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Olympiáda zaklepala na dveﬁe
Nedávno zemﬁel˘ exilov˘ bojovník pan Zdenûk Slavík
dûlil odpÛrce komunismu na ty, kteﬁí se rozhodli pro boj
z blízka a pak ty, kteﬁí bojují na dálku. Bojovníci na
krátkou vzdálenost byli chartisti, politiãtí vûzni,
vyznávající církev ãi underground. Na dálku se pak
zápasilo z exilu.
Ve své podstatû to byl správn˘ pﬁístup. Jedni bez
druh˘ch by tûÏko mohli existovat. Podle tohoto klíãe
bychom dnes v pﬁedveãer olympiády mohli rozdûlit i
olympioniky. Jednak jsou to ti, co si zvolili boj z blízka
a jiÏ se pomalu sjíÏdûjí do Turínu. My, dálkoví olympionici
jsme se rozhodli pro boj u televizorÛ, poãítaãÛ,
rozhlasov˘ch pﬁijímaãÛ. Adrenalin pro na‰e netrénovaná
tûla je v‰ak je‰tû nebezpeãnûj‰í neÏ pro v˘konné
sportovce, pro které je lámání rekordu pouhou hraãkou.
Podobnû jako aktivním sportovcÛm, i nám sportovcÛm
dálkov˘m hrozí ﬁada nebezpeãí. Pﬁi neobratném
manipulováním s pÛllitrem si mÛÏeme v rozhodujících
momentech utkání âesko-Kanada pﬁeﬁezat ‰lachy pravé
ruky. Aby byl pﬁenos z alpského lyÏování existenciálnû
proÏit˘, i my volíme pro tuto disciplínu místa se sníÏen˘m
mnoÏstvím kyslíku v ovzdu‰í - nejlépe restaurace, ãi
bary. Pﬁed závodem na bûÏkách se doporuãuje lavor
se studenou vodou, aby nohy byly patﬁiãnû prochladlé.
V okamÏiku startu pak nohy vytáhneme a spolu se
závodníky mÛÏeme cítit, jak krevní obûh funguje. Pocity
skokana na lyÏích Jakuba Jandy lze ãásteãnû
nasimulovat ve v˘tahu na torontské CN Tower.
Doporuãuje se vzít pﬁíruãní televizor a zapnout ho pﬁi
jízdû dolÛ.
Jak kdosi ﬁekl, olympijské hry jsou pﬁíleÏitostí pro lidi,
kteﬁí mají v˘ãitky, Ïe nic pro své zdraví nedûlají, aby
zasedli k televizorÛm a alespoÀ na ãas se zbavili tûchto
nepﬁíjemn˘ch pocitÛ.
Kromû olympijsk˘ch her v pﬁímém pﬁenosu, které nás
ãekají, jsem minul˘ t˘den vidûl je‰tû jednu v˘stavu, kde
byli olympionici vûãní. Ti, kteﬁí se s pozemsk˘m Ïivotem
jiÏ rozlouãili, ale jejich tûlo bylo pouÏito pﬁi anatomické
v˘stavû Body Worlds 2. Nûmeck˘ lékaﬁ Günther von
Hagens v roce 1977 zavedl novou technologii
(plastination), kdy jsou jednotlivé ãásti lidského tûla
pod v˘vûvou zbaveny tekutin a nahrazeny umûlou
hmotou. Díky této metodû mÛÏeme vidût, jak fungují
jednotlivé svaly ãi orgány v lidském tûle. Dr. Günther
von Hagen (mimochodem vyho‰tûn˘ z v˘chodního
Nûmecka za to, Ïe protestoval proti okupaci
âeskoslovenska v roce 1968) se snaÏí ukázat, jak se
napínají svaly sportovcÛ v extrémních pozicích. To se
mu nejlépe daﬁí pﬁi gymnastice a pﬁi zimních sportech
jako je krasobruslení ãi skoky na lyÏích (na snímku
vpravo). Pokud byste tedy chtûli vidût, jak jsou napínány
svaly skokana na lyÏích a vidût to trochu jinak neÏ jak
je to ukázáno v televizním pﬁenosu, pak mÛÏete nav‰tívit
v˘stavu Body Worlds 2 v Ontario Science Centre (770
Don Mills Road, Toronto. Tel.: 416/696-1000). V˘stava
je otevﬁena dennû od 10 do 17 hodin. V závûru t˘dne je
moÏnost vidût v˘stavu i veãer. Na vlastní oãi se pak
mÛÏete pﬁesvûdãit i jak˘ je rozdíl mezi plícemi, které
mají nedostatek kyslíku ve vysokohorském prostﬁedí a
v restauraci ãtvrté cenové skupiny. V˘stava potrvá
stejnû jako Zimní olympijské hry v Turínu do 26. února
2006.
Ale‰ Bﬁezina
***

Z výstavy Body Worlds 2 v Ontario Science Centre

Petr ChudoÏilov: Evropou obchází stra‰idlo
V hlavû nejednoho obyvatele starého kontinentu, aÈ uÏ
Ïijeme na R˘nû, Pádu, Vltavû ãi Seinû, obchází stra‰idlo
xenofobie, strachu z cizincÛ. Lidé v obavách pﬁed ztrátou
vlastní identity a jejím rozplynutí v mlhavém pojmu Evropan
rádi zapomínají, Ïe také jejich pﬁedkové kdysi pﬁivandrovali
vodnûkud. Cizinci s sebou pﬁiná‰ejí - kromû neobvykle
znûjícího jména, doposud neznám˘ch nemocí, odli‰n˘ch
kulináﬁsk˘ch zvyklostí, kuriózních boÏstev a v první generaci
nûkdy i sociální zátûÏe - pﬁedev‰ím skvûlou pﬁíleÏitost,
porovnat na‰i vlastní kvalitu a pohled na svût s nûãím
doposud nepoznan˘m. Obstojíme? Nevyplatilo by se pﬁevzít
nov˘ uÏiteãn˘ trik?
Mnoh˘ národ se mÛÏe py‰nit velikánem ducha, jenÏ se
narodil nûkde docela jinde. Dokládá to pﬁíklad Jana Amose
Komenského, jednoho ze svûtovû nejproslulej‰ích âechÛ
vÛbec. KdyÏ roku 1670 zemﬁel Komensk˘, uãitel národÛ,
tvÛrce revoluãní pedagogické metody ‰kola hrou a mravní
autorita známá celé tehdej‰í vzdûlané Evropû, zaklepala jeho
du‰e na nebeskou bránu.
Andûl vrátn˘, zapisující do knihy vûãnosti data novû
pﬁíchozích, se Komenského zeptal na jeho národnost. Uãitel
národÛ se dlouze zamyslel. „Jak jste mluvili doma?“ zeptal
se andûl povzbudivû. „Rodiãe byli Slováci,“ odpovûdûl

Komensk˘. „Napí‰eme Slovák!“ odpovûdûl andûl. „Ale
narodil jsem se na Moravû,“ namítl Komensk˘. „Kdepak jsi
chodil do ‰koly?“ vyzvídal andûl. „V Pﬁerovû a Heidelbergu,“
ﬁekl Komensk˘. „Ví‰ co?“ zeptal se andûl mazanû, tadyhle se
podepi‰!“ Uãitel národÛ se podepsal jako Johann Amos
Comenius. „Tedy Nûmec,“ navrhl andûl uÏ trochu netrpûlivû.
„Psal jsem latinsky a nûmecky, nejradûji v‰ak ãesky. Moje
nejmilej‰í dílo, slovník Poklad jazyka ãeského, shoﬁelo pﬁi
poÏáru v polském Le‰nu,“ odtu‰il Komensk˘. „Îil jsi v
Polsku?“ chytil se andûl za hlavu. „Po celé Evropû, kdyÏ mû
vy‰tvali z domova,“ ﬁekl Komensk˘.
„Takhle bychom se nikam nedostali,“ pravil andûl vrátn˘
nervóznû, „ﬁekni, kde tû pochovali!“ „V Holandsku!“ usmál
se Komensk˘, kterého jeho vlastní pﬁípad zaãal bavit. Andûl
zoufale zavyl. V tu chvíli se pﬁi‰oural neobyãejnû star˘ muÏ
v dlouhé bílé ko‰ili. Nad jeho hlavou se vzná‰elo svûtlo,
uskupené do trojúhelníka s okem uprostﬁed. V‰ichni andûlé
potloukající se kolem nebeské brány se mu uctivû uklánûli.
„Napi‰ tam jednodu‰e Evropan!“ poradil star˘ muÏ andûlu
vrátnému. Vzal Komenského za ruku a odvedl ho rovnou do
nebeské knihovny.
Listopad 2004
Pﬁeti‰tûno s vûdomím autora a Hospodáﬁsk˘ch novin.
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Churches
âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v 11:00.
Stﬁedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (905) 337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev. Basil E. Coward.

Toronto/Canada

MasarykÛv ústav
Sokol Toronto
Torontská odboãka âSSK
srdeãnû zvou krajanskou komunitu
na oslavu narozenin

Tomá‰e Garrigue Masaryka
spojenou s oslavou 75. v˘roãí

Masarykovy doplÀovací ‰koly

February 16, 2006

Paní

Bohumila (Míla)
Tﬁetinová
dlouholetá pracovnice âSSK
matka tﬁí dûtí
a babiãka ‰esti vnouãat
zemﬁela 5. února 2006
po krátké tûÏké nemoci
ve vûku 74 let v Bellevillu, Ontario
Miro Tﬁetina - manÏel

Oslava se koná

v nedûli 5. bﬁezna 2006 ve 14 hodin
v Hale kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave.
(Dufferin & Bloor)

Zvlá‰tû zveme b˘valé uãitele a Ïáky!
Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 17. záﬁí 2005 do ãervna 2006:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu Steeles West Gymnastics,
61 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky ulic Steeles Avenue West a Dufferin Street)

Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 20:00 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 20:00 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky ulic Eglinton Avenue West a Keele Street)

Informace: Jan Waldauf 416/626-3476, Ivo Sypták 416/656-0490

âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu opût v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 101 a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK

25. ledna uplynulo pût let od
dne, kdy od nás navÏdy ode‰el
ná‰ drah˘ manÏel,
tatínek a tchán, pan

Bﬁetislav Kroulík.
Bﬁetislav Kroulík byl
pracovníkem na‰í komunity,
ﬁadu let pÛsobil jako redaktor
Nového Domova, neúnavnû
pracoval v âeském a
Slovenském SdruÏení v Kanadû
a nezi‰tnû pomáhal, kde to bylo
tﬁeba.
Byl to ãlovûk velmi inteligentní,
pﬁím˘, charakterní, dobr˘ a
laskav˘
a také zábavn˘ a vtipn˘.
Kdo jste BﬁéÈu znali,
zavzpomínejte s námi.
Barbora Kroulíková, Barunka
a Mike Sherriffovi

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: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.

Úﬁední hodiny jsou jednou mûsíãnû,
vÏdy první úter˘ od 19 do 20 hod. (po pﬁedchozím zavolání)
v budovû kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave.
(KﬁiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.)
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272, fax: (416) 516-5311.

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940

Satellite 1-416

E-mailové adresy: Ústﬁedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca
Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

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

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: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836. Farár: P. Dolinsk˘.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.
Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbine Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko
a Rev, M. âajka. BohosluÏby 9:30 anglicky,
10:30 slovensky.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-nedûle
15:00 hodin.Duch. správce: Pavel Norbert Rous,
St. Adalbert R.C. Mission, 464 Plains Rd. W.,
Burlington L7T 1H2. Tel.: (905) 523-1932.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice: (Lyndale a
Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: Sobota 19.11. 2005 v 17 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,192 Frontenac
Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Sobota 19. 11. 2005
v 9:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Nedûle
20. 11. 2005 v 11:00

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Internet

Na‰e internetové
stránky

***
Kalendáﬁ

Masaryk Memorial Institute Inc.

Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

www.kalendar.satellite1-416.com

Knihovna na Masaryktownu
Stﬁeda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.

Tel.: 416-431-9477
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 the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.

***
Kalendáfi
16.2. (ãt.) 20:00
17.2. (pá) 20:00
18:2 (so) 16:00 a 20:00
Moje teta, tvoje teta
V. Postráneck˘, N. Jiránková
Nové divadlo
Joe Workmen Auditorium
1001 Queen St. W.
***
28.2. (so) 18:00
Fa‰iangová zábava
Kostol sv. Cyrila a sv. Metoda
5255 Thornwood Dr.
***
23.2. (ãt.)
Velvet Revolution
History Television
***
5.3. (ne) 14:00
Oslavy T.G.M. a dopl. ‰koly
Hala kostela sv. Václava
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Moje teta, tvoje teta ve ãtvrtek 16. února ve 20 h.

Czech &Slovak Institutions

V hlavní roli Václav Postráneck˘

âeské velvyslanectví

NeÏ usedneme do kﬁesel v hledi‰ti divadla a neÏ se zaposloucháme do prvních slov na‰eho hrdiny, povûzme si nûco o autorovi
a inscenaci, která se jako originál zrodila pod názvem Vigil. Napsal ji souãasn˘ kanadsk˘ dramatik Morris Panych, jehoÏ
rodi‰tûm je nádherné Calgary, a vyrÛstal pak v Edmontonu .
rozmazluje.
Bez nadsázky by se dalo o nûm ﬁíci, Ïe (1991), Silnûj‰í neÏ já (1990), Den D Îivotní pﬁíleÏitosti mu dovolily
na co v dramatickém umûní sáhne, to se Dá‰i B. (1990), Jak napálit advokáta nahlédnout do mnoha chodbiãek
mu daﬁí. Vedle spisovatelství také reÏíruje (1980) aj.
tajemství divadelnictví. Anebo spí‰e
- je podepsán pod tﬁiceti divadelními Ta nejsloÏitûj‰í úloha stojí na Václavu naopak - pro poctivû obhospodaﬁovan˘
produkcemi. Se stejnou vervou i hraje, Postráneckém. Pokud jej jako herce talent se mu ty chodbiãky pﬁirozenû
nejãastûji na divadelní scénû, kde má za znám, nikdy mû nezklamal. PovaÏuji jej otvíraly? Koneãnû, pﬁesvûdãte se sami.
sebou padesát rolí, i kdyÏ na svém kontû za herce ze staré ãeské herecké ‰koly. V Ïádném pﬁípadû byste si tuto hru nemûli
má i nûjakou tu roli filmovou, napﬁ. v X- Za takového herce, s nímÏ se budeme nechat ujít. PÛvodní reÏijní verze V.
Files. Filmová adaptace vlastní hry The rádi setkávat aÈ uÏ na filmovém plátnû ãi Postráneckého (pﬁeklad Alexandr Jerie)
Overcoat získala sedm nominací na cenu na záznamech inscenací i po dlouh˘ch byla pﬁipravená pro Divadlo v ¤eznické,
Gemini .
Dnes,
ve
sv˘ch letech,
protoÏe
instinktivnû kde mûla ãeskou premiéru 1. dubna
nejproduktivnûj‰ích tﬁiapadesáti letech, rozpoznáváme, Ïe jeho práce je naplnûna loÀského roku.
patﬁí k nejhranûj‰ím autorÛm v Kanadû, poctivostí. Jako tﬁeba u ZdeÀky Baldové, Titul této hry (v nové reÏijní úpravû
znají jej v Británii i v Americe. Pﬁibyla Oldﬁicha Nového, Václava Vosky, Milo‰e pana Postráneckého pro její uvedení na
stﬁední Evropa.
Kopeckého, Jany Hlaváãové, Viktora scénû Nového divadla) bude v poﬁadí jiÏ
Îe jsou jeho hry úspû‰né, dokumentuje Preisse ãi Ivany Ch˘lkové aj., o kter˘ch tﬁetím komorního ladûní, kter˘ v této
fakt, Ïe ãtrnáctkrát vyhrál Jessie ani neﬁíkáme, Ïe hrají, ale tou postavou sezónû Nové divadlo sv˘m divákÛm
Richardson Award za herecké role a prostû jsou. Je to herec v‰estrannû nabízí. KaÏdá v‰ak mûla svou specifiku,
reÏii, ‰estkrát byl nominován na pouÏiteln˘ - v komediích, ve filmech, jako a tato je neotﬁele v˘jimeãná.
torontskou Dora Mavor Moore Award a konferenciér,
je
nedostiÏn˘m Vancouversk˘ Sun o hﬁe tvrdí, Ïe to, co
tﬁikrát na Chalmers Award. Jeho hra vypravûãem, tûÏce zastupiteln˘m v právû objevil, je nûco tak dûsivého, tak
Vigil získala tﬁi Jessie Awards v roce dabingovém studiu, pÛsobil jako pedagog tragického a je‰tû tak stra‰ného a ãernû
1996 vãetnû ceny Outstanding Original na vysoké umûlecké ‰kole, kde - jak se humorného, Ïe smích je tím jedin˘m, ãím
Play - cena Za vynikající pÛvodní hru. V sám kdesi vyjádﬁil - uãil reÏiséry práci s se na to dá reagovat... Pﬁijìte si ji tedy
roce 1994 mu bylo udûleno kanadské herci. Je respektovan˘m reÏisérem, vychutnat s námi.
vyznamenání Governor General’s Award nemá daleko k návrhÛm scény, zvolili jej PS: NezapomeÀte, rezervace na
for Drama (¤ád generálního guvernéra za prezidenta Herecké asociace. A aby v‰echna pﬁedstavení jsou nezbytná.
za dramatickou tvorbu) za hru The Ends v˘ãet jeho Ïivotních funkcí byl úpln˘, Podrobnosti a kontakty viz plakát.
of The Earth.
pﬁipoãtûme je‰tû roli otce Lucii a Vilémovi
Vûra Kohoutová
Jeho první inscenace Last Call, a dnes uÏ i dûdeãka Filipovi a Jakubovi,
***
prémiérovaná v Tamahnous Theatre ve které tak dûsivû rád se svojí Ïenou
Vancouveru v roce 1982, obletûla celou
Kanadu. Záhy se doãkala i adaptace TV
CBC jako The Television Show, kde
spoluúãinkoval jednak sám autor Morris
Panych, a jednak skladatel a v˘tvarník
Ken MacDonald, kter˘ pro ni napsal
hudbu. Koneãnû, právû tento skladatel
se stal nedílnou souãástí Panychovy
divadelní produkce. Je stejnû jako jeho
kolega Panych nadán vícero talenty nejv˘raznûji hudbou a v˘tvarnictvím. Jako
návrháﬁ pÛsobí na hlavních divadelních
scénách západní Kanady a v torontském
Tarragon Theatre a v CanStage
Company Toronto, kde uvádûjí nejlep‰í
díla domácích a zahraniãních autorÛ.
Jeho práce byla ocenûna ãtrnácti Jessie
Richardson Awards a dvûma Dora Mavor
Moore Awards. Òspû‰nû pracuje i pro TV
a film, ãehoÏ je dÛkazem Gemini Award
for Best Production za filmovou verzi
Panychovy The Overcoat.
Dlouho jsem byla na pochybách, zda
nûco o hﬁe, kterou pod reÏijním
zpracováním Václava Postráneckého ve
svûtové premiéﬁe uvidíte ve ãtvrtek 16.
února v Joseph Workman’s Auditoriu v
Torontû (a v reprízách v pátek ve 20
hodin a v sobotu v 16 a ve 20 hod.) vÛbec
psát. Podle mého názoru je delikátní jak
útvarem, tak i obsahem, Ïe by si její
zákoutí mûl odhalovat divák sám, aniÏ by
mu nûkdo asistoval. A tak radûji jsem
tuto chuÈ potlaãila a nechávám celé to
vstﬁebávání jenom na divákovi.
Ov‰em za pozornost - a proto reÏisér
Nového divadla v Torontû Pavel Král, a
pro tentokrát i producent, po této nabídce
s takovou chutí sáhl - stojí hereck˘ v˘kon
pana Postráneckého. Vedle nûj se
setkáme s hereãkou dnes jiÏ klasické
generace ãeského herectví Ninou
Jiránkovou, která ov‰em jen zdánlivû má
roli statickou. A kdyÏ uÏ jsme u paní
Jiránkové, pﬁipomeÀme si, Ïe jsme se s
ní mohli setkat ve filmech Trhala fialky
dynamitem (1992), v TV hﬁe Plivník
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Je‰tû k Mozartovi slovy prof. Iaina Scotta
Jak˘ odkaz zanechal skladatel?
V hudební historii se setkáváme se
stovkami talentovan˘ch muzikantÛ a
skladatelÛ. Ov‰em tak geniálnû
talentovan˘ch, jak˘m byl Wolfgang
Amadeus Mozart, jich zase tolik nebylo.
Jeho skladby se poãítají na stovky, pokud
se vûdci shodují, pak bûhem svého
krátkého Ïivota zanechal 626 dûl
jedineãné krásy, pokud jde o mnoÏství
kompozic, pak ãíslo vyskoãí na osm
stovek: kdyby se skladby hrály jedna za
druhou, znûly by nepﬁetrÏitû 220 hodin,
tj. devût dní a devût nocí… Jsou mezi
nimi árie, písnû, sbory, církevní skladby,
m‰e (15), moteta, dueta, kantáty, komorní
orchestry, koncerty (28 klavírních a pût
houslov˘ch), kvartety (23 smyãcov˘ch),
kvintety, dvû oratoria, orchestrální díla
(21 symfonií), skladby pro sólové nástroje,
tria - a samozﬁejmû opery (21).

Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.
Ordinaãní
hodiny:
Pondûlípátek
10:00-19:00

Wolfgang Amadeus Mozart, jehoÏ pokﬁtili
Johannes Chrysostomus Wolfgangus
Theophilus (ﬁecké Tehophilus zní
nûmecky Gottlieb, ãesk˘ ekvivalent je
Bohumil, si od sv˘ch patnácti let ﬁíkal
latinskou podobou jména Amadeus
Mozart, coÏ se mu zdálo b˘t mnohem
elegantnûj‰í ) spolu s Josephem
Haydnem a Ludwigem van Beethovenem
tvoﬁí trojhvûzdí, symbolizující epochu dûjin
naz˘vanou vídeÀsk˘ klasicismus (zhruba
konec 18. a zaã. 19 stol). Zatímco
Beethovena známe jako symfonika a
autora klavírních sonát, Haydna jako
tvÛrce symfonií a kvartetÛ, Mozart se
projevil jako skladatel nevídanû
v‰estrann˘ - zasahuje totiÏ do v‰ech
ÏánrÛ hudební tvorby - ale nev˘raznûji
se projevuje v Ïánru, kter˘ byl na vrcholu
tehdej‰ího umûní - v opeﬁe.
xxx
Mnohé jsme si o Mozartovi zopakovali jiÏ
minule, vût‰ina je notoricky známá a tak
doplníme povídání o skladateli nûkolika
zajímav˘mi my‰lenkami prof. Iaina
Scotta, operního znalce, mj. pﬁedsedy
Advisory Committee of U of T Opera
School, ãlena správní rady Canadian
Opera Company, dále ãlena rady
Vancouver Opera Association, The
Vancouver Symphony Orchestra, the
Tafelmusik Baroque Orchestra a the
Toronto Arts Council, jehoÏ jsme poÏádali
o rozhovor.
Proã jste se stal expertem zrovna
operním?
Opera je nûco jako nemoc - moÏná

nemoc není to správné slovo, která kdyÏ
lidi chytí, tak je nepou‰tí. Je zajímavé, Ïe
opera není dûdiãná a uÏ vÛbec nezáleÏí
na tom, co cítili rodiãe a nezáleÏí ani na
va‰em vûku ãi v jaké jste sociální skupinû.
Prostû pﬁijde ten moment a lapí vás. Je
velice zajímavé, Ïe u mlad˘ch lidí ve
vûku od osmnácti do pûtatﬁiceti let je to
nejrychleji rostoucí forma umûní, o kterou
se zajímají. Není to symfonie, není to
balet, ale ani divadlo, n˘brÏ opera a
muzea. Nûkdo se mÛÏe zeptat, proã
zrovna opera je pro nû tak pﬁitaÏlivá?
Myslíme si, Ïe je tomu tak pro její
multimediální kvalitu. Prolíná se v ní
mnoho komponentÛ - hudba, drama, balet
a v‰echno dohromady, takÏe generace,
jeÏ vyrostla na videohrách, vidí v opeﬁe
nûco totálnû vzru‰ujícího. Mladí lidé
pﬁicházejí do opery velice ãasto, notabene
velmi ãasto se stává, Ïe v hledi‰ti je
poãetnûj‰í úãast mlad˘ch neÏli star‰ích
lidí.
Jak˘ odkaz zanechal Mozart budoucím
generacím?
Domnívám se, Ïe Mozart je nejvût‰í operní
skladatel v‰ech dob. V‰echno, co sloÏil
je brilantní,
vãetnû vyjádﬁení
charakteristiky situace, a kdokoliv je
vÛbec schopen reagovat nûjak˘m
zpÛsobem na hudbu, tak na Mozartovu
reaguje.
Vynikající je, Ïe to byla Praha, která byla
schopná vnímat Mozarta tak, jak Mozart
zam˘‰lel, aby vnímán byl. Skladatel
strávil mnoho ãasu v mnoha mûstech
Evropy, ale byla to právû Praha, která jej

Nov˘ film o Mozartovi v Praze
Tel.: 533-0005
Translations
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nejvíce milovala a kde nejvíce miloval lidi
on.
Je také Mozart vá‰ oblíbenec?
Je velmi tûÏké urãovat favority, kdyÏ m˘m
uãebním oborem je opera. Miluji Pucciniho,
Rossiniho, Strausse, Verdiho - ale
nejvût‰ím skladatelem oper je nepochybnû
Mozart.
PokaÏdé, kdyÏ jej posuzuji, dozvídám se
cosi nového o sobû, uãí nás o svûtû,
rozumíme tomu, co znamená b˘t lidsk˘.
To nám svou tvorbou Mozart neustále
pﬁipomíná.
Kdo nebo kteﬁí skladatelé jsou
nejoblíbenûj‰í na svûtû?
Existrují tﬁi operní bohové: Verdi, Wágner
a samozﬁejmû v prvé ﬁadû Mozart. Tito tﬁi
jsou nejvût‰ími génii opery. Za nimi je celá
ﬁada operních mistrÛ jako Rossini, Puccini,
Britten, Janáãek, ale nikdo z nich
nedosahuje v popisování charakterÛ
brilantnosti Verdiho, Wágnera a hlavnû
nejvût‰ího z nich - Mozarta.
A co takov˘ Janáãek?
Janáãek je velice komplikovan˘ pro nás
v‰echny, kteﬁí nerozumíme ãesky, protoÏe
jeho hudba je velmi spjatá s rytmem
ãeského jazyka. Janáãek v pﬁekladu není
zdaleka tak v˘stiÏn˘ jako v originále. Ale
mohu o Janáãkovi mj. ﬁíci, Ïe je zajímavé,
Ïe se neprosadil tak patﬁiãnû, jak by to
jeho talentu odpovídalo, v dobû svého
mladého vûku, ale znám˘ zaãal b˘t aÏ ve
sv˘ch pûta‰edesáti. Ov‰em na druhé
stranû tady vidím velkou inspiraci pro nás,
kteﬁí pﬁicházíme do „nejlep‰ích“ let
(spikleneck˘ úsmûv). Je dobré si v‰imnout
jedné originální Janáãkovy specifiky:
posledních pût minut jeho oper je nevídanû
duchovnû povzbuzujících, a charakterizuje
zpÛsob, jak˘m Janáãek vrcholí své opery
bez ohledu na dûj. Díky Janáãkovû
humanitû a porozumûní se cítíte b˘t lep‰ím
ãlovûkem - osobnû jsem velk˘m
milovníkem Janáãka.
Jak jste se cítil s tímto publikem?
Je skvûlé b˘t s lidmi z âech. Nav‰tívil
jsem Prahu nûkolikrát, poprvé v roce 1990
a naposledy vloni, a pokaÏdé to pro mû
bylo kouzelné mûsto. Miluji tamûj‰í lidi. A
dne‰ní posluchaãi? Skvûlí - lidé z âech,
kteﬁí vûdí, Ïe Praha milovala Mozarta a Ïe
Mozart miloval Prahu. Je pﬁíjemné b˘t ve
spoleãnosti takov˘ch lidí.
xxx
KdyÏ se Praha dozvûdûla, Ïe Wolfgang
Amadeus Mozart 5. prosince 1791 zemﬁel,
uspoﬁádali ãlenové orchestru praÏského
divadla 14. prosince v chrámu sv. Mikulá‰e
na Malé Stranû mohutnou smuteãní
slavnost. Mozartovu památku pﬁi‰lo uctít
na ãtyﬁi tisíce PraÏanÛ. Doma byly jeho
ostatky shozeny do spoleãného hrobu,
zemﬁel nik˘m neoplakáván.
Mozart a Praha, tato dvû slova tvoﬁila a
dodnes tvoﬁí harmonick˘ souzvuk. Praha
se k Mistrovu dílu vrací vÏdy s nad‰ením a
radostí, a proto se Mozartova tvorba v jeho
v˘roãním roce 2006 v âechách rozezní v
neb˘valém rozsahu.
Pﬁipravila Vûra Kohoutová
(s pouÏitím historick˘ch podkladÛ)

MoÏná vás bude zajímat, Ïe se zrodil nov˘ dokument o pobytu Mozarta v
Praze. Seznamte se tedy prostﬁednictvím nûkolika postﬁehÛ s jeho obsahem.
V úter˘ 17. ledna se konala v Obecním domû svûtová premiéra ãtyﬁicetiminutového
filmového dokumetu Adieu Mozart. Natoãil ho Bohemia Video Art podle scénáﬁe
ZdeÀka Mahlera v reÏii Martina Suchánka, kamera Richard ·pÛr. Víc neÏ
dokument s tradiãním komentáﬁem pﬁipomíná barvitou féerii ze staré Prahy, o tﬁech
náv‰tûvách Mozarta v napÛl hraném snímku vypráví Josefina Du‰ková, je to
zamûﬁené hodnû na city a na krásy mûsta. I kdyÏ nejsem absolutním fanou‰kem
takov˘ch oslavn˘ch dokumentÛ, je tam pár docela dojemn˘ch a vizuálnû sugestivních
míst. Film pobûÏí v TV, v nûmecké a anglické verzi pÛjde i do zahraniãí.
Film, pln˘ autentick˘ch detailÛ, atraktivního prostﬁedí a úÏasné hudby, je víc neÏ
dokument. Je to hoﬁící plamen, strhující vyprávûní, které pﬁedstavuje ménû známou
umûleckou i Ïivotní etapu hudebního génia, kter˘ z praÏského pódia nad‰enû volal:
„Moji PraÏané mi rozumûjí!“ Siln˘ a emotivní pﬁíbûh vypráví Mozartova pﬁítelkynû,
hvûzda evropského koncertního nebe, Josefina Du‰ková, která také stála za pozváním
Mozarta do Prahy.
Praha roku 1787 pﬁivítala Mozarta opravdu velkolepû. On sám o tom napsal: „Tady
se nemluví o niãem jiném neÏ o Figarovi, nehraje se, netroubí, nezpívá a nehvízdá
nic neÏ Figaro, nechodí se na jinou operu neÏ na Figara!“
V Praze Mozart osobnû dirigoval ve Stavovském divadle premiéru Symfonie D
dur, která jako “PraÏská” vstoupila do hudebních dûjin.
Josefina Du‰ková byla také u zrodu Dona Giovanniho, v jejím letohrádku Bertramka
vzniklo v noci pﬁed premiérou 292 legendárních taktÛ pﬁedehry této opery oper.
Premiéra se setkala s mimoﬁádn˘m úspûchem.
U pﬁíleÏitosti korunovace Leopolda II. zde mûla premiéru opera La Clemenza di
Tito.
Vztah Mozarta a Josefiny byl korunován árií, kterou skladatel pûvkyni vûnoval:
Bella mia fiamma, addio - Sbohem, mÛj krásn˘ plameni.
Jako jediné mûsto se Praha s Mozartem po jeho smrti dÛstojnû rozlouãila.
Česká doplňovací škola
Mozartovu památku pﬁi‰lo uctít na ãtyﬁi tisíce PraÏanÛ.
je každou sobotu dopoledne
Autor scénáﬁe Zdenûk Mahler je renomovan˘ muzikolog a publicista, kter˘ se
rovnûÏ podílel na filmu Milo‰e Formana Amadeus. Pro reÏiséra Martina Suchánka
v hale
je tento film pokraãováním úspû‰né spolupráce s BVA, pro kterou jiÏ natoãil
Kostela sv. Václava,
mezinárodnû uznávané dokumenty Antonín Dvoﬁák - Deo Gratias, Ecce Homo
496 Gladstone Ave.,
Bedﬁich Smetana a Václav Talich - Sebevûdomí a pokora. Délka snímku : 47 min.
Toronto
(Z Deníku hudební kritiãky S. Baranãiãové, web site)
Informace podá
vk
L. Čarková: 416/536-5342
***
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zamûﬁením na osvojení základÛ ãeského
jazyka a poznávání ãesk˘ch reálií. V˘uka
probíhá ve v‰edních dnech (celkem 90
vyuãovacích hodin) ve skupinách podle
stupnû jazykov˘ch znalostí (zaãáteãníci,
pokroãilí). Na závûr úãastníci obdrÏí
osvûdãení o absolvování kurzu. Stravování a
ubytování je úãastníkÛm hrazeno. Úhrada
nákladÛ zdravotní péãe je zaji‰tûna v rozsahu
stanoveném zákonem ã. 326/1999 Sb., o
pobytu cizincÛ na území âR a o zmûnû
nûkter˘ch zákonÛ. Vûkov˘ limit je stanoven
na 18 let (úãastník musí dovr‰it tohoto vûku
nejpozdûji v den zahájení kurzu). Horní
vûková hranice není stanovena. Îádáme
krajanské spolky a ZÚ, aby se vyjádﬁily ke
zpÛsobilosti jednotliv˘ch uchazeãÛ
absolvovat kurz a v budoucnu efektivnû
vyuÏívat získan˘ch znalostí. I nadále bude
existovat kategorie tzv. „samoplátcÛ“.
Vyplnûnou pﬁihlá‰ku (viz http://www.dzs.cz/
so/krajani.htm) Ïadatele spolu s doporuãením
krajanského spolku a stanoviskem ZÚ
prosíme zaslat prostﬁednictvím ZÚ na OKKV
do 15. dubna. Komise, sloÏená ze zástupcÛ
MZV, M·MT a DZS, vybere do 10. kvûtna
téhoÏ roku 60 stipendistÛ. Do 15. kvûtna
za‰le DZS prostﬁednictvím OKKV vybran˘m
kandidátÛm dekrety o pﬁijetí. Nevybraní
uchazeãi se stávají automaticky náhradníky
a dodateãné pﬁijetí bude kandidátÛm
operativnû
oznamovat
OKKV
prostﬁednictvím ZÚ, nebo pﬁímo studijní
odbor DZS (pﬁi nebezpeãí z prodlení). V
pﬁípadû vízového reÏimu si vybran˘ kandidát
musí zajistit vízum.
(Pozn. pro splnûní lhÛty na velvyslanectví
musí Ïádost dorazit alespoÀ 14 dní dﬁíve neÏ
uveden˘ termín)
Dvout˘denní kurz metodiky v˘uky
ãeského jazyka pro vyuãující z ﬁad
krajansk˘ch komunit
Novû zﬁízená kategorie. Jedná se o 20 míst
roãnû. Úãastníci absolvují dvout˘denní
intenzivní v˘uku metodiky s cílem zdokonalit
a stabilizovat formy vyuãování ãe‰tiny
zejména u tûch krajansk˘ch komunit, kam
není vyslán ãesk˘ uãitel. Souãástí kurzu je i
náv‰tûva odborn˘ch pracovi‰È, která mají
vazbu na ãesk˘ jazyk a literaturu. ÚãastníkÛm
jsou plnû hrazeny doprava, ubytování a
stravování. Úãastníci obdrÏí stipendium ve
v˘‰i poloviny mûsíãního stipendia pro
studenty semestrálních studijních pobytÛ v
doktorském studijním programu (3 750,Kã). Úhrada nákladÛ zdravotní péãe je
zaji‰tûna v rozsahu stanoveném zákonem ã.
326/1999 Sb., o pobytu cizincÛ na území âR
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ. Kurz bude
realizován DZS ve spolupráci s vybran˘m a
smluvnû kodifikovan˘m ‰kolsk˘m
zaﬁízením. Úãastník kurzu musí mít 18 a více
let a musí umût dobﬁe ãesky.
M·MT v nejbliÏ‰í dobû zveﬁejní na
internetové stránce DZS (www.dzs.cz)
pﬁihlá‰ku, informaci o charakteristice kurzu,
termínu konání a procedurálních
náleÏitostech úãasti. Vyjádﬁení spolku k
Ïádosti o úãast svého ãlena v kurzu musí
obsahovat zdÛvodnûní úãasti pro existenci a
kvalitu spolkového Ïivota. ZÚ k Ïádosti
pﬁipojí svÛj komentáﬁ a ode‰le ji OKKV do
15. kvûtna. Komise, sloÏená ze zástupcÛ
MZV, M·MT a DZS oznámí prostﬁednictvím
ZÚ spolkÛm v˘sledky v˘bûru kandidátÛ
nejpozdûji do 31. kvûtna. PﬁedbûÏnû se poãítá
s konáním kurzu v podzimních mûsících v
Praze nebo v Brnû.
Vysílání ãesk˘ch uãitelÛ ke krajansk˘m
komunitám
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Studijní pobyty v âR
Usnesením vlády ã. 1622/2005 byl schválen
„Program podpory ãeského kulturního
dûdictví v zahraniãí na léta 2006 aÏ 2010“.
Krajansk˘ vzdûlávací program, bod II/1
Programu, je modifikovan˘m pokraãováním
vzdûlávacích programÛ urãen˘ch pro
krajanské komunity v minul˘ch letech
(usnesení vlády ã. 217/1995 a ã. 1306/2000).
Tyto programy patﬁily k nejúspû‰nûj‰ím a
nejefektivnûj‰ím projektÛm smûrovan˘m k
zahraniãním âechÛm, tû‰ily se velké oblibû,
poskytovaly pozitivní zpûtnou vazbu smûrem
do staré vlasti a byly konkrétním a viditeln˘m
dokladem zájmu státních orgánÛ o krajany a
jejich potﬁeby. Vûnujte proto prosím
pozornost tomuto instrukãnímu dopisu, jenÏ
stanovuje postupy k realizaci uvedeného
usnesení v oblasti vzdûlávání krajanÛ v
ãeském jazyce v následujících pûti letech.
Spolugestory realizace Programu jsou kromû
Odboru kulturních a krajansk˘ch vztahÛ
(OKKV) DÛm zahraniãních sluÏeb M·MT
(DZS) a Odbor mezinárodních vztahÛ M·MT
(OMV):
Semestrální studijní pobyty
Pokraãování z minul˘ch programÛ. Jedná se
o obory související s podporou udrÏení
ãeského jazyka a literatury. Stipendia jsou
urãena pro studenty z ﬁad krajanÛ s
pﬁednostním zmûﬁením na tyto obory:
uãitelství ãeského jazyka a literatury, historie,
etnologie, dûjiny umûní a eventuálnû teologie.
Zﬁizuje se roãnû 15 dvousemestrálních
(dûliteln˘ch na 30 semestrálních)
stipendijních míst na vybran˘ch veﬁejn˘ch
vysok˘ch ‰kolách v âR. StudentÛm je po
dobu studia vypláceno mûsíãní stipendium
vãetnû pﬁíplatku na ubytování ve v˘‰i 7.000,Kã (v bakaláﬁském nebo magisterském
studijním programu) a 7.500,- Kã (v
doktorském studijním programu). Ubytování
a stravování ve ‰kolsk˘ch zaﬁízeních je
poskytováno za stejn˘ch podmínek jako
studentÛm-obãanÛm âR. Úhrada nákladÛ
zdravotní péãe je zaji‰tûna v rozsahu
stanoveném zákonem ã. 326/1999 Sb., o
pobytu cizincÛ na území âR a o zmûnû
nûkter˘ch zákonÛ. Pﬁijetí na konkrétní
vysokou ‰kolu (Praha, Brno), komunikaci s
ní a organizaãní zaji‰tûní studia realizuje
DZS. V pﬁípadû získání trvalého pobytu ztrácí
student nárok na stipendium. V pﬁípadû
vízového reÏimu s âR si je student povinen
zajistit vízum za úãelem studia na celou
dobu studijního pobytu, nelze pﬁicestovat na
vízum turistické.
Vyplnûnou pﬁihlá‰ku (viz http://www.dzs.cz/
so/krajani.htm) Ïadatele spolu s potvrzením
a doporuãením krajanského spolku a
stanoviskem ZÚ prosíme zaslat
prostﬁednictvím ZÚ na OKKV:
- pro studium v zimním semestru (od 1. 10.)
do 31. bﬁezna; rozhodnutí o pﬁijetí ãi nepﬁijetí
bude uãinûno komisí sloÏenou ze zástupcÛ
MZV, M·MT a DZS do 15. kvûtna téhoÏ
roku
- pro studium v letním semestru (od 15. 2.) do
31. srpna; rozhodnutí o pﬁijetí ãi nepﬁijetí
bude uãinûno komisí sloÏenou ze zástupcÛ
MZV, M·MT a DZS do 15. ﬁíjna téhoÏ
roku.
(Pozn. pro splnûní lhÛty na velvyslanectví
musí Ïádost dorazit alespoÀ 14 dní dﬁíve neÏ
uveden˘ termín)
âtyﬁt˘denní kurz ãeského jazyka v âR
pro krajany
Kurz realizovan˘ jiÏ v minul˘ch letech.
Roãnû se zﬁizuje 60 stipendijních míst k
úãasti ve ãtyﬁt˘denním letním kurzu na
území âR - v˘uka, mimo‰kolní aktivity se
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Pokraãování z pﬁedchozího období.
KaÏdoroãnû je zaji‰tûno vyslání 12 uãitelÛ.
PÛsobení u krajanÛ v teritoriích má ‰ir‰í
rozmûr neÏ pouhou v˘uku, uãitel pomáhá pﬁi
pﬁípravû a realizaci krajansk˘ch kulturních,
dokumentaãních
a
vzdûlávacích
(osvûtov˘ch) projektÛ, podílí se na
zprostﬁedkovávání kontaktÛ mezi
krajansk˘mi institucemi a subjekty v âR.
Mzdu, zdravotní a sociální poji‰tûní a dopravu
do místa pÛsobení a zpût do âR hradí M·MT.
Zaji‰tûní podmínek pro pÛsobení uãitele je
kodifikováno smlouvou mezi gestory vyslání
- krajansk˘m spolkem a OKKV - a uzavﬁením
dohody o pracovní ãinnosti mezi uãitelem a
DZS. Doba vyslání je zpravidla jeden rok a
podle vyhodnocení pÛsobení (MZV, M·MT)
se mÛÏe dále prodlouÏit (nejdéle v‰ak na 3
roky).
Jednotlivé destinace pÛsobení stanovuje
OKKV, a to na základû poÏadavkÛ
krajansk˘ch spolkÛ podpoﬁen˘ch ZÚ a po
dohodû s M·MT a DZS. MZV, M·MT a
DZS na sv˘ch webov˘ch stránkách a v
ti‰tûn˘ch periodikách uãiní v˘zvu o moÏnosti
vyslání ke krajansk˘m komunitám.
Informace bude spolu s údaji o pÛsobení a
podmínkami pro v˘kon práce obsahovat i
termín a místo v˘bûrového ﬁízení. V˘bûrová
komise, sloÏená ze zástupcÛ MZV, M·MT a
DZS, oznámí v˘sledky v˘bûrového ﬁízení
uchazeãÛm nejpozdûji 10 t˘dnÛ pﬁed
nástupem do teritoria. OKKV ve spolupráci
se zainteresovan˘mi ZÚ zajistí vyslan˘m
uãitelÛm víza a povolení k v˘konu práce,
pokud jsou v dané zemi poÏadována.
Doufáme, Ïe informacemi o pokraãování
krajanského vzdûlávacího programu v dal‰ích
letech jsme vyslali krajansk˘m organizacím
v˘znamn˘ pozitivní signál, kter˘ bude
znamenat dal‰í obohacení jejich spolkového
Ïivota. Dûkujeme za spolupráci pﬁi
zabezpeãení tohoto nového vládního úkolu.
ZÚ v zemích, kde realizace této ãásti vládního
usnesení zatím nepﬁipadá v úvahu, prosíme,
aby tento instrukãní dopis povaÏovaly za
bezpﬁedmûtn˘.
PhDr. Ing. Zdenûk Lyãka - ﬁeditel odboru
kulturních a krajansk˘ch vztahÛ
Mgr. Jindﬁich Fryã - ﬁeditel MZV, odboru
mezinárodních vztahÛ M·MT
***

Kursovní lístek
100 Kã
100 SK
1 CDN $
1 CDN $
1 US $
1 EUR

5,00 CDN $
3,82 CDN $
20,00 Kã
26,18 SK
1,16 CDN $
1,42 CDN $

Toronto Star - 4. 2. 2006

1 CDN $
1 EURO
100 Sk
1 US $

20,70 Kã
28,47 Kã
76,18 Kã
23,69 Kã
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PRAÎSKÉ
UZENÁ¤STVÍ
znovu otevﬁeno pod názvem

FINE FOOD EMPORIUM
Tak jak pﬁedtím, nabízíme vám
na‰e speciality: uzeniny, peãivo,
zákusky, knedlíky.
Domácí ãeská a slovenská jídla,
která mÛÏete konzumovat na
místû nebo zmraÏené odnést
domÛ.
Pﬁijímáme objednávky
k rÛzn˘m oslavám.
Otevﬁeno dennû, vãetnû nedûle!
Pondûlí-pátek: 7:30-19:00
Sobota: 7:30-18:00
Nedûle: 10:00-16:00
Informace a podrobnosti:

416/504-5787
638 QUEEN ST. W.
TORONTO, ONT. M6J 1E4

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Drivers wanted!

Model 2006 JETTA 2,5 L
Model 2006 JETTA 1,9 L
Model 2006 PASSAT 2,0 L
Model 2006 PASSAT 3,6 L

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Fax: (416) 741-7809
E-mail: jiri29@hotmail.com
Website: www.yorkvolkswagen.com
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Denní kronika
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Îalobkynû znovu provûﬁí
brutalitu na CzechTeku
PlzeÀ-právo/Patrik Biskup-PlzeÀské státní
zastupitelství zru‰ilo rozhodnutí Inspekce
ministra vnitra o odloÏení pﬁípadu ãtveﬁice
chebsk˘ch policistÛ, kteﬁí tvrdû zasáhli proti
jednomu z úãastníkÛ loÀské ãervencové
technoparty CzechTek 2005 v Ml˘nci na

February 16, 2006

Press
Tachovsku. Inspekce tak bude znovu
provûﬁovat, zda dnes jiÏ b˘valí pﬁíslu‰níci
poﬁádkové jednotky, kteﬁí jsou vidût na
autentick˘ch zábûrech, jak kopou a tluãou do
jednoho z úãastníkÛ technoparty, neporu‰ili
zákon. Právu to v pondûlí potvrdila mluvãí
Nejvy‰‰ího státního zastupitelství Kateﬁina
Kalaãová.
Proti rozhodnutí inspekce o odloÏení pﬁípadu
si podal stíÏnost po‰kozen˘ mladík. „Já to
komentovat nebudu, dokud nebudu mít zpátky

Rosti
Brankovsky
Associate Broker
Jedineãné sluÏby
Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Pro kupce:
denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
finanãní asistence.
Pracujeme v celé oblasti GTA

Sutton Group-Bayview Realty Inc.
416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
na videokazetách uvádí premiérovû
filmové drama reÏiséra L. Zafranoviãe

MÁ JE POMSTA
Pﬁíbûh stárnoucího muÏe, kterého
opustila Ïena a on zÛstává sám se
svou osmnáctiletou dcerou-Klárkou.
Zklaman˘ a opu‰tûn˘ se upne jen na ni
a je s ní ‰Èastn˘. Vcelku klidn˘ Ïivot
v‰ak skonãí sebevraÏdou Klárky, ze které
viní jejího milence. Smrt své dcery neunese
a nechá se zaslepit touhou po pomstû.
Hrají: J. Barto‰ka, T. Brodská, I. Ch˘lková,
R. Brzobohat˘, J. Brejchová, Z. Adamovská,
P. Zedníãek, J. Menzel, O. Vetch˘, R. Lukavsk˘ aj.
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a
zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
E-mail: video.el@videoelcanada.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com

(Distributor ãesky a slovensky psan˘ch knih)
Více neÏ 2000 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû.
Nové i levné antikvariátní knihy
O katalog nabízen˘ch knih nebo celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free: 1-866-425-0742 Fax: (514) 425-0742
e-mail: cskniha@sympatico.ca web page: www.cskniha.com

potvrzené, Ïe strany, kter˘ch se to t˘ká, mají
na‰e rozhodnutí doruãené,“ uvedla plzeÀská
státní zástupkynû Antonie Zelená.
OdloÏení pﬁípadu zlomilo vaz Miroslavu
·oulejovi, kter˘ inspekãní t˘m vy‰etﬁující
postup policistÛ na CzechTeku 2005 vedl. K
1. únoru ode‰el na vlastní Ïádost do civilu.
Je pﬁesvûdãen, Ïe zákrok ãtveﬁice policistÛ
byl v souladu se zákonem. „Stojím si za tím,
Ïe jsme rozhodli správnû a podle zákona. UÏ
od zaãátku vy‰etﬁování jsem cítil, Ïe cílem je,
aby policisté byli obvinûní z trestného ãinu. I
kdyÏ ten zákrok na tûch zábûrech vypadal
hrÛzostra‰nû, nedo‰lo k poru‰ení zákona,“
prohlásil ·oulej.
Podle nûho inspekce vycházela pﬁedev‰ím
z toho, Ïe CzechTek byl od zaãátku nezákonn˘
a policie musela zasáhnout.
„Z lékaﬁské zprávy prvotního o‰etﬁení
po‰kozeného mladíka vyplynulo, Ïe utrpûl
pouze povrchová zranûní. KdyÏ jsme chtûli
podrobnûj‰í lékaﬁskou zprávu, která mûla
objasnit, zda zpÛsobené zranûní odpovídá
zákroku, po‰kozen˘ k ní nedal souhlas,“
vysvûtlil ·oulej.
Jeho podﬁízení se dále opírali o stanovisko,
které vypracovali odborníci z katedry tûlesné
a sluÏební pﬁípravy policejní akademie. „V
nûm je konstatováno, Ïe zákrok byl zákonn˘
a nevyboãil z metodiky provádûní zákrokÛ pﬁi
takovém druhu nepovolen˘ch masov˘ch akcí.
Zku‰enosti poﬁádkov˘ch jednotek v zahraniãí
hovoﬁí o tom, Ïe takové zákroky pﬁi tûchto
akcích jsou zcela bûÏné,“ dodal ·oulej.
Vy‰etﬁovaní policisté byli tehdy nasazeni do
akce nepﬁetrÏitû pﬁes sedmdesát hodin v
úmorném vedru s tﬁicetikilogramovou v˘strojí
a v˘zbrojí na sobû. Jejich kordon byl prÛchozí,
aby lidé mohli následovat v˘zvy a odcházet.
Technaﬁi na policisty útoãili zpﬁedu i zezadu,
házeli po nich tûÏk˘mi dﬁevûn˘mi poleny,
zapálen˘mi balíky slámy, sekyrkami,
stanov˘mi kolíky, kameny a stﬁepy.
Podle policejní verze mladík na stojící kordon
útoãil opakovanû sklenûn˘mi lahvemi, a proto
dostali policisté rozkaz ho zadrÏet jako
podezﬁelého z trestného ãinu útoku na
veﬁejného ãinitele.
Pﬁi zadrÏení kladl mladík aktivní odpor,
policistÛm se vysmekl a dal se znovu na úprk.
Policisté mu podrazili nohy a pomocí tomfy ho
zvedali ze zemû, aby mu mohli dát pouta.
KdyÏ se mladík snaÏil na zemi nahmatat stﬁep
z rozbité lahve, jeden z policistÛ ho kopl do
ruky.
Napaden˘ mladík naopak zase tvrdí, Ïe na
nikoho neútoãil. „Nespáchal jsem Ïádn˘
pﬁestupek nebo trestn˘ ãin. Neudûlal jsem
Ïádnou ‰kodu a nikoho jsem nenapadl. Nikdo
nemûl dÛvod mû takhle napadnout,“ ﬁekl v
rozhovoru se zpravodajem Práva.
V‰ichni ãtyﬁi policisté jsou nadále ve sluÏbû.
Byli pouze pﬁeﬁazeni na jiná místa.
***

Mrázek se bál únosu
Praha-právo (apb)-Únos údajnû hrozil
zavraÏdûnému podnikateli Franti‰ku
Mrázkovi. Vyjádﬁil se tak podle vãerej‰ích
zpráv âT 1 osobnû Mrázek redaktoru
televize letos v lednu. Organizátorem mûl
b˘t uprchl˘ Radovan Krejãíﬁ.
V rozhovoru pﬁed zavraÏdûním letos 25.
ledna mûl Mrázek uvést, Ïe obdrÏel
informace, podle kter˘ch mu hrozí nebezpeãí
únosu organizovaném Krejãíﬁem spoleãnû
s Mrázkov˘m partnerem Tomá‰em Pitrem,
aby ovládl podnik Setuza.
„Je to poslední zpráva, která je
nejãerstvûj‰í,“ ﬁekl Krejãíﬁ a pﬁitakal, Ïe
organizátorem mûl b˘t Pitr. „Pﬁes nûjak˘ lidi
tady,“ dodal Krejãíﬁ.
„Já bych tím samozﬁejmû jenom obrovsky
ztratil. To znamená, Ïe to nejde posuzovat
takhle, musí si vzít reálné argumenty. A ne
to, Ïe nûkdo nûkdy ﬁíkal, Ïe nûkdy nûkomu
neﬁekne,“ reagoval Pitr. Mluvãí Útvaru pro
odhalování organizovaného zloãinu Blanka
Kosinová verzi zatím nepotvrdila. „V
souãasné dobû zji‰Èujeme vazby pana
Mrázka,“ ﬁekla mluvãí útvaru, kter˘
vy‰etﬁování vraÏdy Mrázka pﬁevzal.
***

Gott bude uvádût na
Slovensku TV show
Bratislava-právo/(ivi)-Tﬁicetinásobn˘ zlat˘
slavík Karel Gott (66) poprvé v Ïivotû zkusí
exkluzívní moderování velké televizní show.
Pﬁekvapivû to v‰ak nebude doma, ale na
Slovensku.
Gott se v nové roli objeví ve stﬁedu pﬁi
pﬁedávání cen Osobnost televizní obrazovky
ve Slovenské televizi (STV), obdoby ãeské
ankety T˘t˘. Právu to potvrdil Branislav
Zahradník z vedení ST.
„Moderátor ale není to pﬁesné oznaãení pan Gott bude hostitelem celého veãera,“
podotkl. Bude mít za úkol vtipn˘mi bonmoty
uvést deset kategorií ankety, v níÏ diváci urãí
nejoblíbenûj‰í tváﬁe na obrazovkách STV,
Markízy, TV Joj a TA3. Loni byla hostitelkoumoderátorkou veãera Halina Pawlovská.

***
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Predãasné voºby
by mali byÈ 17. júna
BRATISLAVA -SME/ (sp, knm, moÏ, rf ) Predãasné voºby budú 17. júna. Zhodli sa na
tom predsedovia v‰etk˘ch parlamentn˘ch
strán.
Na stretnutí sa nehovorilo o tom, Ïe do
termínu predãasn˘ch volieb by sa menila
vláda, na ktorej ãele je Mikulá‰ Dzurinda.
Predseda opoziãného Smeru Robert Fico
po stretnutí nechcel povedaÈ, ãi príde k
odvolávaniu jednotliv˘ch ministrov alebo aj
premiéra. “Nekládli sme si Ïiadne podmienky.
Pre nás bolo podstatné schválenie termínu
predãasn˘ch volieb,” povedal.
Príãinou vládnej a ústavnej krízy je odchod
KDH z vlády, ktor˘ vãera o desiatej ráno
oznámil predseda KDH Pavol Hru‰ovsk˘.
Premiéra Dzurindu nazval vierolomn˘m
ãlovekom, ktor˘ “pozná len moc”. KDH odi‰lo
z vlády, lebo Dzurinda odmietol daÈ do vlády
zmluvu s Vatikánom o v˘hrade vo svedomí.
Dzurinda poobede po koaliãnej rade, na
ktorej sa s ním zi‰li uÏ len SMK a Lintnerova
skupina, vyhlásil, Ïe súhlasia s predãasn˘mi
voºbami, lebo “stabilné Slovensko je lep‰ím
rie‰ením ako chaos”.
Hru‰ovsk˘ sa zdal aj funkcie predsedu
parlamentu.
Ministri za KDH podali demisiu. Na ich
miesta nastúpia súãasní ‰tátni tajomníci.
Dzurinda nechcel hovoriÈ o tom, kto by ním
mal byÈ. “Buì sa dohodneme v‰etci, alebo
inak nebude predseda parlamentu,” povedal
líder SMK Béla Bugár.
Hru‰ovsk˘ tesne pred svojím odstúpením
poveril vykonávaním právomocí ‰éfa
parlamentu jeho podpredsedu Bélu Bugára.
ZároveÀ formálne vyhlásil riadny termín volieb
na 16. septembra, aby vyvrátil pochybnosti,
Ïe jeho odstúpením by mohlo byÈ
“spochybnené konanie parlamentn˘ch volieb
v tomto roku”.
Hru‰ovského krok mal len predísÈ
prípadnému chaosu. MôÏe ho zmeniÈ dohoda
strán na ústavnom zákone o predãasn˘ch
voºbách v júni.
***

Pád vlády otriasol
ekonomikou
BRATISLAVA -SME (eko)-Slovenská koruna
od pondelÀaj‰ieho veãera, keì KDH ohlásilo
odchod z koalície, stratila uÏ 40 halierov a
kurz sa voãi euru dostal na 37,7 Sk.
Zastaví sa aj privatizácia. Minister
hospodárstva Jirko Malchárek uÏ oznámil,
Ïe
nedoprivatizuje
Stredoa
V˘chodolovenskú energetiku. Ohrozen˘ je
aj predaj Îelezniãnej spoloãnosti Cargo.
·tátny tajomník ministerstva dopravy za KDH
Ján Kotuºa uÏ odstúpil z privatizaãnej komisie.
Otázny je aj predaj Slovensk˘ch elektrární,
hoci vláda uÏ s talianskym Enelom podpísala
zmluvu a aj transakãné dokumenty. Pre
ukonãenie predaja je dôleÏit˘ zákon o
Národnom jadrovom fonde, ktor˘ má e‰te
schváliÈ parlament. Opoziãn˘ Smer uÏ
avizoval, Ïe strana zákon nepodporí.
***
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Pﬁívaly snûhu ochromily
republiku
Praha-právo-Celou âeskou republiku pokryl
v noci na stﬁedu sníh a opût zpÛsobil váÏné
komplikace na silnicích. Provoz brzdily ãetné
havárie, mezi nimiÏ mûly nejhor‰í následky
nehody kamiónÛ, jeÏ se opût vydaly na cestu
napﬁíã republikou na letních pneumatikách.
Vydatné snûÏení pokraãovalo na vût‰inû míst
i bûhem dne. ¤idiãi se museli pot˘kat i se
sníÏenou viditelností a nárazov˘m vûtrem.
Pﬁedpovûì meteorologÛ se vyplnila - na celém
území republiky napadlo od tﬁí do 15 centimetrÛ
nového snûhu.
K uzavﬁení dálnice D1 v úseku Vysoãiny na
dvû hodiny donutil ãerstv˘ sníh v úter˘ pﬁed
polednem dálniãní policisty. Zhruba od pÛl
jedenácté byla hlavní dopravní tepna mezi
95. a 134. kilometrem zcela vyﬁazena z
provozu, radikální krok si vyÏádala nepﬁízeÀ
poãasí i s ní související série nûkolika
dopravních nehod. Rozhodující byla nehoda
kamiónu na 94. kilometru ve smûru na Brno
krátce po desáté hodinû.
„Kamión dálnici zatarasil, zaãínaly se zde
tvoﬁit kolony,“ hlásil bezprostﬁednû po
oznámení události operaãní dÛstojník
hasiãského záchranného sboru na Vysoãinû
Miroslav Sláma. Vzápûtí se doprava zcela
zastavila v obou smûrech. Z obou stran vstupu
dálnice na Vysoãinu se rychle vytvoﬁily
nûkolikakilometrové kolony, na západní stranû
konãila ﬁada stojících aut aÏ za Humpolcem.
Nájezdy na dálnici v Humpolci, ve Vûtrném
Jeníkovû, v Jihlavû a v Mûﬁínû uzavﬁeli policisté
v pÛl jedenácté. „ZároveÀ byla uãinûna
opatﬁení na státních hranicích, aby bylo
omezeno odbavování kamiónÛ pﬁijíÏdûjících
do vnitrozemí,“ uvedla mluvãí jihomoravské
policejní správy Dagmar Bartoníková. Kolem
pÛl jedné byly nájezdy na dálnici opût otevﬁeny.
Smûr na Brno byl po rozjetí kolon prÛjezdn˘
bez omezení, aÏ do pÛl druhé odpoledne se
odstraÀovaly následky dopravní nehody na
102,8. kilometru ve smûru na Prahu. Podle
operaãního dÛstojníka dálniãního policejního
oddûlení ve Velkém Beranovû na Jihlavsku
se v‰echny dopolední nehody obe‰ly bez
zranûní.
Dálnice byla i pozdû odpoledne na 127.
kilometru ve smûru na Brno u Mûﬁína kvÛli
ãtyﬁem dopravním nehodám prÛjezdná jen v
levém jízdním pruhu. Kolem 16. hodiny tam
havarovaly ãtyﬁi nákladní vozy, jedna dodávka
a ﬁidiãi dvou osobních aut. Záchranáﬁi o‰etﬁili
jedno lehké zranûní.
V kolonû na dálnici D1 se dopoledne ocitl i
ministr vnitra Franti‰ek Bublan pﬁi cestû na
jednání starostÛ Vysoãiny do Ranãíﬁova.
Jeden ãlovûk zemﬁel pﬁi dopravní nehodû, k
níÏ do‰lo u obce Roudnice na silnici I/11 z
Hradce Králové do Chlumce nad Cidlinou.
Frekventovaná silnice je v tomto úseku jiÏ
ﬁadu let pﬁezdívána silnicí smrti. Jak Právu
uvedla tisková mluvãí hasiãÛ Martina
Îahourková, srazila se celkem ãtyﬁi vozidla a
na nûkolik hodin zcela zablokovala hlavní tah
na Prahu.
Sedmadvacetilet˘ ﬁidiã z Náchodska, jedoucí
ve vozidle Ford Tranzit smûrem od Prahy,
dostal smyk, vjel do protismûru, kde se boãnû
srazil s volkswagenem s pﬁívûsem. Ford dále
pokraãoval ve smûru jízdy a ãelnû se srazil s
dal‰ími dvûma vozy. Sedma‰edesátilet˘ ﬁidiã
jednoho z nich stﬁet nepﬁeÏil.
KvÛli snûhu byl uzavﬁen pro kamióny ve
smûru do Nûmecka hraniãní pﬁechod
Vojtanov.
***

Lidé na‰li smrt
v zamﬁíÏované pasti
Mochov-právo Radek Plaveck˘-Nejdﬁíve se
ukázal mal˘ plamínek, za malou chvíli se v‰ak
oheÀ vy‰vihl uÏ do desetimetrové v˘‰ky.
„V‰echno rychle chytlo a za chvíli lítal eternit
ze stﬁechy aÏ k nám a sousedce to rozbilo
okno,“ popsal Právu první okamÏiky tragické
události Miroslav Trnka z Mochova u Prahy.
PoÏár zdej‰í ubytovny se rozhoﬁel vãera
dopoledne kolem pÛl desáté. Jeho manÏelka
hned zavolala hasiãe. Uvûznûni v
zamﬁíÏované hoﬁící budovû ubytovny zÛstali
lidé.

Nûkteﬁí utekli nezamãen˘m v˘chodem,
nûkteﬁí ov‰em uhoﬁeli. Pﬁesn˘ poãet se vãera
bûhem dne upﬁesÀoval. Hasiãi na‰li dvû
ohoﬁelá tûla, tﬁetí osoba se pohﬁe‰uje.
Od ãeho mohl poÏár vzniknout, zatím hasiãi
nezveﬁejnili. „To by byly spekulace, mohlo to
b˘t cokoli - od pﬁímotopÛ, varné konvice a
dal‰ích vûcí,“ dodával velitel zásahu Jan
Lejsek. ·koda byla vyãíslena na 950 tisíc
korun. Ubytovna, kde Ïili vût‰inou Ukrajinci a
Slováci, patﬁí zemûdûlské spoleãnosti âeská
farma, její zástupci se vãera nechtûli
vyjadﬁovat.
***

âe‰i pomáhali rozhánût
demonstraci v Afghánistánu
Kabul-právo Oldﬁich Danda-Demonstrace
muslimského
obyvatelstva
proti
karikaturám proroka Mohameda v dánsk˘ch
novinách se nevyhnuly ani horskému mûstu
Fajzábád v severov˘chodním Afghánistánu,
kde spoleãnû s Dány a Nûmci slouÏí ãe‰tí
vojáci v misi ISAF.
Demonstraci nakonec rozehnala
afghánská policie „za tiché asistence“
ãesk˘ch a nûmeck˘ch vojákÛ. Do‰lo i ke
stﬁelbû, nikdo v‰ak nebyl zranûn. Dánské
pﬁíslu‰níky nûmeck˘ velitel radûji nechal
na základnû. Protest asi dvoutisícového
davu ve Fajzábádu probûhl v nedûli ráno.
Rozbouﬁen˘ dav spálil pﬁed me‰itou Cherka
dánskou vlajku. „Demonstrace se poté
otoãila proti jednotkám ISAF, kdyÏ místní
duchovní zaãali popuzovat místní obyvatele
proti pﬁítomnosti jednotek ISAF,“ sdûlil vãera
Právu zástupce velitele kontingentu Jindﬁich
Star˘.
Dodal, Ïe demonstranti se stﬁetli s místní
policií za podpory vojákÛ ISAF, kdyÏ se
snaÏili dostat pﬁed budovy zahraniãních
nevládních organizací. V poledne se
demonstranti roze‰li a demonstrace
skonãila. Podle Starého jsou v‰ichni ãe‰tí
vojáci v poﬁádku.
S dánsk˘mi vojáky slouÏí také necelá
stovka ãesk˘ch vojákÛ v jiÏním Iráku. Zde
na základnû ·aíba poblíÏ Basry cviãí irácké
policisty. Podle velitele ãeského kontingentu
Miroslava Murãeka je situace na základnû
·aíba klidná, ale v Basﬁe se zhor‰ila a v
centru mûsta a také u místního leti‰tû
probíhají demonstrace muslimÛ proti
karikaturám. Nepokoje zatím ãeské vojáky
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pﬁíli‰ neomezují. „Pouze z dÛvodÛ osobní
bezpeãnosti byl na minimum omezen vstup
ãesk˘ch vojákÛ na dánskou základnu,“
uvedl Murãek. Dodal, Ïe v‰ichni ãe‰tí vojáci
jsou zdraví a Ïiví.
***
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Zajac zostáva - vìaka KDH
BRATISLAVA - sme (dro) -Minister
zdravotníctva Rudolf Zajac zostáva vo funkcii
aj vìaka hlasom dnes uÏ opoziãného KDH.
Za vyslovenie nedôvery hlasovalo 68
opoziãn˘ch poslancov, medzi nimi aj b˘val˘
Zajacov stranícky ‰éf Pavol Rusko, proti bolo
24, zdrÏalo sa aÏ 41 poslancov. Na odvolanie
opozícia potrebovala 76 hlasov.
Proti odvolaniu ministra Zajaca vãera
prekvapivo hlasoval takmer cel˘ klub KDH.
Podºa poslanca KDH Pavla Abrhana sa “nám
to zdalo korektné”.
E‰te väã‰ím prekvapením v‰ak bol v‰ak
postoj SMK a SDKÚ, ktor˘ch poslanci sa
takmer do jedného zdrÏali hlasovania, s
v˘nimkou Petra Mi‰‰íka a Ferdinanda
Devínskeho z SDKÚ. Obe strany doteraz
vÏdy podporovali Zajacove zákony.
***

do

âeské republiky

za pouh˘ch

0,05
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na Slovensko
za pouh˘ch

0,10 dol./min.

Ceny jsou pouze pro zákazníky z Velkého Toronta.

* MÛÏete volat z domova,
práce nebo z mobilu
* Platíte aÏ kdyÏ dostanete úãet
* V˘hodnûj‰í neÏ volat na kartu
* Nemusíte mûnit operátora
* Bez mûsíãního poplatku
* Není nutná Ïádná smlouva

416/777-5050

Niektorí uÏ pracovné
trhy otvoria
BRUSEL,
MNÍCHOV
-sme/(dj)·panielsko a Portugalsko otvoria nov˘m
ãlenom únie svoje pracovné trhy od 1.
mája. Fínsko to moÏno urobí, ak sa
dohodne s odbormi. Rakúsko a Nemecko
trvajú na svojich obmedzeniach.
Takéto sú závery vãeraj‰ieho rokovania
Európskej komisie, ktorá vyzvala ‰táty
pôvodnej pätnástky, aby otvorili svoje trhy
práce nov˘m ãlenom únie skôr neÏ pred
rokom 2011. Vtedy uÏ to bude povinné.
Nemecká vláda to odmieta s t˘m, Ïe
roz‰írenie únie nebolo ekonomicky
úspe‰né a spochybÀuje bruselské
‰tatistiky, podºa ktor˘ch to úspech je.
âesk˘ expremiér a eurokomisár pre
sociálne veci Vladimír ·pidla vãera komisii
prezentoval správu, podºa ktorej
Západoeurópania nemajú dôvod na
paniku. Na kaÏd˘ch 250 pracovn˘ch miest
v star˘ch ãlensk˘ch krajinách únie podºa
správy pripadá len jeden pracovník z
b˘valého v˘chodného bloku.
***

100 Adelaide St. W. Suite 1303,
Toronto, Ontario, M5H 1S3
Tel: 1-800-567-8040, Fax: 416-363-0143

portable oven;
find what it can do for you...
call Pavel Zeman
Information: 1-866-850-3462
e-mail: info@remoska.ca
website: www.remoska.ca

Kratší
více
místa!
Kratšíjméno,
Jméno,
Více
Místa!
Trans-Com Transport je nyní TCT

 TCT

týdně přepravuje zboží mezi Severní
Amerikou, střední a vychodní Evropou,
s možností distribuce po celé Evropě,
Kanadě a USA.


Zmûnili jsme lokalitu, abychom mohli
Změnili
jsme
lokalitu
abychom mohli
nabídnout
kvalitnûj‰í
sluÏby!
nabídnout kvalitnňejší služuby
•
•
•
•

Skladovací prostory činí 55,000 čtverečních stop
Blízko mezinárodního letiště Pearson v Torontě
Snadný přístup ke všem dálnicím
Bezplatná telefonní linka zůstává 1-800-354-9046



✈



Přepravujeme veškeré typy a velikosti
nákladů – od špendlíků až po nákladní vozy
– včetně automobilů, domácího vybavení,
výstavních a technických materiálů.
Celní sklady v Torontě a Praze slouží jako
distribuční střediska pro celou Evropu a
Severní Ameriku.
Naše letecké oddělení v Praze provádí
proclení a distribuci.
Máme více než 25 let zkušeností v
mezinárodní námořní, letecké, silniční
i železniční přepravě.

Najdete nás: 1260 Kamato Road, Mississauga, Ontario, Canada, L4W 1Y1
info@tct-ltd.com • www.tct-ltd.com • Tel: 905-361-2743 • Fax: 905-361-2753

TORONTO • PRAHA • OTTAWA • MONTRÉAL • BUFFALO • CHICAGO • ATLANTA
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Dá‰eÀko, za korunu dvacet...!
Mal˘ parãík na vr‰ku, kde kdysi pﬁed dávn˘mi ãasy postavili rozloÏitou a vysokou katedrálu, se zaplnil dvûma stovkami úãastníkÛ. Gotická stavba na pﬁíkré skále v ohbí
R˘na. Bylo jedenadvacátého srpna roku 1969, na den pﬁesnû rok od pﬁepadení malé zemû uprostﬁed Evropy tanky a ãtvrt milionem vojákÛ Var‰avského paktu. Dvû stovky
âechÛ a SlovákÛ chtûly, aby se o zloãinu a jeho obûtech i tady, v pokojné a prosperující helvétské zemi, vûdûlo.
Kde domov mÛj? zpívali Jitka s Petrem ve sboru s ostatními. Kde? Snad se domovem, tolik kaÏdému ãlovûku potﬁebn˘m, teì ov‰em nov˘m, stane tato zemû a toto mûsto.
- Dobr˘ den, ozvalo se vedle nich. Malá tmavovlasá paní se usmívala a podávala jim ruku. Stála zﬁejmû uÏ chvilku poblíÏ, ale teprve kdyÏ doznûly hymny, oslovila Lípovy.
- Dá‰a Firthová. Rozená Gabrielová, z Prahy. MÛj manÏel, Peter. Já jsem âe‰ka z osmaãtyﬁicátého, manÏel je ·v˘car. BohuÏel ãesky nemluví.
- Doch, bránil se muÏ s v˘razn˘m nosem v osmahlém obliãeji.
- Mluvim. Dobra moã! Eh, dobra noc! prohlásil se ‰v˘carsk˘m pﬁi‰krabováním. Srdeãnû se rozesmál, kdyÏ vidûl trochu rozpaãité obliãeje nov˘ch znám˘ch.
- To je jeho ãeské Paradenummer, vysvûtlila s omluvn˘m pohledem jeho Ïena.
Od té doby se scházeli v dobr˘ch i hor‰ích ãasech, jak je léta poslední tﬁetiny posledního století druhého milenia pﬁiná‰ela.
Dá‰a Firthová Lípov˘m jednoho dne dlouho po tom, co spolu zpívali ãeskou hymnu u basilejské katedrály - to uÏ jejich pﬁítelkyni zbûlela hlava a vrásky poznamenaly
tváﬁ - vyprávûla svÛj pﬁíbûh, star˘ málem ‰est desetiletí.
- Proã vlastnû? Já jsem zamlada byla liberál, to bylo v rodinû. Já je‰tû spí‰ trochu doleva. je to jeden z vedoucích Spolku medikÛ a óbrkomunista. “
Proã nûkdo, komu sociální slu‰nost a spravedlnost leÏí na srdci, najednou ve státû, kter˘ se hlásí Tak jsem to spravila.
k heslu spravedlnosti, si ﬁekne Tak dost! Já pÛjdu! Já tady nebudu! Proã?
Bydleli jsme v praÏské ãtvrti Vinohrady. Kousek od mûstského centra, na ‰iroké a ru‰né tﬁídû.
Královská. âtyﬁ a pûtiposchoìové ãinÏáky lemují obû strany Královské, ulice je rovná a teprve
na horním konci, u kostela svaté Eli‰ky, se dûlí a rozbíhá do dvou smûrÛ. Z oken na‰eho bytu
ve tﬁetím poschodí, vedoucích do ulice, jsme mûli v˘hled do zahrady starého pivovaru, která
tvoﬁila zelení rozloÏit˘ch ka‰tanÛ za nízkou zdí pﬁíjemnou obmûnu jednotvárné fronty ‰ediv˘ch
fasád a dlaÏby, po níÏ kodrcaly tramvaje, pﬁedhánûné krkolomnû se proplétajícími automobily.
Pivovar byl je‰tû v provozu a do jeho vrat, mezi ãerven˘mi cihlov˘mi kﬁídly budovy, ãas od ãasu
vjíÏdûla nákladní auta, naloÏená aÏ po vrch velk˘mi pivními sudy. ·oféﬁi museli b˘t ‰ikovní, aby
s tûÏk˘m nákladem bez úhony zahnuli z ulice skoro v pravém úhlu do otevﬁen˘ch Ïelezn˘ch vrat
pivovaru.
Táta, tehdy mu bylo nûco pﬁes ‰edesát, byl starostou Vinohrad, jednoho z dvanácti praÏsk˘ch
obvodÛ. Pouze dva ze v‰ech starostÛ nebyli komunisté nebo sociální demokrati. Otec byl
národní socialista a jeden z jeho kolegÛ byl, pro zmûnu, lidovec. Dvanáct starostÛ sedûlo v
mûstské radû, v ãele primátor Prahy. Komunisté kﬁiãeli, Ïe Vinohrady jsou ba‰tou reakce. Táta
byl uÏ dlouho pﬁedsedou té vykﬁiãené organizace a docházel do sekretariátu v Belgické. Mûl to
jenom pﬁes dvû ulice.
Mûla jsem za sebou první rigorózum na medicínû a na jaﬁe osmaãtyﬁicátého jsem praktikovala
na klinice. V únorov˘ch dnech se jednou takhle vracíme s kolegy z nemocnice a jeden z nich
se po cestû se mnou baví, zﬁejmû jsem se mu líbila, a tak mi skládal poklony. Najednou se mû
zeptal, jestli s ním nechci jít letos do prvomájového prÛvodu. Zamraãila jsem se.
- Nepudu. Just ne. S rud˘ma vlajkama? Za spravedlnost? Prosím tû, leÏ je to, co tu soudruzi
vykládají.
- Jak to?
- Ty tomu, co se teì u nás dûje snad ﬁíká‰ spravedlnost? Svoboda? Dovol, abych se zasmála.
Zarazil se, nic neﬁekl, ale na rohu se rychle rozlouãil. „ Tak ahoj!“
Sotva zmizel za rohem, ﬁíká mi jin˘ kolega: „Prosím tû, cos mu to povídala, ty se‰ trouba, vÏdyÈ
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Otec stejnû uÏ byl proskribovan˘. Vûãn˘ rebel to byl. UÏ za Rakouska jako ‰tudent. Pﬁi
exerciciích museli studenti církevního gymnázia zpívat rakouskou hymnu a matykáﬁ, znám˘
vûrností k císaﬁi pánu, chodil s fedrpu‰em a poslouchal zblízka, jestli opravdu zpívají. No, táta
se neudrÏel a plivl mu do toho nataÏeného naslouchajícího ucha. Vyhodili ho pﬁed maturitou.
Po první válce byl úﬁedníkem praÏsk˘ch plynárensk˘ch podnikÛ a mûstsk˘ radní. Bral to
velice váÏnû a ﬁíkal:
- Chtûli jsme svÛj stát? Chtûli. Tak teì se musíme o nûj starat.
První den pﬁevratu, 21.února osmaãtyﬁicet, byla zrovna sobota. Do Prahy zaãali pﬁijíÏdût davy
milicionáﬁÛ, pr˘ na nedûlní Sjezd závodních rad. V ranních zprávách v rádiu hlásili, Ïe v
sekretariátu národních socialistÛ na Vinohradech na‰li spoustu zbraní. Já jsem vûdûla, Ïe je to
leÏ. Den pﬁedtím jsem tam uklízela, protoÏe táta pﬁi‰el a ﬁíkal:
- Holka, pﬁijì sem uklidit, já bych nechtûl, aby se tam nûjaká uklizeãka hrabala v m˘ch papírech
a celé to rozházela.
Vûdûla jsem, Ïe jediná zbraÀ, která byla v celém sekretariátu, byl tátÛv revolver, u nûhoÏ leÏel
zbrojní pas, docela oficiálnû. Táta nechtûl zbraÀ mít doma.
Ráno v deset k nám do bytu pﬁi‰li dva chlapi, zazvonili, vykázali se jako policie v civilu - a
jestli pr˘ je pan Gabriel doma.
- Není doma, tatínek je urãitû v kanceláﬁi, povídám.
Já jsem tu‰ila jenom, Ïe jsou napjaté ãasy, ale co se dûje právû teì kolem, jsem nevûdûla. Mûla
jsem své ‰tudování, chodila jsem s klukem a bylo mi tﬁiadvacet.
Sotva za nimi zaklaply domovní dveﬁe, hodila jsem na sebe bundu a bûÏím do sekretariátu.
Tam uÏ na kaÏdém druhém schodku aÏ nahoru do poschodí stojí milicionáﬁi s automaty. Pﬁede
dveﬁmi sekretariátu ﬁíkám, Ïe chci dál. Chlap v ‰edé kombinéze a s baretem na hlavû na mne
namíﬁil zbraÀ.
„Tam nepÛjdete.“ „Proã ne? Je tam mÛj tatínek.“ „ Vy jste Gabrielová ?“ „Jo.“ „Nikam
nepÛjdete. BûÏte domÛ. A behom, sleãinko, behom!“
Se‰la jsem se schodÛ. Naproti v baráku je z chodby vidût pﬁímo do oken sekretariátu. Táta stál
za sv˘m psacím stolem, ze ‰uplat létaly papíry, a pﬁed ním chlap s napﬁaÏen˘m revolverem.
Táta potom vyprávûl, Ïe ho zastavili pﬁed radnicí a dovezli autem do sekretariátu. Pﬁed
barákem stál uÏ kamion s milicionáﬁi.
Pﬁi‰la tam s nimi mladá holka, ‰estnáct sedmnáct let, taky milicionáﬁka, se samopalem a s ní
dva policisté v uniformû. Ta holka jim ﬁíkala, Ïe by takovej starej pytel stﬁev mûli rozpárat nebo
aspoÀ zastﬁelit. Jeden z dÛstojníkÛ policie se na ni oboﬁil, aby drÏela hubu, Ïe do toho nemá co
mluvit. Tak zmlkla...
Tátu asi tﬁikrát vysl˘chali, ale vÏdycky jej nakonec pustili domÛ.
- Holka, pamatuj si: nesmí‰ takov˘m lidem nikdy ukázat, Ïe má‰ strach nebo Ïe oni jsou v
právu. KdyÏ na tebe budou ﬁvát, tak se teprve vytáhni! Ví‰, kdyÏ na mû zaãal ten chlap v kanceláﬁi
ﬁvát a mávat revolverem, tak jsem mu povídal:
- Proã na mû ﬁvete? To vám nic nepomÛÏe. KdyÏ se mû nûco slu‰nû zeptáte, tak vám dám
slu‰nou odpovûì.
A oni tátu jako zázrakem neztloukli. To byl pro mne opravdu zázrak, protoÏe vût‰inou pﬁi
v˘slechu lidi mlátili.
Poslední dvû nebo tﬁi noci, aby se do sekretariátu nûkdo nevloupal, spal tam mlad˘ dÛstojník,
táta dvou mal˘ch dûtí, já jsem ho znala od vidûní. Toho potom sebrali a za dva mûsíce zastﬁelili.
Nic neudûlal. Spal v sekretariátu.
Jednoho z nejbliÏ‰ích tátov˘ch pﬁátel t˘den po puãi zatkli a zavﬁeli tenkrát na Pankrác. To byl
chlápek, kter˘ pﬁeÏil pût let v nûmeckém koncentráku. Vrátil se v pûtaãtyﬁicátém tûÏce nemocn˘.
InÏen˘r Biãík. Komunisti s ním sebrali i jeho osmnáctiletého syna. Star˘ pán pﬁi‰el tﬁi mûsíce
po tom, co ho zavﬁeli umﬁít domÛ. Jeho syna Láìu v‰ak zanedlouho nato zastﬁelili. Pr˘ pro
velezradu.
Ptala jsem se táty, jestli by nevûdûl o nûjaké protikomunistické ilegální skupinû nebo kde by
se daly sehnat zbranû. Otec mû klidnû vyslechl a potom se mû zeptal.
- A proti komu bys, prosím tû, chtûla bojovat? Na koho stﬁílet?
Uznala jsem, Ïe jsou to od mladé holky naivní nápady.
Byla jsem uÏ rozhodnutá. Potﬁebovala jsem se dostat za hranice. Ale jak? Potom jsem dostala
nápad. Svûﬁila jsem se Jirkovi, klukovi, s nímÏ jsem tehdy chodila.
Jeho otec byl jedním z nejlep‰ích konstruktérÛ Pragovky.
Nûkdy na jaﬁe osmaãtyﬁicet se to stalo. InÏen˘r mûl na stole stoh papírÛ. Byly to v‰echno
dÛleÏité v˘poãty pro nejnovûj‰í model auta. Pragovky platily za nejsolidnûj‰í ãeskoslovenské
automobily. Uklízeãka mu v˘poãty, aby pr˘ mûl uklizen˘ stÛl, hodila do ko‰e na papír. On se
dûsnû rozãílil a vynadal jí. Dva dny nato ‰el pﬁes dvÛr Pragovky a sly‰í z tlampaãÛ, Ïe pro
asociální chování jsou okamÏitû z Pragovky propu‰tûny následující osoby - mezi nimi
‰éfkonstruktér Janík. Uklízeãka si stûÏovala. Akãní v˘bor fabriky se usnesl a bylo to.
Jirku vyhodili z fakulty. Sebrali mu maturitní vysvûdãení, index, potvrzení o zkou‰kách,
v‰ecko.
Já jsem byla je‰tû na fakultû. U provûrek jsem nepro‰la. Nebyla nadûje, Ïe by mû poslali pﬁes
léto na praktikum do ‰pitálu. Ale hrála jsem do poslední chvíle vabank. Spolek medikÛ zrovna
nechutn˘m taktizováním na valné hromadû v Lucernû ovládli komunisté. Znala jsem trochu
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jednoho z toho Spolku. Kdysi dávno mû dvakrát doprovodil domÛ z taneãních. Víc z toho
nebylo, ale roze‰li jsme se v dobrém. MoÏná, Ïe si na mû je‰tû vzpomene. To byl ten nápad. ·la
jsem za ním. Vzpomnûl si.
- Ahoj, Dá‰o, tebe uÏ jsem vûky nevidûl. Co poﬁád dûlá‰?
Vedli jsme chvilku nezávaznou konverzaci o studiu, zkou‰kách a on Ïe má teì vedle toho je‰tû
moc jiné práce. No bodejÈ, jako funkcionáﬁ se ted mÛÏe‰ pﬁetrhnout, ty bambulo! Ale to jsem
mu neﬁekla, místo toho, kdyÏ jsem vidûla, Ïe je vcelku dobﬁe naladûn, jsem pﬁe‰la k vûci.
- Poslouchej, já bych potﬁebovala na letní praktikum do A‰e, Chebu nebo tam nûkam. Ty bys
to mohl pﬁece, pﬁi dobré vÛli a ze staré známosti zaﬁídit, co ﬁíká‰?
- Proã zrovna do A‰e?
Já jsem zaãala breãet.
- Podívej, mÛj milej rozmilej je na prázdninov˘ brigádû v dolech tam na tom konci. Co ti budu
povídat? Ty pﬁece zná‰ na‰e kluky, jací jsou. Bez holky ani ãtrnáct dní nevydrÏí, to bude stra‰n˘,
já ho tam nemÛÏu na tﬁi mûsíce sam˘ho pustit, chápe‰? Musí‰ mi pomoct a poslat mû tam nûkam
do blízkosti.
Breãela jsem a on, zﬁejmû dojat m˘mi dívãími obavami, mi dal razítko. Pﬁihlásila jsem se hned
do A‰e. Byly prázdniny 1949.
JenÏe: dostala jsem zardûnky, kdyÏ jsem tam mûla uÏ tﬁi nedûle praktikovat. ZÛstal po nich
úporn˘ ka‰el, ale ‰lo to. Nakonec pﬁi‰el pﬁece jenom k˘Ïen˘ odjezd s Jirkou. Jak toho kluka
dostanu taky do pohraniãního pásma? Dvacet kilometrÛ pﬁed hranicemi vlak zastavoval a jenom
ti, co mûli povolení vstupu do hraniãního pruhu, mohli po kontrole pokraãovat dál. Z vlaku
museli v‰ichni napﬁed vystoupit.
Mûla jsem prázdn˘ kufr. Maminka mi veãer pﬁipravila celou garderobu, a já jsem ve tﬁi ráno
zas v‰echno vypakovala a dala zpátky do skﬁínû. V kufru zÛstaly bílé kalhoty - kdyby pﬁece
jenom nûkdo kufr otevﬁel, ﬁeknu já jdu do nemocnice - bílé triãko a bílé tenisky. Kartáãek na
zuby, kapesníky a to, co jsem mûla na sobû.
Vlak zastavil, v‰echno vystoupit, mûla jsem lejstro, voják mnû ukazoval, Ïe jako mÛÏu jít.
Jirku by byl zastavil, ale já jsem klukovi strãila ten kufr do ruky a ﬁíkám potichu.
- Dûlej, Ïe je stra‰nû tûÏkej.
Jirka zvedá namáhavû prázdn˘ kufr a já ﬁíkám tomu vojákovi vedle, kter˘ uÏ nahlíÏel do papírÛ
nûkomu jinému a u‰lo mu, co povídám.
- Poslouchejte, tohle nejde, on mnû musí s tím kufrem pomoct, já to sama do vlaku nevytáhnu.
Pomohl mi a uÏ v tom vlaku zÛstal. Dojeli jsme do A‰e.
V hotelu jsme nechali kufr a ‰li jsme omrknout, jak daleko jsme od hranice a jak vypadá ten
kraj, kter˘ jsme neznali. Mnû bylo jasné, Ïe ve ‰pitále nemÛÏu zaãít, to uÏ bych byla pod
kontrolou. Musíme pﬁes hranice tak rychle, jak to jen pÛjde. K veãeru se pÛjdeme podívat, jak
to v okolí vypadá za tmy.
Bylo 3. ãervence. Tehdy byla památka Jana Husa pﬁeloÏena ze ‰estého na tﬁetího, to byla
nedûle, takÏe byly tﬁi dny volna za sebou, a ty tﬁi dny se slavilo.
Vidûli jsme osvûtlenou hospodu, ‰li jsme opatrnû blíÏ a sly‰eli halas, rambajs, zpûv, chechtot,
pivo tam zﬁejmû teklo proudem. Koukli jsme dovnitﬁ oknem - sedûlo tam plno uniforem. ¤ekli
jsme si, Ïe to je pﬁíleÏitost, protoÏe policajti a vojáci tu sedí uÏ tﬁetí den oÏralí. Dali jsme se
rovnou na cestu. Jirka povídá:
- Támhle je lesní chodník a ten vede na západ. Ten je dobrej.
- Ne, Jirko, ﬁíkám mu já - mnû sedí smrtka v zátylku, to uÏ znám z dﬁívûj‰ka. Tam je nebezpeãí.
Ta malá smrtka za t˘lem - ta cesta není dobrá.
Dobﬁe. PÛjdeme jinudy. Dostali jsme se ke trati. ProjíÏdûl vlak. Svûtla. Pﬁitiskli jsme se na zem
za keﬁe. Vlak pﬁejel. Kousek dál mal˘ lesík. Na kopeãku statek. Psi zaãali ‰tûkat. Museli jsme
ale kolem. Já jsem na psy od maliãka byla zvyklá, tak jsem jim domlouvala:
- Hodnej pejskek, nó, hodnej, buì ticho, lehni, hodnej!
To uÏ bylo snad kilometr od hraniãní ãáry. Vzdálenosti se tûÏko odhadují v neznámém kraji.
V bﬁi‰e cítí‰ stra‰nû nepﬁíjemn˘ svírav˘ pocit a do oãí ti z ãela stékají kapky potu. Co bude, kdyÏ
nás chytí? Co budeme povídat? Co kdyÏ chytí jenom jednoho, co ten druh˘? My jsme se pﬁedtím
nedomlouvali, jenom jsme si ﬁekli, Ïe si budeme navzájem pomáhat, ale co to znamená, pomáhat
si v takové situaci? A co kdyÏ pﬁijdou se psy? Tisíc takov˘ch otázek v hlavû se nedá jen tak
zahnat.
Bylo k pÛlnoci. Les byl Ïiv˘. Mûsíc byl jenom jako srpek, spousta hvûzd. Kolem ‰ustot,
praskání, houkání sovy, vydû‰en˘ pták. PokaÏdé jsme se pﬁikrãili, strnuli a hodnou chvíli
poslouchali ty neznámé zvuky ze v‰ech stran hou‰tí. Li‰ky tu dávají dobrou noc, napadlo mnû
nepﬁípadnû úsloví. Kde na to ti lidi chodí? Najednou kdesi ve tmû pﬁed námi dusot nohou, rychl˘
dech a supûní. Není to ‰tûkot psÛ? Popadl mû záchvat pozardûnkového ka‰le. Myslela jsem, Ïe
mû to roztrhne. Nacpala jsem si kapesník do pusy. Zaboﬁila hlavu do listí. ·imralo mû v nose.
Podivné chroptûní a ka‰lání pﬁechází do chrochtání a kviãení. Z hou‰tí vyrazila divoká svinû a
za ní podsvinãata. Pﬁebûhla nám pﬁes cestu, zcela blizouãko, staãila jsem si, snad jenom v
odlesku hvûzd, v‰imnout tûch mal˘ch s prouÏky jako na pyÏamu. Ale moÏná, Ïe jsem si to ve
chvíli, kdy se mi vrátil dech, jenom s úlevou pﬁedstavovala.
Oãi si zvykly, ale pﬁesto jsme se nevyhnuli vûtvím, které nás obãas neãekanû ‰vihly pﬁes hlavu.
Najednou na m˘tince hraniãní kámen. Stojíme a koukáme. Na kameni písmena âS na stranû
obrácené do Bavorska - a tím Bavaria obrácen˘m do âech. Jirka se dívá na divnû oznaãen˘ ‰utr.
- To nemÛÏe bejt pravda, to ne‰timuje. To je past. Podívej se na hvûzdy: západ je támhletím
smûrem, a ne jak to stojí na tom kameni. Podle hvûzd jdeme správn˘m smûrem.
·li jsme dál a po sto krocích za hraniãním kamenem byl jin˘, správnû zasazen˘. Pﬁe‰li jsme
kolem, ale ptali jsme se jeden druhého, jestli jsme opravdu ve správném Nûmecku. Tehdy, v létû
1949, tu je‰tû byly vedle sebe dvû zóny: americká a ruská. Ale kde tady ta ãára probíhá? Tohle
uÏ nám hvûzdy neﬁekly. PÛjdeme dál a poãkáme, aÏ uvidíme nûjaké auto a zjistíme, jakou má
tabulku s poznávací znaãkou. Asi za hodinu pﬁejela motorka, z pﬁíkopy u cesty jsme zahlédli,
Ïe mûla bavorskou tabulku. ZaplaÈ Pán BÛh, jsme v Západním Nûmecku. Spadl nám balvan ze
srdce.
Ve dvû hodiny v noci jsme dorazili do Selbu, nejbliÏ‰ího vût‰ího mûsta, pár kilometrÛ za
ãeskou hranicí. Tam jsme si ﬁíkali: Nûmci tou spoustou uprchlíkÛ nejsou zrovna nad‰eni,
pÛjdeme rovnou na americkou základnu. Jirka umûl perfektnû anglicky, protoÏe studoval v
Praze na anglickém gymnáziu - jeho otec to chtûl kvÛli Ïiv˘m mezinárodním stykÛm, které sám
pûstoval.
Hlídka, dvû pﬁilby s bíl˘mi písmeny MP, nás zavedla do ãekárny na bránû. Za chvilku pﬁi‰li
jiní dva: jeden pihovat˘, rezavé vlasy, druh˘ ãern˘, bûlostné zuby, kdyÏ se usmál. Podle
uniforem dÛstojníci. Chic, i teì, uprostﬁed noci. Pr˘ by nám sice stra‰nû rádi pomohli, ale jsou
tu pouze jako vojenská správa. Pro pﬁijímání uprchlíkÛ je kompetentní nûmecká policie. No, co
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se dá dûlat. Dali nám je‰tû balíãek cigaret a Ïe nás doprovodí k NûmcÛm.
To byla psina! Vzali nás do dÏípu, dÏíp se rozjel a najednou to za námi zaãalo rachotit. Ohlédli
jsme se. Doprovázel nás pásov˘ obrnûn˘ vÛz. Tanková eskorta jak se patﬁí!
Nûmci nás vcelku slu‰nû pﬁijali, ale v Selbu pr˘ zÛstat nesmíme. MÛÏeme jet dál do Rakouska?
Ne. Musíme prozatím zÛstat ve státu, kam jsme uprchli. To nám jako první podrazilo nohy. Co
dál? O uprchlick˘ch lágrech jsme toho dohromady moc nevûdûli. jenom Ïe existují.
Sbûrn˘ tábor ve Würzburgu byly dvû veliké haly, jedna pro dívky a Ïeny s mal˘mi dûtmi,
druhá pro chlapce a muÏe. Lidi v táboﬁe nám ﬁíkali:
- Prosím vás, jenom tady nic nikomu neﬁíkejte: kudy jste ‰li a proã jste ‰li, ponûvadÏ je to tu
pro‰pikovan˘ tajnejma, kter˘ se vydávaj za uprchlíky, ‰pionama a provokatérama - v‰echno
hlásej do republiky. Nikomu nemÛÏete vûﬁit, a kdyÏ budete moc kecat, tak ohrozíte ty, co sem
tﬁeba chtûj stejnou cestou, jako jste ‰li vy.
Nemûli jsme ãas poﬁádnû se rozhlédnout po okolí. Pár krokÛ od tábora stála rozbombardovaná
biskupská rezidence. Vevnitﬁ se zachránily zbytky jedineãné vnitﬁní architektury a vzácn˘ch
barokních fresek. Ve mûstû se hromadila rumi‰tû v prolukách po zﬁícen˘ch domovních blocích.
Také pﬁístav pr˘ leÏel je‰tû v troskách.
Zdravotní kontrola, pohovory, ãlovûk si teì i pﬁed provûﬁovací komisí dával pozor na jazyk.
V komisi byli âe‰i a Ameriãané. Sly‰eli jsme rÛzné zvûsti: Ameriãané byli stra‰nû naivní a
nûkdy si nechali navûsit bulíky na nos. KaÏdou pitomost. Îasli jsme, jak málo vûdí o vûcech na
druhé stranû hranice.
Po t˘dnu jsme dostali znovu jízdenky a chleba. Jeli jsme do tábora pro studenty v Ludwigsburgu.
To uÏ bylo na del‰í dobu.
Ludwigsburg leÏí severnû od Stuttgartu, na ohybu jednoho z meandrÛ Neckaru. Uteãeneck˘
tábor zdej‰í mûstsk˘ úﬁad umístil do b˘val˘ch kasáren na hlavním námûstí.
Pﬁijdeme k táboru, pﬁed branou stojí skupina lidí a já si myslím: Páni a není to tam Milo‰ek?
Ten ãlovûk se obrátí, vykulí oãi a otevﬁe náruã:
- Dá‰o, Dá‰eÀko moja, za korunu dvacet! Poì sem, tak ty si uÏ taky tady, dûvãico!
Byl to Milo‰ Skoup˘, pﬁedseda Akademické národnû socialistické mládeÏe. Mûli ho dost pod
dohledem, ale podaﬁilo se mu dostat se pﬁes hranice. Milo‰ek si rád popil, byl ze Slovácka, z
Mutûnic, a studoval na Vysoké obchodní. Znali jsme se uÏ léta. Naposledy jsme se vidûli v
sedmaãtyﬁicátém, potom jsem jej ztratila z oãí.
Jednou k nám pﬁi‰la kamarádka Vûrka, s níÏ jsem byla v o‰etﬁovatelské ‰kole. Ta byla rok
zavﬁená na Pankráci. Soudruzi ji podezﬁívali, Ïe je spolãená s chvalnû znám˘m politikem,
ãesk˘m komentátorem BBC za války a pováleãn˘m ministrem. Ten leÏel v nemocnici po
nezdaﬁené sebevraÏdû pﬁi útûku pﬁed estébáky - podle jiné verze agenti StB b˘valého prominenta
vyhodili sami z okna - a Vûrka jej, polámaného, na klinice o‰etﬁovala. Politik se ani potom
nevzdal plánÛ na útûk. Mûl zvlá‰tní hlídan˘ pokoj, Vûrka pﬁesto na‰la urãité spojení, dokonce
na leti‰tû. Ale potom to na nû prasklo. Pﬁi‰li ji zatknout ãasnû ráno, byla je‰tû v noãní ko‰ili. Nic
z ní nevytloukli a po roce ji propustili.
Pﬁi‰la jednoho dne k nám a hledala civilní ‰aty pro nûkoho, kdo právû utekl z Pankráce.
Domluvili jsme se, Ïe to je Milo‰ek. Tak jsem se dovûdûla, co s ním bylo.
Milo‰ka zavﬁeli za pokus o ilegální pﬁechod hranice. Zaplatil si nûkoho, kdo ho mûl pﬁevést.
Dotyãn˘ jej dovedl aÏ skoro na ãáru a ﬁekl mu, Ïe dál uÏ musí sám, rovnou za nosem, aÏ narazí
na nûmeckou hlídku. Milo‰ jde a pﬁijde k domku, kter˘ vypadá jako stráÏní budka. Vidí nûmecké
uniformy, zaraduje se a spustí nûmecky Guten Tag a Ïe je rád, Ïe to má koneãnû za sebou a je
na svobodû. Najednou se na nûj vrhli. Byli to ãe‰tí pohraniãníci, pﬁevleãení do nûmeck˘ch
Pokračování na str 10

Slovak Canadian Cultural and Heritage Centre
Centrum kultúry a dedicstva
kanadských Slovákov
¡

¡
´ zabava
´
Fasiangova
DINNER DANCE

In celebration of the 10th Anniversary of the
Slovak Canadian Cultural and Heritage Centre

February 18, 2006
All profit will go towards the Karol Plicka Photo Exhibit, May 2006
´ Hložan
Dinner and desserts by the Slovak professional chef, Jan

Cocktails: 6:00 PM
Dinner: 7:00 PM
Music by: REFLEX

Prepaid Ticket Price (by Feb 12. 2006)
General Admission: $30.00
Student: $25.00
Children under 12: $10.00
General Admission at the door: $35.00
Student: $30.00
Children under 12: $15.00

Location: Sts. Cyril and Methodius Church Hall
5255 Thornwood Drive, Mississauga, Ontario
Tickets available from:
Blanche Martinèek (Nitra Travel):
Pavol Džaèko (SlovakToronto.com ):
Milan Popik:
Ján Petkovsky:
Ondrej Mihá¾:

416-504-3800 / nitra@yahoo.ca
416-550-6571 / info@slovaktoronto.com
905-671-1677 / milansr@metaltronics.ca
416-421-5735
416-939-3111 / omihal@slovak.com
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uniforem. Odsedûl si rok na Pankráci, ale potom se mu podaﬁilo odtamtud utéct. Vûrka
naznaãila, Ïe se spolu domlouvali pﬁes mﬁíÏe z okna znameními. Dala jsem jí tatínkovu ko‰ili,
on jich zase tolik nemûl, v civilních ‰atech se chtûl Milo‰ pokusit znovu pﬁes hranice. Podaﬁilo
se. O Vûrce teì nikdo z nás uÏ nic nevûdûl.
A najednou Milo‰ek stojí pﬁede mnou a hlaholí jako pﬁed lety.
- Dá‰eÀko, frajírko ‰umná, za korunu dvacet!
To bylo jeho, kdyÏ si chtûl vypít skleniãku bílého, jenÏe chybûly mu nûjaké drobné, jak se ﬁíká.
Skleniãka u v˘ãepu stála korunu dvacet. Tak jsem mu pÛjãila. Pﬁi druhé láhvi uÏ zpíval z plna
hrdla na „slováckú noteãku“. Hlas mûl, Ïe se to rozléhalo daleko ‰iroko.
JenÏe v táboﬁe pak zaãal s politikou, mûl svoje kruhy a já jsem byla malé ãíslo. A potom: kdyÏ
jsem vidûla, jak ti na‰i uteãenci tady zaãínají zase politikaﬁit, ﬁekla jsem si, Ïe tohle teda ne.
Partajnictví blbé. Sedíme v lágru, nikdo nic nemá, jenom vojensk˘ kavalec, deku bez
prostûradla a bez pol‰táﬁe, e‰us a nádobí, to je v‰echno. Krabici pod kavalcem s nûãím, co jsi
mûl, kdyÏ jsi nûco mûl, a hﬁebík ve stûnû na povû‰ení kabátu. A oni se zaãínají tahat s ostatními
o to, jestli jsi agrárník nebo socialista, to je pﬁece blbé.
Dva dny po tom, co jsme pﬁi‰li do tábora, jsme si s Jirkou ﬁekli, Ïe se podíváme po nûjaké práci.
Na pracovním úﬁadû sedûl pán v ‰edivém saku, na loktech úﬁednické klotové rukávce. SudeÈák,
jak se ukázalo. Pﬁivítal nás nadmíru pûknû:
- Zatracen˘ ãesk˘ prasata!
Samozﬁejmû Ïe nás vyhodil.
Jirka myslel, Ïe by mohl dostat nûjak˘ dÏob se svou angliãtinou u AmeriãanÛ. Nic. Houby.
Nothing.
Areál 2 v Ludwigsburgu byl pln˘: tﬁi ãeské tábory, dva polské a jeden baltsk˘. Dohromady
kolem 20.000 uprchlíkÛ.
V kasárnách tu byli Ameriãané. Podle pﬁísn˘ch americk˘ch vojensk˘ch pﬁedpisÛ vyhazovali
kaÏd˘ veãer zbytky jídla, chleba nebo i nakousnuté ﬁezy dortÛ z kant˘ny. Nûmci, kteﬁí mûli hlad
a sami si nemûli zaã dostatek potravin nakoupit, se na to pl˘tvání dívali a zuﬁili. My ostatnû taky.
Tábory byly v ovocnáﬁském kraji, sklízela se tam jablka, hru‰ky a taky víno. Podle tradice se
tam dûlal jableãn˘ mo‰t. My jsme jim posbírali pod stromy padavky a oni tím nebyli nad‰ení.
Dalo se to pochopit. My jsme byli jako kobylky, ale jenom z nutnosti.
Nemûli jsme nejmen‰í ponûtí, kde se nakonec ocitneme. Kanada brala jen jednotlivé
imigranty, kteﬁí nûjak získali stipendium nebo tam mûli pﬁíbuzné. Skupinová imigrace, ãas od
ãasu: to kluky postavili do ﬁady, kolem procházel doktor a ohmatával jim svaly, jestli jsou na
tûÏkou práci. Sebemen‰í zdravotní závada znamenala konec nadûjí. USA mûly kvóty vyãerpané,
mûla jsem jejich imigraãní ãíslo a nadûji bratru za tﬁi ãtyﬁi roky. Austrálie brala pomûrnû hodnû
imigrantÛ, mûli zájem o polské rodiny: rodiãe mohli pracovat, protoÏe nejstar‰í z dûtí se mohlo
starat o mlad‰í sourozence. KdyÏ ti dorostli, stali se dal‰í pracovní sílou. Komise pro
vystûhování do Austrálie byla v Putzbachu, severov˘chodnû od Frankfurtu.
Zavolali nás k australskému imigraãnímu úﬁedníkovi.
Pﬁijde kluk, co tam byl pﬁed námi.
- To byste nevûﬁili. Víte, co se mû ptal? Jak jsem pﬁe‰el hranice. Jestli na koni, autem nebo
letadlem.
Byla jsem na ﬁadû. Ptal se mne na vzdûlání a proã jsem ‰la. Vysvûtlil, Ïe musím podepsat
pracovní smlouvu: dva roky budu dûlat tu práci, kterou oni potﬁebují. Napsala jsem do
dotazníku, Ïe mohu dûlat pomocnici v domácnosti, pomocnou sílu v nemocnici nebo klobouãnici.
Kdysi jsem z legrace dûlala kurz modelování kloboukÛ, co kdyby se to hodilo? Ptám se toho
pána:
- A co po tom dvouletém kontraktu? ¤eknûme, Ïe zvládnu ﬁeã, na to si troufnu, ale chtûla bych
dostudovat, mám první rigorózum na medicínû. Má Austrálie principiálnû nûco proti mému
studování?
- Povídá on:
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- To je prakticky nemoÏné. Musíte udûlat jazykové zkou‰ky a v‰echny dosavadní medicínské
zopakovat, se stipendiem nepoãítejte, finanãní otázku musíte vyﬁe‰it na vlastní pûst.
- Dobﬁe. Ale za pﬁedpokladu, Ïe zkou‰ky udûlám, existuje nûjak˘ zákon, kter˘ by mi zabránil
dostudovat?
- To ne, ale Austrálie nestojí o studované Ïenské. Najdûte si nûjakého Australana a poroìte
Austrálii zdravé dûti.
Tím mû na‰tval.
- Dûkuju vám srdeãnû, ale já nejsem králiãí samice. Toho pracovního kontratu se vzdávám.
Pﬁestûhovali nás znovu - do jiného tábora. Já jsem pracovala na o‰etﬁovnû a Jirka se zaãal
ucházet o v˘jezd do Anglie. Já jsem pro sebe nevidûla svûtélko nadûje.
Najednou dopis ze ·v˘carska. âesky psan˘. Milá kolegynû, pokud bys mûla zájem o
stipendium ve ·v˘carsku, napi‰ na tu a tu adresu. Dr. RÛÏek.
Spadlo to jak z nebe. Jak je to moÏné? Potom mi do‰ly souvislosti, kdyÏ jsem uvidûla druh˘
podpis, Madeleine Cuendet.
Nûkdy pﬁedtím, na podzim, pﬁivezli do studentského tábora léky a lékaﬁsk˘ materiál. Pﬁijeli
s tím Daniel Sandoz, z té ‰v˘carské továrnické rodiny, a Madeleine Cuendet, oba studovali
medicínu. Nûkdo z na‰ich lidí Danielovi za to, Ïe pﬁivezl léky, ukradl kabát. Myslela jsem, Ïe
se propadnu hanbou. Potkala jsem Madeleine na chodbû, náhodou, a hned jsem se jí
omlouvala, Ïe se stydím za takovou vûc. Co si o nás budou myslet! Ona to brala rozumnû.
- No jo, kdyÏ jsou tady tak ‰patné pomûry, mohou se stát vûci.
Mluvily jsme spolu snad deset minut. A ona, kdyÏ se vrátili, si na mû na‰tûstí vzpomnûla.
¤ekla o mnû ve stipendijní komisi, která zasedala v Lausanne. Do tábora mi napsali dopis na
mé jméno: D. Gabriel.
Zaãala jsem vûﬁit na zázraky.
Napsala jsem pﬁihlá‰ku, ale nemûla jsem na známku. MÛj mil˘ rozmil˘ Jiﬁí tvrdil, Ïe nemá
v kapse ani krejcar. Pak jsem náhodou zahlédla, Ïe má v ta‰ce padesát dolarÛ. Pomohl mi jin˘
kolega.
V máji padesátého roku jsem koneãnû vyjela z nûmeckého tábora do Curychu, tam jsem
dostala stipendium. Bylo nás kolem dvaceti. Medici, nûkolik ekonomÛ, chemici, nûjak˘
technik a moravské dûvãe na lesnictví - dcera hajného a doslova bílá vrána, protoÏe ve
·v˘carsku na Vysoké technické nebylo na tomto oboru nikdy Ïádné dûvãe. Olga Uliãná.
Udûlala tam doktorát, odjela hned potom do Ameriky, a protoÏe mûla doktorát, dávali ji do
sam˘ch v˘zkumn˘ch laboratoﬁí. Ona ale stra‰nû chtûla do lesa, jak byla doma, v Jeseníkách,
zvyklá chodit s tátou.
Stipendium dûlalo 200 ‰v˘carsk˘ch frankÛ, ale jenom po dobu semestru. Na prázdniny nám
nedali ani frank. Nûkdo mi poradil - existují mezinárodní studentské pracovní tábory.
Pﬁihlásila jsem se a odjela do Wallisu, kde na jednom alpu, tedy horské pastvinû ve dvou
tisících metrech, káceli studenti stromy, vysekávali prÛsmyk a stavûli cestu. Pﬁijela jsem do
Martigny na nádraÏí. Páni zlatí, co dál, mûl mû tu nûkdo ãekat, ale nikde ani noha. A jak já
najdu ten tábor?
Najednou vyjde za rohem mlad˘ muÏ a pﬁistoupí pla‰e ke mnû. Nejdﬁív spustil lámanou
angliãtinou, potom slu‰nou fran‰tinou a já poﬁád vrtím hlavou. Nakonec spustil nûmecky a já
si vydechla, Ïe se koneãnû zaplaÈ pánbu domluvíme. To byl Peter. Tenkrát byl vedoucím toho
tábora na walliském alpu.
Jirku jsem ztratila z oãí. UÏ mi nenapsal. Konec velké lásky... A pro mne v téhle zemi zaãátek
nové.
Mûla jsem jiné kamarády, mezi nimi se objevil obãas i nûkter˘ z nûkdej‰ích star˘ch.
Pomûrnû dlouho jsme si psali s hochem, kter˘ se mnou v Praze maturoval. Po letech pﬁi‰el do
·v˘carska. Ohlásil se telefonem.
Byl jedním ze dvojãat. Oba bratﬁi od sebe k nerozeznání. Kantoﬁi ani po osmi letech
nevûdûli, kter˘ z nich je Slávek a kter˘ Tomá‰. Otec byl vysok˘m dÛstojníkem generálního
‰tábu. Komunisti je zavﬁeli v‰echny tﬁi. ObÏalovali je z velezrady. Otce pﬁi v˘slechu zabili.
Synové nejdﬁív dostali oba trest smrti, potom, vzhledem k mládí, jim trest zmûnili.
Poslali je do Jáchymova. Tomá‰ vykládal, Ïe záﬁení v barácích postaven˘ch pﬁímo nad doly
bylo silnûj‰í neÏ v podzemí samém. Utéct odtamtud se podaﬁilo jenom pár lidem, a odnesli to
je‰tû ti, co tam zÛstali. Pﬁesto se o to nûkteﬁí dál pokou‰eli. Byly doby, kdy na pﬁeÏití tam byla
moc malá nadûje. Oba pracovali v barácích na ambulanci. Tomá‰ovi se v padesátém roce
podaﬁilo utéct. Pár kamarádÛ se podkopalo ‰achtou. Prvním dvûma se podaﬁilo dostat se
podkopem ven, potom se vykopaná ‰achta sesula a ostatní zasypala.
Tomá‰ o tom v‰em stra‰nû nerad mluvil. Naznaãil, Ïe mu dlouho trvalo, neÏ se dostal pﬁes
hranice, bloudil chvílemi dokonce po v˘chodním Nûmecku a potom se koneãnû dostal na
Západ a do uteãeneckého tábora. Napsal do ·v˘carska o stipendium. Z komise se mne zeptali,
jestli bych ho mohla doporuãit. Jak by ne!
Pﬁedsedou komise byl tehdy Karel Lobkowitz, kter˘ studoval národní hospodáﬁství. Dnes
uÏ je po smrti. Karel byl dvoumetrov˘ chlap. KdyÏ jsme se nûkde mûli sejít, kde bylo tisíc lidí,
nemûli jsme obavu: staãilo si v‰imnout, kde Karel ãouhá nad davem. ¤ekla jsem mu tehdy:
- Lep‰ího a chytﬁej‰ího nad Tomá‰e není daleko ‰iroko.
O svém bratrovi Tomá‰ nemluvil a já jsem na nûm nevyzvídala. Byli jsme tehdy oba
emigranti bez dokladÛ. Já jsem teda mûla aspoÀ index. Na mûstském notariátu v Curychu jsme
si vzájemnû místopﬁíseÏnû potvrdili, Ïe existujeme a kdo je kdo. VyplÀujeme formuláﬁ a do
rubriky jméno matky, jak jsem si v‰imla, pí‰eme oba dva - Kosátková. Podívali jsme se na
sebe. Já ﬁíkám.
- Ty, Tomá‰i, není tvoje matka z t˘ pekaﬁsk˘ rodiny KosátkÛ?
- To ví‰, Ïe jo.
- Hele, Tomá‰i, pﬁedstav si, Ïe starej pan Kosátko byl bratranec m˘ho dûdeãka.
- Tak to jsme jako...
- Pﬁíbuzn˘! Svût je malej.
Peter si vybral Tomá‰e za svého svûdka na na‰í svatbû. Bezvadná protéza nahradila pﬁední
zuby, které Tomá‰ovi kdysi estébáci vyrazili.
Svatebãané nic nepoznali.
Vzpomínky paní A.Fülscherové-Gabrielové zaznamenal a zpracoval Lubomír Smiﬁick˘
Leden 2006
Poznámka: ManÏelé Fülscherovi, nyní osmdesátníci, úãinnû pomáhali ãesk˘ch a slovensk˘m
exulantÛm ve ·v˘carsku po Srpnu 1968. V letech 1989-2005 obstaral a dopravil ing. Fülscher
sv˘m autem postupnû nûkolik desítek dÛleÏit˘ch pﬁístrojÛ pro v˘zkumné ústavy v âeskoslovensku.

February 16, 2006
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Na okraj: Procházka historií s Hanou a Pﬁemyslem Pelnáﬁov˘mi
(2. ãást)
Pelnáﬁové se zﬁejmû snaÏili a mají dÛvod
b˘t se sv˘m pﬁíspûvkem Ïivotu spokojeni.
Jeden z nich, profesor Josef Pelnáﬁ, byl
hercem v závûreãn˘ch scénách Ïivotního
dramatu prezidenta T. G. Masaryka.
Nemnoho hodin pﬁed tím, neÏ smrt se
dotkla vrásek ãela a ranní mlhou
odcházela, ho pﬁizval na konzultaci
prezidentÛv osobní lékaﬁ, dr. Meixner.
Do Lán ho vezl jeho syn Pﬁemysl. Ale ani
paní Hana (rozená Klumparová) se za
svÛj Ïivot a historii svého rodu nemusí
stydût. Je to vlastnû historie nûkolika
zajímav˘ch rodin (Klumparovi, Dvoﬁákovi,
Tyl‰ovi [Tilschovi], Macháãkovi a
okrajovû, Svitákovi a Podivin‰tí), jejichÏ
osudy na sebe navazují. Tato ãrta
dovoluje zmínit se jen o nûkolika.
Jméno Klumpar se v zápisech objevuje
jiÏ zaãátkem ‰estnáctého století. Nejstar‰í
záznam, v gruntovních knihách, pochází
z roku 1604. Uvádí se v nûm, Ïe Martin
Glumpar (po bûlohorské bitvû zmûnûno
na Klumpar) zakoupil ve v˘chodoãeském
mûstû LuÏi v okrese vysokom˘tském dÛm
za 114 kop gro‰Û. Nûkteﬁí Klumparové
byli zﬁejmû v pansk˘ch sluÏbách, jiní byli
mlynáﬁi, ﬁemeslníci, ﬁezníci. Prvním
zjistiteln˘m pﬁedkem paní Hany byl luÏsk˘
kon‰el Martin Klumpar, narozen˘ koncem
17. století. Hanin pradûdeãek, Jan Florian
(pozdûji se podepisoval Jan Kvûtoslav)
Klumpar, se narodil 5. kvûtna 1826.
Studoval na gymnáziu v Hradci Králové,
kde v humanitních studiích ...nám za
vÛdce dán velezaslouÏil˘ profesor a
spisovatel ãeskoslovensk˘ p. Václav
Kliment Klicpera. Na Karlovû universitû pí‰e Jan Kvûtoslav - zvlá‰tû obracel jsem
svÛj zﬁetel k vûdeckému pûstování jazykÛ
a literatur, zvlá‰tû slovansk˘ch, pod
vedením tehdej‰ího slovutného profesora
Franti‰ka Ladislava âelakovského...
Poslední a nejslavnûj‰í zastávkou
uãitelské ãinnosti Jana Kvûtoslava bylo
gymnázium v Hradci Králové, kde pﬁevzal

správu v srpnu 1867 a které vedl 21 let.
Ve vzpomínkách souãasníkÛ byl zdánlivû
drsn˘, ale dobráck˘, a horlivû ãesky cítící
... vypadal sice se sv˘m ãern˘m oboãím,
vÏdycky skoro staÏen˘m, dosti hrozivû pﬁi tom v‰ak byl ãlovûk zlatého srdce.
Musil b˘t: jeden ze studentÛ dostal pro
sráÏku s pﬁísn˘m profesorem zákonné
mravy. To znamenalo na semestr ztrátu
osvobození od ‰kolného a ponûvadÏ ‰lo
o chudého studenta a ‰kolné bylo osm
zlat˘ch, konec studií. ¤editel Klumpar
mu dal osm zlat˘ch ze svého...
Krásnû o nûm pí‰e ve sv˘ch pamûtech
jin˘ jeho student, Alois Jirásek: A tenkráte,
jmenovitû za Herbstova ministerstva, byla
tûÏká doba, zvlá‰tû pro správce stﬁedních
‰kol; tenkráte dávali pro vlastenecké
sm˘‰lení a jednání ﬁeditele do pense a
profesory propou‰tûli ze sluÏby... Îivû se
pamatuji na ﬁeditele Klumpara, kdyÏ k
nám do kvinty poprvé, tu‰ím, vkroãil;
myslel jsem, Ïe pﬁichází s úﬁedním
oznámením. A ﬁeditel zaãal, Ïe dnes je
úmrtní den Josefa Jungmanna; struãnû,
ale pûknû o nûm povûdûl, a Ïe na jeho
památku zaloÏena je pﬁi gymnasiu
nadace, Jungmannova nadace, jejíÏ
v˘tûÏek udûluje se chudému Ïáku, v
ãe‰tinû zdárnû propívajícímu... Mne z
Nûmec pﬁi‰lému, pﬁekvapila nadace
sama, nadace toho jména, i úãel její.
Znûlo mi to tak neobyãejnû a nûjak
radostnû, kdyÏ ﬁeditel tak vlastenecky
promluvil a pak v‰echny nás nabádal,
abychom se pilnû a horlivû vzdûlávali v
mateﬁském jazyku.
Jin˘ z Klumparov˘ch slavn˘ch ÏákÛ,
básník J. S. Machar, popisuje ve své
knize Konfese literáta svoji ústní maturitní
zkou‰ku v ﬁeãtinû, které Klumpar
pﬁedsedal. Profesor Grim Macharovi
pﬁedal Homerovu Odysseu a vyzval ho,
aby pﬁeloÏil jednu pasáÏ. Machar plaval.
Zkou‰ku udûlal jen díky mistrnému
manévrování ﬁeditele Klumpara. Machar
pí‰e: Prozﬁeteln˘ osud poslal mi v tom

starém pánovi andûla stráÏce, jenÏ mne
jako Tobiá‰e provedl hellensk˘mi
pou‰tûmi. KdyÏ bylo po zkou‰ce, Klumpar
odcházel: Za chvíli ‰el kolem mého místa,
usmál se a prohodil: ‘No, proklouzl jste’.
Ale Jan Kvûtoslav Klumpar nebyl pouze
uãitelem a administrátorem. Vydal nûkolik
uãebnic latiny, pﬁispíval do ãasopisÛ jako
byl Lumír, Hlasy SlovákÛ a byl
spolupracovníkem Riegrova slovníku.
Hrál na ãelo a miloval zvíﬁata. A také
napsal velmi oblíben˘ ver‰ovan˘ gratulant
s názvem Listy vdûãnosti, lásky a
pﬁátelství. Z jeho manÏelství s Amálií
(rodem Dvoﬁákovou) se narodilo sedm
dûtí, z nichÏ jen tﬁi se doÏily dospûlého
vûku. Jedním z nich byl Otakar Klumpar,
v˘znamn˘ lékaﬁ - lidumil, pﬁítel T. G.
Masaryka, pﬁední sokolsk˘ pracovník
(starosta hradecké jednoty a pozdûji Ïupy
orlické). Dal‰ím byl JUDr. Ladislav
Klumpar, znám˘ praÏsk˘ advokát,
nadan˘ divadelní ochotník, politik a
novináﬁ.
Ladislav Klumpar se vyznamenal jako
obhájce ve vûcech trestních, ale i
politick˘ch, hned na zaãátku své kariéry.
Byl totiÏ jedním z obhájcÛ v procesu tzv.
Omladiny, v kterém byla odsouzena ﬁada
mlad˘ch dûlníkÛ a jejich spolupracovníkÛ,
mezi nimi dr. Alois Ra‰ín a Antonín Hajn.
A jen o dva mûsíce pozdûji, v bﬁeznu
1894, hájil dva mladistvé spoluviníky,
obvinûné z vraÏdy spáchané na udavaãi
Omladiny Mrvovi. Dal‰í spoluviníky
zastupovali dr. Adolf Stránsk˘ a dr. Baxa,
pozdûj‰í starosta Prahy. V civilních i
men‰ích trestních sporech hájil na pﬁíklad
hereãky Hanu Kvapilovou a Marii
H˘bnerovou a malíﬁe Luìka Marolda a
Maxe ·vabinského. O Klumparovi jako
divadelním ochotníku Jaroslav Kvapil

napsal, Ïe byl muÏ nabit˘ divadelní vá‰ní
a rozhodn˘m, bohuÏel nikdy nevyuÏit˘m
divadelním talentem. Láska k divadlu mu
v‰ak zÛstala navÏdy. V roce 1889 spolu
s Jaroslavem Kvapilem, prof. Hlavou,
Václavem ·techem a Gustavem
Schmoranzem zaloÏil Spoleãnost
Národního divadla, kterému brzy na to
bylo Národní divadlo zadáno. ·éfem
opery se stal Karel Kovaﬁovic a pozdûji
dramaturgem a ‰éfem ãinohry Jaroslav
Kvapil. Klumparova politická ãinnost
opravdovû zaãala v roce 1904 kdy
kandidoval do ﬁí‰ské rady. A vyhrál, i
kdyÏ jedním z protikandidátÛ byl pozdûj‰í
ministr a pﬁedseda senátu Franti‰ek
Soukup. Pravdûpodobnû nejdÛleÏitûj‰ím
aktem jeho politické kariéry byla úãast v
debatû o volební reformu, zavedení
v‰eobecného a rovného hlasovacího
práva. V pﬁí‰tích volbách v roce 1907
jeho mladoãeská strana, i kdyÏ ‰la do
voleb spojena se stranou staroãeskou,
prohrála a Klumpar sám se ve svém
volebním okresu umístil na tﬁetím místû.
A tak zaãalo poslední období Klumparovy
veﬁejné ãinnosti: novináﬁství. Krátce pﬁed
volbami byl do Prahy pﬁenesen lounsk˘
t˘deník Den a Klumpar se stal ãlenem
správní rady, spolu s osobnostmi formátu
dr. Karla Kramáﬁe a prÛmyslníka Leona
Bondyho. Poslední ãíslo Dne vy‰lo 30.
záﬁí 1910 a po jeho zastavení Ladislav
Klumpar vûnoval svoji energii a ãas
poji‰Èovací bance Slavie. A ov‰em bohaté
ãinnosti v praÏské spoleãnosti.
Z jeho manÏelství s Marií Tilschovou (její
babiãkou byla Marie Macháãková) se
narodily dvû dûti. První z nich, narozen˘
9. srpna 1893 byl pokﬁtûn Vladislav Ivan.
JUDr. Vladislav Klumpar pracoval
Pokračování na str. 12
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V rámci Mesiaca fotografie Máj 2006
pripravuje

Karol Plicka
exhibícia fotografií v Toronte
Severoamerická premiéra

Po prvý krát na severoamerickom kontinente vám ponúkneme poh¾ad
na Slovensko na zaèiatku 20 storoèia oèami jednej z významných
postáv európskej fotografie svojej doby, fotografa, etnografa a folkloristu
Karola Plicku. Je to poh¾ad na Slovensko aké dnes už neexistuje a ako
ho už nikto nezdokumentuje a to výstavu robí skutoène unikátnou.
Viac informácií o výstave a osobnosti Karola Plicku nájdete na www.slovaktoronto.com,
kde vás budeme vèas informova, aj o podrobnostiach konania exhibície.
V prípade že chcete by, o tejto a nasledujúcich aktivitách informovaný, pošlite email na
info@slovaktoronto.com alebo scchc@slovak.com

Manželé Pelnářovi
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pﬁeváÏnû v prÛmyslov˘ch organizacích,
hlavnû v oboru sociálního poji‰tûní, o
nûmÏ také napsal ﬁadu studií. V r.1926 se
stal ﬁeditelem Òstﬁední sociální
poji‰Èovny. V r. 1938 pﬁijal - jako odborník
- resort ministra sociální péãe a
zdravotnictví ve vládû Rudolfa Berana a
v této funkci pﬁe‰el do první protektorátní
vlády, v které, na pﬁání generála Aloise
Eliá‰e zÛstal aÏ do jejího odstoupení 19.
ledna 1942. Byla to role, kterou nehledal,
spí‰e naopak. UÏ proto, Ïe se v ní hrálo
o budoucnost národa a o jeho vlastní
Ïivot. Jeho pozice byla tím prekérnûj‰í,
Ïe patﬁil k zednáﬁské lóÏi, jedné z
organizací, které nacisté a jejich
pﬁisluhovaãi zvlá‰È nenávidûli: v dubnu
1941 napsala fa‰izující Vlajka: Za své

zloãiny proti národu musí b˘t svobodní
zednáﬁi vytaÏeni ze svého spikleneckého
podzemí a souzeni jako zrádci národa. A
Walter Jacobi, pracovník tiskového
odboru v úﬁadu ﬁí‰ského protektora,
oznaãil ãeské zednáﬁe za souãást
Ïidobol‰evického spiknutí. (Není bez
zajímavosti, Ïe v protektorátní vládû, která
nastoupila v dubnu 1939, bylo pût
zednáﬁÛ!) A jsme nazpût u zaãátku této
ãrty a Hany Pelnáﬁové a jejího setkání s
protektorátním prezidentem Dr. Emilem
Háchou.

BOOKKEEPING
SERVICES
A/P, A/R, Bank reconciliation,
Payroll.
Monthly, quarterly, yearly.
Call: Eva (905) 781-7781
E-mail: pkbooks@rogers.com
1601-2

2 bedroom in Forest Hill
Village, hardwood floors,
fireplace, basement. deck,
patio & parking.
416/485-6224
or Jccb3@aol.com
1602-02

Volám sa Anita mám
19 rokov, som stredo‰kolsky
vzdelaná, mám zaújem
pracovaÈ ako opatrovateºka
deti, alebo star‰ích ludi.
Ubytovanie potrebné. B˘vam
v Bratislave, po anglicky sa
dohovorím Ïivotopis za‰lem.
Kontakt mariabertok@gmail.sk,
Tel.L 011/421/245-247-873.
1603-04

Medical and relaxation
treatments
Massage therapy
Hot Stone Treatment
Ear Candling

Michael Eisner, RMT,
MASc.
at

Také nabízíme
Homeopatii, Yogu, Qikong,
Reflexologii, Reiki,
Akupunkturu atd.
Některé soukromé pojišťovny
kryjí vybrané léčby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail
michale@sympatico.ca

Dr. Vl. Klumpar

Ministr Klumpar byl s celou rodinou
presidentem Háchou pozván do Lán.
Bûhem procházky parkem se Hácha a
Klumpar oddûlili od ostatních, zﬁejmû
chtûli hovoﬁit dÛvûrnû. Druzí ãlenové
Klumparovy rodiny ‰li s Háchovou dcerou,
paní Rádlovou, která se o Háchu starala,
jinou cestou. Hana si Háchu pamatuje
jako milého starého pána, kter˘ mûl rád
dûti. Její otec ho samozﬁejmû vidûl z jiné
perspektivy. Ve sv˘ch pamûtech
popisuje, jak za protektorátu Hácha
postupnû chﬁadl a scházel tûlesnû, ale
hlavnû du‰evnû. Více se hrbil a tíÏ chodil.
Míval apatické chvíle, takÏe pﬁi rozhovoru
jsem mûl dojem, Ïe je my‰lenkami jinde,
aãkoliv najednou se vynoﬁila u nûho
vzpomínka na nûjakou podrobnost,
obyãejnû ze star‰í doby. Aã byl povaÏován
za vûﬁícího katolíka, mluvil nûkdy o
sebevraÏdû a dûlal vÛbec dojem ãlovûka
pﬁíli‰ slabého na velk˘ údûl, kter˘ byl
vloÏen na jeho bedra. Jednou se mû se
steskem ptal: ‘Jak dlouho budu muset
je‰tû tohle dûlat?‘ ... Mûl jsem u dr. Háchy
vÏdy dojem znaãného rozporu mezi
rozumem a vÛlí. Byl velmi inteligentní,
dovedl krásnû formulovat, dovedl i
promluvit k srdci, ale nedovedl jednat...
Nûmci brzy vystihli slabost Háchovy vÛle
a hledûli odstranit ty, kdoÏ mu byli oporou,
a které vinili, Ïe Háchu ‰tvou. Nejprve byl
odstranûn dr. Havelka. Po jeho odchodu
snaÏil se tím více generál Eliá‰ b˘t
Háchovi nablízku, ãasto ho nav‰tûvoval
a trávil s ním víkendy v Lánech. A jistû i
generálu Eliá‰ovi pﬁitíÏila tato ãinnost,
jeÏ nemohla zÛstat utajena.
Hana Pelnáﬁová má i jiné vzpomínky na
svého otce z této doby. Ten na ‰tûstí
nevûdûl, Ïe v den, kdy Hitlerova armáda
vpochodovala do Prahy, dûvãata v
Haninû tﬁídû otevﬁela okna a s velk˘m
elánem zpívala: Byli jsme a budem, nás
zná cel˘ svût, nás nikdo nezdolá...
Zdû‰ená profesorka, která zpûv sly‰ela
z chodby, vrazila do tﬁídy, prudce zavﬁela
okna a stra‰nû studentkám vynadala.
HÛﬁe to dopadlo o pÛl roku pozdûji. Jedna

z dûvãat pocházela z rodiny, která mûla
obchod s látkami. Ta na 28. ﬁíjna pﬁinesla
do tﬁídy ‰pulku trikolórového materiálu.
Dûvãata to rozstﬁíhala, ozdobila se
trikolórami a vyrazila do ulic. Zázrakem
se dostala bez úhony domÛ. Hanin
tatínek, nejhodnûj‰í z tatínkÛ (ale také
ministr protektorátní vlády) vrhl na Hanu
jedin˘ pohled, vyskoãil ze Ïidle, rozbûhl
se k ní, vlepil jí facku a zakﬁiãel: Chce‰
dostat celou rodinu a spoustu jin˘ch lidí
do vûzení? Má‰ vÛbec ponûtí, co dûlá‰?
Ale to uÏ ho, Hana vûdûla, ta facka bolela
víc neÏ ji. A ona si uvûdomila, Ïe si ji
zaslouÏila - v boji o Ïivot laciná gesta jsou
málo uÏiteãná; a smrtelnû nebezpeãná.
A je‰tû pronikavûji si nebezpeãí této
dûtinské provokace uvûdomila mnohem
pozdûji, po válce, kdy jí otec prozradil
dÛvod ãast˘ch projíÏdûk s generálem
Eliá‰em soukrom˘m autem nûkam do
Brd. MÛj otec ﬁídil, a kdyÏ dojeli k urãitému
místu, generál Eliá‰ dal zastavit a v
pﬁíkopu poloÏil balíãek dokumentÛ, jejichÏ
obsah byl pozdûji vysílán tajnou
vysílaãkou do Lond˘na... Nemyslím, Ïe
nûkdo, kdo v té dobû neÏil, dovede zmûﬁit
stateãnost Eliá‰ovu a i Klumparovu:
ministersk˘ pﬁedseda vlády a ãlen této
vlády, která mûla pﬁisluhovat brutálním
okupantÛm, za jejich zády dennû riskovali
Ïivot akty velezrady.
âlenÛm Eliá‰ovy vlády, které
nejnechutnûj‰í z ãesk˘ch kolaborantÛ,
Emanuel Moravec, nazval sborem bonzÛ
a o níÏ K. H. Frank prohlásil, Ïe tato vláda
hrdého mlãení, jak ji naz˘vali ãe‰tí
intelektuálové, byla shnilá v hlavû i uvnitﬁ,
bylo 19. ledna 1942 oznámeno, Ïe jsou
zpro‰tûni úﬁadÛ a v nejvût‰í rychlosti se
odbylo sly‰ení na rozlouãenou u státního
prezidenta, o nûmÏ nebyla dána ani
zpráva do novin. Byli jsme propu‰tûni v
nemilosti, ani Heydrich ani Frank s námi
vÛbec nemluvili.
Eliá‰, kter˘ jako pﬁedseda protektorátní
vlády odmítl podepsat protiÏidovské
zákony a pﬁísahat vûrnost Hitlerovi (!),
zﬁejmû nezradil Klumparovu spoluúãast
v aktech velezrady. Zemﬁel na popravi‰ti
19. ãervna 1942, ãestn˘ a stateãn˘ ve
smrti jako byl v Ïivotû.
Po skonãení války Vladislav Klumpar,
jako v‰ichni Ïijící ãlenové protektorátní
vlády, byl vy‰etﬁován a aãkoliv v té dobû
spravedlnost nebyla váÏena na
lékaﬁsk˘ch váÏkách, tak bezúhonn˘m
bylo shledáno jeho chování ve vládû, Ïe
ani tehdy, ani po únoru 1948 nebyl
pﬁedvolán pﬁed ãestn˘ soud. Dr. Vladimír
Klumpar v roce 1968 ode‰el do Kanady
k své dceﬁi Hanû a jejímu manÏelovi
Pﬁemíkovi. Zemﬁel v Montrealu 27. ãervna
1979.
Stejnû cenná jako jeho Pamûti, které v
roce 1963 pﬁedal do Archivu Národního
muzea, je jeho rodinná kronika. Tam se
doãteme nejen o rodu KlumparÛ, ale také
o rodech, jejichÏ osudy se proplétají s
osudy rodu KlumparÛ. Tak tﬁeba rod
DvoﬁákÛ. Vladislavovou Ïenou a Haninou
maminkou byla (jak jsme se uÏ zmínili)
Amálie (rozená Dvoﬁáková).
***
Rod DvoﬁákÛ
Dvoﬁákovci, alespoÀ po meãi, byli skoro
v‰ichni sládkové. Josef Dvoﬁák, narozen˘
nûkdy v roce 1755, byl pﬁíbuzn˘m Jana
Dvoﬁáka, otce Josefiny, matky Karla
Havlíãka Borovského. Se svojí Ïenou
Janou mûl dvanáct dûtí, devût synÛ a tﬁi
dcery. Z tûch devíti synÛ sedm bylo
sládky... Dcery z rodu DvoﬁákÛ se vût‰inou
dobﬁe provdaly: za lékaﬁe, profesory, a
jedna z devíti dcer Franti‰ka Dvoﬁáka si
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vzala rakousko-uherského generála
Lajose Bauera von Markaszeky. A
samozﬁejmû ne v‰ichni muÏ‰tí potomci
byli sládky. Jeden z nich, jménem Karel,
skonãil jako ministersk˘ rada Nejvy‰‰ího
úãetního soudu. Jin˘, Ing. Vladimír Dvoﬁák,
byl radou státních drah v Olomouci; JUDr.
Karel Dvoﬁák byl radou u finanãní
prokuratury v Praze. Dvoﬁákovci byli kopa
veselá, milovali hudbu a zﬁejmû dovedli
bavit spoleãnost. Vlastnosti, jejichÏ ohlas
jsem zaznamenal u paní Hany. A proã ne?
Její prababiãkou byla Amálie Nepomucena
Dvoﬁáková, která si vzala, jako svého
druhého manÏela, profesora Jana
Kvûtoslava Klumpara, ﬁeditele gymnázia
v Hradci Králové.
Jinou v˘znamnou vûtví v genetickém
stromu paní Hany je rod Tyl‰Û (ãi TilschÛ).
Tyl‰ové pocházejí ze selského rodu,
usazeného od nepamûti (rozhodnû od
poloviny 17. století) v náchodském kraji.
Velmi ‰ikovnû si poãínal Josef Vojtûch
Tyl‰, narozen˘ 1793, kter˘ zvelebil a
roz‰íﬁil zdûdûnou usedlost. Vedle toho se
vûnoval prÛmyslu plátenickému: skupoval
pﬁízi a dával ji zpracovat u domácích tkalcÛ.
Hotové zboÏí dal bílit a pak je posílal po
formanech do Vídnû a do Prahy. Jeden z
jeho synÛ, Emanuel, byl advokátem v
Opoãnû. Jeho syn, rovnûÏ Emanuel, byl
doktorem práv a profesorem obãanského
práva na ãeské univerzitû v Praze. A pak
je tu Vladislav Josef Tilsch, Hanin
pradûdeãek, narozen˘ 21.bﬁezna 1844. I
ten studoval na gymnáziu v Hradci Králové,
instituci, která hrála tak v˘znamnou roli v
Ïivotû Haniny rodiny. Je i hrdinou lyrické
milostné epizody. Jako student se
zamiloval do Jindﬁi‰ky Macháãkové (ano,
z rodu MacháãkÛ, o kterém jiÏ byla
zmínka). Zápisy v jeho deníku o této lásce
- v dne‰ním vûku minutkov˘ch ukojení zní jako pohádka z neskuteãného svûta.
Vladislav po léta z dálky obdivoval
Jindﬁi‰ku v divadle v její rodinné lóÏi,
jednou ji pﬁes rok nespatﬁil. A kdyÏ (to uÏ
byl právník) se s ní koneãnû osobnû setkal,
napsal do svého deníku: Dnes poprvé
osobnû jsme se seznali, sláva dni tomuto...
Trvalo nûkolik let, neÏ se zasnoubili a
dal‰ích nûkolik let, neÏ se vzali a sv˘m
sÀatkem spojili rodinu Tilschovu s rodinou
Macháãkovou. Vladislavovi a Jindﬁi‰ce
se narodily ãtyﬁi dûti, z nichÏ nejstar‰í
Marie je Haninou babiãkou.
Také Macháãkové jsou star˘ selsk˘ rod,
a to z Radotína u Prahy, kde Vojtûch
Macháãek byl roku 1790 velkou vût‰inou
zvolen za obecního rychtáﬁe. Jeho vnuk,
Josef Macháãek, byl roku 1848 zvolen za
libereck˘ vikariát poslancem do ãeského
snûmu. Zúãastnil se svatodu‰ních bouﬁí,
byl zatãen a asi ãtvrt roku vûznûn. V
zápisech ve zbraslavské farní pamûtní
knize (autor zápisu na Macháãka a
rebelanty zﬁejmû nedrÏel) ãteme: V
Radotínû vynikal jist˘ Josef Macháãek,
sedlák z ã.6, st˘kal se s rebelanty, a
Fastrem. Nepﬁíznivû proti vládû mluvil, ve
Zbraslavi v hospodû ã.25 si dovolil povstati
proti podobiznû Ferdinanda I. a vysloviti,
poãkej pane císaﬁi - republika b˘ti musí.
Kdyby jenom to! Ale kdyÏ 12.ãervna
vypukla v Praze revoluce, Josef Macháãek
s dvûma ÏebﬁiÀáky se svou sbûﬁí pﬁijel do
Zbraslavi a vrchního úﬁedníka Hrdliãku
donutil, aby mu vydal 100 zlat˘ch, aby
mohli povstalcÛm praÏsk˘m ku pomoci
pﬁijíti. Podle farního zápisu chtûl b˘t
ãesk˘m králem, coÏ se neshoduje s jeho
provoláním, Ïe republika b˘ti musí.
Nedopadlo to dobﬁe. Po revoluci byl pûti
husary odveden do Prahy a na ãas
uvûznûn. Farní zápis konãí: ... zasluhoval
tak jako Arnold, Sabina atd. uvûznûn
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zÛstati, neÏ úﬁední vysvûdãení od zbrasl.
vrchního Hrdliãky, jsa s ním v dalekém
pﬁíbuzenstvu, jej z tûch nesnázích
osvobodilo. Ono to samozﬁejmû bylo
v‰ecko daleko komplikovanûj‰í. Vítûz nad
rebelanty, polní mar‰álek kníÏe
Windischgrätz, vyhlásil nad Prahou stav
obleÏení a vytvoﬁil komisi na vy‰etﬁování
zatãen˘ch povstalcÛ, mezi nimi Josefa
Macháãka (vûznûného v donucovací
pracovnû na Hradãanech), kter˘ byl
obvinûn, Ïe pobuﬁoval sedláky v blízkém
okolí Prahy k v˘pravû na pomoc
povstalcÛm, zúãastnil se plenûní státních
pracháren a prohla‰oval pﬁi tom, Ïe jde o
to, aby byl sesazen císaﬁ a zﬁízena
republika. Nakonec, na nátlak mnoh˘ch
poslancÛ (vãetnû dr. Riegra), byla z
popudu samotného Bacha(!) komise
zru‰ena a císaﬁ vût‰inû (vãetnû Macháãka)
udûlil amnestii. I kdyÏ revoluãní rok 1848
zdaleka nesplnil oãekávání rebelantÛ,
pﬁinesl jeden podstatn˘ úspûch:
osvobození sedlákÛ od poddanství. A
rebelant Macháãek se dal do
cukrovarnictví. Celé rodinné jmûní
investoval do postavení cukrovaru a aby
si zajistil dostatek ﬁepy, najal se sv˘m
spoleãníkem nûkolik dvorÛ. Cestami do
ciziny (roku 1862 napﬁíklad s dr.
Franti‰kem Ladislavem Riegrem nav‰tívil
svûtovou v˘stavu v Lond˘nû), získal ‰ir‰í
rozhled i inspiraci v podnikání. S Riegrem
se rovnûÏ zúãastnil audience u císaﬁe
Franti‰ka I. (podivuhodná transformace
republikánského rebelanta), pﬁi níÏ Ïádali
povolení vydávat ãesk˘ politick˘ deník. To
se sice hned nepovedlo, ale jejich akce
pﬁipravila pÛdu k zaloÏení Národních listÛ.
Pﬁí‰tím krokem v Macháãkovû kariéﬁe bylo
zvolení za poslance do ãeského snûmu,
odkud byl vyslán do Vídnû na ﬁí‰skou
radu. Dlouho se ve Vídni neohﬁál. V ãervnu
1863 spolu s Riegrem, Bauberem, Zátkou
a jin˘mi podepsal slavnostní “ohraÏení”
proti únorové ústavû, která po jejich soudu
nedbala historick˘ch práv a státoprávních
pomûrÛ v ãesk˘ch zemích a nakonec s
vût‰inou ãesk˘ch poslancÛ ﬁí‰skou radu
opustil. Byli vyzváni k návratu a kdyÏ se
odmítli vrátit, byli zbaveni mandátÛ.
Macháãek také podepsal památnou
deklaraci z 22. srpna 1868, v níÏ ãe‰tí
poslanci odporují zavedení dualismu, kter˘
ze západní polovice utváﬁel stát nov˘, ve
kterém by ãesk˘ stát právnû zanikl.
Najdeme ho v‰ude, kde se dûlo nûco pro
národ v˘znamného: byl ãlenem v˘boru
pro zﬁízení Národního divadla a
spoluzakladatelem nebo ãlenem
praÏského Hlaholu, Sokola a Umûlecké
besedy. Mûl povûst v˘borného lovce, byl
oblíben˘ spoleãník a rád zpíval
vlastenecké a národní písnû. Se svojí
Ïenou Marií, roz. Sklenáﬁovou, mûl deset
dûtí, z nichÏ vût‰ina zemﬁela v mladém
vûku, vãetnû syna Karla, jímÏ MacháãkÛv
rod vymﬁel po meãi. Stejnû jako jejich
rodiãe, zemﬁely na “ochrnutí plic”
(pravdûpodobnû tuberkulóza). Nejstar‰í
dcery se jmenovaly Marie Terezie a
Terezie Marie, do níÏ se zamiloval Jan
Neruda. Obû se se sv˘mi rodiãi pilnû
úãastnily spoleãenského Ïivota: kdyÏ byl
1. ãervna 1862 slavnostnû zasvûcen první
sokolsk˘ prapor praÏské jednoty podle
návrhu Josefa Mánesa, sestry
Macháãkové byly druÏiãkami (Karolina
Svûtlá byla kmotrou praporu, kmotﬁenkami
byly mimo jiné Kateﬁina Fügnerová a Marie
Riegrová), téhoÏ dne odpoledne se
zúãastnily první sokolské veselice v Michli
a brzy po té vítaly na zámku ve Dvoﬁe
Královém sokolsk˘ v˘let chlebem a solí.
Pﬁi slavnosti na oslavu tﬁíst˘ch

History
Shakespearov˘ch narozenin poﬁádané
Umûleckou besedou 23. dubna 1864 obû
dûvãata se zúãastnila alegorického
prÛvodu dvou set osob jako Sebastian a
Viola z Veãera Tﬁíkrálového. Divadelní
ﬁeditel Thomé o nich ﬁekl: Aã jsem u
divadla zestárnul, nevidûl jsem je‰tû tolik
pÛvabu a tolik podobnosti zároveÀ. Kdyby
byl tato dvû dvojãata znal Shakespeare,
pak bych pochopil, proã napsal Veãer
tﬁíkrálov˘. Bedﬁich Smetana, kter˘ se
zúãastnil besedy zpûváckého spolku
Slavo‰e v Berounû v létû roku 1862, byl
se skupinou asi patnácti osob (vãetnû
kníÏete a knûÏny Taxis) ubytován v
blízk˘ch Králov˘ch Dvorech u pana
Macháãka, velkostatkáﬁe a poslance u
ﬁí‰ského snûmu. I kdyÏ se - jak Bedﬁich
Smetana pí‰e - jídel zúãastnilo asi 24
osob, místa bylo dost, neb co pan
Macháãek bydlí, jest to velk˘ zámek, on
má mimo toho dva dvory a jednu továrnu
... já mÛÏu ﬁíci, Ïe jsem uÏ léta BÛh ví kolik
tak vesele a rozmanitû se nebavil jako
tam u té v‰í cti hodné rodiny.
Smutnû krásná a bolavá je milostná
epizoda mezi Terezií Marií a Janem
Nerudou, kter˘ se nauãil obû skoro k
nepoznání podobné sestry rozeznávat,
neboÈ Terezie Marie (“Rézinka”) mu byla
milej‰í o celé milování. PonûvadÏ v jejich
dobû nebylo snadné pro mladého muÏe
se pﬁiblíÏit k své milované (a o to obtíÏnûj‰í
v pﬁípadû mladého svobodomyslného
novináﬁe a dcery konzervativního
prÛmyslníka), posílal Neruda své dopisy a
básnû své Rézince prostﬁednictvím
hereãky Ot˘lie Malé (pozdûji provdané
Sklenáﬁové). Rézinka Nerudovu lásku
opûtovala - poslala mu dopis, fotografii a
vy‰ívanou mapu. Mûli se sejít na Národní
besedû 6. února 1865. Nese‰li - Rézinka
onemocnûla a Neruda celou plesovou
noc strávil sám. Vlastnû se nese‰li nikdy.
Rézinka zemﬁela 9. ﬁíjna 1865. Bylo jí
osmnáct let. U jejího katafalku stáli na
stráÏi sokolové v ãele s Jindﬁichem
Fügnerem. Nerudovy dopisy a básnû
Rézince byly nûkolikrát vydány, mimo jiné
Albertem PraÏákem v roce 1941. Arne
Novák napsal o Nerudov˘ch dopisech: V
diskrétní ‰edivé mapû stﬁíbrného pﬁísvitu,
svázané such˘m chﬁestiv˘m l˘kem,
uvûznûn jest sen opu‰tûného a hrdého
srdce. Sen sladk˘ a mdl˘ jako vÛnû
zvadlého luãního kvítí, hozeného pﬁed léty
mezi listy knihy; sen marn˘ a
melancholick˘ jako dÛvûrná zvûst o
touÏebné mdlobû jarních podveãerÛ kdysi
dávno, pﬁed pÛlstoletím... Milostná
korespondence dvou stínÛ, jichÏ ruce
klesly bezmocnû k bokÛm pﬁed prvním
objetím; po‰etilé ‰eptání nûÏn˘ch slibÛ a
plach˘ch nadûjí, které tak rychle
dementovala nemoc a smrt; naivní a
dÛvûﬁivá píseÀ Ïivota a ‰tûstí, kterou na
okamÏik zapûl básník misantropick˘ a
ironick˘. Jan Neruda napsal o Macháãkovû
rodinû: Ta rodina byla nejskvûlej‰ím
bodem ãeského spoleãenského Ïivota v
prvních letech ‰edesát˘ch. Na ni jsme byli
v‰ichni hrdi, bylaÈ elegantní representací
na‰eho ãe‰ství... Co v té rodinû muÏ, to
ko‰at˘, siln˘ doubec, co Ïena, to zjev
ãarovn˘... A o krásn˘ch, pﬁedãasnû
zemﬁel˘ch dvojãatech napsal: Co as
zÛstavily nevyplnûné touhy v muÏsk˘ch
srdcích a kolik tu as zbylo vdovcÛ, jiÏ se
zasnoubili s pouhou nadûjí. Z dûtí Josefa
a Marie Macháãkov˘ch mûla potomstvo
jen sestra dvojãat Jindﬁi‰ka, do níÏ se tak
blouznivû zamiloval právník Vladislav
Tilsch.
(Pokraãování pﬁí‰tû)
Josef âermák
***
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Z nedávné v˘stavy v Loop Gallery:
Mirákl (detail) - Kevin

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063; FAX (416) 530-0069

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

Slovenské pivo
ZLAT¯ BAÎANT
je opût k dostání v Liquor Stores

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789
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âESKÁ LAKROSOVÁ REPREZENTACE ZAHAJUJE P¤ÍPRAVU NA MISTROVSTVÍ SVÉTA
âesk˘ národní lakrosov˘ t˘m zahájil svou
pﬁípravu na Mistrovství svûta, které bude
od 13. do 22. ãervence 2006 hostit London
v kanadském Ontariu. Na ãtyﬁi desítky
hráãÛ ‰ir‰ího v˘bûru zaãínají se zimním
tréninkem, zamûﬁen˘m hlavnû na
fyzickou pﬁípravu. Zhruba od bﬁezna pak
pﬁibude intenzivní pﬁíprava herní.
Jádro t˘mu vedeného hlavním trenérem
Jiﬁím Mikulkou, kter˘ je sám jedním z
nejzku‰enûj‰ích ãesk˘ch hráãÛ, tvoﬁí
lakrosisté ze tﬁí ‰piãkov˘ch klubÛ: LC
JiÏní Mûsto, LCC Sokol Radotín a TJ
Male‰ice. Jedná se i o úãasti nûkolika
hráãÛ ãeského pÛvodu ze zámoﬁí.
Pravidla Mezinárodní lakrosové federace
(ILF) umoÏÀují hrát za národní t˘m
hráãÛm, jejichÏ prarodiã pochází ze zemû,
za niÏ hráã nastoupí. Od zapojení tûchto

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

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta
Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,
poistenie, nájom auta
preklady
Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

„krajánkÛ“ si vedení t˘mu slibuje jednak
v˘razné posílení t˘mu a jednak vytvoﬁení
zdravé konkurence v muÏstvu a motivace
pro dal‰í hráãe.
Lakros zaÏívá v posledních letech velk˘
boom. Na posledním MS v roce 2002
bojovalo patnáct t˘mÛ (âR skonãila
desátá), na nadcházejícím ‰ampionátu v
Londonu se poãítá s úãastí minimálnû
dvaceti národních reprezentací. T˘my
jsou rozdûleny do tﬁí v˘konnostních
úrovní. V elitní (modré) skupinû se
stﬁetnou USA, Kanada, Irokézové,
Austrálie, Japonsko a Anglie. V tuto chvíli
jsou dal‰í t˘my rozdûleny do dvou
rovnocenn˘ch skupin - ãervené a
oranÏové. âR je nyní v oranÏové skupinû
spolu s Nûmeckem, Walesem, Nov˘m
Zélandem, Itálií a Hongkongem.
„Rozvojové“ zemû se utkají v nejniÏ‰í
zelené skupinû. Po odehrání zápasÛ ve
skupinách se t˘my stﬁetnou v prolínací
ãásti turnaje. Nejvût‰ími soupeﬁi a
konkurenty ãeské reprezentace jsou dal‰í
evropské t˘my, pﬁedev‰ím Nûmecko,
Skotsko a ·védsko. Ambicí ãeské
reprezentace je dosáhnout co nejlep‰ího
umístûní v základní skupinû, vybojovat
úãast v play-off turnaje a v ní sehrát
vyrovnané zápasy se slab‰ími t˘my elitní
skupiny, zejména s Anglií. S pﬁihlédnutím
ke kvalitû t˘mÛ elitní skupiny, tvoﬁen˘ch
z velké ãásti profesionálními a
univerzitními hráãi, bude velk˘m
úspûchem celkové ‰esté místo.
Zatímco v Kanadû je lakros jedním z
nejpopulárnûj‰ích sportÛ, v âesku zatím
zdaleka není masovou záleÏitostí.
Nicménû bûhem posledních asi pûti let
povûdomí o této rychlé a divácky atraktivní
hﬁe v˘raznû vzrostlo, zejména díky
Mistrovství Evropy, které se konalo vloni
v Praze a kterého se zúãastnil rekordní
poãet dvanácti muÏsk˘ch a osmi
Ïensk˘ch t˘mÛ. Také dva tradiãní

Jarní a letní v˘prodej 2006 uÏ od:
Praha - $589.00 + $155.00 tax
Bratislava - $589.00 + $219.00 tax
Ko‰ice - $589.00 + $229.00 tax
ViedeÀ - $558.00 + $150.00 tax
ParíÏ - $598.00 + $156.00 tax
Rím- $658.00 + $222.57 tax
Air Canada, Lufthansa, Austria Airlines, Czech Airlines, Alitalia, Air France
ont.reg.#2631380

mezinárodní turnaje si jiÏ dokázaly
vydob˘t své místo jak v kalendáﬁi
evropsk˘ch lakrosistÛ, tak ve
zpravodajsk˘ch relacích hlavních médií.
Zatímco fieldlakrosov˘ Prague Cup
poﬁádan˘ v ãervenci je pﬁíleÏitostí hlavnû
pro mladé hráãe a hráãky, na
boxlakrosov˘
Memoriál
Ale‰e
Hﬁebeského, tradiãnû hran˘ o posledním
dubnovém víkendu, se sjíÏdûjí elitní
lakrosisté nejen z Evropy, ale i z USA a
pﬁí‰tí rok snad dorazí i kanadsk˘ t˘m.
âe‰tí lakrosisté doufají, Ïe se jim podaﬁí
vystoupit ze stínu „velk˘ch“ sportÛ, jako
jsou fotbal a hokej. Právû podobnost
boxlakrosu a hokeje by tomu mohla
napomoci. Zatímco v Kanadû si hokej a
boxlakros ãásteãnû konkurují (a loÀské
pﬁeru‰ení hokejové NHL pﬁivedlo spoustu
divákÛ do ochozÛ pﬁi zápasech NLL), v
âesku by se naopak lakros mohl stát
vhodn˘m doplÀkov˘m sportem pro
hokejisty, coÏ byla ostatnû i cesta, kterou
se ubíral ve sv˘ch poãátcích kanadsk˘
boxlakros. Díky hokejové tradici je také
âeská republika jedinou evropskou zemí,
kde se pravidelnû hraje boxlakros. V
ostatních státech jednoznaãnû pﬁevaÏuje
fieldlakros, kter˘ je mnohem roz‰íﬁenûj‰í
i v celosvûtovém mûﬁítku a je jedním z
nejdynamiãtûji se rozvíjejících sportÛ
souãasnosti.
Rozvoj lakrosu si vyÏádal i zmûnu pﬁístupu
hráãÛ a t˘mÛ. Rekreaãní sport, kter˘ hrálo
nûkolik desítek lidí víceménû pro svou
zábavu, v souãasnosti prochází pﬁerodem
v regulérní sportovní odvûtví, které je
sice poﬁád zaloÏeno na amatérsk˘ch
sportovcích, av‰ak organizace klubÛ,
soutûÏí a reprezentace uÏ se zaãíná
minimálnû co do nárokÛ na schopnosti a
objem práce manaÏerÛ profesionalizovat.
Samozﬁejmostí zaãíná b˘t spolupráce s
médii, pﬁíprava atraktivních tiskov˘ch a
filmov˘ch v˘stupÛ z turnajÛ, propagace a
také hledání sponzorÛ, které je v‰ak
dosud v ãesk˘ch podmínkách velmi
tvrd˘m oﬁí‰kem. I pﬁes zmínûné zmûny
zatím leÏí témûﬁ celá tíha nákladÛ na
poﬁízení v˘stroje, pronájem sportovi‰È
nebo na úãast na turnajích na bedrech
hráãÛ nebo - u tûch mlad‰ích - jejich
rodiãÛ.
S tímto problémem se pot˘ká i vedení
národního t˘mu. Pﬁi v‰ech velk˘ch

lakrosov˘ch turnajích, kter˘ch se dosud
reprezentace zúãastnila, hradili svou
úãast z velké ãásti sami hráãi a bohuÏel
ﬁada z nich na cestu na MS jednodu‰e
prostﬁedky nemûla. Management
národního t˘mu pro MS 2006 samozﬁejmû
dûlá v‰e pro to, aby tuto situaci zmûnil.
Jeho snahu o získání sponzorÛ podpoﬁila
napﬁíklad i Kanadsko-ãeská obchodní
komora, která pomohla se zprostﬁedkováním kontaktÛ na své ãleny.
âesk˘ svaz muÏského lakrosu má urãitû
co nabídnout a nestojí jen s nataÏenou
dlaní. DÛkazem toho je napﬁíklad
50minutov˘ profesionální filmov˘
dokument z pﬁedchozího ‰ampionátu
dostupn˘ na CD.
Îe o koneãné nominaci budou rozhodovat
herní kvality hráãÛ a nikoliv stav jejich
bankovních kont, zatím sice vedení t˘mu
stoprocentnû zaruãit nemÛÏe, ale ‰ance
je tentokrát vût‰í neÏ kdy jindy.
âesk˘ lakros nyní stojí na dÛleÏitém
rozcestí a snad se koneãnû podaﬁí
prolomit zaãarovan˘ kruh, kdy na masivní
propagaci není dostatek prostﬁedkÛ a
velcí sponzoﬁi váhají prostﬁedky
poskytnout, protoÏe nevidí masivní
propagaci. Úspû‰ná úãast na MS mÛÏe
b˘t impulzem pro dal‰í mnohem rychlej‰í
rozvoj této dynamické hry. Potenciál v
âesku urãitû je. Pro naprostou vût‰inu
ãesk˘ch lakrosistÛ je hra, jíÏ se vûnují,
„srdeãní záleÏitostí“ a pro její rozvoj jsou
schopni udûlat témûﬁ nemoÏné.
Kontakt pro bliÏ‰í informace: Ondﬁej MikamanaÏer ãeského národního lakrosového
t˘mu pro MS 2006
tel.: +420 606 615 911
e-mail: omika@lacrosse.cz
www.lacrosse.cz
Lakros je pÛvodnû hra severoamerick˘ch
IndiánÛ. Cílem je vstﬁelit pomocí hole s
vypleten˘m okem gól soupeﬁi. Moderní
muÏsk˘ lakros je rychl˘ kontaktní sport,
divácky velmi atraktivní.
Fieldlakros (field-lacrosse) hraje 9 hráãÛ
a brankáﬁ na hﬁi‰ti velikosti fotbalového
na branky 185x185 cm velké. V kaÏdém
okamÏiku hry musí b˘t 3 hráãi na útoãné
a 4 hráãi na obranné polovinû hﬁi‰tû.
Boxlakros (box-lacrosse, indoor
lacrosse) hraje 5 hráãÛ a brankáﬁ na
hﬁi‰ti s mantinely obdobnû jako v hokeji.
T˘m má 30 s na stﬁelu na branku.
***

SLOVAKOTOUR
Je čas zajistit si letní letenky do Evropy!
Zavolejte si o nejlepší ceny!

TIME TO BOOK YOUR SUMMER
HOLIDAY TO EUROPE
CALL FOR THE BEST PRICE.
Zavolejte si o podrobnosti o cenách a jednotlivých letech!
Ont. reg. # 1032252

E-mail: nitratravel@yahoo.ca
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186

662 Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E5

E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4
Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461
Fax: (416) 867-8657
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ÎízeÀ po naftû
Byl bych hroznû rád, kdyby mi tento objev
a zákon nûkdo rozmluvil: ‘âím je lidské
spoleãenství pokroãilej‰í a vyspûlej‰í - tím
jsou v˘stﬁelky (ãi blbost) nûkter˘ch jedincÛ
v˘raznûj‰í, a tím nebezpeãnûj‰í’.
Vzpomínám, Ïe v první obecné jsme si byli
docela rovní, a tato základní rovnost se
diferencovala, jak jsme rozumu nabírali.
Na ‰kolním v˘letû ve ãtvrté tﬁídû jeden
spoluÏák, vyhranûn˘ tﬁídní Èulpas, se ztratil
cestou na Pustevny, hodiny jsme ho
hledali, panãelka ‰ílela, aÏ nakonec se
zjistilo, Ïe se mu nechtûlo stoupat do hor,
tak se vrátil k autobusu, kde objeven ani
nechápal zlost uãitelky a spoluÏákÛ.
Pamatuji si v ‰esté tﬁídû, kdy spoluÏáci
Sroka a Janík se rozhodli vypálit ‰kolu, a
to tím zpÛsobem, Ïe na chlapeckém
záchodû uhasili plamen v plynovém
ohﬁívaãi, na zem postavili zapálenou svíãku
a ve tﬁídû ãekali, aÏ ‰kola vybuchne a
shoﬁí. Na‰tûstí si ‰kolník v‰imnul smradu
plynu, záchod otevﬁel a vyvûtral, svíãku
uhasil a zavolal policii. Policie Ïháﬁe
vypátrala, a protoÏe uÏ dvakrát oba
propadli, mûli 14 let, tak ze ‰koly ode‰li do
‘praktického’ Ïivota. Jak dopadli, nevím.
Ve tﬁídû osmé spoluÏák Motloch natáhnul
pﬁes ‰kolní chodbu silonovou strunu, a
kdyÏ Ïáci po zvonûní vybûhli ze tﬁídy, dva
sI ‰karedû natloukli a Motloch se smál.
(Motloch se pozdûji stal bachaﬁem ve
vûznici na Rudém ﬁíjnu v Heﬁmanicích a
tam proslul sadismem, coÏ mi kdosi
vyprávûl po sametovém pﬁevratu.)
Ale dost vzpomínek ze základní ‰koly,
kdyÏ chci mudrovat o globálním svûtû:
vyspûlá spoleãnost a lidé v ní se stali zcela
závislí na energii, která je podmínkou
vyspûlosti a vyspûlého Ïivota, a nafta se
stala alfou a omegou pokroãilé existence.
A v této pokroãilé realitû je nereálné
hospodaﬁení s energií, které umoÏÀuje, Ïe
naftoví exportéﬁi vytûÏí barel nafty za pût
dolarÛ a prodávají tento barel za ‰edesát.
Venezuelsk˘ Hugo Chavéz, se topí v
petrodolarech a podplácí ty nové, sociální
revolucionáﬁe ve stﬁední Americe, aby se
ohníãky nepokojÛ rozhoﬁely. Bez
nehorázného bohatství plynoucího z
loÏisek nafty by Hugo Chavéz byl dal‰ím
patetick˘m revolucionáﬁem jako Fidél
Castro ãi Che Guevara.
V Íránu si odmysleme pytle penûz, které
platí âíÀané a Evropané íránsk˘m
teokratÛm vládnoucím v Teheránu, a reÏim
by byl smû‰n˘ jako Talibán a nikdo by
nebral váÏnû veliká‰ské prohlá‰ení, Ïe
Írán vymaÏe Izrael z mapy svûta.
V Rusku evropské obavy z pﬁeru‰ení
dodávek nafty a plynu dávají Vladimíru
Putinovi povolenku k naru‰ování ruské
ústavy a právo exportovat nukleární
technologie za dolary do moci-chtivého
Iránu.
A bez neuhasitelné Ïíznû po naftû by se
svût mohl vyprdnout na stﬁedovûkou
Saudskou Arábii, která petrodolary
financuje terorismus a zuﬁivou
antisemitskou a protizápadní propagandu.
Je akorát jediná moÏnost jak kartel naftu
exportujících zemí uzemnit, a to je
alternativní energie k pohonu autodopravy
a k v˘robû elektﬁiny. Není dnes Ïádná
dÛleÏitûj‰í politická otázka, neÏ jak
zabezpeãit energii a nepodporovat
petrodolarama Ïádné pomatené ‰ejky.
Proto jsem volil konzervativce, protoÏe
ve svém programu slíbili, Ïe v‰echny
peníze urãené na stavbu nov˘ch
komunikací pﬁevedou na v˘voj a zavedení
alternativní energie do automobilismu a
energetiky.
Ross Firla-Sudbury
**

S Moskalykem se louãili
celebrity i ãetníci
Se zesnul˘m reÏisérem Antonínem Moskalykem
se v sobotu do praÏského krematoria ve Stra‰nicích
pﬁi‰la rozlouãit rodina, pﬁátelé i ﬁada filmov˘ch
osobností. Pﬁi obﬁadu drÏeli ãestnou stráÏ muÏi v
uniformách ãetníkÛ, kteﬁí pﬁipomínali MoskalykÛv
seriál âetnické humoresky.
Pûtasedmdesátilet˘ Moskalyk zemﬁel minul˘
t˘den v brnûnském Masarykovû onkologickém
ústavu. V Brnû se poslední rozlouãení uskuteãnilo
jiÏ v pátek v kostele u svatého Jakuba.
Herec Petr Kostka na Moskalyka vzpomínal
jako na “pracanta” a dobrého reÏiséra, kter˘ mûl
rád herce. Krátce hovoﬁila i hereãka Libu‰e
·afránková, která ztvárnila Barunku v
Moskalykovû televizním filmu Babiãka.Slova se
ujal i Tomá‰ Töpfer, kter˘ hraje v âetnick˘ch
humoreskách ‰éfa brnûnské pátrací stanice.
Na smuteãní obﬁad pﬁi‰lo mnoho lidí z filmové
branÏe. Byla tam spousta hercÛ, napﬁíklad Ivan
Trojan, kter˘ je jedním z hrdinÛ âetnick˘ch
humoresek, dále Ludûk Munzar, Jiﬁina Bohdalová,
Simona Sta‰ová, Viktor Preiss nebo Václav
Postráneck˘.
idnes

Oznámení ãeské koordinaãní kanceláﬁe v Torontu.
âe‰i a Slováci, kteﬁí získali obãanství Spojen˘ch státÛ ztratili tím okamÏikem
pÛvodní ãeskoslovenské obãanství.
âeskoslovensk˘ stát toho vyuÏil a vylouãil v‰echny své b˘valé obãany, kteﬁí nemûli
obãanství mezi dubnem a listopadem 1991 z moÏnosti poÏádat o navrácení jejich
majetkÛ.
V˘bor Spojen˘ch národÛ pro lidská práva oznaãuje toto jednání za diskriminaci,
která je zakázaná Mezinárodním paktem o obãansk˘ch a politick˘ch právech, kter˘
âeskoslovensko ratifikovalo v roce 1975.
âeská koordinaãní kanceláﬁ vyz˘vá v‰echny âechy a Slováky, kteﬁí následkem této
diskriminace zatím nemohli o svÛj majetek poÏádat, aby se pﬁihlásili o pomoc.
PomÛÏeme kaÏdému zdarma vypracovat a podat stíÏnost k v˘boru Spojen˘ch
národÛ. Tento v˘bor zpravidla vyhoví stûÏovatelÛm a vyzve stát, aby se s Ïadatelem
vyrovnal.
ObraÈte se na nás písemnû, telefonicky nebo e-mailem.

Czech Coordinating Office,
Jan Sammer, Secretary,
1103-100 Antibes Drive,
Toronto, Ontario, Canada M2R 3N1
Tel. 416-665-7324
jan.sammer@sympatico.ca
1604-5
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NHL
Toronto pokraãovalo
v ãerné sérii
Toronto-Buffalo 4:8 (1:2, 3:3, 0:3)
Branky: 5. Steen 12 (Wellwood, Sundin) pﬁesilovka,
29: Steen 13 (Wellwood, Kaberle) pﬁesilovka, 34.
Ponikarovskij 12 (Antropov, Klee), 37. Chavanov 4
(Kilger, Sundin) v oslabení - 13. Hecht 13 (Gaustad,
Afinogenov), 19. Roy 5 (Afinogenov, McKee), 24.
Campbell 8 (Drury, Pominville), 24. Vanek 14, 34.
Pominville 10, 47. Drury 17 (Kotalík, Campbell), 53.
Vanek 15 (Hecht, Fitzpatrick) 60. McKee 4 v
oslabení, do prázdné branky. Stﬁely na branku:
37:32. Pﬁesilovky: 8:8. VyuÏití: 2:3. Diváci: 19477.
Po slibném zaãátku, kdy se Maple Leafs dostali do
vedení, byli to hosté, kteﬁí pﬁevzali taktovku a na
zaãátku druhé tﬁetiny jiÏ vedli 4:1. Po v˘mûnû
brankáﬁÛ, se Toronto dostalo opût do tempa a
sníÏilo dvakrát na rozdíl jediné branky. Místo
závûreãného náporu v‰ak do‰lo k útlumu, kter˘
Sabers opût trestali a teãku za utkáním udûlal do
prázdné branky McKee v poslední sekundû zápasu.
Po zápase jsme se nejprve zeptali Ale‰e Kotalíka,
jestli dvanáct branek není pﬁíli‰ mnoho na zápas v
NHL.
AK: KaÏdé utkání je jiné a my jsme vûdûli Ïe Maple
Leafs mají problémy. Podaﬁilo se nám utéct na
rozdíl tﬁí branek. Pak jsme pro zmûnu inkasovali,
ale dobré bylo, Ïe jsme se nezaãali strachovat o
v˘sledek a hráli stále svou hru. O utkání rozhodl
pát˘ gól, kdy jsme opût Torontu utekli.

Kotalík v souboji s Chavanovem
ABE: Jak to vypadalo se statistikami?
AK: Pro mne to není dÛleÏité, pﬁipsal jsem si jeden
bod za asistenci pﬁi Druryho brance. Jsem rád, Ïe
jsme tento dÛleÏit˘ zápas vyhráli. Zatím jsem
spokojen. Chybí mi jeden gól do dvacetigólové
hranice, coÏ bylo m˘m cílem. Dal‰ím cílem bylo
dostat se na olympiádu a to se mi nepodaﬁilo. Chci
se soustﬁedit na v˘kon muÏstva. Dostat se koneãnû
do play-offs.
ABE: V posledním utkání s Rangers jsi vstﬁelil
vítûznou branku. Jsou zápasy s Rangers nûco
jako derby?
AK: Hrát v Madison Square Garden je vÏdycky
záÏitkem a je to nûco zvlá‰tního, ale jako derby
povaÏuji zápas s Torontem. Zápasy s Rangers jsou
sledované doma a proto jsem rád, kdyÏ se mi zápas
podaﬁí.
ABE: Jak je dÛleÏitá olympijská pﬁestávka?
AK: Je to pﬁíjemné, tûch zápasÛ je skuteãnû mnoho
a ãlovûk se mÛÏe zregenerovat. Navíc si trochu
vyãistíme hlavy. Po pﬁestávce se uÏ body budou
tûÏko honit. Navíc potom bude velice tûÏké vyhrávat
jednotlivé zápasy.
ABE: Jak se dobré v˘kony odrazily na
náv‰tûvách v Buffalu?
AK: Mûli jsme nûkolik vyprodan˘ch zápasÛ. Lidi to
oceÀují. Doufejme, Ïe na‰e v˘kony budou takové,
Ïe lidi budou chodit stále. Dovedu si pﬁedstavit, jak
mûsto oÏije, jestliÏe se tam bude hrát Stanley Cup.
***

Kanadsk˘ souboj o play-offs
Toronto-Montreal 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)
Branky: 12. Tucker 19 (Allison, Sundin) pﬁesilovka,
40. Chavanov 5 (Kaberle, Allison), 56. Klee 3
(Kilger) - 22. Kovalûv 11 (Koivu, Bulis), 51 Koivu 13
(Higgins, Rivet), 52. Bulis 13 (Plekanec), 62. Koivu
14 (Kovalûv 22, Souray) pﬁesilovka. Stﬁely na
branku: 24:20. Pﬁesilovky: 4:5. VyuÏití: 1:1.
Diváci: 19541.
V dramatickém „existenãním“ utkání patﬁila první
tﬁetina domácím a ujali se brankou uzdraveného
Tuckera vedení 1:0. Tento stav vydrÏel do zaãátku
druhé tﬁetiny, kdy Kovalûv z pravé strany po ledû
pﬁekonal, jinak v˘borného Telqvista. V závûru druhé
tﬁetiny si montrealská obrana dala vlastní gól. Podle
pravidel NHL v‰ak byla branka pﬁipsána
Chvanovovi. ·ok pro Leafs pﬁi‰el v polovinû tﬁetí
tﬁetiny. Nejprve Koivu vyrovnal a v zápûtí Telqvist
zazmatkoval za brankou, k puku se dostal Tomá‰
Plekanec, nahrál Janu Bulisovi a ten dostal poprvé
Montreal do vedení. Domácí v‰ak hnaní dopﬁedu
publikem zatlaãili Canadiens do obrany a Klee ãtyﬁi
minuty pﬁed koncem vyrovnal. V prodlouÏení ‰el na
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trestnou lavici Chavanov a po tﬁinácti sekundách
Koivu rozhodl utkání.
Po zápase jsme se zeptali autora jednoho gólu a
jedné asistence Jana Bulise, jak vlastnû k té tﬁetí
brance do‰lo.
JB: Telqvist si to zavaﬁil za brankou, nahrál Tomá‰i
Plekancovi, ten mi nahrál a já to poslal do branky.
Byla to torontská chyba, kterou jsme potrestali.
ABE: Dnes branka a asistence, ale tento t˘den
v jednom utkání ãtyﬁi branky, mohl bys nûco ﬁíci
o tomto utkání?
JB: Bylo to ve Philadelphii a byl to super zápas.
Byly to ke v‰emu je‰tû dobré stﬁely a díky tomu
jsme vyhráli po dvou prohrách. TakÏe to pﬁi‰lo v
prav˘ okamÏik.
ABE: Jak hodnotí‰ dne‰ní zápas?
JB: Po dvou tﬁetinách jsme prohrávali, ale hráli
jsme pak na tﬁi útoãné ﬁady a podaﬁilo se nám to
otoãit. Dne‰ní vítûzství povzbudí a pojedeme
pozitivní domÛ.
ABE: Jaké máte vyhlídky pro play-offs?
JB: Letos to bude hodnû napínavé, rozhoduje tam
pouze rozdíl nûkolika bodÛ, ale my máme dva
zápasy k dobru. Nejsme na tom nejhÛﬁe, ale v
posledních deseti zápasech jsme se trápili.
Potﬁebovali bychom udûlat pár bodÛ doma, ale
zb˘vá je‰tû tﬁicet zápasÛ. Je pﬁíli‰ brzy na to myslet.
ABE: Ve va‰í divizi je nejlep‰í Ottawa, v ãem je
její síla?
JB: Je to ofenzívní t˘m a mají nejlep‰í útoãnou ﬁadu
v NHL. Základ je v brance a kdyÏ jim Ha‰ek
zachytá, tak jsou skuteãnû k neporaÏení.
ABE: Dal‰í vynikající t˘m bez hvûzd je Buffalo…
JB: Po slab‰ím zaãátku, teì jedou. Vût‰inou to
není o hvûzdách, ale o tom, jak ten t˘m funguje
dohromady.
ABE: V ãem je síla Montrealu a kde je slabina
muÏstva?
JB: Síla je hlavnû v rychlosti. Nemáme velké
útoãníky, je zde hodnû EvropanÛ. Slabina je v
obranû. Brankáﬁ mûl také velké problémy. KdyÏ se
dostane do staré formy, tak bychom nemûli mít
problémy. Navíc Koivu a Kovalûv jsou skuteãnû
superhvûzdy. Ti by vynikali v kaÏdém t˘mu, nejen
u nás. V dne‰ním utkání si rozumûli a táhli
dohromady, coÏ bylo dobré.
ABE: V ãem se li‰í tvoje úloha, Radka Bonka a
Tomá‰e Plekance?
JB: Teì nikdo neví, jaké má úkoly. Poﬁád se tu
míchá se sestavou. Radek hraje defenzívu. Hlavnû
oslabení. Zatímco já a Tomá‰ Plekanec máme na
starosti ofenzívu.
ABE: Po tom ãtyﬁgólovém zápase dostává‰
více ãasu na ledû?
JB: Nov˘ trenér se snaÏí pouÏívat v‰ech ãtyﬁ
útoãn˘ch ﬁad, takÏe máme skoro v‰ichni stejnû
ãasu na ledû.
ABE: Jak se tû‰í‰ na olympiádu?
JB: Bude to zajímavé. Máme dobr˘ t˘m a pokud
zachytají brankáﬁi, mûli bychom jít daleko.
ABE: Bude to tvÛj Ïivotní turnaj?
JB: Urãitû. Za národní muÏstvo jsem hrál pouze na
·védsk˘ch hrách. TakÏe to bude nejvût‰í turnaj.
Moc se na to tû‰ím.
ABE: Pﬁeji tobû i celému ãeskému národnímu
muÏstvu hodnû úspûchÛ na OH.
JB: Dûkuji, budeme to potﬁebovat.
***

Mariána Hossu prehra
v Toronte mimoriadne mrzí
Toronto-Atlanta 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Góly: 34. Ponikarovskij 15, 37. Tucker 22 (Allison,
Sundin) pﬁesilovka, 44. Wellwood 9 (Steen,
Kronvall), 58. McCabe 16 (Steen, Domi) - 41.
Hossa 28 (Kovalãuk, Modr˘) pﬁesilovka. Strely na
bránu: 28:34. Presilovky: 5:5. VyuÏitie: 1:1.
Diváci: 19427.
V stretnutí Toronto - Atlanta (4:1) vydrÏal bezgólov˘
stav aÏ do 34. min, keì sa domáci ujali vedenia. O
tri minúty bolo 2:0, medzi hráãmi Toronta zavládlo
uspokojenie. Predãasne. Marián Hossa zníÏil v
prvej minúte závereãnej tretiny. Nádeje Atlanty

MariÁn Hossa

pochovali góly Wellwooda a v závere McCabeho.
Hossa priznal, Ïe ich prehra poriadne ‰krie. “Bolo
to pre nás veºmi dôleÏité stretnutie. Chceli sme
vyhraÈ, aby sme sa k Torontu priblíÏili (po utorku
majú Maple Leafs pred Thrashers päÈbodov˘
náskok, pozn. Sme.). Îiaº, chyby nás pripravili o
lep‰í v˘sledok.” Prvá pol hodina sa hrala bez gólov,
prevládal vyslovene obrann˘ hokej. “Obom tímom
i‰lo o veºa. Potom pri‰li nejaké vylúãenia, hra sa
otvorila a góly zaãali padaÈ.” Zrodil sa aj jedin˘
atlantsk˘. “Na gól mi prihrával Kovaºãuk, vystrelil
som z pravej strany ‰vihom.”
Nasledujúce dni budú pre nominovan˘ch hráãov
na ZOH mimoriadne nároãné. “Hráme e‰te vo
‰tvrtok v Ottawe a posledné stretnutie pred
preru‰ením v sobotu 11. februára v Montreale, po
Àom sa vrátime do Atlanty a na druh˘ deÀ letíme do
Turína. V stredu 15. nás ãaká prv˘ zápas
olympijského turnaja proti Rusku. Aklimatizácia
bude problematická. Musíme sa r˘chlo
zregenerovaÈ a daÈ dohromady s tímom.” Hossa sa
rozhovoril aj o ‰anciach Slovenska. “Máme kvalitné
muÏstvo. Brankári nepatria do absolútnej svetovej
‰piãky, musíme byÈ veºmi pozorní v defenzíve.”
Pro Sme a Satellite ALE· B¤EZINA, Toronto
***

âeská hokejová extraliga
44. kolo: Tﬁinec-Kladno 5:2, VsetínPardubice 5:2, K. Vary-Vítkovice 2:5,
Litvínov-PlzeÀ 5:4, Budûjovice-Sparta 3:4
v prodl., Slavia-Zlín 4:1, Liberec-Znojmo
3:1.
45. kolo: Liberec-Pardubice 7:1. ZlínBudûjovice 1:1, Vítkovice-Slavia 2:7,
Sparta-Tﬁinec 4:0, Znojmo-Litvínov 3:1,
PlzeÀ-K. Vary 3:4, Kladno-Vsetín 1:2 v
prodl.
46. kolo: Tﬁinec-Znojmo 4:3, Vsetín-PlzeÀ
4:1, Budûjovice-Slavia 3:1, K. Vary-Zlín
4:1, Litvínov-Kladno 4:1, LiberecVítkovice 4:2, Sparta-Pardubice 7:5.
47. kolo: Zlín-Litvínov 1:0, VítkoviceBudûjovice 1:2, PlzeÀ-Liberec 2:3,
Kladno-Sparta 1:3, Znojmo-Vsetín 2:0,
Pardubice-Tﬁinec 2:3, Slavia-K. Vary 4:0.
48. kolo: Tﬁinec-PlzeÀ 3:2, Liberec-Slavia
1:0, Vsetín-Zlín 1:6, Pardubice-Kladno
6:1, Sparta-Znojmo 3:4, K. VaryBudûjovice 2:3, Litvínov-Vítkovice 3:5.
Tabulka
1. Slavia
2. Liberec
3. Zlín
4. Vítkovice
5. Znojmo
6. Budûjovice
7. Sparta
8. Tﬁinec
9. Pardubice
10. K. Vary
11. PlzeÀ
12. Litvínov
13. Kladno
14. Vsetín

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

154:98
141:86
105:90
137:115
103:101
107:107
142:125
122:129
120:123
105:123
121:128
104:128
107:147
73:141

97
97
83
77
74
73
72
71
68
61
56
53
53
30

Slovenská hokejová
extraliga
47. kolo: Îilina-Slovan 4:1, Nitra-L.
Mikulá‰ 9:3, Trenãín-Martin 1:3, ZvolenSkalica 2:3, Poprad-Ko‰ice 4:1.
48. kolo: Slovan-Zvolen 4:5, SkalicaTrenãín 3:1, Martin-Nitra 5:1, L. Mikulá‰Poprad 2:2, Ko‰ice-Îilina 5:1,
49. kolo: Ko‰ice-Slovan 4:3, Îilina-L.
Mikulá‰ 9:0, Poprad-Martin 3:2, NitraSkalica 3:2, Trenãí-Zvolen 2:4.
50. kolo: Slovan-Trenãín 3:0, ZvolenNitra 6:3, Skalica-Poprad 4:3, MartinÎilina 1:4, L. Mikulá‰-Ko‰ice 3:3.
51. kolo: Nitra-Trenãín 4:2, Ko‰ice-Martin
2:1 po predl., Îilina-Skalica 2:1, PopradZvolen 4:6, L. Mikulá‰-Slovan 2:3.
Tabuºka
1. Nitra
2. Ko‰ice
3. Poprad
4.Trenãín
5 Îilina
6. Slovan
7. Zvolen
8. Skalica
9. Martin
10. L. Mikulá‰

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

153:114
149:108
124:109
105:91
130:112
141:148
130:133
121:126
112:156
97:165

93
88
80
80
77
76
72
67
42
40

Anketa
Poslední otázka znûla: Jak se umístí
letos ãe‰tí hokejisté na olympiádû v
Turínu a fotbalisté na MS v Nûmecku?
Vût‰ina ãtenáﬁÛ oãekává, Ïe âe‰tí
hokejisté pﬁivezou bronzové medaile,
Slovensko pak bude páté. Na MS v
kopané se oãekává postup ze skupiny,
ale to bude v‰e.
Zde jsou odpovûdi, které jsme dostali emailem pﬁed zahájením OH:
Jana a Ivan Berkovi, Kanada: Podle
na‰eho názoru se âe‰i umístí na 1.
místû v hokeji na Olympiádû v Turínu a
fotbalisté na 1. místû v Nûmecku.
Miloslav Bonner, Praha: Já stra‰nû
nerad tipují, ale kdyÏ uÏ tak uÏ: Hokej na
Olympiádû 2006: âe‰i budou hrát
semifinále a vypadnou, budou hrát o
bronz a prohrají na penalty, takÏe 4.
místo!!!! Slováci vypadnou ve
ãtvrtfinále!!!! Fotbal na MS 2006:
Postoupíme ze skupiny, ale to bude v‰e,
potom hned vypadneme!!!! Prostû Ïádn˘
¤ím 1934, ani Chile 1962, ale ani Itálie
1990!!!!
Jaroslav Kirchner, Praha: âe‰i v
Turí*nu skonãí* na 3. místû a Slováci se
probojují do ãtvrtfinále.
Petr Krejãí, Praha: Jak jsem Ti jiÏ psal,
tak tomu vÛbec nerozumím, ale kdyÏ
jinak nedá‰, tak dobﬁe: V hokej budu
Slováci druzí a pokud bude eskalovat
vládní krize, tak první, my âe‰i pak pátí.
A ve fotbale âe‰i nepostoupí ze základní
skupiny.
Jakub Laník, Ostrava: âe‰i na OH
obsadí 3. místo, Slováci 5. Na MS skonãí
ãe‰tí fotbalisté 4.
Petr RÛÏiãka. Teplice: Na‰i hokejisti si
myslím skonãí s medailí budou nejspí‰
tak tﬁetí. Slováci skonãí do 8. místa tak
nejspí‰ 6.místo.Fotbalisti dojdou dost
daleko ale myslím Ïe to na medaili
nebude staãit osobnû bych to vidûl tak
na umístûní mezi osmi.
B. Sherriffová, Mississauga: DrÏím
na‰im sportovcÛm palce. Pamatuji se na
poslední Evropsk˘ pohár a na rozhodující
branku, která v posledních minutách
zápasu s ¤eckem ukonãila nadûje
ãeského muÏstva. Mrzelo mû to tehdy
m.j. i proto, Ïe se na‰e komunita
nedostala do torontsk˘ch televizních
novin. Televizní t˘m to mûl pak snadné,
najít rozjásané ¤eky na Danforthu. Zde
v Torontu je totiÏ zvykem - Kanada se
neúãastní - Ïe lidé projevují fandovství
t˘mÛm rÛzn˘ch zemí tím, Ïe zdobí svá
auta vlajeãkami. Tû‰ím se, Ïe âe‰i budou
dlouho postupovat, abych tentokrát
mohla obãas potkávat auta s na‰í
ãervenomodrobílou vlajeãkou. Ostatnû,
na na‰em autû budou vlajky dvû, ãeská
a pak anglická - se svatojiﬁsk˘m kﬁíÏem.
Zdenûk Vesel˘, Praha: KdyÏ jinak
nedá‰....... 1) Hokej - OH: âesko - bronz,
Slovensko - 5.místo 2) Fotbal - MS:
ãtvrtfinále konec - s Brazílií. Nejsem
zásadnû fanatick˘ pﬁíznivec a pokud ná‰
kter˘koliv soupeﬁ bude lep‰í, nechÈ
vyhraje.
Ten fanatismus kolem fotbalu i hokeje,
jak tak vnímám, je dílkem lidí, kteﬁí sami
v podstatû nikdy ani nepropotili triãko v
jakémkoli sportovním odvûtví
Otázka pro nekteré z pﬁí‰tích ãísel.
Kdybyste si mohli vybrat restauraci
podle svého pﬁání, v ní jídlo, které
máte nejradûji a k tomu by byl
nápojov˘ lístek zdarma, jak byste si
poãínali?
abe
***

