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Zapomenut˘ srpen 1976
Pokud se pﬁipomíná nûjaké v˘roãí v srpnu, je to vût‰inou 21.
srpen 1968, kdy vojska Var‰avské smlouvy pﬁekroãila hranice
âeskoslovenska, aby zardousila poãátky demokratického
v˘voje u nás. Dal‰í vzpomínka mÛÏe b˘t na 21. srpen 1969,
kdy to byla právû tzv. âSLA (âeskoslovenská lidová armáda)
spolu s policií, která dodala v‰em doutnajícím nadûjím
smrtící ránu. O tomto datu se radûji nemluví. Sly‰íme o tom,
Ïe je zapotﬁebí prohlásit komunistickou stranu za zloãineckou
organizaci, ale posvátné âeskoslovenské armády, která 41
let potlaãovala lidská práva, se nikdo nedotkne.
Nûkdo by mohl namítnout, Ïe je v˘znamné datum 23. srpen
1939, kdy Molotov s Ribbentropem podepsali smlouvu o
dûlení Evropy. Tato smlouva dala Hitlerovi volné ruce pﬁi
útoku na Polsko. Dal‰ím srpnov˘m v˘roãím je 29. srpen
1944, kdy zaãalo Slovenské národní povstání.
V Berlínû se letos 13. srpna vzpomínalo padesáté v˘roãí
postavení Berlínské zdi, ale o srpnu 1976, na kter˘ si pamatuji
velice mlhavû, se nikde nemluví. Na srpen pﬁesnû pﬁed
pûtatﬁiceti léty bych si ov‰em nevzpomnûl ani já letos, kdyby
se mi nedostala do rukou kniha sedmadevadesátileté
holandské autorky Hebe Kohlbrugge Dvakrát dvû je pût
(MÛj nevypoãitateln˘ Ïivot od roku 1914) v pﬁekladu Moniky
Îárské, kterou vydalo nakladatelství EMAN.
O události vydala zprávu Evangelická tisková sluÏba
(Západní Nûmecko). Poskytuje jasn˘ obraz o situaci: 18.
srpna 1976 pﬁijel faráﬁ Oskar Brüsewitz (nar. 1929) na
námûstí mûsta Zeitz pﬁed kostel. Vyvûsil nûkolik plakátÛ,
postavil se pﬁed nû, polil se benzinem a zapálil, vzÀal se jako
Ïivoucí pochodeÀ. Chodci, kteﬁí vidûli hoﬁícího faráﬁe, byli
zdû‰eni a otﬁeseni. Objevila se policie. Zamíﬁila ke zdi, strhla
plakáty, srolovala je a sklidila. Teprve potom se starala o
hoﬁícího muÏe. Zemﬁel v nemocnici 22. srpna.
Jak bylo tehdy zvykem, faráﬁe Brüsewitze oznaãily
v˘chodonûmecké noviny Neues Deutschland a Neue Zeit za
choromyslného. Tentokrát to v‰ak nebylo tak snadné. 13.
záﬁí poslalo církevní vedení do sborÛ dopis, kter˘ byl pﬁedãítán
z kazatelen 19. záﬁí 1976. Bylo v nûm jasné stanovisko, Ïe
problémy ve spoleãnosti se musí ﬁe‰it. Proti pokusÛm
zesmû‰nit Brüsewitze jako ‰evce (vyuãil se pÛvodnû
obuvníkem) se postavili dokonce i ãlenové strany (SED).
Podle jejich názoru znamenalo toto zesmû‰Àování uráÏku
pracujícího ãlovûka. V záﬁí 1976 protestovalo tﬁicet signatáﬁÛ
v dopise adresovaném Erichu Honeckerovi. Mnozí byli
zatãeni.
Mûnilo se klima v celé spoleãnosti. Hebe Kohlbrugge
vypráví o manÏelích, kteﬁí byli ãleny strany a hájili partajní
doktrínu. Paní Erika onemocnûla v té dobû rakovinou. Pﬁed
smrtí sdûlila své holandské partnerce: „V‰ecko je to podfuk,
samej podfuk, nic neÏ zdání.“
Stále ve vzduchu visela otázka, kterou vyslovil Oskar
Brüsewitz sv˘m veﬁejn˘m sebeupálením, totiÏ otázka nátlaku
ve vûcech svûdomí. Proã má mládeÏ ﬁíkat a psát nûco, ãemu
nevûﬁí.
Ke skuteãnému konfliktu do‰lo, kdyÏ v˘chodonûmecká
vláda zavedla povinnou branou v˘chovu, vãetnû stﬁelby, i
pro dûvãata. JiÏ v roce 1979 do‰lo ke stﬁetu mezi církví, která
se distancovala od mírové politiky SED (Jednotné
demokratické strany Nûmecka). Církev zvolila heslo Frieden
schaffen ohne Waffen - Mír beze zbraní. Byla v tom jiná
identita, naprosto odli‰ná od stranické. Bûhem tûchto
diskusních shromáÏdûní církev organizovala zvonûní zvonÛ.
Kromû toho se v obou nûmeck˘ch státech konala jednotná
modlitba za mír a drÏela se minuta ticha.

Oskar Brüsewitz (30.5. 1929-22.8. 1976)

V tento okamÏik se reÏim je‰tû nerozhodl zakroãit. K tomu
do‰lo aÏ tehdy, kdyÏ mládeÏ zaãala nosit ná‰ivku z proroka
Micheá‰e (3; 4): Pﬁekuji meãe na radlice. Uprostﬁed ná‰ivky
byl obrázek plastiky sochaﬁe Vuãetiãe, kterou daroval
Chru‰ãov v roce 1959 OSN na znamení mírov˘ch zámûrÛ
Sovûtského svazu. Mnoho mlad˘ch lidí kvÛli svému postoji
ztratilo ‰anci studovat a nûkteﬁí byli vylouãeni ze ‰koly.
17. ledna 1988 se konala velká povolená demonstrace na
pﬁipomínku Rosy Luxemburgové a Olofa Palmeho. Na
plakátu byl v˘rok Luxemburgové: Svoboda je vÏdy jen
svoboda tûch, kteﬁí mají jin˘ názor. Policie tvrdû zasáhla.
Mladé lidi zkopala, zmlátila a zat˘kala. Nûkteﬁí z nich byli
odsunuti do Západního Nûmecka. Kuriózní byla nabídka
jedné z vÛdãích postav akce: „MÛÏe‰ si vybrat, buì studium
v Anglii nebo osm let ve vûzení.“
Od 12. do 15. února 1988 se konala v DráÏìanech velká
ekumenická konference Za spravedlnost, mír a zachování
stvoﬁení. Cenzura zakázala publikovat svûdectví z konference.
V srpnu 1989 zaãal exodus pﬁes Maìarsko a pﬁes
západonûmecké velvyslanectví v Praze. V kostelech se koná
stále více shromáÏdûní. KdyÏ lidé vycházejí z kostela se
svíãkami, tisíce lidí se k vycházejícím pﬁipojují. Nikdo neví,
jestli zasáhne policie nebo armáda. Policie skuteãnû zasahuje
v Berlínû, DráÏìanech, Halle a dal‰ích místech. Ale kostely
se znovu zaplÀují. V Suhlu se se‰lo pﬁi bohosluÏbách dva
tisíce lidí. PﬁestoÏe hrozilo nebezpeãí, Ïe se bude stﬁílet, lidé
se znovu a znovu scházejí. Pozdûji vy‰lo najevo, Ïe pût minut
pﬁed koncem bohosluÏeb v Lipsku, pﬁi‰el pﬁíkaz, „nestﬁílet“.
Za pár dnÛ na to padla Berlínská zeì.
Jak je moÏné, Ïe tato Holanìanka zná tak dokonale pomûry
ve v˘chodním Nûmecku a ve v˘chodní Evropû vÛbec? V
mládí se dostala do rodiny Johna Churchilla, jako opatrovnice.
John Churchill, narozdíl od svého str˘ce Winstona Churchilla,
obdivoval Nûmecko a to pﬁimûlo Hebe, aby se do Nûmecka

vypravila. Na vlastní oãi vidûla nástup Hitlera. Sama o tom
vypráví: „V semináﬁi církevní sluÏby pro Ïeny v Berlínû jsem
uÏ získala zku‰enosti s nacistick˘m Nûmeckem. V
Burckardtovû domû se také museli bolestnû rozhodovat.
Napﬁíklad se o svátcích vyvû‰ovaly vlajky: vlajka s hákov˘m
kﬁíÏem byla symbolem nacionálního socialismu. Mohla vlajka
s hákov˘m kﬁiÏem vlát na budovû, v niÏ zaznívalo jméno
JeÏí‰e Krista? âtyﬁem z nás se zdálo, Ïe to tak nejde.
Vy‰plhaly jsme nahoru a vlajku sundaly. Velké zdû‰ení ve
vedení semináﬁe. Nebyli to Ïádní nacisté nebo Nûmeãtí
kﬁesÈané, ale nevyvû‰ovat vlajku by znamenalo konec
semináﬁe a - coÏ bylo je‰tû daleko hor‰í - konec práce s
dûvãaty, která probíhala v téÏe budovû a byla úzce spojena se
semináﬁem. Nezlobili se na nás, ale vlajka na stﬁe‰e zas
rychle zavlála. (Narozdíl od 25. února 1971, kdy se vedení
Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze
rozhodlo dva studenty za stejn˘ pﬁeãin vylouãit. I tam vlajky
opût rychle zavlály. Pozn. autora)
Bylo to správné? Smí se, musí se reÏimu tro‰ku ustupovat
kvÛli kﬁesÈanské práci s mládeÏí? Je to otázka, kterou jsme si
tím ãi oním zpÛsobem kladli státe znovu: smíme zabránit
nûãemu velmi zlému tím, Ïe podáme prst, potom dva a potom
celou ruku…? Smí se to...?“ (str. 13).
Tûsnû pﬁed vypuknutím války byla Hebe vyho‰tûna z
Nûmecka. V Holandsku se okamÏitû zapojila do odbojové
práce. Hned na zaãátku války to byla akce, pﬁi které se letáky
upozorÀovalo na nemorálnost prohlá‰ení o arijském pÛvodu.
Následovala ilegální cesta s belgick˘m pasem do ·v˘carska.
Pﬁi druhé ilegální cestû pﬁes ·panûlsko do Anglie byla
chycena, ale vymluvila se, Ïe jela za snoubencem do
·v˘carska, coÏ jí vyneslo pouze „deset mûsícÛ“ v
koncentraãním táboﬁe v Ravensbrücku. Po propu‰tûní
nemohla nikoho ze sv˘ch spolupracovníkÛ v Nûmecku ani v
Holandsku nalézt, protoÏe byli v‰ichni v ilegalitû. Doãkala
se konce války.
Ale jako Holanìanka nemÛÏe do v˘chodního Nûmecka.
Pozdûj‰í spolkov˘ prezident Gustav Heinemann jí seÏene
nûmeckou obãanku. Díky tomu pÛsobí nûjakou dobu po
válce ve v˘chodním Nûmecku. Se svou sestrou Hannou
nav‰tíví nûkolikrát Irán, kde se Hanna stará o slepé dûti. Pak
se pﬁes KﬁesÈanskou mírovou konferenci dostane do
âeskoslovenska, kde uteãe z hotelu a neãekanû nav‰tíví sbor
v Jindﬁichovû Hradci. Tato zku‰enost z pﬁelomu ‰edesát˘ch
a sedmdesát˘ch let jí vede k tomu, Ïe zakládá program, kdy
holand‰tí studenti odjíÏdûjí do v˘chodní Evropy studovat
teologii. Kromû âeskoslovenska jezdí do Rumunska
(Sedmihradska), Maìarska i Polska. V osmdesát˘ch letech
posílá holandské profesory, kteﬁí pﬁedná‰ejí po bytech v
âeskoslovensku. Tam v‰ak nemÛÏe, protoÏe v roce 1975 z
nûj byla vyho‰tûna a vrací se tam aÏ po listopadu 1989, kdy
dostává ãestn˘ doktorát Karlovy Univerzity. Dal‰í ãestn˘
doktorát dostává od univerzity v rumunské Cluji.
Za necel˘ch sto let se toho dá skuteãnû stihnout hodnû,
obzvlá‰tû, kdyÏ 2x2=5. A nûkdy velké vûci zaãínají i tam,
kde je historie neobjeví. 13. srpna 1961 se zaãala stavba
Berlínské zdi. 18. srpna 1976 se díky faráﬁi Oskaru
Brüsewitzovi zaãala její demontáÏ. MoÏná, Ïe v‰e zaãalo o
nûco dﬁíve a moÏná, Ïe Berlínská zeì trvá dodnes. Ve
v˘chodním a západním Berlínû Ïijí jiní lidé s rÛznou minulostí
a s rÛzn˘mi návyky. Jsou stále rozdûleni. Hebbe Kohlbrugge
cel˘ Ïivot zasvûtila tomu, aby tomu tak nebylo.
Ale‰ Bﬁezina
***—-
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00.
3. záﬁí 2011 v 15:00 na Masaryktownu.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
416/532-5272, fax: (416) 516-5311.
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 10:45.
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 11.9. v 13 hod..
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
KITCHENER-WATERLOO:German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Informace o bohosluÏbách: 289/242-0635
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jiﬁí Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,
192 Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
V záﬁí.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: V záﬁí
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: V
záﬁí
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
budou oznámeny.

August 25, 2011

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

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin
opakování v úter˘ v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a169)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Porady a ovûﬁování dokladÛ po pﬁedchozím zavolání
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
E-mailové adresy: Ústﬁedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca
Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

Knihovna na Masaryktownu
Stﬁeda: 16:00-21:00.

Tel.: 416-439-0792
Satellite 1-416
jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ
slouÏí vzájemnému pochopení a porozumûní.
Na‰im úkolem není ﬁíkat ãtenáﬁi, co si má myslet,
ale pﬁedat mu informace,
z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pﬁebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude
poru‰ena rovnováha, která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané
a autor zodpovídá za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

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

Nové divadlo v Torontû vstupuje do dal‰í, jiÏ
43.!!! sezóny. I kdyÏ byla na‰e uplynulá sezóna
poznamenána hlubok˘m zármutkem nad
ztrátou hned dvou v˘znamn˘ch a dlouholet˘ch
protagonistÛ Nového divadla, Pavla Krále a
Adolfa Tomana, jsme pﬁipraveni vydat se do
dal‰í sezóny s nov˘m elánem a rozhodnutím
pokusit se udrÏet jak nabídku a úroveÀ na‰ich
pﬁedstavení, tak i nadálou pﬁízeÀ a náv‰tûvnost
na‰eho drahého obecenstva, tak jak bylo
vÏdy Pavlov˘m, Adolfov˘m a na‰im
spoleãn˘m snûm a touhou. Máme na
programu celkem tﬁi hry, v ﬁíjnu ¤eãi Neila
Simona v reÏii hostujícího mladého reÏiséra
Viléma Dubnicky, kter˘ nám byl doporuãen
na‰ím drah˘m Antonínem Procházkou, v
únoru hru Rozmarn˘ duch Noela Cowarda v
reÏii Viktora Matejkovice, a v kvûtnu
Shakespearovu Komedii omylÛ v reÏii Brigity
Hamvasove. Vracíme se do divadla v
Burnhamthorpe Library, které nám nabízí
zrenovované prostory a parkování zdarma, a
kde mÛÏeme opût otevírat kaÏdou hru
premiérou v pátek veãer a uvést tﬁi reprízy
bûhem následujícího víkendu.
nd
***

Kalendáﬁ
24.8-31.8.
Soubor Jasenka na Torontském v˘stavi‰ti
***
9.9. (pá) 14:15 Scotiabank Theatre 3
10.9. (so) 20:00 AMC 1
18.9. (ne) 15:00 AMC 2
Alois Nebel
âesk˘ film Tomá‰e Lunáka na TIFF
***
9.9.(pá) 14:45 AMC 3
10.9. (so) 18:30 AMC 4
17. 9. (so) 21:00 AGO
Gypsy - Cigán
Slovensk˘ film Martina ·ulíka na TIFF
***
10.9. (so) 11:00
Slovensk˘ jarmok
Park Koliba
1720 Barbertown Rd, Mississuaga
***
10.9. (so) 17:00
Spolecenská veãeﬁe
Sokol Toronto
Zápis dûtí
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
Hana Jurasek: 905/838-5269
***
10.9. (so) 19:00
Kamaráti z ulice
Lavina Band
Kostel sv. Cyrila a Methoda
5255 Thornwood Dr. Mississauga
***
16.9. (pá) 19:30
Cimbálová skupina
Zádruha na Masaryktownu
Mimoﬁádná Nokturna
***
16.9. (pá) 20:00
Katarína Morháãová
Klietka z ãerveného zlata
The Assembly Hall
1 Colonel Samuel Smith Park Dr.
***
17.9. (so) 17:00
Za tebou
Dokument zo Ïivota Kristíny Royové
Klub Martina Rázusa
Hala kostola sv. Pavla
1424 Davenport Rd.
***
18.9. (ne) 17:00
Vzpomínka na Adolfa Tomana
Nové divadlo
Mysteriously Yours…
Mystery Theatre
2026 Yonge St.
***
18.9. (ne) 17:00 nebo 19:30
Boris Krajn˘, Piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

Dal‰í informace na:

www.kalendar.zpravy.ca
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Kytiãka na hrob
Vûry Rollerové
Narodila se ve Zlínû 27. bﬁezna 1940. Zemﬁela v
Kanadû 31. ãervence 2011. Bylo jí sedmdesát
jedna let. Nemûla lehk˘ Ïivot. Otec, kterého milovala,
byl okresním tajemníkem âs. strany národnû
socialistické, po puãi byl komunisty vûznûn, Vûra
nemohla dlouho studovat, ale nakonec dálkovû pﬁi
zamûstnání
vystudovala
sociologii.
Z
âeskoslovenska ode‰la se sv˘m synem Du‰anem
v roce 1979, nejdﬁíve do Nûmecka, o rok pozdûji do
Kanady, do Vancouveru, kde se Ïivila jako uklizeãka.
V roce 1990 se stala ‰éfredaktorkou Nového
domova, kter˘ vedla do roku 2005, kdy ode‰la,
trochu zatrpklá, do penze. Cel˘ Ïivot zÛstala vûrná
idejím strany svého otce (i to nás sbliÏovalo,
ponûvadÏ v âeskoslovensku jsem byl ãlenem této
strany i já). V Torontu aÏ do jeho smrti úzce
spolupracovala s Jiﬁím Cornem, hlavnû v Klubu dr.
Milady Horákové a v âeském a Slovenském sdruÏení
v Kanadû, pracovala v Black Ribbon Day Commitee,
v Kanadském Fondu pro ãeskoslovenské (pozdûji
ãeské a slovenské) univerzity a v âesko-kanadské
obchodní komoﬁe, byla v redakãní radû ãasopisu
Západ, vydala (v nakladatelství Atelier IM ve Zlínû)
knihu How to be a Homemaker aneb KaÏdá ãeská
Ïena mÛÏe pﬁeÏít, pokud jí nevadí vysavaã. Svoji
stateãnost dokázala (a lidé, kteﬁí tím nepro‰li, sotva
mohou ocenit, jak velká vnitﬁní síla je zapotﬁebí k
odmítnutí - v soudním procesu - odpovûdi na otázky
advokáta Ïalujícího) v dnes uÏ skoro zapomenutém
sporu, ve kterém se nepﬁímo jednalo o uprchlickém
statutu skupiny náv‰tûvníkÛ Kanady. KdyÏ toho
mûla dost, Vûra explodovala, prohlásila, Ïe dal‰í
otázky nezodpoví a Ïe je v této záleÏitosti u soudu
naposled. Její reakce nejen advokátovi Ïalujícího,
ale nám v‰em, vzala dech. Slovo dodrÏela.
Byla vûrnou kamarádkou: kdyÏ zemﬁel Pavel Král,
poÏádala mne, abych o nûm poslal materiál její
pﬁítelkyni, praÏské novináﬁce, která o Pavlovi psala
nekrolog a Vûﬁe ‰lo o to, aby nekrolog vûrnû zrcadlil
PavlÛv Ïivot v Kanadû. To byl ná‰ poslední rozhovor.
SblíÏili jsme se brzy po jejím pﬁíchodu do Toronta
a hlavnû, kdyÏ pﬁevzala redaktorství Nového
domova. Na její Ïádost jsem pravidelnû do Nového
domova pﬁispíval - nijak jí nevadilo, Ïe mé ãlánky
byly souãasnû uveﬁejÀovány v Satellitu. Jejích
slavn˘ch schÛzek na Marmoﬁe jsem se, bohuÏel,
pravidelnû nemohl zúãatnit. Scházívali se tam nûkteﬁí
z na‰ich nejlep‰ích lidí - Zdena a Josef ·kvoreãtí,
Tábor‰tí, Ulãovi, Reini‰ovi. Jedné jsem se zúãastnil
jen na skok, pamatuji se, Ïe tam byli ·kvoreãtí a
Tábor‰tí. A pak té poslední, pﬁed dvûma roky, na
kterou mne zavezl mÛj prasynovec Honza z Prahy,
kter˘ tu byl na náv‰tûvû.
Letos tu byl zase, v dobû Vûﬁiny smrti. KdyÏ jsem
se mu o její smrti zmínil, pﬁekvapivû Ïivû reagoval:
„Té je ‰koda. To byla prima Ïenská.“ A pak mi
vyprávûl, Ïe pﬁed dvûma lety sedûl vedle ní, moc se
mu líbila, jak popíjela pivo a kouﬁila jednu ze sv˘ch
ãetn˘ch cigaret. Pamatoval si, jak se napila, pak to
vyprskla a komentovala: „Do p...., tam musela b˘t
vosa!“ Nejsem uÏivatelem (i kdyÏ mi ãasem také
uletí) v˘razÛ, které Vûﬁina (a ta je‰tû mlad‰í)
generace pouÏívá bûÏnû a vrcholnû zálibnû. Ale
nijak mi to nevadí. Ono totiÏ nezáleÏí na slovech, ale
spí‰ na tom, jak je pouÏíváme. A mnozí - i mí pﬁátelé
(hlavnû z divadla) - je pouÏívají skoro s nûhou. Vûra
je pouÏívala i jako obrann˘ ‰tít. Byla mûkãí, neÏ
pﬁedstírala. VÏdycky, kdyÏ jsme konãili rozhovor (a
nepochybuji, Ïe to dûlala se v‰emi dobr˘mi pﬁáteli),
její poslední slova byla: “NezapomeÀ, Ïe tû miluju.”
I my Tû milovali, Vûro, i my Tû milovali...
Josef âermák
***

V USA zemﬁel Ctirad Ma‰ín
Cleveland-ct-Po del‰í nemoci zemﬁel ve Spojen˘ch
státech Ctirad Ma‰ín, jeden z odbojáﬁÛ, kteﬁí v 50.
letech vedli v âeskoslovensku ozbrojen˘ odpor proti
komunistickému reÏimu. Star‰í z bratrÛ Ma‰ínÛ
zemﬁel podle dokumentaristy Martina Vadase v
rodinném kruhu v Clevelandu dva dny po sv˘ch 81.
narozeninách. Ma‰ínÛm se spoleãnû s Milanem
Paumerem, kter˘ zemﬁel v létû 2010, podaﬁilo probít
do západního Nûmecka, dal‰í ãlenové skupiny byli
pozdûji v âeskoslovensku odsouzeni k hrdelním
trestÛm nebo mnohaletému Ïaláﬁi.
***
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âeské velvyslanectví
Czech Embassy
251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773
Fax: (613) 748-0699

âesk˘ konzulát v Torontu
Czech Consulate in Toronto
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Úﬁední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Honorary consulate
of the Czech Republic
Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

Honorary consulates
of the Slovak Republic
at 5 PM or
7:30 PM

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982
luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul
Toronto, ON:
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
tel: 647/290-9304 fax: 905/898-0166
slovakconsulateto@gmail.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

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

5,86 CDN $
17,07 Kã
1,42 CDN $
0,70 EURO
0,99 CDN $
1,01 US $

Universal Currency Converter - 25. 8. 2011

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 24. 8. 2011

17,10 Kã
24,31 Kã
16,88 Kã
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Toronto/Czech Republic
Translations

Juraj (George) Sabol - deväÈdesiatnik

EVA
MESTICOVÁ
Certifikovaná
pﬁekladatelka
emestic@hotmail.com
Juraj Sabol

416/922-8786

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

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

Tel.: 416/533-0005
âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE
909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

DoÏiÈ sa deväÈdesiatky je snom mnoh˘ch ºudí.
Ak sa k tomu pridá relatívne dobré zdravie a
ãulá myseº, tak to sa veºakrát povaÏuje za
„ãere‰niãku“ na narodeninovej torte.
Juraj (George) Sabol patrí medzi tak˘chto
‰Èastlivcov. Striebro síce zafarbilo jeho vlasy,
o trocha sa spomalil aj krok, ale úsmev i
optimizmus zostal. A k tomu plné priehr‰tie
spomienok. Navy‰e aj rozvetvená rodina, deti,
vnúãence a priatelia.

Narodil sa 18. augusta 1921 v dedinke Budimír
na v˘chode Slovenska, iba na skok od Ko‰íc.
Vzhºadom na vtedaj‰iu situáciu prezieravo
opustil Slovensko a na jar v roku 1949 vystúpil
v Halifaxe na zem Kanady, v ktorej zaãal novú
etapu svojho Ïivota.
Prácou na farme, vo fabrikách ãi staviteºstve
preukázal, Ïe patrí k poctiv˘m robotníkom,
ktorí sa neboja mozoºov na dlaniach.
V päÈdesiatom roku navliekol svojej BoÏenke
(Hlinickej) na prst zlatú obrúãku a vykroãili do
ìal‰ej etapy Ïivota, tentokrát na spoloãnú
cestu.
Juraj Sabol vedel, Ïe ãlovek neÏije iba z
chleba a preto jeho cesty vo voºnej‰om ãase
smerovali k farnosti sv. Pavla v Toronte, ako aj
k národn˘m aktivitám. Aj toto boli stanice na
ceste Ïivotom, ktoré mu dodávali elán. Z lásky
sa narodila Blanka (Martinãek-Haneãák), Mary
(Scarr) a neskôr aj najmlad‰ia dcéra Eva
(Engel).
Dcéry, vnuci, vnúãence a okruh ºudí, ktorí ho
majú radi a váÏia si ho, mu s láskou Ïelajú
BoÏie poÏehnanie, veºa zdravia a dobrej
pohody a sú radi, Ïe im bolo dopriate maÈ v
Àom najsilnej‰í pilier svojho Ïivota.
-bm
***

Velcí a malí lidé mezi námi
Velikost ãlovûka lze mûﬁit rÛznû - v˘‰kou postavy,
velikostí bot ãi obvodem bicepsÛ. Mnohem
trvalej‰í veliãinou v‰ak není velikost ãlovûka
samého, ale velikost jeho ãinÛ. Jsou mezi námi
lidé, kteﬁí vstoupí do historie svého národa, své
komunity anebo alespoÀ do pamûti svého okolí
proto, Ïe jejich ãiny hovoﬁí hlasitû a jasnû.
Jsou mezi námi lidé, kteﬁí vstoupili do historie
ãesko-kanadské komunity „pouze“ tím, Ïe odvedli
vynikající práci ve svém oboru. Mezi takov˘mi
osobnostmi nalezneme napﬁ. ãeskou novináﬁku
Hanu Gartner, slovenské novináﬁe George Grosse
a Joe Schlesingera anebo ﬁeditele torontské opery
a milovníka Janáãka Richarda Bradshawa. ProtoÏe
v‰ichni jmenovaní svou prací zprostﬁedkovanû
‰íﬁili dobré jméno âeskoslovenska, resp. âeské
republiky, obdrÏeli v minul˘ch letech Stﬁíbrnou
medaili Jana Masaryka.
Pak jsou mezi námi lidé, kteﬁí nejen odvádûjí
v˘bornou práci ve svém oboru, ale navíc jsou
ochotni obûtovat ve‰ker˘ svÛj voln˘ ãas a elán
na‰í komunitû v Kanadû. Pﬁíkladem z této skupiny
budiÏ Blanka Rohnová, Milo‰ Krajn˘, Jan Waldauf
ãi Josef âermák. I oni jsou zaslouÏen˘mi laureáty
Masarykovy stﬁíbrné medaile.
I v leto‰ním roce obdrÏeli tuto medaili lidé, kteﬁí
obûtují svÛj voln˘ ãas ve prospûch âeské republiky
a na‰í komunity. Pánové Richard ·tilicha a Pavol
DÏaãko a paní Olga Turoková vytvoﬁili kreativní
a tvrdû pracující trio, na jehoÏ kontû jsou stovky
odpracovan˘ch hodin a bezkonkurenãní poãet
kvalitních akcí. Mezi ty nejv˘znamnûj‰í patﬁí napﬁ.
komunitní Gala plesy v roce 2008 a 2010, Miss

Czech and Slovak Canada, turné ãeské písniãkáﬁky
Lenky Filipové nebo Karla Gotta, Hudebnûpoetické skvosty (muzikál/divadlo za úãasti
ãesk˘ch a slovensk˘ch hercÛ a zpûvákÛ) a mnohé
dal‰í.
Navíc, Olga Turoková, Pavol DÏaãko a Richard
·tilicha se sice narodili v âeskoslovensku, ale
nikoli na území âeské republiky. Jak ãtenáﬁi
Satelitu jistû vûdí, pokud se Slovák v Torontu
pﬁihlásí k âeskoslovensku ãi k ãeské komunitû,
mÛÏe poãítat s negativním postojem jedné
specifické ãásti vlastní, tj. slovenské, komunity.
UÏ pouhé rozhodnutí pracovat ve prospûch ãi ve
spolupráci s ãeskou komunitou je tak leckdy
zkou‰kou odvahy a charakteru...
Závûrem mi dovolte vyjádﬁit politování, Ïe jsem
bûhem svého pobytu v Kanadû nemûl dostatek
ãasu ocenit práci mnoha dal‰ích osobností (napﬁ.
Erika Viezner, Hana Jurásková, Markéta
Re‰ovská…). ZároveÀ v‰ak nemám nejmen‰ích
pochyb, Ïe v‰ichni dosavadní laureáti si ocenûní
vrchovatû zaslouÏili. Proto jsem byl velmi
pﬁekvapen, Ïe jeden z dopisÛ oti‰tûn˘ v minulém
ãísle Satelitu, zpochybnil zásluhy paní Turokové,
pana ·tilichy a pana DÏaãka.
Olinko, Richarde, Pal´o, odpusÈte jeho pisateli,
neb on zjevnû neví, co ãiní.
Richard Krpaã
B˘val˘ generální konzul âR v Torontu
***

Zemﬁela disidentka
Markéta Fialková
TIRANA/PRAHA - Ve vûku 55 let zemﬁela v úter˘
23. srpna veãer v Tiranû b˘valá disidentka a
souãasná velvyslankynû v Albánii Markéta
Fialková. Zemﬁela neãekanû ve vûku 55 let v
budovû ãeské ambasády v Tiranû. âeskou
republiku v Albánii zastupovala od záﬁí 2007.
Nebyla to její první diplomatická mise, pﬁed tím
pÛsobila v letech 1990-1994 jako velvyslankynû v
Polsku. V polovinû 90. let byla dva roky osobní
tajemnicí prezidenta Václava Havla.
Filaková pocházela z disidentské rodiny
Nûmcov˘ch, v roce 1977 podepsala Chartu 77 a
poté byla zbavena moÏnosti dokonãit studium.
Pracovala jako zahradnice v Botanické zahradû
v Praze, prodavaãka v antikvariátu, sanitáﬁka v
nûkolika nemocnicích. Úãastnila se aktivit âeskopolské Solidarity a Hnutí obãanské sebeobrany.
Jako pozorovatelka se úãastnila procesÛ s
disidenty a podávala o nich zprávy V˘boru na
obranu nespravedlivû stíhan˘ch. Mnohokrát byla
krátkodobû vûznûna.
Fialková po pﬁevratu vstoupila do sluÏeb
ministerstva zahraniãních vûcí, kde pracovala na
rÛzn˘ch postech, vystudovala práva.
Za zásluhy o rozvoj ãesko-polsk˘ch vztahÛ ji
prezident Polské republiky Lech Walesa
vyznamenal Komandérsk˘m kﬁíÏem ¤ádu zásluhy
Polské republiky.
Lidovky.cz
***

August 25, 2011

Nová sezóna Nokturen
Po skupinû Zádruha, která vystoupí 16. záﬁí na
Masaryktownu bude druh˘m koncertem
jedenáctého roãníku Nokturen vystoupení
pﬁedního ãeského pianisty Borise Krajného v
kostele sv. Václava 18. záﬁí, které mûlo b˘t v 17
hodin, ale vzhledem ke vzpomínce na Adolfa
Tomana se uvaÏuje o pﬁesunutí na 19:30.
Na programu jsou díla Frederika Chopina,
Ludviga van Beethovena, Bedﬁicha Smetany a
Gustava Mahlera.
Lístky moÏno zakoupit u dveﬁí za 25 dolarÛ.
Stále máte moÏnost si pﬁedplatit celou sérii
sedmi koncertÛ v hodnotû 150 dolarÛ, coÏ je
nejlep‰í cena v Torontu pro tak vysoce kvalitní
kulturní podnik. PoﬁadatelÛm velmi pomÛÏe, kdyÏ
lidé mají pﬁedplatné, protoÏe vûdí kolik jídla mají
pﬁipravit po koncertû. Je to také men‰í
administrativní zatûÏ. Posluchaãi, kteﬁí mají
pﬁedplatné mohou mít hﬁejiv˘ pocit, Ïe podporují
na‰e koncerty a tuto podporu, jak morální, tak
finanãní, potﬁebujeme. Jen v minulé sezónû
jsme ztratili ‰est pﬁedplatitelÛ. Potﬁebujeme nové
posluchaãe, abychom mohli pokraãovat.
Kvalita v‰ech koncertÛ je vysoká, zveme
‰piãkové interprety z celého svûta, vût‰inou
ãeského nebo slovenského pÛvodu. V minulosti
to byli Eva Urbanová, Zdenûk Plech, Radim
Zenkl, Antonín Kubálek a kvarteta Panochovo,
Zemlinskeho, Kocianovo atd. prostû ‰piãkoví
umûlci, které neusly‰íte ani v Praze neboÈ jsou
vût‰inou na cestách.
Podpoﬁte ãeskou kulturu v Torontu, pﬁijìte si
poslechnout ty nejlep‰í.
Info: 289/234-0264,
nebo
www.nocturnesinthecity.com
mk
***

Vzpomínka na obûti
nacizmu a komunismu
Jak moÏná víme - nebo nevíme, protoÏe hlavní
kanadská media se o tom nezmiÀují - pﬁed rokem
kanadská vláda prohlásila den 23. srpna za
Black Ribbon Day. Je to datum, kdy v r. 1939
nacistické Nûmecko a Sovûtsk˘ svaz podepsaly
Pact Molotov-Ribbentrop. Tyto dva reÏimy nûmeck˘ nacizmus a sovûtsk˘ komunismus dominovaly v dûjinách 20. století, a jejich bûsnûní
si vyÏádalo desítky milionÛ obûtí.
Minul˘ rok vzpomínky na obûti nacismu a
komunismu probûhly formou modlitby a rozÏíhání
svíãek v kostelích rÛzn˘ch komunit ve vût‰ích
mûstech Kanady. Letos se pﬁidal dÛstojn˘ a
poutav˘ program. Akci pro Toronto zorganizovali
Poláci ve spolupráci s Central and Eastern
European Council v polském kostele St.
Maximillian Kolbe v Mississauze. Pﬁedseda
CEEC Markus Hess pﬁedstavil v˘znamné hosty,
pﬁítomné duchovní a ﬁeãníky, celou ﬁadu
kanadsk˘ch federálních poslancÛ a politick˘ch
ãinitelÛ, mezi nimiÏ byl i Hon. Bob Rae, poslanec
a b˘val˘ premiér Ontaria. Ten hovoﬁil o své
nedávné náv‰tûvû v litevské vesniãce, odkud
pocházel jeho dûdeãek.
Po projevech, modlitbû a hudební vloÏce se
pﬁistoupilo k pietnímu aktu, kdy zástupci osmi
etnick˘ch komunit zapálili svíãku a pronesli
modlitbu v angliãtinû nebo i v ﬁeãi zemû pÛvodu,
a pár vût o utrpení daného národa. Byli to Ukrajinci,
Litevci, Estonci, Loty‰i, Maìaﬁi, Albánci a jako
poslední hostitelé Poláci. âeskou a slovenskou
komunitu zastupovala Radmila Locherová,
pﬁedsedkynû Poboãky Toronto âeského a
slovenského sdruÏení v Kanadû, která se zmínila
o tom, jak lidé pﬁicházeli o Ïivot pﬁi pokusech o
útûk z komunistického âeskoslovenska, a
vzpomenula na popravené, mezi nimi na Miladu
Horákovou.
PrÛbûh veãera, krásná hra na varhany (Anna
Piwowarczyk) a modlitby daly podtrhnout faktu,
Ïe vzpomínka na Black Ribbon Day je stále
relevantní. Doufejme, Ïe se v pﬁí‰tích letech
bude konat pravidelnû a viditelnû.
B. Sherriffová
***
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Edenvale
Mal˘ zázrak v Rajském údolí (Edenvale): aerodrome Milana Kroupy
Jedete-li z Toronta na Wassaga Beach a
odboãíte kousek za Barrie na Stayner,
projedete (jedete-li koncem ãervence nebo
zaãátkem srpna) oblastí pozlacen˘ch lánÛ
zrající p‰enice, ‰edû stﬁíbﬁit˘ch pásÛ jeãmenÛ
a ovsÛ, aÏ narazíte na listnaté lesíky a
najednou na vás ze strany vybafne v˘spa
technické civilizace: Edenvale Aerodrome,
soukromé leti‰tû Milana Kroupy. To bylo tak:
nûkdy v sedmdesát˘ch letech (pﬁesnû 15.
bﬁezna 1968) pﬁi‰el z âeskoslovenska do
Kanady Milan Kroupa, pûkn˘ vysok˘ mlad˘
muÏ (skoro je‰tû chlapec), jehoÏ pﬁevládající
vá‰ní v té dobû (moÏná vedle dûvãat) byla
kopaná. A té se vûnoval celou du‰í. Jinak se
Ïivil, jak se dalo. Také jako zamûstnanec
firem, které uklízely obchody a ãinÏáky, neÏ
dospûl k názoru, Ïe by si mohl otevﬁít vlastní
firmu (ale o tom podrobnûji v jeho Ïivotopisu,

Baby pilot

Foto: Z. Hahn

kter˘ je plánován na pﬁí‰tí rok - snad jen to, Ïe
jeho spoleãnosti, United Cleaning Services,
United Services de Nettoyage a Kleenway
International Inc., jsou dnes nejvût‰í
uklizeãské organizace v Kanadû,
zamûstnávající na 6000 lidí, s kanceláﬁí v
kaÏdé kanadské provincii a peãují o 800
nemovitostí, komerãních, prÛmyslov˘ch,
obytn˘ch jednotek, vládních budov, ‰kol...)
Edenvalské “leti‰tû” Milan poprvé vidûl v roce
2003 - z letadla: nacviãoval se sv˘m
instruktorem pády. Instruktor mu vysvûtlil, Ïe
je to staré leti‰tû z druhé svûtové války, které
bylo po válce zavﬁené a v‰echny budovy
zbourány. Bûhem studené války kanadská
armáda vybudovala pod zemí rozsáhl˘ bunkr
(1260 m2), kter˘ slouÏil jako centrála pro
zpravodajskou sluÏbu. Moc toho nevidûl:
„…Zchátralé a plevelem zarostlé rozjezdové
ãi pﬁistávací dráhy.“ Ale místo ho zaujalo.
Zaãal shánût informace... Doãetl (nebo spí‰
doslechl) se, Ïe krátce poté, co v prosinci
1939 byl v Ottawû Britsk˘m spoleãenstvím
národÛ podepsán V˘cvikov˘ plán bylo
rozhodnuto, Ïe kaÏdé operativní leti‰tû musí
mít pomocné leti‰tû pro pﬁípad, Ïe by pro
‰patné poãasí nebo jiné okolnosti hlavní leti‰tû
zastavilo provoz. Velitelství stﬁediska Royal
Canadian Air Force (RCAF) v Bordenu
usoudilo, Ïe potﬁebuje pomocná leti‰tû dvû.
Jako první byl vybrán pozemek v Edenvalu,
500 akrÛ vyãi‰tûn˘ch a 150 mírnû
zalesnûn˘ch, s v˘born˘m odtokem a tﬁemi
‰tûrkov˘mi jámami. V ﬁíjnu 1941 Edenvalské
pomocné leti‰tû bylo prakticky hotovo, ale uÏ
dva mûsíce pﬁedtím tam pﬁistálo první letadlo,
pravdûpodobnû Harvard T-6, jimiÏ se to v
Edenvalu brzy jen hemÏilo. Letci nebyli zvlá‰È
spokojeni s ubytováním (‰patné topení), a
mûli problémy s nedostatkem teplé vody a s
blátem. Za to kuchyÀ byla dobrá a to je s
Edenfieldem trochu smiﬁovalo. Válka skonãila,
skonãila i studená válka a sláva místa, kter˘m
pro‰li hrdinové, zaãala blednout - aÏ zÛstalo
jen nesly‰né echo motorÛ cviãebních letounÛ.
Milan Kroupa toho mnoho nenamluví, ale
jeho mozek je ustaviãnû v provozu. Nezajímají
ho moc teorie (i kdyÏ dost pﬁem˘‰lí o vûcech
jako je pravda a spravedlnost nebo v ãem
spoãívá pﬁínos ãlovûka). Jeho mozek musel
b˘t vytvoﬁen na objednávku podnikatelského
mogulu, kter˘ se obával, aby v dobû, kdy
komunismus ovládal pÛl svûta brilantní
podnikatelé nevymﬁeli. KroupÛv mozek se
zdá b˘t aÏ pod stﬁechu zaplnûn praktick˘mi

problémy, které mu velí, aby je ﬁe‰il. A on je
ﬁe‰í... Napﬁíklad: co dûlat s b˘val˘m
Edenvalsk˘m leti‰tûm, které poprvé uvidûl,
jak uÏ jsme se zmínili, v roce 2003.
Jednoduché: koupit a vybudovat aerodrome.
TakÏe dnes tam najdete aerodrome se 4
ﬁadami moderních T hangárÛ (které si mÛÏete
pronajmout), 3 rozjezdové dráhy, znamenitou
restauraci, kanceláﬁe, benzinovou pumpu. A
také se tam mÛÏete nauãit létat... A mÛÏete se
tam zúãastnit “sletu”. Ne, sokolové se (aÏ na
malé skupiny) v Kroupovû aerodromu zatím
neslétli. Zatím se tam slétají letadla a klasická
auta. Na ten poslední slet - 6. srpna 2011 - se
“slétlo” 125 letadel a sjelo 5000 divákÛ. Milan
Kroupa sponzoroval 3 váleãné letouny,
zapÛjãené Canadian Airplane Heritage
Museum v Hamiltonu, Harvard, Chipmunk a
nejvût‰í B-25, také znám˘ jako Mitchell, kter˘
se tû‰il zvlá‰tní pozornosti náv‰tûvníkÛ
leto‰ního sletu. A právem: B-25 sehrál
v˘znamnou roli v druhé vûtové válce. Byl
pouÏit pﬁi bombardování Tokia skupinou
bombardérÛ generála Jamese Harolda
Doolittla 18. dubna 1942. Skupina úspû‰nû
dokonãila svÛj úkol, ale do‰el jí benzin a
vût‰ina letcÛ nouzovû pﬁistála v âínû (posádka
jednoho letadla byla zajata Japonci a
popravena).
V Edenvale bylo i 200 vy‰Àoﬁen˘ch
historick˘ch aut (já se zamiloval do Mustanga
z roku 1967 (na ten letopoãet bych nemohl
pﬁísahat). Ta elegance, ta aura nezadrÏitelné
síly stáda pádících divok˘ch koní... Ale byly
tam i desítky jin˘ch skvostn˘ch exempláﬁÛ
aut, která nás oslÀovala v létech dávno
minul˘ch, vãetnû pûtadvaceti Rolls RoycÛ.
Leto‰ní slet - oficiální název Gathering of
Classics - byl organizován (jako slety pﬁede‰lé)
charitativní organizací Edenvale Classic
Aircraft Foundation, jejímÏ hlavním mandátem
je renovování letadel, která hrála roli ve v˘voji
Kanady. Jejím prezidentem a pﬁedsedkyní
sletÛ je uÏ pûknou ﬁádku let Robin Hadfield.
Její organizace do Edenvalu pﬁesídlila pﬁed 5
lety z Collingwoodu, kde mûla domov a
poﬁádala slety 25 rokÛ. KdyÏ ho ztratila, Milan
Kroupa jim nabídl nov˘ domov v Edenvalu a
dal jim k dispozici hangár. A pak se pﬁipojili
majitelé historick˘ch aut, z nichÏ nûkteﬁí své
mazlíãky vystavovali uÏ v Collingwoodu a
Robin Hadfield jim vyhradila místo pro 200
aut na leto‰ním sletu v Edenvalu. Robin o
Milanovi mluví s respektem a o budoucnosti
jeho leti‰tû s nad‰ením. I proto, Ïe hodnû
uÏívané soukromé leti‰tû v Buttonville má b˘t
bûhem pﬁí‰tích dvou let zavﬁeno a Edenvale
pﬁevezme znaãnou ãást jeho provozu. Od
chvíle, kdy se Milan Kroupa z letadla díval na
“zchátralé a plevelem zarostlé rozjezdové/
pﬁistávací dráhy” edenvalského leti‰tû, jsme
v‰ichni, kteﬁí jsme to pﬁeÏili, zestárli o osm let.
Miliony na‰ich pozemsk˘ch souputníkÛ
zmûnily trvale adresu, miliony snÛ vykrvácely
na boji‰tích lásky, snad kaÏd˘ z nás mûl
alespoÀ jeden okamÏik, kdy ho obklopili
Churchillovy ãerní psi zoufalství. Ale vût‰inû z
nás se nûjak podaﬁilo pﬁekonat pocit marnosti
a odvést Ïivotu obolus pﬁínosu nûãeho
dobrého, uÏiteãného, krásného: bezpoãet
hodin práce na polích, v továrnách, za
prodejními pulty, nûkolik vyvolen˘ch sloÏilo
sonátu, napsalo báseÀ, zachytilo na plátnû
tváﬁ nebo sluneãnice, vytesalo sochu,
vypûstovalo nov˘ odstín rÛÏe, vytvoﬁilo park,
objevilo lék na nevyléãitelnou nemoc, nebo
lep‰í organizaci práce, vybudovalo
ekonomická impéria. Mezi ty, kter˘m bylo
dáno, aby v˘znamnû poznamenali své okolí
nepochybnû patﬁí Milan Kroupa. Nejen, Ïe z
niãeho vybudoval prÛmyslov˘ kolos, kter˘ mu
dovoluje, aby ‰tûdﬁe podporoval organizace
a kulturní akce, ale z místa, kde nebylo nic,
neÏ “zchátralé a plevelem zarostlé rozjezdové/
pﬁistávací dráhy” vytvoﬁil kout pulzující Ïivotem
a nadûjí.
Josef âermák
PÛvodnû napsáno pro Satellite a CzechFolks
***
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Slovensk˘ jarmok
sa koná v sobotu 10. septembra
od 11 do 20 hodin

v parku Koliba
1720 Barbertown Rd, Mississuaga

Cinema
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Festival klepe na dveﬁe
Jedna z nejvût‰ích kulturních událostí v Torontu, filmov˘
festival, se pﬁiblíÏila. Probûhne ve dnech od 8. do 18. záﬁí
2011. Budeme na nûm moci vidût 336 filmÛ. Z toho 249
premiér. Je to v˘bûr z 3461 pﬁihlá‰en˘ch snímkÛ z 65 zemí.
Bude se promítat na 33 filmov˘ch plátnech. A celková délka
odpovídá 28526 minutám. CoÏ odpovídá témûﬁ dvaceti dnÛm
nepﬁetrÏitého promítání. Dva z nich netrvají ani minutu 349 a
Ars Colonia 20 vteﬁin. Nejdel‰í film je patnáctihodinová
Odyssea - Historie filmu. 83 filmÛ bude z Kanady.
âeskou republiku bude reprezentovat animovan˘ film Tomá‰e
Lunáka Alois Nebel. Pﬁíbûh filmu zaãíná na podzim roku 1989
na Ïelezniãní stanici Bíl˘ Potok v Jeseníkách, kde slouÏí jako
v˘pravãí Alois Nebel (Miroslav Krobot). Nebel je tich˘ samotáﬁ,

Z filmu: Alos nebel

kterého ãas od ãasu pﬁepadne podivná mlha. Nejãastûji se
mu v ní zjevuje Dorothe (Tereza Voﬁí‰ková), obûÈ násilného

odsunu NûmcÛ po 2. svûtové válce. ·edivé dny na nádraÏí v
Bílém Potoce na sklonku socialismu línû plynou, v˘hybkáﬁ
Wachek (Leo‰ Noha) spoleãnû se sv˘m otcem (Alois ·vehlík)
k‰eftují s dÛstojníky sovûtské armády. Poklidnou atmosféru
naru‰í jednoho dne Nûm˘ (Karel Roden), kter˘ pﬁekroãí
hranice se sekyrou v ruce, aby pomstil svoji matku. Halucinace
nakonec Nebela pﬁivedou do blázince a pﬁijde o místo
v˘pravãího. Vydá se do Prahy hledat jinou práci u dráhy a na
Hlavním nádraÏí najde svou Ïivotní lásku, toaletáﬁku Kvûtu
(Marie Ludvíková). Nebel se rozhodne vrátit zpátky do hor,
aby se znovu setkal s Nûm˘m a souboj s temn˘mi stíny
minulosti dovedl do konce. Film je adaptací stejnojmenné
úspû‰né komiksové trilogie autorÛ Jaroslava Rudi‰e a
Jaromíra 99. Aby tvÛrci snímku zÛstali vûrni v˘tvarnému stylu
pﬁedlohy, zvolili technologii rotoscoping, jeÏ kombinuje
animovan˘ a hran˘ film. Scény natoãené s herci v reálu byly
po jednotliv˘ch filmov˘ch okénkách pﬁekresleny a animovány.
Film pobûÏí na festivalu v tûchto dnech: V pátek 9. záﬁí v 14:15
v Scotiabank Theatre 3, v sobotu 10. záﬁí ve 20 hodin v AMC
1 a v nedûli 18. záﬁí v 15 hodin v AMC 2.
Slovensko je pak zastoupeno filmem Martina ·ulíka Gypsy
(Cigán). Film se objevil poprvé na festivalu v Karlov˘ch
Varech a bylo zle. Stínov˘ ministr kultury za âSSD Jandák se
brutálnû rozãílil, jak pí‰í Parlamentní listy z 6. 7. 2011: Na
Mezinárodním filmovém festivalu v Karlov˘ch Varech mûl v
úter˘ premiéru slovensko-ãesk˘ film Cigán. Dílo slovensk˘ch
tvÛrcÛ, které koprodukovala âeská televize, se zab˘vá
palãiv˘m problémem - Ïivotem RomÛ na v˘chodním
Slovensku. To rozãílilo poslance Vítûzslava Jandáka (âSSD)
a ‰éfku Suverenity Janu Bobo‰íkovou. Oba totiÏ vidí poslání
âT jinde neÏ v koprodukování zahraniãních filmÛ. Podle
Jandáka âT zﬁejmû brzy zaãne podporovat i filmovou tvorbu
v africk˘ch státech.
âeskou bombou na leto‰ním karlovarském festivalu byli
Slováci. DrÏitelé âeského lva za snímek Záhrada, scenárista
Marek Le‰ãák a reÏisér Martin ·ulík, se pustili do tématu, do
kterému se chce málokomu. Cigána, strhující drama
ãtrnáctiletého chlapce, které koprodukovala âeská televize,
natáãeli pﬁímo ve v˘chodoslovensk˘ch slumech. V nejvût‰í
ãeské filmové databázi âSFD.cz, která mimochodem film
oznaãuje jako ãistû slovensk˘, zatím hlasující, kteﬁí snímek
mûli moÏnost vidût, pﬁisoudili Cigánovi 43 %.
Stínov˘ ministr kultury Vítûzslav Jandák, poslanec âSSD,
nad dramaturgií âeské televize ponûkud kroutí hlavou. „Právû
sekám trávu a aÏ mnû z toho chcípl traktor. âeská televize má
zﬁejmû hodnû penûz, a tak podporuje zahraniãní
kinematografie. Poãítám, Ïe aÏ zaãne Burkina Faso toãit
filmy, tak se na tom bude na‰e veﬁejnoprávní televize také
finanãnû podílet. Je to chvályhodné, Ïe pﬁispívá na rozvoj
zahraniãní filmové produkce. Zﬁejmû mají tolik penûz, Ïe neví
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kam s nimi,” ﬁekl pro ParlamentníListy.cz Jandák. „âeská
televize se podílí na vzniku kvalitních dûl bez ohledu na

Na festivalu bude i film M. Šulíka: Cigán

hranice, na filmech, které nejsou mainstreamové,” reagoval
pro ParlamentníListy.cz mluvãí televize Ladislav ·ticha. „S
reÏisérem ·ulíkem nespolupracujeme poprvé. âT navíc
koprodukcí získává vysílací práva a pﬁípadn˘ zisk z
kinodistribuce,” doplnil.
Film Cigán (Gypsy) je na programu: V pátek 9.záﬁí ve 14:45
v AMC 3, v sobotu 10. záﬁí v 18:30 v AMC 4 a v sobotu 17. záﬁí
v Jackman Hall v AGO.
abe
Zdroje: Alois Nobele - distribuce,Parlamentní listy, foto dodala
Jana âerník Czech Film Center
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Slovenka dob˘ja New York
Narodila sa v Bratislave, ‰kolské roky preÏila na strednom Slovensku a uÏ
niekoºko rokov Ïije v New Yorku. Je mladá, krásna a postupne dob˘ja
americké divadelné dosky. Splnil sa jej dievãensk˘ sen, musela v‰ak na sebe
veºmi tvrdo pracovaÈ. Ako cudzinka vo veºkom meste to nemala ºahké.
Nevzdala sa a dnes je úspe‰ná a spokojná. Slovenka KATARÍNA MORHÁâOVÁ,
ktorá v New Yorku zaÏila pád dvojiãiek a odmietla úãinkovaÈ vo filme Hostel
2, ktor˘ vykreslil Slovákov ako národ sadistov a ºahk˘ch Ïien.
Narodila v rodine, kde sa vÏdy hovorilo viac o
matematike ako o divadle, priznáva Katka. Jej
brat napríklad Ïije v Prahe a je matematick˘
génius, smeje sa. „Mama ma v‰ak brávala do
divadla ãi na operu, kedy sa dalo. Náv‰tevy opier
v Banskej Bystrici, a to bez ohºadu na kvalitu
predstavení, mali na mÀa vplyv. VÏdy sme sa s
mamou pekne obliekli a bola to jedna z moÏností,
ako uniknúÈ do sveta fantázie. VÏdy som chcela
byt hereãka, ale keì som vyrastala, bola som
hanblivá a introvertná,“ hovorí Katarína, ktorá sa
po rozvode rodiãov s mamou presÈahovala na
stredné Slovensko. V Banskej Bystrici absolvovala
bilingválne francúzsko-slovenské gymnázium, po
maturite zaãala v hlavnom meste ‰tudovaÈ
manaÏment. Po prvom semestri v‰ak pochopila,
Ïe to nebol ten najlep‰í v˘ber. Napriek tomu sa v
‰túdiu rozhodla pokraãovaÈ, a to prostredníctvom
individuálneho ‰tudijného plánu. „V druhom
roãníku som odi‰la do USA, kde som zaãala braÈ
súkromné hodiny herectva. Popri tom som sa
zúãastÀovala na mnoh˘ch hereck˘ch
workshopoch a hrala malé úlohy vo veºk˘ch
divadeln˘ch produkciách v New Yorku,“ spomína
Katka. Vìaka tomu stretla mnoh˘ch divadeln˘ch
reÏisérov, ktorí ju nielen in‰pirovali, ale stali sa aj
jej uãiteºmi ãi mentormi. MuÏmi, ktorí mali na
Katarínu najväã‰í vplyv, boli aj známy reÏisér
rumunského pôvodu a profesor herectva na
Kolumbijskej univerzite v New Yorku Andrei
Serban ãi uãiteº pohybu z Moskovskej divadelnej
‰koly Andrei Drozdin. „Aj vìaka nim som sa
nakoniec rozhodla ‰tudovaÈ herectvo na ART
Institute v Bostone, ktor˘ je prepojen˘ na
moskovsk˘ Theatre Art School. Mala som tak
moÏnosÈ porovnaÈ americkú a ruskú divadelnú
‰kolu a bola to pre mÀa jedineãná skúsenosÈ,“
dodáva. Popri tom sa Kataríne podarilo dokonãiÈ
aj bakalárske ‰túdium manaÏmentu v Bratislave.
V zdokonaºovaní a uãení Katka pokraãuje dodnes,
pretoÏe ako sama hovorí, „herectvo je ako sval,
ktor˘ je potrebné pravidelne trénovaÈ“ .
Momentálne berie hodiny spevu a dialektu od
známej hereãky a speváãky Lynn Singer, ktorá
vyuãuje na Yalovej univezite a ktorá má na Katkinu
prácu v divadle a vo filme veºk˘ vplyv.
Ako dnes Katarína priznáva, Amerika do jej Ïivota
pri‰la náhodou. „Ako tínedÏerka som Amerikou
dosÈ ,opovrhovala’. Naz˘vala som ju krajinou
kultúrnych barbarov. ·tudovala som na
francúzskom gymnáziu a pozerala som veºa
európskych filmov. Masová kultúra z krajiny
amerického sna sa mi zdala v tom ãase smie‰na,“
smeje sa. V prvom roãníku vysokej ‰koly sa s
kamarátkou rozhodli odísÈ na leto do USA, kde
spoznala viaceré mestá, napríklad Washington,
New York ãi Boston. Stretla ºudí z rôznych
spoloãensk˘ch ãi vzdelanostn˘ch vrstiev a
pochopila, na ãom je zaloÏen˘ americk˘ sen.
„Americká rôznorodosÈ ma fascinovala. V New
Yorku som sa zoznámila s hercami, ktorí mi
predstavili umeleck˘ a divadeln˘ New York. Aj oni
ma in‰pirovali k tomu, aby som sa do Ameriky
vrátila. New York je jedineãn˘. Vyhovuje mi
priamoãiarosÈ Newyorãanov, ich r˘chlosÈ a
rôznorodosÈ, ale najmä moÏnosti, ktoré mesto
ponúka,“ vyznáva sa Katarína, ktorá Ïila aj v
in˘ch ãastiach Spojen˘ch ‰tátov, priãom si dodnes
napríklad prenajíma apartmán v Los Angeles.
Katka Ïije v Amerike od roku 2001. „Bol to ÈaÏk˘
rok. Natrvalo som sa presÈahovala do New Yorku
20. augusta do ãasti Soho, leÏiacej blízko dnes uÏ
neexistujúcich dvojiãiek. Zakrátko pri‰iel 11.
september a New York a svet, ako sme ho
poznali, sa zmenili. Pamätám sa na ten deÀ. DeÀ
predt˘m boli ulice Manhattanu preplnené turistami
a Newyorãanmi pln˘mi Ïivota a snov.
O dvadsaÈ‰tyri hodín neskôr boli tie isté ulice
prázdne, v‰etci sedeli doma a pozerali správy.
Zvyãajne preplnen˘ Times Square bol úplne
vyºudnen˘. Cítila som sa stratená. Cudzinka v
novom svete, chudobná ‰tudentka, Ïiadna istota.
âas v‰ak v‰etko vylieãil a vôºa pracovaÈ a ísÈ za
svojimi snami vyhrala,“ spomína Katarína na jeden
z najhor‰ích teroristick˘ch útokov na svete. Keì
pri‰la do Ameriky, bola ‰tudentkou. „Musela som
si privyrábaÈ, ako a kedy sa dalo. Nemala som
istoty, na ktoré som bola zvyknutá zo Slovenska.
Nemohla som nav‰tevovaÈ rodinu doma tak ãasto,
ako by som chcela. R˘chlo som pochopila, Ïe bez

vytvorenia zázemia a ,nahradenia’ rodiny
kamarátmi by to bolo veºmi ÈaÏké,“ dodáva.
Katarína sa e‰te poãas ‰túdia v Bostone prihlásila
na konkurz na hlavnú úlohu v hre Girl’s War
(Dievãenská vojna), ktor˘ aj vyhrala. Hru napísala
známa scenáristka Joyce Van Dyke, ktorá má
arménske korene. Katarína hrala mladú Ïenu
Anahid, pôvodom Arménku, ktorá v New Yorku
pracuje ako úspe‰ná modelka. Keì sa dozvie o
smrti svojho mlad‰ieho milovaného brata,
rozhodne sa vrátiÈ domov do Arménska. Tu sa
zamiluje do svojho suseda AzerbajdÏanca, ão
v‰ak vzhºadom na veºmi dlho trvajúci vojnov˘
konflikt medzi Arménskom a AzerbajdÏanom nie
je vhodné. Vìaka tejto hre Katarína získala ìal‰iu
úlohu, tentoraz vo filme December Ends
(December sa konãí), ktor˘ sa nakrúcal v Los
Angeles. „Postupne som získala reputáciu, s
ktorou pri‰li ìal‰ie moÏnosti. Chcem v‰ak
povedaÈ, Ïe herecké príleÏitosti, ktoré som dostala
a dostávam, sú v˘sledkom dlhoroãnej práce,
sebadisciplíny a sebadôvery. Ak si neverí‰ sám,
veriÈ ti nebude nikto. A rozhodnutí, ktoré nebolo
ºahké spraviÈ, ale za ktor˘mi si stojím,“ hovorí
Katarína.
Potom pri‰la ponuka na úãinkovanie v komerãne
úspe‰nom filme Hostel 2. „Rozhodla som sa ju
neprijaÈ. Neverila som scenáru a v˘voj postavy
bol jednosmern˘,“ dodáva Katka, ktorú herectvo
napæÀa. „Herectvo je pre mÀa spôsob komunikácie.
Spôsob, ako ukázaÈ novú perspektívu, ale aj to,
Ïe nie v‰etko ãierne je ãierne. Spôsob, ako chytiÈ
diváka za srdce a moÏnosÈ nechaÈ ho zamyslieÈ
sa nad ,pravdou’, ktorú doteraz poznal, a zmeniÈ
uhol jeho pohºadu. Je to zároveÀ spôsob, ako
in‰pirovaÈ. Mám v sebe takmer infantilnú potrebu
prejaviÈ sa t˘mto spôsobom. Nie je to v‰ak
exhibicionizmus, ktor˘ je ãasto neprávom spája s
herectvom. Herec pouÏíva svoje pocity,
skúsenosti, hlas a telo ako nastroj na vytvorenie
postavy, takÏe herectvo nie je o hercovi, ale o
realite postavy, ktorú vìaka sebe pripraví a
vytvorí,“ vyznáva sa zo svojej lásky k povolaniu.
Katarína hrala vo viacer˘ch divadeln˘ch
predstaveniach v USA, Kanade ãi v Európe a vo
filmoch okrem Ameriky aj v Taliansku. Intensive
(Intenzívny) reÏiséra Franca Trombina, Cuore
Dolce, The darkness of the Soul (Temnota du‰e)
a American Jubilee (Americké jubileum) sú filmy,
v ktor˘ch Katka úãinkovala. „V lete budem
nakrúcaÈ film Dragonfly (VáÏka) v Miami a na
Sicílii, v ktorom budem hraÈ hlavnú postavu. Je to
krásny príbeh Gianny, pôvodom Sicílãanky, dnes
fotografky Ïijúcej v USA, ktorá stratí zmysel Ïivota,
svojich priorít a hodnôt. Zahrám si po boku
amerického herca Steva Bauera známeho z filmu
Scarface (Zjazvená tvár),“ dodáva Katarína, ktorá
momentálne rokuje aj s kastingov˘mi reÏisérmi a
producentmi v Prahe a Lond˘ne.
Katarína má rada adrenalín. Urãite aj preto sa
venuje adrenalínov˘m ‰portom ako skákanie
padákom, jazda v r˘chlych autách ãi paragliding.
Miluje aj lietanie, zatiaº v‰ak vlastné lietadlo nemá.
„Jedného dÀa som bola na benefiãnej akcii, ktorej
súãasÈou bol v˘let mal˘m ‰portov˘m lietadlom
ponad Manhattan. Pilot, taktieÏ Slovak, sa ma
sp˘tal, ãi by som si chcela skúsiÈ zalietaÈ. Tak sa
to cele zaãalo. Je to neuveriteºn˘ pocit maÈ v
rukách kontrolu nad lietadlom. Keì som hore,
nemám strach, som veºmi uvoºnená, ale zároveÀ
veºmi zodpovedná. Najrad‰ej lietam v noci,“
opisuje Katarína svoju cestu k lietaniu.
Tento rok sa zaãína venovaÈ aj práci s deÈmi.
Chce s deÈmi v jednom onkologickom centre
pripraviÈ divadelnú hru ako súãasÈ benefiãného
veãera, s cieºom vyzbieraÈ finanãné prostriedky
na v˘skum rakoviny. Katarína, ktorá nechce
prezradiÈ, ãi má priateºa, by v budúcnosti chcela
ÏiÈ striedavo v Amerike ale aj v Európe, moÏno v
Lond˘ne. Pri svojej práci sa stretla s tak˘mi
hereck˘mi osobnosÈami ako Paul Newman,
Robert Redford, George Clooney, Al Pacino,
Meryl Streep ãi Colin Farrell. „Stretávam veºa
hercov a producentov, z ktor˘ch mnohí sú mojimi
dlhoroãn˘mi kamarátmi,“ hovorí Katka. Riadi sa
heslom, ktoré jej raz povedal Paul Newman: „Ak
si raz hercom, hercom ostane‰ navÏdy. Tak sa s
t˘m nauã ÏiÈ ão najskôr.“
Katarína KliÏanová-R˘sová
****
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Nová sokolská sezóna
zaãne pro dûti 17. záﬁí 2011
Cviãení bude kaÏdou sobotu od 15:30 do 18 hodin
v Magnetic Dr., Unit 21, North York
pro dospûlé 21. záﬁí 2011
Cviãení bude kaÏdou stﬁedu od 20 do 21:30 hodin.
v G.Harvey C.I., 1700 Keele St.,
Informace: Hana Jurasek:
905/838-5269
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Pﬁed revolucí, kdy na‰i cestovní „svobodu“ vytyãovaly de facto hranice pouh˘ch
ãtyﬁ dal‰ích státÛ, jsme se s horsk˘mi sala‰níky mohli potkávat tak akorát v
moravsk˘ch Beskydech, v Karpatech slovensk˘ch a rumunsk˘ch, a v horách
O baãích a dal‰ích nebezpeãích
Nakouknout do svûta horsk˘ch baãÛ je, nebojím se pouÏít ten siln˘ termín, nûco jako bulharsk˘ch.
setkání dvou civilizací. Setkání, které provází jedno velké nedorozumûní. My dolÀáci
si totiÏ ten jejich svût naprosto idealizujeme. Pro nû, horÀáky, je to nepochopitelné.
Na‰e oãi vidí majestátní horské panorama se stále zelen˘mi loukami mezi hranicí
lesa a bizardním pásmem sutí a rozeklan˘ch skal pod azurovou oblohou, kteréÏto
v‰e symbolizuje dálky, volnost a svobodu. Pro druhou stranu tohle pﬁedstavuje
hlavnû nároãné pracovní prostﬁedí v drsn˘ch klimatick˘ch podmínkách, navíc v
samotû poustevníka.

Pozdrav z hor

âeská a slovenská televize
na internetu!

Pohled do údolí

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

Vzpomínám na jedno nezapomenutelné setkání v samém srdci Oravy. V o‰lehané
tváﬁí pasáka krav jsem vzbudil jist˘ zájem, ba troufám si tvrdit, Ïe ten ú‰klebek takﬁka
bezzub˘ch úst nemohl znamenat nic jiného neÏ úsmûv a radost. Jo, i pro mû byl
první lidskou bytostí, kterou jsem toho dne potkal. Vûdom si tohoto souznûní a také
tradic zdej‰ího kraje, nabídl jsem mu pﬁípitek. Na pﬁátelské setkání. Láhev boroviãky
byla zpola plná. Loknul si daleko více neÏ jen symbolicky. Pak chvíli trvalo, neÏ jsem
ho pﬁimûl, aby mi z mé lahve dal také napít. Dodnes to nemohu úplnû pochopit, ale
byl to mÛj poslední dou‰ek. Marnû jsem mu vysvûtloval, Ïe jednou já podruhé on.
Ne. Svíral tu sklenûnou ulitu ve sv˘ch mozolnat˘ch pazourech jako nebesk˘ poklad.
Nabízel peníze, ale nikoliv láhev. Nebylo to fér. Oba jsme vûdûli, co má zde v
kopcích vût‰í cenu.
Jin˘ zajímav˘ pﬁíbûh jsem zaznamenal ze setkání na‰ich vysokohorsk˘ch turistÛ
s rumunsk˘m baãou. Mûl k nim jednu velkou prosbu. T˘kala se tak prosté vûci jako
je m˘dlo. A vskutku, kostka m˘dla jej uãinila ‰Èastn˘m.
I dne‰ní setkání s prav˘m alpsk˘m baãou má své kouzlo. Pr‰í, stmívá se, a vy jste
po celodenní ‰trapáci unaveni a promoãeni. A dveﬁe sala‰e se otevﬁou a do tepla
a na kafe vás zve star‰í muÏ. Instantní capuccino zavoní, uvnitﬁ je útulno, v kamnech
praská oheÀ a v kamnovci se pﬁevaluje vroucí voda. I takhle mÛÏe vypadat nebe na
horách. Poté, co se rozkoukáte, dojde vám, Ïe u nízkého stropu svítí skuteãná
Ïárovka. Tady, 2100 metrÛ nad moﬁem, v pustinû, kde jsou jen kameny, skály a
tráva. A mezi tím v‰ím, alespoÀ dnes, potÛãky a potoky vody.
Ale jsme na náv‰tûvû u rakouského baãi, a ten pﬁeci jen kráãí s dobou. Spojení se
svûtem zaji‰Èuje mobilní telefon, nechybí rádio, ba dokonce plochá obrazovka
televize. Energii tomu v‰emu dodává samo slunce. A jak sem dopravuje zásoby a
materiál? Îádní shrbení dvounozí nosiãi, Ïádní obloÏení mezci. V‰e zaﬁídí vrtulník.
Jedna minuta za devadesát eur. Platí tﬁi minuty.
Na starosti má sedmisethlavé stádo ovcí, velké stádo krav a nûkolik koní. V‰e se
pase na více ménû pﬁístupn˘ch svazích dle druhov˘ch dispozic. Ovce tedy na tûch
nejpﬁíkﬁej‰ích. Baãa je hrd˘m majitelem sala‰e, zdaleka ne v‰ak v‰ech zvíﬁat. Ty
jsou mu svûﬁena sedláky z údolí. Dal‰í ãást jeho pﬁíjmu tvoﬁí pﬁíspûvek Evropské
unie na udrÏování krajiny pasteveck˘m hospodaﬁením.

Zavolejte:

Viera Kononenková
Mortgage Specialist

Royal Bank of Canada
T.416-857-0330
F. 905-823-6047

Alpská salaš
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Sezóna je krátká. Ovce pﬁicházejí sem nahoru koncem kvûtna, zaãátkem ãervna,
krávy nûkdy aÏ poãátkem ãervence. Pastva konãí se záﬁijov˘mi dny. Pak pﬁichází
ãas poráÏek a vlastní zpracování masn˘ch v˘robkÛ. Prodávají se pﬁímo zákazníkÛmspotﬁebitelÛm.
I rakouské baãovství pod velehorsk˘mi ‰títy se musí vyrovnat s rÛzn˘mi nebezpeãími.
AÈ uÏ to jsou spla‰ení konû pﬁi bouﬁce, velká voda, která strhne a odnese krávu,
nebo útoky rysa na bezbranné ovce. Na rozdíl od sv˘ch v˘chodních kolegÛ zde
v‰ak, v této ãásti Alp, neãelí vlkÛm a medvûdÛm.
Jedno ale mají v‰ichni tito baãové pﬁi setkání civilizací spoleãné. TotiÏ stálou chuÈ
vypít si nûco silnûj‰ího. A pak neskr˘vanou radost z blízkosti nûÏného pohlaví. A
odtud je uÏ velmi blízko, aby tuto pﬁátelskou náklonnost projevili nûjak˘m tím
pohlazením, nebo dokonce i návrhy povaÏovan˘mi tam dole u dolÀákÛ za vyloÏenû
nemravné.
Jak vidno, pánové-vysokohor‰tí turisti, v ostraze va‰ich partnerek nemÛÏete
polevit ani daleko od níÏinn˘ch sukniãkáﬁÛ a navonûn˘ch slaìourÛ. Inu i svût baãÛ
má svá nebezpeãí, jak jiÏ ﬁeãeno.
miroslav petr -©- 2011
***

PraÏsk˘ Pán Glöckneru
Otázka: Co má spoleãného nejvy‰‰í rakouská hora s na‰ím hlavním mûstem?
Odpovûì: Jedno jméno. Nezní sice tak praÏsky jako tﬁeba Bﬁezina, Hrabina nebo
Kubice, ale byly doby, kdy tomu bejvávalo jinak. To jméno je Johann Stüdl. ByÈ vût‰inû
na‰incÛ pranic neﬁekne, zaslouÏí si bliÏ‰í pﬁedstavení. Posuìte sami.
Zaãnûme onou superhorou. ZbûÏn˘ pohled na mapu pohoﬁí Vysoké Taury objeví kótu
3798 m n. m. a titulek Gross Glockner, ãesky Velk˘ zvoník. Poprvé byl zdolán léta Pánû
roku 1800. V dal‰ích desetiletích uÏ ‰lo mimo jiné i o to zpﬁístupnit vrchol ‰ir‰í základnû
sportovních nad‰encÛ. VÏdyÈ pro místní chudé horaly tu vznikla nenadálá pﬁíleÏitost
v˘dûlku na vznikajícím turistickém ruchu. ·tûstí mûla strana korutanská, odkud vedla
jediná vhodná v˘stupová cesta k vrcholu. Tohle samozﬁejmû nemohlo b˘t recht hrd˘m
a zahoﬁkl˘m TyrolákÛm, kteﬁí si lámali hlavy kterak otevﬁít novou, jiÏní v˘stupovou trasu.
V létû roku 1867 se na scénû objevil bohat˘ praÏsk˘ obchodník Johann Stüdl. Nadchl
se pro plán této nové trasy a pﬁislíbil podporu. A vskutku, jiÏ v záﬁí následujícího roku
byla vybudována základna - chatka sestávající z kuchynû a noclehárny, a to bratru ve
v˘‰i 2800 metrÛ nad moﬁem. Jako aktivní alpinista se v oblasti zapsal i prvov˘stupy, a
právû po nûm je nároãná, skalnatá ãást v˘stupu na Velkého zvoníka, tzv. StüdlÛv
hﬁeben, pojmenována. Z respektu a vdûãnosti dostal tento rodil˘ PraÏák (narozen
1839) od místních horalÛ pﬁezdívku Pán Glöckneru. Nás bude jistû také zajímat, Ïe
pÛsobil i v praÏské sekci alpinského spolku. „Své“ boudû zÛstal vûrn˘ i dal‰ích letech
a podporoval její modernizaci. Zemﬁel roku 1925 v Salcburku.

Evropská a kanadská kuchynû
Slovensk˘ i szegedinsk˘ gulá‰ s knedlíky, smaÏen˘ s˘r, ﬁízek!
V nedûli, v pondûlí a ve stﬁedu mÛÏete mít populární kﬁidélka!

Dvacet toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv
Velká obrazovka, na které mÛÏete sledovat pﬁímé fotbalové
i hokejové pﬁenosy!
Na va‰i náv‰tûvu

na 781 Annette St. (kﬁiÏovatka Jane St.) v Torontu
se tû‰í

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

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Velký Zvoník

Dne‰ní Stüdlova chata, ãesky by se spí‰e hodilo ﬁíci horská bouda, neb disponuje
dvûmi nadzemními patry a ze severní strany pﬁipomíná obrovsk˘ aluminiov˘ válec, má
s tou starou Stüdlovkou spoleãné jen to jméno. Vlastní a provozuje ji DAV, tedy
nûmeck˘ alpsk˘ spolek. Podle personálu sem zavítá i nemálo âechÛ, coÏ si vysvûtlují
i na‰im sentimentem a hrdostí na pion˘ra a propagátora alpinismu, na krajana Stüdla.
Nakolik tato pﬁedstava odpovídá ãeské realitû, nechávám na ãtenáﬁi.
KaÏdopádnû Stüdlhütte slouÏí jako základna k v˘stupu na Velkého zvoníka i na‰im
borcÛm horolezcÛm. Oficiálnû je od vrcholu dûlí pût aÏ ‰est hodin cesty a bezmála tisíc
v˘‰kov˘ch metrÛ. A tak jiÏ veãer je zde ve znamení horeãn˘ch pﬁíprav. V‰ude zvoní
karabiny, pﬁipravena jsou jistící lana, nesmí chybût cepín ani maãky - trasa protíná i
ledovec. Hospodsk˘ ruch dole v pﬁízemí proto záhy utichá. Vstává se brzy ráno. První
odváÏlivci vyráÏejí je‰tû za tmy, úderem páté. ZáleÏí na pﬁedpovûdi poãasí. Ta se
bedlivû sleduje. MÛÏe v˘stup posvûtit, ale i úplnû zhatit.
První kroky vedou na prudk˘ skalnat˘ nástup, ten vystﬁídá zhruba ve v˘‰ce tﬁí
kilometrÛ vûãné království ledu. Poslední úsek v˘stupu pﬁedstavuje jiÏ zmínûn˘ ostr˘
StüdlÛv hﬁeben, místy se stupnûm obtíÏnosti tﬁi plus. Návrat z vrcholu vede zãásti onou
starou korutanskou cestou.
AÈ jiÏ se na‰inci podaﬁí zdolat Velkého zvoníka nebo ne, dÛvod k pﬁípitku tu je díky
Johannu Stüdlovi vÏdy. Ano, pﬁípitku na velkého PraÏáka a krajana, jehoÏ jméno v okolí
Glöckneru stále hodnû znamená. To jenom u nûho doma v âechách jej zavál ãas
zapomnûní a pohﬁbila lavina selektivní a zfal‰ované historie.
miroslav petr -©- 2011
***

Z v˘stavy v Hradci Králové (2011)

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

E-mail
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Cameron perlí moudrosti
Toronto 16. 8. 2011
Dobr˘ den pane Bﬁezina,
ãtu se zájmem va‰e noviny a sem tam mám chuÈ napsat svoji
poznámku.
Je tomu nûkolik dní co se Lond˘nem pﬁehnala vlna uliãních
potyãek a následného vyﬁizování úãtÛ z obou stran barikád. Pak v‰e
pod tíhou 16000 tûÏkoodûncÛ utichlo a dnes uÏ jen budeme ãekat na
nov˘ den a zprávy zase od jinud.
Nechci se pou‰tût do hlubok˘ch anal˘z, k tomu budou urãitû
povolanûj‰í osoby, ústavy a úﬁady, ale mohu-li poznamenat, byl
jsem velice pﬁekvapen jak rychle pﬁestaly platit postupy a návody,
které byly pouÏity a které byly vymy‰leny slovutn˘mi kapacitami

Prvorepubliková vila

o III. NP v Jeseníku (Severozápadní Slezsko) hledá
solventního majitele. Blízko centra, ale i blízko lesa. Viditelná
z obou hlavních pﬁíjezdov˘ch komunikací. Situována v
první ﬁadû vilové zástavby.. Samostatné rozvody elektrické
energie a plynu pro tﬁi bytové jednotky. Celá podsklepená,
velká pÛda. Na oploceném pozemku o rozloze 479 m2
zrekonstruovaná okrasná zahrada a zdûná garáÏ,. Nabídková
cena 3 mil 500 tisíc, ale pﬁi rychlé rezervaci v˘razná sleva!!!.
Pro svou polohu velmi vhodná pro penzion, ale i pro bydlení.
Láznû Jeseník vzdáleny 2 km. Do prodeje vily obydlené
podkroví. V pﬁípadû potﬁeby mÛÏe ob˘vající zÛstat v roli
správce.
Nutná nová fasáda a rekonstrukce ãi v˘mûna oken, stﬁecha
pozdûji.

Richard Pohl - info@richardpohl.net ,
tel.: +420 723 625 511
20-02

DÛleÏité upozornûní:
Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny 30. 8. 2011 ve 3:00

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde: 15. 9. 2011
Uzávûrka: 7. 9. 2011

v oboru psychologie a jak rychle byly pouÏity jiné. Trochu mi to
pﬁipomnûlo velice známou forbínu Jana Wericha, kdy Vejda vejde…
a vidí atd.
15. 8. pak ministersk˘ premiér David Cameron toto shrnul a dal
tak vûci pﬁíslu‰n˘ punc. Pojìme se tedy zamyslet.
David Cameron: „Nejasnosti kolem zastﬁelení Marka Duggana
byly zneuÏity gangy, aby mohly krást…“ âtenáﬁ tedy je dojmu, Ïe
kdyÏ vy‰etﬁování bûÏí tak jak má, tak gangy nekradou…
David Cameron: „Pouliãní gangy jsou tvoﬁeny chlapci z
disfunkãních rodin…“ Pak se ãtenáﬁ doãte, Ïe raboval po‰Èák,
milionáﬁské dcerka, dûti ‰kolou povinné..
David Cameron: „Gangy vydûlávají peníze kriminalitou, napﬁ.
prodejem drog….“ âtenáﬁ má dojem, Ïe pﬁed t˘dnem se Ïivily tyto
gangy charitou a sbûrem starého papíru..
David Cameron: „Boj s uliãními gangy bude národní prioritou a
inspirací bude postup americké policie.“ Napﬁ. Boston: Pﬁi osobní
náv‰tûvû tohoto mûsta, kdyÏ jsem zaparkoval auto pﬁed obchodem,
mne sám policista doporuãil, abych tam neparkoval, jelikoÏ mi
bude auto ukradeno a on nebude moci nic dûlat.
David Cameron: „Je nûco potﬁeba dûlat s v˘chovou dûtí, které
vyrÛstají, aniÏ by vûdûly, co je správné a co ‰patné. Není to o
chudobû, ale o kultuﬁe. Kultuﬁe, která oslavuje násilí, nerespektuje
autority a stále mluví o právech a ne o zodpovûdnosti.“ âtenáﬁ si
tedy musí pomyslet, Ïe je potﬁeba zavﬁít ‰koly a zastavit vysílání
televize, kde jinde stráví dûti více ãase neÏ zde. A je potﬁeba se
zamyslet kdo to ﬁídí a proã.
David Cameron: „Policie dostane pravomoc, aby mohla sejmout
lidem masku, ‰átek nebo jiné maskování obliãeje.“ A kdo jim tuto
pravomoc vzal?? Ptá se ãtenáﬁ. Ale pozor, co kdyÏ sejme policista
‰átek z hlavy Ïenû, která bude muslimkou anebo z tváﬁe muÏe a on
pﬁíslu‰ník Sekty zahalen˘ch tváﬁí, co mají povoleno takto chodit od
parlamentu!! Tak uÏ je jasné, Ïe právník napaden˘ch lidí dostává od
státu alespoÀ 1 milion liber od‰kodného.
David Cameron: „Gangy pouÏívají ke své ãinnosti sociální sítû,
policie bude mít moÏnost je v pﬁípadû nepokojÛ prostû vypnout.“
âtenáﬁ si myslí, Ïe toto tak jde, ale opak je pravdou, vût‰inou ãlen
gangu se nabourá jako hacker do sítû policie, ale je‰tû není znám
pﬁípad, kdy se ãlen policie naboural do rodící komunity, která si
teprve pﬁed minutou dala hesla…
David Cameron: „Novináﬁi mají pouÏívat názvÛ jako lond˘nsk˘
gang a ne britsk˘… “ Zde mÛÏe ãesk˘ ãtenáﬁ zpozornût, neboÈ
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napﬁí‰tû aÈ jiÏ kanad‰tí novináﬁi nepí‰í o ãesk˘ch cikánech, ale o
mosteck˘ch cikánech a ãerte ty si hledej kde to je…
David Cameron oznámil, Ïe o od‰kodnûní mohou poÏádat v‰ichni,
jejichÏ domy nebo obchody utrpûly ‰kody. Od‰kodnûní se bude
t˘kat i nepoji‰tûn˘ch… K tomuto si ãtenáﬁ jiÏ nemusí nic dom˘‰let
a mÛÏe jít klidnû spát.
Neplatím danû ani poji‰tûní a v‰e je OK.
Ano tak to je, jen prosím nestresovat. Mé doporuãení pro britskou
spoleãnost je nakoupit cca 20 000 iPhone a tyto rozdat mezi gangy
pochopitelnû + roãní neomezen˘ kredit. Tak pﬁeci byli vychováváni
jejich rodiãe, v‰e dostali zdarma od státu a stát v‰e zaplatil. Jen
prosím, nikoho nestresovat…..
Martin PﬁibáÀ - Toronto
***

Reflexe na ãlánek Socialismus
Autora textu V. Kuna pamatuji docela dobﬁe z na‰eho
tﬁináctiletého Ïivota ve Winnipegu.
To je moÏná o jeden dÛvod víc, proã tûchto nûkolik
následujících poznámek pí‰u.
S kaÏdou jeho vûtou souhlasím do písmene. A v‰e je ﬁeãeno
logicky a pﬁehlednû a zmínka o tûch mnoha odnoÏích
socialismu dodává jeho úvaze pozoruhodnou úplnost. Aã
jako písaﬁ bych docela rád je‰tû nûco dodal, nevím v podstatû
co by to mohlo b˘t. Snad jenom pﬁipomenutí, Ïe v celé té
slavné (a krátké) dobû pokusu o jinou podobu socialismu,
toho s lidskou tváﬁí, v té vcelku pochopitelné euforii onoho
roku 1968, nûjak unikla dÛleÏitá podstata zabudovaná uÏ v
tom termínu. Pokud tedy onen pokus, ta zmûna, mûly mít
lidskou tváﬁ, pak zcela logicky to znamenalo, Ïe ten dosavadní,
léta trvající socialismus (a dokonce zaregistrovan˘ do jména
republiky) byl socialismus nelidsk˘, brutální, neblah˘ do
krajnosti (a to i s pﬁihlédnutím k nûkter˘m nespornû dobr˘m
aspektÛm). A bylo mnoho radosti a termín omílán zdatnû aÏ
nakonec celá ta tiráda skonãila jak asi skonãit musela.
Myslím, Ïe kaÏd˘ systém se dá zneuÏít, pokazit a není tomu
jinak ani s kapitalismem, aã jeho existence je nezbytná, jak
ukazuje praxe. V pﬁípadû toho socialismu bez pﬁívlastkÛ uÏ je
ale na nezdar zadûláno v jeho samé podstatû. A protoÏe
prvek totality je v nûm mocnû obsaÏen, existoval tak dlouho.
Velmi mne zaujala i mapa ... malinkaté Lucembursko s
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nejvy‰‰ím pﬁíjmem na hlavu obãana. Zajímavé
je, Ïe tﬁeba severské evropské státy, vût‰inou
konstituãní monarchie, si v tom souhrnu vedou
tak dobﬁe. Pokud se v nich situace v poslední
dobû snad hor‰í, je to pravdûpodobnû
dÛsledek pﬁíli‰né demokratické vstﬁícnosti k
novû pﬁíchozím a vût‰inou systém zatûÏujícím.
Ano, ti nejbohat‰í nejsou andûlé. Ale jak by
bez nich, bez jejich kapitálu a schopností,
vypadal ná‰ svût? A jak vûda a vzdûlání?
Snadno se zapomíná na v‰echny ty jimi
zaloÏené nadace, stejnû jako i na to, Ïe právû
systém kapitalismu, na rozdíl od marxistick˘ch
teorií, umoÏnil mnoh˘m, aby se z docela
chudiãk˘ch stali bohat˘mi (a mocn˘mi) svou
pracovitostí a schopnostmi! A takové moÏnosti
socialismus upíral tûm, kteﬁí v prvomájov˘ch
prÛvodech nevolali AÈ Ïije Sovûtsk˘ svaz a
dokonce se jich ani neúãastnili, tedy obraznû
ﬁeãeno.
Vûﬁím, Ïe pan Vilém Kun se tû‰í dobrému
zdraví a snad zase nûkdy do Satellitu po‰le
jinou svojí úvahu.
Vladimír Cícha-Vancouver
***

Nejen o komárech
Poslední úvaha Rosti Firly UÏ je léto tady,
komárÛ jsou mraky ze 7. ãervence mû pﬁimûla
vyjádﬁit se jednak ponûkud v‰eobecnûji k
názorÛm vyskytujícím se v jeho sloupcích a
jednak specificky k v˘‰e zmínûnému ãlánku.
Jsem si plnû vûdom, Ïe napsat vûc dobrou
nebo slabou dá velkou práci a to co se nám R.
Firla snaÏí sdûlit, nejsou zdaleka jen jeho
osobní názory, ale i postoje jistû znaãného
poãtu stejnû zaslepen˘ch krajanÛ, coÏ jsou
samo o sobû dÛvody k pozornosti; i kdyÏ se
jedná skoro vÏdycky o znaãnû zkreslené
pohledy a fale‰né v˘klady svûta. Této
pozornosti dávám tímto písemn˘ prÛchod.
Uznávám, Ïe pan RosÈa Firla koná svou
osvûtovou ãinnost nezi‰tnû, ãímÏ vlastnû sám
popírá základní princip kapitalismu, kter˘
odvozuje ve‰kerou lidskou ãinnost od motivu
zisku...
Nejprve pojednejme velmi struãnû o formální
stránce. Analytick˘ pisatel by asi neuÏil pojmu
levicov˘ debil, má-li na mysli osoby jinak
sm˘‰lející neÏli on sám. Na‰e rodná ﬁeã je
bohatá a vhodnûj‰ích v˘razÛ by se na‰lo
habadûj. Tohle není nûjaká jadrnost, lidovost
nebo bodrost, ale nedostatek vkusu a du‰evní
lenost. Celé to vychází z velmi mylného
pﬁedpokladu, Ïe lidé jiného svûtového názoru
jsou hlupáãci, blbci a na hlavu padlí pomatenci.
Pane Firlo, proberte se z pﬁeludu, Ïe kdo
nesdílí va‰i vizi svûta je nutnû hlupák! MÛÏe a
nemusí tomu tak b˘t. Uveìme si pﬁíklady. Dr.
Joseph Gobbels byl gauner, zloãinec a zl˘
ãlovûk, zcela v zajetí bludného uãení o
nadãlovûku, ale hloup˘ nebyl. Vidím tﬁeba
vûci jinak neÏ Klement Gottwald, z ãehoÏ
neplyne, Ïe se jednalo o hlupáka. Hlupák to
nebyl a b˘t nemohl! V takové funkci by se
ãlovûk mdlého rozumu dlouho neudrÏel.
Nesdílím náboÏenské nad‰ení Svatého Otce
a pﬁesto vím, Ïe mu rozum nechybí. Kdybyste
se narodil tﬁeba jako indián v povodí ﬁeky
Amazonky, vidûl byste vûci jistû jinak neÏ je
vidíte dnes. Netﬁeba dále rozvádût. Je tﬁeba
opustit pﬁedpoklad, Ïe ve vesmíru existuje
jak˘si rozumn˘ pevn˘ bod, kdesi napravo, na
kterém stojí RosÈa Firla a Ïe ti, co stojí mimo
jsou hlupáci a pitomci. Pomatence a lidi
rozumné najdeme v hojném poãtu na obou
bﬁezích.
Dal‰í a vûãnû se opakující motiv spoãívá v
neustálém útoãení na v‰e, co se nachází jen
trochu nalevo od pravé víry Rosti Firly; neustále
se nám demonstruje okatá pravicovost a zuﬁiv˘
anti-komunismus. Svût vidûn˘ nejhrub‰ími
propagandistick˘mi br˘lemi stanice Svobodná
Evropa z dob studené války podle vzoreãku:
Dobr˘ Západ versus zl˘ Vychod je úplná
zkreslenina nacházející se mimo realitu.
V pravicové vizi Rosti Firly je socialistické
hnutí dílo pomaten˘ch darebákÛ a debilÛ, jimÏ
není moÏno svûﬁit nejmen‰í trafiku na rohu
ulice. Jak je to pokﬁivené! Socialistické hnutí
bylo reakcí na zhroucení liberálního
kapitalismu. Nevzniklo (socialistické hnutí) pﬁes
noc a z pouhého rozmaru a z pomatení myslí,
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ale na základû reálné situace. Kdyby
kapitalismus tak bezchybnû fungoval, jak je
nám dnes pﬁedkládáno, nevzniklo by ani
protestní socialistické hnutí.
Takﬁka celá na‰e prvorepubliková
avantgarda, aÏ na malé vyjímky, stála nalevo.
Karel âapek mûl velké v˘hrady ke
komunistickému hnutí, ale podle dne‰ních
mûﬁítek stál nalevo a nepatﬁil k pravici. Byli
snad lidé jako Jiﬁí Wolker, Vítûzslav Nezval,
Voskovec a Werich, J. JeÏek, Vl. Vanãura,
Josef Hora, Marie Majerová, S.K. Neumann,
Jaroslav Seifert a mnozí jiní hlupáci?
Tomu máme vûﬁit? Na internetu je moÏno
vyhledat volnû pﬁístupné pojednání Why
Socialism? od známého hlupáãka Alberta
Einsteina. Socialistická my‰lenka byla u nás
vÏdy velmi silná. President Bene‰ podepsal
znárodÀovací dekrety 24. ﬁíjna 1945, jeÏ byly
vyhlá‰eny o ãtyﬁi dny pozdûji na manifestaci
na Václavském námûstí. V ãele prÛvodu 28.
ﬁíjna 1918 byla nesena veliká standarta s
nápisem Socialistick˘ národ.
President Masaryk ve svém projevu k
Národnímu shromáÏdûní v úter˘ 28. ﬁíjna 1919
se otevﬁenû hlásí k socialisaci hospodáﬁského
Ïivota, i kdyÏ odmítá sovûtské pojetí socialismu
a Lenina. (Zdroj: Spoleãná âesko-Slovenská
digitální Parlamentní knihovna) A na pravidelná
páteãní sezení ve vile u bratﬁí âapkÛ na
Vinohradech, kam docházel První president,
byl zván i organizovan˘ komunista Vladislav
Vanãura. Úkol, jeÏ si kladlo socialistické hnutí
je naprosto legitimní a aktuální dodnes.
MÛÏeme jej definovat následovnû:
Postavit hospodáﬁsk˘ Ïivot na principu
v‰eobecného blaha, nikoliv soukromého zisku.
Není tedy úkolem socialistického hnutí
rozhazování veﬁejn˘ch penûz, vyplácení
sociálních dávek atp. jak se nám neustále
tvrdí.
BohuÏel musíme tuto úvahu skonãit a
pﬁistoupit k dal‰ímu bodu.
První polovina ãlánku, t˘kající se m˘valÛ je
plna nepﬁesností a velmi omezeného pﬁístupu
k pﬁírodnímu svûtu. Dotyãn˘ obãan Ngyuen
nebyl zatãen protoÏe vyhánûl m˘vala
ko‰tûtem, n˘brÏ proto, Ïe surovû mlátil a
zranil malého m˘vala, jehoÏ se snaÏila chránit
jeho m˘valí maminka. Sousedé byli vyru‰eni
pláãem malého m˘vala a kﬁikem jeho maminky
a pohor‰eni surovostí a tupostí s jakou se
dotyãn˘ choval ke zvíﬁatÛm. PﬁipomeÀme si,
Ïe m˘val je zvíﬁetem s inteligencí na roveÀ
ãtyﬁletému dítûti a Ïe Ïádná civilizovaná
spoleãnost nemÛÏe tolerovat neomezenou
surovost ke zvíﬁatÛm.
UÏ Star˘ zákon stanovuje etické chování ke
zvíﬁatÛm a zakazuje muãení a trápení zvíﬁat.
Zákony na ochranu zvíﬁat jsou samozﬁejm˘m
kulturním dûdictvím, nikoliv nûjakou leviãáckou
debilitou, kterou si vymyslel J. V. Stalin, aby
ochromil soukromé podnikání. Dále m˘valové
nejsou bohuÏel chránûn˘mi zvíﬁaty a dotyãn˘
hlupák nebyl zatãen protoÏe ohroÏoval
chránûné druhy, ale protoÏe jednal surovû se
zvíﬁaty. Mûl nûkolik moÏností, které nevyuÏil.
Dále se nabízí otázka souÏití ãlovûka a
pﬁírody. Lidé zniãili zvíﬁatÛm jejich pﬁirozené
Ïivotní prostﬁedí a neposkytli jim Ïádnou
náhradu. Stahují se tedy zvíﬁata do mûst.
Nûãím se zvíﬁata Ïivit musí. M˘valÛm byla
odÀata poslední moÏnost vybírat odpadkové
ko‰e instalováním neotevírateln˘ch nádob.
V na‰ich krajinách bylo naprostou
samozﬁejmostí pﬁikrmování zvûﬁe v zimním
období. V lesích byly jesliãky, kam se dávalo
seno a ka‰tany.
Co vlastnû chceme? Chceme vyhubit ptáky,
protoÏe ìobou tﬁe‰nû a tulenû protoÏe se Ïiví
rybami? Chceme Ïít ve sterilní pou‰ti bez
Ïivota? Nejsou vlastnû zvíﬁata zakuklení
psedokomunisté, protoÏe nerespektují
soukromé vlastnictví a tudíÏ si zasluhují
vyhlazení? Mlátit a hubit dovede kaÏd˘
omezenec. Zajistit soulad a spoluÏití lidí a
pﬁírody vyÏaduje pﬁedstavivost.
Spoleãnost tak bohatá jako je Kanada by
jistû na‰la prostﬁedky, kterak zajistit zvíﬁatÛm
pﬁeÏití ve volné pﬁírodû nûjakou formou
pﬁikrmování. Ale bez dobré vÛle to nejde. A ta
tu chybí.
Martin Jelinowicz - Toronto
***
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Stﬁíbrná medaile Jana Masaryka - dokonãení mého tázání
Uplynuly témûﬁ dva mûsíce od vydání mého ãlánku
nebo lépe ﬁeãeno, prosbû o pomoc pﬁi objasnûní
podmínek na udûlování stﬁíbrné medaile Jana
Masaryka.
V‰ichni krajané nemají moÏnost sledovat a ãíst
Satellite a tak v rámci hledání odpovûdi na mû
otázky jsem rozeslal znûní tohoto ãlánku na více
neÏ sto e-mailov˘ch adres. Reakce byla velmi
pozitivní a dostal jsem mnoho e-mailu a telefonátu
z na‰í komunity z celé Kanady, také od krajanÛ,
kter˘m byl mÛj ãlánek pﬁeposlán. Dozvûdûl jsem se
tolik, Ïe bychom mohli vydat zvlá‰tní ãíslo Satellitu
ale bohuÏel nikdo mi nedal odpovûì na jedinou
otázku z mého ãlánku.
Na závûr musím uznat, Ïe názor pana Kﬁesiny (v
letním “Satellitu”), byl zcela „na místû“, protoÏe mi

pﬁipomnûl historku Ïe socialistického
âeskoslovenska: V 70 letech na hraniãních
pﬁechodech, firma, kde jsem pracoval, mûla umístit
sklenûné panely na uvítání náv‰tûvníkÛ do
tehdej‰ího normalizovaného ráje. Grafik, aby se
vyhnul socialistické propagandû stylizoval
Picassovu mírovou holubici. Pﬁi schvalování návrhu
se nechal sly‰et náãelník z Ministerstva vnitra,
kter˘ prohlásil „Hm, to má b˘t jako Husák, tak tuhle
provokaci si soudruzi nechte!“ ...následovalo ticho,
které nikdy nezapomenu.
Dûkuji vám v‰em za pozornost
Má úcta
Láìo Soudek
(atelierone@yahoo.ca)
Odpovûì R. Krpaãe je na str. 4

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

Na pípû jsou desítky evropsk˘ch piv a mezi nimi

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

Village Idiot Pub

Sin&Redemption

126 McCaul St.
Toronto, Ontario M5T 1W2
Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca
www.villageidiotpub.ca

136 McCaul ST.
Toronto, Ontario M5T 1W2
Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca
www.sinandredemption.com
***
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jiÏ na zaãátku sezóny a hned první velk˘ cíl v novém
roãníku tak nesplnila.
V lize v‰ak v pondûlí Sparta porazila v Plzni Viktorku 2:0.
Dvûma góly Kweukeho.
Triumfálnû nakonec pﬁece jen vpochodovala fotbalová
V˘sledk˘ Gambrinus ligy: 2. kolo: Sparta-Jablonec
PlzeÀ do vysnûné Ligy mistrÛ. Dánská FC KodaÀ ji sice ve 2:1, Bohemians-PlzeÀ 2:1, Boleslav-Slovácko 1:0, Liberecvyprodaném praÏském Edenu dlouho trápila, je‰tû Slavia 2:1, Olomouc-Ostrava 3:0, Pﬁíbram-ÎiÏkov 2:1,
dvaadvacet minut pﬁed koncem gólem Kostariãana Teplice-Hradec 0:3, Dukla-Budûjovice 4:2. 3. kolo:
BolaÀose vedla, jenÏe pak Bako‰ vyrovnal a rozkopl brány Jablonec-Bohemians 5:0, Slovácko-Sparta 0:2,
Champions League dokoﬁán. Vítûzné fanfáry pak v Budûjovice-Olomouc 1:2, Hradec-Liberec 0:3, Slavianastaveném ãase spustil ëuri‰, takÏe ãesk˘ mistr si po Pﬁíbram 3:1, Ostrava-Boleslav 1:4, ÎiÏkov-Dukla 1:0, PlzeÀãtyﬁech letech zase zahraje Champions League a navrch Teplice 2:0. 4. kolo: Teplice-Slavia 0:0, Sparta-Hradec
zkasíruje 226 miliónÛ korun. PlzeÀ, která v kvalifikaci 1:0, Bohemians-Budûjovice 2:1, Boleslav-ÎiÏkov 2:0,
vyhrála v‰ech ‰est zápasÛ bude hrát ve skupinû s nejlep‰ím Olomouc-Slovácko 1:1, Dukla-PlzeÀ 2:4, Pﬁíbram-Liberec
t˘mem svûta Barcelonou, AC Milan a Bûlorusk˘m Batu 2:3, Jablonec-Ostrava 4:0. 5. kolo: PlzeÀ-Sparta 0:2,
Borisov.
ÎiÏkov-Olomouc 2:2, Budûjovice-Jablonec 1:5, HradecV Evropské lize se daﬁilo pouze Slovanu Bratislava, kter˘ Pﬁíbram 0:1, Liberec-Teplice 0:2, Slovácko-Dukla 1:0,
ve 4. pﬁedkole Evropské ligy pﬁekvapivû vyﬁadili AS ¤ím a Ostrava-Bohemians 0:1, Slavia-Boleslav 1:1.
místo italského favorita si zahrají v základní skupinû.
Tabulka
Svûﬁenci trenéra Vladimíra Weisse pﬁed tím doma zvítûzili
1. Sparta
5 5 0 0 11:3
15
1:0 a k postupu jim staãila remíza 1:1. Slovan si v Evropské
2. Bohemians
5 4 0 1 7:7
12
lize zahraje s Paris St. Germain, Bilbaem a Salcburkem.
Trnava kurioznû prohrála v Moskvû 1:3 a z dal‰ích bojÛ
3. Ml.Boleslav
5 3 2 0 8:2
11
byla vyﬁazena. âeskému fotbalovému brankáﬁi Martinovi
4. Jablonec
5 3 1 1 15:3
10
Ra‰kovi uÏ je sice 34 let, pﬁesto stále zaÏívá ve své kariéﬁe
5. Liberec
5 3 1 1 10:7
10
pﬁekvapení. Ve ãtvrteãní odvetû 4. pﬁedkola Evropské ligy
6. Pﬁíbram
5 3 0 2 9:9
9
se gólman Trnavy nechal vylouãit a pomohl tak Lokomotivu
7.
PlzeÀ
5
2
1
2
9:8
7
Moskva k postupu. Za celou kariéru si v‰ak nepamatuje,
8. Teplice
5 2 1 2 6:8
7
Ïe by se rozhodãí nechal tak unést atmosférou a utkání
9. Hradec
5 2 0 3 4:5
6
nezvládl jako italsk˘ sudí Luca Banti. Dokonce pr˘ vylouãil
hráãe Lokomotivu, ale nechal ho zápas dohrát. Trnava aÏ
10. Slavia
5 1 2 2 5:6
5
do 76. minuty bojovala o postup, ke kterému jí scházel
11. Dukla
5 1 1 3 6:8
4
jedin˘ gól. Pak v‰ak Ra‰ka srazil Syãeva, rozhodãí odpískal
12. ÎiÏkov
5 1 1 3 4:7
4
pokutov˘ kop a zároveÀ ãeského brankáﬁe vylouãil. Podle
13. Slovácko
5 1 1 3 4:7
4
Ra‰ky ale rozhodãí Banti podlehl atmosféﬁe v Moskvû, a i
14. Olomouc
5 2 3 0 8:4
0
proto následnû vylouãil dal‰í dva hráãe Trnavy - Pavla
15. Budûjovice 5 0 0 5 7:17
0
Malcharka a Patrika âernotu. “Tﬁi ãervené karty jsou pro
16. Ostrava
5 0 0 5 4:16
0
mû nûco nevídaného. Rozhodãí pak pískal i to, co nebylo.
Vrchol v‰eho bylo, kdyÏ vylouãil ruského hráãe, ale ten
Olomouci bylo odeãteno za korupci 9 bodu.
pﬁesto zápas dohrál. To se mi je‰tû v Ïivotû nestalo a
Slovenská CorgoÀ liga: 4. kolo: Ko‰ice-Zl. Moravce
myslím, Ïe ani nestane,” nechápal Ra‰ka.
Sparta nedokázala po prohﬁe 0:2 v Rumunsku dohnat 1:1, Pre‰ov-Bystrica 0:1, Trenãín-Nitra 0:0, Dun. Stredaztrátu a v pohárové Evropû cel˘ podzim pﬁeãkat. V odvetû RuÏomberok 0:2, Slovan-Trnava 2:1, Senica-Îilina 1:2. 5.
play-off Evropské ligy sice FC Vaslui porazila 1:0, to jí v‰ak kolo: Zl. Moravce-Pre‰ov 1:2, Bystrica-Slovan 1:2, Trnavanestaãí. Po tﬁech letech konãí Sparta na pohárové scénû Senica 1:1, Îilina-Trenãín 0:0, RuÏomberok-Ko‰ice 1:1,
Nitra-Dun. Streda 2:0. 6. kolo: Trenãín-Dun. Streda 1:0,
Ko‰ice-Nitra 0:2, Pre‰ov-RuÏomberok 1:1, Senica-Bystrica
Bloor St. W.
0:0, Îilina-Trnava 0:1, Slovan -Zl. Moravce 0:0. 7. kolo:
Bystrica-Îilina 1:3, Zl. Moravce-Senica 0:0, Nitra-Pre‰ov
Toronto, Ont.
2:2, Dun. Streda-Ko‰ice 0:1, RuÏomberok-Slovan 1:0,
(416) 533-0080
Trnava-Trenãín 1:0.

PlzeÀ v Lize mistrÛ,
Slovan v Evropské lize

863

Tabuºka
Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

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

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

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

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

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

2
1
1
1
1
3
1
2
2
2
3
7

11:8
8:4
8:5
7:5
6:4
11:8
6:4
11:6
5:8
5:10
3:9
3:13

13
12
12
12
12
10
10
9
7
7
6
0

Rosti
Brankovsky
Broker
Jedineãné sluÏby
Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Pro kupce:
denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
finanãní asistence.
Jsem tu pro vás!

Royal Le Page, Signature Realty
Independant owned and operated Brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.com

