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VÏdyÈ létat je snadné!
(K 70. narozeninám Milana Kroupy)
MÛj otec jezdil na sluÏební cesty, obãas to bylo i na
Slovensko. Nûkdy do Ko‰ic, jindy do Bratislavy. Nûkdy
jel Slovenskou strelou, která tam byla asi za ãtyﬁi a pÛl
hodiny, podobnû jako Pendolino dnes. Nûkdy v‰ak i
letûl letadlem. Pak nám pﬁivezl od‰kodné: auto na
klíãek nebo tenisák. Moje sestra dostala zas smaltované
modré nádobíãko pro panenky. Nebylo to obyãejné
nádobíãko, ale pﬁesná napodobenina velk˘ch hrncÛ,
pokliãek a pánviãek.
DÛleÏitûj‰í bylo ale jeho vyprávûní o tom, jak to v‰echno
vypadá z velké v˘‰ky. Tehdy létala letadla asi kilometr
nad zemí, tak jsme se dovûdûli, Ïe malé domy jsou jako
krabiãky od sirek, ale ty vût‰í jsou jako krabiãky od
svíãek. Jednou letûl do Bratislavy a letadlo pokraãovalo
dál smûr Tatry, ale nedoletûlo.
Otec pak vyprávûl, Ïe si pamatuje dobﬁe kapitána
letadla i nûkteré cestující, kteﬁí letûli s ním. V nás to
vzbudilo respekt, ale nikoliv strach z létání. Nevím, jak

Milan Kroupa (uprostřed) se dožívá 70 let

se s tímto traumatem vypoﬁádal mÛj otec. K stáru jiÏ
nikam nelétal.
Chodil jsem do nedûlní ‰koly; zatímco ostatní dûti mûly
volno, já pochodoval pﬁes celé Vr‰ovice do Charkovské
ulice, kde byla modlitebna. Obãas jsem se tak dostal k
ãern˘m fondÛm, protoÏe jsem u‰etﬁil 30 haléﬁÛ za
tramvaj. Na tom by nebylo nic zajímavého, kdyby tam
náhodou neuãil pan Rejthar. Ten v rychlosti zvládnul
biblickou látku a pak jiÏ vyprávûl své zku‰enosti
váleãného pilota 313. perutû. KdyÏ mu v ‰edesát˘ch
letech vrátili uniformu a pozvali ho na tribunu, odmítl to,
Ïe s komunistama nikam sedût nepÛjde a uniformu Ïe
nechá pﬁe‰ít na mysliveckou, aby mûl nûco kloudného
do lesa. Tehdy vyprávûl o pomeranãích, které se válejí
v Palestinû jako brambory a já jsem tuto ideologickou
diverzi pﬁedával dál sv˘m spoluÏákÛm, protoÏe tehdy
bylo kilo pomeranãÛ za 14 korun.
První skuteãn˘ pﬁíbûh s létáním probûhl v páté tﬁídû.

Místo ‰kolního v˘letu mûla letût pátá dé nad Prahou.
KdyÏ jsme dorazili na leti‰tû, paní uãitelka zjistila, Ïe má
26 ÏákÛ a do letadla Ïe se vejde 26 pasaÏérÛ. JenÏe
zapomnûlo se na jedno místo pro vyuãujícího a dûti
nemohly letût bez dozoru. Hledal se tedy dobrovolník,
kter˘ by letûl s nûjakou jinou ‰kolou. Zaãalo se u tûch
nejlep‰ích ÏákÛ, ale nikdo z tûch ‰plhounÛ tuto zkou‰ku
ohnûm nechtûl podstoupit. Nakonec jsem se jako dítû,
které trávilo drahn˘ ãas na ulici místo nad úkoly pﬁihlásil,
Ïe absolvuji let samostatnû. Po nástupu do letadla
pﬁi‰el nûjak˘ pán s návrhem, Ïe si on sedne k oknu a já
Ïe bych mohl sedût v uliãce a tak jsem z toho okénka
pﬁes nûj moc nevidûl. Navíc let s na‰í tﬁídou zamíﬁil nad
Vr‰ovice, kam jsme chodili do ‰koly, zatímco mÛj let
nûkam nad âKD do Vysoãan. Ale stejnak jsem nad tím
vyzrál já, protoÏe v letadle, v kterém letûla na‰e tﬁída se
spoluÏák Plíhal pozvracel a ‰lo to jako ﬁetûzová reakce.
Zatímco já jsem z letadla vylezl v plné pohodû a zdrav˘
jako rybiãka.
Na dal‰í let jsem ãekal do své dospûlosti. Pﬁesnûji
ﬁeãeno do sedmnácti, kdyÏ jsem dostal k narozeninám
letenku Karlovy Vary-Praha. Let trval asi pÛl hodinu, ale
cesta na leti‰tû a z leti‰tû déle neÏ jsem to pozdûji
zmákl na kole.
V dlouh˘ch dobách leteckého pÛstu a snûní jsem se
‰el obãas podívat na leti‰tû. Jindy jsem pozoroval
poblíÏ obchodního domu Kotva lidi, kteﬁí s kufrem míﬁili
ke zvlá‰tním autobusÛm, aby letûli buì do Ostravy
nebo do Montrealu. Pak jsem se seznámil s jednou
letu‰kou a ta podobnû jako star˘ Rejthar vyprávûla o
dalek˘ch krajích. O tom je v‰ak jeden pﬁíbûh v mé
kníÏce, která má vyjít snad jiÏ v dubnu.
A pak jsem jednoho dne sednul do letadla a odletûl za
moﬁe. Od té doby létám nûkolikrát za rok, ale stále mi
létání nezev‰ednûlo.
Pﬁesto letût mal˘m letadlem jen tak kilometr nad zemí
a jen tak pro radost a pro potû‰ení, to je pﬁece jen nûco
jiného. Vybudovat takové malé leti‰tû je totiÏ zázrak,
jak napsal Josef âermák v loÀském 13. ãísle Satellitu.
To se podaﬁilo Milanu Kroupovi. Staré leti‰tû z druhé
svûtové války v Edenvale vidûl Milan Kroupa poprvé v
roce 2003. Toto leti‰tû koupil a pﬁebudoval, dnes má tﬁi
rozjezdové plochy, znamenitou restauraci a ãtyﬁi ﬁady
moderních hangárÛ.
Milan Kroupa je schopn˘m podnikatelem a majitelem
United Cleaning Services, United Services de Nettoyage
a Kleenway International Inc. Vlastní nejen leti‰tû, kam
se doufám jednou vypravím na kole, ale je v souãasné
dobû asi jedním z nejvût‰ích sponzorÛ krajansk˘ch
akcí, podporuje ‰tûdﬁe televizi Novou vizi i na‰e noviny
a ﬁadí se tak mezi ty, kteﬁí umoÏÀují, Ïe krajansk˘ Ïivot
a na‰e noviny stále existují. VzpomeÀme jen z minulosti
tﬁeba Tomá‰e BaÈu, Ladislava Myslivce, Josefa Pichlíka
a PraÏské uzenáﬁství, Jerry Formánka, Petra Poláãka
nebo ze souãasnosti Rosti Brankovského, cestovní
kanceláﬁe ãi rÛzné restaurace. Ti v‰ichni umoÏÀují, Ïe
Satellite mÛÏe jiÏ pﬁes dvacet let vycházet.
Milan Kroupa oslavuje dnes, kdyÏ tento ãlánek pí‰i, 21.
února 2012, své sedmdesáté narozeniny a my mu
pﬁejeme, aby se mu splnily jeho sny a tûch má jistû
hodnû. Jeden se mu uÏ splnil - létání a jak napsal v
‰edesát˘ch letech ãesk˘ kultovní spisovatel Ivan
Vyskoãil VÏdyÈ létat je snadné!
Ale‰ Bﬁezina

***
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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. . Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, 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:
17. bﬁezna 2012 v 11 hod.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 17. bﬁezna 2012 v 17
hod.,
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
18. bﬁezna 2012 v 11 hod.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

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
of the Department of the Canadian Heritage.
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Kalendáﬁ
www.kalendar.zpravy.ca
25.2. (so) 10:00
Zimní sokolské hry v Horseshoe
Valley
***
25. 2. (so) 18:00
Kachní hody
Re‰tauracia The Golden Pheasant
733 Lakeshore Rd. Mississauga
Patrik Severa 905/781-9374
alebo Jan Kosiba 905/812-5503.
***
26. 2. (ne) 13:30
Setkání s historikem
Vilémem Preãanem
Hala kostela sv. Václava
***
2. 3. (pá) 12:00
Mini-symposium
H. G. Skillimg - Josef ·kvoreck˘
Kanada a komunistické
âeskoslovensko
Munk Centre - 1. Devonshire Place
***
3. 3. (so) 18:00
Kachní hody
Re‰tauracia The Golden Pheasant
733 Lakeshore Rd. Mississauga
Patrik Severa 905/781-9374
alebo Jan Kosiba 905/812-5503.
***
10. 3. (so) 10:30
Zádu‰ní m‰e za Josefa ·kvoreckého
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
11.3. (ne) 14:30
Valná hromada Sokola Toronto
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
Hana Jurasek: 905/838-5269
***
17. 3. (so) 18:00
Zabíjaãkové hody
Re‰tauracia The Golden Pheasant
733 Lakeshore Rd. Mississauga
Patrik Severa 905/781-9374
alebo Jan Kosiba 905/812-5503.
***
25.3. (ne) 17:00
Martha Herman - mezzosoprano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
15.4. (ne) 17:00
Karolina Kubálek - piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
22.4. (ne) 12:00
Jarni festival
Sokol Toronto
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
Hana Jurasek: 905/838-5269
***
23.6. (so) 14:00
âesk˘ a Slovensk˘ den na
Masaryktownu
***
6.7. (pá)
XV. sokolsk˘ slet v Praze
***
11.8. (so)
Letní sokolské hry na
Masaryktownu
***
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60 let od akce STB
V noci z 3. na 4. února 1952 podnikla
ãeskoslovenská Státní bezpeãnost peãlivû
plánovanou celostátní akci, pﬁi níÏ vtrhla do
ﬁady domácností a zatkla 109 svûdkÛ
Jehovov˘ch (104 muÏÛ a 5 Ïen). Cílem
akce bylo zcela zdiskreditovat svûdky
Jehovovy v oãích veﬁejnosti a zcela
znemoÏnit jejich ãinnost. Tomu odpovídala
i následující série soudních procesÛ v
âechách, na Moravû i na Slovensku.
(Nejvy‰‰í tresty ãinily 18 let odnûtí svobody.)
Od onûch zlovoln˘ch noãních pﬁepadÛ
uplynulo uÏ 60 let. Je proto cenné, Ïe
existuje ﬁada písemnû zaznamenan˘ch
svûdectví tûch, kteﬁí tehdej‰ími drastick˘mi
událostmi pro‰li, ale dnes jiÏ neÏijí. Viz
napﬁíklad
Roãenku svûdkÛ Jehovov˘ch 2000, strany
180, 181 (vyprávûní Bohumila Müllera a
Emílie Macíãkové);
Probuìte se! z 8. bﬁezna 2000, strany 28,
29 (vyprávûní Tibora Toma‰ovského,
Josefa Sklenáka, Miroslava Tesarze a
Bohumila Müllera);
StráÏnou vûÏ z 1. listopadu 2004, stranu
27 (vyprávûní Michala Îobráka).
Jednou z nejmlad‰ích zatãen˘ch byla tehdy
devatenáctiletá Jarmila Hálová, která dosud
aktivnû pracuje v praÏském betelu. Její
poutav˘ pﬁíbûh je moÏné si pﬁeãíst v
Probuìte se! z 22. dubna 1995, strany 1824.
Nejstar‰ím Ïijícím pamûtníkem je Martin
Kahún. Ten byl po zatãení odsouzen
Krajsk˘m soudem v Ústí nad Labem za
údajné sdruÏování proti republice.
Rehabilitován byl v roce 1990. Martinu
Kahúnovi je 102 let a 4 mûsíce a je stále
aktivním svûdkem Jehovov˘m.
S odstupem 60 let je moÏné ﬁíci, Ïe akce
Státní bezpeãnosti se nevydaﬁila. Jak
ukazuje Roãenka svûdkÛ Jehovov˘ch 2012,
v âeské republice je 15.534 a na Slovensku
11.315 tûch, kteﬁí zde dále ‰íﬁí biblické
poselství.
4. února 2012
Zapsal: L. Müller
***

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
www.spravy.ca

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.3.satellite1-416.com
www.3.zpravy.ca
www.3.spravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

***
Nové divadlo
O jednotliv˘ch pﬁedstaveních
Nového divadla v Torontu
www.divadlo.zpravy.ca

***
NHL
Závûr utkání a rozhovory s hráãi
ãeského a slovenského pÛvodu
www.nhl.zpravy.ca
www.nhl.satellite1-416.com
www.nhl.spravy.ca

Toronto/Czech Republic

Zádu‰ní m‰e za

JOSEFA ·KVORECKÉHO
bude
10. bﬁezna 2012 v 10:30
v kostele sv. Václava
496 Gladstone Ave. Toronto
(kﬁiÏovatka Dufferin a Bloor St. W.)

Setkání s historikem

Vilémem Preãanem
se koná v budovû kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
v nedûli 26. února 2012 v 13:30
Minisymposium

Kanada
a komunistické âeskoslovensko
100 let od narození H. Gordona Skilinga
a Ïivot Josefa ·kvoreckého
se koná v pátek 2. bﬁezna 2012, 12:00-14:00

na Torontské univerzitû v Munk Centre
1 Devonshire Pl.- Toronto, Místnost 208.
Kapacita místnosti je omezená, proto je nutné RSVP:
Tel.: 416/946-8113 nebo sveta.frunchak@utoronto.ca
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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

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

Honorary consulate
of the Czech Republic
Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:

208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982
luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 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 $

5,24 CDN $
19,07 Kã
1,31 CDN $
0,76 EURO
1,00 CDN $
1,00 US $

Universal Currency Converter - 18. 2. 2012

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 17. 2. 2012

19,10 Kã
25,08 Kã
19,03 Kã
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Povídka, která se jmenuje:

23:18

EVA
MESTICOVÁ
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

DVD Nové Vize
Nová Vize nabízí v‰em
zájemcÛm moÏnost zakoupení
DVD Tﬁi vlny
o ãeskoslovenské emigraci
do Kanady.
Objednávky posílejte
písemnû na adresu
Nová Vize,
77 Quebec Ave., #2025,
Toronto, ON, M6P 2T4,
nebo emailem
Novyzaber@yahoo.com nebo
telefonicky
647/892-6912
DVD stojí 45 CAD,
na objednávku staãí napsat
jméno a kontakt, a poãet
objednan˘ch DVD.

This song is for burning.
Tato píseÀ je pro ty, co hoﬁí v ohni.
(L. Cohen - Don’t pass me - NemiÀ mne)
Leti‰tû Orly minul kolem jedenácté veãer. Na obloze se objevilo letadlo, rozsvítilo
reflektory a zaãalo klesat. Jel ve svém peugeotu. Myslel na obchodní záleÏitosti, které
dnes vyﬁídil. Nebylo v nûm lásky ani zloby. Jen bolest v oãích a zisk byly skuteãné.
Otoãil knoflíkem u autorádia. Melancholick˘ hlas zpíval:
„…We follow now Jane of Arc…“ Kdo to vlastnû byla Johanka z Arku. Zaãalo pr‰et.
Neumûl tak dobﬁe anglicky, aby rozumûl v‰emu. Jindy jezdilo v tuto dobu tolik aut, ale
dnes byla silnice prázdná. „Nikdy jsem tady nejel ve dne.“ „…dust of Jane of Arc…“
„Zastavím se na kávu. - Kdo jen byla Johanka z Arku. - Jsem pﬁíli‰ unaven.“ ¤ízení ‰lo
náhle doleva. Musel zastavit.
Vy‰el do de‰tû. „Teì se ‰pinit s v˘mûnou kola.“ Zapálil si cigaretu. Zjistil, Ïe má
poslední. Pﬁál si, aby nehoﬁela tak rychle. Vypnul rádio. Vy‰el ven a zaãal opravovat
kolo. Najednou k jeho vozu pﬁistoupila Ïena. Podíval se na ni. Nebylo jí ani dvaceÈ.
Pﬁestalo pr‰et. „To uÏ neopravíte, pane.“ Jindy by ho to rozãílilo, ale teì odpovûdûl:
„Jsem hotov.“ „Klepete se zimou,“ ﬁekla. „Pojìte se ohﬁát!“ „Ne, musím b˘t ráno v
Lyonu.“ „Proã?“ „Zítra musím…“ „Vím, jste obchodní cestující.“ Dotáhl poslední
‰roub. Zaãal v‰e uklízet. „Mohla byste mi ﬁíci, kam jedete vy?“ zeptal se a nasedl. Auto
ne‰lo nastartovat. „¤íkala jsem vám, Ïe s tím uÏ neodjedete.“ Zaãal se hrabat v
zapalování.
„Pojìte ke mnû.“ „Kde bydlíte?“ „Vidíte tamhleto ãervené svûtlo? Tak tam.“ Vy‰li.
On-muÏ kolem ãtyﬁicítky. Ona-Ïena v letních ‰atech. Vzala ho za ruku. „V tuhle dobu
jsem uÏ mohl b˘t v Lyonu.“ „Nepﬁeháníte?“ ·li dál. Vypadali jako milenci. Se‰li ze
silnice. ·li po mokré louce k ãervenému svûtlu. „Îena bude ãekat s veãeﬁí.“ „·la si uÏ
lehnout, má tam nûkoho jiného.“ „Vym˘‰líte si.“ „Sám dobﬁe víte, Ïe mám pravdu.
Nejsem první, kdo vám to ﬁekl.“ „Vy poﬁád s tou va‰í pravdou.“ „Vím, bojíte se jí.“ „Vy
ne?“ „Ne.“ Nyní si v‰iml, Ïe ãervené svûtlo, ke kterému se blíÏili, je plamen. „Vím, byl
jste v AlÏíru.“ „Jak to víte?“ „To se pozná. Pak jste se oÏenil.“ „Ano, oÏenil jsem se.“
„Potﬁeboval jste peníze. Zaãal jste vydûlávat. Stal jste se obchodním cestujícím. Usadili
jste se v Lyonu. Nûkolikrát jste byl v Itálii, jednou ve ·panûlsku. Pﬁí‰tí mûsíc máte jet
do Lond˘na.“ „Ano, ale odkud tohle v‰echno víte?“ „Vá‰ zevnûj‰ek musí b˘t spoﬁádan˘.
S autem jezdíte celkem dobﬁe. AÏ na…“ Nedomluvila. Pﬁe‰li most. „V‰echno je s vámi
naprosto v poﬁádku, jste dobr˘ obãan, pﬁestoÏe jste zabíjel. Va‰e obchody jsou
neãestné. Na sv˘ch cestách jste vûrn˘ své Ïenû a ona není vûrná vám. Vím, máte
polehãující okolnosti: Máte rád hory a les. Máte svÛj klub, povaÏujete se za romantika
a idealistu.“ „Proã mne soudíte?“ „Jste slu‰n˘ ãlovûk. Máte rád Aznavoura, ale nemáte
uÏ rád Ferrého.“ „I za to jsem souzen?“ „Ne, to je polehãující okolnost. AlespoÀ jste v
nûãem spravedliv˘.“ „Dûkuji.“ PﬁiblíÏili se k ohni. „Proã právû mnû vyãítáte vûci, které
jsou normální. Kdo vlastnû jste?“ „ProtoÏe právû takoví lidé pﬁinesli polena na tuto
hranici.“
Îena vyndala z kabelky okovy. Jednu ãást pﬁipevnila na zápûstí jemu a druhou sobû.
Podivn˘ pár se pomalu blíÏil k ohni. „Kdo jste?“ „Copak jste mne nepoznal? Jsem
Johanka z Arku!“ „Ale proã já musím shoﬁet s vámi? Mûla jste svoji pravdu.“ „Ano a
ta mne vysvobodila. Vy jste nikdy nestál za pravdou, a kdyÏ jste ji poznal, tak vás
zatratila.“ Îena si stoupla doprostﬁed ohnû. „Proã jsou dvû pravdy? Jedna, která
vysvobodí, a druhá, která zatratí.“ „Nejsou dvû pravdy. Je pravda, která vychází z
ducha, a je pravda, která vychází z rozumu. Ale pouze jedna z nich je skuteãná a pouze
jedna z nich vysvobozuje.“ Pﬁi tûch slovech ho Ïena vtáhla do ohnû. „Jste krutá.“ „Ne,
jsem jen plná bolesti.“ Nemyslel uÏ na ni. BÛhví proã se mu v hlavû zjevil tunel, kter˘
je uprostﬁed Lyonu.
Druhého dne ráno byl vidût u okraje dálnice PaﬁíÏ-Lyon ohoﬁel˘ vrak peugeotu. K
veãeru byl odklizen. V autû uhoﬁel obchodní cestující z Lyonu.
(Pankrác, kvûten 1977)

Z pﬁipravované knihy ¤etûz bláznÛ, která má vyjít v dubnu v Praze.
***
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Liszt a MartinÛ

Zﬁejmû byl Ferenc Liszt daleko známûj‰í v dobû, kdy Ïil neÏ dnes. Bedﬁich Smetana
napﬁíklad hledûl k maìarskému vzoru s velk˘m obdivem. Neb˘t Liszta asi by se
nikdy Smetana neodváÏil k samostatné tvorbû. Liszt ho podporoval v tûÏk˘ch
chvílích Ïivota a Smetana si ho nesmírnû váÏil. Po druhé v krátké dobû jsme mûli
moÏnost na Nokturnech sly‰et skladby Ference Liszta a po druhé na stejném
koncertû zaznûl Bohuslav MartinÛ. Obojí bylo pﬁi koncertu klavíru a houslí. V
nedûli 19. února 2012 to bylo pﬁi vystoupení Dua Ventapane, kdy na klavír hrál
Martin Karlíãek a na housle Mana Shiraishi. Po druhé v krátké dobû jsme mûli
moÏnost vidût ‰piãkov˘ koncert. Co bylo tentokrát nové byla skladba od nedávno
zemﬁelého mladého ãesko-kanadského skladatele Andrew Svobody, která byla
pﬁídavkem na závûr. Pﬁí‰tí Nokturna budou v nedûli 25. bﬁezna 2012 na stejném
místû v pût hodin odpoledne. Vystoupí mezzosopranistka Marta Herman a Timothy
Cheung. Máme se na co tû‰it.
abe
***

Duo Ventapane - Martin Karlíček a Mana Shiraishi
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Zrychlen˘ tep dûjin
Pﬁi likvidování hromady papírÛ, která se
za léta v mém bytû usídlila, jsem pﬁi‰el na
kopii ãlánku, kter˘ jsem spáchal o své
náv‰tûvû v rodné zemi v létû 1994. Ten
rok mûl nûco do sebe. Cviãil jsem na
sokolském sletu, zúãastnil se kongresu
SVU, tﬁídní schÛzky ve Slaném, nav‰tívil
svou rodinu ve Skurách. Byl to také rok,
kdy se vzpomínalo osmdesátého v˘roãí
zaãátku první svûtové války, rok, kdy
BaÈÛv obuvnick˘ koncern oslavil 150.
v˘roãí svého vzniku a Tomá‰ BaÈa, ml.
svou osmdesátku. A také jsem dostal od
mladého praÏského pﬁítele, advokáta
Bohumila Hubálka, kter˘ byl - jako student
- v listopadu 1989 zmlácen na Národní
tﬁídû dárek, kníÏku Vladimíra Hanzela (v
roce 1989 osobního tajemníka Václava
Havla), “Zrychlen˘ tep dûjin”. KníÏka má
b˘t skoro pﬁesn˘ pﬁepis jednání mezi
delegací Obãanského fora a pﬁedstaviteli
moci, komunistické vlády a strany. Pﬁi
ãetbû jsem valil oãi. Vybral jsem si pro
svÛj shora zmínûn˘ ãlánek nûkolik citátÛ
ze schÛze, konané 5. prosince 1989 v
úﬁadu pﬁedsednictva vlády, jíÏ se
zúãastnili, mimo jiné, vedle Václava Havla
a ministerského pﬁedsedy Ladislava
Adamce, Petr Pithart (pozdûj‰í pﬁedseda
vlády âR), scénárista Jiﬁí KﬁiÏan a autor
kníÏky, hudební publicista Vladimír
Hanzel. Pﬁi schÛzi se zástupci fora snaÏili
pﬁesvûdãit tehdej‰ího komunistického
ministerského pﬁedsedu, aby pﬁebudoval
vládu a zÛstal jejím pﬁedsedou. Pak jsem
kníÏku buì nûkomu pÛjãil nebo ji nûkam
za‰antroãil, coÏ se mi skoro podaﬁilo i s
kopií citátÛ z kníÏky.
Hanzelovu kníÏku mi pﬁipomnûla
vzpomínka na Václava Havla,
uspoﬁádaná pﬁed vánoci Zuzanou
Hahnovou, pﬁi níÏ byl promítán film The
Velvet Revolution, za úãasti reÏisérky,
Fern Levitt. O událostech koncem roku
1989 (kromû uspokojení z konce

komunistického reÏimu) jsem toho nikdy
moc nevûdûl a z toho, co jsem vûdûl,
jsem hodnû zapomnûl.
Aktivita
prezidenta Václava Havla pﬁi jeho
torontské náv‰tûvû v únoru 1990 mnû v
lu‰tûní sametové rovnice nepomohla. Ve
filmu Fern Levittové jsem vyjevenû
pozoroval, jak se ãlenové Havlovy vlády
pﬁedstavovali odstupujícímu prezidentu
Husákovi (já se ve své jednoduchosti
domníval, Ïe Husák pﬁedstavoval vládu
zla, proti níÏ se národ pozdvihl (alespoÀ
studenti to udûlali) a tyrana smetl. A pak
jsem ve filmu vidûl Václava Havla pﬁísahat
vûrnost socialistickému âeskoslovensku
(aãkoliv politologové a historici dûlají
rozdíl mezi komunismem a socialismem,
komunisté a krajní pravice je zamûÀují).
TakÏe zaãínám pomalouãku chápat, co
se v mé rodné zemi dûlo. Pomohly mi i
zmínûné citáty z knihy Zrychlen˘ tep dûjin,
o které - jak jsem ãetn˘mi dotazy zjistil prakticky nikdo neví:
Hanzel: Máme to chápat, Ïe vy
nebudete....?
Adamec: Ne, nebudu (plácnutí dlaní do
stolu)
Havel: Vy nebudete ministersk˘m
pﬁedsedou?
Adamec (rezolutnû): Ne!!!
Hanzel: To bylo tím ﬁeãeno.
Havel: No, to ov‰em jsme nepochopili,
aspoÀ já teda.
Adamec: Tak to musíte pochopit.
Havel: Vy jste to pochopili?
KﬁiÏan a Hanzel: Ano.
Havel: Já jsem to nepochopil. To mûní
ov‰em celou situaci.
Adamec: No tak se nedá nic dûlat.
Îijeme ve zmûnách.
Havel: Ano...
***
Havel: ....My jsme se domnívali, Ïe vládu
budete pﬁestavovat vy.
Adamec: Ne.
***

Seeking single female
live-in housekeeper.
Valid work permit
and driver’s licence required.
Must be fluent in a Slavic language.
Call Didi @ 416/727-1305.
2101-05

Havel: My bychom to aspoÀ ....s panem
premiérem jsme se domlouvali na
formulaci, Ïe my jsme pﬁedloÏili své
návrhy na pﬁestavení vlády. Panu
premiérovi se zdálo, Ïe s tûmito lidmi a s
takto strukturovanou vládou nemÛÏe
pracovat a proto podal demisi. Je to tak?
Adamec: Ano.
Pithart: VÏdyÈ já jsem se vás ptal, jestli
jsou to urãitá jména nebo poãet lidí.
Adamec: Ne, já neuhnu od toho podmínky, které vy dáváte, jsou pro mne
nepﬁijatelné. (Bouchnutí kávov˘m ‰álkem
do stolu).
Hanzel: Pane pﬁedsedo, v ãem jsou
nepﬁijatelné?
Adamec: Ve v‰em.
Havel: Ve v‰em?
Adamec: Ve v‰em.
Havel: Ve v‰em?
Adamec: I v lidech, i v systému.
Pﬁedseda vlády musí mít právo si vládu
sestavit podle sv˘ch pﬁedstav. NemÛÏe
dûlat vládu podle toho, jaké jsou nátlaky.
To nejde. AÈ to dûlá nûkdo jin˘, kdo to
bude tolerovat. Já to bohuÏel tolerovat
nemohu.
***
Hanzel: PovaÏujeme to opravdu za
nedorozumûní. Neberte to tak, Ïe jsme
vám pﬁinesli, jak má vláda vypadat.
Pithart (ti‰e): Ne.
Hanzel: To jenom na‰e ochota, kdybyste
nevûdûl tﬁeba v urãitém resortu a poÏádal
nás o to, jestli nûkoho mÛÏeme dodat,
tak jsme schopni ho dodat.
***
Adamec: V tomto parlamentû je
dvaasedmdesát procent komunistÛ a kde
já mám jistotu, Ïe mne zvolí? Po
vãerej‰ku, kdyÏ jsem v Moskvû podepsal
osma‰edesát˘ rok. Kdo mne zvolí?
Havel: KdyÏ dostanete na‰ím
prostﬁednictvím podporu veﬁejnosti Adamec: Tam, prosím vás, oni budou
volit, ne vy!
***
Havel: Ale parlament, budete-li mít
‰irokou podporu veﬁejnosti, zvolí spí‰ vás,
neÏ nûkoho jiného. NeÏ nûkoho, kdo
vÛbec nebyl v mocensk˘ch strukturách.
***
Havel: KdyÏ bude mít alternativu tﬁeba
Adamec - Dubãek nebo já nevím kdo, tak
zvolí vás pﬁece.
Pithart: Ano.
Havel: A takovou alternativu my pﬁece
mÛÏeme vytvoﬁit.
***
Havel: Dobﬁe, povaÏujete teda za
reálnou - já mám pocit, Ïe ﬁe‰ení s tím, Ïe
vy byste byl prezidentem a Sacher
pﬁedsedou vlády a mûl volnou ruku
pracovat - to je mlad˘, dynamick˘ ãlovûk,
kterej je navíc ná‰ kamarád. Je z Národní
fronty, ústﬁední tajemník lidové strany. Je
to pﬁesnû prÛseãík Adamec: Podívej se, pro mne je nejlep‰í
- já vám to ﬁeknu upﬁímnû - zítra podepsat
demisi a ahoj,
Pithart: To jistû, jistû.
Adamec (roz‰afnû): sednout si s váma
na pivo, tam v ‰enku U SojkÛ a vypít si
pivko Havel: Na rybárnû.
Adamec: a diskutovat spolu. Budeme
se bavit o literatuﬁe, já se rád o ní bavím,
o divadle, o ãem chcete.
Havel: Já chodím na Rybárnu.
Adamec: Já nejsem debílek, abych se

nemohl s vámi bavit o tûchto vûcech. Já
dokonce to mám velice rád. My jsme se
uÏ o ledaãem bavili. âili pro mne je to
nejkrásnûj‰í.
Havel: Já uÏ to nemohu vydrÏet v té
vysoké politice, já uÏ se také tû‰ím do své
hospody Na rybárnû, ale zdá seAdamec: Vidíte. âili mnû o nic nejde.
Jestli máte nûkdo z vás tady pocit, Ïe
Adamcovi jde o kﬁeslo nebo o stÛl, prosím
vás, jste na ohromném omylu.
Evropa v prosinci 1989: i berlínská zeì
uÏ patﬁila historii, jen Rumunsko je‰tû
tﬁímalo (i kdyÏ roztﬁesenû) dÛkladnû
roztﬁepan˘ praporec sovûtského
komunismu. Ti z nás (rozhodnû já), kteﬁí
ode‰li po únoru a dûj ve své rodné zemi
sledovali z ciziny, si obãas pﬁedstavovali
hrdinn˘ boj na pomysln˘ch barikádách a
slavné vítûzství po vyhrané bitvû, která
zaãala poráÏkou mé generace v únoru
1948. Jak to opravdu vypadalo,
napovídají citáty z Hanzelovy kníÏky.
Havel byl („na jedno období“) zvolen
prezidentem („rozhodnû se mu nedá
vytknout, Ïe by se v té dobû o prezidentství
rval“), pﬁijel do Kanady, kde v únoru 1990
pronesl projev, kter˘ pro mne vyznûl jako
pozvání k rozdûlení âeskoslovenska (viz
sérii ãlánkÛ Josefa Klímy v Reflexu, a
zvlá‰È pát˘ ãlánek v ãísle z 11. ãervna
1991), k nûmuÏ do‰lo o necelé dva roky
pozdûji. Neãekali jsme (a ani si to nepﬁáli),
Ïe se komunisté budou houpat na
kandelábrech, ale domnívali jsme se, Ïe
budou
souzeni
pﬁedstavitelé
komunistické strany a její pochopové,
kteﬁí se nejvíc provinili proti lidskosti (to
jsme ov‰em nevûdûli, Ïe Václav Havel
nabízel komunistickému ministerskému
pﬁedsedovi Adamcovi nejvy‰‰í úﬁad v
zemi).
AÈ jakkoliv, to uÏ je v‰ecko dávná
minulost a nijak netouÏím Havlovû
památce ubliÏovat. Konec koncÛ ﬁada
lidí, kter˘ch si váÏím, mi v rozhovoru o
Havlovû dûdictví: nepotrestané
komunistické zloãiny a rozdûlení
âeskoslovenska ﬁekli, Ïe v‰ecko dobﬁe
dopadlo. I kdyby tomu tak bylo, svûtí
v˘sledek zpÛsob, jak˘m byl dosaÏen zapomenutí obûtí reÏimu; rozhodnutí o
rozdûlení státu, aniÏ by byl vzat v potaz
hlas jeho obãanÛ? Ale to je nezmûnitelná
minulost, a co mne do ní vrací, je
zvûdavost - a také snad Ïádostivost
pravdy: jak to vlastnû tehdy bylo? Vûdûli
na pﬁíklad studenti, kteﬁí jako Bohou‰
Hubálek byli policií mláceni na Národní
tﬁídû, Ïe nejviditelnûj‰í pﬁedstavitel jejich
hnutí
nabízí
komunistickému
ministerskému pﬁedsedovi prezidentsk˘
stolec? Je to, co se tam tehdy dûlo
skuteãností nebo jen divadelní hrou
psanou dramatikem z absurdní ‰koly?
Josef âermák
***—-

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
22. 2. 2012 ve 3:00
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Pomohl by psychiatr?
·okující zpráva o pﬁedãasné smrti pûvecké superstar
Whitney Houston zaplnila mediální cirkus vzlyky a
vzdechy. Mám ke smrti respekt, jako kaÏd˘, kdo se
doÏije ‰edesátky a vnímá smrt mezi vrstevníky jako fakt,
leã úmrtí superkrásné, superúspû‰né, bohaté a superslavné
Ïeny ve vûku 48 let, kdy nikdo není schopen ﬁíci, jestli
umﬁela na alkohol ãi drogy nebo se utopila ve vanû, ve
které byla nalezena, je zajisté trapn˘ konec Ïivota.
Mám pûtioktávov˘ hlas Whitney Houston rád; její hlas
patﬁil do 80. let, kdyÏ jsem odposlouchával americk˘
hudební éter a lokal svobodu i v hudební produkci.
Do této periody mého hudebního lokání patﬁil i Michael
Jackson, jehoÏ hlas i rytmus zdobil hudební scénu, a
jehoÏ konec pﬁed pár lety byl neménû trapnou událostí.
Oba tyto fenomenální pûvce a umûlce showbyznysu
jsem koncem 20. století a po roce 2000 pﬁestal sl˘chat,
kdyÏ pohasli. Trapná smrt je oba znova vynesla do
popﬁedí.
Leã moje téma dnes nejsou ti dva, i kdyÏ se mi hodí do
otevﬁení tématu psychiatrie.
Ano, psychiatrie a náv‰tûvy psychiatrÛ a uÏívání pilulek
na depresi ãi úzkost a obavy. Pocházím z ãasÛ, kdy se
ﬁíkalo o nûkom divném, Ïe patﬁí na psychiatrii, aãkoliv
málokdo si tu radu vzal k srdci, spí‰e to byla pohana; téÏ
se ﬁíkalo packalovi potﬁebuje‰ psychiatra! jako hrozbu,
Ïe nûkdo se nechová normálnû.
Nikdy jsem u psychiatra nebyl na konzultaci, ani se
nehrnu ho hledat.
V‰ak nulová zku‰enost s psychiatrem je dnes cosi
podobného jako kdyÏ nûkdo neletûl letadlem, a pro tento
nedostatek pﬁipadá lidem podivn˘.
Tedy mnoho m˘ch znám˘ch k psychiatrovi chodí na
poradu, na psychoanal˘zu, coÏ vím, ale nevím o nikom,
kdo by mi ﬁekl, Ïe je vyléãen a uÏ tam chodit nemusí.
Zná nûkdo nûjakého vyléãeného blázna? Pﬁeãetl jsem si
kdesi, Ïe 20. století je zlaté století pro psychiatrii; na
poãátku 20. století okouzlil svût Sigmund Freud se svou
psychoanal˘zou, která spoãívala v tom, Ïe v‰echny
du‰evní bolesti a stesky se dají vysvûtlit sexuálními
problémy a traumaty v dûtství; o pár desítek let pozdûji
vynikl Albert Adler, kter˘ objasÀoval, Ïe v‰echny du‰evní
problémy se odvozují od neuskuteãnûn˘ch úmyslÛ a
zámûrÛ a neukojené ctiÏádosti; a bûhem druhé války a
hlavnû po ní proslul Viktor Frankl se svou logoterapií tvrdil, Ïe ve‰keré trápení du‰e se odvozuje od ztráty
smyslu Ïivota.
Snad, a to snad ﬁíkám jako diletant, du‰evní stav ãlovûka
je kombinací v‰ech tﬁí prvkÛ - erotiky, ctiÏádosti a
smyslu Ïivota - v náhodném poﬁadí, ale odhalit pﬁíãiny
není dost, kdyÏ cesta k vyléãení je dlouhá a trudná.
A napadlo mne, Ïe lidé jako Houston ãi Jackson,
opl˘vající kontakty i prostﬁedky, by mohli ke svému
du‰evnímu trápení povolat psychiatry nejvy‰‰í proslulosti
a znalosti, mohli by sobû zaﬁídit celou kliniku pro své
potﬁeby a moÏná to i zkusili bez valného v˘sledku a vlivu
na zakonãení svého Ïivota proÏívaného v mlze alkoholu,
chemikálií a v‰e pﬁekr˘vajícím smutku.
A nemÛÏe-li veleslavn˘ psychiatr pomoci nejslavnûj‰ím
ze slavn˘ch, jaká je pak vûrohodnost medicínsk˘ch slibÛ
tohoto druhu lidem v ulici, kteﬁí si koupí dal‰í pilulky?
Onehdá jsem si v‰iml reklamy v televizi, kdy mladá,
atletická Ïena a nositelka olympijské zlaté medaile
vysvûtluje, jak trpí depresí a tvrdí, Ïe kaÏd˘ pát˘ Kanaìan
trpí depresí, volá o pomoc a navrhuje v˘pomocnou
pilulku.
Kdepak pilulku, zlobím se a vypnu televizi, skleslost se
léãí jasn˘m smyslem Ïivota a dÛvodem proã vstát z
postele, to mnoha lidem chybí; moÏná kapka obeznámení
s Franklovou logoterapií by byl dobr˘ zaãátek pro
Whitney Houston i Michaela Jacksona a kohokoliv z
mohovité ãi pouliãní sféry, namísto dal‰í antidepresní
pilulky.
Anebo je lidská ps˘cha tak komplikovaná, Ïe nûkter˘m
lidem prostû není pomoci?
RosÈa Firla - Sudbury
***—-
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Restaurace a bar

The Black Horse
âern˘ kÛÀ
928 Bloor St. West, Toronto
(Ossington a Bloor)
otevﬁeno kaÏd˘ den do pÛlnoci
Pûnivé plzeÀské pivo

PILSNER URQUEL
Dobrá kuchynû
Intimní posezení

Tel.: 416/531-9096
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Údajn˘ spis SIS Gorila
naznaãuje silné korupãné správanie
v slovenskej politike
Podºa neoficiálnych zdrojov mal vzniknúÈ v roku 2006, poãas vlády Mikulá‰a
Dzurindu. Hovorí o vplyve finanãn˘ch skupín na vrcholn˘ch predstaviteºov ‰tátu.
Poukazuje na to, Ïe rozhodnutia t˘kajúce sa súãasnosti aj budúcnosti Slovenska
neprijímajú volení zástupcovia, ale silnej‰í ºudia. Podºa obsahu Gorily okrem iného
spolumajiteº finanãnej skupiny Penta Jaroslav Ha‰ãák rie‰il s osobn˘m tajomníkom
Roberta Fica Franti‰kom Határom financovanie Smeru.
Okrem toho sa mal Ha‰ãák v inkriminovanom byte, kde boli údajné stratnutia
nahrávané, stretnúÈ s exministrom Jirkom Malchárkom, ktorému ... zobraziÈ viac
mal napríklad predstaviÈ vlastnú koncepciu fungovania Fondu národného majetku
SR, mal s ním prejsÈ viacero strategick˘ch tém (napr. privatizácia Letiska M. R.
·tefánika, Transpetrol, Rozvodné závody - V˘chodoslovenská. Stredoslovenská a
Západoslovenská energetika - VSE, SSE a ZSE, Slovenská elektrizaãná prenosová
sústava, a.s. - SEPS...) a i.
Predseda Smeru Fico sa s s ním mal baviÈ napríklad na tému ãistiek v Smere a pod.
V dokumente sa pí‰e aj o financovaní SMK, o províziách za vlády SDKÚ-DS aj KDH.
***

Trnka radil stopnúÈ Gorilu

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

BRATISLAVA. Námestník generálneho prokurátora Dobroslav Trnka v minulosti
priamo naliehal na zastavenie vy‰etrovania kauzy Gorila. Konal tak v ãase, keì v
parlamente vrcholil zápas o nového ‰éfa prokuratúry medzi ním a Jozefom
âenté‰om.
Pokynom z 12. apríla 2011, ktor˘ má denník SME k dispozícii, Trnka vojenskej
prokuratúre radil, aby kauzu stopla.
„Bez toho, aby som vás chcel navádzaÈ, ak˘m spôsobom má byÈ v predmetnej veci
rozhodnuté, tak vás len upriamujem, aby ste si na‰tudovali ustanovenia Trestného
poriadku, ktoré pojednávajú o zastavení trestného stíhania.“
Vojenská prokuratúra dozorovala v kauze Gorila vy‰etrovanie podozrení proti
príslu‰níkom SIS, ktorí údajne so spisom obchodovali.
Chronológia -Vy‰etrovania
* máj 2007: policajti zastavili stíhanie v kauze kupovania poslancov z roku
2006. ·éf SIS Ladislav Pittner informácie z Gorily neposkytol,
* júl 2009: kauza bola po do‰etrení zastavená opäÈ. Spis odovzdal Tom
Nicholson,
* január 2010: polícia skonãila preverovanie firmy Elementa bez podnetu na
vy‰etrovanie,
* august 2011: vojenská prokuratúra zastavila ìal‰ie stíhanie pre neochotu
SIS.
Trnka mienil, Ïe vy‰etrovanie je nezákonné. V minulosti totiÏ uÏ ‰peciálna
prokuratúra podozrenia z Gorily preverovala v rámci kauzy kupovania
poslancov.
„Vy‰etrujeme nedokázateºnú a nepreukázateºnú, moÏno nejakú spravodajskú hru
a som zvedav˘, ktor˘ prokurátor sa pod to podpí‰e,“ napísal Trnka.
Argumentoval aj t˘m, Ïe ide o „fiktívne prepisy nieãoho, ão buì neexistuje, alebo
bolo vytvorené s cieºom moÏného vydierania osôb, ktoré sú v t˘chto prepisoch
uvedené“.
Podobne ako Trnka na Gorilu reagovali po jej zverejnení právnici spoloãníka
finanãnej skupiny Penta Jaroslava Ha‰ãáka. Ten je jedn˘m z hlavn˘ch aktérov
kauzy.
Trnka v stredu odmietol svoj pokyn komentovaÈ. VyjadrovaÈ sa nechce ani
prokurátorka, ktorá vtedy mala vy‰etrovanie na starosti. Povedala len, Ïe nadriadení
jej dali in‰trukciu mlãaÈ.
Z pokynu vypl˘va, Ïe Trnka sa o vy‰etrovaní dozvedel len náhodou z ãlánku Toma
Nicholsona v .t˘Ïdni.
V utorok v‰ak Trnka pre SME potvrdil, Ïe v rovnakom ãase bol na prokuratúru
doruãen˘ podnet na preskúmanie vy‰etrovania podpísan˘ b˘val˘m príslu‰níkom
SIS Petrom Holúbekom, ktor˘ má byÈ autorom spisu Gorila.
Holúbek neskôr poprel, Ïe by podnet dával. Vojenská prokuratúra stíhanie v kauze
Gorila zastavila v auguste 2011.
(Sme-15. 2. 2012 21:22 | Matú‰ Burãík)
***

Téma: Dokumenty Gorila a iné
·éf SDKÚ si nechce Gorilu v‰ímaÈ. SMK v nej vidí aj Bélu Bugára.
BRATISLAVA. „MoÏno to, ão sa stalo, nás e‰te viac zblíÏilo s KDH, Mostom-Hídom
a moÏno aj s SaS,“ vyhlásil vãera ‰éf SDKÚ Mikulá‰ Dzurinda o zosadení
nominantky jeho strany Anny Bubeníkovej z vedenia Fondu národného majetku.
Za odvolanie hlasovali v stredu na rokovaní vlády práve ministri v‰etk˘ch koaliãn˘ch
strán okrem SDKÚ. Proti vlastnej strane sa postavila aj premiérka Iveta Radiãová.
Dzurinda tvrdí, Ïe to neovplyvní v˘ber politick˘ch partnerov po voºbách.
„Budeme hºadaÈ cesty. Nie na báze toho, ão bolo v Gorile alebo nebolo v Gorile,“
povedal.
SaS Richarda Sulíka v‰ak Ïiada preverovanie parlamentn˘m v˘borom na kontrolu
SIS, podobne ako poslanci vy‰etrovali odpoãúvanie za b˘valého ministra obrany
SaS ªubomíra Galka.
V údajnom spise sa okrem ºudí SDKÚ spomínajú aj Smer, KDH a SMK, ktorú v tom
ãase e‰te viedol Béla Bugár. Jeho b˘val˘ stranícky kolega a dne‰n˘ ‰éf SMK József
Berényi hovorí, Ïe práve pre indície z Gorily Bugára zosadili z postu predsedu.
Dne‰n˘ ‰éf Mosta-Híd Bugár to odmieta.
V‰etci ãlenovia SMK spomínaní v Gorile podºa Berényiho uÏ stranu opustili.
(sme. sita, tasr)
***
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Na památku Jozefa Gabánka,
Václava Havla a Josefa ·kvoreckého
do Neděle

Otevřeno
26. 2. 2012

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!

E-mail
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Vzpomínka na neﬁíjnovou a nesametovou revoluci

novû otevﬁené

kadeﬁnictví
v jiÏním Etobicoke na Lakeshore
(mezi Kipling a Brown‘s Line)
Parkování zdarma nebo TTC

Otevﬁeno: úter˘-sobota, 9-19
Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í

Karin Waldstein

B˘vá zvykem, Ïe se rodiãe starají o v˘chovu svého
dítûte, ale v mém pﬁípadû, aã rodiãe se také starali
vzornû, nejvût‰í vliv na mû mûl dûdeãek a Karliãka
Janeãková, o té bude zmínka pozdûji. Dûdeãek v první
válce svûtové nejdﬁíve bojoval v armádû rakouskouherské, pak pﬁebûhl do ruského zajetí a posléze se
stal legionáﬁem a kdyÏ ta ‰lamastika skonãila, vrátil se
s kolegy legionáﬁi pﬁes Vladivostok domÛ, do právû se
rodící âeskoslovenské republiky. O tom, Ïe si svojí
úãast na svûtovém konfliktu nevymyslel svûdãila patrná
jizva po prÛstﬁelu na jeho levé ruce. Onen první velik˘
konflikt dvacátého století mu tak pﬁipomínal navÏdy
ochrnut˘ malíãek. K pﬁesvûdãivému dÛkazu patﬁila i
jeho uniforma s nûkolika stuÏkami vyznamenání. Visela
ve skﬁíni v pokoji se zasklenou knihovnou a pianinem
v bytû v ulici U libeÀského pivovaru ã.13 v Praze-Libni,
ten byl jen pﬁes chodbu od na‰eho bytu.
Jednou mi dûdeãek ukázal i jak˘si kﬁíÏ uloÏen˘ v malé
krabiãce vystlané tmav˘m sametem a pﬁitom mi vyprávûl
o sv˘ch záÏitcích; nejradûji jsem tomu naslouchal za
sychrav˘ch zimních podveãerÛ, kdy z americk˘ch
stáloÏárn˘ch kamen sálalo do pokoje pﬁíjemné teplo.
Dûdeãek sledoval prÛbûh druhé svûtové války,
obdivoval mar‰ála Stalina, nemaje tu‰ení o tom, co
pozdûji na toho ãlovûka pov˘‰eného na generalissima
vyjde najevo. Otec, kter˘ nikdy nebyl vojákem,
dûdeãkovi v jeho názorech neodporoval, uznával jeho
vojenskou zku‰enost, jen obãas poznamenal: -AÈ tak ãi
onak... jen to snad nás zachrání, Ïe tûch RusÛ je tolik!Z jara na sklonku války do‰lo k nûkolika náletÛm na
vysoãanské závody âeskomoravská Kolben-Danûk a
kdyÏ bylo po v‰em, vy‰li jsme z krytu ve sklepû domu
a s jin˘mi obyvateli vystoupili na vr‰ek Na hájeãku a z
nûj se dívali na doutnající závod a prÛmyslov˘

konglomerát. OranÏovû doutnal na temném pozadí
oblohy a ve vzduchu byl cítit spálen˘ materiál. Vdechoval
jsem to s poÏitkem jako nûjakou drogu a mûl jsem
pﬁitom rozãilující pocit svûdectví v˘znamné události. A
pak pod svahem pod námi projel vlak a do pachu
spálenin továrny mísil se pach kouﬁe z lokomotivy a já
jsem se je‰tû naposledy zadíval na to dílo zkázy, na to
fantastické divadlo. Koneãnû jsem se otoãil, abych
následoval rodiãe. A v tom okamÏiku jsem uvidûl takovou
hezkou paní, sedûla na svahu a dívala se k hoﬁícímu
závodu, mûla ãerné ‰aty a vypadala jako vdova a mnû
se v tu chvíli naskytla zneklidÀující podívaná, to co jsem
zahlédl pod okrajem jejích ‰atÛ zÛstalo mi je‰tû dlouho
v pamûti. Dokonce jsem se zastavil, ale máti mû vzala
za ramínko a postrkovala mû po svahu nahoru za
otcem, ‰el jsem poslu‰nû, ale jako lunatik, jako v
transu, devastovan˘ tu‰ením ãehosi nejasného a
tajemného...
„Za jist˘ch okolností mohli jsme b˘t ve válce a takhle
by moÏná vypadala celá Praha, Brno, Pardubice…“
pravil otec cestou domÛ.
„Ano, pan president asi nakonec rozhodl správnû,“
souhlasila máti.
âas malinko pokroãil, bylo teplé jaro, zaãínal se kvûten
a jedné soboty najednou bylo ru‰no, z rozhlasu znûly
prosby o pomoc a pak dokonce i v˘stﬁely. To v‰echno
uvedlo dûdeãka do ráÏe. Vy‰el se mnou do ulic a na
Primátorské v Libni jsme vidûli jak lidé strhávají nûmecké
nápisy a reklamní ‰títy a bílou barvou v‰echna ta
nûmecká slova zamazávají. V oknech se objevily
ãeskoslovenské vlajky, v‰ude bylo ru‰no a nervozita.
MuÏi s majzlíky a kladivy na ‰taflích, s kbelíky barev a
kdyÏ jsem se podíval na dûdeãka, zdálo se mi, Ïe jeho
tváﬁ hoﬁí vzru‰ením, nutkáním pustit se také do té
demolice.
A rozhlas dál vysílal svoje prosby, v ulicích se vrstvily
barikády z dlaÏebních kostek, z vete‰e, z knihoven bez
literatury, star˘ch pohovek. KdyÏ jsme se koneãnû
vrátili domÛ, hlavnû proto, Ïe jsem mûl hlad, máti se na
dûdeãka oboﬁila: „No tohle, zbláznili jste se, kde se to
motáte, kdyÏ je revoluce? Jakoby sis války uÏ dost
neuÏil!“ kárala svého otce b˘valého legionáﬁe a jak to
povídala vidûl jsem oknem na‰eho pﬁízemního bytu jak
pan ·vitorka ze tﬁetího patra spûchá ulicí s pu‰kou v
ruce, v klopû trikoloru, pﬁipomínala trochu dûdeãkova
vyznamenání. Z rozhlasu dále znûlo volání o pomoc,
vzru‰en˘ hlas oznamoval, Ïe od Bene‰ova se ku Praze
blíÏí nûmecké tanky. A pak jsem zaslechl cosi o
Vlasovcích a byl jsem z toho zmaten˘, mûl jsem zato,
Ïe se jedná o nûjaké lidi s dlouh˘mi vlasy...
Na barikádách se zaãalo stﬁílet, byli mrtví a ranûní, to
uÏ se mluvilo a PraÏském povstání a druh˘ nebo tﬁetí
den od jeho zaãátku pﬁi‰li do na‰eho domu tﬁi nûmeãtí
vojáci a odvedli pana Kociána, kterého jsem pak uÏ
nikdy nevidûl. A jeho Ïena, krásná paní Kociánová,
jmenovala se SoÀa, plakala a dokonce uhodila jednoho
vojáka pûstiãkou do ramene aÏ se jí z tizianov˘ch
kadeﬁí malinko svezl elegantní klobouãek. Voják stroze
ﬁekl: -Nochmal und ... meine Dame!- a v˘mluvnû pohnul
pu‰kou. Dûdeãek pak trval na tom, Ïe taky pÛjde na
barikády, doÏadoval se klíãÛ od sklepa, kam do uhlí
zahrabal kvér, kdyÏ zaãala okupace, v dobû
heydrichiády se nûkolikrát snaÏil uloÏit pu‰ku jinak, ale
neudûlal to v obavách, Ïe právû v tu chvíli, v ten kritick˘
moment, mohli do domu a sklepa vejít nûmeãtí vojáci
konající prohlídku. Máti mu podávala klíãe od sklepa a
volala: „Tak jen jdi, jestli chce‰ pﬁivést rodinu do ne‰tûstí!
Ten kvér uÏ mûl dávno bejt ve Vltavû!“
A pak, za pár dní, jednoho sluneãného rána, objevily
se na námûstí dr. Václava Holého tanky Rudé armády,
zaprá‰ení vojáci s automaty, nûkteﬁí s láhvemi ãiré
tekutiny v rukou, Ïeny plakaly a házely na vojíny kvûtiny.
Bylo jaro. A dal‰í den vodil mû dûdeãek ulicemi pln˘ch
spadl˘ch drátÛ a prachu a kdyÏ jsme se nachomejtli do
blízkosti rusk˘ch vojákÛ, dûdeãek na nû volal: „Spasíbo,
molodci! Zdrávstvujtû!“ a salutoval jim dvûma prsty ke
slídovému ‰títku svojí ãepice a vojáci mu nûkdy
odpovídali úsmûvem, jindy nechápav˘m pohledem.
A já jsem se hlavnû díval na ty bubnové zásobníky na
jejich samopalech …
Vladimír Cícha - Vancouver
Z dosud nepublikovaného samizdatu

E-mail
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Západoãeská pohádka o králi Ïelezném, zlatém a karafiátovém
Byl jednou jeden ãesk˘ král z rodu
PﬁemyslovcÛ. Byl energick˘, moudr˘,
diplomatick˘ a to i v Ïenûní, stateãn˘ - ﬁíkalo
se mu „Král Ïelezn˘ a zlat˘.“ Daﬁilo se mu
zvy‰ovat prestiÏ ãeské zemû, pﬁiãemÏ ve
své vnitﬁní politice volil pﬁedev‰ím zakládání
nov˘ch mûst. Tûch v dobû jeho vlády vzniklo
kolem padesáti. V roce 1260 vzniklo tak i
královské mûsto Klatovy. Kdyby dnes mohl
nûjak˘m zázrakem král Pﬁemysl Otakar II.
tohle své mûsto nav‰tívit, musel by zÛstat
stát v údivu a blahoﬁeãil by si, Ïe ho tohle
zaloÏení kdy napadlo. A kdyby se mu
podaﬁilo nav‰tívit mûsto postupnû v rÛzn˘ch
stoletích, musel by mûstu pﬁiznat nevídan˘
rozvoj, kter˘ zde zanechal hodnû kladn˘ch
prvkÛ. Urãitû by zavzpomínal, Ïe základem
pro jeho mûsto byla tehdy pouze obyãejná
trhová osada snad s názvem Kláty, coÏ
znamenalo paﬁezy nebo klády. Pﬁi pohledu
na dne‰ní ãtvercové námûstí by se pousmál,
protoÏe obrazec ãtverce platil uÏ pﬁi dávném
zaloÏení mûsta samého. Mûl by problém s
objevením mûstsk˘ch hradeb, jejichÏ
vybudování u jím zakládan˘ch mûst, bylo
jednou z podmínek tehdej‰ího zaloÏení
mûsta. Dal‰í problém by mûl s Ïivnostmi,
které byly ve v‰ech jeho královsk˘ch
mûstech jiné, anebo jen málo podobné tûm,
co by vidûl nyní. Také správu mûsta by
nepoznal. Nejsou uÏ rychtáﬁi ani kon‰elé a
nestﬁídá se pravidelnû jeden z nich, ve
funkci vládnoucího purkmistra. Nechme
v‰ak povídání o tomhle znamenitém ãeském
králi uÏ na pokoji a jen mu znovu ti‰e
podûkujme, Ïe nám prozíravû Klatovy na
v˘znamné obchodní cestû do Bavor zaloÏil.
V roce 1547 jsou uÏ Klatovy sedm˘m
nejbohat‰ím mûstem v âechách a jejich
rozvoj pokraãuje. Na základû ãeho tohle
tvrzení vzniklo nevím, ãetla jsem to. Ve‰ker˘
rozvoj v‰ak konãí bitvou na Bílé Hoﬁe. Klatovy
zuÏují ãetné poÏáry, nájezdy vojsk,
konfiskace majetkÛ. HrÛza konãí pﬁíchodem
jezuitÛ, kteﬁí jakousi osudovou náhodou
místo do pﬁedem urãené Plznû, pﬁicházejí
do Klatov.
Ve mûstû vznikají hodnotné církevní i
svûtské stavby. Klatovy se znovu probouzejí
do krásy. Nemohu si nechat jen tak pro
sebe v‰echny ty pamûtihodnosti s jejich
úchvatností a kouzlem. Tak kaÏdopádnû
stojí za zmínûní barokní kostel
Neposkvrnûného poãetí Panny Marie a sv.
Ignáce na námûstí. Kostel postaven˘ podle
zásad platn˘ch pro klasické jezuitské stavby.
Je honosn˘ a s jeho stavbou do âech
pﬁichází i znaãná svûtovost. Pod kostelem
se nacházejí klatovské katakomby urãené
pro pohﬁbívání jezuitÛ a dal‰ích v˘znamn˘ch
osob. Opût ve své dobû dokonale technicky
a esteticky provedená stavba. ÚÏasná
jezuitská kolej, ve které svého ãasu pÛsobil
i Bohuslav Balbín, ãesk˘ literát, historik,
knûz, obhájce ãeského jazyka - dnes v
jednom z jejich kﬁídel sídlí klatovská
knihovna. A nelze vynechat skvostní barokní
lékárnu „U bílého jednoroÏce“, která zde je
od 16. století a po dlouhou dobu patﬁila
jezuitÛm. Po zru‰ení jezuitského ﬁádu
odkoupil celé její vybavení lékárník Firbas a
její provoz nebyl pﬁeru‰en aÏ do roku 1966.
Dnes je barokní lékárna vzácnou a
ojedinûlou farmaceutickou a kulturnû
historickou památkou s prÛkazn˘mi doklady
a pﬁedmûty, Ïe to apatykáﬁi, kdysi dávno,
vÛbec nemûli lehké. Poﬁádné mûsto musí
mít samozﬁejmû i poﬁádné vûÏe a ty Klatovy
mají. Je to Bílá vûÏ, jejíÏ pÛvodní dﬁevûná
zvonice v‰ak vyhoﬁela. Po poÏáru byla vûÏ
opravena a dokonce zv˘‰ena, takÏe dnes
má v˘‰ku ‰edesáti metrÛ. A samozﬁejmû
âerná vûÏ, postavená v 16. století Antoniem
de Salla jako pozorovatelna mûsta, symbol
jeho bohatství a krásy. Po âerné vûÏi se
stavûla i radnice, která byla nûkolikrát
pﬁestavovaná, nakonec ji v‰ak zniãil v roce

1918 poÏár. Dne‰ní podoba je z dvacát˘ch
let dvacátého století a nabízí sloh
novorenesanãní. Souãasní kon‰elé s
purkmistrem - ne, to bych lhala - souãasní
radní se starostou navázali na zdej‰í
klatovskou tradici a roz‰iﬁují v zasedacím
radniãním sále klatovskou galerii portrétÛ
klatovsk˘ch starostÛ. Za císaﬁství byla
radnice vyzdobena portréty císaﬁÛ, ve‰kerá
v˘zdoba se v‰ak v hektickém roce 1918
zniãila. Dﬁíve tak pﬁece b˘valy vyzdobené
nejedny sínû, tak proã by tomu nemûlo b˘t
znovu i v krásn˘ch historick˘ch Klatovech!
Je toho opravdu hodnû k vidûní v Klatovech
a nemohu jen v jednom povídání v‰e
stihnout. Zmíním se v‰ak je‰tû o klatovském
gymnáziu, jehoÏ zaloÏení lze téÏ pﬁipsat
jezuitskému ﬁádu. ÚroveÀ v˘uky zde v dobû
ﬁádu byla neobvykle vysoká a ‰kola byla
hojnû vyhledávaná pro svoji jedineãnost. S
poãtem studentÛ kolem tﬁí set, patﬁila mezi
nejvût‰í mimopraÏské ‰koly a k nejvût‰ím v
âechách. Ve ‰kole se vyuãovalo podle
jezuitského pﬁedpisu Ratio studiorum. DÛraz
byl kladen na gramatiku, latinu, dále i na
ﬁeãtinu. Míra uÏívání mateﬁského jazyka
byla volena optimálnû, takÏe studenti
neztráceli moÏnost rozvíjet i svÛj jazyk
mateﬁsk˘. Sociální vrstvy ÏákÛ tvoﬁily ‰iroké
spektrum od bohat˘ch mû‰Èansk˘ch dûtí
aÏ po zcela chudé, ale nadané a dokonce
bylo gymnazium nav‰tûvováno i dûtmi z
Bavorska. I s tehdej‰ími omezen˘mi
moÏnostmi sdûlovacích prostﬁedkÛ se
proslulost ‰koly a dokonalost v˘uky hodnû
rychle a daleko roz‰iﬁovala. Samozﬁejmû,
Ïe s odchodem jezuitÛ v 18. století nastaly
i zde zmûny a nástup Marie Terezie
smûroval v˘uku ve ‰kole k nûmãinû, ale
zároveÀ i do roz‰íﬁení osnov o pﬁedmûty
jako dûjepis, zemûpis. Zdej‰í gymnazium
nav‰tûvovalo
mnoho
pozdûj‰ích
v˘znamn˘ch osobností. Za v‰echny jmenuji
zejména prof. Josefa Thomayera,
jedineãného ãeského lékaﬁe internistu, po
kterém je pojmenována nemocnice v Praze,
Jaroslava Vrchlického, spisovatele a
básníka, Václava Matûje Krameria,
spisovatele a nakladatele, Josefa
Dobrovského, knûze, filologa a historika,
Josefa Kvapila, hudebního skladatele,
Josefa Hlávku, architekta a snad
nej‰tûdﬁej‰ího ãeského mecená‰e vÛbec.
Jsem ráda, Ïe vám mohu je‰tû napsat jméno
Franti‰ka KﬁiÏíka, vynálezce a na‰eho
ãeského Alva Edisona, kdy v jakési jeho
korespondenci je téÏ jeho vyznání, Ïe b˘val
studentem zdej‰í ‰koly.
A teì trochu kvûtinové romantiky. Klatovy

jsou mûstem karafiátÛ. Îe o tom nic nevíte?
V roce 1813 se pr˘ do Klatov vracel z
napoleonsk˘ch válek jist˘ vojensk˘
vyslouÏilec, rotmistr, baron Vol‰ansk˘ a s
sebou si pﬁinesl semínka drobouãk˘ch
karafiátkÛ, z francouzské Nancy. Jejich
pûstování pak zasvûtil cel˘ svÛj Ïivot a
v˘sledky mûl neuvûﬁitelné. V pûstitelském
nad‰ení pokraãovali v Klatovech dal‰í a o
dvacet rokÛ pozdûji uÏ nádherné obrovské
kvûty, neb˘val˘ch tvarÛ a barev posílá
klatovsk˘ pomolog a hostinsk˘ Bullmann
do celé ﬁady cizích zemí, Nûmecka,
·védska, Itálie, Anglie, Francie, Belgie, a
dal‰ích a na nejrÛznûj‰í svûtové zahradnické
v˘stavy. Po roce 1848 pﬁibyly objednávky i
z Ruska a Polska. Karafiáty z Klatov se tû‰í
obrovskému a zaslouÏenému zájmu, z
v˘stav se vracejí vystavovatelé s nejvy‰‰ími
ocenûními.
K nejvût‰ímu rozvoji karafiátÛ dochází v
19. století, pﬁedev‰ím zahradnickou firmou
pana Franti‰ka Spory. Pod ﬁímsou jeho
honosné klatovské vily pr˘ b˘val nápis
„Závod zahradnick˘ - Spora - v˘voz
karafiátÛ.“ Ohromn˘ úspûch je zaznamenán
v roce 1891 na jubilejní v˘stavû v Praze,
kam klatov‰tí posílají plné ãtyﬁi vagony tûchto
kvûtin, o rok pozdûji slaví karafiáty obdobné
vítûzství na v˘stavû ve Vídni. KdyÏ uváÏíme,
Ïe první Ïeleznice pﬁivedla vlak do Klatov
aÏ v roce 1876, musíme se obdivnû sklánût
nad skuteãností, Ïe klatov‰tí nad‰enci urãitû v dost nelehk˘ch podmínkách dokázali tu kvetoucí nádheru ukázat v
mnoha cizích zemích svûta a to uÏ v dobû,
kdy do Klatov a z Klatov Ïádn˘ vlak je‰tû
nemíﬁil.
Klatovy mûly i své pány továrníky - Ïe o tom
také nic nevíte? Tak to hned trochu
napravíme. Nelze se nezmínit o Leopoldu
Schifauerovi, kter˘ uÏ v roce 1854 po svém
pﬁíchodu do Klatov, zaloÏil men‰í dílnu,
která se ve velmi krátké dobû rozrostla v
dokonale fungující továrnu na stroje, kotlárnu
a slévárnu. V 19. století to byla nejvût‰í
továrna v Klatovech s dokonal˘m a Ïádan˘m
sortimentem doma i v zahraniãí. Dokonalost
v˘roby v‰ak uÏ nestaãila na „vítûzn˘“ únor
1948, kdy byla rodinû továrna znárodnûna.
Dnes uÏ továrna není, její místo zaujal jak˘si
supermarket. Ani pozdûj‰í rozhodnutí
soudu, Ïe zbourání továrny bylo nezákonné,
uÏ nemohlo znovu oÏivit zajímav˘ komplex
industriálních budov továrny pana
Schifauera. Dal‰ím klatovsk˘m továrníkem
byl pan Bohumil Singer, kter˘ si postavil v
poãátku 20. století velikou koÏedûlnou
továrnu poblíÏ nádraÏí. Také ta nepﬁeÏila

komunistické zﬁízení a byla znárodnûna.
Klatovskou perlou byla svûtoznámá
Královská a císaﬁská továrna na prádlo
pana Antonína Dattelzweiga a to uÏ od roku
1857. Dokonalé v˘robky se vyváÏely do
celého Rakouska, Turecka, Egypta, na
Balkán, Také její osud se posléze naplnil,
byla znárodnûna a od roku 1949 se stala
národním podnikem ·umavan a nepomohl
ani pravdiv˘ punc, Ïe byla první a dokonalou
továrnou na ko‰ile v celém rakouském
císaﬁství. Druhou prádlovou modernû
vybavenou továrnou byla továrna pana
Rosenbauma, jejíÏ v˘robky míﬁily na trhy
jiÏní Ameriky. Hlavní zásadou byla kvalita
u‰ití vÏdy jasnû rozpoznatelná od pásové
v˘roby. Samozﬁejmû, Ïe ani tato továrna
nezdolala politick˘ reÏim.
Urãitû vás chci je‰tû upozornit na
vlastivûdné muzeum to za prohlídku urãitû
stojí, stejnû i hala klatovského nádraÏí
vyprojektovaná vynikajícím ãesk˘m
architektem dráÏních staveb Josefem
Dandou a najde se toho v Klatovech
mnohem víc. A to vÛbec je‰tû nemluvím o
klatovském okolí, na jehoÏ zajímavosti urãitû
jeden den nestaãí. Chtûla jsem vám je‰tû
vyprávût o slavn˘ch klatovsk˘ch
dragounech v ãerven˘ch kalhotách,
modr˘ch kabátcích ozdoben˘ch Ïlut˘mi
‰ÀÛrami a v˘loÏkami, helmicích s
chocholem, s neodmyslitelnou ‰avlí, o tom
jak je mûla ráda i Marie Terezie, ale to se mi
sem uÏ také nevejde - tak o nich snad nûkdy
pﬁí‰tû. KaÏdopádnû si pro tentokrát alespoÀ
zapamatujte, Ïe dragouni do Klatov také
neodmyslitelnû patﬁí.
A otázka poslední. Víte jak se také ﬁíká
KlatovÛm? ¤eknu vám to: „Brána ·umavy.“
„A je‰tû vám tuhle informaci voÀavû roz‰íﬁím.
Jedna odrÛda pÛvabného klatovského
karafiátu se Ïluto rÛÏov˘m kvûtem má stejné
pojmenování.“
A je to pro dne‰ek úplnû v‰echno. Konãí
den a ve mûstû se uÏ pomalu uvelebuje
tajuplná tma. Pouliãní lampy se zaãínají
ospale rozsvûcet. Také kavárniãka v horní
ãásti námûstí zavírá a paní vedoucí s cel˘m
personálem vyprovází velmi zdvoﬁile
jakéhosi, viditelnû vzácného posledního
hosta. Pﬁed kavárnu pﬁedjíÏdí koãár a vzácn˘
host nastupuje, nelze si nev‰imnout, Ïe mu
hlavu zdobí zlatá koruna, v jedné ruce drÏí
Ïezlo, ve druhé kytici karafiátÛ, obleãen je
do dlouhého plá‰tû zdobeného zlatem a
drahokamy. Îe by sám král ãesk˘, markrabû
moravsk˘, vévoda rakousk˘, ‰t˘rsk˘,
korutansk˘, kraÀsk˘ a pán Chebska?
Ing. Jana Fafejtová - Praha
***

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
***
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Vzpomínka na Sundina a torontské slzy
Toronto-Montreal 0:5 (0:0, 0:4, 0:1)
Sobotní veãer mûl patﬁit v Torontu k tûm, na které se nezapomíná. Pﬁed utkáním byl
vyznamenán Mats Sundin a jeho ãíslo 13 bylo vyvû‰eno v Air Canada Centre. Jedná se o
druhého ·véda v dresu Maple Leafs, pﬁed ním to vyvû‰en dres obránce Borje Salminga.
âestné vhazování obstarali torontsk˘ kapitán Dion Phaneuf a dnes montrealsk˘, b˘val˘
SundinÛv spoluhráã, Tomá‰ Kaberle a po pÛlhodinovém zpoÏdûní se zaãala první tﬁetina,
která se skonãila 0:0. V druhé ãásti hry v‰ak Montrealu zaãalo vycházet v‰e na co Canadiens
‰áhli: Cole po ledû zahájil skóre, dal‰í branku pﬁipojil Bourque z pravé strany po nahrávce
Tomá‰e Plekance, tﬁetí branku vsítil Pacioretty. Neuvûﬁitelná byla ãtvrtá branka Dána Larse
Ellera, kter˘ projel pﬁes celé kluzi‰tû a objel i brankáﬁe Reimera. To jiÏ se pomalu zaãala hala
Air Canada Centre vyprazdÀovat a po ãtyﬁiceti minutách Reimera vystﬁídal v brance dal‰í
·véd Jonas Gustavsson, ale jeho protûj‰ek brankáﬁ Carey Price byl nejen nepﬁekonateln˘,
ale dokonce v úvodu tﬁetí tﬁetiny bleskurychle nahrál Tomá‰i Plekancovi, jenÏ poslal puk
pﬁímo na hranici modré ãáry Darchovi, kter˘ zakonãil pod klacek. To uÏ se Air Canada Centre
zcela vyprázdnila a na obﬁí obrazovce bûÏely jiÏ jen vzpomínky na lep‰í ãasy, kdy v muÏstvu
pÛsobil právû Mats Sundin.
Na toto období vzpomínal po utkání i TK: Poﬁád je ‰ance, ale uvidíme, jak to
Tomá‰ Kaberle, kter˘ hraje dnes právû v pÛjde od zápasu k zápasu…
dresu Montreal Canadiens: Byl to perfektní Pozitivnû hodnotil utkání i Tomá‰ Plekanec,
ãlovûk a hokejista a pûkné bylo, Ïe to vy‰lo, kter˘ mûl dvû asistence:
abychom zde dnes hráli. Neskuteãné bylo, TP: Pomohlo nám, Ïe jsme dali rychlé góly
kolik sesbíral bodÛ. Na takového hokejistu se v druhé tﬁetinû, to bylo pro nás dÛleÏité.
tûÏko zapomíná. Hodnû mi pomohl, kdyÏ ABE: Je stále ‰ance na postup do Stanley
jsem pﬁi‰el do Toronta v roce 1998. Mám na Cupu…
nûho dobré vzpomínky. Vãera jsem ho opût TP: Bude to tûÏké, stále je ztráta sedmi
bodÛ. Potﬁebujeme vyhrát tﬁi ãtyﬁi zápasy,
vidûl, mûli jsme moÏnost pohovoﬁit.
ABE: Pravdûpodobnû jste s ním na ledû abychom byli na dohled.
strávil nejvíc ãasu, ze v‰ech hráãÛ…
ABE: Jaká je atmosféra v muÏstvu?
TK: To je pravda, za tu dobu deseti let, co TP: Vyhráli jsme ãtyﬁi zápasy, takÏe v‰ichni
jsme spolu hráli to byl takov˘ tich˘ vÛdce. vûﬁíme, Ïe se v‰e mÛÏe zlep‰it.
Mnoho nemluvil, ale v‰e dokázal na ledû. ABE: V˘kon Carey Price?
TP: V poslední dobû nás drÏí nad vodou a
Takoví hráãi jsou vÏdy potﬁeba.
ABE: V dne‰ním utkání byl vynikající jeho zásahy v dÛleÏit˘ch momentech nám
Carey Price, ãekali jste v‰ak, Ïe vyhrajete pomáhají, Ïe vyhráváme zápasy.
ABE: Jste hodnû ãasu na ledû, hlavnû v
5:0.
TK: My jsme hlavnû chtûli vyhrát. Skóre oslabení, není to velká zátûÏ?
není moc dÛleÏité… KdyÏ zahraje gólman, TP: Mnû to vyhovuje, jsem rád, Ïe jsem
tak jde v‰echno líp.
hodnû na ledû. âím víc je hokejista na ledû,
ABE: Pﬁesto je to i dobrá vizitka pro tím líp se cítí. Má vût‰í sebevûdomí. TakÏe v
obranu, kdyÏ je ãisté konto…
tom jsem spokojen˘.
TK: Hlavnû pro brankáﬁe, kterého to ABE: V závûreãné tﬁetinû jste byl zranûn…
povzbudí do dal‰ích zápasÛ. Je to v‰ak TP: Trochu jsem dostal pukem do nohy.
Je‰tû to tro‰ku bolí, ale myslím si, Ïe to bude
v˘sledek práce celého muÏstva.
ABE: Je ‰ance pro Montreal probojovat dobré.
Ale‰ Bﬁezina - Toronto
se do Stanley Cupu?
***

Tﬁinec vyhrál v Pardubicích,
Boleslav a Slavia jsou
definitivnû bez play off
Tﬁi zápasy a kaÏd˘ z jiného kola hokejové Tipsport
extraligy. Taková byla porce pro fanou‰ky v
úter˘. V dohrávce 43. kola hostila poslední Mladá
Boleslav druhou PlzeÀ a dokázala ji nakonec
druh˘m gólem Bala‰tíka porazit v prodlouÏení
5:4. V dohrávce 49. kola dokázala Slavia smazat
ãtyﬁbrankovou ztrátu s Libercem a vyhrát po
samostatn˘ch nájezdech 5:4, v souboji 50. kola
pak vyhrál mistrovsk˘ Tﬁinec na ledû Pardubic
4:1. Tabulka po 50. kole: 1. Sparta 103, 2. PlzeÀ
96, 3. Pardubice 83, 4. Liberec 80, 5. Budûjovice
80, 6. Vítkovice 74, 7. Zlín 73, 8. Kladno 72, 9.
Tﬁinec 70, 10. Brno 69, 11. Karlovy Vary 64, 12.
Litvínov 64, 13. Slavia 61, 14. Boleslav 61.
***
Na Slovensku se hrálo v úter˘ rovnûÏ 50. kolo:
Poprad-Ko‰ice 1:3, Îilina-Ban. Bystrica 4:3 po
sam.naj., MHC Martin Slovan 4:1, ZvolenSkalica 4:2, Nitra - Trenãín 3:4. Poﬁadí po 51.
kolech: 1. Ko‰ice 104, 2. Skalica 95, 3. Slovan
95, 4. Poprad 92, 5. Trenãín 76, 6. Îilina 74, 7.
Zvolen 69, 8. Bystrica 68, 9. Martin 59, 10. Nitra
46.
***

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Tabulka

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Bloor St. W

Ossington Ave.

Gambrinus liga
Po zimní pﬁestávce se rozjela jarní liga. V
úvodním páteãním utkání pﬁed slabou
náv‰tûvou 1254 divákÛ v praÏském derby
vedla Dukla nad ÎiÏkovem v 17. minutû jiÏ
3:0 brankami Pazlera, Podrázského a a
Malého a na tomto stavu se jiÏ do konce
utkání nic nezmûnilo. Slavia nastoupila v
Pﬁíbrami v brance s nováãkem Berkovcem a
tradiãním pokﬁikem divákÛ „Straka ven!“ Obû
muÏstva nedokázala promûnit ani nejvût‰í
‰ance a tak se utkání skonãilo 0:0. Stejn˘m
v˘sledkem se skonãial i pondûlní dohrávka
mezi Olomoucí a Budûjovicemi. Na Letné
zaãal zápas minutou ticha za zemﬁelého
Luká‰e Pﬁibyla. Jedinou branku v utkání
proti Slovácku vstﬁelil Keriã jiÏ v 45. vteﬁinû.
Je‰tû v sobotu porazil Liberec Hradec 3:1. V
nedûli pak Bohemians prohráli v Edenu s
Jabloncem 1:2, kdyÏ vítûznou branku vstﬁelil
sedm minut pﬁed koncem kanon˘r Lafata.
KvÛli nepokojÛm ostravsk˘ch fanou‰kÛ bylo
utkání v Boleslavi v druhé pÛli na deset minut
pﬁeru‰eno. Pﬁesto domácí zvítûzili 2:1. PlzeÀ
prohrávala v Teplicích je‰tû dvû minuty pﬁed
koncem 2:3, ale dvû branky Bako‰e
znamenaly tﬁi body pro hosty.
***

281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
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1. Sparta
2. Liberec
3. PlzeÀ
4. Boleslav
5. Jablonec
6. Pﬁíbram
7. Teplice
8. Dukla
9. Slovácko
10. Slavia
11. Hradec
12. Bohemians
13. Budûjovice
14. Ostrava
15. Olomouc
16. ÎiÏkov

17 14
17 11
17 10
17 9
17 9
17 9
17 7
17 6
17 7
17 5
17 5
17 5
17 3
17 2
17 3
17 2

1
4
3
4
3
1
3
5
2
6
4
4
5
4
8
1

2
2
4
4
5
7
7
6
8
6
8
8
9
11
6
14

34:12
41:20
42:25
29:18
40:19
28:28
21:23
23:20
16:19
15:20
14:23
13:29
17:32
13:29
15:20
10:34

43
37
33
31
30
28
24
23
23
21
19
19
14
10
8
7

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
Independently owned and operated brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.com

