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Farnost sv. Václava oslavila 60 let
Pokud se ãlovûk doÏije ‰edesátky, pak
zaãíná pomalu pﬁem˘‰let o dÛchodu. U
organizací je to zcela jiné. Nûkteré mají
jepiãí Ïivot. Vzniknou a zase zmizí. Jiné
zaãnou pomalu, jakoby neviditelnû a pak se
rozrostou. Pﬁipomínají ﬁeku, která zaãne
nûkde v horách a pak se rozroste, aÏ dospûje
k cíli v moﬁi. Jiné splní své poslání v urãité
dobû a pak zaniknou. U církve je to ponûkud
jiné. Je to spoleãenství vûﬁících, které je
tûÏko definovatelné. Spoleãenství poutníkÛ,
které trvá témûﬁ dva tisíce let. Z generace na
generaci se pﬁedává víra, ale pﬁi tom nikde
není zaruãeno, Ïe ten, kdo ji pﬁedává bude
mít komu ji pﬁedat a Ïe se naopak v církvi
neobjeví lidé, kteﬁí k ní nikdy nemûli vztah,
nepatﬁili k ní, ale budou pokraãovat ve
vyznaãené cestû.
Poslední víkend pﬁed svat˘m Václavem se
tedy oslavovalo ‰edesát let trvání farnosti. A
to pﬁesto, Ïe pﬁed dvanácti léty z pohledu
lidského vypadal tento sbor vûﬁících jako
vût‰ina organizací v exilu, tedy, Ïe je pouze
otázkou ãasu, kdy se z tohoto místa na 496
Gladstone Ave. v Torontu stane nûco jiného,
tak jako se tomu stalo s jin˘mi krajansk˘mi
organizacemi jako napﬁíklad Kampeliãkou.
Dnes farnost vzkvétá a Ïije sv˘m Ïivotem.
Není náhodou, Ïe právû na poslední nedûli
pﬁed svátkem svatého Václava pﬁipadl text
z Matou‰ova evangelia (16, 24-25): 24. Tedy
ﬁekl JeÏí‰ uãedlníkÛm sv˘m: Chce-li kdo za
mnou pﬁijíti, zapﬁiÏ sebe sám, a vezmi kﬁíÏ
svÛj, a následujÏ mne. Nebo kdoÏ by chtûl
du‰i svou zachovati, ztratíÈ ji; kdoÏ by pak
ztratil du‰i svou pro mne, nalezneÈ ji . Tento
text platí nejen pro jedince, ale i pro církve,
farnosti a sbory. Propoãítávání a ekonomické
zaji‰Èování do budoucnosti nemusí nic
znamenat a naopak tam, kde se nám to zdá
beznadûjné, se mÛÏe objevit nová nadûje.
Zajímavé na kázání biskupa Petra Esterky
bylo, Ïe se nesoustﬁedil pouze na svatého
Václava, ale i na jeho prarodiãe Boﬁivoje a
Ludmilu, kteﬁí mûli na Ïivot svatého Václava
vliv. Samotn˘ svat˘ Václav se zaslouÏil nejen
o roz‰íﬁení kﬁesÈanství, ale staral se i o
chudé a postavil se také proti tomu, aby se
lidé, obzvlá‰tû Ïeny, prodávali do otroctví.
Zab˘val se i postavou jeho bratra Boleslava

Biřmování

Skupina Zádruha

I., kter˘ svatého Václava zavraÏdil, ale pak
svého ãinu litoval a nakonec ‰el v jeho
‰lépûjích. Syn Boleslava I., Boleslav II. zﬁídil
v Praze biskupství, dcera Doubravka si vzala
v roce 965 polského kníÏete Mû‰ka a
zaslouÏila se o roz‰íﬁení kﬁesÈanství do
Polska a druhá dcera Mlada se stala abaty‰í
u sv. Jiﬁí.
Bûhem bohosluÏeb do‰lo k svátosti
biﬁmování (z latinského confirmatio), kdy tﬁi
dospívající ãlenové farnosti se pﬁiznávají k
tomu, Ïe rozhodnutí rodiãÛ o jejich kﬁtu, bylo
správné.
Na oslavy pﬁijela z Moravy cimbálová
kapela Zádruha a bohosluÏeb se zúãastnili
i velvyslanec âR v Kanadû pan Karel
Îebrakovsk˘, nov˘ konzul v Torontu Vladimír
Ruml s rodinou, zástupkynû Sokola paní
Hana Jurásková, starosta Sokola Josef
âermák, pﬁedseda Cyrilometodûjské ligy
Václav Vostﬁez, pﬁedseda MMI Franti‰ek
Jeãmen, otec Josef VaÀo ze slovenského
kostela Cyrila a Metodûje v Mississauze,
otec ·ach a dal‰í duchovní.
Vznik farnosti svatého Václava patﬁí do
období, kdy dochází k obnovû katolické
církve. V roce 1958 je zvolen papeÏem Jan
XXIII., kter˘ svolal Druh˘ vatikánsk˘ koncil.
Biskup Esterka k tomuto období ﬁíká:
„Osobnû jsem vy‰el z tradiãního prostﬁedí,
ale v této dobû se církev otevﬁela svûtu. Na
koncil pﬁi‰la ﬁada biskupÛ z celého svûta a
pﬁednesla tam své problémy. Nov˘ pﬁístup
se neprobojovával lehce. Pﬁipomíná mi to
pﬁíbûh z ãeské literatury, kdy v jednom
románu vyjde knûz mezi italské dûlníky a
nemá odvahu je oslovit. Církev u nás se
tûÏko osvobozovala od svého kontaktu s
tûmi nahoﬁe a teì najednou pﬁi‰lo nûco
zcela rozdílného. Teì, kdyÏ se ãastokrát
vracím domÛ mám pocit, Ïe se církev opût
od tûchto obyãejn˘ch lidí vzdaluje. V
minulosti se církevní hierarchie spojovala se
svûtskou hierarchií a to pak ovlivÀovala i

práci knûÏí. Druh˘ vatikánsk˘ koncil
znamenal otevﬁení se ostatním církvím. Já
jsem zde necítil pﬁíli‰ velk˘ problém, protoÏe
jsem z Moravy a tam byli v‰ichni katolíci.
Netrpûl jsem v mládí nedostatkem dobr˘ch
knûÏí. Jedním z nich byl faráﬁ Poﬁízek, kter˘
za války hodnû pomáhal lidem, kterého pak
komunisti zavﬁeli a na následky vûznûní po
operaci za záhadn˘ch okolností zemﬁel.“
Má se kﬁesÈan angaÏovat v politice?
„Otázkou je, jak˘m zpÛsobem se angaÏuje.
Jestli to bude za cenu politick˘ch machinací
a represí nebo demokraticky. VÏdy je
otázkou, jestli za tím bude otázka násilí.
MÛÏeme na angaÏování se v politice i doplatit
a b˘t i poraÏeni. Jedná se v‰ak o dialog, o
pﬁesvûdãování. Jsou kﬁesÈané jako Dietrich
Bonhöffer, kteﬁí se dokázali obûtovat,
podobnû jako sv. Václav. Znal jsem trochu

Jana Waldaufa a on nevyznával nûjak hlasitû
kﬁesÈanství, ale snaÏil se podle toho Ïít a
díky tomu ovlivnil hodnû lidí správn˘m
zpÛsobem. Jin˘m pﬁíkladem byl u nás v
Kalifornii velmi úspû‰n˘ podnikatel a politik,
ten se cel˘ Ïivot ptal, co by tomu ﬁekla
maminka, která mu umﬁela v pûti letech. Pﬁi
tom nemûl lehk˘ Ïivot, dvû dûti tragicky
zahynuly. Pﬁesto umíral velice vyrovnanû a
netrval na tom, Ïe musí Ïít co nejdéle. ZáleÏí
skuteãnû na pﬁístupu toho ãlovûka. Pokud
se jedná o církev, je církev v Severní Americe
a v âechách jinak organizovaná. V Severní
Americe si v‰echno lidi platí sami, zatímco v
âechách byla církev pomûrnû bohatá a mûla
ﬁadu zemûdûlsk˘ch hospodáﬁství a získávala
peníze z vlastních zdrojÛ. Tento majetek byl
zabaven a dnes jí stát tyto peníze dluÏí.
TakÏe církev není dotována státem, jak se
dnes velice ãasto tvrdí. Zapomíná se, jak to
bylo po pûtaãtyﬁicátém: nejdﬁíve pﬁi‰li na
ﬁadu velkokapitalisti, pak ovládli komunisti
policii a tﬁetí byla na ﬁadû církev. Stát pouze
vrací nepatrné procento z toho, co zabral.“
Jaké je nebezpeãí pro zdej‰í farnost, která
pﬁeÏila ‰edesát let?
„Pokud vymﬁou zde v Torontu âe‰i a
Slováci, tak zanikne i farnost, na‰i mladí lidé
se rychle asimilují. To vidím v Kalifornii.
Nadûji vidím v urãit˘ch intelektuálních
skupinkách, které se tﬁeba tvoﬁí kolem
Tomá‰e Halíka nebo v lidech ze Slovenska,
které na‰e farnosti drÏí.
Biskup Esterka pﬁedal bûhem obûda, kter˘
byl vyprodán, ocenûní Liboru ·voﬁãíkovi a
kdyÏ jsem vidûl mladé lidi, biﬁmování a
zaplnûn˘ kostel stﬁední generací, tak pﬁece
jen vidím i jakousi nadûji nejen pro farnost
sv. Václava, ale pro celou na‰i komunitu zde
v Torontu.
Ale‰ Bﬁezina
***

Biskup Petr Esterka a velvyslanec Karel Žebrakovský
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
¤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.
3. záﬁí 2011 v 15:00 na Masaryktownu.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
416/532-5272, fax: (416) 516-5311.
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.
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: 11.9. v 13 hod..
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
KITCHENER-WATERLOO:German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Informace o bohosluÏbách: 289/242-0635
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

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:
1. a 29. ﬁíjna 2011 c 10 hod.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 1. a 29. ﬁíjna v 10 hod.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
2. a 30. ﬁíjna 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.

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.

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

1.10. (so) 14:00
Maro‰ko
Klub Martina Rázusa
Slov. kostol sv. Pavla
1424 Davenport Rd.
***
9.10. (ne) 14:00
Oslavy 100 let Sokola
v Sparwood Recreation Complex
Britská Kolumbie
***
11.10. (út) 19:00
Pﬁedstavení nového konsula
Nová Vize Business Club Reception
99 Avenue Rd.
***
21. 10. (pá) 20:00
22. 10. (so) 16:00 a 20:00
23. 10.(ne) 16:00
Neil Simon: ¤eãi
1350 Burnhamptorpe Rd., Mississauga
***
29.10. (so) 18:00
Peter Stasak
Kanadská spoleãnost M. R. ·tefánika
Hala kostela sv. Cyrila a Metoda
5255 Thornwood Drive, Mississauga
***
5.11. (so) 18:00
Ivan Îenat˘, housle
Stan Boguna, Piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
5.11. (so)
Slovensk˘ ples
Hala kostela sv. Cyrila a Metoda
5255 Thornwood Dr. Mississauga
**
6.11. (ne)
Sokolská náv‰tûva hﬁbitovÛ
***
6.11. (ne) 15:00
Music for Anton Kubálek
Walter Hall
University of Toronto
***
13. 11. (ne) 11:30
Pﬁedvánoãní bazar
Sokol Toronto
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
Hana Jurasek: 905/838-5269
***
13. 11. (ne) 15:00
Kanadsk˘ slavík
The Assembly Hall
1 Colonel Samuel Smith Park Dr.
***
26. 11. (so) 19:00
Mikulá‰ská zábava
Sokol Toronto
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
Hana Jurasek: 905/838-5269
***
27.11. (so) 18:00
Jan Novotn˘, Piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
10. 12. (so) 15:30
Sokolské dûtské vánoce
601 Magnetic Dr., Unit 21, North York
Hana Jurasek: 905/838-5269
***
2012
14. 1. (so) 18:00
Sokolsk˘ potluck
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
Hana Jurasek: 905/838-5269
***
22.1. (ne) 17:00
Profesor Iain Scott
Audio-vizuální prezentace
z ãesk˘ch oper
Nokturna v mûstû
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VáÏení pﬁátelé,
dûkuji Vám za projevenou
soustrast, pﬁátelství a úãast
bûhem pohﬁbu
mého milovaného manÏela

Jana
s úctou
Vlasta Waldaufová
s rodinou
Dne 20. záﬁí 2011
zemﬁela po dlouhé nemoci ve
vûku nedoÏit˘ch 73 let
pani

Eva Liska.
Prosím v‰echny, co ji znali o
tichou vzpomínku.
Za celou rodinu
Petr a Eva Pfenigovi

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.14.satellite1-416.com
www.14.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

***

Slovak House
Slovak Infocentre
8 Clarence Square,
Toronto
Otvoreno:
Streda 15:00-17:00
Tel.: 416/689-9889
E-mail:
info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org

Nová sokolská
sezóna:
Cviãení pro dûti
bude kaÏdou sobotu
od 15:30 do 18 hodin
v Magnetic Dr., Unit 21,
North York;
Cviãení pro dospûlé
je kaÏdou stﬁedu
od 20 do 21:30 hodin.
v G.Harvey C.I.,
1700 Keele St.,
Informace: Hana Jurasek:
905/838-5269

Toronto
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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
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Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net
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Realita súãasnosti
nemal v minulosti ani potuchy. Drogy,
prepady, násilie, v˘palníctvo, vraÏdy, sa stali
beÏn˘m sprievodn˘m javom tejto “slobodnej”
doby. Zbavujeme sa vlastnej identity, pretoÏe
súhlasíme so v‰etk˘m, ão po nás rôzne
in‰titúcie, ako banky, mobilní operátori a
pod., poÏadujú.
MôÏeme vidieÈ oãi bezdomovca, ktor˘ sa
urãite na ulici nenarodil. MôÏeme vidieÈ
Ïobrákov, ako im trãia nohy z kontajnera,
aby sa natiahli za prázdnou fºa‰ou, ãi
noblesné hotely pre psov aj s vlastnou
webovou stránkou, lekárom a kaderníkom.
MôÏeme sledovaÈ zloÏité operácie svojich
psích miláãikov priamo na internete. A ak sa
nám náhodou ná‰ drah˘ psík stratí, okamÏite
sa oÀho postarajú v útulku aj s lekárskou
starostlivosÈou. Ak sa v‰ak ocitne na ulici
ãlovek, nezakopne oÀho ani pes.
Stávame sa ãíslom daÀového úradu ãi
sociálnej poisÈovne. Kde sa podeli hodnoty,
kde je vlastná podstata ãloveãenstva? Kde
je nieão viac, ako len strohé kon‰tatovanie?
Hrôza, ão sa tu udialo za t˘ch dvadsaÈ
rokov. Vytratila sa láska, porozumenie,
ºudskosÈ, tolerancia, teplo rúk, sklon pred
‰edinami. Nepoznáme suseda, nevieme ak˘
plat má vlastná Ïena ãi muÏ. Nesmieme daÈ
po zadku vlastnému dieÈaÈu ak nechceme
maÈ problémy s úradmi.
Sledujeme stupídne, nehodnotné aÏ
de‰truktívne pôsobiace televízne stanice,
kde seriály bez konca nahradzujú kultúrne
vyÏitie urãitej skupine nevedom˘ch a moÏno
aj nevidom˘ch ºudí. Ale ão ta druhá polovica?
Nemá ‰ancu fungovaÈ dôstojne, bez toho
aby jej boli podsúvané podobné stupídnosti?
Ak je toho málo, môÏeme si pozrieÈ Superstar
a tam nás po‰lú verejne do riti aj s
posme‰n˘m komentárom. Nádhera a vìaka,
za ten kultúrny a hodnotn˘ záÏitok, ktor˘
nám za lacn˘ peniaz podsúvajú ako
du‰evn˘m mrzákom, niektoré televízie.
Nehovoriac, aké celebrity tam má moÏnosÈ
ãlovek vidieÈ. Kde Ïe by mali na nich takí
umelci, ako p. Króner, Dibarbora, Huba.
Piknik v Londonu
atp., ão sa cel˘ Ïivot usilovali, aby predviedli
ten najlep‰í hereck˘-umeleck˘ v˘kon, aby
zanechali v divákovi ozajstn˘ záÏitok.
Rozdiel je len v tom, Ïe títo herci s umením
Ïili cel˘ svoj Ïivot. Îili pre umenie a srdcom
umenie tvorili.
Kupujeme cigarety, ktoré nám zakázali
fajãiÈ tam, kde sa fajãiÈ vÏdy mohli. Okrádajú
nás ako malé deti na piesoãku a z kaÏdej
predanej krabiãky nám jednu-dve vytiahnu
uÏ e‰te pred predajom. K lekárke chodíme s
platobnou kartou, alebo s peÀaÏenkou v
ruke. Bavíme sa ako roboti, keì jeden
Odboãka âSSK v Londonu uspoﬁádala 9. rozpráva o Ïivote a druh˘ hºadí do poãítaãa.
záﬁí 2011 tradiãní piknik v Londonu, z kterého Formulky, nacviãené frázy, ktoré nemajú s
na‰im ozajstn˘m ºudsk˘m vnútrom a
nám poslal fotku Petr Kybal-Syrov˘.
presvedãením niã spoloãného. Letákmi,
***
Ryba, jedlo Ïobrákov, ako sa niekedy na
bratislavskom trhovisku hovorilo sa stala
luxusnou lahôdkou. Kuracie zadky, ktoré
sme hádzali psom sa zaãali predávaÈ s
kúskom chrbta v honosnom balení s
hrabákmi a krkmi ako delikatesa. Kvalitnú
vodu z vodovodu, sme vymenili za sladké
pres˘tené Ïbrndy. Rohlíky sa scvrkli o
polovicu, kyslé mlieko sa nedá doma vyrobiÈ,
pretoÏe vznikne jedna smradºavá odporne
zapáchajúca tekutina, ktorú udrÏíte v ústach
len dovtedy, k˘m ju r˘chlo nevypºujete, a to
kamkoºvek! V‰etko, ão bolo kedysi naozaj
dobré, ão malo svoju hodnotu-tradíciu, sme
vlastne vymenili za drahé ‰mejdy v
naãaãkanom obale.
Sú tu aj dobré veci. LenÏe, ãím ìalej t˘m je
ich menej a treba ich poriadne dlho hºadaÈ.
HºadaÈ, prem˘‰ºaÈ, ãítaÈ neãitateºné návody
a obsahy, ktoré nemáme ‰ancu vidieÈ, ak
sme si nepribalili lupu. Ulice sa nám zaplnili
Bratislavãanmi z âíny, Thajwanu ãi
Vietnamu. Cez reklamy si nevidíme ‰piãku
nosa. Chodníky a prechody sú plné stojacich
áut. Exekútor dopisuje adresu a správca
domu hádÏe do schránky vyúãtovanie s
tuãn˘m nedoplatkom.
Îijeme v pomyselnom blahobyte. Máme
dva aj tri telefóny, internet, televíziu, domáce
kino, DVD, PC a stále nám nieão ch˘ba.
Zákazy, príkazy, nariadenia, pouãenia,
ktor˘m uÏ ãlovek prestáva rozumieÈ a vyznaÈ
sa v nich, je priam nemoÏné. Kamery nás
sledujú na kaÏdom kroku. Kdekoºvek sa
pohneme, sme pod kontrolou. V‰etko je
evidované, zaznamenané a to v‰etko pre
na‰u “bezpeãnosÈ.” KaÏdá správa, kaÏdá
po‰ta, kaÏd˘ telefonát, kaÏdá platba, kaÏd˘
mail, kaÏd˘, niekedy veºmi súkromn˘ pohyb,
je pod organizovan˘m dohºadom.
Kedykoºvek sa dá vybraÈ z archívu ako
zbraÀ, ktorá je pripravená na okamÏité
pouÏitie proti nám.
Zaujímavé je, Ïe aj pri takomto ‰picºovaní
dochádza k trestn˘m ãinom o ak˘ch som

ktor˘mi sú upchané vchody bytoviek, nás
lákajú do obchodov. Dobre nás neprosia,
aby sme nakúpili len u nich. Keì sme v‰ak
zaplatili, “u nich”, nestaãíme sa diviÈ ako
musíme kmitaÈ a hádzaÈ svoj nákup do
ta‰ky. Hneì je jasné kto je tu pánom a kde
ich zdvorilosÈ skonãila.
MôÏeme povedaÈ svoj názor. Slobodne,
demokraticky sa aj vyjadriÈ. No, k ãomu to
je, keì to nie je niã platné! Îijeme v neustálom
strese a napätí. Nikto z nás si nie je ist˘
zajtraj‰kom. Je len pár jedincov, ktor˘m je to
jedno a tí Ïijú aj tak mimo nás a v anonymite.
Nie som sám, komu to v‰etko uÏ zaãalo
vadiÈ.
Niekde sa stala chyba-veºká chyba, ktorej
náprava bude trvaÈ veºmi dlho. Svet ochorel
a my v snahe uplatniÈ sa, sme ochoreli s
ním! Socializmus nebol dobr˘, ale takáto
demokracia, nie je o niã lep‰ia. MoÏno aÏ
nástup du‰evn˘ch chorôb, depresii,
samovráÏd, na‰tartuje proces triedenia, ktor˘
nás poloÏí na kolená, keì to uÏ prestaneme
zvládaÈ.
A ão ìalej? Mám dosÈ slobody tohto typu,
slobody, ktorá so slobodou nemá niã
spoloãného. Slobody, ktorú si nedokáÏeme
uÏívaÈ, pretoÏe je viac proti nám ako pre
nás. Je tak oklie‰tená zákonmi a právami
t˘ch druh˘ch, Ïe je v podstate otvorená
neprávosti, zloãinu, podvodom, Ïe jej
existencia mi pripadá ako aura. Kdesi je, ale
nevidím ju.
Je mimo mÀa. Îelám si stretnúÈ ãloveka priateºa. Chcem sa ráno prebudiÈ a cel˘m
srdcom sa te‰iÈ novému dÀu. Chcem maÈ
okolo seba úprimn˘ch ºudí, ako tomu bolo
voºakedy. Chcem stretnúÈ kamaráta, ktorého
prvá otázka nebude smerovaÈ k materiálnym
veciam, ale op˘ta sa ma: Ako sa má‰? Ako
Ïije‰? Zájdeme si spolu niekam sadnúÈ?
Kamaráta ktorého v polovici debaty nevyru‰í
zvonenie mobilu a nebude musieÈ odísÈ.
“Vie‰, tento telefonát bol tak dôleÏit˘, Ïe ak
by som to nezobral, mohloby ma to stáÈ
prácu.”
Ovládol nás strach a v tom strachu Ïijeme
svoje kaÏdodenné Ïivoty. To je fakt a
skutoãná realita tohto novodobého,
demokraticky pokazeného sveta. Nehovorím
o novembri, ten prísÈ musel, ale o tom, ão
v‰etko sem s novembrom vkæzlo. ëal‰ieho
pokusu, ktor˘ príde, keì sa to uÏ celé nebude
daÈ udrÏaÈ, sa chvála Bohu nedoÏijem. Hoci
rád by som sa toho doÏil - moÏno.
Dokedy bude ãlovek hºadaÈ svoje miesto?
Neposielaj 10x, rad‰ej 10x preãítaj !!! alebo
aj po‰li.
Na ‰Èastie, ja e‰te zopár priateºov mám ...
Prajem im zdravie, pohodu, ‰Èastie a veºa
lásky!!!
Neznám˘ autor
zaslal PM
***
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Stipendium Tibora Gregora

Veronika Ambrosová

Za úãasti pﬁedstavitelÛ Torontské univerzity, Rotary Clubu,
BaÈa Muzea a paní Sonji BaÈové, ãlenÛ ãeské a slovenské
komunity bylo 13. záﬁí 2011 ustaveno Tibor Gregor Rotary
Memorial Scholarship Czech & Slovak Studies. Stipendium
je urãeno studentÛm ãe‰tiny a sloven‰tiny na torontské
univerzitû. Na snímku Juri Dojãe Associate Professor
Veronika Ambrosová dûkuje za vytvoﬁení tohoto programu.
Tibor Gregor pocházel z Levoãe. V roce 1937 opustil
âeskoslovensko, aby studoval v Anglii, kde strávil válku a
oÏenil se. Spolu s manÏelkou se pﬁistûhoval do Toronta v
roce 1951, kde se velmi angaÏoval v Rotary Clubu. Stipendium
je ocenûním Tiborovy lásky k ﬁeãem a bude pomáhat pﬁi
akademické práci pﬁi poznávání nejen jazykÛ, ale i kultury a
historie.
abe
***

Vzpomínka
na Adolfa Tomana
Málokdo z lidí, které jsem poznal zde v Kanadû, byl tak
znám˘ v ãeské i kanadské komunitû. Uvûdomíme-li si, Ïe
Adolf zde v Torontu jiÏ témûﬁ dvacet let neÏil, pak pﬁekvapí,
kolik kanadsk˘ch hercÛ z rÛzn˘ch míst Kanady i Spojen˘ch
státÛ si ho pamatovalo a jak hezky na nûj vzpomínalo.
Rozlouãení se konalo v Limelight Dinner Theatre, alespoÀ
tak se jmenovalo toto divadlo, kdyÏ zde Adolf pÛsobil.
Behem veãrera, kter˘ se konal v nedûli 18. záﬁí 2011 na nûj
vzpomnûli nejen Kanaìané v první polovinû programu, ale
velice hezkou vzpomínku pﬁednesla i jeho pﬁítelkynû Maru‰ka

Marie Klečková při vzpomínce na A. Tomana

Kleãková, která podobnû jako Adolf ode‰la po sametové
revoluci do âeskoslovenska.
Pﬁipomnûla, Ïe AdolfÛv Ïivot by byl na zajímav˘ román,
nikoliv jen na pár minut, které zde má vymezené. Narodil se
v únoru 1942 v Nymburce v lékaﬁské rodinû. V Praze
vystudoval DAMU a do Kanady pﬁi‰el po srpnu 1968. Krátce
na to zaloÏil Aladine Theatre na Yongu, jiÏnû od Lawrence
Ave. Vzpomínala na to, jak ji vzal pﬁed léty právû na toto
místo, kde se rozhodl pﬁestavût star˘ kostel na Limelight
Dinner Theatre. Za krátko na to se zde hrál první muzikál
Oklahoma. Následovaly pak muzikály Hello Dolly, Show
Boat, Fiddler on the Roof a dal‰í. Limelight Dinner Theatre se

Toronto
stalo znám˘m a uznávan˘m jevi‰tûm v Torontu.
PﬁestoÏe byl profesionálem, vûnoval se se stejn˘m zaujetím
i torontskému Novému divadlu. Díky tomu mohla ãeská
komunita shlédnout ﬁadu divadelních pﬁedstavení, která jsou
národním pokladem. Po sametové revoluci se rozhodl odejít
do âeskoslovenska a pracovat v politice v zahraniãním
oddûlení ODS a pozdûji byl námûstkem ministra kultury
Martina ·tûpánka v úﬁednické vládû. Mûl v‰ak radûji divadlo
neÏ politiku, ke kterému se vrátil jako umûleck˘ ﬁeditel
Hálkova divadla v Nymburce. Marie pﬁipomnûla, jak jí
pﬁedstavil mladou dívku Irenku, kterou si o dva roky pozdûji
vzal. Mûli spolu tﬁi dûti, Magdalénu, Adolfa a Matyá‰e.
Miloval svoji rodinu a byl loajální k pﬁátelÛm. Marie také
vzpomnûla na okamÏik, kdy jí a jejímu manÏelovi Adolf
oznámil, Ïe má nevyléãitelnou rakovinu plic. Pﬁesto se snaÏil
Ïít aÏ do konce normálním Ïivotem.
Ivan Rázl si zase vzpomnûl na okamÏik, kdy v prosinci
1983, se mu narodil potomek a veãer hrálo Nové divadlo
Polskou krev od Oskara Nedbala, a jak Adolf bûhem
pﬁedstavení ho oslovil, nalil mu koÀak a ﬁekl, Ïe mûl dnes
velké ‰tûstí, protoÏe se (a teì ﬁekl jméno postavy, kterou Ivan
hrál), mu narodil syn, coÏ nikdo v hledi‰ti ani na jevi‰ti
neãekal. Ivan rovnûÏ zazpíval oblíbenou píseÀ z muzikálu
Mamzelle Nitouche: Ó pánové, vás zapﬁísahám…
Vzpomínku hudebnû doprovodili, Lenka Nováková, Eda
Vokurka a Josef Musil.
abe
***

Markéta Slepãíková:
Osm rokÛ a 400 programÛ
ãeské televize v Torontu
Krajanská televize v Kanadû je ov‰em daleko star‰ího data:
v Ontariu dûlali televizi uÏ pﬁed desítkami let na pﬁíklad v
Kitcheneru Vladimír Bubák a David ·evãík, v Londonu Josef
Mára a nejv˘znamnûji, v Torontu, Milo Kubík, jemuÏ jsem se
snaÏil pomáhat já. Ale Ïádná z tûchto akcí se rozsahem
nemÛÏe mûﬁit s Novou vizí, dítûtem Markéty SlepãíkovéRe‰ovské.
Kdykoliv s ní hovoﬁím, uvûdomuji si, jak se svût zmûnil za
tûch 87 let, co jsem tu na náv‰tûvû. Pﬁedstavte si na pﬁíklad
obchodní ulici vût‰ího mûsta pﬁed 87 lety, ulici, kam Ïeny
chodily nakupovat. V‰ude plno dûtsk˘ch koãárkÛ. Kdo je
strkal? Samé Ïeny. MuÏi se labuÏnicky ‰pacírovali vedle
sv˘ch chotí. A podívejte se na tu ulici dnes. KoãárkÛ moÏná
míÀ (podle toho, kolik tam bydlí bûlochÛ) a v‰ecky strkají
muÏi. A Ïeny se labuÏnicky ‰pacírují vedle sv˘ch manÏelÛ,
skoro jako kdyby ke koãárku (a jeho obyvateli) nepatﬁily.
Koncem padesát˘ch let minulého století jsme v prvním
semestru na právnické fakultû torontské univerzity mûli
jednu Ïenu. VydrÏela jen do vánoc. Dnes Ïeny na právnick˘ch
i jin˘ch fakultách mají ãasto vût‰inu a s muÏi drÏí krok skoro
ve v‰ech profesích, vyjímaje ‰piãkové hudební skladatele,
mozkové chirurgy, básníky, cellisty...
Mé první setkání s Markétou Slepãíkovou - ponûvadÏ byla
první âe‰kou v plném rozkvûtu moderního profesionálního
Ïenství - na mne pÛsobilo jako malá lavina. Zﬁejmû
talentovaná, je‰tû mladá pûkná Ïena, nabitá energií a
ctiÏádostí pﬁetváﬁet svût k svému obrazu. Hlavní tûÏi‰tû její
ctiÏádosti byla zﬁejmû krajanská televize, uÏ proto, Ïe v
televizi pracovala uÏ doma. Ale to pﬁedbíhám.
Markéta se narodila právû, kdyÏ v âeskoslovensku vrcholilo
praÏské jaro, 16. ãervence 1968. Ve sv˘ch rodn˘ch
Pardubicích strávila dûtství (ale ãást ho rovnûÏ strávila v
kraji ãesk˘ch básníkÛ, ve Vysokém Veselí u Jiãína v âeském
ráji) a vystudovala gymnázium. V roce 1986 se stala
redaktorkou krajsk˘ch novin v Hradci Králové a od roku
1986 do 1992 studovala Ïurnalistiku. Po ukonãení studií
nastoupila v televizi v zpravodajském oddûlení jako
redaktorka a ponûvadÏ její diplomová práce se zab˘vala
romskou problematikou, pracovala na dokumentu o tomto
problému a dva roky vedla televizní romsk˘ program.
Potom pﬁe‰la v televizi do dramaturgie, pracovala v Krásném
filmu na Barrandovû a poslední ãtyﬁi roky jako redaktorka
praÏské kabelové televize, kde byla tak úspû‰ná, Ïe za tﬁi
roky se stala ‰éfredaktorkou. Politická situace se zaãala
zhor‰ovat a Markéta se s manÏelem a synem v roce 1998
odsunuli do Holandska, kde se Ïivili, jak se dalo. Nijak se jim
tam nelíbilo a zaãali plánovat cestu za moﬁe. V roce 1999
se odstûhovali na Nov˘ Zéland, ale po roce, v záﬁí 2000, se
pﬁestûhovali do Kanady.
Usadili se v Torontu. Ve svém novém bydli‰ti Markéta
pÛsobila jako uklizeãka a pozdûji jako prodavaãka v
uzenáﬁství a pekaﬁství u PichlíkÛ. Pak si na‰la práci jako
dobrovolnice ve vládní instituci pro novû pﬁíchozí (zvlá‰È pro
rodiny, které se tûÏko asimilovaly), kde ji nakonec pﬁijali jako
placenou sílu aÏ do doby, kdy grant, z nûhoÏ byla placena,
skonãil. Pak se “pﬁe‰kolila” na sekretáﬁku a ve svém novém
pﬁevleãení vstﬁebávala do sebe nové pracovní zku‰enosti u
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firmy Transcom Transport. Ale po devíti mûsících se s jejím
‰éfem, Jerrym Formánkem, u nûhoÏ na‰la práci ﬁada krajanÛ,
dohodli, Ïe moÏná její talent není u nûho plnû vyuÏit a
Markéta si na‰la práci v televizní spoleãnosti OMNI, kde po
ãase (po pﬁedvedení pilotních programÛ (Masaryktown,
povodnû v Praze) zaloÏila ãeskou (spí‰ ãeskou a slovenskou)
televizi. A to nebylo snadné: musela podepsat kontrakt na
13 programÛ (13 t˘nÛ), najít kameramana. A nemûla peníze.
Na‰la sponzory (Markétû není snadné ﬁíct ne): Transcom
Transport Jerryho Formánka, Czech Airlines (v Kanadû
dnes blahé pamûti - dovedete si pﬁedstavit, Ïe Vás odvezly
z Toronta rovnou do Prahy?) a men‰í ãástky obdrÏela od
Masarykova ústavu a âeského a Slovenského sdruÏení v
Kanadû. Za pouhé tﬁi mûsíce si mohla najmout stﬁihaãe.
Nová vize Markéty Slepãíkové má úctyhodné poslání:
informovat o Ïivotû ãeské komunity v Kanadû, natoãit profily
nûkter˘ch krajanÛ a zachytit kus krajanské historie. Za své
nejúspû‰nûj‰í programy Markéta povaÏuje portréty krajanÛ.
OMNI zﬁejmû za nejv˘znamnûj‰í povaÏuje její dokumentární
film o ãeské emigraci do Kanady, Tﬁi vlny, kter˘ financovala
a jiÏ nûkolikrát vysílala ve vlastním poﬁadu. Nová vize ho
bude smût vysílat ve svém poﬁadu teprve po uplynutí urãité
doby. Mimoﬁádnû úspû‰n˘ byl i film Nové vize o Slovácích
v Kanadû, kter˘ byl nûkolikrát vysílán i na Slovensku, poprvé
v nejfrekventovanûj‰ích veãerních hodinách na svátek Cyrila
a Metodûje (slovenská televize má zﬁejmû vût‰í zájem o
slovenskou komunitu v Kanadû, neÏ ãeská o ãeskou). Nová
vize hraje v˘znamnou úlohu i jako inzertní medium pro
krajanské firmy i jedince. Nabízí své sluÏby i pro jiné úãely:
profesionální zvûãnûní na‰ich svateb, kﬁtin, v˘roãí, maturit,
udûlení akademick˘ch hodností...
Má nûkolik sponzorÛ: spoleãnosti Milana Kroupy, Akunu,
bez nichÏ by nemohla pﬁeÏít, podporu ãeské vlády a nûkolika
jedincÛ. ZaslouÏí si daleko vût‰í podporu od nás ostatních.
V neposlední ﬁadû i proto, Ïe je - spolu se Satellitem a
Nov˘m domovem a lokálními periodiky âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû, z nichÏ mnohé mají vysokou
úroveÀ jako kitchenersk˘ Dobr˘ den, winnipegsk˘ Pramen,
Edmontonsk˘ zpravodaje a Zpravodaj ve Vancouveru mluvãím na‰í komunity a po mém soudu - urãitû v Ontariu
- nejúãinnûj‰ím.

Markéta Rešovská

Ani Markéta by nemohla zvládnout sloÏit˘ proces natáãení
a vysílání t˘denních programÛ bez pravidelné anebo alespoÀ
obãasné pomoci nûkolika spolupracovníkÛ: Vûry Kohoutové,
Jiﬁího Grosmana, Zuzany Hahnové, Dagmar Truhláﬁové,
Sebastiana Slepãíka a kameramanÛ Jozefa Karolyho a
Du‰ana Eningera. Ale daleko nejdÛleÏitûj‰ím pﬁínosem v
nûkolika posledních letech je kamera i styky manÏela
Markéty, Igora Re‰ovského, kameramana známého divákÛm
slovenské televize i divákÛm nûkolika svûtov˘ch televizních
organizací. Nová vize by b˘vala sotva pﬁeÏila bez masivní
pomoci Ládi Horáka, kter˘ Nové vizi (i torontské slovenské
televizi) dal zadarmo k dispozici své pracovi‰tû a kdyÏ konãil
ãinnost, obûma krajansk˘m televizím vûnoval stﬁiÏní
vybavení.
Markétû a jejím spolupracovníkÛm a hlavnû Nové vizi
blahopﬁejeme k prvním 400 programÛm a doufáme, Ïe jim
zb˘vá dost energie na 1000 dal‰ích.
Josef âermák
***
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Prohlá‰ení ﬁeditelské rady Masarykova ústavu v Torontû
¤editelská rada Masarykova ústavu by se ráda vyjádﬁila k souãasné situaci ohlednû
pronájmu restaurace Praha na Masaryktownu ve Scarborough.
Jak mnozí z vás víte, MasarykÛv ústav vlastní kromû parku a ostatních budov i
restauraci Praha, kterou pronajímá jejím provozovatelÛm.
Souãasné období pronájmu konãí, na základû pﬁedchozí dohody, ke dne 31. 12.
tohoto roku. V dÛsledku toho MasarykÛv ústav hledá zájemce o pronájem do
dal‰ích let.
Do dne‰ního dne ﬁeditelská rada obdrÏela nûkolik nabídek, které v této dobû
posuzuje.
Po dobu trvání Masarykova ústavu bude restaurace Praha nadále nabízet ãeskou a
slovenskou kuchyni a umoÏÀovat poﬁádání kulturních akcí na‰ich komunit. Zájmem
Masarykova ústavu je zachovat tuto historickou posloupnost a tradice s ní spojené.
Dal‰í existence a aktivity Masarykova ústavu závisí na konstruktivním zájmu ãlenÛ
ãeské a slovenské komunity a jejich ochotû vûnovat se dobrovolné práci v na‰í
organizaci.
Fr. Jeãmen
pﬁedseda MMI.
***
E-maily, e-maily...
Dostal jsem jich - jako skoro kaÏd˘ - pûknou ﬁádku. Myslím
tûch o restauraci na Masaryktownu. Masaryktown a já si
nejsme úplní cizí: Jednak jsem MMI inkorporoval, pak jsem
ãistil a maloval chatiãky, cviãil zde spolu se Sokoly a také
jsem jednu dobu hodnû psal pro Nov˘ domov. TakÏe chápu
pﬁání krajanÛ udrÏet ãeskou restauraci na Masaryktownu. Ne
Ïe by tam nebylo leccos jiného, také ãeského, jako tﬁeba
ãeské knihy. Ale co je na nás pravdûpodobnû nejãe‰tûj‰í, je
Ïaludek. A tak, kdyÏ se rozneslo, Ïe se jedná o pronájmu
restaurace na Masaryktownu a nûkdo vynesl v‰elijak
za‰modrchané drby o postupu jednání, s e-maily se roztrhl
pytel.
To mi nevadí. Co mnû vadí je, Ïe nûkteﬁí lidé jsou ochotni
poru‰ovat pravidla hry a vyná‰et informace ze zasedání
ﬁeditelské rady. A je‰tû víc nezdÛvodnûné útoky na správní
radu MMI, hlavnû na pﬁedsedu rady, Franti‰ka Jeãmena a
jeho paní Ivu. Nepamatuji si, Ïe by se nûkter˘ pﬁedseda,
(kromû snad Jana Trávníãka) - ãasto i vlastníma rukama staral o Masaryktown jako Franti‰ek Jeãmen a nepamatuji
se, Ïe by kdy Masaryktown tak soustavnû vypadal jako kdyby
mûl jít na v˘stavu. Poznámka o konfliktu zájmÛ v pﬁípadû paní
Ivy Jeãmenové je teoreticky ospravedlnitelná, ale jen tehdy,
kdyÏ nevezmeme v úvahu její pﬁínos MMI. Paní Iva na
Masaryktownu moÏná stráví více ãasu neÏ doma a
Masaryktown bez ní by pravdûpodobnû jen klimbal.
Znám cenu jednatelek: kdyby jednatelkou Sokolské Ïupy
kanadské nebyla Jarmila Beãková-Lee, nikdy bych b˘val
nepﬁijal starostenství na druhé období. Ale MMI je záleÏitost
trochu odli‰ná, s daleko ‰ir‰ím polem pÛsobnosti a
odpovûdnosti. Lidi, kteﬁí jsou ochotni den za dnem vûnovat
svÛj ãas a úsilí krajansk˘m organizacím spoãítáme na prstech
jedné ruky. Je opravdu nutné, abychom po nich házeli
kameny? Co jsme ochotni a schopni - mimo napsání nûkolika
plamenn˘ch e-mailÛ - sami nabídnout?

Správní rada MMI, a hlavnû její pﬁedseda mají obtíÏné
postavení: na jedné stranû mají povinnost snaÏit se zachovat
a vytvoﬁit co nejvíce krajanského zájmu o národní ãinnost; na
druhé stranû mají pﬁi nejmen‰ím stejnû imperativní povinnost
zachovat majetkovou podstatu MMI, jehoÏ pﬁíjem má pouze
dva zdroje: restauraci na Masaryktownu a procento z prodejní
ceny prodan˘ch rezidencí. Pokud vím, za posledních deset
let se MMI zﬁídka podaﬁilo nesáhnout na podstatu.
Nepochybuji, Ïe zváÏí v‰echny moÏnosti. A aÏ je zváÏí,
pﬁedseda Franti‰ek Jeãmen pravdûpodobnû svolá valnou
hromadu, na které smí hlasovat pouze ãlenové. V‰em bychom
mûli pﬁiznat alespoÀ tolik respektu, kolik Ïádáme pro sebe.
Tolik ãe‰ství a tolik cti, na kolik si dûláme právo sami.
Josef âermák
***

Telefony a e-maily
Chápu napûtí v ãeské a slovenské komunitû ohlednû restaurace
Praha na Masaryktownu. V minul˘ch dnech jsem se nûkolikrát
pokou‰el kontaktovat prezidenta MMI pana Franti‰ka Jeãmena,
aby mnû poskytl rozhovor o celé situaci, coÏ se zpoãátku zdálo, Ïe
se podaﬁí. Ke konci t˘dne mnû dal odpovûì, Ïe si ﬁeditelská rada
MMI takov˘ rozhovor nepﬁeje a Ïe MMI vydá tiskovou zprávu.
¤editelská rada skuteãnû slib dodrÏela a tato zpráva je zde oti‰tûna.
Mezitím Josef âermák mnû zaslal své vyjádﬁení, které respektuji
a mohu souhlasit, Ïe v této situaci by bylo zapotﬁebí svolat Valnou
hromadu. Tato Valná hromada má v‰ak smysl, pokud se sejde
pﬁedtím, neÏ MMI uzavﬁe s nov˘m nájemce kontrakt. Pokud by se
napﬁed uzavﬁel kontrakt a pak se se‰la Valná hromada, jak tomu
bylo v pﬁípadû Kampeliãky, budou se cítit nejen ãlenové MMI, ale
i ‰iroká krajanská veﬁejnost oklamáni.
Pﬁíslib, Ïe Restaurace Praha bude vaﬁit i nadále ãeská ãi slovenská
jídla je sice pûkn˘, ale v praxi to nikdy nefungovalo, pokud
provozovatel nebyl âech nebo Slovák. To jsme mohli vidût napﬁíklad
v Restauraci Celts Pub na rohu Dundas St. a Keele, kde po odchodu
Maru‰ky JirkÛ se je‰tû nûjakou dobu mohla dostat ãeská a slovenská
jídla. Podobnû tomu bylo i s pﬁíslibem shromaÏìování. Opût je zde
zku‰enost s Masarykovou halou na 220 Cowan Avenue, kde se i
nûjakou dobu scházela ﬁeditelská rada MMI. JiÏ nûkolik let se zde
v‰ak Ïádná krajanská akce nekonala. Tﬁetím pﬁípadem je Kampeliãka,
kdy se slibovalo, Ïe Pace Credit Union bude pokraãovat v
naznaãeném smûru, zÛstane ve stﬁedu mûsta a bude slouÏit na‰í
komunitû. Po krátké dobû zmizeli zamûstnanci, pak inzerce v
krajanském tisku, provozovny jsou aÏ v Mississauze a North Yorku
a za posledních pût let jsem tam potkal pouze jednou nûkoho z ãeské
komunity.
V listopadu 1989 jsem se rozhodl odejít z Masarykova ústavu,
protoÏe jsem nemûl pocit, Ïe bych se zde mohl svobodnû projevovat
a v roce 1990 jsem zde skonãil svÛj pracovní pomûr. Od té doby se
snaÏím b˘t ke v‰emu, co se dûje v této organizaci neutrální.
Neúãastním se schÛzí této organizace, ale zneklidÀuje mû, Ïe jsou
urãité vûci stále neprÛhlednûj‰í a neprÛhlednûj‰í. V dobû, kdy jsem
odcházel bylo jasné z pokladní správy, kolik co stojí. To se jaksi v
pﬁí‰tím roce zmûnilo, v‰echno se dalo do jednoho velkého hrnce a
od té doby jsem se nikdy nedovûdûl, kolik jednotlivé sloÏky MMI
vydûlávají nebo prodûlávají. Pokud se informace nezveﬁejÀují, pak
není divu, Ïe vznikají rÛzné fámy. V tomto bodû se s panem
âermákem rozcházím. V dobû internetu není problémem udûlat
webovou stránku a udûlat celou záleÏitost transparentní. Myslím si,
Ïe problém není v tom, Ïe urãité vûci unikají na veﬁejnost, ale v tom,
Ïe veﬁejnosti informace nejsou primárnû dostupné.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Neãekané zamy‰lení nad literárním pásmem Klubu Martina Rázusa
KdyÏ jsem v sobotu 17. záﬁí 2011 cestoval autobusem
do Evanjelického a. v. kostola sv. Pavla v Torontu,
pﬁedpokládal jsem, Ïe to bude celkem ne‰kodná
pﬁíjemná záleÏitost, o které napí‰i krátkou zprávu do
Satellitu a tím to bezbolestnû skonãí. JenomÏe...
Pﬁed programem byla veãeﬁe. Proti mnû sedûli Vûra a
Petr Kohoutovi. Pﬁede mnou byl talíﬁ s veãeﬁí, plastická
láhev s vodou a kalí‰ek s ãajem. Uprostﬁed veãeﬁe jsem
sáhl (zﬁejmû mladistvû neurval˘m zpÛsobem) po kalí‰ku
s ãajem, a pﬁitom se díval nûkam jinam. KdyÏ jsem se
podíval, valila se po ubruse a ubrouscích rezavû
zakalená povodeÀ, která vteﬁinu pﬁedtím si hovûla v
kalí‰ku a plastické láhvi: jedním pohybem se mi podaﬁilo
zvrhnout kalí‰ek i láhev. PovodeÀ se valila pﬁímo na
obleky Vûry a Petra Kohoutov˘ch. Ale ti se bleskov˘m
pohybem vymr‰tili a o vlas unikli miniaturnímu tsunami.
Aãkoliv nûkteﬁí krajané by se mohli domnívat, Ïe jsem
- vzhledem k dost dlouho trvající ‰arvátce s Vûrou o
povinnosti osob zastávajících v˘znamné postavení v
komunitû se veﬁejnû vypoﬁádat s bûhem svého Ïivota
- obû nádoby pﬁevrhl úmyslnû, není tomu tak.
A také bych se o tom (o mé ‰arvátce s Vûrou) nezmínil,
kdyby mne po programu neoslovila elegantní a zﬁejmû
velmi inteligentní Ïena, která (poté co mû s nemal˘m
kouzlem ujistila, Ïe jsem na svá léta zachoval˘) jakousi
otázkou, která byla souãasnû odpovûdí, poznamenala,
Ïe jsem vûﬁící. A tím jsem se dostal do bot Vûry
Kohoutové. Zﬁejmû proto, Ïe chodím - i kdyÏ ne
pravidelnû - do kostela, vytváﬁím dojem, Ïe jsem vûﬁící.
A to není docela pravdiv˘ dojem a myslím (ponûvadÏ
dosud jsem trochu veﬁejnû ãinn˘), Ïe mám pravdivû
vyznat, kde v této (snad nejdÛleÏitûj‰í) Ïivotní otázce
stojím.
KﬁesÈanství je mi ze v‰ech náboÏensk˘ch systémÛ, s
kter˘mi jsem pﬁi‰el do styku, nejbliÏ‰í, ale dar víry mi

dán nebyl. MÛj postoj snad nejlépe vyjádﬁil Albert
Einstein ve svém vyznání: „Stojím v hluboké pokoﬁe
pﬁed nepochopiteln˘m tajemstvím vesmíru a absolutní
harmonií kosmu.“ (Nepﬁesn˘ citát.) V‰ichni vdûãíme
kﬁesÈanství za dvû z nejvzne‰enûj‰ích my‰lenek: Ïe
BÛh poslal svého jednorozeného syna na svût, aby
zemﬁel pro ãlovûka; a Ïe kdybychom v‰ecko mûli a
lásku nemûli, nic nejsme. Do kostela chodím, ponûvadÏ
myslím, Ïe je dobré pro kaÏdého z nás b˘t nûkdy na
kolenou.
A teì - se znaãn˘m zpoÏdûním - k programu Klubu
Martina Rázusa. Program zahájila elegantnû struãn˘m
pﬁivítáním zakladatelka a pﬁedsedkynû Klubu, Katarina
Kozáková.
Po ní nás hudebnû pﬁivítali a cel˘ veãer obohacovali
Pavel Frieder (1.housle), Jolanta Bienek (2. housle) a
Andrej Pevn˘ (varhany). Literární pásmo, vûnované
Ïivotu a poezii Kristiny Royové a Marie Rafajové,
pﬁipravila a s profesionální rutinou uvádûla Brigita
Hamva‰ová, které Toronto vdûãí za nûkolik vynikajících
divadelních produkcí. Poezii tûchto dvou velk˘ch Ïen
slovenské náboÏenské literatury (v pﬁípadû Marie
Rafajové brnûnské rodaãky), evangelického církevního
Ïivota a sluÏby star˘m lidem a opu‰tûn˘m dûtem,
pÛsobivû a citlivû recitovali Dagmar Rydlová, Vladimír
Rydlo, Vûra Kohoutová, Dá‰a Hubschmannová,
Katarína Kozáková a Brigita Hamva‰ová. Recitace
ÏalmÛ byla svûﬁena dvûma mlad˘m lidem, Peterovi
Hamva‰ovi a Kláﬁe Petro-Hamva‰ové a byla to v˘borná
volba. Láci Hamva‰ mûl na starosti osvûtlení a scénu.
Ver‰e Kristiny Royové a Marie Rafajové (aãkoliv nemalé
hodnoty: Royová byla první slovenskou autorkou
pﬁeloÏenou do ãín‰tiny a text Rafajové vûnovan˘ konci
druhé svûtové války byl zhudebnûn J. B. Foerstrem)
asi nemohou soutûÏit s ohÀostrojem slov tﬁeba

Hrubínovy Romance pro kﬁídlovku, uÏ proto, Ïe jsou
tématicky omezené na jedno pole lidského vnímání, ale
síla víry a dobroty, která z nich sálá, zti‰ila sál jako
kouzeln˘m proutkem. A i kdyÏ básnické slovo miluji tak,
Ïe kdybych mûl volbu mezi milionem euro a Romancí
pro kﬁídlovku, zvolil bych Romanci, kdybych mûl volit
mezi pﬁínosem tûchto dvou Ïen vydûdûn˘m tohoto
svûta, bíl˘m hlavám ãi Ïidovsk˘m dûtem, které pomohly
zachránit od koncentráku, a nejskvûlej‰í básní ãi
symfonií, volil bych jejich pﬁínos.
Recitaci pﬁedcházelo promítání filmu Hl’adanie stop
pastorem Evanjelického a. v. kostola sv Pavla, Rev.
Ladislavem Kozákem (kter˘ je, mimochodem, i autorem
Ïivotopisn˘ch zkratek o obou Ïenách v programu
veãera). Tento zajímav˘ film o Ïivotû Kristiny Royové je
z velké ãásti Kozákov˘m dítûtem. Rev. Kozák nejen
dal, jako redaktor, cel˘ film dohromady, ale je i autorem
literárního scénáﬁe (technick˘ scénáﬁ napsala Svatava
Mária Svato‰ová, která rovnûÏ pﬁinesla námût a film
reÏírovala). Filmy tématicky specificky zamûﬁené nejsou
vÏdycky záÏivné pro diváka, kter˘ se se specificky
míﬁen˘m tématem neztotoÏÀuje. KozákÛv film
nezáÏivností netrpí. Film se mÛÏe pochlubit brilantním
nápadem prolínání odvíjejícího se Ïivotního pﬁíbûhu
Kristiny Royové, úsilím o zachování jejího odkazu
v˘bornû komentovaného Karolem Zachatou, a
mistrného pﬁisátí kamery k dlátu sochaﬁky Jaroslavy
Fabrici, ãarující z kamene podobu hrdinky filmu. Hrdinku
pﬁesvûdãivû pﬁedstavuje Mária Královiãová. Zvlá‰tní
uznání si zaslouÏí kameraman Jozef Bábik, kter˘ film
vy‰perkoval ﬁadou skvostn˘ch zábûrÛ.
·koda, Ïe nás divákÛ nebylo víc. Ale o tom jinde.
Josef âermák
***

Festival skonãil o tﬁi dny pozdûji
Du‰an Hanák mi kdysi ﬁekl: „Nechci dûlat
moderní filmy, chci dûlat lidské filmy.“ O ãeském
filmu Alois Nebel, kter˘ byl na Torontském
mezinárodním filmovém festivalu, jsme psali
minule. To jsem je‰tû netu‰il, Ïe tento film byl
nominován na Oskara v kategorii zahraniãních
filmÛ za âR. Po pravdû ﬁeãeno, nemyslím si, Ïe
by to byl nejlep‰í ãesk˘ film za tento rok. Asi
bych dal pﬁece jen pﬁednost filmÛm Nevinnost,
Odcházení nebo HabermannÛv ml˘n. Nevím,
jestli se Slovensko rozhodne nominovat ·ulíkÛv
film Cikán, ale rozhodnû patﬁil k lep‰ím filmÛm
z v˘chodní Evropy.
Filmy z Ruska nebo z Polska byly eroticky
pﬁe‰ponované, jedinou v˘jimkou byl film Pawla
Pawlikowského Îena o páté. Jak jsme jiÏ zvyklí,
polské filmy poãínaje Kieslowského Trilogií
barev (Modrá, Bílá a âervená), se odehrávají v
PaﬁíÏi. Pawlikowski se sice narodil v Polsku, ale
od ãtrnácti let Ïije pﬁeváÏnû v Anglii. Pro nás je
zajímavé, Ïe debutoval s dokumentem Václav
Havel.
Îena o páté je pﬁíbûh cizince Toma (Ameriãana),
kter˘ se octne v cizím mûstû (v PaﬁíÏi), kde je
neÏádoucí (má tam b˘valou manÏelku a dceru), a
kdykoliv se objeví, hrozí mu, Ïe bude, pﬁestoÏe je
nevinn˘, chycen policií. Snad proto, Ïe nemá
odpoãinku, usne v mûstském autobusu a probudí
se okraden na koneãné. Má pouze pas. Ten dá
zástavou v levném hotelu, kde ho nechají zadarmo
spát. Jako literát se seznámí na veãírku se star‰í
Ïenou, rovnûÏ cizinkou Margit (rumunskomaìarsko-rakousko-Ïidovského pÛvodu), jí v‰ak
konkuruje krásná mladá servírka v hotelu Ania
(Polka milující básníka Cypriana Norwida), která
zaãíná dominovat. KdyÏ Tom lásku opûtuje a zdá
se, Ïe se v‰e zaãne obracet k lep‰ímu, dostane
vydûraãsk˘ dopis, protoÏe Ania je manÏelkou
arabského majitele hotelu. Tom hodí vydûraãské
dopisy do ko‰e, coÏ je v‰ak prÛkazn˘ materiál pﬁi
obvinûní z vraÏdy, protoÏe vydûraã je v hotelu
zavraÏdûn. Tom se brání, Ïe v dobû vraÏdy byl u
Margit a udá adresu, její jméno a Ïe tam byl v pût
odpoledne. Alibi v‰ak neplatí, protoÏe Margit jiÏ
dávno neexistuje a byt na zmínûné adrese je jiÏ
dvacet let prázdn˘… V zápûtí je v‰ak propu‰tûn,
protoÏe vrahem vydûraãe je majitel hotelu. Tom

je znovu vypu‰tûn do cizího svûta, ale tentokrát
jiÏ zbaveného v‰ech pﬁeludÛ, zbaveného Margit
i Anii a opût se snaÏí dostat do ztracené rodiny,
kde malá dcera uniká neznámo kam. Je‰tû jednou
je obvinûn z únosu. Dítû se najde, opût zbyteãná
paranoia. Tﬁiaosmdesátiminutov˘ film má
neuvûﬁitelné mnoÏství zvratÛ, dûje, reality i
absurdity. Není produktem ani v˘chodoevropské,
ani ãistû francouzské ãi západoevropské
kinematografie.
V pátrání po ãesk˘ch koﬁenech mû Michal
Procházka upozornil na italsk˘ film Ostrovy, kde
v hlavní roli hraje Ivan Franûk. JestliÏe nûkter˘
film by odpovídal právû etickému nároku
lidskosti, byl to tento film. Pﬁíbûh
v˘chodoevropsk˘ch emigrantÛ v Itálii, otec
povaleã (mluví ãesky s italsk˘m pﬁízvukem) a
syn námezdní dûlník (mluví ãesky pouze s otcem,
jinak italsky), kdy se syn octne na italském ostrovû
bez prostﬁedkÛ. Dostane se do rodiny katolického
knûze, o kterého se stará. Knûz se zas stará o
nûmé dûvãe, které má zájem jen o vãely. Jedná s
o trojici osamûl˘ch lidí (ostrovy), které nemohou
existovat bez sebe, ale sbliÏování je nad míru
obtíÏné. Pﬁi promítání na velké plátno vadí trochu
digitální technika, ale právû tento film byl
dÛkazem toho, Ïe se dá udûlat levn˘ a kvalitní
film.
Posledním filmem, kter˘ jsem chtûl nav‰tívit
byl film s Milo‰em Formanem Milovan˘.
Nechával jsem si ho na závûr festivalu, ale byl
beznadûjnû vyprodan˘, takÏe snad nûkdy v kinû.
Místo toho ve vedlej‰ím sále dávali australsk˘
Snowtown. I kdyÏ obsah filmu neﬁíkal mnoho,
tak samotn˘ film byl asi to nejhor‰í, co jsem na
festivalu, a moÏná za tûch tﬁicet let na v‰ech
festivalech, vidûl. Myslím si, Ïe jsem za celou tu
dobu je‰tû nikdy z filmu neode‰el. Tentokrát ano.
Obávám se, Ïe nûkde získá i nûjaké ocenûní.
Násilí, sadismus, sexuální zneuÏívání dûtí,
nesrozumiteln˘ australsk˘ slang jsou prÛvodními
jevy filmu. Jediné, co mÛÏe omlouvat tvÛrce
takové sraãky, Ïe se jedná o jakousi rekonstrukci
skuteãného pﬁíbûhu. To v‰ak neomlouvá vedení
festivalu, Ïe tento film zde uvedlo.
PﬁestoÏe jsem mûl skuteãnû zkaÏen˘ dojem z
celého festivalu, pﬁece jsem se odváÏil je‰tû jednou

do kina, a to tﬁi dny po skonãení festivalu. V TIFF
Bell Light Box na 350 King St. v Torontu dávali
zrestaurovan˘ film Henri-Georges Clouzota Mzda
strachu z roku 1955 s Yves Montandem. V
dûtství jsem ãetl nejprve kníÏku od Georges
Arnauda Mzda za strach. Kdykoliv jsem ji otevﬁel,
musel jsem ji doãíst do konce. KaÏdou zimu jsme
jezdili na hory do evangelické chaty v
Herlikovicích. Mûli tam dva filmy Hrabû Monte
Christo a Mzda strachu. Dva skvosty. Po kaÏdé,
kdyÏ jsem vidûl Mzdu strachu dokázal jsem cel˘
film sledovat se zatajen˘m dechem a málokter˘

film si pamatuji tak dokonale jako tento. První
polovina je jakási komedie z JiÏní Ameriky,
která se v druhé pÛlce mûní v drama dvou posádek
vezoucích nitroglycerin, a v závûru film konãí
tragédií. Neskuteãné v˘kony hercÛ a zároveÀ
napûtí, skvûlá kamera, stﬁih. Zkrátka mûl jsem
pocit, Ïe festival skonãil o tﬁi dny pozdûji. Pokud
byste tento film chtûli vidût, budou ho hrát
nûkolikrát bûhem tohoto podzimu na zmínûném
místû v TIFF Bell Light Box.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Staﬁíkovy zápisky

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!

(3/2011)
UÏiteãnost chÛze pro ãlovûka je nepopiratelná. Je prospû‰ná zdraví, nabízí klid k zamy‰lení,
taková procházka.
V poslední dobû jsem byl tﬁikrát na tak zvan˘ch Oslavách Ïivota, v podstatû jsou to pohﬁby
pﬁátel ãi znám˘ch. Úãasti patrnû odpovídala popularitû a mnoÏství pﬁátel, které zesnul˘ mûl.
Zaznûly proslovy, pﬁipomínající charakter zesnulého.
A tu, jak ãile kráãím, pﬁedstavuji si co se asi stane, aÏ nastane ãas takového rozlouãení se
mnou. Není to tak docela po‰etilá my‰lenka, ãi pﬁedstava! Její jistá pikantnost je v absolutní
nemoÏnosti uskuteãnûní. A pﬁece, jak by to bylo zajímavé! V nic promûnûn˘, neviditeln˘ a
pﬁece pﬁítomn˘ v té síni! Zdalipak by hrála hudba, kterou jsem si, coby je‰tû ãipera, vybral?
Kolik asi lidí by se dostavilo? Kdo by mûl ﬁeã, pokud nûkdo, jakou by mûla úroveÀ? A
poho‰tûní smuteãních hostÛ po obﬁadû? Bylo by solidní, dÛstojné, ke spokojenosti i tûch
nejnároãnûj‰ích gurmánÛ?
KdyÏ jsem ve sv˘ch pﬁedstavách do‰el k tomuto bodu, uvûdomil jsem si, Ïe po chabé snídani
mám hlad a pﬁidal jsem do kroku .
***
Kdo ‰etﬁí, má za tﬁi, praví pﬁísloví. A kdyÏ si tak nûkdy pﬁipomínám Ïivot mÛj a mojí Ïeny,
shledávám, Ïe jsme si to pﬁísloví brali k srdci, aã jeho platnost shledali jsme ponûkud
nepﬁesnou. Nemajíce srovnání bankovního konta mezi tím kdo ne‰etﬁí a námi, kteﬁí ‰etﬁí.
Do Kanady jsme neemigrovali zbohatnout, coÏ se nám docela podaﬁilo, aã mnoh˘m jin˘m
se zbohatnout povedlo. Nechci to zakﬁiknout, ale nejsme ani nuzáci. Máme, co potﬁebujeme
a k tomu ﬁadu nevyuÏit˘ch moÏností. Trochu jsme se podívali do svûta, aã ty v˘lety mohly b˘t
mnohem monumentálnûj‰í a del‰ího trvání, poznamenány i trochou napínavého dobrodruÏství.
Ale jsem spokojen. U Máchova jezera a v Hamru nad jezerem mi bylo taky dobﬁe, nebylo to
ale nic neÏ vyuÏití moÏností tehdy nabízen˘ch. A krásného ãasu mládí.
Ano, obãas se mne zmocní pocit nevyuÏit˘ch moÏností a pﬁíleÏitostí, které svobodn˘ svût,
ve kterém jsme se ocitli, nabízí. Nepodniknuli jsem roãní cestu kolem svûta! Nevydali se na
prohlídku krásn˘ch africk˘ch zvíﬁat.
I kdyÏ bychom na takov˘ v˘let právû fondy nemûli, jsou tu pro ten úãel k dispozici
veleochotné banky. A Ïe dne‰ek není ãasem vûzení pro dluÏníky jak za Dickensov˘ch ãasÛ,
dá se povaÏovat za nemalou v˘hodu. Ale v samé podstatatû o peníze nejde.
„To se‰ ale pûknej vÛl, Ïe tûhle sluÏeb nechce‰ vyuÏít!“ pravil pﬁítel, kter˘ ve v‰em, jak se
ﬁíká, umí chodit.
***
Po mnoha letech dostavil se k nám opût ladiã pian. Ladiã tedy, pﬁesnû ﬁeãeno. Pravdûpodobnû
nikoli pijan. Nevím vlastnû proã, neboÈ hrát na piano pravidelnû a svûdomitû je pro mne jenom
snem. Dostavil se, vysok˘ to ãlovûk, pro kterého by se snad lépe hodilo zamûstnání
profesionáoního basketbalisty. Otevﬁel nástroj, dal se do práce a já jsem ho ti‰e sledoval.
Ostatnû, je to pﬁece moje piano. A zatímco odborník dûlal svojí práci, díval jsem se na
nespoãet filcem vybaven˘ch kladívek, na struny, do kter˘ch ladiã prsty pﬁes klávesnici uhodil.
Tﬁi pro vysoké tóny, tﬁi tenãí pro tóny vy‰‰í. Ladiã se zmínil o jen nûkolika málo drobn˘ch
nedostatcích mého nástroje. Pﬁipomnûlo mnû to chválu mistrÛ tohoto nástroje Borise
Krajného a jazzmena Milana Dvoﬁáka, kteﬁí, pﬁi urãité pﬁíleÏitosti (pozvání umûlcÛ na‰í tehdy
prosperující agentury Art Pacific Production) projevili zájem mezi pﬁedstaveními si své prsty
na klávesnicích mého obstaroÏního a mnoho let nenaladûného piana, procviãit.
Pozvan˘ ladiã doladil, já zaplatil, on ode‰el a já si zahrál. I sv˘m chab˘m sluchem jsem
poznal, Ïe se událo cosi pﬁíjemného. Zahrál jsem si skladbu C’est Si Bon ... a zasmutnûl jsem,
Ïe v mém podání nemÛÏe zaznít tak, jak by si zasluhovala, kdyby právû naladûné piano
rozeznûlo se pod prsty mistra tohoto nádherného nástroje.
JenÏe jeden nemÛÏe mít v‰echno. Mnohdy ale k mojí spokojenosti by mûlo staãit celkem
dobré zdraví, utû‰oval jsem se a blahoﬁeãil odbornosti dr. Skarsgarda, kter˘ pﬁed bezmála
osmi lety mocnû vylep‰il mÛj kardiovaskulární systém,
***
V dobû, kdy jsem je‰tû byl zamûstnán u Federálních sluÏeb a dokonce v oddûlení Transport
Canada, leccos jsem vûdûl o provozu vancouverského leti‰tû. Tehdy pak, nedlouho pﬁedtím,

Boris Krajn˘ v Torontu

První z koncertÛ leto‰ní sezóny v kostele sv. Václava v rámci Nokturen v mûstû patﬁil
Borisu Krajnému. Pﬁi‰el opût se zcela nov˘m repertoárem. V závûru koncertu to byly
skladby Ference Liszta, které mûly obzvlá‰tû zajímavou atmosféru. Pﬁí‰tí koncert se
koná v˘jimeãnû v sobotu 5. listopadu v 18 hodin. Vystoupí houslista Ivan Îenat˘ a
klavírista Stan Boguna.
***
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neÏ jsem ode‰el do dÛchodu, vancouverské leti‰tû (znaãka YVR) pﬁe‰lo z vlastnictví
Governmentu do soukrom˘ch rukou a do privatizovan˘ch sluÏeb pﬁe‰lo i nûkolik m˘ch
kolegÛ.
Krátce po té zmûnû se na zlep‰ení vancouverského leti‰tû zaãaly vybírat tﬁi rÛzné poplatky
k cenû letenky. Po Kanadû extra pût dolarÛ, do Spojen˘ch státÛ deset dolarÛ, mezinárodní
lety patnáct. Aby cestují byl vpu‰tûn branou dál k dÛkladnûj‰í kontrole palubních zavazadel,
bylo nezbytné vykázat se potvrzením o zaplacení toho ãi onoho poplatku, kter˘ vydaly
automaty v prostorách leti‰tû.
Pak automaty vydávající takové potvrzení zmizely. Poplatky, jsou dnes automaticky
pﬁiãítány do ceny letenky. Ocenûní hodné zjednodu‰ení. A cestující se ani nemusí pohor‰ovat,
neboÈ o té sumû, vmontované do ceny letenky, ani neví. (Nevím, proã stejná praxe není
pouÏita v pﬁípadû tûch daní, poÏadovan˘ch na obãanovi stejnû pﬁi nákupu ponoÏek jako
obûda v restauraci).
Snad dílem vûku a nebo dílem skuteãnosti, zdá se mi, Ïe takto vybírané poplatky, aÈ ve formû
oãividné jako dﬁíve nebo latentní jak nyní, jsou v pﬁípadû vancouverského leti‰tû dobﬁe
vyuÏity. To se stává jedním z nejpﬁíjemnûj‰ích a nejhezãích leti‰È, alespoÀ z tûch, které jsem
dosud poznal z vlastní zku‰enosti. Jenom leti‰tû v Amsterodamu je snad pﬁíjemnûj‰í vût‰í
pﬁehledností.
Ale napadá mû, Ïe kdyby v dobû vlastnictví leti‰tû ve Vancouveru státem, jím zavedené
poplatky na zvelebení leti‰tû setkaly by se nepochybnû s nelibostí cestující veﬁejnosti. Dnes
uÏ nikoho ani nenapadne si stûÏovat. Ostatnû, ani by nevûdûl jak, kdyÏ jeho pﬁíspûvek na
zlep‰ení leti‰tû je kdesi ukryt v cenû letenky pro jeho cestu do Las Vegas nebo Johanesburgu.
A, po pravdû, mÛÏe vidût vût‰inou pﬁíjemné zmûny, k nimÏ na leti‰ti dochází.
***
Celá ta vûc kolem danû HST a referenda o ní a moÏnosti, které mohou následovat, to je dle
mého v samé podstatû blábol a byrokracie. SnaÏením zastáncÛ té danû (HST) dokázat jak
je pro na‰i provincii BC prospû‰ná a uÏiteãná. Jsem ale také obãanem provincie a o
nepﬁívûtivém dopadu té danû na mojí kasu se pﬁesvûdãuji témûﬁ dennû, hlavnû, kdyÏ v
dÛsledku stárnutí organismu a nepodaﬁené sportovní snaze udrÏet jej v kondici, tﬁeba
nav‰tívím fyzioterapistu. O zv˘‰ené cenû za léky, které mi rodinn˘ lékaﬁ stejnû jako specialita
kardiolog pﬁikazují nadála uÏívat ani nemluvû. Tû‰ítko, Ïe moje pojistka ponûkud náklady
zmen‰í je pokaÏené faktem, Ïe ani poplatek za ní se nevyhne nové dani …
***
Koneãnû! Nastal den letního slunovratu a i poãasí to tady ve Vancouveru vzalo na vûdomí.
Jakoby se Pﬁíroda zastydûla za dosavadní chladno a hojnost de‰ÈÛ, nabídla oblohu bez
mráãku a pﬁíjemnou teplotu asi 22° Celsia.
Snad tedy je‰tû tady bude léto, které si na Vancouveru tak ceníme. Teploty pﬁíjemné,
zﬁídkakdy tﬁicetistupÀové. Vlah˘ vánek od Pacifiku. Pohoda poleÏet si na jeho bﬁezích s
knihou a láhví dobrého vína.
***
Navzdory své úctû k uãencÛm, nejsem si zcela jist v tom, kdy nûkter˘ z nich sdûlí s pﬁesností
definovanou sv˘m vûdním oborem, kdy ta vûãná sluneãní koule zasvítí naposledy …
Stejnû tak jsem zvûdav na to, zda Mayové dobﬁe vûdûli, hlásajíce svoje pﬁedpovûdi pro rok
2012 o ãem mluví. Vycházím z moudrosti, která zní, Ïe v‰echno je moÏné pod slunce a
neznáme dne ani hodiny….
***
Obãas se tady koná pﬁehlídka star˘ch automobilÛ, která pﬁitahuje nemálo zájemcÛ. Mívám
ale pocit, Ïe i ty automobily roãníkÛ v˘roby mezi válkami si zasluhují pozornosti. Tedy alespoÀ
moji.
Aerodynamika karoserie nebyla tehdy tím hlavním parametrem, kter˘Ï bylo tﬁeba v˘robcÛm
respektovat. A tak na trh dodávali vozidla, která více uspokojovala nároky umûlecké. Na
takov˘ automobil bylo potû‰ením spoãinout pohledem. Do této kategorie zasluhující si
pozorností patﬁíly nûkteré americké vozy z kategorie korábÛ pou‰tû. Byly veliké, nádhernû
vypérované, ve‰lo se do nich neuvûﬁitelné mnoÏství vûcí. ProtoÏe tehdy byl benzin levn˘,
není tﬁeba vinit v˘robce z instalace vysokoobsahov˘ch motorÛ s velkou spotﬁebou. Leccos
bylo v tûch ãasech jiné neÏli dnes: mnohé lep‰í, mnohé hor‰í.
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!

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Pﬁed novou sezónou Nového divadla
Doufám, Ïe jste mûli v‰ichni hezké léto, které uteklo jako voda.
S podzimem zaãíná 43. sezóna Nového divadla v Torontû. Poslední rok byl k divadlu
krut˘. Ode‰lo spousta muÏského talentu. Nejdﬁíve to byl Tomá‰ Ma‰ek, potom
Pavel Král a teì nedávno spoluzakladatel na‰eho divadla Adolf Toman. Musím se
pﬁiznat, Ïe mû osobnû tyto ztráty “vzaly”, ale je nutné se dívat dopﬁedu. Divadlo
nekonãí, ba naopak - zaãíná. Zaãíná nová éra Nového divadla. Máme mezi námi
mnoho mlad˘ch talentovan˘ch lidí, kteﬁí mají chuÈ dûlat divadlo. Naprosto úrodná
pÛda na to, abychom pokraãovali. Tak tedy vyhrnout rukávy a s chutí se pustit do
práce.
První hrou na‰í 43. sezóny bude hra Neil Simona ¤eãi. I kdyÏ zkou‰ky uÏ zaãaly,
pﬁijede tento “kousek” reÏírovat mlad˘ talentovan˘ reÏisér, herec a muzikant Vilém
Dubniãka z Plznû. (Vilém spolupracuje v Plzni s na‰ím oblíben˘m Antonínem
Procházkou, kterého znáte z mnoh˘ch her nejen jako autora, ale i reÏiséra a herce.)
Velice vítáme tuto moÏnost. Náv‰tûvy z âech ãi Slovenska jsou pro soubor vÏdy
velk˘m pﬁínosem a my se opravdu tû‰íme na zkou‰ky s mlad˘m reÏisérem. Druhou
hrou na‰í sezóny bude pﬁedstavení Rozmarn˘ duch Noela Cowarda, které uvedeme
zaãátkem února. ReÏie se ujme ná‰ vlastní mlad˘ talent, Viktor Matejkoviã. Sezónu
pak uzavﬁeme Shakespearovou hrou Komedie omylÛ, kterou bude reÏírovat
zku‰ená reÏisérka Brigita Hamva‰ová. Nové divadlo také na‰lo nov˘ domov.
Budeme hrát v renovované knihovnû na Burhampthorpe a Dixie v Mississauze, kde
jsme pﬁed dvûma lety úspû‰nû odehráli Dobytí severního pólu. Dûkuji mnohokrát Lili
a Brianovi za pﬁijetí v Mysteriously Yours Dinner Theatre a moÏnost se vrátit na chvíli
do “minulosti”. Byl to kus nostalgie, vrátit se tam, kde jsme zaãínali. Lili a Brian vedou
úspû‰n˘ business a nám velice chybí páteãní pﬁedstavení a také moÏnost celého
t˘dne zkou‰ek na prknech tûsnû pﬁed premiérou. Chápu, Ïe Dixie a Burnhamthorpe
mÛÏe b˘t pro nûkteré z vás z ruky, ale musíme se na to dívat reálnû - mnoho let jezdili
obyvatelé západního Toronta do mûsta, a tak se to teì trochu obrátí. Pamatuji si,
Ïe náv‰tûvnost v tomto divadle byla úÏasná, pﬁestoÏe bylo mizerné poãasí. Moc se
tû‰ím na va‰i návstûvu v nové sezónû a dûkuji vám za va‰i pﬁízeÀ. Va‰e
Dá‰a Beláãiková
***

Pastel

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net
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Oznámení
Velvyslanectví âR v Ottawû
Velvyslanectví âR v Ottawû se obrací na krajanskou komunitu se
Ïádostí o pomoc pﬁi hledání pana Milana Kuchaﬁíka, nar. 2. 9.1952
ve Znojmû. S prosbou se na nás obrátila jeho devadesátiletá
maminka, paní Libu‰e Kuchaﬁíková z Brna, a to prostﬁednictvím
âeského svazu bojovníkÛ za svobodu, jehoÏ je ãlenkou. Otec
hledaného, pan Josef Kuchaﬁík, byl aktivním úãastníkem
protifa‰istického odboje za druhé svûtové války v Anglii.
Pan Milan Kuchaﬁík emigroval v roce 1978 a následnû se usadil
v Kanadû. Poslední zprávu o pobytu svého syna má paní
Kuchaﬁíková z roku 1992, kdy bydlel v Albertû a mûl se stûhovat
do Britské Kolumbie
V pﬁípadû, Ïe máte jakékoliv informace o pobytu ãi osobû pana
Milana Kuchaﬁíka, popﬁípadû o jeho pﬁíbuzn˘ch (manÏelka, dûti,
vnouãata), prosíme kontaktujte neprodlenû buì Velvyslanectví
âR v Ottawû (tel.: 613-562-3875, linka 11 -Míla Minnes, e-mail:
ottawa@embassy.mzv.cz,
popﬁ.
c o n s u l a r _ o t t a w a @ e m b a s s y . m z v . c z
<mailto:popﬁ.consular_ottawa@embassy.mzv.cz> ) nebo
Generální konzulát âR v Torontu (tel. 416-972-9848, linka 11 Michaela Václavínek, e-mail: toronto@embassy.mzv.cz , popﬁ.
sekretariat.cgto@gmail.com).
***

Îádost o pomoc
Drazí âe‰i a Slováci,
jmenují se Kamila a pﬁijela jsem do Toronta v únoru 2011 na roãní
pracovní a poznávací pobyt a jelikoÏ jsem si místní atmosféru
zamilovala a velmi ﬁada bych si pobyt zde je‰tû prodlouÏila, chci se
na vás, jako na své nejbliÏ‰í, obrátit s prosbou o pomoc pﬁi hledání
práce na pln˘ úvazek s roãní smlouvou a to od února 2012. Do práce
mohu nastoupit ihned, aby zamûstnavatel mûl dostatek ãasu se
rozhodnout, zda mi mÛÏe pracovní nabídku nabídnout jako stál˘
pracovní pomûr.
Vzhledem ke stavu pracovního trhu v Torontu jsem po nûkolika
mûsíãním hledání na‰la pouze dvû zamûstnání na poloviãní úvazek
a to pro Ïádost o prodlouÏení mého visa bohuÏel nestaãí.
Mám za sebou v âeské Republice velmi profesionální pracovní
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minulost a to jak 12 let v oblasti cestovního ruchu jako vedoucí
poboãky mezinárodní autopÛjãovny, tak i ãtyﬁi roky jako manaÏerka
pro zahraniãní firmu v kosmetickém prÛmyslu. Pracovat v‰ak budu
ráda v jakékoli pozici a v jakémkoli oboru. Jsem organizaãní typ,
jsem ráda, kdyÏ je za mnou vidût kus poﬁádnû odvedené práce. Jsem
spoleãenská, dochvilná a zvyklá pracovat více jak 8 hodin dennû a
to i pod stresem.
V‰em dûkuji pﬁedem za i pouhé pﬁeãtení tohoto inzerátu a doufám,
Ïe touto cestou dojdu k vût‰ímu úspûchu neÏ se mi zde doposud
po‰tûstilo.
S pﬁáním krásného dne
Va‰e Kamila
416-659-7326

Smutek za Janem Waldaufem
Jane,
dnes uzavírám korespondenci, kterou jsme spolu vedli po nûkolik
let, po té, co jsi mû byl pﬁedstaven. Tvé dopisy vÏdy zaãínaly tím
krásn˘m slovem „Nazdar“, já Ti odpovídal tím vodáck˘m oslovením
„Ahoj“. Aã jsi mû vÛbec neznal, tak jako jeden z mála jsi mi dal
‰anci a vûﬁil jsi mi. Neptal jsi se na to, co mám, jakou ﬁeãí mluvím,
ãím se chci Ïivit atd. A kdyÏ jsi zjistil, Ïe nûjaké peníze mám, tak
jsi toho nevyuÏil. Pﬁed mnoha lety jsem napsal, Ïe spoleãnû s panem
âermákem jste byli moji otcové v daleké krajinû, kde jsem se v
druhé polovinû svého Ïivota octl. Dal jsem na Tvá slova a snaÏil
jsem se chápat zdej‰í prostﬁedí, které se v mnohém li‰í od evropského.
Psal jsi knihu a tak jsme poﬁád odkládali na‰e setkání a Tvé
vypravování o minulosti. Nebylo to dÛleÏité, ve srovnání s tou
knihou o sokolském hnutí v zahraniãí, kde jsi vlastnû mezi ﬁádky
popsal svÛj Ïivot. Bez pﬁíkras a bez v˘ãitek a já jsem cítil, Ïe Sokol
byl Tvé Ïivotní poslání.
Jane, vím, Ïe aÏ bude‰ procházet naposled Branou borcÛ, zazní
urãitû smuteãní Largo z Novosvûtské, protoÏe tady v tom Novém
svûtû jsi Ïil, ale z dáli, z dáli uÏ budou slabû sly‰et pochody na
uvítanou v sokolském nebi.
Jane, dûkuji Ti za v‰e, co jsi mû nauãil.
Ahoj!
TvÛj Martin
Toronto: 9. 9. 2011
***—-

Jan
The day flutters by,
day into night,
presence into never
my father and I spending
his final times together
a lifetime of memories flooding up
charging me with blessings
I feel to have such a father
an influence that pushes me to go on
no matter what,
to continue to learn,
explore and accomplish
our love for each other surpasses today
and gives us forever
Eva Waldauf September 09, 2011

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny 27. 9. 2011 ve 3:00

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde: 13. 10. 2011
Uzávûrka: 6. 10. 2011
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Fotbalisté Plznû v premiéﬁe Ligy mistrÛ remizovali s
bûlorusk˘m Borisovem 1:1
Vyprodan˘ praÏsk˘ Eden se bavil
Po dlouh˘ch ãtyﬁech letech se fotbalov˘ t˘m âeské republiky znovu pﬁedstavil v základní
skupinû Ligy mistrÛ. Soupeﬁem vítûze ãeské ligy Viktorie PlzeÀ pﬁi jeho premiéﬁe v
nejprestiÏnûj‰í klubové soutûÏi byl bûlorusk˘ ‰ampión BATE Borisov a pﬁekrásnou kulisou
19 541 diváky vyprodan˘ stadión praÏské Slavie v Edenu. Tam plzeÀsk˘ t˘m vzhledem k
tomu, Ïe jeho hﬁi‰tû nesplÀuje dostateãné parametry pro tato stﬁetnutí, odehraje i dal‰í dva
zápasy proti nejzvuãnûj‰ím soupeﬁÛm FC Barcelona 1. listopadu a AC Milán 6. prosince, na
které se uÏ teì fanou‰ci mohou tû‰it. I tentokrát se v‰ak bylo, na co koukat.
PlzeÀsk˘ celek, kter˘ v poslední dobû ãeskou fotbalovou veﬁejnost uchvátil sv˘m herním
projevem, se i tentokrát snaÏil o rychlou kombinaãní hru s nabíháním do voln˘ch prostorÛ.
Bûlorusk˘ soupeﬁ, v jehoÏ dresu dominovali srbsk˘ útoãník KeÏman a brazilsk˘ záloÏník
Renan Bressan, ale odpovídal rychl˘mi nebezpeãn˘mi protiútoky a velmi dobrou míãovou
technikou. Po pÛlhodinû hry dokonce pﬁevzal iniciativu a ve chvíli, kdy mûl nejvût‰í tlak,
udeﬁila naopak PlzeÀ. V poslední minutû prvního poloãasu, vlastnû uÏ v jeho nastavení.
Jiráãek pro‰el po levé stranû a pﬁihrál v˘bornû postavenému Bako‰ovi, kter˘ trefil uÏ
odkrytou branku. Co je v‰ak nejzajímavûj‰í, Ïe tohle byl uÏ sedm˘ gól tohoto slovenského
fotbalisty v leto‰ních bojích Ligy mistrÛ. V ‰esti zápasech pﬁedkola a tohoto úvodního základní
skupiny, tedy prÛmûr jedné branky na jedno stﬁetnutí! Marek Bako‰, kter˘ pﬁedtím pro‰el
slovensk˘mi t˘my Nitry, Púchova a RuÏomberoku pozdûji popisoval: “Vidûl jsem, jak Jiráãek
obe‰el spoluhráãe a sprintoval jsem na zadní tyã. Nechtûl jsem, aby obránce soupeﬁe byl
rychlej‰í neÏ já. Pak uÏ to bylo snadné trefit.” V té chvíli snad kaÏd˘ doufal. Ïe ãeské muÏstvo
dotáhne utkání do vítûzného konce. JenÏe soupeﬁ nesloÏil zbranû a v 69. minutû po chybû
pravé strany plzeÀské obrany Brazilec Renan Bressan vyrovnal a na remíze 1:1 se uÏ nic
nezmûnilo.
PlzeÀsk˘ trenér Pavel Vrba by tenhle v˘sledek bral, protoÏe den pﬁed utkáním pﬁedeslal:
“Rád bych, abychom dopadli lépe neÏ v loÀském roãníku Ligy mistrÛ Îilina. Abychom získali
více bodÛ a nedostali tolik branek.” PﬁipomeÀme, Ïe Îilina, která pﬁed rokem vyﬁadila
praÏskou Spartu, skonãila se ‰esti prohrami a katastrofálním skóre 3:19! Av‰ak po zápase
kouã Vrba, kter˘ shodou okolností se Îilinou vybojoval slovensk˘ mistrovsk˘ titul v sezónû
2006/2007, se netajil zklamáním: “Za stavu 1:0 mûli dal‰í velké ‰ance Limbersk˘ a Pilaﬁ.
AlespoÀ jednu jsme mûli promûnit a vítûzství udrÏet. Bod beru, ale mrzí mû, Ïe nemáme tﬁi...”
A ‰estatﬁicetilet˘ charismatick˘ kapitán muÏstva Pavel Horváth, kter˘ je momentálnû
nejpopulárnûj‰ím hráãem na ãesk˘ch ligov˘ch trávnících, dodával: “Obstáli jsme, ale mohlo
to b˘t je‰tû lep‰í. MoÏná, Ïe jsme tentokrát pokazili víc pﬁihrávek neÏ jindy.” A teprve
ãtyﬁiatﬁicetilet˘ trenér Borisova Gonãarenko tvrdil: “Na obou stranách byla znát nervozita.
Dﬁíve se jí zbavila PlzeÀ, ale my dokázali zabojovat. ¤ekl bych, Ïe nerozhodn˘ v˘sledek je
spravedliv˘.”
Pﬁedpokládalo se, Ïe zápas bude mít velk˘ v˘znam v boji o tﬁetí místo v této skupinû, které
zajistí postup do jarních závûreãn˘ch kol Evropské ligy, která je po Lize mistrÛ druhou
nejv˘znamnûj‰í soutûÏí. ProtoÏe jasn˘mi favority jsou FC Barcelona a AC Milán, jejichÏ
vzájemn˘ duel v barcelonském fotbalovém velechrámu Noc Camp skonãil neãekanou
remízou 2:2. PlzeÀ to tedy na hﬁi‰ti Borisova 23. listopadu bude mít hodnû tûÏké. Av‰ak uÏ
v pﬁí‰tím kole se 28. záﬁí plzeÀská Viktorie pﬁedstaví na slavném San Siru proti AC Milán.
JAROSLAV KIRCHNER, Praha
***

Jakub Voráãek zahájil brankostroj
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Sparta rozdrtila Slavii 3:0
Nejen to, ale je na ãele ligové tabulky s náskokem
osmi bodÛ pﬁed Jabloncem a devíti pﬁed Libercem.
Mistrovská PlzeÀ má ztrátu jiÏ deseti bodÛ. V
samotném derby byla Sparta lep‰ím muÏstvem, i
kdyÏ Slavia byla v úvodních dvaceti minutách
rovnocenn˘m soupeﬁem, pak v‰ak pﬁi‰la 27. minuta
a nekryt˘ Jaro‰ík skóroval. I druh˘ gól padl po stele
hlavou Kamerunec Kwueuke vyskoãil nejv˘‰, jeho
hlavu staãil gólman Slavie âontofalsk˘ vyrazit
nohou, ale Krejãí bezpeãnû poslal míã do sítû. Tﬁetí
gól pﬁipojil b˘val˘ hráã Slavie Slovák Grejciar opût
z nahrávky Kwueukeho. Utkání sledovala náv‰tûva
18299 divákÛ.
V predchozích dvou zápasech Sparta vyhrála v
Ostravû 2:0 a porazila ÎiÏkov 4:1. Druh˘ Jablonec
prohrál v Plzni 2:4 a vyhrál doma nad ÎiÏkovem 3:1.
Ostatní v˘slkedky 7. kola: Pﬁíbram-Mladá Boleslav
2:0, Hradec-Bohemians 2:0, ÎiÏkov-Teplice 0:1,
Slovácko-Budûjovice 2:0, Liberec-Olomouc 1:1 a
Slavia-Dukla 0:0. 8. kolo: Bohemians-Liberec 1:1,
Boleslav-Hradec 1:1, Ostrava-Slovácko 0:1,
Olomouc-Teplice 1:0, Budûjovice-PlzeÀ 0:0, DuklaPﬁíbram 2:1.

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
5
4
4
4
3
4
3
4
3
3
3
1
1
0
0

0
1
3
2
2
4
1
3
0
2
2
1
3
1
2
1

0 20:4
2 24:8
1 16:10
2 16:12
2 9:11
1 12:8
3 9:10
2 10:9
4 13:13
3 12:9
3 8:8
4 7:10
4 5:13
6 6:15
6 7:19
7 4:19

24
16
15
14
14
13
13
12
12
11
11
10
6
4
2
1

Tipsport Extraliga
2. kolo: Boleslav-Zlín 3:4, Slavia-Karlovy Vary 2:1,
Tﬁinec-Brno 1:3, Pardubice-Liberec 5:2, KladnoSparta 3:2, Litvínov-Budûjovice 3:2, PlzeÀ-Vítkovice
4:3 (SN).
3. kolo: Vítkovice-Litvínov 2:1 (SN), BudûjoviceTﬁinec 4:3, Zlín-Kladno 2:3 (SN), Boleslav-Slavia
1:5, Brno-PlzeÀ 3:2 (SN), Sparta-Liberec 2:3
(PP),Karlovy Vary-Pardubice 3:7.
4. kolo: Liberec-Vítkovice 0:6, Tﬁinec-Zlín 2:3 (SN),
Kladno-Karlovy Vary 4:3, Litvínov-Brno 4:1, PlzeÀBoleslav 4:1, Budûjovice-Slavia 3:2, PardubiceSparta 2:6,

5. kolo: Vítkovice-Kladno 3:1, Budûjovice-PlzeÀ
4:2, Zlín-Pardubice 2:1, Karlovy Vary-Liberec 1:3,
Brno-Sparta 4:3 (SN), Boleslav-Tﬁinec 2:7, SlaviaLitvínov 3:4.
Tabulka po 5. kole: 1. Litvínov 4/10, 2. Vítkovice
4/9, 3. Budejovice 4/9, 4. Zlín 4/9, 5. Kladno 5/8, 6.
Liberec 5/8, 7. Brno 4/7, 8. Slavia 4/6, 9. Pardubice
4/6, 10. PlzeÀ 4/6, 11. Sparta 4/5, 12. Tﬁinec 4/4,
13. Karlovy Vary 5/3, 14. Boleslav 5/0.
***

CorgoÀ liga

9.kolo: MFK Ko‰ice-Tatran Pre‰ov 1:0, MFK
RuÏomberok-M·K Îilina 1:2, FC Nitra-FK Senica
0:0, FC Zlaté Moravce-Spartak Trnava 0:1, Banská
Bystrica-AS Trenãín 2:0, Dunajská Streda-Slovan
Bratislava 1:0 (!).
10. kolo: Banská Bystrica-FC Zlaté Moravce 0:1,
Slovan Bratislava-MFK Ko‰ice 2:1, AS TrenãínTatran Pre‰ov 4:0, FK Senica-Dunajská Streda
3:0, Spartak Trnava-MFK RuÏomberok 0:2, M·K
Îilina-FC Nitra 2:0.
***

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

5
5
5
4
4
3
4
3
3
2
1
2

4
3
2
4
4
5
1
4
3
4
4
0

1 14:8
2 11:8
3 13:10
2 16:7
2 9:7
2 8:6
5 14:12
3 10:8
4 11:12
4 8:16
5 5:15
8 6:16

19
18
17
16
16
14
13
13
12
10
7
6

Slovenská extraliga
1. kolo: Orange-Slovan 2:3, Slovan BA-Poprad
6:2, Îilina-Zvolen 1:4, Ko‰ice-Nitra 3:2, TrenãínBan. Bystrica 3:1, Martin-Skalica 5:2,
2. kolo: Poprad-Skalica 5:6 (pp), Trenãín-Martin
7:0, Nitra-Ban. Bystrica 1:2, Zvolen-Ko‰ice 1:3,
Slovan BA-Îilina 2:0.
3. kolo: Îilina-Poprad 0:5, Ko‰ice-Slovan 5:1, Ban.
Bystrica-Zvolen 3:4 (sn), Martin-Nitra 5:2, SkalicaTrenãín 2:1.
4. kolo: Orange-Îilina 1:3, Poprad-Trenãín 3:4,
Nitra-Skalica 3:1, Zvolen-Martin 6:4, Slovan BABan. Bystrica 0:1 (sn), Îilina-Ko‰ice 1:4.
5. kolo: Ko‰ice-Poprad 1:4, Ban. Bystrica-Îilina
3:4 po sam.naj., Martin-Slovan 2:8, Skalica-Zvolen
4:1, Trenãín-Nitra 2:0.
Tabulka: 1. Slovan 6/13, 2. Trenãín 5/12, 3. Ko‰ice
5/12, 4. Zvolen 5/8, 5. Skalica 5/8, 6. Poprad 5/7, 7.
Ban. Bystrica 5/7, 8. Martin 5/6, 9, Îilina 6/5, 10.
Nitra 5/3.

Toronto-Philadelphia 0:4
Toront‰tí Maple Leafs vstoupí do leto‰ní pﬁípravy sérií tﬁí pﬁátelsk˘ch utkání bûhem tﬁí prvních
dnÛ soustﬁedûní. Vedení muÏstva chce vyzkou‰et, co nejvíce hráãÛ, v co nejkrat‰í dobû. Po
pondûlní v˘hﬁe nad Ottawou následují dva zápasy s Philadelphií. V úter˘ bylo pouze otázkou,
zda nastoupí v Torontu Jaromír Jágr. Nenastoupil. Na pravém kﬁídle ho tentokrát nahradili
podle soupisky Voráãek, Simmonds, Read a Testwuide. A nutno ﬁíci, Ïe se v‰ichni zapsali
do seznamu hráãÛ, kteﬁí bodovali. Voráãek a Read asistencí pﬁi první brance. Simmonds
vstﬁelil druhou a Testwuide tﬁetí branku. Pﬁipoãteme-li k tomu skvûl˘ v˘kon brankáﬁe Sergeje
Bobrovského a impotentní zakonãení torontsk˘ch, kteﬁí byli rovnocenn˘m soupeﬁem pouze
v první tﬁetinû, máme rozlu‰tûnou tajenku jednoznaãného v˘sledku, kter˘ Jakub Voráãek
hodnotil takto.
JV: Myslím si, Ïe jsme podali dobr˘ v˘kon, vzhledem k tomu, Ïe se jednalo o první zápas.
Hráli jsme dobﬁe zodpovûdnû a kdyÏ jsme udûlali nûjakou chybu, tak nás podrÏel brankáﬁ.
4:0 venku je skvûl˘ v˘sledek.
ABE: Co pro vás znamená, Ïe v t˘mu bude hrát Jaromír Jágr?
JV: Uriãtû je to plus pro mne, pro Philadelphii, pro NHL a vÛbec pro hokej. Jaromír Jágr je
zde velkou legendou. Myslím si, Ïe hodnû lidí bude pﬁekvapeno, co je‰tû dokáÏe.
ABE: Oba jste pravá kﬁídla. Je nûjaká ‰ance, Ïe byste se spolu objevili na ledû?
JV: To je pﬁíli‰ brzy takto spekulovat, máme za sebou pouze první zápas a to je otázka pro
trenéry. Nevím, jak chtûjí dát dohromady jednotlivé útoãné ﬁady. Urãitû kdyÏ se naskytne
pﬁíleÏitost budu rád.
ABE: Jaká zde byla atmosféra, jak˘ byl led?
JV: Atmosféra byla dobrá pﬁi‰lo pﬁes 18000 divákÛ. Mladí hráãi se pﬁedvedli v dobrém svûtle.
ABE: Jaromír Jágr hrál pﬁed tím v Pittsburghu, nyní bude ve Philadelphii. Oba t˘my
jsou z Pensylvánie, je rivalita mezi tûmito t˘my?
JV: Urãitû zde je velká rivalita a budou to hodnû ostré souboje.
ABE: Kde se vám hraje lépe ve Státech nebo v Kanadû?
JV: V Kanadû je hokejovûj‰í atmosféra, je zde i vût‰í zájem, ale fanou‰ci ve Philadelphii jsou
jedni z nejlep‰ích v lize, takÏe já se tam cítím v˘bornû.
ABE: Kde je nejlep‰í led?
JV: Hrál jsem v minulosti v Západní konferenci, tak myslím, Ïe v Detroitu.
ABE: Jak˘ je rozdíl mezi V˘chodem a Západem v NHL?
JV: Západní konference je nároãnûj‰í víc létání, ãasto ãasov˘ posun. TakÏe v˘chodní je v
tomhle lep‰í, ale je to jedna liga a kaÏd˘ t˘m je zde dobr˘.
ABE: Jak se organizmus tûmto zmûnám ãasu a klimatu pﬁizpÛsobuje?
JV: Musí se dodrÏovat správná Ïivotospráva a hodnû regenerovat organismus. KaÏd˘ to
sná‰í jinak, ale já jsem zatím mlad˘, takÏe si nemohu stûÏovat.
ABE: Jak vypadala letní pﬁíprava? ¨
JV: Dva a pÛl mûsíce jsem trénoval v Montrealu a je to na ledû vidût. Cítím se velice dobﬁe
a tû‰ím se na sezónu. Chtûl bych koneãnû vyhrát Stanley Cup.
Ale‰ Bﬁezina - Toronto
***

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

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
***

***
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Kdo chce vidût ‰ir‰í svût, emajluje o sto ‰est
JestliÏe nûkdo chce sly‰et potvrzení staré
moudrosti VÍCE HLAV - VÍC ROZUMU, tak
mnû se honí hlavou, Ïe horlivé emajlovaní s
ãetn˘mi kamarády je této moudrosti elegantní
dÛkaz.
Tak se dovídám z Chile, Ïe konãí protivná
zima a Chilané se tû‰í na jaro a pak léto; to je
zpráva z JiÏní Ameriky, zatímco ze Severní
Ameriky jsem dostal zprávu, Ïe Pacifik je
celoroãnû studen˘ a Ïádné valné léto tam
nemûli na rozdíl od tﬁí mûsícÛ Ontarijského
tropického a suchého léta.
Dál trojice kamarádÛ z âeska mne informuje,
Ïe si jedou prodlouÏit léto - jeden do Tunisu,
druh˘ na Krétu a tﬁetí do Turecka.
A pak si se mnou mÛÏete rozprávût o
globálním oteplování anebo finanãní krizi
doléhající na lidí. Globální oteplování mÛÏe
b˘t pravda - ale zcela nepotvrzená je lidská
úãast na nûm.
Klima se oteplovalo a chladlo po miliony let,
zcela bez lidského zásahu.
Je ta lidská cháska pûknû arogantní.
A kdyby zcela prÛmûrní dÛchodci v âesku
trpûli nedostatkem penûz - pak by sedûli
doma a okusovali si nehty.
Dal‰í vûrn˘ korespondent mne upozorÀuje
na ãlánek, Ïe nukleární elektrárna Dukovany
se roz‰iﬁuje a Temelín bude pﬁistavovat dal‰í
blok, pát˘, aby se v˘roba nukleární energie
zv˘‰ila; protoÏe jsme sly‰eli spoustu ﬁeãí o
zastavení v˘roby elektﬁiny jádrem a Germáni
zavﬁeli ‰est nukleárních elektráren, aby
vyhovûli zelen˘m, tak se ãtenáﬁi z rozmanit˘ch
zpráv zatoãí hlava údivem, Ïe dovoz elektﬁiny
z ménû blázniv˘ch zemí, které jadernou energii
vyrábûjí, vzrostl do Germánie o 673% oproti
minulému roku. Tak a teì mi vyprávûjte o
omezování v˘roby nukleární energie a já budu
pukat smíchem, jak nûkteﬁí dovedou bez studu
Ïvatlat a blbnout.
A do tﬁetice mi z âech poslali upozornûní na
ãlánek, ve kterém president Klaus veﬁejnû
prohlásil, Ïe nacismus a komunismus byly
oba stejnû bídácké ideologické systémy.
Toto Klausovo prohlá‰ení mne nadmíru
potû‰ilo, protoÏe nedávno jsem mûl rozpor s
etablovan˘m filozofem Bûlohradsk˘m, tedy
ne s ním osobnû, ale s jeho obdivovatelem,
jenÏ mi vzkázal, Ïe porovnávat komunismus
a nacismus je ‰ílenství.
Argument, Ïe komunistiãtí diktátoﬁi ve
dvacátém století povraÏdili více miliónÛ lidí
pro uskuteãnûní tﬁídní revoluce, neÏ pobili
nacisti na své cestû ke svûtovládû, nebyl
vysly‰en.
TakÏe Klausovo stanovisko podepisuji a
Klause chválím.
Ve své nové zemi, Kanadû, jsem chytl lidovou
moudrost, která nemá ãesk˘ ekvivalent: Lze
konû pﬁivést k vodû, ale nelze ho pﬁinutit pít,
i kdyÏ Eva tvrdí, Ïe rãení Chytrému napovûz
- hloupého nakopni má stejn˘ v˘znam; moÏná
ano, ale mé pﬁedstavivosti to rãení s koÀmi
vyhovuje více.
A není to kÛÀ jako takov˘, kter˘ nepije, kdyÏ
mÛÏe, ale pﬁedstavuje veliké zvíﬁe s malou
pﬁedstavivostí.
Ale tím jsem odboãil od moudrosti: více hlav
- více rozumu.
RosÈa Firla - Sudbury
***

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

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

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

Mil˘ RosÈo,
i tentokráte ti budu oponovat. Ne kvÛli tomu, Ïe
bych byl leviãák, za toho se nepokládám. Nejprve
bych ti chtûl ﬁíci, Ïe nejsem zas takov˘m
pﬁívrÏencem e-mailÛ. KaÏdé ráno, kdyÏ otevﬁu
nûkterou e-mailovou schránku na mne vybafne
nûkolik stovek e-mailov˘ch dopisÛ. Vût‰inou mi
nabízejí Viagru. Nemohu si dovolit je vyhodit,
musím se jimi probrat a pár nejdÛleÏitûj‰ích si
schovat. (Viagra ani pilulka na zvût‰ení pohlavního
údu to nejsou. Kdosi pr˘ na to odpovûdûl a dostal
po‰tou lupu.)
Pokud by se jednalo o mne, byl bych schopen si
informace, o kter˘ch pí‰e‰ získat jinde. Teplotu ve
Vancouveru, to vidím dennû na widgetu na svém
poãítaãi, pﬁípadnû na kanálu o poãasí, kter˘ jsi
nedávno zavrhl.
Má‰ pravdu, Ïe tûÏko mÛÏeme zjistit, do jaké míry
zpÛsobil ãlovûk globální oteplování. Ale abych
ﬁekl pravdu, daleko více mne zajímá ãistota
vzduchu na místû, kde Ïiji a jestliÏe chce nûkdo ve
vzdálenosti ãtyﬁ set metrÛ postavit koridor pro 400
vlakÛ s dieslov˘mi lokomotivami, vím, Ïe to bude
‰kodit nejen m˘m plícím, ale i mému sluchu a
nervovému systému, proã bych tedy volil stranu,
která mnû chce u‰etﬁit pár dolarÛ roãnû na daních
a pﬁi tom mne pﬁipraví o statisíce tím, Ïe klesne
cena mého pozemku?
Nad‰ení nad roz‰íﬁením jaderné elektrárny v
Dukovanech nijak nesdílím, ani nad zv˘‰ením
dovozu elektﬁiny do Nûmecka o 673 %. Jednak
záleÏí na tom, kolik jsme té elektﬁiny vyváÏeli z
âR pﬁedtím, jednak si nemyslím, Ïe bychom byli
v tomhle o tolik chytﬁej‰í neÏ v Nûmecku. Spí‰
jsme pouze vychytralí a chceme vyuÏít
pﬁechodného stádia na úkor budoucích generací.
Zatímco Nûmecko pﬁejde na alternativní zdroje,
my budeme mít nezlikvidovatelné atomové
elektrárny. Atomová elektrárna se totiÏ nedá
zastavit. Ta se dá pouze zabetonovat jako v
âernobylu a tohhle zabetonování se musí
pravidelnû opakovat kaÏd˘ch dvacet let. Je to
zatíÏení pro generace na ﬁadu let.
âernobyl byl také pokládán za bezpeãnou
elektrárnu do roku 1988 a dokonce i po v˘buchu
se tam jel Závod míru, aby se ukázalo obyvatelstvu,
Ïe se nic nestalo. Nedávno jsem vidûl na
Torontském mezinárodním filmovém festivalu
dokument o âernobylu. Problém není v tom, Ïe by
v‰ichni lidi umﬁeli. Nûkteﬁí tam Ïijí dokonce v
pohodû. Do oblasti se pﬁistûhovala ﬁada uprchlíkÛ
z Turkmenistánu. Jezdí tam turistické zájezdy.
Sice nûkteré z dûtí se nedoÏije ãtyﬁicítky, ale jsou
tam i starci.
Radioaktivita totiÏ nikoho nebolí. Jeden rok jsem
dûlal na resuscitaãním oddûlení nemocnice Na
Franti‰ku. Jeden ze tﬁí pacientÛ tam zemﬁel. Mûli
jsme pﬁíruãní rentgen a rentgenoval jsem nûkolikrát
dennû. Dozimetr na mém zdravotním obleku nikdy
nic nenamûﬁil. Jeden mÛj spolupracovník ho strkal
pﬁímo pod rentgen. Také nic. Zkrátka byl jsem v
dokonale zdravém prostﬁedí. Následky zatím
nepociÈuji. Pﬁesto bych byl dnes asi opatrnûj‰í.
Opatrnûj‰í jsou dnes po zku‰enosti s jadernou
elektrárnou i Nûmci.
Ironií je, Ïe právû v Nûmecku mûly b˘t velké
skládky jaderného odpadu z Francie. Jsem rád, Ïe
se veﬁejnost proti tomu zvedla. Moje otázka je:
Bude âeská republika vyváÏet jadern˘ odpad do
Nûmecka jako Francie? Asi na to nemá peníze.
Vydûlané peníze totiÏ skonãí v kapse milionáﬁÛ z
âEZu a lidem u nás zÛstane pouze radioaktivní
odpad.
Nevidím v tom dÛvod k radosti, opravdu ne.
A k poslednímu bodu, prezident Klaus málokdy
ﬁekne nûco moudrého a tohle asi patﬁí k tûm
v˘jimkám. Pro mne je otázkou, proã je tak chytr˘
aÏ dvacet dva let po pádu komunismu. Pokud vím,
on do nedávna tvrdil, Ïe komunismus vyhnil, coÏ
mne uráÏelo.
Zpûvák Vladimír Merta si poloÏil v roce 1975 po
podpisu Helsinského dokumentu v Malostranské
besedû otázku, proã tam neposlali skupinu zpûvákÛ
protest songÛ, kteﬁí to, co teì politici podepsali uÏ
tvrdili dávno a proã je tolik slávy nad tím, kdyÏ
nûkdo ﬁekne nûco normálního. Moje otázka je
stejná: Proã je tolik slávy nad tím, kdyÏ po léta
nejpopulárnûj‰í politik v âechách ﬁekne nûco zcela
normálního.
S pozdravem
Ale‰ Bﬁezina
***

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

