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Dopoledne na konzulátu - i senátoﬁi se nûkdy zapotí
Bylo to jako z nûjakého Formanova filmu.
Venku 38°C a krajané, pracovníci konzulátu
a velvyslanectví spolu s delegací senátu
vãele s pﬁedsedou stálé komise senátu pro
krajany Ïijící v zahraniãí Tomá‰em
Grulichem, senátorem Pavlem âáslavou,
senátorkou Alenou Poláãkovou a tajemnicí
Marií ·rámkovou míﬁí do patnáctého patra
budovy na rohu Bloor a Yonge v Torontu.
Na ‰tûstí za dveﬁmi je ãekala pûknû
vychlazená místnost, káva a studená voda,
která byla v tomto poãasí k nezaplacení.
Trochu vadilo, Ïe delegace byla
jednobarevná, ãili modrá, sloÏená z ãlenÛ
ODS. Nebyli jsme proto svûdky nûjaké
bouﬁlivé diskuse. Setkání zahájil generální
konzul Vladimír Ruml a velvyslanec Karel
Îebrakovsk˘ vzpomnûl na Evu Seilerovou,
která zemﬁela koncem minulého mûsíce ve
Winnipegu. dále uvítal hosty a ti se nám
pﬁedstavili a sdûlili, proã mají zájem o práci
s krajany. Alena Poláãková zdÛraznila, Ïe je
z generace, která byla postiÏena odchodem
ﬁady pﬁátel a to ji pﬁimûlo k tomu, Ïe se
zaãala zajímat o Ïivot krajanÛ. Senátor
Grulich shrnul problematiku do nûkolika
bodÛ:
1. Je to Ïádost o zru‰ení KSâ. Zákaz KSâ
vláda podporuje, ale právnû je to
neprÛchodné.
Dovolím si zde komentáﬁ, Ïe jsem
nepﬁítelem jak˘chkoliv politick˘ch zákazÛ,
protoÏe ty mohou fungovat pouze doãasnû.
Spí‰e mnû vadí vytváﬁení nostalgie po
star˘ch dobr˘ch ãasech, komunistické

Z návštěvy senátorů v Torontu: Pavel Čáslava, Alena Poláčková, Tomáš Grulich, velvyslanec Karel
Žebrakovský a gen. konzul Vladimír Ruml

seriály a jejich promítání v televizi. Vytváﬁí se
tak nepravdiv˘ obraz doby. DÛleÏitá je
podpora lidem, kteﬁí proti komunistickému
reÏimu bojují napﬁíklad v âínû. RovnûÏ je i
dÛleÏité pﬁipomínat si nacistickou okupaci,
coÏ se letos stalo pﬁipomínkou Lidic a
heydrichiády.
2. Problém restitucí, kter˘ se hlavnû t˘ká
ãesk˘ch obãanÛ v USA, kteﬁí ztratili obãanství
a restituce byly vázány právû na ãeské
obãanství.

3. Zemûdûlsk˘ majetek a vlastnictví pÛdy.
Zde se naráÏelo hlavnû na druÏstevní
pozemky.
4. U korespondenãní volby je proti hlavnû
sociální demokracie. Místopﬁedseda strany
Jiﬁí Dienstbier mlad‰í tvrdí, Ïe by mohlo dojít
k zneuÏití, ale v souãasnosti je novela
pﬁipravena a mohla by b˘t pﬁijata pﬁed
podzimními volbami do senátu.
5. Oãekává se i zmûna v zákonû o dvojím
obãanstvím. ProtoÏe pﬁi souãasném

uplatÀování zákona âeská republika ztrácí
ãást obyvatelstva, která nabyla zku‰enosti v
zahraniãí. Zákon neodpovídá situaci v
diaspoﬁe.
V diskusi pak Josef âermák zmínil problém,
Ïe âeská televize má k dispozici program o
âe‰ích a Slovácích v Kanadû. Zatímco
slovenská televize jiÏ podobnou verzi
odvysílala, ãeská nikoliv. TûÏko v‰ak mÛÏe
vláda nebo parlament nakazovat
veﬁejnoprávní televizi, co má vysílat a co ne.
V dal‰í diskusi se hovoﬁilo o ‰kolství a v˘uce
ãeského jazyka v zahraniãí. Situace je
odli‰ná v rÛzn˘ch zemích. V ekonomicky
vyspûlej‰ích krajinách mohou dûti jezdit na
prázdniny k pﬁíbuzn˘m, zatímco tﬁeba z
v˘chodní Evropy je to nároãnûj‰í. Také je
rozdíl mezi dûtmi v JiÏní Americe a napﬁíklad
ve Spojen˘ch státech a v Kanadû, jak
pﬁipomnûla senátorka Alena Poláãková.
Unikátem je Torontská univerzita, která
ãe‰tinu vyuãuje. Ministerstvo zahraniãí v‰ak
také zﬁizuje kurzy ãe‰tiny v Dobru‰ce.
DÛleÏité by bylo vytvoﬁit oddûlení pro migraci,
které by ﬁe‰ilo souãasnû problém emigrace
i imigrace.
Jak jiÏ jsem se zmínil, ‰koda, Ïe delegace
byla právû jednobarevná, takÏe nemohlo
dojít k v˘mûnû názorÛ mezi jednotliv˘mi
úãastníky a pokud jsou nûjaké problémy, je
to díky té druhé stranû, která bohuÏel v
Torontu na setkání nebyla. Pﬁesto právû
dobﬁe víme, Ïe v otázce dvojího obãanství to
byla ODS v ãele s prezidentem Klausem,
která dvojí obãanství odmítala. VÏdyÈ to byl
Václav Klaus, kter˘ v Torontu geniálnû
srovnal otázku obãanství s tûhotenstvím a
nutno pﬁipomenout, Ïe mu krajané na
Masaryktownu zatleskali. Pokud by se za
pÛsobení souãasné vlády alespoÀ tento
zákon zmûnil a pﬁispûla k tomu torontská
náv‰tûva, pak cesta na konzulát, byÈ s
vyplazen˘m jazykem, mûla smysl.
Ale‰ Bﬁezina
***
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8 Clarence Square, Toronto
Otvoreno: Streda 15:00-17:00
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E-mail: info@slovakhouse.org
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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:
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, email mkhassler@yahoo.com

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

E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

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

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

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

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

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

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

Tel.: 416-439-0792
Satellite 1-416
jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ
slouÏí vzájemnému pochopení a porozumûní.
Na‰im úkolem není ﬁíkat ãtenáﬁi, co si má myslet,
ale pﬁedat mu informace,
z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pﬁebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude
poru‰ena rovnováha, která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané
a autor zodpovídá za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.
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Vzpomínka
na Stanislava Reini‰e
Z Wikipedie se dovídáme, Ïe se Stanislav
Reini‰ narodil v Nitﬁe v roce 1931 a v roce
1957 vystudoval Fakultu v‰eobecného
lékaﬁství v Praze. V letech 1961-1966
pÛsobil jako odborn˘ pracovník na této
fakultû, odkud odchází pracovat na
univerzitu v Ghanû, kde je do roku 1970.
Následují tﬁi roky postdoktorského pobytu v
Torontu a od roku 1973 do roku 1998 je
ﬁádn˘m profesorem univerzity ve Waterloo.
Od 90. let pﬁedná‰el fyziologii na 3. lékaﬁské
fakultû Univerzity Karlovy. Proslavil se
hlavnû pracemi v oboru neuropsychologie.
Zemﬁel 7. ãervence leto‰ního roku v
Kitcheneru.
Pﬁispíval do konkurenãního Nového
domova, takÏe jeho ãtenáﬁÛm byl lépe znám
neÏ mnû. Pﬁesto v na‰em vztahu náleÏí
Standovi jeden primát. Byl to první âech v
Kanadû, kterého jsem potkal. âekal na
mne 22. ﬁíjna 1980 odpoledne na
torontském leti‰ti jako zástupce âSSK,
organizace která mne sponzorovala. Spolu
s ním tam byl i zástupce Amnesty
International, kterého Stanislav Reini‰
poslal domÛ s tím, Ïe se o mne postará a
mnû pak stroze oznámil, Ïe pojedu s ním
do Kitcheneru, coÏ je asi 100 km od Toronta.
JelikoÏ jsem pﬁed tím sly‰el o Kitcheneru
pouze o klubu Kitchener-Waterloo
Dutchmen, bylo to pro mne pﬁekvapení.
Navíc pﬁíslu‰níci Stb si pﬁed odjezdem ze
mne jízlivû dûlali srandu, Ïe mne v Torontu
bude ãekat agent, kter˘ mne vyÏdímá jako
citron a odhodí. PﬁestoÏe jsem jim nevûﬁil,
nechápal jsem, proã mám jet do Kitcheneru
a ke v‰emu tento ry‰av˘ muÏ s fousy dodal:
„Máme tam televizi, natoãíme s vámi
interview.“ Cestou jsme toho mnoho
nenamluvili.
V Praze mnû hoﬁel je‰tû vajgl na leti‰ti a uÏ
jsme se ‰inuli po 401 mezi dálniãními
propletenci nûkam do polí. Tak jsem navrhl,
Ïe bychom mohli skoãit do hospody. To
jsem netu‰il, Ïe v Kanadû u dálnice mnoho
hospod není. Zastavili jsme tedy na CocaColu v Macdonaldu. V podveãer jsme
dorazili do domku na Ascot Place ve
Waterloo, kde Reini‰ovi bydleli. Za dveﬁmi
jiÏ ãekala paní Milada s veãeﬁí. Pak se za‰lo
dolÛ do basementu, kde bylo mnoÏství
rÛzn˘ch dobrot a v televizi dávali mnû
neznámou hru baseball, kterou jsem vidûl
hrát pouze jednou na Slavii, kdyÏ tam hráli
na ‰kváﬁe ameriãtí diplomaté.
První veãer na kanadské pÛdû dopadl
dobﬁe. Pomalu zmizely zábrany, ale byl
jsem pﬁíli‰ unaven, abych se pou‰tûl do
politick˘ch spekulací. Navíc bylo pﬁed
americk˘mi volbami, a jak jsem pozdûji
zjistil, zde v souboji Reagan-Carter na
exulanty platila Reaganova rétorika a já
jsem spí‰ sázel na CarterÛv dÛraz na lidská
práva. První veãer jsme zvládli dobﬁe. S
kuráÏí jsem tedy vstal druh˘ den do nového
Ïivota v novém domovû a Reini‰ovi pro
mne pﬁipravili tentokrát milé pﬁekvapení.
·lo se do hospody. Tam byla krajanská
elita a já zvykl˘ na ãeskou desítku, jsem si
nevzal k srdci slova anglického reÏiséra
Tony Richardsona, Ïe v Kanadû je ‰patné
pivo. Nevím, jestli to bylo pouze tím pivem,
ale druh˘ den, kdyÏ jsem mûl udûlat
interview pro ãasopis Západ, jsem ho
nemohl udûlat ani kdybych chtûl.
Za t˘den mne odvezl Milo‰ ·uchma do
Ottawy a tam jsem strávil první rok Ïivota v
exilu. Je‰tû jednou mi Reini‰ovi pomohli a
to, kdyÏ jsem Ïádal o místo redaktora
Nového domova. Reini‰ovi mi dali krásné
doporuãení, ale nevím, jestli toho pozdûji,
obzvlá‰tû po roce 1989, nelitovali. Ale to jiÏ
je jiná kapitola a to jiÏ jsme se tolik
nekamarádili a na‰e cesty se zaãaly ubírat
kaÏdá jin˘m smûrem.
Ale‰ Bﬁezina - Toronto
***
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âesk˘ a Slovensk˘ den na Masaryktownu 2012
Nemyslím, Ïe mnoho krajansk˘ch skupin
kdekoliv na svûtû se mÛÏe pochlubit
místem tak sváteãním jako torontsk˘
MasarykÛv ústav. Tak sváteãním, Ïe v
minul˘ch letech nûjací závistiví skﬁítkové
na âesk˘ a Slovensk˘ den natahovali
pﬁes oblohu cáry mrakÛ a obãas se jim i
podaﬁilo na Masaryktown vychrstnout
vûdro vody. Ne letos. Letos v‰echny
mocnosti pozemské i povûtrnostní vytvoﬁily
pro Masaryktown den, jak˘ si toto místo, o
které tak vûrnû peãují manÏelé Jeãmenovi
s pomocí kolegÛ a kolegyÀ z ﬁeditelské
rady MMI, zaslouÏí. A co se tam ten den
dûlo?
Pamatuji se, Ïe pﬁed mnoha a mnoha
lety tento den na Masaryktownu byl
slavn˘m dnem Sokola. Z USA pﬁijíÏdûly
autobusy amerického Slovenského i
âeského Sokola, Kanadská Ïupa dodala
své ãleny a - tehdy âeskoslovenské - dny
byly stejnû dny sokolsk˘mi jako etnick˘mi.
Ale kdyÏ Ïijete dost dlouho, tak se mnoho
vûcí zmûní. Mûní se reÏimy a nûkdy se
dokonce rozpadnou (nebo jsou
rozpadnuty) i státy, které si pﬁede‰lé

Za Evou Seilerovou
KdyÏ pﬁed nemnoha mûsíci umﬁela
Blanka Rohnová, Eva Sailerová
reagovala tﬁemi slovy: “Taková nádherná
Ïenská!” A Blanka byla nádherná Ïenská.
Evu jsem neznal zdaleka tak dobﬁe jako
Blanku, ale myslím si, Ïe i o ní se dá
právem ﬁíct: “Taková nádherná Ïenská!”
Znal jsem ji hlavnû z âSSK: v roce 1998
se stala ãlenem v˘boru winnipegské
odboãky. V roce 2002 byla zvolena
pﬁedsedkyní a souãasnû redaktorkou
ãasopisu Pramen... Spolu s Josefem
Dobrovoln˘m, Mí‰ou Gogelou, Vilémem
Kunem, Vladkou Zvoníkovou, Shelley
Sweeney a dal‰ími se zaslouÏila o
pravdûpodobnû nejpﬁátel‰tûj‰í kongres
âSSK, v kvûtnu 2002 v St. Andrew?s
College ve Winnipegu. Její zásluhy o
krajansk˘ Ïivot ve Winnipegu, vãetnû
úãasti odboãky na Folkloramû, si zaslouÏí
zvlá‰tní ãlánek a doufám, Ïe ho nûkdo z
winnipegsk˘ch napí‰e.
Eva Sailerová promovala v âSFR s
doktorátem v biologii, do Kanady pﬁi‰la s
tﬁemi dûtmi v roce 1990 na postdoktorální
studie na Univerzitû v Albertû. V roce
1994 pﬁe‰la na University of Manitoba.
Byla ãestná a stateãná a sná‰enlivá a
upﬁímná a zanechává za sebou velkou
díru. Kam v‰ichni ti nádherní lidé
odcházejí? CoÏ neví, jak je nám po nich
smutno?
Josef âermák
***—-

Kalendáﬁ
www.kalendar.zpravy.ca
11.8. (so) 5:30
Festival Edenvale Aerodrome
***
11.8. (so)
Letní sokolské hry na
Masaryktownu
***
22.9. (so) 18:00
Galaveãer
Benefice pro Slovensk˘ svet
7065 Islington Ave,
Woodbridge
***

generace tak krvavû vydobyly, mûní se
status i poslání organizací, které nejvíc
pﬁispûly k úctyhodné historii sv˘ch zemí.
Takov˘ byl i údûl Sokola. Jeho praÏské
vedení - a bez ohledu na pﬁedchozí pﬁíslib
- strukturálnû odﬁízlo svou zahraniãní vûtev
a fakticky odmítlo pﬁijmout za svÛj
nejv˘znamnûj‰í záznam ãinnosti Sokola
od jeho vzniku pﬁes 40 let komunistického
reÏimu doma a neuvûﬁitelného kvûtenství
sokolské my‰lenky - díky sokolsk˘m
pracovníkÛm jako Antonín Hﬁebík, Marie
Provazníková, Jan Waldauf a stovkám
dal‰ích, kteﬁí a které by si zaslouÏili pamûtní
desky v Tyr‰ovû domû - v zahraniãí,
monumentální Waldaufovu kroniku “Sokol
- malé dûjiny velké my‰lenky.” Na leto‰ním
âeském a Slovenském dnu vystoupila jen
hrstka sokolsk˘ch dûtí a mládeÏe a smímli pouÏít starobylé zaklínadlo - zaplaÈ Pán
BÛh za nû.
Leto‰ní âesk˘ a Slovensk˘ den (vedle
osobností, které úãastníky oslovily, se
slavnosti zúãastnili pﬁedstavitelé
krajansk˘ch organizaci, Anna Janou‰ová,
starostka Sokola Kanada a pﬁedsedkynû
torontské odboãky âSSK Radmila
Locherová) zaãal v 11 hodin bohosluÏbou
pﬁed kapliãkou, kterou vedl Rev. Du‰an
Tillinger (biblické texty ãetla reÏisérka
Nového divadla Brigita Hamva‰ová). Ke
druhé hodinû se seﬁadil (s asistencí
‘mar‰ála’ Tmeje) pﬁed kanceláﬁí prÛvod,
kter˘ odpochodoval k památníku “Znovu
UkﬁiÏovaného“, kde byly poloÏeny vûnce
a zazpívány národní hymny. Po úvodních
proslovech pﬁedsedy MMI Franti‰ka
Jeãmena, velvyslance âR Karla
Îebrakovského, honorárního konzula SR

Michaela Martinãeka, generálního konzula
âR Vladimíra Rumla, fed. poslance Johna
McKaye,
ontarijské
ministrynû
zdravotnictví Margaret Best a radního
Paula Ainslieho se zelené údolí
Masaryktownu roztanãilo a rozezpívalo:
indiánské dûti (hlavnû jedna holãiãka byla
prostû neunavitelná) pﬁedvedly indiánské
tance, potom pﬁi‰ly sokolské dûti, pan
Chlumsk˘ z Montrealu, vynikající
Vychodna Slovak Dancers, Jitka Karlik s
doprovodem kytary. Na co asi nûkdo nebyl
pﬁipraven, byl v˘kon osmileté Josephiny
Paul, která nám s profesionální
rutinovaností zazpívala písniãky i na‰eho
mládí. Nové divadlo ukázkovû pﬁedvedlo
nûkolik scén ze svého nedávného velmi
úspû‰ného pﬁedstavení Shakespearovy
Komedie omylÛ, reÏírovaného Brigitou
Hamva‰ovou. Zatím se Masaryktown
pûknû naplnil, bylo kolem páté hodiny a
ideální ãas pro úãastníky tanãit k hudbû
(nebo zpívat nebo jen poslouchat) Jana
Chlumského a Jitky Karlik. Také jsem
zahlédl kloboukovou soutûÏ, Libu‰i
Peichlovou v horlivé ãinnosti (myslím se
slosováním) a Ale‰e Bﬁezinu podepisovat
jeho právû vy‰lou knihu ¤etûz bláznÛ a
vûdûl jsem, Ïe se chystá oheÀ (hranice,
vatra) a veãer v restauraci, muzikální cirkus,
ale to uÏ mne sklátil vûk a já opustil boji‰tû.
Ti, kteﬁí leto‰ní âesk˘ a Slovensk˘ den
pﬁipravili, udûlali pûkn˘ kus práce a zaslouÏí
si dík celé krajanské veﬁejnosti. To místo je
tak nádherné, Ïe by byl skoro zloãin,
kdybychom je mûli ztratit pro úbytû
nezájmu.
Josef âermák
***
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Czech &Slovak Institutions
âeské velvyslanectví
Czech Embassy
251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

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

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

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

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:

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

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

4,93 CDN $
20,26 Kã
1,25 CDN $
0,80 EURO
1,02 CDN $
0,98 US $

Universal Currency Converter - 10. 7. 2012

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 10. 7. 2012

20,29 Kã
25,46 Kã
20,71 Kã
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Toronto

Hana Pelnáﬁová - 90
Kdybyste b˘vali letos 27. ãervna nav‰tívili âesk˘ a
Slovensk˘ den na Masaryktownu, nemohli byste si
b˘vali nev‰imnout Ïeny zjevem stﬁedního vûku, ona
sviÏnû pobíhá po kopcích tohoto nádherného
krajanského parku. Vidíte ji na koncertech, valn˘ch

na‰eho ãe‰ství.” A jak se nezmínit o Haninû str˘ci,
vynálezci silonu a mûkk˘ch kontaktních optick˘ch ãoãek,
Ottovi Wichterleovi?
Sága rodu pokraãuje. Hana a Pﬁemysl mají dvû dûti,
Tomá‰e a Ivanu, oba úspû‰nû pÛsobící v USA, kde
rovnûÏ pÛsobí Tomá‰ovy dûti, psycholoÏka Michele a
vnuk Matthew, kapitán U.S. námoﬁnictva (Irák a
Afganistan), konãící právnická studia na University of
Berkeley. Paní Hanû pﬁejeme zdraví, spokojenost a
tolik let, kolik si jich bude sama pﬁát.
***

Lidé, kter˘m by nemûlo
b˘t dovoleno stárnout
Otec Libor ·vorãík slaví 50

hromadách a schÛzích. A také tﬁeba na listinû dárcÛ
zveﬁejnûné The Gretchen Ross Production Centre na
podporu kanadského baletu. Jin˘mi slovy, paní Hana
Pelnáﬁová na devadesát ani nevypadá, ani se jako
devadesátnice nechová. Ale zápisy v matrice a kﬁestní
listy nelÏou.
Narodila se 10. ãervence 1922. Myslel jsem, Ïe se
narodila v Praze. Nenarodila. V Praze totiÏ pﬁed 90 lety
byla stejná vedra jako letos a tak Hanina maminka jela
porodit k svému str˘ci v Kostelci na Hané. Pochází stejnû jako její nedávno zesnul˘ manÏel, dr. Pﬁemysl
Pelnáﬁ (syn slavného primáﬁe Josefa Pelnáﬁe a mimo
jiné konzultujícího lékaﬁe pﬁi poslední nemoci T. G.
Masaryka), specialista v oboru chorob z povolání, o
kterém mimo jiné pﬁedná‰el na McGill University - z
v˘znamného a starobylého rodu. Na jeho stranû, Ïena
Jana Koziny, popraveného 28. listopadu 1695, byla
rozená Pelnáﬁová. Historie Hanina rodu zaãíná v roce
1604 Martinem Glumpárem. Její pradûdeãek, Jan
Kvitoslav, byl po léta ﬁeditelem gymnázia v Hradci
Králové, kde mezi jeho Ïáky byly dvû hvûzdy ãeské
literatury, Alois Jirásek a J. S. Machar. Jeho syn Ladislav
byl slavn˘ advokát, mezi jehoÏ klienty byli Hana
Kvapilová, Max ·vabinsk˘, Marie H˘bnerová. Ladislav
hrál v˘znamnou roli i v kulturním ãeském Ïivotû, spolu
s Jaroslavem Kvapilem, Václavem ·techem a
Gustavem Schmoranzem zaloÏil Spolek Národního
divadla. Byl zvolen do ¤í‰ské rady (ve volbách porazil
Franti‰ka Soukupa) a ãeského parlamentu. Jeho syn a Hanin otec - Vladislav Klumpár se specializoval na
korporaãní a poji‰Èovací právo a svoji právnickou kariéru
zakonãil prezidentstvím Ústﬁední sociální poji‰Èovny. V
roce 1938 se stal - jako expert - ãlenem vlády Rudolfa
Berana a pozdûji generála Aloise Eliá‰e (popraveného
na HeydrichÛv rozkaz). V té dobû pomáhal dodávat
zprávy agentÛm Bene‰ovy vlády v Anglii. Bylo to v té
dobû, kdy Hana na Lánech nav‰tívila se sv˘mi rodiãi
tehdej‰ího protektorátního prezidenta Emila Háchu. Z
Haniny matãiny strany je známá nûÏná milostná historie
jejího pradûdy Vladislava Josefa Tilsche a Jindﬁi‰ky
Macháãkové a smutn˘ pﬁíbûh (psal o nûm Arne Novák)
Jindﬁi‰ãiny sestry Terezie Marie a Jana Nerudy. Îivot
otce Jindﬁi‰ky a Terezie Marie byl je‰tû podivuhodnûj‰í.
Josef Macháãek se mimo jiné proslavil tím, Ïe pﬁed
zbraslavskou hospodou svého císaﬁe oslovil
(nevzpomínám si pﬁesná slova): “Jen chvíli poãkej,
císaﬁi, republika musí pﬁijít.” Také se zúãastnil
revoluãních bouﬁí v roce 1848 (byl vûznûn v pracovním
vûzení na Hradãanech), byl zvolen do ¤í‰ské Rady ve
Vídni, hrál vÛdãí roli v organizacích jako Spoleãnost
Národního divadla, Hlahol, Sokol a Umûlecká beseda.
Jan Neruda o jeho rodinû napsal: “Ta rodina byla
nejskvûlej‰ím stﬁediskem ãeského spoleãenského
Ïivota v prvních rocích ‰edesát˘ch let. V‰ichni jsme byli
na ni hrdí, protoÏe byla elegantní reprezentantkou

Celkem o nûm moc nevím (on o mnû také ne: kdyÏ moji
laskaví pﬁátelé slavili nûjaké moje narozeniny, a
pﬁedsedající - myslím Jan Waldauf - vyzval Otce ·vorãíka,
aby o mnû také nûco ﬁekl - Jan zﬁejmû oãekával, Ïe Otec
·vorãík ﬁekne nûco lichotivého - Otec ·vorãík se na mne
zvûdavû podíval a pak ﬁekl laskav˘m, mil˘m hlasem slova,
pro která jsem si ho zamiloval a která veﬁejnû opakuji uÏ
po kolikáté: “Já o nûm moc nevím, do kostela nechodí, tak
snad jo.” Tak zlé to se mnou není, já obãas do kostela
pﬁijdu, katolického Liborova i evangelického Rev. Ladislava
P Kozáka).
Vím o nûm, Ïe se narodil na Moravû a Ïe jeden z jeho
sourozencÛ je rovnûÏ ﬁímsko-katolick˘m knûzem (ale pr˘
nemá tak bujnou hﬁívu). Jak kaÏd˘ ví, Otec ·vorãík je velk˘
fe‰ák - vysok˘, ‰tíhl˘, s ostﬁe ﬁezan˘m profilem, s bohat˘m
porostem vzadu hrdinnû sestﬁiÏen˘ch ãern˘ch vlasÛ, s
elegantní chÛzí.
Pûkná ﬁádka Ïen veﬁejnû poloÏila ﬁeãnickou otázku: “Jak
se mu podaﬁilo uniknout Ïensk˘m?” Jednou jsem ho sly‰el
odpovûdût, la‰kovnû, nûco jako (nepamatuji si pﬁesná
slova): “Mûly stejnou pﬁíleÏitost jako kaÏd˘. Vyhrála to
církev.” Vím, Ïe jednou za mûsíc se vydá na knûÏskou
pouÈ do Kingstonu, Montrealu, Ottawy, Calgary a
Vancouveru.
Vím o nûm, Ïe je sportovec, hraje nebo hrál fotbal, hokej,
volejbal, myslím, Ïe dobﬁe lyÏuje.
To je tak v‰ecko, co vím o jeho historii. Jinak co o nûm
vím, jsem si osvojil vlastníma oãima a u‰ima, hlavnû pﬁi
m‰i v kostele sv. Václava v Torontu nebo na Masaryktownu
a obãas na nûjaké spoleãenské události v jeho kostele.
Vidûl jsem ho prvnû pﬁi jeho první torontské m‰i, kdy do‰lo
k stﬁídání knûÏsk˘ch stráÏí. Torontská farnost tehdy byla
v tûÏké krizi, kostel vût‰inou zel prázdnotou. Pomalu,
jeden mal˘ krok za druh˘m, vûﬁící se zaãali vracet a
pﬁicházeli noví. Pﬁicházeli âe‰i stejnû jako Slováci (na
konci zádu‰ní m‰e se zpívala ãeská i slovenská národní
hymna). Jednou jsem ho sly‰el ﬁíct nûco velmi pûkného,
nûco, co je symbolicky i m˘m krédem: ”Narodil jsem se
âechoslovákem a jako âechoslovák zemﬁu.” Je to jakási
variace na vyznání prvního kanadského ministerského
pﬁedsedy, Johna Alexandra Macdonalda:” British subject
I was born, British subject I shall die.”JenomÏe Macdonald
to mûl snaz‰í: Kanada britské spoleãenství národÛ nikdy
neopustila, zatímco my jsme âeskoslovensko (stát, kter˘
bûhem prvních dvaceti let své existence - v podstatû
jediná doba, kdy byl jakÏ takÏ svobodn˘ - se dokázal
zaﬁadit - i kdyÏ s neúmyslnou pomocí politiky rakouského
mocnáﬁství - mezi nejprÛmyslovûj‰í státy svûta a tû‰il se,
hlavnû díky T. G. Masarykovi, etickému vûhlasu, o jakém
se jeho nástupnick˘m státÛm mÛÏe jen snít) rozkramaﬁili
pﬁi první pﬁíleÏitosti. A ono je tûÏko b˘t pﬁíslu‰níkem státu,
kter˘ zmizel v propadli‰ti dûjin.
Tak co jsem se o Otci ·vorãíkovi nauãil? Îe svítí. Neﬁekl
bych, Ïe je to uÏ svatozáﬁe, ale rozhodnû svítí laskavostí,
dobrotou a pokorou (ale tou jen v˘bûrovû - myslím, Ïe má
ocelovou páteﬁ a nikdo, kdo by se ho pokou‰el strkat
nûkam, kam se mu nechce, by se daleko nedostal.
Neposuzuje lidi prismatem své víry, ale podle kvality jejich
lidství. Proto do jeho kostela chodí lidé i jiné neÏ jeho víry
a dokonce i lidé, kter˘m se víry nedostalo. Chodí tam,
ponûvadÏ tam najdu milou pohodu, ponûvadÏ v jeho
kázáních sly‰í nejen poselství lásky boÏí, ale i lidské
poselství zvûstované prost˘mi slovy ãlovûkem, kter˘ je ve
své víﬁe a ve svém spoleãenství doma. Sly‰ím ho, jak si
povídá s dûtmi, vidím ho pﬁistupovat s úctou k lidem,
jejichÏ ãas pﬁichází a mûkce louãit s tûmi, jejichÏ ãas uÏ
vypr‰el.
Jeho tváﬁ se kaÏd˘m desetiletím kapánek zmûní, ale
nestárne. To mu jenom pﬁib˘vají roky - nauãili jsme se ve
‰kole poãítat, tak to musíme nûjak pouÏít, ale to s ním
nemá opravdu nic spoleãného. Farnost sv. Václava má
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faráﬁe, na kterého mÛÏe b˘t py‰ná. Ale p˘cha je
nekﬁesÈanská vlastnost, a Otec ·vorãík s ní nechce mít nic
spoleãného. Pane faráﬁi ·vorãíku, Va‰i farníci i ti druzí
Vám u Va‰eho oltáﬁe pﬁejí dlouhá, dlouhá léta.
***

Hrst pohlazení
KaÏd˘ rok se zdá krat‰í, kaÏd˘ den kotouã slunce se zdá
rychleji posouvat k západní tÛni, ty, s kter˘mi jsme pro‰li
svoji pozemskou trasu a dosud jsou mezi námi, lehce
spoãítáme na prstech jedné ruky. Ale je‰tû poﬁád jsou
okamÏiky, které stojí za to Ïít: pod okny rozkvetou ka‰tany
a jejich obrácené hrozny v kvûtnovém slunci bíle svítí proti
modrému nebi; sly‰í‰ od dávné pﬁítelkynû, Ïe její dcera se
vrátila domÛ ze spoleãné náv‰tûvy dva dny po svém
manÏelovi a na‰la dÛm ozdoben˘ kvûty a vjezd posypan˘
okvûtními lístky; pohladí tû lidé, které jsi vãera sotva znal.
O dvou ãi tﬁech takov˘ch pohlazeních, jimiÏ jsem byl
obdarován, se chci zmínit. Jednak proto, Ïe pﬁi‰ly neãekanû
od lidí, které jsem sotva znal a udûlaly mi radost; ale
hlavnû proto, Ïe vysoko cením laskavost, jednu z
nejozdobnûj‰ích ve vûjíﬁi lidsk˘ch ctností.
Pﬁed nûkolika t˘dny se v Torontu konala konference k
nedoÏitému stému v˘roãí narození prof. Torontské
univerzity, Gordona H. Skillinga, kterého mnozí povaÏují
za pokraãovatele v úsilí muÏÛ jako byli prezident Wilson ãi
Seton-Watson. Inspirátorem konference byl ãesk˘ historik
prof. Vilém Preãan. Prof. Preãan zaãal svÛj veﬁejn˘ Ïivot
jako idealistick˘ komunista. Já na opaãné stranû, poãínaje
studentsk˘m pochodem na Hrad v únoru 1948, pomáhal
jsem organizovat Preãanovo setkání s krajany v kostele
sv. Václava. Pﬁedem jsem ho varoval, Ïe se ho zeptám, co
cítil, kdyÏ soudili Miladu Horákovou. Odpovûdûl, Ïe zodpoví
kaÏdou otázku. A odpovûdûl, Ïe je ‰Èastn˘, Ïe na‰el
správnou cestu, neÏ bylo pozdû (na‰el ji pﬁi invazi armád
Var‰avského paktu. Stálo ho to zamûstnání a soudní
stíhání a nakonec exil). Profesor Preãan rovnûÏ organizoval
praÏskou mezinárodní konferenci o prof. Skillingovi ve
dnech 27. aÏ 29. kvûtna. Nemohl jsem se zúãastnit (vûk,
rozkolísaná rovnováha), ale poslal jsem mu pﬁíspûvek o
Skillingov˘ch zásluhách o ãeskoslovenskou kulturu v
Torontu. Profesor Preãan podûkoval za “skvûl˘ pﬁíspûvek”.
V tom slovû „skvûl˘”, které prof. Preãan vÛbec nemusel
pouÏít, je to laskavé pohlazení.
Torontské Nové divadlo leto‰ní sezónu skonãilo vynikající
inscenací Shakespearovy “Komedie omylÛ”, kterou
reÏisérka Brigita Hamva‰ová prakticky vydupala ze zemû.
O inscenaci jsem napsal recenzi do Satellitu (vy‰la také v
CzechFolks). Paní Hamva‰ová ji poslala svému pﬁíteli,
vûhlasnému ostravskému dramaturgovi dr. Jaroslavu
âernému a mnû pﬁeposlala úryvek z jeho reakce. Ta
reakce je tak lichotivá, Ïe - i kdybych mûl povolení citovat
soukrom˘ dopis - ost˘chal bych se to udûlat. Ale to nic
nemûní na faktu, Ïe dr. âern˘ napsal nûco tak laskavého
o ãlánku ãlovûka, o kterém nikdy nesly‰el, Ïe mu nemohu
nepodûkovat.
Minulou nedûli jsem byl na m‰i v kostele sv. Václava, kde
slouÏí Bohu i ãlovûku skvûl˘ knûz Otec Libor ·vorãík. Otec
·vorãík ví, Ïe mi nebyl dán dar víry, ale také zná moji
pokoru tváﬁí v tváﬁ nepochopitelnému (z mého hlediska)
tajemství, jeÏ nás obklopuje. (Stejnû jako ji zná jin˘ skvûl˘
sluÏebník boÏí, pastor slovenského evangelického kostola
sv. Pavla, Rev. Ladislav P. Kozák, jehoÏ bohosluÏeb se
rovnûÏ úãastním). V kostele sv. Václava sedávám v
pﬁedposlední lavici. Za mnou, v poslední lavici, sedí
manÏelé Mrázovi. Nechodím do kostela pﬁíli‰ ãasto, ale
kdykoliv pﬁijdu, tak tam sedí. A vÏdycky, kdyÏ Otec ·vorãík
pﬁítomné vyzve, aby se vzájemnû pozdravili, bûÏím je
pozdravit, protoÏe je v nich nûco radostného. V nedûli
jsme se po m‰i srazili pﬁed budovou kostela. Pan Mráz se
ke mnû pﬁitoãil a ﬁekl: “Rád ãtu Va‰e ãláneãky. Moc se na
nû tû‰ím. Pamatuji se, jak jste pﬁed ãasem popsal svou
cestu za Franti‰kem Tesaﬁem na severu Toronta. Trvalo
to tak dlouho, Ïe jste ãekal, Ïe kaÏdou chvíli musíte narazit
na Hory Skalisté. Pi‰te.” Dûkuji za pohlazení, pane Mráz!
Od kostela sv. Václava jsem ‰el na obûd se slovenskou
studentkou, Zuzanou Wallnerovou, která minul˘ch deset
mûsícÛ pracovala na své doktorské práci o krajansk˘ch
organizacích v Kanadû. Setkali jsme se ve stejné restauraci
jako skoro pﬁed rokem: ponûvadÏ v Kanadû Ïiju uÏ pﬁes
‰edesát let, vytvoﬁila se fáma, Ïe o na‰ich organizacích a
krajanech nûco vím. Zuzana, ponûvadÏ je laskav˘ ãlovûk,
mi chtûla podûkovat za cokoliv si myslela, Ïe byl mÛj
pﬁíspûvek v její práci. KdyÏ jsme skonãili obûd, zeptala se,
jest-li mû smí obejmout. Lehouãce mne objala, já jsem
pohladil její rameno a ﬁek’: „Holãiãko.“ Dûkuji, holãiãko, za
okamÏik ãisté laskavosti.
Torontské zpravodajství pripravil Josef âermák
***
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62. v˘roãí vraÏdy Milady Horákové - popravi‰tû vûznice
Pankrác v nedÛstojném prostﬁedí
Kamarád Jiﬁí Kubik, údajnû nejmlad‰í politick˘ vûzeÀ, se 27. 6. zúãastnil vzpomínkové akce k 62 v˘roãí smrti M. Horákové ve
vûznici Pankrác.
Kuriózní je, Ïe dostal slovo místo tajemníka úﬁadu vlády, viz jeho komentáﬁ a projev. (M. Petr - Hradec Králové)
Byl jsem 27. ãervna na 62. v˘roãí justiãní
vraÏdy Milady Horákové u popravi‰tû ve
vûznici Pankrác. Na místû b˘valé
komunistické ‰ibenice, coÏ b˘vala pouze
stojící fo‰na se skobou a provazovou
smyãkou, stojí dnes stejnû velk˘ dﬁevûn˘
kﬁíÏ s trnovou korunou. Cel˘ pietní prostor
se krãí v koutku úzké uliãky. Navíc ho
ne‰Èastnû zakr˘vá odpudivá budova s
nûjakou rozvodnou. Jen tûÏko lze
pochopit, Ïe za 22 let zdej‰ího setkávání
se s tímto problémem nikdo nevypoﬁádal
a nepﬁemístil rozvodnu o dvacet metrÛ
dál, kdyÏ se v uliãce za ní nachází patrnû
NEJPAMÁTNùJ·Í MÍSTO OBùTÍ
nejhor‰í doby temna v dûjinách âeského
národa...
Otázka k zamy‰lení pro Ministerstvo
spravedlnosti (a VûzeÀskou sluÏbu âR),
které bylo vlastníkem ‰ibenice a okolí v
roce 1950 a které je vlastníkem
nedÛstojného pietního místa i dnes v
roce 2012.
Politici ale i obûti totalitní diktatury mûli
své papíry a ãetli z nich. Svûtlou v˘jimkou
byl zajímav˘ projev místopﬁedsedy
snûmovny p. Zaorálka. Bez frází a velmi
v˘stiÏn˘. Tajemník úﬁadu vlády dostal
slovo, av‰ak odmítl projev, protoÏe mu
nikdo za vládu Ïádn˘ nenapsal. Nemilá
nehoda.
PoÏádal jsem tedy mluvãího vûznice o
prostor, kter˘ vláda nevyuÏila a dostal
jsem ho. Vlastnû bez pﬁípravy jsem popsal
komunistické muãení, které Gottwaldovi
vrazi Miladû Horákové pﬁed smrtí
zpÛsobili, o ãemÏ na té pietû nikdo moc
nemluví a pﬁitom to tam tolik patﬁí. NeboÈ
komunisté tehdy páchali nekomunistÛm
bestiální skutky. A srovnal jsem pak i
podobn˘ osud zabitého Pavla Wonky o
40 let pozdûji. Je zajímavé, Ïe po akci se
ozval ãlovûk, kter˘ si pamatoval zcela
nepravdiv˘, 19 let star˘ ãlánek z Lidovek
o údajné spolupráci P. W. s StB a vûﬁil
mu. PﬁestoÏe v‰echny moÏné lustrace a
archívy tuto estébáckou pomluvu ‰íﬁenou
i soudkyní Horvátovou z Trutnova, která
za smrt Pavla Wonky nese odpovûdnost,
uÏ dávno vyvrátily. Ale mrtv˘ se proti
soudruhÛm uÏ nemÛÏe bránit, tak to

musíme udûlat za nûj asi my. Je to podle
mého názoru na‰e mravní povinnost,
kdyÏ my ostatní z odporu a odboje jsme
to bûsnûní pﬁeÏili.
Doufám, Ïe Pavel Wonka po vloni
obdrÏeném ãestném obãanství mûsta
Hradce Králové dostane v ﬁíjnu i státní
vyznamenání za pﬁínos ke svobodû a
demokracii od prezidenta. Text
improvizovaného projevu.
VáÏení pﬁítomní!
Budu mluvit z hlavy, proto promiÀte
pﬁípadné zadrhnutí. Miladû Horákové zde
na místû její justiãní vraÏdy z roku 1950 u
jejího popravi‰tû dûkujeme za její
stateãnost dnes i my nejmlad‰í ãlenové
Konfederace politick˘ch vûzÀÛ.
Jednoznaãnû si váÏíme její odvahy
postavit se na odpor komunistickému
teroru. Ukázala vlastnû budoucím
generacím svûtlo a nadûji. A pﬁitom
nemohla v té dobû vûdût, jestli
komunismus padne za 40 dní nebo za 40
let, jak se nakonec stalo. KdyÏ jsem zde
na Pankráci v. 80. letech sedûl v cele
ãíslo 10, mluvilo se tam o zdej‰ích
procesech z 50. let. Ale nikdo jsme
nevûdûli, co je a co není pravda. AÏ po
listopadu 1989 jsme se dozvûdûli v‰echny
ty hrÛzy a justiãní vraÏdy, co se tu staly.
K popravení Milady Horákové patﬁí je‰tû
jedna velmi závaÏná vûc. A to je forma
popravy. Toto byl totiÏ od komunistick˘ch
zloãincÛ pro ní pﬁipraven˘ druh˘
neoficiální trest mimo samotn˘ trest smrti
napsan˘ v rozsudku. Trest smrti mohl b˘t
provádûn trochu civilizovan˘m zpÛsobem
jako v jin˘ch zemích, kdyÏ uÏ byl uzákonûn
a kdyÏ uÏ musel b˘t vykonáván. A to
obvykle dlouhou smyãkou na provazu,
kter˘ odsouzenému ne‰Èastníkovi po
propadnutí do propadli‰tû ihned zlomí
vaz a zpÛsobí úmrtí.
Komunisté si ale ve své zvrácenosti
zaﬁídili, aby odsouzen˘ pﬁed úmrtím od
nich obdrÏel je‰tû jejich soukrom˘ trest
krutého a barbarského muãení pﬁed smrtí.
Za to, Ïe si dovolil postavit se komunistÛm
na odpor. TakÏe zámûrnû pouÏívali u
této popravy i dal‰ích 241 poprav krátkou
smyãku, které neboÏáka nezabila, ale

nekoneãnû dlouh˘ch 15-20 minut jej
rdousila aÏ jej v nelidsk˘ch bolestech a
stále zaÏiva udusila. KaÏdá takto proÏitá
minuta o pomalu odpoãítávan˘ch 60
vteﬁinách
musela
neboÏákovi
oãekávajícímu naopak rychlou smrt
pﬁipadat jako nekoneãnû dlouh˘ rok. A
po ní následovala dal‰í a po ní dal‰í a
dal‰í a dal‰í nekoneãné minuty této
morbidní scény. Na toto hrÛzné divadlo
se v tûchto místech, kde nyní stojíme, s
cynismem dívala celá komunistická
popravãí komise po celou tu dobu, dokud
nenastal konec. Dokud ne‰Èastná obûÈ
po dlouhém trápení v mukách nezemﬁela.
I proto do budoucna musíme a budeme
vÏdy nahlas svûdãit nov˘m generacím o
hrÛzách komunismu, zvlá‰tû jsou-li stejní
komunisté stále v KSâM a v parlamentu.
V‰elijaké hrÛzy objevujeme v archívech
neustále. Proto jsme zaloÏili obãanské
sdruÏení V˘bor na odhalování teroru KSâ
v lágrech a ve spolupráci s policejním
Úﬁadem pro vy‰etﬁování zloãinÛ
komunismu je otevíráme. Rud˘ teror trval
pﬁíli‰ dlouho. Zabitou Miladou Horákovou
to v 50. letech zaãalo a aÏ zabit˘m Pavlem
Wonkou to po 40 letech v roce 1988
skonãilo. Poznal jsem Pavla Wonku na
trestních kobkách je‰tû pﬁed jeho smrtí a
byl to stejnû stateãn˘ ãlovûk proti
komunistÛm jako Milada Horáková. Proto
musel bohuÏel zemﬁít.
Dohledáváme proto viníky, kteﬁí dodnes
Ïijí v poklidu v dÛchodu. A je tu je‰tû
jedna otázka. Komunistiãtí funkcionáﬁi,
soudci, estébáci a bachaﬁi pracující na
politick˘ch obûtech berou dnes za své
zloãiny dÛchody 20-30 tisíc. Jejich obûti
asi polovinu. Co by se stalo, kdyby
parlament tyto jejich v˘sluhy zru‰il a dal
jim v zájmu historické spravedlnosti jenom
základní minimum? I toto je dluh, kter˘
Miladû Horákové a Pavlu Wonkovi je‰tû
dluÏíme…
Dûkuji vám za pozornost.“
Jiﬁí Kubík-popravi‰tû Pankrácké
vûznice - památník obûtí komunismu
Praha 27. ãervna 2012
***
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MESTICOVÁ
Certifikovaná
pﬁekladatelka
emestic@hotmail.com
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Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

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

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

www.czechevents.net

Prodám pûkn˘ druÏstevní ateliér
vhodn˘ k bydlení
Centrum Prahy na rozhraní Vinohrad a ÎiÏkova,
50 m od nám. Jiﬁího z Podûbrad (metro A).
Mûsíãní poplatky 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.
Letos - V den výročí popravy Milady Horákové
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Váleãné deníky
Montreal se pomalu stává v˘znamn˘m mûstem ãesk˘ch
spisovatelÛ. Po válce to byl velk˘ básník exilu Pavel
Javor (obãansk˘m jménem dr. Jiﬁí ·kvor), pozdûji dr.
Rudolf Roden s manÏelkou Evou, Milan Havlín, pﬁed
dvûma lety Anka Votická, vloni Alena MartinÛ, letos dr.
Josef Maxant, a nyní Olga Nováková & dr. Milo‰ Novák.
Aã tvorba dr. R.Rodena, A.Votické i O.Novákové
pojednává o válce, ona je jediná, která s budoucím
manÏelem zaÏívala válku na svobodû v cizinû, i kdyÏ
v‰ak ãasto za tûÏkého bombardování.
Její úspû‰nou knihu “Váleãné deníky”, do které pﬁiloÏila
napínavou manÏelovu cestu do odboje, vydalo praÏské
nakladatelství Volvox Globator, které ji v kvûtnu
vystavovalo na mezinárodním kniÏním veletrhu v Praze.
Je jen ‰tûstím osudu, Ïe tato kniha mohla spatﬁit svûtlo
svûta. Mladá Olga zanechala po válce své deníky u
sestry v Praze, a dostala je aÏ po nûkolika desítkách let.
Znovu si je pﬁeãetla aÏ po smrti svého manÏela v roce
1984. ProtoÏe se jí vnouãata ãasto ptala na její a
dûdeãkÛv Ïivot za války, pﬁepsala do poãítaãe v‰echny
své i Milo‰ovy rukopisy a pﬁeloÏila je pro nû do
francouÏ‰tiny. Jinak, jak ﬁíká, by asi v‰echny tyto ãeské
rukopisy skonãily v ko‰i.
Poslední chybûjící deník na‰la doma její neteﬁ Olga
Bezdûková-Rejtharová, která jej vloni pﬁivezla do
Montrealu a pomohla tetû Olze se psaním na poãítaãi
v ãe‰tinû. Pozdûji ukázala tyto zajímavé deníky
nakladatelství Volvox Globator, které deníky uvítalo
jako vhodn˘ doplnûk knihy váleãn˘ch vzpomínek jejího
otce Stanislava Rejthara, letce RAF, Dobﬁí vojáci padli,
kterou jiÏ vydalo vloni ve tﬁetím vydání. Olga BezdûkováRejtharová téÏ Váleãné deníky pozdûji editovala, a má
nespornou zásluhu na jejich vydání.
Olga Horníãková-Nováková se narodila pﬁed
devadesáti lety v rodinû diplomata na na‰em vyslanectví
ve Var‰avû. V roce 1938 ve sv˘ch patnácti letech
zaãala “Oliãka” psát svÛj deník. Za normálních okolností
bych nikdy neãetl Ïádn˘ dívãí deník (nikdy jsem neãetl
ani deníãek na‰í dcery), ale na její kníÏku jsem se velice
tû‰il a nebyl zklamán. Zhltnul jsem ji kdyÏ je‰tû pomalu
vonûla ãerstvou tiskaﬁskou ãerní. Její deník má co ﬁíci a
je svûdectvím doby. Od rann˘ch let ztráven˘ch v míru
dûj graduje a dostává spád, Ïe by to ãlovûk pﬁeãetl
nejradûji na jeden zátah.
Zpoãátku popisuje svá studia se sestrou ve Var‰avû
na francouzském lyceu, jakoÏ i prázdniny v
âeskoslovensku v letech 1937 a 1938. Po pﬁepadení
âeskoslovenska Hitlerem v roce 1939 odchází s rodiãi
a cel˘m vyslanectvím do exilu do Francie, kde se snaÏí
se sestrou pokraãovat ve studiu. Po pﬁepadení Francie
a velice komplikované plavbû v zaminovaném moﬁi

unikají bombardování a dostávají se v roce 1940 do
Anglie, kde její otec jiÏ pracuje v kabinetu exilové vlády
Dr. E. Bene‰e. Její váleãná anabáze s popisem v‰ech
kritick˘ch událostí dovede strhnout ãtenáﬁe do víru
dûjin, a ãasto i zvednout adrenalin.
Obû sestry zaãnou studovat v Oxfordu a v ãervnu
1942 se tam obû vdají pﬁi dvojité svatbû za na‰e
západní vojáky. Olga si bere JUDr. Milo‰e Nováka,
kter˘ slouÏil u ãeskoslovenské tankové brigády v
zahraniãí a zúãastnil se téÏ bojÛ v Normandii pﬁi obléhání
Dunkerque (1944 - 1945). Její sestra Vlasta si bere
letce RAF Stanislava Rejthara (kterému vy‰la jiÏ v˘‰e
zmínûná kniha Dobﬁí vojáci padli). Rok nato obû úspû‰nû
ukonãí v Oxfordu svá studia. Obû rodiny se rozrostou a
jejich ‰tûstí kalí pouze ãekání návratÛ otcÛ z bojÛ a
zákeﬁné nálety V1 a V2.
Druhou ãást knihy tvoﬁí deník Dr. Milo‰e Nováka a jeho
napínav˘ osud, kter˘ velice dobﬁe doplÀuje vyprávûní
Olgy ãím v‰ím oba za války pro‰li. Aby se dostal na
západní frontu do Francie, utíká z Protektorátu pﬁes
Slovensko do Maìarska, kde je uvûznûn a deportován
zpût na Slovensko. Dal‰í jeho pokus byl úspû‰n˘ a
dostává se koneãnû do Francie. Po napadení Francie
odcházejí ãe‰tí vojáci a letci do Anglie.
Po skonãení války se rodina pﬁesune do Prahy, pozdûji
sluÏebnû do Belgie a po roce 1948 odchází do exilu v
Montrealu. Závûr knihy popisuje Ïivot v Montrealu,
soubûÏnû s osudem rodiny její sestry, která po roce
1948 zÛstala v âeskoslovensku, a za komunistÛ trpûla
jako ostatní západní letci a jejich rodiny. Rodina Olgy a
Dr. Milo‰e Nováka proÏila v Montrealu velice ‰Èastn˘
Ïivot, aÏ do smrti dr. M. Nováka v ãervnu 1984. Paní
Olga byla profesorkou francouz‰tiny a dr. Novák díky
svému malíﬁskému talentu byl vedoucím grafického
oddûlení letecké firmy Canadair, a posledních 14 let
pracoval v grafickém oddûlení Royal Bank, nejvût‰í
banky v Kanadû. Nejvût‰í radostí paní Olgy je její velká
rodina, ãítající 7 dûtí, 37 vnouãat a 26 pravnouãat.
PﬁestoÏe uÏ v záﬁí oslaví své 90. narozeniny, je stále
velice ãilá a aktivní. Mimo to, Ïe je vedoucí na‰eho
montrealského Klubu seniorÛ, dosud ﬁídí auto, a v
neposlední ﬁadû nezapﬁe Ïe byla v mládí mimo jin˘ch
sportÛ téÏ úspû‰ná vítûzka mnoha plaveck˘ch závodÛ.
Je‰tû i letos si jiÏ nûkolikrát zaplavala kraula v
kanadsk˘ch jezerech a ﬁekách státu Vermont.
Jsem moc rád, Ïe jsem si mohl tuto jedineãnou kníÏku
pﬁeãíst, a rád si ji pﬁeãtu znovu. KaÏdému ji rád a vﬁele
mohu doporuãit. Kniha Olga Horníãková-Nováková,
Milo‰ Novák: Váleãné deníky je k dostání doma ve
v‰ech knihkupectvích.
Ladislav Kﬁivánek-Montreal
***
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Gibraltar
Dostala se mi do rukou útlá kniÏka Pavla Dobe‰e Gibraltar.
Nakoukla jsem a vidím cestopis. A uÏ jsem nepﬁestala,
dokud jsem ji nedoãetla celou. ManÏelé - znám˘ folkov˘
zpûvák a krásná novomanÏelka jedou na svatební cestu
z âech aÏ na konec svûta. Oddáni uÏ jsou, mají chlapeãka

- 4 a pÛl roku, kter˘ jim cestu zpestﬁuje a oni vychutnávají
radost z neãekané podzimní dovolené, z cestování, ze
svého vztahu a z toho malého dítûte, které je jednou
stﬁedem pozornosti, péãe a vná‰í do cesty svá pﬁání a
objevy. Je to deník, ale velmi poetick˘ a vtipn˘ a psan˘
lehkou rukou básníka. Vzala jsem si knihu sebou na
dovolenou (Ïe o ní nûco napí‰u) a má praktická zcestovalá
kamarádka se hned do ní pustila a svítila mi do noci, aby
ji také doãetla. Hned ocenila, Ïe jsou tam trasy a ceny, co
kde zaplatili a moc jí vrtalo hlavou, Ïe brali to dítû sebou i kdyÏ ona s dcerou vzala do ·panûlska roãního vnuka
autobusem a ostatním úãastníkÛm zájezdu vysvûtlovala,
Ïe to dítû má plenky a je tudíÏ na tom lépe neÏ oni. ZáÏitky
ze ·panûlska vãetnû koridy a fotbalu jsou nejlbarvitûj‰í. V
kníÏce jsou postﬁehy i o dal‰ích nav‰tíven˘ch zemích na té
cestû a humorné jazykovûdné odboãky. Na závûr
pﬁekvapení - úãet zájezdu.
Knihu vydalo nakladatelství PEAR, má 130 stran, na
obálce vzadu je zpûvák ve svém ‰tastném období a
pﬁejeme mu, aby se tak hezky jako v kníÏce cítil i dnes.
Vídám ho, bydlí nedaleko zde v Hradci Králové...
Olga âiÏinská-Hradec Králové
“âe‰tina není jazyk, to je vrozená vada!” prskali na fakultû cizinci, kdyÏ se snaÏili proniknout do tajÛ na‰eho mateﬁského
***

âe‰tina…

jazyka. Zápasili se sedmi pády, jazyk si lámali na “ﬁﬁﬁﬁﬁ”, poÏadovali po nás vysvûtlení záhady, jak to, Ïe slova Praha a Praze
se vztahují k jednomu mûstu... âlovûka to donutilo zapﬁem˘‰let o jevech pro rodilého mluvãího naprosto bûÏn˘ch.
Uvûdomili jsme si, jak krásná a poÈouchlá je ﬁeã, kterou uÏíváme bûÏnû a vût‰inou naprosto bezmy‰lenkovitû. S ãe‰tinou
jdou dûlat v‰elijaké vylomeniny...
Jak se vám líbí nejdel‰í vûta sloÏená pouze ze souhlásek?
„SmrÏ pln skvrn zvlhl z mlh.“
Rekordmanem ve slovech bez samohlásek je sloveso „scvrnkls“.
Naopak v‰echny samohlásky jsou pûknû poskládané (i v uãebnicovém poﬁadí) ve slovech „mateﬁídou‰ky“, „dvacetikoruny“.
Urãit pﬁesnû, které slovo je v ãe‰tinû nejdel‰í, nelze. Ale k favoritÛm urãitû bude patﬁit i „nejneobhospodaﬁovávatelnûj‰ími“.
Opakování stejn˘ch slabik nemusí znamenat, Ïe dotyãn˘ koktá, tﬁeba si zrovna jen hraje s ãe‰tinou:
Ulili-li liliputáni oheÀ vãas, zabránili poÏáru. (5x) Nebudou se ‰títiti títi Ti ti ti‰í ‰pehové do vazu? (8x)
Na‰i rodnou ﬁeã také zdobí nejvût‰í poãet háãkÛ, existují slova, ve kter˘ch se jich objeví i pût: „nejztﬁe‰tûnûj‰í“,
„pﬁesvûdãivûj‰í“ apod.
Umíte tûsnopis? No ãíslicov˘ urãitû: Pe3kovi bra3 spa3li, jak 8ahlí lo3, 3mající pos3bﬁené pi100le, o5 a o5, s3leli.
Také tzv. Q-systém v na‰í populaci zlidovûl: Qapem pﬁiqaãil qartál a qelikému pﬁeqapení qalita qasinek qÛli qantu
dodáveqázne. Qasinky neqasí.
Víte, co je palyndrom? To je tﬁeba “kobyla má mal˘ bok” - tedy vûty, které lze ãíst z obou stran. Tûch má ãe‰tina také celou
ﬁadu, napﬁíklad: „Fe‰ná paní volá: Má málo vína pan ‰éf?“ „Do chladu si masa mísu dal Chod.“ „Sabina hrává na varhany
bas.“
A co takhle jazykolamy? Nebudu se zmiÀovat o “ohran˘ch” kﬁepelkách, co lítají pﬁes stﬁechy, ale jak se poperete s tímhle?
„V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.“ „Rozprostovlasatila-li se dcera krále
Nabuchodonozora, ãi nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora?“ „Od poklopu ke poklopu Kyklop kouli
koulí“.“ Kolouch, kohout s mouchou mnohou s hloupou chloubou houpou nohou, plavou dlouhou strouhou ouzkou,
chroupou oukrop s pouhou houskou.“
Kterej hrdina zkusí nûco podobn˘ho v angliãtinû??? A to jsme je‰tû mnohé vynechali, tﬁeba „*xandy “ jeÏ, jak patrno, jiÏ
ani klávesnice nechce pozﬁít…

Na‰e internetové stránky
Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
www.satellite1-416.com *** www.zpravy.ca
www.zpravy.org *** www.spravy.ca

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.11.satellite1-416.com
www.11.zpravy.ca ***www.11.spravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje v krajanské komunitû v Kanadû

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

Toto ãíslo bylo dáno do tiskárny
17. 7. 2012 v 18:00

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
16. 8. 2012
Uzávûrka: 9. 8. 2012
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Zápisky od Pacifiku
Nejednou uÏ jsem se zmínil o známé uÏiteãnosti a
blahodárnosti procházek a ‰pacírÛ. Dneska jsem si
místo tenisu nebo jízdy na kole vy‰el do kavárny,
hlavnû pﬁeãíst si noviny a pojednou mû napadla otázka,
snad po‰etilá a naivní, nicménû napadla mû: co zavinilo
moÏná nejvíc nepﬁíjemností pro obyvatele zemû?
Odpovûì: snad pravda a tahanice o to, kdo ji má, v
nejkrajnûj‰ím pﬁípadû stojící miliony ÏivotÛ.
Cesta do zmínûné kavárny není pﬁíli‰ dlouhá, spí‰
krátká na to, abych si bûhem ní mohl pﬁipomenout
události, které v samé podstatû toto slovo, plné relativity,
tento neuchopiteln˘ fenomén, pﬁímo i nepﬁímo zpÛsobil.
Od chvíle, kdy obyvatel zemû byl schopen dorozumívání
a my‰lení a díky tomu pﬁicházel na rÛzné nápady, které
jemu se zdály dokonalé, ale jinému spoluobyvateli
téhoÏ místa, ale jiného sm˘‰lení, od takové dokonalosti
vzdálené, od té chvíle vlastnû ona pravda a tahanice o
to, kdo jí má, nebo alespoÀ její vût‰í díl, byla a i nadále,
myslím, je pﬁíãinou sporu.
VÏdyÈ onen rozdíl v názoru na to, jaká je jediná pravda,
coÏ to není zjevná stejnû jako latentní pﬁíãina
nesmysln˘ch masakrÛ?
Kolik ne‰tûstí a utrpení pﬁinesly spory o tu jedinou boÏí
pravdu, o tom, kdo jenom jedin˘ si zaslouÏí jí hlásat?
Ale i bez krveprolití vedou se spory o pravdu, o to, kdo
ji má. V poslední dobû je tím spor o vznik Ïivota a svûta.
Darwin a nebo onen inteligence design. Ve sporu
zapojeni jsou uãenci, chytﬁí lidé, vzdûlaní, respektuji je,
ale snad díky své prostotû, mnohdy mi staãí procházka
zahradou a nebo u rodinného lékaﬁe pohled na v
barvách vyveden˘ obraz ãlovûka, jak˘ je uvnitﬁ, v
hrudním ko‰i stejnû jako v mozku. O taková zobrazení
není nouze, informují o Ïivoãi‰ích v‰eho druhu a v‰ech
velikostí. Ano sestavil je a dopodrobna popsal a ví si s
jejich opravou ãasto rady, ale jak to v‰echno zaãalo?
Myslím, Ïe spor o jediné vysvûtlení bude je‰tû nûjak˘
ãas trvat.
A jdu dál a pﬁipomínám si mnohá protichÛdná sdûlení
uãencÛ o tom, co je ãlovûku prospû‰né a co nebezpeãné
a neÏli se rok s rokem sejde, svût informatiky dodá
na‰inci sdûlení znehodnocující ta pﬁedchozí poznání
jako chabé nebo doslova ‰patné!
To není jen cosi ojedinûlého. Takové promûny toho, co
je pravdou a co ne, ty jsou v podstatû souãástí na‰eho
Ïivota. A o to více dnes, kdy informativní moÏnosti
následkem digitálu dosáhly fantastického rozsahu a
tím, zdá se mi, i vût‰í komplikovanosti a pro pﬁem˘‰livého
moÏná nerozhodnost, ãemu vûﬁit.
Snad jsem se vyjádﬁil celkem srozumitelnû i kdyÏ
moÏná podstata té mojí úvahy je chybná ...
***
Genius Charlie Chaplin natoãil kromû jin˘ch filmÛ,
dnes klasického standartu i film Moderní doba. Podobné
téma pozdûji filmovû zpracoval i Francouz J. Tati. Tato
moderní doba nepochybnû usnadnila lidem Ïivot. Ale,
není zcela zcestné ﬁíct, Ïe mnoh˘m jej i zkomplikovala.
PﬁíkladÛ k podpoﬁe takového názoru je moÏno nalézt
dost. Pravím pﬁímo, Ïe, jak se mi zatím zdá, tûch
pozitivních dÛsledkÛ a vymoÏeností moderní techniky
je jistû víc, neÏ tûch negativních. Nejsem ale odborník
pro takové hodnocení.
Podlehl jsem v‰ak nutkání rozdûlit se o jednu ze sv˘ch
zku‰eností a zde tedy je: Jsem letit˘m uÏivatelem
telefonní spoleãnosti Telus, která mi za smluven˘ peníz
zaﬁizuje telefonní spojení po Kanadû i po svûtû a
návdavkem internet. Jsem celkem spokojen, platím co
je ode mne za takové sluÏby poÏadováno. Onehdy se
v‰ak stalo, Ïe do‰el úãet, na kter˘ jsem potﬁeboval
vysvûtlení, neboÈ se li‰il od nûkolika úãtÛ pﬁedchozích,
samozﬁejmû v mÛj neprospûch.
Zatelefonoval jsem tedy na pﬁíslu‰né ãíslo spoleãnosti
Telus. Bylo mi sdûleno, Ïe v tuto chvíli je poãet
podobn˘ch telefonátÛ velik˘ a byl jsem odkázán pouÏít
poãítaãe, na klávesnici vyklepat www.telus.com
Tak jsem to udûlal. Na obrazovce objevilo se nespoãet
moÏností jak Telus oslovit. PouÏil jsem jich nûkolik, coÏ
znamenalo, Ïe jsem si tzv. otevﬁel nûkolik windows
(okének na obrazovce), ale na Ïádném nebyla mi dána
moÏnost sdûlit svÛj dotaz. Nikde jediná adresa emailová,
aã provoz mého poãítaãe zaﬁizuje
Mírnû znechucen (dokonce jsem si ﬁíkal, Ïe je to
v‰echno moje vina a Ïe jsem poãítaãov˘ analfabet, coÏ

není pravda zcela vyãerpávající), zatelefonoval jsem
znovu spoleãnosti Telus vyslechnul si stejnou informaci
o nezbytnosti b˘t trpûliv˘ a poãkal aÏ nûkter˘ z agentÛ
bude voln˘, a obrnûn trpûlivostí, nakonec jsem se
doãkal lidského hlasu na druhém konci spojení. A bylo
mi sdûleno, Ïe vûci se mají z toho a onoho dÛvodu tak,
Ïe mÛj dotaz je sice ocenûn, ale na podstatû na vûci
nelze doãista nic zmûnit, neÏ zv˘‰en˘ poplatek zaplatit...
Za zmínku je‰tû stojí, Ïe ten, kdo deska nemá poãítaã
a internet, je outsider, ke kterému se mnohé dÛleÏité
informace nedostanou, jen odkaz, aby si je vyhledal a
na www ... Nemá-li tu moÏnost ocitá se ve spolku tzv.
second class citizens ...
***
Lesk a bída pokroku - napadá mû nûkdy. V poslední
dobû témûﬁ pokaÏdé, kdyÏ si jdu nechat vyvolat negativ
filmu a z nûj poﬁídit pozitivy ...letit˘ a bûÏn˘ to proces.
Za takové dílo podnik asi pﬁed rokem poÏadoval nûco
kolem ãtyﬁ dolarÛ. Dneska je to necel˘ch jedenáct,
samozﬁejmû za stejn˘ poãet obrázkÛ. Vysvûtlení:
zákazníci stále více pouÏívají digitální aparáty a CD.
A navíc, jako majitel klasického fotoaparátu (nic na
tom nemûní, Ïe si tﬁeba také poﬁídím digitální), cítím se
jako mamlas, kter˘ zaspal dobu a pokud si chce fotit po
léta bûÏn˘m zpÛsobem, tak aÈ se necuká a platí rostoucí
ceny s pokorn˘mi díky, Ïe vlastnû vÛbec jeho pﬁání
bude splnûno.
Mohu pokraãovat: je odzvonûno klasick˘m
gramofonÛm, aã mnohé desky jsou dokonalé kvality.
Sehnat ale místo, kde se takov˘ pﬁístroj mÛÏe opravit
pﬁípadnû kde koupit náhradní jemnou jehlu, není vûru
snadné.
A kdo má dnes kazetov˘ magnetofon? Chtûl jsem pﬁed
ãasem známému poslat záznam na pásku, sdûlil, Ïe si

ho nemÛÏe pﬁehrát, magnetofon vyhodil má, neÏ VCR.
Zatracen˘ zákon nabídky a poptávky - ﬁíkám si v
duchu, platím za fota a dívám se bezmála nevraÏivû na
prodavaãku, která za nic nemÛÏe ...
***
S tradicemi by se mûlo nakládat opatrnûji, neÏ jak se
to dûje pﬁi leto‰ním tenisovém turnaji ve Wimbledonu.
V nedávné minulosti byla nad Centrálním dvorcem za
nemalou ãástku liber vybudována pohyblivá stﬁecha za
úãelem ochrany proti de‰ti a to i za stále platné tradiãní
zásady, Ïe turnaj se má hrát na otevﬁen˘ch dvorcích.
Nejednou se letos stalo, Ïe stﬁecha zÛstala otevﬁená
navzdory pﬁedpovûdi poãasí stejnû jako tmavnoucí se
obloze. KdyÏ pak se koneãnû spustil dé‰È, kurt se
zahalil plachtou a ãekalo se na obnovenou pﬁízeÀ
poãasí. Teprve, kdyÏ bylo zﬁejmé, Ïe ta se hnedle
nedostaví, stﬁecha se zaãala zatahovat a hráãi po dost
dlouhém pﬁeru‰ení k dohrávce nastoupili pod stﬁechou.
Docela nepochopiteln˘ je prÛbûh finále Federer vs
Murray. Opakovalo se totéÏ. Pﬁeru‰ení ve tﬁetím setu,
kdy zaãalo pr‰et, stejná procedura jak uÏ nejednou
letos. Je to krajnû nesolidní vÛãi hráãÛm, zejména vÛãi
tomu, kter˘ s postupujícím ãasem svou hru zlep‰oval,
pojednou pﬁestat, ãekat a pak pokraãovat, buì po
skonãení pﬁeháÀky nebo koneãnû pod pouÏitou,
zataÏenou stﬁechou.
Toto je klasická ukázka oné britské mnohdy aÏ
nelogické lásky k tradici. âekám jen, kdy si nûkteﬁí
tenisoví profesionálové budou na uplatÀovanou praxi
stûÏovat. Bylo by to pln˘m právem.
Nabíledni je otázka, proã vlastnû tu zatahovací stﬁechu
za veliké peníze nechali hodnostáﬁi vyrobit?
Vladimír Cícha - Vancouver
***

Restaurace a bar

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

PILSNER URQUEL
Dobrá kuchynû
Intimní posezení

Tel.: 416/531-9096
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Sladké italské nicnedûlání
KdeÏe bylo, to sladké italské nicnedûlání? Bylo na
ostrovû Ischia, kter˘ se nachází západnû od Neapole a
kamarádí se tam s Neapolsk˘m zálivem. V Ïádném
praÏském knihkupectví vãetnû tûch specializovan˘ch,
nebylo moÏné zakoupit prÛvodce a tak jsem se tam
rozjela bez nûho. Do Neapole letadlem, pak trajektem
slabé dvû hodinky z pevniny na ostrov a pak dobﬁe
fungující místní autobusovou dopravou a uÏ jsem tam
byla. âekalo tam na mû pûknû parádní horko a nehodlalo
po celou dobu mého t˘denního pobytu opustit
teplomûrovou ãíslici tﬁicet osm a také ji neopustilo.
Takhle se tam pr˘ vedro uvelebuje jiÏ od zaãátku
ãervna s naprostou pravidelností.

První, co mû mile pﬁekvapilo, byla naprosto dokonale
fungující místní autobusová doprava, nikdy bych
nevûﬁila, Ïe je Ital schopen jezdit pﬁesnû podle
vyvû‰eného jízdního ﬁádu. Druhé, co mû také pﬁekvapilo,
ale zcela opaãnû, byla momentální, jiÏ mnoho dní
trvající stávka popeláﬁÛ, takÏe neodvezené odpadky
byly v‰ude a byly jich ohromné haldy a nûkde byly i
zapálené. Pozdûji jsem se dozvûdûla, Ïe Italové
pravidelnû odváÏejí dennû nûkolik vlakÛ s odpadky k
likvidaci aÏ kamsi k Lipsku a Ïe ve své zemi neustále
ﬁe‰í vlastní „skládkové“ problémy, respektive v˘bûr
lokalit pro nû a to zcela neúspû‰nû. A také jsem se
dozvûdûla, Ïe Silvio Berlusconi mûl „odpadkov˘“
problém ve svém volebním programu. Teì uÏ mu jsou
odpadky asi ‰uma - fuk. V dobû, kdy jsem tam pob˘vala,
Italové viditelnû neúspû‰nû svÛj odpadkov˘ systém
zase ﬁe‰ili.
Ostrov Ischia je ostrov pohádkov˘, v‰ude rostou
ka‰tany, akáty, duby, pinie, z voÀav˘ch bylinek divoce
hlavnû rozmar˘n a oregano, myrta a mÛj zamilovan˘
stﬁedomoﬁsk˘, krásnû kvetoucí keﬁ oleandr. Hodnû
jsou vidût kaktusy. Také místní architektura má
stﬁedomoﬁsk˘ charakter, je plná teras, balkonÛ, schodi‰È,
obloukÛ, v˘klenkÛ a domy h˘ﬁí barvami bílou, slabû
rÛÏovou a neapolsky Ïlutou. Ostrov je velice obydlen,
vlastnû je aÏ pﬁelidnûn a pﬁesto je‰tû vedle obytn˘ch
domÛ je v‰ude dostatek zelenû, namodral˘ch olivov˘ch
hájÛ, nazelenal˘ch vinic, Ïlut˘ch polí citroníkÛ a pinie a
pinie. Obrovské citrónové plody rostou také ve v‰ech
zdej‰ích soukrom˘ch zahrádkách. Zahrady vût‰inou
nemají ploty, ale úÏasnû pÛsobivé zídky z naskládan˘ch
tufov˘ch kamenÛ. Kdysi dávno na Ischii - ale opravdu
hodnû dávno, v 16. století, se poãal stavût akvadukt,
kter˘ mûl sbírat vodu z hory Epomea, o které se je‰tû
dál zmíním. Stavba trvala cel˘ch sto rokÛ a nakonec se
nepovedla, neboÈ se akvadukt stavûl z tufu a tenhle
stavební materiál do sebe tolik Ïádanou, tekoucí vodu
vpíjel a také se vodou rychle rozpadal. Zbytky jsem
vidûla pﬁi prohlídce ostrova.
Ostrov je vulkanického pÛvodu a mnoho vyhasl˘ch
sopek zde k vidûní je. Asi ta nejkrásnûj‰í je skoro
uprostﬁed ostrova. Jmenuje se Monte Epomea a lze si
k ní udûlat docela dobr˘ pû‰í v˘let, ale i tak se musí
poãítat s v˘letem celodenním. Jen kdyby tak nepálilo to
sluníãko! Jinak má ostrov více neÏ sto rÛznû siln˘ch a
na rÛzn˘ch místech vyvûrajících pramenÛ s mnohdy
velice horkou vodou - kaÏdopádnû se v téhle vodû dají
uvaﬁit i vajíãka nebo brambory. Nesmí se to, ale lidé se
tím stejnû baví a zákaz nerespektují. Také nejsou
Ïádnou v˘jimkou místa s pískem, hork˘m kolem
devadesáti stupÀÛ, ale ta jsou vÏdy oznaãená a vÛbec
se do nich nesmí. Na veﬁejn˘ch prostranstvích, v parcích
a zahradách také nechybí u hork˘ch pramenÛ varování

s oznaãením teplotních stupÀÛ. Kromû hork˘ch vodních
pramenÛ jsou na mnoha místech i v˘vûry fumaroly, coÏ
je horká pára. Ostrov vodní vymoÏenosti plnû vyuÏívá
ve sv˘ch tﬁech obrovsk˘ch lázeÀsk˘ch centrech a
prakticky i k léãení ve zdej‰ích hotelov˘ch komplexech.
Také v na‰em hotelu nûco takového bylo v podobû
zaskleného velikého zahradního bazénu, nûco na
zpÛsob obrovské sauny. V tom dûsném denním vedru,
tam dovnitﬁ, do vedra je‰tû mnohem vût‰ího, chodil jen
jeden jedin˘ hotelov˘ host a já jsem vÏdy ãekala, Ïe uÏ
nevyjde vÛbec ven, ale vy‰el vÏdy a míval zcela
nezdravou opaﬁenou barvu. Ale urãitû to dûlal pro své
zdraví!
Ostrov je hodnû hornat˘, plahoãíte se poﬁád z kopce
do kopce, z kopeãka do kopeãka a to v‰ude. V˘jimkou
jsou pláÏe, ty jsou rovné a pak skoro v‰echny stﬁechy
místních obytn˘ch domÛ. Z rovn˘ch stﬁech v‰ichni po
cel˘ rok lapají, cennou de‰Èovou vodu. V dobû mého
pobytu nespadla na Ïádnou stﬁechu ani jedna kapiãka.
Ostrov má ‰est administrativních celkÛ anebo chceteli obcí: Ischii, Casamicciolu, Lacco Ameno, Forio, Serraru
a Barano. V‰echny se nacházejí rovnomûrnû usazené
kolem dokola celého ostrova a dají se projet autobusem
místní hromadné dopravy a cel˘ ten okruh je kolem
ãtyﬁiceti kilometrÛ. Na severní ãásti ostrova vede silnice
zcela pﬁi moﬁi, na ostatních svûtov˘ch stranách je
silnice trochu hloubûji zakousnutá do ostrovní pevniny,
nejvíce na jihu ostrova, kde jsou uÏ dost vysoká pohoﬁí.
T˘den by vám mûl staãit na to, abyste si ty obce v
chvatu staãili prohlédnout. Turisticky nejvyhledávanûj‰í
je Forio, nacházející se na západní stranû ostrova,
nejkrásnûj‰í pláÏe jsou v Casamicciola, coÏ je na
severu. Ale kdyÏ si k tomu pﬁidáte i v˘let na Vesuv a do
Pompejí a to by se mûlo, tak uÏ s t˘denním ãasem
musíte zacházet docela opatrnû. A kdyÏ se je‰tû
vypravíte na ostrov Capri, tak se dostanete do ãasové
tísnû. Ale i tam byste mûli zaplout uÏ kvÛli té slavné
písni „To bylo tenkrát, na ostrovû Capri…. „ a kvÛli
svÛdn˘m Sirénám. Vût‰ina jednodenních náv‰tûvníkÛ,
bohuÏel, neopustí v Capri zdej‰í námûstí a tím se
pﬁipraví o prohlídku „Modré jeskynû“ o které se historici
domnívají, Ïe ‰lo kdysi o nymphaeum, jak˘si pﬁepychov˘
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vodní budoár císaﬁe Tiberia.
Místní Italové tvrdí, Ïe nejlep‰í kapucino si lze vypít v
Serraﬁe, coÏ je oblast na hornatém jihu a zde konkrétnû
na vysokohorské vyhlídce Fontana - Belvedere. A já to
potvrzuji a je‰tû je zde úÏasn˘ záÏitek, pozorovat jak v
pomûrnû malém bistru pracují dva Italové na pﬁípravû
onoho dokonalého kapucina takovou rychlostí, Ïe to
ani nelze dostateãnû vylíãit. Oba jsou ãasovû
naprogramováni na pﬁijíÏdûjící v˘letní autobusy a
cestovní kanceláﬁe a tak to tam opravdu bûÏí jak o
závod a nestaãíte vÛbec souãasnû vnímat rychlost toho
prvního, co otvírá krabice s mlékem a toho druhého co
do obrovského ‰álku, kapucino pﬁipravuje. A i navzdory
téhle rychlosti je kapucino opravdu lahodné a neo‰izené
a je‰tû vám ten druh˘ Ital stihne do pûny udûlat
ornamentové srdce. Z Belvederu je navíc krásnû vidût
Monte Epomea se zelenavou a bílou barvou své tufy. A
v‰ude kolem je dost oné vyvûrající fumaroly a také
mnoÏství uzavﬁen˘ch tufov˘ch jeskyní, které se pouÏívají
jako vinné sklepy pro uleÏení a uloÏení vín. Kdysi dávno
se tufové jeskynû pouÏívaly i pro bydlení, ale to uÏ se

tady ukazuje jen jako naprostá kuriozita star˘ch ãasÛ.
Moﬁe pod Serrarou, vlastní maliãk˘ poloostrÛvek St.
Angelo - tohle místo urãitû na Ischii patﬁí k tûm hodnû
luxusním a za prohlídku a malou procházku v kﬁivolak˘ch
star˘ch uliãkách, to stojí. Kdysi dávno to b˘vala jen
obyãejná rybáﬁská vesniãka. PoloostrÛvek zde uzavírá
nádhernou pláÏ Maronti a slouÏí i jako mal˘ pﬁístav.
V‰ude, ve v‰ech uveden˘ch obcích uvidíte dokonalé
keramické v˘robky z místní hlíny a také znaãení domÛ
je takto pojaté. Co dÛm, to jin˘, osobit˘ nápad - hodnû
se na tûch kachlích objevuje motiv citronÛ. Citrony tady
tím Ïivotem pronikají opravdu v‰ude, urãitû víc neÏ
olivy. Také místní likérová specialita, kterou je
Limoncello, se vyrábí z citronÛ a s ledem, v tom horku,
chutná znamenitû. Pochoutkou je i Cremoncello, coÏ je
krémová obdoba toho prvního. Pozor, aÈ Limoncello,
tak Cremoncello, doporuãuji pít stﬁídmû, hodnû rychle
a nenápadnû stoupají do hlavy. A kdyÏ, uÏ vám dûlám
chutû s tûmi likéry, tak je‰tû dodávám, Ïe zdej‰í vinice
obohacují jídelní stoly znamenit˘mi místními víny.
Jídlo, má charakter stﬁedomoﬁské kuchynû a tak si
urãitû pﬁijdou na své v‰ichni milovníci ryb a dal‰ích
moﬁsk˘ch plodÛ. Místní typickou specialitou kaÏdé
restaurace je zde „Coniglio alla cacciata“, coÏ je králík
na divoko a velké oblibû se v‰ude tû‰í salát „Caprese“,
nebo-li rajãatov˘ salát s mozzarelou a také,
v‰udypﬁítomné pizzy, kter˘ch není mnoho druhÛ, ale
jsou bezchybnû dobré. TakÏe je úplnû jedno, zda si
objednáte pizzu Napoletanu, nebo Margaritu. Sladkostí
je zde tolik, Ïe rozhodování, kterou si objednat se stává
víc neÏ sloÏit˘m problémem. Typick˘m zdej‰ím
mouãníkem je „Babá“ - nad˘chan˘ pi‰kot plnûn˘
‰lehaãkou, krémem anebo i citrónov˘m likérem.
Samozﬁejmû, Ïe hned za Babá je dezert „Cannoli“.
Cannoli jsou trubiãky z vinného tûsta, plnûné mírnû
pﬁislazen˘m s˘rem riccotou a nemají pr˘ na jihu Itálie
obdoby. A zmrzliny? To je nûco nepﬁedstavitelnû
úÏasného, barevného, sladce chladivého, voÀavého,
mnohdy je‰tû naplnûného ãokoládov˘mi vloãkami,
mandliãkami, oﬁí‰ky, ovocem, medem a u krámkÛ to
vûdí a chtûjí vám vÏdy udûlat radost a tak v‰ichni zdej‰í
zmrzlináﬁi vám kornout zmrzlinami nenaplní, ale pﬁeplní.
Nezapomenout - zmrzlina je italsky „gelato“!
U popisu jídla si nemohu nechat jen tak pro sebe
událost, ke které do‰lo v hotelu ve Foriu, kdy veãer
mûla televize odvysílat fotbalové utkání z mistrovství
Evropy, mezi Itálií a ·panûlskem. Vrchní ãí‰ník ten den
uÏ v poledne obe‰el v jídelnû v‰echny stoly a v‰em
vysvûtlil, Ïe se veãeﬁe z teplé, mûní na studenou a
hodina veãeﬁe se posouvá dopﬁedu, protoÏe se cel˘
personál musí dívat na fotbal. KdyÏ jsme pﬁi‰li na
veãeﬁi, uÏ fotbal bûÏel a nikdo z hotelového personálu
se nám nijak nevûnoval. Hned od poãátku utkání mûli
totiÏ sv˘ch starostí dost a viditelnû i jejich brankáﬁ Gigi
Buffon. KdyÏ uÏ v první pÛli, zaãala Itálie prohrávat, ‰la
jsem se k televizi také podívat. âí‰níci se potili, chvûli
vzru‰ením, popíjeli pivo, kouﬁili, hlasitû brebentili a byli
viditelnû velmi nervózní. KdyÏ v závûru prohrávala
Itálie rozdílem ãtyﬁ branek, kleãel vrchní ãí‰ník na zemi,
mlátil ãelem o zem a vykﬁikoval „Madonna mia“ a dal‰í
vûci - uÏ to ale nepomohlo. Prohráli.
Na Ischii je mnoho krásn˘ch kostelÛ, skoro ve v‰ech
jsou dﬁevûné modely lodí, coÏ pr˘ mûlo zaji‰Èovat tûm,
co vyplouvali na moﬁe, ‰Èastn˘ návrat domÛ. Ve Foriu
je takhle vyzdoben˘ také mnoh˘ z kostelÛ, navíc je zde
nádhern˘ kostelíãek Soccorzo, kter˘ mnozí znají z
amerického filmu NeboÏtíci pﬁejí lásce. Kostelík je tak
blízko vetknut k moﬁi, Ïe navozuje dojem jakéhosi
majáku. Terasa kostelíku je zhotovena z keramické
mozaiky znázorÀující KristÛv Ïivot a ta nebyla je‰tû, na
rozdíl od kostelíku, po rekonstrukci. Ale i tak byla
dostateãnû pÛvabná.
Na Ischii jsou také zajímavé a velmi honosné hﬁbitovy.
VÛbec to tam nepÛsobí nûjak˘m truchlením a smutkem,
naopak, pﬁipadáte si tam jak v nûjaké úÏasnû
odpoãinkové rozkvetlé zahradû. Navíc, pozorovat
v˘kony ãernû odûn˘ch, vetch˘ch staﬁenek, rychle
‰plhajících po mnohametrov˘ch, pojízdn˘ch schÛdcích
s kytkou v ruce a mnohdy i s lahví vody, aby mohly
pﬁizdobit nûkterou ze schránek v horní ãásti pﬁevysok˘ch
kolumbárií, je nûco nevídaného! Nahoﬁe se pustí
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schÛdkÛ a zboÏnû se dlouho modlí a
kﬁiÏují. Pﬁi pohledu na nû, mû obcházela
hrÛza z jejich moÏného pádu - staﬁenky
byly zcela v pohodû. V‰echny mr‰tnû
pak slezou dolÛ a hned se vûnují
vzájemnému, dÛkladnému a hlasitému
italskému popovídání.
A neodpou‰tíme si v˘let do Pompejí a
ke kráteru Vesuvu. Nebudu uvádût Ïádné
podrobnosti té stra‰né katastrofy, kdy
Vesuv zcela zniãil sv˘m sopeãn˘m
v˘buchem nejenom mûsto Pompeje, ale
i mûsta dal‰í. Jen pﬁipomínám, Ïe se tak
stalo na svátek boha Vulkána, ãili boha
ohnû, 24. srpna roku 79 na‰eho letopoãtu.
Urãitá ãást Pompejí je zvídavému svûtu
zpﬁístupnûna. A je to hodnû zajímavé.
Jen mnû tam trochu vadilo, Ïe prakticky
v‰echny nalezené a odkryté pﬁedmûty
denní spotﬁeby vãetnû pﬁedmûtÛ
ozdobn˘ch, které hodnû o tehdej‰ím
Ïivotû mohou vypovídat, tam nikde vÛbec
nejsou a jsou uloÏené kdesi v muzeu.
MÛÏete zde nav‰tívit dávné láznû s
oddûlen˘m prostorem pro muÏe a Ïeny,
s v˘klenky na odloÏení ‰atÛ a tﬁemi
bazény, trÏi‰tû a námûstí, které tehdy
pﬁedstavovalo v Pompejích ãtvrÈ tûch
nejbohat‰ích, Ïijících ve vybran˘ch
palácích. Domy byly poschoìové,
sluÏebnictvo Ïilo v patrech horních. Z
pﬁízemí byly vstupy do zahrad a atrií.
Jsou jiÏ k vidûní i pÛvodní hlavní silnice,
které byly uÏ tehdy stavûny s
neuvûﬁitelnou technickou promy‰leností,
schopné provozu koÀsk˘ch povozÛ.
Kolem silnic jsou chodníky a na nich
nízké patníky, které b˘valy pokryté
mnoÏstvím maliãk˘ch zrcátek, ve kter˘ch
se odráÏel svit mûsíce, a díky tomu b˘valy
chodníky v noci takto oznaãené a trochu
i osvícené Je k vidûní vodovodní systém
s ka‰nami, kde kdysi tekla pramenitá
voda. Na nûkolika málo domech se
zachovaly zbytky pÛvodních ozdob a na
jin˘ch jakási hesla k tehdy pﬁipravovan˘m
volbám, uráÏky urãené jednotliv˘m
kandidátÛm a obscénní kresby. Nejvût‰í
a nejpodrobnûj‰í popis se v Pompejích
vûnoval existenci nevûstincÛ a
pﬁipou‰tím, Ïe to bylo hodnû zajímavé.
Je k prohlédnutí i obrovská palestra, coÏ
bylo místo slouÏící ke sportovním hrám a
také Teatro Grande pro pût tisíc divákÛ,
vãetnû gladiátorsk˘ch kasáren.
Dokonalost tehdej‰ích sluÏeb je
pﬁedvádûna v domû s velikou prádelnou
kde se pralo a ãistilo prádlo za úplatu. A
v dobrém stavu je také dÛm, patﬁící kdysi
mastiãkáﬁce, ãili nûco jako dne‰ní lékárna
a kosmetika dohromady.

Zkamenûlá sedící postava v Pompejích

9

Travel
Prohlídky v Pompejích jsou rozdûlené
podle ãasové nároãnosti a je jich opravdu
hodnû na vybranou. Jen kdyby tam tak
nepálilo to sluníãko! Pompeje jsou v‰ak
obrovské, Ïe stejnû budete rádi, kdyÏ
zvládnete alespoÀ tu základní prohlídku.
PrÛvodcovská sluÏba je zde pﬁísnû
vybírána a v‰ichni z nich, si musí
pravidelnû pro Pompeje obnovovat licenci
na základû odborn˘ch zkou‰ek. A i kdyÏ
viditelnû archeologické práce v
Pompejích stále pokraãují, neubránila
jsem se pocitu, Ïe jejich rychlost je více
neÏ pomalá a kdyÏ jsem o tom pohovoﬁila
s prÛvodkyní, bylo mi vysvûtleno, Ïe hlavní
problém je v tom, komu jednotlivé práce
zadávat a zájem o tyhle zakázky, Ïe je
obrovsk˘. Îe by také korupce?
A vlastní Vesuv? Tváﬁí se zcela
mírumilovnû,
pﬁitom
je
to
nejnebezpeãnûj‰í sopka na pevninû
Evropy. Je pr˘ nepﬁetrÏitû monitorována
v nûkolika speciálnû vybaven˘ch
laboratoﬁích. Italská snaha vytvoﬁit jak˘si
fungující evakuaãní plán pro obyvatele
dne‰ních asi dvanácti obcí rozmístûn˘ch
na úpatí sopky zatím stále není dovedena
k úspû‰nému konci. Také vydání zákazu,
stavût na úpatí hory, se nesetkalo s
uposlechnutím, takÏe pr˘ není ani dobﬁe
zmapována zdej‰í zástavba a neví se,
kolik lidí tady pﬁesnû Ïije. Italská vláda
dokonce nabídla jakési finanãní odstupné
tûm, kteﬁí se z oblasti odstûhují, tato
cesta je pr˘ zatím nepatrnû úspû‰ná.
Uvedené informace jsou od doprovodné,
odborné pracovnice a vypadaly dost
vûrohodnû. Je‰tû nám tyhle informace
dopﬁávala, kdyÏ jsme stoupali smûrem
ke kráteru - mnû to pﬁipadalo, Ïe nás
docela parádnû stra‰í a Ïe se moÏná uÏ
zpût nevrátíme. A intenzivnû jsem
vzpomínala na Plínia, kter˘ tam také ‰el,
ale uÏ nedo‰el.
Teì ale je‰tû nûco velmi zajímavého.
Po zatím posledních sopeãn˘ch erupcích
Vesuvu, v roce 1944, se zdej‰í krajina
znovu pokryla vulkanick˘m popelem a
lávou. Láva postupnû ztuhla do jak˘chsi
‰irok˘ch pruhÛ, na kter˘ch roky nevze‰la
vÛbec Ïádná vegetace. Pruhy jsou je‰tû
dnes dobﬁe znatelné. Pﬁíroda si ãasem
pomohla sama. Kde tekla láva, vyrostly
nepﬁedstavitelnû krásné Ïlutû kvetoucí,
mohutné keﬁe. Kvetou jeden vedle
druhého a vytváﬁejí skoro neproniknuteln˘
zelenoÏlut˘ porost - nádhera. Ten keﬁ se
jmenuje Ginestra a u nás také kvete,
ﬁíkáme mu hezky ãesky Kru‰inka Ov‰em
on asi opravdu pro svoji mohutnost a
krásu potﬁebuje ztuhlou lávu a tak ten
ná‰ je hodnû slabouãk˘. Italové dokonce
mezi sv˘mi kalendáﬁními svátky mají
zaﬁazen˘ den Ginestry.
Na rozdíl od jin˘ch m˘ch povídání jsem
v tomhle italském, nezvolila nûjaké sloÏité
letopoãty a historii, ale hlavnû takové
obyãejné osobní postﬁehy a italské drby,
které odpovídaly t˘dennímu pobytu v tom
sladkém nicnedûlání. Kromû napsaného
jsem tam je‰tû zvládla prohlídku
fascinujícího
termálního
parku
Poseidonov˘ch zahrad, nejstar‰í ãásti
Foria se zbytky starovûk˘ch stráÏních
vûÏí, v˘let do Ischie Porto, velkolep˘
Aragonsk˘ hrad, upadnout a rozbít si
koleno na neapolské pﬁístavní koãiãí
dlaÏbû a také se mi nepodaﬁilo potkat se,
se Sofii Lorenovou v pﬁístavním mûstû
Pozzuoli, které oznaãuje za své nejmilej‰í
mûsto - pﬁí‰tû.
Kromû tûch dvou posledních vûcí, to
bylo celé interessante, bello a fantastico
a urãitû, to chce nûkdy zase zopakovat.
Jana Fafejtová - Praha
***

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

Vzpomínka na Itálii: Z v˘stavy v Loop Gallery, 1273 Dundas St.
W. Toronto. Tel.: 416/516-2581. E-mail: loopgallery@primus.ca;
www. loopgallery.ca

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

E-mail
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Je to nov˘ styl, místo knihy film
Na dovolené se ãetly knihy; noviny tiskly letní ãtení pro
ãtenáﬁe; kdekdo dovolenkoval s knihou na cestu i na
pláÏ. Jako návykov˘ ãtenáﬁ jsem byl párkrát Ïádán o
knihu na dovolenou a sám jsem vÏdy hledal ãtení na léto.
Leã ãasy se mûní skokem a nepﬁekvapilo mû, kdyÏ mi
Zdenûk pﬁinesl mal˘ disk, 70 gigabajtÛ, ne o moc vût‰í
neÏ tabatûrka, a poÏádal, abych mu tam stáhl nûjaké
filmy na dovolenou ze své sbírky. „Co by to mûlo b˘t?“
ﬁekl jsem váhavû, a Zdenûk mne ujistil, Ïe nemám ve
sbírce Ïádn˘ póvl a vûﬁí, Ïe vyberu k dívání nûco, co
nebude nuda.
Zdenûk bere na dovolenou notebook, musí b˘t v dosahu
internetu a chce taky pﬁíruãní kino.
Kniha na dovolenou je takov˘ tradiãní a zavedn˘ obyãej.
Kniha má tisíciletou tradici a ti‰tûné knihy jsou kolem nás
pÛl tisíciletí od Gutenberga, ale film, to je dvacáté století;
a pﬁenést kino jako komunální sál s promítaãkou a davem
divákÛ do soukromí domova zaãala televize pﬁed
pÛlstoletím, video záznam pﬁed ãtvrtstoletím a pﬁes DVD
se stal jak˘koliv film dostupn˘ na internetu kaÏdému
zájemci. Znám pár lidí, kteﬁí nemohou pﬁijít digitalizaci a
internetu na chuÈ, ale jejich odpor je stejnû v‰eteãn˘ jako
byl odpor sedlákÛ vÛãi Ïeleznici a zavrhování automobilÛ
ve prospûch koní.
Paní Firlová, která je ná‰ rodinn˘ pirát a odborník na
digitální vûci, uloÏila na mal˘ disk 30 filmÛ a dvû webové
stránky, které nabízejí nespoãet filmÛ ke koukání.
Zdenûk si vzal tu vûciãku, podûkoval rozvitou vûtou a
ﬁekl, Ïe Ïijeme ve fantastické dobû, kdy ãlovûk mÛÏe
nosit zlat˘ fond ãeského filmu v kapse.
âtenáﬁ knih se cel˘ Ïivot uãil vybírat z tisícÛ knih ty, které
mu vyhovují, pÛsobí radost a splÀují oãekávání; s
kinematografii je to stejné. Roãnû se vyrobí na svûtû
okolo 2000 filmÛ, ze kter˘ch devût desetin jsou
zapomnûníhodné, stovka je dobrá k shlédnutí a tucet
neupadne v zapomnûní za deset let, a za dvacet se
stanou klasické anebo evergreeny.

Vybírat z mnoÏství filmÛ skvosty není lehká vûc a
Zdenûk mi v této vûci kapku pochlebuje, Ïe jsem mu za
ty léta, co spolu mluvíme o kinematografii zatím nepodstrãil
nûjakou blbovinu, coÏ mi zãásti lichotí, ale hlavnû
zavazuje, abych si dával pozor.
Paní Firlová mi v této vûci - v˘bûru filmu - dÛvûﬁuje
absolutnû, a dokud neﬁeknu tohle ãi tamto MUSÍ· vidût,
nechá si filmy ode mû vyprávût, protoÏe radûji ãte neÏ
kouká, a já jsem se ãasem pﬁeonaãil z ãtení na koukání.
S etablovan˘mi kritiky mám dlouhodob˘ spor, protoÏe
tﬁi z nejlep‰ích filmÛ v‰ech dob, které jsou KﬁiÏník
Potûmkin, Zlodûj kol a Obãan Kane, jsem nedokázal
dokoukat do konce; ale svÛj amatérismus nepopírám a
vkus nenadná‰ím, akorát mám své hodnocení, Ïe film
musí b˘t zábavn˘, musí roz‰iﬁovat obzor vûdûní a musí
velebit Ïivot jako dar od boha ãi od pﬁírody a Ïe Ïivot stojí
zato Ïít aÏ do konce; tím nemám na mysli oslintan˘ happy
end, ani úsilí o ‰tûstí, ale kontinuitu Ïivota a pﬁenos genÛ
z generace na generaci; o to pﬁece nejvíc jde mlad˘m i
seniorÛm.
Zde se divák u star˘ch filmÛ vystavuje riziku naﬁãení z
nostalgie; slovo nostalgie má konverzaãní v˘znam
probouzení za‰l˘ch ãasÛ, místo toho, aby to by znak
dobré pamûti.
Zdenûk se tomu smál, a ﬁekl, Ïe donedávna jela s
ãtenáﬁem na dovolenou kniha, protoÏe je skladná, vejde
se do kufru i do kapsy; teì se vejde poãítaã do kapsy a
on, Zdenûk, to ﬁekl nahlas, dává pﬁednost zábavû filmové;
ale musí to b˘t film dobr˘!
Zaruãil jsem ZdeÀkovi, Ïe z tûch tﬁiceti ho urãitû dvacet
nadmíru pobaví, a on pﬁik˘vnul a odjel na dovolenou do
chaty na bﬁehu Hurónského jezera.
Po návratu se optám, kolik filmÛ shlédl a kter˘ se mu líbil,
ale to aÏ v záﬁí.
***
Tropické horko v Sudbury pokraãuje a sedûli jsme s
Jerrym uvnitﬁ kavárny Books&Beans, ne na terase; sedûl
jsem zády k televizi zavû‰ené u stropu, Jerry naproti a

besedovali jsme o kampani na presidenta a co Obama
pokazil - a nebude zvolen; to je teì na‰e oblíbené téma.
Náhle Jerry pﬁeru‰il vûtu a pokynul mi, abych se otoãil
k televizi a kouknul, jak Tom Cruise oslavuje 50.
narozeniny.
„Nepodívám,“ ﬁekl jsem. Tom Cruise mne nezajímá jako
herec ani jako ãlovûk.
„Neﬁíkej,“ vylekal se Jerry, „vÏdyÈ je to nejvût‰í souãasn˘
hollywoodsk˘ herec a dostává deset miliónÛ za film.“
„PromiÀ, ale oblíbené herce si vybírám sám,“ ﬁekl jsem
pﬁesvûdãivû, „a v mojí sbírce filmov˘ch skvostÛ nemám
s Tomem Cruisem ani jeden film.“
„Ale má‰,“ ﬁekl Jerry hádav˘m tónem, a já kontroval, Ïe
nemám.
„Urãitû má‰ ve své sbírce oscarov˘ film Rainman z roku
1988!“
„Mám,“ pﬁipustil jsem nachytán, „ale ne kvÛli Cruisovi,
ale kvÛli Dustinu Hoffmanovi. Film dostal ãtyﬁi Oscary a
Dustin za nejlep‰í hereck˘ v˘kon, leã Tom Cruise nikoliv;
Cruise nikdy nezískal Oscara,“ ﬁekl jsem, abych ukonãil
diskusi.
„DustinÛv poslední velk˘ film a CruisÛv první…,“ Jerry
se drÏel tématu, jeho poznámka byla správná a ãekal
jsem, co ﬁekne dál.
„Které Hoffmanovy filmy má‰ ve sbírce filmÛ?“ optal se
Jerry a bylo vidût, Ïe ho to zajímá a tak jsem ho nebrzdil.
„Pût,“ ﬁekl jsem, „pût skvostÛ Hoffmanov˘ch postav za
20 let kosmické herecké kariéry: první byl PÛlnoãní
kovboj (1969), kde s Jonem Voightem hráli dva ztracence
ve velkomûstû; druh˘ byl Mot˘lek (1973), ve kterém se
Steve McQueenem vylíãili zoufalství francouzské vûznice
v Guyanû. A tﬁetí je Marathon Man (1976), na staré téma
zloãin a trest. âtvrt˘ je Kramer(ová) versus Kramer (z
roku 1979) o manÏelství s Meryl Streep a srdcervoucí
tahanici o synka...
„A pát˘?“, povzbudil mne Jerry.
„Pﬁece Rainman (z roku 1988), exotick˘ pacient Hoffman
s Cruisem v roli dravce.
Jerry k˘vnul hlavou, ﬁekl, Ïe jsme v úplné názorové
shodû na Hoffmanovy filmy, a dodal, Ïe Hoffman je o víc
jak dvacet rokÛ star‰í neÏ Tom Cruise.
„Pﬁesnû o 25 let je Hoffman star‰í neÏ Cruise,“ ﬁekl,
jsem, „a v srpnu bude Dustin oslavovat 75. narozeniny a
já ti koupím obûd.“
„Já ti koupím obûd,“ ﬁekl Jerry, „kdyÏ jsi mi Hoffmana tak
ob‰írnû pﬁipomnûl, udûlej mi DVD a já platím obûd.“
Vy‰li jsme ven z klimatizované kavárny pod Ïhavé
slunce a Jerry ﬁekl, Ïe mu je pekelné horko.
„Ale ne tak horko jako je Obamovi pﬁed volbami.“
„Myslí‰ si, Ïe Obama jede dolÛ z kopce do propasti?“
„Stoprocentnû,“ ﬁekl jsem pevnû a ‰li jsme domÛ kaÏd˘
sv˘m smûrem.
RosÈa Firla - Sudbury
***

Obnova mariánského sloupu
na Staromûstském námûstí
V Praze dne 8. ãervna 2012
VáÏení ãlenové Rady Hlavního mûsta Prahy,
váÏení ãlenové Zastupitelstva Hlavního mûsta Prahy,
v posledních dnech se na Vás obracejí vûﬁící z evangelick˘ch
církví a apelují na Vás, abyste nepﬁipustili obnovu mariánského
sloupu na Staromûstském námûstí. Celá záleÏitost se mÛÏe jevit
pﬁedev‰ím jako spor mezi evangelíky a katolíky a moÏná máte
dojem, Ïe v souãasné, sekulární spoleãnosti není tﬁeba na nûco
takového brát ohled. V tom pﬁípadû si neuvûdomujete, Ïe
zboÏnost stála pﬁi vzniku sloupu v pozadí, pﬁedev‰ím byl
produktem propagandy a oslavou vojenského vítûzství. Jeho
vztyãení se s obrovskou pompou zúãastnil císaﬁ Ferdinand III.,
byl to akt jasnû politick˘ a stvrzující praktick˘ zánik ãeského
politického národa. Nekatolické vyznání se stalo zloãinem proti
státu, s náboÏenskou totalitou v‰ak ruku v ruce ‰la totalita
ochromující celou spoleãnost.
Obnova sloupu bude útokem na hodnoty, které se snaÏíme
sdílet v‰ichni: pravdomluvnost, vzájemná úcta, tolerance,
svoboda nezávislého názoru. Bude útokem na pluralitní
demokracii, a to, Ïe mnoho lidí (aÈ uÏ bez vyznání nebo katolíkÛ
nebo evangelíkÛ) o ãesk˘ch dûjinách dost neví a tyto dÛsledky
si neuvûdomuje, na tom nic nezmûní. Právû nevûdomost totiÏ
otvírá dveﬁe pasivitû a demagogii, jevÛm, které oba jsou pro
Ïivot spoleãnosti zhoubné.
S pozdravem a s nadûjí, Ïe obnovu sloupu odpovûdnû zváÏíte!
Monika Îárská
Pohoﬁelec 26
118 00 Praha 1
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Petra Kvitová po prohraném ãtvrtfinále: “UÏ nemohu b˘t taková holka jako loni”
Rybáriková, tedy hráãi s postupov˘mi
ambicemi, ztroskotali uÏ v prvním kole.
Naopak ve tﬁetím kole stanuli Luká‰ Lacko a
Jana âepelová. Zejména pro teprve
devatenáctiletou âepelovou je to dobré
vysvûdãení a moÏná i odrazov˘ mÛstek k
dal‰ím úspûchÛm.
Nikdy se nesmíte vzdát
V Ïenské dvouhﬁe neuspûla ani loÀská
finalistka Ruska ·arapovová, která vypadla
je‰tû dﬁíve neÏ Kvitová a to ve ãtvrtém kole,
kde ji pﬁehrála Nûmka Lisická 6:4, 6:3. Ta ve
ãtvrtfinále nestaãila na svou krajanku
Kerberovou 1:6, 1:6, ov‰em naopak
Kerberovou v semifinále poslala domÛ Polka
Radwanská, tﬁebaÏe se v prÛbûhu turnaje
pot˘kala se siln˘m nachlazením. JenÏe
v‰em, jak uÏ jsme naznaãili, vypálila rybník
Serena Williamsová, nasazená jako ãíslo 6.
V minulosti kralovala Wimbledonu uÏ
ãtyﬁikrát, bylo to v letech 2002, 2003, 2009
a 2010, av‰ak loni vypadla uÏ ve ãtvrtém
kole s Francouzkou Bartoliovou a vzhledem
k zdravotním problémÛm málokdo jejímu
návratu je‰tû vûﬁil. NejtûÏ‰í bitvu
jednatﬁicetiletá Serena svedla v semifinále
proti svûtové dvojce Bûlorusce Azarenkové
6:3, 7:6 a ve finále s v˘jimkou druhého setu
jasnû pﬁedãila Polku Radwanskou 6:1, 5:7,
6:2.
Bûhem sedmi zápasÛ nastﬁílela Serena
Williamsová 102 es a sv˘m pát˘m
wimbledonsk˘m primátem ve dvouhﬁe Ïen
vyrovnala svou sestru Venus! Pﬁitom od
ãervence 2010 skoro rok nemohla hrát,
protoÏe si nejdﬁíve poﬁezala nohu, ale pak
pﬁi‰lo nûco mnohem hor‰ího v podobû plicní
embólie. Právem zdÛraznila: “PovaÏuji to za
svÛj neskuteãn˘ návrat. âlovûk se nikdy
nesmí vzdát a pﬁestat vûﬁit sám v sebe.”
Vlastnû Serena a o rok star‰í Venus
Williamsovy od roku 2000, tedy za
posledních tﬁináct let, na wimbledonsk˘ trÛn
pustily jen tﬁi konkurentky - v roce 2004
Rusku ·arapovovou, 2006 Francouzku
Mauresmovou a 2011 âe‰ku Kvitovou... A
wimbledonského debla spolu vyhrály uÏ také
popáté.
Ukázal se dcerkám
Podobnû jako Serena Williamsová na tom
byl i ·v˘car Roger Federer. TﬁebaÏe
Wimbledon opanoval pûtkrát za sebou v
rozmezí let 2003 aÏ 2007 a po‰esté 2009,
od roku 2010 nevyhrál jedin˘ grandslamov˘
turnaj a ve svûtovém Ïebﬁíãku klesl na tﬁetí
místo. A pﬁipomeÀme, Ïe uÏ i jemu je také
jednatﬁicet. S v˘jimkou tﬁetího kola, v nûmÏ
s Francouzem Benneteauem prohrával uÏ
0:2 na sety, bylo Federerovo leto‰ní travnaté
vystoupení fenomenální. V semifinále nedal
‰anci loÀskému obhájci Srbovi Djokoviãovi

6:3, 3:6, 6:4, 6:3 a ve finále ho ãekal Brit
Andy Murray. Domácí miláãek, od zaãátku
leto‰ního roku trénovan˘ slavn˘m
ãeskoslovensk˘m tenistou a dnes
Ameriãanem Ivanem Lendlem, pﬁed nímÏ
stál historick˘ úkol. Aã se tomu nechce vûﬁit,
britsk˘ tenista dvouhru muÏÛ v majestátném
Wimbledonu naposledy vyhrál v roce 1936.
Jmenoval se Fred Perry a mimochodem byl
i mistrem svûta ve stolním tenisu. A ve finále
z BritÛ naposledy stál Bunny Austin v roce
1938, od kdy historie v semifinále
zaznamenala jedenáct marn˘ch britsk˘ch
pokusÛ, jeden Mika Sangstera, tﬁi Rogera
Taylora, ãtyﬁi Tima Henmana a dosud tﬁi
Andyho Murrayho.
Tentokrát k velké radosti Albionu Murray
alespoÀ tento stín pﬁekroãil, navíc ve finále
získal první set a ve druhém za stavu 4:4 pﬁi
Federerovû podání mûl v˘hodu... Kdyby ji
b˘val vyuÏil, kdo ví, jak by to dopadlo. Jejich
finále v‰ak mûlo vynikající úroveÀ. Diváci si
vychutnávali dûlové a pﬁitom dlouhé v˘mûny
od základní ãáry, pﬁi nichÏ Federer byl pﬁece
jen aktivnûj‰í a oslÀoval sv˘m nádhern˘m
bekhendem hran˘m jednou rukou, jako uÏ
jedin˘ tenista svûtové ‰piãky! ·v˘car dobûhl,
co mohl, prostﬁílel, co se dalo a svého o ‰est
let mlad‰ího soka doslova u‰tval. Co finálov˘
v˘sledek 4:6, 7:5, 6:3, 6:4 v jeho prospûch
znamená? Federer získal uÏ sedm˘
wimbledonsk˘ titul, ãím se vyrovnal jak
britskému tenistovi Williamovi Charlesovi
Renshawovi, kter˘ do dokázal uÏ v letech
1881 aÏ 1889 i Ameriãanovi Petu Samrasovi,
jemuÏ se to povedlo o více neÏ století pozdûji
v období 1993 aÏ 2000! Federer se svûﬁil:
“Je to pro mû velká ãest, protoÏe jsem
Samprase vÏdycky obdivoval. A také jsem
to chtûl dokázat kvÛli sv˘m tﬁílet˘m dcerkám,
které na mû koukaly z tribuny. Je‰tû jsem
neskonãil a rád bych v dal‰ích letech je‰tû
nûco vyhrál...”
JAROSLAV KIRCHNER, Lond˘n
***
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sítem kvalifikace. Levoruká Krist˘na
(Karolína naopak hraje pravou rukou), se
dokonce dostala do druhého kola, kde
vzdorovala 4:6, 4:6 Italce Schiavoneové,
mezinárodní mistryni Francie z roku 2010.
AlespoÀ do tﬁetího kola kromû Kvitové je‰tû
pronikla Klára Zakopalová, ale tam se
musela sklonit 0:6, 4:6 právû pﬁed
Schiavoneovou.
A do tﬁetice Schiavoneová. Ve ãtvrtém kole
nastoupila proti Kvitové a bylo to oboustrannû
nervózní utkání plné nepﬁesnosti. Po prvním
prohraném setu teprve v závûru druhého
Kvitová v˘voj otoãila a po tûÏce vybojovaném
vítûzství 4:6, 7:5, 6:1 se nechala sly‰et:
“Moc se mnû ulevilo, Ïe uÏ to mám za
sebou, protoÏe jsem se stra‰nû natrápila.
Hlavnû ãopovan˘ bekhend soupeﬁky mnû
dûlal velké problémy.” ByÈ ve ãtvrtfinále
podala ãeská reprezentantka v˘kon
mnohem lep‰í v˘kon s rychlej‰ím pohybem
a její údery uÏ mûly vy‰‰í dÛraz i pﬁesnost,
na famózní Serenu Williamsovou to staãit
nemohlo. Ameriãanka se opírala o skvûl˘
return a zasypávala Kvitovou jedním esem
za druh˘m. Obhájkynû loÀského
wimbledonského vítûzství po své vyﬁazení
3:6, 5:7 odhalila své pocity: “·patnû jsem
nezahrála, ale soupeﬁka byla lep‰í. Na to,
jaké jsem na zaãátku roku mûla zdravotní
potíÏe a jak se minulé mûsíce pro mû
v˘sledkovû vyvíjely nepﬁíjemnû, je ãtvrtfinále
docela dobré.” A je‰tû k tomu v˘znamnû
dodala: “UÏ to nejde, abych byla holka jako
loni, která zavﬁe oãi a pálí do v‰eho, co se
dá.” K jejímu wimbledonskému úãinkování v
posledních tﬁech letech v‰ak je‰tû jeden
dÛleÏit˘ fakt. Pﬁedloni prohra v semifinále se
Serenou Williamsovou, která tehdy zvítûzila,
loni titul a letos poráÏka ve ãtvrtfinále znovu
se Serenou Williamsovou a jak za chvilku
objasníme, také pozdûj‰í ‰ampiónkou...
âeská tenisová reprezentace se v‰ak k
jedné finálové úãasti pﬁece jen propracovala.
Hradecká s Hlaváãkovou jako ‰est˘
nasazen˘ pár ve ãtyﬁhﬁe Ïen své vítûzné
taÏení ukonãily aÏ ve finále, kde po
vyrovnaném souboji podlehly suverénním
americk˘m sestrám Serenû a Venus
Williamsov˘m 5:7, 4:6. V prvním setu s nimi
drÏely vyrovnan˘ krok aÏ do stavu 5:5 a ve
druhém do stavu 2:2. Andrea Hlaváãková
upozornila: “Ani jednou nám Williamsovy pﬁi
svém servisu nedaly ‰anci.” A Lucie
Hradecká dodala: “Zejména Venus nám se
sv˘ma dlouh˘ma rukama na síti
nedovolovala, abychom ji mohli prohodit.”
Také slovenská wimbledonská bilance byla
letos skromnûj‰í neÏ v minul˘ch letech.
Martin KliÏan, Daniela Hantuchová,
Dominika Cibulková i Magdalena

Ossington Ave.

Velké návraty velikánÛ
âesk˘ tenis na nejv˘znamnûj‰ím svûtovém
turnaji v jihozápadním pﬁedmûstí Lond˘na,
které se naz˘vá Wimbledon, hraje se uÏ od
roku 1877 a letos si do pﬁebohaté zapsal uÏ
svÛj 126. roãník, své vynikající pozice z
posledních dvou let neobhájil. I kdyÏ
nûkter˘ch cenn˘ch v˘sledkÛ pﬁece jen
dosáhl. Zatímco pﬁedloni se Tomá‰ Berdych
probil aÏ do finále muÏské dvouhry a loni
Petra Kvitová slavila senzaãní prvenství v
Ïenské dvouhﬁe, letos v tûchto dvou hlavních
soutûÏích zbylo na ãeské barvy “jen”
ãtvrtfinále zásluhou loÀské ‰ampiónky
Kvitové. Jak se to ale v‰echno na povûstné
wimbledonské trávû a tentokrát vût‰inou za
typicky de‰Èového lond˘nského poãasí
odvíjelo?
Berdych zkolaboval uÏ bohuÏel v prvním
kole, kdyÏ jako sedm˘ hráã svûtového
Ïebﬁíãku nestaãil na sedmaosmdesátého
Gulbise z Loty‰ska. Ani jednou mu nedokázal
sebrat jeho velmi dobré podání a zbranû na
servis a herní dÛraz protivníka nena‰el ani v
jednom ze tﬁí tie-breakÛ, takÏe podlehl 6:7,
6:7, 6:7! SvÛj neúspûch Tomá‰ vidûl takto:
“Nûco takového se mnû stávat nesmí,
tﬁebaÏe se Gulbisovi daﬁilo v‰echno, na co
sáhl. Na jeho zpÛsob hry jsem mûl nûco
vymyslet, jsem moc zklaman˘.”
RosolÛv v˘stﬁel do tmy?
To Luká‰ Rosol, pro zmûnu aÏ st˘ v
klasifikaci ATP, se postaral o senzaci, jakou
tenisov˘ svût snad za posledních deset let
nezaÏil!!! Krajnû odváÏnou hrou vyﬁadil ve
druhém kole svûtovou dvojku a vítûze
Wimbledonu z let 2008 a 2010 ·panûla
Nadala 6:7, 6:4, 6:4, 2:6, 6:4, kdyÏ ho v
závûru doslova rozstﬁílel! “Nûco takového
jsem je‰tû nikdy nevidûl,” komentoval to
legendární britsk˘ tenista John Lloyd. A vûﬁit
tomu nechtûl ani sám vítûz: “Pﬁed zápasem
jsem si pﬁál, abych neprohrál 0:3 na sety.
Nikdy bych neãekal, Ïe se mnû mÛÏe nûco
takového podaﬁit. AÏ je mnû Nadala líto...”
Dal‰í tenisové hvûzdy Ameriãan Jimmy
Connors i âechoameriãanka Martina
Navrátilová v‰ak shodnû konstatovaly, Ïe
tohle byl RosolÛv v˘stﬁel do tmy a Ïe takov˘
v˘kon uÏ nezopakuje. A ãesk˘ daviscupov˘
reprezentant Radek ·tûpánek na téma
Rosolovy hry poznamenal: “Jeho hra je
pudová. Buì pÛjde a nebo nepÛjde. V‰ak
také po necel˘ch osmaãtyﬁiceti hodinách
Rosol uÏ nestaãil na Nûmce Kohlschreibera,
sedmadvacátého na Ïebﬁíãku, jemuÏ podlehl
2:6, 3:6, 6:7 a teprve ve tﬁetím setu se jeho
tenis alespoÀ trochu pﬁiblíÏil tomu, co
pﬁedvádûl proti Nadalovi. “Co ﬁekli Connors
s Navrátilovou, mû mrzelo. Dneska mnû
v‰ak chybûl lep‰í servis i return,” mínil Rosol
a jeho kouã Ctislav Dosedûl upozorÀoval:
“Luká‰ je stﬁelec a na kurtû odvádí maximum.
Mohl by to dotáhnou do první svûtové
dvacítky, ov‰em svÛj tenisov˘ Ïivot si musí
správnû zorganizovat...”
Stejnû tak ·tûpánek to dotáhl do tﬁetího
kola, kde mu cestu zkﬁíÏila svûtová jedniãka
Srb Djokoviã, s nímÏ ode‰el poraÏen 6:4,
2:6, 2:6, 2:6 a pﬁiznal: “·ance byla malá,
vÏdyÈ Djokoviã má nejlep‰í return na svûtû
a já bych musel cel˘ zápas pﬁesnû trefovat
lajny. Tû‰í mû v‰ak to, Ïe pﬁi svém uÏ
desátém startu ve Wimbledonu jsem si
koneãnû mohl zahrát na centrálním dvorci.”
Cenné finále ve ãtyﬁhﬁe
V hlavní soutûÏi dvouhry Ïen figurovala
rovná desítka ãesk˘ch reprezentantek, coÏ
je dal‰ím dÛkazem momentální síly ãeského
tenisu, kter˘ loni slavil vítûzství v Poháru
federace a letos ve finále tohoto neoficiálního
mistrovství svûta reprezentaãních druÏstev
bude 3. a 4. listopadu bojovat proti Srbsku.
Z pohledu do budoucna urãitû potû‰ily
nadûjné a teprve dvacetileté sestry-dvojãata
Karolína a Krist˘na Plí‰kovy, které trénuje
nûkdej‰í znám˘ daviscupov˘ reprezentant
Jiﬁí Hﬁebec a obû úspû‰nû pro‰ly tûÏk˘m
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MuÏ, kter˘ tvoﬁí fotbalové dûjiny
Po leto‰ním ME se „fotbaloví odborníci“
shodli, Ïe nejlep‰í muÏstvo svûta
·panûlsko právem získalo trofej. Pﬁiznám
se, Ïe ‰panûlsk˘ zpÛsob hry mne trochu
uspává a trochu nudí. Nedalo se to ﬁíci o
finálovém zápase ·panûlsko-Itálie, kdy
·panûlé jasnû dominovali a také díky tomu,
Ïe Italové hráli v závûru v deseti nakonec
zvítûzili 4:0. Byl to v‰ak jeden z mála
zápasÛ, kdy ·panûlé zanechali pozitivní
dojem. Pﬁes Portugalsko v semifinále
postoupilo díky penaltovému rozstﬁelu a
proti Francii jim pojistila postup 2:0 aÏ
branka Xabi Alonsa v poslední minutû
utkání z penalty. Klíãov˘m momentem v‰ak
bylo utkání ve skupinû C ·panûlska proti
Chorvatsku.
PﬁipomeÀme si v‰ak datum 20. ãervence
2007, kdy se hrálo semifinále MS fotbalistÛ
do 20 let na Národním stadionu v Torontu.
Proti sobû nastoupily dva jihoamerické
t˘my Argentina a pﬁekvapení turnaje Chile.
Chilané mûli i velmi silnou podporu hledi‰tû.
Co se v‰ak dûlo na hﬁi‰ti mûlo s fotbalem,
kter˘ se hrál v de‰ti, pramálo spoleãného.
Arogantní nûmeck˘ rozhodãí Wolfgang
Stark likvidoval jakékoliv snahy ChilanÛ o
slu‰n˘ v˘sledek, pﬁestoÏe ti prohrávali jiÏ
od 12. minuty 0:1 brankou de Marii.
Zdevastovaní Chilané nakonec v devíti
prohráli 0:3. Po utkání torontská policie
uklidÀovala chilské fotbalisty slzn˘m
plynem. Proti zákroku protestovala chilská
vláda. Po utkání, které jsem vidûl na
stadiónu, jsem se je‰tû jednou díval na
klíãové okamÏiky ze záznamu a nemohl
jsem vûﬁit sv˘m oãím. ¤íkal jsem si tenhle
rozhodãí na mezinárodní scénû skonãil.
Neskonãil - dál pískal fotbalové zápasy a
ke v‰emu ty nejprestiÏnûj‰í a co jsem
postﬁehl málokdy dobﬁe, ale legendárního
v˘konu z Toronta se jiÏ asi nikdy nepﬁiblíÏil.
Aby to nevypadalo, Ïe jsem proti tomuto
bankovnímu úﬁedníkovi zaujat podívejme
se do v‰evûdoucí Wikipedie, kde se pí‰e:
He was questioned for his performance
overseeing the Chile-Argentina match in
the 2007 FIFA U-20 World Cup, having
“lost control of the match early” and for
issuing seven yellow cards (out of nine)
and two red cards against the Chilean
team during the match. In total he issued
53 fouls, 30 of which he charged to Chile.
Following the match Stark and his
colleagues were surrounded by livid
Chilean players who were restrained by
members of the Toronto Police. Stark then
had to be escorted off of the pitch and into
the dressing room tunnel by police officers
for fear that he would be attacked by the
crowd and/or Chilean players at the
National Soccer Stadium. Chilean players,
still angry after losing the match, fought
with and were pepper-sprayed by police

officers outside of the stadium. The players
were temporarily held inside the stadium
by the police for several hours and were
released without being arrested.
Stark was criticized for his performance
in the Champions League match between
Chelsea F.C. and Internazionale in 2010
by the Daily Telegraph. A report claimed
that he had missed two clear penalties for
Chelsea.
Dodejme, Ïe v první polovinû sezóny
2011-2012 byl Wolfgang Stark v anketû
hráãÛ Bundessligy zvolen nejhor‰ím
rozhodãím soutûÏe a v závûru baráÏe
mezi Fortunou Düsseldorf a Herthou Berlín
byl inzultován Levanem Kobia‰vilim.
Tyto reference v‰ak nebranily
fotbalovému svazu UEFA nasadit
nûmeckého arbitra do zápasu Chorvatsko·panûlsko. A abych opût nebyl podezírán
ze zaujatosti budu citovat ãesk˘ server
aktualne.cz, kde pod názvem ·panûlé se
do ãtvrtfinále protrápili, pomohl jim sudí
Stark a dále následuje komentáﬁ: Jedinou
branku duelu vstﬁelil aÏ v 88. minutû
stﬁídající Navas. Chorvaté byli
nebezpeãnûj‰ím t˘mem, vypracovali si dvû
stoprocentní gólové ‰ance, navíc sudí Stark
odpustil obhájcÛm titulu dvû penalty, po
jedné v obou poloãasech. V nich stáli pﬁi
·panûlech v‰ichni svatí, jmenovitû Stark,
Salver, Pickel, Meyer a Ajtekin alias pûtice
rozhodãích zápasu. V první situaci si totiÏ
na pravém kﬁídle udûlal dobr˘ den z
Ramose chorvatsk˘ útoãník MandÏukiã,
kdyÏ jej následnû stoper ·panûlÛ jasn˘m
‰lapákem pﬁímo pﬁed zraky brankového
rozhodãího sestﬁelil. “Podle mne jasná
penalta, ‰lapák ve vápnû, na Ramosovi
bylo vidût, jak moc chce odãinit svou chybu
a pﬁehnal to,” shodli se komentátor âeské
televize Jaromír Bosák a expert Pavel
Karoch ve studiu. Leã jejich názor hlavní
sudí Stark nesdílel. V 86. minutû pak v
pokutovém území dûlal Busquets v‰echno
moÏné i nemoÏné aby nedovolil âorlukovi
pﬁesnû hlaviãkovat po rohu Rakitiãe. “Dûlal
v‰e pro to, aby jej dostal na zem,” pronesl
Bosák po shlédnutí zpomalen˘ch zábûrÛ.
Ty mu daly sice za pravdu, Stark ale opût
nesouhlasil. Z následného protiútoku pak
Fábregas
dloubáãkem
pﬁehodil
chorvatskou obranu a osamocené duo
Iniesta - Navas si jiÏ vûdûlo rady (zde bylo
naopak v‰e podle nejen Starkov˘ch
pravidel). ·panûlé tak sice vyhráli 1:0 a
díky tomu i celou skupiny, v souboji s
chrabr˘mi chorvatsk˘mi bojovníky ale
rozhodnû neoslnili.
JenÏe historie nezná kdyby, ani fotbalová
a ·panûlé se stali po druhé za sebou
Mistry Evropy. O tom, Ïe muÏstva, která
se probojovala spolu s nimi do semifinále:
Itálie, Nûmecko a Portugalsko patﬁí k

evropské ‰piãce není pochyb. âe‰tí
fotbalisté odehráli to, na co v souãasnosti
mají. Pro‰li ze základní skupiny díky
v˘hrám nad ¤eckem 2:1 a Polskem 1:0,
ale prohráli s lep‰ím Portugalskem 0:1 po
hlaviãce Cristiana Ronalda. Ironií je, Ïe
pﬁeskoãil jednoho z nejlep‰ích ãesk˘ch
fotbalistÛ na turnaji Theodora Gebre

Selassieho, kter˘ po turnaji podepsal
smlouvu s nûmeckou Werdou Brémy.
Pravdou je, Ïe v prvním poloãase dokázali
ãe‰tí fotbalisté sehrát s Portugalci
vyrovnanou partii a hodnû jim pomohl
brankáﬁ âech. Utkání pro zmûnu pískal
skvûl˘ Angliãan Web.
Ale‰ Bﬁezina - Praha, Toronto
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O jednoho z nejlepších českých fotbalistů Theodora Gebre Selassie
z Třebíče, projevila po šampionátu zájem Werda Brémy

