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KdyÏ zﬁím ten divupln˘ kﬁíÏ
„KdyÏ zﬁím ten divupln˘ kﬁíÏ, co na nûm skonal slávy
král“. Tak zaãíná známá velikonoãní píseÀ v
evangelickém zpûvníku. Tento divupln˘ kﬁíÏ se stal
symbolem kﬁesÈanství a jako tzv. krucifix (pﬁibit˘ na
kﬁíÏ) zvlá‰tû katolického. Jako o symbolu kﬁesÈanství
se dnes o nûm vedou v Evropû spory, zda má viset ve
státních budovách kam chodí i vyznavaãi jin˘ch
náboÏenství. Co v‰ak na nûm zﬁíme fakticky? Vidíme
ãlovûka popraveného zpÛsobem urãen˘m v dávno
zaniklé ¤ímské ﬁí‰i v˘hradnû pro vzbouﬁené otroky a
povstalce proti ¤ímu. Vidíme tedy ãlovûka popraveného
z politick˘ch dÛvodÛ, nikoli náboÏensk˘ch ãi jin˘ch.
Mohlo by jít o vzbouﬁeného otroka, kter˘ skonãil na kﬁíÏi
jako pﬁedtím Spartakus, ale nápis na kﬁíÏi udává jin˘
dÛvod: JeÏí‰ Nazaretsk˘ král ÎidÛ. To je tedy dÛvod
proã ﬁímská moc zasáhla. Je to dÛvod politick˘, do
náboÏensk˘ch vûcí ¤ím zásadnû nezasahoval. Na co
ale dbal dÛslednû, byl klid a mír v ﬁí‰i. Na jakékoli
nepokoje, pozdviÏení, srocení davu, reagovala okamÏitû
ﬁímská posádka a zjednala poﬁádek. Po smrti krále
Heroda, kter˘ vládl se svolením ﬁímského Senátu, stala
se Judea ﬁímskou provincií pﬁímo ﬁízenou ﬁímsk˘m
prokurátorem. JestliÏe se tedy nûkdo vydával za krále,
bylo to moÏno chápat jako protistátní akt. Nic víc krucifix
neznázorÀuje a nic víc se z nûho poznat nedá. Je to
skoro ‰ílené, Ïe nûjaké náboÏenství si dá do znaku
popravãí nástroj i s popraven˘m. Proto církev první tﬁi
století pouÏívala jiné symboly, byla by to veskrze politická
provokace vÛãi ﬁímskému státu.
Proã musel JeÏí‰ zemﬁít jako nepﬁítel státu?
Prokurátor Pilatus mûl sice podezﬁení, Ïe se ve vûci
JeÏí‰e jedná spí‰ o nûjakou vnitronáboÏenskou
Ïidovskou hádku, ale kdyÏ kvÛli nûmu hrozily nepokoje
jistû dlouho neváhal. Z jeho pohledu znûlo hlá‰ení do
¤íma takto: tûsnû pﬁed Ïidovsk˘mi svátky byli popraveni
tﬁi vzbouﬁenci, svátky pak probûhly v klidu a pﬁes velik˘

dav poutníkÛ posílené ﬁímské poﬁádkové síly nemusely
zasahovat.
JeÏí‰e vydala Pilátovi Ïidovská velerada, poté, co
selhal pokus usvûdãit jej pomocí kﬁiv˘ch svûdkÛ z
rouhání a jako rouhaãe ukamenovat. ProtoÏe JeÏí‰
mlãel, hrozilo celému pﬁelíãení fiasko. Proto mu veleknûz
poloÏil zásadní otázku: „zapﬁísahám tû pﬁi Bohu Ïivém,
abys nám ﬁekl, jsi-li Mesiá‰, Syn BoÏí!“ Kdyby i teì JeÏí‰
mlãel, skonãilo by celé pﬁelíãení jak˘msi trapn˘m patem.
Ale JeÏí‰ by zÛstal naÏivu. To vûdûl veleknûz i JeÏí‰.
JeÏí‰ ale pﬁisvûdãil. Veleknûz Kaifá‰ se sice teatrálnû
rozhoﬁãil, ale to rozhoﬁãení nemohlo b˘t upﬁímné. Sám
totiÏ na pﬁíchod nûjakého Mesiá‰e nevûﬁil. Patﬁil k
SaduceÛm, rodové knûÏské ‰lechtû, která na Ïádného
Mesiá‰e nevûﬁila, protoÏe prorocké spisy v nichÏ se o
Mesiá‰i pí‰e vÛbec neuznávala. Upﬁímnû se tedy mûl
rozchechtat a ﬁíct: vÏdyÈ jsem vám ﬁíkal, Ïe je to blázen!
To by ale nesplnilo úãel, kter˘ si pﬁedsevzal - zbavit se
JeÏí‰e. V duchu se jistû zaradoval, Ïe vûc se vyvíjí jak
má. JeÏí‰ se svou odpovûdí odsoudil sám. Cesta k
pﬁedání Pilátovi byla volná. V‰e se pak sbûhlo nápadnû
rychle. K Pilátovi jej odvedli neprodlenû a vznesli proti
nûmu Ïalobu. „Podle na‰eho zji‰tûní rozvrací tento
ãlovûk ná‰ národ, brání odvádût císaﬁi danû a prohla‰uje
se za Mesiá‰e krále“ (Luk 23,1-2). Samá politika a
Ïádné náboÏenství!
Tato obÏaloba byla pozdûji v církvi vykládána jako
kﬁivé obvinûní ze strany Ïidovské velerady a
politováníhodná nedbalost a neporozumûní ze strany
Piláta, kter˘ si nedal práci, aby zjistil, Ïe JeÏí‰ lid
nerozvrací, daÀ císaﬁi neodmítá a Mesiá‰ je jen duchovní
pojem. Takov˘ v˘klad podporují ti, kteﬁí chtûjí pﬁedstavit
kﬁesÈanství jako ne‰kodnou záleÏitost, která se t˘ká jen
duchovních ãi du‰evních proÏitkÛ lidí, kteﬁí proti státní
moci nic nemají, protoÏe jejich víra s tím nemá nic
spoleãného. Takov˘ v˘klad dûlá z JeÏí‰e chudáka,
kter˘ zemﬁel omylem, nebo dokonce ﬁíká, Ïe BoÏí vÛlí
bylo, aby JeÏí‰ zemﬁel omylem nûjakého ﬁímského
potentáta.
KdyÏ JeÏí‰ odpovûdûl Kaifá‰ovi, dobﬁe vûdûl co se
stane. Rozhodnû nechtûl zemﬁít kvÛli sporu, zda je
moÏno jíst neomyt˘ma rukama, uzdravovat v sobotu, ãi
kvÛli sv˘m v˘rokÛm o chrámu, ani nechtûl b˘t nevinnou
obûtí zkorumpovaného ﬁímského úﬁedníka. Proã JeÏí‰
v den, kterému ﬁíkáme Kvûtná nedûle, vjel do
Jeruzaléma na oslátku a nechal zástup volat „Hosanna
synu Davidovu“, proã nepﬁi‰el prostû v zástupu poutníkÛ
jako v‰ichni? Proã, kdyÏ farizeové, kteﬁí byli v zástupu
také, ﬁekli JeÏí‰ovi “Mistﬁe, napomeÀ své uãedníky“
odpovûdûl „pravím vám, budou-li oni mlãet, bude volat
kamení!“ To mûlo nejvy‰‰ího pﬁedstavitele lidu a
veleknûze uklidnit? Naopak, ãern˘ scénáﬁ se mu potvrdil.
Následovat bude provolání JeÏí‰e za pravého králeMesiá‰e, povstání lidu, zásah ﬁímské posádky a konec
v‰eho - jeho zvlá‰È. To ho pﬁesvûdãilo, Ïe je tﬁeba
jednat rychle a to pﬁed Velikonocemi, kdy Jeruzalém
bude pln˘ poutníkÛ z nichÏ mnozí budou JeÏí‰ovi
stoupenci. To v‰echno JeÏí‰ vûdûl a zpÛsobil to

zámûrnû. Tﬁikrát podle evangelií upozornil uãedníky,
Ïe si jde do Jeruzaléma pro smrt, ale o tom, jak a za co
to bude, rozhodl jen on sám.
Îidovsk˘ uãenec ãeského pÛvodu David Flusser ve
spise o JeÏí‰i upozorÀuje na to, Ïe Ïidovská velerada
(synedrion) tak narychlo svolaná, jak evangelia pí‰í,
nemohla b˘t usná‰eníschopná. V kompletním sloÏení
by asi JeÏí‰e neodsoudila, mûl v ní své pﬁíznivce
(Nikodema, Gamaliele a snad Josefa z Arimatie). Zato
ta ãást, která v domû veleknûze na JeÏí‰e ãekala, se
dopustila hﬁíchu v Ïidovstvu nepﬁedstavitelného - vydala
Îida pohanÛm.
Proã to udûlala je jasné. NáboÏenská vrchnost a
svûtská vrchnost jsou obû souãástí jedné mocenské
struktury svûta, které se navzájem potﬁebují. Jejich
spoleãn˘m zájmem je zachování stávajícího ﬁádu a
sv˘ch pozic v nûm. Je-li tento ﬁád ohroÏen, jdou
náboÏenské principy stranou. JeÏí‰ tento ﬁád naru‰oval.
Proti „uspokojování náboÏensk˘ch potﬁeb vûﬁících“ stát
nic nemûl. AÈ si kaÏd˘ „kultí“ kde chce, je to jeho
soukromá vûc. Království BoÏí, které zde na zemi JeÏí‰
reprezentoval, má v‰ak promûnit svût a jeho ﬁády a
poﬁádky. JeÏí‰ pﬁi‰el poloÏit kvas BoÏího království do
tûsta svûta.
Krucifix jako symbol náboÏenství a pﬁedmût kultu je
kaÏdého soukromá vûc. JeÏí‰, kter˘ vjel na oslátku do
Jeruzaléma, aby se nechal ukﬁiÏovat pod nápisem král
- Mesiá‰, je v˘zva mocnostem svûta a je pro cel˘ svût.
Jan Kozlík
M‰eno u Mûlníka (Velikonoce 2011)
Obrázy z KﬁíÏové cesty Vojtûcha Rady
v kostele sv. Prokopa v Praze ·eberovû - Hrnãíﬁích.
***

Po Velkém Pátku pﬁichází Velikonoãní Nedûle!
Proto pﬁejeme v‰em ãtenáﬁÛm
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Cviãení pro dûti je 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

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
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
¤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. . Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, 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.
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:
21. dubna 2012 v 11 hod.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 21. dubna 2012 v 17
hod.,
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
22. dubna 2012 v 11 hod.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. BohosluÏby. 8.
dubna 2012 v 17. hod.

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 520)
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, 169 a 520)
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
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Kalendáﬁ
www.kalendar.zpravy.ca
14.4. (so) 18:00
Polovnické hody
Re‰tauracia The Golden Pheasant
733 Lakeshore Rd. Mississauga
Patrik Severa 905/781-9374
alebo Jan Kosiba 905/812-5503.
***
15.4. (ne) 17:00
Karolina Kubálek - piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
21.4. (so)
Ball Pologne
Fairmont Royal York Hotel
Info: 416/921-4016
russ@polishorphans.org
***
22.4. (ne) 12:00
Jarni festival
Sokol Toronto
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
Hana Jurasek: 905/838-5269
***
22.4. (ne) 15:00
InÏ. Arch. Valerian StraÏovec
Portréty úspe‰n˘ch Slovákov vo svete
Papermill Theatre
67. Pottery Road, Toronto
***
28.4. (so) 18:00
Jarn˘ ples - V˘chodná Slovak Dancers
Hala kostola sv. Cyrila a Metoda
5255 Thornwood Dr., Mississauga
416/845-5836, 519/654-9517
905/766-4588, info@vychodna.com
***
23.6. (so) 14:00
âesk˘ a Slovensk˘ den na Masaryktownu
***
6.7. (pá)
XV. sokolsk˘ slet v Praze
***
11.8. (so)
Letní sokolské hry na Masaryktownu

Na‰e internetové
stránky

Masaryk Memorial Institute Inc.

Satellite 1-416

450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.zpravy.org
www.spravy.ca

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
of the Department of the Canadian Heritage.

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.6.satellite1-416.com
www.6.zpravy.ca
www.6.spravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

***
Nové divadlo
O jednotliv˘ch pﬁedstaveních
Nového divadla v Torontu
www.divadlo.zpravy.ca

***
NHL
Závûr utkání a rozhovory s hráãi
ãeského a slovenského pÛvodu
www.nhl.zpravy.ca
www.nhl.satellite1-416.com
www.nhl.spravy.ca
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Neplacené oznámení
Komedie omylÛ: chvála Brigity
Hamva‰ové a Nového divadla
(a trochu i Williama Shakespeara)
Na prknech (která znamenají prkna)
torontského Nového divadla jsem se uÏ
chvilku neobjevil (a já si nestûÏuji - jednak
mi to uÏ moc nefunguje a pak jsem lín˘ a
rad‰i se koukám, jak se honí nûkdo jin˘).
AÏ pﬁed nûkolika mûsíci se mi zmínila
Brigita Hamva‰ová (jejíÏ torontské
inscenace jsem obdivoval), Ïe bude dûlat
Shakespearovu Komedii omylÛ a Ïe by
tam pro mne mûla docela maliãkou
roliãku. PonûvadÏ jsem v podstatû du‰e,
která dost nerada ﬁíká ne a také proto, Ïe
v tom okamÏiku se pﬁed m˘m duchovním

Pozvanie Brigity
Hamva‰ové
Na záver na‰ej divadelnej sezóny sa vám
predstavujeme Shakespearovou Komédiou
omylov. Humor tejto prvej veselohry veºkého
anglického dramatika pramení zo zámeny,
ktorú spôsobuje vonkaj‰ia podobnosÈ dvoch
bratov a ich sluhov v sérii neãakan˘ch
ironick˘ch náhod i dobr˘ch úmyslov. Pri jej
na‰tudovaní sa herci a reÏisér musia
rozhodnúÈ, ãi ju hraÈ ako váÏnu komédiu s
problémom identity, ão je dnes veºmi moderná
téma, vysvetºujúca frekventovanosÈ hry v
súãasnom repertoári divadiel i vo filmovom
priemysle, alebo - hraÈ ju ako veselohru, v
ktorej koniec v‰etko napraví.
PretoÏe amatérske divadlo je ãinnosÈ
radostná, hráme Komédiu omylov v jej
pôvodnom Ïánri - ako situaãnú fra‰ku, ktorá
provokuje hravosÈ herca a jeho zmysel pre
vtip. In‰pirovaní zápletkou hry si pri skú‰aní
vym˘‰ºame nové fígle a gagy, ktoré by iste
pote‰ili aj samotného Shakespeara. A máme
to ºahké, pretoÏe dramatikove scénické
poznámky sa obmedzujú na “príde” a “odíde”
- a nám niã nebráni v tom, aby sme si s
radosÈou vym˘‰ºali ìalej!
My v‰ak vieme, Ïe hráme pre milovníkov
klasickej divadelnej kultúry a rodnej reãi, a tak
sa snaÏíme v˘tvarn˘m rie‰ením, hudbou a
hereck˘m v˘konom uspokojiÈ divákovo oko,
jeho u‰i aj du‰u a - zarobiÈ si popri tom aj
zopár “drachiem” navy‰e. Preão uvádzame
zisk v tejto starej mene? PretoÏe sme Komédiu
omylov preniesli do slneãného Grécka, do
starobylého Efezu, kde sa jej dej zaãína a
‰Èastne aj konãí. Zmena miesta podãiarkuje
ºahkosÈ a úsmevnosÈ príbehu a navodzuje
pohodu stredomorského prostredia, kde je
v‰etko moÏné, pretoÏe koneãnou in‰tanciou
je “Deus ex machina”. V na‰om jazyku krásna náhoda, vìaka ktorej sa rozkolísan˘
svet vráti do rovnováhy. ëakujeme vám za
va‰u priazeÀ a te‰íme sa na stretnutie s vami.
Brigita Hamva‰ová
***

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

Toronto
zrakem otevﬁelo jevi‰tû a na nûm jsem
stál já a divoce se uklánûl, zatímco
pﬁeplnûné divadlo bouﬁilo potleskem a
na jevi‰tû létaly rÛÏe a láhve
‰ampaÀského a... Trochu zdráhavû (to
aby to nevypadalo, Ïe jsem do toho Ïhav˘)
jsem nabídku paní reÏisérky pﬁijal. Na
zkou‰ce jsem zatím byl dvakrát (kolikrát
mÛÏete opakovat pût vût?) a musím ﬁíct,
Ïe Brigita Hamva‰ová je nejdÛkladnûj‰í
a nejpeãlivûj‰í reÏisérka, kterou jsem kdy
vidûl pﬁi práci. A také je to reÏisérka
odváÏná: nabídla roli - a to hned na
zaãátku hry - i kdyÏ docela malou (ale já
si nestûÏuji) ãlovûku, jehoÏ vûk sám o
sobû v sobû chová nebezpeãí, Ïe
zapomene polovinu role (i kdyÏ jde o roli
docela maliãkou) nebo (jeho rovnováha

zaãíná b˘t vachrlatá a není vylouãeno),
Ïe se zamotá a spadne z jevi‰tû do
publika. Je ov‰em také moÏno
argumentovat, Ïe jde o reÏisérku, která
oãekává, Ïe se to skuteãnû stane a tím se
pﬁedstavení dostane dal‰ích, publikem
neãekan˘ch, komick˘ch efektÛ. Pokud
jde o mne, pﬁijde-li vás, na‰ich milovan˘ch
divákÛ (mÛj pﬁí‰tí pracovní obor bude
reklama) velké mnoÏství, jsem ochoten
se pokusit z jevi‰tû spadnout - text
zapomenu zcela urãitû. Proto, prosím,
neváhejte a zamluvte si vstupenky. A o
tom Shakespearovi (i kdyÏ nikdo neví,
kdo to vlastnû byl), kter˘ tu hru napsal, se
ﬁíká, Ïe byl docela slu‰n˘ dramatik...
Josef âermák
***
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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˘ generální konzulát
Czech General Consulate
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.

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 $

5,36 CDN $
18,66 Kã
1,33 CDN $
0,75 EURO
1,00 CDN $
1,00 US $

Universal Currency Converter - 29 3. 2012

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 29. 3. 2012

18,57 Kã
24,70 Kã
18,53 Kã
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Roman Smetana, ãestn˘ a odváÏn˘ ãlovûk
Olomouc-idnes, fun, ãtk-¤idiã olomouckého Dopravního podniku Roman Smetanasi vyslechl trest za to, Ïe pﬁed loÀsk˘mi volbami pomaloval reklamy politick˘ch stran
na autobusech. Za po‰kozování cizí vûci dostal 100 hodin veﬁejnû prospû‰n˘ch prací a ODS má zaplatit ‰kodu. Soudkyní, která o trestu rozhodovala, byla Markéta
Langerová, manÏelka Ivana Langera.
Devûtadvacetilet˘ Smetana po plakátech
kreslil loni v kvûtnu ãern˘m fixem.
PolitikÛm pﬁidûlával tﬁeba tykadla a k
pﬁedvolebním heslÛm pﬁipisoval slogany,
v nichÏ politiky oznaãoval za lháﬁe,
zlodûje, korupãníky a prostitutky.
Nakonec ho udal jeden z kolegÛ.
“Ano, pomaloval jsem nejménû tﬁicet
reklam, pravdûpodobnû ale je‰tû
mnohem více. Nikdy jsem toho nelitoval,
protoÏe z mé strany to bylo svobodné
vyjádﬁení názoru obãana, kter˘ na rozdíl
od politick˘ch stran k dispozici obrovské
prostﬁedky na propagaci,” prohlásil
Smetana.
“Pﬁi‰lo mi proto správné vyjádﬁit svÛj názor
na nû právû na jejich reklamách, které
jsme si zaplatili z vlastních daní, z nichÏ
jsou strany financovány. Byl to z mé
strany zcela nenásiln˘ odpor vÛãi
politick˘m elitám,” ﬁekl také.

Translations

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

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

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

Tel.: 416/533-0005
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

Odsouzen˘ ﬁidiã Roman Smetana
“Moje náprava je naprosto vylouãena,”
dodal vzápûtí, na coÏ soudkynû
zareagovala
jen
pﬁekvapen˘m
pozdviÏením oboãí.
¤idiã kreslil po plakátech v‰ech stran,
které autobusy olomoucké MHD pﬁed
volbami vyuÏily ke své propagaci. Nejvíce
jich patﬁilo ODS, ale psal i po reklamách
âSSD nebo KDU-âSL.
“Kdyby tam byli komunisti, budu psát i po
nich,” poznamenal Smetana. Jako jediná
ze stran se v‰ak u soudu domáhala
náhrady ‰kody ODS.
I z toho dÛvodu bylo od zaãátku otázkou,
zda se soudkynû, která je manÏelkou
tehdej‰ího lídra obãansk˘ch demokratÛ
Ivana Langera (v samotn˘ch volbách
“vykrouÏkovaného” voliãi), z pﬁípadu
sama nevylouãí pro moÏnou podjatost.
Na své spojení s politikem sama pﬁed
zaãátkem zúãastnûné upozornila s tím,
Ïe se ale podjatá necítí.
“Vím, kdo je vá‰ manÏel. Je to jeden z
nejvût‰ích gaunerÛ v ODS i v celé ãeské
politice. Pﬁesto vás osobnû nepovaÏuji
za podjatou,” reagoval na to Smetana,
ãímÏ si vyslouÏil varování, Ïe pokud bude
v soudní síni pouÏívat jakékoliv
vulgarismy, mohl by dostat poﬁádkovou
pokutu.
“Já nepovaÏuji slovo gauner za
vulgarismus. Gauner je dnes uÏ témûﬁ
synonymem pro pﬁíjmení va‰eho
manÏela,” ohradil se obÏalovan˘ ‰ofér.
Po zhruba hodinovém procesu nakonec
od soudu odcházel s trestem 100 hodin
veﬁejnû prospû‰n˘ch prací. Podle
rozsudku také musí zaplatit ODS ‰kodu
15 tisíc korun.“Ve mnû pﬁípad opravdu
nevyvolává Ïádné emoce, stavím se k
nûmu jako profesionál, jako nestrann˘
soudce. Samozﬁejmû bude i v rámci
pﬁípadného odvolání nezpochybniteln˘m
právem obÏalovaného, aby podal námitku
na podjatost,” ﬁekla po skonãení jednání
iDNES.cz Langerová.
Proti tomu, aby pﬁípad rozhodovala
manÏelka politika ze strany, která se
domáhala od‰kodnûní, nic nenamítal ani
státní zástupce. “Podjatost jsme mohli
také navrhovat, ale nevidíme ji tam. Tento
pﬁípad není Ïádná politická vûc,” uvedl
Ïalobce.

foto: Ludûk Peﬁina, MF DNES
Odsouzen˘ Smetana, kter˘ si vzal lhÛtu
na pﬁípadné odvolání, podle sv˘ch slov
námitku pÛvodnû zvaÏoval. “Ale pak jsem
si to rozmyslel. Pokud to má b˘t fra‰ka,
tak aÈ je to se v‰ím v‰udy. Já mám
divadlo rád,” poznamenal.
***
27.03.2012 12:24 - Olomouck˘ ﬁidiã
autobusu Roman Smetana, kterého soud
poslal za mﬁíÏe na 100 dnÛ za kreslení po
pﬁedvolebních reklamách, pﬁedal vedení
dopravního podniku svou v˘povûì.
Skonãit v práci se rozhodl dobrovolnû.
Smetana mûl do vûzení nastoupit do
pondûlního odpoledne, coÏ ale neudûlal.
Informaci dopoledne potvrdila mluvãí
dopravního podniku Magdalena
Kopﬁivová. “Mohu potvrdit, Ïe v pondûlí
poÏádal o ukonãení pracovního pomûru
a od úter˘ uÏ není na‰ím zamûstnancem,”
ﬁekla..
Soud Smetanu odsoudil za to, Ïe ke
sloganÛm psal dodatky a politikÛm
pﬁikresloval tykadla. Do vûzení musí,
protoÏe odmítl vykonat pÛvodnû uloÏené
veﬁejnû prospû‰né práce i odpykat si
domácí vûzení. KvÛli tomu, Ïe do vûznice
nenastoupil, mu hrozí i trest za maﬁení
úﬁedního rozhodnutí.
Policie Smetanu zﬁejmû bude muset
zadrÏet, jakmile na nûj soud vydá policii
pﬁíkaz k dodání do v˘konu trestu. Také to
byl jeden z dÛvodÛ jeho v˘povûdi, ﬁidiã
nechtûl svého zamûstnavatele
vystavovat nepﬁíjemné situaci. “Dopravní
podnik by musel chtû nechtû
spolupracovat na mém zadrÏení s policií,”
ﬁekl serveru iDnes.cz.
PÛvodnû poãítal s tím, Ïe i po pondûlním
vypr‰ení lhÛty k nástupu trestu bude
chodit do práce. SluÏby mûl naplánované
na dal‰í dny. Pondûlní události, kdy se na
nûj upírala pozornost médií, ale jeho názor
zmûnily. “JiÏ del‰í dobu mû ale ta práce
nijak zvlá‰È nenaplÀovala. Navíc jsem
zaãal mít problémy se zády a naru‰en˘
spánek z nepravideln˘ch smûn. Chybûl
mi ale nûjak˘ opravdu siln˘ impuls k
odchodu - aÏ do pondûlka,” dodal.
Tﬁicetilet˘ Smetana podle sv˘ch slov na
protest proti politick˘m elitám pokreslil
nejménû 30 reklam na autobusech, které
si pﬁed volbami v roce 2010 pronajaly

strany. Pﬁipisoval na nû slogany, v nichÏ
politiky oznaãoval za lháﬁe, zlodûje,
korupãníky a prostitutky. Mezi stranami
si ﬁidiã, jehoÏ udal kolega, nevybíral.
***
30. bﬁezna 2012 - 14:31 Policie ve své
databázi hledan˘ch osob vyhlásila pátrání
po b˘valém ﬁidiãi MHD v Olomouci
Romanu Smetanovi, kter˘ byl odsouzen
za kreslení po pﬁedvolebních reklamách.
Do vûzení mûl na sto dnÛ nastoupit v
pondûlí kvÛli tomu, Ïe odmítl odpracovat
obecnû prospû‰né práce i odpykat si
domácí vûzení. Za vyh˘bání se vûzení
mu nyní hrozí dal‰í trest.
Do databáze hledan˘ch osob se podle
olomoucké policejní mluvãí Marie
·trbákové dostal kvÛli tomu, Ïe na nûj
soud v úter˘ vydal pﬁíkaz k dodání do
v˘konu trestu. “Vût‰inou to probíhá tak,
Ïe po nûjakou dobu monitorujeme jeho
pohyb a pﬁi vhodné pﬁíleÏitosti jej
zadrÏíme. Na stránkách policie musí viset,
protoÏe je na nûj vydán pﬁíkaz k dodání
do v˘konu trestu,” ﬁekla ·trbáková.
Databáze, do které byl Smetana zaﬁazen,
obsahuje údaje o pohﬁe‰ovan˘ch a
hledan˘ch osobách, po kter˘ch policie
vyhlásila pátrání. Policie v ní Ïádá obãany,
aby ve‰keré informace k pohﬁe‰ovan˘m
nebo hledan˘m osobám sdûlili na linku
158, pﬁípadnû na nejbliÏ‰í policejní
sluÏebnu.
Smetana uÏ dﬁíve uvedl, Ïe je podle nûj
nesmyslné, aby vÛbec nûjak˘ trest dostal.
Tvrdí, Ïe volební inzerce je pouze
komunikací politikÛ s voliãi. A on s nimi
pr˘ také jako voliã touto cestou
komunikoval. V práci jej policisté uÏ
nezastihnou. V pondûlí po odpracování
smûny podal na vlastní Ïádost v˘povûì,
pr˘ nechtûl svého zamûstnavatele
vystavovat nepﬁíjemné situaci.
Smetanovi za vyh˘bání se vûzení hrozí
nyní i dal‰í stíhání za maﬁení v˘konu
úﬁedního rozhodnutí a vykázání. MuÏ v‰ak
uvedl, Ïe z postihu strach nemá.
“Kdepak, z je‰tû vût‰ích problémÛ strach
nemám, jsem pﬁesvûdãen, Ïe dal‰ími
postihy by se akorát znemoÏnila
vládnoucí garnitura,” napsal.
***
Petice za propu‰tûní Romana Smetany je na:
h t t p : / / w w w . p e t i c e 2 4 . c o m /
idi_autobusu_oban_roman_smetana_je__nevinen
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Povídka, která se jmenuje: DlaÏdiã ·tûpán
Jsem jedin˘m ãlovûkem, kter˘ je schopen pﬁejít toto pohoﬁí pﬁes severní prÛsmyk.
Nikdy jsem se nevûnoval horolezectví, aÏ teprve teì, kdyÏ uÏ mám nejvy‰‰í ãas se
usadit, jsem musel vyjít z údolí, kde jsem se narodil, vyrostl, oÏenil a zplodil své tﬁi
syny. Mám lehké stﬁevíce a stále pomalu stoupám vzhÛru. Tam dole bylo najednou
k zalknutí a teprve zde, nûkolik set metrÛ nad vesnicí, se dá trochu d˘chat. Nejhor‰í
na tom je, Ïe ostatní to nepociÈují. Necítí to ani moje dûti. Vlastnû bych to necítil ani
já, kdyby mi o tom neﬁekl ten muÏ. Pamatuji si ho dobﬁe. Bydlel na druhém konci
vesnice a jmenoval se
·tûpán. Byl dlaÏdiãem, ale
chodil také pracovat do lomu
v horách. Mûl jedin˘ sen,
udûlat silnici, která by vedla z
vesnice. Chtûl ji vést právû
zde pﬁes severní prÛsmyk.
PovaÏovali ho za ‰ílence, ale
protoÏe byl jinak ne‰kodn˘,
mûl svobodu bláznÛ. Lámal
kámen a se sv˘m koníkem ho
vozil do vesnice. âást nákladu
prodal na stavbu a ãást odvezl
na svoji silnici. Zpoãátku byli
obyvatelé vesnice nad‰eni.
VydláÏdil náves. Spojil
hospodu se star˘m ml˘nem,
takÏe mlynáﬁ mohl do
hospody v lak˘rkách. Pak
udûlal silnici od hasiãské
zbrojnice k rybníku, tím se
zlep‰ila práce hasiãského
sboru. KdyÏ v‰ak silnice
zaãala stoupat pomalu
vzhÛru, zavolali si ·tûpána
na obec, aby to vysvûtlil.
·tûpán se jim svûﬁil se sv˘m
snem. Starosta mu pak jasnû
vysvûtlil, Ïe v zájmu obrany vesnice je, aby taková silnice nebyla. ·tûpán se sice
bránil tím, Ïe i kdyby Ïil tﬁi sta let, silnici by nedokonãil aÏ k severnímu prÛsmyku, a
pak, Ïe na takové silnici není pﬁece nic ‰patného, a Ïe bude i nûãím uÏiteãná pro
obyvatele vesnice. ¤ekli mu, Ïe o tom, co je dobré pro obyvatele vesnice, rozhodují
jiní a on aby si hledûl svého. On je‰tû namítl, Ïe je to jeho povolání - stavût silnice.
S tím se roze‰li.
Jednou jsem ho potkal, jak veze se sv˘m koníkem náklad. Bylo uÏ k veãeru a tak
jsme se dali do ﬁeãi. Vyprávûl mi o tom, Ïe za severním prÛsmykem je velik˘ horsk˘
hotel. A k nûmu Ïe vedou tﬁi silnice. KdyÏ se jede po silnici, která vede dále na sever,
dojede se do velikého mûsta. Je tam v‰e, co je ve velkomûstû. Kina, divadla,
fotbalov˘ stadion, katedrála, galerie, ale i bordely, blázince, vûzení, zkrátka v‰e.
Nalezne‰ tam lásku i nenávist, dobro i zlo. Nalezne‰ tam Ïivot. PÛjde‰-li na západ,
silnice bude klesat, aÏ dojde‰ k moﬁi. Bude‰-li po ní pokraãovat, objeví‰ pﬁístav, z
nûhoÏ odplouvají lodû aÏ do Brazílie. A pÛjde‰-li na jihov˘chod, dostane‰ se do hor,
které jsou o mnoho vy‰‰í neÏ kopce okolo nás.
Nerozumûl jsem ·tûpánovi. Je mi tu dobﬁe. Mám svÛj dÛm, svou Ïenu, dûti. Proã
bych mûl chodit do svûta? A proã by mûl nûjak˘ cizinec chodit k nám? ·tûpán se

Velikonoãní bohosluÏby v Torontu
V ﬁímsko-katolickém kostele sv. Václava (496 Gladstone Ave., Toronto) jsou
bohosluÏby v následujících datech:
Zelen˘ ãtvrtek - 5. dubna v 19 hodin.
Velk˘ pátek - 6. dubna v 15 hodin: KﬁíÏová cesta a Velkopáteãní obﬁady
Bílá sobota - 7. dubna ve 20 hodin: Velikonoãní vigilie a Ïehnání pokrmÛ
Velikonoãní nedûle - 8. dubna v 10:45: Slavnost zmrtv˘chvstání Pánû; 17:00
M‰e sv. ve Vinelandu.
Velikonoãní pondûlí - 9. dubna v 15:00 M‰e sv. na Masaryktownu.
***
V slovenském evangelickém kostele sv. Pavla jsou sváteãní bohosluÏby s
Veãeﬁí Pánû na Velk˘ pátek (6. 4.) a na Velikonoãní nedûli (8. 4.) 10:45.
***
âas mimoﬁádn˘ch bohosluÏeb v slovenském kostele sv. Cyrila a Methoda
(5255 Thornwood Dr., Mississauga) naleznete na webové stránce:
slovakparish.ca nebo na tel. ãísle 905/712-1200
***
Velkopáteãní evangelické bohosluÏby v evangelickém kostele sv. Luká‰e
(3200 Bayview Ave., Toronto) jsou 6. dubna ve 13 hodin.
***

Velikonoãní bohosluÏby v Burlingtonu
(St. Adalbert R.C. Mission, 464 Plains Rd.)

Zelen˘ ãtvrtek - 5. dubna ve 20 hodin.
Velk˘ pátek - 6. dubna v 15 hodin: KﬁíÏová cesta a Velkopáteãní obﬁady
Bílá sobota - 7. dubna ve 23 hodin: Velikonoãní vigilie
Velikonoãní nedûle - 8. dubna v 15 hodin.

jen usmál a ﬁekl: „ProtoÏe pak bude Ïivot bohat‰í. Bohat‰í, i kdyÏ jen o málo, bude
Ïivot tûch, co Ïijí ve mûstû i ná‰ tady, kdyÏ se objeví nûjak˘ cizinec. Mûl jsem
·tûpána za podivína, a tak jsem ho opustil a popﬁál mu dobrou noc. Ubûhl nûjak˘
ãas. ·tûpán dál stavûl silnici, kterou nemohl dokonãit. ¤íkal o ní, Ïe je to stavba pro
nûkolik generací. Nic ho nemohlo odradit. A jak stavba rostla, rostl i hnûv vesniãanÛ.
Minul˘ t˘den zastavili jeho koníka, ·tûpánovi poruãili slézt z vozu a pak ho
ukamenovali. Ne, na tom není nic divného. Takové vûci se stávaly u nás ve vesnici.
To se vÏdycky sebûhla vesnice a v‰ichni jako jeden muÏ vyjádﬁili svou vÛli. Byl jsem
tam také. Nechtûl jsem ·tûpánovi ublíÏit, a tak abych se tomu vyhnul, jsem jim hlídal
kabáty. Pohﬁbili ho hned vedle jeho silnice. V noci jsem nemohl usnout. K ránu se
mi zjevil a ﬁekl: „Pavle, jdi pﬁes severní prÛsmyk aÏ k hotelu a pak jdi dál aÏ do mûsta,
a tam povûz, Ïe silnici musí postavit oni k nám, protoÏe tato vesnice je tou druhou
ãástí svûta a nebude pokoje na zemi, dokud svût nebude spojen do jediného celku.
Jdi, povûz jim to.“
Od toho okamÏiku bylo ve vesnici k zalknutí. Nedalo se tam d˘chat. A tak jsem
opustil rodinu a vydal se do hor. UÏ brzy budu v severním prÛsmyku.
Ale‰ Bﬁezina
(Bory, samovazba, ãervence 1979)
Z knihy ¤etûz bláznÛ, která vy‰la 1. dubna 2012 v nakladatelství Eman
(www.eman.evangnet.cz)
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Z pohádky do pohádky
aneb

z Nokturna do Nokturna

Nabízím k pronájmu celé patro v domû
se zahradou. Velik˘ living room, 3x bedroom, 1x
kitchen, pﬁíslu‰enství, veliké patio. V‰e po kompletní
rekonstrukci.
K nastûhování ihned.
Detailní informace:
Martin 647/786-1287
2012-7

Seeking single female
live-in housekeeper.
Valid work permit
and driver’s licence required.
Must be fluent in a Slavic language.
Call Didi @ 416/727-1305.
2101-05

Milo‰ Krajn˘ pﬁipravil na závûr leto‰ní sezóny Nokturen dva zajímavé koncerty.
První byl 25. bﬁezna a vystoupila v nûm mezzosopranistka Marta Herman s
klavíristou Timothy Cheungem. Druh˘ 15. dubna bude klavírním recitálem Karoliny
Kubálkové. JestliÏe Marta Herman vûnovala první ãást programu ãeské hudbû
jmenovitû Antonínu Dvoﬁákovi a Vítûzslavû Kaprálové, Karolína Kubálková si
zvolila Bacha, Haydna a
Rachmaninova.
Marta Herman mûla v druhé
polovinû koncertu skladby
kanadské skladatelky Alice Ho,
která byla na Nokturnech
pﬁítomná,
dále
Franze
Schuberta (1797-1828), Hugo
Wolfa (1860-1903) a na závûr
mûla opût Vítûzslavu Kaprálovou a její skladbu na text
Nezvalovy básnû Sbohem a
‰áteãek. Sama ﬁíká, Ïe to bylo
její první vystoupení pﬁed
ãesk˘m publikem. Hovoﬁí
polsky, ale ãe‰tina byla pro ní
nûãím nov˘m. Naopak nûmãina
jí nedûlá potíÏe, podobnû jako
francouz‰tina nebo ital‰tina. O
skladbû Alice Hall City Night,
která byla v úvodu druhé ãásti
programu ﬁíká, Ïe mûla ‰tûstí,
protoÏe mohla spolupracovat
na této skladbû s autorkou,
Marta Herman
která Ïije v Torontu. Bylo to po
druhé, co uvedly spolu tuto
skladbu. K Antonínu Dvoﬁákovi a k jeho písním poznamenává, Ïe je to skuteãnû dar
pro severní Ameriku, protoÏe se tyto písnû zaãaly znovu objevovat, zatímco
Dvoﬁákovy Biblické písnû jsou známé a hodnû je propagoval v severní Americe i
ve svûtû Paul Robson a dokonce Ïalm Pﬁi ﬁekách babylonsk˘ch vydal i koncem
padesát˘ch let Supraphon.
Kvalita textÛ se odráÏí i v hudbû Franze Schuberta, kter˘ zhudebnil Goetheho
básnû. Marta Herman dokonce nav‰tívila V˘mar, kter˘ byl na pﬁelomu 18. a 19.
století centrem kulturního Ïivota. Koncert v kostele sv. Václava byl zakonãen
skladbou Vítûzslavy Kaprálové na text Vítûzslava Nezvala Sbohem a ‰áteãek. Îe
tato skladatelka vstoupila do kanadského povûdomí se zaslouÏila Spoleãnost
Vítûzslavy Kaprálové, která je právû zde v Torontu. Nezvalova báseÀ je krásná a
sv˘m zpÛsobem mohla vzniknout jen v Praze. Koncert Marty Herman a Timothy
Cheunga byl ukázkou kontrastu a rozdílu mezi ãeskou a nûmeckou hudbou
reprezentovanou na jedné stranû Dvoﬁákem a Kaprálovou a na druhé Franzem
Schubertem a romantikem Hugo Wolfem.
Klavírní recitál Karoliny Kubálkové se bude skládat z Haydna, tﬁí preludií od
Rachmaninova a jednoho preludia od Bacha. Poprvé Karolina hrála na Nokturnech,
kdyÏ jí bylo jedenáct a cení si na Nokturnech, Ïe jí umoÏnila vystoupit v tomto vûku
a také to, Ïe pﬁiná‰ejí rozliãnou hudbu z celého svûta. Tû‰í se, Ïe bude mít nûkolik
koncertních vystoupení po dokonãení stﬁední ‰koly. Kromû Rachmaninova, Haydna
a Bacha, které uvede na koncertû,
miluje Jaroslava JeÏka, Antonína
Dvoﬁáka, Vítûzslava Nováka,
Johannesa Brahmse, Frederica
Chopina
a
Petra
Iljiãe
âajkovského. PﬁestoÏe nemá
skladatele, kterého by preferovala,
zvolila si pro Nokturna hlavnû
Rachmaninova, protoÏe Preludia
mají vnitﬁní sílu a hlavnû jsou
zajímavá, jak pro posluchaãe, tak
pro toho kdo je hraje. Krátkou
dobu studovala v Praze, ráda by
se tam vrátila, ale je spousta
dal‰ích moÏností. Kromû samotné
hudby miluje i balet a od maliãka
má ráda operu. Chce v‰ak zÛstat
vûrná klasické hudbû, pﬁestoÏe si
jiÏ vyzkou‰ela experiment s
Danielem Foleym pﬁi koncertu na
památku jejího otce Antonína
Kubálka. Bylo to tûÏké, ale pﬁineslo
to nûco nového, jakousi radost,
kterou by ráda pﬁedala i pﬁi svém
koncertû, kter˘ bude 15, dubna v
17 hodin na známém místû v
kostele sv. Václava v Torontu.
Karolína Kubálková
abe
***
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K valné hromadû torontské odboãky âSSK
Na 18. bﬁezna 2012 jsem si uloÏil zúãastnit se bohosluÏeb v
torontském slovenském evangelickém kostele sv. Pavla
(obyãejnû zaãne v 10:45 a konãí ve 12:30) a také valné
hromady torontské odboãky âeského a slovenského sdruÏení
v Kanadû, plánované pﬁesnû na okamÏik, kdy mûly bohosluÏby
konãit. BohuÏel ve spoleãenské místnosti domu, v nûmÏ má
rezidenci pﬁedsedkynû torontské odboãky, Radmila
Locherová, od kostela ‘tramvajovû’ vzdálené nûjak˘ch 40

Dvojí obãanství
V nedávném ãlánku pana Petra Adlera v Neviditelném
psu (LN) kritizuje poãínání kanadsk˘ch krajanÛ a spolkÛ.
Jde aÏ na hranici uráÏky s v˘razem „Chamtivost, nebo
jenom pátá kolona? Osobnû mám dojem, Ïe skuteãn˘
v˘znam pan Adler zﬁejmû nezná. Pátá kolona: Je pro
oznaãení politické skupiny tajnû pÛsobící proti svému
státu a pro ideologii ãi politiku protivníka.(Wiki.)
Pﬁipomenu jen, Ïe taková ãinnost je v kaÏdé zemi
trestná. On v‰ak s klidem chce toto oznaãení nalepit na
krajany.
Dal‰í vûc kde se zﬁejmû silnû seknul, je Ïe se postavil
proti dvojímu obãanství âechÛ a SlovákÛ v Kanadû. Ve
spojitosti s obãanstvím v e-mailu mi napsal v˘rok snaÏíte
se sedût na dvou Ïidlích. V˘raz „sedût na dvou Ïidlích“
je pouhá fráze která se hlavnû pouÏívá, kdyÏ dotyãn˘
chce prosazovat své pﬁesvûdãení, ale argumenty,
dÛvody na doloÏení nemá.
„Obãanství pﬁednû znamená pﬁíslu‰nost ke skupinû
(pÛvodnû pﬁíslu‰nost k mûstu - citizen), dnes se jedná
obvykle o pﬁíslu‰nost ke státu“, spojená právy které
obãana chrání a vût‰inou mu pﬁiná‰í v˘hody. V˘hody
které vyuÏívají i dûti krajanÛ narozené v Kanadû. Berou
si druhé, ãeské obãanství, ãím si otevﬁou celou
Evropskou unii, kde rádi získávají zku‰enosti, nebo tam
pracují.
Nevím zda pana P. Adlera vyburcovala právû tato
skuteãnost, Ïe nûkdo má s dvojím obãanstvím více
v˘hod neÏ s jedním. Nechci rozvádût co se obyãejnû u
lidí za takov˘m motivem skr˘vá.
Argument, Ïe „nelze b˘t dvûma státÛm loajální“ nejenÏe
je diskutabilní, ale vyloÏenû nesprávn˘! Je to jen
nedostatek znalostí pana Adlera.
Obãanství Evropské unie - automaticky udûlované
obãanu ãlenské zemû EU. Tím ve 27 zemích lidé mají
dvojí obãanství, které zajisté pan Adler potaÏmo také
kategoricky pokládá za nesprávné. Loajalita, mÛÏe
existovat jen k jednomu státu, vypl˘vá z jeho ãlánku!
Nevysvûtlil v‰ak proã by krajané v Kanadû nezvládli
loajálnost ke dvou státÛm, kdyÏ od EvropanÛ (vãetnû
âechÛ) se vyÏaduje loajálnost k 27 zemím unie.
Samotná loajalita- vûrnost (ochota) je nûco vnitﬁního
a nikoliv nûco co se dá stanovit podpisem na papíﬁe. Z
tohoto obyãejného dÛvodu krajané s dvojím obãanstvím
mohou b˘t vûrnûj‰í k obûma zemím, neÏ kdyÏ nûkdo
omezuje svojí vûrnost jen na úzk˘ okruh a eventuálnû
má averzi k ostatním.
Pomohlo první republice, Ïe Konrád Henlein mûl
ãeskoslovenské obãanství? Na jeho pﬁíkladû je jasnû
vidût, Ïe papír - potvrzení je potﬁeba jen pro úﬁady, ale
samotné obãanství nezmûní pﬁesvûdãení konat v
pﬁíslu‰n˘ch spoleãnostech dobro, ãi zlo.
Pravdûpodobnû se nem˘lím, kdyÏ napí‰u, Ïe moÏná
je více neloajálních lidí s jedním obãanstvím v âesku,
neÏ s dvojím mezi emigranty v Kanadû.
Pouãí nás historie. Jaká byla loajalita obãanÛ k
republice pﬁi volbách v roce 1935, kdyÏ potvrzení obãanství “tak dÛleÏité” vedlo Henleina a jeho stranu
SdP k vítûzství v âSR. ObdrÏeli nejvíce hlasÛ (s 15,2%
se Konrád mohl stát pﬁedsedou vlády).
BohuÏel “loajálnost” v âR se ukazuje v‰elijaká i dnes.
Spí‰e na to by se mûlo poukazovat. (Zﬁejmû je snadnûj‰í
dloubnout do vlastních, jsou blíÏe.)
V âR skupiny - aÏ 80 stran a hnutí, ochotní tak
pracovat sami pro sebe se pﬁihla‰ují k volbám. Není pak
divu Ïe i prezident Václav Havel pﬁi jeho náv‰tûvû ve
Winnipegu, prohlásil, “Pﬁál bych si, aby na‰i obãané
doma byli takoví jací jste vy krajané v Kanadû”! Zajisté
nemûl na mysli potvrzení pﬁíslu‰nosti dvûma státÛm,
ale slu‰nost a loajálnost ke Kanadû i ke staré vlasti, jak
to sám poznal!
Vilém A. Kun, Winnipeg

minut. Tohle je moÏná dobr˘ okamÏik ﬁíci nûkolik slov, proã aãkoliv mi nebyl dán dar víry - chodím do kostela (i kdyÏ
nepravidelnû), a proã jednou jdu k pastoru Ladislavu P.
Kozákovi a jindy do katolického kostela sv. Václava, k Otci
Liboru ·vorãíkovi, faráﬁi, jichÏ si hluboce váÏím pro jejich
sluÏbu bliÏnímu. PonûvadÏ mi nebyl dán dar víry a se v‰emi,
kdo kdy konfrontovali zrnko písku s obrovitostí a tajemstvím
vesmíru, jsem si vûdom své fyzické bezv˘znamnosti hledán
potravu pro svou du‰i, kdekoliv se na chvíli zastavím: jinak
voní vyprahlá zemû uprostﬁed srpna, kdy nad vámi visí
vysoké modré nebe bez jediného mráãku a jinak rozkvetlá
louka, která se právû vykoupala v kvûtnové rose. Jinak vás
osloví Michelangelovy fresky na stropû Sixtinské kaple a jinak
prostá v˘zdoba venkovského kostelíka. Jin˘ odstín pokory
pocítíte pﬁi pohledu na mléãnou dráhu nûkde uprostﬁed
omamného ticha a balsamové tmy a jin˘ pﬁed rakví milovaného
ãlovûka. A v‰ecky ty dojmy se vám v du‰i skládají jak plátky
rÛÏí. Na m‰i chodím, protoÏe cítím, Ïe je dobﬁe b˘t (víc
symbolicky neÏ fyzicky) obãas na kolenou, uvûdomit si (aãkoliv
to nûkdy trochu bolí), Ïe nejsme stﬁedem vesmíru, Ïe jsme v
podstatû jen stﬁedem sami sebe a jsme-li ‰Èastni - malého
okruhu lásky, kter˘ se nám podaﬁilo láskou vytvoﬁit.
Se vstáváním 18. bﬁezna to nebylo snadné: den pﬁedtím se
totiÏ na mne vyﬁítila - bez jakéhokoliv varování (jako ka‰el,
horeãka, ‰krábání v krku) - naprosto hnusná r˘ma, takÏe,
kdyÏ jsem se to ráno probudil, cítil jsem v‰ecko moÏné, jen ne
lásku k svûtu a chuÈ vstávat. Hrdinsky (a navztekanû) jem
vstal, oblékl a vydal se do nedûlního rána. Bûhem bohosluÏeb
se ve mne navztekané vlny trochu uklidnily, smíﬁil jsem se s
tím, Ïe jsem se vydal na cestu a místo, abych v posteli
rozmazloval svoji bujarou r˘mu, jsem putoval po torontsk˘ch
ãesk˘ch a slovensk˘ch luzích a hájích.
Na valnou hromadu jsem dorazil se znaãn˘m zpoÏdûním v
okamÏiku, kdy Hana Pelnáﬁová skonãila svÛj projev (domníval
jsem se, Ïe dûkovala za nominaci) a shromáÏdûní ãlenové jí
tleskali.
Moje funkce byla nenároãná: pﬁezkoumat úãetní knihy, kopie
‰ekÛ a stvrzenky a v pﬁípadû, Ïe v‰echno shledám v poﬁádku,

navrhnout, aby odstupujícímu v˘boru bylo
udûleno
absolutorium. PonûvadÏ záznamy a kopie dokladÛ mi byly
zaslány emailem, a já je shledal v poﬁádku, navrhl jsem
absolutorium. Cestou k v˘chodu ze sálu jsem pocítil potﬁebu
pronést ﬁeã: doporuãil jsem, aby nikdo nad 85 (mnû je 87) - s
v˘jimkou Hany Pelnáﬁové, která, aã blízko devadesátky,
poﬁád znamenitû funguje - nebyl nominován na Ïádnou
funkci. Odpovûdûl mi mlad˘ muÏ, kterého jsem vidûl poprvé,
co v‰ecko jeho babiãka na Slovensku, které je pﬁes devadesát,
je‰tû dokáÏe. V tom okamÏiku jsem se - k svému velikánskému
pﬁekvapení - utrhl z ﬁetûzu. Ne úplnû nevûdomû - nûkde
hluboko v podvûdomí nûco mi tichounce ‰eptalo, Ïe nejednám
správnû. Ale já nedbal a silácky mladého muÏe spadnul:
”Kdybych Vám mûl vykládat, kolik volovin já tu vyvádím, tak
byste z toho zblbnul...” Touto cicerovskou orací (jasnû
inspirovanou r˘mou) jsem nikterak nechtûl sniÏovat snaÏení
ãlenÛ sdruÏení - snaÏit se udrÏet plamínek národní víry si
zaslouÏí obdiv, ne v˘smûch. Ten v˘smûch patﬁil mnû: mám
panick˘ strach z pocitu sebedÛleÏitosti... Ale o to tady nejde.
Oã jde je, Ïe ani já, ani nikdo z lidí, kteﬁí mne trochu znají, by
neoãekával, Ïe bych takovou nehoráznost vyslovil. A tady
jsme u otázky, kterou jsem se zab˘val v posledním ãlánku:
Proã se chováme, jak se chováme? MÛÏe nûkdo s urãitostí
ﬁíct o komkoliv, jak se v dané situaci zachová? MÛÏe kdokoliv
z nás pﬁedem vyhmátnout okamÏik, kdy jsme pﬁipraveni
zradit samy sebe? Pﬁed nûkolika t˘dny americk˘ voják v
Afganistanu zastﬁelil 16 ãi 17 lidí (z toho devût dûtí a dvû
Ïeny). KdyÏ ãlenové jeho rodiny a pﬁátelé byli novináﬁi
dotazováni, co si o tom myslí, do jednoho odpovûdûli, Ïe
nûãeho takového jejich pﬁítel není schopen. Na druhé stranû
jin˘ voják na podobnou otázku odpovûdûl, Ïe sám byl v
afgánské válce alespoÀ jednou v situaci, kdy nad sebou
ztrácel kontrolu. Je ov‰em rozdíl mezi situací, kdy vás ze
v‰ech stran odstﬁelují a kolem silnic vybuchují bomby, a
situací, kdy va‰ím jedin˘m odpÛrcem je r˘ma. A hodnû záleÏí
na tom, z ãeho jsme udûláni...
Josef âermák
***

Restaurace a bar

The Black Horse
âern˘ kÛÀ
928 Bloor St. West, Toronto
(Ossington a Bloor)
otevﬁeno kaÏd˘ den do pÛlnoci
Pûnivé plzeÀské pivo

PILSNER URQUEL
Dobrá kuchynû
Intimní posezení

Tel.: 416/531-9096
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Protestantská etika a duch kapitalismu dle Maxe Webera
Pﬁedpokládám, Ïe jak termín „protestantská etika“ tak „duch kapitalismu“ nikomu z vás nic moc
neﬁíká. Není divu, nedávno jsem zaslechl v televizi debatu jak˘chsi odborníkÛ, mj. o korupci, kde (v
naráÏce na ·védsko) zmínili protestantskou morálku asi v tom smyslu, jakoby to znamenalo, Ïe tam
se neuplácí a podnikatelé platí ﬁádnû danû. âili ani oni patrnû nemûli o termínu víc neÏ jen povrchní
pﬁedstavu, i kdyÏ moÏná vûdûli, Ïe oba termíny pochází od Maxe Webera a Ïe je to i název jeho knihy.
Ná‰ handicap je o to vût‰í, Ïe ani vlastnû nevíme, co to ve své podstatû kapitalismus je a málo vzdûlaní
politikové ãi ekonomové nás jakoby navádûjí myslet si, Ïe je to jakési pﬁirozené prostﬁedí, v kterém
ãlovûk Ïil vÏdy - s nepﬁirozenou v˘jimkou socialismu, kter˘ zkrachoval právû pro svou nepﬁirozenost
a byl proto vtloukán lidem do hlavy násilím. Pak není divu, Ïe vnímáme kapitalismus jako honbu za
ziskem. Ta existovala vÏdycky a byla pﬁedmûtem kritiky uÏ ve starovûku. Nebo se chápe kapitalismus
jednodu‰e jako „trÏní hospodáﬁství“. Trh ov‰em existoval jiÏ v dobû kamenné.
Nic z toho nemá Max Weber na mysli. Co tedy míní kapitalismem jehoÏ „ducha“ hledá? JakoÏto
sociolog, kter˘ si v‰ímá chování lidí a jejich motivací hledá poãátky toho jevu, kter˘ k nám (do
rakouské ﬁí‰e v 19. stol) v podobû zakládání továren, vzniku dûlnické tﬁídy atd. pronikl ze Západu.
O tom jsme se moÏná uãili v dûjepisu, Ïe to, co ze Západu pﬁi‰lo, byla „prÛmyslová revoluce“. Jak
ta vznikla, kdo tu vynalezl? Inu, ﬁeknete, pﬁirozenû rozvojem vûdy a techniky, rÛzn˘mi vynálezy, které
pohotoví lidé vyuÏili v praxi. Nic jiného nás nenapadá a nic jiného se neuãí ani v dûjepisu ani v
uãebnicích ekonomie. Doãtete se napﬁíklad kdy a kde vznikla první textilní manufaktura a v ní dûlba
práce, coÏ se ukázalo jako mnohem efektivnûj‰í, neÏ kdyÏ jeden tkadlec dûlal v‰echno sám. Jakoby
to sám od sebe pﬁinesl v˘voj nebo nezadrÏiteln˘ pokrok.
Weber se naopak zab˘vá motivací toho, kdo manufakturu zaloÏil, kdyÏ Ïádná nouze o textilní zboÏí
nebyla a potﬁeby trhu byly naplnûny.
Po staletí to fungovalo tak, Ïe rolníci pﬁicházeli do mûsta se sv˘mi doma utkan˘mi látkami, které od
nich vykoupil nákupãí a pﬁi obvyklé kvalitû jim zaplatil obvyklou cenu. Ze skladu si pak vybírali látku
obchodníci, kteﬁí zboÏí pﬁeváÏeli dál na vzdálenûj‰í trhy atd. Nûkdy si obchodníci nûjakou látku pﬁímo
objednávali a nákupãí to pﬁání pﬁenesli na rolníky. Trh fungoval podle potﬁeb.
Co pﬁimûlo, tﬁeba jednoho z kupcÛ nebo nákupãích, Ïe pﬁestal látku odebírat, postavil manufakturu
a pﬁimûl rolníky, aby v ní pracovali jako dûlníci za mzdu? Pochopitelnû se zaãalo vyrábût více a zisk
se dosahoval velk˘m obratem a nízk˘mi cenami. Tomu ti, co zÛstali u tradiãního zpÛsobu nemohli
konkurovat a proto se nástup tohoto nového stylu setkával s nepochopením, mravním rozhoﬁãením ãi
pﬁímo nenávistí. Proã to dûlá? VÏdyÈ ru‰í vyváÏen˘ stav na trhu i ve spoleãnosti! Chtít mít víc neÏ je
tﬁeba ke spokojenému Ïivotu není pﬁece kﬁesÈanská ctnost! Ale ani v manufaktuﬁe nepanovala Ïádná
idylka. Jakmile se chce na trhu, kter˘ ji vlastnû nepotﬁeboval, udrÏet, musí pﬁicházet se stále nov˘mi,
lep‰ími nebo lacinûj‰ími v˘robky, musí peãlivû propoãítávat náklady proti oãekávanému zisku, hledat
zákazníky. Po dûlbû práce pﬁichází rychle dal‰í novinka - úkolová mzda, která má zv˘‰it motivaci
dûlníkÛ a pak postupné sniÏování mezd, nejen kvÛli sníÏení nákladÛ, ale i ve snaze pﬁimût dûlníky
pracovat tempem, na které b˘valí rolníci vÛbec nebyli zvyklí. Je jasné, Ïe manufaktura uÏ není Ïivnost,
ale podnik se v‰emi riziky, které podnikání pﬁiná‰í. To je jiÏ prÛmysl (cizím slovem industria, coÏ
latinsky znamená „píle“).
A takové manufaktury vznikly v Nizozemí uÏ v 17. století, tedy je‰tû pﬁed vynálezem strojÛ a dal‰ích
technick˘ch vynálezÛ. âili kdyÏ tam pﬁi‰el Jan Amos Komensk˘ nebo ná‰ Augustin Heﬁman, uÏ to
v‰echno vidûl v chodu.
Opût mÛÏete ﬁíci, Ïe to byla jen dal‰í forma ziskuchtivosti, která vedla k zaloÏení manufaktur. Pak
ov‰em nemÛÏete vysvûtlit, proã podobné nápady nevznikly v‰ude v Evropû, nebo v turecké ﬁí‰i, v âínû
ãi Indii, ale právû jen v nûkter˘ch zemích západní Evropy. Je znám˘m faktem, Ïe nov˘, jiÏ
„kapitalistick˘“ zpÛsob podnikání, vznikl jen v zemích s v˘razn˘m poãtem obyvatel protestantského
vyznání a to jedinû kalvínského (Holandsko, Anglie) a to je‰tû jen urãitého typu. Byli tedy „kalvíni“
zvlá‰È ziskuchtiví?
Weber si dal práci a prostudoval jejich uãení hlavnû v tom ohledu, jakou hlásali morálku. Pro‰el
v‰echny odnoÏe kalvinismu, které v Anglii v 17. století vznikly ãi do ní pronikly. Za základ zkoumání
vzal nejv˘raznûj‰í skupinu - anglické puritány sedmnáctého století, jejichÏ vliv byl nejvût‰í a kteﬁí v
ãasech vût‰ího pronásledování odcházeli hojnû do Ameriky, kde zaloÏili kolonii Nová Anglie a
zpÛsobili její neuvûﬁitelnû rychl˘ rozvoj a prosperitu.
Spoleãn˘m znakem v‰ech byla asketická morálka tj. dÛsledné odmítání v‰ech svûtsk˘ch radovánek,
jakékoli poÏivaãnosti a dÛraz na pﬁísn˘ mravní Ïivot. V‰ichni také nemûli rádi boháãe a varovali pﬁed
bohatstvím jako nejvût‰ím poku‰ením pro spásu du‰e, pﬁesnû podle JeÏí‰ova „snáze projde velbloud
uchem jehly neÏ bohat˘ do království nebeského“. Jistû si pomyslíte, Ïe to není zrovna vhodné

my‰lenkové zázemí pro vznik kapitalismu. To proto, Ïe jsem nezmínil druh˘ dominantní rys v‰ech
kalvínÛ: v‰ichni pilnû pracovali, mnohem víc neÏ potﬁebovali ke své obÏivû.
Toto zvlá‰tní cenûní práce mûlo teologické zdÛvodnûní. Klíãov˘m pojmem je tu slovo povolání.
Nikde mimo protestantismus (lutersk˘ i kalvínsk˘) není známo, Ïe by se práce nebo zamûstnání
naz˘vala povoláním. Sami cítíte náboÏensk˘ obsah tohoto termínu. Povolán k˘m? V ãe‰tinû jde o
pﬁeklad nûmeckého Beruf.
Byl to nûmeck˘ reformátor Martin Luther, kter˘ vyslovil my‰lenku, Ïe plnûní povinností ve
svûtském povolání je (jedinou) cestou jak se zalíbit Bohu. Ne kaÏd˘ mÛÏe b˘t povolán ve smyslu
povolání ke zvlá‰tním boÏím úkolÛm, ale kaÏd˘ mÛÏe plnit BoÏí vÛli tím, Ïe poctivû plní povinnosti
svûtského povolání tedy tam, kam jej BÛh postavil. Je tedy povolán.
Slovo povolání pochází z Pavlova listu ke Korintsk˘m (1Kor.7,20): Jeden kaÏd˘ v tom povolání, v
nûmÏ povolán jest, zÛstávej. Tak zní i ﬁeck˘ originál. Tak se v Lutherovû v˘kladu stala ze svûtského
zamûstnání náboÏenská povinnost. Luther to ov‰em mínil tak, Ïe ãlovûk má pﬁijmout postavení, do
kterého se narodil, jako BoÏí vÛli a pracovat v nûm jakoby slouÏil Bohu. Ani Kalvín se od Luthera pﬁíli‰
neli‰il. Zato kalvinisté uãinili z povolání (calling) mnohem víc. Nic nesmí ru‰it ãi zdrÏovat kﬁesÈana
od plnûní povinností v povolání. Proto v‰ude tam, kde se na chvíli zmocnili vlády ve mûstû, ihned
zakázali hospodské zábavy, tanec, divadelní pﬁedstavení i sportovní utkání, tﬁebaÏe se konaly jen v
nedûli odpoledne. V‰echno bylo maﬁením ãasu. Maﬁením ãasu bylo vést plané ﬁeãi (idle talks) ba
dokonce i meditace, pokud by byla na úkor plnûní povinností v povolání.
Jediné, co nezavrhovali, ale pﬁímo podporovali, bylo vzdûlání a studium (a to nejen teologie, ale i
dal‰ích vûd). Neobyãejnû vysoké hodnocení ãasu nachází Weber ve v‰ech spisech puritánÛ, zejména
v obsáhlém spisu nejúspû‰nûj‰ího kazatele Richarda Baxtera (1615-1691) „Vûãné odpoãinutí svat˘ch“
(Saints‘ everlasting rest). Vûãné odpoãinutí je svat˘m - tak si v biblickém slova smyslu ﬁíkali pﬁichystáno na onom svûtû, na zemi v‰ak svat˘ musí na zabezpeãení té milosti „vykonávat dílo toho,
kter˘ ho poslal, dokud je den“.
A zde jsme u dal‰ího klíãového bodu. Je vám moÏná známo Kalvínovo uãení o „dvojím pﬁedurãení“,
tj. Ïe v‰evûdoucí BÛh nûkteré lidi pﬁedurãil ke spáse jiné k zatracení. Toto kontroverzní uãení se dá
vyvodit z interpretace mnoha biblick˘ch míst (napﬁ. Mat 22,14, ¤ 8,28-30). Tímto uãením se tu
zab˘vat nebudeme; i mnoho kalvinistÛ se ho nedrÏelo, ale je jisté, Ïe mûlo vliv na morálku zejména
puritánÛ. JistûÏe kaÏd˘ z nich vûﬁil, Ïe on je osobnû vyvolen (personal elected), ale v poctivém plnûní
svého povolání vidûli potvrzení svého vyvolení, stejnû jako u lenocha vidûli znamení, Ïe z milosti BoÏí
vypadl. Luther by v tom patrnû vidûl „skutkaﬁení“, podle nûj jistota spasení spoãívala ve víﬁe v BoÏí
milost (sola fide, sola gratia). Tento problém u katolíkÛ nebyl, tam jistotu spasení zabezpeãovala
církev sv˘mi svátostmi a rozhﬁe‰ením, které udûlovala. Tak se stalo, Ïe puritáni vidûli v tom, Ïe se jim
v povolání daﬁí, potvrzení svého vyvolení. Odtud pak pochází my‰lenka, Ïe pokud BÛh nûkomu ukáÏe,
jak dûlat (a vydûlat) více, je povinen to udûlat, jinak je lenoch, kter˘ pohrdá BoÏí milostí.
Tak do‰lo i k novému pohledu na bohatství. Jeho nebezpeãí nespatﬁovali v nûm samém, n˘brÏ v tom,
Ïe vede k zahálãivému a rozmaﬁilému Ïivotu. Jejich v˘pady proti „mamonáﬁÛm“ se t˘kaly tûch, kteﬁí
získali majetky bez práce, dûdictvím, nebo pﬁíslu‰ností k nûjakému privilegovanému stavu, nikoli
tûch, kteﬁí rozmnoÏili své jmûní vlastní prací. Ale i ten, kdo se domohl jakkoli velkého jmûní, nesmûl
ho pouÏívat ke svému pohodlí, musel pracovat dál stejnû neúnavnû. Ke svému majetku se nemûl chovat
jako vlastník (owner), ale jako správce (keeper). Získané peníze vracel zpátky do svého byznysu a
rodina Ïila dál velmi skromnû. V˘razem toho bylo, Ïe pﬁísnû oddûlili úãetnictví podniku od vlastní
domácnosti.
Pracovat pro sebe by pro nû bylo nejvût‰ím modláﬁstvím. Oni na majetku nelpûli. Pracovali kvÛli
svému spasení. Z pohledu okolí v‰ak pﬁevrátili pohled na smysl práce. OdjakÏiva platilo, Ïe ãlovûk
pracuje, aby Ïil. Oni Ïili, aby pracovali.
Max Weber netvrdí, Ïe byli jedinou pﬁíãinou vzniku kapitalistického podnikání, n˘brÏ Ïe vytvoﬁili
duchovní prostﬁedí, které bylo vzniku kapitalismu velmi pﬁíznivé. NáboÏensk˘ duch postupem doby
vyprchal, ale forma se udrÏela a zpÛsobila prudk˘ hospodáﬁsk˘ náskok zemí, v nichÏ kalvíni
asketického typu Ïili.
Jan Kozlík - M‰eno 10.2.2012
(Jan Kozlík studoval v letech 1968-1972 Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu, z které
byl pro svÛj etick˘ postoj vylouãen. Byl jedním z mluvãích Charty 77. V roce 1992 byl posledním
ãeskoslovensk˘m policejním prefektem. Od listopadu 2011 je v dÛchodu. Napsal pﬁedmluvu, ke knize
¤etûz bláznÛ, která v tûchto dnech vy‰la v Praze.)
***

Velikonoãní koncert v kostele sv. Pavla

V evangelickém kostele sv. Pavla se konal na Kvûtnou nedûli jiÏ tradiãní koncert torontského Collegia Musica. Letos jsme mohli sly‰et hudbu J. S. Bacha, F. Chopina a Antonína Dvoﬁáka.
Jako host zahrál i místní faráﬁ Ladislav P. Kozák na fujaru (uprostﬁed), vlevo Jolanta Bieniek - housle, vpravo Andrej Pevn˘ - saxofón, harmonium a klavír.
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Kladensk˘ Sokol
(nûco pro Milánka)
Pﬁed nûkolika dny se mi dostal do ruky email adresovan˘ na‰emu mimoﬁádnû úspû‰nému
podnikateli, Milanu Kroupovi - ‘Milánkovi’ v titulu ãlánku. Odesilatelem emailu je uveden
‘jichaj’, kter˘ má ‘Milánka’ zﬁejmû rád (my taky). âlánek pojednává o zaloÏení sokolské jednoty
na Kladnû (KroupÛv kraj) v roce 1869 (v témÏe roce byla zaloÏena jednota i v Novém Stra‰ecí)
a protoÏe koncem dubna budeme v Torontu oslavovat Ïivot velkého sokola, Jana Waldaufa a za
nûkolik mûsícÛ bude v Praze v‰esokolsk˘ slet, dovolíme se ãlánek “KLADENSKY SOKOL - nûco
pro Milánka” pﬁetisknout.
·edesátá léta 19. století pﬁinesla v na‰em prostﬁedí mimoﬁádn˘ rozvoj spolkové ãinnosti. âe‰i se
postupnû vzpamatovali z tuhého bachovského absolutismu, legislativa rakouské ﬁí‰e zahrnula
nûkteré z poÏadavkÛ liberálního hnutí roku 1848, konsolidovala se politická reprezentace. To v‰e
vedlo k pozoruhodn˘m zmûnám a uvolnûní spoleãensk˘ch pomûrÛ. Na poãátku 60. let kulminovalo
tvÛrãí úsilí májovcÛ, pﬁedstavitelÛ nové vlny ãeské literatury, roku 1861 zaãaly vycházet Národní
listy, úplnû nov˘ typ politick˘ch novin veden˘ch Juliem Grégrem, byla zaloÏena Mû‰Èanská
beseda, Prozatímní divadlo - a urãit˘m vyvrcholením národnostních snah bylo poloÏení základního
kamene Národního divadla v roce 1868.

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!
II. krajský sokolský slet, rok 1930, řazení před průvodem
(foto: archiv Sokolské župy Budečské).

V této dobû také vznikají nûkteré v˘znamné, rozsahem své ãlenské základny pro Ïivot ãeské
spoleãnosti zásadní spolky - a jedním z nich byl 16. února 1862 tûlocviãn˘ spolek Sokol. U jeho
zrodu stáli pﬁedev‰ím kritik a estetik Miroslav Tyr‰ a podnikatel Jindﬁich Fügner (autorem návrhu
stanov Sokola byl mimochodem zmiÀovan˘ Julius Grégr). Pﬁedev‰ím Tyr‰ byl autorem vût‰iny
zásad, které v organizaci pﬁeãkaly prakticky dodnes - zdÛrazÀoval antick˘ ideál kalokagathie
(spojení fyzické a du‰evní krásy), kladl dÛraz na mravní principy, smysl pro ãest a spravedlnost.
Masové roz‰íﬁení Sokola umoÏnilo aÏ pﬁijetí shromaÏìovacího zákona v roce 1867. Ve mûstech,
mûsteãkách i vesnicích mimo Prahu zaãaly postupnû vznikat sokolské jednoty, které se organizovaly
do vy‰‰ích správních celkÛ zvan˘ch Ïupy. Jednou z prvních (a vÛbec první v regionu)
mimopraÏsk˘ch jednot byla sokolská jednota v Kladnû, která vznikla v roce 1869 (ve stejném roce
byla zaloÏena i jednota v Novém Stra‰ecí). Tradice organizovaného pÛsobení Sokola v Kladnû
v‰ak byla pﬁeru‰ena, kdyÏ v roce 1877 rakousko-uherské úﬁady kladenskou jednotu (stejnû jako
mnohé dal‰í) zakázaly. Svého obnovení se doãkala aÏ o ‰est let pozdûji (1883).
Rozvoj kladenské jednoty v˘raznû poznamenal tváﬁ Kladna. Roku 1895 byla zahájena stavba
sokolovny, kde 5. 9. 1897 do‰lo k zaloÏení nové sokolské Ïupy zvané Budeãská. Kladenská
jednota pÛvodnû náleÏela k Ïupû Podbûlohorské, rozmach organizace si nicménû vyÏádal zmûnu.
První roãenka novû vzniklé Ïupy popisuje její zaloÏení takto: „Bratﬁi kladen‰tí navrhli rozdûlení
Ïupy Podbûlohorské. Novû vzniklá Ïupa se pÛvodnû mûla jmenovat Libu‰ina, s odÛvodnûním, Ïe
nedaleko stával hrad knûÏny Libu‰e.“ Nakonec se ale s odkazem na hradi‰tû, kde se mûl vzdûlávat
patron ãeské zemû svat˘ Václav, ujal název Budeãská. Jejím prvním starostou se stal znám˘
kladensk˘ advokát Josef Kochánek.
Do ãela kladenské jednoty se roku 1898 dostal kladensk˘ starosta Ignác Hajn, kter˘ ve funkci
vydrÏel aÏ do zákazu Sokola bûhem nacistické okupace âeskoslovenska. Právû Hajnovo postavení
starosty jednoty nepochybnû napomohlo jejímu rozkvûtu. V roce 1902 tak napﬁíklad vznikl
jezdeck˘ odbor jednoty, jenÏ funguje dodnes.
V mûsících, kdy se rodila samostatná âeskoslovenská republika, Sokol v˘raznû napomohl jako
pohotovostní „branná síla“, do jisté míry nahrazoval vojsko. Mnozí ãlenové z Kladna ãi pﬁilehl˘ch
obcí byli napﬁíklad vyzváni k úãasti v prezidentské gardû a slouÏili nûjak˘ ãas na PraÏském hradû.
Od roku 1920 získávají jasné obrysy plány na stavbu kladenského sleti‰tû. Jeho v˘stavba byla
zahájena v roce 1921, probíhala pak na etapy v podstatû po celá 20. léta. V letech 1928-29 se
sokolové zaslouÏili o v˘stavbu moderního kina vedle sokolovny. Se Sokolem byla spojena ﬁada
v˘znamn˘ch osobností regionu - mimo zmiÀovaného Hajna tﬁeba hnidousk˘ ﬁídící uãitel Adolf
KoÏí‰ek, F. Rössler a dal‰í. Mimochodem, ãestn˘m ãlenem TJ Sokol Kladno je spisovatel Alois
Jirásek.
Ve 30. letech na Kladensku v podstatû nebylo obce, kde by neexistovala sokolská jednota ãi
sloÏka. Sokol se v˘raznû podílel i na kulturním Ïivotû regionu, poﬁádal dûtské tábory, závody,
divadelní pﬁedstavení. Tento rozmach zastavila nacistická okupace. V roce 1940 obsadili Nûmci
kladenskou sokolovnu a zﬁídili v ní vûzení odbojáﬁÛ. Sokolové pak krátce cviãili v Lidovém domû,
nakonec v‰ak nacistick˘ reÏim organizaci úplnû zakázal. ¤ada SokolÛ se zapojila do odbojového
hnutí, 1212 jich bylo za války popraveno, více jak deset tisíc vûznûno a muãeno.
Po válce do‰lo na krátkou dobu k obnovení Sokola, po únoru 1948 v‰ak komunisté jeho ãinnost
zakázali. Na dlouhá léta nastala v dûjinách Sokola pauza, aÏ v roce 1990 byl obnoven ve snaze
navázat na pﬁedváleãnou tradici. V regionu se podaﬁilo obnovit nejen samotnou kladenskou
jednotu, ale i Budeãskou Ïupu, dodnes v rámci Sokola jednu z nejaktivnûj‰ích. Sokolská Ïupa
Budeãská dnes sdruÏuje 23 jednot a má cca 3500 ãlenÛ.
(jã)
***

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Flowers of Mystic Rebirth

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net

E-mail
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Vzdálené je na hony, stavût veﬁejné domy
Zatímco premiér Harper vyjednává v Tokiu roz‰íﬁení
kanadského v˘vozu do Japonska, a podílí se na konferenci
vÛdcÛ svûta v severokorejském Soulu - jak uhlídat teroristy
od atomové bombiãky - ontarij‰tí liberální soudci se zab˘vají
prostituci a dláÏdí cestu k legalizaci veﬁejn˘ch domÛ,
lidovû zvan˘ch bordely.
Je na pováÏenou, a stojí za úvahu, jak konzervativní vláda
usiluje o ha‰ení bordelÛ a liberálové tento (bordel) perverznû
legalizují prostﬁednictví soudních zákrut.
Pﬁiznávám, Ïe bych se tomuto kontrastu mezi politikou
vylep‰ování a kaÏení svûta radûji vyhnul; ale je nabíledni,
Ïe málokdo rozumí mezinárodnímu obchodu a úsilí o
globální bezpeãnost, zatímco si kaÏd˘ myslí Ïe rozumí
sexu ve v‰ech rozmanit˘ch podobách jaké si lidstvo
vymyslelo.
Úsloví, Ïe prostituce je nejstar‰í obchod, je pravdivé; dle
kanadského zákona je prodej sexuálních sluÏeb a platba za
tyto sluÏby legální aktivita podléhající daÀové povinnosti;
ale na rozdíl od jin˘ch sluÏeb, prostitutka nesmí oslovit
zákazníka a nabídnout tyto sluÏby na veﬁejnosti. Kanadské
puritánství, které prostituci potírá, se skr˘vá za pokrytectví
a chce ji teì chce schovat do bordelu - kde jsou zákazníci
i prostitutka v bezpeãí a v pohodlí.
Vzpomínám na první setkání s organizovanou prostituci
v mûsteãku Nussdorf, v uprchlickém táboﬁe v Rakousku.
Kdosi z uprchlíkÛ ve fluchtlingu, objevil domek s ãervenou
lucernou nad vchodem, a pouãil nás, Ïe je to místní bordel
a ãervená lucerna rozsvícená, znamená „Vejdi!“, a zhasnutá
znamená, Ïe sexuální pracovnice je zaneprázdnûná. Pro
nás, uprchlíky z âeskoslovenska, to byla exotická novina,
a kdykoliv jsme my chlapi projíÏdûli kolem, vÏdy nûkdo
prohodil, kdyÏ svûtlo svítilo: „Dnes by to ‰lo.“ Nepamatuji,
Ïe by nûkdo na‰etﬁil a prostitutku nav‰tívil, ale byl to první
stín svobody.
Tedy kanadská prostitutka dosud nemohla takto inzerovat

svou nabídku a ukájet poptávku - a to bude moci neb
liberální pﬁístup ke komerci - Ïe kaÏd˘ mÛÏe provádût svou
profesi v relativní pohodû a bez omezení - je základní prvek
svobody a stejn˘ pro truhláﬁe, doktora i prostitutku.
Ontarijská veﬁejnost je náleÏitû rozlícená; ne proto, Ïe
prostituce je nejstar‰í obchod, ale protoÏe nikdo; ani ten
prasák prostitutku vyhledávající, nechce mít veﬁejn˘ dÛm
ve svém sousedství. Nejsme totiÏ tak tolerantní jako jsou
Raku‰ané, kteﬁí domek s ãervenou lucernou sná‰ejí.
Kanadská prostituce se zpravidla smlouva i koná v
automobilu; moÏná dnes, kdyÏ se auta zmen‰ily, toto
vyÏaduje schopnosti spí‰e akrobatické neÏ erotické, ale
dﬁíve to tak b˘valo bûÏné, i kdyÏ policie hlídala.
MÛj svobodn˘ soused Stephan mi vyprávûl historku: byl
dusn˘ podveãer, byl jsem sám a touha po Ïenské spoleãnosti
mne zahnala na roh ulice Durham, kde prostitutky postávaly
a ãekaly na klienta. Zajel jsem tam, spustil ok˘nko, dívka
pﬁistoupila k ok˘nku a smlouvali jsme cenu; kdyÏ jsem ji
pﬁedal peníze a ona otevﬁela dveﬁe do auta, ze stínu vylítli
tﬁi chlapi, vytáhli mne z auta a byl jsem zatãen za smlouvání
prostituce a odvezli mne do vûzení.
·tefan z tohoto pﬁestupku vyklouzl s pokutou a pﬁíkazem
zúãastnit se tﬁídenního ‰kolení o nebezpeãí nákazy pohlavní
chorobou.
Jak ﬁíká mÛj oblíben˘ komisaﬁ Barney Miller: „Kdyby lidí
prostituci nechtûli, tak by nebyla.“
Leã pochybuji, Ïe jsme dost liberální, abychom tolerovali
ãervenou lucernu pﬁed veﬁejn˘m domem s erotick˘mi
sluÏbami, a jsem za to vdûãn˘.
Premiér Harper ontarijsk˘m liberálÛm vzkázal ze Soulu,
Ïe se na tento poãinek konzervativní vláda podívá zblízka,
tedy jak bordely zatrhnout, a to je jeden z ãetn˘ch dÛvodÛ
proã volit konzervativce, kteﬁí se soustavnû snaÏí pÛsobit
proti bordelu v‰eho druhu a rozmanit˘ch pﬁíchutí.
Ross Firla - Sudbury
***
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Slíben˘ dodatek k textu
Povídání na konci textu Obrana pesimistova (Satellite
ã. 5) konãí vûtou: Mohl bych také dodat nûco
radostnûj‰ího, ale to snad aÏ nûkdy pﬁí‰tû.
Dodávám tedy. Na rozdíl od oné Obrany vrátím se
nazpût daleko pﬁed rok 1968 aÏ k mému narození. UÏ
jsem se o tom nejednou zmínil, Ïe to datum povaÏuji za
‰Èastné. NeboÈ: Okupaci jsem proÏil jako dítû v
neÏidovské rodinû, bez újmy na zdraví. Léta padesátá
pak ve vûku ne pﬁíli‰ vhodném k protistátní ãinnosti,
moje rodina sice byla nekomunistická, ale proÏívající
nov˘ ﬁád jen pasivnû, aã i to ale staãilo k tomu, abych
dva roky si musel poãkat na pﬁijetí na fakultu. Strávil
jsem je v podniku, kde jsem se nepﬁetrhnul a uÏil si i
ﬁadu zábavn˘ch chvil. Oblevu ‰edesát˘ch let jsem
proÏíval s nad‰ením, stejnû tak PraÏské jaro a kdyÏ
bylo po v‰em, na‰e emigrace probûhla snadno.
Neponechal jsem nic náhodû a tak jsem ihned mohl v
Kanadû pokraãovat ve svém oboru. Tato veliká zemû
nás pﬁijala náramnû a dodnes jsme jí za to vdûãni. Na
tom nic nemûní ani obsah oné Obrany pesimistovy.
Zaãali jsme Ïít podle onoho kaÏd˘ svého ‰tûstí strÛjcem.
Podívali se trochu do svûta. A já pak, díky jisté pﬁízni
redakãní rady ãasopisu Západ, od roku 1979 jsem se
mohl i bavit svou grafomanií, zda dobrou nebo pokleslou,
neodvaÏuji se posuzovat, to je na ãtenáﬁi.
Navzdory chabé genetice, ale díky moderní lékaﬁské
vûdû, doÏil jsem se zatím vûku, jak˘ m˘m rodiãÛm,
bohuÏel, dopﬁán nebyl. Ve vûznicích kanadsk˘ch jsem
strávil nûco ãasu, nikoli ale jako vûzeÀ. Vnouãátka jsou
milá, jedno je chlapec a tak snad o pokraãování rodu je
postaráno. Myslím, Ïe mnoho pravdy je na pﬁísloví ...
Nikdy není tak zle, aby nemohlo b˘t hÛﬁ. Otázka je jak
moc hÛﬁ a jak ãasto.
To mi sdûlí budoucnost, budu-li schopen jí vnímat do
posledního dne pobytu na svûtû.
Tak jsem tedy splnil svÛj slib stran té trochy
radostnûj‰ího.
Vladimír Cícha -Vancouver
***

novû otevﬁené

kadeﬁnictví
v jiÏním Etobicoke na Lakeshore
(mezi Kipling a Brown‘s Line)
Parkování zdarma nebo TTC

Otevﬁeno: úter˘-sobota, 9-19
Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í

Karin Waldstein

S tímto kupónem
je 20 % sleva.

Hockey/Soccer

April 5, 2012

11

jsme se aÏ po pﬁíchodu trenéra Kirk Mullera po Nechce se v‰ak oholit a pokud by Philadelphia
Vánocích. Na podzim jsme nemûli tolik sebevûdomí, postoupila daleko bude to jen dobﬁe. Pr˘ uÏ mu to
nevûﬁili jsme si, nedaﬁilo se nám a sebevûdomí ‰lo tolik ani neroste.
Toronto-Carolina 0:3 (0:2, 0:1, 0.0)
Pavel Kubina, kter˘ pﬁi této brance asistoval
V roce 1984, kdy majitelem Toronta Maple Leafs dolÛ. V‰echno se na nás sesypalo. Po v˘mûnû
vzpomínal
na to, jak v Torontu tﬁi roky hrál. Teì jiÏ
byl legendární Harold Ballard a trenérem muÏstva
je tﬁi roky z Toronta pryã, ale stále tu má hodnû
Mike Nykoluk se hrála NHL na 80 zápasÛ. Deset kol
znám˘ch. Letos má Philadelphia úãast v Stanley
pﬁed koncem byli hráãi domácího t˘mu naprosto ve
Cupu jistou, podobnû jako vloni Tampa Bay, kde
stejné situaci jako v úter˘ v Torontu. Museli vyhrát.
hrál. Pﬁed rokem Tampa narazila na Pittsburgh a
Tehdy se v‰ak hrálo na remízy a v rozhodujícím
vypadá to, Ïe se letos pro Pavla Kubinu bude
zápase byl stav utkání 3:3. Nikdo v Maple Leaf
situace opakovat. Pittsburgh teì hraje skvûl˘ hokej
Gardens nevûﬁil v postup domácích Leafs, snad jen
a série by mûla charakter derby, protoÏe z
trenér kouﬁící doutníky Mike Nykoluk. Remíza
Pittsburghu do Philadelphie to není zas tak daleko.
nestaãila k teoretickému postupu a tak Nykoluk v
K tradu do Philadelphie ﬁíká, Ïe je rád, protoÏe má
tomto utkání odvolal brankáﬁe a poslal do útoku
pﬁíleÏitost hrát s Jágrem, Voráãkem a Meszaro‰em.
‰estého útoãníka Miroslava Fryãera a ten pÛl minuty
Obzvlá‰tû hrát v t˘mu s Jaromírem Jágrem je
pﬁe koncem zápasu vstﬁelil vítûznou branku. Toronto
záÏitkem, protoÏe pﬁi tréninku radí mlad‰ím hráãÛm,
tak Ïilo je‰tû nûkolik dnÛ. Pﬁesn˘m opakem byl
co mají dûlat. Navíc neustále na sobû pracuje, dává
úterní zápas v Torontu proti Carolinû. Aãkoliv
si zátûÏ nejen po kaÏdém tréninku, ale i po zápase.
Toronto mûlo je‰tû matematickou ‰anci postupu,

NHL: Dokonáno jest

muÏstvo nemûlo nejmen‰í motivaci. Hrálo
odevzdanû. Do zápasu ani nenastoupil pro zranûní
brankáﬁ James Reimer a brankáﬁ Jonas Gustavsson
inkasoval v první tﬁetinû dvû branky a po 37 vteﬁinách
v druhém dûjství dal‰í gól. A tak se na ledû objevil
tﬁetí gólman Fin Jussi Rynnas a ten za svá záda
nepustil jiÏ ani jeden puk. Utkání se skonãilo tak, jak
to bylo na ukazateli skóre v první minutû druhé
tﬁetiny 0:3. Na rozdíl od svého pﬁedchÛdce trenéra
Nykoluka, trenér Randy Carlyle prohlásil, Ïe ho
nezajímaly teorie, ale jak muÏstvo pracuje s pukem.
V˘sledek byl stejn˘ jako v roce 1984. Toronto i letos
nepostupuje do Stanely Cupua a to po sedmé za
sebou, aãkoliv generální manaÏér Brian Burke
sebevûdomû prohla‰oval, Ïe má pûtilet˘ plán, jak
Maple Leafs získají Stanley Cup.
Ponûkud jiná byla situace v ‰atnû Caroliny. Jiﬁí
Tlust˘, kter˘ strávil na ledû pﬁes 16 minut a zaãínal
právû v Torontu k tomu ﬁíká: „Utkání s Torontem
jsou pro mne svátkem. Byl jsem zde draftován,
Toronto mnû dalo ‰anci, tady se mi otevﬁely dveﬁe
do NHL. ProÏil jsem zde dva a pÛl roku, ale Carolinû
mám hodnû ãasu na ledû. ·koda jen, Ïe nemáme
jiÏ moc velkou ‰anci na to dostat se do play-off.
Hodnû jsme ztratili na zaãátku sezóny a zlep‰ili

TRENÉR RANDY CARLYLE

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

JIŘÍ TLUSTÝ
trenéra jsme zaãali hrát jin˘m systémem. Kirk Muller
mi dává hodnû pﬁíleÏitostí. Zatím nepﬁem˘‰lím o
tom, co bude po sezónû. MÛÏe se stát nûco
nepﬁedvídaného, nûjaké zranûní. Pokud by nevy‰lo
play-off a pozvali mne do národního muÏstva, tak
bych to uvítal. Kdo by ne‰el. Je‰tû jsem na MS
nebyl. Tomá‰ Plekanec je mimo play-off, to je
obrovsk˘ patriot. Zﬁejmû i Ondra Pavelec, pokud
nepostoupí Winnipeg. Ale zatím se na nic netû‰ím.
Musím se domluvit s Carolinou. Nemám zatím
smlouvu pro pﬁí‰tí rok a nechci nic pokazit. Nerad
bych se tﬁeba zranil, protoÏe je to mÛj nejlep‰í rok.
JAKUB VORÁČEK VYPOMÁHÁ V OBRANĚ
Tento rok byl dobr˘, protoÏe se mi vyhnula zranûní.
Tûlo mne poslouchá a to je to nejdÛleÏitûj‰í.“
Pﬁi tom si na nic nehraje a je skromn˘. O druhém
***
ãeském spoluhráãi Jakubu Voráãkovi ﬁíká, Ïe je
skvûl˘ bruslaﬁ, kter˘ umí zakonãit, mÛÏe udûlat za
Toronto-Philadelphia 1:7 (1:2, 0:2. 0:3) sezónu sedmdesát ãi osmdesát bodÛ a má pﬁed
KdyÏ v 48. minutû Pavel Kubina v obranû vybojoval sebou skvûlou hokejovou budoucnost.
Dodejme jen, Ïe Jaromír Jágr zaznamenal v
puk nahrál ho Jaromíru Jágrovi a ten na jeden dotek
pﬁekﬁíÏil z pravého kﬁídla na levé, kde byl Jakub torontském utkání tﬁi asistence, Jakub Voráãek
Voráãek, kter˘ rozvlnil síÈku za zády ne‰Èastného branku a asistenci a Pavel Kubina jednu asistenci.
Ale‰ Bﬁezina - Toronto
finského brankáﬁe Jussi Rynnase v brance Toronta,
***
mûli diváci v Air Canada Centre pocit jako, Ïe se

âeská koncovka

ãas vrátil o deset let zpátky. Tehdy hrálo v NHL pﬁes
sto ãesk˘ch a slovensk˘ch hráãÛ. Dnes je
Philadelphie s tﬁemi âechy v˘jimkou a snad poprvé
se na jedné brance podíleli v‰ichni tﬁi. Dal‰ím
dÛvodem je, Ïe dvû pravá kﬁídla Jakub Voráãek a
Jaromír Jágr se tak ãasto spolu na ledû nepotkávají.
Autor branky Jakub Voráãek pﬁiznává, Ïe se to, aby
byli v zápisu o utkání u jedné branky tﬁi âe‰i tak
ãasto nestává. Dokonce pr˘ na stﬁídaãce nûkdo
volal na trenéra, Ïe se tohle stává, kdyÏ pustí tﬁi
âechy na led. Jak Jakub Voráãek, tak Pavel Kubina
se tû‰í na play-offs. Teoreticky by mohla
Philadelphie pﬁedstihnout je‰tû New York, ale
pravdûpodobnûj‰í je, Ïe bude hrát s Pittsburghem.
ZáleÏí na tom jestli bude mít Philadelphia v˘hodu
domácího ledu. Utkání v Torontu pﬁed nûkolika dny
‰lo aÏ do samostatn˘ch nájezdÛ. Jakub Voráãek
ﬁíká, Ïe zápasy, kdy druhému t˘mu jiÏ o nic nejde
jsou v‰ak hor‰í, ale tentokrát se to nepotvrdilo. K
pohodû v t˘mu patﬁí to, Ïe se Jaromíru Jágrovi daﬁí
a má skvûlou sezónu. Pro Jakuba Voráãka to bude
teprve druhé play-offs a to první mûlo jepiãí trvání.
Dodává, Ïe se tû‰í na první vítûzství ve Stanley
Cupu, ale jiÏ nyní se Jakub Voráãek, jak je ve
Stanley Cupu zvykem, neholí a má del‰í vlasy.

Liberec do ãela
Vyvrcholením 22. kola bylo derby v Edenu ve
kterém nakonec Slavia hrála se Spartou 1:1.
Fotbalisté Slavie byli velmi blízko k vítûzství nad
Spartou. Latkovou brankou vedli, Letenské v‰ak
znovu zachránil mladík Pﬁikryl a vyrovnal na
koneãn˘ch 1:1 v 75. minutû. Sparta tak znovu
ztratila body v boji o titul, Slavia ãeká na v˘hru v
derby jiÏ sedm zápasÛ. Ostatní v˘sledky 22. kola:
PlzeÀ-Budûjovice 4:0, Teplice-Olomouc 3:1, ÎiÏkovJablonec 4:2, Hradec-Ml.Boleslav 2:0, SlováckoOstrava 1:0, Liberec-Bohemians 1905 3:0, PﬁíbramDukla 2:2.
Fotbalisté Sparty spáchali je‰tû pﬁed oãekávan˘m
‰lágrem jara v Liberci harakiri a v duelu 23. ligového
kola doma podlehli Pﬁíbrami 0:2. Není to Apríl,
Stﬁedoãe‰i v lize poprvé dobyli Letnou a Spartu to
stálo vedení v tabulce. Branky: 38. ·lapák, 63.
Koukal. 8106 divákÛ. Jasnû Ïe Liberec ‰anci
nepustil. Sparta mu ji pﬁíbramskou blamáÏí nabídla
a on ji ve veãerním duelu na praÏské Julisce vyuÏil.
Rychl˘m gólem Rilkeho a jistící trefou ·tajnera
pﬁipravil Dukle první jarní prohru 1:2 a díky zisku tﬁí
bodÛ se dostal v ligové tabulce na první pﬁíãku.

Zatím s dvoubodov˘m náskokem na HﬁebíkÛv t˘m,
ale kdo ví, co bude za t˘den. To je totiÏ pod
Je‰tûdem na programu ‰lágr fotbalového jara, v
nûmÏ nov˘ ligov˘ leader hostí právû Spartu. Ostatní
v˘sledky 23. kola: Olomouc-Slavia 1:0, BudûjoviceHradec 1:0, Boleslav-Teplice 0:1, BohemiansÎiÏkov 1:2.
***

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

23
23
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
23

16 4 3 54:25
16 2 5 40:19
13 4 5 52:31
11 5 7 37:28
10 6 7 46:28
10 6 7 26:24
10 5 8 34:34
8 8 7 31:25
9 3 11 22:27
7 6 10 17:26
5 10 8 18:25
5 8 10 25:41
7 8 8 26:28
5 5 13 17:41
3 6 13 17:35
4 2 17 18:43

52
50
43
38
36
36
35
32
30
27
25
23
20
20
15
14

Slovenská CorgoÀ liga
23. kolo: Trnava-Dun. Streda 3:0, Bystrica-Nitra
1:1, Slovan-Trenãín 2:2, Zl. Moravce-RuÏomberok
3:5, Senica-Pre‰ov 0:0, Îilina-Ko‰ice 1:0.
19. kolo (dohrávka 27.3): Bystrica-Trnava 0:3,
Ko‰ice-Trenãín 1:2, RuÏomberok-Senica 0:1, NitraSlovan 0:1, Dun. Streda-Pre‰ov 0:0, Zl. MoravceÎilina 1:1.
24. kolo: Slovan-Senica 2:2, Ko‰ice-Trnava 0:1,
Pre‰ov-Îilina 1:1, Dun. Streda-Bystrica 1:2, NitraZl. Moravce 1:0, Trenãín-RuÏomberok 2:1.
***

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

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

13 8 3 38:22
13 7 4 37:25
13 6 5 31:19
11 9 4 32:18
9 7 8 26:27
8 8 8 32:26
7 9 8 32:34
6 11 7 23:25
8 5 11 31:34
6 6 12 22:31
3 9 12 11:27
4 1 19 13:40

47
46
45
42
34
32
30
29
29
24
18
13

Hokejová play-offs
V rozhodujícím sedmém ãtvrtfinálovém utkání porazily
Pardubice v prodlouÏení Vítkovice 5:4. Semifinálová série
mezi Pardubicemi a Libercem mûla v prvních ãtyﬁech
utkání vyrovnan˘ prÛbûh. Nejprve v Pardubicích vyhrál
Liberec 5:3, pak pro zmûnu domácí 4:2. TotéÏ se opakovalo
v Liberci, kde nejprve vyhrál Liberec 2:1, ale pak prohrál
1:3. Teprve páté utkání vyznûlo jednoznaãnû pro Pardubice
8:1. Stav série je 3:2 na zápasy pro Pardubice.
Senzací je brnûnská Kometa, která nejprve v pﬁedkole
zdolala Kladno 3:0 na zápasy, pak 4:2 Spartu a vyhrála i
první tﬁi zápasy nad Plzní nejprve 4:3 v Plzni a pak dvakrát
1:0. Teprve ve ãtvrtém zápase doma prohrála 2:3. Brno se
opírá o skvûlého brankáﬁe Jirího Trvaje. Stav série je 3:1
na zápasy pro Brno.
***
Slovenské semifinále: Ko‰ice-Zvolen 7:4, 6:2, 6:1 a 5:3.
Celkovû 4:0.
Slovan-Trenãín 5:4 pp, 6:4, 6:2 a 4:3. Celkovû 4:0.
Finálová série Ko‰ice-Slovan se zaãne 8. dubna v Ko‰icích.
***

Tﬁi hospody v centru Toronta
Na pípû padesát evropsk˘ch piv
Danforth Ave.

mezi nimi

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

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

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

Toto ãíslo bylo dáno

Town Crier Pub

Village Idiot Pub

Sin&Redemption

do tiskárny
2. 4. 2012 ve 3:00

115 John St.

126 McCaul St.

136 McCaul St.

poblíÏ Queen St. W.

poblíÏ Dundas W.
Toronto, Ontario M5T 1W2

poblíÏ Dundas W.
Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca
www.villageidiotpub.ca

Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca
www.sinandredemption.com
***

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
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Uzávûrka: 10. 4. 2012
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Tel.: 416/204-9502
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TASR naletela na prvoaprílov˘ Ïart portálu MF Dnes
Bratislava-sme- Miroslava Kernová, nedeºa
1. apríla 2012 19:52 - ·tátom platená Tlaãová
agentúra SR s plnou váÏnosÈou prebrala
správu ãeského portálu idnes.cz o tom, Ïe
hora ¤íp - jeden zo symbolov ãeského národa
- tisíc rokov stála bez pohybu nepohnutá,
teraz ale klesá “závratnou r˘chlosÈou.”
Editorom sa nezdal podozriv˘ neuveriteºn˘
obsah správy, dátum jej vydania, ãi na prv˘
pohºad ironická viedeoreportáÏ. Správu
preloÏili a vydali v rámci svojho servisu.
Prvoaprílové Ïartíky vym˘‰ºajú mnohé
spravodajské portály. VymyslieÈ správu, ktorá
nie je na prv˘ pohºad nezmyslom a zároveÀ
má aj istú dávku vtipu a zveliãenia, nie je
jednoduché. MF Dnes sa to tento rok podarilo
- má svoju “prominentnú” obeÈ - slovenskú
‰tátom platenú agentúru, ktorej servis preberá
veºká ãasÈ médií.
TASR zjavne informácia o pohybe hory
¤íp nadchla a ãlánok Geologové varují:
Nestabilní podloÏí niãí horu ¤íp s plnou
váÏnosÈou bez ak˘chkoºvek pochybností
vydala vo svojom zahraniãnom servise 1.
apríla o pribliÏne 17:20. K prekladu doloÏila
aj vlastné podrobnosti o mytologickej hore
¤íp.
Novinár TASR si nev‰imol nielen dátum,

zjavnú nadsázku, sprievodné vtipné video a
ani to, Ïe je v ‰peciálnej sekcii správ “âesko
snese v‰ecko”, kde je aj ãlánok o zatepºovaní
Chrámu svätého Víta polystyrénov˘mi
doskami od rovnakého autora Jaroslava
Baìuru. Oãi mu neotvorila ani diskusia pod
ãlánkom, kde sa rozoberá, ãi Ïartík je alebo
nie je dostatoãne vtipn˘.
Redaktorovi, ktor˘ ãlánok prekladal, sa
dokonca nezdali podozrivé ani mená
osloven˘ch odborníkov a novinárov ako
geológ Michal KofroÀ, redaktor Vladimír
Cirkus, ãi záver, Ïe kopec sa nakoniec
rozpadne na dve ãasti, ktoré budú pripomínaÈ
“dvû pÛlky.”
Túto správu TASR prebral spravodajsk˘
portál Markízy tvnoviny.sk:
Po hodine a pol sa agentúra spamätala a
vydala správu e‰te raz aj s upozornením, Ïe
ide “o prvoaprílov˘ Ïart zo strany ãeského
servera iDnes.cz”. Správa TASR si v‰ak uÏ
Ïila svojim Ïivotom. Prebrali ju napríklad:
spravodajsk˘ portál televízie Markíza
tvnoviny.sk, Topky.sk. Okrem TASR naletel
aj spravodajsk˘ portál Pravdy, ktor˘ zaradil
ãlánok idnes.cz do svojho súhrnu správ z
âiech.
***

PASE OVâÁK OVCE NA ZELENÉ LOUCE
Pase ovãák ovce na zelené louce. Najednou,
co to? Po horské cestû pﬁijíÏdí bavorák a za
ním se táhnou oblaka prachu. Za volantem
sedí mlad˘ muÏ ve skvûle padnoucím obleku
od Broniho, v nale‰tûn˘ch botách od Gucciho,
vázanka je D + G a na oãích má tmavé br˘le
Ray Ban. Stisknutím tlaãítka stáhne okénko,
vykloní se a povídá: “Hej, ovãáku, kdyÏ ti
ﬁeknu, kolik má‰ ve svém stádû ovcí, dá‰ mi
jednu?”
Ovãák se pomalu podívá na úspû‰ného
mladého muÏe a ﬁekne klidnû: “Ale jo, proã
ne?” Úspû‰n˘ mlad˘ muÏ zaparkuje svÛj
bavorák, vytáhne notebook Dell, pﬁipojí ho
ke svému mobilu AT&T, pomocí GPS urãí
svoji polohu, pak se pﬁipojí na satelit ESA,
kde zadá svoje souﬁadnice a vyÏádá si poﬁízení
ﬁady fotografií s maximálním rozli‰ením.
Pak pomocí Photoshopu otevﬁe poﬁízené
digitální obrázky a exportuje je do
zpracovatelského stﬁediska v Hamburku.
Bûhem pár vteﬁin dostane na svÛj Palm Pilot
zprávu, Ïe obrázky jsou zpracovány a uloÏeny
v databázi SQL. Propojí databázi s Excelem,
kde má stovky sloÏit˘ch vzorcÛ, a uploaduje

v‰echna uloÏená data. Po nûkolika minutách
má data zpracovaná. Vytiskne je na miniaturní
barevné tiskárnû HP LaserJet jako
stopadesátistránkovou zprávu a otoãí se k
ovãákovi:
“Má‰ pﬁesnû 1586 ovcí!”
“To je pravda. TakÏe podle na‰í domluvy si
mÛÏete vybrat jednu ovci.”
Ovãák pozoruje pobavenû mladého muÏe,
jak se snaÏí napasovat jedno zvíﬁe do kufru
auta, a pak povídá:
“KdyÏ Vám ﬁeknu, jaké je Va‰e povolání,
vrátíte mi, co jste si vzal?”
Mlad˘ muÏ se na vteﬁinu zamyslí a odpoví:
“Jistû.”
“Jste konzultant Evropské unie, “ ﬁekne
ovãák. Mladému muÏi spadne ãelist: “To je
pravda. Jak jste to poznal?”
“VÛbec jsem nemusel hádat,” povídá ovãák.
“Pﬁijel jste, aniÏ by pro vás kdokoliv poslal.
Chtûl jste dostat zaplaceno za odpovûì, kterou
jsem uÏ dávno znal - navíc na otázku, na
kterou jsem se ani neptal, a pﬁitom o mé práci
víte úpln˘ hovno.
A teì mi vraÈte mého psa!”
***

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

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!
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F. 905-823-6047
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Royal Le Page, Signature Realty
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416/443-0300 - direct 416/443-9268
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