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Máme papeÏe
Volba papeÏe, kter˘ si dal jméno Francis (po
Franti‰ku z Assisi, nejmilovanûj‰ím z pozdûj‰ích
následovníku JeÏí‰ov˘ch), byla pﬁivítána - a nejen
katolíky - se skuteãn˘m nad‰ením. Tento
argentinsk˘ knûz italského pÛvodu se chová
zpÛsobem, kter˘ mnoh˘ z nás platonicky obdivuje,
ale málokdo máme v úmyslu napodobit (v Buenos
Aires - a to uÏ byl i kardinál - nebydlel ve vznosné
arcibiskupské rezidenci, ale v pronajatém bytu; v
¤ímû - a to uÏ byl papeÏem - si sám v hotelu
vyzvedl své zavazadlo a zaplatil za úschovu; jako
knûz i biskup a arcibiskup vidûl, jako jeden ze
sv˘ch nejdÛleÏitûj‰ích úkolÛ, sluÏbu chud˘m; a
má i smysl pro humor: po svém zvolení papeÏem
pﬁi obûdû ãi veãeﬁi s kardinály, se nûkdo zmínil
nûco v tom smyslu, Ïe ho volili. PapeÏ odpovûdûl:
NechÈ vám to PánbÛh odpustí!“ Tedy papeÏ, kdyby
ho v‰ichni katolíci napodobili, by vytvoﬁil nebe na
zemi a souãasnû prakticky zlikvidoval na‰i
ekonomii, zaloÏenou na tom, Ïe musíme poﬁád mít
víc vûcí a sluÏeb a vyrábût a kupovat, abychom
v‰ichni mohli skonãit jako milionáﬁi. To nebezpeãí
asi nehrozí, vût‰inou se budeme pouze snaÏit se
tûmi milionáﬁi stát. A z povzdálí obdivovat, Ïe
mezi námi Ïije tak ãist˘ a dobr˘ ãlovûk - a nûkdy
moÏná udûláme nûco, co bychom bez jeho inspirace
neudûlali.
Svat˘ Otec - zní to velebnû a vzne‰enû zároveÀ.
Ne ov‰em kaÏd˘ papeÏ byl samoãinnû svat˘:
Napﬁíklad papeÏ Alexander VI., kter˘ sedûl na
papeÏském stolci od roku 1492 (rok objevení
Ameriky) do roku 1503. Byl ‰panûlského pÛvodu
(bratr jeho maminky Alfonso byl papeÏem
Calixtusem III), své jméno si poital‰til na Rodrigo
Borgia, mûl ãtyﬁi nemanÏelské dûti s Italkou
Vannozzou, vãetnû syna Cesara a dcery Lucrecie.
Cesare ﬁídil papeÏskou administraci a papeÏsk˘
majetek pouÏíval k posílení své osobní moci. Otec
i syn mají povûst, která si nezadá s reputací
nejbrutálnûj‰ích ﬁímsk˘ch císaﬁÛ. Dceﬁi Lucrecii
papeÏ Alexander VI. zprostﬁedkoval nûkolik
vysoce v˘hodn˘ch svateb a zlí jazykové tvrdily,
Ïe byl jejím milencem. (AÈ uÏ to bylo jakkoliv,
Lucrecia vstoupila do literatury i hudby). Byla to
doba, kdy se v ¤ímû dûly vûci, proti kter˘m to, co
se dnes církvi vyãítá, se mnoh˘m jeví jako drobné
pﬁestupky. Nakonec papeÏi zÛstal jen kritik,
dominikán Girolamo Savonarola, kter˘ bouﬁil proti
mravní spou‰ti v církvi. Alexandra VI.. mimo jiné
obvinil, Ïe si konkláve, které ho zvolilo, koupil.
23. kvûtna 1498 Savonarolu a jeho dva Ïáky
popravili, jejich tûla byla spálena ve Florencii na
Piazza della Signoria a popel byl vysypán z mostu
Ponte Vecchio do ﬁeky Arno.
A ov‰em byla doba, kdy nebyl papeÏ jenom
jeden. V roce 1408 (sedm let pﬁed upálením Jana
Husa) praÏsk˘ arcibiskup a univerzita odporovaly
postoji ãeského krále Václava IV., kter˘ se snaÏil
zachovat neutralitu mezi dvûma soupeﬁícími
papeÏi, ¤ehoﬁem DII. a Benediktem XIII. Tomu
v‰emu nasadil korunu koncil v Pise, kter˘ oba
papeÏe sesadil a v roce 1409 zvolil kardinála
Pietra Philargiho za papeÏe Alexandra V.
Proã o tom pí‰i? Abych pﬁipomnûl sobû i tûm,
kteﬁí rádi listují v historii, Ïe v‰echno lidské nese
Kainovo znamení, Ïe najít ãistého ãlovûka a
následovníka JeÏí‰e i na stolci papeÏském je
dÛvodem k radosti a nadûji, pro ty, kteﬁí vûﬁí, pro
ty, kteﬁí hledají i pro ty, kter˘m nebyl dán dar
specifické víry.
Josef âermák
***

Dejte vejce malovan˘…

Vlastnû exilové noviny jsou takov˘ vûãn˘
kalendáﬁ. Zaãne se novoroãním vydáním,
následuje vzpomínka na Únor 1948, v
bﬁeznu to byly narozeniny TGM a v dubnu
velikonoce…
Letos jsou velikonoce jiÏ koncem bﬁezna
a to tak trochu zpÛsobilo problémy. Plesová
sezóna byla krátká a naopak je dostatek
ãasu na rÛzné jarní veselice a zábavy v
dubnu a v kvûtnu.
PÛvodnû jsme chtûli vydat toto velikonoãní
vydání a pak je‰tû dvû ãísla pﬁed m˘m
odjezdem do Prahy v dubnu. JenÏe o
velikonocích na Velk˘ pátek ani na
Velikonoãní pondûlí není po‰ta otevﬁená.
Znamenalo by to, Ïe bychom mohli dát
nejdﬁíve noviny na po‰tu aÏ v úter˘ 2.
dubna 2013 nebo je‰tû pozdûji a dal‰í
ãíslo by muselo jít do tiskárny jiÏ za t˘den,
ãímÏ by se stalo, Ïe byste dostali dvû ãísla
za sebou a pﬁi tom by byly dvojnásobné
v˘daje za po‰tu i tiskárnu. Proto je v
souãasné ekonomické situaci v˘hodnûj‰í
udûlat pﬁí‰tí vydání jako dvojãíslo.
Dal‰í dvojãísla budou v ãervenci a v
prosinci. Satellite vy‰el poprvé pﬁed
dvaadvaceti léty v dubnu 1991. Vycházel
nejprve jako mûsíãník. Od roku 1992 jako
ãtrnáctideník. Pﬁipoãteme-li k tomu, Ïe
jsem pﬁed tím od roku 1981 pracoval v
Novém domovû, znamená to, Ïe jsem
pﬁes tﬁicet let, s v˘jimkou malé pﬁestávky v
letech 1990-1991, pﬁipravoval do tisku
kaÏd˘ druh˘ t˘den nejnovûj‰í zprávy a
informace.

Obzvlá‰tû v 80. letech minulého století,
kdy neexistoval internet a nebylo pﬁímé
telefonní spojení do âeskoslovenska, to
bylo velmi obtíÏné. Hlavním zdrojem
informací byly rozhlasové stanice
Svobodná Evropa a Hlas Ameriky na
krátk˘ch vlnách. Ty v‰ak byly
nasmûrované do âeskoslovenska, nikoliv
do Kanady. Znamenalo to, Ïe se nahrávalo
témûﬁ v‰e na magnetofonové kazety a
pokud tam byla nûjaká zajímavá zpráva,
pﬁepsala se z pásku na psacím stroji.
Takto získané informace se nosily ke
·kvoreck˘m, kde je písaﬁky pﬁepisovaly
na nudle a z nich se lepily noviny. V
polovinû osmdesát˘ch let jsme zakoupili
první macintosh a tak jiÏ nebylo zapotﬁebí
zprávy nûkolikrát pﬁepisovat a lepit.
V té dobû se nûkdy nûkterá informace
musela pﬁehrávat i nûkolikrát, protoÏe
ãeskoslovenské ru‰iãky byly tak dokonalé,
Ïe byly sly‰et i za velkou louÏí. Nejhor‰í
bylo de‰ifrovat nûkterá jména. DÛleÏité
bylo období kolem roku 1982, kdy jsem
zaãal, jak s Hlasem Ameriky tak se
Svobodnou Evropou spolupracovat.
Zpravodajství jsme také dostávali od
Palach Pressu v Lond˘nû. Navíc se tehdy
muselo balancovat v novinách mezi tím,
co se dûlo v Kanadû a tím, co v
âeskoslovensku, protoÏe jsem mûl dûlat
nikoliv exilové, ale krajanské noviny.
Podaﬁilo se mi prosadit i sportovní
zpravodajství, ale v té dobû bylo velice
obtíÏné získat jednotlivé v˘sledky. Pravda

dostával jsem i Mladou frontu, ale ta
chodila s tﬁít˘denním zpoÏdûním. Koncem
osmdesát˘ch let, kdy uÏ se dalo zavolat
do âR, ale hovor byl stále drah˘ a spojení
bylo nekvalitní, staãila na získání v˘sledkÛ
nûkdy pouze jedna minuta. Sportu v
exilov˘ch novinách pomohla i skuteãnost,
Ïe se objevila ﬁada ãeskoslovensk˘ch
hokejistÛ, kteﬁí zaãali hrát v NHL: Miroslav
Fryãer, bratﬁí Ihnaãákovi, ·Èastní, Jan
Ludvik, Richard Lanz, Petr Svoboda a
dal‰í.
Situace se zmûnila poãátkem
devadesát˘ch let, kdy jiÏ byl Satellite na
svûtû a první byÈ pomalé modemy. Tehdy
nastala zlatá doba pro noviny. Neexistoval
sice internet, ale jiÏ existovalo spojení z
poãítaãe do poãítaãe. Se sv˘m
kamarádem Honzou Hrabinou jsme
vydávali zpravodajství z NHL. On na
oplátku mi dával zpravodajství z âech a
ze Slovenska. JenÏe to v‰e trvalo velice
krátce do doby neÏ nastoupil internet.
PﬁestoÏe se zdálo, Ïe ti‰tûné noviny na
to nedoplatí, zaãali jsme i my vycházet na
internetu. Ze zaãátku jsme mûli z toho i
mírn˘ pﬁírÛstek pﬁedplatitelÛ. Pak poãet
pﬁedplatitelÛ nûjakou dobu stagnoval, ale
nyní jsme na tom jako v‰echna ostatní
ti‰tûná média poãínaje New York Times,
pﬁes Toronto Star aÏ k ãasopisÛm jako je
Newsweek, kter˘ vycházel od roku 1933
do roku 2012. Od 1. ledna 2013 zaãal
existovat pouze v internetové verzi.
PﬁestoÏe víme, Ïe je ﬁada ãtenáﬁÛ,
obzvlá‰tû star‰ích, kteﬁí nevlastní internet,
rozhodli jsme se od leto‰ního Nového
roku publikovat kaÏdé ãíslo souãasnû na
internetu a pomalu pﬁejít na mûsíãník.
Znamená to, Ïe tyto noviny jsou
posledním
ãtrnáctideníkem.
V
následujících mûsících duben-srpen
budeme vycházet jednou mûsíãnû. Na
podzim a v zimû budeme vycházet jednou
za tﬁi t˘dny. V pﬁí‰tím roce bychom tedy
mûli vyjít osmnáctkrát, z toho by mûla b˘t
dvû dvojãísla. V roce 2015, bychom pak
zaãali vycházet jako mûsíãník to jest stejnû
jako v roce 1991, kdy jsme zaãínali.
KaÏdé ãíslo bude rovnûÏ na internetu v
PDF formátu. Na rozdíl od Newsweeku
budeme stále vycházet i v ti‰tûné formû,
ale je pravdûpodobné, Ïe od ledna 2014
se zmûní i formát, protoÏe nejdraÏ‰í
finanãní poloÏkou pro nás je stále tiskárna.
A z ãeho budeme Ïít?
To napovídá název ãlánku, kter˘ jsem si
vypÛjãil z ãeské velikonoãní koledy…
Velikonoce jsou svátky nadûje, takÏe se
nemáme ãeho obávat!
TakÏe VESELÉ VELIKONOCE!
Ale‰ Bﬁezina
***
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Sokol Toronto

Kalendáﬁ

Cviãení pro dûti je kaÏdou sobotu

www.kalendar.zpravy.ca

od 16:30 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: Marie Crhakova: 416/242 - 5914

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

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 520)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù

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)
¤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.: 416/532-5272, 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: 29. 3. ve 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 anglicky-nedûle v 11:00.
7 Glenora Ave. Toronto, On. M6C 3Y2.
Tel.: 416/656-8661. Duchovní správce:
Rev.Margaret Hassler, Pastor, e-mail
mkhassler@yahoo.com

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-nedûle
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:
27. dubna 2013 v 11:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe: (Lyndale
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: 27. dubna 2013 v 17:00..
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 28.
dubna 2013 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. Bohosluzby: 31.
brezna 2013 v 16 hodin.
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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
of the Department of the Canadian Heritage.

23. 3. (so) 18:00
Ed Vokurka - Toronto Mandolin Orchestra
King’s Garden Banquet Hall
15 Canmotor Ave
(south off Queensway between Royal York
and Islington)
Tickets & info (416) 533-2725.
**
24. 3. (ne) 11:00
Velikonoãní prodej na Masaryktownu
***
29. 3. (pá) 19:30
Sacred Music for Sacred Space
Toronto Mendelssohn Choir
St. Paul’s Basilica
83 Power St., Toronto
***
6. 4. (so) 17:00
Jan Okáº a J.G. Cincík: Kronika Slovákov
Klub Martina Rázusa
Hala kostola sv. Pavla
1424 Davenport Rd., Toronto
***
7. 4. (ne) 17:00
Tereza Pﬁívratská - housle
Adam Zukiewicz - klavír
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
14. 4 (ne) 12:00
Jarní festival
Sokol Toronto
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
19. 4. (pá) 20:00
20. 4. (so) 16:00 a 20:00
21.4. (ne) 16:00
Noel Coward: Rozmarn˘ duch
Nové divadlo
Burnhampthorpe Library Theatre
1350 Burnhampthorpe R. E.
nebo 3650 Dixie Rd. Missisauga
***
20. 4. (so) 18:00
Filmotéka Klubu Martina Rázusa
Hala kostola sv. Pavla
1424 Davenport Rd., Toronto
***
20. 4. (so) 19:00
Jarní veselice
Krajanské spoleãenství kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
21. 4. (ne) 17:00
Radim Zenkl - mandolína, banjo a flétna
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
28. 4. (ne)
Hudobno-poetické skvosty
Edith Piaf
***
4. 5. (so) 18:00
Golden Age Gala
Martha a Tena Elefteriadu,
Monika Stanislavová
Nová vize
Mississauga Grand Banquet & Convention
Centre
35 Brunel Road Unit 7 - Missisauga
***
5.5. (ne) 15:00
Jurij Dojã - Portréty
The Papermill Theatre
67 Pottery Rd., Toronto
***
25. 5. (so) 18:00
Filmotéka Klubu Martina Rázusa
Hala kostola sv. Pavla
1424 Davenport Rd., Toronto
***
1.6. (so) 18:00
Juniales
Du‰an Grun
Marka Rajna, Jan Vaculík
Zolo Lebo, Avelanche
Banquet Hall of Cyril and Methodius Church
5255 Thornwood Dr., Mississauga
***
15. 6. (so) 18:00
Filmotéka Klubu Martina Rázusa
Hala kostola sv. Pavla
1424 Davenport Rd., Toronto
***
30. 6. - 20. 7.
Dûtsk˘ tábor Host˘n
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Czech &Slovak Institutions

Velikonoãní
bohosluÏby
v Torontu
U svatého Václava (496 Gladstone Ave.,
Toronto) jsou bohosluÏby na Zelen˘ ãtvrtek v
19 hodin. KﬁíÏová cesta je tradiãnû na Velk˘
pátek v 15 hodin. Vigilie jsou na Bílou sobotu
ve 20:00. Velikonoãní nedûlní bohosluÏby
jsou jako kaÏdou nedûli v 10:30. Ve stejn˘
den jsou i bohosluÏby v St. Helen Church ve
Vinelandu v 16 hodin. Na Velikonoãní pondûlí
jsou bohosluÏby ve Scarborough na
Masaryktownu v 15 hodin.
***
V evangelickém kostele sv. Pavla (1424
Davenport Rd., Toronto) jsou bohosluÏby na
Velk˘ pátek i na Velikonoãní nedûli v 10:45.
***
V slovenském ﬁímsko-katolickém kostele
Cyrila a Metoda (5255 Thornwood Dr.,
Mississauga) jsou bohosluÏby na Zelen˘
ãtvrtek v 19:00, Velk˘ pátek v 15:00, Bílá
sobota v 19:00, Velikonoãní nedûle: anglicky
v 9:00, slovensky v 11:00.
***
V luteránském kostele sv. Luká‰e, (3200
Bayview Ave., Toronto) jsou bohosluÏby na
Velk˘ pátek 29. 3. ve 13 hod.
***

Velikonoãní koncerty
Kvûtná nedûle 24. bﬁezna 2013 v 19 hodin.
Velikonoãní ãást z Händlova Mesiá‰e v
provedení Knox Choir se koná v Knox
Presbyterian Church, 630 Spadina Ave.,
Toronto. Vstup voln˘.
***
Velk˘ pátek 29. bﬁezna 2013 v 19:30:
Mendelssohn Singers pod taktovkou Noela
Edisona Sacred Music for a Sacred Space,
hudba renezanãních mistrÛ Palestrina a
Allegriho doplnûná souãasn˘ polsk˘m
skladatelem Pawlem Lukaszewskim. Koncert
se koná v Basilice Sv. Pavla (83 Power St.,
Toronto).
***

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.satellite416.com
www.spravy.ca

***
Toto 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
Rozhovory s hráãi po zápasech
v Torontu, reportáÏe
z utkání Toronta Maple Leafs
www.nhl.zpravy.ca
www.nhl.spravy.ca
www..nhl.satellite-1-416.com
***

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) 5852496
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

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

5,22 CDN $
19,17 Kã
1,34 CDN $
0,75 EURO
1,03 CDN $
0,97 US $

Universal Currency Converter - 12. 3. 2013

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 12. 3. 2013

19,12 Kã
26,56 Kã
19,63 Kã
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Program ãesk˘ch studií na Torontské univerzitû
Tisková zpráva Josefa âermáka a Georginy Steinsky-Schwartz
Torontská univerzita, nejvût‰í (skoro 80,000 studentÛ) a nejv˘znamnûj‰í kanadská univerzita - v poãtu vydan˘ch vûdeck˘ch prací je na severoamerickém kontinentu druhá za Harvardem, a v roce 2011
byla Newsweekem hodnocena jako tﬁetí nejlep‰í mezinárodní ‰kola na svûtû mimo USA, hned za univerzitami v Cambridgi a Oxfordu - s níÏ má na‰e komunita dlouhé a pﬁátelské vztahy, vypisuje charitativní
sbírku na vytvoﬁení stálého programu ãesk˘ch studií s cílovou ãástkou $4,000,000.00. V prohlá‰ení Centra pro evropská, ruská a euroasijská studia (CERES) na Torontské univerzitû se - mimo jiné v pﬁekladu
- ﬁíká:
politiky a spoleãnosti. Zaãátkem devadesát˘ch let stipendia v ãástce $10,000 na zdokonalení se v minimální ãástkou $1,000 budou vepsána do Stûny
Pﬁehled
V rozhodn˘ch okamÏicích v prÛbûhu dvacátého zahájilo CERES ve spolupráci s âeskou republikou ãeském jazyce v âeské Republice - $250,000 - cti v budovû CERES. Dary je moÏno udûlat
jednorázovû nebo roãními pﬁíspûvky. Dotazy
století âeskoslovensko/âeská Republika hrály intenzivní program stáÏí, v jehoÏ rámci bylo celkem $750,000.
laskavû adresujte na: robert.austin@utoronto.ca
ústﬁední roli pﬁi zmûnû proudu evropsk˘ch dûjin a studentÛm Torontské univerzity umoÏnûno
âe‰tí hostující vûdci
v osudu celého kontinentu. âeská Republika nabízí pracovat ve v˘znamn˘ch soukrom˘ch i veﬁejn˘ch kaÏd˘ druh˘ rok povede v˘znaãn˘ ãesk˘ (telefon: 416/946-8942) a ‰eky (vystavené na
svûtu cenn˘ pohled na mechanismus moci, organizacích (mj. Radio Praha, V˘chovná nadace univerzitní profesor v oboru ãesk˘ch dûjin, dûjin University of Toronto - memo Program of Czech
budování státu a demokratizaci. Poznání její Jana Husa, Kanceláﬁ prezidenta republiky, Arlat a politologie intenzivní dvout˘denní kurz pro Studies zasílejte na adresu: Nadina Jamison,
fascinující historie, politiky, spoleãnosti a kultury Technologie a Masarykova univerzita). Jednou z vysoko‰koláky ve vy‰‰ích nebo posledních Assistant Dean & Executive Director of
je klíãem k porozumûní nejen Stﬁední Evropû, ale nejúspû‰nûj‰ích akcí bylo uzavﬁení dohody o roãnících a postgraduální studenty: potﬁebná ãástka Advancement, Faculty of Arts and Science,
celé Evropû 20. a 21. století. A právû to je jedním v˘mûnû studentÛ s Masarykovou univerzitou v - $250,000. Jméno dárce celé ãástky bude navÏdy University of Toronto, 100 St. George Street,
z hlavních poslání CERES - vedoucí kanadské Brnû. Letní ‰kola v Brnû nabízí kurzy dûjin a spojeno s tímto programem; jméno dárce $100,000 Toronto, ON M5S 3G3
Nûkolik osobních slov o autorech této
instituce pro studium ãlensk˘ch státÛ Evropské státovûdy a umoÏnila seznámit se s dramatick˘m bude s programem spojeno po dobu 10 let.
unie, zemí b˘valého Sovûtského svazu a stﬁední a v˘vojem v této oblasti více neÏ 400 studentÛm. Po
zprávy
Mezinárodní pﬁíleÏitosti pro studenty
víc neÏ 150 let nacházeli âe‰i, kteﬁí hledali lep‰í
v˘chodní Evropy.
pﬁíleÏitost pro kanadské studenty k v˘zkumu a Torontská univerzita a na‰e komunita nejsou - jak
Ïivot nebo prchali pﬁed nacistick˘m nebo
âeská studia na Torontské univerzitû:
studiu na Masarykovû univerzitû v Brnû nebo na vypl˘vá i z pﬁedchozího textu - cizinci (ná‰ dík
komunistick˘m násilím, v Kanadû nov˘ domov.
Spolupráce mezi komunitami
Karlovû univerzitû v Praze a pro ãeské studenty na patﬁí pﬁedev‰ím profesoru Robertu Johnsonovi a
V˘uka ãe‰tiny zaãala v roce 1967 díky spoleãnému Mnozí z nich nebo z jejich dûtí se vyznamenali v Torontské univerzitû. StudentÛm Torontské prezidentovi Torontské univerzity Claude
úsilí vynikajícího politického vûdce H. Gordona mnoha odvûtvích kanadského Ïivota. S koncem univerzity studujícím v âeské Republice bude Bissellovi), o roz‰íﬁení programu ãesk˘ch studií
Skillinga a Josefa âermáka. Bûhem pﬁí‰tích 35 let exilu máme jedineãnou pﬁíleÏitost vzdát hold jejich poskytnuta tato finanãní v˘pomoc:
se uvaÏovalo del‰í dobu. Rozhodnû o ní uvaÏoval
se CERES stalo stﬁediskem studií ãeské historie, odkazu a vytvoﬁit hlub‰í a informovanûj‰í Letní ‰kola pro vysoko‰koláky v zahraniãí nebo dávn˘ pﬁítel ãeské a ãeskoslovenské komunity
porozumûní v˘voji historie i souãasnosti ãeského
v˘mûnn˘ program: potﬁebná ãástka - $750,000 profesor Robert Austin i Veronika Ambros,
státu. Tím, Ïe se tak stane na tak v˘znamné
pﬁinese roãnû $30,000, tedy ãástku, která umoÏní profesorka ãesk˘ch studií na Slovanském oddûlení.
Translations
vzdûlávací instituci, jakou je Torontská univerzita,
podporu pro 12 CERES studentÛ. Studium (jeden Nov˘ impuls k akci pﬁinesl pﬁíchod nového ﬁeditele
zajistíme, Ïe odkaz âechÛ v Kanadû pﬁetrvá.
semestr nebo stáÏ) pro postgraduální studenty v Centra pro evropská, ruská a euroasijská studia
Torontská univerzita nyní navrhuje strategické
zahraniãí: potﬁebná ãástka - $750,000 pﬁinese (CERES) profesora Randalla Hansena a uvolnûní
roz‰íﬁení a obohacení v˘chovného prostﬁedí, které
roãnû $30,000, tj. ãástku, která umoÏní podporu se jednoho z autorÛ této zprávy Georginy Steinskébude inspirovat kanadské studenty ke studiu
pro 6 CERES studentÛ. V˘zkum pro Schwartzové pro tento projekt. V‰ichni cítíme, Ïe
kultury, politiky, spoleãnosti a ekonomie
doktorandskou dizertaci: potﬁebná ãástka - ãas se s nik˘m nemazlí, nikdo nevíme, co z na‰ich
âeskoslovenska a âeské republiky a umoÏní
$450,000 pﬁinese roãnû $18,000, tj. ãástku, která organizací pﬁeÏije pﬁí‰tích 50 let a byla by ‰koda
studentÛm partnersk˘ch institucí v âeské republice
nepokusit se zachytit stopy pﬁede‰l˘ch generací i
umoÏní podporu pro 2 studenty.
studium v Kanadû a o Kanadû. Na‰ím cílem je
âesk˘m studentÛm studujícím na Torontské na‰e. A vytvoﬁit tak Ïivé spojení mezi na‰í rodnou
pﬁipravit globální obãany na obou stranách
univerzitû bude poskytnuta tato finanãní v˘pomoc: zemí a zemí, která nám dala svobodu a pﬁíleÏitost
Atlantiku, kteﬁí mají vûdomosti, schopnosti a
Program pro vysoko‰koláky studující v zahraniãí: vytvoﬁit si nov˘ domov. Myslíme si, Ïe Ïivoucí
agilnost orientovat se ve stále komplikovanûj‰ím
potﬁebná ãástka - $750,000 pﬁinese roãnû $30,000, pulzující dialog mezi budoucími generacemi
a globalizovanûj‰ím svûtû.
tj. ãástku, která umoÏní podporu pro 12 studentÛ. studentÛ a vûdcÛ dvou zemí, jeÏ byly na‰ím
Tyto aktivity (studium ãeského jazyka na
Studium nebo v˘zkum pro graduované studenty v osudem, je skoro neuvûﬁitelnû krásn˘ zpÛsob, jak
Torontské univerzitû, studia torontsk˘ch studentÛ
zahraniãí: potﬁebná ãástka - $300,000 pﬁinese zachytit ozvûnu minulosti i vytvoﬁit - na vûãné
emestic@hotmail.com v Praze, pﬁedná‰ky pﬁedních ãesk˘ch historikÛ v roãnû $12,000, tj. ãástku, která umoÏní podporu ãasy -Ïivé spojení na‰ich dvou domovÛ. PonûvadÏ
Torontû, doktorská studia) in perpetuity (ãesky to
jsme - my podepsaní -byli na dosah a Georgina má
pro 3 studenty.
zní je‰tû líp: ‘na vûãné ãasy’) vyÏadují znaãné
dlouholeté zku‰enosti ze své práce v oblasti
Celkem: $3,000,000
finanãní prostﬁedky, s Ïádostí ve které se CERES
416/922-8786
âástky, jeÏ umoÏní pojmenování programÛ managementu a Josef se dost vyzná v krajanském
a Torontská univerzita obrací na veﬁejnost
jménem dárcÛ: $25,000 je minimum pro prostﬁedí, nûjak na nás padla zodpovûdnost pomoci
(pﬁedev‰ím na nás) v Kanadû i v âeské Republice:
pojmenování ceny pro vysoko‰koláka, $50,000 CERES a Torontské univerzitû dovést tento
Studium ãeského jazyka
pro pojmenování ceny pro postgraduálního nádhern˘ projekt k úspû‰nému konci. Tak pûknû
na zaji‰tûní plného kurzu na Katedﬁe slovansk˘ch studenta.
prosíme, pomozte...
jazykÛ a literatury (úvodní a stﬁednû pokroãilá V‰ichni dárci obdrÏí charitativní potvrzenku pro
Josef âermák, Georgina Steinsky-Schwartz
úroveÀ) - $500,000; na zaji‰tûní kaÏdoroãního daÀové úãely. Jména v‰ech dárcÛ, kteﬁí pﬁispûjí
***
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1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-pátek:
10-13 a
15-19.
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Propletené osudy
Ten den (4. bﬁezna 2013), kdy Toronto
Star pﬁinesl zprávu o smrti Milo Kubíka,
jsem na pﬁedcházející stránce na‰el je‰tû
jedno jméno, které mi pﬁipomnûlo zem, z
níÏ jsme v‰ichni tﬁi pﬁi‰li, jméno Ivana
Jelce. Ivan Alois Jelec se narodil v Praze
6. prosince 1926 a zemﬁel v Torontu 28.
února 2013. Pﬁi‰el do Kanady koncem
padesát˘ch ãi ‰edesát˘ch let, byl to pûkn˘
ãlovûk, kter˘ se úãastnil krajanského
Ïivota. âasem se zaãal vzdalovat
(naposled jsem se sním setkal v jednom
z torontsk˘ch koupali‰È snad pﬁed
patnácti lety). KdyÏ jsem si pﬁeãetl úmrtní
oznámení, na‰el jsem moÏné vysvûtlení:
Ivan byl dvakrát Ïenat, jeho první Ïena
(podle jména) zﬁejmû anglosaského
pÛvodu), druhá Japonka. Mûl pût dûtí a
osm vnukÛ a vnuãek. Bohat˘ Ïivot
Ve stejném ãísle Satellitu (ze 7. bﬁezna
2013), v nûmÏ jsem se rozlouãil s Mílo
Kubíkem, jsem si zavzpomínal na Jiﬁího
Bûlohávka a na rozhovor s ním o náv‰tûvû
exulantsk˘ch umûlcÛ v âeskoslovensku.
Nevyjádﬁil jsem se právû ‰ikovnû (mohlo
se to vyloÏit tak, Ïe jsem psal o náv‰tûvû
Rafaela Kubelíka v komunistickém
âeskoslovensku). A schytal jsem to - i
kdyÏ velice laskavû - od paní Marie
Hanu‰ové. ¤ekla mi, Ïe její rodina (rodina
Franti‰ka Oty z Rakovníka) se dost s
Rafaelem Kubelíkem st˘kala a Ïe Kubelík
prohlásil, Ïe se do âeskoslovensks
nevrátí, dokud tam bude komunistick˘
reÏim. A nevrátil. Vrátil se teprve po pádu
komunizmu a ﬁídil slavn˘ koncert, na
kterém vystoupil (teì si nejsem docela
jist˘, jest-li sám vystoupil nebo jest-li hráli
jeho skladby) i torontsk˘ Oskar
Morawetz...
Josef âermák
***
Tak tedy, jak to bylo s Rafaelem Kubelíkem: Z
Wikipedie: Rafael Jeron˘m Kubelík (29. ãervna
1914, B˘chory, okres Kolín - 11. srpna 1996,
Kastanienbaum v kantonu Lucern, ·v˘carsko)
byl v˘znamn˘, svûtovû proslul˘ ãesk˘ dirigent,
jiÏ ménû je znám téÏ jako hudební skladatel a
houslista. Proslul v‰ak pﬁedev‰ím jako interpret
dûl ãesk˘ch a dal‰ích slovansk˘ch skladatelÛ
(Dvoﬁák, Janáãek, MartinÛ, Musorgskij, ad.,
pﬁedev‰ím ale Smetana a Stravinskij). Byl téÏ
vyhlá‰en˘m odborníkem na skladby Gustava
Mahlera ãi Bély Bartóka. V roce 1990 získal
ãestn˘ doktorát Univerzity Karlovy v Praze, o rok
pozdûji mu byl udûlen ¤ád Tomá‰e Garrigua
Masaryka a stal se ãestn˘m obãanem hlavního
mûsta Prahy. Byl synem vynikajícího houslového
virtuóza svûtové povûsti Jana Kubelíka. Otec mu

Jak vyjdeme v roce 2013
# 6. - 21. 3. 2013
# 7/8. - 18. 4. 2013
# 9. - 16. 5. 2013
# 10. - 13. 6. 2013
# 11/12. - 18. 7. 2013
# 13. - 15. 8. 2013
# 14. - 5. 9. 2013
# 15. - 26. 9. 2013
# 16. - 17. 10. 2013
# 17. - 7. 11. 2013
# 18. - 28. 11. 2013
# 19/20. - 19. 12. 2013

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
19. 3. 2013 ve 3:00

Pﬁí‰tí dvojãíslo vyjde:
18. 4. 2013
Uzávûrka: 10. 4. 2013

poskytl základy hudebního vzdûlání a smûroval
ho ke dráze houslisty. Rafael Kubelík absolvoval
v letech 1928 - 1933 praÏskou konzervatoﬁ, kde
kromû houslové hry studoval téÏ skladbu a
dirigování. Jeho kariéra dirigenta mûla velmi strm˘
vzestup, neboÈ jiÏ v roce 1934 ﬁídil poprvé âeskou
filharmonii. Spolu s ní se postupnû úãastnil
koncertních turné v Itálii a Anglii. Po krátkém
angaÏmá v brnûnské opeﬁe byl v roce 1942, tedy
jiÏ ve sv˘ch 28 letech jmenován po legendárním
Václavu Talichovi umûleck˘m ﬁeditelem âeské
filharmonie. V roce 1946 s orchestrem zahajoval
i uzavíral 1. roãník festivalu PraÏské jaro. Po
únorovém komunistickém puãi v létû roku 1948
emigroval. Postupnû se vypracoval v jednu z
nejvût‰ích dirigentsk˘ch osobností své doby. V

letech 1950 - 1953 stál jako umûleck˘ ﬁeditel a
dirigent v ãele Chicagského symfonického
orchestru. Trvale propagoval ve svûtû ãeskou
hudbu a díky obrovskému úspûchu jím provedené
Janáãkovy Káti Kabanové byl v roce 1955
jmenován hudebním ﬁeditelem Královské opery
(Royal Opera House) v Lond˘nû, kde pÛsobil do
roku 1958. Hudba ãesk˘ch a dal‰ích slovansk˘ch
autorÛ se stala pravidelnou souãástí repertoáru
opery. Po období ãastého hostování (VídeÀská ãi
Izraelská filharmonie) byl v letech 1961 - 1979
‰éfdirigentem symfonického orchestru
Bavorského rozhlasu v Mnichovû, ze kterého
vytvoﬁil pﬁední svûtové tûleso. Souãasnû byl v
letech 1972 - 1974 dirigentem v Metropolitní
opery v New Yorku.
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Rafael Kubelík byl v emigraci trvale velmi
angaÏován politicky a kulturnû ve prospûch ãeské
spoleãnosti i jednotlivcÛ, pronásledovan˘ch
komunistick˘m reÏimem. Îil posléze stﬁídavû v
USA a ·v˘carsku. Od sv˘ch sedmdesáti let byl jiÏ
natolik handicapován chronick˘m kloubním
onemocnûním, Ïe musel dirigentskou ãinnost
ukonãit. Pﬁes v‰echny problémy v‰ak po pádu
komunistického reÏimu uvítal moÏnost zahájit po
42 letech v exilu roku 1990 festival PraÏské jaro
Smetanovou symfonickou básní Má vlast, ãímÏ
definitivnû uzavﬁel svou dirigentskou dráhu.
Zemﬁel 11. srpna 1996 ve ·v˘carsku. 18. záﬁí byl
pohﬁben na vy‰ehradském Slavínû v Praze vedle
svého otce.
***
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Památník obûtem komunismu v Ottawû
Z nejznámûj‰ích památníkÛ obûtem komunismu
byl vybudován a slavnostnû odhalen Pomník
obûtem komunismu v Praze, Na Újezdû, na
úpatí Petﬁína, 22. kvûtna 2002. Pomník vznikl z
inicitativy Konfederace politick˘ch vûzÀÛ a za
pﬁispûní mûsta Prahy a stál 7.5 milionÛ korun.
Je dílem sochaﬁe Olbrama Zoubka a architektÛ
Jana Kerela a ZdeÀka Hölzla.

Památník obûtem komunismu v Praze
Foto: Wikipedia

Památník tvoﬁí zuÏující se schodi‰tû, po nûmÏ
kráãí 7 postav, postupnû více a více
zmrzaãen˘ch, coÏ obraznû pﬁipomíná utrpení
muklÛ a jejich stateãnost. Na kovov˘ch deskách
je napsáno: Obûti komunismu 1948-1989: 205
486 odsouzeno - 248 popraveno - 4 500 zemﬁelo
ve vûznicích - 327 zahynulo na hranicích - 170
938 obãanÛ emigrovalo.

Na bronzové plaketû je také napsáno: Pomník
obûtem komunismu je vûnován v‰em obûtem,
nejen popraven˘m a vûznûn˘m, ale i v‰em,
jejichÏ Ïivoty byly totalitní zvÛlí zniãeny.
Ve Washingtonu byl 22. kvûtna 2006 odhalen
Památník obûtem komunismu, kter˘ je replikou
Bohynû demokracie z roku 1989 z pekingského
námûstí Tiananmen. Prezident George W. Bush
12. ãervna 2007 pronesl projev u pﬁíleÏitosti 20.
v˘roãí proslovu „Strhnûte dolÛ tuto zeì“
prezidenta Ronalda Reagana pﬁed Berlínskou
zdí. Pomník stál 825,000 americk˘ch dolarÛ.
V roce 1989 byla na Masaryktownu v
kanadském Torontu odhalena socha
ZnovuukﬁiÏovan˘ winnipeÏského sochaﬁe
Josefa Randy (10. 3. 1933 - 6. 7. 2005).
Tento památník obûtem komunismu vznikl z
iniciativy zahraniãní organizace b˘val˘ch
politick˘ch vûzÀÛ K-231, na pozemku, kter˘
vlastní Masaryk Memorial Institute (MMI).
KaÏd˘ rok se v ãervnu na torontském
Masaryktownu koná âesk˘ a Slovensk˘ den. V
roce 2007 se oslav zúãastnil také kanadsk˘
ministr imigrace Jason Kenney a ãesk˘
velvyslanec Pavel Vo‰alík. B˘vá zvykem, Ïe
náv‰tûvy k pomníku ZnovuukﬁiÏovaného poloÏí
kytici. Ministrovi Kenneymu se socha Josefa
Randy líbila a ﬁekl, Ïe by bylo dobré kdyby
podobn˘ památník byl také pﬁístupn˘ ‰irokému
okruhu KanaìanÛ a turistÛ v Kanadû, v
kanadském hlavním mûstû.
Iniciativy se chopila v˘tvarnice Zuzana
Hahnová, která podle informací velvyslance
Vo‰alíka kontaktovala kanceláﬁ ministra
Kenneyho. Tato iniciativa dala vznik skupinû
Open Book Group tvoﬁenou charitativní
organizací Hearts Open Toronto, v které se
Zuzana Hahnová angaÏovala, kanadsk˘m
Sokolem a skupinou DareTheatre. Vznikl návrh
památníku ve formû Otevﬁené knihy, která by
pﬁipomínala obûti komunismu. Byly
kontaktovány nûkteré ethnické skupiny, projekt
byl rozpoãtován na 1,5 milionu kanadsk˘ch
dolarÛ. Problémem bylo, Ïe pﬁíspûvky na projekt

nebyly ﬁádnû oznamovány a tak projekt vzbudil
nedÛvûru, i kdyÏ nûkteré akce jako pﬁedstavení
Voices within Walls (Hlasy uvnitﬁ zdí) mûly
pﬁíznivou umûleckou odezvu, ale zdá se, Ïe
finanãní prostﬁedky se ze znaãné ãásti
vypotﬁebovaly na financování produkce.
Nevím zda z tûchto dÛvodÛ ãi prosazení vlastní
konkurenãní koncepce organizování sbírky,
vznikla dal‰í organizace Tribute to Liberty (Hold
svobodû), pod vedením Kanaìanky litevského
pÛvody Alidy Formandis. Tato si najala na
organizaci projektu torontskou konzultaãní firmu
High Park Group, která ov‰em byla placena a
tudíÏ opût ãerpala prostﬁedky urãené na samotn˘
památník. To se rovnûÏ postupnû stalo stﬁedem
kritiky.
Nicménû obû skupiny, tedy zakládající Open
Book a Tribute to Liberty projednaly projekt s
NCC (National Capital Commission), vládní
kanadské organizace, která má mandát na

v centrální radû Stﬁedoevropsk˘ch a
v˘chodoevropsk˘ch organizací (CEEC), kde je
vedení tûchto organizací vãetnû âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû (âSSK).
Ke zmûnû do‰lo teprve zvolením nového
pﬁedsedy Tribute to Liberty, zku‰eného
finanãního plánovaãe Ludwika Klimkowského a
místopﬁedsedy Polského kongresu, stﬁechové
organizace kanadsk˘ch PolákÛ. Za ãleny byli
kooptováni Markus Hess, pﬁedseda CEEC, Paul
Grod, pﬁedseda Ukrajinské kanadské rady, kter˘
také jako právník bude dohlíÏet na právní stránku
projektu. âSSK je v Tribute to Liberty
reprezentováno Robertem Tmejem, b˘val˘m
pﬁedsedou MMI.
Projekt v roce 2010 dostal velkou podporu v
trÛnním proslovu kanadské Generální
guvernérky Michelle Jean, která ﬁekla, Ïe vláda
„podporuje vybudování Národního památníku
obûtem komunismu“.

25. února 2013 a 65. v˘roãí komunistického puãe u pﬁíleÏitosti organizování sbírky na památník na
âeském velvyslanectví v Ottawû: zleva Ludwik Klimkowski, velvyslanec Karel Îebrakovsk˘ a Milo‰
·uchma
schvalování územních projektÛ v kanadském
hlavním mûstû Ottawû vãetnû památníkÛ. Po
dlouh˘ch diskusích jak˘ bude název památníku
bylo nakonec s rozhodn˘m slovem ministra
Kenneyho schváleno, Ïe památník se bude
jmenovat Památník obûtem komunismu a pro
památník bylo vybráno prestiÏní místo pﬁed
budovou kanadského Nejvy‰‰ího soudu.
ProtoÏe organizace nedostaly Ïádné
vyúãtování pﬁíspûvkÛ od skupiny Open Book,
kdy po nûkolikáté Ïádosti na pokladníka této
organizace nepﬁi‰la Ïádná odpovûì, dal‰í
spolupráce nemohla b˘t moÏná.
RovnûÏ tak organizace Tribute to Liberty
nedávala pod souãasn˘m vedením dobré
záruky. To bylo nûkolikráte kriticky diskutováno

Tﬁi hospody v centru Toronta
Na pípû padesát evropsk˘ch piv
mezi nimi

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

Town Crier Pub

Village Idiot Pub

Sin&Redemption

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
***

Toronto, Ontario M5V 2E2
Tel.: 416/204-9502
E-mail: towncrierpub@atef.ca
www.towncrierpub.ca
***

***

Tribute to Liberty pod nov˘m vedením zahájilo
finanãní sbírku na památník velmi rozhodnû a
ve velmi krátké dobû získalo od dárcÛ na 1
milion dolarÛ. Dárci s pﬁíspûvkem sto tisíc dolarÛ
budou mít své jméno na bronzové desce
památníku (zatím, jich je sedm), dárci s
pﬁíspûvkem tisíc dolarÛ budou mít také jméno
na památníku radûji neÏ dlaÏdiãku na zemi, coÏ
byla poãáteãní úvaha, která ale pro zimní mûsíce
v Kanadû by byla nepraktická. Projekt je
projektován maximalisticky na ãtyﬁi miliony
dolarÛ, z ãehoÏ kanadská vláda pﬁislíbila
polovinu, tedy dva miliony. Pomník na
v˘znamném místû v Ottawû na Wellington
Street, kde je komplex budov kanadského
Parlamentu a Nejvy‰‰ího soudu. má b˘t
v˘znamnou pﬁipomínkou na sto milionÛ obûtí
komunismu. Je to srovnatelné s Památníkem
ochráncÛ míru (Peace Keepers) na dal‰ím
prestiÏním místû Sussex Drive, místa budovy
kanadského ministerstva zahraniãí, nûkolika
velvyslanectví, rezidence kanadského
generálního guvernéra i ministerského
pﬁedsedy.
Domnívám se, Ïe kaÏd˘ z âechÛ a SlovákÛ,
kter˘ ode‰el v dobû totality do exilu nebo
emigrace mÛÏe podle sv˘ch finanãních moÏností
pﬁispût na Památník obûtem komunismu,
protoÏe pro kaÏdého byl komunismus dÛvodem
proã ode‰el.
MÛÏete tak uãinit posláním ‰eku vypsaném
na Tribute to Liberty a odeslat s jménem a
adresou na adresu âSSK: âSSK, P.O. Box
1507, Manotick, ON, K4M 1L4
KaÏd˘ dar bude zaregistrován a jména a
celková ãástka (nikoliv individuálních dárcÛ)
budou publikovány. KaÏd˘ dárce také od Tribute
to Liberty obdrÏí potvrzení pro daÀové úãely,
protoÏe je charitativní organizací s moÏností
vystavení tûchto potvrzení.
Vûﬁím, Ïe na‰e organizace, jakoÏ i ostatní
organizace, reprezentující na sedm milionÛ
KanaìanÛ, kteﬁí pﬁi‰li z komunistick˘ch zemí
pomohou vybudovat památník, na kter˘ budeme
v‰ichni hrdi.
Milo‰ ·uchma
***
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PraÏské vûÏe
Kavárensk˘ kamaráde Mirku,
vím, Ïe se Ti docela líbí mÛj obrázek
praÏsk˘ch vûÏí, i kdyÏ nûkdy proná‰í‰ názor,
Ïe Ti to pﬁipomíná víc stromy - asi má‰
pravdu, mohou to b˘t klidnû nejrÛznûj‰í
stromy, ale nejsou, jsou to opravdu praÏské
vûÏe. A abych Tû koneãnû o tom nûjak
pﬁesvûdãila a vyvedla Tû z Tvého
„stromového“ omylu, tak Ti teì nûco
maliãkého o tom mém vûÏním pojetí, napí‰u.
Chtûla jsem namalovat praÏské vûÏe a
pﬁipravila jsem si jejich v˘bûr:

Chrám sv. Víta, Hrad (1) - Kostel sv. Jiﬁí, Hrad (2) Kostel sv. Jana Nepomuckého, Hrad (3) - Loreta,
Hradãany (4) - Kostel sv. Mikulá‰e a jeho tﬁi vûÏe,
Staromûstské námûstí (5) - Kostel sv. Tomá‰e, Letenská
(6) - Kostel sv. Rocha, Strahovské nádvoﬁí (7) - Kaple
Máﬁí Magdaleny, nábﬁeÏí Edvarda Bene‰e (8) - Kostel
Karla Boromejského, nemocnice pod Petﬁínem (9) Kostel sv. Vavﬁince, Petﬁínské sady (10) - Kaple sv.
Terezie z Ávily, Vojanovy sady (11) - Kostel sv. Havla,
Havelská (12) - Kostel sv. Ducha, Du‰ní (13) - Kostel sv.
Anny, Anenské námûstí (14) - Kostel sv. Jiljí, Husova
(15) - Kostel sv. Kateﬁiny, areál fakultní v‰eobecné
nemocnice, Kateﬁinská (16) - Kostel sv. Ignáce, Karlovo
námûstí (17) - Kaple sv. KﬁíÏe, Karoliny Svûtlé (18) Chrám nejsvûtûj‰í Srdce Pánû, ÎiÏkov (19) - Kostel sv.
Ludmily, námûstí Míru (20) - Kostel sv. Prokopa, ÎiÏkov
(21) - Kostelík Uspenskij chrám, Jana Îelivského (22) Kostel sv. Anny, Tovaãovská ulice (23) - Kostel sv.
Jakuba Vût‰ího, Kunratice (24) - Kostel sv. Prokopa,
·eberov (25) - Kostel sv. AneÏky ãeské, Roztyly (26) Kostel narození Panny Marie, Praha 4, Baarova ulice
(27) - Kostel ãeskobratrské církve, Braník (28) - Kostel
sv. Franti‰ka z Assisi, Krã (29) - Kostel sv. Václava, moc
zajímav˘, u Habrovky, Smíchov (30) - Kostel sv.
Gabriela, Smíchov, Holeãkova (31) - Kostel Srdce
JeÏí‰ova, Sacré-Coeur, Smíchov, Holeãkova (32) - Kostel
Nejsvûtûj‰í trojice, Smíchov, PlzeÀská (33) - Kostel sv.
Michaela archandûla, Smíchov, PlzeÀská (34) - moc
zajímav˘, pÛvod z Podkarpatské Rusi (35) - LibeÀsk˘
zámeãek, Praha LibeÀ (36) - Kostel Na Václavce,
Smíchov, Na Václavce (37) - Kaple sv. Lazara, Bﬁevnov
(38) - Kostel sv. Markéty, Bﬁevnov (39) - Kostel sv.
Norberta, Stﬁe‰ovice (40) - Kostel sv. Gotharda, Bubeneã
(41) - Kostel sv. Matûje, Dejvice (42) - Kostel sv.
Fabiána a ·ebestiána, Liboc (43) - Kostel Panny Marie
Vítûzné, Bílá Hora (44) - Rotunta sv. Máﬁí Magdaleny,
Pﬁední Kopanina (45) - Kostel sv. Cyrila a Metodûje,
Nebu‰ice (46) - Kostel sv. Václava, Suchdol (47) - Kaple
Nejsvûtûj‰í Trojice, Sedlec (48) - Kostel sv. Antonína,
Strossmayerovo námûstí (49) - Kostel sv. Cyrila a
Metodûje, Karlín (50) - HusÛv sbor, Dejvice (51) HusÛv sbor, Vr‰ovice (52) - Daliborka, Hrad (53) -

Prague
âerná vûÏ, Hrad (54) - Jindﬁi‰ská vûÏ, Praha 1 (55) Mostecká vûÏ, Praha 1 (56) - Pra‰ná brána, Praha 1 (57)
- Petﬁínská rozhledna, Petﬁín (58) - Staromûstská radnice,
Praha 1 (59) - Astronomická vûÏ Klementina, Praha 1
(60) - Vinohradská vodárenská vûÏ, Praha 2 (61) Vodárenská vûÏ na Zelené li‰ce, Praha 4 (62) Novoml˘nská vodárenská vûÏ, Praha 1 (63) - Wilsonovo
nádraÏí, Praha 2 (64) Masarykovo nádraÏí, Praha (65) Národní muzeum, Praha 1 (66) - Televizní vûÏ, ÎiÏkov
(67) - Vodárenská vûÏ na Letné, Praha 7 (68) - Zemská
porodnice, Praha 2 (69) - Podolská vodárna, Podolí (70)
- AneÏsk˘ klá‰ter na Franti‰ku, Praha (71) - Novomûstská
radnice, Praha 2 (72) - Kostel sv. Michala v Kinského
zahradû, Praha (73) Kostel sv. Salvátora, KﬁíÏovnické
námûstí (74) - ·itkovská vodárna, Praha 1 (75) Vodárenská vûÏ, Kbely (76) - Obchodní akademie,
Krupkovo námûstí, Bubeneã (77) - Zvonice Petrská,
Praha 1 (78) PÛvodní knûÏsk˘ semináﬁ, Sadová, Dejvice
(79) Leti‰tû Ruzynû (80) Tanãící dÛm, Ra‰ínovo nábﬁeÏí
(81) Budova ministerstva prÛmyslu, Na Franti‰ku, Praha
1 (82) Soukromá vûÏ, Pelikánova ulice, Liboc (83) Soukromá vûÏ, ulice Ke kostelu, Liboc (84) - Hotelov˘
komplex v Podbabû (85) - Areál v˘stavi‰tû v parku
Letná (86) - Hotel Panorama, Praha 4 (87), Budova
radnice, Praha 4 (88).

Dvû z vûÏí jsou pûknû ‰ikmé, je to vûÏ
kostela sv. Jiﬁího a krásná vûÏ ·itkovské
vodárny - vych˘lení je u obou kolem ãtyﬁiceti
centimetrÛ do leva. Ta první má tyrkysovou
barvu a je v druhé ﬁadû nahoﬁe, poslední
vpravo, ta vodárenská je také poslední, ale v
páté ﬁadû odspodu a py‰ní se barvou
tmavomodrou ozdobenou zlatem. Nejvût‰í z
vûÏí patﬁí chrámu sv. Víta, je v hezké modré,
protkané elegantní mûdûnou a je témûﬁ
uprostﬁed. Dvû maliãké vûÏiãky, tmavozelená
a rÛÏová ve ãtvrté ﬁadû odshora a bílá, trochu
vût‰í nad nimi, patﬁí malému kostelíku sv.
Michaela archandûla, pﬁenesenému k nám v
roce 1929 z Mukaãeva na Podkarpatské Rusi.
âervená, ‰tíhlá vûÏ ve ãtvrté ﬁadû od spodu je
z kostela sv. Floriána a ·ebestiána v Liboci,
k jehoÏ místu patﬁí moje dûtství a tak mám ten
kostel a v‰echno kolem hodnû ráda. Veliká
Ïlutá vûÏ dole, spoleãnû v objetí s vûÏí tmavû
rÛÏovou, ve ãtvrté ﬁadû, není nic jiného, neÏ
Tanãící dÛm na Ra‰ínovû nábﬁeÏí, to pozná
snad úplnû kaÏd˘. A libocká vûÏ z Pelikánovy
ulice je ve tﬁetí ﬁadû od spodu, pátá vpravo v
hezké pískové barvû. Na tu se nûkdy zajdi
podívat, je opravdu hodnû hezká a zvlá‰tní!
Noblesou záﬁí veliká, rÛÏovo zlatavá vûÏ
smíchovského kostela Sacré Coeur. Jiná,
podobná tam nikde není. Mnû se je‰tû moc
líbí vodárenská vûÏ, první vlevo ve tﬁetí ﬁadû
nahoﬁe, která má hezkou zelenavou barvu,
tak trochu v odstínu kiwi, a aby ne, kdyÏ stojí
v ulici Za zelenou li‰kou.
NeÏ jsem v‰echny ty vûÏe zaãala malovat,
chtûla jsem jich mít pÛvodnû sto, ale jak
pﬁib˘valo namalovan˘ch vûÏí, tak mi stále
vycházelo úplnû jiné ãíslo, aã jsem to poãítala
mnohokrát a ze v‰ech svûtov˘ch stran. TakÏe,
jsem jich nenamalovala sto, ale o nûco ménû,
myslím si, Ïe jich je celkem osmdesát osm,
ale ruãit za to opravdu nemohu. KaÏd˘ by si
to mûl sám pﬁepoãítat. KaÏdopádnû by tam
mûly b˘t namalované snad v‰echny z v˘‰e
uvedeného seznamu. A kaÏd˘ by si tu svoji
konkrétní, namalovanou vûÏ mûl sám najít,
urãitû to není nic sloÏitého.
Nejsem to jen já, kdo chtûl bezchybnû seãíst
celou tu vûÏní v˘zdobu Prahy, ale nikomu se
to zatím moc nedaﬁí. Úplnû prvnû se o to
pokusil, v 19. století Bernardo Bolzano a
napoãítal vûÏí sto tﬁi a byl to matematik. V
souãasné dobû má pr˘ Praha kolem pûti set
vûÏí a vûÏiãek a v tomhle ãísle nejsou ozdobné
vûÏe z mû‰Èansk˘ch domÛ, jinak by jich pr˘
mûla asi tisíc. I tak je Praha poﬁád „stovûÏatá“,
alespoÀ pro mne! A jiné to uÏ nikdy nebude.
Budu ráda, aÏ si na mém obrázku najde‰
nûjaké, Tobû známé smíchovské vûÏe a moÏná
i dal‰í. Také si urãitû najdi vûÏ kostela sv.
Norberta, ta sice není na Smíchovû, ale pozná‰
ji urãitû. Tak se mûj dobﬁe, stromy Ti namaluji
nûkdy jindy.
Jana Fafejtová - Praha
***
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Zápisky od Pacifiku (2013-4)
Na‰tûstí se zatím v‰e obrací jen v trapnou exhibici severokorejského idiota, kter˘ kráãí ve
stopách svého stejnû zbûsilého otce blba; bezmála to pﬁipomíná jen tahání Západu za nohu,
tedy bohudík. Na mysli mám opakované vyhrÛÏky vlády zemû, kde válka se skonãila v roce
1953 s v˘sledkem, Ïe demokratická JiÏní Korea prosperuje k radosti sv˘ch obyvatel, v
Severní ãásti pak peníze jdou na zbrojení a dokonce pro‰la internetem zpráva, Ïe v zemi
dochází, laskav˘ ãtenáﬁ mÛÏe hádat, pokud se mu to nepodaﬁí, tak tedy sdûluji, ke
kanibalismu v jednadvacátém století. Pokud pomûry v tûchto sousedních zemích tak velice
odli‰né, v˘sledek to rÛzn˘ch spoleãenskou systémÛ, nestaãí k pﬁesvûdãení pochybovaãÛ o
tom, kter˘ systém je ãlovûku bliÏ‰í a nesrovnatelnû pﬁívûtivûj‰í, zda demokratick˘ kapitalismus
a nebo pochroumané odnoÏe socialismu ãi komunismu, pak mu není pomoci.
Mnû jen nûkdy pﬁijdou aÏ k smutnému pousmání ony vyhrÛÏky sankcemi západním svûtem,
jen k tomu dobré, aby po chvilce klidu následujícím po zplanûní vyhrÛÏek zmínûného idiota,
v‰e se znovu opakovalo ...
***

Klub Martina Rázusa
v Toronte vás srdeãne poz˘va
na prezentáciu tretieho vydania knihy
Jána Okáºa a Jozefa G.Cincíka:

Kronika Slovákov
o dávnych dejinách na‰ich predkov,
bude sa konaÈ

v sobotu 6.apríla 2013 o 17 hodine
v hale Evanjelického kostola sv. Pavla
na 1424 Davenport Rd., spojenú s kultúrnym programom za
prítomnosti veºvyslanca Slovenskej republiky v Kanade Milana
Kolára. Vstup voºn˘.

***
Dále poz˘va na filmotéku
ëaº‰ie filmové predstavenia budú v soboty:

20. apríla, 25. mája, 15. júna.
Vstup je voºn˘, viac informácií dostanete
na telefónnom ãísle 416/658-9793.
Te‰íme sa na Va‰u úãasÈ.

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!

Opût jsem po nachlazení zaãal docházet do plaveckého bazénu na uÏiteãná cviãení a v
duchu jsem se ptal, zda program tûch dvou pánÛ se nûjak nezmûnil.
Ano, dvou pánÛ. Nezmûnil se nijak. Dokonce mám dojem, Ïe probíhá nejen dvakrát v t˘dnu,
v ãase, kdy i já se v bazénu vyskytuji, ale moÏná, Ïe kaÏd˘ den, sobotu a nedûli nevyjímaje.
V bazénu tedy napodobuji cviãení pﬁedvádûná na jeho okraji instruktorkou a neÏ se nadûjí,
jde kolem rozhodn˘m krokem vysok˘, ‰tíhl˘ muÏ intelektuálního typu míﬁí k parní saunû v
rohu. Krátce poté ten druh˘ shora zmínûn˘ pán, také ‰tíhl˘ a téÏ sviÏn˘ch pohybÛ, sestupuje
po Ïebﬁíku do bazénu a oddává se v ãásti, kde uÏ nelze dosáhnout na dno ‰lapání vody.
Chvíli nato onen intelektuálnû pÛsobící chlapík kráãí kolem bazénu opaãn˘m smûrem a zatáãí
do jiné sauny, suché. Nikdy jsem jej nevidûl, Ïe by se ponoﬁil do modr˘ch vod bazénu. Stejnû
tak jsem toho druhého chlapíka nevidûl, Ïe by ve‰el do jedné nebo druhé sauny.
Ov‰em, není to nic velmi pozoruhodného ke sdûlení, ale i tak to vÏdy upoutá mojí pozornost,
ten pﬁesnû stejn˘ reÏim obou pánÛ...
***
Jsem letit˘ odbûratel nejednoho krajanského tisku a tak se dozvídám o tom, jak bídnû si zemû
ãeská, díky jejím politikÛm, vede. Ano, souhlasím, Ïe podvody a korupce v âR dosahují
moÏná v˘‰e vût‰í, neÏ v jin˘ch demokratick˘ch zemích, a rozhodnû vût‰í neÏ v Kanadû.
âastá odhalení takového poãínání samozﬁejmû neprospívají radosti solidního, poctivû
pracujícího obãana.
Jezdím do âech dost pravidelnû (aã jen na nûkolik málo t˘dnÛ), ale jsem ve styku s nûkolika
pﬁáteli tam Ïijícími. Jsem tedy, aã nikoli do nejmen‰ích podrobností, ale vcelku dostateãnû,
informován o situace v b˘valé domovinû.
Nepochybuji o tom, Ïe kdyby poctivost a solidnost ãesk˘ch politikÛ byla na vy‰‰í úrovni,
odrazilo by se to nejen na blahobytu obãanÛ a jejich spokojenosti. Ale ... i kdyÏ toto v‰e vezmu
v úvahu, docházím k závûru a názoru, Ïe obãané âeské republiky (ov‰em, na v˘jimky jisté
ãásti, ale ty existují i v jin˘ch vyspûl˘ch zemích), sotva si mohou tak moc a ãasto stûÏovat (to
se nezmiÀuji o tûch nenapraviteln˘ch se steskem vzpomínajících totalitní reÏim) ve v‰í
v‰eobecnosti. A nebo litovat zmûny reÏimu v roce 1989. Nikdy se i prÛmûrn˘ obãan âeské
republiky nemûl lépe, neÏ dnes! Jak jinak lze vysvûtlit prokazatelná fakta: tisíce obãanÛ
vyjíÏdí roãnû za rekreací do míst, o kter˘ch si pﬁed pûtadvaceti lety, v systému slibujícím ráj
na zemi, mohly nechat jen zdát! Studenti mohou studovat v jakékoli zemi se jim zachce.
Koncerty, bez ohledu na cenu vstupenky, jsou vût‰inou vyprodané ... a to ne jenom cizinci.
Desítky praÏsk˘ch divadel zdaleka nezejí prázdnotou. Stejnû tak nákupní stﬁediska.
Moji zmínûní pﬁátelé a jejich Ïeny jsou stejnû v dÛchodu jako já a moje Ïena. Nikdo z nich si
nestûÏuje, i od nich dochází informace o zájezdech do Egypta, Turecka, ¤ecka, na lyÏe do
Alp. Zde tﬁeba zdÛraznit: nikdo z nich není z kategorie tzv. zbohatlíkÛ! Îádné konexe na vlivné
hodnostáﬁe. Nic takového.
TakÏe, navzdory tomu, Ïe vût‰ina obyvatel se nakonec, bohuÏel, rozhodla pro prezidenta
znaãnû se li‰ícího od svého protikandidáta nedostatkem ãestnosti a úrovnû, která i v na‰í
ponûkud pokleslé dobû snad neztrácí svÛj v˘znam, jakákoli rozesmutnûní nad ztracen˘mi
ãasy vlády strany Gottwaldovy, neodpovídají zdaleka skuteãné situaci. Ano, mohlo by v
âechách b˘t mnohem lépe. Ale stejnû tak i v jin˘ch zemích, Kanadu, zemi velikého
nerostného bohatství, nevyjímaje.
Pokud ve Vancouveru nastane období de‰tû (a to je dost dlouhé), napadá mne okamÏitû, jak
bych takovou nepﬁízeÀ poãasí vnímal v Praze. Oh, docela dobﬁe! Tam je tak lehké kdykoli zajít
do pﬁíjemné ãajovny, odpolední vinárny, hostince, na v˘stavu, do kina, procházet jedno
knihkupectví po druhém, pod de‰tníkem tﬁeba a pû‰ky. Nebo pouÏít pﬁesnû a ãasto jedoucí
tramvaje pro posun z místa na místo, o metru ani nemluvû.
A zde v podobn˘ ãas? Sednout do auta a jet ... kam? PobﬁeÏí v takov˘ ãas není nijak lákavé,
snad k poﬁízení nûjaké podaﬁené fotografie. Veﬁejná doprava takov˘ posun po mûstû nijak
neãiní lákav˘m, zatímco v Praze tramvaje a metro dovezou obãana z místa na místo v
nûkolika minutách! A tak zÛstat doma, tam je sice, jak tvrdí pﬁísloví, ze v‰eho nejlíp, jistû, to
je ﬁe‰ení, ale ponûkud jiné neÏli to praÏské.
Je‰tû bych se rád zmínil o tom, Ïe toto mûsto u Pacifiku není nijak chudé na mordy a jiné
zloãiny, jak se lze doãíst v denním tisku. Ani nemluvû o tom, Ïe teprve za pár dnÛ vláda bude
ru‰it referendem odmítnutou, ale vládou prosazenou daÀ (HST) a jak to bude probíhat, k tomu
mi zku‰enost napovídá, Ïe jednoduché ani pﬁímoãaré to nebude ...
***
Tenisové rakety, s nimiÏ hrají profesionálové jsou nepochybnû lep‰í neÏ prÛmûrné kvality.
My rekreaãní tenisté si své dvû rakety ‰etﬁíme a opatrujeme. Proto mám nelib˘ pocit, kdyÏ
se stane, Ïe ‰piãkov˘ hráã (nebo hráãka, kupﬁ. S. Williamsová) po nezdaﬁené hﬁe svou
dokonalou raketu zniãí k nepotﬁebû, coÏ v povrchu kurtu moÏná i zanechá stopu.
Kdybych byl sponzorem takového vzteklouna, sdûlil bych mu vlídnû: je‰tû jednou a byla to
poslední raketa, kterou jsi dostal(a).
KdyÏ uÏ jsem u tenisu, nemohu si nepﬁipomenout znaãnû jiÏ letit˘ ústup americk˘ch tenistÛ
(a s obãasnou v˘jimkou sester Williamsov˘ch i tenistek) z b˘valé slávy a dominance.
Tenisoví zasvûcenci moÏná znají vysvûtlení. Já si více pﬁipomínám téÏ uÏ letité problémy
Spojen˘ch státÛ, aã dosud mají status jediné svûtové velmoci. Je to náhoda?
Vladimír Cícha - Vancouver
***

Ve vûku 88 let zemﬁel sociolog a ãeln˘
pﬁedstavitel OF Rudolf Battûk
PRAHA - lidovky 17.3. 2013. Ve vûku 88 let zemﬁel v dopoledních hodinách filozof, sociolog a b˘val˘
politik Rudolf Battûk. Aktivista levicov˘ch názorÛ za PraÏského jara patﬁil k zakladatelÛm Klubu
angaÏovan˘ch nestraníkÛ a bûhem sametové revoluce patﬁil k dÛleÏit˘m postavám Obãanského fóra.
Battûk byl filozof, sociolog a b˘val˘ politik. Bûhem praÏského jara pÛsobil jako poslanec âeské národní
rady a aktivista Klubu angaÏovan˘ch nestraníkÛ. Za normalizace ho ale vládnoucí totalitní reÏim odstavil
z politick˘ch funkcí a pronásledoval ho. Battûk byl dvakrát vûznûn pro údajné podvracení republiky.
Podepsal Chartu 77 a byl ãlenem V˘boru na obranu nespravedlivû stíhan˘ch.
Znal se pr˘ napﬁíklad s nûkdej‰ím nûmeck˘m sociálnûdemokratick˘m kancléﬁem Willym Brandtem
nebo ‰védsk˘m premiérem Olofem Palmem. .
Podle nûkdej‰ího pﬁedsedy Senátu a rovnûÏ signatáﬁe Charty 77 Petra Pitharta byl Battûk hrd˘ a
stateãn˘ ãlovûk, kter˘ si “odsedûl” víc neÏ vût‰ina disidentÛ. “Myslím, Ïe ho estébáci nemûli rádi,” ﬁekl.
“On to byl sloÏit˘ ãlovûk, homo politicus, jak˘ch bylo a je málo, ãlovûk jasn˘ch pevn˘ch idejí a pﬁitom
organizátor, praktick˘ ãlovûk,” popsal Battûka.
V roce 1989 se po sametové revoluci vrátil Rudolf Battûk do politiky. Byl ãlenem obnovené âeskoslovenské
sociální demokracie a poslancem Snûmovny lidu Federálního shromáÏdûní, pozdûji byl aktivní v
levicov˘ch a liberálních formacích (Klub sociálních demokratÛ Obãanského fóra, Asociace sociálních
demokratÛ a Demokraté 92).
Bûhem sametové revoluce patﬁil k dÛleÏit˘m postavám Obãanského fóra. UdrÏoval vazby na exilovou
sociální demokracii a na domácí politické scénû prosazoval aktivitu v rámci Obãanského fóra. V roce
1997 obdrÏel ¤ád Tomá‰e Garrigua Masaryka.
***
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Velikonoce 2013
Tak jako Vánoce pokládáme za svátky radosti a pokoje, Velikonoce jsou svátky nadûje
a obnovy. A nejen pro probouzející se pﬁírodu, ale také vzkﬁí‰ení JeÏí‰e Krista obnovuje
v lidech nadûjí.
Vypuãení první snûÏenky nebo krokusu ze zemû nám pﬁiná‰í radost, krása kvûtin a
zelenû vÏdy potû‰í du‰i ãlovûka. Nikdo nepochybuje o tom, Ïe po zimním spánku opût
v‰echno rozkvete, omládne a rozveselí nejen pﬁírodu a také nás. Bereme to jako
samozﬁejmou vûc. Îijeme v pﬁírodû a s pﬁírodou.
Vajíãko není jen náhodnû zvolen˘m symbolem Velikonoc, ale názornû nám pﬁedvádí
probouzení pﬁírody k novému Ïivotu. Pozorujeme-li ÏluÈouãké kuﬁátko, nebo housátko
vyklubané ze skoﬁápky a vidíme v jejich chování velikou radost ze Ïivota, která vzbudí
optimismus a úsmûv na tváﬁi kaÏdého z nás.
Není to v‰ak jen pﬁíroda, ve které se probouzí nov˘ Ïivot, ale je to i duchovní proces,
zpÛsoben˘ zmrtv˘chvstáním Spasitele, kter˘ vyvolává v lidech mnoho úvah o smyslu
Ïivota. Zmrtv˘chvstání JeÏí‰e uÏ nelze tak jednodu‰e vidût a pochopit jak to vidíme v
pﬁírodû a snad z toho dÛvodu mnoho lidí se k této události staví skepticky, nebo dokonce
jí celou zavrhuje.
Argument s názorem, Ïe vstát z mrtv˘ch je nemoÏné - mrtvé uÏ nelze oÏivit vyÏaduje
otázku, zda je tomu opravdu tak, nebo takové tvrzení vyvûrá ze zcela jin˘ch dÛvodÛ?
ZvaÏovat tyto otázky není jednoduché. Rozhodnû k takov˘mto úvahám je zapotﬁebí
logické my‰lení a pravdivé dÛkazy.
PakliÏe nelze nic oÏivit jak to tvrdí vûdou nadchnut˘ nevûﬁící ãlovûk, je tﬁeba se potom
zahloubat dál aÏ k poãátku v‰eho. Zamyslet se nad teoriemi pﬁedkládané vûdou, kterak
vÛbec vznikl cel˘ vesmír.
Souãasná vûda tvrdí, Ïe „ z niãeho“ a zcela bezdÛvodnû vzniklo v‰e - cel˘ vesmír
postupnû aÏ k ãlovûku. PÛjdeme-li po této materialistické linií vzniku v‰eho z niãeho,
musíme si poloÏit dÛleÏitou otázku co vlastnû je „nic“? Slovo nic, které tak ãasto
pouÏíváme není prázdná penûÏenka, vzduch, vzduchoprázdno nebo prostor. Toto
slovutné „nic“ stojí nade v‰ím tím. Není to nic podstatného co by se dalo uvést - vlastnû
neexistuje! Z tohoto prostého dÛvodu popsat nic ani nelze jinak, neÏ pouÏitím stejného
slova. Nic je prostû nic!
V porovnání v‰emohoucnosti “niãeho“ s moÏností vzkﬁí‰ení JeÏí‰e z hrobu, co se nám
jeví logiãtûj‰í? âlovûk, kter˘ pochybuje o vzkﬁí‰ení JeÏí‰e musí k svému odmítnutí
napﬁed vytvoﬁit pﬁedpoklad - zavrhnout v‰emohoucnost Boha, aby na‰el nûjaké
odÛvodnûní svého názoru. A kdo ví, tﬁeba sv˘m skeptick˘m postojem zamítne také
moÏnost vzniku ãehokoliv z niãeho. Jednodu‰e pro nûho zÛstává v‰e nepochopitelnou
záhadou.
Kde vlastnû leÏí hranice mezi moÏností a nemoÏností? Konãí moÏnost tam, kde konãí
na‰e lidské chápání? Nebo je to nûkde mnohem dál za na‰í schopností pochopit
nûkteré události? Pak z na‰í neschopnosti vyvodíme spekulativní (nikoliv doloÏené)
tvrzení o nemoÏnosti dûjÛ.
Záhadou zÛstává, proã pro mnoho lidí je snadnûj‰í bez logické úvahy zavrhnout víru
ve vzkﬁí‰ení, kdyÏ navíc dûjiny dokazují, Ïe Kristus byl historickou osobností a jeho
souãasníci událost potvrdili.
KdyÏ podle materialistické vûdy neexistující „nic“ dovede vytvoﬁit cel˘ vesmír, aã nikdo
to nemÛÏe dokázat, zÛstává taková nauka téÏ pouhou vírou. Víra v neexistující „nic“ je
pokládaná pak za stvoﬁitele (boha). Na druhé stranû je zavrhovan˘ BÛh Stvoﬁitel s
vlastností v‰emohoucnosti (z víry lidí ve Stvoﬁiteli), kter˘ mÛÏe vytvoﬁit a vykonat cokoliv
ve vesmíru.
Z toho vypl˘vá závûr, Ïe moderní lidstvo pouze staví do protikladu dvû rÛzné „víry“. V
prvním pﬁípadû se jedná o víru v „nic“, coÏ lze logicky dokázat, Ïe neexistuje. A v druhém
pﬁípadû víru v Boha - Stvoﬁitele o kterém je moÏné pochybovat, ale jeho „neexistenci“
nelze dokázat.
Vypadá to, Ïe moderní vûda sv˘m podbarven˘m liberalismem pﬁedhazuje novoty, aniÏ
by mûla o nich dÛkazy. Tvrzením své pravdy, kterou vûda nemÛÏe dokázat se snaÏí
pﬁedbûhnout sama sebe.
Z jakého dÛvodu se filosofická stránka vûr dostala do velikonoãního pojednání? Z
jednoduchého dÛvodu, jak to tvrdí filosof Hegel, Ïe „podloÏená vûda a teismus nejsou
ve vzájemném v rozporu“!
Je to pouze snaha nûkter˘ch lidí o rozvrat. Je pak záhadou, proã vûda se snaÏí
pﬁeskoãit svÛj stín - svoje du‰evno z kterého vlastnû ãerpá své poznatky.
Vzkﬁí‰ením JeÏí‰ potvrdil správnost svého uãení, které stojí na v˘‰i a je odli‰né od
egoistického uãení propagovaného v dne‰ním svûtû. V tom je moÏné vidût rozdílnost
vûr. Chamtivost z nauky moderní „materialistické víry“ zachvátila svût. Snaha mít
v‰echno - veliké bohatství se stalo prvotním cílem a normou doby.
Materiálnû sm˘‰lející egoista se chce zmocnit maxima pro sebe za jakoukoliv cenu,
aniÏ by poloÏil otázku, vlastnû k ãemu? ZpÛsoby lze vidût v‰ude kolem nás. Miliardáﬁ
na burze se vÛbec ne‰títí okrádat malé investory, kteﬁí aã sami touÏí po lehkém
zbohatnutí, ztrácí tak své peníze nabyté pilnou prací. DealerÛm drog absolutnû nevadí
jaké zlo a eventuálnû i smrt kupujícímu zapﬁíãiní, hlavnû kdyÏ zbohatnou na prodeji. Pﬁi
honbû získat bohatství jak˘mkoliv zpÛsobem i vraÏdou se opomíjí, Ïe je to sebe niãící
proces co provádí. Ruinuje nejen svou ãest - svojí morálku, ale i budoucnost své rodiny
nebo státu - dûlá-li to politik.
Po celém svûtû se dnes mluví o morálním deficitu lidské spoleãností. O deficitu, kter˘
je mnohem hor‰í, neÏ jsou závaÏné finanãní nedostatky kteréhokoliv státu svûta
(vypl˘vající moÏná z deficitu morálního).
Aã prezidenti a vládci volají k nápravám, vyznívá to ale velice hlu‰e ze samé podstaty,
Ïe sami jsou zabﬁedlí v dne‰ním liberálním svûtû hlásajícím volnost témûﬁ v ãemkoliv.
Z toho plyne mravní relativismus s nedostatkem sebedÛvûry a nejen ztráta víry ve vy‰‰í
moc, ale samotná ztráta víry ve spravedlnost pak nenalézají cestu jak ven z nemorálních
ãinÛ.
Pﬁi v˘bûru dvou uveden˘ch moÏností, která je lidstvu prospû‰nûj‰í? Liberální víra v
nepodloÏené vûdû pﬁiná‰ející lidstvu nemorální egoismus a tím zlo, nebo nauka JeÏí‰e,
nabádající hlavnû k soucitu a pochopení také ostatních lidí, vedoucí k morálnûj‰í a
prospû‰nûj‰í spoleãnosti ve svûtû.
Vilém A. Kun, Winnipeg
***

POÎEHNANÉ VELIKONOCE

Poslové svûtla
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Jaká by to byla práce, rozpustit ty rezervace?
Na MDÎ, kter˘ neslavíme, byl slunn˘ den tak záﬁiv˘ a tání
snûhu tak prudké, Ïe jsem zlákal Evu do centra Sudbury slavit
jaro; chtûl jsem paní Evû koupit kytiãku narcisÛ a krabici
ãokolády. Na kﬁiÏovatce Durham s Cedar atakovala chodce
dvojice novináﬁÛ z televize otázkou: Co si myslíte?
Krásná reportérka nastrãila mikrofon Evû pﬁed obliãej a
kameraman zaãal filmovat odpovûì na otázku: „Co si myslíte
o vûzeÀském systému v Kanadû?”
Eva odpovûdûla jako kdyÏ biãem praská: „Nemám s vûzením

Ïádnou osobní zku‰enost; ale nebyla jsem nikdy okradena a
mám dojem, Ïe v‰ichni darebáci jsou uklizení za mﬁíÏe.“
To byla dobrá odpovûì, a reportérka vyslovila dal‰í otázku:
„A co ﬁíkáte vãerej‰í zprávû, Ïe pÛvodní obyvatelé tvoﬁí 4%
kanadské populace a zároveÀ tvoﬁí 24% v‰ech vûzÀÛ?’
Eva nezaváhal ani vteﬁinu, vytasila z kapsy svÛj ipod,
zmáãkla pár tlaãítek a mumlala do kamery: „Kanada má
populaci 33,5 milionu obyvatel z toho 4% jsou 1,34 milionu
IndiánÛ. a ve vûznicích sedí 153000 vûzÀÛ a z toho 24% to
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máme ãtvrtinu tedy 36000 vûzÀÛ indiánského pÛvodu.“
Kameraman nevypnul filmování a cel˘ tento Evinu v˘poãet
filmoval. Reportérka v neskr˘vaném úÏasu zablekotala dal‰í
otázku: „Nezdá se Vám, Ïe se jedná o rasismus a Indiáni jsou
diskriminováni policii a soudy?“
„Nezdá, ﬁekla Eva pevnû, protoÏe ãasto pﬁekládám u soudu
a naopak si myslím, Ïe soudní sínû jsou zpravidla pﬁeplnûny
indiánsk˘mi delikventy...“
V tomto momentû kameraman odklonil objektiv od Evy a
kamera vypnula; zjevnû takov˘ názor nepatﬁí do televize,
pomyslel jsem si, ale Eva pokraãovala otázkou k reportérce,
která viditelnû ztratila zájem o rozhovor s Evou.
„Miminka se rodí stejnû v‰em Ïenám, ale v prvních pûti
letech Ïivota se v˘chovou doma pﬁipravují na budoucí cestu
slu‰n˘ch obãánkÛ anebo delikventÛ; ona ta indiánská
delikvence zaãíná velice brzy v Ïivotû malého ãlovíãka.“
Reportérka podûkovala Evû a zamûﬁila svou pozornost k
jinému chodci a my pokraãovali ke kvûtináﬁství a co ﬁekla Eva
dál zaznamenávám na papír, protoÏe si myslím, Ïe by to
zajímalo mnoho lidí.
Eva ﬁekla: „Vzpomínám, Ïe na konci první tﬁídy obecnû byla
v na‰í tﬁídû pûtice jedniãkáﬁÛ, dvacítka prÛmûrn˘ch ÏákÛ a
pûtice prÛseráﬁÛ, kteﬁí nikdy nemûli vypracovan˘ úkol, vÏdy
zbabrali diktát a uvízli v sítí kaÏdého tﬁídního maléru.
Nevzpomínám si za devût let základní ‰koly, Ïe by jedniãkáﬁ
pozdûji propadl anebo Ïe se bordeláﬁ pozvedl aspoÀ do
prÛmûru. Od té doby je mi jasné, Ïe co dûti dostanou od sv˘ch
vychovatelÛ v prvních ‰esti letech s nimi zÛstane na cel˘
Ïivot.“
V kvûtináﬁství jsem koupil kytiãku narcisÛ a popﬁál Evû k
svátku jara a zamíﬁil k cukrárnû pro ãokoládu. Eva stála
stranou a zírala do internetové encyklopedie a ﬁekla: „Vsadím
se, Ïe neví‰ kolik je v Kanadû vûznic?“ Nevûdûl jsem a Eva
ﬁekla: „192“ a pokraãovala, „76 jsou federální vûznice, do
kter˘ch jsou umístûní delikventní odsouzení na víc neÏ dva
roky v kriminále; zbytek, tedy 116 jsou provinãní vûznice pro
tresty dva roky minus jeden den ãi krat‰í.“
To jsem taky nevûdûl, pﬁiznal jsem a Eva mne masírovala
dál: „Ví‰ kolik stojí státní pokladnu jeden vûzeÀ za rok? Neví‰,
tak je to 87000 dolarÛ!“
„Ouha,“ ﬁekl jsem pﬁekvapen, a Eva pokraãovala, Ïe
uvûznûná Ïena stojí daÀové poplatníky skoro dvojnásobek
nákladÛ na muÏského vûznû, tedy 150000 dolarÛ za rok, a
dodala smíﬁlivû, Ïe poãet vûzeÀkyÀ je dvacetkrát men‰í neÏ
uvûznûn˘ch muÏÛ, kolem 5% z celkového poãtu vûzÀÛ, kter˘
je 153,000. Tedy celkem je v Kanadû uvûznûno kolem 8000
Ïen.“
V cukrárnû jsem koupil belgickou ãokoládu, kterou má Eva
nejradûji. To byl mÛj dárek. Sluníãko svítilo, pálilo do zbytku
snûhu a Eva pﬁidala zajímavost: „Kanadská kriminalita v první
dekádû 21. století je nejniÏ‰í za posledních 50 let; tady pí‰ou,
a ukázala prstem na obrazoveãku svého ipodu, Ïe v Kanadû
je 131 vûzÀÛ na 100.000 obyvatel; to znamená Ïe v mûstû
Sudbury je 130 vûzÀÛ v mûstské vûznici a to mi pﬁipadá
docela zanedbatelné.“
„Zanedbatelné v porovnání k ãemu?“ optal jsem se zvûdav˘,
nikoliv útoãn˘. „V porovnání k dobû tﬁeba Williama
Shakespeara, kdy násilné umíral kaÏd˘ ‰est˘ obãan v Anglii.“
„Neﬁíkej,“ vydechl jsem v úÏasu, a Eva ﬁekla: „Nebo v
porovnání k Venezuele, kde v roce 2011 bylo zavraÏdûno
20000 VenezuelanÛ. To psali vãera v novinách.“
„Nepovídej,“ ﬁekl jsem v úÏasu, „Venezuela pﬁece nemá víc
lidí neÏ Kanada?“
„Nemá, ﬁekla Eva, 29 miliónÛ a pﬁedstav si jednu vraÏdu na
1500 obyvatel. To musí b˘t neuvûﬁitelnû hrozné...“
Pﬁevedl jsem debatu zpátky na kanadsk˘ v˘chovn˘ vûzeÀsk˘
systém a hlavnû proã je ‰estkrát více IndiánÛ za katrem neÏ
ostatních; optal jsem se jestli uvûznûní má v moderním státû
funkci pﬁev˘chovnou?“
Eva ﬁekla pevnû, Ïe funkcí vûzení je izolovat delikventa a
pokusy o pﬁev˘chovu jsou spí‰e utopií neÏ skuteãností a
dodala otázku, kolik znám vûzeÀsk˘ch filmÛ z kter˘ch vy‰el
ãlovûk lep‰í po dobû uvûznûní?“
Dobrá otázka na mou zálibu ve filmech: „Filmy o vûzeních a
vûznicích zabírají na diváky, kteﬁí Ïijí tak, aby se zloãinu i
zloãincÛm vyhnuli.“
„Buì konkrétní, vyzvala mne Eva, které jsou tﬁi nejpouãnûj‰í
vûzeÀské filmy ve tvé filmotéce?“
Tak nejdﬁív Mot˘lek z roku 1973, ve kterém McQueen s
Hoffmanem zahráli zoufalou bezútû‰nost vûzeÀského Ïivota.
a dále Frajer Luke, 1962, coÏ je hlavnû story o neustále
vzpurnosti vûznû Paula Newmana. A do tﬁetice Vykoupení z
vûznice Shawshank z roku 1994, coÏ je nejsilnûj‰í kritika
vûzeÀsk˘ch pomûru...
Eva pok˘vla hlavou a ﬁekla: „Kdyby indián‰tí tatínci ukázali
sv˘m pubertálním synÛm tyto tﬁi filmy, jako jsi shlédnul se
sv˘mi syny, moÏná by si mladíci z toho vzali nûjaké lekce, ne?
Místo aby je uãili kÀourat, Ïe jsou diskriminovaní.“
Zasmál jsem se kysele, protoÏe slÛvko kdyby Eva zﬁídka
uÏívá, vlastnû nikdy.
RosÈa Firla - Sudbury
***
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Michálek se vrátil, asistoval, ale nezvítûzil

Gambrinus liga

âeská hokejová extraliga

Toronto-Ottawa 5:4 (2:0, 1:1, 2:3)

19. kolo: Sparta-Jablonec 2:2, Ml. Boleslav-PlzeÀ
0:2, Teplice-Slovácko 0:4, Olomouc-Jihlava 3:0,
Liberec-Budûjovice 3:1, Ostrava-Hradec 3:0,
Brno-Slavia 0:1, Dukla-Pﬁíbram 1:0.
20. kolo: PlzeÀ-Dukla 4:0, Hradec-Sparta 1:2,
Jablonec-Teplice 0:0, Slovácko-Pﬁíbram 0:1,
Slavia-Liberec 3:1,
Olomouc-Ostrava 1:0,
Budûjovice-Brno 1:1, Jihlava-Ml. Boleslav odloÏeno
pro sníh.
***

Slavia v semifinále

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Vypjatou atmosféru ontarijského derby sledovalo v Air Canada Centre 19412 divákÛ. O utkání rozhodlo
V˘sledky pﬁedkola: Kladno-Pardubice 2:3 sn, 1:0,
56 vteﬁin v rozmezí mezi sedmou a osmou minutou první tﬁetiny, kdy se domácí dostali Bozakem a
Kladno vyhrálo 3:2 na zápasy. Budûjovice-Vítkovice
McClementem do vedení 2:0. KdyÏ na zaãátku druhé tﬁetiny van Riemsdyk zv˘‰il na 3:0, zdálo se, Ïe
1:5 a 2:3. v nejdel‰ím prodlouÏení ãeské play-offs.
je rozhodnuto, ale ottawsk˘ ·véd Zibanejad v zápûtí sníÏil na 1:3 a v úvodu tﬁetí tﬁetiny Smith upravil na
Vítûznou branku vstﬁelil ve 114. minutû HúÏevka.
rozdíl jediné branky. Pﬁi této brance si pﬁipsal svou leto‰ní sedmou asistenci Milan Michálek. V okamÏiku,
Vítkovice postoupily 3:2 na zápasy.
kdy se Senátoﬁi nadechovali k dal‰ímu náporu je zmrazily branky Kessela a Kadriho. K náporu do‰lo aÏ
âtvrtfinále: PlzeÀ-Litvínov 0:1, 2:1, 0:3, 4:3, 1:2
kdyÏ Alfredsson sníÏil na 3:5 a dvû minuty pﬁed koncem, kdyÏ brankáﬁ Bishop zamíﬁil na stﬁídaãku sníÏil
sn, 5:2 Stav série 3:3. Tﬁinec-Sparta 4:0, 3:4 sn,
Greening opût na rozdíl jediné branky. Víc se v‰ak hostÛm z power-play vytûÏit nepodaﬁilo. V Air Canada
3:4, 5:4 sn, 6:3 a 1:3 Stav série 3:3. Zlín-Vítkovice
Centre se objevil poprvé na ledû od poloviny února lev˘ kﬁídelní útoãník Milan Michálek a odehrál 18:22
3:1, 2:1, 3:4, 4:5 pp,, 4:0. Stav série 3:2. SlaviaGambrinus
liga
minut. K samotnému utkání ﬁekl:
Kladno 4:0, 3:1, 0:1, 5:1 a 4:0. Postoupila Slavia
1. PlzeÀ
20 13 5 2 37:13
44
MM: Za stavu 0:3 je tûÏké se dostat do utkání. AÏ v poslední tﬁetinû jsme se koneãnû nadechli,
4:1 na zápasy.
2.
Sparta
20
12
5
3
33:15
41
pﬁehrávali jsme je, skórovali jsme, ale nakonec jsme se bohuÏel ani nedostali do prodlouÏení. DÛleÏité
***
3.
Olomouc
20
11
6
3
32:16
39
v‰ak je, Ïe jsme bojovali.
tam jsem zaãal hrát hokej. Rodiãe i kamarádi mohli
Slovenská extraliga
4. Jablonec
20 10 7 3 33:19
37
ABE: Jedna asistence, jak jste s tím spokojen? vidût kaÏd˘ zápas. Je‰tû tam byli Václav Prospal a
5. Boleslav
19 8 4 7 21:23
28
Play-offs - ãtvrtfinále: Zvolen-Banská Bystrica
MM: Bylo to celkem dobré. Nehrál jsem tﬁi t˘dny, Martin Hanzal, takÏe jsme odehráli dobré zápasy.
6. Dukla
20 6 9 5 28:27
27
1:2, 2:1, 4:0, 3:2 a 3:2 sn. Postupuje Zvolen 4:1.
takÏe jsem byl mile pﬁekvapen˘, Ïe mi to ‰lo.
ABE: Kuriózní je, Ïe jste zahajoval leto‰ní
7. Liberec
20 7 5 8 27:29
26
Ko‰ice-Poprad 2:1, 2:1, 2:4, 3:6, 3:2, 0:3, 3:1.
Doufám, Ïe to pÛjde je‰tû nahoru.
sezónu brankou ve Winnipegu. Minul˘ rok jste
8. Slavia
20 6 7 7 25:23
25
Ko‰ice vyhrály 4:3. Nitra Trenãín 2:1, 2:0, 4:0, 4:1.
ABE: Jaké to bylo zranûní?
vstﬁelil také první branku SenátorÛ v sezónû. Je
9. Slovácko
20 6 6 8 25:25
24
Nitra vyhrála 4:0 na zápasy. Pie‰Èany-Skalica 5:1,
MM: Mám ‰patné koleno, dostal jsem nûjaké to tradice?
10. Ostrava
20 5 7 8 26:30
22
1:4, 3:2 sn, 0:4, 4:5, 3:0. Série je nerozhodná 3:3.
injekce. Musel jsem rehabilitovat, ale teì jiÏ to snad
MM: Byl to dobr˘ start, ale pak jiÏ to nebylo tak
11. Brno
20 6 4 10 22:34
22
***
bude dobré.
dobré a zranil jsem se. Doufám, Ïe se to teì obrátí
12. Jihlava
19 4 9 6 21:30
21
ABE: Jak to vypadá nyní?
863 Bloor St. W.
a to ‰tûstí mnû pÛjde trochu naproti.
13. Pﬁíbram
20 4 7 9 16:27
19
MM: Cítím se dobﬁe a doufám, Ïe to vydrÏí. Po
ABE: Bylo to nové zranûní nebo se obnovilo
Toronto, Ont.
14.
Teplice
20
4
6
10
19:33
18
sezónû pÛjdu asi na operaci. TakÏe uvidíme.
nûco star‰ího?
(416) 533-0080
15.
Hradec
20
3
8
9
18:27
17
MM: Jak je pravdûpodobná tato operace?
MM: S tím kolenem mám problémy od zaãátku
16. Budûjovice 20 4 5 11 17:29
17
ABE: Doufám, Ïe dohraji sezónu, ale asi budu kariéry v NHL. Mûl jsem jiÏ nûkolik operací, ale teì
muset jít. Po sezónû se bude muset koleno vyãistit. doufám, Ïe to vydrÏí.
MM: V˘luka v NHL, jak jste to proÏil?
CorgoÀ liga
Ale‰ Bﬁezina - Toronto
ÄBE: Hrál jsem doma v âesk˘ch Budûjovicích,
Danforth Ave.
***
Bloor St. W
21. kolo: Bystrica-Trnava 2:0, Moravce-Senica
0:2, Pre‰ov-Îilina 0:0, Ko‰ice-Myjava 1:2,
Z deseti nájezdÛ zlikvidoval Pavelec ‰est,
RuÏomberok-Trenãín 1:2, Nitra-Slovan 0:3.
22. kolo: Senica-Nitra 2:1, Myjava-RuÏomberok
tﬁikrát ho zachránila tyãka…
1:0, Trnava-Pre‰ov 2:1, Slovan-Bystrica 2:0,
Toronto-Winnpeg 4:5 (1:0, 2:4, 1:0, 0:0, 1:2)
Trenãín-Moravce 1:1. Îilina-Ko‰ice 0:1.
První neradostn˘ moment pro winipeÏského brankáﬁe pﬁi‰el jiÏ v úvodu utkání, kdy v 92. vteﬁinû inkasoval
Tabulka po 22. kole: 1. Slovan 45, 2. Trenãín 35,
Ondﬁej Pavelec první branku z hole Joffrey Lupula. Karta se v‰ak obrátila v druhé tﬁetinû, kdy Jets
3. Ko‰ice 35, 4. Senica 35, 5. Zl. Moravce 31, 6.
281 Danforth Ave.
skórovali v rychlém sledu ãtyﬁikrát za sebou Wrightem, Miettinenem a dvakrát Wheelerem. Zdálo se, Ïe
RuÏomberok 31, 7. Îilina 29, 8. Myjava 26, 9.
Toronto, Ont
kontrolují perfektnû hru, ale pﬁi‰el závûr druhého dûjství a jako blesk z ãistého nebe to bylo vedení jiÏ jen
Bystrica 26, 10. Pre‰ov 23, 11. Trnava 22, 12. Nitra
(416) 466-0330
o branku, protoÏe se strefili, jak Kulemin, tak po druhé Lupul. Zdálo se, Ïe pohroma pro Jets pﬁi‰la v 46.
19.
minutû, kdy Kessel vyrovnal, ale hosté udrÏeli remízu nejen do konce utkání, ale i pﬁes prodlouÏení a první
sérii samostatn˘ch nájezdÛ, kdy se nejprve trefil winnipeÏsk˘ Wheeler a za Toronto vyrovnal Bozak.
Rozuzlení pﬁi‰lo aÏ v desáté sérii nájezdÛ, kdy Kuleminovu stﬁelu Ondﬁej Pavelec zlikvidoval a Zach
Bogosian promûnil. Ondﬁej Pavelec tak z deseti nájezdÛ kryl ‰est, tﬁikrát ho zachránila nejvût‰í
kamarádka brankáﬁÛ - tyãka a pouze jednou inkasoval. Po zápase byl proto stﬁedem médií vãetnû
kanadské CBC, která zápas vysílala pﬁím˘m pﬁenosem.
Za ãeská média se ptali Ale‰ Bﬁezina a Ivana
IP: Jaké je to pro vás - zkrácená sezóna?
Paulová:
OP: Jednak jsem byl hroznû rád, Ïe se zaãalo. Za
IP: Kdy jste naposledy zaÏil takhle dlouhou druhé mÛÏe se nám celá letos povést, protoÏe jsme
sérii nájezdÛ?
na postupovém místû. Navíc se nám daﬁí a
OP: Já jsem to je‰tû nikdy nezaÏil a doufám, Ïe uÏ dokáÏeme vyhrávat zápasy proti tûÏk˘m soupeﬁÛm.
Vážené dámy, vážení pánové,
nikdy nezaÏiji. DÛleÏité je, Ïe jsme získali dva body Rozhodovat se bude aÏ do konce a aÏ po tûch
a pﬁi tom jsme vedli 4:1 a sami jsme si to osmaãtyﬁiceti zápasech uvidíme, jestli to byla
jmenuji se Alena Polenská, hraji hokej a jsem kapitánkou týmu ÿeské
zdramatizovali, ale na ‰tûstí jsme utkání dokázali úspû‰ná sezóna nebo ne. Já se osobnû cítím
republiky, který se ve dnech 2. – 9. 4. 2013 zúĀastní v Ottawď elitní divize
vyhrát a v tabulce jsou to velmi dÛleÏité dva body v˘bornû, takÏe je to v pohodû.
mistrovství svďta žen v ledním hokeji.
(Winnipeg poskoãil z osmého místa na tﬁetí, pozn.
IP: Jak byste hodnotil sezónu, kterou jste
Ráda bych Vás pozvala na nďkteré z utkání základní skupiny, v níž se
red).
zaãínal v âechách, pozdûji jste byl ve Finsku?
stĢetneme s celky Švédska (úterý 2. 4. 2013, 16:00), Ruska (stĢeda 3. 4. 2013,
IP: Jak˘ to byl pocit vydrÏet tûch deset
OP: Byl jsem rád, Ïe jsem mohl hrát za Liberec a
12:00) a Nďmecka (pátek 5. 4. 2013, 12:00). Všechna utkání se budou hrát
nájezdÛ?
Ïe mi tam dali pﬁíleÏitost hrát, protoÏe pojistky byly
v Nepean Sportsplexu v Ottawď. Podpora fanouškĪ by nás urĀitď potďšila a
povzbudila.
drahé. Moc t˘mÛ se do toho nehrnulo. Následovalo
Finsko a pak jsem ãekal, jestli zaãne NHL. S
Pro Āeský ženský hokej je úĀast na šampionátu historickým úspďchem,
odstupem ãasu si v‰ak myslím, Ïe kdybych mûl
v elitní divizi se pĢedstavíme vĪbec poprvé. Ještď pĢed dvďma sezónami jsme
pĢitom nastupovaly až ve tĢetí výkonnostní skupinď, z níž jsme v letech 2011 a
opût na v˘bûr, tak bych do toho po druhé ne‰el,
2012 vybojovaly postup mezi nejlepší.
protoÏe je to jin˘ styl hokeje a jiné prostﬁedí. Na
jednu stranu jsem byl rád, v Liberci to skuteãnû bylo
Hokeji se vďnujeme jako amatérky, vďtšinou studujeme a nastupujeme
super. Nemohu si na nic stûÏovat. Hroznû se mi
v Āeských, nďmeckých, švýcarských, ale i zámoĢských klubech. Ještď se
nemĪžeme srovnávat s úplnď nejlepšími, vždyĨ v Kanadď registrují témďĢ
tam líbilo, ale hokejovû jsem tím mnoho nezískal.
87 000 a v USA 67 000 hráĀek, zatímco v ÿeské republice se poĀítají
Mohl jsem b˘t v tom zápasovém tempu, s klukama
ve stovkách. V každém utkání jsme však pĢipraveny bojovat, nechat na ledď
v ‰atnû. Ve Finsku to bylo podobné.
všechno a poprat se o co nejlepší výsledek.
ABE: Jste jasnou jedniãkou z posledních
Velmi by nás proto potďšilo, pokud nás v našem úsilí pĢijdete podpoĢit.
‰estnácti jste nastoupil patnáctkrát, jak to
Povzbudit nás mĪžete pĢímo v Nepean Sportsplexu, nebo prostĢednictvím
proÏíváte?
e-mailu, na adrese ottawa2013@czehockey.cz.
OP: KaÏd˘ hráã chce hrát. Hraji hokej, abych hrál
zápasy, ne proto, abych trénoval. Jsem rád, kdyÏ
Na pĢípadné setkání se tďší
mohu chytat, ale respektuji v tom rozhodnutí trenéra.
KdyÏ nebudu dobﬁe chytat, tak bude chytat nûkdo
jin˘. Proto si snaÏím tuto pozici udrÏet.
Alena Polenská
ABE: Není chuÈ si nûkdy odpoãinout?
a hráĀky hokejové reprezentace
Vyrovnávací Gól na 4:4
OP: Dost jsem odpoãíval na podzim. Proto se
ÿeské republiky
OP: Nemám jinou moÏnost, musím tam b˘t. Je trénuje v létû, aby byl hráã pﬁipraven na sezónu,
která
pﬁestoÏe
je
zkrácená
má
hodnû
zápasÛ.
známé, Ïe nemám nájezdy rád, utkání by se mûlo
8. bĢezna 2013
IP: V létû jste podepsal smlouvu na pût let. Je
rozhodnout ve hﬁe, nikoliv v nájezdech, kdyÏ chcete
to dÛkaz dÛvûry nebo to znamená vût‰í tlak.
vyhrát, tak to musíte pﬁeÏít a pochytat, co se dá.
OP: Samozﬁejmû je to dÛvûra a já jsem za to rád.
ABE: Jsou ve va‰em rejstﬁíku nûjaké triky pﬁi
Na druhou stranu je ten tlak poﬁád stejn˘, kdyÏ
samostatn˘ch nájezdech?
OP: Ne, jenom se snaÏím neudûlat ten první chcete vyhrát zápas tak musíte vÏdy odvést
pohyb. Ale vÏdycky to záleÏí na útoãníkovi, co chce maximum. VÏdycky chcete vyhrát zápas a je to
udûlat. Vût‰inou je znám. Nûkdy mne ale pﬁekvapí. jedno jestli berete milion nebo ãtyﬁi. Jsem rád, Ïe
Dneska se mi to nûjak povedlo, Ïe jsme to dotáhli jsem to mohl podepsat. Je to urãitá odmûna za
pﬁedchozí sezóny, ale zároveÀ je pﬁede mnou velká
do konce.
zodpovûdnost.
Viktorka skonãila u Bosporu ABE: Dnes opût nebyla ani jedna branka v
oslabení, uÏ jste tím povûstn˘…
Po prohﬁe 0:1 s Fenerbahce v Plzni se odveta hrála
OP: Hrajeme teì dobﬁe v oslabení. KdyÏ vyhrajete
pﬁed prázdn˘m hledi‰tûm v Istanbulu. Po rozpaãitém
minizápas v pﬁesilovkách, tak pak máte ‰anci vyhrát
v˘konu v prvním poloãase v 43. minutû kapitán
celé utkání. Nyní je NHL hodnû právû o pﬁesilovkách,
Pavel Horváth si podrÏel v pokutovém území míã.
protoÏe rozhodãí v‰echno pískají.
V tichu sly‰el zﬁeteln˘ hlas nûkterého ze spoluhráãÛ:
ABE: Rozdíl mezi Winnipegem a Atlantou?
„Jsi sám!“ Otálel tedy s odkopem tak dlouho aÏ se
OP: MÛÏe se stát ledacos, mohou vás vymûnit,
pﬁiﬁítil domácí mladíãek Ucan a poslal míã do
ale to, Ïe jsem podepsal smlouvu na pût let, to nûco
Kozáãikovy branky. Pﬁesto PlzeÀ v druhém poloãase
napovídá. Jsem ve Winnipegu spokojen˘. Na rozdíl
vyrovnala Daridou v 61. minutû a Limbersk˘
od Atlanty jsou zde skvûlí fanou‰ci. Není to
dokonce v závûru trefil tyã. V˘sledek 1:1 v‰ak na
velkomûsto jako New York, ale mnû se tam líbí.
postup do ãtvrtfinále nestaãil. ¨
Ale‰ Bﬁezina - Toronto
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Rosti
Brankovsky
Broker
Jedineãné sluÏby
Jak prodat dÛm nebo kondo?
Rosti Brankovsk˘, kter˘ má hodnû zku‰ností s prodejem,
to mÛÏe udûlat za vás.
Jak koupit dÛm nebo kondo?
KdyÏ vidíte inzerát nebo nápis DÛm na prodej.
Rosti Brankovsk˘ vám ho mÛÏe ukázat.

Jsem tu pro vás!
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