositelÛ Nobelovy ceny a
mnoho dal‰ích slavn˘ch vûdcÛ. Citace ceny, která jistû zahﬁeje
srdce Dr. Skály (i jin˘ch divadelníkÛ), je nepochybnû také
originální (vezmeme-li v úvahu, Ïe ho udûlila lékaﬁská
organizace): “za v˘znamn˘ pﬁínos k lékaﬁsk˘m vûdám, praxi

a v˘uce a za práci v umûní divadelním”. Cena bude Dr.
Skálovi pﬁedána na kongresu Canadian Medical Association
v Niagara Falls na podzim 2010.
Josef âermák
***

ZDI NEMLâÍ
Oslovily pát˘ Mezinárodní festival proti totalitû v Praze
Zuzana Hahn “prestiÏním hostem festivalu”
Koncem února 2010 probíhal v Praze pát˘ Mezinárodní festival
proti ttalitû, Mene Tekel, na jehoÏ organizaci se podílely
obãanské sdruÏení Umûní bez hranic, Konfederace politick˘ch
vûzÀÛ âR, hlavní mûsto Praha, Karlova univerzita a Ústav pro
studium totalitních reÏimÛ. Mezi jeho nejpÛsobivûj‰í poﬁady
patﬁila m‰e v katedrále Sv. Víta, kterou za obûti totality slouÏil
praÏsk˘ biskup kardinál Vlk. Souãástí festivalu byla konference
na téma Intelektuální resistence proti komunismu. Konferenci
zahájil rektor Karlovy univerzity, prof. Václav Hampl. Prof.
Hampl - stejnû jako ﬁeãník, kter˘ vystoupil po nûm, emeritní
rektor Karlovy univerzity, prof. emeritus Radim Palou‰ - hovoﬁil
na téma odpovûdnosti intelektuálÛ bojovat proti kaÏdé formû
totality. I proti ideologii, z které totalita vyrÛstá, i proti pasivitû,
která napomáhá jejímu rÛstu. Souhlasnû citoval v˘rok G. B.
Shaw: “Nejvût‰ím hﬁíchem vÛãi na‰emu bliÏnímu není nenávist,
ale lhostejnost.” Dal‰ími ãleny konference byli mimo jiné Dr.
Anna Kaminsky, ﬁeditelka Spolkové nadace pro zpracování
diktatury SED v Berlínû, která shrnula úãinnost odporu proti
totalitû sovûtského bloku ve V˘chodním Nûmecku, chorvatsk˘
básník a laureát mnoha prestiÏních literárních cen Andreja
Vuãemil, prezident Mezinárodního sdruÏení b˘val˘ch
politick˘ch vûzÀÛ a obûtí komunismu, Jure Knezovic´.
Na závûr první ãásti konference byl na Univerzitû Karlovû v
Praze 23. února pﬁedveden audiovizuální snímek Zdi nemlãí,
zfilmovan˘ (a roz‰íﬁen˘) program listopadového benefiãního
programu v Torontu (inspirovaného praÏskou inscenací Daniely
¤eﬁichové se skvostn˘m houslov˘m doprovodem Václava
Hudeãka) na podporu v˘stavby památníku obûtem komunismu
v Ottawû. Torontsk˘ program, na nûmÏ vedle hercÛ ãtoucích
skuteãné autentické v˘povûdi o praktikách komunistick˘ch
totalit z rÛzn˘ch zemí svûta (âeskoslovenska z padesát˘ch
let, z âíny roku 1999, ze Severní Koreje roku 1996, z Kuby
roku 1993, z Tibetu v devadesát˘ch letech) vystoupila taneãnice
na lanû, Brandy Leary, byl reÏírován Elley-Ray Hennessy a
Zuzanou Hahn. PraÏské pﬁedstavení Zdi nemlãí bylo uvedeno
velvyslankyní Kanady v âR, J. E. Valerií Gail Raymond a
komentáﬁem Zuzany Hahn, která svÛj komentáﬁ filmu zaãala
citováním v˘mluvného nápisu na berlínské zdi:
Nechte mû Ïít m˘m Ïivotem
Vychutnat svobodu
Poznat svÛj limit
Dosáhnout ke hvûzdám
Porozumût svûtu
To chci.
(Po citaci Zuzana Hahn pﬁipojila vûtu, která si také zaslouÏí
ocitování: „Je to vyjádﬁení základní lidské svobody, která by
mûla b˘t dostupná v‰em. A pﬁece miliony lidí za ni zaplatily
Ïivotem, svobodou, muãením, exilem.“)
Pﬁedstavení vizuálního snímku Zdi nemlãí bylo vysoce
ocenûno ﬁeditelem mezinárodního projektu Mene Tekel, Mgr.
Janem ¤eﬁichou a Ninou Kuãíkovou (produkce festivalu), kteﬁí
provedli hodnocení festivalu. Snímek nazvali pozoruhodn˘m
dokumentem a o v˘konu Brandy Leary napsali: “Sevﬁení
ãlovûka krutou ma‰inérií totality stejnû jako nelehkou cestu ke
svobodû symbolizoval strhující v˘kon taneãnice na lanû, která
vytváﬁela symbolick˘ obraz ãlovûka touÏícího vymanit se z
násilí a bojovat o nadûji.” Zuzanu Hahn oznaãili za “prestiÏního
hosta festivalu, která byla odmûnûna spontánním potleskem”
a zmínili se o její ãinnosti jako autorky, reÏisérky krátk˘ch
dokumentárních filmÛ a zakladatelky charitativní organizace
Open Hearts Toronto a skupiny Open Book Group (sloÏené z
Open Hearts Toronto, Sokol Canada a DareTheatre - pozn.
autora), “jejichÏ cílem je realizace památníku obûtem svûtového
komunismu...., která byla pozvána poﬁadateli nejen jako
neúnavná bojovnice proti svûtové komunistické totalitû, ale
zejména jako mnoholetá spolupracovnice projektu Mene
Tekel...” Hodnocení pokraãuje: “Organizátoﬁi mezinárodního
projektu Mene Tekel poÏádali autorku Zuzanu Hahn o moÏnost
promítání dokumentu stejnû jako jejích dal‰ích snímkÛ v rámci
ozvûn festivalu MT v regionech âR. Konkrétní místa jsou nyní
pﬁedmûtem jednání.”
Sleduji práci Zuzany Hahn uÏ nûkolik let (a obãas se
pokou‰ím do jejího tvoﬁivého kadlubu (jsem skoro jist˘, Ïe to
slovo existuje) jako zástupce kanadsk˘ch SokolÛ trochu
pﬁicmrndnout (ãasto s pomocí Blanky Rohnové za âeské a
Slovenské sdruÏení v Kanadû) - ale co mÛÏete oãekávat od
‰estaosmdesátiletého staﬁíka (vlastnû uÏ staﬁeãka)? A mám
radost z uznání, kterého se jí v Praze dostalo. UÏ i proto, Ïe
jsem byl svûdkem nepûkného pokusu prohlásit ji za nezvûstnou
nebo dokonce za Ïenu, která nikdy neexistovala...
Josef âermák
***
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O trapasech s Antonínem
Kubálkem
âást druhá
Tentokrát místo ‰álku kávy byly páreãky a
pivínko. S Antonínem jsme se rozhodli to
tak trochu stupÀovat. Antonín sice podotkl,
Ïe jestli to takhle pÛjde dál, tak bychom
mohli skonãit na záchytce nebo Ïe bychom
mohli vidût bílé my‰ky a hned k tomu dodal
pﬁíbûh o tom, jak jednou v divokém mládí
paﬁili nûkde na Vypichu se sochaﬁem
Janem Koblasou, kter˘ mûl ateliér poblíÏ.
Byla s nimi jakási sleãna Zdeniãka a ta si
brala, aby jí nebylo smutno, s sebou na
nedûli domÛ malá zvíﬁátka a tentokrát
mûla v kabelce bílé my‰ky. KdyÏ se Ïák
Mikulá‰e Medka vzdálil na záchod, Antonín
si zvíﬁátka od Zdeniãky vypÛjãil a dobûhl
do nedalekého sochaﬁova ateliéru, a vhodil
je oknem dovnitﬁ. JelikoÏ byla uÏ zavírací
hodina, koupila se ve v˘ãepu láhev a ‰lo
se pokraãovat dál, pochopitelnû ke
Koblasovi do jeho studia.
KdyÏ se vstoupilo dovnitﬁ, najednou majitel
ateliéru spatﬁil bílou my‰ku a zdû‰enû se
zeptal ostatních, jestli ji vidûli. Nikdo
pochopitelnû nic nevidûl nebo se alespoÀ
tváﬁil jako, Ïe nic nevidí. Na nesãetné
otázky co náv‰tûvníci mûli vidût odpovûdûl
sochaﬁ, Ïe se jednalo o bílé my‰ky, coÏ
vzbudilo obzvlá‰tní veselí spoleãnosti, pro
kterou poslední pÛlnoc uÏ byla dávn˘mi
dûjinami.
„,Vidûli jste to?’ ,No tady, bílou my‰ku!’
,Se‰ voÏralej!’ Ono to do‰lo aÏ tak daleko,
Ïe on na tu bílou my‰ku dupnul a ta byla v
momentû na sraãku a chudák Zdeniãka ji
musela oplakat.“
„Mûl jsi nûkdy problém, Ïe bys nûco
zapomnûl?“
„Vût‰inou hraji zpamûti a ne, Ïe bych
nemûl pamûtní problémy, ale vÏdycky jsem
z toho dokázal nûjak vybruslit. Nikdy jsem
kvÛli tomu nepﬁestal hrát a nemusel jsem
vracet vstupné.“
„A jak hodnotí‰ Karolinu minul˘ mûsíc u
Václava. Hrála zpamûti, nadchl
Beethoven…“
„Beethoven, MartinÛ a také Chopin.
Nejménû poveden˘ byl Bach. Ne, Ïe by
hrála ‰patnû, ale Bach je stra‰livû tûÏk˘
pamûtnû, protoÏe to je polyfonie, to jsou
rÛzné hlasy. A skuteãností je, Ïe má kaÏd˘
problém s prvním ãíslem. Chyba je v tom,
a nevím, proã je to tak zavedené, ale
poﬁadí skladeb se dûlá chronologicky od
nejstar‰ího po souãasnost: Bach,
Beethoven, romantika… A tak to nejtûÏ‰í
se musí hrát na zaãátku. Zkrátka Bach se
nedává ani jako první v druhé polovinû.
Bach se pouÏívá na rozehrání, aby se
rozh˘baly prsty, coÏ je uráÏka, pouÏívat
nejvût‰ího génia na rozehrání.“
„Kdo byl ze ãtveﬁice ty, jako otec, Pat jako
matka, Karolina a paní uãitelka nejvíc
nervózní?“
„To uÏ není paní uãitelka. Ona pﬁi‰la ze
zvûdavosti, chtûla Karolinu podpoﬁit, ale
také zjistit, jak pokroãila. Po koncertû pﬁi‰la
a ﬁekla, Ïe Karolina dûlá úÏasné pokroky.
Pat se zeptala „Opravdu?“ Následovalo
uji‰tûní, Ïe se jednalo o velk˘ pokrok a
pokud to tvrdí ona, tak Ïe o tom nelze
pochybovat. TakÏe jsme pﬁestali
pochybovat.“
„Ale neodpovûdûl jsi na otázku…“
„No asi já, totiÏ já jsem nervózní pﬁi kaÏdém
koncertû, i kdyÏ tﬁeba toho hudebníka
osobnû neznám. Velice dobﬁe vím, Ïe
kdyÏ se nûco stane, Ïe se lidi budou dívat
po mnû, co tomu ﬁeknu. Já jsem byl jednou
na koncertû své kolegynû. Ta by nemûla
hrát veﬁejnû. Byla stra‰nû nervózní a za
kaÏd˘m tﬁetím taktem mûla problém s
pamûtí. To bylo takové utrpení to

poslouchat a já mûl fyzick˘ pocit, Ïe bych
chtûl b˘t takhle mal˘. To bylo tak ‰patné,
Ïe jsem ani ne‰el po koncertû za ní ji
pogratulovat. Ona sama by vûdûla, Ïe
kecám, kdybych jí to pochválil.“
„A jak˘ byl nejvût‰í trapas Antonína
Kubálka?“
„To bylo nedávno. Mûl jsem koncert v
Bystﬁici pod Host˘nem a oni tam mají
hudební festivaly, ale nikdy tam nemûli
klavírní recitály. V‰ichni vûdûli, Ïe tam
nemají klavír, ale oni to se mnou riskli. Ten
sál byl velk˘ asi jako ná‰ ob˘vák a teì tam
mûli takové to nejmen‰í kﬁídlo asi metr
dlouhé. Staré a rozladûné. Zaãal jsem na
tom hrát a zjistil jsem, Ïe to nejde. Vedle v
místnosti bylo jiné, taky staré, ale lep‰í.
Tak jsem jim ﬁekl, Ïe kdyby se to naladilo,
Ïe by to bylo moÏná ‰lo. Tak oni to

pﬁestûhovali. To byla moje chyba, Ïe jsem
to nechtûl odﬁíci. Také jsem tam pﬁijel v
den koncertu. Koncert zaãal a to piano
mnû neudûlalo nic z toho, co jsem chtûl.
KdyÏ jsem chtûl hrát slabû, tak hrálo nahlas,
kdyÏ jsem chtûl hrát nahlas, hrálo slabû.
KaÏdá klapka ‰la dolÛ jinak. Jedna rychle,
druhá pomalu. Byl jsem z toho zoufalej a
zároveÀ ‰ílenû nasranej. KdyÏ jsem hrál
Mozarta, tak jsem pﬁestal a omluvil se, Ïe
na tom nemÛÏu hrát. Teì za mnou pﬁi‰el
poﬁadatel, kter˘ je cellistou, syn b˘valého
známého ãeského pianisty a on byl tak
drzej, Ïe mi ﬁekl, kde jste vzal tu reputaci,
vÏdyÈ to bylo hrozné. V ten okamÏik jsem
mu chtûl dát do drÏky. Tak jsem se otoãil
a ‰el jsem pryã.“
„Teì chápu, Ïe Kubálek mûl v Torontu
povûst, Ïe musí mít perfektnû naladûné

piano.“
„On je totiÏ problém v tom, Ïe vÏdycky v
sálu sedí nûjak˘ ten kritik a ten se nikdy
nezmíní na jak˘ nástroj jsem hrál. Ty má‰
pﬁi koncertû urãitou koncepci a k tomu
potﬁebuje‰, aby tû nástroj poslouchal, jinak
mÛÏe‰ dﬁít jako blbec a to v‰echno jde do
hajzlu. Ono nûkdy jde o reputaci a je to
dÛleÏitûj‰í neÏ peníze, které za to dostane‰.
No pravda, kdyby mi nûkdo nabídl milion,
abych zahrál na harmoniku, tak klidnû
zahraju. Ale kdyÏ jde o nûjak˘ seriozní
koncert a já vím, Ïe mû chtûjí sly‰et v tom
nejlep‰ím svûtle a já vím, Ïe to na tom
pianû nejde, tak odmítnu hrát i v soukromí,
alespoÀ pokud jsem stﬁízlivej…“
Mezitím se udûlaly párky a tak budeme
pokraãovat v nûkterém z pﬁí‰tích ãísel.
Ale‰ Bﬁezina
***

Sports

2001-10

HOUSE RENTAL Toronto:
Aug. 1, 2010 to July 31, 2011
(neg.) furnished, 3 bedrooms, 2
storey, finished basement, large
reno. kitchen, laundry, steps to
Queen W.
$2650.00/mo + gas/electric.
Enquiries:
anton_kubalek@yahoo.ca
2002-10

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

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

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

***

BEST VALUE!!!
HURRY!!
SPRING AND SUMMER
AIRLINE TICKETS ON SALE
AS OF MARCH 1,2010 A VALID
PASSPORT IS REQUIRED
FOR TRAVEL TO MEXICO
HEART OF EUROPE
A DIVISION OF UNIGLOBE
ENTERPRISE TRAVEL LTD.

1221 YONGE STREET
(BY SUMMERHILL
SUBWAY STATION)
TORONTO, ON
M4T 2T8
Phone: 416-504-3800
Toll free:1-800-825-7577
Heart of Europe Holidays:
416-504-6399
Fax: 416-363-2205
A GETAWAY THAT’S MORE
THAN JUST A HOLIDAY!!!
ADVENTURE TRAVEL
- EXOTIC TRAVEL
LUXURIOUS TRAVEL
- ROMANTIC TRAVEL
WE OFFER ALL!!!
TRAVEL AND MEDICAL INSURANCE,
AIRLINE TICKETS
WWW.TICO.CA #1810380

NHL
Boston i Philadelphia
postoupily

úctyhodn˘ch 32:54 minut, David Krejãí 20:24,
Miroslav ·atan o 70 vteﬁin ménû a Vladimír
Sobotka 10:44. V dresu Toronta Tomá‰ Kaberle
23:07.
***

Toronto-Boston 1:2
(1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Luká‰ Krajíãek se v Torontu
pﬁiblíÏil k play-offs
Toronto-Philadelphia 0:2
(0:1, 0:0, 0:1)

Toronto v této sezónû tﬁiadvacet zápasÛ, kdy po
‰edesáti minutách hry byl nerozhodn˘ stav utkání,
takÏe se vlastnû tﬁiadvacetkrát dûlily tﬁi body.
Tento systém jakoby napovídal, Ïe v posledních
pûti ãi deseti minutách se snaÏí obû muÏstva,
pokud je stav nerozhodn˘, udrÏet jeden bod a
teprve v prodlouÏení otevﬁou hru. To platilo i
minulou sobotu v Torontu. Stav 1:1 byl na ukazateli
skóre od 29. minuty, kdy David Krejãí uvolnil
Miroslava ·atana a ten srovnal stav utkání, kdyÏ
vedoucí branku Maple Leafs vstﬁelil v 6. minutû
Colton Orr. Nutno dodat, Ïe na tomto stavu mûli
velkou zásluhu oba skandináv‰tí brankáﬁi - Fin
Tuuka Rask v dresu Bostonu a ·véd Jonas
Gustavsson s javorov˘m listem na prsou. Toront‰tí
vyslali na branku Bostonu 28 stﬁel, zatímco Boston
o dvû více z nichÏ poslední, kterou vyslal po
vyhraném vhazování Davidem Krejãím Zdeno
Chára, staãil teãovat je‰tû Miroslav ·atan.
Znamená to, Ïe Bruins udûlali v˘razn˘ krok pro
postup do play-offs. Proto byl také kapitán
slovenské reprezentace a zároveÀ kapitán Boston
Bruins Zdeno Chára nadmíru spokojen˘. Dva
body pomohly Bostonu do play-offs.
ZCH: Bylo to pro nás velice tûÏké utkání.
Nezachytili jsme zaãátek, nemohli jsme se
rozh˘bat a mûli jsme tûÏké nohy, ale na ‰tûstí
jsme po první tﬁetinû prohrávali pouze o jeden gól.
V druhé tﬁetinû jsme se velmi zlep‰ili a vytvoﬁili
jsme si nûjaké ‰ance. Po dvou tﬁetinách byl stav
nerozhodn˘ a mûli jsme pﬁevahu. Nakonec to tam
padlo.
ABE: Padlo to tam po va‰í stﬁele od modré,
kterou teãoval Miroslav ·atan…
ZCH: V‰echno to zaãalo tím, Ïe David Krejãí
vyhrál vhazování a dal mi to dozadu. Vystﬁelil
jsem a Miro byl tam, kde mûl b˘t a teãoval do
branky.
ABE: Obû branky vstﬁelil Miroslav ·atan,
asistoval David Krejãí, jak se jim daﬁí spolu?
ZCH: Dnes se jim velice daﬁilo. Nehrávají spolu
tak ãasto. David je tvÛrce hry, kdyÏ má prostor,
vÏdy z toho dokáÏe nûco vytûÏit.
Spokojen˘ byl hlavnû autor dvou branek Miroslav
·atan:
M·: Urãitû jsem spokojen˘ s tím, jak to dopadlo.
KaÏd˘ zápas v posledních t˘dnech je mimoﬁádnû
dÛleÏit˘. Dva body budou hrát roli pﬁi závûreãném
bilancování.
ABE: Jak se vám hrálo s Davidem Krejãím?
M·: V˘bornû, je to centr, kter˘ dovede podrÏet
puk. Ví, co s ním má udûlat a dokáÏe ho nahrát.
Jsem rád, Ïe trenér zvolil tuto kombinaci. Kdykoliv
jsme spolu v minulosti hráli, dokázali jsme udûlat
soupeﬁÛm problémy. Doufám, Ïe nás nechá
pohromadû.
ABE: Jak vzpomínáte na olympiádu?
M·: Tro‰ku stále mrzí ta prohra o bronzovou
medaili, ale to uÏ je dávno, ale myslím si, Ïe jsme
pﬁekvapili a hráli dobﬁe. Mûli jsme dobré zápasy,
ale chybûly tam nûjaké detaily, které nakonec
rozhodly o v˘sledku.
A takto zhodnotil zápas David Krejãí:
DK: NejdÛleÏitûj‰í je, Ïe máme dva body.
ABE: Dvû asistence…
DK: Pﬁi první jsem nahrával Mirovi na doráÏku,
podaﬁilo se, Miro tam nejel a byl to gól. Pﬁi druhém
jsem vyhrál vhazování a dal jsem to na modrou
Zdenovi, ten vystﬁelil a Miro teãoval. ·Èastn˘ gól
a bereme dva body po dobrém kolektivním v˘konu.
Dodejme, Ïe Zdeno Chara byl na ledû

Derniéra Maple Leafs podobnû jako celá sezóna
nevy‰la. Flyers, kteﬁí byli pﬁed utkáním na osmém
místû udûlali dÛleÏité krok pro play-offs, kam se
skuteãnû probojovali. V dresu Toronta Maple Leafs
hrál moÏná naposledy Tomá‰ Kaberle, kter˘ je
nejdéle pÛsobícím hráãem v domácím dresu, Strávil
zde jedenáct sezón. PﬁestoÏe v leto‰ním roce vstﬁelil
sedm branek a mûl 42 asistencí, je moÏné, Ïe
generální manaÏér Brian Burke, kter˘ omlazuje
muÏstvo s ním do budoucna nepoãítá. Na druhé
stranû v muÏstvu Philadelphie hrál v obranû Luká‰
Krajíãek, pro kterého minulou nedûli sezóna
neskonãila.
ABE: Jak moc to bylo dÛleÏité utkání?
LK: Byla to otázka Ïivota a smrti. Kdybychom
prohráli, pak by byly pﬁed námi uÏ jen dva souboje
s Rangers. Takhle jsme získali pﬁed Rangers
relativnû dost velk˘ náskok (kter˘ se ukázal pozdûji
jako rozhodující pozn. red.).
ABE: NeobdrÏeli jste branku, coÏ je pro vás,
jako pro obránce nejlep‰í vysvûdãení, jaké byly
pokyny pﬁed utkáním?
LK: Trenér nás upozornil, Ïe je dÛleÏité, aby se
v‰ech pût hráãÛ vracelo do obranné tﬁetiny, pﬁed
vlastní branku a pomáhali jsme tak na‰emu
gólmanovi, kter˘ byl dnes skvûl˘. Hlavní bylo vracet
se a blokovat kaÏdou stﬁelu.
ABE: Byl jste témûﬁ patnáct minut na ledû, byl
jste s tím spokojen?
LK: KaÏd˘ hráã chce b˘t na ledû, co moÏná nejvíce,
já jsem vdûãn˘ za tento ãas. Hrál jsem dokonce i pﬁi
pﬁesilovkách, takÏe jsem byl i s tím spokojen˘.
ABE: Jak se vám líbí ve Philadelphii?
LK: Je to pûkné mûsto, dobrá organizace, v˘borní
kluci, v‰e co potﬁebuji.
ABE: Jste jedin˘m âechem v muÏstvu, nevadí
to?
LK: Urãitû by to bylo pﬁíjemnûj‰í, kdyby zde byl
nûkdo je‰tû se mnou, ale já uÏ jsem na to zvykl˘.
Není to tak dÛleÏité.
ABE: Hrál jste ve Vancouveru, jak byste porovnal
tato dvû mûsta?
LK: Philadelphia je hokejové mûsto podobnû jako
Vancouver. Ve Vancouveru lidé více rozumí hokeji,
protoÏe je to Kanada, ale obû organizace jsou
skvûlé. Vancouver je moÏná lep‰í jako mûsto.
Ale‰ Bﬁezina - Toronto
***

Finále PardubiceVítkovice a Slovan-Ko‰ice

V tûchto dnech se hraje finále O2 extraligy mezi
Pardubicemi a Vítkovicemi i finále slovenské
Slovnaft ligy.
V âechách první dva zápasy se hrají v Pardubicích
dal‰í dva v Ostravû. Pardubice s Dominikem
Ha‰kem nemûly problémy s Libercem a zvítûzily ve
v‰ech ãtyﬁech zápasech 2:1 a 4:0 doma. Rozhodující
byl tﬁetí zápas, kdy hosté vyhráli aÏ v prodlouÏení
4:3 a s klidem si podrÏeli i vítûzství ve ãtvrtém utkání
s v˘sledkem 4:1. Slavia kladla Vítkovicím tvrd‰í
odpor. Rozhodující byl ãtvrt˘ zápas v Praze, kdy
se‰ívaní tﬁikrát vedli, ale hosté dokázali tﬁikrát
vyrovnat. Minutu pﬁed koncem domácí brankáﬁ
Furth chytil puk do lapaãky, ale v zápûtí ho pﬁenechal
za brankou hostujícím hráãÛm, kteﬁí dárkem
nepohrdli a vyhráli 4:3, ãímÏ se ujali vedení 3:1 na
zápasy a vítûznou sérii dotáhli do vítûzného konce
v následujícím zápase doma v˘sledkem 3:1.
Vítkovice vyhrály první dva zápasy doma 7:2 a 3:1.
První utkání v Praze vyhrála Slavia 5:3.

V baráÏi vyhrála Boleslav nad Chomutovem v
prvním zápase doma 5:3, v druhém zvítûzil
Chomutov 2:1. Série se hraje na ãtyﬁi vítûzná
utkání.
Na Slovensku zvítûzil v semifinále Slovan nad
Nitrou 4:0, 5:3, 9:2 a 5:2 a Ko‰ice nad Martinem 5:2,
5:3, 2:0, 1:2 a 5:2. První dva finálové zápasy se hrají
v Bratislavû.
***

Gambrinus liga

V 23. kole se koneãnû vzpamatovala Slavia a pod
vedením trenéra Franti‰ka Cipra dokázala
pﬁeválcovat Bohemians 1905 zlep‰en˘m v˘konem
v závûru 3:0, kdyÏ dvû branky vstﬁelil Peter Grajcar
z trestn˘ch kopÛ. Ortel nad sebou podepsali
stﬁíÏkov‰tí Bohemians, kteﬁí prohráli na Strahovû s
Kladnem 1:4. PlzeÀ vedla dlouho nad Spartou 1:0,
v posledních osmi minutách Sparta otoãila na 1:2,
v závûreãn˘ch vteﬁinách v‰ak Západoãe‰i staãili
srovnat skóre na 2:2. V oãekavaném souboji o
druhé místo zvítûzila Ostrava v Teplicích 1:0. Ostatní
v˘sledky: âeské Budûjovice-Pﬁíbram 2:1, SlováckoSlovan Liberec 0:0, Jablonec-Sigma Olomouc 3:1,
Brno-Mladá Boleslav 2:3.
V semifinále Ondrá‰ovka Cupu vyhrála v prvním
zápase v Edenu Slavia nad Spartou 1:0, následovalo
ligové derby, kdy Sparta Slavii poráÏku na Letné
stejn˘m v˘sledkem oplatila. Jedinou branku utkání
vstﬁelil Sionko. Od vût‰í poráÏky zachránil Slavii
nestárnoucí brankáﬁ Martin Vaniak. S napûtím se
ãekal souboj dvou Bohemek ve vr‰ovickém ëolíãku,
ale hosté ze StﬁíÏkova odmítli nastoupit a utkání
bude pravdûpodobnû kontumováno ve prospûch
Bohemians 1905. Ostatní zápasy 24. kola: Slovan
Liberec-Teplice 1:0, Baník Ostrava-Slovácko 3:2,
Pﬁíbram-Brno 3:1, Kladno âeské Budûjovice 2:1,
Mladá Boleslav-Jablonec 1:2, Sigma OlomoucViktoria PlzeÀ 1:0.
***

Tabulka po 24. kole:
1. Sparta
2. Ostrava
3. Jablonec
4. Teplice
5. PlzeÀ
6. Boleslav
7. Olomouc
8. Slavia
9. Liberec
10. Pﬁíbram
11. Brno
12. Boh. 1905
13. Budûjovice
14. Slovácko
15. Kladno
16. Boh. Praha

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

13 11 0 33:11
14 6 4 38:21
14 5 5 31:23
12 8 4 36:23
11 7 6 31:24
10 5 9 41:33
10 4 10 37:31
9 7 8 30:25
9 4 11 28:31
9 4 11 30:33
8 6 10 24:32
7 7 10 17:23
5 8 11 20:29
6 4 14 22:33
6 2 16 22:40
4 2 18 23:51

50
48
47
44
40
35
34
34
31
31
30
28
23
22
20
14

Slovenská CorgoÀ liga
26.kolo: Banská Bystrica-MFK PetrÏalka 4:0 (3:0),
Slovan Bratislava-MFK Ko‰ice 0:0, FK SenicaMFK Dubnica 1:1 (1:0), Dunajská Streda-Tatran
Pre‰ov 2:1 (1:1), M·K Îilina-Spartak Trnava 5:1
(3:1), FC Nitra-MFK RuÏomberok 3:1 (2:1).
27. kolo: MFK RuÏomberok-Slovan Bratislava 2:0
(1:0), MFK Dubnica-Dunajská Streda 1:1 (1:0),
Tatran Pre‰ov-Banská Bystrica 0:1 (0:1), Spartak
Trnava-FK Senica 1:2 (1:1), MFK PetrÏalka-FC
Nitra 3:2 (3:0), MFK Ko‰ice-M·K Îilina 0:4 (0:2).
***

CorgoÀ liga
1. Îilina
2. Slovan
3. Bystrica
4. Nitra
5. RuÏomberok
6. Senica
7. Trnava
8. Pre‰ov
9. Dun.Streda
10. PetrÏalka
11. Dubnica
12. Ko‰ice

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

19 2 6 47:15
17 5 5 42:19
14 8 5 38:22
11 6 10 32:28
10 7 10 28:30
10 6 11 26:34
10 5 12 43:37
10 4 13 26:29
6 10 11 23:37
7 6 14 30:40
6 8 13 20:37
5 7 15 24:51

59
56
50
39
37
36
35
34
28
27
26
22

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

Danforth Ave.

Bloor St. W

Broadview Ave.

Koncertní klavírista
s rodinou hledá
k pronajmutí zaﬁízen˘ byt 2+1
(v pﬁízemí/1 patro nebo v˘tah
pro klavír)
v Praze na jeden rok
od 1. srpna 2010
do 31. ãervence 2011.
e - mail:
anton_kubalek@yahoo.ca

April 22, 2010

Ossington Ave.

12

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

