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Ztráty, vzpomínání, hledání,
setkávání, nacházení a Odcházení
Co náv‰tûvníky nejvíce láká, a co se jim zdá nejhezãí na festivalu, je jeho atmosféra. Lidé se zde setkávají poprvé, ale i po letech, nûkteﬁí sem jezdí kaÏd˘m rokem.
Mûní se témata i lidé ze zahraniãí, zatímco ti, kteﬁí se o festival starají se témûﬁ nemûní.
Ve stﬁedu ráno se mnû zde na festivalu Finále podaﬁilo
rozlu‰tit jednu záhadu z minulého ãísla. K podivn˘m
spojením, která jsou okolo nás patﬁilo i letecké spojení
mezi Florencií a Teme‰várem v Rumunsku. Právû v
atmosféﬁe, která vládne na festivalu, kdy se potkávají
lidé z rÛzn˘ch koutÛ svûta, jsem pﬁi snídani potkal
profesora Constantina Parvulesca z Teme‰váru.
Pochopitelnû jsem se zmínil o svém záÏitku a on mnû
vysvûtlil, Ïe v Teme‰váru je nejvût‰í italská komunita v
Rumunsku. Hlavnû pr˘ mlad‰í a star‰í generace. Italové
se sem buì jezdí Ïenit nebo uÏívat si penzi. TakÏe v
tomto mûstû Ïije kromû RumunÛ, MaìarÛ, SlovákÛ a
SrbÛ i hodnû ItalÛ a pak, Ïe v Evropû není
multikulturalismus a Ïe se mu zde nedaﬁí. Ve
skuteãnosti, kdyÏ je nûco bez konfliktÛ, tak se o tom
neví.
PlzeÀsk˘ festival probíhá témûﬁ soubûÏnû s torontsk˘m
Hot Doc, festivalem dokumentárních filmÛ a nejednou
se stane, Ïe právû tam jsou i nûkteré dokumenty, které
jsou v Plzni. Málokdy se v‰ak podaﬁí, aby si dokument
získal takové jméno jako dokument Eriky Hníkové
Nesvatbov (Matachmaking Mayor). Pﬁíbûh se odehrává
na v˘chodním Slovensku v obci Zemplínske Hamre.
Svérázn˘ starosta zavedl v obci aÏ vojensk˘ poﬁádek,
ale zároveÀ získal pomûrnû dost penûz z fondÛ EU,
takÏe obec prosperuje. Má krásnou vyasfaltovanou
silnici, bazén, lidi mají pûkná stavení. V‰ude je ãisto,
pokud nûkde leÏí odpadky, starosta neváhá a sám je
odklidí. PouÏívá místní rozhlas, v kterém se, podobnû
jako kapitán letadla,ozve slovy: „Vá‰ starosta k vám
hovoﬁí…“ Jednu vûc v‰ak nemÛÏe ovlivnit a to, Ïe mu
vesnice vymírá. Vym˘‰lí proto rÛzné aktivity, jak situaci
zmûnit. Akce v‰ak pﬁipomínají manévry a nûjak to

Z filmu Nesvatbov

nefunguje. Nefunguje ani ekonomická stimulace, kdy
nabízí za kaÏdé narozené dítû odmûnu, ale starosta se
nevzdává a pokraãuje ve sv˘ch hlá‰eních a motivaãních
balíãcích. (Film pobûÏí v Torontu v Innis Town Hall
Theatre 3. kvûtna v 21:30 a 4. kvûtna v TIFF Bell
Lightbox 4 ve 14:00). Film dostal na festivalu cenu
Dagmar Táborské, která je dotována cenou 60 000
korun.
Pﬁesn˘m opakem poklidného venkova, kde se nerodí
dûti, je film Heleny Tﬁe‰tíkové Katka, kter˘ se odehrává
v Praze. Jedná se o sbûrn˘ dokument. ReÏisérka
sleduje nûkolik let narkomanku, která si stále namlouvá,

Ïe z toho mÛÏe uniknout. Její velkou ‰ancí je tûhotenství
a narození dcery. Situaci v‰ak nezvládne. O dítû pﬁijde
a situace je stále beznadûjnûj‰í a beznadûjnûj‰í. Z
atraktivní Ïeny se stává lidská troska.

líbil mlad‰í generaci, coÏ moÏná stojí za zamy‰lení.
StudentÛm na festivalu se líbila originalita námûtu i
provedení. Úspû‰nému reÏisérovi je teprve tﬁiadvacet
let a je to jeho svût, kter˘ není spoután minulostí. V
závûru filmu je nûkolikavteﬁinové setkání vexláka s
bezdomovcem, kterého hraje Václav Havel. Tomu dává
starou bankovku a ﬁíká: „Díky za samet pane Havel!“ A
bezdomovec Havel mu odpovídá: „Jste moc hodn˘, ale
já to opravdu nepotﬁebuji!“
Václav Havel se tak stává, jak kdosi poznamenal,
nejvût‰ím hercem nejmen‰ích rolí. Tuto úlohu splnil i ve
svém vlastním filmu Odcházení. JestliÏe pro mne bylo
smutné vidût Havla, jak se promûÀuje z autora eseje
Moc bezmocn˘ch v bezmocného politika, kterého si
mnozí budou spí‰ pamatovat ne jako hrdinu sametové
revoluce, ale jako autora proslulého v˘roku o
humanitárním bombardování, pak jeho film Odcházení
je skvûl˘. Jako kdyby se dokázal opût podívat sám na
sebe s filosofickou reflexí. Pﬁíbûh odejitého kancléﬁe
(Josef Abrhám), kter˘ marnû vzdoruje mlad‰ímu
nastupujícímu ambicioznímu, sebevûdomému politikovi
Kleinovi (Jaroslav Du‰ek). Zatímco jako kancléﬁ se zdá
b˘t osvícen˘, jeho heslo STÁT JE TU PRO LIDI je
mottem jeho politického Ïivota, v okamÏiku vykoﬁenûní
a ztráty popularity mizí i jeho identita. Jeho slab˘ vzdor
se projevuje v metamorfozách. Chvíli si chce uÏívat,

Katka

Problematikou drog se zab˘vá i film Tomá‰e ¤ehoﬁka
Piko. Opût otﬁesn˘ dokument o vysoko‰kolákovi Pavlu
Gregorovi, kter˘ jako chemik vaﬁil v osmdesát˘ch letech
pervitin. Nyní pracuje s mlad˘mi narkomany. Témûﬁ z
dvou set lidí závisl˘ch na drogách dnes Ïije snad jen
deset, jedním z nich je zpûvák skupiny Vitacit Dan
Horyna, pro nûho mûlo velk˘ v˘znam setkání s
budhismem. Film se prolíná s halucinaãními v˘jevy. J. Abrham a J. Dušek ve filmu Odcházení
JestliÏe film Piko je zajímav˘ a stojí za pov‰imnutí, pak
vzápûtí je z nûho fa‰ista musollinovského typu, nakonec
druh˘ ¤ehoﬁkÛv film ãerstvû nov˘ Czech made, kter˘
je v‰ak ochoten stát se poníÏen˘m sluhou nového
uvádûl festival a byl pﬁíbûhem vexláka, kterému jde
vládce. Dûj se odehrává prakticky na jediném místû. V
vÏdy o to vydûlat peníze, mne nenadchl, ale zﬁejmû se
závûru je zábûr na vodu, z které se vynoﬁí Václav Havel
a oznámí divákÛm, Ïe si mohou zapnout mobilní
telefóny. Jak jsem se dovûdûl po pﬁedstavení od Josefa
Abrháma, nejednalo se o trik, ale Havel skuteãnû do
toho bazénu v saku vlezl, pouze mu museli vodu ohﬁát.
Dojem z filmu, byl umocnûn právû i setkáním s touto
legendou. S pokorou Josef Abrhám ﬁíká, Ïe Odcházení,
kdykoliv ho vidí, stále k nûmu novû hovoﬁí a objevuje v
nûm nové vûci.
Naposledy jsem vidûl Josefa Abrháma ve filmu Jana
Hﬁebejka Kráska v nesnázích, vloni mne Hﬁebejk velmi
mile pﬁekvapil s Kawasakiho rÛÏí a letos mûl v Plzni
dokonce dva filmy. V úvodu to byla Nevinnost. Drama
dûtského doktora, kter˘ je nezletilou pacientkou lÏivû
J. Abrham na festivalu v Plzni

Pokračování na str. 5
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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/
17.4..2011 v 17:30: KáÏe: E. Bauer
KITCHENER-WATERLOO:German
Gospel Church, 223 Union St.E.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: V dubnu.
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: 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:
30. dubna 2011v 10 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 30.dubna 2011 v 17.
hod.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
1. kvûtna 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.
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Na‰e internetové
stránky
Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.zpravy.org

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.7.satellite1-416.com
www.7.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

***
NHL
Nejnovûj‰í rozhovory s ãesk˘mi a
slovensk˘mi hráãi v NHL
www.nhl.zpravy.ca
www.nhl.satellite1-416.com
www.zpravy.org/nhl
***

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

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

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.

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

Kalendáﬁ
30. 4. (so) 18:00
Ball Pologne
Le Royal Meridien King Edward Hotel
37 King Street East * Toronto
www.ballpologne.com
***
3.5. (út) 21:30
Innis Town Hall Theatre
Filmov˘ dokument Nesvatabov
***
4.5. (st.) 14:00
TIFF Bell Lightbox 4
Filmov˘ dokument Nesvatbov
***
13. 5. (pá) 19:00
Koncert na památku A. Kubálka v
Lázních Jeseník
***
28. 5. (so)
Dûtské gymnastické závody
Sokol Toronto
***
2.6. (ãt) 20:00
5.6. (ne) 16:00
Nebyla to pátá, ale devátá
Adolf Toman a Nové divadlo
Mysteriously yours Theatre
2026 Yonge St., Toronto
***
5.6. (ne)
V˘let s dûtmi
Sokol Toronto
***
25.6. (so)
âesk˘ a Slovensk˘ den
Masaryktown - Scarborough
***

Toronto
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Toronto slaví první století Sokola v Kanadû
Nedûle, 10. dubna 2011, nebyl docela den
jako kaÏd˘ jin˘. AlespoÀ v Torontu v ãeské i
slovenské komunitû a rozhodnû ne pro ty, kteﬁí
se ten den po m‰i se‰li ve spoleãenském sálu
kostela sv. Václava. Pro nû to byl den sváteãní
a nejen pro to, Ïe to byla nedûle. Ten den
torontská sokolská jednota totiÏ vzpomnûla
100. v˘roãí zaloÏení první sokolské jednoty v
Kanadû. Pﬁed sto lety, 22. ﬁíjna 1911, byla
ãesk˘mi horníky a jejich rodinami, Ïijícími v
oblasti Crows Nest Pass v Britské Kolumbii,
zvlá‰È v Michel a Natal (nedaleko dne‰ního
Sparwoodu) zaloÏena Michelská sokolská
jednota,
kterou
nazvali
Sokolem
Kru‰nohorsk˘m. (Jak starostka torontské
jednoty, Hana Jurásková, ve své ﬁeãi uvedla,
pﬁed koncem roku 1911 byla ve vedlej‰í
provincii, Albertû, zaloÏena dal‰í jednota,
kterou její zakladatelé nazvali Sokol pod
Skalními vrchy). BlíÏe k datu v˘roãí, zaãátkem
ﬁíjna 2011, bude v mûsteãku Sparwood pro
pamûÈ budoucím zasazena pamûtní deska
pﬁipomínající obû události. I to, Ïe aãkoliv obû
jednoty uÏ dávno jsou historií, v roce 1947 muÏ
s pûkn˘m ãesk˘m jménem Kalivoda nacviãil s
místní skupinou mlad˘ch lidí sokolskou
tûlocviãnou skladbu, kterou pﬁedvedli na
místním etnickém festivalu.
¤eã starostky Hany Juráskové, jíÏ pﬁedcházely
národní hymny a zdravice hostÛ, byla ãeskou
ãástí ãrty o historii Sokola v Kanadû a sokolské
my‰lence. Zmínila se o zaloÏení první sokolské
jednoty v Praze 16. února 1862, o zakladatelích
Sokola, Miroslavu Tyr‰ovi a Jindﬁichu
Fügnerovi, v jejichÏ pojetí sokolská my‰lenka
je zaloÏena na zásadách svobody, demokracie
(která splÀuje i poÏadavky demokracie
hospodáﬁské a sociální, a navíc je prohloubena
bratrstvím a sesterstvím v‰ech jeho ãlenÛ a
ãlenek), rovnosti a spravedlnosti pro v‰echny.
V anglické ãásti tohoto úvodu do sokolské
historie Jarmila Beãka-Lee zdÛraznila, Ïe v
sokolském pojetí svoboda neznamená libovÛli,
n˘brÏ poﬁádek zaloÏen˘ - v zájmu svobody
druh˘ch a celku - na dobrovolnû pﬁijat˘ch
omezeních, citovala MasarykÛv v˘rok, Ïe
Tyr‰ovi se geniálním a umûleck˘m ãinem
podaﬁilo harmonicky slouãit antick˘ ideál krásy
a dobra s ãesk˘m národním programem, kter˘
vyÏaduje syntézu toho, co je dobré pro ãesk˘
národ s ãist˘m humanismem. Uvedla statistiky
rÛstu sokolské organizace (na zaãátku roku
1948 Sokol mûl 1050000 ãlenÛ). Vzpomenula,
Ïe pﬁed koncem roku 1948, tûlov˘chova byla
násilnû sjednocena a Sokol na 40 let umlãen,
alespoÀ v âeskoslovensku. Ale ne ve
svobodném svûte a ne v Kanadû, kde byla
zaloÏena celá ﬁada nov˘ch jednot a kde
Sokolové organizovali 11 sletÛ. Dnes v Kanadû
dosud pracují jednoty v Montreálu, Kitcheneru,
Ottawû a Torontu. Svoji ﬁeã zakonãila: “Bez
ohledu na to, co se v Kanadû se Sokolem
stane - a my udûláme v‰echno, aby pﬁeÏil dal‰í
století - jeho odkaz, díky monumentální práci
Jana Waldaufa, autora Mal˘ch dûjin Velké
my‰lenky, nebude zapomenut.”
Torontsk˘ch oslav se zúãastnila ﬁada
oficiálních hostÛ: velvyslanec âeské republiky
v Kanadû Karel Îebrakovsk˘, generální konzul
âeské republiky v Torontu Richard Krpaã,

honorární konzul Slovenské republiky v Torontu
Michal Martinãek, poslankynû v Ontarijské
provinãní legislativû, Elizabeth Witmer za sebe
i v zastoupení vÛdce Ontarijské Konzervativní
strany, Tim Hudáka, Otec Libor ·vorãík z
farnosti Sv. Václava v Torontu a faráﬁ
Slovenského luteránského kostela v Torontu
Ladislav Kozák. V‰ichni pronesli krátké
zdravice a aãkoliv o sv˘ch projevech spolu
nemluvili, v‰em se podaﬁilo hovoﬁit na jiné
téma. Velvyslanec Karel Îebrakovsk˘
vzpomínal na své dûtství, také v Sokole, ale v
Sokole, kter˘ kromû fyzick˘ch pohybÛ se
Sokolem nemûl nic spoleãného. Na podobné,
ale souãasnû velmi rozdílné téma hovoﬁil i
honorární konzul Michael Martinãek, generální
konzul Richard Krpaã, v okamÏiku, kdy zaãal
svÛj projev, s postﬁehem sobû vlastním, zahlédl,
Ïe do sálu právû vstoupil Jan Waldauf s paní
Vlastou a pûknû ho uvítal jako ztûlesnûní
sokolství a potom se pouãenû rozhovoﬁil na
téma, o nûmÏ nûco ví jen nemnoho lidí: roli
Sokola v ãesk˘ch zemích a hlavnû v Praze, ale
i na Slovensku po vyhlá‰ení âeskoslovenské
republiky, kdy nebyl nikdo, kdo by zajistil
odzbrojení rakousk˘ch vojákÛ a postaral se o
bezpeãnost obãanÛ. Poslankynû Elizabeth
Witmer - sama imigrantka - vyﬁídila pozdravy
poslance (a vÛdce jejich strany) Tim Hudáka a
podûlila se s pﬁítomn˘mi o své emigrantské
zku‰enosti; pﬁedsedkynû torontské odboãky
âeského a Slovenského sdruÏení v Kanadû,
Radmila Locherová, se rozhovoﬁila o své
ãinnosti v Sokole i SdruÏení, pﬁedseda
Masarykova ústavu sklidil potlesk, kdyÏ popﬁál
Sokolu hodnû úspûchÛ a pak s chlapecky
mil˘m úsmûvem prohlásil, Ïe není nejvût‰í
ﬁeãník na svûtû a tím projev zakonãil. Pastor
Ladislav Kozák zasvûcenû hovoﬁil o mravních
pilíﬁích sokolské my‰lenky, Otec Libor ·vorãík
- formálnû hostitel (oslavy se odehrávaly v
jeho kostele) se pomodlil a poÏehnal na‰e jídlo
(to bylo znamenité).
Starosta Kanadské Ïupy sokolské, Josef
âermák (jako já, a aãkoliv je mi pomalu 90,
dosud jsem nevyﬁe‰il, zda o sobû mám psát v
tﬁetí osobû - coÏ se mi zdá mírnû pitomouãké
- anebo v první osobû, coÏ ve mnû vyvolává
nepﬁíjemn˘ pocit samolibosti). Tak rad‰i
pitomouãky: âermák doufal, Ïe Jan Waldauf
se zúãastní, a chtûl ho uvítat a vyzvat pﬁítomné,
aby povstáním a potleskem Jana Waldaufa
pozdravili. To mu (âermákovi) rozmluvila
starostka Jurásková, která svÛj argument
ukonãila památn˘mi slovy: “On na to není, on
Ti uteãe.” Tak âermák zmûnil plán: ﬁekne, co
chtûl udûlat a jak mu to sestra starostka
rozmluvila, ale Ïe by stejnû bylo hezké,
kdybychom to udûlali. JenomÏe Jan Waldauf
vstoupil do sálu v okamÏiku, kdy k mikrofonu
pﬁistoupil Gen. konzul Richard Krpaã (kterému
toho moc neujde, kter˘ tu udûlal velikou práci
a právû zaãal svÛj poslední projekt: natoãení
videa s dvanácti kanadsk˘mi krajany), kter˘ jak v˘‰e uvedeno - Jana Waldaufa uvidûl a
pûknû uvítal. âermák ho (plnû si vûdom
Ïalovatelnosti i trestního stíhání svého smrtelnû
váÏného naﬁãení) obvinil, Ïe mu my‰lénku
uvítání Jana Waldaufa “ukradl”. Jakou to bude
mít dohru, není zatím jasné. Po tomto

Josef Čermák a Jan Waldauf na sokolských oslavách

neuvûﬁitelnû drzém poãinu, âermák o Janu
Waldaufovi opakoval slova, která o nûm (pﬁes
Waldaufovu odmítavou reakci) ﬁekl mnohokrát,
Ïe totiÏ “Jan Waldauf je nejvût‰í Sokol své
generace, nejen v Torontu, nejen v Kanadû,
ale vÛbec, Ïe svoji obrovskou sokolskou ãinnost
loni dovr‰il vydáním monumentální kroniky
sokolské my‰lenky a historie, kterou se
skromností sobû vlastní nazval Malé dûjiny
Velké my‰lenky (kniha má tﬁi díly a nûjak˘ch
1800 stránek !!). ¤eãnick˘ cyklus zakonãil Jan
Waldauf shrnutím sokolského pﬁíspûvku
Kanadû v prvním století a projevem nadûje, Ïe
podobn˘ pﬁíspûvek Sokol Kanadû odvede i ve
svém druhém století.
Potom zaznûly Sukovy fanfáry (zaplaÈ pánbÛh,
Ïe o zvuk se mistrnû (vût‰inou) staral Mirek
Janda, kter˘ tûmhle vûcem rozumí) a pﬁi‰ly
dûti. A já mûl dal‰í problém (ãtenáﬁi
znamenit˘ch románÛ a povídek Arno‰ta Lustiga
budou vûdût, Ïe své dobré pﬁátele zdravil
nezvykle hrub˘mi slovy, své kﬁesÈanské pﬁátele
na pﬁíklad (Lustig byl Ïid): “Ty b˘ku jeden
kﬁesÈanskej”. A tohle ponûkud nezvyklé
oslovení jeho pﬁátelé pﬁijímali jako projev
vﬁelého pﬁátelství. A kdyÏ pﬁi‰ly sokolské dûti,
âermák pochopil propojení tvrd˘ch,
hulvátsk˘ch slov s hlubok˘m citem. KdyÏ vidûl
dûti pﬁicházet, otevﬁenû se rozbreãel a ﬁíkal si:
ty parchanti, ty parchanti (a uvnitﬁ mu to
skandovalo: ty nádherní caparti...): siln˘mi,
‘chlapáck˘mi’ slovy se bráníme proti projevení
citového záchvatu. PonûvadÏ Gen. konzul
sly‰el pouze veﬁejné oslovení, pﬁísnû se na
âermáka podíval a nevûﬁícnû a vyãítavû
opakoval slovo ‘parchanti’.
A pak to sokolské mládí cviãilo - má v˘borné
a oddané cviãitele: Marianu Knibbe, Ivo
Syptáka st. a ml., Karla Hegera, Ivana Curillu.
Nejdﬁív, na zahájení, vystoupily v‰echny dûti;
po nich dûvãata pﬁedvedla skoky, pak nám
Julie, Barbara a Ellen Fryntovy zazpívaly (a
oni zpívat umûjí), potom dûvãata a chlapci
pﬁedvedli cviãení na Ïínûnkách a Ruby Lukach
líbeznû a nûÏnû zahrála na kytaru. Po Ruby
nastoupila dûvãata s ukázkami v gymnastice a
po jejich vystoupení program dostal prudk˘
spád: Emily Ninavaie zahrála dvû drobné
klavírní skladby, Julie, Barbora a Elizabeth
Fryntovy znamenitû zatanãily irské tance,
chlapci nad sedm let pﬁedvedli gymnastické
cviky, Mia Knibbe a Ashley Phillips se
pﬁedstavily jako zdatné stepaﬁky. Poslední ãíslo
bylo na programu uvedeno trochu záhadnû:
“All Children, br. Cermak “ a vedle “FINALE SOKOL 100 a dort”. Já si to pamatuji (ale
nejsem si jist, Ïe to tak opravdu bylo) tak, Ïe
sestry Jurásková a Beãka-Lee velmi struãnû,
ale mile v‰em úãastníkÛm podûkovaly a potom
vyzvaly mne, abych nûco ﬁekl a Ïe pﬁiváÏejí
dort.
Já nechtûl ﬁíct nic, jen podûkovat v˘boru
torontské jednoty (i jin˘m), jak to krásnû
pﬁipravili a zorganizovali. Sestra starostka
Jurásková v kostele alespoÀ jednu noc
pﬁespala, sestra Jarmila Beãka-Lee se
prakticky nehnula od poãítaãe (ty dvû program
také ﬁídily), sestra Janou‰ová dodávala grafick˘
dotek, br. pokladník Robert Tmej byl vynikajícím
‰enk˘ﬁem, v‰ichni - sestry Kamila Bia, Svatava
Heﬁmánková, Dana Hegerová, Hana
Jurásková, Anna Janou‰ová, Marie Crháková
zdobily sál (zapﬁáhly i pﬁedsedu Masarykova
ústavu, kter˘ do kostela pﬁivezl z Masaryktownu
podstavce pro obrazy Tyr‰e a Fügnera),
pracovaly v kuchyni nebo - jako tﬁeba Vûra
Tichá, Marie Hﬁibová (která pﬁijela s br.
·ikarovsk˘m z Montreálu, z Kitcheneru jich
pﬁijelo asi patnáct), Vendulka Malysáková, Kim
Matu‰ková, Jarmila Beãka-Lee rozná‰ely jídla,
nebo - jako David Fatini - dirigovali dopravu. To
bylo v‰ecko, co jsem chtûl ﬁíct. Ale nedostal
jsem se k tomu. Jakmile padlo slovo dort (ty
dorty byly dva a oba moc dobré, hlavnû ten
ãokoládov˘) mladé sokolice a sokolíkové (a
nejen oni) zaãali formovat procesí k dortu a
ﬁeãnící jim mohli b˘t ukradení. A mûli pravdu.
Takov˘ je údûl star˘ch lidí: na rozná‰ení jídel
(a to jsem dûlával moc rád) uÏ mne nechtûjí,
ponûvadÏ jsem star˘ a v souboji s dortem jsem
to prohrál na celé ãáﬁe. Tak jdu na odpoãinek.
Josef âermák-Foto: Zuzana Hahn
***
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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 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 $

5,80 CDN $
17,23 Kã
1,40 CDN $
0,72 EURO
0,95 CDN $
1,05 US $

Universal Currency Converter - 27. 4. 2011

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 26. 4. 2011

17,38 Kã
24,10 Kã
16,91 Kã
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Music/Theatre
Translations

Koncert In Memoriam Antonín Kubálek

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

Integrated Medicine Clinic
Some of the medical services
we provide

April 28, 2011

Milí pﬁátelé,
jak v‰ichni víte, v lednu t.r,. dotlouklo navÏdy
srdce kanadského pianisty ãeského pÛvodu
Antonína Kubálka. Na jeho poãest se v pátek
13. kvûtna rozezní Kongresov˘ sál
jesenick˘ch lázní tóny hudby, aby vzdaly
hold klavíristovi, kter˘ byl s na‰ím regionem
spojen jednak prostﬁednictvím Knoppovy
knihy Dûti neklidné Evropy, ale hlavnû díky
interpretaãním kurzÛm, jeÏ nesly jeho jméno.
Urãitû budete se mnou souhlasit, Ïe snít je
krásné, ale ne kaÏdému se jeho pﬁedstavy
naplní. Antonín Kubálek mûl to ‰tûstí, Ïe
jeho velk˘ Ïivotní sen se splnil (vlastnû dva)
a navíc v jeho milované rodné zemi, kterou
musel na více jak dvacet let opustit. Od mládí
si pﬁál pﬁedvést veﬁejnû interpretaãnû nároãn˘
klavírní koncert ã. 1 Johannese Brahmse.
Dále to bylo pﬁání spojené s jeho rodnou
zemí. Pﬁedstavit se milovníkÛm váÏné hudby

za doprovodu nûkterého z pﬁedních hudebních
tûles âeské republiky.
Tyto dva sny mu v roce 2005 splnil Ing Cyril
Svozil, kterému neunikla osobnost pianisty,
jehoÏ jméno nesly zlatohorské interpretaãní
kurzy, a rozhodl se, Ïe mu nabídne, aby se
stal protagonistou patnáct˘ch narozenin
akciové spoleãnosti Fenix Group. Do
programu oslav zahrnul také projekt Antonín
Kubálek pﬁedstavuje mladé umûlce, kter˘ se
uskuteãnil v rámci Roku ãeské hudby 2004.
Vrcholem v‰ak bylo naplnûní Kubálkova
velkého Ïivotního pﬁání. V ãervenci 2005 v
Dvoﬁákovû síni starobylého Rudolfína zaznûl
za doprovodu Symfonického orchestru
âeského rozhlasu v podání kanadského
pianisty ãeského pÛvodu Antonína Kubálka
BrahmsÛv klavírní koncert ã.1.
Díky generálnímu ﬁediteli Fenix Group a.s.
se také mÛÏe uskuteãnit pocta pianistovi,

kter˘ byl neúnavn˘m propagátorem ãeské
hudby v zahraniãí. Nad koncertem In
Memoriam Antonín Kubálek pﬁevzala
zá‰titu také kanadská velvyslankynû, která
se chtûla slavnostního veãera osobnû zúãastnit
(jednalo se dokonce o moÏnosti posunutí
termínu koncertu), ale její pﬁedem plánovaná
cesta do zahraniãí jí to nedovolí. PﬁedbûÏnû
by se pocty kanadskému pianistovi ãeského
pÛvodu mûl zúãastnit Rada velvyslanectví
Kanady Alex McNiven.
Dal‰í osobností, která pﬁislíbila úãast, je blízk˘
KubálkÛv pﬁítel mistr Josef Suk.
Milí pﬁátelé ,
ãtenáﬁi ãtrnáctidenníku Satellite, kter˘ je
mediálním partnerem pocty Antonínu
Kubálkovi, Melodia Art Management
(www.melodiaart.com) by ráda spoleãnû s
Priessnitzzov˘mi léãebn˘mi láznûmi a.s.
realizovala projekt, jeÏ by se pravidelnû
opakoval v dobû skonu pianisty Kubálka.
Zámûrem je pﬁedstavit nûjakého vynikajícího
interpreta svûtového jména a samozﬁejmû
Karolínu Kubálek. Tento sen v‰ak zÛstane
jenom snem, pokud se nám nepodaﬁí
zajistit dostatek finanãních prostﬁedkÛ.
Firma Fenix Group a. s. se ráda zapojí,
najdeme-li dal‰í partnery a proto
vyuÏíváme laskavého svolení ‰éfredaktora
Ale‰e Bﬁeziny a obracíme se na vás, pﬁátelé
Kubálkov˘ch a podnikatele ãeského
pÛvodu, zda by se nechtûli spoleãnû s námi
zasnít a pomoci tento sen naplnit.
Pﬁipojujeme fotografii z roku 2005, na níÏ je
zachycen Antonín Kubálek, kterého i s
rodinou a jeho pﬁáteli pozvali manÏelé
Svozilovi na lodní párty, kterou v roce 2005
pokraãovaly oslavy patnáct˘ch narozenin
Fenix Group a.s..
Jarmila Pohlová, asistentka Melodia Art
Managment
***

Komik Milan Markoviã nav‰tívil Toronto

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
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

Pﬁed ãasem zavítal do Toronta ãesk˘ herec Jaroslav Du‰ek a na jeho pﬁedstavení dodnes vzpomínám, i kdyÏ po pravdû ﬁeãeno si jiÏ pamatuji pouze pár
scének. Tﬁeba, jak tatínek radil chlapeãkovi na písku. Zaãátkem dubna jsme mûli moÏnost vidût opût one-man-show tentokrát s Milanem Markoviãem.
Jednalo se o dvouhodinov˘ program Nezúvajte sa, prosím… Ve skuteãnosti mne to ani nenapadlo se zouvat. V restauraci jsem vût‰inou obut˘, ale po chvíli
jsem mûl pocit, Ïe jsem pﬁece jen hostem. Milan Markoviã totiÏ zaãal vaﬁit pro náv‰tûvníky ãaj. A jelikoÏ jsem zde byl na kole, tak mû zaujal jeho návod,
jak pﬁedstírat defekt, kdyÏ nám fyzická kondice nedovolí vy‰lápnout kopec. Jaké návody dával kolegyni Katarínû Homolové z televizní redakce Slovensk˘
svet, jsem nezjistil. Pouze jsem je naãapal v dÛvûrném rozhovoru…
Ale‰ Bﬁezina

Finale 2011

April 28, 2011

Finále 2011
Pokračování ze str. 1

obvinûn ze sexuálního obtûÏování. DÛvûra vlastní manÏelky, o kterou se mÛÏe
opﬁít, pokora s jakou toto poníÏení pﬁijímá, ale i skuteãnost, Ïe není tak nevinn˘ a
nové obvinûní, pﬁipomíná antickou tragédii. DÛkazy, které vypadají jasné, mohou

Nevinnost: A. Geislerová a O. Vetchý

b˘t vylhané, ale pravdivá skuteãnost nemusí b˘t tak vzdálená od nepravdivé. Vina
se nevypaﬁí a jako u Dostojevského pﬁichází trest. Nebudu spekulovat, o tom jestli
je spravedliv˘ nebo krut˘. To by bylo aÏ na druh˘ díl filmu, ale pak by se z toho stal
americk˘ televizní seriál.
Druh˘ HﬁebejkÛv film je záznamem
stejnojmenné opery mého jmenovce
Ale‰e Bﬁeziny Zítra se bude… Autor pouÏil
dokumenty z procesu s Miladou
Horákovou z roku 1950. ReÏisér
pﬁedstavení Jiﬁí Nekvasil pouÏil sérií
zrcadel, takÏe pﬁítomní jsou souãástí
tohoto hrÛzného divadla. Jan Hﬁebejk
chtûl pÛvodnû tyto zábûry pouÏít pro film
Kawasakiho rÛÏe. Zpûvaãka v hlavní roli
SoÀa âervená byla shodou okolností i
pﬁedsedkyní mezinárodní poroty
leto‰ního 24. roãníku Festivalu finále.
Pro zajímavost jsme se dohodli se sv˘m
jmenovcem, Ïe v roce 2013 by se mohl
uskuteãnit sjezd v‰ech nositelÛ tohoto
jména. Pr˘ nás je uÏ v Praze ãtrnáct, ale
doufám, Ïe se nám podaﬁí zkontaktovat
i slavného kouzelníka ze severních âech.
Lesník Bﬁezina se v‰ak objevuje i ve
filmu Juraje Herze HabermanÛv ml˘n,
kter˘ je situován do let 1937-1945. Film
Setkání Březinů v Plzni
zﬁejmû nenajde pochopení u ‰ir‰í ãeské
nebo nûmecké veﬁejnosti. Odehrává se v okolí Jihlavy, kde je zámoÏn˘ nûmeck˘
majitel ml˘na Haberman. Jeho ãeská Ïena vyrostla jako sirotek v klá‰teﬁe. ProtoÏe
je dobrou katoliãkou, málokdo tu‰í, Ïe má Ïidovského otce, kterého v‰ak nepoznala.
Haberman zamûstnává, jak Nûmce, tak âechy. Po válce, kterou pﬁeÏijí, se oba
stanou obûtí divokého odsunu. Karel Roden dostal za svÛj v˘kon ocenûní ‰ir‰í
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magie nefunguje. V závûru projíÏdí mercedes mezi vûtrn˘mi ml˘ny v Rakousku. Má
to b˘t jedna z tûch dal‰ích nefungujících absurdit?
Absurditou normalizace se zab˘vala ﬁada filmÛ a dokumentÛ. Leto‰ní Finále bylo
vûnováno tûm, kteﬁí na dobu Normalizace doplatili zákazem tvorby a pﬁesto tvoﬁili.
O Janu Procházkovi, jeho dcerách Lence a Ivû a vnuãce Marii byla sekce Sága rodu
ProcházkÛ. Filmaﬁi Stanislavu Milotovi a hereãce Vlastû Chramostové patﬁila pocta
firmû MiChr. Stalo se jiÏ tradicí, Ïe Dominik Centrum pﬁipraví pro festival jednu knihu
s DVD. Tentokrát manÏelé Luke‰ovi pﬁipravili S firmou MICHR Licht ist sicher! Knihu
uvedl svou pﬁedmluvou Václav Havel a mÛÏeme zde nalézt ﬁadu pﬁíspûvkÛ jejich
pﬁátel.
Je velice tûÏké postﬁehnout dobu normalizace pro lidi, kteﬁí ji neproÏili. Jinak tuhle
dobu proÏívá Jaroslav Hutka a jinak ti, kteﬁí byli o pár let mlad‰í. Je tûÏké postihnout
dobu, kdy nám brali psací stroje, kdy do nás hustili z rozhlasové stanice Hvûzda
kaÏd˘ch dvacet minut goeblsovky, kdy jsme ze zahraniãního rozhlasu poslouchali
tﬁíhodinové hudební odpoledne s Honzou Doubou, Rozinou Jadrnou-Pokornou a
ªudem Dvorsk˘m z New Yorku, které pozdûji doplnil Karel Kryl a pﬁesto si myslímna rozdíl od Jaroslava Hutky, kter˘ byl rovnûÏ na festivalu, Ïe film Obãansk˘ prÛkaz
nûco o té dobû vypovídá. VÏdyÈ kolik klukÛ z na‰eho okolí z odporu k vojnû se
nechalo zavﬁít to blázince, jiní páchali sebevraÏdu. Kolik rodin se pokusilo o útûk
pﬁes Jugoslávii a kolika z nich se to nepodaﬁilo. Tohle byla také normalizace.
Uãitelé, kteﬁí drtí svou kolegyni jen kvÛli tomu, Ïe je normální. Zmlácení pﬁíznivcÛ
PlastikÛ, poblíÏ Budûjovic. To je v‰e historickou skuteãností.
Poctivou snahu dobrat se toho, co se v dobû Normalizace skuteãnû stalo jsem
v‰ak hlavnû vidûl ve filmu Jana Wolfa (*1985) Normalis. Jestli nûco odpovídá tvorbû
undergroundu, pak je to tento film, kter˘ byl poﬁízen za 60 000 Kã, bez jakékoliv
dotace. A jestliÏe v Obãanském prÛkazu se mohu s Jardou Hutkou hádat, jestli to
tak bylo ãi nebylo, pak v tomto filmu jsem zachytil pouze nepﬁesné detaily (jako
poznávací znaãky u aut). Pﬁi tom autor tuto dobu neproÏil, ale snaÏil se ji
rekonstruovat podle dobov˘ch materiálÛ a vyprávûní maminky, ãi babiãky. Film trvá
134 minut (pouze Obãansk˘ prÛkaz byl o tﬁi minuty del‰í) a Jan Wolf na nûm
pracoval nûkolik let. Pokud bych za Satellite mûl moÏnost nûkomu udûlit cenu na
tomto festivalu, pak by to byl právû tento film.
Zahájil jsem dokumentem, kter˘ získal cenu Dagmar Táborské Nesvatbov, cenu

Konec silnice a socha Strašáka zůstaly po polích v Nošovicích

Václava Táborského získal Vít Klusák s filmem V‰e pro dobro svûta a No‰ovic.
Honosná automobilka Hyundai postaví na severní Moravû fabriku. Oblast místo zelí
teì produkuje automobily a kdosi ze zemûdûlcÛ si povzdechl: „Poprvé mi pole
sebrali po osmaãtyﬁicátém komunisti, po druhé kapitalisti. Rozdíl je pouze v tom, Ïe
jsem dostal peníze, ale o ty mnû nikdy ne‰lo.“
Nûjak˘ kritick˘ hlas? Jistû byly zde i ‰patné filmy. Pﬁekvapilo mû, Ïe studentská
porota vybrala film o sexuálních úchylkách, o sadomasochismu Nebe - peklo. Dále
mû pﬁekvapilo, Ïe LedÀáãci byly dva. A jednoho z nich dostal a zároveÀ jej i
studentská porota ocenila - kreslen˘ film Kuky se vrací. Je to jako kdyÏ v soutûÏi
figurální tvorby zvítûzí abstrakce. Druh˘ film Osmdesát dopisÛ Václava Kadrnky
jsem bohuÏel nevidûl, ale má se promítat v kinech a tak si doplním znalosti. Dovolím
si kritiku vystoupení moderátora Ondﬁeje Havelky pﬁi závûreãném veãeru, kter˘
neustále utrácel ãas upozorÀováním, Ïe není mnoho ãasu. Festival byl jak˘msi
doprovodem jeho koncertu, nikoliv naopak. O filmech a cenách evidentnû nic
nevûdûl a také zvuk v kinech nebyl z nejkvalitnûj‰ích.
Ale kde jinde mÛÏe ãlovûk potkávat herce, reÏiséry a producenty, promluvit si s
nimi a bûhem t˘dne a vidût témûﬁ v‰e, co se zde natoãilo za poslední rok. V‰ak
Václav Táborsk˘ sedûl od rána do veãera v DVD kabinû a shlédl toho mnohem víc
neÏ já, ale on o tom nemusí psát jako já. Pr˘ si v‰ak dûlá poznámky, takÏe moÏná
je‰tû od nûj o festivalu nûco usly‰íme.
Ale‰ Bﬁezina - PlzeÀ; Foto Finále a Internet

***

K. Roden ve filmu Habermannův mlýn byl oceněn v internetovém hlasování

veﬁejnosti v internetovém hlasování. Trochu vadilo, Ïe vzhledem vypadal jako
postava z let sedmdesát˘ch ãi osmdesát˘ch, nikoliv jako z let ãtyﬁicát˘ch.
Je‰tû dál do první svûtové války nás pﬁivede groteska Hlava-ruce-srdce. Hereãce
Kláﬁe Knabelové zemﬁe za záhadn˘ch okolností její snoubenec, plukovník Haukwitz.
Zjistí se, Ïe chybí jeho hlava, ruka a srdce. Nûkdo je ukradl k okultistick˘m úãelÛm.
Dûj se odehrává na poklidné Moravû. Válka je bez války, láska je bez lásky a ani
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OSKAR - v podání
Slovenské mladé scény
Jsou t˘dny, kdy ãeská a slovenská komunita jako by usilovala o na‰e Ïivoty.
Pﬁipravují nám takové umûlecké a spoleãenské hody, Ïe za jeden veãer musíte
nav‰tívit alespoÀ dva podniky. Tak tomu bylo se mnou ve dnech 8. aÏ 10. dubna,
kdy Slovenská mladá scéna dávala v The Annex Theatre Claude Magnierovu
komedii Oskar. Jediné datum, kdy jsem mohl jít, byla sobota, 9. dubna a to jen
veãer. Ten den jsem se z nûjakého jiného podniku dostal domÛ kolem páté,
docela uondan˘ a víc neÏ ochotn˘ se svalit na postel a spát deset hodin. Ale
pﬁedstavení Slovenské mladé scény mám rád. UÏ proto, Ïe s nûkter˘mi jejími
ãleny (Viktorem Matejoviãem, Romanem Kozákem a Zuzanou Borovjakovou Zuzana má zvlá‰È pûkné jméno - jsem mûl potû‰ení si zahrát v Novém divadle.
Ale je‰tû více proto, Ïe cítíte, Ïe tito lidé divadlo milují a Ïe do sv˘ch rolí dávají
to nejlep‰í, ãeho jsou schopni - a toho je hodnû. A tak jsem ‰el, i kdyÏ se mi hroznû
nechtûlo (jedním dÛvodem myslím bylo i nûkolik pﬁipomenutí od paní Marianny
Supekové - pobízení pomáhá trávení). A po prvních nûkolika minutách jsem
vûdûl, Ïe jsem udûlal dobﬁe. A kdyÏ jsem z divadla odcházel, mûl jsem pocit, Ïe
jsem strávil dvû hodiny v oãistné lázni.
Aãkoliv Oskar má slavnou minulost - na jevi‰ti i ve filmu ve Francii i jinde a také
v âeskoslovensku, kde (cituji z programu torontské Slovenské mladé scény):
obohatené o bravurny hlasov˘ v˘kon legendy ãeskoslovenského dabingu (jestli
pak pﬁijdou na slu‰n˘ slovensk˘ ãi ãesk˘ pﬁeklad?) Franti‰ka Filipovského na‰inci
mohli zhliadnut toto rozko‰né dielko v podobe, aku nám Europa mohla len
závidiet’, Oskarova a má cesta se nikdy nesetkaly a tak pﬁedstavení pro mne mûlo
i kouzlo novosti. Oskar se nesnaÏí ﬁe‰it nic svûtoborného. Vlastnû se nesnaÏí
ﬁe‰it vÛbec nic. SnaÏí se ãistû pobavit a to se této magorsky brilantní komedii v
jejich podání, daﬁí jedineãnû. Nenajde‰ v ní dûj. Má jen situace. Dost
nepravdûpodobné. Velkopodnikatel Barnier - skvûle hran˘ reÏisérem komedie
Martinem Danãovsk˘m - má Ïenu Germaine hranou s nenapodobitelnou a
nevykolejitelnou trochu snobskou elegancí Majou Gregorik, a vﬁískavou a
dupající dceru Colette (spodobnûnou Lubou Slatkovskou tak dobﬁe, Ïe kdyby
byla mojí dcerou, vystûhuji se z baráku); také má zamûstnance jménem Christian
Martin (hraje ho mistrnû - jako zatím v‰ecko v ãem jsem ho vidûl - Viktor
Matejkoviã), kter˘ se divákÛm pﬁedstaví tím, Ïe svému zamûstnavateli pﬁijde ﬁíct,
Ïe mu ukradl miliony (uniklo mi v jaké mûnû) a Ïe ho Ïádá o ruku jeho dcery. Velmi
dÛleÏitou roli hrají kufry (myslím, Ïe byly tﬁi: v jednom byly ‰perky, v druhém
miliony v mûnû, a v tﬁetím podprsenka a Ïenské kalhotky. S tûmi kufry rÛzní lidé
bûhali sem a tam a k tomu se ukázalo, Ïe pan velkopodnikatel má dal‰í dospûlou
dceru, o které nevûdûl, a také to, Ïe dcera, o které vûdûl, byla v jiném stavu s jeho
‰oférem, prostû zamotalo se to tak, Ïe nevím, kdo hrál koho (s v˘jimkou silného
a ponûkud pomalu myslícího Philippe Dubois, kterého se zajímavû tup˘m
kouzlem pﬁesvûdãivû hrál Roman Kozák, Majordoma Charlese v podání Milo‰e
Straského, kterého jeho velkopodnikatelsk˘ zamûstnavatel málem uhonil k smrti,
a snad s v˘jimkou Bernadetty - nem˘lím-li se dcery pana velkopodnikatele, o níÏ
se dozvûdûl teprve bûhem hry - v podání Adriany Kontrové-Soudkové, dále s
v˘jimkou Jacqueliny, kterou hrála Zuzana Matejkoviãová, Charlotty (Zuzana
Borovjaková) a samozﬁejmû s v˘jimkou Mateje Grochala (v roli Oskara). A to jsou
vlastnû v‰ichni. Jak to dopadlo nevím, mám dojem, Ïe s kufrem (s penûzi nebo
‰perky) nûkam bûÏel Oskar. Ale ani na tom jak to dopadlo, ani na tom koho kdo
hrál, pﬁíli‰ nezáleÏí. Herci (v‰ichni byli v˘borní a nûkteﬁí mimoﬁádní) i diváci se
znamenitû bavili. Jsem rád, Ïe jsem se donutil jít.
Josef âermák
***

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
Martin Dančovský a Viktor Matejkovič v Oskarovi

a chtûjte nûkoho z nás!
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LENKA FILIPOVÁ - US TOUR 2011
April 29 (Friday) - Clifton, NJ
April 30 (Saturday) - New York City, NY
May 1 (Sunday) - Boston, MA
May 3 (Tuesday) - Washington, DC
May 4 (Wednesday) - Philadelphia, PA
May 6 (Friday) - Tampa, FL
May 7 (Saturday) - Miami, FL
May 9 (Monday) - Key West, FL
May 13 (Friday) - Denver, CO
May 14 (Saturday) - Los Angeles, CA
May 15 (Sunday) - San Francisco, CA
Buy Your Tickets On-Line at www.cskstore.com
Slovak House Toronto or are a registered member of http://www.canada.sk/portal

Potﬁebujete koupit rodinn˘ domek v Torontu,
apartment na Floridû
nebo malou komÛrku v Praze?
Nevíte, jak na to?
Zavolejte:

Viera Kononenková
Mortgage Specialist

Royal Bank of Canada
T.416-857-0330
F. 905-823-6047

âeská a slovenská televize
na internetu!

April 28, 2011

KaÏdoroãnû k jarní slávû
Red River jde ku záplavû
Máme jaro jak malované a na Red River záplavy a evakuaci. Obdivuji tﬁicáté Jaro
v Sudbury: po ãtyﬁmûsíãní vládû zimy je obdiv k nástupu jara pﬁíhodnûj‰í slovo neÏ
radost z jara. Sníh roztál, ptáci ‰tûbetají a kanadské husy kvákají na pláÏích jezera
Ramsey; obyvatelstvo Sudbury se zmûnilo na obecenstvo oãekávající velebn˘
moment odchodu ledu z jezera a ãiní sázky na den, hodinu a minutu odplynutí
poslední ledové kry. Tak to je kaÏd˘ rok z tûch na‰ich tﬁiceti jar v Sudbury.
K jarní slávû téÏ patﬁí záplavy na Red River v Manitobû, coÏ je kaÏdoroãní
mediální událost; k mû akutní nelibosti, povodÀová situace na Red River zatlaãuje
v‰ecko ostatní jarní do pozadí, i kdyÏ Red River je záleÏitost pﬁírodní a tedy
zákonitá jako je ten návrat ptákÛ z teplej‰ích krajin.
Red River v prostﬁedku severoamerického kontinentu je tak trochu geologická
rarita a protimluv k ﬁekám co známe: je totiÏ nová, je krátká, jen 860 m, mírná jak
oveãka s nepatrn˘m poklesem, jen 25 cm na kilometr toku, a pﬁece nebezpeãná
potvora k obyvatelstvu podél toku.
První dÛvod potvornosti toku Red River je to, Ïe plyne z jihu na sever, z
pahorkatiny vzniklé po dobû ledové a meandruje po písãitém terénu b˘valého
jezera Agassiz, které vyschlo, a Red River není star‰í neÏ 10000 let; tedy nemá
koryto a pﬁi mírném zvednutí hladiny se rozlévá do ‰íﬁky. Dále je zákonité, Ïe tání
je rychlej‰í na jiÏním poãátku Red River a severnûj‰í ãást je dosud zamrzlá a
zadrÏuje ledové kry plynoucí z jihu a vytváﬁí ledové hráze, které zvy‰ují záplavu;
a za tﬁetí, pomalost toku plochou krajinou zvy‰uje kaÏdoroãnû náplav a sedimentaci,
takÏe hladina ﬁeky se prakticky konstantnû zvy‰uje a tím stavûní ochrann˘ch hrázi
je ‰ílen˘ nápad technokratÛ bez jakékoliv v˘znamu pro Winnipeg postaveném na
záplavové níÏinû zvané povodÀová niva.
První usedlíci Winnipegu v pÛli 18. století zvolili soutok Red River s ﬁekou
Assiniboine na jediné dopravní vodní cestû mezi obrovit˘m jezerem Winnipeg (z
jazyka pÛvodních obyvatel Cree to znamená ‰pinavá voda) a pﬁístupem k
veletokÛm Mississippi a Missouri jako hlavní obchodní cesty. Tehdy stavûli své
pﬁíbytky ze dﬁeva a co jarní záplava odnesla postavili znovu. Mûsto Winnipeg
rostlo, dnes má témûﬁ tﬁiãtvrtû miliónu obyvatel a uÏ se nestaví ze dﬁeva.
ProbÛh. neﬁíkám Winnipeg vyklidit, jen záplavy vzít v úvahu stoicky jako tamní
prérijní zimu s teplotami -40 a více Celsia.
Red River je nezkrotitelná ﬁeka; letní prÛtok je 250 metrick˘ch kubíkÛ vody, ale
pﬁi jarním tání se prÛtok nav˘‰í i dvacetkrát na 5000 kubíkÛ a to je, paneãku
spousta vody, kdyÏ nemá kam odtéct, leda doleva a doprava podél toku na té
planinû b˘valého jezera Aggasiz.
Seznam extra velik˘ch povodní na Red River je nekoneãn˘; za zmínku stojí
povodeÀ 1950, kdy bylo evakuováno 70.000 lidí a vznikly miliardové ‰kody na
majetku; následkem byl velkolep˘ plán úpravy Red River, ale v záplavû 1997 se
kalamita opakovala a ‰koda byla odhadnutá na 3.5 miliardy dolarÛ. V roce 2009
jarní povodeÀ pﬁekonala pﬁedchozí zaznamenané údaje prÛtoku a v˘‰ky vzduté
hladiny.
A tento rok, jako ty pﬁedchozí roky Red River hrozí a obyvatelstvo Winnipegu
hystericky nekﬁiãí, jako to dûlají hlupáci v médiích, ale jsou pﬁipraveni opustit své
domovy, protoÏe nikdo neví, jak vysoká je ledová hráz na dolním toku a jak dlouho
potrvá, neÏ se hráz protrhne a led a voda odplyne do obrovského jezera Winnipeg.
Zatím, co jsem si opakoval fakta o Red River, zaklepal soused George a oznámil
nám, Ïe Ramsey jezero v centru Sudbury je bez ledu. A jako kaÏd˘ rok, pﬁíroda
dala zimû na zadek.
RosÈa Firla - Sudbury
***

Malé vysvûtlení pro ledacos...
Aby mûla moje Ïena pár ãesk˘ch korun pro první dva dny v Praze, uãinil jsem
men‰í prÛzkum moÏností jak je v na‰em okolí získat. Zjistil jsem, Ïe oproti
praktice dﬁívûj‰í, ãeské koruny seÏene jen ta banka nebo trust, kde máte konto.
Stejnû tomu tak je i v nové, moderní poboãce HSBC nedaleko mého bydli‰tû (ve
které konto nemám). Moderní provedení, hodnû místa, nespoãet informaãní
literatury.
Nepoﬁídil jsem (peníze jsem si pak vymûnil za pﬁijatelnû zlodûjsk˘ kurz v jedné
ze smûnáren), vzal jsem si tﬁi broÏurky a dneska si v jedné z nich listoval. Moc
zajímavé a je‰tû víc depresivní ãtení! BroÏury se naz˘vají: Dohoda o osobním
pouÏití sluÏeb (25 stran), ¤e‰ení va‰ich stíÏností (sedm stran) a Osobní servisní
poplatky (zde na rozdíl od útlého formátu obou zmínûn˘ch broÏurek nalézá se 7
stran informací na velikém, tzv. legálním formátu, kter˘ je del‰í neÏ onen bûÏn˘
dopisní). Tato broÏura upoutala mou pozornost a nalezl jsem na tûch velik˘ch
stránkách následující informace:
Na prvních dvou stranách ãtyﬁi rÛzné sloupce napﬁ. HSBC Premier Chequing,
HSBC Advance Chequing, Performance. Chequing-Unlimited a Performance
Chequing-limited.
K tomu 31 poloÏek poplatkÛ (obãas gratis sluÏba) seﬁazen˘ch odshora dolÛ.
Dal‰í dlouhá strana obsahuje ‰est sloupcÛ (jejich názvy se neodvaÏuji unavovat).
K nim pak se váÏe 16 rÛzn˘ch poplatkÛ pro kaÏd˘ sloupec (kupﬁ. Premier Youth
Savings, HSBC Advance Savings atd.)
Následují dal‰í dvû dlouhé strany pod titulem Sundry Fees and Other Service
Fees (sundry ... rÛzné, v‰elijaké) ... ve tﬁech sloupcích uvedeno je 63 poloÏek!
Aby se ale zákazník nenudil, následuje je‰tû na necelé dvû dlouhé (rozumûj
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vysoké) strany sekce Accounts Maintained but No Longer Sold. To jsou tﬁi
sloupce a k nim náleÏejících 41 rÛzn˘ch poplatkÛ.
TakÏe tady máme 151 moÏností vysolit za rÛné sluÏby mal˘ ãi vût‰í pakatel
slavné bance HSBC pokud se rozhodnete jejích sluÏeb pouÏít.
Proã o tom pí‰i? ProtoÏe, kdybych si pﬁinesl podobné broÏury z bank nebo
trustÛ pﬁed deseti, dvaceti lety, myslím, Ïe poãet podobn˘ch poloÏek by byl
v˘raznû niÏ‰í! Pokud by to ãíslo bylo deset, divil bych se . Pﬁesnûji, valná vût‰ina
poplatkÛ a sluÏeb by na seznamu vÛbec nebyla!
Banka není instituce vymy‰lená pﬁed pár desítkami let, v dobû zrození ãipu a
poãítaãe. V dávn˘ch ãasech se také banky (a trusty) neocitly v situaci nezbytné
záchrany státem, vládou, jak pﬁed nûkolika málo lety. I tehdy mohl si na‰inec
zaloÏit konto, pobrat úrok a jinak v‰echny sluÏby byly zdarma! ·lo pﬁece o va‰e
a moje peníze, které jsme dali za odmûnu ve formû úroku ãi sloÏitûj‰ího zpÛsobu
investice, instituci k dispozici. S tûmi penûzi pak ty instituce naloÏily k va‰emu,
ale neménû tak i svému prospûchu. ¤ekl bych, Ïe to byl, jak se tady ﬁíká fair deal.
(Solidní dohoda). To dneska, pouÏívajíce sluÏeb bank a trustÛ, dûláme také.
JenÏe, místo podûkování, tady si, holenku uvûdom, s k˘m má‰ tu ãest a zaplaÈ!
V podstatû za v‰echno. Budou moÏná brzy doby, kdy se za vstup do banky bude
vybírat vstupné, jako pﬁi náv‰tûvû v˘stavy, tﬁeba.… PÛjdou-li vûci takhle dál, není
to nikterak vylouãeno. V prÛbûhu let to nemusí vÛbec b˘t Ïádná chiméra
po‰etilcova.
Tohle je neÏ mal˘, ale moÏná dost názorn˘ pﬁíklad toho, jak lze dûlat vûci místo
jednodu‰e a funkãnû, sloÏitû, kostrbatû a k nemalé radosti jejich uÏivatele velmi
nepﬁehlednû. A takov˘ uÏivatel ale nemá moÏnost úniku. Takto je moÏno
pohovoﬁit tﬁeba i o tzv. mutual fondech, kter˘ch je dneska na trhu snad 4500 aÏ
5000! Myslím, Ïe úspû‰nû dûní sledovat sotva dokáÏe i ten prÛmûrn˘ finanãní
poradce.
JenÏe ... nejde ale jen o finance. SloÏitost prostoupila Ïivot dne‰ního ãlovûka.
Mnohé technické vymoÏenosti jsou k jeho uÏitku, ov‰em. Jiné ale zpÛsobují, Ïe
pracovní doba pro mnohé z tûch, kteﬁí mají zamûstnání a chtûjí si jej udrÏet,
vzdaluje se znaãnû od oné osmihodinové pracovní doby, za kterou se pﬁed
dávn˘mi lety bojovalo!
BohuÏel, do ulic se dneska vychází protestovat za mnohé, jen ne, aby se
v‰eobecnû obnovil respekt k logice a soudnému uvaÏování. A tak se kola pokroku
otáãí stále rychleji a rychleji, aã rotace na‰í matiãky zemû je naprosto konstantní...
Vladimír Cícha - Vancouver
***

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!
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Jeden za osmnáct…
Za kolik je ten druh˘, tûÏko mohu posoudit. Je to evergreen, opût se pokusila sociální demokracie svrhnout vládu
a opût se jí to nepodaﬁilo. V Kanadû se to opozici podaﬁilo a také v tom nevidím tragédii. To je zákon demokracie,
Ïe vláda chce mít pevnou ruku a opozice se snaÏí jí v tom zabránit.
Rozdíl jsem vidûl spí‰ v kultuﬁe, jak se to dûlo. Zatímco v Kanadû se diskutuje o rozpoãtu a obãas se objeví
nechutná reklama, zde to poslanci skuteãnû rozbalili. Nutno ﬁíci, Ïe obãas to má i humor. Jako vtipné jsem
pokládal, kdyÏ soc. demokrat David Rath ﬁekl, Ïe si váÏí pana Kalouska jako slu‰ného ãlovûka, ale Ïe mu to nikdo
nevûﬁí.
V diskusích s RosÈou Firlou, které ãas od ãasu probûhnou v na‰ich novinách, zastávám spí‰e pozici stﬁedu.
Nemám rád frázovitou rétoriku premiéra Neãase, ãi hysterické ‰etﬁení poslancÛ TOP 09. Pﬁipadají mnû naprosto
trapné krize ve zdravotnictví a vyvolávání pocitu, Ïe si ãe‰tí státní zamûstnanci Ïijí nad pomûry.
Státní zamûstnanci v âR jsou jedni z nejhÛﬁe placen˘ch v EU. Na nich se dá tûÏko nûco u‰etﬁit. Dá se u‰etﬁit
na státních zakázkách, kde se skuteãnû peníze firmám sypou oknem.
Nemám dÛvûru ani k ODS ani ke Kalouskovû TOP 09. Nejsem nad‰en ani z ãernohorského kníÏete. Vstup
bezpeãnostní agentury ABL Víta Bárty do politiky mi pﬁipadá obludn˘.
Nedivím se, Ïe tato vláda nemá podporu obyãejn˘ch lidí. Bylo to nûkdy vÛbec hor‰í? Dovolím si tvrdit, Ïe ano.
Copak jsme zapomnûli na skandály kolem Jiﬁího Paroubka. Tajnû jsem vûﬁil, Ïe se tato strana s tímto
dinosaurem (tvor, kter˘ vyhynul) rozlouãila. Toto mé doufání trvalo do úter˘ do 17 hodiny, kdy vystoupil v pﬁímém
televizním pﬁenosu David Ráth se svou úvodní Ïertovnou poznámkou. ¤ekl jsem si, koneãnû tam hovoﬁí nûkdo,
kdo je inteligentní. JenÏe pak jiÏ jsem nemohl vûﬁit sv˘m u‰ím. Skuteãnû jsem nemohl uvûﬁit tomu, Ïe by byl
nûkdo v parlamentu tak neinformovan˘.
Pustil se do nového ministra vnitra. Obvinil ho, Ïe má stejnou bezpeãnostní agenturu jako Vít Bárta. Jan
Kubice, pokud vím nikoho nezamûstnává a je to spí‰ poradenská kanceláﬁ. V Ïádném pﬁípadû ne bezpeãnostní.
Pokud vím tato agentura neoperuje ani se vzduchovkami ãi popla‰Àáky. Îe by to tento nestor ãeské politiky
nevûdûl? VÏdyÈ se na projev velice peãlivû pﬁipravil? A jistû mu jeho lidé pﬁinesli seznam v‰ech ‰patnosti, které
o Kubicovi vûdûli a hned pokraãoval pﬁíbûhem o paní, kterou zatkli na leti‰ti a drÏeli ji mûsíc ve vûzení. Ano to
je ‰patné.
Ale o tom, kdo je ve vazbû nerozhoduje nûkdo, kdo je u policie. Od toho máme nezávislou justici. Îe by to pan
doktor také nevûdûl. A pak pﬁi‰el s tím, Ïe nov˘ ministr vnitra zmaﬁil volby… Pr˘ nalezl nûjak˘ papír a bûÏel s
ním hned do parlamentu. JenÏe pan hejtman zapomnûl dodat, Ïe ten papír se nalezl u zavraÏdûného ãlena
podsvûtí Mrázka a Ïe by s ním Jan Kubice nebûÏel do parlamentu, kdyby tehdej‰í ministr vnitra soc. demokrat
Bublan to nechal ﬁádnû pro‰etﬁit.
Dr. Ráth mne sv˘m plamenn˘m projevem pﬁesvûdãil, Ïe se sociální demokracie pﬁece jen neoãistila a
nezreformovala a Ïe by nebylo o co stát, i kdyby byly pﬁedãasné volby. Buì pan poslanec hovoﬁil zámûrnû
nepravdu nebo je skuteãnû tak nekompetentní a neznal˘ vûci, pﬁestoÏe obãas má i vtipné poznámky.
Ale‰ Bﬁezina - Praha
***

DÛleÏité upozornûní:
Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny 27. 4. 2011 v 5:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde: 19. 5. 2011
Uzávûrka: 12. 5. 2011
V letních mûsících aÏ
do srpna budeme vycházet
pouze jednou mûsíãnû
v tﬁít˘denních intervalech!

April 28, 2011

E-mail

Krajania, zviditeºnite svoju vlasÈ, pridajte sa k
atmosfére, s ktorou víta hokejové Slovensko
75. MS v ºadovom hokeji v Bratislave a Ko‰iciach!
Slovensko si uÏ svojim vstupom medzi svetovú ‰piãku MS kategórie A v roku 1996
po strastiplnej ceste z hokejového podpalubia kategórií C a B získalo nielen
v‰eobecné uznanie svetovej ‰portovej verejnosti, ale vo svojich fanú‰ikovsk˘ch
prejavoch aj skvostnú znaãku hokejovej krajiny. Po tom, ão sa na MS 2000, 2002
a 2003 prejavili „‰atanovci“ - teda celá jedna generácia hráãov vystuÏená hviezdami
z NHL kvalít Miroslava ·atana, Petra Bondru, Îigmunda Pálffyho, Jozefa Stümpela,
ªubomíra Vi‰Àovského, Jána La‰áka, Pavla Demitru a ìal‰ích - v ligotavom lesku
troch medailí a titulom majstrov sveta 2002 v Göteborgu, sa doãkali historického
okamihu aj v‰etci tí, ktorí zv˘razÀujú kolorit spomínaného prívlastku.
Hokejoví priaznivci na Slovensku preÏívajú doteraz svoj najväã‰í sviatok. Niekdaj‰ia
spontánna radosÈ na námestiach po triumfálnych návratoch hráãov z medailov˘ch
MS, sa od 29. apríla do 15. mája v ãase 75. MS v ºadovom hokeji prenesie priamo
do dvoch arén - v Bratislave a Ko‰iciach. Fanú‰ikovská rezonancia z nich sa v‰ak
bude mohutne oz˘vaÈ po celej krajine - od Kútov po Medzilaborce. Odv‰adiaº, najmä
v‰ak z ohnísk MS - Bratislavy a Ko‰íc, chce hokejov˘ národ vyslaÈ pozitívnu zvesÈ,
obraz i emócie o na‰ej vlasti, o jej ºuìoch, prívetivej náruãi ku kaÏdému, kto poãas
‰ampionátu na Slovensko zavíta. Na‰a vlasÈ a s Àou organizátori MS i hokejoví
reprezentanti s dvojkríÏom na dresoch dostali ‰ancu, ktorá sa vymyká zo v‰ednosti.
HostiÈ svetov˘ ‰ampionát v jednom z najprestíÏnej‰ích ‰portov planéty je vzdanie
úcty krajine, pocty organizátorom, ale aj re‰pektu obãanom krajiny, ktorí sa
maximálnym úsilím snaÏia vytvoriÈ podmienky na ãestné súboje 16 najkvalitnej‰ích
národn˘ch tímov o hrd˘ titulov majstrov sveta.
Slovensk˘ hokejov˘ národ je vìaka v‰etk˘m vás, na‰ich krajanov, v súãasnosti uÏ
pojmom na v‰etk˘ch kontinentoch. Aj vy cez prizmu svojho vzÈahu k doteraj‰ím
úspechom na‰ich reprezentantov na MS pomáhate vytváraÈ priazniv˘ obraz o na‰ej
vlasti, o jej ºuìoch, kultúre, zvykoch, chutiach a in˘ch znamenitostiach. Napokon,
nejeden z vás pri náv‰tevách a návratoch na Slovensko vzdával hold práve
hokejovému fenoménu, vìaka ktorému na nás v mnoh˘ch krajinách hºadia s úctou
a neraz aj skrze neho ºah‰ie vytvárajú cesty k zblíÏeniu s ºuìmi vo va‰ich
domovsk˘ch krajinách.
Aj pre vás, krajanov, znamená obdobie MS v hokeji na Slovensku príjemné
vymknutie sa zo v‰ednosti. Ak iste budete v súvislosti so ‰ampionátom a jeho
sprievodn˘mi aktivitami a podujatiami aj vy ãastej‰ie hºadaÈ informácie z rodnej
vlasti, najmä v médiách vrátane internetu. Preto sa obraciame práve na vás,
krajanov, ktorí komunikujete so svetom i medzi sebou v krajansk˘ch spolkoch,
organizáciách a médiách, s úprimn˘m a otvoren˘m apelom: buìte Slovensku a
Slovákom nápomocní v tom, aby prostredníctvom MS v hokeji a atmosfére, ktorá
ho bude najmä v Bratislave a Ko‰iciach sprevádzaÈ, vyslala na‰a krajina do
v‰etk˘ch krajín, v ktor˘ch Ïijete a pôsobíte, nielen posolstvo o vyspelom hokejovom
národe, ale aj správu o krajine, o ktorú sa oddá zaujímaÈ, nazrieÈ raz do nej, zblíÏiÈ
sa s jej ºuìmi, kultúrou, duchovn˘m rozmerom ãi prírodn˘mi scenériami.
Krajania, vyuÏime MS v hokeji na to, aby sa o Slovensku nielen poãas hokejového
‰ampionátu v Bratislave a Ko‰iciach vravelo ãi písalo v priaznivom svetle a Ïiãlivosti
poklôn. Prijmite aj vy historick˘ okamih organizovania MS v hokeji, ktorého sa nám
dostalo, ako svoj príspevok i úãasÈ na udalosti, ktorá je hrdosÈou a cÈou pre kaÏdého
Slováka Ïijúceho v zahraniãí!
Zverejnením nasledujúcich liniek vo va‰ich médiách, weboch, portáloch ãi
newsletteroch pomôÏete hokejovému Slovensku, na‰im reprezentantom i
sebe sam˘m vo vzájomnej komunikácii poãas MS hokeji:
www.ms2011.info
SK verzia: http://www.youtube.com/watch?v=6JeaEL4Xm00&feature=related
EN verzia: http://www.youtube.com/watch?v=p4u2mAvqPRA
S úctou
ªudovít Pomichal, hovorca
Úrad pre Slovákov Ïijúcich v zahraniãí
Radlinského 13
817 80 Bratislava 15
Tel.: 00421-2-57-2005-30, Fax: 00421-0-57-2005-55
E-mail: ludovit.pomichal@uszz.gov.sk
***
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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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Doufám, Ïe pﬁes Boston postoupíme, pﬁál si
Jaroslav ·paãek z Montrealu
Ve 1. kole Stanley Cupu se opût tato ãeská pûtice potkala na ledû NHLv souboji Bostonu
s Montrealem proti sobû nastoupili Tomá‰ Kaberle a David Krejãí vs. Roman Hamrlík,
Tomá‰ Plekanec a Jaroslav ·paãek. “Zajistili jsme si úãast ve Stanley Cupu dva zápasy
pﬁed koncem, coÏ bylo nutné, aby si nûkteﬁí hráãi mohli odpoãinout a doléãit zranûní.
Postup je dÛleÏit˘ pro v‰echny kluby,“ ﬁekl pﬁed sérií obránce ·paãek.
ABE: Jak vidíte ‰ance v prvním kole?
J·: První série je nejtûÏ‰í. Boston máme je
v divizi, známe se s nimi a hráli jsme s nimi
bûhem sezóny ‰estkrát. Navíc jsou obû
muÏstva z originální ‰estky. Máme dobrého
brankáﬁe. Doufám, Ïe budeme mít obranu
je‰tû lep‰í neÏ vloni a vûﬁím, Ïe pﬁes nû
postoupíme.
ABE: V muÏstvu je také obránce Roman
Hamrlík, ale nevidím vás vedle sebe na
ledû, hrajete nûkdy spolu?

J·: Vloni jsme spolu hráli. Dokonce i ze
zaãátku sezóny, ale zranûní nás rozhodila.
Navíc jsme získali Jamese Wisniewskiho,
takÏe jsem vût‰inou ve druhé nebo tﬁetí
obranû.
ABE: Dal‰ím âechem v dresu Canadiens

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

je Tomá‰ Plekanec…
J·: Je to vÛdãí osobnost a od té doby, co
podepsal nov˘ kontrakt, tuto pozici dokazuje
a povede nás v play-off. Doufám, Ïe co
nejdále.
ABE: Které muÏstvo na vás v prÛbûhu
sezóny udûlalo nejvût‰í dojem?

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

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

J·: V‰ichni vûdí, Ïe Philadelphie se bude
snaÏit dostat se co nejdále. Vancouver hraje
v˘bornû. Bratﬁí Sedinové dokáÏou zaﬁádit.
Sice jim to zatím nevy‰lo, ale pﬁál bych jim,
aby se dostali co nejdále.
ABE: Co lze ve Stanley Cupu hodnotit
jako úspûch?
J·: UÏ postup do Stanley Cupu je
úspûchem. A teì bude záleÏet na
jednotliv˘ch sériích. Získat Stanley Cup je
v‰ak nûco neuvûﬁitelného.
V okamÏiku uzávûrky tohoto ãísla byl stav
série 3:3 na zápasy.
Ale‰ Bﬁezina (Toronto),Sport.cz a
Satellite
***

Hokej

Gambrinus liga
Souboj Plznû se Spartou o mistrovsk˘
titul se pomalu blíÏí ke konci. Zatímco
Sparta dokázala na Letné porazit Slavii
2:0, aãkoliv Slavia mûla v druhém
poloãase drtiv˘ tlak. PlzeÀ ve skvûlém
utkání vedla stejn˘m skórem je‰tû dvû
minuty pﬁed koncem. Se‰ívaní v‰ak
dokázali v poslední minutû dát dva góly
Kiselem a âern˘m a v˘raznû posílila své
nadûje na záchranu. Problém je v‰ak
mimo hﬁi‰tû a dluh, kter˘ se pohybuje od
120 do 200 milinÛ mÛÏe znamenat zánik
nejstar‰ího ãeského klubu. V˘sledky:
23. kolo: âeské Budûjovice-Ústí 2:0,
PlzeÀ-Jablonec 1:1, Slovácko-Pﬁíbram
2:0, Sparta-Slavia 2:0, Hradec-Ostrava
2:1, Bohemians-Brno 2:1, TepliceBoleslav 1:2, Liberec-Olomouc 3:0,
24. kolo: Ústí-Hradec 0:2, OstravaBohemians 0:0, Slavia-Slovácko 2:0,
Pﬁíbram-PlzeÀ 0:3, Jablonec-Budûjovice
5:0, Olomouc-Teplice 3:0, Brno-Liberec
0:1, Boleslav-Sparta 1:2.
25. kolo: Ústí-Jablonec 2:1, BudûjovicePﬁíbram 3:0, PlzeÀ-Slavia 2:2, SlováckoOstrava 0:0, Hradec-Brno 1:0
Bohemians-Boleslav 3:1, SpartaOlomouc 2:0, Liberec-Teplice 6:2.
***
Gambrinus liga
1. PlzeÀ
2. Sparta
3. Jablonec
4. Olomouc
5. Boleslav
6. Bohemian
7. Liberec
8. Teplice
9. Hradec
10. Slavia
11. Slovácko
12. Budûjovice
13. Ostrava
14. Pﬁíbram
15. Brno
16. Ústí

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

18 5 2 61:23
18 1 6 41:15
14 5 6 52:24
12 5 8 42:23
11 7 7 42:32
11 6 8 30:25
10 6 9 38:29
10 5 10 35:41
9 7 9 22:30
6 11 8 29:31
7 6 12 23:37
6 9 10 22:40
6 7 12 21:33
5 7 13 13:31
6 1 18 26:48
4 6 15 18:53

59
55
47
41
40
39
36
35
34
29
27
27
25
22
19
18

CorgoÀ liga
25. kolo: RuÏomberok-Dunajská Streda 1:0,
Bystrica- Îilina 0:0, Senica-Dubnica 0:0,
Trnava-Pre‰ov 2:1, Nitra-Ko‰ice1:0, SlovanaMoravce 1:0.
26. kolo: Dunajská Streda-Senica 0:3,
Dubnica-Trnava 1:0, Ko‰ice-RuÏomberok
0:2, Îilina-FC Nitra 2:0, Moravce-Pre‰ov 2:3,
Slovan-Bystrica 3:1.
27. kolo: FK Senica-Ko‰ice 1:1, RuÏomberokÎilina 0:0, Trnava-Dunajská Streda 3:0,
Bystrica- Moravce 1:1, Pre‰ov-Dubnica 2:1,
Nitra-Slovan 0:1.

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

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

15 7 5 43:20
14 8 5 49:20
13 11 3 45:23
11 9 7 34:21
10 8 9 31:25
9 8 10 29:28
9 5 13 23:34
8 8 11 18:30
9 5 13 21:41
7 7 13 21:32
6 7 14 22:39
5 9 13 17:40

52
50
50
42
38
35
32
32
32
28
25
24

BEST VALUE!!!
HURRY!!

Miroslav RÛÏiãka se stal nejlep‰ím
SPRING AND SUMMER
hráãem ãeské hokejové ligy, pﬁesto je
AIRLINE TICKETS ON SALE
otázkou, jestli bude hrát na MS, které se
koná v Bratislavû a v Ko‰icích a zaãíná
1221 YONGE STREET
tento pátek. âeskou ligu vyhrál Tﬁinec,
(BY SUMMERHILL
kdyÏ zﬁejmû nejzajímavûj‰í byla série se
Slavií. Slavia vedla jiÏ 3:1 na zápasy, ale
SUBWAY STATION)
Tﬁinec opírající se o nûkolik hráãÛ z NHL
TORONTO, ON
dokázal otoãit stav série a zvítûzit 4:3 na
zápasy. V moravsko-slezském finále pak
M4T 2T8
Tﬁinec vyhrál 4:1 na zápasy. Prvá dvû
Phone: 416-504-3800
utkání vyhrál doma 5:2 a 2:0. Ve tﬁetím
Toll free:1-800-825-7577
zápase v Ostravû 4:1. âtvrté utkání se
skonãilo i po prodlouÏení 4:4, ale Vítkovice
vyhrály na samostatné nájezdy. V pátém
utkání jiÏ Tﬁinec nezaváhal a zvítûzil 5:1. Heart of Europe Holidays:
Mûsto pak zaÏilo bouﬁlivé oslavy. Tvrdû
416-504-6399
se bojovalo v baráÏi. Nejprve Boleslav
Fax: 416-363-2205
prohrála doma 0:4, pak tﬁikrát vyhrála
A GETAWAY THAT’S MORE
3:2, 5:4 (pp) a 4:2. Ústí se v‰ak podaﬁilo
THAN JUST A HOLIDAY!!!
celou sérii srovnat (1:4, 2:3). Rozhodující
ADVENTURE TRAVEL
zápas vyhrála Boleslav 4:1.
- EXOTIC TRAVEL
Na Slovensku zdolaly Ko‰ice Poprad
LUXURIOUS TRAVEL
3:1, 3:0, 1:2, 6:1 a 4:1.
- ROMANTIC TRAVEL
V posledním turnaji Euro Hockey Tour
WE OFFER ALL!!!
na âesk˘ch hokejov˘ch hrách zvítûzili
TRAVEL
AND
MEDICAL INSURANCE,
âe‰i, kdyÏ porazili Finy 2:1 a Rusy 6:3. O
AIRLINE TICKETS
prvenství je nepﬁipravila ani závûreãná
WWW.TICO.CA #1810380
prohra se ·védy 2:4.
***

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

