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Portrét básníka a diplomata
Pﬁiznám se, Ïe o Milanu Richterovi jsem
toho mnoho nevûdûl. Nepﬁipadá mi jako
proklet˘ básník, ale naopak jako básník
velice úspû‰n˘. B˘t básníkem a
diplomatem to se nestává ãasto. Snad
jen bratr sochaﬁky Camile Claudel Paul
Claudel byl takovou bílou vránou. Shodou
okolností pÛsobil v Praze v letech 1909 a
1910.
K vybavení diplomatÛ patﬁí znalost
jazykÛ a to zﬁejmû platí nejen o Paul
Claudelovi, ale i o Milanu Richterovi.
Zatímco Claudel vychází z kﬁesÈanské
minulosti, Richter je soustﬁedûn na
Ïidovsk˘ odkaz pﬁedkÛ. Pronásleduje ho
holokast. Stále se vrací otázka: Jak jen
BÛh mohl tohle dopustit? Starozákonní
postava MojÏí‰e a jeho zlost,
neuchopitelné postavy andûlÛ a Boha,
kter˘ mlãí. V‰e neskuteãnû abstraktní a
vzápûtí konkrétní zbytky ·alamounovy
zdi. Îivot je neuchopiteln˘. Vnuãka kráãí
za rakví své babiãky. Na zaãátku se nûco
pokazilo a v 33 letech se Ïivot mûní.
Jako u Kundery naráÏí na blbost, která
nutí ãlovûka k optimismu a znovu únik do
snÛ. Sny, které pronásledují i praÏského
rodáka Franze Kafku. V Berlínû, kde jede
s otcem tramvají a snaÏí se vstoupit
branou dovnitﬁ. Pﬁipomíná to pﬁíbûh
dveﬁníka z Kafkova Procesu. To jiÏ se
pomalu dostáváme do druhé ãásti veãera,
kde Ivan Rázl ãetl úryvky z divadelní hry
Z Kafkovho Pekloraja. Opût mÛÏeme
sledovat dialog Du‰ana Tótha a Sonji
Almanové a do toho se oz˘vá saxofón
Bey Labíkové, piano Patricka Hewana a
basa Rogera Purana.
A pak se objeví skuteãnû autor a Sonja
Vég mu klade otázky. Velice
profesionálnû a jdou na tûlo. Autor a
básník diplomaticky odpovídá. Nemyslím
si, Ïe zde je právû jeho síla.
Spí‰e mne oslovují okamÏiky, kdy se
dostává do pozadí dûje, kdy
upﬁednostÀuje nûkoho jiného. To je
úkolem pﬁekladatele a Milan Richter
nepÛsobí pouze jako pﬁekladatel, ale i
jako kniÏní vydavatel.
Pﬁekládá ze skandinávsk˘ch jazykÛ: z
nor‰tiny, dán‰tiny a ‰véd‰tiny. Sám tvrdí,
Ïe musí pﬁekládat do svého rodného
jazyka, psát ãi pﬁekládat do jiné ﬁeãi neÏ
je jeho vlastní je velice tûÏké, pﬁesto
napsal i nûco v ãe‰tinû, kterou také
ovládá.
V rozhovoru po pﬁedstavení jsem mu
poloÏil nûkolik otázek, pﬁi kter˘ch jsem
se soustﬁedil právû na jeho
pﬁekladatelskou ãinnost.
ABE: Z kter˘ch jazykÛ hlavnû
pﬁekládáte?

MR: Z angliãtiny, nûmãiny, ‰véd‰tiny,
nor‰tiny a okrajovû z dán‰tiny. Hlavnû to
byly nûkteré pohádky Hanse Christiana
Andersena, dále jsem pﬁeloÏil jedno
drama, které hrají v reÏii Milana Lasicy v
Bratislavû jiÏ sedm˘m rokem. Kromû toho
nûjaká poezie.
ABE: Klasick˘mi skandinávsk˘mi
jazyky jsou island‰tina a farel‰tina,
zkusil jste je nûkdy?
MR: Ne, pokud jsem pﬁeloÏil pár básní,
tak pﬁes jiné severské jazyky. Podíval
jsem se, jak tento jazyk vypadá, ale i pro
vût‰inu seveﬁanÛ je tento jazyk velkou
neznámou, protoÏe je to zakonzervovan˘
jazyk z 12. století. Farel‰tinu, tak to nevím
ani pﬁesnû, jak tento jazyk vypadá. Tam
mám je‰tû mezery. To jsou v‰ak okrajové
záleÏitosti, pﬁestoÏe se jedná o bohatou
islandskou literaturu. Ale tam bych si
skuteãnû netroufl.
ABE: Jsou vlastnû dvû nor‰tiny, jak
se s tím vypoﬁádáváte?
MR: Klasická nor‰tina vychází z
dán‰tiny, ale novonor‰tina vznikla ze
západního dialektu a tam si to musím
velice ãasto ovûﬁovat, nûkdy i pﬁes
angliãtinu.
ABE: Pﬁekládal jste také z dán‰tiny
spisovatele a filosofa z první poloviny
19. století, kter˘ je blízk˘ Franzi
Kafkovi, Soerena Kirkegaarda?

MR: To dûlal mÛj kolega Milan Îitn˘,
kter˘ pﬁeloÏil nûkolik jeho vûcí do
sloven‰tiny. Já se necítím k tomu dost
povolan˘. Z dán‰tiny jsem pﬁekládal
hlavnû Andersena, udûlal jsem okolo
sedmdesáti pohádek.
ABE: Vûnujete se divadlu, ovlivnil
vás také film?
MR: V poezii skuteãnû ne, z poezie mû
ovlivnili nûkteﬁí ‰véd‰tí básníci jako Artur
Lundqvist, ale pak hlavnû Pablo Neruda,
Rilke, Milan Rufus a Vladimír Holan, kter˘
byl m˘m vzorem v mládí a dokonce mi
odpovûdûl na jeden mÛj dopis.
ABE: Artur Lundqvist vy‰el í ãesky…
MR: Já jsem do sloven‰tiny pﬁeloÏil
jeho velk˘ v˘bûr Nádhera svûta v roce
1987. Poznal jsem ho osobnû. Byl to
star˘ pán, kter˘ zemﬁel v roce 1991.
Myslím si, Ïe to byl básník, kter˘ pro mne
prolomil cestu do severské literatury. Byl
srozumiteln˘. Nûkdy byl trochu popudliv˘
jako star˘ pán.
ABE: Ve va‰í poezii dominuje matka,
u Kafky otec…
MR: Netrpím podobn˘m komplexem.
MÛj otec byl velmi jednoduch˘ a pﬁíjemn˘
ãlovûk a zemﬁel, kdyÏ mi bylo ‰est a pÛl
rokÛ, takÏe jsem ho nikdy nevnímal jako
despotickou figuru. Spí‰ jsem zde chápal
absenci otce. Kafka zase nebyl nikdy
mnoho vázan˘ na matku, ta pro nûj mnoho

Básník, vydavatel a překladatel Milan Richter

neznamenala, ale v mém Ïivotû matka
znamenala mnoho.
ABE: Co vás nejvíce u Kafky zaujalo?
MR: Aforismy, které jsem pﬁekládal.
Jsou úÏasné, pﬁesné, mnohoznaãné, jsou
to vlastnû jeho zápisky. Jeho deníky jsou
skoro jako ver‰e. Jeho romány jsou
sloÏité. Ta sloÏitost je v dokonalosti
jazyka. Kromû toho mám je‰tû jednu hru,
která se jmenuje KafkÛv druh˘ Ïivot, kde
vystupuje jak Milena Jesenská, tak i Max
Brod a Kafka nezemﬁe, ale prochází
hrÛzami války.
ABE: Vycházíte z Ïidovské tradice;
máte nûjak˘ vztah k Novému zákonu?
MR: Tak jako mám k Starému zákonu;
nûkdy velmi kritick˘ vztah a nûkteré ãásti
miluji jako knihu Ester, PíseÀ
·alamounovu, tak mám rád tﬁeba listy
svatého Pavla. ÚÏasn˘ je jeho list do
Korintu. Celkovû mám k náboÏenství
vlaÏn˘ vztah, ale zároveÀ jsem velmi
zvûdav˘ a mám dialog s tím neexistujícím
Pánem Bohem… To je ta báseÀ o
MojÏí‰ovi. Nebo Ïe existuje a nezapojuje
se do dûní svûta. Kladu si otázku Proã?
Mám báseÀ o Sarajevu. Mám i básnû,
kde pﬁevyprávím pﬁíbûhy ze Starého
zákona. Ale to není jediné téma, rozsah
mojí poezie je daleko ‰ir‰í.
ABE: Na ãem nyní pracujete?
MR: Na jedné divadelní hﬁe o Marylin
Monroe. To je v‰e, co mohu ﬁíci. AÏ to
bude hotové, tak budu moci ﬁíci více.
Kafka moc netáhne, pr˘ je tûÏk˘, tak
moÏná Marylin Monroe, ale nechci o tom
mluvit, protoÏe bych to pak nenapsal.
Nemohu ﬁíci, Ïe bychom si ve v‰em s
Milanem Richterem rozumûli. Má rád
stejnû jako já Kafku, severskou literaturu,
poezii. Velice ãasto se vrací k Ïidovské
minulosti, k Starému zákonu. Pro mne
dominuje Nov˘ zákon. On nûkolikrát
zdÛraznil, Ïe je náboÏensky vlaÏn˘… Já
se naopak toho obávám. Obávám se
toho, Ïe budu vygumovan˘; nûkdy aÏ s
nostalgií vzpomínám na období, kdy tomu
tak nebylo. U Franze Kafky miluji jeho
romány, on spíse aforismy.. Jeho biblické
obrazy jsou jaksi bez odpu‰tûní…
Skuteãnû bez odpu‰tûní? MoÏná si to jen
namlouvám.
Vlastnû na to jsem se zapomnûl zeptat…
Odpu‰tûní… Prohﬁe‰ili jsme se nûãím
jako generace… V ãem je vina generací
pﬁed námi a v ãem je na‰e vina… V ãem
mÛÏe b˘t vina tûch, co pﬁijdou po nás? V
ãem mÛÏe b˘t vina sluchátko-mobilové
generace? Bude rozumût vÛbec poezii?
Ale‰ Bﬁezina
***—-
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Sokola Toronto
pro jaro 2011
Dûti (vûk 5-15 let): Sobota: 15:45-18:00
Cviãení v tûlocviãnû, venku: atletika v létû, lyÏování v zimû.
Cviãení rodiãÛ s dûtmi: Sobota: 16:00-17:00
Oba programy jsou v Steels West Gymnastic Club
601 Magnetic Drive, Unit 21
York (Dufferin Street & Steels Avenue West)
***
Îeny (od 16 let): Stﬁeda: 20:00-22:00: Gymnastika, aerobics, cviãení
***
MuÏi (od 16 let) Stﬁeda: 20:00-22:00:
Posilování na strojích, cviãení, sálové sporty
***
Volejbal (od 16 let): Pondûlí: 19:30-22:00
K dispozici jsou dvû tûlocviãny v George Harvey Institute
1700 Keele Street (Keele Street & Eglinton Ave. West)
***

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

Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church);
BohosluÏby jsou ãtvrtou nedûli v mûsíci v
Slovenském evang. kostele aug. vyznání
sv. Pavla na 1424 Davenport Rd., Toronto.
Rev. Ján Banko. Tel.: 289/242-0635.
Internet: http://www.csbaptist.com/
20.3.2011 v 17:30: KáÏe A. Bﬁezina
KITCHENER-WATERLOO:German
Gospel Church, 223 Union St.E.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 13.3.2011.
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. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 13.3., 17.4.,
22.4.a 29.5. v 13 hod..

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:
19. bﬁezna 2011v 10 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 19. bﬁezna 2011 v 17.
hod.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
20. bﬁezna 2011 v 11 hodin
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
budou oznámeny.

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.
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Kalendáﬁ
11.3. (pá) 20:00
Sara Buechner hraje Vítûzslavu Kaprálovou
v Glenn Gould Studio
CBC Building - Front Street
***
12.3. (so) 15:00
Oslava Ïivota Blanky Rohnové
Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
12.3. (so) 18:00
Polovnické hody
JK Productions
Re‰taurácia Cascada
755 Queensway East. Mississauga
***
26. 3. (so) 19:00
A. Dvoﬁák: Stabat Mater
Meeting Place, U of T
1265 Military Trail, Scarborough
***
27.3. (ne) 14:30
Hudba z opery âert a Káãa
St. Lawrence Centre for the Arts
416/366-7723
***
27. 3. (ne) 15:00
A. Dvoﬁák: Stabat Mater
The Great Hall, Hart House
7 Hart House Circle
***
27.3. (ne) 17:30
Peter Stol - klarinet
Adam Zukiewicz -Klavír
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
***
7. 4. (ãt) 19:00
Kﬁest ‰esti posledních cédéãek
Antonína Kubálka
Mascot Coffee House-267 Queen St. W.
***

SOKOL CANADA SOKOLSKÁ ÎUPA
KANADSKÁ

1911-2011
POJEëTE S NÁMI DO
CLEVELANDU

NA XXVI. SLET
SOKOLA USA
Stﬁeda 29. ãervna
- sobota 2. ãervence 2011
INDEPENDENCE, OHIO
(South Cleveland)
Budeme oslavovat 100 let Sokola Canada
V‰ichni jsou vítáni - urãitû si vyberete
program kterého se mÛÏete zúãastnit.
Stﬁeda 29. 6.
15:00 Basketbal
Veãer: Zahajovací ceremoniál
âtvrtek 30. 6.
Pﬁes den: Gymnastické soutûÏe, soutûÏe
zdatnosti, golfov˘ turnaj
Veãer: veãeﬁe a spoleãenské události
Pátek 1. 7.
Pﬁes den: volejbalov˘ turnaj,
soutûÏe zdatnosti, kuÏelky
Veãer: Banket, kuÏelky, biliár, ohÀostroj
Sobota 2. 7.
Ráno: sletov˘ nácvik, soutûÏe
Vpodveãer: Slet
Veãer: Spoleãenské události
Sokol USA rovnûÏ pﬁipravuje
autobusovou prohlídku mûstem
Cena autobusového zájezdu je 111 dolarÛ.
Maximální poãet: 56 lidí
Ubytování
v Hotelu Holiday INN Independnce
Pokoj pro ãtyﬁi lidi 100 dolarÛ za noc, vãetnû danû.
Datum autobusového zájezdu
se mÛÏe posunout podle potﬁeby.

We acknowledge the financial support of the Government
of Canada through Canada Periodical Fund (CPF)
for our publishing activities.

Uzávûrka pﬁihlá‰ek 30. dubna 2011.
Informace
Hana Jurásek: Tel.: 905/838-2541
e-mail: hanajurasek@yahoo.ca
Anna Janou‰: Tel.: 905/884-8211;
e-mail: anna.sokol@bell.net
***
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Nocturna v mûstû

Czech &Slovak Institutions

V nedûli 27. bﬁezna 2011 v 17:30 - Kostel svatého Václava

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

496 Gladstone Ave., Toronto

Klarinetista Peter Stoll
a klavírista Adam Zukiewicz
Na programu:
Concertino (Giuseppe Tartini/arr.Gordon
Jacob), Andante, K.315 (Wolfgang Amadeus
Mozart), Variations from “See The Conquering
Hero Comes” (Handel/.L.van Beethoven
arr.Stoll), Concertino (Carl Maria von Weber cadenza by Heinrich Baermann)
pﬁestávka
Sonatina for clarinet and piano (Bohuslav
MartinÛ), Selanka/Pastorale, Zdenûk Fibich,
Hommage a Manuel de Falla for
unaccomapanied clarinet (Bela Kovacs),
Scherzino for clarinet and piano (Jindﬁich Feld),
Zigeunerweisen
( Pablo de Sarasate, arr. K.Opperman).

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 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.
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:
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
tel: 647/290-9304 fax: 905/898-0166
slovakconsulateto@gmail.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
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

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

5,62 CDN $
17,79 Kã
1,36 CDN $
0,74 EURO
0,97 CDN $
1,03 US $

Universal Currency Converter - 7. 3. 2011

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 7. 3. 2011

17,85 Kã
24,28 Kã
17,37 Kã
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Prague Deli
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Certifikovaná
pﬁekladatelka
emestic@hotmail.com
416/922-8786

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

Tribal Belly Dancing with Gailene
She has finally arrived, our BellyDancing
Goddess is teaching at the clinic every Sunday!
DO NOT MISS THIS!
TRIBAL BELLY DANCING
GATHERING OF THE GODDESSES
Come bond in our sisterhood, leaving behind
competition and mistrust in a celebration
of our womanhood!
Gathering of the Goddesses is a whole Mind and
Body work out. Enjoy this journey towards
strengthening your Abs, Chest, Arms and Legs.
You will learn to move your body
in ways you thought were impossible!
Come dance with us to the Tribal rhythms and
unleash your inner Goddess!
Love and respect your body and enjoy being
Woman!

Starts March 6, 2011
Sundays 11am -12am
8 Week Sessions $ 160.00 Package
Instructor: Gailene
2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke
(at Islington Avenue)
Tel.: 416/823-1165
E-mail: rmt-yyz@integratedmedicine.ca

www.integratedmedicine.ca
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
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Sága PraÏského uzenáﬁství na Královninû ulici v Torontu
Zaãalo to dávno. Pﬁí‰tí rok to bude 60 let. V roce 1952 Jaroslav Rou‰al otevﬁel v domû ãíslo 638 Queen Street West v Torontu
„J. Rou‰al Prague Ham Shop“. Byl to první podnik v Torontu, kde dûlali praÏské uzeniny. Rou‰alovi podnik vedli aÏ do roku
1968. Chodil jsem tam, ale ponûvadÏ uÏ je to dávno a pamûÈ uÏ mi zvlá‰È dobﬁe neslouÏí, tak si toho o vládû Rou‰alova rodu
moc nepamatuji a pﬁejdu rovnou k dynastii rodiny Pichlíkovy. Toho roku, kdy se v Praze a po celé zemi zaãalo rozvíjet PraÏské
jaro a pak pﬁi‰ly tanky z v˘chodu, na podzim podnik koupil Jiﬁí Pichlík.
slovenské záliby v pojídání vepﬁového.
První selecí pﬁíhoda se udála je‰tû v
dobû, kdy na‰e komunita vlastnila
Masarykovu halu na Cowan Avenue v
Torontû (hala byla pozdûji prodána
mûstu, ale poﬁád nese Masarykovo
jméno, i kdyÏ ponûkud - alespoÀ loni
tomu je‰tû tak bylo - pﬁekroucené). V té
hale se cviãilo, hrálo divadlo, poﬁádaly
schÛze, taneãní zábavy a plesy. ¤adu let
se tam konaly i zlatokopecké bály.
Nemyslím, Ïe mûly mnoho spoleãného s
kopáním zlata, ale lidé se znamenitû
bavili. Jednou se poﬁadatelé rozhodli, Ïe
by bylo záhodno zpestﬁit tombolu. Po
dlouhé debatû se dohodli, Ïe na pﬁí‰tím
plese bude v tombole první cenou selátko.
A bylo. Obstaralo ho torontské PraÏské
uzenáﬁství. Selátko pﬁivezli do haly. Bylo
pûknû rÛÏovouãké a kolem krku mûlo
ãervenou ma‰li. Prostû selátko k
pomilování. JenomÏe selátko jim nûjak
vyklouzlo a zaãalo se prohánût po sále.
Do cesty mu pﬁi‰el pytel se strouhankou.
Historická fotka Prague Deli
Selátko do pytle hupslo a ponûvadÏ bylo
Jiﬁí Pichlík se narodil 1. dubna 1917 v vÏdycky nabízel prvotﬁídní v˘robky a trochu vlhké, od hlavy aÏ k patû (i selátka
jihoãeském mûstû Protivínû. Jak ﬁíká vzornou obsluhu. A vzkvétal a pozvolna mají hlavu a patu, paty dokonce ãtyﬁi) se
pûkn˘ nekrolog, kter˘ o nûm rodina se mûnil. Pichlíkovi zaãali své produkty obalilo strouhankou. Pak vyskoãilo a
sepsala po jeho smrti 4. listopadu 2010,
Jiﬁí “vyrÛstal v malé hospÛdce, kterou
vlastnil jeho dûda a kde se uÏ jako mal˘
kluk nauãil mariá‰ a k‰eftovat.” Byl dvakrát
Ïenat˘. Z prvního manÏelství mûl dvû
dûti, Jirku, kter˘ Ïije v Praze a dceru
Eli‰ku, která pﬁi‰la za otcem do Kanady.
Nûkdy v ‰edesát˘ch letech pﬁevzal v
Praze na Tylovû námûstí prodejnu, která
pod jeho vedením vzkvétala a kde potkal
svoji druhou Ïenu, Marii. S Marií ode‰el v
lednu 1967 do Vídnû a v lednu 1968 do
Kanady. A na podzim, jak uÏ jsme se
zmínili, koupil Rou‰alovic podnik. To uÏ
Jiﬁímu bylo pﬁes padesát.
Nejsem si jist, jak se tehdy podnik
jmenoval, ponûvadÏ nûkolikrát zmûnil
jméno. Jednu dobu se na pﬁíklad jmenoval
“Prague Meat Products”, potom “Prague
Deli”, a posledních nûkolik let “Prague
Rodina Králova:Tom, Vláďa, Helenka a Květa
Fine Foods Emporium”. Ale tak jako rÛÏe
voní stejnû, aÈ ji nazveme jakkoliv, praÏsk˘ prodávat i na taneãních zábavách a pokraãovalo v pobíhání po sále, obãas
uzenáﬁsk˘ obchod (kde rovnûÏ vaﬁí plesech... A tady se musím zmínit o osudu skoãilo pod stÛl (a tûch tam bylo pûkná
knedlíky a peãou znamenité peãivo) dvou selat, obûtovan˘ch na oltáﬁ ãeské a ﬁádka) a potom se rozbûhlo napﬁíã sálem
a pﬁi tom bûhání setﬁepalo trochu
strouhanky, ale ne moc, takÏe kdyÏ ho
chytli, je‰tû bylo pûknû postrouhankované
(dal‰í nové ãeské slovo). Skonãilo na
Masaryktownu, kde ho vykrmili a udûlali
zabijaãku. A to se mi nezdá spravedlivé.
Takovému ‰ikovnému selátku mûli
dovolit, aby se po Masaryktownu
probíhalo aÏ do konce svého pﬁirozeného
Ïivota.
Tady musím podotknout - a to platí i o
druhém selátkovském pﬁíbûhu, Ïe jsem
osobnû nebyl pﬁítomen a Ïe nûkteré
detaily se moÏná ponûkud li‰ily od detailÛ
v˘‰e i níÏe uveden˘ch.
Druh˘ pﬁípad se selátkem se uÏ odehrál
v krajanském novovûku, kter˘ se v
Torontu poãítá od (druhého) pﬁíchodu
(poprvé sem pﬁi‰el v minulém století jako
student) Richarda Krpaãe do tohoto
bláznivû rostoucího mûsta, ve funkci
generálního konzula âeské republiky.
Jiří a Marie Pichlíkovi
Období jeho vlády (které uÏ bohuÏel brzy
skonãí) budou historici (teì si trochu
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zaprorokuji) povaÏovat za zlatou dobu
Ïivota na‰í vûtve v Ontariu - a hlavnû v
Torontu a nejen v kultuﬁe hudební a slovní,
ale i v kultuﬁe pivní. Pan generální konzul
povaÏuje za jeden ze sv˘ch
nejdÛleÏitûj‰ích úkolÛ vytvoﬁit z Toronta
a pak i Ontaria, v˘padní základnu, z které
se bude ‰íﬁit sláva ãeského piva po celém
kontinentû. Zaãal s plzeÀsk˘m, ale v
posledním roce pﬁidal Milo‰e a kde to
skonãí, ví jen BÛh. Pan generální konzul
má ov‰em soustu spoleãensk˘ch
povinností, jako je ho‰tûní diplomatÛ a
jin˘ch rÛznû uÏiteãn˘ch osobností. A
jednou pana generálního konzula
napadlo pohostit své hosty peãen˘m
selátkem. Na koho se obrátil? Otázka,
která se odpoví sama: “PraÏské
uzenáﬁství (teì uÏ roz‰íﬁené o jídelnu) na
Královninû ulici v Torontu. Prasátko bylo
dodáno a pokud jsem správnû
informován, bylo znaãnû vût‰í neÏ ta
základna, na nûmÏ mûlo b˘t opékáno.
Teì zaãínám tápat, jak to vlastnû bylo.
Já totiÏ s na‰ím chováním se k jin˘m
ÏivoãichÛm mám váÏné problémy: Co
nám dává právo je zabíjet a konzumovat?
Ne Ïe já bych nekonzumoval. Ale tenhle
problém si musím nûjak vyﬁe‰it. V‰ecko,
co mi z kus˘ch informací v hlavû uvízlo je,
Ïe najednou bylo v‰ude plno kouﬁe.
Nûkdo, kdo je mûl hlídat, si zﬁejmû ze
státnick˘ch dÛvodÛ musel odskoãit a
selátko se prakticky vzÀalo, lidé lítali
kolem a rÛzn˘mi plachtami rozhánûli kouﬁ.
KdyÏ v‰ak hosté pﬁi‰li, byli v‰ichni moc
spokojeni, jak pûknû bylo selátko
upeãené.
Co v PraÏském Emporiu dnes vlastnû
prodávají a dûlají? Je toho hodnû. Ale
nejdﬁív snad bychom se mûli podívat, kdo
je dnes majitelem Prague Emporia. V
roce 1968, jak jsme se zmínili, podnik
koupil Jiﬁí Pichlík, kter˘ mûl manÏelku
Marii. Jeho paní - rozumím-li tomu
správnû - mûla syna z prvního manÏelství,
Láìu Krále a Láìa Král mûl (a má) za
Ïenu Kvûtu, jejímÏ otcem byl znám˘ lyÏaﬁ,
Josef Buchar, ãlen ãs. závodního druÏstva
pro olympiádu v Lake Placid v roce 1936,
kter˘, bohuÏel, na olympiádu neletûl,
ponûvadÏ si 14 dní pﬁed odletem zlomil
ruku. A ti v‰ichni pomáhali Jiﬁímu
Pichlíkovi v budování PraÏského
uzenáﬁství na Královninû ulici v Torontu.
Poãínaje rokem 1972 Královi pomalu
pﬁebírali vedení podniku a vedli ho aÏ do
roku 2005, kdy podnik dostal dne‰ní
jméno Prague Fine Foods Emporium a
majitelem se stal jejich syn Tom. V
podniku pracuje i dcera Helen Ninavaie.
Jediné dítû manÏelÛ Králov˘ch, které se
odpoutalo od rodinné tradice, je dcera
Barbora, která uãí na St. Joseph College.
Ale samozﬁejmû nemohli v‰ecko dûlat
sami. Bûhem tûch let se tam vystﬁídala
hromada pomocníkÛ a hlavnû pomocnic.
Tak Líba Ho‰ková uÏ 24 roky peãe
v‰ecko, co se v Prague Deli prodává a
mimochodem nemá ráda Rusy - bydlela
u Milo‰ovic, kde mûli posádku. Nebo
Pavol Kmet z Ko‰ic, kter˘ je v Kanadû od
roku 1988, vysok˘ ‰tíhl˘ muÏ, kter˘ se po
obchodû (jídelnû...) pohybuje závodní
rychlostí a kdykoliv se tam stavím na
obûd, mohu na nûm oãi nechat; nebo
Vlastiãka Sklenáﬁová, kterou v‰ichni
známe z doby, kdy pár dveﬁí od Prague
Deli vlastnila velmi úspû‰nou Restauraci
u Vlastiãky, kam ãasto zamíﬁili divadelníci
a ov‰em kdekdo jin˘, a která v Prague
Deli hodnû vypomáhá. Prague Emporium
(doufám, Ïe jméno uÏ mûnit nebudou)
obãas poskytuje na víkendy nebo

Prague Fine Food Emporium
prázdniny zamûstnání studentÛm (v
poslední dobû na pﬁíklad Magdalenû
Vokáãové).
A teì se mÛÏeme vrátit k tématu, které
jsme nakousli: co v‰ecko v tom Emporiu
prodávají a dûlají. Je toho hodnû a já se
omezím jen na nejbûÏnûj‰í produkty:
jitrnice, jelita, pa‰tiky, klobásy, chlebíãky,
vánoãky, laskonky, vánoãní cukroví,
kyselé zelí, buchty, knedlíky (k obûdu si
mÛÏete dát skoro cokoliv jako tﬁeba
kachnu atd.) A samozﬁejmû vám opatﬁí
selátko a pravdûpodobnû i srnu nebo
divokého kance. Také si je mÛÏete
objednat a oni vám udûlají hostinu doma.
Zvlá‰È Tom “catering” hodnû roz‰íﬁil.
âasto jsme ho vídali na Torontské
univerzitû, v rezidenci generálního
konzula âeské republiky v Torontû, i na
mnoha soukrom˘ch hostinách. Jejich
produkty - na pﬁíklad knedlíky - najdete i
v takov˘ch obchodech jako je Starsky.
Pro jejich buﬁty si jezdívali i Weiderovi z
Collingwoodu.
V Prague Deli, stejnû jako v Restauraci
u Vlastiãky, jste se setkali s kdek˘m, s
torontsk˘mi i pﬁespolními: chodili tam
Rube‰ovi (Jan and Susan Douglas), Karel
Anãerl, Antonín Kubálek, manÏelé
âulíkovi, Bohou‰ Máca, Ada Toman (ten
se po pﬁíchodu do Toronta nabídl, Ïe jim
bude dûlat “salesmana”, hlavnû na
hamburgery), Pavel Král, Tomá‰ Ma‰ek,
Jiﬁí ·koda a vlastnû v‰ichni divadelníci;
zastavil se tam Waldemar Matu‰ka, Petr
Dvorsk˘, Eva Urbanová, Jan Tﬁíska,
Adina Mandlová, Jiﬁí Bûlohlávek, Jiﬁina
Bohdalová, Boris Krajn˘, Zdenek Plech
a desítky jin˘ch náv‰tûvníkÛ Toronta. A
skoro v‰ichni krajané...
Prague Ham Shop, Prague Meat
Products, Prague Deli, Prague Fine
Foods Emporium (a také Restaurace u
Vlastiãky) byly daleko víc neÏ jen
uzenáﬁství nebo jídelna na Queen Street
v Torontû (a nevím o nikom, kdo by
podceÀoval jejich primární funkci - v‰ecko,
údajnû i láska - prochází Ïaludkem). Byly
- hlavnû v dobû, kdy âeskoslovensko
bylo kolonií sovûtského komunismu místem, kde jsme vedle jitrnic a vánoãek
a svíãkové nacházeli i kousek
svobodného ãe‰ství a ãeskoslovenství.
Restaurace u Vlastiãky zavﬁela pﬁed
ﬁadou let. Kvûta a Láìa Královi zaãínají
cítit únavu dﬁiny i let a rádi by ode‰li do
dÛchodu. Tom má namíﬁeno (po svatbû)
do Britské Kolumbie. O dÛm je velk˘
zájem. Královi by chtûli prodat Prague
Emporium (vãetnû domu) jako jdoucí
podnik. UÏ proto, aby tradice nebyla
pﬁeru‰ena. Doufejme, Ïe jim to vyjde.
Josef âermák
***
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Transcom Transport
s radostí oznamuje,
Ïe se spojil s t˘mem

aby vám slouÏil lépe!
Nyní na‰e sluÏby smûﬁují
nejen do v˘chodní Evropy,
ale do celého svût!
Stejní lidé Dana, Jamie, Eva,
Michal a Viktor
spolu s dal‰ími kolegy
vyhoví va‰im poÏadavkÛm
a ãekají pouze na va‰e zavolání.
A ov‰em Jerry zÛstane konzultantem!

Volejte (905) 362-1111
a chtûjte nûkoho z nás!

17.-23. 4. 2011
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Entertainment
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Setkání pﬁátel Nové vize
Pﬁátelé a podporovatelé televizního vysílání Nová vize
se mohli sejít 24. února 2011 v Bramptonu v budovû
spoleãnosti pana Milana Kroupy United Cleaning
Services. Kromû Markéty Re‰ovské, která stojí za
cel˘m projektem, Kataríny Homolové ze slovenského
vysílání, ãi Vûry Kohoutové zde byli i ti, co pomáhají
vysílání inzercí, reklamou, ãi dobrovoln˘mi dary. Bûhem
neformálního veãera jsme mûli moÏnost vidût nûkteré

Sponzor večera pan Milan Kroupa
(uprostřed)

známé tváﬁe z obrazovky jako generálního konzula
Richarda Krpaãe, dr. Milo‰e Krajného, RosÈu
Brankovského ãi Jaromíra Bertlíka, mediální postavu
Josefa âermáka, sponzory manÏelé Syptákovy ãi malíﬁe
Josefa Kurského s manÏelkou, pﬁítomni byli i
zamûstnanci organizace a dal‰í ãlenové ãeské,
slovenské a kanadské komunity. Na kytaru hrál Jirka
Grosman. Mil˘m pﬁekvapením bylo, kdyÏ se hosté
dovûdûli, Ïe Milan Kroupa (na snímku) oslavil 69.
narozeniny.
abe
***
Oprava: V minulém ãísle pﬁi Valentynsk˘ch oslavách v
kostele sv. Pavla nám vypadla jména dvou hlavních
hudebníkÛ, kteﬁí doprovázeli zpûváka Dominika Fioriho
- Milana Brunera a Marty Laurincové. Za nedopatﬁení
se omlouvám.
Ale‰ Bﬁezina
***

NEVYZÚVAJTE SA, PROSÍM...
Pri‰la mi pozvánka. Vcelku neformálna, priateºsky pôsobiaca, nepodozrivá. Bola medzi ostatn˘mi spamami
jediná, ão neponúkala miliónové v˘hry, nesºubovala predl´Ïenie orgánov, ba ani ju nezaujímalo ãíslo môjho úãtu
a nevyÏadovala PIN mojej kreditnej karty. A keìÏe neprichádzala z Kolumbie, ale z Kanady, osvojil som si ju.
V Kanade som ako doma - tieÏ tak zriedkavo. Aj do Spojen˘ch ‰tátov ma uÏ pustili, hoci sa mohli obávaÈ, Ïe
kam vstúpi Slovák, tam Ïiadne spojené ‰táty dlho pohromade nevydrÏia. Ale zapamätal som si, Ïe keì si âech
a Slovák sadnú do hºadiska, tak kaÏd˘ herec ãi entertainer vie, Ïe nemusí padnúÈ na zadok, aby sa ozval smiech,
ani gate nikomu na javisku nemusia spadnúÈ, aby divák pochopil, Ïe pri‰iel na komédiu. Na takú, kde úãinkujúci
nie je smie‰ny, ale humorn˘, vtipn˘ a kde úãinkujúcimi sú vlastne v‰etci v sále. Aj diváci, ktorí sú radi, Ïe môÏu
spolupracovaÈ a Ïe s prekvapením zisÈujú, Ïe sú veºmi dobr˘mi spolupracovníkmi.
NEVYZÚVATE SA, PROSÍM... - to je názov mojej náv‰tevy u Vás, priãom ÈaÏké bude zistiÈ, kto je vlastne
hostiteº a kto hosÈ. Ak je niekto z Vás zvedav˘, ão to vlastne bude, predpokladám, Ïe uÏ drÏí v hrsti vstupenku
a podãiarkuje v kalendári ten aprílov˘ deÀ, na ktor˘ nesmie zabudnúÈ. Pravdu povediac, ja nie som zvedav˘ o
niã menej - a dokonca ani tú vstupenku nemám, ale dúfam, Ïe sa nejako pre‰myknem. A rovnako dúfam, Ïe
sa moji krajania nijak nezmenili a Ïe nestihli osprostieÈ na soap-operách a podobn˘ch televíznych zúfalstvách.
Îe stále ostali t˘mi, ão uãia Ameriãanov, ão je to poriadne ãeské pivo a v˘borné slovenské halu‰ky, ale Ïe aj
stále patríme medzi t˘ch, ktorí vedia, ão je to inteligentn˘ humor. To v‰ak nie je moja ani Va‰a zásluha. Mali sme
v‰ak ‰Èastie, Ïe sme vyrastali medzi géniami zábavy ako boli a sú Voskovec a Werich, Lasica a Satinsk˘, ·litr
a Such˘. Okrem pána Voskovca som s kaÏd˘m z nich mal tú ãesÈ pobudnúÈ a so skvel˘m Mirkom Horníãkom
sme dokonca v mojich javiskov˘ch programoch stáli spolu zoãi-voãi obecenstvu, ktoré nikdy neodchádzalo
sklamané.
Milí krajania, srrrrrrdeãne Vás vítam! Pohodlne sa usaìte a nehnevajte sa na okolosediacich, keì Vás obãas
zobudia v˘buchom smiechu. Nemyslia to zle. Tak teda príìte a Nevyzúvajte sa, prosím...
Milan Markoviã
***
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Tﬁi vzpomínky na Antonína
Kubálka
Ve ãtvrtek 7. dubna 2011 v 19 hodin bude kﬁest ‰esti
posledních cédéãek Antonína Kubálka v Mascot Coffee
House (1267 Queen St. W - Roh Elm Grove a Queen
St. W. Pﬁítomni budou v˘tvarník Josef Drapell a skladatel
Walter Buczynski. Tel.: 416/533-2888.
Ve stﬁedu 27. dubna 2011 v 19:30 se koná v kostele
u svatého Václava Memorial for Antonín Kubálek. V
minirecitálu vystoupí Karolína Kubálková. O vzpomínky
se podûlí Walter Buczynski, Scott Belyea a Patricia
Kubálek.
***

Koncert In Memoriam Antonín Kubálek
13. 5. 2011 v 19 hodin - Kongresov˘ sál Priessnitzov˘ch
léãebn˘ch lázní a.s. Jeseník - láznû
Poﬁadatel koncertu: Priessnitzovy léãebné láznû, a.s.,
Partner : Melodia Art Management
Zá‰titu pﬁevzali: Její excelence J. E. Valerie Raymond,
velvyslankynû Kanady v âeské republice a Ing. Cyril
Svozil, generální ﬁeditel Fenix Group a.s.
Úãinkují: Karolína Kubálek - klavír (Kanada), Mario Zhang
-tenor (Kanada) a David Schmied- klavír (âeská republika,
t.ã. ·v˘carsko). PrÛvodní slovo prof. Alena Truneãková.
Simultální pﬁeklad Pavlina Rawlings. Program koncertu:
Janáãek, Suk, Chopin, Rachmaninov, Donizetti, Puccini,
Curtis, Leoncavallo. Osobní úãast pﬁislíbil mistr Josef Suk s
chotí.

A. Kubálek v ČR

Jméno kanadského pianisty ãeského pÛvodu, jehoÏ srdce
dotlouklo 19 . ledna t.r. v jeho milované Praze, se do povûdomí
obãanÛ na‰eho regionu dostávalo tak, jak pﬁib˘valy letní
pobyty rodiny Kubálkov˘ch na Zlatohorsku a Jesenicku.

Classical Music
Jak se ale tento neúnavn˘ propagátor ãeské hudby v
zahraniãí, pedagog a pianista ocitl na území severozápadní
ãásti ãeského Slezska, o nûmÏ mnozí ﬁíkají, Ïe by zde
nechtûli ani zemﬁít?
Psal se rok 2002, pﬁesnûji bylo to koncem léta 2001, kdy
jsem se náhodou v Praze setkala s prof. Lubomírem
DoleÏelem (autorem knihy Kapitoly z dûjin strukturální
poetiky). Netu‰ila jsem, Ïe on je kamarád a blízk˘ pﬁítel
pianisty Kubálka. Navíc mi sdûlil, Ïe na Mezinárodním
festivalu PraÏské jaro 2002 vystoupí citovan˘ klavírista se
sólov˘m recitálem. A jen tak mimo jiné se zeptal, zda bych
nechtûla zorganizovat jeho vystoupení také u nás v
Jeseníku. Pomyslela jsem si, Ïe produkovat vystoupení
hosta PraÏského jara v Jeseníku, hm… to by bylo nûco. Ale
pﬁiznám se, Ïe jsem absolutnû nevûﬁila tomu , Ïe se mi
jednak prof. DoleÏel opravdu ozve a záhy pak také Antonín
Kubálek. A svûte zboﬁ se, stalo se. Pak Ïe rãení „Slovo dûlá
muÏe“ nemá nûco do sebe.
KdyÏ pí‰i tyto ﬁádky, uvûdomuji si, jak ten ãas letí. Pﬁed
devíti lety jsem si jako „podnikatelka“ v kultuﬁe objednala
na 31. kvûtna nádhern˘ rekonstruovan˘ prostor b˘valé
kaple klá‰tera Vor‰ilek, abych zde v malém a bohem
zapomenutém kousku âeské republiky posléze uskuteãnila
první Kubálkovo vystoupení. Ten, kdo mû zná osobnû, ví,
Ïe kdyÏ si nûco vezmu do hlavy, tak aÈ to stojí, co to stojí
(ãímÏ by se na druhé stranû podnikatel nemûl vyznaãovat),
jdu za tím a jsem schopna to uskuteãnit se ctí a na vysoké
úrovni.
Vzpomínám si, jak se mû mnozí ptali, proã je za jménem
Kubálek uvedena Kanada? A kdo je ten interesantní muÏ
(foto jsem totiÏ mûla z jeho archívu a je pravdou, Ïe
neodpovídalo jeho vûku)? Také je zajímalo, odkud beru tu
jistotu, Ïe pﬁiláká posluchaãe to, Ïe do Jeseníku pﬁijede
host PraÏského jara? Já si byla jista a má víra mû
nezklamala.
Z rozhovoru s prof. DoleÏelem jsem vûdûla, Ïe Antonín
Kubálek dával v rámci sv˘ch vystoupení pﬁíleÏitost k
prezentaci zaãínajícím umûlcÛm. Já, pro nûho tehdy
neznámá osoba, mûla takovou drzost poÏádat ho, aby se
jako „pﬁedskokan“ pﬁedstavila pianistka pocházející z
na‰eho mûsta, Kateﬁina Ko‰acká (nyní provdaná ·mídová).
Katka Antonínu Kubálkovi napsala, poslala svou nahrávku
a její vystoupení po boku hosta PraÏského jara bylo
zpeãetûno.
Tím zaãala spolupráce malé umûlecké agentury z Jeseníku
s v˘znamn˘m a uznávan˘m pianistou svûtového formátu.
Jarmila Pohlová,
asistentka Melodia Art Management,
www.melodiaart.com
***
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Nokturna v mûstû
Poslední únorovou nedûli jsme mûli moÏnost vidût Kvarteto
Vítûzslavy Kaprálové. Tento unikátní soubor, kter˘ se skládá
ze ãtyﬁ interpretek pÛsobil velmi sehran˘m dojmem. V první
ãásti kvarteto zahrálo skladbu ménû známého skladatele
Paula Wranitzkého Smyãcov˘ kvartet A-dur op. 23 ã. 3, po
které následoval Smyãcov˘ kvartet Vítûzslavy Kaprálové.
Obzvlá‰tû druhá ãást Lento pﬁipomínala nûkteré skladby
Leonarda Bernsteina. Po pﬁestávce pak soubor zahrál dvû
vûci od Antonína Dvoﬁáka.

V bﬁeznov˘ch Nokturnech uvidíme klarinetistu Petera Stolla,
kter˘ vystudoval hudební fakultu Torontské univerzity. Mimo
klarinetu ovládá i saxofon. Vystupoval ve Vídni a v Berlínû se
svûtov˘m orchestrem Jeunesses Musicales a v ruském
Saratovu s místním orchestrem Státní konzervatoﬁe. Ve
spolupráci se CBC-FM vydal nûkolik cédéãek. V Kanadû
vystupoval v Ottawû, ve Winnipegu a ve Vancouveru. Bude
ho doprovázet polsk˘ klavírista Adam Piotr Îukiewicz, kter˘
jako sólista má letos v Polsku nahrát s Dolnoslezskou
filharmonií Tﬁetí RachmaninÛv koncert. V minulosti ãastokrát
vystupoval v polské televizi. Pozor: zaãátek koncertu 27.
bﬁezna 2010 je posunut na 17:30, aby diváci mohli nav‰tívit
i jediné pﬁedstavení melodií z Dvoﬁákovy pohádky âert a
káãa.
V rámci mimoﬁádn˘ch Nokturen vystoupí poãátkem dubna v
kostele u svatého Václava i operní pûvec Zdenûk Plech, a to
v sobotu 9. dubna 2011 v 17 hodin. 7. dubna vystoupí tento
umûlec s Torontskou filharmonií v ãásti veãera z italsk˘ch
oper (Verdi, Bellini, Rossini, Donizetti) v Toronto Centre for
the Arts. Zaãátek koncertu je ve 20 hodin.
abe
***

Story/Education
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Jindﬁich
Jaro je tady, ve Winnipegu, krátké jako ozvûna. Pﬁichází
náhle a stejnû tak konãí. Stromy se zazelenají pﬁes noc a kdyÏ
chvatn˘ proces ra‰ení je ukonãen, miliony housenek se mají
ãile k svûtu. Osmózou Ïravosti vzlínají ke korunám a v
krátkém ãasem navracejí jim podobu pﬁedchozí nahoty.
Ovû‰ují vûtve stromÛ nechutenstvím. Na neviditeln˘ch
vláknech pohupují se jako miniaturní artisti, tûÏknou nasyceni
svûÏí zelení. V tûch ãasech se doporuãuje projíÏdût zatáãky
lemované stromy opatrnû. A kdyÏ zastavíte vÛz na krajnici,
mÛÏete sly‰et praskot pﬁipomínající ‰patnû vyladûn˘ pﬁijímaã.
Je to odporné a souãasnû fascinující, ta melodie hostiny v
korunách stromÛ. SnûÈ na tûle pﬁírody ...
Jednoho dne v té dobû ãekal na mû Jindﬁich pﬁed budovou
Federálního úﬁadu. V jedné ruce kufﬁík odli‰ující jej od bra‰niãek
na jídlo, které nosí manuálnû pracující, v druhé cigaretu. Za
tûch pár let v emigraci je‰tû ponûkud zmohutnûl, hlavnû v
obliãeji. KdyÏ mûl v ústech cigaretu, vypadala z dálky jako
párátko.
„Tak kam vyrazíme?“ vítal mû.
„Ahoj, Jindro. Je to blízko,“ ﬁekl jsem.
V lokále bez oken Jindﬁich poloÏil kabát do rohu boxíku a
posadil se aÏ lavice potaÏená koÏenkou zapraskala. Pﬁes
uliãku naproti sedûl chlapík v u‰mudlané bundû a svému
kolegovi, kter˘ se neustále tupû usmíval, vykládal velmi
hlasitû své teorie o pﬁíãinách a následcích inflace. Od baru se
k nám blíÏila statná servírka v bílé blÛze a ãern˘ch kalhotách.
Zvedl jsem dva prsty, objednávaje piva. K˘vla na srozumûnou

a Jindﬁich si neopustil: „Ta má kozy, ãlovûãe!“
Neomalen˘m pohledem se za ní díval a pak pravil zdrcenû:
„Dneska sem si vydûlal kulov˘, kamaráde!“
„Zítra to tﬁeba bude terno!“ ﬁekl jsem.
„Anebo je‰tû pár takovejch dní a Edita bude muset do práce,
dûti nedûti,“ ﬁekl sklesle a pozoroval servírku pﬁiná‰ející dvû
kuÏelkovité sklenice piva.
„Tyhle starosti sem doma nemûl, tam sem porád úspû‰nû
nakupoval a dostával prémie! A to i kdyÏ se pak tﬁeba ten
tovar válel ve skladi‰ti! Nic nevadilo! Dokonce sem byl
dvakrát vyhlá‰enej vzorn˘m pracovníkem! Plaketu sem dostal.
A pﬁitom, co sem si na sluÏebních cestách uÏil! Ty promûny
pana Hyda v doktora Jekyla sotva vlak vyjel na periférii! Ale
to uÏ sem ti vykládal. Odrhovaãky mládí. Tady sem taky na
cestách, ale jako pan Brouãek, ne‰kodnej va‰nosta!“
„Taky uÏ se‰ star‰í,“ ﬁekl jsem mírnû.
„Povídaãky! Kulov˘! Právû ãím sem byl star‰í, tím víc se mi
daﬁilo! Ty rusk˘ bestie museli pﬁijít v dobû m˘ho vrcholu!“
„Zachránili ti manÏelství, Jindro.“
„Á ... to teda je moÏn˘! V tom je jistá pravdûpodobnost.
MoÏná by to prasklo. Ale já Ïil! Dvojí Ïivot sice, hﬁí‰nej a
zavrÏeníhodnej, ale srdcem jsem byl doma, u Zdeniãky. Byl
to Ïivot napínavej, jakej vedou tﬁeba pyrotechnici nebo
zku‰ební letci!“
Bûhem prvních pár let v Kanadû Jindﬁich vystﬁídal nûkolik
zamûstnání. Prodával benzin u Essa, myl nádobí v hotelu,
pracoval jako skladník, dûlal taxikáﬁe. KdyÏ se zdokonalil v
angliãtinû, absolvoval kurs a stal se agentem jedné poji‰Èovny.
Agitoval pak, pﬁesvûdãoval, ukecával ... nabízel klid a zaji‰tûní
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pro potenciální vdovu muÏe tû‰ícího se dosud skvûlému
zdraví, ochranu nemovitosti pﬁed nepﬁízní osudu. V poslední
dobû uÏ více v rodinách kanadsk˘ch neÏ ãesk˘ch.
„Teì uÏ se vám obûma vede dobﬁe, ne?“ ﬁekl jsem.
„No, nûkdy ... teda dneska ne ... se mi zdá, Ïe uÏ jsem se
uchytil. A pﬁesto! VÏdyÈ já sem obãas docela sám s paninkama,
ale je‰tû se mi nepodaﬁilo proÏít ani zlomeãek z toho, co sem
vidûl ve filmu The Confessions of Salesman! Akorát jednou,
ale to bylo skoro Ïivoucí varování pro v‰echny dosud svobodn˘
muÏsk˘! Jinak nic. Zblbnul sem, Jendo!“ uzavﬁel tragicky.
„Snad bys o sv˘ch osudech mûl napsat. Existuje pár ãesk˘ch
exilov˘ch nakladatelství. Jsme vzdûlan˘, seãtûl˘ národ. Napi‰!
Don JuanÛv konec, tﬁeba. Je tu absolutní svoboda slova.
VyuÏij toho!“
Najednou jsem si ﬁekl, Ïe to vlastnû není vÛbec ‰patn˘
nápad. A pﬁipomnûl jsem si ty chvíle, kdy jsme po tenise
usedali pod lipou se sklenicemi piva, která nám prodala paní
Písecká, choÈ správce klubu, byla to Ïena nepochybnû
b˘valého pÛvabu, nûkdy ﬁíkala: „Chvilku jsem vás pozorovala
a dneska jste mi pﬁipomínali Javorského!“
A Jindﬁich se ﬁíãnû napil a témûﬁ zvolal: „To je vono, studen˘
pivo pro uﬁícen˘ho! Teì je‰tû tak rozpálenou Ïenskou!“ Ocital
se u tématu, kter˘ byl jeho, v nûmÏ se cítil dobﬁe, ve smûsici
skuteãnosti a fantazie!
Ale pak krotnul a tichnul, kdyÏ do prostor klubu vjela jeho
Ïena Edita s chlapcem v koãárku, od toho okamÏiku uÏ se ani
koutkem oka neodváÏil podívat na Jindﬁi‰ku Kociánovou,
nejlep‰í a nejhezãí hráãku klubu.
Pojednou Jindﬁich pravil: „Já teì uvaÏuju o jinejch vûcech.“
„Jako co?“ zeptal jsem se.
„Zabalit to tady. Vrátit se. Dneska je to moÏn˘, bude to jen
stát nûjak˘ prachy.“
„To je tedy zpráva, Henry!“
„Co tomu ﬁíká‰?“
„Îe se‰ vÛl.“
„Myslí‰?“ ﬁekl a zavolal na servírku: „Two more drafts,
please!“
A pak jsme chvíli pili beze slova, mlãky.
„No ...tak tohle jsem je‰tû potﬁeboval! Místo podpory brouk
do hlavy,“ ﬁekl smutnû.
„Jak bych mohl podpoﬁit takovou ...no ... blbovinu, Jindro?
Nejsme je‰tû starci a ono to tam, to co je, nemÛÏe trvat ty
jejich vûãné ãasy, doufám“ ﬁekl jsem. „S Hitlerem to trvalo jen
dvanáct let a to na‰e temno trvá uÏ tﬁicet.“
„Hitler prohrál válku, teì Ïádná nebude, jeden se bojí
druh˘ho!“ pﬁeru‰il mû. „Nejse‰ Ïádná kartáﬁka, Jendo!“ A
dopil svoje pivo.
Chvíli na to mne zavezl domÛ. Pozvání na alespoÀ krátkou
náv‰tûvu odmítnul. Díval jsem se na ním, neÏ odboãil kolem
McDonalds na Hlavní tﬁídu. Tehdy, kdyÏ po rozlouãení odjíÏdûl
na svém motocyklu Jawa 250 místo dvou ãerven˘ch svûtel
jeho vozu, záﬁilo mu jen jedno na blatníku a jak se ve tmû
vzdaloval, vypadal jako ohromn˘ brouk s lampiãkou na zadku,
svûtlo se vzdalovalo a zmen‰ovalo a já vykroãil po schodi‰ti
domu, na kterém to vonûlo smaÏenou cibulkou ...
Vladimír Cícha - Vancouver
***

Metodické kurzy pro uãitele ãeského
jazyka v krajansk˘ch komunitách

Úãastníci absolvují dvout˘denní intenzivní v˘uku metodiky s
cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyuãování ãe‰tiny.
Souãástí kurzu je i náv‰tûva odborn˘ch pracovi‰È, která mají
vazbu na ãesk˘ jazyk a literaturu. ÚãastníkÛm jsou plnû
hrazeny doprava, ubytování a stravování. Aby mohla b˘t
doprava proplacena, pﬁílet/pﬁíjezd na kurz musí b˘t realizován
nejdﬁíve 2 t˘dny pﬁed konáním kurzu, odlet/odjezd musí b˘t
realizován do 2 t˘dnÛ po skonãení kurzu.
Úãastníci navíc obdrÏí finanãní pﬁíspûvek na osobní v˘daje ve
v˘‰i 1.000,- Kã. Úhrada nákladÛ zdravotní péãe je zaji‰tûna
v rozsahu poÏadovaném zákonem ã. 326/1999 Sb., Úãastník
kurzu musí mít alespoÀ 18 let a musí umût dobﬁe ãesky. Do
kurzu je moÏno pﬁihlásit se opakovanû.
K pﬁihlá‰ení je potﬁeba vyplnit online formuláﬁ, kter˘ je dostupn˘
na webov˘ch stránkách Domu zahraniãních sluÏeb
www.dzs.cz. Vyplnûnou a vytisknutou pﬁihlá‰ku v jedné kopii
spolu s doporuãením krajanského spolku a je tﬁeba zaslat na
adresu Velvyslanectví âR v Ottawû do 13. 3. 2011. Vyjádﬁení
krajanského spolku k Ïádosti svého ãlena musí obsahovat
podporu a zdÛvodnûní úãasti ve prospûch rozvoje v˘ukov˘ch
a kulturnû-osvûtov˘ch aktivit spolku.
Komise sloÏená ze zástupcÛ MZV, DZS a M·MT do 15. 4.
2011 rozhodne o pﬁijetí do kurzu a do 15. 5. 2011 za‰le
vybran˘m kandidátÛm potvrzení o pﬁijetí.
Termín kurzu: 29. 8. - 9. 9. 2011
V pﬁípadû dal‰ích dotazÛ prosím kontaktujte Petru
Klobu‰iakovou na Velvyslanectví âR v Ottawû, te. 613 562
3875, linka 26 nebo email petra_klobusiakova@mzv.cz
Petra Klobusiakova
Third Secretary/3ieme sécrétaire
Political Affairs, Media, Culture
Embassy of the Czech Republic 251 rue Cooper Street
Ottawa, ON, K2P 0G2
tel: 613 562 3875 ex. 26
fax: 613 562 3878
www.mzv.cz/ottawa
***
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Honorary consulates

Oznámení velvyslanectví âR v Ottawû
Velvyslanectví âR v Ottawû se obrací na krajanskou a kanadskou veﬁejnost se
Ïádostí o pomoc pﬁi vyhledání vhodného kandidáta na funkci honorárního konzula
(HK) âR v tûchto provinciích: British Columbia (Vancouver), New Brunswick
(Fredericton), Nova Scotia (Halifax), Saskatchewan (Regina) a Québec (Montreal,
Québec).
Podmínkami pro v˘kon funkce HK jsou:
• morální bezúhonnost
• dosaÏené vysoko‰kolské vzdûlání, pﬁednostnû právnického ãi ekonomického
zamûﬁení
• dobrá znalost pomûrÛ v dané provincii (trvalé ãi obvyklé bydli‰tû v uvaÏovaném
konzulárním obvodu po dobu alespoÀ 5 let)
• finanãní zaji‰tûnost a schopnost hradit náklady spojené s v˘konem funkce
honorárního konzula z vlastních prostﬁedkÛ (funkce je ãestná a nenáleÏí za ni
odmûna)
• ochota najmout nebo poskytnout vhodné místnosti pro honorární konzulární úﬁad
a udrÏovat chod konzulárního úﬁadu na své náklady
• velmi dobrá znalost anglického a ãeského jazyka (v provincii Québec navíc
znalost francouzského jazyka) ãi moÏnost zamûstnání na své náklady osoby velmi
dobﬁe ovládající ãesk˘ jazyk
• vlastní praktická zku‰enost s administrativní (konzulární, advokátní) prací.
Úkolem HK je reprezentovat âR; vykonávat ovûﬁovací a jiné akty konzulárních
funkcí; pomáhat ãesk˘m fyzick˘m a právnick˘m osobám a chránit jejich zájmy;
podporovat hospodáﬁské a kulturní styky mezi âR a Kanadou.
Kromû nutnosti finanãnû zajistit ve‰ker˘ provoz honorárního konzulátu musí
jmenovan˘ HK také zajistit pravidelnou provozní dobu kanceláﬁe HK v prÛbûhu
celého roku a b˘t pﬁipraven ﬁe‰it nûkteré situace nad rámec provozní doby (napﬁíklad
extrémní situace jako jsou sportovní úrazy, úmrtí atp.)
Pro podrobnûj‰í informace mÛÏete kontaktovat konzulární oddûlení ZÚ Ottawa
(e-mail: consular_ottawa@embassy.mzv.cz) nebo pﬁímo velvyslance Ing. Karla
Îebrakovského.
Písemné návrhy obsahující Ïivotopis váÏného kandidáta na funkci HK zasílejte na
adresu Velvyslanectví âR v Ottawû: Embassy of the Czech Republic, 251 Cooper
Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2, podle moÏností do 30. dubna 2011.
Ing. Karel Îebrakovsk˘, velvyslanec
***

âeská a slovenská televize
na internetu!

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!

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Zrcadlo

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

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net
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Na zdraví se pije, aÈ se dlouho Ïije!
âeská média mají ohromnou zálibu v polopravdách, panice a v sebemrskaãství. V âechách obãan hlavu nepozvedává - jsa bez ustání kárán a porovnáván s jin˘mi
národy; pﬁed mûsícem byli âe‰i mediálnû vyhlá‰ení za nejvût‰í zlodûje, pﬁedtím vinûni z prvotﬁídní korupãnosti a teì dostali mediální stﬁíbrnou medaili v soutûÏi svûtov˘ch
alkoholikÛ. Pramálo ãeská veﬁejnost vzdoruje v‰evûdoucím hlupákÛm a terapeutÛm nudné Ïivotosprávy:
Lidovky, 21. února 2011: Nejen v hokeji âe‰i poráÏejí Rusko.
Podle údajÛ z nejnovûj‰í zprávy Svûtové zdravotnické
organizace (WHO) vypije kaÏd˘ dospûl˘ obãan âeska 16,45
litrÛ alkoholu, coÏ ﬁadí republiku na druhé místo v celkovém
svûtovém Ïebﬁíãku. Alkohol pﬁitom zabíjí na celém svûtû
roãnû na 2,5 miliónÛ lidí. Vût‰ina z nich zemﬁe v dÛsledku
nehod zpÛsoben˘ch alkoholem.
âtenáﬁ se chvûje nad tím ãíslem 2,5 miliónÛ zhusta nevûda,
Ïe na celém svûtû roãnû umírá 70 miliónÛ lidí z rozmanit˘ch
pﬁíãin a o pár miliónÛ více neÏ 70 miliónÛ pﬁibude novorozencÛ;
svûtová populace se v prÛbûhu roku 2011 pﬁekulí pﬁes 7
miliard. Je nás na té Zemûkuliãce tﬁikrát víc neÏ bylo lidí v roce
1950.
Na‰i pra-pra-pﬁedkové pili alkohol dﬁíve neÏ zaãali psát
hieroglyfy na papyrus a vyr˘vat klínové vzkazy na hlinûné
tabulky. Archeologové tvrdí, Ïe sotva pradávn˘ ãlovûk vynalezl
nádobu z hlíny, uÏ kdesi zkyslo ovoce a vznikl první opojn˘
nápoj - víno. Pití alkoholu je star‰í neÏ zapsaná civilizace a
jestli alkohol civilizaci pomohl ãi u‰kodil ponechám jin˘m na
doktorskou práci. Jedno je jasné, Ïe cokoliv se slavilo, tam se
pil alkohol. Nepobízím nikoho k pití alkoholu. Tak jako netﬁeba
pobízet lidi k sexu - coÏ obojí pﬁijde samo na ãlovûka, aÈ to
rodiãe a spoleãnost chtûjí ãi ne; prostû to obojí patﬁí k
lidskému Ïivotu jako noc ke dni ãi sÛl k masu. Problém s
alkoholem není alkohol, ale fakt, Ïe ne kaÏd˘ umí pít, tak jako
ne kaÏd˘ umí souloÏit; maléry z vadného sexu jsou ménû
závaÏné pro spoleãnost neÏ neblahé popíjení a oÏralství.
Namísto zvedání pohor‰en˘ch korouhví do války s alkoholem,
pokou‰ím se rozdûlit pijáky na ty, kter˘m popíjení alkoholu
svûdãí, a ty, kter˘m pití nesvûdãí, ãiní je protivn˘mi, ba
hovady. Vycházím z toho, Ïe v pﬁípitku svatebãanÛm se
nepije minerálka. Na zdraví nového ãlovíãka, novorozencÛm
pﬁipíjí otcové a známí alkoholem proudem. To se prostû patﬁí
a slu‰í. Na pohﬁbu zemﬁelého se zpravidla neboÏtík nezapijí

vodou a narozeniny, v˘roãí a jubilea málokdo slaví se sklenicí
mléka v ruce.
Tato tradice slavit v˘znamné dny v Ïivotû pitím alkoholu je
prastará, a napadat tuto tradici je marné jako kritizovat
kosmick˘ poﬁádek obíhání planet kolem Slunce. Konzumace
alkoholu uvolÀuje bytostnû zábrany; milenec otvírá láhev
vína, aby zlomil pochyby své milované; nemluvové se
rozpovídají po pár sklínkách ostﬁe o vûcech, které ve stﬁízlivosti
utajují; piják se alkoholem uvolÀuje, lidé kolem vypadají
milej‰í a svût hezãí. „Alkohol rozvazuje jazyk,“ ﬁíká staré
ãeské pﬁísloví.
MÛj oblíben˘ alkoholik je Jack London; ten pil od mládí
alkohol jako ta pﬁísloveãná duha pije vodu; tﬁi roky pﬁed svou
ãasnou smrtí napsal kníÏku Démon alkohol, ve které líãí své
radosti a Ïalosti s alkoholem a ﬁíká, Ïe miloval lidi nejvíce v
opilosti; stﬁízlivému se mu lidi protivili svou malostí i hloupostí,
ale v opilosti jim promíjel v‰echny vady. London napsal 40
knih, umﬁel ve ãtyﬁiceti letech a je‰tû po skoro stovce let od
jeho smrti se znalci hádají, jestli umﬁel na selhání ledvin ãi
spáchal sebevraÏdu. Jestli by London bez alkoholu obohatil
literaturu o 40 knih, z toho polovina je nesmrtelná, je zajímavá
otázka. Osobnû si myslím, Ïe alkohol Londona pozvedl ke
hvûzdám, viz jeho skvostnou knihu Tulák po hvûzdách. Jack
London zemﬁel tﬁi roky pﬁed uzákonûním prohibice v roce
1919. Tento zákon zakazoval v˘robu a poÏívání alkoholu v
USA; kaÏd˘ zná pﬁíbûh gangstera Al Capone a slavnou
prohibiãní veselohru Nûkdo to rád horké. Ale ménû je známo,
Ïe v roce 1933, kdy prohibice skonãila, bylo v USA tﬁikrát více
tajn˘ch v˘ãepÛ, putyk a krãem neÏ v roce 1919, kdy prohibice
zaãala. A to je zajisté prvotﬁídní pﬁíklad toho, jak˘ je Démon
alkohol mocn˘ pán.
MÛj dûdeãek byl vzorn˘ piják: ãím více pil, tím byl veselej‰í,
zpíval hlasem jako ·aljapin, stahoval lidi do kruhu své druÏnosti
a byl pohostinn˘ za hranice rozumnosti. Nikdy jsem ho

nevidûl opilého, nikdy nebyl vulgární a vÏdy vûdûl, kdy má
dost; anebo babiãka to vûdûla a ﬁekla ‘Hubertku, uÏ má‰ dost’
a dûdeãek ‰el spát. Îil zdráv 80 let; jeho Ïivot ukonãil
náklaìák, kter˘ ho srazil z kola, kdyÏ dûdeãek jel do lesa u
Ostravy sbírat ostruÏiny na víno. Dûdeãek nikdy nemûl po
pijatice ráno kocovinu a pokud mûl, nikdy se o tom nezmínil;
vstával z postele za úsvitu, vÏdy mûl plné ruce práce. Ale to
nejdÛleÏitûj‰í - nikdy nepil sám, leda ve spoleãnosti. A mohl
pít sám, protoÏe víno vyrábûl sám z jablek, z rybízu a ostruÏin;
dûlání vína byla jeho staﬁecká kratochvíle a vyrobil nûkolik
hektolitrÛ rok co rok. A v rodinném domû, kter˘ dûdeãek
opatﬁoval a sdílel s rodinami sv˘ch dvou dcer, se zalévala
vínem kaÏdá rodinná událost, kaÏdá ukonãená práce kolem
ãi uvnitﬁ chalupy. A protoÏe nás pod jednou stﬁechou Ïilo
deset a práce kolem domu nikdy nekonãila, pilo se víno u nás
doma bez ustání.
Dûdeãkova nejoblíbenûj‰í anekdota. kterou ãasto ﬁíkal, byla
tato: âe‰tí novináﬁi se vydali do Gruzie hledat nejstar‰ího
Gruzínce. Pﬁed jurtou sedûl staﬁec s vousama aÏ na zem, a
hned se reportér ptal, jak je star˘ - 92 let! A jak Ïil svÛj dlouh˘
Ïivot? Staﬁík oznámil, jak cel˘ Ïivot alkohol nepil a sexu
nedbal a Ïil cudnû.
„A to jste nejstar‰í obãan v okresu?“ optal se reportér. „Ale
kdeÏ, zvolal staﬁík, mÛj brácha je o ‰est rokÛ star‰í...“
„A mohl bych s ním mluvit?“
„No, jestli se vám podaﬁí bráchu probudit; leÏí ve stodole
oÏral˘ s nûjakou bûhnou...“
Jako Ostravák z oboru hornictví mám s alkoholem rozsáhlé
zku‰enosti; kaÏdá pivní parta se skládala z lidí, kteﬁí umûli pít
a ti, co neumûli a alkohol nesná‰eli byli zapuzeni, protoÏe
kazili pijáckou zábavu. Netﬁeba ﬁíkat, Ïe nejlep‰í historky se
vyprávûly kolem ubryndaného stolu v hospodû, a dodnes to
povaÏuji za lep‰í zábavu neÏ zírání na televizi.
Nejveselej‰í historku mám v zásobû o cestû z flámu za
svítání. V náladû, jak se stavu opivnûní ﬁíkalo, jsme s
kumpánem Lojkáskem pﬁi‰li k mlékárnû, pﬁed kterou stály
právû dovezené konve mléka; Lojkásek, o hlavu vût‰í neÏ já,
dostal chuÈ na mléko, ale pití mléka z pûtadvacetilitrové
konve je úkol nadlidsk˘. Lojkásek si hodil konev plnou mléka
na silná ramena a stoupali jsme rozjaﬁení pﬁes Most Pion˘rÛ
nahoru na Slezskou, kde jsem mûl nad stadiónem Bazaly
podnájem ve vilce. Jak jsem ﬁekl, svítalo, a do bytu jsme ve‰li
chtiví mléka jako kojenci a nalili si z konve do hrnku. V konví
v‰ak nebylo mléko, ale kakao.
Popili jsme tedy nûkolik hrnkÛ studeného kakaa a zalehli k
zdﬁímnutí. Probudil nás prudk˘ prÛjem. Byla sobota, slunce
svítilo do oken a napadlo mne, Ïe nenechám kakao zkysnout;
naplnil jsem dva dÏbánky, nasedl na kolo a dovezl litry kakaa
svému pﬁíteli SváÈovi; SváÈa si myslil, Ïe jsem se zbláznil, ale
kdyÏ jsem mu ﬁekl, co jsme s Lojkáskem provedli, i on sedl na
kolo, a zavezli jsme tﬁi dÏbánky kakaa Honzíkovi, a pak
Frantovi a je‰tû tﬁi litry Jirkovi âadanovi. Cestou zpátky jsme
koupili tucet ãerstv˘ch rohlíkÛ, vzbudili Lojkáska a bohat˘rsky
posnídali. V konvi zb˘valo aspoÀ deset litrÛ kakaa a vzpomnûl
jsem si, Ïe mÛj dûdeãek mluvil o takové hliníkové konvi, jak
by se mu hodila: sléval by do konce hust˘ spodek z demiÏonu
po kysání vína a pálil by z toho lavorovici po domácku.
Chopili jsme se poloprázdné konve a ‰li k domu m˘ch rodiãÛ,
asi pÛldruhého kilometru. Cestou Lojkásek prohlásil, Ïe ta
plná konev plus opilost byla snadné nesení, ale teì je to tûÏké
jak náklad cihel. Dûdeãek byl na zahradû, a kdyÏ nás uvítal s
tou nádhernou konví, odmítl kakao a pﬁinesl láhev domácího
vína, aby nás pohostil. Hostil nás dal‰ími lahvemi na zahradû
aÏ do veãera.
Ta konev pak slouÏila dûdeãkovi na pﬁípravu lavorovice
mnoho let. Pouãení z této historky bylo, Ïe opil˘ ãlovûk mÛÏe
hory pﬁená‰et a Lojkásek, kdyÏ tuto historku vyprávûl,
mnohokrát v Metropolce u piva, ﬁíkal, Ïe by klidnû unesl ty
konve dvû, jednu na kaÏdém rameni.
V emigraci jsem pak ztratil pijáck˘ nátisk; jednak jsem nemûl
kamarády, se kter˘mi bych nasával, a jednak jsem ‰etﬁil na
dÛm, coÏ by mne v Ostravû nikdy nenapadlo. Tak teì máme
dÛm, já ztratil pijáckou formu, a kdyÏ jsem v devadesát˘ch
letech pﬁijel do Ostravy a v houfu sv˘ch star˘ch kamarádÛ
cucal vodku s dÏusem anebo pﬁiléval do brandy vodu, sborovû
mi ﬁíkali: „Oni tû v té Kanadû úplnû zkazili.“ Nezkazili, ﬁíkám
si, vÏdyÈ mÛj str˘c Ruda, alkoholik, umﬁel v 60 letech a jeho
syn a mÛj bratranec se upil k smrti ve vûku 53 let. Oni dva totiÏ
neumûli pít a neumûli se bavit.
KdyÏ pﬁijeli moji rodiãe na pÛl roku do Sudbury, kupovali jsme
pro nû víno v soudku po dvaadvaceti litrech. A takov˘ soudek
nám vystaãil na dva t˘dny. Rodiãe ﬁíkali, Ïe pijou vínko na
zdraví a dobré trávení. A slouÏilo jim to bájeãnû; oba Ïili ve
zdraví a pohodû pﬁes 80 let. Pít se musí umût a mnozí âe‰i to
umí; a Ïít se taky musí umût.
RosÈa Firla
***
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Satellite nejsou noviny
Hned na zaãátku chci upozornit, Ïe
Satellite mám rád a ãtu ho pilnû. A chci
napsat pozitivní pﬁíspûvek, nikoli kritiku.
JenÏe, milí ãtenáﬁi, doufám, Ïe se mnou
budete souhlasit: ty dvû poslední stránky
se nedají ãíst!
Proã? ProtoÏe Satellite není deník, je to
ãtrnáctideník. V novinách, které ãteme
dennû, si samozﬁejmû chceme pﬁeãíst
nejnovûj‰í události ZE VâEREJ·ÍHO
DNE, to znamená i sportovní zprávy. Ve
ãtrnáctideníku pak zaruãenû nechceme
ãíst o posledních událostech z doby
husitsk˘ch válek - a to jsou v dobû
elektronick˘ch informací zastaralé
sportovní zprávy. TakÏe mil˘ Ale‰i
Bﬁezino, buì vydávej ãasopis o dvû
stránky krat‰í, nebo na nich pﬁestaÀ
otiskovat v˘sledky, které uÏ jsme dávno
zapomnûli, ligové tabulky, které uÏ dávno
neplatí a rozhovory se sportovci po tom
dávném, dnes uÏ bezv˘znamném utkání.
A na závûr je‰tû pﬁidám vykﬁiãník, abych
to zdÛraznil!
V‰echny vás zdravím,
Václav Táborsk˘
***
Mil˘ Václave,
to, co jsi napsal je nûco, co mû trápí uÏ del‰í dobu. Do
jaké míry se má ãlovûk v dobû elektronick˘ch medií
zab˘vat aktuálním zpravodajstvím na papíﬁe. V dobû,
kdy Satellite vznikl a spojení bylo prostﬁednictvím
modemu mezi dvûma poãítaãi v Praze a Torontu, to
bylo geniální a byli jsme nejrychlej‰í a kde kdo od
nás zpravodajství pﬁebíral. Pokud jsme pﬁinesli Denní
kroniku za posledních ãtrnáct dnÛ, bylo to stále

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

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

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
Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
7. 3. 2011 v 3:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
24. 3. 2011
Uzávûrka:
17. 3. 2011

aktuální. Paradoxnû tehdy také po‰ta chodila rychleji
neÏ dnes. Pﬁes ve‰ker˘ internetov˘ pokrok v‰ak i
dnes ãtenáﬁi Satellitu zpravodajství z âech i ze
Slovenska chtûjí, vãetnû toho sportovního.
Na druhou stranu zpravodajství z krajanské komunity
v elektronické verzi se jaksi neujalo, i kdyÏ Satellite
vychází jiÏ deset let i v elektronické verzi a ãtenáﬁi si
ho mohou objednat i v PDF formátu. Elektronické
ãasopisy mají i âesk˘ konzulát v Torontu (The
Bohemian State of Mind) a Kanadské velvyslanectví
v Praze (Kanadská mozaika).
Otázka je tedy moÏná nûkde jinde. Má smysl je‰tû
vydávat ti‰tûné noviny? VÏdyÈ si kaÏdé ráno mÛÏe‰
do elektronické ãteãky nandat denní tisk a jednou za
ãtrnáct dní i ãerstv˘ Satellite a cestou do práce v
metru nebo na internetu doma se tím mÛÏe‰ probrat.
Pravda, na rozdíl od minulosti máme dnes v Torontu
ãtyﬁi fotbalové televizní kanály. Ani jeden v‰ak
nepﬁiná‰í zpravodajství z âech nebo ze Slovenska.
V kanadském tisku pﬁiná‰el zpravodajství z ãeského
a slovenského fotbalu nebo hokeje pouze obãas
Toronto Sun. Toto zpravodajství dûlal George Gross
a pocházelo ãastokrát právû ze Satellitu, kter˘ George
odebíral. I nejznámûj‰í ãesk˘ server sport.cz pﬁebírá
na‰e rozhovory s hokejisty v NHL a ãiní tak obãas i
âesk˘ rozhlas. Po kaÏdém utkání je zpravodajství na
na‰em internetovém serveru nhl.zpravy.ca. Ov‰em
takov˘ server by si mohl udûlat kaÏd˘ a proto je pro
akreditaci na utkání nutné, aby existovala i ti‰tûná
verze.
Co se t˘ãe tabulek, tak ty jsou v Satellitu aktuální. V
ti‰tûné formû vyjdou do 24 hodin, a protoÏe na‰e
noviny v Torontu vût‰inou pﬁicházejí v pátek, vyjdou
tedy dﬁív neÏ zaãne dal‰í kolo. Od pﬁí‰tí sezóny
budou jednotlivé hokejové v˘sledky asi pouze na
internetu, fotbalu se budeme vûnovat spí‰ v komentáﬁi
a hokejové rozhovory se budu snaÏit dûlat tak, aby
zachycovaly ‰ir‰í profil hráãe, nikoliv pouze poslední
utkání.
Jinak o sport v Satellitu je pomûrnû zájem a mnozí
ãtenáﬁi odebírají na‰e noviny právû kvÛli sportu,
kter˘ v jin˘ch krajansk˘ch novinách po zániku
Americk˘ch listÛ není. Kdyby Satellite pﬁi‰el o sport,
pﬁi‰el by i o svou identitu a zaﬁadil by se mezi ostatní
krajanská periodika, kter˘ch uÏ stejnak mnoho
nezb˘vá. Nepoãítaje mûsíãník Hospodáﬁ, kter˘
vychází v Texasu, vûstníky âSSK, rÛzn˘ch spolkÛ a
kostelÛ, které vycházejí jednou za mûsíc ãi za ãtvrt
roku, pak jsou na tomto kontinentû pouze tﬁi ti‰tûná
periodika a v‰echna jsou z Toronta. Jedinû v‰ak
Satellite má originální zpravodajství pﬁímo od ledu.
VÏdyÈ v minulosti jsme mûli rozhovory i s takov˘mi
hráãi jako Peter ·Èastn˘, Jaromír Jágr ãi Dominik
Ha‰ek a Jaroslav Kirchner pﬁinesl originální
zpravodajství, jak z MS v hokeji, tak i tﬁeba z
Wimbledonu.
P.S. Shodou okolností a ãistû náhodou jsem nalezl
na internetovém serveru âeská pozice následující
ãlánek z 9. ledna 2011 od Jana Schneidra ve
vzpomínce na hudebníka Mejla Hlavsu a
undergroundov˘ ãasopis Hlas disidenta: V redakci
jsme byli ãtyﬁi. Kromû Mejly téÏ hybatel projektu,
kytarista skupiny Umûlá hmota „Alfréd“ Ota Michl
a budoucí sportovní redaktor Hlasu Ameriky,
nedostudovan˘ theolog Ale‰ Bﬁezina. Ten dodnes v
Torontu vydává „ãeskoslovensk˘ ãtrnáctideník
Satellite 1-416“, v nûmÏ sportovní zpravodajství
zaujímá své místo. To byl také nedostatek, kter˘
Mejla disidentsk˘m tiskovinám vyãítal, Ïe tam chybûla
sportovní stránka. Tak musela pﬁijít ke slovu
svépomoc.
„Hlas disidenta“ vy‰el v nûkolika prÛklepech, moÏná
dvû, moÏná aÏ ãtyﬁi ãísla. Jak vzpomíná kytarista
Alfréd, byla to nejdﬁív legrace, která trochu zváÏnûla
- a jak pozdûji zjistil, zas taková sranda to nebyla,
protoÏe to byla vlastnû jedna z prvních
„pochartovních“ tiskovin, která se tváﬁila jako
periodikum. „ÚroveÀ samozﬁejmû odpovídala na‰im
publicistick˘m schopnostem a moÏnostem, ale
rozhoupali se povolanûj‰í, aby ukázali, jak se to má
dûlat. Celá léta byl Hlas disidenta zahalen tajemstvím
a nikdo nemûl ani páru, odkud se ty bláboly vlastnû
linou.“
Redakce si to ov‰em velmi uÏívala. Chodívali jsme k
Danû Nûmcové do Jeãné, kde bydlel Mejla Hlavsa s
Janou, a s pﬁekvapením jsme kvitovali, Ïe se objevila
nová ãísla „Hlasu disidenta“, pﬁiãemÏ jsme ne‰etﬁili
obdivn˘mi v˘kﬁiky a pochvalami. KdyÏ pak „Hlas
disidenta“ zveﬁejnil i All-Stars sestavy hokejové
NHL, nab˘valy odhady o tom, kdo je za tímto
pamfletem mnohem zﬁetelnûj‰í obrysy. Na rozdíl od
Alfréda se domnívám, Ïe v disidentském prostﬁedí
netrvalo prozrazení redakce „Hlasu disidenta“ roky.
Tak skonãila disidentská publicistická epizoda Mejly
Hlavsy.
Ale‰ Bﬁezina
***
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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
***

***

Sports
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Gambrinus liga
Po zimní pﬁestávce se opût rozjela fotbalová liga,
kde pokraãuje souboj mezi vedoucí Plzní a Spartou.
Zatímco PlzeÀ v prvním utkání jen tûÏko zdolala
Hradec 2:1 a v druhém zápase hrálo 2:2 v Uherském
Hradi‰ti se Slováckem, aãkliv jí nebyl uznán v
závûru utkání regulerní gól, Sparta dvakrát vyhrála
nejprve v Ostravû 2:0, pak doma nad Pﬁíbramí 1:0.
Daﬁí se rovnûÏ Jablonci, kter˘ na jaﬁe získal pln˘
poãet bodÛ, kdyÏ doma zdolal Liberec 3:0 a v
Edenu si poradil s Bohemkou 1:0. Tﬁetí je v‰ak
Olomouc, která rovnûÏ na jaﬁe získala ‰est bodÛ,
vstﬁelila pût branek a její konto je ãisté. Nejprve
vyhrála v Ústí 3:0, pak doma zdolala Baník 2:0.
Slavia zaãala jaro proti Brnu velice sebevûdomû,
ale po deseti minutách ji zmrazil stﬁelou do ‰ibenice
Pernica, nakonec byla ráda, kdyÏ Vlãek v druhém
poloãasu vyrovnal na 1:1. V Liberci pak se‰ívaní
hráli jako vymûnûní a zvítûzili brankami Pospûcha
a Kore‰e 2:0. Ostatní v˘sledky: 18. kolo: SlováckoBohemians 1905 1:3, Pﬁíbram-Mladá Boleslav 0:0,
âeské Budûjovice-Teplice 2:2; 19. kolo: HradecBudûjovice 2:0, Teplice-Ústí 2:1, Mladá BoleslavBrno 5:0.
***

Zbynûk Michálek:
Hrát proti Milanovi v NHL
je vÏdycky záÏitek
Po Milanu Michálkovi se v krátkém ãase pﬁedstavil
dvakrát za sebou v Torontu jeho bratr Zbynûk. V
sobotu zde jeho Pittsburgh zvítûzil po
samostatn˘ch nájezdech 6:5, tentokrát zvítûzili
domácí Maple Leafs v prodlouÏení 3:2, aãkoliv
TuãÀáci dvakrát vedli. Zeptali jsme se tedy obránce
Pittsburghu ZbyÀka Michálka, v ãem byl rozdíl
mezi obûma zápasy:
ZM: První utkání bylo tak trochu bláznivé, padlo
deset gólÛ a ‰lo to aÏ do nájezdÛ a my jsme mûli
více ‰tûstí. Nájezdy jsou vÏdy trochu loterie. Dnes
to bylo trochu jiné. Byli dobﬁí brankáﬁi a obrany
hrály podstatnû lépe neÏ v sobotu. Je‰tû v tﬁetí
tﬁetinû jsme vedli 2:1 a hráli jsme dobﬁe. V
prodlouÏení jsme bohuÏel udûlali chybu a Toronto
to vyuÏilo. Taková prohra pak mrzí, protoÏe jsme
to mûli dobﬁe rozehrané.

Tabulka

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

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

14
14
11
11
9
8
7
6
5
6
4
5
4
4
5
2

3
1
4
3
7
5
4
5
6
3
8
4
7
7
1
6

2
4
4
5
3
6
8
8
8
10
7
10
8
8
13
11

47:19
32:11
39:14
35:19
36:21
26:26
22:22
24:26
15:21
20:32
21:26
19:27
11:20
15:32
23:41
14:42

45
43
37
36
34
29
25
23
21
21
20
19
19
19
16
12

Slovenská CorgoÀ liga
18. kolo: Ko‰ice-Pre‰ov 4:0, Zlaté Moravce-Nitra
1:2, Banská Bystrica-MFK RuÏomberok 1:0,
Dunajská Streda-Dubnica 0:0,Slovan-Senica 2:2,
Îilina-Spartak Trnava 1:1.
19. kolo: Trnava-Slovan 1:3,Dubnica-Ko‰ice 0:0,
RuÏomberok-Nitra 1:0, Pre‰ov-Îilina 2:0, SenicaBystrica 3:0, Dunajská Streda-Zlaté Moravce 2:1.
***

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

20 10
20 11
20 8
20 8
20 8
20 7
20 7
20 6
20 6
20 5
20 5
20 4

8
4
8
7
6
6
6
5
4
6
5
5

2
5
4
5
6
7
7
9
10
9
10
11

38:18
30:19
25:13
35:18
24:17
24:22
18:18
15:25
15:32
19:27
14:26
13:35

38
37
32
31
30
27
27
23
22
21
20
17

Hokejová Play offs
V pﬁedkole âeská poji‰Èovna play offs vyﬁadila
Slavia Karlovy Vary aÏ po pûtizápasové bitvû
3:2 na zápasy (4:3 sn, 3:1, 3:4 pp, 0:7 a 3:1(.
PlzeÀ, která dotáhla ztrátu zpÛsobenou
odpoãtem bodÛ v‰ak nestaãila na Litvínov, kter˘
se pot˘kal s marodkou a prohrála v rozhodujícím
ãtvrtém zápase 3:4 v prodlouÏení a celkovû 1:3
na zápasy. Do semifinále jiÏ postoupily Pardubice
vítûzstvím 4:0 na zápasy nad Zlínem (4:3 pp,
4:2, 2:1 sn a 6:2). Série Vítkovice-Budûjovice je
nerozhodná 2:2, kdyÏ obû muÏstva dokázala
vyhrát jeden zápas venku a jeden doma. Tﬁinec
vede nad Litvínovem 2:0 (6:0 a 3:2). Slavia
vyhrála první zápas v Liberci 5:4, druh˘ prohrála
1:5.
Na Slovensku ve ãtvrtfinále vyﬁadily Ko‰ice Nitru
4:1, Poprad Skalicu 4:2, Slovan hraje s
Trenãínem 3:3, aãkoliv vedl jiÏ 3:0 na zápasy.
Zajímavá je i poslední série, kdy v derby BystricaZvolen zvítûzili vÏdy hosté a tak i zde je stav 3:3.
***

Evropská liga
Sparta byla vyﬁazena z Evropské ligy, kdyÏ v
Liverpoolu prohrála s FC 0:1. Jedinou branku
vstﬁelil v závûru utkání Dirk Kuyt hlavou.
***

Davis Cup
Hoﬁkou pilulku museli spolknout i ãe‰tí tenisté
v Davis Cupu, kdyÏ prohráli doma s
Kazachstánem 2:3, aãkoliv je‰tû po dvou
dnech vedli 2:1.
***
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ABE: Byl jste ve Phoenixu, nyní v Pittsburghu,
jak˘ je v tom rozdíl?
ZM: Rozdíl je velk˘, uÏ jenom v zájmu fanou‰kÛ
a novináﬁÛ. V Pittsburghu jsou v‰echna utkání
vyprodaná. Lidi nás sledují. O hokeji se mluví, jak
v televizi, tak v rozhlase. Tlak na hráãe je vût‰í a
ambice jsou také velké. V‰echno jiné neÏ Stanley
Cup je zde povaÏováno za neúspûch… Phoenix
mi tak trochu chybí. UÏ jen to poãasí. ProÏil jsem
tam pût krásn˘ch sezón. Celé rodinû se tam líbilo,
ale Ïivot jde dál. Pro mne to byla nová v˘zva jít
sem.
ABE: Jaké jméno tam mají dvû legendy Mario
Lemieux a Jaromír Jágr?
ZM: Urãitû velké. Maria obãas vidíme. V‰ichni ho
tam uznávají, uÏ jen proto, co v‰e udûlal pro tento
t˘m: Vytáhl ho z bankrotu, získal s ním dvakrát
Stanley Cup, máme nádhernou novou halu a
muÏstvo je stále je na ‰pici NHL. O Jágrovi také
v‰ichni mluví. Je tam ﬁada fotografií i v ‰atnách.
Stále nûkteﬁí fanou‰ci nosí dres s jeho jménem.
Lidé nezapomenou, co udûlali oba pro tento t˘m.
Navíc zde hrála ﬁada âechÛ, takÏe jsou zde dost
populární.
ABE: Pﬁeji, aby se tyhle ãasy do Pittsburghu
vrátily.
***

Marian Hossa by chtûl obhájit
Stanley Cup

Zbyněk Michálek
ABE: Jaká je nálada v muÏstvu, protoÏe nûkteﬁí
klíãoví hráãi jsou zranûní…
ZM: Nálada je bojovná. Sice zranûní je skuteãnû
hodnû, ale jiÏ se nûkteﬁí hráãi vracejí. Vûﬁím, dal‰í
vrátí v brzké dobû. Na druhou stranu zde bylo
nûkolik „tradÛ“, takÏe zde máme nové hráãe.
Musíme hrát poﬁád dál. Je to vyrovnaná sezóna.
Nikdo se na to nemÛÏe vymlouvat, protoÏe zranûní
mají v‰echny t˘my. KaÏd˘ zápas je pro nás dÛleÏit˘.
Proto nás dnes mrzí ta ztráta jednoho bodu.
Musíme makat dál.
ABE: Dnes jsem mûl pocit, Ïe se hrálo v
závûru na bod, nesvádí k tomu systém NHL:
dva body za vítûzství, aÈ jiÏ je to v prodlouÏení
nebo v normální hrací dobû?
ZM: Chtûli jsme vyhrát v základní hrací dobû, ale
v závûru tﬁetí tﬁetiny jsme hráli v oslabení, takÏe
jsme byli rádi za ten bod. Obzvlá‰tû, kdyÏ hrajeme
proti t˘mu ze stejné konference, nechceme dávat
bod zadarmo. Bod z venku je vÏdycky dobr˘.
ABE: Nejen dnes jste hráli v oslabení, ale
totéÏ bylo i v sobotu…
ZM: To jsem byl na trestné lavici já a kluci to také
ubránili, podobnû jako dnes. Oslabení není na‰í
slabou stránkou. Máme hodnû vylouãen˘ch hráãÛ
a tak musíme zlep‰it disciplínu.
ABE: Vy v‰ak máte dÛvûru trenéra, o tom
svûdãí skuteãnost, Ïe jste nastoupil do
oslabení tﬁi na pût…
ZM: Do Pittsburghu jsem pﬁi‰el jako defenzívní
obránce a tuto roli plním celou sezónu. SnaÏím se
to dûlat, co nejlépe a proto mne hodnû nasazují na
oslabení. Hraji jako první v oslabení, coÏ znamená
nastupovat proti prvním pûtkám soupeﬁe. V‰ichni
vûdí, Ïe jsem tu od toho, abych bránil, nikoliv dával
góly. To je také dÛvodem, proã jsem letos je‰tû
neskóroval. To mne sice mrzí, ale doufám, Ïe to
letos je‰tû pﬁijde.
ABE: Vá‰ bratr Milan má pﬁesnû opaãnou
úlohu - stﬁílet branky. Jak˘ je to pocit hrát proti
sobû?
ZM: Tak pro nás je to nûco neskuteãného, hrát
proti sobû v NHL. Já mu moc fandím, s v˘jimkou
utkání, kdy hraje proti nám. To mu ﬁíkám, aÈ ubere
na rychlosti. Jinak si ale navzájem fandíme. Jsme
na to hrdí, Ïe jsme to dotáhli oba aÏ do NHL…
KdyÏ hrajeme proti sobû, tak se rádi vidíme a
skoãíme na veãeﬁi. Letos má trochu smÛlu, protoÏe
Ottawa nehraje dobﬁe. Navíc mûl potíÏe s kolenem,
kdyÏ se rozehrál, pﬁi‰lo dal‰í zranûní. Dostal pukem
do nohy, takÏe pro nûj asi sezóna skonãila. Má
zlomenou kÛstku na noze. Je to smÛla, ale to k
hokeji patﬁí.
ABE: Jaká je ‰ance, Ïe by mohl hrát za národní
muÏstvo na MS?
ZM: To je je‰tû daleko. Není to tak tûÏké zranûní.
Otázkou je jestli se na to bude cítit. Pokud bude
moci, tak reprezentaci nikdy neodmítl. DÛleÏité je,
aby se dal do poﬁádku zdravotnû.

Torontské utkání mezi Leafs a Hawks 3:5
okomentoval pro nás obhájce Stanley Cupu
slovensk˘ reprezentant Marian Hossa, kter˘ v utkání
jednu branku vstﬁelil a na dal‰í nahrál. Jednu branku
vstﬁelil i Michal Frolík.
MH: Sehráli jsme dobré utkání, obzvlá‰tû v útoãné
fázi. Je dobré, Ïe jsme vyhráli a zaãali jsme tak
dobﬁe cel˘ zájezd.
ABE: Jaké jsou ‰ance na obhájení Stanley
Cupu?
MH: ·ance jsou, hodnû hráãÛ ode‰lo, ale teì
hrajeme v˘bornû. Jsme koneãnû na dobré vlnû.
ABE: S Michalem Frolíkem se na ledû nepotkáte
protoÏe jste oba pravá kﬁídla, jaká je to posila
pro muÏstvo?
MH: Je to hráã, kter˘ si dokáÏe vytvoﬁit ‰ance, má
tah na branku, je to mlad˘ hokejista, kter˘ pomalu
dozrává. To, co ukazuje, naznaãuje, Ïe to bude
v˘born˘ hokejista.
ABE: Tomá‰ Kopeck˘, i on dnes bodoval…
MH: Je v˘borné, Ïe s nûk˘m mÛÏu komunikovat v
rodné ﬁeãi.
Dodejme, Ïe Tomá‰ Kopeck˘ vstﬁelil letos 12 branek
a v Torontu zaznamenal 25. asistenci.
Ale‰ Bﬁezina
***

BEST VALUE!!!
HURRY!!
SPRING AND SUMMER
AIRLINE TICKETS ON SALE

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

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!

Royal Le Page, Signature Realty
Independant owned and operated Brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.com

