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Ml˘nsk˘ den a jiné praÏské kratochvíle
Minule jsme se podívali do Plznû na festival Finále.
Dnes tedy zÛstaneme v Praze. Vlastnû skoro v Praze,
protoÏe obec Choteã jiÏ územnû spadá pod okres
Praha-západ a v ãísle 23 se nachází Ml˘n u Vesel˘ch.
VyrÛstal v nûm mÛj spoluÏák Zdenûk Vesel˘ a domÛ
jezdil trolejbusem, kter˘ konãil v Jinonicích, pak z
koneãné ‰lapával pû‰ky aÏ do ml˘na. Nevûdûli jsme,
Ïe se jedná o historickou památku a tehdy to snad ani
netu‰il samotn˘ Zdenûk. Ve ml˘nû se uÏ dávno nemlelo
a Zdenûk chodil se mnou na prÛmyslovku.
Ml˘n se jmenoval pÛvodnû Mûchurovsk˘, protoÏe první
zmínky o nûm patﬁí do doby pobûlohorské, do roku
1666, kdy nájemcem ml˘nu se stal Matou‰ Mûchura. V
roce 1776 v‰ak ml˘n koupil Václav I. Vesel˘ s manÏelkou
Franti‰kou, rozenou Neumanovou za 2250 zlat˘ch.
Bûhem první svûtové války vede ml˘n Marie Veselá,

Mlýn u Veselých na Radotínském potoku

turbína, která dodává elektﬁinu do rozvodné sítû. âEZ
má v‰ak podmínku: buì budete dodávat v‰echno nebo
nic. A tak ml˘n dodává âEZu levnou elektﬁinu a pro své
potﬁeby kupuje ponûkud draÏ‰í.
Nejvût‰í atrakcí v‰ak byl Ml˘nsk˘ den. KdyÏ jsme
pﬁijíÏdûli s kamarádem Richardem a ptali jsme se na
cestu, aniÏ bychom vyslovili otázku, lidé rovnou
ukazovali smûrem ke ml˘nu, a kdyÏ jsme po úzké cestû
k ml˘nu dojeli, nebylo, kde zaparkovat. Trãeli jsme
jedním kolem nad potokem. Bylo to na ‰tûstí kolo zadní
a Renault má, jak známo, náhon na kola pﬁední, takÏe
Richard, aã mu ze ‰kolních let ﬁíkáme Bﬁídil, se otoãil a
vyjel, podobnû jako by to dokázal legendární Gilles
Villeneuve, kter˘ jednou bûhem závodu urazil kolo, ale
dojel do depa o tﬁech kolech.
Ve ml˘nû byla skuteãnû pohoda. Chleba, placky, ale i
gulá‰ek a pivínko. Neb˘t vysokého napûtí, které vede
nad ml˘nem, jsem mûl pocit, Ïe jsem se ocitl v minulém
století. Pouze jedna vûc ve ml˘nû chybí, jsou to hrací
automaty, které byly souãástí ml˘nÛ. KdyÏ si sedlák
nechal mlít mouku, poslouchal zatím pﬁíjemné melodie
a mlynáﬁ mûl nûjakou tu zlatku navíc.
Vydal jsem se po ãervené znaãce do Radotína. Po
hodinû cesty jsem dorazil k asfaltce a protoÏe mûstsk˘
autobus jezdí v sobotu kaÏdé dvû hodiny, do‰el jsem
skoro aÏ na nádraÏí. Pro náv‰tûvníky je moÏná opaãná
cesta - vydat se z Radotína do Ml˘na u Vesel˘ch v
Chotãi. Nedá se zabloudit.
***
Mediálnû se oãekávalo, Ïe hlavním hitem ve
sdûlovacích prostﬁedcích bude Mistrovství svûta v
hokeji. Tentokrát v‰ak âT 24 (zpravodajsk˘ kanál)
Starý a mladý (Zdeněk II. Veselý) Mlynář
zastínila âT 4 (sport). Postaral se o to ne‰Èastník David
protoÏe její manÏel Rudolf je nezvûstn˘ a vrací se aÏ Rath, kterého chytli v Rudné u Prahy, jak pﬁebíral
20. ãervna 1920 jako rusk˘ legionáﬁ a pﬁíslu‰ník 5. úplatek sedmi miliónÛ korun v hotovosti v krabici od
stﬁeleckého PraÏského pluku TGM. V tﬁicát˘ch letech vína. Pr˘ myslel, Ïe tam má i tu fla‰ku. BohuÏel nemûl.
je postavena pekárna, která peãe pro okolí. Bûhem
okupace Rudolf Vesel˘ pomáhá lidem z okolí a v roce
1942 je vodní kolo nahrazeno Francisovou turbínou.
Od roku 1943 má ml˘n své vlastní osvûtlení. V roce
1951 je v‰ak ml˘n vylouãen z mletí a dochází k ukonãení
jeho ãinnosti. V roce 1975 dochází k demolici pekárny.
Po roce 1989 dochází k obnovû ml˘na a v symbolickém
datu 17. listopadu 1992 po více neÏ 40 letech ml˘n opût
namlel mouku pro pekaﬁské úãely.
V dne‰ní dobû v‰ak nelze konkurovat velk˘m
megapodnikÛ, ale Zdenûk je fanda a ml˘n udrÏuje stále
v provozu. Peãlivû rekonstruoval vnitﬁek ml˘na. V‰echny
ﬁemeny jsou ﬁádnû napnuté. Kola se otáãejí a dûlají
radost náv‰tûvníkÛm. Jediné, co v‰ak je funkãní je

Sociální demokracie se ho chudáka zﬁekla, ale on se
nechce zﬁíci poslaneckého mandátu. Trochu
propletenec. Poslanci ho nechtûjí do snûmovny. Zl˘
jazykové tvrdí, Ïe by se poslanecká snûmovna mohla
pﬁestûhovat do kriminálu, jak ukazuje ilustraãní
fotografie.
***
Zaskoãil jsem také do Michle, kde jsem pﬁed odchodem
do exilu bydlel. Pravda, soudce Stoães - a nutno ﬁíci, Ïe
to byl nestraník - rozhodl, Ïe tento byt mnû nepatﬁí,
protoÏe jsem nebyl z tehdej‰ího âeskoslovenska
deportován. Je‰tû nûkolik let po soudním procesu byla
na zvonku moje jmenovka. Nyní je tam na zvoncích
MÉSTSKÁ âÁST. Aã radní proklamovali, Ïe v‰e se
dûje transparentním zpÛsobem, nikdy tento
transparentní postup nebyl k dohledání na internetu.
Nevidím v‰e v této praÏské ãtvrti ãernû; pár metrÛ od
vchodu do mého domu byla restaurace, která slibovala,
Ïe kaÏdé ‰esté pivo je zadarmo.

***
Pﬁed ãasem jsem dostal fotografie z muslimsk˘ch
demonstrací v Lond˘nû. Nûco se mi na nich nezdálo,
poslal jsem je na expertízu. V˘sledkem bylo, Ïe je to
podvrh. Od té doby tyto fotografie dostávám pravidelnû.
VÏdy odpovím, Ïe se jedná o falzifikát. Pak pﬁi‰la jakási
úvaha od Milana Lasicy. Tuto úvahu Lasica nenapsal a
kdyÏ jsem dostal Lasicovu kritiku Havla, bylo mi jasné,
Ïe se jedná o dal‰í podvod. Autorem byl nûkdo z
nacionalistick˘ch kruhÛ na Slovensku.
JenÏe, abych nezapomnûl na svou rodnou hroudu,
dostal jsem také zprávu o tom, Ïe pokladník nové
rómské strany zmizel i s penûzi. Nedostal jsem to
jednou, ale nûkolikrát s odkazem na Parlamentní listy.
Zjistilo se v‰ak, Ïe autorem ãlánku byl jak˘si Václav
ProkÛpek. Cel˘ pﬁíbûh si podvodník vymyslel a navíc je
podezﬁel˘ z vydírání staﬁenky v Rokycanech. âeské
televizi se ho podaﬁilo nalézt, on v‰ak tvrdí, Ïe nûkdo
zneuÏil jeho jména.
Zvlá‰tní telemark se udál i v bﬁeclavském pﬁípadu, kdy
mûli tﬁi Rómové ze Slovenska brutálnû zbít
patnáctiletého chlapce. Ve mûstû se demonstrovalo
proti RómÛm (!?), noviny o pﬁípadu referovaly na prvních
stránkách, televize nezÛstala pozadu. Pozdûji chlapec
tvrdil, Ïe to nebyli tﬁi Rómové, ale pouze jeden. Tento
t˘den se v‰ak zjistilo, Ïe to nebyl Róm jeden, ale Ïe
chlapec spadl ze zábradlí.
Inu, nejen v Praze, ale v cel˘ch âechách i na Moravû
je o zábavu postaráno.
Ale‰ Bﬁezina - Praha
***
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vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin

Churches

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 520)

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
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

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. BohosluÏby v následujících mûsících:
3. 6, 22. 7., 26. 8., 16.9 a 21. 10. vÏdy ve 13
hod.
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
KITCHENER-WATERLOO:German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Informace o bohosluÏbách: 289/242-0635
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661.
Duchovní správce: Rev.Margaret Hassler,
Pastor, e-mail 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:
23. 6. 2012 v 11 hod.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 23. 6. 2012 v 17 hod.,
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
24. 6. v 11 hod.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

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
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Kalendáﬁ
www.kalendar.zpravy.ca
3. 6. (ne)
PouÈ do Midlandu
***
8. 6. (pá) 19:00
Odcházení
Film Václava Havla
Masaryktown
***
17. 6. (ne) 13:00
Den otcÛ
Golden Pheasant Restaurant
733 Lakeshore East.
Mississauga
***
23.6. (so) 14:00
âesk˘ a Slovensk˘ den na
Masaryktownu
Kﬁest knihy: ¤etûz bláznÛ
bûhem dne
***
6.7. (pá)
XV. sokolsk˘ slet v Praze
***
11.8. (so)
Letní sokolské hry na
Masaryktownu
***

J.K. Productions

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

v spolupráci s re‰tauraciou The
Golden Pheasant Vás srdeãne
poz˘vajú na

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

Fathers Day Sunday
Branch.

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.

Termín akcie: 17.juna 2012
Miesto akcie: Restauracia The
Golden Pheasant na 733 Lakeshore
Rd. East Mississauga - kriÏovatka
ulic Cawtra a Lakeshore Rd. - 100m
vlavo
Zaãiatok akcie: 13.00 hod.
Menu: (Je to branch - teda buffet) Slepaãia polievka s rezancami,
vypraÏan˘ bravãov˘ rezeÀ so
zamiakov˘m ‰alatom, bravãové
peãené mäso, kapusta a knedla,
‰o‰ovicovy prívarok s fa‰írkou,
strapaãky a ako zákusok ‰i‰ky.
KaÏd˘ z otcov dostane jeden drink k
obedu zadarmo. Cena pre jedneho
konzumenta - 16.99 plus tax.
Nakoºko kapacita re‰taurácie je
obmedzená prosíme prípadn˘ch
zaujemcov, aby sa ãím skôr
prihlásily na telefonn˘ch ãíslach:
Patrik Severa 905/781-9374
alebo Ján Kosiba 905/812-5503.

Dobr˘ den z Ottawy,
obracím se na Vás s prosbou, zda byste mohli
ve Va‰em tisku zveﬁejnit jméno hledaného p.
Jiﬁího Smahela, kter˘ po roce 1968 emigroval
do Kanady. Jmenovan˘ je narozen v r. 1942
(43) a hledá jej jiÏ del‰í dobu jeho pﬁíbuzn˘ p.
Jan Bártek z Vala‰ského Meziﬁíãí. V na‰ich
archívech není o p. Smahelovi Ïádná zmínka.
E-mailovou adresu p. Bártka máme k
dispozici na na‰em ZU pro pﬁípad, Ïe se p.
Smahel ozve.
Pﬁedem Vám velice dûkuji za pomoc.
Velvyslanectví âR

May 31, 2012

Toronto

Zemﬁel JUDr.
Miroslav Folta

Klub Martina Rázusa,

Ve ãtvrtek 17. kvûtna 2012 nás navÏdy opustil
JUDr. Miroslav Folta. Zemﬁel pokojnû obklopen
celou svou rodinou v Houstonu, USA kde trávil
nûkolik posledních mûsícÛ v péãi dcery, po
létech svého Ïivota v Kanadû.
JUDr. Folta se narodil 8. ãervna 1918 v
Proskovicích, vystudoval Uãitelsk˘ ústav v
Pﬁíboﬁe na severní Moravû a bûhem války
pÛsobil jako uãitel na Ostravsku. Po válce si
v‰ak uvûdomil, Ïe jeho potenciál je daleko
vût‰í, proto se rozhodl studovat práva na Karlovû
Univerzitû. Promoval v roce 1948 tûsnû pﬁed
zaãátkem komunistick˘ch ãistek. Jeho právnická
kariéra, jako mûstsk˘ právník, skonãila velice
rychle. Po dvou mûsících právník Folta byl
pﬁinucen “budovat ostravskou Novou huÈ“, jako
nádeník. Jeho schopnosti se v‰ak nedaly umlãet
tak po ãase se Dr. Folta vypracoval na
vysoko‰kolského profesora. Koncem
padesát˘ch let vyuãoval ekonomiku na Vysoké
‰kole báÀské (VSB) v Ostravû.

za podpory Úradu pre Slovákov Ïijúcich v zahraniãí,
poriada druh˘ roãník detskej slovenskej recitaãnej súÈaÏe:

v Toronte

Maro‰ko
Treba sa prihlásiÈ na telefónnom ãísle: 416/658-9793.
SúÈaÏ sa bude konaÈ v sobotu 9. júna 2012 o 14:00
v hale Evanjelického kostola sv. Pavla
na ulici 1424 Davenport Rd.
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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

(kriÏovatka Dufferin St. a Davenport Rd.).

Popoludnie bude spestrené zábavn˘m programom pre deti.
Vstup je voºn˘.
Ná‰ slovensk˘ jazyk je krásny.

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:

Pováleãná republika po komunistickém puãi
se stala pro JUDr. Foltu tûÏk˘m obdobím Ïivota,
které ho vedlo ve vûku “50” let k emigraci s celou
rodinou do kanadské Manitoby. V roce 1968
JUDr. Folta s manÏelkou, dcerou a se synem
pﬁijeli do Winnipegu. Zde pracoval jako
systémov˘ analytik na Manitobské universitû.
Bylo pro nûho samozﬁejmé se zapojit do
krajanské ãinnosti, kde krajané brzy poznali
jeho schopnosti a dobrotu. Byl zvolen pﬁedsedou
winnipeÏské odboãky âSSK. SnaÏil se
obeznámit ‰irokou veﬁejnost ve Winnipegu s
dûjinami, kulturou a úspûchy na‰í vlasti. Mohu
jmenovat vzpomínkovou slavnost k 300. úmrtí
J. A. Komenského; v˘stavu k 55. v˘roãí zaloÏení
âeskoslovenska; v˘stavu ve winnipeÏské
konzervatoﬁi “Five from Winnipeg” ukazující
práci krajansk˘ch v˘tvarníkÛ.
Pro krajany bratr Folta, jak jsme mu ﬁíkali,
vykonal ve sdruÏení obrovskou práci. Dovolím
si tvrdit, Ïe mûl nejvût‰í zásluhu na vytváﬁení
nové vlasti pro posrpnové emigranty tím, Ïe byl
hnací sílou v udrÏování malého ãeského domova
v Kanadû. Spoleãenské zábavy a kulturní akce
pomáhaly âechÛm a SlovákÛm v pﬁechodu do
nového prostﬁedí. Tyto akce právû dokazovaly,
Ïe je moÏné si vzít do emigrace kus své vlasti
udrÏováním zvykÛ a tradic.
Mirkova ochota komukoliv a kdykoliv podat
pomoc v pﬁípadû potﬁeby, byla u nûho úplnou
samozﬁejmostí. Tím se stal rádcem a
pomocníkem krajanÛm v Manitobû.
Od roku 1983 Ïil JUDr. Folta s manÏelkou v
Ottawû. V devadesát˘ch letech slouÏil jako
pﬁísedící soudce kanadského Tribunálu pro
lidská práva. V roce 2001 mu byla udûlena cena
T. G. Masaryka, za jeho ãinnost mezi na‰imi
krajany a za jeho zásluÏné pﬁíspûvky kanadské
spoleãnosti.
Pﬁed dvûma léty oslavili s manÏelkou RÛÏenou
‰edesáté v˘roãí svatby.
Jménem v‰ech znám˘ch a krajanÛ z
Winnipegu, vyslovujeme manÏelce RÛÏenû,
synovi Jiﬁímu, dceﬁi Miriam a celé rodinû
upﬁímnou soustrast nad ztrátou drahého otce a
manÏela. Mirek zÛstane ve vzpomínkách a v
srdcích mnoha krajanÛ ve Winnipegu pro jeho
lidskost, bohabojnost a pﬁíkladné chování, pro
které byl mnoha lidem záﬁiv˘m pﬁíkladem.
Pohﬁební obﬁad se konal 21. kvûtna 2012 v
kostele sv. Michala v Houstonu, po kterém
následovala kremace.
Drah˘ Mirku, nechÈ je Ti kanadská zemû lehká,
kterou jsi svou emigrací vyvolil za svou.
Vilém A. Kun, Winnipeg
***
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BOHEMIA MIA
Státní svátky, které teì máme v âechách k v˘roãí ukonãení 2. svûtové války jsem vyuÏila mimo jiné i k následujícímu psaní, které souvisí také s válkou, ale s tou první
a s historickou skuteãností neb˘valé morální hodnoty o které moc âechÛ vÛbec nic neví, coÏ povaÏuji za ‰kodu.
Na konci léta roku 1915 se na vesnick˘ch Zaãalo se jim nesprávnû ﬁíkat „ital‰tí se starali o dobytek. Pan baron nám se snaÏili âechÛm zde oplácet jejich vﬁel˘
staveních v údolí italského jezera Ledra, uprchlíci“ - ve skuteãnosti ‰lo o italské dával pytle p‰enice, mléko, brambory a vztah kaÏdodenní vytrvalou prací na
polích, chmelnicích, vinohradech.
(oblast Trentino), kde tato lokalita tehdy vystûhovalce, pﬁiãemÏ vystûhování jejich také dﬁevo na zimu.“
patﬁila Rakousku, objevil ze dne na den vesnic, sv˘m rozsahem, nemûlo Ïádné Kromû korespondence se zachovaly v „âechy“ byly exilem „tout court“ a po
rakousk˘ pﬁíkaz k evakuaci Ïen, dûtí a dal‰í historické srovnání. První hodiny pomûrnû hojném poãtu i rodinné návratu domÛ v˘raz „b˘t v âechách“ nebo
star˘ch lidí - prakticky za nûkolik hodin uÏ trávili tito zuboÏení lidé v pohostinstvích, fotografie, protoÏe zﬁejmû mít foto patﬁilo je‰tû lépe „prodûlat âechy“ vyjadﬁoval
museli tito lidé nastoupit do ÏebﬁiÀákÛ a kam je ubytovali tehdej‰í starostové. k tehdej‰ím spoleãensk˘m zpÛsobÛm a komplexní proÏitek vyhnanství a to aÈ byl
pak do nákladních vlakÛ s padesáti V‰ichni byli hladoví, ‰pinaví, nedokonale to i v exilu. Na fotografiích jsou vût‰inou exil kdekoli i jinde v Rakousku.
kilov˘mi zavazadly na rodinu a odjet obleãení a obutí a hlavnû jim nikdo dost poãetné rodiny, lépe ﬁeãeno, matka, Mezi italsk˘mi obcemi a na‰imi byla v
neznámo kam. Rakousk˘ váleãn˘ reÏim nerozumûl - jazyková bariéra byla babiãka, dûdeãek a nemal˘ poãet rÛznû letech 2008 - 2009. podepsána dohoda o
touto evakuací civilního obyvatelstva ﬁe‰il obrovská. Pﬁesto si v pomûrnû krátkém star˘ch dûtí. Pokud se na fotografii pﬁátelství a vzájemné úctû a spolupráci.
vyklizení lokality, kde se pﬁedpokládaly ãase nalezli ubytování v ãesk˘ch rodinách vyskytuje i voják, pak je to otec rodiny, Bylo tak zpeãetûno nev‰ední setkání ke
frontové boje. Ital‰tí bûÏenci byli takto a zapojili se do práce, vût‰inou na polích. pﬁijíÏdûjící z fronty do âech na propustku kterému skoro pﬁed sto roky do‰lo a které
nevymizelo. Na ãesk˘ch hﬁbitovech jsou
vysídlováni do hloubi Rakouska Uherska. V mnoha pﬁípadech zastoupili chybûjící anebo voják s nûjak˘m zranûním.
Vût‰ina ledersk˘ch obyvatel se po ãeské muÏe, kteﬁí byli odvedeni do války. „Rakovnick˘ obzor“ vycházející na umístûné pamûtní desky, na Svaté Hoﬁe
pûtidenní neuvûﬁitelnû namáhavé cestû Ohromnou pomoc jim poskytovali knûÏí Rakovnicku pﬁinesl 27.11.1915 je památník jako vzpomínka na ty, kteﬁí v
ocitla v neznám˘ch âechách. Rakouská a to jak morální tak hmotnou. Napﬁíklad následující zprávu: „První hlouãky âechách zemﬁeli. V údolí Ledra jsou v
mocnost vydala pﬁíkazy o jejich díky faráﬁi Gerolamu Viviani z Moliny uprchlíkÛ ze smav˘ch, krásn˘ch zemí jednotliv˘ch mûsteãkách názvy ulic se
rozmístûní do jednotliv˘ch vesnic, nejvíce získali bonus na obleãení z centrálního jiÏních, v jejichÏ oblasti právû ﬁádí litice jmény ãesk˘ch obcí, které vystûhovalcÛm
kolem Kladna, Pﬁíbrami, Rakovníka, vojenského skladu ve Vídni. Pan faráﬁ ze váleãná, pﬁi‰ly na Rakovnicko pﬁed poskytly náhradní domov.
Turnova, Su‰ice, ale i do nûkter˘ch lokalit Svaté Hory u Pﬁíbrami jim vymohl pﬁídûl mûsícem. Îeny v pestr˘ch a tûsn˘ch Miluji Itálii a trvale hledám v‰echny
obyãejné krmné kukuﬁiãné mouky, která sukních a blÛzkách - móda ‰irok˘ch ‰atÛ zajímavosti z téhle zemû, takÏe jsem o
moravsk˘ch.
svou kvalitou nedosahovala té, na kterou dámsk˘ch leto‰ního roku jest u nich pro vystûhovalcích uÏ dlouho vûdûla a
Translations
byli zvyklí z Itálie, ale milovanou polentu nastalou válku zanedbána… Na zimní dokonce pﬁed nûkolika roky shlédla na
z ní pﬁipravovali. Trpûli nesmírnû hladem, poãasí nejsou nijak vystrojeni, patrnû tak toto téma televizní dokumentární film. Za
nebylo vlastnû nic, chybûly brambory, jak je válka v letním o‰acení zastihla. popsané skuteãnosti vdûãím tomu, Ïe
mouka, maso, mléko, chleba. Îivili se Jinak jsou vnímavé mysli, procházejí se jsem si mohla v tûchto dnech prohlídnout
ovocem a k údivu ãesk˘ch lidí vaﬁili i kolem v˘kladních skﬁíní. Chovají se ve putovní v˘stavu Bohemia Mia - mostra
pampeli‰ky, pojídali ‰neky, Ïáby. âe‰i je smyslu na‰ich spoleãensk˘ch zpÛsobÛ, fotografica v Praze v Italském kulturním
nauãili sbírat houby, coÏ do té doby Ïeny s nádechem pﬁíjemné koketnosti.“ institutu. A dokonce jsem na v˘stavu
neznali. Maso jim nahrazovala (Na Rakovnicku bylo kolem 1000 pozvala i svou torontskou kamarádku,
muchomÛrka rÛÏová, kterou vaﬁili ve vystûhovalcÛ, hlavnû v Pavlíkovû, která v té dobû zde trávila dovolenou. A
proã by tyhle vûci nemûli znát i dal‰í lidé?
vodû. Její oznaãení neumûli vyslovit, tak V‰etatech, V‰eni).
jí zaãali ﬁíkat masák a uÏ to téhle houbû S v˘jimkou knûÏí se nesmûli bez povolení A nejenom moje kamarádka. Proto jsem
zÛstalo. Obce na kaÏdého z nich vzdalovat z míst pobytu. Smûli na pouÈ to celé napsala. A je‰tû tﬁi maliãkosti,
dostávaly od rakousk˘ch úﬁadÛ asi 70 na Svatou Horu u Pﬁíbrami, coÏ s ohledem které vám na závûr ﬁeknu. Tou první je,
haléﬁÛ. Díky neúrodû se v âechách v na jejich poboÏnost byla událost, na Ïe si Italky vy‰ily v obci ChyÀavû v
emestic@hotmail.com
roce 1917 objevil hladomor a v roce kterou se nepﬁedstavitelnû tû‰ili. Na pouÈ âechách vlajku s nápisem „Colonia
následujícím ‰panûlská chﬁipka. Mnoho pﬁicházela velká procesí z cel˘ch âech. Profughi Chinava - 1915 - 1919“ a ta
vystûhovalcÛ zemﬁelo a jsou pochováni Bylo to i místo k setkání se znám˘mi a zdobila lokomotivu, která je vezla zpût
416/922-8786
na ãesk˘ch venkovsk˘ch hﬁbitovech. Jen popovídání. Já je‰tû tak trochu povaÏuji domÛ do Itálie. Tou druhou, Ïe v údolí
pro lep‰í pochopení uvádím, Ïe za osudné, Ïe kostel zde vznikl na základû Ledra si mÛÏete pochutnat na gnocchi
vystûhovalcÛ Ïijících v âechách a na návrhÛ italského architekta Paulo Lurago. boemi a není to nic jiného, neÏ ovocné
Moravû bylo 3 335, v Rakousku 624, v Italové Ïili v âechách aÏ do roku 1919. kynuté knedlíky podle receptu z âech. A
exilu jich zemﬁelo 405, ponejvíce na stáﬁí, Spoleãnû s na‰imi lidmi se tak doãkali i tou tﬁetí je to, Ïe vzpomínky na âechy si
tuberkulózu a bronchitidu o ãemÏ existují 28. ﬁíjna 1918 a jednoznaãnû tuto událost ledron‰tí vyprávûjí z generace na
Chiropraktik
zápisy v matrikách. Také se zde ale 107 chápali. Mezi ãesk˘m obyvatelstvem a generaci, stále znají nûkterá ãeská slova
1552 Bloor St. W.
nov˘ch bambini narodilo.
jimi vznikla hluboká pﬁátelství, která a stále se do ãesk˘ch obcí vracejí
A kdyÏ uÏ jsem u tûch dûtí, je dobré setrvala i po jejich návratu domÛ do zcela vyhledávat vzpomínky na své pﬁedky.
Toronto, Ont.
vûdût, Ïe velmi brzy byly v obcích otevﬁeny válkou zniãen˘ch domovÛ. Po celou dobu
Ing Jana Fafejtová-Praha
www.drpetermunk.com
‰kolní tﬁídy, do kter˘ch italské dûti zaãaly
chodit. Spoleãnû s nimi chodily i dûti
Jediné vystoupení ãeského
místní, na vûk se nehledûlo. Ve tﬁídách
pianisty Borise Krajného letos v Torontu
uãili vût‰inou knûÏí a ital‰tí uãitelé,
Ordinaãní
uvolnûní pro tuto ãinnost z fronty. âesk˘m Krajn˘ pﬁedvede klavírní koncert Edvarda Griega s Torontsk˘m Filharmonick˘m
hodiny:
a italsk˘m dûtem Ïádná jazyková bariera orchestrem pod vedením ‰éfdirigenta Uriho Mayera ve ãtvrtek 31. kvûtna ve 20
Pondûlí-pátek:
nevadila a staly se brzy jak˘msi hodin v Centru for the Arts v North Yorku na 5040 Yonge Street. V druhé ãásti
10-13 a
dorozumívacím ãlánkem mezi dospûlou programu pﬁedvede orchestr Beethovenovu symfonii ã. 3 - Eroiku.
15-19.
populací. Italské dûti mluvily ãesky zcela Info www.torontophilharmonia.com, tel. 647/439-8787
***
bezchybnû, psaly foneticky. Dopisování
Tel.: 416/533-0005
setrvávalo je‰tû dlouho po ukonãení války
Leo‰ Janáãek oslnil Americkou metropoli
a bylo úÏasné a plné pﬁátelství. V Poslední pﬁedstavení Janáãkovy opery Vûc Makropulos minul˘ pátek mûlo neb˘val˘ úspûch
‰edesát˘ch letech zaãal komunistick˘ u newyorského publika. Pod vedením ‰éfdirigenta BBC London Symphony Jiﬁího Bûlohlávka
âESKO-SEVEROAMERICKÁ reÏim dopisování hlídat a dopisy pﬁedvedl orchestr Metropolitní opery vynikající v˘kon, za coÏ byl Bûlohlávek jiÏ pﬁed
adresátÛm v âechách zadrÏoval. Pﬁesto závûreãn˘m jednáním (a opût na konci) odmûnûn bouﬁliv˘m potleskem. V hlavní roli Emílie
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
se jich urãitá mnoÏství zachovala a tak si Marty zpívala Karita Matila, plynnû ãesky a i ostatním zpûvákÛm bylo velmi dobﬁe rozumût,
KOMORA INC.
lze pﬁi v˘jimeãn˘ch pﬁíleÏitostech i nûco pﬁestoÏe tam nebyl ani jeden ãesky nebo slovensky mluvící umûlec. Poslední pﬁedstavení
z nezabavené korespondence pﬁeãíst. bylo zcela vyprodáno a i pﬁedchozí veãery mûly velmi dobré kritiky v místním tisku. Jiﬁí
CZECH – NORTH AMERICAN
„Mylá MaÏenko, primni odemû sdreãni Bûlohlávek ihned po úspû‰ném pﬁedstavení odlétal do Anglie, kde pﬁebírá nejvy‰‰í
vyznamenání britského impéria od královny AlÏbûty. V Torontu bude dirigovat opery
CHAMBER OF COMMERCE AND
pozdrav“, tak takov˘to zaãátek má Richarda Wagnera
Tristan a Isolda jiÏ v lednu a únoru 2013. Také pﬁedvede Beethovenovu
CULTURE
pozdrav, kter˘ je‰tû v roce 1968 poslala symfonii ã. 9 (Ódu na radost) s Torontsk˘m symfonick˘m orchestrem. Jak je vidût, není tﬁeba
Marii Slavíkové do âech Mária Oliari. A za kulturou jezdit do Prahy.
jiná, zachovalá vzpomínka z Pﬁíbramska Tam zahájilo PraÏské Jaro Mou vlastí. âeskou filharmonii dirigoval ‰éf královského
909 Bay St. # 1006
Gizely Gasperi „Po krátkém pobytu v liverpoolského orchestru Ivan Petrenko. Dále vystupuje v Praze VídeÀská filharmonie pod
Toronto, ON M5S 3G2
taneãním sále jsme se pﬁemístili do taktovkou Daniela Barenboima: pﬁedvede tﬁi Mozartovy symfonie. Kromû toho BBC orchestr
Tel./Fax: (416) 929-3432
Sudovic na statek jednoho barona, u z Lond˘na pod vedením Jiﬁího Bûlohlávka zahraje BrahmsÛv houslov˘ koncert s na‰ím velmi
nûhoÏ mÛj otec na‰el práci. Bydleli jsme dobr˘m znám˘m z Nokturen ve mûstû - Ivanem Îenat˘m, kter˘ vystoupí ve stejném program
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com
sami v byteãku aÏ do konce války. Vstávali v Torontu v bﬁeznu 2013. Závûreãn˘ koncert PraÏského jara - Beethovenovu Devátou
pﬁedvede orchestr FOK s dirigentem ZdeÀkem Mácalem.
www.czechevents.net
jsme v ‰est, snídali jsme mléko, nûkdy i
Boris Krajn˘
kávu, pak jsme ‰li pracovat na pole nebo
***
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âtyﬁi zastavení s H. Gordonem Skillingem
Nepamatuji se, kdy jsem se s Gordonem
setkal poprvé. Mám skoro pocit, Ïe jsem
ho znal vÏdycky.
68Publishers
Muselo to b˘t nûkdy v dobû, kdy do Kanady
pﬁi‰li Zdena a Josef ·kvoreãtí, ponûvadÏ
si vzpomínám, Ïe Gordon se aktivnû
zúãastnil jednání vedoucích k zaloÏení
68Publishers (Sixty-Eight Publishers),
instituce, která zaãala s niãím, ale bylo jí
urãeno, aby hrála nejv˘znamnûj‰í roli v
pﬁeÏití ãeské literatury bûhem 40 let
komunistické vlády v âeskoslovensku.
MÛj pﬁíspûvek byla právní práce spojená
s inkorporováním nakladatelství jako
charitativní organizace v roce 1972.
68Publishers vydala celkem 220 knih,
ãasto rukopisÛ, které byly do Kanady
vpa‰ovány z âeskoslovenska. Jako první
ãlenové správní rady jsou v chartû uvedeni
H. Gordon Skilling, Gleb Îekulin, Michael
Schomberg (v‰ichni tﬁi byli profesory na
Torontské univerzitû) a já. H. Gordon
Skilling byl zvolen pﬁedsedou správní rady
a zÛstal jím aÏ do roku 1995, kdy Zdena a
Josef ·kvoreck˘ formálnû ukonãili ãinnost
svého nakladatelství. Gordonova role pﬁi
zaloÏení nakladatelství, zvlá‰È v t˘dnech
pﬁed inkorporováním, byla Ïivotnû
dÛleÏitá.
Obûd s profesory Kathryn Feuer a
Gordonem Skillingem
Ani s pﬁesn˘m datem tohoto obûda si
nejsem docela jist. Bylo to buì koncem
roku 1966, nebo zaãátkem roku 1967.
Zúãastnil jsem se obûda jako mluvãí
âeskoslovenského sdruÏení v Kanadû.
Na obûdû bylo dohodnuto zahájit na
Torontské univerzitû Program ãeského a
slovenského jazyka a literatury, kter˘ by
byl sponzorovan˘ âeskoslovensk˘m
sdruÏením v Kanadû. Torontská univerzita
reagovala rychle: dopisem, datovan˘m
21. bﬁezna 1967, tehdej‰í prezident
univerzity, Claude Bissell, mi oznámil, Ïe
Rada guvernérÛ pﬁijala s velk˘m
potû‰ením na‰i nabídku daru, splatného
v tﬁíletém období, na ãásteãnou úhradu
platu profesora na Katedﬁe Slovansk˘ch
jazykÛ a Literatur, kter˘ bude zodpovûdn˘
za kurz nebo kurzy ãeské a slovenské
literatury. Univerzita bude v Programu
pokraãovat tﬁi roky po roku 1970. Po roku
1973 je úmyslem Univerzity v Programu
pokraãovat bez omezení, ledaÏe by
nedostatek studentÛ nebo jin˘
nepﬁedpovûditeln˘ dÛvod pokraãování
znemoÏnil… Pokud vím, Program
nedostatkem studentÛ netrpí a také se
nevyskytl jin˘ nepﬁedpovûditeln˘ dÛvod,
kter˘ by pokraãování Programu znemoÏnil
- kurz (ãi spí‰ kurzy) vedené profesorkou
Veronikou AmbroÏovou zdárnû pokraãují.
I v tomto pﬁípadû Skillingova inspirace
byla neopominutelnou pﬁísadou pro
úspûch této akce.
Oslava 70. v˘roãí zaloÏení
âeskoslovenska
Hlavní událostí této oslavy byl semináﬁ na
Torontské
univerzitû,
nazvan˘
Czechoslovakia - 1918 to 1988. Seven
Decades
from
Independence”
(âeskoslovensko - 1918 do 1988. Sedm
desetiletí od samostatnosti). Semináﬁ byl
organizován profesorem Skillingem a
zúãastnili se ho profesoﬁi z témûﬁ dvaceti
univerzit: Stanley B. Winters z New Jersey
Institute of Technology; Gregory F
Campbell z Cartage College, Wisconsin;
Andrew Rossos, Peter Brock, Paul R.
Magosci, Richard Day, Du‰an Pokorn˘,
Scott Eddie, Gleb Îekulin a Josef
·kvoreck˘ z University of Toronto; Walter

Ullman ze Syracuse University; Piotr S.
Wandycz z Yale University; Edita Bosak z
Memorial University, Newfoundland;
Ronald M. Smelser z Univesity of Utah;
Gary Cohan z Oklahoma University;
Radomír V. LuÏa z Tulane University;
Yeshayahu A. Jelinek z Ben Gurion
University of the Negev, Israel; Roman
Szporluk z University of Michigan;
Frederick Barnard z University of Western
Ontario; Joseph Rothshild z Columbia
University; Radovan Seluck˘ z Carleton
University; Ján Adam z University of
Calgary; Igor Hájek z Glasgow University
a Markéta Goetz-Stankiewicz z University
of British Columbia. Semináﬁe se rovnûÏ
zúãastnili George J. Kovtun, Library of
Congress, Washington, D.C. a Vilém
Preãan z Dokumentaãního stﬁediska
nezávislé ãeskoslovenské literatury,
Spolková republika Nûmecko. Recepce
se konala v Thomas Fisher Rare Books
Library, kde Luba Fra‰tack˘ aranÏovala
v˘stavu Petlice a jiné nezávislé literatury.
Dal‰ími akcemi inspirovan˘mi semináﬁem
byl koncert (kter˘ jsem mûl ãest
organizovat já) CBC Radio program The
Human Face (Lidská tváﬁ), jehoÏ autorem
byl John Reeves a inscenace (torontsk˘m
Nov˘m divadlem) Havlovy hry Pokou‰ení.
Na koncertu vystoupili: pianista Antonín
Kubálek, hudební skladatel Oskar
Morawetz, slovenské operní zpûvaãky
Maria Mattei a její dcera Nina Mattei,
ãelista Vít Fiala a klavíristka Dagmar
Rydlová. Krátké projevy pronesli Chaviva
Ho‰ek, ministrynû ve vládû provincie
Ontario, Viera Fra‰tacká a jeden z
posledních Ïijících rusk˘ch legionáﬁÛ,
major Rudolf Hásek. Autora programu
The Human Face, Johna Reevese
fascinovalo PraÏské jaro. Napsal o tom:
„Lidé se ãasto ptají, proã já, rozen˘
Kanaìan bez jakéhokoliv ãeského pozadí,
se
dlouhodobû
zajímám
o
âeskoslovensko. Po mém soudu (a mnozí
soudí stejnû), co se tam dûlo, bylo stejnû
dÛleÏité jako reformaãní hnutí ve
stﬁedovûku.” ReevesÛv program byl
kanadsk˘m rádiem vysílán od 24. do 28.
ﬁíjna 1988. Havlovou hrou Pokou‰ení
soubor Nového divadla ukonãil svoji
divadelní sezonu 1988-89.
Tato oslava ãtyﬁiceti rokÛ ãeskoslovenské
samostatnosti byla nejv˘znamnûj‰í akcí
o âeskoslovensku, jíÏ jsem byl v Kanadû
svûdkem. Professor Skilling v ní hrál hlavní
roli. Rád si vzpomínám na malou pﬁíhodu
bûhem semináﬁe. Pﬁi jednom zasedání
jsem se nechal sly‰et, Ïe souhlasím s
jedním z pﬁítomn˘ch, i kdyÏ jeho otec mne
Ïaloval pro uráÏku na cti, jíÏ jsem se mûl
dopustit ãlánky o jeho ãinnosti bûhem
války. To se samozﬁejmû na
akademick˘ch se‰lostech nedûlá a nûkteﬁí
z pﬁítomn˘ch dali svÛj nesouhlas najevo.
Ne Gordon. Dosud vidím jeho pobaven˘,
skoro uliãnick˘ úsmûv: nacisty a fa‰isty v
lásce rozhodnû nemûl.
Havlova torontská náv‰tûva - 19.
února 1990
Torontská náv‰tûva tehdy je‰tû prezidenta
âeskoslovenské republiky byla zachycena
na videu poãínaje jeho pﬁíchodem do
Convocation Hall Torontské univerzity a
formálním pﬁivítáním jeho dobr˘m
pﬁítelem, profesorem Skillingem.
Náv‰tûvou se podrobnû zab˘val v sérii
ãlánkÛ v praÏském Reflexu v ãervnu 1991
- a zvlá‰È v ãísle datovaném 11. ãervna,
novináﬁ Josef Klima. Vzpomínám si na
ﬁadu schÛzek a telefonick˘ch hovorÛ s
Gordonem, hlavnû na schÛzku v kanceláﬁi

v budovû ontarijské vlády nedlouho pﬁed
Havlov˘m pﬁíjezdem, jejímÏ úãelem bylo
prohovoﬁit organizaci náv‰tûvy a
bezpeãnostní opatﬁení. Zúãastnil se jí
slu‰n˘ poãet lidí, zástupci kanadské a
ontarijské vlády, mûsta Toronta, Královské
kanadské jízdní policie (to jméno se mi
hroznû líbí), torontské policie, âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû
(reprezentované jejím pﬁedsedou, Jiﬁím
Cornem) a jiní. Z mého hlediska
nejdÛleÏitûj‰í byly dvû osobnosti: krásná
a zﬁejmû vysoce kultivovaná Ïena,
zastupující ontarijskou vládu (dozvûdûl
jsem se o nûkolik dní pozdûji, Ïe ona
impresivní Ïena byla sestrou muÏe, kter˘
mne Ïaloval pro uráÏku na cti) a profesor
H. Gordon Skilling, kter˘ reprezentoval
University of Toronto. Gordon Skilling prostû silou své osobnosti schÛzku
dominoval. Do té míry, Ïe nikdo, poté, co
mne nominoval, abych setkání s Havlem
v Convocation Hall moderoval, nepﬁi‰el s
protinávrhem. Úãelem setkání bylo jednak
udûlení prezidentu âeskoslovenské
republiky ãestného doktorátu práv ne
University of Toronto, ale druhou

torontskou universitou, York University,
jednak HavlÛv projev nejen k ãesk˘m a
slovensk˘m uprchlíkÛm a imigrantÛm,
pﬁítomn˘ch v Convocation Hall, ale v‰ude
ve svûtû. TakÏe musím Gordonovi
podûkovat za pﬁíleÏitost (mimochodem
nikdy se nezmínil, Ïe mne bude
nominovat), za pﬁíleÏitost b˘t svûdkem
(jak já to vidím) jednoho velkého kroku na
cestû k rozdûlení âeskoslovenska. Bez
ohledu na v˘sledek Havlovy náv‰tûvy v
Convocation Hall, Gordon chtûl posílit
reputaci dávného pﬁítele, kterého se mu
podaﬁilo na Hrádeãku nav‰tívit i bûhem
komunistického reÏimu.
âtyﬁi setkání - ãtyﬁi svûdectví o vûrnosti H.
Gordona Skillinga vûci ãeskoslovenské.
(Tento ãlánek byl zaslán organizátoru
konference, profesoru Vilému Preãanovi.
Profesor Preãan odpovûdûl: “Mockrát
dûkuji za skvûl˘ pﬁíspûvek. Bude
zveﬁejnûn na internetov˘ch stránkách
konference a v písemné formû rozdán
v‰em úãastníkÛm konference.”)
Josef âermák
(Pro Satellite a CzechFolksPlus)
***

Prodám pûkn˘ druÏstevní ateliér
vhodn˘ k bydlení
Centrum Prahy na rozhraní Vinohrad a ÎiÏkova,
50 m od nám. Jiﬁího z Podûbrad (metro A).
Mûsíãní nájem 1410 Kã bez poplatkÛ za elektﬁinu.
Cena k jednání, fotky a podrobnosti viz uvedené odkazy:
http://www.dumrealit.cz/
detail/274334-prodej-atelieru-11-v-dv-35-6-m2-blodkova-ul-praha-3-zizkov
http://www.dumrealit.cz/
detail/274075-prodej-atelieru-36-m2-dv-blodkova-praha-3

V pﬁípadû zájmu prosím kontaktujte majitele:
Jan Hrabina

(011-420) 775 285 709
hombre@hombre.cz
pﬁípadnû pﬁímo realitní kanceláﬁ.
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V‰echno zlé je k nûãemu dobré
Staãí otevﬁít noviny, pustit si rádio nebo televizi a na
ãtenáﬁe, posluchaãe ãi diváka zaãnou útoãit ‰patné
zprávy, zpÛsobující povûstnou „blbou náladu“. Nejen
jiÏní kﬁídlo Evropy, ale uÏ i nûkteﬁí lidé v Irsku, Nûmecku
a u nás odmítají dal‰í úsporná opatﬁení a pod hesly jako
„nelze se pro‰krtat k prosperitû“ odmítají vládní
programy úspor, rozpoãtové odpovûdnosti, ‰etﬁení ve
veﬁejném sektoru i v domácnostech a zaãínají opût
vz˘vat „rÛst“, byÈ znovu a nepouãitelnû tím myslí rÛst
v˘roby a spotﬁeby, opûtovné bezstarostné pl˘tvání
surovinami, potravinami, energií a Ïití na dluh. Dluh
vÛãi Ïivotodárn˘m systémÛm pﬁírody, vÛãi nejchud‰ím
doma i na na‰í spoleãné planetû, dluh vÛãi dal‰ím
generacím nejen lidstva, ale v‰eho Ïivého.
Pﬁitom staãí mít oãi otevﬁené a zaznamenat, Ïe v
mnoha ohledech vÛbec není nebo by nemuselo b˘t tak
zle. Obchody jsou nadále plné zboÏí, nezaÏíváme
nedostatek tu ovoce ãi zeleniny, tu nûkter˘ch druhÛ
masa, jindy dámsk˘ch vloÏek nebo toaletního papíru.
Popelnice a kontejnery na odpad uÏ se tolik neplní
zbytky jídla, tﬁídíme odpad. Znaãné zdraÏení energií,
paliv, pohonn˘ch hmot, potravin a nákladÛ na bydlení
nás donutilo znovu se zam˘‰let, co je v na‰ich v˘dajích
skuteãnû nezbytné a co si mÛÏeme odpustit. Uãinilo
nás více imunními vÛãi svodÛm reklamy, nauãilo lépe
hospodaﬁit s tím, co si vydûláme a co dáme do spoleãné
kasy veﬁejn˘ch rozpoãtÛ. Takové samozﬁejmosti, jako
nekupovat si na úvûr ãi dluh vûci, které vlastnû
nepotﬁebuji, jídlo, které nespotﬁebuji a po zkaÏení
vyhodím, feti‰e, bez kter˘ch se dle reklamy neobejdu,
aãkoliv opak je pravdou, nám to jen znovu pﬁipomnûlo.
Zaãínáme si uvûdomovat absurditu toho, Ïe namísto
podpory vlastní zemûdûlské i prÛmyslové produkce
jsme vyklidili regály obchodÛ pro potraviny a jiné zboÏí

z dovozu, a to nejen tam, kde to mÛÏe pﬁispût k pestrosti
nabídky. Producenti a zákazníci zaãínají pﬁicházet na
chuÈ znovu vlastním, nezprostﬁedkovan˘m, na dopravu
nenároãn˘m vztahÛm na farmáﬁsk˘ch trzích, pﬁi prodeji
„ze dvora“, znovu pﬁicházejí ke cti regionální specifické
produkty. Zákonitû by mûly b˘t levnûj‰í pﬁinejmen‰ím o
náklady dlouhé, energeticky nároãné mezistátní a nûkdy
i mezikontinentální dopravy, kdyby mûli na‰i zemûdûlci
stejné ekonomické podmínky a produkce v zahraniãí i
jejich doprava nebyly skrytû nebo otevﬁenû dotovány.
Koneãnû se bl˘ská na ãasy, kdy se zaãínají odhalovat
a zveﬁejÀovat korupãní a klientelistické vazby a pﬁípady.
Pod tlakem sdûlovacích prostﬁedkÛ a veﬁejnosti zaãíná
b˘t vyvozována trestnû právní ãi politická odpovûdnost
za rÛzné ty „tunely“, pﬁedraÏování veﬁejn˘ch zakázek a
donedávna bezosty‰né „odklánûní“ veﬁejn˘ch penûz
na soukromé nebo stranické úãty. Je‰tû to není dost,
poﬁád máme dojem, Ïe policie a státní zastupitelé se
bojí dÛslednû a neohroÏenû konat svou povinnost vÛãi
veﬁejnosti, je‰tû jsme se nepﬁesvûdãili, aÏ na ojedinûlé
v˘jimky, Ïe zaãíná fungovat soudnictví tak, aby nebylo
ovlivnitelné politiky, hledalo spravedlnost a nikoliv jen
soulad s právním ﬁádem, politiky navíc vytváﬁen˘m aÈ
uÏ úmyslnû, nebo z hlouposti úãelovû, zneuÏiteln˘m a
zneuÏívan˘m.
Lze se obávat, Ïe ti, kdo kritizují úspornost a zase
zaãali vz˘vat „prorÛstová“ opatﬁení nechápou, Ïe pﬁi
stagnaci poãtu obyvatel v celé Evropû i u nás není pro
Ïádn˘ „rÛst“ v˘roby a spotﬁeby Ïádn˘ racionální dÛvod
a Ïe je zmírnûní tempa ãerpání pﬁírodních zdrojÛ,
surovin a energie, ‰etrnost ve spotﬁebû, vût‰í podíl
recyklace a niÏ‰í negativní dopady lidsk˘ch aktivit na
krajinu, pﬁírodu a Ïivotní prostﬁedí vlastnû pozitivním
jevem. Kdyby se je‰tû podaﬁilo dále zvût‰ovat podíl
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nemateriální sloÏky tvorby HDP, tedy obrat v tûch
oborech lidské ãinnosti, které namísto surovin a energie
z pﬁírodních zdrojÛ hodnoty vytváﬁejí vynaloÏením lidské
fyzické ãi du‰evní práce, jako je práce v sociálních
sluÏbách, ve zdravotnictví, ‰kolství, vzdûlávání a
v˘chovû, kultuﬁe, sportu, vûdû, v dobré správû vûcí
veﬁejn˘ch, byli bychom mnohem „konkurenceschopnûj‰ími“ ve spokojenosti na‰ich vlastních
obãanÛ a voliãÛ, neÏ budeme-li dál zvy‰ovat napﬁ.
export automobilÛ. Nic nemÛÏe rÛst aÏ do nebe a není
pro to jedin˘ racionální dÛvod. Jen si tím zadûláváme
na budoucí dal‰í a vût‰í strukturální a ekonomické
problémy. Zaklínat se „rÛstem“ jako lékem na souãasné
problémy je jen snaha vrátit se na cestu, která není
dlouhodobû udrÏitelná a vede do pekel. Buì do daleko
hor‰í hospodáﬁské krize, neÏ si dovedou souãasné
generace pﬁedstavit, nebo do války o území, o
zemûdûlskou pÛdu, o ropu, suroviny, o pitnou vodu, o
pﬁeÏití na úkor jin˘ch. NeboÈ zdroje této planety nejsou
nevyãerpatelné, jsou omezené, i kdyÏ nûkteﬁí lidé to
nejsou s to pochopit a tvrdí, Ïe lidstvo si dosud vÏdy
dokázalo díky technickému pokroku poradit. Jednak to
není pravda a tito lidé jen patrnû nikdy nesly‰eli o
pouãeních z historie, kdy se díky nedostatkÛm v
hospodaﬁení s územím a jeho zdroji zhroutily celé
vyspûlé civilizace, jednak se poãet lidí na Zemi nikdy
neblíÏil 7 miliardám a jejich Ïivotní standard spotﬁeby
nikdy tak stra‰nû nerostl, jako v posledních 50 letech,
takÏe dne‰ní situace lidstva nemá precedens a tím
ménû star‰í pouÏiteln˘ recept na ﬁe‰ení této nové
situace.
Mûli bychom zaãít i ve vlastním pudu sebezáchovy
chápat, Ïe nejde o pﬁechodnou krizi. Ïe lépe, alespoÀ
v euro-americkém a ostatním hospodáﬁsky „vyspûlém“
prostoru svûta, uÏ bylo a dál nebude. Svého, s námi
srovnatelného standardu, se doÏadují dal‰í rostoucí
populace, kontinenty a národy a tlak na zdroje tím
enormnû roste. Nepochopíme-li, Ïe uvûdomûlá
skromnost není jen nûjaké ideologické kli‰é, ale poznaná
nutnost, dojde dﬁíve nebo pozdûji ke stﬁetu s tûmito
populacemi, i kdyÏ to bude moÏná pod jin˘mi, tﬁeba
náboÏensk˘mi nebo ideologick˘mi prapory. Je nezbytné
koneãnû se nauãit a zaãít realizovat celou a pﬁesnou
definici dlouhodobû udrÏitelného rozvoje, ne její
zplo‰tûlé a celou hloubku obsahu pojmu nechápající
v˘klady. Ta v podstatû ﬁíká, Ïe jde o takov˘ v˘voj,
kter˘ zaji‰Èuje v‰echny základní potﬁeby dne‰ní
generace lidstva, aniÏ by ohroÏoval bohatost a
stabilitu pﬁírody a krajiny, vãetnû moﬁí, jejich
regeneraãní schopnosti a také uspokojování
základních potﬁeb budoucích generací v‰eho
Ïivého. Ne tedy jak˘chkoliv potﬁeb, vãetnû zbytn˘ch
a vybiãovan˘ch reklamou, ale skuteãnû jen základních,
jako jsou potﬁeba pitné vody, potravin, odûvu chránícího
dostateãnû pﬁed nepﬁízní poãasí, bezpeãné pﬁístﬁe‰í,
fungování sídel, nezbytné dopravy, technické a dopravní
infrastruktury, spoleãenské dûlby práce a trhu
umoÏÀujícího smûnu skuteãn˘ch materiálních i
duchovních hodnot.
K tomu je potﬁeba spoleãnost vést. K tomu mají mít
dostatek vzdûlání, morálky a charisma politiãtí vÛdci,
ale také uãitelé a publicisté. K tomu mají vést obãany
hromadné sdûlovací prostﬁedky, kdyÏ ne v‰echny, tak
alespoÀ ty veﬁejné sluÏby. Nemûly by v lidech
podporovat sobectví, poÏivaãnost, neteãnost k druh˘m,
nedostatek empatie a zneuÏívat tyto „nízké pudy“ kvÛli
sledovanosti nebo napﬁ. v reklamû, jako to ãiní mnohdy
dnes. K tomu by mûly spoleãnû pÛsobit v˘chova a
vzdûlávání doma i ve ‰kole, v zájmov˘ch spolkov˘ch,
kulturních a sportovních ãinnostech a spolcích. Jsou to
hoﬁk˘mi zku‰enostmi nabyté a osvûdãené recepty, jak
spolu lidé mohou a musejí vyjít, tedy základní
pﬁedpoklady socializace. Poruchy v tomto osvûdãeném
v˘chovném a vzdûlávacím systému vedly a vedou ke
vzniku zrÛd, jak˘mi byly rÛzní ti Bobligové, Hitlerové,
Stalinové nebo dnes Breivikové.
KaÏdá „krize“ je také dÛvodem a pﬁíleÏitostí k zamy‰lení,
zda nám nedává nûjak˘ signál, nûjak˘ návod k následné
katarzi. Nemûli bychom takové pﬁíleÏitosti nechat
nevyuÏité.
V Hradci Králové dne 13. kvûtna 2012
Ing. arch. Martin ¤íha
***
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Nemyslete, Ïe je snadné, kdyÏ
na nûkoho penze spadne
Nechci psát sociologii, ale penzisté jsou velice zajímavá
skupina ve spoleãnosti, a pﬁib˘vá jich jako hub po de‰ti
- teì uÏ mezi nû patﬁím, i kdyÏ se ve firmû pachtím jako
dﬁíve. Nûkteﬁí ze‰edivûli a ztichli, jiní se obrátili ke
star˘m dobr˘m ãasÛm a nejsou ve svém kvílení k
uti‰ení, ale Jerry se rozhodl chválit pﬁítomnost, velebit
pokrok a libovat si nahlas; kafe a svaãinka s ním v
restauraci se vÏdy obrátí v legraci.
Vãera jsme si dali spicha v Olympii, restauraci staré a
lpící na tradici; sotva jsme usedli ke stolu, loudal se k
nám ãí‰ník. Jerry shrnul ubrus a optal se ãí‰níka: „Je
ten stÛl dubov˘?“
âí‰ník strnul úÏasem, já taky, a vykoktal, Ïe neví. „Tak
jdi a zjisti mi to!“ pﬁikázal ãí‰níkovi Jerry, otevﬁel jídelní
lístek a zamumlal ke mnû, Ïe velice rád jí na dubovém
stole, protoÏe dub je u‰lechtil˘ strom...
Vrátil se ãí‰ník z útrob restaurace a ﬁekl Jerrymu:
„Nikoliv, pane, stÛl není dubov˘, ale je udûlan˘ z
javoru.“
„Hm“, zabruãel Jerry a vyslovil objednávku, co chceme,
a ãí‰ník ode‰el, a Jerry pravil: „Javor je obstojn˘
materiál, nenávidím plastikové stoly, ale dubov˘ mne
vÏdy potû‰í. Zdalipak ví‰, Ïe bez dubu by nebyla
objevena Amerika?“ Nevûdûl jsem, a Jerry mi udûlal
pﬁedná‰ku, jak duby byly klíãové pro stavbu velik˘ch
plachetnic, jak se ﬁezaly prkna a klíÏila kostra lodi a
natloukalo plaÀkování a zasazovaly stoÏáry do
dubového osazení, pﬁiãemÏ maloval náãrtky na
ubrousky a dûlal dub zajímavûj‰í neÏ cokoliv na svûtû.
âí‰ník pﬁinesl jídlo, popﬁál nám dobrou chuÈ a Jerry
pokraãoval o dubu, tedy jestli vím, Ïe je dub k jídlu. Ani
to jsem nevûdûl, a Jerry zapoãal v˘klad, jak se dubové
Ïaludy su‰í a loupají a duÏina mele a máãí ve vodû, aby
ztratila trpkou chuÈ a slíbil, Ïe mi jednou udûlá z dubové
mouky palaãinky; ﬁekl pancakes, ale to je totéÏ, a znovu
opakoval, Ïe miluje duby, dﬁevo i potraviny, které se
dﬁíve jedly, protoÏe Ïaludy jsou vydatné, tuãné a chutné.
Nevím, jak Jerry posuzuje téma za vyãerpané, a nikdy
za vyãerpávající posluchaãe, ale znenáhla se optal, co
je nového v srdci Evropy; on tak naz˘vá mou rodnou
zem.
NeÏ jsem rozkousal sousto a polkl, Jerry pokraãoval:
„Mnû je ten národ na kﬁiÏovatce v‰ech evropsk˘ch cest
moc sympatick˘ a byl jsem rád, Ïe premiér Neãas,
vyslovoval to jméno NekaÏ, pﬁechytraãil hlasování o
nedÛvûﬁe vládû; je to rázn˘ politik a zajisté pﬁíklad pro
ty poseroutky vÛdce v zemích kolem Stﬁedozemního
moﬁe, kteﬁí pﬁivedou své zemû k bankrotu. Moc dobr˘
chlap, ten NekaÏ, toho obdivuji.
Chtûl jsem cosi vsunout o nepokoji penzistÛ, ale do
Jerryho chvalozpûvu se tûÏko zasunuje a Jerry pravil:
„Ta náv‰tûva Bibiho s cel˘m houfem ministrÛ v Praze
byla jako facka v‰em antisemitÛm ve Francii; asi napí‰u
tomu va‰emu NekaÏovi, Ïe je v té zasrané Evropû
maják pokroku, kdyÏ fandí ÎidÛm a drÏí s nima holport,
protoÏe Îidi jsou chytﬁí a âe‰i jsou koumáci, a to je
v˘born˘ team na mnoho pﬁí‰tích let, souhlasí‰?“
A neÏ jsem mohl aspoÀ pﬁik˘vnout, Jerry opakoval:
„Toho va‰eho NekaÏe mám rád a tvÛj rodn˘ národ taky
a moc.“
âí‰ník uklidil talíﬁky z javorového stolu a pﬁinesl kafe.
Jak u ‰edesátníkÛ b˘vá zvykem, po pár dou‰cích jsem
ﬁekl, Ïe jdu na záchod ulít vodu, a Jerry ﬁekl, Ïe taky;
stáli jsme u pisoáru a Jerry velebil odlévání vody z tûla
a naz˘val tento úkon slovy kvûtnat˘mi, pﬁímo muÏnû
náboÏensky ﬁekl, Ïe takov˘ ãist˘ porcelán je zázrak
lidského umu, Ïe to provádíme v teple a vzpomnûl
Zvonokosk˘ skandál s domeãkem k takovému úãelu u
Macaratova hostince.
„A máme velikou v˘hodu,“ ﬁekl cestou ke stolÛm, „Ïe
nemusíme ven a vÛbec je kultura vymû‰ování
vymoÏeností.“
Mlãel jsem, coÏ znamená mezi námi, Ïe souhlasím
doslova a Jerry se vsedû optal: „Vzpomíná‰, jaká to
byla otrava vymû‰ovat venku?“
„Vzpomínám“, ﬁekl jsem, a Jerry pravil, Ïe vynález
splachovacího záchodu a kanalizace je asi nejvût‰í
pﬁíspûvek ke zdraví a del‰ímu Ïivotu na konci 19. a v
prÛbûhu 20. století, a Ïe nezná nikoho, kdo by kanalizaci
a rozvod pitné vody chválil...

E-mail
âí‰ník nám dolil kafe do hrnku, a ﬁekl jsem, Ïe lidé
nechválí vymoÏenosti civilizace, dokud je neztratí, a
pak nostalgicky vzpomínají, co mûli a uÏ nemají, coÏ
Jerryho popíchlo, aby ﬁekl: „Copak jsou lidé tak omezení,
Ïe nevnímají, co mají a jak se mají dobﬁe, kdyÏ mají
pokoj a klid a blahobyt?“
Kdybych nesedûl s Jerrym, povzdychl bych, ale Jerry
vzdychání nesná‰í, okamÏitû by se optal: „Proã
vzdychám?“ Tak jsem nevzdychl, ale ﬁekl, Ïe nevím, Ïe
v zapomínání na chválu je nejspí‰ pﬁíznak stárnutí a
demence.
Jerrymu zacinkal telefon v kapse, podíval se na hodinky
a ﬁekl, Ïe má schÛzku na radnici kvÛli stavebnímu
povolení. Jerry chce roz‰íﬁit budovu, kde má byznys a
slíbil, Ïe mi nûkdy ukáÏe plány, abych vidûl, jak roz‰iﬁuje
podnik.
·el jsem domÛ a liboval jsem si, jak je dobﬁe mít
kamaráda jako je Jerry. Eva mi doma ﬁekla, Ïe Jerry
telefonoval, a chválil, Ïe má kamaráda jako jsem já; coÏ
mi pﬁipadá ideální.
RosÈa Firla - Sudbury
***
Mil˘ RosÈo,
dnes jsem se díval na zprávy v âT24 a bylo tam, jak byl premiér
Neãas ve Vatikánu a pﬁi tom dal svatému otci stﬁedovûkou památnou
knihu. Benedikt XVI. mu dal zas na oplátku plnící pero. Zﬁejmû i
neomylná hlava katolické církve si spletla premiéra NekaÏe s
prezidentem Klausem, kter˘ je svûtoznám˘m sbûratelem per.
Zdravím
Ale‰ Bﬁezina
***—-

âtení pro americké
sousedy
Toto je skuteãn˘ pﬁíbûh beze jmen osob zmínûn˘ch.
Pacient (dále P) je postiÏen velikou bolesti levé dolní
konãetiny. ProtoÏe naposledy nav‰tívil specialistÛ (dále
S) bûhem posledních ‰esti mûsícÛ, není mu tﬁeba
doporuãení rodinného lékaﬁe (dále RL1) a objednává se
tedy u (S). Ten urãuje diagnózu a pﬁedepisuje léãbu
pomoci dvou lékÛ (L1, L2). Po nûkolika dnech bolest se
nelep‰í, ba hor‰í a (P) sdûluje to (S) telefonicky. Ten
doporuãuje náv‰tûvu (RL1), zda problém není nûkde
jinde. (RL1) naﬁizuje v léãbû L1 a L2 pokraãovat. Po
nûkolika dnech úlevy (P) se dopou‰tí zdánlivû nevinného
pohybu a bolest se vrací v míﬁe mnohem silnûj‰í. Dva dny
poté (P) veze svou Ïenu do zamûstnání v nemocnici a v
bolestech se zastavuje na oddûlení pohotovosti nemocnice
(EMERG). Tam je poﬁízen rentgen (X) páteﬁe, shledán
negativním a pﬁedepsán dal‰í lék (L3). Ke zlep‰ení
nedochází a bolest Ïene (P) k (RL1), ten ale je v tu chvíli
zastupován jeho Ïenou lékaﬁkou (RL2), jeÏ po vy‰etﬁení
pﬁedpisuje dal‰í lék (L4). KdyÏ nade‰el den objednané
kontroly u (S), (P) se dostavuje, dostává recept na prá‰ky
(L5) a na dotaz (P) o moÏnosti vy‰etﬁení CT skaném (S)
slibuje CT zaﬁídit a (P) informovat o datu takového vy‰etﬁení.
Stav (P) se nelep‰í, po pár dnech nav‰tûvuje (RL1) kter˘
jiÏ má v˘sledek CT skanu. Ten je znaãnû negativní, (RL1)
pﬁedepisuje dal‰í prá‰ky (L6, L7) a (P) se zmiÀuje o
neurochirurgovi (dále N)o nûmÏ je známo, Ïe podobn˘
neduh úspû‰nû léãí. (RL1) schvaluje konzultaci s ním, leã
t.zv. referal k nûmu nezaﬁizuje. Pﬁi domluvené náv‰tûvû
(S) téhoÏ odpoledne k ohromení (P) (S) nemá dosud
v˘sledky vy‰etﬁení CT stenem. (P)ale prozﬁetelnû pﬁedtím
poÏádal (RL1) o kopii a tu pﬁedává (S). Ten konstatuje, Ïe
jde nejspí‰ o uskﬁípnutí nervÛ (pinched nerv), z dosud
pﬁedepsan˘ch lékÛ doporuãuje brát jenom tﬁi a k tomu
trpûlivost. (P) se opût zmiÀuje o (N), (S) jej zná a s jeho
náv‰tûvou (P) souhlasí. Doporuãení k tomu ale vydat
nemÛÏe, sdûluje, to mÛÏe jen (RL1,2). (P) se porouãí,
dûkuje a promûÀuje se v hork˘ pﬁehazovan˘ knedlík mezi
dvûma odborníky. V ordinaci je‰tû zastihuje (RL1), prosí
o doporuãení k (N), je mu pﬁislíbeno v ten páteãní den. Je
zmaten, ví, Ïe na stupnici odborné zamûﬁenosti je (N)
nejv˘‰, (RL1,2) nejníÏe a je zmaten privilegiem
doporuãování. Nejradûji by se dokulhal do prodejny lihovin
(Liquor Store), koupil láhev whisky a s její pomoci obrátil
dosavadní anabázi v ta‰kaﬁici. To mu ale nedovolují
uÏívané medikamenty, ledaÏe by uvaÏoval o ﬁe‰ení
sebevraÏdou.
V jakémsi vnuknutí v pondûlí se táÏe v ordinaci (RL1),
zda bylo doporuãení k (N) odesláno. Sdûleno, Ïe zatím
nebylo ...
V˘drÏ, nebuì srab, se‰ pﬁece chlap, vÏdyÈ bolest trvá jen
24 hodiny den a noc, v chÛzi, neãinnosti v noci. Ale
zvykne‰ si na to - za mûsíc, za dva, pﬁemítá (P) a usmívá
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se bezmála jako me‰uge. Ov‰em, senná r˘ma by mu byla
milej‰í ...
(Toto je zdarma dodány mal˘ obrázek pro americké
pﬁátelé, kteﬁí nám ten dÛleÏit˘ systém péãe o zdraví
neustále závidûjí a sv˘m vládcÛm za vzor dávají....)
V Severním Vancouveru poãínaje ‰estnáct˘m dnem
mûsíce dubna 2012.
***

MÛj obdiv
Nedávno zesnul˘ Václav Havel, obãan, kritik totality,
dramatik, vûzeÀ reÏimu, politik a filosof, mûl a má mnoho
pﬁátel a obdivovatelÛ vãetnû v˘znamn˘ch svûtov˘ch
osobnosti. Patﬁí mezi nejv˘znamnûj‰í âechy moderní
doby: T. G. Masaryka, E. Bene‰e, K. âapka. Mûl a má
ov‰em i obdivovatele s v˘hradami i jednoznaãnû kritiky.
Staãí ale vzpomenout známou vûtu ze známé americké
veselohry: Nikdo není dokonal˘.
Znám Václava Havla jen z jeho literárního díla, esejÛ a
jak jsem nepravidelnû sledoval, z jeho ãinnosti
prezidentské.
UÏ dávno po prvním pﬁeãtení a shlédnutí Zahradní
slavnosti na jevi‰ti, kdyÏ jsem se chtûl potû‰it absurdním
humorem v ryzí podobû, pﬁeãetl jsem si hru znovu.
Teì, z ãetby knihy The Art of The Impossible promlouvá
Václav Havel jen vûcnû a moudﬁe. Kniha obsahuje tﬁicet
pût jeho eseji a projevu pronesen˘ch na rÛzn˘ch místech
a pﬁi rÛzn˘ch pﬁíleÏitostech a to v období ‰esti let (1990 1996). âasovû je od sebe dûlí mnohdy jen mûsíc nebo
dva, tﬁi. V té dobû byl prezidentem âeskoslovenské
republiky, stejnû jako âeské. A nejsou nijak krátké. KdyÏ
se pokusím uvûdomit jeho povinnosti jako prezidenta,
stejnû jako ne právû skvûlé zdraví - Ïasnu. (Myslím, Ïe
pﬁeklad známého P. Wilsona je velmi pﬁesn˘). Îasnu nad
bohatosti intelektu a ducha toho pozoruhodného ãlovûka,
nad jeho pilnosti.
Jeho texty nejsou prvními projevy státníkÛ, které jsem
ãetl. Tyto Havlovy jsou ale pro ãtenáﬁe záÏitkem. Pro jejich
obsah, srozumitelnost, inteligenci. Pﬁi jejich ãetbû snadno
se pochopí, proã Václav Havel v pomûrnû krátké dobû
získal takov˘ respekt v politickém svûtû. U v˘znamn˘ch
hlav státÛ, jejichÏ projevy jsou ve valné vût‰inû, moÏná
bez jediné v˘jimky, dílem hlav jin˘ch.
Ano, jistû jsou odrazem jeho ãinnosti dramaturgické.
Jejich obsah ale není dílem autorovy fantazie, neboÈ svût
je jin˘m prostﬁedím neÏ divadelní jevi‰tû (aã nûkdy se
jedno s druh˘m mÛÏe prolínat).
Nezdá se, Ïe tato kniha vy‰la ãesk˘. Proã se tak nestalo,
mohu se jen chabû domnívat. MoÏná proto, Ïe V. Havel si
byl vûdom rozdílnosti v hodnocení jeho ãinnosti doma a u
v˘znamn˘ch svûtov˘ch politikÛ a osobnosti. Pokud ale
kniha skuteãnû ãesk˘ nevy‰la, je to ‰koda. Nûkteré
zmiÀované události jiÏ odnesl ãas. Nikoli ale literární
hodnotu Havlov˘ch textÛ.
***

K textu Viléma Kuna
Nevím, zda si autor ãlánku Pracovní den! (Satellite
ã.9)pamatuje stejnû mû jako já jeho ze sv˘ch tﬁinácti let
Ïivota ve Winnipegu. To je ale docela nepodstatné.
Upoutal mû a líbil se mi jeho zmínûn˘ ãlánek. Sv˘m
zpÛsobem mi pﬁipomnûl esej B. Russella In Praise of
Idleness (Chvála neãinnosti), o níÏ jsem se kdysi zmínil v
textu Jak moc se m˘lil B.Russell? Ve své úvaze se
filosofuje, aã ponûkud utopisticky, o moÏnosti ãtyﬁhodinové
pracovní doby.
âlánek pana Kuna stojí za pozornû pﬁeãtení. Ono totiÏ
leccos, co na první pohled pﬁipadá jako ãirá po‰etilost a
nepovedená ta‰kaﬁice, nemusí b˘t zcela bez zrnka
moudrosti. DÛkladné prom˘‰lení, dobrá vÛle a snaha
tûch, kteﬁí mají moc rozhodování a v‰e dal‰í o ãem pí‰e
pan Kun nemusí b˘t jen ãirá a neuskuteãnitelná
fantasmagorie. „S chutí do toho a pÛl díla je hotovo!“ radí
ponûkud zjednodu‰enû lidová moudrost, ale co kdyÏ se to
nûkdy zkusí ...?
Nechci opakovat co tak pûknû sepsal autor zmínûného
ãlánku. Napadá mû ale, Ïe pﬁipomínka onoho nûkdej‰ího
boje za osmihodinovou pracovní dobu mÛÏe dneska
rozesmutnût pﬁípadnû navztekat ty, kteﬁí v procesu na‰í
moderní doby, aby si své místo udrÏeli, jsou nuceni
pracovat více hodin dennû neÏ onûch osm, aÈ uÏ kdekoli,
tﬁeba doma u svého poãítaãe. Aã uÏ jsem dost dávno z
kola budování venku, alespoÀ tak mi to ãasto pﬁipadá.
TakÏe, cosi se asi dûje jinak, neÏ by se mohlo nebo mûlo
dít, navzdory v‰em poznatkÛm moderní techniky a
technologie, ekonomie, sociologie a snad i dal‰ích vûd.
âest práci a míru zdar!
V‰echny tﬁi pﬁíspûvky: Vladimír Cícha-Vancouver
***

Toronto
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The Last Butterfly
(Poslední mot˘l)
Dûkuji âeskému generálnímu konzulátu,
Ïe nás upozornil na promítání filmu The
Last Butterfly na leto‰ním, uÏ dvacátém,
Torontském Ïidovském filmovém
festivalu. Jméno filmu se mi zdálo
povûdomé. Pak mi to do‰lo: jméno filmu
mi pﬁipomnûlo básniãku jednoho z
talentovan˘ch Ïidovsk˘ch dûtí, které neÏ je odvezli do táborÛ smrti - psaly
ver‰e, povídky a reportáÏe (uveﬁejÀované
v ãasopisu Vedem), které jsem si pﬁeãetl
v roce 1995 vydané knize, Je mojí vlastí
hradba ghett.
Hledal jsem ji tam, ale nena‰el. Ver‰,
kter˘ mi utkvûl v pamûti (snad proto, Ïe
pro autora ver‰e, jako pro vût‰inu
terezínsk˘ch dûtí, ohraniãil nejen
minulost, ale i budoucnost): Mot˘la jsem
tam nevidûl… Pamatuji-li se dobﬁe,
poslední mot˘l, kterého nûkdy dﬁíve vidûl,
byl jasnû Ïlut˘. MoÏnost, Ïe titul filmu byl
ver‰em inspirován, byla dostateãnou
pobídkou, abych se donutil vyrazit do
ulic. Nelitoval jsem. Poslední mot˘l je
nádhern˘ film (i kdyÏ specificky o násilí
nacistickém, je filmem proti násilí vÛbec),
zajímav˘ i tím, Ïe jeho producentem je
Steven North a hudbu sloÏil (na smrtelné
posteli s rakovinou, zemﬁel pﬁed
premiérou) jeho otec, Alex North (sloÏil
hudbu pro dlouhou ﬁadu filmÛ, mezi nimi
Spartakus a Death of a Salesman (Smrt
obchodního cestujícího) , asi patnáctkrát
byl navrÏen na Oskara a je málo lidí jeho
generace, kteﬁí nesly‰eli jeho
nejpopulárnûj‰í píseÀ, Unchanged
Melody.) Film reÏíroval ãesk˘ reÏisér
Karel KachyÀa a hudbu sloÏil dodateãnû
Milan Svoboda. Námûtem filmu je plán
nacistÛ vydíráním pﬁinutit slavného
francouzského mima, Antoina Moreau,
aby vytvoﬁil pﬁedstavení s Ïidovsk˘mi
dûtmi v terezínském koncentráku, které
mûlo pﬁesvûdãit pozvané zástupce
âerveného kﬁíÏe o blahovolném a vysoce
kulturním Ïivotû v této poslední ‰taci
pﬁed cestou do plynov˘ch komor. Moreau
nakonec vytvoﬁí verzi Hansel and Gretel,
která je otﬁesnou obÏalobou nacistického
reÏimu. V‰ichni úãinkující skonãí v
transportu do koncentráku. Poslední
mot˘l byl filmován v Praze ve dnech
sametové revoluce. V‰ichni úãinkující a
technick˘ personál pﬁeru‰ili natáãení a
zúãastnili se demonstrací proti
komunistickému reÏimu. A producent

filmu Poslední mot˘l, o tom natoãil film
Gingerbread Revolution (Perníková
revoluce), ve kterém vystoupili herci, kteﬁí
hráli ve filmu Poslední mot˘l. Ale hlavnû
v nûm vystoupili ãe‰tí studenti a herci.
Ani ne tak jako studenti a herci, ale jako
obãané, kteﬁí beze zbraní (prostû svojí
vÛlí, svou úãastí na demonstracích a
svou vírou ve svobodu) dokázali svrhnout
reÏim, kter˘ jim ãtyﬁicet rokÛ vládl knutou.
Jedním z nejpozoruhodnûj‰ích scén filmu
je demonstrace proti reÏimu.
Komunistick˘ funkcionáﬁ (Miroslav
·tûpán) se pokou‰í zesmû‰nit studenty,
kteﬁí byli zmláceni komunistickou policií.
¤ekl nûco jako, Ïe v Ïádném vyspûlém
státû nerozhodují o tom, kdo má b˘t
prezidentem, patnáctileté dûti. Ze zdola,
masy protestujících skandují: “My nejsme
dûti! my nejsme dûti!” Komunistick˘
funkcionáﬁ se chvíli tváﬁil pﬁekvapenû, co
si to ty lidi dovolují, pak to, zﬁejmû úplnû
popleten˘, vzdal. Nikdo se ho nedotkl,
nepadlo jediné v˘hruÏné slovo pomsty,
dokonce ani jediné slovo o spravedlivém
trestu.
Pﬁedstavitel mima, Tom Courtenay, kter˘
se demonstrací zúãastnil, hovoﬁil o
sladkosti ãesk˘ch lidí. O té sladkosti
nevím, ale rozumím mu. Byl to krásn˘
kompliment. Prvnû jsem si ovûﬁil, jak se
na události v Praze v posledních dvou
mûsících roku 1989 dívali zvenãí. A byl
jsem hluboce a radostnû dojat, poprvé
od mobilizace v roce 1938. Byl jsem
dojat, protoÏe po ãtyﬁiceti letech
mordování tûl, ale hlavnû du‰í, celého
národa reÏimem, kter˘ mûl absolutní moc
nad Ïivoty sv˘ch poddan˘ch, nejdﬁíve
nûkolik (mezi tûmi, kteﬁí byli zmláceni na
Národní tﬁídû byl i mÛj pozdûj‰í pﬁítel,
Bohumil Hubálek), pak stovky a nakonec
statisíce ﬁeklo ne, a ﬁekli to hlasem, kter˘
nesnesl odporu. (S bezbﬁehou pokorou
jsem si pﬁipomnûl závûr poznámek,
kter˘mi jsem 21. srpna 1968 protestoval
pﬁed torontskou radnicí proti invazi armád
Var‰avského paktu (pﬁeklad): „JestliÏe
nemÛÏeme poslat tanky proti sovûtsk˘m,
alespoÀ se znovu zasvûÈme vzne‰en˘m
ideálÛm svobody, doÏadujme se se stále
silnûj‰ím a neodbytnûj‰ím hlasem
svobody pro v‰echny. NeboÈ ná‰ hlas je
sly‰et za Ïeleznou oponou a stále silnûj‰í
echo se vrací. Pﬁijde den, kdy toto echo
nabude síly uragánu, proti kterému
sovûtské tanky budou bezmocné).“ Film
zachytil i Václava Havla, jak odchází z
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vûzení, jak pﬁichází s Alexandrem
Dubãekem do sálu, d˘chajícího slávou,
vítûzstvím a nadûjí a konãí zábûrem
dojatého Havla s první Ïenou Olgou na
balkónu nad jásajícími zástupy. A smutnû
(a nechápavû) jsem si pﬁipomnûl i zápis
o jednání mezi Václavem Havlem a
tehdej‰ím komunistick˘m ministersk˘m
pﬁedsedou Ladislavem Adamcem v úﬁadu
pﬁedsednictva vlády 5. prosince 1989.
Jednání se mimo jiné zúãastnili Petr
Pithart, Jiﬁí KﬁiÏan a Vladimír Hanzel
(pokud vím, tehdej‰í HavlÛv osobní
tajemník), kter˘ jednání zaznamenal a
zvûãnil v knize Zrychlen˘ tep dûjin.
Havel a jeho kolegové se snaÏili (necelé
tﬁi nedûle po zmlácení studentÛ
komunistickou policií) Adamce
pﬁesvûdãit, aby zÛstal pﬁedsedou vlády.
Hanzel: „Máme to chápat, Ïe vy
nebudete...?“ Adamec: „Ne. nebudu.“
(plácnutí do stolu). Havel: „Vy nebudete
ministersk˘m pﬁedsedou?“ Adamec
(rezolutnû): „Ne!!!“ Havel: „No, to ov‰em
jsme nepochopili, aspoÀ já teda.“ Havel:
„Dobﬁe, povaÏujete teda za reálnou - já
mám pocit, Ïe ﬁe‰ení s tím, Ïe vy byste
byl presidentem a Sacher pﬁedsedou
vlády...“
Stra‰nû bych si pﬁál, aby to nebyla
pravda. Stejnû bych si pﬁál, aby nebylo
pravdou mnohé z toho, co se stalo o dva
mûsíce pozdûji, pﬁi Havlovû torontské
náv‰tûvû v únoru 1989.
***

Za Miroslavem Pouzarem
Zemﬁel 6.kvûtna 2012 v Torontu. Letos v
ﬁíjnu by mu bylo 89 rokÛ. Mûl dlouh˘ a
úspû‰n˘ (i kdyÏ ne vÏdycky snadn˘ Ïivot).
Ve své rodné zemi, ve Slaném, vystudoval
obchodní akademii. Po komunistickém
puãi opustil âeskoslovensko a 23. dubna
1949 se se 113 dal‰ími ãeskoslovensk˘mi
uprchlíky vylodil v kanadském Halifaxu.
V Torontu nejdﬁíve pracoval pro firmu
Mobile Automotive Products a ve volném
ãase souãasnû vedl úãetní knihy pro
nûkolik men‰ích podnikÛ. Jedním z tûch
podnikÛ byla pekárna, kterou zaãali dva
Italové, Victor a Tony. Ti dva v roce 1960
koupili budovu na Cawthra Avenue,
vyãistili ji, koupili si star‰í pec a míchaãku,
a zaloÏili spoleãnost pod jménem Central
Bakery of Toronto. Pak uÏ potﬁebovali
jen partnera, kter˘ by dûlal administraci.
Na‰li ho ve svém úãetním (vloÏil do
podniku $20.000,00) a byli tﬁi. Na jeho
návrh zaãali péct speciální chleby,

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
136 McCaul St.

115 John St.

126 McCaul St.

poblíÏ Queen St. W.
Toronto, Ontario M5V 2E2

poblíÏ Dundas W.
Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/204-9502
E-mail: towncrierpub@atef.ca
www.towncrierpub.ca

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

***

***

poblíÏ Dundas W.

Toronto, Ontario M5T 1W2
Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca
www.sinandredemption.com
***

housky, Ïemle a nabídli je restauracím a
hotelÛm. Roz‰íﬁili a zmodernizovali
pekárnu, a získali odbûratele jako Swiss
Chalet, Skyline, CARA Operations, Bristol
Place, Constellation, Marriot, The Royal
York Hotel, Harbour Castle, CN Tower.
NeÏ podnik prodali, zamûstnávali 155
lidí a mûli roãní trÏbu sedm milionÛ dolarÛ.
Miroslav Pouzar se zúãastnil krajanského
Ïivota; v roce 1972, po odchodu dr. Josefa
Kyselky do dÛchodu, se spolu s
Richardem Honigem, Georgem Jílkem,
Helly Heidelmayerovou a Josefem
Vránou stal ãlenem ﬁeditelské rady
torontské ãeskoslovenské Kampeliãky.
Nav‰tûvoval podniky na Masaryktownu.
V posledních letech se vûrnû zúãastÀoval
akcí torontské sokolské jednoty i
Kanadského Sokola. Naposledy den pﬁed
svou smrtí, v kostele sv. Václava v
Torontu, kde pohﬁební obﬁady o nûkolik
dní pozdûji vykonal Rev. Libor ·vorãík.
Rodinû zesnulého vyslovujeme upﬁímnou
soustrast.
***

Sokolsk˘ jarní festival vzpomínka na Jana Waldaufa
22.dubna 2012 byl spoleãensk˘ sál
kostela sv. Václava svûdkem dvou
sokolsk˘ch akcí. Ta první byla
posmutnûlá. Vzpomínali jsme na Jana
Waldaufa, ãlovûka, kter˘ se tak masivnû
zapsal do sokolsk˘ch dûjin - jako jejich
tvÛrce i kronikáﬁ. O jeho mládí nám napsal
krásnou vzpomínkou (ãetla ji Hana
Jurásková, starostka torontské jednoty,
která s Janem pracovala dlouhá léta)
JanÛv pﬁítel z dûtství, ãeskobudûjovick˘
obûtav˘ sokolsk˘ pracovník a novináﬁ,
Franti‰ek Kadlec. Jemu dûkujeme, Ïe
Janovu Ïivotu dodal dal‰í rozmûr: kdo z
nás vûdûl, Ïe Jan pocházel ze smí‰eného
manÏelství? Byl ãas, kdy v Sudetech
(neÏ vût‰inu nûmeck˘ch obyvatel
zachvátilo nacistické ‰ílenství) smí‰ená
manÏelství nebyla nûãím nezvykl˘m.
Pﬁi‰el Mnichov a Jan se s rodiãi
pﬁestûhoval do JiÏních âech. Jan
zboÏÀoval svého otce, nad‰eného
sokolského pracovníka, kter˘ vzdoroval
ponûmãovacím akcím místních nacistÛ
a skonãil v koncentráku. Maminka - jistû
i z obav o budoucnost svého syna (jehoÏ
otec byl ocejchován jako nepﬁítel ‘Tﬁetí
ﬁí‰e’) - Jana zapsala do nûmecké ‰koly a
nûmeck˘ch organizací. Po skonãení
války se JanÛv otec vrátil - s podlomen˘m
zdravím - z koncentraãního tábora a na
matku ãekal odsun do Nûmecka. Jan se
musel rozhodnout: buì zÛstat s otcem v
âSR nebo sdílet osud maminky. Jan se
rozhodl pro otce. Nevím, kdo v Kanadû
vûdûl o této fázi Janova Ïivota - já se o ní
dozvûdûl teprve z líãení jeho kamaráda z
dûtství, Franti‰ka Kadlece. Moc jsem
pﬁem˘‰lel, jak bolavé muselo b˘t Janovo
mládí, jaké bitvy spolu v jeho du‰i svádûly
dva citové svûty - a jak˘ ãlovûk z nûho
vyrostl! A pﬁem˘‰lel jsem o tom, jak hrÛznû
do osudÛ lidí Hitler zasáhl - nikdo ho
nepopsal vûrnûji neÏ Winston Churchill,
kter˘ ho bûhem války ãastoval epitety
jako “vandrák ze stoky” a “zrÛdn˘ pﬁízrak”
a po válce o jeho pﬁíchodu na svût napsal:
...otevﬁela se prázdnota a do té po chvíli
vstoupil ‰ílenec zuﬁivé geniality, schránka
a v˘raz nejvirulentnûj‰ích nenávistí, které
kdy rozÏíraly lidské srdce. O Janovû práci
v exilu pﬁeãetla anglickou pﬁedná‰ku
jednatelka kanadské Ïupy, Jarmila
Becka-Lee (uvedla, Ïe pouÏila poznámek
Josefa âermáka - o tomhle jsem se musel
zmínit, ponûvadÏ jinak by tento, jeden
nejãestnûj‰ích lidí, které znám, Ïádal

opravu). Znovu jsme se podivovali
rozsahu Janovy ãinnosti: zastával snad
kaÏdou funkci v torontské jednotû, v
kanadské Ïupû i v Sokolu v zahraniãí,
organizoval slety nejen v Kanadû, ale i v
Evropû (zvlá‰È památné jsou slety v
Curychu (o cury‰ském sletu, konaném v
ãervenci 1976, ‘Zpravodaj’, ãasopis
âechÛ a SlovákÛ ve ·v˘carsku, napsal:
Ïe se ho zúãastnily jednoty prakticky z
celého svûta: jednoty sdruÏené v
Americké obci sokolské, australské,
brazilské, kanadské; nejvíce v‰ak byly
zastoupeny jednoty evropské: Basilej,
Baden, Curych, Solothrn, Lucern a
Winterthur s poboãkami v St. Gallen a v
Thurgau. Cviãilo pﬁes 8000 sokolÛ a
sokolek...a slet shlédlo více neÏ 6000
divákÛ. Myslíme si, Ïe Ïádná jiná exilová
organizace, ba snad Ïádná jiná
organizace vÛbec by nedokázala ve své
reÏii, za své peníze, podporovaná pouze
nad‰ením jednotlivcÛ, dokázat podobné.)
Dlouhá léta redigoval (a z velké ãásti
psal) Sokolsk˘ Vûstník, jistû nejlep‰í
sokolsk˘ ãasopis, jak˘ v té dobû vycházel.
Poslední léta svého Ïivota vûnoval hlavnû
napsání sokolské ‘kroniky’ (jak svou knihu
naz˘val),
monumentálních
tﬁísvazkov˘ch dûjin (celkem 1822 stran)
Sokol: malé dûjiny velké my‰lenky. Po
mém soudu (a soudu mnoh˘ch) byl
nejvût‰ím Sokolem své generace. Na
sokolskou práci s Janem vzpomínaly i
sestry Radmila Locherová z Toronta a
sestra Otrubová z Kitcheneru. Vzpomínce
byla pﬁítomna Janova manÏelka, Vlasta,
která se v‰ech sletÛ zúãastnila (ãasto ve
funkci náãelnice a nûkdy i jako autorka
cviãení).
Mezi desítkami pﬁítomn˘ch jsme
zahlédli sestry a bratry z poboãky Jednoty
Toronto, Kitchener-Waterloo-Guelph:
sestru Otrubovou, ManÏely Kargrovy,
nem˘lím-li se i manÏele Kratochvílovy; z
Montrealu Mí‰u Fuchsovou, dr. Horného
a br. Vidláka.. A také mezi nás pﬁi‰la (ãi
spí‰ pﬁijela) se sv˘m synem vdova po
Václavu Troblovi, kter˘ v roce 1951 dal
pﬁíkaz, aby vlak (pozdûji znám˘ “jako
vlak svobody”, kter˘ normálnû zastavil
na ãesko-nûmecké hranici, se tentokrát
nezastavil, ale proletûl pﬁes nûmeckou
hranici. Paní Troblová letos, 29. ﬁíjna,
oslaví své sté narozeniny...
Druhá ãást programu byla radostnûj‰í
a myslím, Ïe Jan by z ní mûl radost. Vidûl
by ukázky cviãení sokolsk˘ch dûtí i tûch
vût‰ích, dorostencÛ i muÏÛ a Ïen.
Sokolská jednota Toronto má v˘borné
cviãitele a cviãitelky, Ivana âurillu, Ivo
Syptáka ml. a Ivo Syptáka st., náãelníka
Allena Dixona, Mary Anna Knibbe, Wendy
Malysak, Heather Cook a starostku Ïupy,
Annu Janou‰ovou. Dûti pﬁedvedly cviãení
na Ïínûnkách, ty nejmen‰í (za vedení
Ivana âurilly) ukázaly v‰ecko, co se za
rok nauãily, a s Wendy Malysakovou
pﬁedvedly “Cviãení hrou” na ãeskou
písniãku. Ti vût‰í, po cviãení na
Ïínûnkách, ukázali - se starostkou Ïupy
Annou Janou‰ovou - ãást prostn˘ch pro
V‰esokolsk˘ slet. Byla to radostná
podívaná. Ale nade v‰ím visel opar
smutku, Ïe s námi nebyl Jan…
***

9

Toronto

May 31, 2012

schopnûj‰í manÏelku). Také obnovila
mandát tûchto ãlenÛ na dal‰í období:
Libu‰e Peichl, Elenora Böhm, Dasha
Hubschmanová, Robert Tmej, Jarka
Juric, Josef Redek. Novû zvoleni byli:
Dagmar Benedik, Milly Sypták a Rosti
Brankovsk˘. Pﬁítomno bylo, fyzicky nebo
proxí, 50% v‰ech ãlenÛ. V˘znamn˘m
úspûchem minulého roku byla stabilizace
situace kolem restaurace na
Masaryktownu. Návrh na udûlení
absolutoria uãinil revizor Pavel Hartl.
Pﬁedseda Franti‰ek Jeãmen uvedl, Ïe
MMI obdrÏel dary z pozÛstalosti Vlasty
Scheybalové a manÏelÛ Trávníãkov˘ch.
Jejich rodinám byl poslán dûkovn˘ dopis.
Pﬁedsedovi Franti‰ku Jeãmenovi a
ãlenÛm ﬁeditelské rady pﬁejeme v pﬁí‰tím
období hodnû úspûchÛ a dobrou pohodu.
***

Tﬁikrát u sv. Pavla

Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburského vyznania sv. Pavla v
Torontu je domovem jedné z
nejaktivnûj‰ích krajansk˘ch organizací.
V období od 29. dubna do 12. kvûtna
2012 toto shromáÏdûní - vedle
bohosluÏeb - dokázalo, prostﬁednictvím
Klubu Martina Rázusa, dát dohromady
tﬁi hodnotné programy:
29. dubna koncert, na nûmÏ recitovala
Katarina Kozáková; v hudební ãásti
programu vystoupili Jolanta Bieniek
(housle), Andrej Pevn˘ (saxofon a klavír)
a Rev. Ladislav P. Kozák (fujara).
6.kvûtna: shromáÏdûní oslavilo svátek
matek a Milana Rastislava ·tefánika. V
programu vystoupili recitátoﬁi: Katarina
Kozáková (která program ﬁídila), Jarka
Malinãiková, Vûra Kohoutová a ·tefka
Bartalosová; hudebníci: Jolanta Bieniek
(housle), Andrej Pevn˘ (saxofon a klavír),
Rev. Ladislav P. Kozák (fujara).
12. kvûtna probíhala ve spoleãenském
sále kostela sv. Pavla (vãetnû v˘borného
poho‰tûní, pro které je kostel sv. Pavla stejnû jako katolick˘ kostel sv. Václava znám) pozoruhodná událost: uvedení
knihy “Slováci v Srbsku - z aspektu
kultury”. Autorkami knihy jsou Milina
Sklabinská a Katarína Mosnáková.
Uvedení knihy, která zaznamenává
v‰echny lokality, vesnice, mûsteãka a
mûsta, v kter˘ch Slováci Ïijí, a
encyklopedick˘m zpÛsobem zahrnuje
nejdÛleÏitûj‰í informace, minulost i
dne‰ek, v˘znam atd., se zúãastnila pouze
paní Sklabinská. Pﬁivítal ji i v‰echny
pﬁítomné (a na konec v‰em také
Klubu
podûkoval)
pﬁedseda
dolnozemsk˘ch Slovákov, Michal Pavlis.
Pastor kostela sv. Pavla, Rev. Ladislav
P. Kozák se pomodlil a uvítal novou
v˘znamnou publikaci. Práce, kterou
nevelká kongregace sv. Pavla na poli
náboÏenském i kulturním odvádí, si
zaslouÏí ná‰ respekt.

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

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

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

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

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

***

K recenzi Komedie omylÛ
- dvû omluvy

1. Omlouvám se Lence Novákové, Ïe jsem ji
obãas pojmenoval Lenkou Novotnou.
2. Omlouvám se ãtenáﬁÛm, Shakespearovi a
Prosperovi, Ïe jsem ten krásn˘ citát na konci
recenze, Ïe jsme ze stejné látky jako sny,
pﬁiﬁkl Hamletovi, zatímco Shakespeare (jak
Franti‰ek Jeãmen
mne upozornila kritická a vzdûlaná ãtenáﬁka)
ho vloÏil do úst Prosperovi v jiné nádherné
zÛstává pﬁedsedou
hﬁe, kterou nazval Tempest.
Valná hromada MMI konaná 29. dubna Jde to se mnou s kopce.

2012 obnovila mandát svého pﬁedsedy, (Poznámka redakce: I v recenzi na Komedii omylÛ
Franti‰ka Jeãmena - bylo to moudré se mÛÏe nûjak˘ ten omyl navíc objevit.)
rozhodnutí: sleduji dûní v Masarykovû
Torontskou dvoustranu pﬁipravil
ústavu pÛl století a nemyslím, Ïe ústav
Josef âermák
mûl lep‰ího pﬁedsedu a pﬁedseda
***

Kyla

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

Anniversary
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Osemdesiat rokov brata Jána PeÈkovského
PozrieÈ sa na Ïivot jubilanta, s úprimn˘m záujmom o ãloveka,
priateºa a brata, znamená vidieÈ ho pohºadom, ktor˘ aj on sám
na seba upiera. Ale zároveÀ je vtedy potrebné prijaÈ kritériá a
hodnoty, ktoré sú mu dôleÏité a rozhodujúce. Inak by sme mu
málo rozumeli. Len v nich a podºa nich sa totiÏ dajú odhaliÈ
podstatné skutoãnosti, ktoré sa oslávencovi stali motiváciou
aj cieºom Ïivota. Ba hybn˘m zdrojom pohybu ku cieºu, ktor˘
si jubilant urãil a vymedzil t˘m, Ïe mu podriadil iné, tieÏ ãasto
dôleÏité priority. Práve v situáciách rozhodovania,
uprednostÀovania sa verne predstaví v pravdivom svetle
kaÏd˘ sám. Najprv sebe a potom - in˘m. Spontánne, alebo
premyslene a chcene. V zmysle slov Písma - Evanjelia podºa
Luká‰ 6,43: Lebo niet dobrého stromu, ktor˘ by rodil zlé
ovocie, a zase niet planého stromu, ktor˘ by rodil dobré
ovocie .
Keì si pripomíname, ãi oslavujeme narodeniny blízkeho
ãloveka, prijímame tak jubilantovu sluÏobnosÈ a to skrze
hodnoty a plody, ktoré on priná‰a ºuìom a nimi Ïije... ão by
malo byÈ tieÏ pre nás napomenutím, ak˘msi nazretím do
ná‰ho Ïivota. Práve tak sa nám môÏe staÈ brat Ján PeÈkovsk˘
- ná‰ oslávenec v mnohom ohºade oslovením aj príkladom
pre ná‰ Ïivot. V tomto zmysle slova a ná‰ho uvaÏovania sú
nám zreteºné tri body, od ktor˘ch sa postupne roz‰irujú ìal‰ie
okruhy urãujúce Ïitie brata zborového predsedu Evanjelického
a. v. Slovenského cirkevného zboru sv. Pavla v Toronte Jána PeÈkovského.
Pozorne skúmajúc nájdeme v Ïivote jubilanta tieto tri
rozhodujúce oblasti. Blízke tomu, ako ich nachádzame v
BoÏom Slove. Prvá, rodinn˘ Ïivot- Józue 24,15b: Ja v‰ak a
môj dom budeme slúÏiÈ Hospodinovi; druhá, spoloãensk˘
Ïivot - 2 Timoteoa 1,12: ...viem, komu som uveril, a som
presvedãen˘ (som si ist˘), Ïe má moc zachovaÈ, ão mi bolo
zverené, aÏ do onoho dÀa, a tretia, osobn˘ Ïivot - Îalm 23,
1: Hospodin je môj pastier.
Je prirodzené, Ïe v urãitej etape Ïivota sa prederie do
popredia jedna, alebo druhá, ãi tretia oblasÈ. Av‰ak v súlade
zostávajúcich dvoch. Takto to oãakáva od nás aj ná‰ Pán JeÏi‰ Kristus, uãiac nás v evanjeliu podºa Jána 15,14 -16: Vy
ste moji priatelia, ak konáte, ão vám prikazujem; nenaz˘vam
vás viac sluhami, pretoÏe sluha nevie, ão robí jeho pán.
Nazval som vás priateºmi, pretoÏe v‰etko som vám oznámil,

ão som poãul od svojho Otca. Nie vy ste si mÀa vyvolili, ale ja
som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste ‰li a priná‰ali
ovocie a va‰e ovocie aby zostávalo, tak, aby vám Otec dal,
ãokoºvek by ste v mojom mene prosili od Neho.
Slová Józueho 24,15b: „ Ja v‰ak a môj dom budeme slúÏiÈ
Hospodinovi“ sú vyznaním a siln˘m motívom bez rozdielu
miesta a ãasu preb˘vania na zemi, ktoré platia rovnako v
kaÏdej situácii preÏívania svojej existencie manÏela, otca,
starého otca, svokra v rodinnom spoloãenstve. ·ir‰om a
uÏ‰om. ManÏelka Vera (rodená Kolarsk˘ ) a tri na Pána
JeÏi‰a Krista orientované deti - Vierka, Janka, Ivan so svojimi
najbliÏ‰ími a rodinou sú naplnením podstatn˘ch prianí kaÏdého
milujúceho a milovaného manÏela a otca. Svedectvom, Ïe
v‰etci spoloãne a aj kaÏd˘ osobitne slúÏia HOSPODINOVI na
tom mieste, ktoré im zveril Pán Boh. A radosÈ zo zaÈa Jima a
milovan˘ch vnukov - Christophera a Stevena je veríme,
bratovi Jankovi ak˘msi „bonusom“ (ãi odmenou), ktorá sa
hneì tak „kaÏdému od Pána nedostane“. V ich veºkej rodine
uÏ „ niekoºko rokov “ vedno kráãajú najstar‰í brat Ján, pán
profesor histórie so sestrami - Ankou a s jej manÏelom
Michalom Pavlisom a Zuzkou so svojim manÏelom Petrom
Skálom.
Je veºmi dôleÏité kaÏdému kresÈanovi spolu s Timoteom
vedieÈ v 1,12: ...viem, komu som uveril, a som presvedãen˘
(som si ist˘), Ïe má moc zachovaÈ, ão mi bolo zverené, aÏ do
onoho dÀa“ vyznáva brat predseda Ján PeÈkovsk˘ pri pohºade
na rodinu do ktorej patrí, i na zveren˘ mu do múdreho a
spravodlivého ‰afárenia cirkevn˘ zbor.
VedieÈ a rozumieÈ, komu som uveril a byÈ si v tom ist˘ je
urãite veºká v˘hoda, ba vyznamenanie od Pána. Je to prednosÈ
- konaÈ zmysluplne, nie len pre seba, ale aj pre spoloãenstvo,
ktoré právom oãakáva múdre a správne rozhodovanie. Doma,
uprostred svojich najbliÏ‰ích, alebo v prípade brata Janka na
mieste a vo funkcii zborového predsedu, treba dodaÈ
dlhoroãného predsedu Evanjelického a. v. cirkevného zboru.
Mnohé prospe‰né vedomosti pre túto ãinnosÈ získal na
Univerzite u Beogradu - Filozofski fakultet, kde ‰tudoval
históriu. Okrem poctivého uãenia sa v období svojich
‰tudentsk˘ch rokov, pracoval tieÏ na pôde svojich príbuzn˘ch
Dorãovskej rodiny a zároveÀ vyuãoval mlad˘ch ‰tudentov.
Pre úplnosÈ treba dodaÈ, Ïe po dvoch rokoch úspe‰ného
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‰túdia na fakulte Ïurnalistiky, a to pre nesúhlas so spôsobom
uplatÀovania mediálnych informácií a správ, ‰kolu opustil.
Hoci sa uÏ vtedy, v zaãiatkoch úspe‰ne uplatÀoval písaním
vo vojvodinskom slovenskom krajanskom ãasopise: Hlas
ºudu.
Rozpor s komunistick˘m spôsobom presadzovaním práv a
moci s jeho svedomím spôsobil, Ïe ãerstv˘ absolvent (v roku
1957) Belehradskej univerzity katedry Filozofie - histórie Ján
PeÈkovsk˘ dostal zloÏit˘mi cestami svoj diplom a to v Kanade.
Priniesol mu ho priateº. Do Toronta docestovala neúplná
rodina 14. februára 1958. Brat Ján PeÈkovsk˘ ako
niekoºkodÀoví manÏel, bez manÏelky. Zosobá‰il sa totiÏ
krátko pred odchodom 5. februára 1958 v Kulpíne s pani
uãiteºkou Verou Kolarsk˘. Jej sa podarilo prísÈ za manÏelom
aÏ po dlh˘ch ‰tyroch rokoch 15.júla 1962.
Poãas jeho „predsedovania“ sa v ním vedenom bratskosesterskom spoloãenstva udiali mnohé zmeny. Na poli ducha
i hmotn˘ch - materiálnych statkov. Spomeniem tie
najviditeºnej‰ie: zastre‰enie kostola a cirkevn˘ch budov, ich
vnútorné zmodernizovanie. Pod jeho vedením, a v spolupráci
s viacer˘mi ãlenmi zboru v súãasnej dobe opäÈ prebiehajú
rozsiahle práce, ktoré majú dôstojne zv˘razniÈ tohoroãnú
oslavu 70. v˘roãia vzniku Pánovho - ná‰ho Evanjelického a.
v. cirkevného zboru sv. Pavla v Toronte. V ‰irokom zábere
pracoval a po dnes pracuje vo viacer˘ch krajansk˘ch
organizáciách, spolkoch. Srdce mu pritom najsilnej‰ie bije
pre Klub Dolnozemsk˘ch Slovákov - Vojvodina.
„Hospodin je môj pastier “ Îalm 23, 1 je pravdepodobne
najãítanej‰ím, ale aj najcitovanej‰ím, zo v‰etk˘ch ostatn˘ch
Ïalmov. Jeho pravda - od vekov sa zmocÀuje kaÏdého na
HOSPODINA a Pána JeÏi‰a zameraného muÏa, ãi Ïenu. Je
preto krásne, keì jej korene prerastajú srdce ãloveka a v du‰i
zarodia plodmi pokoja a lásky. Ná‰ jubilant sa radí medzi
tak˘chto bratov a sestry.
Brat Ján PeÈkovsk˘ sa narodil 2.mája roku Pánovho 1932,
v Kulpíne, vo Vojvodine, v Juhoslávii, v národne uvedomelej
slovenskej rodine rodiãov Jána PeÈkovského a Anny
PeÈkovskej rodenej Dorãovej.
Do premnoh˘ch budúcich rokov v HOSPODINOV¯CH
poÏehnaniach pevného duchovného a telesného zdravia,
váÏen˘ a milovan˘ brat.
Rev. Ladislav Kozák
***

Chcete mít hezké,
upravené oboãí,
zv˘raznûné oãi linkami
nebo
jasnûj‰í oãi, zvût‰ené rty?

Permanentni makeup je to pravé!
Nic se vam nerozmaÏe vodou a vydrÏí to
tﬁi a pÛl roku.
Jedná se pigmentaci vpravenou
do kÛÏe (tetováni).
V‰e je s osvûdãen˘mi barvami
a anestetiky.
Mám 14 let praxi v tomto oboru.
Ceny se pohybují od 100-300 dolarÛ

Nyni je 50% SLEVA.
Nabízím rovnûÏ spolupráci v salonech.
Pracuji jako mobilní sluÏba
a pﬁijedu za vámi domÛ.

Telefón: 289/300-0472
www.hanamakeup.com ***
hanamakeup@hotmail.cz
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Lesk ãeského hokejového bronzu tentokrát zastínilo slovenské stﬁíbro
Nad Tatrou sa bl˘ská!
Tím nemáme na mysli jen úvodní slova
slovenské státní hymny, pﬁesnû tak to
totiÏ vypadalo nad slovensk˘m
hokejov˘m nebem. PﬁipomeÀme v‰ak,
Ïe dûji‰tûm leto‰ního hokejového
mistrovství svûta byly jak Helsinky, tak
Stockholm, tedy vÛbec poprvé se hrálo
ve dvou zemích souãasnû a závûreãné
boje se uskuteãnily ve známé helsinské
Hartwall Arenû. V ní v‰ak dirigentem
slovensk˘ch hromÛ a bleskÛ byl ãesk˘
dirigent a v˘sledkem této dramatické
skladby ãesk˘ hokejov˘ kolaps.
Pohádkovû v‰ak nezaãala, protoÏe na
úvod v Helsinkách, kde Slováci na rozdíl
od âechÛ absolvovali cel˘ turnaj, pﬁi‰ly
jejich prohry s Kanadou 2:3 a s Finskem
0:1. Sice jen tûsné, ale Ïádn˘ bodov˘
zisk po dvou zápasech... Moc dÛleÏitá
v‰ak byla hned následující tvrdû vydﬁená
v˘hra nad USA 4:2, po níÏ se sloven‰tí
Jáno‰íci
rozjeli.
Vítûzství
s
Kazachstánem 4:2, s Bûloruskem 5:1,
se ·v˘carskem 1:0 i s Francií 5:4 je
posunula do ãtvrtfinále, kde proti nim
stála favorizovaná Kanada. JenÏe uÏ po
jedenácti minutách zásluhou Kopeckého
a ·atana ‰li do vedení 2:0. KdyÏ ale v
závûru druhé tﬁetiny zámoﬁ‰tí hokejisté
otoãili skóre na 3:2 v jejich prospûch a
byli úspû‰nûj‰í v naprosté vût‰inû
osobních soubojÛ, zdálo se, Ïe si
slovensk˘ celek bude balit kufry domÛ.
Av‰ak kdyÏ se kymácel pod nejvût‰ím
tlakem protivníka, pﬁi‰ly bleskurychlé
protiútoky zakonãené Bartoviãem a
Handzu‰em. Navíc hrub˘m a
nepochopiteln˘m faulem na Miku‰e, za
kter˘ dostal trest na pût minut plus do
konce utkání, SlovákÛm je‰tû nahrál ke
koneãnému vítûzství 4:3 neukáznûn˘
kanadsk˘ kapitán Getzlaf.
VÛjtkova odveta Hadamczikovi
Právû ten den slavil pûta‰edesáté
narozeniny Vladimír VÛjtek a hlavou se
mu honil cel˘ Ïivot. Tﬁeba Ïe na
mistrovství svûta 1997 právû v Helsinkách
zrovna Kanaìané krvelaãn˘m zákrokem
vyﬁadili ze závûreãn˘ch bojÛ jeho syna,
kter˘ tehdy byl v Ïivotní formû a vedl
kanadské bodování nejproduktivnûj‰ích
hráãÛ. Nebo Ïe se v roce 2005 ucházel o
funkci ãeského reprezentaãního trenéra
a o jedin˘ hlas volbu prohrál s Aloisem
Hadamczikem... A také uÏ se pﬁipravoval
na dal‰í souboj s Hadamczikem, ov‰em
tentokrát v podobû semifinálového utkání
Slovensko - âeská republika, které pro
obãany obou zemí pﬁedstavovalo vysok˘
náboj i ohromnou prestiÏ. A taktika? Co
nejlépe zabezpeãená obrana s rychl˘mi
v˘pady.
Neuvûﬁitelná bilance ·atana
Hrdinou tohoto pﬁedstavení se stal
útoãník, pﬁed nímÏ se klaní hokejová
historie. VÏdyÈ Slovensko reprezentoval
na ãtyﬁech zimních olympijsk˘ch hrách,
deseti mistrovstvích svûta skupiny A a
navíc po jednom skupiny B i C!!! Ano,
Miroslav ·atan. Nejdﬁíve z levé strany a
témûﬁ z roku kluzi‰tû dokonale zaskoãil
ãeského gólmana Kováﬁe. KdyÏ potom
Plekanec z buly vrátil Frolíkovi, kter˘
vyrovnal, ·atan odpovûdûl ve
slovenském oslabení a stejn˘m
zpÛsobem pﬁi hﬁe pût proti pûti zavr‰il
senzaãní v˘hru Slovenska nad âeskou
republikou 3:1 je‰tû Hudáãek. Spokojen˘
sedmatﬁicetilet˘ Miroslav ·atan se

svûﬁoval: “Jako bych omládl o deset let,
tak jsem byl rychl˘...” A obrovit˘, 205
centimetrÛ mûﬁící obránce Zdeno Chára,
kter˘ se loni v barvách Bostonu Bruins
stal vítûzem Stanleyova poháru, dodával:
“To bylo ﬁeãí, Ïe trpíme ãesk˘m
komplexem. Moc si tenhle úspûch
uÏíváme a aÈ si ho uÏijí také lidi v na‰í
zemi pod Tatrami.”
âeskoslovenská hokejová ‰kola?
Velmi ‰Èastn˘ trenér VÛjtek vysvûtloval:
“Podaﬁilo se nám zmûnit cel˘ herní
systém. Je to nûco jako b˘valá a stará
‰kola ãeskoslovenského hokeje. Hráãi
tomu uvûﬁili a proto se nám tolik daﬁilo.”
Na obrovském slovenském úspûchu uÏ
nic nezmûnila ani finálová prohra s
Ruskem 2:6, v níÏ v‰ak poãáteãní jiskru
nadûje vykﬁesal vedoucím gólem hned
po ‰esta‰edesáti vteﬁinách právû Chára,
kter˘ se trefil ukázkovou bombou od
modré ãáry. Pak uÏ ale soupeﬁ pﬁedãil
muÏstvo Slovenska po v‰ech stránkách,
pﬁesto v‰ak oslavy stﬁíbrn˘ch medailí
nejen v Bratislavû, ale i v dal‰ích
slovensk˘ch mûstech propukly naplno.
Mimochodem nejlep‰ím brankáﬁem
leto‰ního ‰ampionátu byl vyhlá‰en aÏ
donedávna je‰tû dost neznám˘ Ján Laco,
kter˘ poslední sezónu odchytal v ruské,
pﬁesnûji ﬁeãeno Kontinentální hokejové
lize, za Lev Poprad. A v t˘mu hvûzd
nemohl chybût ani obránce Zdeno Chára.
On spoleãnû s Miroslavem ·atanem a
Michalem Handzu‰em jsou posledními
tﬁemi mu‰ket˘ry v leto‰ním stﬁíbrném
celku, kteﬁí pﬁed deseti lety ve ·védsku
vybojovali pro Slovensko nezapomenuteln˘ titul mistrÛ svûta.
Jen Plekanec vyãníval
âesk˘ hokej stál v Helsinkách “jen” o
jeden medailov˘ stupínek níÏe, ale právû
v tûch uvozovkách tkví, jak se krásnou
ãe‰tinou ﬁíká jádro pudla. Ale vezmûme
to postupnû. KdyÏ ‰ampionát zaãínal,
experti muÏstvu âeské republiky pﬁíli‰
nadûjí nedávali. Snad aÏ na Plekance z
Montrealu Canadiens Ïádné v˘znamnûj‰í
eso z kanadsko-americké ligy NHL ve
sv˘ch ﬁadách nemûlo. Pﬁedev‰ím chybûli
oba vynikající brankáﬁi z posledních dvou
mistrovstvích svûta. Vokoun, kter˘
vychytal ãeské zlato v Kölnu 2010
(mimochodem pﬁedtím i ve Vídni 2005) a
Pavelec bronz v Bratislavû 2011. K t˘mu
nepﬁipojil ani veterán a nejvût‰í legenda
ãeského hokeje Jaromír Jágr, jehoÏ celek
Philadelphia Flyers vypadl z bojÛ o
StanleyÛv pohár. Navíc âe‰i
nedisponovali Ïádn˘m z obráncÛ
hrajících NHL...
EratÛv pﬁílet pomohl
A ani v˘kony ve dvou dÛleÏit˘ch
stﬁetnutích skupiny ve Stockholmu,
vût‰ímu optimismu nenasvûdãovaly. Se
·védskem prohráli 1:4 a s Ruskem 0:2.
Pﬁitom trenér Alois Hadamczik musel
ﬁe‰it klíãovou otázku stávajících brankáﬁÛ.
Zatímco pﬁed zahájením turnaje byl
papírovou jedniãkou ·tûpánek z
Petrohradu, tuhle dÛvûru ponûkud
neãekanû dostal ãeskobudûjovick˘ Kováﬁ
a nutno zdÛraznit, Ïe ji sv˘mi spolehliv˘mi
zákroky potvrzoval. Posilou se po ãtyﬁech
utkáních stal útoãník Nashvillu Predators
Erat a hra Hadamczikov˘ch svûﬁencÛ ‰la
oãividnû nahoru. Zb˘vající v˘sledky ve
skupinû, jak ‰ly postupnû? S Dánskem
2:0, Norskem 4:3, Loty‰skem 3:1, Itálií

6:0 a Nûmeckem 8:1. Herní projev sice
nebyl tak kreativní jako pﬁed rokem pﬁi
‰ampionátu v Bratislavû, za to postupnû
nabíral pﬁesn˘ systém i disciplinovanost.
Tvrd˘ úder Michálka
Ale i tak do ãtvrtfinále, které je‰tû vidûlo
stockholmské publikum, âe‰i nastupovali
proti ·védÛm v roli outsiderÛ. Av‰ak jejich
forma v tomto stﬁetnutí mezi osmi
nejlep‰ími, o nûmÏ se tvrdí, Ïe je
nejdÛleÏitûj‰í z celého mistrovství,
kulminovala. Zaskoãili domácí Tre
Kronor, jejichÏ barvy hájilo ‰estnáct
hokejistÛ z NHL, skvûl˘m napadáním,
ale zároveÀ aktivitou a nepﬁízniv˘ stav
0:1 góly Nedvûda, Novotného i Erata
zmûnili na 3:1! ·védÛm se podaﬁilo
srovnat na 3:3 a kdyÏ uÏ slavná Globe
Arena ãekala prodlouÏení, v rohu hﬁi‰tû
se puku po ‰védské chybû zmocnil Milan
Michálek a devûtadvacet sekund pﬁed
závûreãn˘m klaksonem poslal pomûrem
4:3 âechy do semifinále, v coÏ vûﬁil
málokdo...
·védové koneãnû na kolenou
O to neãekanûj‰ího, Ïe v pﬁedchozích
‰esti letech organizovan˘ ‰védsk˘ val,
zejména ve stﬁedním pásmu, v
nejv˘znamnûj‰ích soutûÏích zastavil
ãeskou snahu pûtkrát. V semifinále
zimních olympijsk˘ch her 2006 v Turínu,
ve finále mistrovství svûta 2006 v Rize,
ve ãtvrtfinále mistrovství svûta 2008 v
Quebecu, ve ãtvrtfinále mistrovství svûta
2009 v Bernu i v semifinále mistrovství
svûta 2011 v Bratislavû. Zatímco v Bernu
u toho jako reprezentaãní kouã byl
Vladimír RÛÏiãka, ve zb˘vajících ãtyﬁech
si to odskákal Alois Hadamczik, kter˘
tentokrát koneãnû cítil satisfakci: “UÏ jsem
·védÛ mûl plné zuby a to, Ïe se nám je
podaﬁilo vyﬁadit, nám teì otevírá lákavou
cestu. V ãeském táboﬁe opravdu panovalo
pﬁesvûdãení, Ïe pro semifinále, k nûmuÏ
se t˘m ze Stockholmu pﬁesouval do
Helsinek, jsou Slováci nejpﬁijatelnûj‰ím
soupeﬁem, jak˘ mÛÏe b˘t. A je tﬁeba
poznamenat, Ïe ne‰lo o Ïádné pﬁehnané
sebevûdomí, n˘brÏ o pragmatické
hodnocení momentální situace.
Mûl chytat ·tûpánek?
V ãem tedy byl problém? “Dopustili jsme
se tﬁí velk˘ch individuálních chyb,”
zdÛraznil trenér Hadamczik a následnû
je rozebral. O co tedy ‰lo? Úvodní a velmi
dÛleÏit˘ ·atanÛv gól pustil Kováﬁ z
neuvûﬁitelnû ostrého úhlu. Druh˘
slovensk˘ úder po ãeském vyrovnání a
navíc pﬁi vlastní pﬁesilovce pﬁi‰el po
‰patné Plekancovû rozehrávce, kdyÏ
·atan ujel na ãeskou branku zcela sám.
Kapitán ãeského t˘mu Tomá‰ Plekanec
k tomu chlapsky pﬁiznal: “Moje chyba
rozhodla zápas!” Tﬁetí slovenskou branku
pﬁidal znovu po brejku Hudáãek a stejnû
jako pﬁedtím ·atan kliãkou do bekhendu.
Hadamczik se v této souvislosti nechal
sly‰et: “Pﬁed utkáním jsem pﬁem˘‰lel o
tom, Ïe bych do branky mûl postavit
·tûpánka, ale bohuÏel jsem to neudûlal...”
Podle na‰eho názoru Kováﬁ pﬁi prvním
gólu chyboval, ov‰em za dal‰í dva vinu
nenese. VÏdyÈ padly po samostatn˘ch
nájezdech, byÈ jako pﬁes kopírák a navíc
v pﬁedchozích utkáních Kováﬁ ãeské
muÏstvo podrÏel. Reprezentaãní kouã
rovnûÏ upozornil: “Ve druhé tﬁetinû jsme
hráli pouze na jednu branku, ale pﬁitom
se nám podaﬁilo skórovat jen jednou.”

Dal‰í nepﬁíjemností bylo, Ïe uÏ v 9. minutû
se po zákroku Hudáãka zranil Erat a
ãeská útoãná síla tím hodnû ochabla.
Medaile tﬁikrát po sobû!
V posledním duelu o tﬁetí místo âe‰i po
pﬁesn˘ch trefách PrÛchy, Novotného a
Krejãího zdolali Finy 3:2. Je tedy bronzová
medaile útûchou nebo úspûchem? O tom,
jak moc se finále zdálo b˘t blízko, uÏ ﬁeã.
Leã skuteãnost, Ïe po pﬁedloÀském zlatu
z Kölnu a loÀském stﬁíbru z Bratislavy je
âeská republika jedinou zemí, která má
ze v‰ech tﬁech posledních ‰ampionátÛ
medaili, urãitû znaãkou pﬁedstavuje
vysoké kvality. Jak porovnává tﬁetí místa
z Bratislavy a Helsinek jeden z
nejzku‰enûj‰ích ãesk˘ch útoãníkÛ Petr
PrÛcha? “Toho leto‰ního si cením urãitû
víc. Pﬁed rokem nám v podstatû v‰echno
vycházelo, zatímco teì jsme do toho
museli dát mnohem víc bojovnosti a
dﬁiny.” Za zmínku stojí i velk˘ pﬁíbûh uÏ
ãtyﬁicetiletého Petra Nedvûda, kter˘ tvrdí:
“Je to krásn˘ pocit mít medaili na svém
prvním a zﬁejmû i posledním mistrovství
svûta, které jsem odehrál. V jeho sbírce
se v‰ak tﬁpytí i stﬁíbrná medaile ze zimních
olympijsk˘ch her, kterou v‰ak vybojoval
uÏ pﬁed osmnácti lety na zimních
olympijsk˘ch hrách 1994 v Lillehammeru,
kde ale jako obãan Kanady reprezentoval
zemi javorov˘ch listÛ...
Proã to RusÛm fungovalo?
Nic naplat, Rusové letos byli prav˘mi a
zaslouÏen˘mi ‰ampióny. Mimochodem
jako jediní dokázali porazit oba t˘my
poﬁádajících zemí a navíc zcela
pﬁesvûdãivû, ve Stockholmu ·védsko 7:3
a v Helsinkách Finsko 6:2. Právû v tomto
semifinálovém stﬁetnutí proti FinÛm v
helsinské Hartwall Arenû, které skonãila
na vlas stejn˘m v˘sledkem jako o den
pozdûji finále se Slováky, pﬁedvedli
brilantní hokej pln˘ rychlosti a strojové
kombinace jako kdysi v nejslavnûj‰ích
dobách sborná Sovûtského svazu, kterou
co by hráã zaÏil souãasn˘ trenér Zinatulja
Biljaletdinov. Pﬁitom nejvíce záﬁilo trio
superhvûzd NHL - Jevgenij Malkin z
Pittsburghu Penguins, kter˘ se s jedenácti
góly stal nejlep‰ím stﬁelcem ‰ampionátu,
Alexandr Oveãkin z Washingtonu
Capitals a Pavel Dacjuk z Detroitu Red
Wings. Oveãkin neváhal pﬁiletût ze zámoﬁí
a posílit své spoluhráãe na poslední tﬁi
zápasy a v‰echny souãástky povûstné
rudé ma‰iny do sebe v˘bornû zapadly.
ByÈ zasvûcení tvrdili, Ïe to takhle mohlo
fungovat pouze proto, Ïe rivalové Malkin
s Oveãkinem nenastupovali ve stejné
útoãné ﬁadû... A na závûr je‰tû jeden
pozoruhodn˘ fakt. Ani tentokrát se z
prvenství neradovalo domácí muÏstvo,
byÈ Finové obhajovali loÀsk˘ titul z
Bratislavy. Je to neuvûﬁitelné, ale
naposledy se to podaﬁilo uÏ pﬁed
‰estadvaceti lety Sovûtskému svazu na
svûtovém ‰ampionátu 1986 v Moskvû...
Závûreãné v˘sledky - ãtvrtfinále:
Slovensko - Kanada 4:3, Rusko - Norsko
5:2, Finsko - USA 3:2, âeská republika ·védsko 4:3.
Semifinále: Rusko - Finsko 6:2,
Slovensko - âeská republika 3:1.
O 3. místo: âeská republika - Finsko
3:2.
Finále: Rusko - Slovensko 6:2.
JAROSLAV KIRCHNER, Helsinky
***

Soccer
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Liberec mistrem Plzni chybûly centimetry
Poslední dvû kola rozhodla o vítûzi ligy,
O druhém sestupujícím rozhodlo jiÏ 29.
kolo. Po ÏiÏkovské Viktorce jsou to praÏ‰tí
Bohemians, kteﬁí mûli skvûl˘ nástup do
sezóny, ale zbabrali jaro a po remíze 0:0
s Teplicemi nemûli jiÏ v posledním kole
‰anci. Ostrava si naopak vítûzstvím 3:0
nad Slavií zajistila úãast v pﬁí‰tím roãníku.
Hradec pokraãoval v matn˘ch v˘konech
a prohrál s Olomoucí 1:2, zatímco PlzeÀ
vykﬁesala nadûji na titul v utkání s
Pﬁíbramí, kterou rozdrtila 5:0. Slovácko
si poradilo se sestupujícím ÎiÏkovem 2:1,
Budûjovice zdolaly Mladou Boleslav 1:0.
V severoãeském derby nakonec vyhrál
Liberec v Jablonci 2:0. Zatímco v

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.9.satellite1-416.com
www.9.zpravy.ca
www.9.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

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

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
27. 5. 2012 v 11:00

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
21. 6. 2012
Uzávûrka: 13. 6. 2012

May 31, 2012

praÏském derby pﬁisla Sparta definitivnû
o nadûji na titul s Duklou po remíze 1:1.
V posledním 30. kole byla jediná otázka,
kdo získá mistrovsk˘ titul a náhoda nebo
spí‰e ﬁeãeno los chtûl, aby se v pﬁímém
souboji setkaly Liberec s Plzní. V pﬁípadû
vítûzství ZápadoãechÛ by se mistrovsk˘
titul vrátil do Plznû. Liberci staãila remíza
k získání titulu a tomu podﬁídil zpÛsob
své hry. Pﬁes velk˘ tlak hostující Viktorky,
která nastﬁelila dvû tyãe se nakonec
domácím podaﬁilo uhrát bezbrankovou
remízu. Sparta, která porazila Budûjovice
3:0, skonãila tﬁetí. V posledním
vr‰ovickém ligovém derby na del‰í dobu
porazila Slavia díky lep‰ímu v˘konu v
závûru sestupující Bohemians 3:1.
Ostatní v˘sledky: Olomouc-Dukla 2:1,
Ml. Boleslav-Jablonec 3:0, TepliceOstrava 1:1, Pﬁíbram-Slovácko 0:4
ÎiÏkov-Hradec 1:1.
***
CorgoÀ liga
1. Îilina
2. Trnava
3. Slovan
4. Senica
5. Trenãín
6. RuÏomberok
7. Moravce
8. Nitra
9. Bystrica
10. Pre‰ov
11. Ko‰ice
12. D. Streda

33
33
32
33
33
33
33
33
33
32
33
33

19
19
16
15
12
11
11
9
9
7
6
5

10
8
11
12
12
11
8
12
9
11
11
1

4
6
5
6
9
11
14
12
15
14
16
27

52:27
44:22
47:33
47:23
51:49
39:34
34:43
33:39
37:47
24:34
25:40
21:63

67
65
59
57
48
44
41
39
36
32
29
16

CorgoÀ liga
31. kolo: Dunajská Streda-Slovan Bratislava
2:3 (0:0), MFK Ko‰ice-Tatran Pre‰ov 0:0, FC
Nitra-FK Senica 1:0 (1:0), FC Zlaté MoravceSpartak Trnava 0:2 (0:0), Banská BystricaAS Trenãín 1:2 (1:0), MFK RuÏomberok-M·K
Îilina 0:1 (0:1).
32. kolo: Spartak Trnava-MFK RuÏomberok
3:0 (2:0), M·K Îilina-FC Nitra 2:0 (2:0), FK
Senica-Dunajská Streda 5:1 (3:1), Slovan
Bratislava-MFK Ko‰ice 1:1 (0:0), AS TrenãínTatran Pre‰ov 2:0 (2:0), Banská Bystrica-FC
Zlaté Moravce 0:0.
33. kolo: MFK RuÏomberok-Banská Bystrica
2:0 (1:0), Dunajská Streda-M·K Îilina 0:2
(0:0), MFK Ko‰ice-FK Senica 0:0, FC NitraSpartak Trnava 0:2 (0:1), FC Zlaté MoravceAS Trenãín 2:3 (2:0), Tatran Pre‰ov-Slovan
Bratislava 2:1 (0:1).

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

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

20 6 4 68:29
20 4 6 51:25
19 6 5 66:33
15 5 10 49:34
12 10 8 36:30
11 9 10 42:35
12 5 13 29:32
11 7 12 54:43
11 6 13 44:56
9 8 13 30:51
11 10 9 42:38
8 10 12 28:34
8 7 15 22:38
7 7 16 31:48
6 6 18 20:54
5 4 21 23:55

66
64
63
50
46
42
41
40
39
35
34
34
31
28
24
19

âesko - Izrael 2:1
âeská fotbalová reprezentace v pﬁedposledním
testu pﬁed blíÏícím se mistrovstvím Evropy v Polsku
a na Ukrajinû v sobotu veãer v rakouském Hartbergu
porazila gólem Davida Lafaty v nastaveném ãase
2:1 Izrael. T˘m Michala Bílka nastoupil po t˘denním
soustﬁedûní v rakouském Bad Waltersdorfu bez
pûti hráãÛ tradiãní základní sestavy. Na tribunû byli
âech, Kadlec, Pla‰il, Rezek a Rosick˘.
Branky: 17. Baro‰ z pen., 90.(+2) Lafata - 45.
Shechter. Rozhodãí: Trutz - Chládek, Brendza
(v‰ichni Slovensko). Bez Ïlut˘ch karet. DivákÛ:
3400. Poloãas: 1:1.
âesko: Drobn˘ - Rajtoral (46. Gebre Selassie),
Hubník, Sivok (46. Such˘), Pudil (79. Limbersk˘) Hübschman, Jiráãek (65. Darida) - PetrÏela (65.
Lafata), Koláﬁ, Pilaﬁ - Baro‰ (46. Necid).
Sport cz

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

