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Hrátky s čertem

Nové divadlo - Hrátky s čertem: Nahoře zleva: Jan Šmíd (Martin Kabát), Radka Tamchynová (Káča), Zuzka Novotná (Lucius), Luděk Bogner (Omnimor), Petr Kohout (Loupežník Sarka Farka); Dole: Zuzka
Borovjaková (Anděl Teofil),Josef Čermák (Strážce pekla), Bohdan Zatovkaňuk (dr. Solfernus), Martin Bonhard (poustevník Školastykus), Milan Crhák (král) a Lenka Nováková (princezna Dišperenda).
V posledních letech, kdykoliv mi vedení Nového divadla dá
nějakou roli (oni jsou velmi laskaví i když na některé role
možná moc vhodných divadelníků nemají), tak si řeknu:
„Tohle už je určitě naposled, tak jo.“ A oni letos přišli znovu:
že potřebují obstarožního čerta. Což o to, to bych byl. A
pak tu byla určitá sentimentalita: když tu roli vezmu, bude
to potřetí, co budu v Torontu v Drdově hře hrát (posledně
jsem hrál Školastyka – kam jsem se hrabal na toho letošního,
kterého skvostně zahrál Martin Bonhard). Tak jsem řek’: „Jo.“
S touto skupinou je mimořádné potěšení si zahrát: oni jsou
víc než divadelní skupina, oni jsou rodina; a dokonce vzorná,
jeden pro druhého udělá všechno.
A pak tu byl nový zajímavý režisér, takový univerzální talent
v divadelním a filmovém světě: Luděk Bogner. S Novým
divadlem si několikrát zahrál – vodníkovali jsme spolu v
Noci na Karlštejně a hráli spolu v předposledních Hrátkách
s čertem, ale v těhle Hrátkách s čertem v Novém divadle
režíroval poprvé.. Po příchodu do Toronta (do emigrace
odešel v listopadu 1966) se setkal s lidmi ze CBC, pracoval
na sportovních filmech pro Channel 8, na filmech, v nichž
vystupovali hvězdy jako Tony Curtis či Christopher Plummer,
pro lokální filmování v seriálu Mash si ho vybral režisér Charles
Dubin. Stále ještě filmuje, ale dělá i jiné věci, zvlášť ho baví
vyřezávat loutky (tři loutková divadla, víc než stovka loutek,
má na výstavě u svého kamaráda Raffyho v torontském
Harbourfrontu). Také udělal všecky kulisy pro svoji inscenaci
Hrátek s čertem, hru, nejen režíroval, ale v níž si také skotačivě
zahrál dvě role, Belzebuba a Omnimora; a do níž naverboval
nejen generálního konzula České republiky v Torontu Vladimíra
Rumla k znamenitému úvodu, ale slovutného herce starší

generace Milana Crháka umluvil, aby se objevil první na
jevišti. Jako král. A Milan blahosklonně souhlasil. A byl to
král k pohledání, zvlášť v scéně, v níž dcerušku nutí, aby si
vzala nějakého huhňavého prince, kdy král a princezna se
do sebe pustili výrazně pavlačovým stylem... Luděk je prostě
mimořádným mnohostranným přínosem Novému divadlu a
měl neuvěřitelně obětavou pomoc v asistence režie, Dáše
Beláčíkové, nejen v režii, ale i v takových záležitostech
jako byla doprava bezautomobilových (za tento výraz bych
měl jít do vězení) herců, mezi něž patřím. Měli hlavní slovo
v organizaci a běhu představení. Dáša byla perfektní i na
jevišti: její výstup v roli Karborunda s Luďkem Bognerem
v roli Omnimora v karbanické scéně, v níž je mistrně obral
Šmídův Martin Kabát, patřil k nejzábavnějším.
Jakmile je obral, kde se vzal, tu se vzal, stál před ním dr.
Solfernus, bezcitný, všemi mastmi mazaný vysoký pekelný
hodnostář. Prostě mamlas první třídy. Skvěle ho zahrál Bohdan
Zatovkaňuk. Martina Kabáta svedl ke hře o Martinův kabát.
A vyhrál. Copak kabát! Ten moh’ čert vzít (a taky vzal), ale v
kabátě byly úpisy duší princezny Dišperandy a Káči, které
si žádaly ženichy (a úpisy podepsaly vlastní krví!). Mohu-li
Vám radit, na dr. Solferna si dejte pozor! Martin mu vmetl
do tváře, že je asi advokát! A teď se vrátím k úvodní větě
tohoto paragrafu: hodně se starala i Jana Fabiánová (režijně,
s kostýmy i v pokladně) a několikrát jsem tam zahlédl i Brigitu
Hamvašovou.
Obrovskou roli Martina Kabáta výborně zahrál Honza Šmíd,
Školastykus Martina Bonharda byl o několik tříd lepší než
můj v předposlední inscenaci, Petr Kohout úspěšně zvládl
nesnadnou roli loupežníka Sarky Farky, ženy v sexy rolích

(Zuzana Novotná v roli Lucia, Lenka Nováková jako princezna
Dišperanda, Radka Tamchynová jako Káča a Zuzana
Matejkovičová v roli Beliala, v roli Lucia II a v roli Pekelného
mámení – bez nejmenších pochyb mnohoobročnice) prostě
zářily a ty dvě, jimž připadly méně chytlavé role, Dáša
Beláčíková jako čertice Karborund a Zuzka Borovjaková jako
anděl Teofil, dokázaly, že zlato se dá rýžovat i v méně bohatých
štolách. A pak tu byla ta čertovská holota : strážce pekla
(Pepíček Čermák – jako já) a čerti (Dáša Kalovská, Gabriela
Kupčíková, Daniel Myslivec, který na každé představení,
kromě toho posledního, si přinesl flašku nazlátlé tekutiny,
kterou během hry s velkým elánem zkonzumoval a já
špekuloval, nejedná-li se snad o koňak, ale protože to na něj
vůbec nepůsobilo a poněvadž Danielovi bych hádal 12-13 let
usoudil jsem, že musí jít o limonádu. Spolu s ním vystupovala
i jeho velmi sympatická maminka, Leona Rališová.
Nemohu se nezmínit o scéně v pekle (už proto ne, že jsem
tam dělal vrátného). V té scéně také vystoupili: už zmíněný
Daniel Myslivec, jeho maminka Leona Rališová, mladičká (a
pěkná) Gabriela Kupčíková a Dáša Kalovská. Ty dvě poslední
mi zachránily možná i život při pochodování herců k rampě
při děkovačce: kdykoliv cítily, že se položím a padnu pod
nohy nelítostně mašírujících tvůrčích zástupů, pevně mě
uchopily za vetché paže a držely v kolmé pozici a prakticky
dotáhly k rampě. Sláva jim! A teď vám něco prozradím: pořád
mi vrtalo hlavou, proč jsem se zřejmě jako čert dost líbil. Až
jsem se na sebe podíval do zrcadla: moje nalíčení, paruka,
rohy a pekelné hadry do kterých jsem byl zabalen! A kdo
mne tak přímo geniálně nalíčil a vybavil? Podle programu
Pokračování na str. 5

Toronto

2

Kalendář

www.kalendar.zpravy.ca

Agreement # 40005374/ Registration # 09089
P.P.I.C. Accounts # 1001583
GST Business # 86957 0572 RT0001

Paid in Toronto
CZECHOSLOVAK NEWSPAPER
published by ABE
P.O. Box 176, Station „E",
Toronto, Ont. M6H 4E2

Telefon: 416/530-4222, 647/728-0654

E-mail: abe@zpravy.ca
abe@satellite1-416.com
www.satellite1-416.com
www.zpravy.org
www.zpravy.ca

Česká adresa: ABE/ČIŽINSKÁ
Štefánikova 387, 500 11 Hradec Králové 11
Tel.: 222-261-811
ISSN 1186-9283 (Print)
ISSN 1923-1784 (Online)
Advertising rates: 22.00 per inch/col.
$ 1.65 CDN per line/col.
Předplatné:
v Kanadě $ 38,10 + $ 1,90 (GST) = $ 40,00,
pro ostatní svět CND/US $ 60 .
v ČR 1000 Kč, na Slovensku 40 eur.
PDF elektronicky $ 22 V ČR 200 Kč , na Slovensku 8 eur.

Churches
ČESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUŽBY
V TORONTĚ
Římsko-katolický kostel sv. Václava (R.C.
Church of St. Wenceslaus), 496 Gladstone
Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. Bohoslužby: neděle
v 10:30, pátek 19:00. Duchovní správce: Rev.
Libor Švorčík. Tel.: 416/532-5272, fax: (416)
516-5311.
Rímsko-katolický kostol sv. Cyrila a Metoda
(R.C. Church of St. Cyril and Methodius),
5255 Thornwood Drive, Mississauga, Ont.
L4Z 3J3. Slovenská omša: Ne.: 11:00, po a
št.: 8:00, út., st. a pá.: 19:00, 1. so 18:00.
Anglická: Ne.: 9:00 a so.: 17:00. Farár: J. Vaňo.
Kaplan: E. Rybánský. Tel.: 905/712-1200, fax:
905/712-0974.
Slovenský evanjelický 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,
Bohoslužby: nedel’a: 10:45.
Slovenský grécko-katolický kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. Bohoslužby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Lukáša, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Dušan Tóth.
Nejbližší bohoslužby: 4. 5. v 13 hodin.
Československý baptistický sbor
KITCHENER-WATERLOO:German Gospel
Church, 223 Union St.E.
Informace o bohoslužbách: 289/242-0635.
Moravští bratří (Moravian Brothers Church);
Bohoslužby pouze anglicky-neděle 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. bohoslužby mimo Toronto

Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-neděle
15:00 hodin. Streda 18:00. Duch. správce:
Jiří Macenauer St. Adalbert R.C. Mission, 464
Plains Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,
192 Frontenac Street. Nejbližší bohoslužby:
26.dubna a 17. května v 11 hodin
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiče: (Lyndale
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. Nejbližší
bohoslužby: 26. dubna a 17. května v 17 hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. Nejbližší bohoslužby: 27.
dubna a 18. května v 11 hodin.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. Nejbližší bohoslužby
budou oznámeny.
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Sokol Toronto

Cvičení pro děti je každou sobotu
od 16:30 do 18:30 hodin
v Magnetic Dr., Unit 21, , North York;

Cvičení pro dospělé je každou středu

od 20 do 21:30 hodin.
v G.Harvey C.I.,, 1700 Keele St.,
Informace: Marie Crhakova: 416/242 - 5914

Česká televize
Nová vize

vysílá v Ontariu vždy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úterý v 7:30 hodin

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

Informační a imigrační středisko ČSSK
Porady a ověřování dokladů po předchozím zavolání
Poštovní 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: Ústředí: ustredi@cssk.ca
Torontská odbočka ČSSK: Toronto@cssk.ca
Webová adresa ČSSK: www.cssk.ca

Torontská odbočka ČSSK
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
Středa: 16:00-21:00.

Tel.: 416-439-0792

Klub seniorů při Osadě svatého Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
se schází (kromě měsíců července a srpna)
každou první a třetí středu v měsíci ve 13 hodin,
před tím jsou od 12 hodin bohoslužby.

Satellite 1-416

jsou nezávislé noviny reflektující různé názory, které se nemusejí vždy
shodovat s názory redaktora těchto novin.
Jsme přesvědčeni, že výměna myšlenek a názorů slouží vzájemnému
pochopení a porozumění.
Našim úkolem není říkat čtenáři, co si má myslet,
ale předat mu informace,
z kterých si může udělat svůj vlastní názor.
Přebírání původních článků a informací je možné,
pokud se nezmění charakter článku a pokud nebude porušena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
Všechny články v našich novinách musí být podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajů v nich uvedených.

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada through Canada Periodical Fund
of the Department of the Canadian Heritage.

3.4. - 27. 6.
Výstava Evy Koťátkové
Scrap Metal Gallery
1 Dublin St., Toronto
***
23. 4. - 10. 5. (čt-ne) 19:30
Václav Havel: Vyrozumění
Překlad Paul Wilson
Tought for Food Productions
102 Theatre,
376 Dufferin Street, Toronto
***
27. 4. (ne) 17:00
Nokturna v městě
Jan Novotný - piano
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave. Toronto
Tel.: 416/481-7294
***
2. 5. (pá) 14:00
Film Davida Ondříčka: Ve stínu
Canada Square 3
***
3.5. (so) 19:30
Dvořákovo Requiem
The Cathedral
of St. Catherine of Alexandria,
3 Lyman St. - St.Catharines.
***
4.5. (ne) 15:00
Soubor Orpheus
Dvořákovo Requeiem
Koerner Hall
273 Bloor St. W., Toronto
***
11. 5. (so) 17:30
Film Davida Ondříčka: Ve stínu
ROM Eaton Theatre
***
14. 6. (so) 19:00
Save our Park
Amazing Show and Dance
Restaurace Praha
Masaryktown
416/289-0283
***
6. - 26. 7.
Tábor Hostýn
Chertsey, Quebec
Tel.: Josef Maxant: 450-465-4844

Jak vyjdeme v roce 2014
#6 - 1. 5. 2014
#7 - 29.5.2014
#8 - 26.6.2014
#9/10 - 17.7. 2014
#11/12 - 14.8. 2014
# 13- 4.9.2014
# 14 - 25.9. 2014
# 15 - 23.10. 2014
# 16 - 20. 11. 2014
# 17/18 - 18.12. 2014

Financial

Kursovní lístek

100 Kč
1 CDN $
1 EURO
1 CND $
1 US $
1 CND $

5,54 CDN
18,04 Kč
1,52 CDN $
0,66 EURO
1,10 CDN $
0,91 US $

1 CDN $
1 EURO
1 US $

18,07 Kč
27,46 Kč
19,88 Kč

Universal Currency Converter - 20. 4. 2014

ČNB - 18. 4. 2014

Toto číslo jsme dali
do tiskárny
23. 4. 2014 ve 3:00
Příští číslo vyjde:

29. 5. 2014

Uzávěrka: 21. 5. 2014
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Dvořák Requiem
in St Catharines

Chorus Niagara, Niagara’s premiere 100-voice
choral ensemble conducted by Artistic Director
Robert Cooper, present Czech composer
Antonin Dvorak’s profoundly moving but
seldom heard Requiem. Joined by the
Orpheus Choir of Toronto, audiences will be
thrilled and moved by the 160 voice mass
choir, 4 spectacular soloists and orchestral
accompaniment of the Talisker Players
Orchestra. The performance, celebrating
Artistic Director Robert Cooper’s 25th
anniversary with Chorus Niagara, takes place
Saturday May 3rd, 7:30pm at The Cathedral
of St. Catherine of Alexandria, 3 Lyman St.
in St.Catharines. The Chorus also performs
with the Orpheus Choir of Toronto Sunday
May 4th, 3:00 pm at spectacular Koerner Hall,
273 Bloor St. West in Toronto.
Written in 1890 and premiered at the
Birmingham Music Festival in 1891 under
the direction of the composer himself,
Dvořák’s Requiem is a compelling oratorio
with a penetrating appreciation for the
spirit of the text, and the perfect melding of
music and expression that has earned this
work a foremost place in the music world.
Artistic Director Robert Cooper notes, “By
turns intimately moving, lyrically thrilling and
blazingly triumphant, Dvořák’s Requiem
ranks among his finest works and is a joyous
testament to the human spirit.”
Johane Ansell, soprano A former Sidgwick
Scholar, Ms. Ansell is quickly establishing
herself as a versatile performer of both opera
and concert repertoire. She was born in
Moose Jaw, Saskatchewan, and trained at the
University of Saskatchewan and the University
of Toronto. In Toronto she was a member of the
Aradia Ensemble. She has recently completed
the Opera Studio Nederland in Amsterdam,
and performed with Opera Project in the UK,
and Lyric Opera in Ireland.
Lauren Segal, mezzo-soprano has a
voice that has been praised for its ‘gleaming
in luscious timbre’. Highlighted recently
during her time with the Canadian Opera
Company Ensemble Studio, Ms. Segal has
also performed with operas across Canada.
Recently Ms. Segal has also been involved in
the production of a number of short films with
Acquamarina Productions entitled DESIRE:
An Operatic Trilogy. She is a graduate of the
University of Toronto Department of Physics.
Adam Luther, tenor recently completed
his tenure as a member of the Canadian
Opera Company Studio Ensemble, where
he performed many main stage roles to great
critical and audience acclaim. Mr. Luther has
appeared on the stages of numerous operas
across Canada and also as a soloist with
many Canadian symphonies. Mr. Luther is
a graduate of Wilfred Laurier University and
the University of Toronto.
Giles Tomkins, bass baritone is widely
praised for his vocal virtuosity and lyricism
in an impressive range of repertoire. He has
performed across Canada and the UK in a
variety of operas and has become a familiar
figure as Colline in La Boheme. Mr. Tomkins
is equally at home on the concert stage and
has performed with numerous Canadian
symphonies and choral ensembles.
Talisker Players Orchestra Talisker Players
is a unique ensemble of instrumentalists
dedicated to collaborating with singers.
They present one of the most interesting and
innovative annual concert series in Toronto,
and also perform throughout southern Ontario
and across the country. The Talisker Players
are Musicians in Residence at Massey
College, University of Toronto.
Tickets can be purchased from the Brock
University Box Office in St. Catharines 905688-5550 ext. 3257; toll free 1-866-617-3257,
online http://www.arts.brocku.ca, or from a
member of the chorus.
This concert is graciously sponsored by Jeff
and Kitty Cairns.
pr-emb
***

Toronto/St. Catharines
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Czech & Slovak Institutions
České 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

Český 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

Úřední hod.: pondělí až pátek 09.00 ‑ 12.00

Honorary consulate
of the Czech Republic

Calgary, AB

Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
Suite 303 - 6707 Elbow Dr. SW.
Calgary, AB T2V 0E5
Tel.: (403) 269-4924, Fax: (403) 259-4533
E-mail: jelinek@terramanagement.com

Montreal, Quebec
Honorary Consul:
JUDr. Hynek Žilkovský
2020 University, Suite 1920.
Montreal, QC
Tel.: (514) 316-4383
E-mail:montreal@honorary.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668,
(403) 399-9982
luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, QC 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 Lišiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

Entertainment
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Translations

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

Dr. Petr Munk
Chiropraktik

1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

Ordinační
hodiny:
Pondělí-pátek:
10-13 a
15-19.

Tel.: 416/533-0005
ČESKO-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

Integrated Medicine Clinic
we provide

Registered Massage Therapy
Craniosacral Therapy
Lymphatic Drainage (CDT)
Lymphoma Treatment
Hot Stone Massage
Low Level Intensity Laser
Naturopathic Medicine
Acupuncture
Chiropractic Treatments
Relationship Issues and Psychoterapy
Osteopathy, Yoga, Addiction Councelling.

Některé soukromé pojišťovny
hradí některé vybrané léčby
2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke
(at Islington Avenue)
Tel.: 416/823-1165
E-mail: rmt-yyz@integratedmedicine.ca

www.integratedmedicine.ca
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Jazz ve Vancouveru

Pod tímto názvem uvedla nová
krajanská agentura ART without
borders koncert trumpetisty Laco
Decziho a jeho comba Celula New
York (syn Vejco a dva členové
z Čech, baskytarista Michael Krásný
a pianista Jan Aleš). Koncert se konal
v novém centru The Cultch (639
Comercial Drive, Vancouver) shodou
okolností v den mých pokročilých (75)
narozenin, 11.dubna.
Pokud v názvu programu je jazz, pak
v tomto případě šlo o jazz s velikým
J, absolutně špičkové úrovně a kvality
všech jeho členů a pod vedením
legendárního Laco Decziho, slavného
ještě v době vlády jedné strany
v Československu.
Technická a muzikální dokonalost
všech, vitální, komplikovaná hra
V. Decziho na bicí, nápaditá sola
M.Krásného (a scatový zpěv v
doprovodu svého nástroje), technicky
výborný,
znamenitě
využívající
možností elektrického keyboardu Jan
Aleš - všichni v dokonalé souhře s L.
Deczim.
Většina skladeb byla instrumentálního
improvizačního charakteru v trvání
mnoha dlouhých minut. Občas jsem
si ale maně připomněl výrok Count
Basieho, že jazz jsou také pauzy a
ticha. To bylo nejednou předvedeno
v absolutní dokonalosti ve skladbách
téměř be-bopového charekteru dokonalou synchoronizací nástupů (po
vteřince či dvou ticha) L.Decziho
hlavně s bubeníkem, ale stejně tak s
ostatními hráči.
Zmínil jsem se o bravurní hře všech
členů komba, ale nemohu se ještě
nezmínit o V. Deczim. Málokdy jsem
slyšel hrát na bicí s takovou vitalitou
a technickou jedinečností jako
tohoto večera! Muzikanti nešetřili
na čase, koncert byl dlouhý, stejně
jako přídavek a reakce posluchačů
byla nadšená a bouřlivá. Škoda, že
nezněla z vyprodaného sálu.
I když z mnoha podob a stylů jazzu
není ten, který jsem toho večera slyšel
mým nejoblíbenějším (příliš dlouhé
skladby, ač v technicky náročném
provedení, ale nejednou mi v nich
chyběl záblesk melodie a swingu), to,
že mám raději cool jazz, swing, main
stream jazz a čistý be-bop nikterak
neznamená, že nejsem schopen
ocenit i tento styl jazzu, který ten večer
sálem zněl.
To jsou ale zcela osobní názory,
a snad právě tím je jazzová hudba
zajímavá, že kromě svobody projevu
poskytované hráčům v improvizacích,
nabizí posluchači možnost preferencí
stylu toho či jiného. Každý styl má
své mistry. Ve zvoleném hudebním
žánru L.Deczi a jeho Celula patří
nepochybně ke špičkám i v měřítku
světovém.
První akce ART without borders
skončila úspěchem. Škoda, že sál
nebyl vyprodaný. Ale vancouverští
milovníci hudby a hlavně jazzu jistě se
v blízké budoucnosti sejdou na akcích
dalších této nové produkční skupiny.
V tom přeji mnoho úspěchu a zdaru.
Vladimír Cícha

***

Hra Václava Havla

Vyrozumění
v novém překladu Paula Wilsona
uvede Thought For Food‘s Production
ve dnech od 23. dubna do 10. května 2014
vždy od čtvrtka do neděle v 19:30
předpremiéry 23. a 24. 4. 2014
Premiéra 25.4. 2014
v Unit 102 Theatre (376 Dufferin St., Toronto)
Vstupné 25 dolarů, předpremiéra 12.50.
Lístky: 1-800-838-3006 nebo thememo.brownpapertickets.com
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Hrátky s čertem

Pokračování ze str. 1

Dáša Kalovská, ta co také se mnou hrála v pekle. Ale ta, co
se mnou hrála v pekle vypadala jinak, než ta, co mne líčila.
A také úplně jinak, než ta Dáša Kálovská, co tak elegantně
svádivě hrála Pekelné mámení. Gratuluji Novému divadlu k
této akvizici. Ta ho musela stát pěknou hromádku eur!
Dobré divadlo vyžaduje nejen dobré herce na jevišti, ale
stejně dobré pracanty za scénou. Nové divadle je má a několik
z nich se vyžívá na scéně i za scénou. Už jsem se zmínil o
Dáše Kalovské. Totéž platí – a ještě ve větší míře - o Luďku
Bognerovi, který divadlo vybral, režíroval, vytvořil scénu,
vyrobil kulisy, hrál ve dvou rolích a vyrobil video záznam.
Platí to o Dáše Beláčíkové, asistovala v režii, brala
objednávky a podala krásný výkon na jevišti a jak jsem se
už zmínil, starala se o dovoz přestárlých herců. Kostýmy
navrhla Dáša Kalovská a vyrobila je s Věrou Riplovou a
Janou Fabiánovou, která také úřadovala v pokladně. O
hudbu se postaral strach nahánějící dr. Solfernus Bohdana
Zatovkaňuka, o zvuk Ivo Mejzr (o ten český v Torontu má
mimořádné zásluhy), nápovědu obstarala elegantní Adriana
Kontrová-Soudek, o propagaci Zuzana Novotná (na jevišti
skvělý Lucius) a o foto záznam Věra Kohoutová, která také
posílala herce na jeviště a některé, jako mne, občas odvezla
domů.
Nemyslím, že bych představení dokázal hodnotit lépe, než
Zuzka Borovjaková: “Bolo to prima, ako vždy a nebolo toho
dost, ako vždy.” (A ono to ve slovenštině zní daleko líbezněji).
Josef Čermák
***

Ještě malá poznámka k Hrátkám…

Josef Čermák dopodrobna popsal představení a nutno říci, že
provedení bylo skvělé. A přesto jsem nemohl s jistotou říci, že jsem
byl představením nadšen. Líbily se mi herecké výkony, kulisy…
Když jsem si doma prohlížel fotografie z představení, uvědomoval
jsem si barevnost scény, iluzi pekla, líbil se mně elektronický datel,
masky…

ROZLET

příběhy MILANA KROUPY
brankáře, letce a podnikatele

Elektronický datel, který nejenže skákal během představení po stromě,
ale i kloval do stromu.

Když jsem v osmdesátých letech přišel do Kanady, probíhala
ve Vancouveru diskuse o tom, jestli hrát Drdu nebo ne. Obzvláště
pozdější redaktorka Nového domova Věra Rollerová byla proti,
kvůli Drdově minulosti z padesátých let. Namítal jsem tehdy, že
Drda sám sebe zrehabilitoval svým nekompromisním postojem v
roce 1968, z kterého neslevil až do své smrti.
Paní Pelnářová mne o přestávce představení upozornila na
množství politických narážek a že na to, že hra vznikla za okupace.
Jenže hra byla velice populární právě v padesátých letech. Nějak
jsem se naučil vnímat na obrazy, knihy a filmy dobově, kdy vznikaly,
kdy se hrály. Na chvíli jsem se tedy podíval na tuto hru očima doby,
kdy slavila největší úspěchy.
Je to pohádka… Budiž! Kdo je hlavním hrdinou? Český voják.
(Tehdy býval populárním hrdinou příslušník ČSLA.) Kdo je
představitelem pekla? Dr. Solfernus… právník. V padesátých
letech probíhalo velké tažení proti právníkům a zatýkání doktorů
práv. Dvě hlavní negativní postavy? Příživník - loupežník Sarka
Farka a mnich Školastykus. Tedy tehdejší řečí nepřizpůsobivý
občan (potápka, pásek, bulač… dle slovníku Rudého práva) a
práce se štítící mnich. Pokud tehdy někdo nepracoval déle než šest
týdnů, šel do šatlavy, ale to nebylo nic proti velkému tažení proti
organizovaným příživníkům - církevním řádům. A jaká byla pro
ně převýchova? No přece manuální práce… V Hrátkách oba za
trest musí točit kolem; v padesátých letech šli do uranových dolů.
Na štěstí situaci zachrání milý anděl, tvor v té době rovněž
nežádoucí… Režisér Robert Sedláček říká, že víc poznal atmosféru
padesátých let z filmu Dovolená s Andělem než ze všech prohlášení
ÚV KSČ. Hrátky s čertem jsou podobnou reflexí, i když to dnes
třeba podobně necítíme.
Aleš Březina
***

Většina z nás o něm ví, že zaměstnává tisíce lidí a že obnovil (vlastně vybudoval) v Edenvalu (kousek od
Barrie) letiště za války používané k výcviku spojeneckých letců.
Dnes si jeho hangáry pronajímá 80 majitelů sportovních letadel.
Každý rok se na letišti koná slet letadel, obyčejně hostuje i letadlo RCAF, které bombardovalo Tokio a letos
přibude MIG, který Milan koupil v ČR a dal zrenovovat.
Setkání se rovněž zúčastní na 300 historických aut.
ROZLET vyjde v dubnu v Luhačovicích
Křest knihy se bude konat 12. května 2014 na slánském gymnáziu.
Patrony jsou město Slaný a muzeum ve Slaném;
Další uvedení knihy je 16. května na Masarykově univerzitě v Brně.
Do Kanady se zatím počítá se zásilkou 500 výtisků.
Zájemce prosíme, aby vystavili šek na 28 dolarů
na jméno Josef Čermák
a poslali ho na adresu:
Josef Čermák
606 – 130 Jameson Ave.,
Toronto, ON M6K 2Y2.
Jejich výtisk jim bude zaslán, jakmile dorazí do Toronta.
***
Děkuji Vám a přeji krásné jaro!
Josef Čermák
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Český chatový a chalupářský fenomén
Půjde o trávení volného času v Čechách především o víkendech
a dovolených. A začne to maličkým vzpomínáním na trampské
osady. Celé je to už hodně dávno, tak asi z konce první světové
války. Tehdy vznikla snad vůbec nejstarší trampská osada a to
u Vltavy v místě bývalých Svatojánských proudů. Dnes už je
to jen vzpomínka pochovaná pod vodou Štěchovické přehrady.
Každopádně to tehdy byla osada velmi slavná, pojmenovaná
Jezdci z Morgonu, kde jejím nejznámějším osadníkem byl
všestranně nadaný Eduard Ingriš, z jehož tvorby vznikla stále
živá úžasná trampská píseň Teskně hučí Niagara. A byly zde i
další neméně slavné osady. Vltava však nebyla jedinou řekou,
kolem které osady vznikaly. Byla to i Sázava, Berounka, některé
potoky a nelze zapomenout na řeku Kocábu, trampy nazývanou
Hadí řekou. Vyrazit do přírody byl velmi vyhledávaný způsob
trávení volna. První trampské osady vznikaly vlastně tak, že pár
kamarádů objevilo přitažlivé místo a sem se ve volnu pravidelně
vraceli, z Prahy se přepravovali na místo většinou vlakem.
Tady připomenu dávnou slávu Sázavského Pacifiku. Spaní se
z počátku odehrávalo výhradně na celtách, pod širákem, volně
v přírodě, pak přišly zcela jednoduché stany a konečně jakýsi
neméně jednoduchý srub, představující základ budoucí osady.
Kolem prvního srubu vznikaly další a osada byla na světě. U
osady vznikalo téměř pravidelně sportovní hřiště – většinou
volejbalové - nabízející dokonalé sportovní vyžití. Hrál se
nejenom volejbal, ale i nohejbal, v oblibě bývaly také vodní
sporty, turistika a trampská atletika. A nesmíme zapomenout na
vedení osady tj. šerifa, který osadě vládnul. Osada mívala svoje
jméno, vlajku a mnohdy i hymnu. Inspirací bylo nejenom české
a slovenské trampské hnutí, ale i trampování světové a čeští
trampové rádi kopírovali tehdejší trendy americké či anglické.
Vracím se k Hadí řece, která měla celou řadu trampských osad,
jejichž pojmenování se odráželo od již zmiňovaných světovým
trendů a také od řady oblíbených dobrodružných románů autorů
jako byli například J. London, K. May a další. Osady na Kocábě
nesly zajímavá jména, například Dasheood, Rewaston, Liberty,
Maják, Mantrap, Louisiana, Havran a nelze zapomenout na
slavnou Askalonu s její hymnou, kterou snad zná ještě dnes
každý trochu dobrodružně založený Čech: Když jsem byl mlád,
bývala Askalona nejhezčí osadou… Tuhle osadu v roce 1933
založili dva bratři Vrbenští a já jsem o hodně později zjistila, že
jednoho z nich osobně znám, kdy už byl v důchodovém věku
a spokojeně sedával ve vrátnici jednoho podniku, ve kterém
jsem jako hodně mladá byla zaměstnaná. A čas od času míval
na hlavě dokonalý kovbojský klobouk, což v dobách totality
bylo něco zcela výjimečného a také odvážného.
Jak šla doba, měnily se osady na chatové, sruby se
přebudovávaly na pohodlnější chaty. A zájem trávit v těchto
objektech volný čas se zvětšoval. Za komunistického režimu
rostl zájem o chataření či chalupaření téměř skokem. Lidé totiž
tímhle způsobem prchali z městského prostředí někam, kde se
lépe zapomínalo na tehdejší absurdní každodenní politiku strany
a vlády. Většinou se prchalo už v pátek a dost často ještě před
koncem povinné pracovní doby. Nebylo tehdy náhodou, že
na určitých výpadovkách kontrolovali esenbáci osádky vozů i
s dotazem kde pracují a do kolika hodin mají páteční pracovní
dobu a pečlivě si vše zapisovali.
K chatám a chalupám tehdy přibyly ještě tak zvané neobydlené

domy, které se postupně měnily na domy rekreační. Takovýchto
objektů bylo v Čechách v roce 1970 kolem 25 tisíc, v roce 1991
už 128 tisíc a v roce 2013 166 tisíc. Společně s chatami pak rok
1991 představoval v Česku 400 tisíc objektů pro rekreaci a rok
2001 432 tisíc. Kdesi jsem se dočetla, že co do počtu chatařů
a chalupářů na obyvatele, je Česko na druhém místě ve světě,
prvenství má Švédsko. Z jakých statistik to bylo zjišťováno
tam uvedené nebylo.
Po pádu komunismu se zdálo, že česká tradice chataření
a chalupaření skončí – český člověk začal napodobovat své
evropské sousedy, především z Německa a Rakouska a využíval
volno k nejrůznějším výletům na zajímavá místa doma i v cizině.
Trvalo to však jen poměrně krátkou dobu a český člověk se opět
vrátil ke své původní tradici trávení volna. Českou tradici tedy
neporazilo ani nové otevření hranic, jiné způsoby zaměstnání
spojené s nárůstem pracovních povinností, obrovská výstavba
satelitních městeček kolem měst, poměrně drahé pohonné
hmoty, kolony aut na výjezdech a dojezdech z měst. Opravdu
vůbec nic! Také vzdálenost z domova do rekreačního objektu
přestala hrát negativní roli díky lepším a rychlejším dopravním
prostředkům. V první fázi individuálních rekreací byla totiž
dávána přednost optimální vzdálenosti kolem jedné hodiny
cestování. A dochází ještě k další změně, kterou je využitelnost
některých rekreačních objektů i během zimy, což je umožněno
jejich novým technickým stavebním provedením. Takhle se tedy
naplňuje i obliba českého člověka věnovat se zimním sportům,
především lyžování.
Po revoluci brzy nastoupily i některé nové, neodmyslitelné
trendy pro podporu individuální rekreace. Novým jevem se stal
pronájem chat a chalup. Stoupla vybavenost objektů – mytí
studenou vodou u pumpy se stalo dávnou minulostí, svícení
petrolejkou nebo svíčkou taktéž, objekty byly všechny napojeny
na elektřinu, která umožnila řadu dalších pohodlných rekreačních
služeb a pracovních úkonů. Začalo budování rekreačních
apartmánů od standardně vybavených až po ty nejluxusnější.
Nejvyhledávanější rekreační lokalitou se staly Střední Čechy,
následovaly Jižní Čechy, pak Vysočina, kraj Královéhradecký,
Pardubický a Liberecký. Znovu se pevně ustálilo využívat
rekreační objekty pro víkendy a větší část dovolené – zájezdy
k moři většinou jen rekreaci krátkodobě doplňovaly. Navíc
začala být tradiční česká rekreace umocněna i skutečností, že
nepřestala být cenově přijatelná vlastně pro všechny sociální
skupiny. Naprosto ideální se stala pro rodiny s dětmi.
Osadovým vzpomínáním jsem své psaní začala a ukončím
to také vzpomínáním a to vlastním. Také jsme si postavili
chatu a také nic moc, prostě jako každý druhý kdysi dávno.
Každopádně na rozdíl od jiných jsme od počátku obklopeni
obrovskou zahradou kolem třech tisíc metrů, což už nám
ovšem dávno nepřipadá tak úžasné, jako když jsme byli mladí
a její údržbu jsme hravě zvládali. Začátky našeho chataření
byly výhradně romantické, nenáročné a přinášely víc hezkého
než toho opačného. Byli jsme mladí a spoustu věcí jsme si
buď vůbec nepřipouštěli k tělu, anebo prostě kolem nás žádné
problémy nebyly a my je nehledali. Chatu máme v bezprostřední
blízkosti Prahy v nádherné obci s ještě nádhernější románskou
rotundou. Z počátku jsme neměli ani žádné auto a používali
jsme dopravu veřejným autobusem, do kterého nám pan řidič

ochotně nechal naložit i kočárek s dítětem. Na chatě jsme
dlouho neměli zavedenou elektřinu a také s pitnou vodou
to tam bývalo všelijaké. Bez elektřiny nebyla ani televize a
jediné spojení zajišťovalo malé tranzistorové rádio, které bylo
tehdejším vybavením snad každé chaty a mnohdy bývalo pro
svoji nastavenou hlasitost i trnem v oku mezi chataři. Všichni
jsme dokonale věděli, kde kolem vesnice rostou zdravé stromy
třešní, švestek, jablek a hrušek, kde rostou maliny a ostružiny
a v které části lesa lze nasbírat koš bedel.
Večeře na chatách bývaly velmi skromné, většinou to byly jen
opečené špekáčky na ohni, tehdy asi nikterak vynikající kvality
– nikomu to ale nevadilo, naopak na trochu spálené vuřty jsme se
dokázali celý týden těšit. V prvních dobách jsme na pozemcích
všichni pěstovali zeleninu a nějaké květiny, hlavně trvalky,
kterým stačila naše zalévací péče jednou týdně. Sazenice kytek
si tehdy hojně všichni chataři navzájem vyměňovali. Kdyby
pak vzrostlé rostliny mohly promluvit o místu svého narození,
byli bychom asi mnohdy hodně překvapeni. Každopádně by to
v plném rozsahu platilo o pivoňkách, denivkách, ozdobných
kopretinách a vorlíčcích. S vypěstovanou a sklizenou zeleninou
jsme se pak všichni večer vraceli k autobusu a s naplněnými
košíky jsme kráčeli hrdě, přičemž nejhezčí rajčata, okurky a
saláty vždy trůnily až nahoře, aby tak byly dokonale vystavené
na odiv ostatním pokukujícím chatařům, jejichž koše ovšem
byly také bezchybné. Značný problém jsme měli a nejenom
my – se sekáním trávy. Připomínám, že sekačky bývaly většinou
jen mechanické. Elektrické byly mnohdy vyrobené „lidovou“
tvořivostí, kdy na šasi byl použit vyřazený dětský kočárek a
motor byl buď z již odstavené pračky, nebo jiného odloženého
spotřebiče. Nic bezpečného to nebylo, přesto takovéto stroje
mnozí vlastnili. Všichni jsme bravurně zvládali sečení trávy
srpem a kosou – my jsme tehdy sekali pozemek jen dvakrát ročně,
tak, jak se to opravdu dělávalo na venkově. Pravdou je, že v době
mezi první senosečí a podzimní otavou nám na pozemku vznikla
přirozená nádherně rozkvetlá a voňavá louka plná kopretin.
Hodně se tehdy na chatách pracovalo, málo odpočívalo, každý
z chatařů se snažil vytvořit si na svém pozemku ráj na zemi a
většinou to dokázal, my také. Po každém víkendu následovalo
bolení zad, ale hlavně zase těšení se, na víkend příští. A všichni
jsme si pořád přáli, aby pršelo jen ve všední dny a déšť nám
zalil zahrádky a doplnil vodu do nejrůznějších sudů a nádob
a aby ani jeden mráček nekryl oblohu v sobotu a neděli, kdy
jsem na svá „panství“ pravidelně přicházeli. Pokud v té době
vlastnil někdo Spartaka, Trabanta nebo dokonce Moskviče, bylo
naprostou samozřejmostí, že poskytnul odvoz od autobusu a také
k němu těm, co šli pěšky – to byl nepsaný dobrý chatařský zvyk.
Dnes už to tam je jiné, kolem vesnice dávno vyhynuly stromy
na nejrůznější nemoci, malin je každým rokem méně a méně,
ostružiny k nalezení už skoro nejsou, jen bedly v lese snad zůstaly.
Chaty jsou napojené na vodovod, elektřinu a vše co nějak může
zjednodušit chatařskou práci je dostupné a všichni takovéto
věci vlastní a používají. Romantika je tak trochu zatlačena mezi
technicky dokonalé zahradní grily, udírny, bazény, slunečníky
a nejrůznější výkonné travní sekačky, kultivátory, drtiče větví,
urychlovače kompostů a další věci, kterých je opravdu nepřeberné
množství, a nikomu nejsou nedostupné.
Nezbývá mi, než celé tohle povídání shrnout a tak to tak činím.
Češi využívají chaty či chalupy kolem třiceti roků a někdy i po
celý svůj život. Děti jezdí s rodiči od malička. V pubertě pak
většinou už s rodiči nejezdí. Ovšem „puberta“ začne brzy na
chatách pořádat různé večírky a mejdany bez rodičů a zve si
tam své vrstevníky většinou ze školy. Později se začne jezdit
na chaty tak trochu tajně s prvním partnerem nebo partnerkou,
pak následuje manželství a později se historie opakuje a přijíždí
se opět i s malými dětmi. Ve středním věku se trochu na chaty
jezdí méně, ale jezdí. Když pak nastane důchodový věk, stávají
se chaty a chalupy neuvěřitelně vyhledávaným místem. Někteří
důchodci se dokonce na tyto objekty přesunují trvale, chataření
a chalupaření se pro ně stává koníčkem, který jim dokonale
vyplňuje a zhodnocuje stáří. A co je úžasné - už je vůbec netrápí
nějaký plevel a přerostlá tráva – jsou tam šťastní.
Jana Fafejtová – Praha
***

63letý Pražák,
zdravý, rozvedený,
hledá přítelkyni.
905/333-0490
E-mail:
canabr1@gmail.com
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Květa Trianová -76

Znal jsem Květu Trianovou pěknou řádku roků: většinou v Sokole a občas v
kostele sv. Václava. Vážil jsem si jejího inteligentního klidného přístupu k řešení i
choulostivých otázek, její věrnosti sokolské myšlence a svým přátelům, ale vždycky
jsem měl pocit, že je trochu jiná, než my, že v jejím chování zaznívá echo světa,
který my jsme nepoznali. Nikdy jsem toho o jejím osobním životě mnoho nevěděl,
jen jsem věděl, že koncem minulého a začátkem tohoto století jsem ji vídával s
mužem, s kterým si zřejmě dobře rozuměla.

Ve svém rozloučení při zádušní mši za svou matku v kostele sv. Václava v Torontu 16.
dubna 2014 (téma jeho projevu bylo “baba”) její syn Tim se zmínil (a tím odpověděl
proč se mi zdálo, že v chování jeho matky slyším echo z jiného světa), že plánovala
se svou kamarádkou Claire návštěvu školy v Bejrútu. kde spolu studovaly a kde
se spřátelily na celý život. Ale tím jen rozdmychal moji zvědavost. Na můj dotaz
mi odpověděl, že jeho maminka se narodila 22. června 1937 v Praze, ale že jeho
dědeček, Alois Plíšek, který tehdy pracoval v Syrii, svoji dceru, která byla ve věku,
kdy začíná střední škola, Květu poslal do internátní školy v Bejrútu v Libanonu. Od
dokončení studií školu nikdy nenavštívila. Až letos plánovaly návštěvu s Claire...
Tim mi rovněž osvětlil vztah k muži, s kterým si jeho matka tak dobře rozuměla. Květa
do Kanady přišla,když jí bylo dvacet let. Z počátku pracovala jako překladatelka,
později v oboru účetnictví a financí. Vdala se a měla dvě děti, Tima a Dianu. (A
když už jsem u rodičů a dětí: Tim má dvě děti, Jennifer a Amandu; Dianinu dceru
pojmenovali Renee). Květino manželství nebylo šťastné. Trvalo 25 let a 11 dní a
Tim tu dobu vidí jako čas oběti, kterou si jeho matka vysloužila urychlený přístup
do nebe; a také jako dobu, kdy svým dětem byla matkou i otcem.
O matčině vztahu k muži, s nímž se Květa setkala, když jí bylo 61 let Tim ve svém
rozloučení řekl (překlad): “V roce 1998 se setkala s Larrym... láskou jejího života,
měli spolu šest nádherných roků, než Larry zemřel v prosinci 2004. Užili spolu
legraci, cestovali jsme jako rodina po Evropě a v karibské oblasti, byli spolu na
chatě a já jsem děkoval Larrymu, že s ní byl. Cítila se s ním jako my s ní... celou
dobu absolutně nádherně a za to jsem Larrymu na věky vděčný!
Projevy obou Květiných dětí i všech tří vnuček byly úsměvné (s pláčem na krajíčku),
plné lásky a vděčnosti. Dovolím si tento nekrolog uzavřít překladem citátu z Timova
rozloučení: „Měla kouzelnou schopnost vštípit do mé sestry a do mne v letech,
kdy se naše charaktery utvářely, sebedůvěru, že jsme schopni udělat cokoliv jsme
chtěli, aniž bychom se museli bát neúspěchu, poněvadž ona vždycky byla nablízku,
aby nás zachytila. V jejích očích jsme byli její všecko a to nám dávalo sílu usilovat
o splnění svých snů.“
Josef Čermák
***

14. setkání českých a slovenských kanadistů

21. března proběhlo v rezidenci kanadského velvyslance v Praze již 14. tradiční setkání českých a
slovenských kanadistů - akademiků, kteří se ve své výzkumné a pedagogické práci věnují kanadským
tématům. Téměř tři desítky odborníků z českých a slovenských univerzit s velvyslancem Otto Jelinkem
diskutovaly o projektech, na nichž pracují a plánech do budoucna. Patří sem například výzkum dopadu
kanadských literárních děl prostřednictvím překladů do středoevropských jazyků, výzkumný projekt
metodou orální historie zaměřený na emigranty do Kanady, kteří se vrátili do ČR a na Slovensko po
sametové revoluci, nebo výzkum zaměřený na kanadský politický systém, geoekologii či kanadské
arktické oblasti. Více se o kanadských studiích můžete dozvědět na stránce Středoevropské asociace
kanadských studií www.cecanstud.cz.
***

Nová kniha Alice Munro vychází v češtině

Na pultech českých knihkupectví se koncem března objevila žhavá novinka z dílny úspěšné kanadské
autorky Alice Munro. Kniha s českým titulem Drahý život vychází v překladu Zuzany Mayerové
díky péči nakladatelství Paseka, které se jejímu dílu věnuje systematicky. Držitelka Nobelovy ceny
za literaturu za loňský rok v ní rozvíjí další ze svých poutavých a napínavých příběhů postavených
na lidských osudech. Knihu můžete pořídit v nejbližším knihkupectví za necelých 300 Kč nebo se
slevou na www.paseka.cz.
Kanadská mozaika – Vydává kanadské velvyslanectví v Praze
***
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Dopis Valné hromadě MMI
Toronto: 19. 4. 2014

Vážený pane prezidente,
vážená ředitelská rado,
vážení členové MMI,
obracím se na Vás, abyste projednali během Valné hromady,
která se koná koncem dubna letošního roku můj návrh na
řešení situace v krajanském tisku.
Všichni víme, že doby, kdy v Torontu vycházela řada
krajanských novin (Nový domov, Naše hlasy, časopis Západ,
později vydávaé Svědomí, Satellite 1-416 a další tiskoviny)
jsou nenávratně pryč. Po zániku amerických krajanských
novin Americké listy, Československé noviny, Hlas národa
či Hospodář zde zůstaly pouze dvě publikace, které shodou
okolností vycházejí v Torontu: Nový domov a Satellite 1-416.

V březnu jsem dostal v obálce s Novým domovem
upozornění, že Masaryk Memorial Institute dotuje tyto
noviny od samého počátku částkou 40 000 dolarů. Tato
informace mne překvapila a proto jsem byl rád, když
v následujícím čísle novin se objevila oprava, která
upřesňovala, že pouze v posledních letech je Nový domov
dotován touto částkou.
Jelikož jsem pracoval jako redaktor Nového domova od
roku 1981 do roku 1990 a od roku 1991 do dnešního dne
vydávám vlastní noviny, znám situaci s vydáváním novin
nejen v české a slovenské komunitě poměrně dobře a
nemyslím si, že částka je takto vysoká.
Těžko se dá srovnávat situace v roce 1989 s dneškem.
Zájem o události v tehdejším Československu byl

BrouCzech - staronové české pivo
Pošmákněte si v Ontariu na lahodném zlatém ležáku
z malého pivovaru v Nové Pace, který je zde od roku 1864

Můžete ho ochutnat v restauraci Praha
na Masaryktownu ve Scarborough
K dostání je ve víc jak čtyřiceti
prodejnách s pivem
od Oshawy až po St. Catharines.
Rovněž v obchodech v Ottawě,
Peterborough, Sudbury, Barrie,
Collingwoodu, Kitcheneru, Londonu
Windsoru a v přilehlých oblastech!
Najděte si váš Beer Store na
www.thebeerstore.ca/beers/brouczech-premium-lager
a klepněte na “View Locations”

Nyní je snížená cena o 13 %.
při nákupu 24 láhví o dalších 9%!
Informace o pivovaru: www.novopackepivo.cz

nesrovnatelně větší a krajané byli prakticky odkázáni na
krajanský tisk. Když jsem odcházel na jaře roku 1990 byla
situace naprosto opačná. Nový domov dodával Masarykovu
ústavu pět tisíc dolarů ročně. A například já osobně, jak
lze doložit z krajanského tisku, jsem věnoval na tiskový
fond tehdy neuvěřitelných 840 kanadských dolarů. Tato
částka vznikla díky tomu, že noviny, které se sázely v 68
Publishers, se začaly dělat na vlastním počítači. Tím se stal
Nový domov prvními českými či slovenskými novinami,
které vznikaly touto technologií.
Do roku 1989 se také vydávala finanční zpráva, která
hovořila odděleně o hospodaření MMI a Nového domova.
Po mém odchodu došlo k amalgamaci, to jest k smíchání,
všech položek do jednoho rozpočtu, takže nebylo možné
zjistit, jaká částka jde na Nový domov a jaká na provoz MMI.
Dobrá ekonomická situace byla i důvodem, proč jsem
mohl v roce 1991 začít vydávat své nezávislé noviny, které v
prvních letech prosperovaly a do roku 2005 byly výdělečné.
V poslední době však i já tyto noviny musím dotovat ze
své skromné penze. Důvody špatné ekonomické situace v
krajanském tisku jsou dva: snižující se inzerce a snižující
se počet odběratelů.
Jak je možné situaci řešit? Nemyslím si, že řešení je ve
zvýšení ceny předplatného, ale v lepším ekonomickém
využití stávající situace. Pro obojí noviny jsou největší
finanční zátěží tiskárna a pošta. Ale není nutné vydávat
dvakrát za měsíc ve dvou různých vydáních informace
o tom, co se kolem nás děje, či bude dít, nebo seznam
krajanských institucí, na které se můžeme obrátit v případě
nouze. Je poměrně nehospodárné několikrát za měsíc tyto
informace opakovaně tisknout a rozesílat. Tím rozhodně
nechci snižovat důležitost této činnosti.
Pokud by se informace o připravovaných akcích dostaly
redaktorům novin do rukou včas, mohly by se noviny
tisknout pouze jednou měsíčně a Nový domov i Satellite by
se mohly tisknout a rozesílat současně. Kdyby se omezil
počet stránek Nového domova i Satellitu na osm stránek, čili
šestnáct stránek celkem, byla by cena tiskárny o něco vyšší
než je nyní cena, kterou platí Satellite. Cena poštovného v
Kanadě by byla stejná jako je nyní pro Satellite. (Výdaje
Nového domova mi nejsou známé.)
Masaryk Memorial Institute by dodal Satellitu osm
stránek ve formátu PDF a Satellite by se postaral o tiskárnu
a distribuci.
V roce 2015 by se tímto způsobem vydalo 12 čísel, za
které by MMI zaplatil 12 000 dolarů.
Podmínky pro rok 2016 by byly stanoveny později, ale
náklady MMI by byly nižší, protože Satellite by začal vybírat
předplatné, ale platil by nadále jak poštu, tak tiskárnu.
Satellite by se naproti tomu zavázal, že bude vycházet v
tomto formátu po dobu tří let.
MMI by měl nadále příjem z inzerce, kterou by získal a
publikoval a z darů, pro které má možnost dávat daňové
odpisy.
V případě, že by někdo chtěl inzerovat v Satellitu i v
Novém domově, vycházel by inzerát jednou v Satellitu a
jednou v Novém domově.
Takové řešení by vyhovovalo, jak Novému domovu, který
má nyní ztrátu, jak tvrdí, 40 000 dolarů, tak i Satellitu.
Náklady Nového domova by byly 12 000 dolarů plus plat
redaktora, který by se staral o osm stránek novin jednou
měsíčně.
Náklady na vydávání Satellitu by byly vyšší o náklady
na tiskárnu a na poštovné, což by bylo pokryté z částky
12 000 dolarů. Masaryk Memorial Institute by pak platil
nadále poštovné do Spojených států a Evropy, kam posílá
většinou noviny zdarma.
Čtenářům, kteří mají předplacený Nový domov na rok
2015 by se doba předplatného zdvojnásobila. Ti, kteří mají
předplacený Satellite by dostávali navíc i Nový domov.
Předplatné těch, kteří mají objednaný Nový domov i Satellite
na rok 2015 by se předplatné prodloužilo do roku 2016.
Byl bych rád, kdybyste učinili rozhodnutí o tomto návrhu
do konce června 2014, protože transformace novin v případě
přijetí mého návrhu vyžaduje určitý čas.
S pozdravem
Aleš Březina
redaktor Satellitu

May 1, 2014
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Na které straně historie

Masaryk lidský život viděl jako zápas mezi dobrem a zlem. Podobně to viděl i Churchill: „Byl jsem
svědkem mnoha událostí, ale faktem zůstává, že lidský život je nám předložen jako jednoduchá
volba mezi dobrem a zlem.“ Tím pohledem otevírá dveře do věčnosti. A nabízí hledání odpovědí na
otázky, jako Jak to všecko začalo? Jak to skončí? a Jaký to má smysl. Na tu poslední otázku jsem
našel nádhernou odpověď v Horovi: Byla jsi, byl jsem, nyní jsem a jsme dvě větve ohni vzaté a v
proudu věčna jedenkráte jediným budem’ výšlehem. Nádhernou, ale pravděpodobně jenom dílčí.
Nic nám neříká o stvoření světa; nic nám neříká, proč Bůh dopouští, aby dvaadvacet amerických
válečných hrdinů, kteří přežili léta svých životů vyhýbáním se kulkám v nejroztodivnějších koutech
světa, každý den spáchá sebevraždu. Nese Bůh zodpovědnost za důvody, které je k sebevraždě
dohnaly, nese zodpovědnost za životy utracené v povodních a ohních a zemětřeseních a válkách?
Posílá na svět nákazy a čeká na všechny, kteří se toho dožijí, apokalyptický konec světa? Jestliže
Bůh tohle všechno dovoluje, pak bych Bohem nechtěl být. Ale ovšem, co ví o Bohu, o věčnosti a o
lidském údělu utrmácený lidský červík? A nebyl to tentýž Bůh, který poslal svého jednorozeného
syna sejmout hříchy světa smrtí na kříži?
Tak si jen vymýšlím otázky a vyzvídám, co si jiní myslí a jaké otázky jim nedávají spát. Na
příklad: stvořil svět za sedm dní - včetně člověka – Bůh, jak to popisuje bible, nebo se (jak to vidí
antropologové) naši předkové jako čtyřnožci nejdřív desítky milionů let rvali (údajně ne příliš
úspěšně) o svůj život s tygry a desítkami jiných živočichů a teprve někdy před třemi a půl miliony
lety zjistili, že se mohou pohybovat na dvou okončetinách a pak si vytrénovali nohy do té míry,
že uhonili jiné spoluobyvatele své planety (jako třeba srnky), až únavou padly? Pochybuji, že
někdy přijdu na to, jak to se stvořením světa bylo, ale tolik vím: Jen nepatrný zlomek viditelného
světa každému, kdo je schopen vnímat, vezme dech a velí mu pokleknout. Rozhodně i za mne
mluvil jeden z nejmoudřejších lidí, Albert Einstein, když jedinou větou popsal nejen svůj vztah k
světu kolem sebe, ale i k tajemství jeho vzniku: „Stojím v absolutní pokoře před nepochopitelným
tajemstvím vesmíru…“ A měl-li bych v tomto okamžiku volit, zda svět stvořil Bůh nebo vznikl
náhodou, silně bych se přikláněl k první alternativě, i když nevím, jak si vyložit biblický popis
vzniku světa.
Všichni jsme dědici nevyvolených genů a odchovanci rodin a institucí a okolností a názorů, do
jejichž výběru jsme neměli co mluvit a většinou z velké části zrcadlíme své dědictví a své prostředí.
Dítě bohatých rodičů má většinou rozdílný pohled na život než dítě z pastuchovy chýšky. A kdo
mu to může mít za zlé? Kdo mu může vyčítat, že považuje za samozřejmé, že jeho životní styl
(jak se to jemu jeví) je nesrovnatelně bohatší, než styl dítěte, jehož rodina žije na pokraji hladu.
Nebo i to, že ho to celkem nezajímá a že ho nenapadá, že by bylo krásné a bohulibé se o částku
svého bohatství podělit s těmi chudšími, s těmi méně nadanými, s těmi postiženými nemocemi.
Spíš přijme za svoji rodinnou filosofii, že členové rodu (někdy už pradědové) majetek získali (i
když ne vždycky zrovna eticky) a ať si to ti chudí vyřídí se svými rodiči a prarodiči. A nikoho ať
ani nenapadne zvyšovat daně bohatým, které už dnes (jak to vidí oni a má to svoji oprávněnost))
jsou nestydatě vysoké. Každý občan by měl platit stejné procento (a pokud možno nejnižší – a
v tom s nimi souhlasí prakticky každý); i když jsou lidé – jako třeba slavný americký soudce,
myslím , že Frankfurter, ale na moji paměť už není spolehnutí, který se placení daní nevzpouzel:
placením daní si kupujeme civilizaci. A bylo by nespravedlivé neuznat, že i děti z nejbohatších
rodin slouží chudým v afrických táborech bídy či v americké armádě. Ti, kterým se rodiče a
prarodiče ekonomicky moc nepovedli – a těch je absolutní většina a většině z nich se nepodaří
založit novou dynastii - jsou přesvědčeni, že naše planeta patří všem (i když ne nutně všem
rovným dílem) a všichni mají právo na slušný život - většina z nich je ochotna pilně pracovat - a
když hospodářská krize jim přitáhne opasek nad snesitelnou míru, vezmou vládu věcí do svých
rukou, často s hrůznými výsledky jako nacismus či komunismus.
Na svém osudu už pracujeme hezkou řádku milionů let. Ať už svůj osud vytváříme pod dohledem
a podle receptu všemocného Boha nebo jsme výslednicí náhod záhadně se probíhajících vesmírem,
snažíme se - alespoň lidé, kteří na to mají čas anebo historikové - vyčíst z minulosti, kam se někdy
vrávoravě potácíme a jindy bezhlavě řítíme. Jsou historikové i politici, kteří se na události (vojenská
střetnutí, rozhodnutí soudů, volby) nedívají ani tak z etického hlediska, ale kterým směrem výsledek
těchto událostí posune těžiště lidského osudu. Americký president Obama události hodnotí podle
toho, na kterou stranu historie naše činy zařadí. Zřejmě sdílí (je věřící člověk) křesťanskou vizi
světa a historii člověka jako trmácivý pochod ke světlu. Věří, že v tom nejhlubším slova smyslu
jsme si všichni rovni (slyšíte echo Lincolnovy getysburské řeči all men were created equal, že
Kainové jsou strážci svých bratří, že všichni jsme odpovědni jeden za druhého. Je to vize ne
nepodobná vizi papeže Františka. Je to vize, jejíž uskutečňování mu přináší nesouhlas a odpor
a někdy nenávist těch, kterým vadí barva jeho pleti, kteří popírají jeho americké občanství a
občas ho popisují jako muslima; nebo vidí svět jako doménu skupiny společenských tříd, rodin a
jedinců, vybavených majetkem, schopnostmi a mocenskými pozicemi, přecházejícími z generace
na generaci a po jejich soudu nikdo nemá právo toto uspořádání světa měnit. Jak tvrdý je zápas
těchto dvou pozic, ukázala nedávná (a dosud pokračující) bitva o zdravotní pojištění, jež na čas
zastavila výkon vládní moci. Odpůrci od začátku prorokovali, nejdřív, že zákon nemá šanci na
uzákonění, pak že nemá šanci, aby se do konce března registrovalo sedm milionů osob atd. Ale oni
také prorokovali, že tento míšenec nemá šanci stát se kandidátem demokratické strany v souboji se
senátorkou a manželkou snad nejpopulárnějšího amerického prezidenta, Hillary Clintonovou, a jeho
kandidaturu na prezidentství USA (a vítězství) proti tak dobrým republikánským kandidátům jako
byl válečný hrdina senátor Cain a podnikatel Mit Romney považovali za skoro svatokrádežnou.
Respektuji Obamův postoj k válce, zvlášť k nukleární válce a moc bych světu přál, aby se jeho
iránský experiment podařil. Nemám ponětí, jak jeho prezidentství skončí (podaří se mu a jeho
administrativě uzákonit imigrační zákon a zrestaurovat americkou ekonomii na úroveň v jaké byla
před pohromou, která málem položila svět ke konci posledního republikánského prezidentství, či
jak ho budou historikové hodnotit za padesát nebo sto let.
Se zrychlujícím se odchodem posledních přátel mé generace, svět jako by se mi vzdaloval.
Mně už se – kromě smrti – nemůže moc stát. Jen když vidím hrající si děti, cítím někdy úzkost.
K válkám vyvolaným mocenskými choutkami Putina, revolucemi utiskovaných mas a přelidnění
světa se přidružuje hrozba oteplování prostředí vyvolaného výpary, kterými otravujeme své
prostředí, a pohromy jako zemětřesení a zatopení přímořských krajin. I v tom jsme zklamali
očekávání těch nejlepších z nás. Ještě jednou se vrátím k Churchillovi. Na konferenci v Haagu
7. května 1948, v jednom ze svých nejlepších projevů, oslovil budoucnost: „Na nás, kteří jsme se
dnešní odpoledne sešli na tomto kongresu Evropy… leží velká a vážná zodpovědnost… Jestliže
potáhneme za jeden provaz a vložíme do společného fondu všechno svoje štěstí a přátelství a
pevně uchopíme vznešenější naděje lidstva, pak možná vstoupíme do věku zalitého sluncem,
kdy malé děti, které právě dorůstají v tomto mučeném světě, nebudou ani poraženými, ani vítězi
v prchavých triumfech jedné země nad druhou v krvavé vřavě ničivé války, ale dědici pokladů
minulosti a vědy, hojnosti a slávy budoucnosti.“
Josef Čermák
***

Evropská a kanadská kuchyně
Slovenský i szegedinský guláš s knedlíky, smažený sýr, řízek!
V neděli, v pondělí a ve středu můžete mít populární křidélka!

Dvacet točených domácích i dovezených piv
Velká obrazovka, na které můžete sledovat přímé fotbalové
i hokejové přenosy!
Na vaši návštěvu

na 781 Annette St. (křižovatka Jane St.) v Torontu
se těší

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882
Točený Pilsner Urquel a Czechvar
v západním Torontu!

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁŽE

Starý muž

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

www.paintinggallery.net

e-mail: gabankova@paintinggallery.net
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Mimořádná moudra

Není moudrost jako česká moudrost…
***
Když piješ, musíš znát míru! Jinak bys toho mohl vypít málo.
***
Láska, která nikdy nebývá vzájemnou, je láska k vlasti.
***
Pokud se chceš oženit s moudrou, pěknou a bohatou - musíš
se oženit natřikrát.
***
Je zajímavé, jak jsou na vás lidé milí, když vědí, že odcházíte.
***
Sponzor je člověk, pro kterého je jednodušší rozloučit se s
penězi, než vysvětlovat, kde je vzal.
***
Černé pivo je podstatně lepší, než světlá budoucnost.
***
Ze svých chyb se učíme, z cizích děláme byznys.
***
O korupci ve vládě se zásadně vždy hovoří v minulém čase.
***
Genetický paradox: Většina žen má geniální děti a manžely
idioty.
***
Žena je jako reflektor na autě. Vlastnímu poslouží, cizí oslní.
***
Tajemství úspěchu je upřímnost. Umíte-li ji předstírat, máte
vyhráno.
***
Lépe se spolupracuje s opilým profesionálem, než se střízlivým
idiotem.
***
Není možné dát všem všechno, protože všech je hodně a všeho
je málo.
***
Mlčení je jediné zlato, které ženy nemají rády.
***
Život nás nutí dělat některé věci dobrovolně.
***
Pohádat se se ženou je totéž, jako navštívit zubaře. Buď je to
velmi bolestivé, nebo velmi drahé...
***
Některé moderní léky jsou tak účinné, že je může užívat jen
zcela zdravý člověk!
***
Jeden dobrý vtip, to je dodatečných 5 minut života (ukradených
z pracovního času).
***
Jakkoliv hodně bys pracoval, vždy se najde debil, který pracuje
méně a vydělává víc.
***
Jakmile někdo dělá práci za vás, znamená to jediné - jste šéfem.
***
Neodkládej na zítřek to, co je možné vypít dnes!
***
Mozek není prs. Silikónem ho nevylepšíš.
***
Ona není ošklivá! Ona jednoduše dobře vypadá ve všem,
kromě zrcadla.
***
Rychle jezdíš - pomalu tě ponesou.
***
Ženy obvykle nechápou, že pomocí kosmetiky je možné krásu
zvýraznit, ale je nemožné ji vytvořit.
***
Středního věku dosáhneš tehdy, když už chápeš, že nedokážeš
změnit tento svět, ale ještě tě to trochu rozčiluje.
***
Naše závist trvá vždy déle, než štěstí těch, kterým závidíme.
***
Pokud vás po nocích trápí svědomí, spěte přes den.
***
Nejlepším způsobem jak přinutit ženu, by vás pozorně
poslouchala, je mluvit ze snu.
***
Babí léto je výsledkem neopodstatněného feminismu.
***
Hloupí lidé mlčí, protože nic neznají. Já mlčím proto, že vím
svoje.
***
Žena je jako košile. Až když ji máš na krku víš, co je to za číslo!
***
Z muže udělá opici alkohol, ze ženy móda.
***
  Dnes může člověk s diplomatkou ukradnout mnohem víc,
než s pistolí.
***
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Generálmajorovi
Ludvíku Peterkovi
by bylo 6. dubna 2014 sto let

Dlouholetý člen winnipežské odbočky a držitel Masarykovy ceny
by se letos dožíval 100 let. Byl členem naší odbočky, jelikož
Saskatchewan je jedinou provincií na západě, kde není ČSSK.
Bohužel pan generálmajor už před pěti lety odešel do konečné
výslužby, Pán Bůh si ho pozval k sobě.
Po imigraci do Kanady žil mnoho let v Montrealu. Když se však
jeho dcera vdala za saskatchewanského farmáře se kterým studovala
v Montrealu letecké inženýrství, celá rodina se přestěhovala do
jižního Saskatchewanu. Rodná hrouda pro mladého inženýra letectví
byla přednější než letadla. Dodnes farmaří na několika sekcích
půdy a navíc na jejich pozemcích se nachází ropa – mnoho studní
pumpuje pro Kanadu naftu.
Po přestěhování Ludvík se svou manželkou žili na farmě mladých
manželů, ale poslední roky strávili v Care Home Pioneers Haven
v Kerrobert.
Ludvík Peterka se narodil 6. dubna 1914 v Bělé pod Bezdězem.
Po vystudování gymnázia v Hradci Králové nastoupil na vojenskou
akademii Praze.
Po okupaci Československa Německem jako československý
důstojník uprchl do Polska a odtud se dostal do Ruska, kde krátce
sloužil v armádě generála L. Svobody a byl jeho blízkým důstojníkem.
Jelikož poručík Peterka ovládal velice dobře francouzštinu, kterou
se naučil na gymnáziu, gen. Svoboda ho z toho důvodu poslal do
Francie. Z dějin dobře známe, že tenkrát ještě Stalin byl dobrým
kamarádem Hitlera a v Rusku se pro československé vojsko nic
nedělo – nebojovalo.
Na jaře roku 1940 odplul ruskou lodí z Oděsy do Bejrútu. Pak
pokračoval ze Sýrie francouzskou civilní lodí. Stačil zachytit
poslední loď, která ještě proplula středomořím, jelikož po té, co
se Itálie přidala na stranu Němců a vyhlásila válku spojencům,
blokovala lodní dopravu v středomoří.
Loď, na které byl pan Peterka, připlula do malého přístavu v
jižní Francii. Z přístavu voják Peterka se dostavil k československé
armádě, která bojovala po boku Francouzů. Jeho hlavní role určená
gen. Svobodou byla, aby byl styčným důstojníkem mezi Českou a
Francouzkou armádou. Zúčastnil se krátkodobých bojů ve Francii,
kde z nejasného stanoviska Francie k cizím vojskům, se často
přemísťovali z jednoho místa na druhé.
Po porážce Francie se tamější československá armáda rozpadla.
Ti, kteří chtěli dále bojovat proti Němcům se přepravili do Anglie,
každý na svou pěst. Tak jak se komu povedlo. Poručík Peterka byl
ve skupině vojáků, kteří se přepravili na dně uhelné lodi bez paluby,
přes Gibraltar do Liverpoolu.
Čeští vojáci byli shromážděni ve stanovém táboře v blízkosti města,
kde byla vytvořena Československá samostatná brigáda, která však
neměla dlouhé trvání. Na příkaz z Moskvy s prohlášením, „Je to
imperialistická válka“, osm set tak zvaných „Španěláků“ - českých
dobrovolníků, kteří bojovali proti gen. Frankovi ve španělské
občanské válce odstoupilo z Československé brigády. Jako soudruzi
nechtěli bojovat v imperialistické válce.
Mezi československými vojáky se tenkrát nevědělo o smlouvě
Ribbentrop – Molotov, mezi Německem a Sovětským svazem
podepsané v Moskvě 23. srpna 1939 za přítomnosti Stalina. (Zde
je vidět Stalinovu špinavou politiku, která je dnes všeobecně
známá. Jeho snahou bylo vyčerpání sil nejen Anglie a Francie, ale
též Německa, aby potom vstoupil do války proti všem zeslabeným
státům a mohl rozšiřovat svůj komunistický imperialismus. Je to
dobře vypsané v knize Viktora Suvorova „Všechno bylo jinak“).
Odstoupené československé vojáky (Španěláky) převzali
Angličané a poslali je do pracovních táborů. „Byla to pro nás vážná
a nepředpovídaná událost, protože za ně nebyla žádná jiná náhrada,“
vyprávěl gen. Peterka. „Naopak z toho vznikl přebytek důstojníků
bez vojska. Po dohodě s Angličany byla zavedena tzv. „Skupina
nezařazených“, z nichž pak někteří přešli k letectvu, nebo se začlenili
do různých anglických kurzů. Ve skupině, která odešla k letectvu,
byli poručíci Zelený, Stříbrný, Pechal, Opálka a já. Přihlásili jsme
se do kursu radistů - parašutistů. Z této parašutistické skupiny se
pak později organizovala akce na Heydricha v Praze, o čem jsme
však nevěděli“.
(Poz.- Gabčík Jozef (*8. 4. 1912 Poluvsie u Žiliny, + 18. 6. 1942
Praha) - slovenský voják, poddůstojník československé armády.
Také odjel z Francie roku 1940 do Velké Británie, kde absolvoval
parašutistický a speciální výcvik a spolu s J. Kubišem byli vybráni
pro uskutečnění atentátu na R. Heydricha. gen. Peterka ho osobně
možná neznal, ale byli ve stejné výcvikové skupině).
Gen. Peterka dále pokračoval, - „Pechal i Opálka byli vysazeni
ve vlasti. Bohužel já jsem si při jednom cvičném seskoku zlomil
kotník a měl jsem ho v sádře, tak jsem nemohl dále pokračovat ve
výcviku. Z toho důvodu mně převeleli zpět na brigádu, která se
mezitím přeorganizovala na obrněnou. Jak jsem se později dozvěděl,
Pechal byl zastřelen někde u slovenských hranic. A Opálka i Kubiš
po atentátu v době takzvané Heydrichiády, jak jsem se později
dočetl, v obklíčení v pražském kostele ještě bojovali, avšak sami
si ukončili své životy.
Po mnoha letech, až loni jsem se dověděl, že s námi byl ještě
Bogotaj, který později zemřel v USA.
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Od Zeleného, který po válce zůstal v anglickém letectvu RAF
jsem se dozvěděl, že v naší parašutistické skupině byli ještě dva
kapitáni, kteří zemřeli přirozenou smrtí. Podle Zeleného jsme zůstali
na živu už jen my dva (Zelený a Peterka v roce 2004).
Konec války mne zase zastihl ve Francii, kde jsem postupoval
s Anglickou armádou, jako pobočník velitele praporu. Na konci
války jsem měl hodnost majora“, vyprávěl dále gen. L. Peterka.
Po válce se svou anglickou manželkou se Ludvik Peterka
vrátil do Československa. Avšak jejich pobyt v Československu
neměl dlouhé trvání. Krátce po komunistickém puči v roce 1948
komunistický režim začal pronásledovat a věznit západní vojáky.
Jediným východiskem pro Peterku bylo odejít opět z ČSR. Manželka
se ještě dostala legálně zpět do Anglie, ale gen. Peterka už musel
na Šumavě přejít hranice ilegálně.
Dějiny si opět zahrály s osudem tohoto člověka, když s ruksakem
na zádech musel hledat útočiště u Němců - u lidí, které jeho prezident
Beneš zrovna tak vyhnal jen s pouhým ruksakem na zádech z ČSR,
tak jak musel utíkat sám Peterka. Jeho léta bojování a nasazování
života za vlast byly na nic! Taková vlast, ať už situaci zavinil kdokoliv,
nemohla zůstat nadále jeho domovem. Stal se opět emigrantem.
„Chci ještě něco málo dodat k mému povýšení na generálmajora,“
vypravoval mi Ludvík Peterka. „Stalo se, že v roce 1992, když
jsme s manželkou přijeli na návštěvu do vlasti se o mne dozvěděli
parašutisté, kteří byli vysazovaní za války do vlasti z Anglie (hlavně
jako telegrafisté), že vlastně ještě žiji a mým domovem je Kanada.
Obrátili se na mne, abych se k nim připojil, poněvadž se domáhali
lepšího ocenění svých služeb během války, než jim přiznávala
předešlá komunistická vláda, což se i po sametu moc nezměnilo.
Doposavad nevím, jak jsem jim mohl pomoci, než nějakým
příspěvkem na pomník či podobně. Navíc od doby, kdy jsem si
zlomil kotník a byl převelen zpět k Brigádě, jsem se už nepočítal
za parašutistu“.
„Velké překvapení pro mne přišlo až v roce 1994, kdy jsem
obdržel pozvání, abych se dostavil k mému jmenování presidentem
republiky, Václavem Havlem na „Generálmajora“. Zbývalo však
jen deset dní ke jmenování, což pro mne byla krátká doba, abych
se mohl dostavit z Kanady do Prahy. Tím pádem, dekret mi byl
doručen přes Velvyslanectví ČR ve Washingtonu“.
„Mohu jen dodat“, říkal gen. Peterka s dojetím, „Bylo to trochu
silné koření i pro venkovského chlapce z Březinky“.
Na kongresu ČSSK konaném 1995 ve Winnipegu gen. Ludvík
Peterka byl oceněn nejvyšším vyznamenáním sdružení – „Cenou
T. G. Masaryka“. Bohužel pro svoje stáří a špatný zrak nemohl
se dostavit k převzetí ceny. Pan generálmajor Ludvík Peterka
mne požádal, abych jeho jménem převzal významné ocenění a
poděkoval. Při předávání ceny hosté a hodnostáři se na první
moment podivovali mladému generálovi, než jsem jim vysvětlil,
že bohužel takovou hodnost nemám – byl jsem jen desátníkem
v nucené lidové armádě ČSR.
V srpnu téhož roku jsme s manželkou navštívili Peterkovi
v Kerrobert a předali Masarykovou cenu za účasti jeho manželky
a přátel v Pioneer Haven Care home. Pan Peterka s manželkou
vyjádřili veliký povděk naším krajanům, že nejen je neustále
zařazujeme mezi sebe, ale oceňujeme jejich vykonanou práci pro
vlast i krajany v Kanadě.
Z minulých dopisů a rozmluv s panem Peterkou napsal
Vilém A. Kun.
***

Zastavili v Rusku zas,
zvučný Ameriky Hlas

My šedesátníci, co jsme Studenou válku znali a
nezapomněli, jsme ve čtvrtek 10. dubna 2014 šířili mezi
sebou zprávu z Lidovek: Rusko zablokovalo frekvenci na
které v Moskvě a okolí vysílala americká rozhlasová stanice
Hlas Ameriky. Rozhodnutí o zablokování vysílání vysílání
oznámila ve středu ruská státní mediální společnost Rossija
segodnja, která vysílací rozhlasové frekvence spravuje.
Toto pozoruhodné kazisvětské rozhodnutí nás svolalo ke
stolku v kavárně Books&Beans a do vůně kávy Zdeněk řekl:
„Už je to tady,“ protože ostnaté ploty a státní cenzura jsou
Zdeňkovy symboly totality. Abych popíchl své společníky
Evu i Zdeňka, řekl jsem, že jedna vlaštovka jaro nedělá a
zadušení Hlasu Ameriky neznamená návrat totality, protože
kdo chce Hlas slyšet určitě si způsob najde; a vzpomněl
jsem svého dědečka v padesátých letech jak sedí s uchem u
rádia a vylaďuje Hlas Ameriky navzdory hlomozu rušičky
kazící vysílání na severu moji rodné Moravy. Co minutu
dědeček volal Ticho! a jako dítko jsem nevěděl, jestli
okřikuje babičku, která cosi míchala v hrnci na sporáku,
anebo tu rušičku.
„Můj otec chodil poslouchat Hlas Ameriky na půdu
činžáku, kde jsme žili,“ řekla Eva. Měl tam anténu jako
natažené dráty maskované co šňůry na prádlo a na rádio,
které bylo v kuchyni na kredenci, otec přišrouboval
rukojeť, aby mohl rádio nosit jako kufr po schodech na
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půdu poslechnout si zprávy a zas rádio přinesl do kuchyně,
aby maminka mohla poslouchat muziku.
„Naší dělali totéž,“ řekl Zdeněk, „nosili rádio do sklepa,
táta připojil drát antény na vodovodní trubky, seděl na
špalku na sekání dřeva a rádio choval na klíně jako hranaté
batole. Všichni chtěli vědět co říká Hlas Ameriky.“
„A co říkal Hlas Ameriky?“ optal jsem se provokačně,
jako bych nevěděl.
„Jakorát si pamatuji,“ řekla Eva, „politického komentátora
pod značkou ko-ko-ko, což znamenalo Kohout kokrhal
komentář a představoval jsem si kohouta kokrhajícího do
mikrofonu, ale co kokrhal nevím.“
„Já taky nevím,“ přiznal jsem, „protože naší vždy
mluvili šeptem, co hlásila Amerika. Ale každopádně něco
věděli, když dědeček koupil rodinný domek pár měsíců
před krachem koruny v květnu 1953, a po krachu koruny
řekl, že mu Hlas Ameriky zachránil úspory a přihrál nám
rodinný dům.“
Pili jsme kafe a Zdeněk si vzpomněl na druhou polovinu
šedesátých let, když už nebyl dítě a koupil si vlastní rádio
a poslouchal zprávy a hlavně západní hudbu namísto té
urvané dechovky, co vysílal československý rozhlas.
Eva, která již jako slečna koncem šedesátých let, uměla
německý i anglicky, ne z přinucení, ale ze záliby a díky
lingvistickému talentu, vzpomněla, že po srpnové okupaci
poslouchala zpravodajství z Vídně a Londýna, když chtěla
vědět víc než co režim dovoloval lidem v ulicích vědět.
Režimu nějak nestačil dech na blokování zpráv z Vídně
nebo z Deutsche Welle v němčině.
Zavzpomínal jsem, že když vybuchla beatlemania, a moji
rodiče tu hudbu nesnášeli, makal jsem o prázdninách co
závozník a za výdělek jsem si koupil ruské rádio Riga,
a po nocích jsem ladil Rádio Luxemburg a jiné stanice,
abych slyšel. Nevzpomínám, že bych kdy hledal a ladil
rádio Moskva, ještě tak rádio Jerevan, kdyby nějaké
existovalo, kromě vtípků o rádiu Jerevan. Tyhle vtipy se
nešířily éterem, ale mezi lidmi.
Dotaz na Rádio Jerevan: „Co bylo dříve slepice nebo
vejce?“
Odpověď: „Inu, dříve bylo všecko.“
Zazněl smích, až se lidí otáčeli, a Eva řekla vtip delikátní,
jaké má ona ráda: „Časový signál z Rádia Jerevan: Píp, píp,
píp je přesně 12 hodin, a hlasatel pokračuje: Upozorňujeme
členy komunistické strany, aby se neznepokojovali, že
zmizela malá ručička na nástěnných hodinách. Ta je právě
schovaná za velkou.“
Zdeněk zařičel smíchem a přidal svoji oblíbenou: „Otázka
na rádio Jerevan z Kyjeva: Slyšela jsem, že prý v Moskvě
bylo vidět maso?“
Odpověď: „Taky ho uvidíte v Kyjevě; tato výstava
úspěchu Sovětského Svazu je putovní.“
Ale dost už legrace, řekl jsem a vzpomínám si, jak asi rok
po pancéřovém srpnu 68 začalo rušení Svobodné Evropy
po neslavném dubnovém plénu, kdy husákovské vedení
zahájilo normalizaci a začínaly opět nenormální poměry
v Československu. Eva pokývala hlavou a vzpomněla, že
na úpatí Jeseníku byl stín rušičky umístěné na Pradědu,
zastavovala tam auta a lidí poslouchali západní rozhlas;
dokonce se říkalo, že tam parkují četné tatry 603 a
funkcionáři strany tam chytají rozumy.
„Božíčku, to byla ohyzdná doba, když se filtrovala
pravda a lidí vyráběli zkazky a fámy, které se šířily v
ústním podání…“
„Zkazky a fámy?“ zaprotestovala Eva, a připomněla, když
v Ostravě v 1976 vybuchl most přes Ostravici a zprávy o
tomto neštěstí a četných mrtvých vysílaly jenom Vídeň,
Londýn a Hlas Ameriky. Přišla na mne mírná nevolnost a
zpráva, že Rusové nebudou mít zprávy z Hlasu Ameriky
byla protivná jako mokrá deka. Leč Eva, která přečetla
sklíčenost na mé tváří, řekla, že Rusové se teď budou
stěhovat z rodné země po desetitisících, protože ochutnali
svobodu a dobré věci, že cenzura není znak Putinovy síly,
ale hrozné slabosti, že povstání z Ukrajiny se přelije na
východ do Moskvy a Putin nedovládne jako Ukrajinci
smetli mocnáře Janukoviče.
Chvilku jsme mlčeli, Eva se zvedla ze židle a rozloučili
jsme se. Venku svítilo jarní sluníčko, sníh už zmizel a
cvrlikali ptáci.
Rosťa Firla – Sudbury
***

Hockey/Soccer
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Naše internetové
stránky
Satellite 1-416

Výběr z článků v našich novinách.
Aktuální vždy v den vyjití novin.
satellite1-416.com
zpravy.ca
spravy.ca
***

Toto číslo v PDF

www.6.satellite1-416.com
www.6.zpravy.ca
www.6.spravy.ca
***

Kalendář

Co se připravuje
v krajanské komunitě v Kanadě
kalendar.satellite1-416.com
kalendar.zpravy.ca
kalendar.spravy.ca
***

Nové divadlo

O jednotlivých představeních
Nového divadla v Torontu
divadlo.zpravy.ca

TRAVEL INC.

827A Bloor St. W.
Toronto, ON M6G 1M1

Vám ponúka
cestovanie
do celého sveta!
Spolahlivo vybavíme
Od 17. června 2014

nový přímý let
každé úterý
Toronto-Praha!
Volejte
Annu Zapletalovou
Tel.: (416) 537-7698
e-mail: Tatratravel@hotmail.com
863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.
Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

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

Pomohu od depresí, splínu
a špatné nálady – bez
psychofarmatik, bez neuroleptik
a bez sedativ. Pomohl jsem
sobě, pomohu i vám. Mohu také
pomoci při léčbě alergií.
Poštovní kontakt Dan Newman, 25
Esplanade, Gen. Delivery St. A. Poste
Restante, Toronto, M5W 1A1.

May 1, 2014

Hokej play-offs
Česká extraliga

Semifinále: Sparta-Brno 2:5, 3:0, 2:3 pp., 5:3, 1:2
sn, 5:2 a 4:5 Brno postoupilo celkovým výsledkem
4:3 na zápasy. Třinec-Zlín 4:0, 5:2, 0:2, 3:4, 3:4
pp. A 1:5. Zlín postoupil 4:2 celkovým výsledkem
4:2 na zápasy.
Finále: Zlín-Brno 3:0, 3:0, 4:1 a 1:3 Zlín vede
finálovou sérii 3:1 na zápasy.
***

Slovenská extraliga

Finále: Košice-Nitra 4:3 sn., 1:2, 4:3 pp., 2:3, 2:1
pp, 1:3 a 6:0. Košice získaly titul 4:3 na zápasy.
***

KHL

V semifinále vyřadil Lev Praha Jaroslavl 4:1 na
zápasy. Ve finále vyhrál Lev v prvém utkání v
Magnitogorsku 3:0, druhý zápas ale prohrál 1:4.
V třetím zápase vyhrál Lev v O2 aréně 3:2, když
vítěznou branku vstřelil před 16 435 diváky 24
sekund před koncem Azevedo. Stav série je 2:1
na zápasy pro Lev Praha. Finále KHL se hraje na
čtyři vítězná utkání.
***

Češi a Slováci v NHL

1. David Krejčí BOS 80 19 50 69;
2. Jaromír Jágr NJD 82 24 43 67
3. Jakub Voráček PHI 82 23 39 62
4. Marian Hossa CHI 72 30 30 60
5. Ondřej Palát TBL 81 23 36 59
6. Jiří Hudler CGY 75 17 37 54
7. Patrik Eliáš NJD 65 18 35 53
8. Radim Vrbata PHX 80 20 31 51
9. Andrej Sekera CAR 74 11 33 44
10. Tomáš Plekanec MTL 81 20 23 43
11. Aleš Hemský EDM, OTT 75 13 30 43
12. Michael Frolik WPG 81 15 27 42
13. Marek Židlický NJD 81 12 30 42
14. Zdeno Chára BOS 77 17 23 40
15. Martin Hanzal PHX 65 15 25 40
16. Tomáš Tatár DET 73 19 20 39
17. Milan Michalek OTT 82 17 22 39
18. Vladimír Sobotka STL 61 9 24 33

Gambrinus liga

Sparta po vítězství na Dukle 3:1 má již titul
prakticky jistý. Za to další dva pražské oddíly
Bohemians a Slavia jsou na dně propasti a budou
muset bojovat o záchranu, protože poslední
Ostrava vyhrála ve Znojmě 4:0. Bohemians hráli
1:1 v Jihlavě. Slávisté prohráli se Spartou 0:3 a ve
vyrovnaném střetnutí s Plzní doma 0:2. A v dalším
kole se střetnou právě s Bohemians ve vršovickém
ďolíčku. Nic nemá jistého ani Olomouc, která hrála
doma s Příbramí 0:0.
***
1. Sparta
2. Plzeň
3. Boleslav
4. Liberec
5. Teplice
6. Dukla
7. Slovácko
8. Jihlava
9. Jablonec
10. Brno
11. Příbram
12. Olomouc
13. Znojmo
14. Bohemians
15. Slavia
16. Ostrava

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

Gambrinus liga
21 4
17 6
13 7
12 5
11 6
9 7
9 5
8 7
8 6
8 5
7 6
6 7
5 8
5 8
6 5
4 10

0
2
5
8
8
9
11
10
11
12
12
12
12
12
14
11

60:14
56:18
51:28
31:36
45:29
30:30
36:35
38:39
37:45
26:38
27:41
36:48
27:41
21:35
19:46
23:40

67
57
46
41
39
34
32
31
30
29
27
25
23
23
23
22

Jsem tu pro vás!

Corgoň liga

Corgoň liga
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

20
15
13
12
12
11
11
11
9
7
6
4

3
4
5
5
5
6
6
4
5
7
6
6

4
8
9
10
10
10
10
12
13
13
15
17

54:25
60:30
37:34
39:36
41:41
44:35
32:30
45:45
28:37
38:43
20:51
26:57

Broker
Jedinečné služby

Jak prodat dům nebo kondo?
Rosti Brankovský, který má hodně zkušností s prodejem,
to může udělat za vás.
Jak koupit dům nebo kondo?
Když vidíte inzerát nebo nápis Dům na prodej.
Rosti Brankovský vám ho může ukázat.

27. kolo: MFK Košice - Slovan Bratislava 0:2, AS
Trenčín - DAC Dunajská Streda 3:0, MŠK Žilina
- FC Nitra 3:0, Spartak Myjava - FK Senica 2:0,
MFK Ružomberok - Spartak Trnava 0:2, FC Zlaté
Moravce - Dukla Banská Bystrica 1:3.
***
1. Slovan
2.Trenčín
3.Trnava
4. Senica
5. Myjava
6. Bystrica
7. Košice
8. Ružomberok
9. Moravce
10. Žilina
11. Streda
12. Nitra

Rosti
Brankovsky

63
49
44
41
41
39
39
37
32
28
24
18
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