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Disident Pavel Wonka ãestn˘m obãanem Hradce Králové

Z archivu autora: Vlevo je transparent, který se objevil před budovou krajského soudu v Hradci Králové v předvečer prvního výročí smrti
Pavla Wonky (25. 4. 1989). Vpravo: Pavel Wonka.

Je to stûÏí k uvûﬁení, ale na poãátku toho v‰eho byl e-mail aÏ z daleké Austrálie.
âechoaustralan Pavel Zvûﬁina navrhl primátorovi Hradce Králové odãinit dluh,
které mûsto tíÏí udûlením ãestného obãanství Pavlu Wonkovi in memoriam. Toho
totiÏ, coby politického vûznû komunistického reÏimu, nechali ve zdej‰í vûznici
postupnû umírat. To se psal duben 1988. Dnes uÏ je takové nakládání s vy‰‰ími
formami Ïivota, vãetnû zvíﬁat, jako t˘rání trestné. Tenkrát …
Vy‰etﬁování po roce 1989 nezjistilo v souvislosti s touto tragickou smrtí, jednalo se
o poslední úmrtí politického vûznû ve vûzení, spáchání úmyslného trestného ãinu
a na neúmysln˘ se vztahovala amnestie prezidenta Václava Havla. Tak mÛÏeme
jen nevûﬁícnû kroutit hlavou. VÏdyÈ v‰ech tﬁináct rozsudkÛ t˘kajících se Pavla
Wonky bylo jako protiprávních zru‰eno, ale potrestán z ﬁad vy‰etﬁovatelÛ, prokurátorÛ,
soudcÛ a bachaﬁÛ nebyl nikdo. Absurdita? Ano. Nûkteﬁí „jeho“ soudci i pov˘‰ili.
Ale vraÈme se do souãasného Hradce Králové. Podnût iniciativního krajana by radní
bez v˘ãitek smetli se stolu, neb˘t úsilí ãlenky rady Lenky Jaklové, která svou
vytrvalostí a diplomatick˘m umem - získala podporu napﬁ. i Václava Havla - dotáhla
proces pﬁidûlení ãestného obãanství do vítûzného konce. Ona totiÏ osobnost Pavla
Wonky není jednodu‰e stravitelná jako nûjak˘ umûl˘ hrdina typu Mirka Du‰ína.
Zkrátka, byl to rebel k pohledání. Ba kverulant. Ba i Ïivel a ztroskotanec. My dﬁíve
narození bychom si moÏná vzpomnûli i na dal‰í tituly pro politicky nepﬁizpÛsobivé
obãany. Îe je tak Pavel Wonka nepﬁijateln˘ pro vyznavaãe star˘ch poﬁádkÛ,
nepﬁekvapuje. Jako rebel a kverulant je v‰ak i kamenem úrazu pro hlavní proud. Pro
ty, kteﬁí nevyboãují, pﬁípadnû nikdy nevyboãovali.
A tak je na v˘sost chvályhodné, Ïe mezi tou záplavou majetkov˘ a materiálních
záleÏitostí dali reprezentanti Hradce Králové jeho obãanÛm najevo, Ïe existují i jiné
hodnoty, na které bychom nemûli zapomínat. Ukázali jasnû na temnou skvrnu v
nejnovûj‰ích dûjinách v˘chodoãeské metropole a na to, jak se s ní má mûsto
kultivovanû vyrovnat. Je to poãin, kter˘ tak pﬁesahuje hranice jednoho mûsta.
Udûlování ãestného obãanství zÛstává odrazem hodnot své doby a podléhá tudíÏ
i erozi ãasu. MÛÏe se proto stát, Ïe se v pomyslné ãestnoobãanské síni sejdou
postavy, jeÏ by spolu nechtûli sdílet ani dvojdomek, ba ani jeden hﬁbitov. RovnûÏ v
tomto pﬁípadû se Pavla Wonky na to, do jaké spoleãnosti by rád vstoupil, nikdo
neptal. V kategorii in memoriam to uÏ ostatnû není souãást uchazeãské procedury.
Urãitû v‰ak za nûj mÛÏeme pﬁedeslat, Ïe kupﬁíkladu s Josifem Vissarionoviãem

Stalinem by se necítil nejlíp. A kdo taky, Ïe? V pﬁípadû Wonky tu ale existuje pﬁímo
osobní dÛvod. VÏdyÈ za kritiku vystavení portrétu nejvût‰ího generalissima v
kanceláﬁi MûstNV ve Vrchlabí je‰tû v osmdesát˘ch letech si vyslouÏil kriminál. A
takovéhle vyhrocené animozity se pak tûÏko odbourávají. Na ‰tûstí „velk˘“ Stalin
opustil hradeckou síÀ slávy uÏ pﬁed cca dvaceti lety. A pokud by místní kon‰elé
rozhodovali i v budoucnu s takovou politickou moudrostí jako v pﬁípadû Pavla
Wonky, pak se snad o sousedské vztahy tûch ocenûn˘ch bát nemusíme.
Miroslav Petr, ﬁíjen 2011
***

Petice ãesk˘ch kulturních pokladÛ ohroÏena!
JelikoÏ nemám televizi a neposlouchám rádio, tak mi pﬁece jen nûkteré dÛleÏité
kulturnû-historické informace uniknou. Helena Vondráãková si totiÏ nedávno písemnû
stûÏovala, Ïe ji málo hrají v rádiu. Karel Gott se pﬁidal ústnû. To já se rovnûÏ a
nad‰enû pﬁidávám. Mû hrají v rádiu tak málo, Ïe asi vlastnû vÛbec. TakÏe tímto byla
zaloÏena petice ãesk˘ch kulturních pokladÛ a do vãerej‰ka jsem vûﬁil, Ïe zaãne mít
údernost. Ale na‰el jsem v novinách, vlastnû v Blesku, kter˘ jsem si poprvé v Ïivotû
koupil, uÏaslé zklamání Karla Gotta z toho, Ïe marnû hledal ve schránce pozvánku
na narozeniny Václava Havla. Vondráãková zatím Ïalobu nepodala. Já tam byl a byl
to moc pﬁíjemn˘ veãer. JenÏe teì mám obavu, Ïe kvÛli mé úãasti je moje pozice v
PETICI ohroÏena. Rádio tlaku kulturních pokladÛ jistû podlehne a zaãne zase
Vondráãkovou a Gotta hrát a já ostrouhám a dohasnu.
Jinak jsem samozﬁejmû rád, Ïe televize i témûﬁ ãtvrt století po pﬁevratu, získala do
svého vedení zase komunistu. Lidé, kteﬁí tehdy vûﬁili, Ïe komunisti ãasem vymﬁou,
vymﬁeli sami, a my co pamatujeme a je‰tû Ïijeme, halt televizi radûji nemáme a rádio
neposloucháme. JenÏe národ by bez televize nepﬁeÏil, neboÈ televizní pravda je:
“Opustí‰-li mne nezahynu, opustí‰-li mne zahyne‰!” Já, jako pohaslá hvûzda
sametové revoluce, jak jsem se rovnûÏ doãetl v Blesku, v‰ak je‰tû Ïiju a dokonce
stále zpívám. Ono totiÏ s televizí to není zas tak úÏasné, jako bez televize zoufalé
a s Karlem Hynkem Máchou, kter˘ také televizi nemûl a rádio neposlouchal,
dodávám: “DalekáÈ cesta má, marné volání!”
2. ﬁíjna 2011
Srdeãnû zdravím,
Jaroslav Hutka
www.hutka.cz
***
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Cviãení pro dûti je kaÏdou sobotu
od 15:30 do 18 hodin
v Magnetic Dr., Unit 21, , North York;
Cviãení pro dospûlé je kaÏdou stﬁedu
od 20 do 21:30 hodin.
v G.Harvey C.I.,, 1700 Keele St.,
Informace: Hana Jurasek:
905/838-5269

Slovak House - Slovak Infocentre
8 Clarence Square, Toronto
Otvoreno: Streda 15:00-17:00
Tel.: 416/689-9889
E-mail: info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org
âeská televize Nová vize
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00.
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.
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:
29. ﬁíjna v 10 hod.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 29. ﬁíjna v 17 hod.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
30. ﬁíjna v 11 hod.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
budou oznámeny.

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

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

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

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

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

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
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.
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Kalendáﬁ
www.kalendar.zpravy.ca
14.10., 15.10. (pá, so) 20:00
16.10. (ne) 15:30
19.10 (st) 19:00
20.10. (ãt) 20:00
Bach a Zelenka
v Trinity St. Paul’s United Church
Bloor and Spadina
416/964-6337
***
15.10. (so) 19:00
Octoberfest
Lavina
Kostol sv. Cyrila a Metoda
5255 Thornwood Dr.
Mississauga
***
19.10. (st) 14:45
Barcelona-PlzeÀ
TV-Sportnet One
***
21. 10. (pá) 20:00
22. 10. (so) 16:00 a 20:00
23. 10.(ne) 16:00
Neil Simon: ¤eãi
1350 Burnhamptorpe Rd., Mississauga
***
29.10. (so) 18:00
Peter Stasak
Kanadská spoleãnost M. R. ·tefánika
Hala kostela sv. Cyrila a Metoda
5255 Thornwood Drive, Mississauga
***
30.10. (ne) 16:00
Vzpomínka na vznik âeskoslovenska
Masaryktown
***
5.11. (so) 18:00
Ivan Îenat˘, housle
Stan Boguna, Piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
5.11. (so)
Slovensk˘ ples
Hala kostela sv. Cyrila a Metoda
5255 Thornwood Dr. Mississauga
**
6.11. (ne)
Sokolská náv‰tûva hﬁbitovÛ
***
6.11. (ne) 15:00
Music for Anton Kubálek
Walter Hall
University of Toronto
***
13. 11. (ne) 11:30
Pﬁedvánoãní bazar
Sokol Toronto
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
Hana Jurasek: 905/838-5269
***
13. 11. (ne) 15:00
Kanadsk˘ slavík
The Assembly Hall
1 Colonel Samuel Smith Park Dr.
***
26. 11. (so) 19:00
Mikulá‰ská zábava
Sokol Toronto
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
Hana Jurasek: 905/838-5269
***
27.11. (so) 18:00
Jan Novotn˘, Piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
10. 12. (so) 15:30
Sokolské dûtské vánoce
601 Magnetic Dr., Unit 21, North York
Hana Jurasek: 905/838-5269
***
10.12. (so) 19:00
30 let novináﬁské práce
20 let Satellitu
10 let Satellitu na internet
0 rokÛ od vydání první knihy
Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave.
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Czech &Slovak Institutions
âeské velvyslanectví
Czech Embassy
251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

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

Dne 28. záﬁí 2011 byla pﬁed budovou ontarijského parlamentu u pﬁíleÏitosti dne ãeské státnosti vztyãena ãeská vlajka. Slavnosti se
zúãastnil zástupce ontarijského parlamentu, z konzulátu M. Václavínek a konzul Vladimír Ruml (vpravo). Oslavy vzniku
âeskoslovenska budou 30. ﬁíjna 2011 v 16 hodin na Masaryktownu.

Poslední demonstrace?
Ve ãtvrtek, 22. záﬁí 2011 toront‰tí uprchlíci
ze Severní Koreje protestovali pﬁed
ãínsk˘m konzulátem v Torontu proti praxi
ãínské vlády vracet uprchlíky ze Severní
Koreje, kter˘m se podaﬁilo uprchnout do
âíny, do zemû pÛvodu. Protestu se z
ãeské komunity zúãastnili Zuzana
Hahnová, která protestní akci
fotografovala, a Josef âermák, kter˘ na
poÏádání pﬁedsedy skupiny, která protest
organizovala, Kiunga Lee, pronesl krátk˘
projev. Projev byl citován v korejském
tisku zde v Torontu. Otiskujeme ãesk˘
pﬁeklad:
âín‰tí vládci se rádi py‰ní starobylou
ãínskou kulturou a civilizací. To je v
poﬁádku. V‰ichni bychom mûli hlasitû
vyhla‰ovat v‰ecko dobré, uÏiteãné a
krásné, ãím na‰i pﬁedkové pﬁispûli do
spoleãné pokladnice lidstva. Ale to
vychloubání se starobylou kulturou a
civilizací ostﬁe kontrastuje se souãasn˘mi
metodami ãínské vlády vracet jejich
tr˘znitelÛm a katÛm v Severní Koreji muÏe
a Ïeny, kteﬁí uprchli do âíny v nadûji, Ïe
jim âína poskytne azyl. To je krutá,
odporná praxe, nehodná jednoho z
nejmocnûj‰ích národÛ na svûtû.
Vyz˘váme ãínskou vládu, aby tento
zpÛsob skonãila a pﬁipojila se k lep‰í
ãásti lidského rodu.
jã
***

Na‰e internetové
stránky
Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.zpravy.org

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.15.satellite1-416.com
www.15.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

***
NHL
Po zápasech, v kter˘ch hrají ãe‰tí
nebo sloven‰tí hokejisté naleznete
reportáÏ z utkání, rozhovory a
fotografie na
www.nhl.zpravy.ca
www.nhl.satellite1-416.com

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
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
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1 CND $
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0,96 US $
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1 CDN $
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18,43 Kã
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Joe Karafiát z Plastic People: Václav Havel je nehrající ãlen skupiny
Legendární Plastici vydali album Maska
za maskou, které pokﬁtili v Lond˘nû. Na
ãesk˘ kﬁest dorazil i exprezident Václav
Havel povaÏovan˘ za nehrajícího ãlena
skupiny.
Dﬁíve neÏ doma jste nové album
pokﬁtili 15. ledna 2010 v Lond˘nû.
Proã?
Byl to spí‰ takov˘ reklamní tah, nic víc.
Ná‰ anglick˘ fanou‰ek Mike se rozhodl
uspoﬁádat koncert v Queen Elizabeth
Hall. Je to takové velké divadlo, pﬁi
koncertech se tam sedí. Hráli jsme tam
uÏ pﬁed tﬁemi lety a bylo vyprodáno. Teì

jsme to zopakovali. Na koncert se pﬁi‰el
podívat i Tom Stoppard, anglick˘ dramatik
a kamarád kapely.
PﬁestoÏe publikum tvoﬁili pﬁedev‰ím
Britové, zpívali jsme ãesky. Prodali jsme
dost nov˘ch cédéãek, coÏ ãásteãnû
vyﬁe‰ilo jazykov˘ handicap, protoÏe v
bookletu alba jsou nové texty i v angliãtinû.
Myslím si ale, Ïe pro cizince je ãe‰tina
zajímavá.
Jak vám je, kdyÏ ve staré budovû
Národního divadla hrajete od února
2007 ve Stoppardovû hﬁe Rock’n’Roll
pod nápisem „Národ sobû“?

Translations

Ústeãtí mohou Ïádat
o stipendium do Kanady

EVA
MESTICOVÁ

Ústecká komunitní nadace vyhla‰uje v˘zvu k
pﬁedkládání Ïádostí o nadaãní pﬁíspûvek do
2. otevﬁeného grantového kola financovaného
ze Stipendijního fondu Renesance na podporu
studia v zahraniãí v období 2. pololetí /
semestru ‰kolního roku 2011/2012 a ‰kolním
roce 2012/2013. Tento pﬁíspûvek je urãen˘
pro uchazeãe s vazbou na mûsto Ústí nad
Labem a jeho okolí. Zájemci ho mohou pouÏít
i na studium na kanadsk˘ch stﬁedních a
vysok˘ch ‰kolách nebo v rámci v˘mûnn˘ch
studijních programÛ. Mezi Ïadateli mohou b˘t
jak souãasní studenti, tak Ïadatelé bez statutu
studenta ucházející se o studia v zahraniãí. Ti
mají ‰anci získat nadaãní pﬁíspûvek, splní-li
pﬁed nástupem na studia v zahraniãí ve‰keré
podmínky k jeho pﬁijetí. Uzávûrka pro pﬁíjem
Ïádostí je stanovena na ãtvrtek 27. ﬁíjna 2011.
Ve‰keré informace vãetnû formuláﬁÛ jsou k
dispozici na stránkách Ústecké komunitní
nadace. www.komunitninadace.cz
***

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

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

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

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

www.czechevents.net

La Strada v Karlov˘ch Varech
Od 6. ﬁíjna do 31. prosince bude v Becherovû
vile v Karlov˘ch Varech (Krále Jiﬁího 1196/9)
otevﬁena dal‰í ze série putovních v˘stav La
Strada, kde se mezi deseti umûlci pﬁedstaví i
dva Kanaìané pÛvodem z Vancouveru:
Christoph Runne a Monique Mees. Oba umûlci
se jiÏ v pﬁede‰l˘ch letech v˘stav La Strada v
Karlov˘ch Varech úãastnili. Umûleck˘m
vyjádﬁením Christopha Runna jsou pﬁedev‰ím
krátké filmy, Monique Mees pﬁedstaví svoji
multimediální expozici. Ïivotopisy obou
umûlcÛ naleznete na webov˘ch stránkách:
www.wakewane.asiakkaat.sigmatic.fi
Kanadská mozaika - Vydává Kanadské
velvyslanectví v Praze
***

Kanada neru‰í víza
i kvÛli ·luknovsku,
tvrdí Schwarzenberg
Praha-ãro-Ottawa oddálila spu‰tûní
nového azylového systému, kter˘ by
obyvatelÛm âeské republiky mûl umoÏnit
cestovat do Kanady bez víz. Kanadská
víza tak budou zru‰ena nejdﬁíve aÏ v
ãervnu 2012. Ministr zahraniãí Karel
Schwarzenberg prohlásil, Ïe podobné
rozhodnutí Kanady oãekával.
„Otázku zru‰ení víz ovlivnila i napjatá
situace ve ·luknovském v˘bûÏku,“ uvedl
pro âesk˘ rozhlas Schwarzenberg, podle
kterého nám tak nyní nezb˘vá neÏ ãekat.
Evropská unie totiÏ âeské republice v
tomto sporu s Ottawou nepomÛÏe. Podle
‰éfa ãeské diplomacie si ale za vzniklou
situaci mÛÏeme i sami, a to politikou
sestûhování RomÛ do ghett, aÈ uÏ k
nûmu docházelo je‰tû na konci
komunismu nebo i bûhem uplynul˘ch
dvaceti let.
Vízová povinnost pro âechy byla v
Kanadû znovu zavedena v roce 2009
kvÛli zv˘‰ené imigraci RomÛ.
***

Pro mû osobnû to byl docela ‰ok. Cel˘
Ïivot jsem hrál v rÛzn˘ch pajzlech a
najednou jsem stál na pódiu Národního
divadla. Cítil jsem hrdost. Pﬁedev‰ím první
pﬁedstavení byla docela slavnostní a
povedená. Na pﬁedpremiéﬁe se mezi
diváky objevily i star‰í dámy, které do
Národního divadla chodí témûﬁ na
v‰echno. Jedna z nich na mû z první ﬁady
volala, abychom to zti‰ili. Já jí na to ﬁekl,
Ïe se musí obrátit na zvukaﬁe.
Opakovalo se to i pozdûji pﬁi pﬁedstavení.
Myslím si, Ïe spousta lidí, kteﬁí mají
sezónní vstupenky, neãekala, Ïe na pódiu
bude hrát rock’n’rollová skupina. Ten
prostor ale není na bigbít moc vhodn˘.
Pﬁedstavení se teì pﬁesune na Novou
scénu. V únoru máme zkou‰ky.
Na ãesk˘ kﬁest do Paláce Akropolis
pﬁi‰el na konci ledna také b˘val˘
prezident Václav Havel. Nikdy se netajil
dobr˘m vztahem s kapelou. Jak jeho
pﬁítomnost vnímáte vy?
Václav Havel se pﬁi na‰em vystoupení v
Meet Factory v Praze prohlásil za
nehrajícího ãlena skupiny. Vzal si tenkrát
Ïidli a posadil se k nám na pódium, kde
byl jako nehrající ãlen asi pÛl hodiny.
Vztah kapely a Václava Havla je
dlouhodob˘, zejména s pﬁedrevoluãními
ãleny PlastikÛ se zná velice dobﬁe, jsou
pﬁátelé. Rádi se potkáváme.
Komentuje nûjak va‰i tvorbu?
VÛbec ne. To se dûlo hlavnû za bol‰evika,
kdy intelektuálové Havel a Jirous pr˘ s
bigbíÈákem Mejlou Hlavsou ãasto
diskutovali o kultuﬁe i politice. Tehdy to
dávalo smysl, dnes to není potﬁeba.
Maska za maskou je první album The
Plastic People Of The Universe po
osmi letech. Proã jeho realizace trvala
tak dlouho?

Za tûch osm let jsme nejenom odehráli
hromadu koncertÛ, ale s Agon Orchestra
jsme udûlali tﬁi velké projekty. Poﬁád jsme
byli aktivní, byli jsme i nûkolikrát v
Americe. Já osobnû jsem chtûl novou
desku vÏdycky nahrát. Mejlovy vûci jsou
bezvadné, ale byl jsem pﬁesvûdãen, Ïe
by kapela mûla natoãit nûco nového.
Jsem rád, Ïe se to povedlo.
Vy sám jste autorem ‰esti písniãek na
desce. Bylo pro vás dÛleÏité trefit se
jejich náladou do atmosféry tradiãních
písní PlastikÛ?
To urãitû. M˘m hlavním zámûrem ale
bylo dûlat to, co chtûl na konci svého
Ïivota Mejla Hlavsa - písniãky. UÏ tolik
nechtûl skládat váÏné a dlouhé
kompozice, mûl chuÈ na písniãkovûj‰í
tvorbu, která bude pro lidi stravitelnûj‰í.
Pí‰u je‰tû skladby pro své dal‰í skupiny
Garage a Joe Carnation Band. VÏdycky
respektuju zvuk dané kapely. KdyÏ
Plastici zaãali mé písniãky hrát, pﬁi‰li s
takov˘m tím tradiãním „rozvrzan˘m“
zvukem, kter˘m byli vÏdycky
charakteristiãtí. Aãkoli musím ﬁíct, Ïe v
tomto ohledu nám dost pomohla
spolupráce s vynikajícími muzikanty z
Agon Orchestra.
Byl pﬁi tvorbû nové desky nûjak˘m
symbolick˘m zpÛsobem pﬁítomen i
Mejla Hlavsa, kter˘ zemﬁel v lednu
2001?
Teì uÏ tolik ne, spí‰ jsem to cítil v letech
krátce po jeho smrti. Pozdûji se kapela
totiÏ ve své tvorbû trochu posunula. Vliv
tam samozﬁejmû je poﬁád, ov‰em uÏ ho
necítíme tak intenzivní. Mejla Hlavsa byl
ale úÏasn˘ autor.
Jaroslav ·pulák, Právo
Joe Bordel˘n Karafiát Ïil v osmdesát˘ch a
devadesát˘ch letech v Ottawû a v Torontu.
***
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Karlovarsk˘ festival souhlasu
Stránky v‰ech médií okupuje kaÏdoroãnû
v ãervenci karlovarsk˘ festival, kter˘ se
koná na zaãátku mûsíce v na‰em
lázeÀském mûstû. Bezesporu patﬁí k na‰im
nejúspû‰nûj‰ím i nejnav‰tûvovanûj‰ím
kulturním i spoleãensk˘m událostem, na
nûÏ je nabalena spousta balastu a
provinãních her malé zemû, která chce
b˘t jednou za ãas svûtová. Schází se tu
lidé, kteﬁí by se na jednom místû normálnû
nese‰li. Potkáte tu zástupce elity, praÏské
intelektuály, nad‰ence, studenty na
prázdninách, ale i zlatou mládeÏ. Bûhem
jednoho t˘dne se tu uvidíte s kdek˘m od
filmu, náv‰tûvníci tu chodí na ﬁadu filmÛ,
jeÏ uÏ v na‰í artové distribuci neuvidíte.
Samozﬁejmû nechybí tu atmosféra,
moÏnosti k posezení a klábosení nad
vínem.
Jako filmového publicistu na volné noze
mû letos oslovili z aktualne.cz, abych
reflektoval Karlovy Vary. ZároveÀ mû zvali
debatovat do rádia, do televize ãi nakonec
do spoleãného rozhovoru Jiﬁího PeÀáse a
Ondﬁeje ·tindla na stránkách Lidov˘ch
novin. âlovûk z toho mûl pocit kulturního
klauna, kter˘ proleze v‰echna média, aby
‰íﬁil rozumy a pokusil se alespoÀ trochu
poctivû reflektovat festival s jeho chybami
i nedostatky. Nicménû se stala zajímavá
vûc. V odpovûì se neozval ani tak festival
jako samotní novináﬁ‰tí kolegové. Co jsi to
zase vykládal? Co se ti to nelíbí?!
Ve srovnání s ﬁadou zahraniãních festivalÛ
VarÛm schází prostor nejen pro ta‰kaﬁice
ãi karneval, ale také témata a otázky,
kolem nichÏ by se mohl vést dialog. O
nûm se nepí‰e, ten se pouze chválí. Pﬁitom
vtip takové slavnosti navazující na dávné
akce karnevalového vtipu spoãíval v tom,
Ïe za peníze získané od zástupcÛ
establishmentu se mÛÏete posmívat právû
elitû. Festival by mûl b˘t místem svobody
i nastolování zajímav˘ch otázek samotné
spoleãnosti, nikoliv slepého souhlasu s
mocí, která demonstruje svoje bohatství a
vliv na ãerveném koberci. KdyÏ vyleze na
pódium ﬁeditel pﬁehlídky Jiﬁí Barto‰ka, mûl
by hájit svoji reflexi souãasné
kinematografie a umûleckou svobodu.
Nikoliv se spiklenecky hlásit k zástupcÛm
moci, k funkcionáﬁÛm a vydávat se za
kamaráda politikÛ.
Letos jsem si uvûdomil, jak je karlovarsk˘
festival obûtí vlastního úspûchu z pﬁelomu
milénia, i vlastního píárka. Ocitl se
zakonzervovan˘ ve svém vlastním svûtû.
Letos tam uvedli v rámci soutûÏe nov˘
·ulíkÛv film Cigán (mohli jsme vidût i na
Torontském festivalu pozn. red.),
pﬁedstavující pro ãeskou spoleãnost stále
dosti kontroverzní téma. Líãí osudy Roma,
kter˘ se ze slovenské osady ocitá ve
vût‰inové spoleãnosti, v níÏ se nakonec
nedovede osvûdãit. Jde o prÛmûrné
zpracování filmaﬁe, kter˘ natoãil uÏ lep‰í
filmy. AlespoÀ se mu v‰ak podaﬁilo ukázat
romské spoleãenství bez obvykl˘ch
pﬁedsudkÛ, jak˘mi je kriminalita a divoká
muzika.
Na ãerveném koberci vidíte vykraãovat si
na film zástupce politicko-podnikatelské
elity spojené s ﬁadou podivn˘ch afér. Ale
ani v jednom pﬁípadû se nic nestane,
Ïádná reakce, Ïádn˘ skuteãnû v˘znamn˘
ohlas. Nikdo si netroufne, kaÏd˘ opatrnû
spekuluje, aby si nenadûlal problémy.
Îijeme ve spoleãnosti spoutané politickou
korektností a ideologick˘mi pﬁedsudky,
kdy si na druhou stranu zástupci elity
mohou dovolit se dopou‰tût zcela

nekorektních vûcí. Lidé mají znovu strach,
byÈ tentokrát nejde o Ïivoty. Bojí se o
zamûstnání a nechávají se sebou zametat
ze zcela ekonomick˘ch dÛvodÛ.
Stav mlãenlivé spoleãnosti, která nadává
po stranû, odráÏí i zakonzervovaná
atmosféra karlovarského pódia, které
mohou o to snadnûji ovládnout namísto
filmÛ sponzoﬁi a agentury. Letos tu
prezentovaly módu s Johnem Malkovicem,
wimbledonsk˘ úspûch Petry Kvitové ãi
dlouhonohé missky, zatímco jim festival
poskytuje za peníze svoji znaãku i servis
tiskového oddûlení.
Co je zajímavé, dva nejlep‰í filmy tohoto
roku, pﬁedstavené zároveÀ na
karlovarském festivale, nevznikly v rámci
institucionální kinematografie. Socialistické retro 80 dopisÛ Václava Kadrnky, které
zachycuje boj matky se synem o získání
v˘jezdního povolení za manÏelem do
Británie v 80. letech, nedostalo ani korunu
od Státního fondu pro podporu a rozvoj
kinematografie. Komedie Petra Marka Nic
proti niãemu zase vznikala v
poloamatérsk˘ch podmínkách a ve
spolupráci s divadelním souborem Potrvá.
AÈ se nám to bude líbit nebo ne, ze
zahraniãí vnímají Karlovy Vary jako bránu
filmÛ stﬁední a v˘chodní Evropy do svûta.
Na druhou stranu je tﬁeba ﬁíct, Ïe Vary o
svoji regionální pozici, kterou mûli pﬁed
nûkolika lety jistou, pﬁicházejí. VÏdyÈ nové
polské filmy Felixe Falka Joanna a Barbary
Sass Ve jménu ìábla (W imieniu diabºa)
soutûÏily letos o t˘den dﬁíve v Moskvû.
Naopak Polsko zastupoval v karlovarské
soutûÏi film Andrzeje Baraƒského
Potomek kníÏat (Ksieêstwo), nahlíÏející
svût souãasné postkomunistické vesnice,
kter˘ nebyl pﬁedtím zaﬁazen ani do soutûÏe
národní pﬁehlídky v Gdyni. Naopak ze ãtyﬁ
debutÛ, které tam letos oslavovali, nevzali
do VarÛ ani jeden. Je stejnû tak s podivem,
kdyÏ oceÀovanou rumunskou kinematografii zastupuje jedinû celoveãerní
titul Ahoj! Jak se má‰? (Buna˘! Ce faci?)
Alexandru Mafteie - a to je‰tû v sekci
mlad˘ch objevÛ Variety, kterou za‰tiÈují
ameriãtí kritici.
Pravda je taková, Ïe budovat festival se
zábûrem na ná‰ region nebylo pﬁed deseti
lety moc sexy. Lidé nesnili o Visegrádu,
ale o návratu na Západ. Tak i Vary cílily na
americké nezávisláky, staãí si jen pﬁeãíst,
kolik filmÛ z programu prochází kaÏdoroãnû stﬁevy festivalu v Sundance. âist˘m
americk˘m surrealismem zavání pravidelná akce industry Setkání s
Hollywoodem: zmûna paradigmat, jenÏ
slibuje poradit, jak se prosadit za velkou
louÏí. Ale dosti pohádek, skuteãnost je
prost‰í. Kdyby se tu chopili stﬁedoevropské
‰ance, mohli si vybudovat trh s filmy z
na‰eho regionu, jako to dûlají dnes tﬁeba
v Sarajevu, z nûhoÏ by tûÏili v‰ichni na‰i
i okolní profesionálové. Pitching námûtÛ
celoveãerních projektÛ by se organizoval
u nás a nikoliv v Chotûbuzi. Do VarÛ by
jezdili mezinárodní kupci, prodejci a
distributoﬁi objevovat talenty a men‰í tituly,
které nevidí v Cannes ani v Berlínû. Mohli
bychom mít silnou platformu s nejlep‰ími
polsk˘mi, rusk˘mi ãi rumunsk˘mi filmaﬁi a
byli bychom pro zahraniãí opravdu
“svûtoví”. MoÏná i ãesk˘ film by si snadnûji
hledal své pﬁíbûhy, slávu a pﬁedev‰ím
identitu, která vychází z na‰í geografie a
historie. Nikoliv z provinãních fantazií o
Západu, Americe a o Varech jako
pﬁedmûstí Los Angeles.

Leto‰ním tématem ve Varech tak byla
rekonstrukce sekce Na v˘chod od Západu,
které se pokusil nov˘ programov˘ ﬁeditel
Karel Och dodat na váÏnosti i novou tváﬁ.
Uvádûla hlavnû svûtové premiéry i nûkolik
debutÛ, tituly z ÁzerbajdÏánu ãi zemí
b˘valé Jugoslávie, nikoliv ohrané vûci z
jin˘ch festivalÛ. Festivaloví dramaturgové
si pochvalují sekci Work in progress, která
pﬁedstavuje ﬁadu projektÛ tûsnû pﬁed

dokonãením, jeÏ si mohou programovat
na vlastní pﬁehlídky. Nicménû zásluÏné
objevování nov˘ch jmen pro kategorii A
nemÛÏe nahradit budování dlouhodobûj‰ích vazeb a vztahÛ s tvÛrci na‰eho
regionu, které nám tak chybí. V pﬁípadû
debutantÛ jim akorát poslouÏíme k tomu,
aby se pﬁí‰tû dostali na nûjak˘ dal‰í a
prestiÏnûj‰í festival.
Michal Procházka - Praha
***
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Tﬁi v˘lety do minulosti
V posledních dvou ãi tﬁech t˘dnech se v Torontu konaly tﬁi podniky, které mi pﬁipomnûly minulost: Vzpomínka na Adolfa Tomana, Veãer Programu ãeského a slovenského
jazyka a literatury na Torontské univerzitû v BaÈovû muzeu obuvi, a oslava 60. v˘roãí zaloÏení farnosti sv. Václava v Torontu.

Vzpomínka na Adolfa Tomana
Na Vzpomínce na Adolfa Tomana jsem se mohl zdrÏet
jen krátce (byl jsem, myslím, jedin˘ ze zakládajících
ãlenÛ, kter˘ se Vzpomínky zúãastnil), ponûvadÏ jsem
musel pelá‰it na koncert Borise Krajného a tak nevím,
padla-li nûjaká zmínka o zaloÏení Nového divadla v
roce 1970. Zakládajícími ãleny vedle Adolfa Tomana
byli Ferda a Irma âulíkovi (nazval jsem je nejhezãí
legendou Nového divadla), Milan Crhák, Zdena
Salivarová-·kvorecká, Hugo Ha‰ek, JoÏa Ligda, Jindra
Polívková, Zlata Novotná, Jan Novotn˘ a Josef âermák.
Adolf dominoval sv˘m nádhern˘m elánem a nakaÏlivou
láskou k divadlu. První hra, v které jsme - vzpomínámli si dobﬁe - vystoupili v‰ichni (pamatuji si, Ïe Zdena
Salivarová-·kvorecká se tam míhala s lucernou) byla
Jiráskova Lucerna. Premiéra 14. bﬁezna 1970 byla
slavná a úspû‰ná, Adolf Toman hrál mlynáﬁe a jak˘ to
byl mlynáﬁ!

obûd nebo veãeﬁe) s dvûma v˘znamn˘mi profesory
Torontské univerzity, Gordonem Skillingem
(mimochodem pﬁítelem Václava Havla) a Kathryn Feuer.
V˘sledkem schÛzky byl plán zaloÏit na Torontské
univerzitû program (kurz) ãeského a slovenského
jazyka. KdyÏ na‰e komunita pﬁipravovala seznam
projektÛ k stému v˘roãí Kanady, na prvním místû byl
dar Torontské univerzitû, kter˘ mûl b˘t pouÏit na plat
profesora ãeské a slovenské literatury (druh˘ projekt
byl dar potravin Indii a tﬁetí zbudování koupali‰tû na
Masaryktownu). Posledním, sedm˘m projektem bylo
zvlá‰tní vydání Na‰ich hlasÛ (Jiﬁí HlubÛãek a Josef
Kuﬁil, kteﬁí dlouhou ﬁadu let na vlastní náklad (stejnû
jako dnes Ale‰ Bﬁezina tyto noviny) Na‰e Hlasy vydávali.
Patﬁili k onomu rodu pokorn˘ch a nezi‰tn˘ch vlastencÛ,
kter˘ch se nikdy mnoho nerodilo a dnes se jich rodí
je‰tû ménû. A na ãtvrté stránce toho zvlá‰tního vydání
najdete pﬁeti‰tûn dopis prezidenta Torontské univerzity,
Clauda Bissella, datovan˘ 21. bﬁezna 1967 a
adresovan˘: Mr. J.R.C. Cermak, Masaryk Memorial
Institute Inc., c/o Wahn, Mayer, Smith....., ve kterém
prezident Bissell dûkuje za dar a zavazuje Torontskou
univerzitu k pokraãování kurzu po dobu tﬁí let a poté je
“úmyslem univerzity pokraãovat bez omezení, pokud
by tﬁeba nedostatek studentÛ pokraãování
neznemoÏnil”.

Ze vzpomínky na Adolfa Tomana

Bûhem let s námi vystoupili slavní herci: mezi nimi Jiﬁí
Voskovec (v DaÀkovû hﬁe âtyﬁicet zlosynÛ a jedno
neviÀátko), Václav Postráneck˘ v Gogolovû Svatbû;
uvedli jsme ·kvoreckého hru Host do domu i Pokou‰ení
Václava Havla (obû svûtové premiéry). Zrno, které
Adolf Toman (a nezapomenuteln˘, alespoÀ pro ty, kteﬁí
ho znali a kteﬁí s ním hráli) Ferda âulík na oné zakládající
schÛzce zaseli, vydalo dobrou úrodu.

Program
ãeského a slovenského jazyka
Na veãeru Programu ãeského a slovenského jazyka a
literatury na Torontské univerzitû v BaÈovû muzeu
obuvi jsem nebyl, vidûl jsem jen ãást v televizním
vysílání Nové vize. Veãer byl zﬁejmû podûkováním
legionáﬁi Tiborovi Gregorovi za dar UofT na podporu
Programu a také mûl upozornit na práci profesorky Tento dopis jsme museli o pûknou ﬁádku let pozdûji (v
Veroniky Ambro‰ové. Vybavila se mi ﬁada vzpomínek té dobû byl profesorem této katedry Gleb Îekulin)
jdoucích aÏ k samému poãátku Programu v roce 1967. Torontské univerzitû pﬁipomenout. âeské a Slovenské
V tom roce jsem mûl ãest se sejít (uÏ nevím, jestli to byl sdruÏení v Kanadû pﬁispûlo dal‰í ãástkou (i pÛvodní

ãástka byla vûnována SdruÏením) a Program, kter˘
nyní uãí profesorka Ambro‰ová, zdatnû pokraãuje. O
Program a ãeskou kulturu vÛbec se na Torontské
univerzitû vedle na‰ich krajanÛ bohatû zaslouÏili Gordon
Skilling, Robert Johnson a Robert Austen. Profesor
Austen úzce spolupracuje s Masarykovou univerzitou
v Brnû, kde kaÏdé léto poﬁádá pﬁedná‰ky pro kanadské
studenty o historii stﬁedoevropské oblasti a kaÏd˘ víkend
s nimi nav‰tíví jedno hlavní mûsto stﬁední Evropy. Letos
s ním do Brna pﬁijelo pﬁes ‰edesát kanadsk˘ch studentÛ,
kteﬁí za svoje studium v Brnû dostanou kredit na
Torontské univerzitû.”

Vlasta Scheybalová před studovnou nesoucí
jméno jejího syna

S ãeskou a slovenskou literaturou, a tedy i s
Programem, souvisí i knihovna ãeské literatury a knih
o âeskoslovensku a âeské republice, zaloÏená ve
jménu jejího syna Franka Josefa Scheybala v
Robartsovû univerzitní knihovnû Vlastou Scheybalovou,
která na její udrÏení a roz‰íﬁení pﬁispûla znaãnou ãástkou
i ve své závûti (zemﬁela pﬁed dvûma roky ve svém
rodném Slaném). Symbolicky ji otevﬁel prezident Václav
Klaus, kdyÏ si do Kanady zajel pro ãestn˘ doktorát
Torontské univerzity. Pûkn˘ snímek, zachycující jeho,
Vlastu Scheybalovou, a prezidenta Torontské univerzity,
Roberta Pricharda, visí v Robartsovû knihovnû v síni,
rovnûÏ nesoucí jméno Vlastina syna.
A tak veãer organizovan˘ profesorkou Ambro‰ovou
jako podûkování legionáﬁi Tiboru Gregorovi, a snad i
pro zviditelnûní vlastní práce a oslavu její katedry, mne
zavedl skoro 50 let do minulosti, k samému zaloÏení
Programu ãeského a slovenského jazyka a literatury,
kter˘ dnes profesorka Ambro‰ová uãí, a k vzniku
knihovny Franka Josefa Scheybala v Robartsovû
knihovnû, vzdálené jen nûkolik set metrÛ od jejího
pracovi‰tû.

60 rokÛ od zaloÏení farnosti
sv. Václava v Torontu
Poslední z m˘ch tﬁí v˘letÛ do minulosti byl inspirován
oslavou 60. v˘roãí zaloÏení farnosti sv. Václava v
Torontu 25. záﬁí 2011. Oslavy jsem se zúãastnil, byla
mimoﬁádnû úspû‰ná (snûdlo se pﬁes 220 veãeﬁí,
skvûlá svíãková, dílo Mileny Ulrichové a jejího manÏela
Václava, kter˘ obûd také rozváÏel, a Hany Juráskové,
která obvykle v kuchyni hraje hlavní úlohu), vyhrávala
znamenitá moravská kapela Zádruha z kraje, odkud
také pﬁi‰li biskup Esterka a Otec ·vorãík. Potû‰ila úãast
velvyslance Karla Îebrakovského, i jeho poznámka, Ïe
tento obûd byl nejvût‰í krajanskou se‰lostí bûhem jeho
pobytu v Kanadû, a generálního konzula v Torontu,
Vladimíra Rumla, kter˘ pﬁi‰el se svojí paní a dcerkou.
V˘born˘m (uÏ i proto, Ïe nehazarduje slovy)
konferenciérem, byl i zﬁejm˘ miláãek farnosti, Otec
Libor ·vorãík. Zmínil se struãnû o sv. Václavovi, a tím
mne pﬁimûl k v˘letu do historie tentokrát dost vzdálené,
do doby, kdy ãlenové vladaﬁsk˘ch rodin s oblibou
vraÏdili jeden druhého. A nebyl to jen Boleslav, kter˘
dal zavraÏdit bratra Václava, ale i Václavova matka
Drahomíra, která dala zavraÏdit jeho babiãku Ludmilu.
KníÏe Václav je znám jako dobrodinec, kter˘ Ïivil a
oblékal chudé a chránil bezbranné, a kdyÏ rytíﬁ Radislav
(jak to jedna legenda traduje) napadl na‰i pravlast s
mocnou armádou, Václav navrhl, aby se místo armád
utkali oni dva a kdyÏ vyhrál, místo aby na zemi leÏícího
Radislava poslal na onen svût, nazval ho bratrem a
poslal ho domÛ. HÛﬁe to dopadlo, kdyÏ jeho zem napadl
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sassk˘ král Friedrich. Václav uznal Friedrichovu
svrchovanost a zavázal se, Ïe mu kaÏdoroãnû po‰le
stádo dobytãat a dávku zlata a stﬁíbra, coÏ údajnû byl
jeden z dÛvodÛ, proã ho Boleslav dal zavraÏdit. Ale
svûtu je sv. Václav znám jako Good King Wenceslaus
z veselé koledy stejného jména, i kdyÏ jiná verze tvrdí,
Ïe onen dobr˘ král (a to byl skuteãnû král) byl Václav IV,
kter˘ sice chodil incognito mezi lidem a dûlal dobro, ale
také dal zavraÏdit královnina zpovûdníka, kter˘ odmítl
prozradit zpovûdní tajemství.
Historie farnosti není zdaleka tak dramatická, ale
nepostrádá zajímavé okamÏiky. Na zakládání farnosti
jsem nebyl, aãkoliv pﬁed ‰edesáti lety uÏ jsem v Kanadû
byl dva roky. Duchovní správce farnosti jsem znal
v‰echny. S Otcem Berná‰kem jsem se utkal o Husa tak
divoce, Ïe jsem z katolické církve novinov˘m ãlánkem
vystoupil. Jsem rád, Ïe Otec Berná‰ek dosud Ïije a
dokonce má svÛj kostel. A je‰tû víc mne tû‰í slova,
která kardinál Josef Beran pronesl v projevu na
Ekumenickém koncilu v ‰edesát˘ch letech: „...v mé
zemi katolická církev dosud trpí za to, co bylo uãinûno
v jejím jménû proti svobodû svûdomí, jako na pﬁíklad
upálení knûze Jana Husa v 15. století...“ A omluva v
podobném duchu, kterou snad nejvût‰ímu z âechÛ
adresoval polsk˘ papeÏ, Jan Pavel II.

Kardinál Beran a Otec Janíček řežou dříví

Byl jsem pﬁítomen svûcení kostela v roce 1963, kdy
farnosti “vládl” pro mne nezapomenuteln˘ Otec Jaroslav
Janda. Doma se nesná‰el s nacisty a vût‰inu války byl
vûznûn v jejich koncentrácích; nesná‰el se s komunisty
a musel odejít do exilu. V Torontu se staral o lidi, o které
komunita nestála a faru otevﬁel lidem, kteﬁí nemûli kam
jít. Miloval své dva psy a jeho ‰aty byly plné jejich
chlupÛ. Kouﬁil jako komín (veãer pﬁed smrtí jsem ho
na‰el v nemocnici, jak kouﬁí pod kyslíkovou maskou).
Obdivoval Rakousko-Uherské mocnáﬁství... A mûl srdce
ze zlata. Za jeho vlády farnost koupila pozemek se
starou budovou, kterou pouÏívala, dokud nepostavila
dne‰ní kostel. Navrhl ho ãesk˘ architekt Franti‰ek
·talmach a postavil ãesk˘ stavitel Václav Furbacher,
kter˘ se zúãastnil oslavy 60. v˘roãí zaloÏení farnosti. O
tﬁi roky pozdûji kardinál Josef Beran vysvûtil oltáﬁní kﬁíÏ.
I u toho jsem byl. Hlavnû proto, Ïe jsem chtûl vzdát
poctu tomuto nádhernému ãlovûku za jeho stateãnost
v dvou tragick˘ch údobích jeho i na‰eho národa, která
mu vynesla tﬁi roky v Dachau, kde se dûlil s druh˘mi o
svou chudou porci a svoji jedinou pﬁikr˘vku dal svému
italskému spoluvûzni; v únorov˘ch dnech 1948 apeloval
na komunistickou stranu, aby neniãila dílo Tomá‰e
Masaryka a Dr. Bene‰e; 14. bﬁezna 1948 slouÏil slavnou
m‰i v svatovítské katedrále, které se zúãastnila (aby
svûtu dokázala, Ïe se v âSR nic nestalo) celá
komunistická vláda! Josef Beran, tehdy arcibiskup, dal
na dveﬁe katedrály vyvûsit provolání, Ïe aãkoliv církev
nemÛÏe nikomu odmítnout právo Ïádat Boha o pomoc,
nemÛÏe pﬁijmout filozofii strany nebo hnutí, která je v
rozporu s uãením církve. Kdo v té dobû v Praze byl, ví,
jaké stateãnosti bylo zapotﬁebí k podobné akci. Naposled
kázal v katedrále 19. ãervna 1949. Ve svém kázání
prohlásil komunisty inspirovanou “Katolickou akci” za
podvod a ujistil posluchaãe, Ïe by nikdy nepodepsal
nûco, co by bylo v rozporu s uãením jeho církve a
poru‰ovalo lidská práva. Krátce na to se stal prakticky
vûznûm ve svém paláci, pozdûji byl internován na

History
rÛzn˘ch místech a teprve v roce 1963, na intervenci
prezidenta Kennedyho a mnoha jin˘ch osobností a
organizací, byl propu‰tûn. Po jmenování kardinálem
25. ledna 1965 mu vláda dovolila cestu do ¤íma na
instalaci a souãasnû dala na srozumûnou, aby se domÛ
nevracel. Tak se stal exulantem. Tak pﬁi‰el mezi nás:
skromn˘, pokorn˘, nenápadn˘. Nejvíc mi v pamûti
utkvûla fotografie, na níÏ vidíme ãeského primase s
jin˘m pûkn˘m ãlovûkem, Otcem Bohuslavem Janíãkem,
v táboru Host˘n ﬁezat dﬁíví...
Mûl bych se zmínit i o Otci Jaroslavu BlaÏkovi, kter˘ se
v mládí tûÏce rozhodoval mezi technickou a duchovní
kariérou a jehoÏ torontsk˘ pobyt nebyl nej‰Èastnûj‰í.
Mûl bych se zmínit i o Otci SváÈovi Rusovi, mému
ponûkud mlad‰ímu spoluÏáku ze slánského gymnázia,
kter˘ se sv˘m bratrem (oba v˘borní matematici) po
roce 1945 chvíli uvûﬁili v komunistickou iluzi, ale brzy se
dostali se stranou do kﬁíÏku, byli vylouãeni a skonãili v
exilu. Pak jsme se se SváÈou jeden druhému ztratili, aÏ
pﬁi‰el do Toronta - k mému pﬁekvapení jako knûz.
Toronto bylo jeho poslední ‰tací.
Nakonec jen nûkolik slov o dne‰ním duchovním správci
farnosti sv. Václava v Torontu, Otci Liboru ·vorãíkovi
(oslavy se vedle biskupa Petra Esterky a Otce ·vorãíka
zúãastnil nestor ãesk˘ch knûÏí v Kanadû, Otec Josef
·ách, a tﬁi sloven‰tí knûÏí z farnosti sv. Cyrila a Metoda
v Mississauze, Fr. Josef VaÀo, jezuitsk˘ knûz
slovenského pÛvodu, profesor Fr. Mike Kolarãík a Fr.
Gregory Nowicki). Poprvé jsem ho vidûl pﬁi jeho první
m‰i v kostele sv. Václava, které pﬁedcházelo
psychologické stﬁetnutí mezi stoupenci jaksi
vyho‰tûného Otce BlaÏka a pﬁicházejícího Otce
·vorãíka, radostného a slunného ãlovûka, kter˘ vdechl
do umírající farnosti nov˘ Ïivot a z farnosti sv. Václava
vytvoﬁil stánek, v kterém se vedle sebe modlí âe‰i i
Slováci a kde se cítí dobﬁe i lidé, kter˘m nebyl dán dar
víry.
Josef âermák
***
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Penzisti se mlad˘m smûjí,
Ïe uÏ makat nemusejí

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

Zavolejte:

Viera Kononenková
Mortgage Specialist

Royal Bank of Canada
T.416-857-0330
F. 905-823-6047
viera.kononenkova@rbc.com

âeská a slovenská televize
na internetu!

Bylo to o‰klivé, za‰eptal jsem Evû do ou‰ka; Eva to pozdûji rekapitulovala jako
trapn˘ moment; Mervyn to zhodnotil jako okamÏik pravdy a nakázal mi, aÈ to zapí‰u
do análÛ na‰eho klubu Cicero - coÏ ãiním, a nerad.
To, co zpÛsobilo trojí rozdílnou reakci, byla chviliãka bûhem oslavy na poãest vstupu
do dÛchodu Alana Dougala, kterého v klubu Cicero voláme Al.
Alan odpracoval v dÛlní firmû INCO 30 let na rÛzn˘ch vlivn˘ch pozicích, a teì
‰edesátník, konãil práci touto slavností s kamarády v kavárnû Books&Beans.
Pozvan˘ch byly dva tucty kamarádÛ s manÏelkami, v‰ichni se známe, jedlo se a
pilo.
Alan se do penze tû‰il pár let; mluvil o ãasu penze jako o vstupu do manÏelství s
velikou oslavou, následujícími líbánkami se svobodou bez práce. A teì to zaãínalo,
ty líbánky, Alan záﬁil. Byl rozkrojen dort. Alan dostával malé dárky a velké rady; bylo
to hezounké, jako svatba, jen nevûsta a druÏiãky chybûly.
Do té lenivé sytosti a pohody vhodil zápalnou bombu Jim tím, Ïe potﬁásl Alanovi
rukou a ﬁekl: „Od tohoto dne, kamaráde, mÛÏe‰ b˘t blbûj‰í neÏ jsi byl kdykoliv
pﬁedtím.“ „Co to ﬁíká‰, Jime?“ zablekotal Alan do zkoprnûlého ticha.
„¤íkám, Ïe neznám dÛchodce, kter˘ by byl chytﬁej‰í neÏ byl jako zamûstnanec,“
ﬁekl Jim a pustil Alanovou pravici a ukroãil z fronty gratulantÛ, ale euforie pohasla,
mnozí z klubu jsou téÏ dÛchodci.
Vykroãil jsem ke stolku, kde sedl Jim, a optal jsem se, co to bylo? „Jsi dÛchodce?“
optal se Jim na nûco co ví, Ïe nejsem, a dodal: „Jak mÛÏe‰ velebit kamarádovi ãas
penze, kdyÏ sám se do penze nehrne‰, i kdyÏ má‰ 65 let?“ Lidé jsou rÛzní a mají
rozmanité pﬁedstavy, ﬁekl jsem váhavû, a Jim nedal pokoj a optal se, aÈ jmenuji
nûkoho, kdo v penzi Ïije líp neÏ Ïil dﬁíve, kdyÏ pracoval?“ Mlãel jsem a Jim to pojal
co odpovûì a ﬁekl: „Nezná‰ nikoho, komu by penze prospûla.“ Ode‰el jsem od Jima
do houfku kolem Alana a po‰eptal jsem Alovi do ucha, Ïe Jim pﬁebral pití, a Ïe to
tak nemyslel, co ﬁekl.
Alan se usmál, a ﬁekl nahlas, Ïe Jim bude prodávat poji‰tûní aÏ do smrti smrÈoucí,
a Ïe mu tu ‰tûdrou penzi z INCA beztak závidí...
Na cestu domÛ Eva vzala Jima do auta, Ïe ho zaveze domÛ, protoÏe má vratké
nohy, a v autû Jim dál plísnil dÛchodce jací jsou lazaﬁi. Jim si totiÏ myslí, Ïe v pﬁí‰tí
dekádû pÛjdou penzijní fondy do bankrotu na celém svûtû, první v Evropû, a Ïe
dÛchodci budou kviãet jak píchnuté podsvinãe, aÏ se jim zaãnou penze krátit; anebo
znehodnocovat inflací, jak se teì stane v ¤ecku, pak v Itálii, ·panûlsku a Irsku,
protoÏe na penze nejsou peníze. „A nebudou!“ vykﬁikl na zadním sedadle auta, „je
nás na to, lidí v dÛchodovém vûku, moc.“ KdyÏ jsem Jimovi pomáhal z auta a
doprovodil ho ke dveﬁím do domu, obrátil se na mne a ﬁekl: „DÛchodcÛ je moc, a
penûz není dost na dÛchody...“ zamumlal a zavﬁel za sebou dveﬁe.
Eva se na Jima zlobila, a ﬁekla, Ïe takové poznámky nemusel ﬁíkat a kazit Alanovi
jeho dûtinskou radost z penze.
„Dûtinskou radost?“ opakoval jsem její slova, a Eva ﬁekla, Ïe ov‰em dûtinskou, a
dodala, Ïe z jejích vrstevnic taky nezná Ïenské, které by v penzi vypadaly o vlásek
‰Èastnûj‰í a veselej‰í neÏ b˘vávaly.
K tomu jsem nemohl nic ﬁíct a Eva pokraãovala: „Mnû pﬁipadá ãas penze pro
Ïenskou ov‰em lep‰í neÏ pro muÏského, jestliÏe má vnouãata. Jinak je ztracená
jako kdejak˘ muÏsk˘, co sedí a kouká na televizi v sedm ráno.“ ¤ekl jsem: „Chlapi
to vnímají stejnû, ale kupodivu aÏ v penzi a nikoliv pﬁedtím, protoÏe by se zamûstnání
drÏeli zuby nehty.“ „Penze je star˘ humbuk, ﬁekla Eva, protoÏe slibuje nemoÏné...
slibuje, Ïe si ãlovûk uÏije, ale co? Hodnû lékÛ? Nejnovûj‰í transplantace kloubÛ?“
V‰imla sis, ﬁekl jsem vesele, Ïe v Nûmecku prodlouÏili dÛchodov˘ vûk ze 65 na 67
let?“ „V‰imla,“ ﬁekla, „pﬁekládám dost dopisÛ z nûmecké dÛchodové správy. V
Kanadû se mluví o prodlouÏení do 69 let! DÛchodci v ¤ecku pobírají dÛchod od 58
let ve v˘‰i 93% svého platu a brání se prodlouÏení dÛchodového vûku na 63 let a
dûlají rotyku v ulicích Athén; a chtûjí penûÏní pÛjãky od EU na své dÛchody. Ov‰em,
nezajistili si pﬁíspûvky na své dÛchody aspoÀ minimálním plozením - dûti jsou taková
otrava! A stojí hodnû penûz... ostatnû, to si myslí vût‰ina EvropanÛ. I ti Nûmci, co
mají pﬁispût na ﬁecké dÛchody.“ „Tak vidí‰, penze a penzisti jsou ekonomicky
neudrÏiteln˘ humbuk a mlad˘ch není dost, aby ten humbuk financovali, tak se drÏ
ve formû a nemyslí na penzi.“ K tomu není co dodat, zavrãel jsem, leda, Ïe chce‰
vsadit, Ïe ¤ecko pÛjde bankrot pﬁed Du‰iãkami - ¤ecko ztratí euro a vrátí se ke své
inflaãní drachmû, právû kvÛli neudrÏiteln˘m penzím. I kdyby vypálili Akropolis jako
znamení svého protestu. A to bude ‘okamÏik pravdy’ pro ¤ecko a celou Evropu, ba
i cel˘ svût.
RosÈa Firla - Sudbury
***
Mil˘ RosÈo,
Jim má naprosto pravdu. Vûdecky je zji‰tûno, Ïe blbneme zhruba od sv˘ch patnácti let.
Nûjakou dobu (asi do dvaceti) je IQ stabilní a pak zaãne klesat, a tak lidi v penzi ho mají niÏ‰í
neÏ pﬁed penzí. To je jeden z dÛvodÛ, proã do té penze odcházejí. Pﬁestárlí penzisti v práci
nebo-li ãesky prìu‰i (zkratka z dvou slov pracující dÛchodci) byli postrachem v kaÏdém
zamûstnání. Byli neobyãejnû aktivní, Ïalovali na podniku nadﬁízen˘m a jinak znepﬁíjemÀovali
práci nám mlad‰ím, kteﬁí jsme vût‰inou za nû museli ‰ichtiãku odmakat.
V Nûmecku se chodí do starobního dÛchodu jako v Kanadû v 65 letech, ale lidé zde mohou
jít do dÛchodu dﬁíve a za kaÏd˘ mûsíc se odpoãítává 0,3 % (podobnû jako v Kanadû u CPP,
nikoliv OAS). Teì, jak je to s tím zvy‰ováním penze. Zvy‰ování penze v Nûmecku zaãne
aÏ v roce 2012 a bude trvat 24 let, ãili do roku 2036. KaÏd˘ rok se pﬁidá k dÛchodovému vûku
mûsíc. Vûk 67 let bude tedy platit pro lidi, kteﬁí se narodili v roce 1964. DÛchodci si nesmûjí
k starobnímu dÛchodu pﬁivydûlat více neÏ 400 eur mûsíãnû. V‰e lze nalézt v broÏuﬁe
DÛchody v âeské republice a ve Spolkové republice Nûmecko.

9

Ping-pong

October 13, 2011

Vychází se z pﬁedpokladu, Ïe ãlovûk bude Ïít déle a jeho vûk se bude donekoneãna nebo
aspoÀ do roku 2036 prodluÏovat. Skuteãností je, Ïe tomu tak nemusí b˘t. Dûti mají dnes
ménû pohybu, hor‰í stravu, niãí si nervovou soustavu rÛzn˘mi zaﬁízeními, nadmûrn˘m
hlukem atd. Není tedy dÛvod, Ïe by Ïily déle a ke v‰emu, Ïe nebudou ve ãtyﬁicítce vypadat
jako Bondyho Invalidní sourozenci.
DÛchodci jsou tedy pouÏíváni jako levná pracovní síla, zatímco mladí lidé jsou v
depresi, protoÏe nemohou sehnat zamûstnání.
Alan se asi jako zamûstnanec dÛlní spoleãnosti víc namakal neÏ Jim jako poji‰Èovák,
proto ten rozdíln˘ pﬁístup. (Zde jsem byl upozornûn RosÈou Firlou, Ïe Alan se toho mnoho
jako odborov˘ pﬁedák nenafáral.) Také se pamatuji na mnohé dÛchodce, kteﬁí skonãili v
zamûstnání a zaãali dobrovolnû pracovat v nûjaké dobroãinné organizaci. Vût‰inou to
byla katastrofa.
Lidé totiÏ chodí do penze, protoÏe uÏ mají ménû sil a mají do ní jít pokud moÏno co
nejdﬁíve, aby se mohli vûnovat dÛleÏitûj‰ím vûcem neÏ shánûní kusu Ïvance. Tﬁeba
starostem o vnouãata, jak ﬁíká moudﬁe tvá Ïena, nebo umûní, literatuﬁe, cestování a také
mají po sobû uklidit. To jest vytvoﬁit si urãité vztahy, vûnovat se lidem, zamyslet se nad
vûãností, vyrovnat se s tím, Ïe jsme smrtelní, vyjasnit si svÛj vztah s Bohem.
Pokud jdeme do penze pozdû, pak je to to bûhání po nemocnicích, ãi ãekání na
transplantaci. Do penze se má jít, pokud ãlovûk není je‰tû zcela senilní, aby tu svobodu,
kterou mu penze dává mohl vnímat.
Ale‰ Bﬁezina
***

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!

Podzimní Apríl
Nemohu ﬁíci, Ïe bych nemûl rád první dubnov˘ den. Pravda, nûkdy se tím testovala
tolerance vyuãujících. Oblíben˘ Ïert ÏákÛ byl, Ïe nûkdo zaklepal a dotyãn˘ uãitel ‰el ke
dveﬁím, za kter˘mi nikdo nebyl a vtipálek vykﬁikl magické slovo: „Apríl!“ Nûkdy to
vyuãující pﬁe‰el, jakoby se nic nestalo. Jindy se pomstil neoãekávanou písemkou.
Vyuãující, kter˘ si chtûl udrÏet autoritu to ﬁe‰il tak, Ïe se postaral o delikventovu
sníÏenou známku z mravÛ.
Ale i v rádiu se Ïertovalo. Obãas se odvysílala 1. dubna nûjaká zpráva, která se v zápûtí
dementovala. V ‰edesát˘ch letech, kdyÏ se dûlaly první pokusy se stereofonním
vysíláním, které spoãívaly v tom, Ïe si posluchaã mûl dát televizi do pravého rohu
ob˘váku a rozhlasov˘ pﬁijímaã do levého rohu, ãímÏ mûla b˘t vyvolána iluze, Ïe bytem
projela motorka nebo vlak, tak nûkdo pﬁi‰el s podobn˘m Ïertem. Nebylo zapotﬁebí
pﬁestavovat nábytek. Staãilo si sehnat dva hrnce. Jeden men‰í tﬁílitrov˘, druh˘ vût‰í
pûtilitrov˘ a postavit je na rádio na bok, aby dna svírala úhel tﬁiceti stupÀÛ, coÏ bylo
obzvlá‰tû dÛleÏité. Nyní se musela dát Ïidle do vzdálenosti 2 metrÛ a 35 centimetrÛ od
pﬁijímaãe a posadit se zády k pﬁijímaãi. Pak pustili písniãku. Stereo bylo dokonalé.
Sly‰eli jsme ho bûhem této hodinové seance v‰ichni. Radost nám zkazila poslední vûta
v programu. Právû jste se stali obûtí nejapného aprílového Ïertu.
V druhé polovinû osmdesát˘ch let, kdy se v Praze zniãila ﬁada památek, vãetnû nádraÏí
Praha-Tû‰nov, pﬁinesla Mladá fronta ãlánek, Ïe nyní je na ﬁadû nevyhovující budova
Národního muzea. Bylo to pochopitelnû 1. dubna. âlánek byl tak dobﬁe napsan˘, Ïe
pﬁestoÏe to vy‰lo v ne pﬁíli‰ vûrohodn˘ den, vzbudil rozhoﬁãení PraÏanÛ. Pﬁiznám se, Ïe
i já jsem si nebyl jist˘, jestli je to pravda nebo aprílov˘ Ïert. Tehdy se totiÏ v novinách
mnoho neÏertovalo. Tentokrát se sice ‰pr˘movalo, ale svazácké vedení tohoto deníku,
které nemûlo smysl pro humor, se pr˘ vypoﬁádalo se srandistou po svém.
JenÏe doba pokroãila a my Ïijeme tak trochu jinak a jinde. Máme totiÏ 1. duben po cel˘
rok. Aprílové poãasí není jen v˘sadou období na zaãátku jara. Pouze to magické slÛvko
„Apríl!“, kter˘m se vynulovala pﬁedchozí zpráva zmizelo. Dovídáme se o jadern˘ch
zbraních v Iráku, coÏ opravÀovalo k válce v této zemi, nebo o tom, Ïe v Kosovu bylo
mezi 10 000 a 500 000 mrtv˘ch AlbáncÛ. Ve skuteãnosti se jednalo o ãíslo podstatnû
niÏ‰í.
ZÛstaÀme v této malé zemi, ale na druhém bﬁehu. Minul˘ t˘den 6. ﬁíjna 2011 se objevila
témûﬁ ve v‰ech srbsk˘ch mediích zpráva, Ïe Nobelovu cenu za literaturu získal
spisovatel Dobrica åosiç. Zprávu pﬁevzala i seriozní rozhlasová stanice B92 a list
Guardian. Ve skuteãnosti leto‰ní cenu za literaturu dostal málo znám˘ ‰védsk˘ básník
Tomas Tranströmer. Tak trochu modroÏlutá akce Národ sobû. åosiç je b˘val˘ komunista,
policejní agent a nyní patﬁí k pﬁedním nacionalistÛm. Tento neaprílov˘ Ïertík udûlala
skupina bûlehradsk˘ch v˘tvarníkÛ.
Proã vlastnû tohle pí‰u? Minule jsem dostal celkem zajímav˘ ãlánek podepsan˘
Milanem Lasicou. Tak jak to b˘vá, byla tam ﬁada vûcí, které se mi líbily. Pﬁipadalo mi
to trochu pesimistické na humoristu. Trochu úzkoprsé, kdyÏ si stûÏuje na cizince v
Bratislavû, ale na druhou stranu popisoval ﬁadu vûcí, které i mnû vadí. Otiskl jsem ho
i s tím, Ïe jsem to nedostal osobnû, ale od nûkoho e-mailem. V zápûtí jsem dostal
internetov˘ odkaz, kde se hovoﬁilo o Pseudolasicovi. Nikde jsem nevidûl, Ïe by se
ohradil sám Milan Lasica.
Mohu se utû‰ovat tím, Ïe nûkteré Pavlovy epi‰toly nejsou od apo‰tola Pavla ãi Ïe hudba
k mnoha filmÛm nepochází ode mne, ale od mého jmenovce Ale‰e Bﬁeziny. KdyÏ bych
chtûl najít nûjakou v˘mluvu, tak si ji najdu. Druhá vûc je se jednodu‰e omluvit, coÏ
ãiním.
Dennû dostávám stovky rÛzn˘ch e-mailÛ, v minulosti jsem dostal ﬁadu falzifikátÛ,
obzvlá‰tû vûnovan˘ch islámu. Zatím se mi daﬁilo se tûmto vûcem vyvarovat, ale prosím
ãtenáﬁe, kteﬁí posílají elektronickou po‰tou nûjaké zajímavosti, aby si ovûﬁili, zda jsou
pravé a zároveÀ bych vás prosil, abyste tento druh informací neposílali na hlavní
po‰tovní schránky, ale na moji osobní e-mail: ales@zpravy.org.
Ale‰ Bﬁezina
***

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

Akt -pastel

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

E-mail
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Mal˘ ãlovûk mezi námi
- a kdo Ïe to je?
V Satellite ãíslo 13. z 25.srpna jsem na‰el
ãlánek pana Krpaãe s nadpisem “Velcí a
malí lidé mezi námi”. Pan Krpaã udûlil
medaile Jana Masaryka âechÛm a
SlovákÛm v Kanadû. Zeptal jsem se na
MZV âR, jaká jsou kriteria, podle nichÏ
se rozhoduje o v˘bûru vyznamenan˘ch
osob. Oficiální odpovûì zde pﬁetiskuji:
VáÏen˘ pane, k Va‰emu dopisu ve shora
uvedené vûci sdûluji, Ïe medaili dává pﬁi
slavnostních pﬁíleÏitostech pan ministr
zahraniãních vûcí a to dle vlastního
uváÏení. Nûjaké stanovy, které by tuto
záleÏitost upravovaly nám nejsou známy.
Podepsána: Daniela VyÏvaldová,
Diplomatick˘ protokol MZV âR.
Zajímalo by mne, zda velk˘ ãlovûk Krpaã
ve v‰ech pﬁípadech, kdy udílel medaile,
dostal pﬁedem souhlas ministra. Anebo
udûloval podle vlastního rozhodnutí,
samozﬁejmû jenom tûm velk˘m lidem
mezi námi? Poslední vûta jeho citovaného
ãlánku, kde reaguje na kritiku ãtenáﬁe
poslanou Satellitu, je absolutnû
pov˘‰enecky uráÏlivá, kdyÏ si dovolil
napsat Olinko, Richarde, Paºo, odpusÈte
jeho pisateli, neb on zjevnû neví, co ãiní.
TakÏe kritik ãinnosti pana Krpaãe je jím
oznaãen za nevûdomého hlupáka. Jsem
rád, Ïe pan Krpaã uÏ není na kanadské
pÛdû.
Milo‰ Zach, Vancouver
***
Dûkujeme za pﬁíspûvek. Osobnû nemám rád
udûlování jak˘chkoliv vyznamenání.
Pﬁipomíná mi to stuÏky a hvûzdiãky Mlad˘
budovatel ãi Brigády socialistické práce. V
kriminálu to pak byly Brigády vzorné práce.
Pochopím je‰tû, kdyÏ nûjak˘ státník ãi politik
udûlí vyznamenání za záchranu lidského
Ïivota.
Generální konzul Richard Krpaã udûlal zde
v Torontu a v Ontariu ﬁadu dobr˘ch kulturních
akcí a pﬁispûl rozhodnû k zviditelnûní âechÛ
v Kanadû, nav‰tûvoval krajanské akce, aÈ jiÏ
poﬁádané krajansk˘mi organizacemi nebo
jednotlivci. Udûlal nûkolik projektÛ, kdy se
pokusil zachytit Kanaìany ãeského ãi
slovenského pÛvodu na DVD. Inspiroval
zájezd PlastikÛ do Toronta, uskuteãnilo se
nûkolik reprezentaãních plesÛ, postaral se o
hladk˘ prÛbûh voleb na konzulátu, krajanská
veﬁejnost se mohla setkat s ﬁadou politikÛ,
zaslouÏil se i o festival Evropského filmu zde
v Torontu a mohl bych pokraãovat.

Tohle v‰e lze tûÏko posoudit z Vancouveru
v Britské Kolumbii, z mûsta které mûlo v
minulosti hodnû problémÛ s ãestn˘mi konzuly,
kteﬁí byli ve skuteãnosti neãestní. ZúÏit nûãí
ãtyﬁletou práci na jedinou, moÏná ne
nej‰Èastnûj‰í akci, je krajnû nespravedlivé,
obzvlá‰tû, kdyÏ Richard Krpaã jiÏ zde není a
nemÛÏe se nûjak osobnû bránit.
I z tohoto dÛvodu povaÏuji dal‰í diskusi za
zbyteãnou.
Ale‰ Bﬁezina
***

Staﬁíkovy zápisky
(4/2011)
Dvakrát v Ïivotû jsem se snaÏil docela
soukromû nauãit francouzsky., alespoÀ
v té nejzákladnûj‰í podobû. VÏdycky to
skonãilo fiaskem po dvou mûsících
snaÏení. Teì ale uÏ mû nejednou
napadlo, zapsat se do kurzÛ latiny. Jsem
konec koncÛ v penzi, kromû té svojí
grafomanie a obãasného tenisu, ping
pongu a ãetby knih, mám dost ãasu.
Dobr˘ úmysl ale není korunován
úspûchem. Ve v‰ech moÏn˘ch
nabídkách, které obãas do domu jsou
doruãeny ve vûci moÏného vzdûlání,
nabízí se jen francouz‰tina, ‰panûl‰tina,
mandarin‰tina, farsi, pﬁípadnû nûmãina
a ital‰tina.
Taková touha pustit se do latiny probudí
se ve mû vÏdy, kdyÏ v ãetbû narazím na
latinsk˘ citát. A neb˘t vysvûtlivek dole
pod textem anebo moÏnosti optat se
vzdûlané pﬁítelkynû, vzteknul bych se a
dál dumal co by to asi mohlo znamenat.
Dosud znám jen ono Litera scripta manet!
Beru to na vûdomí, ale jen ve své
mateﬁ‰tinû.…
***
V tûch chvílích, kdy osud není nijak
pﬁízniv˘ a upoutá ãlovûka na lÛÏko, ten
nemocn˘, kter˘ v Ïivotû rád a hojnû ãetl,
nachází v takové chvíli v literatuﬁe velmi
dobrého utû‰itele a plnû ocení zásluÏnou
práci tûch, kteﬁí (dobﬁe) pí‰í.
***
Kdykoli, sedím na terase, sly‰ím sirénu
poÏárního vozu, vzpomenu si na ten den,
kdy jsem stejnû tak sly‰el ten zvuk, kolem
na‰eho domu projel ten ohromn˘ poÏární
automobil a v tu chvíli jsem strnul pﬁi
pomy‰lení: snad nejednou pro nûho! Na
mysli jsem mûl kamaráda, kter˘ se svou
rodinou bydlel jen kousek od nás, pﬁed
nûkolika t˘dny byl postiÏen srdeãní
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mrtvicí. Navíc nepﬁízní osudu k
diagnostikované rakovinû.
Vybûhl jsem na ulici a shledal, Ïe neblahé
tu‰ení mne nem˘lilo. Kamarád zemﬁel v
nemocnici necelou hodinu poté …
***
Donedávna jsem si myslel, Ïe ten, kdo
pod svÛj text na stránkách tisku udá svou
emailovou adresu, oãekává, Ïe jí ãtenáﬁ
pouÏije a nûco na ní napí‰e.
Takov˘ ãtenáﬁ pak zcela logicky oãekává,
Ïe adresát, vût‰inou Ïurnalista, svému
ãtenáﬁi rád odpoví. Ukázalo se v‰ak, Ïe
aÏ na zcela nepatrné v˘jimky, taková
moje domnûnka je ãirá bláhovost. Je asi
obtíÏné sestoupit z vûÏe ze slonové kosti
nadﬁazenosti …
***
Nepamatuji se, Ïe bych kdy v mnoha
posledních letech vûnoval nûjakou
pozornost robátkÛm v koãárku, dítkám
zcela mnû neznám˘ch rodiãÛ. A ejhle,
coby pojednou novopeãen˘ dûdula snad
bych si nasadil lepenkov˘ nos a dûlal
grimasy na cizí batole, jen za jeho
pÛvabn˘ úsmûv! Je snad nûco
pÛvabnûj‰ího a nevinnûj‰ího neÏ právû
takov˘ úsmûv docela malého batolete?
***
Jak bych co nejstruãnûji charakterizoval
stáﬁí? Snad jen tím pocitem, kdyÏ za
sluneãního srpnového odpoledne
napadne my‰lenka na vánoãní
stromeãek.
***
Pamatuji se, a zdá se mi to nedávno,
kdyÏ Roger Federer vyhrál první z
v˘znamn˘ch Grand Slam tenisov˘ch
turnajÛ. Dnes uÏ jich má na svém kontû
‰estnáct. Nûkdy se mi zdá, jakoby je
vyhrál v jednom nebo ve dvou letech.
***
Je mnoho moudrosti v pﬁíslovích. Zjistil
jsem to uÏ nejednou. Obãas mû nûkteré
napadne. Kupﬁ. ono V‰eho moc ‰kodí.
V posledních t˘dnech a snad i mûsících
pÛjãoval jsem si z na‰í celkem dobﬁe
zásobené veﬁejné knihovny díla v
podstatû monotematického charakteru.
Problémy dne‰ka po onom záﬁí 9/11,
dÏihád, islamofobie západního svûta
oprávnûná ãi nikoli, ‰lamastyka v
Afganistanu a Iráku. Aãkoli ãtu pomalu,
pﬁib˘val poãet autorÛ a jejich dûl. Letter
to Christian Nation (S. Harris), The End
of Faith (S. Harris) Islam Without Illusions
(E. Hotaling), Wikileaks (E. Leish a L.
Harding), America’s Secret War (G.

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

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

Town Crier Pub

Village Idiot Pub

Sin&Redemption

115 John St.

126 McCaul St.

136 McCaul St.

poblíÏ Queen St. W.

poblíÏ Dundas W.
Toronto, Ontario M5T 1W2

poblíÏ Dundas W.
Toronto, Ontario M5T 1W2

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

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

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

***

Friedman), What Went Wrong (B. Lewis),
The Crises of Islam (B. Lewis), Why Are
We in the War (N. Mailer) a pár jin˘ch. K
tomu, aby spravedlnosti bylo uãinûno
zadost, I dvû kníÏky pana Chomského.
Je to v‰echno dozajista zajímavá, aktuální
ãetba. Ponûkud ale vyãerpávající pro
pomalého ãtenáﬁe jak˘m jsem já. A tak,
jednoho veãera jsem si pﬁipomnûl ono
úsloví shora uvedené a z knihovny vzal
trilogii K. âapka Hordubal, PovûtroÀ a
Obyãejn˘ Ïivot. A protoÏe jsem ty dvû
první ãásti podruhé ãetl nedávno, zaãetl
jsem se do Obyãejného Ïivota. A myslím,
Ïe to byl velmi znamenit˘ nápad …
***
KdyÏ majitelé antikvárních automobilÛ
poﬁádají v˘stavu sv˘ch vozidel, ty se tû‰í
znaãnému zájmu. Myslím, Ïe to není jen
dÛsledek dávného roãníku v˘roby, ale i
mnohdy nemalá elegance vozidel. Tou
se mnohdy vyznaãovaly i automobily z
let padesát˘ch a ‰edesát˘ch, vãetnû
onûch americk˘ch korábÛ. Jeden z nich
byl na‰ím prvním automobilem po
zabydlení v Kanadû.
UÏ v roce 1971 s pﬁáteli v mnohem
novûj‰ím voze podnikly jsme nádhern˘
v˘let z Winnipegu aÏ do San Diega a
jinou cestou zpût. VÛz, koupen˘ uÏ jako
ojet˘, absolvoval cestu pﬁes americkou
pou‰tní suchopár bez klimatizace a
jediného nedostatku.
Po nûkolikalet˘ch obavách sedmdesát˘ch let dvacátého století, Ïe dochází
ropa, trh ovládly automobily japonské,
men‰í a ekonomické. Pak ale, sotva se
proslechlo, Ïe obava je malinko
pﬁedãasná, na trh vyjely SUV. Ne právû
malá to vozidla se spotﬁebou sice niÏ‰í
neÏ u onûch americk˘ch korábÛ, ale vy‰‰í
neÏ u osobních toyot, hond a jin˘ch
stﬁednû velik˘ch japonsk˘ch aut.
Dnes se na vozovkách mnoÏí jak˘si
kﬁíÏenec onoho station (v âechách se
ﬁíkalo dodávka) wagenu a onûch SUV.
Jsou to auta dle mého názoru ponûkud
pﬁipomínající pohﬁební vozy a co do
elegance dobr˘m dÛvodem k diskusi. A
podobná jsou si témûﬁ jak vejce vejci.
A pamûtníkovi tûch mnohotvar˘ch
peugeotu, buickÛ, chevroletÛ, oldsmobilÛ,
pontiakÛ, fordÛ z onûch zmínûn˘ch let pﬁi
pohledu na dne‰ní nikterak male vany a
SUV zmocÀuje se obãasn˘ smutek,
podobají se pohledu na nov˘, prosklen˘
mrakodrap jednoduchého tvaru, kter˘ se
objevil na místû budovy, nemající mnoho
spoleãného se strohou a chladnou
moderností…
***
Je jich skuteãnû tﬁeba tolik? Dûsí mne
pohled do novin, na reklamní ãást a na
prostranství u prodejen nov˘ch i star‰ích
vozÛ. Stejnû tak jako ta chvíle, kdy na‰e
auto asi doslouÏí, odhaduji kolem najet˘ch
200000 km a bude tﬁeba zakoupit jiné.
Místo abych si libovat z tak ohromné
nabídky, skliãuje mû to. A nejde jen o
automobily. Je tomu tak u nákupu v
podstatû ãehokoli. Snad jen sporáky a
ledniãky z ryze praktick˘ch dÛvodÛ nejsou
nabízeny v nepﬁeberném mnoÏství druhÛ
a modelÛ.
V tomto ohledu uÏ je zcela zbyteãné
zmínit se o tûch dne‰ních komunikaãních
krabiãkách, které brzy budou mít velikost
krabiãky sirek a pﬁitom si na nich budete
moc promítnout Kleopatru nebo Ben Hura
v celé délce!
Nechci se opakovat, ale tu mi opût na
mysl pﬁichází ono sdûlení, ale je tak
známé, Ïe ãtenáﬁ si jistû sám doplní…
Vladimír Cícha
***
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ABE: Vãera jste oba skórovali v Detroitu mÛÏete
porovnat tato dvû utkání?
FK: Vãera to bylo velice podobné prohrávali jsme 0:5 s
Zatímco o vyﬁazení Slovenska bylo jasno jiÏ v pátek po prohﬁe s Ruskem 0:1 v Îilinû a remíza 1:1
Detroitem. Ke konci jsme sníÏili na 3:5, ale také bylo
v Makedonii byla pouze formalitou, úãast âeska v baráÏi nebyla jistá. Jednak záleÏela od v˘sledku
pozdû. Nestaãí hrát pouze posledních dvacet minut.
ABE: Vûﬁili jste po 40 minutách hry za stavu 0:4, Ïe se
Skotska ve ·panûlsku a za druhé âe‰i museli vyhrát v Litvû. Prohra s Litvou v Olomouci 0:1 a
s tím dá nûco udûlat?
Toronto-Detroit 2:4
páteãní slab˘ v˘kon v utkání se ·panûlskem 0:2, nebyly povzbuzujícími faktory. Navíc se nevûdûlo
FK: Samozﬁejmû. Bavili jsme se o tom v ‰atnû, Ïe dvacet
Dva
âe‰i
a
jeden
Slovák
v
bíl˘ch
dresech
Detroitu
Red
zda ·panûlé nastoupí proti Skotsku v nejsilnûj‰í sestavû. Nakonec ·panûlé nad Skoty zvítûzili 3:1,
Wings pomohli svému t˘mu zdolat domácí Maple Leafs v minut je dost dlouhá doba a Ïe bychom to mohli otoãit.
ale ani tento v˘sledek by nezaruãoval postup. âe‰i museli nutnû bodovat v Kaunasu. Pﬁed utkáním závûreãném utkání pﬁed zaãátkem sezóny. Pﬁi tom Jiﬁí MM: Neãekal jsem, Ïe by se to mohlo zmûnit, ale do‰lo k
se navíc ukázalo, Ïe nemÛÏe hrát Tomá‰ Rosick˘, kter˘ mûl problémy s tﬁísly. O zápasu sv˘m Hudler byl na ledû 15:31 min., Tomá‰ Tatar, kter˘ vstﬁelil tomu v posledních deseti minutách,
zpÛsobem rozhodl v Praze vypískan˘ Milan Baro‰. Ten jiÏ v 34. vteﬁinû byl faulován v pokutovém ãtvrtou branku 12:56, ale nejdéle na ledû byl b˘val˘ ABE: MÛÏe b˘t hráã spokojen se zápasem, kter˘ vypadá
území a Kadlec penaltu pod bﬁevno promûnil, coÏ znamenalo uklidnûní pro âechy. I pﬁi druhé pardubick˘ obránce Jakub Kindl, ten odehrál 21:43 minut jako debakl a pak je to drama i kdyÏ prohraje?
FK: To se tûÏko ﬁíká, kdyÏ nejsou dva body, tak ãlovûk
brance to byl Baro‰, kter˘ v 16. minutû z otoãky vystﬁelil do tyãe a Rezek míã vrátil do branky. Tﬁetí a po zápase byl s v˘sledkem i se zlep‰en˘m v˘konem nemÛÏe b˘t spokojen˘.
spokojen.
gól vstﬁelil tûsnû pﬁed pﬁestávkou Rezek hlavou po centru Pla‰ila. Litevci sice po faulu Hubníka, za ABE: KaÏdé muÏstvo má svého rivala, které va‰e ABE: Milane, vãera dvû branky, dnes asistence.
kter˘ vyfasoval ãervenou kartu, sníÏili z penalty na 1:3, ale Kadlec pût minut pﬁed koncem upravil utkání pﬁipomíná derby?
PﬁestoÏe je zaãátek sezóny a Ottawa nemá zatím ani
opût z pokutového kopu na koneãn˘ch 4:1. Pﬁíjemn˘m pﬁekvapením byl v˘kon obránce Gebre JK: VÏdycky, kdyÏ hrajeme proti Chicagu, tak je to nûco bod, patﬁíte k nejlep‰ím hráãÛm v kanadském
Selassieho, kter˘ je rodákem z Tﬁebíãe, ale jeho otec pochází z Habe‰e. âechy tak ãeká v baráÏi specifického. Minul˘ t˘den jsme proti nim hráli v Chicagu bodování…
pﬁed vyprodanou halou. Ta rivalita tam samozﬁejmû je.
pravdûpodobnû nûkdo ze ãtveﬁice: Turecko, Bosna-Hercegovina, âerná hora nebo Estonsko.
Hodnû se tam fandí. V takové atmosféﬁe se dobﬁe hraje.
V Torontu v kvalifikaci pro MS v Brazílii ztratila Kanada první dva body remízou s Portorikem 0:0, ABE: MÛÏete to srovnat s Torontem?
kdyÏ pﬁed tím v‰echna utkání vyhrála. V pátek dokonce rozdrtila Ostrov sv. Lucie 7:0. Pouze vítûz JK: Je to zde skvûlé. Hodinu od Toronta (v Kitcheneru)
jsem hrávala juniorskou ligu. TakÏe jsem se ãasto na
z této kvalifikace postupuje do dal‰ího kola.
A je‰tû upozornûní: Utkání Barcelona-PlzeÀ dne 19.10.2011 vysílá ve 14:45 kanadská televizní Toronto díval. Toronto má velice nároãné publikum.
ABE: V Západní konferenci se hodnû cestuje. Co
stanice Sportsnet One.
dûláte v letadle?
abe JK: Teì máme nové letadlo. Máme tam i wifi, takÏe
***
mÛÏeme b˘t na internetu. Je tam hodnû prostoru na
odpoãinku. V‰ichni se uÏ teì tû‰íme do letadla, jak si
odpoãineme a dáme dobrou veãeﬁi.
ABE: Máte nûjaké vzpomínky na trenéra Brad
McCrimmona?
JK: To, co se stalo je stra‰nû smutná událost. TûÏko to lze
Baro‰ pro mû i nadále zÛstává jednoznaãnû popsat. Znal jsem nejen jeho, ale i jeho manÏelku a jeho
Publikum odvolávalo trenéra
Praha byla vzhÛru nohama. VÏdyÈ pﬁiletûli úﬁadující nejlep‰ím útoãníkem.“ Ve svûtû stále uznávan˘ dvû dûti. Jeho manÏelka chodila s námi do posilovny.
fotbaloví mistﬁi svûta i Evropy a nikoliv k nûjakému brankáﬁ Petr âech prohlásil: „·panûlé si i proti Hovoﬁil jsem s ní tûsnû pﬁed tím neÏ se to stalo. Pak sednu
pﬁátelskému utkání. N˘brÏ ke kvalifikaãnímu zápasu velk˘m muÏstvÛm vynucují osmdesátiprocentní do auta a kouknu na internet a najednou se dovím o
ne‰tûstí v Jaroslavli. Je to skuteãnû stra‰nû smutné, jak
evropského ‰ampionátu 2012, kter˘ pro t˘m âeské drÏení míãe. A kdyÏ prohráli s Argentinou, mûli pro rodinu, tak pro nás hráãe. Byl to skuteãnû skvûl˘
ãtyﬁiasedmdesát
procent.
VÏdyÈ
jsou
první
na
svûtû
republiky byl velmi dÛleÏit˘. Nutno zdÛraznit, Ïe v
ãlovûk. VÏdycky se mi snaÏil pomoci. Vloni, kdyÏ jsem moc
pﬁebohat˘ch ãeskoslovensk˘ch i ãesk˘ch a my v Ïebﬁíãku kolem ãtyﬁicítky. A to pﬁece musí b˘t nehrál, tak jsme zÛstávali spolu na ledû, abych se dostal
fotbalov˘ch dûjinách ‰lo opravdu o v˘jimeãnou nûkde vidût... To, Ïe na‰i kluci museli bûhat bez zpátky do formy. âasto mnû poradil a já jsem si z toho
událost. Pochopitelnû, Ïe o vysok˘ch kvalitách míãe, pro nû bylo psychicky nároãné a zároveÀ vÏdycky nûco odnesl.
fyzicky vyãerpávající.“ Zku‰en˘ trenér ·panûlÛ ABE: Nezb˘vá neÏ si pﬁát, aby se nic takového
soupeﬁe nebylo nejmen‰ích pochyb.
JenÏe nad tím, co se od úvodních minut dûlo, Vincente Del Bosque to vidûl takto: „Byli jsme neopakovalo a a hlavnû se neopakoval ten smutn˘
okamÏik ze 7. záﬁí 2011.
Ïaslo nejen hledi‰tû stadiónu Sparty na Letné jednoznaãnû lep‰í, ovládali jsme míã a âechy jsme
***

Smutné Slovensko, âe‰i do baráÏe

NHL

Jakub Kindl byl v Torontu
vidût, Tatar skóroval

·panûl‰tí mistﬁi svûta porazili v Praze âechy 2:0
a nepustili je k míãi

zaplnûné 17873 diváky, ale i cel˘ sportovní národ k niãemu nepou‰tûli. Hráli jsme na tﬁi útoãníky,
u televizních obrazovek. Trávník jako by se promûnil na‰e rozestavûní bylo 3 - 4 -3!“
v proslulou ‰panûlskou koridu, v níÏ si zku‰ení
JAROSLAV KIRCHNER, Praha
toreadoﬁi pohrávají se spla‰en˘mi b˘ky. ·panûl‰tí
***
fotbalisté jako by si ãeské reprezentanty vodili na
provázku a míã jim pÛjãovali minimálnû. Skvûlou
technikou a brilantní kombinací je promûnili v
bezradné a tápající diváky. V‰ak se také ze sektoru
‰panûlsk˘ch fanou‰kÛ ãasto oz˘valo: “Olé, olé...”
Slovensko-Rusko 0:1

Tomá‰ Plekanec Montreal
nezachránil
Toronto-Montreal 2:0

V úvodním utkání NHL v Torontu se stﬁetla dvû muÏstva,
jejichÏ souboje jsou lahÛdkou pro diváky víc jak osmdesát
let. Slavnostní zahájení bylo ozdobeno pﬁedstavováním
hráãÛ a laserovou show. V první tﬁetinû byli lep‰í hosté, ale
svou pﬁevahu nedokázali vyuÏít. Rozhodujícím okamÏikem
byl zaãátek druhé ãásti, hry, kdy Canadiens hráli pﬁesilovku,
Hráli si bago
Îilina-právo (kft)-Slovenské zhasly v pátek pozdû ale ujel Lombardi a opakovaná stﬁela znamenala, Ïe puk
Já osobnû o fotbalu pí‰u od roku 1973, ale pﬁiznám veãer v Îilinû, kde domácí prohráli s Ruskem
skonãil poprvé za zády brankáﬁe Carey Price. V druhé
se, Ïe v zápasech reprezentaãních muÏstev jsem 0:1.Jedinou branku RusÛ vstﬁelil v 71. Dzagojev. tﬁetinû se hra vyrovnala a v závûru dokonce hrálo Toronto
nûco podobného je‰tû nevidûl! KaÏd˘ ze „Rusové vyhráli zaslouÏenû. Jednodu‰e jsme na pﬁesilovku pût na tﬁi. V tu dobu byl dlouhé minuty na ledû
‰panûlsk˘ch hráãÛ se perfektní kliãkou dokázal nû nemûli. Inkasovali jsme v dobû, kdy nás bylo na Tomá‰ Plekanec, kter˘ hrál tykadlo na hrotu bránícího se
zbavit tﬁeba dvou ãesk˘ch protihráãÛ najednou a hﬁi‰ti ménû,“ konstatoval kouã Vladimír Weiss. „Z trojúhelníku. V úvodu závûreãné tﬁetinû se podaﬁilo kapitánu
pak mezi dal‰ími tﬁemi nebo ãtyﬁmi poslat nepochopiteln˘ch dÛvodÛ nechtûl sudí na hﬁi‰tû Toronta Phaneufovi zv˘‰it na 2:0 a Montreal jiÏ nedokázal
milimetrovû pﬁesn˘ pas. Prostû neuvûﬁitelné bago pustit Kucku, kter˘ byl o‰etﬁován. U svého t˘mu váÏnûji ohrozit v˘borného Reimera v brance Maple Leafs.
Ten byl po zásluze vyhlá‰en nejlep‰ím hráãem utkání.
ozdobené pikantními finesami, driblinkem i herní musím ocenit touhu po úspûchu. Kvalifikaci jsme
Jaroslav ·paãek byl na ledû pﬁes 18 minut, zatímco stﬁední
rychlostí. A to je‰tû ·panûlé nechali doma Iniestu s ztratili domácí prohrou 0:4 s Arménií,“ podotkl Weiss. útoãník Tomá‰ Plekanec dokonce 23:30, coÏ byl druh˘
Fabregasem a slavn˘ útoãník David Villa pﬁi‰el na Vyﬁazení pr˘ obreãel a pﬁedãasnû uraÏenû ukonãil nejdel‰í odehran˘ ãas v dresu Montrealu, coÏ je na stﬁedního
hﬁi‰tû aÏ v 62. minutû. Vût‰ina ‰panûlsk˘ch nájezdÛ tiskovou konferenci, kdyÏ dostal otázku, zda útoãníka neobyãejná zátûÏ.
se valila pﬁes brilantního útoãníka Xaviho, po jehoÏ odstoupí. „Mám je‰tû na dva roky smlouvu, budete Tomá‰ Plekanec zhodnotil utkání takto: Byl jsem hodnû na
pﬁihrávce uÏ v 6. minutû Mata zaznamenal vedoucí to se mnou muset vydrÏet,“ odsekl smûrem k ledû, protoÏe jsem hrál, jak pﬁesilovky, tak v oslabení. První
gól. A druh˘ ve 23. minutû pﬁidal Xabi Alonso, jehoÏ novináﬁÛm, kteﬁí mu vyãítají, Ïe vede reprezentaci tﬁetinu jsme hráli velice dobﬁe, ale inkasovali jsme na
zaãátku druhé. Místo toho, abychom se dostali do vedení,
ideálnû uvolnil Silva. Vlastnû obû branky padly pﬁes i Slovan Bratislava. Slováky také urazil rusk˘
jsme najednou prohrávali a to nás rozhodilo. Nûjakou
levou stranu obrany, po dokonalém vy‰achování záloÏník Roman ·irokov. „Prohra s Andorrou v dobu to trvá neÏ pﬁivykneme rytmu NHL, ale to je vÏdy na
ãesk˘ch zadákÛ a po uãebnicov˘ch kolm˘ch posledním utkání je nereálná. Za koho nás máte? zaãátku sezóny. Nejnároãnûj‰í byl asi okamÏik, kdyÏ jsem
pﬁihrávkách. Jiskﬁiãkou ãesk˘ch nadûjí pﬁed Mysleli jste, Ïe neporazíme tenhle kolchoz,“ utrousil, hrál v oslabení tﬁi na pût. Po letní pﬁípravû se v‰ak cítím v
dobré formû a nedûlalo mi to potíÏe.
pﬁestávkou byl pouze PudilÛv centr zleva, kter˘ ãímÏ naráÏel na Slováky.
Ale‰ Bﬁezina
v‰ak Baro‰ ve velmi dobré pozici zcela minul.
***
***

UraÏen˘ trenér Weiss
vyﬁazení SlovákÛ obreãel

Îádná stﬁela na branku!

TakÏe nebylo divu, Ïe se po pﬁestávce nevole
pﬁíznivcÛ snesla právû na hlavu nejlep‰ího kanon˘ra
mistrovství Evropy 2004 v Portugalsku Milana
Baro‰e. Stejnû jako uÏ del‰í dobu v reprezentaãním
dresu i tentokrát byl zcela ne‰kodn˘ a z tribun znûl
pokﬁik: “Baro‰ ven!” Trenér Bílek na to reagoval, aã
zﬁejmû velmi nerad, v 63. minutû, kdy Baro‰e
nahradil Pekhartem. Ov‰em s blíÏícím se koncem
se divácká nespokojenost obrátila proti samotnému
kouãi s je‰tû hlasitûj‰ím skandováním: „Bílek ven!!!“
To uÏ t˘m âeské republiky od 69. minuty dohrával
jen v deseti, protoÏe Hübschman byl vylouãen za
hrub˘ a zcela nesmysln˘ faul témûﬁ na polovinû
hﬁi‰tû na Xabiho Alonsa, kterého musel vystﬁídat
Martinez. A právû on mohl je‰tû dvakrát skórovat.
Nejdﬁíve mu vyloÏenou ‰anci zne‰kodnil brankáﬁ
âech a brzy na to jeho teãovaná bomba z dvaceti
metrÛ zatﬁásla bﬁevnem. A tak prohru 0:2 lze oznaãit
pro ãeské muÏstvo za hodnû milosrdnou... A k ní je
tﬁeba pﬁidat je‰tû ‰okující fakt, Ïe Bílkovi svûﬁenci
za cel˘ zápas na ‰panûlského brankáﬁe Casillase
nevyslali jedinou stﬁelu!!!

Vyãerpávající bûhání bez míãe
Po utkání trenér Michal Bílek na otázku, jak mu
bylo, kdyÏ sly‰el skandování “Bílek ven”, reagoval
chladnokrevnû: „Pﬁíjemné to nebylo. Ale v úter˘
hrajeme v Litvû o v‰echno, zvládneme to a
postoupíme do baráÏe. KdyÏ vezmu v úvahu
poslední rok a pÛl, co jsem ve funkci reprezentaãního
trenéra, není to ojedinûlé, Ïe si mû nûkteﬁí lidi
nepﬁejí, ale s tím se nedá nic dûlat...“ A je‰tû dodal:
„S nasazením na‰ich hráãÛ jsem byl spokojen˘ a

Milan Michálek
MM: Pocit je to dobr˘, ale nesmí se tento pocit pﬁeceÀovat.
Doufám, Ïe mnû vydrÏí zdraví. Máme v muÏstvu hodnû
mlad˘ch hráãÛ, kteﬁí nemají zku‰enosti, jenÏ musíme
získat, pak by byla ‰ance i na play-offs, coÏ by byl ná‰ cíl.
Ale‰ Bﬁezina - Toronto
Celé rozhovory ve zvukové podobû jsou na
intrernetu vÏdy po utkání.
www.nhl.zpravy.ca
***

CorgoÀ liga

11. kolo: Pre‰ov-Slovan 0:1, Dunajská Streda-Îilina 2:1,
Zlaté Moravce-Trenãín 3:0, RuÏomberok-Banská Bystrica
2:0, Ko‰ice-Senica 0:1, Nitra-Trnava 0:3. Tabulka po 11.
kole 1. Trnava 21, 2. Slovan 20, 3. Senica 19, 4. Îilina 19,
5. Zl. Moravce 19, 6. RuÏomberok 16, 7. Nitra 14, 8.
Banská Bystrica 13, 9. Trenãín 12, 10. Ko‰ice 10, 11. Dun.
Streda 9, 12. Pre‰ov 7.
*** 2:0,
Liga mistrÛ: : AC Milan-PlzeÀ
Evropská liga: Salcburk-Slovan 3:0.
***

Tipsport extraliga

6. kolo: PlzeÀ-Karlovy Vary 6:2, Tﬁinec-Slavia 4:0, LitvínovZlín 1:2 (SN), Pardubice-Budûjovice 2:1 (PP), KladnoBoleslav 1:2 (SN), Liberec-Brno 2:1, Sparta-Vítkovice
hraje se 11. 10. 2011.
7. kolo: Brno-Pardubice 1:4, Tﬁinec-Kladno 1:4,
Budûjovice-Sparta 1:3, Karlovy Vary-Vítkovice 2:3 (PP),
Boleslav-Litvínov 2:1, Slavia-PlzeÀ 3:5, Zlín-Liberec 4:2.
PﬁestoÏe Slavia vyhrála nad Olomoucí 1:0 brankou Trubily,
8. kolo: Kladno-Slavia 1:4, Vítkovice-Brno 2:3 (SN), PlzeÀbyl trenér Adam Petrou‰ od muÏstva odvolán a nahrazen
Toronto-Ottawa 6:5
Zlín 3:2 (SN), Pardubice-Boleslav 2:3, Litvínov -Tﬁinec 0:4,
SparÈanem Franti‰kem Strakou. Slávistická veﬁejnost je JestliÏe Maple Leafs vedli po ãtyﬁiceti minutách 4:0 a jejich
Sparta-Karlovy Vary 3:5, Liberec-Budûjovice 4:2.
se stavem vûci tak nespokojená, Ïe vykopala na obrana vãele s brankáﬁem Reimerem byla neprÛstﬁelná,
9. kolo: Boleslav-Liberec 0:1, Kladno-Litvínov 4:1, Tﬁinectréninkovém hﬁi‰ti ãtyﬁi hroby. Protestní pochod Prahou se pak nikdo netu‰il, Ïe se zápas v Hangáru, jak se zde v
PlzeÀ 4:3 (PP), Budûjovice-Vítkovice 4:2, Zlín-Sparta 0:2,
má konat pﬁí‰tí pondûlí, kdy hraje Slavia na ÎiÏkovû. Torontu ﬁíká Air Canada Centre zmûní v drama. Nic
Brno-Karlovy Vary 3:2, Slavia-Pardubice 1:2.
Viktorka v 9. kole prohrála doma s Bohemians 0:1, kdyÏ nenasvûdãovalo zmûnû ani situace v polovinû poslední
10. kolo: Liberec-Slavia 4:3 (SN), Sparta-Tﬁinec 3:2 (SN),
jedinou branku vstﬁelil v závûru utkání ·koda. Sparta tﬁetiny, kdy Maple Leafs vedli 5:1 a hráli témûﬁ tﬁíminutovou
Vítkovice-Boleslav 8:4, Brno-Budûjovice 1:4, PlzeÀ-Litvínov
bezpeãnû zdolala venku Pﬁíbram 3:0. K pﬁekvapení do‰lo jalovou pﬁesilovku pût na tﬁi. JenÏe právû zde do‰lo ke
2:1, Karlovy Vary- Zlín 1:3, Pardubice-Kladno hraje se
v Plzni, kdy domácí Viktoria pouze remízovala s posledním zlomu utkání a z nudné selanky se stalo drama. V 52.
25.10.2011.
Baníkem Ostrava 1:1. Vedoucí branku Plznû vstﬁelil Jiráãek minutû Daniel Alfredsson, je‰tû v oslabení, pﬁi návratu z
Tabulka: 1. PlzeÀ 9/18, 2. Zlín 9/18, 3. Budûjovice 9/16, 4.
v 17. minutû za Ostravu vyrovnal o osmnáct minut pozdûji trestné lavice ujel a sníÏil na 2:5. V 56. minutû pak Spezza
Liberec 9/16, 5. Vítkovice 8/15, 6. Kladno 9/15, 7. Pardubice
Svûrko‰. Ostatní v˘sledky: Slovácko-Jablonec 1:0, Hradec- a Alfredsson bûhem osmi sekund sníÏili na 4:5 a náhle z
8/14, 8. Tﬁinec 9/13, 9. Sparta 8/13, 10. Brno 9/12, 11.
Budûjovice 0:0, Teplice-Boleslav 1:3, Liberec-Dukla 1:2. toho bylo drama. V této hysterické situaci si vyÏádal
Litvínov 9/11, 12. Slavia 9/10, 13. Boleslav 9/8, 14. Karlovy
***
torontsk˘ trenér Wilson oddechov˘ ãas a zklidnil kolabující Vary 10/7.
Maple Leafs. Rozjetí Senátoﬁi v‰ak zapomnûli bránit a
***
v˘sledkem byla ‰está branka v jejich síti a hattrick Phila
Tabulka
Kessla. Ani za stavu 6:4 nebylo rozhodnuto a Ottawa je‰tû
1. Sparta
9 9 0 0 23:4
27
jednou sníÏila Da Costou na rozdíl jediné branky. SenátorÛm 6. kolo: HK Orange 20-Ko‰ice 3:11, Nitra-Poprad 1:6,
2. Bohemians
9 5 2 2 10:11
17
se jiÏ i pﬁes to, Ïe hráli v závûru utkání bez brankáﬁe Zvolen-Trenãín 0:3, Skalica-Slovan 2:4, Îilina-Martin 1:2
(SN), Ko‰ice-Ban. Bystrica 3:2.
3. Jablonec
9 5 1 3 24:9
16
vyrovnat nepodaﬁilo.
V jejich dresu nastoupil obránce Filip Kuba a útoãník Milan 7. kolo: Ban. Bystrica-Poprad 1:3, Martin-Ko‰ice 1:6,
4. Liberec
9 4 3 2 17:12
15
Michálek. V mnoha pohledech se shodovali. Jejich názory Skalica- Îilina 5:1, Nitra-Zvolen 2:3, Trenãín-Slovan
5. PlzeÀ
9 4 3 2 17:13
15
se v‰ak li‰ily v otázce, jestli za stavu 0:4 vûﬁili v to, Ïe se 18.10. 2011.
6. Boleslav
9 4 3 2 13:10
15
dá obrátit utkání. Filip Kuba tvrdil, Ïe stále vûﬁil, zatímco 8. kolo: Zvolen-Poprad 4:0, Slovan-Nitra 7:1, Îilina7. Dukla
9 4 2 3 14:10
14
Milan Michálek, Ïe si to nedovedl pﬁedstavit, Ïe by mohlo Trenãín 6:4, Ko‰ice-Skalica 6:1, Ban. Bystrica-Martin
8. Slovácko
9 4 2 3 9:8
14
4:0.
dojít k zvratu. Zde je nûkolik jejich postﬁehÛ k utkání:
9. Teplice
9 4 1 4 10:13
13
ABE: Nebyla pﬁíãinou va‰eho neúspûchu také 9. kolo: HK Orange 20-Ban. Bystrica 2:1 (SN), Martin10. Pﬁíbram
9 4 0 5 13:16
12
neukáznûnost a nedisciplinovanost. Dvakrát Poprad 1:2, Skalica-Ban. Bystrica 2:1, Trenãín-Ko‰ice
ãtyﬁminutov˘ trest, pﬁi kterém jste inkasovali první a 4:1, Nitra- Îilina 1:0, Slovan-Zvolen 1:2
11. Hradec
9 3 2 4 7:10
11
10. kolo: Poprad-Slovan 5:2, Zvolen-Îilina 3:1, Nitratﬁetí branku?
12. Slavia
9 2 3 4 6:13
9
Ko‰ice 3:2, Ban. Bystrica-Trenãín 0:4, Skalica-Martin
MM:
Vylouãení
nás
stálo
hodnû
sil.
Inkasovali
jsme
a
pak
13. Olomouc
9 3 4 2 12:9
4
6:3.
jsme nemûli jiÏ sílu to otoãit.
14. ÎiÏkov
9 1 1 7 6:16
4
FK: V zápasech s Torontem je to vÏdy vyhecované utkání, Tabuºka: 1. Ko‰ice 11/24, 2. Trenãín 9/21, 3. Zvolen 10/20,
15. Budûjovice 9 0 3 6 7:19
3
derby a to k tomu patﬁí. Podle mne to nebylo dÛvodem 4. Slovan 10/19, 5. Poprad 10/19, 6. Skalica 10/17, 7.
16. Ostrava
9 0 2 7 5:20
2
Bystrica 11/11, 8. Nitra 10/9, 9. Îilina 11/9, 10. Martin 10/8.
prohry. Pﬁíãina byla v tom, Ïe jsme nehráli svoji hru.
***
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Pozor na PraÏáky
PraÏák je úplnû cizí ãlovûk. Na první pohled
vypadá, Ïe je dokonce z jiné planety. To je
v‰ak jen zdání. PraÏák je z Prahy, coÏ je
naprosto zvlá‰tní stát uprostﬁed na‰í ãeské
zemû, kde kromû PraÏákÛ Ïijí je‰tû politici.
V Praze je moÏné úplnû v‰echno. Cel˘
národ tam posílá peníze a PraÏáci si je pak
rozdûlují mezi sebou.
PraÏák nemá Ïádné jméno, které by stálo za
zapamatování. Kdo si jméno udûlá, pﬁestává
b˘t PraÏákem a stává se Karlem Gottem
nebo Jardou z Prahy.
PraÏákÛ je v‰ude plno. PﬁemisÈují se hlavnû
autem, v poslední dobû v‰ichni jezdí na kolech
v legraãních tren˘rkách s plínkami. Poﬁád
spûchají a telefonují.
âím se PraÏák Ïiví, není známo. Jisté je, Ïe
nic nedûlá a ani dûlat neumí. Údajnû snad i
nepravidelnû dochází do zamûstnání a má z
toho prachÛ jako ‰lupek.
Za Ïenu má PraÏák PraÏandu, línou a
marnivou Ïenskou, která PraÏáka terorizuje.
PraÏanda sedí doma a ãte ãasopisy, kde jí
radí, jak zabít ãas. PraÏák ji musí vozit za
povyraÏením. Jinak otravuje, vym˘‰lí kraviny
a jeãí na dûti. V létû se opaluje.
PraÏanda musí mít bazén. Pûstuje fíkus a
pelargonie. Nevaﬁí ani nepeãe.
KdyÏ nûco pﬁece jen zkusí, neÏerou to ani
slepice.
Své dûti PraÏáci drÏí doma u poãítaãe.
Pﬁerostly jim pﬁes hlavu, bojí se jim nûco ﬁíct
a nechávají je b˘t. Nutí je jenom do angliãtiny.
S tou zaãínají uÏ v jeslích.
PraÏáci drÏí mezi sebou. Scházejí se u chat
a vykládají si o tom, kam jeli, kam pojedou, jak
se jim jelo, co tam snûdli a na kolik je to pﬁi‰lo.
Jinak sedí na zahradû, peãou buﬁty, koukají
na televizi, lu‰tí kﬁíÏovky a seãou trávník.
Mimo sekání trávníku si PraÏák sám vÛbec
nic neudûlá. Normální ãlovûk si proto u nûj
mÛÏe pﬁijít na pûkné peníze. Pﬁi jednání ale
musí b˘t ve stﬁehu; PraÏák chytraãí a zkou‰í
rÛzné fígle, jak nezaplatit.
PraÏáci jsou celí posedlí zdravím a hygienou.

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

e-mail:
Tatratravel@hotmail.com
Vám ponúka
cestovanie
do celého sveta
Spolahlivo vybavíme!
Volejte
Annu Zapletalovou
Tel.: (416) 537-7698
863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330
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Shánûjí se po zdravém jídle, ale jedí prá‰ky
po kilech.
Milují ochranné pomÛcky. Poﬁád se myjí a
sprejují a uklízejí a luxují. I na zahradû! Luxují
i listí a peãlivû vypichují pampeli‰ky z trávníku.
KdyÏ je PraÏákovi padesát, tak PraÏandû
uteãe. Najde si mlad‰í, ale zase úplnû stejnou
PraÏandu.
Opu‰tûné paniãky, PraÏandy, loví v‰ude, i
na vsi. Spadeno mají hlavnû na staré
mládence s pûkn˘m gruntem. KdyÏ si
nûjakého vyhlídnou, nemá proti jejich ãarování
‰anci. Nacpou se mu do baráku, dotáhnou ho
na úﬁad a on pak na nû musí dﬁít aÏ do smrti.
Své mrtvé nechávají PraÏáci spálit a pak si
je vystavují doma v ob˘váku. Pokud se jedná
o tch˘ni, tak v garáÏi. Zato pietnû pohﬁbívají
své psy a koãky.
Neznám˘ autor
Zaslal jj
***
PánbÛh si povolá Obamu, Medvedûva a
Klause a po jednom si je volá k sobû do
pracovny. První vyjde Obama, ostatní se na
nûj sesypou a ptají se co a jak.
Obama, viditelnû bled˘, ﬁíká: “Chtûl po mnû,
abych ukonãil v‰echny války, které vedeme,
... jinak stiskne takov˘ zelen˘ tlaãítko a Amerika
pﬁestane existovat... VÛbec nevím, co s tím
mám dûlat...“
Druh˘ jde Medvedûv. Podobná situace. „Chtûl
po mnû odstavit komunisty od moci v celém
Rusku... jinak zelené tlaãítko... vÛbec nevím
co s tím.“
Tﬁetí jde Klaus. Vyjde ven, potuteln˘ úsmûv.
“Chtûl po mnû, aby se v âechách pﬁestalo
krást....”
Sáhne do kapsy: “Tak ho‰i, tady je to tlaãítko.”
***

Pase ovãák ovce na zelené louce.
Najednou, co to? Po horské cestû pﬁijíÏdí
bavorák a za ním se táhnou oblaka prachu.
Za volantem sedí mlad˘ muÏ ve skvûle
padnoucím obleku od Broniho, v
nale‰tûn˘ch botách od Gucciho, vázanka
je D + G a na oãích má tmavé br˘le Ray
Ban. Stisknutím tlaãítka stáhne okénko,
vykloní se a povídá: “Hej, ovãáku, kdyÏ ti
ﬁeknu, kolik má‰ ve svém stádû ovcí, dá‰
mi jednu?”
Ovãák se pomalu podívá na úspû‰ného
mladého muÏe a ﬁekne klidnû: “Ale jo, proã
ne?” Úspû‰n˘ mlad˘ muÏ zaparkuje svÛj
bavorák, vytáhne notebook Dell, pﬁipojí ho
ke svému mobilu AT&T, pomocí GPS urãí
svoji polohu, pak se pﬁipojí na satelit ESA,
kde zadá svoje souﬁadnice a vyÏádá si
poﬁízení ﬁady fotografií s maximálním
rozli‰ením. Pak pomocí Photoshopu otevﬁe
poﬁízené digitální obrázky a exportuje je do
zpracovatelského stﬁediska v Hamburku.
Bûhem pár vteﬁin dostane na svÛj Palm
Pilot zprávu, Ïe obrázky jsou zpracovány a
uloÏeny v databázi SQL. Propojí databázi s
Excelem, kde má stovky sloÏit˘ch vzorcÛ,
a uploaduje v‰echna uloÏená data. Po
nûkolika minutách má data zpracovaná.
Vytiskne je na miniaturní barevné tiskárnû
HP LaserJet jako stopadesátistránkovou
zprávu a otoãí se k ovãákovi:
“Má‰ pﬁesnû 1586 ovcí!”
“To je pravda. TakÏe podle na‰í domluvy si
mÛÏete vybrat jednu ovci.”
Ovãák pozoruje pobavenû mladého muÏe,
jak se snaÏí napasovat jedno zvíﬁe do kufru
auta, a pak povídá:
“KdyÏ Vám ﬁeknu, jaké je Va‰e povolání,
vrátíte mi, co jste si vzal?”
Mlad˘ muÏ se na vteﬁinu zamyslí a odpoví:
“Jistû.”
“Jste konzultant Evropské unie, “ ﬁekne
ovãák. Mladému muÏi spadne ãelist: “To je
pravda. Jak jste to poznal?”
“VÛbec jsem nemusel hádat,” povídá ovãák.
“Pﬁijel jste, aniÏ by pro vás kdokoliv poslal.
Chtûl jste dostat zaplaceno za odpovûì,
kterou jsem uÏ dávno znal - navíc na otázku,
na kterou jsem se ani neptal, a pﬁitom o mé
práci víte úpln˘ hovno.
A teì mi vraÈte mého psa!”
***
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