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Finále: Minulost pronásleduje nejen nás,
ale i (v˘chodní) Nûmce
Nevím proã, ale v poslední dobû se mi honí v hlavû
proces se SiÀavsk˘m a Danielem. První velk˘ proces
po pádu Nikity Sergejeviãe Chru‰ãova. Andrej SiÀavskij,
kter˘ publikoval pod pseudonymem Abram Terz byl
odsouzen k osmi letÛm vûzení. Julij Daniel, jehoÏ
pseudonym byl Nikolaj ArÏak dostal o tﬁi roky ménû.
SiÀavskij pozdûji emigroval do Francie, zatímco Daniel
odmítl emigrovat a zemﬁel v Rusku ve vûku 63 let 30.
prosince 1988.
KdyÏ jsem vyjel poprvé na Západ v roce 1968, tak
jsem se dovûdûl, Ïe u katedrály svatého Pavla v
Lond˘nû je nûjak˘ obchod, kde dávají zadarmo lidem
z V˘chodu zakázanou literaturu. Mezi knihami jsem
objevil i Proces se SiÀavsk˘m a Danielem a také
tenkou kníÏku od Andreje SiÀavského Rampouch. Hned
první veãer jsem ji pﬁeãetl. Nádherná napínavá, o
ãlovûku, kter˘ se ponoﬁí do minulosti a najednou
prasknou v‰echny bariéry a stane se v‰evûdoucím. Ví,
co se stalo nejen v minulosti, ale i dokáÏe pﬁedvídat
budoucnost a doví se, Ïe Ïenu, kterou miluje zabije o
dva mûsíce pozdûji rampouch, kter˘ spadne ze stﬁechy.
âím víc bojuje proti narÛstajícímu kusu ledu na stﬁe‰e
jednoho domu, tím víc pﬁipravuje smrt toho, koho
miluje. Nakonec se pokusí o útûk z Moskvy, coÏ je
podezﬁelé. Pﬁi pokusu o útûk je chytne policie. Jeho
zatknou, ale ona není podezﬁelá, protoÏe se chová
normálnû. V posledním okamÏiku pﬁed zatãením vysloví
varování: „Nechoì 7. února do té a té ulice!“ A v ten
okamÏik si uvûdomil, Ïe ji vlastnû touto vûtou odsoudil
k smrti. Pﬁíbûh jsem ãetl v Lond˘nû pﬁed 45 léty a
pamatuji si ho celkem dobﬁe aÏ na jméno té ulice, kde
byl rampouch a tu‰ím, Ïe jeho pﬁítelkynû se jmenovala
Nata‰a. Od té doby jsem sledoval kaÏdou zmínku o
Andreji SiÀavském a neutekla mnû ani diskuse, kterou
mûl po propu‰tûní z vûzení s pozdûj‰ím nositelem
Nobelovy ceny za literaturu, nûmeck˘m spisovatelem
Güntrem Grassem. Grass SiÀavskému vyãítal, Ïe
publikuje v pravicovém tisku. SiÀavskij mu oponoval,
Ïe by svoje ãlánky klidnû publikoval i v Pravdû, ale ta Ïe
mu je neotiskne. Tehdy mi pﬁipadal GrassÛv argument
malichern˘. Dnes pro tento argument mám vût‰í
pochopení.
Pﬁed nedávnem pﬁijela do Toronta delegace senátorÛ
z ODS. Na setkání se hovoﬁilo o hrÛzách nástupu
komunismu. Jestli bude zakázána Komunistická strana
âech a Moravy… Bla, bla, bla atd.

Christian Schwochow: Listopadové dítě

Juraj Nvota: Konfident

Ale bohuÏel tam nepadla zmínka o tom, Ïe ODS stála
za jedin˘m ãistû politick˘m procesem po roce 1989 s
olomouck˘m ﬁidiãem autobusu Romanem Smetanou.
Tento pﬁíbûh inspiroval autorskou dvojici Vít Klusák Filip Remunda k natoãení dokumentu o tomto procesu.
Roman Smetana jako ﬁidiã autobusu byl znechucen
jezdit s autobusem mûstské dopravy a propagovat
pﬁed volbami zkorumpované politiky, mezi nimi i
b˘valého ministra vnitra Ivana Langra. Aby ukázal, jaká
je to fra‰ka, namaloval politikÛm tykadla. Byl odsouzen
soudkyní, která byla manÏelkou právû Ivana Langra.
Samotn˘ Ivan Langr se i ve filmu objeví.
Na dotaz, proã tento samorostl˘ ﬁidiã nepodal stíÏnost
proti soudkyni, která nemohla b˘t nestrannou,
odpovûdûl, Ïe chtûl, aby vynikla právní fra‰ka v celé
nahotû. Proti procesu podal stíÏnost b˘val˘ ministr
spravedlnosti Pospí‰il, ale tato stíÏnost byla zamítnuta.
Kuriózní na celém pﬁíbûhu je, Ïe se Roman Svoboda
dostane jako zvukaﬁ na tiskovou konferenci premiéra
Neãase po prohran˘ch volbách a ptá se ho, jestli si
myslí, Ïe patﬁí za mﬁíÏe. Neãas je zcela vyveden z míry
a pozdûji prohlásí, Ïe to byla chyba podávat trestní
oznámení, nikoliv proto, Ïe se tím omezuje svoboda
projevu, ale proto, Ïe tím ODS ztratila na popularitû.
Vskutku zásadové prohlá‰ení politika. Mezitím se stala
tykadla folklórem a autoﬁi dokumentu sami malují v
Praze na plakáty za pﬁihlíÏení policistÛ jednomu z
poslancÛ tykadla.
Hrdina filmu Roman Smetana po setkání s premiérem
Neãasem odmítl interview pro TV Nova. Odmítl televizní
stanici, která po ﬁadu let vym˘vá ãeskému diváku

mozek. Zde bych ﬁekl, Ïe dal pﬁednost pozici Güntra
Grasse. Jak tvrdili autoﬁi snímku, bylo pro nû setkání se
samorostl˘m ﬁidiãem autobusu nadûjí a osvûÏením, Ïe
nûkdo takov˘ je‰tû existuje.
Otázkou svobody slova se zab˘val i jin˘ film, kter˘ v
Plzni nebyl, ale vidûl jsem ho pﬁi promítání pro torontsk˘
festival HOT DOC, Freedom for Pussy Riot. Zatímco o
SiÀavském a Danielovi jsou v ãeské verzi Wikipedie
dvû nebo tﬁi ﬁádky, o Pussy Riot je toho pomûrnû dost.
Jsou ãastokrát pﬁirovnávány k ãeské skupinû Plastic
People of the Universe. Pussy Riot pﬁekvapovaly
neoãekávan˘mi vystoupeními na stﬁechách autobusu,
v metru líbaly policisty a 21. února 2012 vzbudily
pobouﬁení koncertem v kostelu Katedrály Krista
Spasitele. Text jejich modlitby, kdy kritizovaly spojení
ruského patriarchy Kirilla a dal‰ích duchovních s
Kremlem je oznaãován jako punková modlitba:
„Bohorodiãko, vyÏeÀ Putina…“ Z dokumentu, kde jsou
zábûry pﬁímo z moskevského soudu je vidût, Ïe i
NadûÏdû Tolokonnikovové, Jekatûrinû Samuceviãové
a Mariji Aljochinové ‰lo o svobodu projevu. Bûhem
soudního procesu obzvlá‰tû NadûÏda hovoﬁí velice
stateãnû a pojmenovává vûci prav˘m jménem. A jak na
to reaguje státní moc? Pochopitelnû se pokusila je
rozdûlit, zatímco NadûÏda a Marija jdou sedût natvrdo,
Jekatûrina vyvázla s podmínkou.
A opût jsem si vzpomnûl na jiného disidenta, Alexandra
SolÏenicyna. Jeho knihu Jeden den Ivana Dûnisoviãe
pokládám za jednu z nejlep‰ích, kterou jsem kdy v
Ïivotû ãetl; ãlovûka stateãného, kter˘ se ale upnul k
Pokračování na str. 3
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Kalendáﬁ

Cviãení pro dûti je kaÏdou sobotu

www.kalendar.zpravy.ca

od 16:30 do 18 hodin
v Magnetic Dr., Unit 21, , North York;

Cviãení pro dospûlé je kaÏdou stﬁedu
od 20 do 21:30 hodin.
v G.Harvey C.I.,, 1700 Keele St.,
Informace: Marie Crhakova: 416/242 - 5914

Slovak House - Slovak Infocentre

âeská adresa: ABE/âIÎINSKÁ
·tefánikova 387, 500 11 Hradec Králové 11
Tel.: 222-261-811
ISSN 1186-9283 (Print)
ISSN 1923-1784 (Online)
Advertising rates: 22.00 per inch/col.
$ 1.65 CDN per line/col.
Pﬁedplatné:
v Kanadû $ 38,10 + $ 1,90 (GST) = $ 40,00,
pro ostatní svût CND/US $ 60 .
v âR 1000 Kã, na Slovensku 40 eur.
PDF elektronicky $ 22 V âR 200 Kã , na Slovensku 8 eur.

vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin

Churches

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

8 Clarence Square, Toronto
Otvoreno: Streda 15:00-17:00
Tel.: 416/689-9889
E-mail: info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org
âeská televize Nová vize
opakování v úter˘ v 7:30 hodin
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù

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)
¤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.: 416/532-5272, fax: (416)
516-5311.
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a Metoda
(R.C. Church of St. Cyril and Methodius),
5255 Thornwood Drive, Mississauga, Ont. L4Z
3J3. Slovenská om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.:
8:00, út., st. a pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická:
Ne.: 9:00 a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan:
E. Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla (Slovak
Evangelical Lutheran Church of St. Paul)
1424 Davenport Rd., Toronto, Ont. M6H 2H8.
Tel.: 416/658-9793. Rev. Ladislav Kozák,
BohosluÏby: nedel’a: 10:45.
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv. Marie
(Slovak Greek Catholic Church of St. Mary)
257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J 2W7. Tel.
416/531-4836. BohosluÏby: 9:00 angl., 10:30
slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an Tóth.
NejbliÏ‰í bohosluÏby:
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 anglicky-nedûle v 11:00.
7 Glenora Ave. Toronto, On. M6C 3Y2.
Tel.: 416/656-8661. Duchovní správce:
Rev.Margaret Hassler, Pastor, e-mail
mkhassler@yahoo.com

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-nedûle
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:
18. kvûtna a 15. ãervna 2013 v 11:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe: (Lyndale
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: 18. kvûtna a 15. ãervna 2013 v
17:00..
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 19.
kvûtna a 16. ãervna 2013 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. Bohosluzby 31. brezna
2013 v 16 hodin.

May 16, 2013

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

Klub seniorú pﬁi Osadû svatého Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
se schází (kromû mûsícÛ ãervence a srpna)
kaÏdou první a tﬁetí stﬁedu v mûsíci ve 13 hodin,
pﬁed tím jsou od 12 hodin bohosluÏby.

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

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada through Canada Periodical Fund
of the Department of the Canadian Heritage.

25. 5. (so) 18:00
Filmotéka Klubu Martina Rázusa
Hala kostola sv. Pavla
1424 Davenport Rd., Toronto
***
1.6. (so) 18:00
Juniales
Du‰an GruÀ
Marka Rajna, Jan Vaculík
Zolo Lebo, Avelanche
Banquet Hall of Cyril and Methodius
Church
5255 Thornwood Dr., Mississauga
***
2.6. (ne) 16:00
Du‰an GruÀ
v restauraci Praha na Masaryktownu
450 Scarborogh Golf Club Rd.
***
5.6. (st) 19:30
Du‰an GruÀ
v restauraci Golden Pheasant
v Mississauze
***
15. 6. (so) 18:00
Filmotéka Klubu Martina Rázusa
Hala kostola sv. Pavla
1424 Davenport Rd., Toronto
***
22. 6. (so)
âesk˘ a Slovensk˘ den
na Masaryktownu
***
30. 6. - 20. 7.
Dûtsk˘ tábor Host˘n
***

Na‰e internetové
stránky
Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.satellite416.com
www.spravy.ca

***
Toto ãíslo v PDF
www.9.satellite1-416.com
www.9.zpravy.ca
www.9.spravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

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

***

Jak vyjdeme v roce 2013
# 9. - 16. 5. 2013
# 10. - 13. 6. 2013
# 11/12. - 18. 7. 2013
# 13. - 15. 8. 2013
# 14. - 5. 9. 2013
# 15. - 26. 9. 2013
# 16. - 17. 10. 2013
# 17. - 7. 11. 2013
# 18. - 28. 11. 2013
# 19/20. - 19. 12. 2013

Festival Finale
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Czech &Slovak Institutions

Finále

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

Pokračování ze str. 1

pravoslavné církvi s takovou urputností,
Ïe pﬁed smrtí k˘vl i na její spojení s
Putinem. Zﬁejmû by nestál za
Nezbedn˘mi koãiãkami. Nechci pouÏívat
vulgárnûj‰ích pﬁekladÛ názvu skupiny.
VraÈme se v‰ak do Plznû a k dvojici
Klusák-Remunda a k dal‰ímu jejich filmu
ze seriálu âesk˘ Ïurnál: Îivot a smrt v
Tanvaldu. V tomto mûsteãku na severu
âech se na Nov˘ rok 2012 ráno odehrála
tragédie. Dva Rómové se na cestû potkají
s bíl˘m sousedem. Dojde k rvaãce, pﬁi
které je jeden z RómÛ zastﬁelen, druh˘
zranûn. Stﬁílí, (pr˘ v sebeobranû) jejich
soused. Pﬁíbûh je jako pﬁes kopírák s
nedávnou událostí na Floridû. Zrovna
tak i na Floridû verze o sebeobranû byla
uznána jako legitimní aÏ do okamÏiku,
neÏ se zvedl odpor veﬁejnosti. V Tanvaldu
se odpor veﬁejnosti nezvedl a pﬁípad byl
dán
státní
zástupkyní,
jinak
nekompromisní, Lenkou Bradáãovou k
ledu. V závûru filmu se objeví obránce
nebo vrah. Jiná verze jeho poãínání,
nûco mezi, se tûÏko nabízí. Necítí Ïádnou
lítost, pouze vzkazuje sv˘m rómsk˘m
spoluobãanÛm, aby se polep‰ili.
Víta Klusáka, jednoho z autorÛ snímku
ocenila porota Cenou Václava
Táborského, která je pro mladé
dokumentaristy do 35 let. (Filip Remunda
je o nûjak˘ ten pátek star‰í - nebo naopak).
Autoﬁi pﬁevzali cenu spoleãnû a rozhodli
se vûnovat alespoÀ ãást z ní na pomník
na hﬁbitovû v Tanvaldu, kde se tragédie
stala.
Je‰tû v˘raznûj‰í postavu ãlovûka bez
svûdomí mÛÏeme vidût ve filmu Vrahem
z povolání: Utrpení soudce Karla Va‰e.
O této postavû, která se podílí na vraÏdû
generála Helidora Piky, psal nedávno na
stránkách Satellitu Josef âermák.
Nevinn˘ staﬁec v‰ak necítí naprosto
Ïádné v˘ãitky svûdomí, pﬁestoÏe poslal
na smrt desítky lidí. Buì jako prokurátor,
ãi za války, kdy nechal stﬁílet do
ustupujících vojákÛ nebo jako jeden z
protagonistÛ nûmeckého pogromu v

Václav Táborský v Plzni
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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
DavD Ondříček: Ve stínu

Postoloprtech. „VÏdy jsem stál na stranû
pokroku!“ hrdû ﬁíká sám o sobû. V dobû
normalizace pÛsobil jako pedagog na
Filozofické fakultû. Málo známou
skuteãností je, Ïe kolem roku 2002 se
skupina b˘val˘ch politick˘ch vûzÀÛ
pokusila Va‰e popravit. K dokonání
pomsty v‰ak nedo‰lo, protoÏe v den akce
jeden z vykonavatelÛ zemﬁel. Myslím si,
Ïe film o nûm je pro nûj vût‰ím trestem.
Zajímav˘ je i jeho vztah s dcerou, která
se od jeho ãinnosti distancovala, odmítla
i dûdictví po nûm, které vûnovala na
nûkterou z dobroãinn˘ch nadací, které
mají odhalit zloãiny komunismu, ale na
druhou stranu se o Va‰e starala aÏ do
smrti. To jiÏ ve filmu není, ale dovûdûl
jsem se to na festivalu pﬁi diskusi s
autorem scénáﬁe Pavlem Paleãkem.
LoÀské 25. Finále bylo vûnováno
polskému filmu, letos to byl
(v˘chodo)nûmeck˘ film. Zaujaly mne
obzvlá‰tû dva filmy od reÏiséra Christiana
Schwochowa, Listopadové dítû a
tﬁíhodinov˘ snímek VûÏ. V prvním filmu
jde o pﬁíbûh mladé Ïeny, která Ïije v
severov˘chodní ãásti Nûmecka se sv˘mi
prarodiãi. Otce nezná, matka pr˘ se
utopila v Baltickém moﬁi. Do jejího Ïivota
vstoupí neznám˘ muÏ - profesor z
Kostnice, od kterého se doví pravdu, Ïe
její matka utekla na Západ s rusk˘m
dezertérem, coÏ i po letech je potupné
pro rodinu, která pozdûji vypoãítává, jaké
opovrÏení to pro nû znamenalo. JenÏe
její dcera není dcerou ruského dezertéra,
ale jejího b˘valého milence Alexandra,
kter˘ se stal úspû‰n˘m doktorem v
západním Nûmecku a kter˘ zaplatil tûÏké
peníze za útûk. Protihodnotou je, Ïe se
matka dívky vzdá svého milence, kter˘
se v Nûmecku upíjí jako bezdomovec.
Îena se uzavﬁe do sebe a krátce po pádu
berlínské zdi zemﬁe. Profesor, kter˘ pﬁi‰el
za její dcerou o tom ví, ale nechá ji pátrat
po matce, aby mûl pﬁíbûh pro svoji knihu.
Etická otázka, kam aÏ mÛÏeme jít v
pﬁípadû, Ïe chceme literárnû
zdokumentovat cizí pﬁíbûh.
Ve filmu VûÏ se jedná o posledních
sedm let v NDR pﬁed pádem Berlínské
zdi. Pﬁíbûh se odehrává v DráÏìanech, v
rodinû privilegovaného lékaﬁe. Jeho syn
za to, Ïe ãte Mein Kampf, nikoliv proto, Ïe
by s knihou sympatizoval, ale proto, Ïe
chtûl vûdût, co v knize je, je poslán do
armády, kde pﬁi vojenském cviãení, kdy
zahyne jeden z vojákÛ prohlásí o NDR,
Ïe je to zkurven˘ stát. V‰e se mu seãte
jako nepﬁíteli socialismu. Je zavﬁen.
ProtoÏe musí trest nasluhovat, je v
armádû je‰tû v roce 1989, pﬁi nepokojích
v DráÏìanech. Opût se postaví proti
systému, ale ten jiÏ kolabuje.

ReÏisér filmu Christian Schwochow ﬁíká:
„Problém je v tom, Ïe na‰i
v˘chodonûmeckou historii pí‰í západní
Nûmci a oni v‰e vidí ãernobíle, ale ta
doba byla ‰edivá.“
Jak ﬁíkají opilci, pﬁed sebou neuteãe‰.
Ani na leto‰ním Finále se nedalo utéct
pﬁed minulostí. Nakonec o tom svûdãí i
diskuse na téma Jak se toãí dûjiny, které
se zúãastnili reÏiséﬁi Radim ·paãek,
Robert Sedláãek ãi právû Christian
Schwochow. Do minulosti se vrátil i krásn˘
dokument Olgy Sommerové o Vûﬁe
âáslavské Vûra 68, kter˘ dostal cenu
Zlatého ledÀáãka za dokument, ãi
kriminální drama Davida Ondﬁíãka, jak
StB kriminalizovala Ïidovskou komunitu
v padesát˘ch letech. Film byl ocenûn
hlavní cenou divákÛ. BohuÏel jsem
nevidûl vítûzn˘ film MÛj pes Killer, ale
pokusím se tento nedostatek nahradit.
Cenu
Dagmar
Táborské
pro
dokumentaristku do 35 let získal podle
rozhodnutí poroty film O. ·pátové
Nejvût‰í pﬁání.
Václav Táborsk˘ také na festivalu
pﬁedstavil svou novou knihu Toãoman a
lidoÏrouti, kterou mu o pár dnÛ pozdûji v
Praze pokﬁtil reÏisér Jan Hﬁebejk.
Na závûr bych se zmínil je‰tû o filmu,
kter˘ mû zaujal z hran˘ch filmÛ nejvíce.
Film Konfident nepﬁedstírá, Ïe se
skuteãnû stal, i kdyÏ je inspirován
skuteãn˘m pﬁíbûhem. Ani se poﬁádnû
neví, jestli se odehrává v âechách nebo
na Slovensku. Tehdy to bylo
âeskoslovensko a i v tomto filmu se
míchají ãe‰tí a sloven‰tí herci podobnû
jako v Novém divadle. DÛvûﬁiv˘ Adam,
kter˘ je na vojnû u radistÛ a kter˘ je jistû
‰piãkou ve svém oboru se upí‰e ìáblovi
- StB. Ze zaãátku dûlá pouze technika,
ale po ãase ho zaãnou vyuÏívat na
odposlechy disidentÛ. Najednou si
uvûdomuje, Ïe není v‰e v poﬁádku, ale
uÏ se vycouvat nedá. Zji‰Èuje, Ïe sám je
odposloucháván. Jako radista se snaÏí
pomoci polské rodinû, která utíká v
letadle, ví, Ïe jediná cesta úniku je letût
nízko nad hladinou ﬁeky Moravy.
Nezku‰ená polská posádka ho v‰ak
nepochopí a je sestﬁelena. PﬁestoÏe se
kolem Adama stahuje smyãka, má b˘t
pov˘‰en. Nechce v‰ak pov˘‰ení a
vydávat nelidské rozkazy. Podaﬁí se mu
navázat kontakt s kamarádem z
Rakouska a v noci pﬁed sv˘m pov˘‰ením
v letadle uletût. Nad StB tedy zvítûzil, ale
první otázka na rakouské stranû je, kde
pracoval. Zde film konãí. Vydají ho
Raku‰ané zpátky anebo opût bude dûlat
stejnou práci na druhé stranû barikády?
Skvûle hrají Jiﬁí Mádl, Michaela
Majerníková a Ondﬁej Vetch˘.
Ale‰ Bﬁezina - PlzeÀ, Praha
Foto: Finále
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Torontské âeské jaro (a hroby) 2013
Rok 2013 zaãal smutnû: rozlouãením s
jedním z nejpûknûj‰ích lidí kanadské ãeské
a slovenské komunity, filmaﬁem Milo
Kubíkem. Moc mi chybí.
âeské jaro jsme v Torontu skoro zahájili
uÏ koncem ledna plánovanou náv‰tûvou
Jiﬁího Bûlohlávka, kter˘ tu mûl dirigovat
Toronto Symphony Orchestra v
Beethovenovû Deváté a provedení (v
inscenaci Opera National v PaﬁíÏi v r. 2005)
Wagnerovy opery Tristan a Isolda. BohuÏel,
Jiﬁí Bûlohlávek nemohl pﬁijet a my jsme byli
ochuzeni o setkání s nejvût‰ím ãesk˘m
dirigentem.
Krátce pﬁed zaãátkem kalendáﬁního jara
(24. února) bylo v kostele sv. Václava
vzpomenuto komunistického puãe pﬁed
pûta‰edesáti léty a pochodu na Hrad.
Vyprávûla o tom úãastnice pochodu (na
setkání bylo úãastníkÛ pochodu nûkolik),
Dagmar ·taflová. Po skonãení vzpomínky
jsme jenom pﬁe‰li do chrámové lodi o patro
v˘‰ a poslechli si skvûl˘ klavírní koncert
Anny Betky.
Stejn˘ den se v evangelickém kostele sv.
Pavla konala Filmotéka Klubu Martina
Rázusa.
16. bﬁezna: mûla valnou hromadu
torontská odboãka âeského a Slovenského
sdruÏení v Kanadû.
20. a 21. bﬁezna: Toronto Symphony
Orchestra ﬁízen˘ Sirem Andrew Davisem
provedl nad‰enû pﬁijatou Dvoﬁákovu
symfonii ãíslo 8., kterou skladatel sloÏil ve
Vysoké u Pﬁíbrami bûhem dvou a pÛl
mûsícÛ v roce 1889.
24. bﬁezna: MasarykÛv ústav poﬁádal na
je‰tû zimnû ospalém Masaryktownu
velikonoãní prodej.
1. dubna v USA zemﬁela ãlenka
exekutivního t˘mu prezidenta USA, TaÈána
Sahánková, která léta se svojí maminkou
Ïila v Torontu.
6. dubna: Klub Martina Rázusa uvedl v
evangelickém kostele sv. Pavla tﬁetí vydání
knihy “Kronika Slovákov”, jejímÏ autorem
je básník Ján Okál a ilustrátorem dr. Jozef
G. Cincík (tﬁetí vydání vy‰lo v nové grafické
úpravû arch. Lubomíra Bﬁeziny).
7. dubna se v kostele sv. Václava v sérii
koncertÛ Nocturna v mûstû (jichÏ
organizátorem - kaÏd˘ koncert i zasvûcenû
uvede - je dr. Milo‰ Krajn˘), pﬁedstavila
dal‰í brilantní krajanská hudební hvûzda,
houslistka Tereza Pﬁívratská.
17. a 18. dubna: Toronto Symphony
Orchestra, ﬁízen˘ Petrem Oundijanem,
provedl celou Smetanovu Mou vlast obyãejnû sly‰íme jen Vltavu. Na plátnech
za orchestrem bûÏely vizuální dojmy na‰í

vlasti poﬁízené TSO. Vyprodaná Roy
Thomson Hall ji pﬁijala ovacemi.
Nepochybnû kaÏdá zem má kouzelná
místa, ale kolik jich má Mou vlast?
19. dubna zemﬁela v Torontu Ïena, jejíÏ
lidskou skromnost a decentnost jsem
vÏdycky obdivoval, Magda ·lapáková.
19. dubna - 21. dubna: Nové divadlo
pﬁedvedlo hru Noela Cowarda Rozmarn˘
duch, v reÏii Dá‰i Hübschmanové. V
posledním ãísle Satellitu uÏ o hﬁe informoval
Ale‰ Bﬁezina. Byl na zkou‰ce a udûlal si i
fotografii, kterou i uveﬁejnil - tihle vydavatelé
novin mohou skoro v‰echno, co se jim
zachce. TakÏe o hﬁe, reÏii i hereck˘ch
v˘konech uÏ jste plnû informováni. Skoro
nemám o ãem psát. Ale já o tom psát budu,
ponûvadÏ tuhle skupinu lidí mám dost rád
(oni mi - ne pﬁíli‰ ãasto, protoÏe se bojí, aby
si nezruinovali reputaci - obãas dají malou
roliãku) a kromû toho jsem byl na premiéﬁe,
zatímco pan Bﬁezina byl pouze na zkou‰ce.
Zaãnu s reÏisérkou. Nebo bych mûl psát
‘reÏisérem’? Já uÏ se v tom vÛbec
nevyznám. Ti mladí to mají snadné, oni nic
jiného nezaÏili, ale ti, kteﬁí se pamatují, jak
to bylo pﬁed sto lety... Lep‰í na to nemyslet.
Ale kdyÏ mnû to nedá. To tenkrát, kdyÏ jste
‰li po ulici, Ïena strkala koãárek a obãas se
skromnû poohlédla, jestli její manÏel a pán
vidí, jakou má oddanou a pokornou Ïenu.
A její manÏel a pán ‰el dva kroky za ní, a
nûkdy pﬁed ní, z dutiny ústní i nosní se mu
valil kouﬁ, obãas ‰lehl okem po nûjaké
Ïen‰tinû, která s ním nebyla manÏelsky
spﬁíznûna, a víte, Ïe tenkrát se lidé brali
pﬁed tím neÏ mûli dûti? Já uÏ s tím rad‰i
pﬁestanu. A taky proã bych se s tím mûl
t˘rat? Ani Ïenu ani dûti nemám a asi bych
nemûl moc litovat: vzpomínáte, co si v‰ecko
ve hﬁe vyãetli nûkdej‰í manÏelé Viktor
Matejkoviã, spisovatel, kter˘ pí‰e
detektivku s vraÏdou, a jeho první Ïena
(Lenka Nováková), která umﬁela a teì ho
pﬁi‰la nav‰tívit a svádût jako duch. Ti dva
na sobû nenechali nitku suchou. TakÏe
ono to miláãkování a drahou‰kování je
vlastnû podfuk. Pan Matejkoviã je velk˘
talent - v‰imli jste si, jak stﬁílí oãima, jak
rychle mûní náladu? A také byl fe‰ácky
obleãen˘ - doufám, Ïe si ten oblek mohl
nechat jako ãást odmûny za v˘born˘ v˘kon.
Lenka Nováková by si taky zaslouÏila
nûjakou mimoﬁádnou odmûnu, její duch (a
uÏ jsem zase u toho problému s pohlavím:
duch je muÏského rodu a Lenka je Ïena moÏná, Ïe bych ji mûl naz˘vat ‘du‰kou’
nebo ‘duchyní’) byl prostû z onoho svûta.
JenÏe s tím prostûradlem, do kterého ji
navlékli, by si jako s odmûnou moc

nepomohla... Ale já vlastnû zaãal s
reÏisérkou (em) - tohle se mi teì stává
poﬁád: nûco zaãnu a neÏ si uvûdomím, o
ãem to je, uÏ jsem nûkde jinde. Tak tedy
Dá‰a: roste kaÏdou hrou jako reÏisérka
nebo hereãka (podle toho, co v které hﬁe
dûlá), je neuvûﬁitelnû obûtavá (nic bych za
to nedal, Ïe po posledním pﬁedstavení
v‰ecko uklidila); ponûvadÏ to se mnou jde
s kopce, snaÏím se ulehãit práci sv˘m
pozÛstal˘m a zbavuji se v‰eho, na pﬁíklad
i knih, které jsem spáchal. Vlastnû jde
hlavnû jen o jednu, ty ostatní uÏ jsou
vût‰inou pryã. Jde o It All Began With
Prince Ruppert - The story of Czechs and
Slovaks in Canada. Nabízím ji krajansk˘m
organizacím, aby si ji prodaly nebo rozdaly,
a zbytek hodily do odpadkÛ. Ale ani paní
Jeãmenová ani paní Hübschmanová o tom
nechtûjí sly‰et. Paní Hübschmanová, která
má chatu na Georgian Bay, a já kus dál
mám chalupu, si jich na pﬁedstavení z mé
chalupy odvezla 100. Nevím, kolik se jich
prodalo (prodávala je Jana Fryntová,
okouzlující maminka tûch nádhern˘ch
Fryntovic dûtí), ale rozhodnû ne v‰echny,
tak jsem Dá‰e ﬁek’, Ïe ten zbytek vyhodíme
do odpadkÛ. Ale Dá‰a, Ïe ne, Ïe je odveze
na valnou hromadu MMI. Já nevím, já
kníÏku napsal, umístil ji v Torontské
mûstské a univerzitní knihovnû, nûco se
rozprodalo v âR, nûco v Kanadû.
Samozﬁejmû, krajané by ji mohli dát sv˘m
kanadsk˘m znám˘m nebo místním
knihovnám. Já jim kníÏku rád dám - pokud
si ji nûkdo koupí od nûkteré krajanské
organizace, která si pár dolarÛ vydûlá, je to
uÏiteãnûj‰í. TakÏe bravo, paní reÏisérko!
Kdo se ve hﬁe nádhernû vyﬁádil byla
Zuzana Novotná (chvílemi mnû její tváﬁ
pﬁipomínala velkou hereãku pﬁede‰lé
generace, Marii Kleãkovou). Ta (Zuzana
Novotná) také byla potrefená - taková baba
(mladá) okultní pracovnice, situaci obãas
divoce rozmíchala, ale nakonec i ona a
mladiãká Gabriela Kupãíková (loni sotva
po jevi‰ti chodila a dnes je z ní pomalu
hvûzda) skonãila v bíl˘ch prostûradlech,
ale to uÏ jsem dﬁímal (ta léta, ta léta!).
Lenka Kimlová hrála Ïenu velkého svûta
(hraje je v˘bornû) a také manÏelku
spisovatele. Jedin˘ problém, kter˘ jsem
mûl s Lenkou, byly její ‰aty: moc jí slu‰ely,
to nic, ale neÏ jsem ji v jednûch ‰atech
poznal, uÏ tu byla v nové slu‰ivé pokr˘vce.
Zuzka Borovjaková v roli distingované
lékaﬁovy choti a Martin Bonhard, stejn˘
nezmar v roli milovníkÛ jako Radka
Tamchynová v roli nestárnoucích naivek,
v roli jejího chotû podali solidní v˘kony, ale
ty v‰ední role, které jim byly pﬁidûleny, jim
sestﬁihly kﬁídla: co zmÛÏete jako v‰ední
pozem‰Èané proti bytostem, které se
potulují z jednoho Ïivota do druhého nebo
s nimi obcujete? Bravo, Nové divadlo! Vím,
jak obrovskou práci dûlají v zákulisí
osvûtlovaã, zvukaﬁ a v‰ichni ostatní,
obyãejnû kaÏdému z nich podûkuji, ale
letos jsem si nevzal program a nechtûl
bych udûlat chybu. Díky v‰em.
21. dubna vystoupil v restauraci Praha
na Masaryktownu v rámci koncertÛ
Nocturen Radim Zenkl spolu s dr. Emily
Chiang.
28. dubna se na Masarykownu konala
valná hromada MMI, na níÏ byl pﬁedsedou
znovu zvolen Franti‰ek Jeãmen. Po ní
následovaly Hudebnû poetické skvosty pod
patronátem Masarykova ústavu, které
uvedly velmi úspû‰né interview s Edith
Piaf - scénáﬁ a reÏie Oºga Turoková.
4. kvûtna se v Mississauga Grand
Banquet & Convention Centre konalo
Golden Age Gala a oslava prvního desetiletí

televizní práce Markéty Slepãíkové Re‰ovské a jejího programu Nová vize. Pﬁi
oznámení této události (loni jsem se plesu
dokonce zúãastnil - ale to jsem byl je‰tû
mladík) mi hlavou prolétl útrÏek písniãky z
dávn˘ch let: RÛÏovou ti krinolínu koupím
dítû mé, aÏ pÛjdem spolu na velik˘ bál. No,
nekoupil a ne‰el. UÏ to nejde. Ale
nepochybuji, Ïe to bylo krásné, Ïe v‰ichni
úãastníci se potû‰ili programem a moÏná i
zavzpomínali na bály v jiné zemi. A Markéta
Slepãíková si zaslouÏí potlesk za svou
televizní práci i za odvahu rozhodnutí dûlat
v Torontu krajanskou televizi profesionálnû
jako svoje zamûstnání. Ve svém programu
Nová vize (od nûhoÏ se pozdûji oddûlil
slovensk˘ program Slovensk˘ svet)
vytvoﬁila stovky poﬁadÛ, z nichÏ moÏná
nejznámûj‰í je Tﬁi vlny, sponzorovan˘ její
televizní stanicí OMNI, která program ãasto
vysílá ve sv˘ch vlastních poﬁadech.
Markétû Slepãíkové-Re‰ovské blahopﬁeji
a pﬁeji jí dlouhou ﬁadu dal‰ích úspûchÛ.
Její v˘znamné v˘roãí mi pﬁipomnûlo (a i za
to jí dûkuji) prÛkopníky krajanské televize
v Kanadû, jimÏ chci rovnûÏ podûkovat za
v‰ecko, ãím obohatili ná‰ Ïivot.
Pravdûpodobnû první byla skupina v
Ottawû, jejíÏ program Czechoslovak
Kaleidoscope byl vysílán na Skyline TV od
roku 1973 do roku 1987. VÛdãí osobností
asi dvacetiãlenné skupiny byl Arno‰t
Wagner. Mezi v˘znamn˘mi programy
skupiny jsou rozhovory s osobnostmi jako
Karel Kryl, Vladimír ·kutina, Ota Ulã, Eva
Límanová, Vojtûch Jasn˘, Jára Kohout,
Adina Mandlová, Aja VrzáÀová, Martina
Navrátilová a Václav Nedomansk˘.
Televizní skupina v Kitchener-Waterloo
vysílala svoji Kroniku âechÛ a SlovákÛ v
kitchenerském kraji v létech 1978 aÏ 1990.
TvÛrci programu byli Milada a Stanislav
Reini‰, David ·evãík a Vladimír Bubák.
Skupina uvedla také dvû jednoaktovky
Václava Havla. V roce 1987 vysílali (od
ledna do ãervna) v TV Guelph
Czechoslovak Program Karla Hartlová,
Pavel Hartl a Jiﬁí Voráãek a o rok pozdûji
Karla Hartlová, Ale‰ Bﬁezina a Ivan Zná‰ik
v Torontu zaloÏili âeskoslovenskou
televizní skupinu Okno-The Window .
Vytvoﬁili nûkolik programÛ a pak to pﬁevzal
Milo Kubík, kter˘ vysílání ﬁídil od roku 1988
do roku 1995. O Milovi a pﬁínosu jeho
skupiny ãesk˘ novináﬁ Jiﬁí Voráã v ãasopisu
Film a doba (no.3, Podzim 2002, Satellite
ãervenec a srpen 2002) napsal (pﬁeloÏeno
z angliãtiny): âeskoslovenská televizní
skupina Okno-The Window prezentuje
pozoruhodnou, dokonce ojedinûlou
kapitolu: jednu dobu vysílala v Torontu
pravideln˘ ãeskoslovensk˘ program, ale
postupnû vytvoﬁila dokumentární produkci,
která dosud pokraãuje. Jádrem skupiny
jsou Josef âermák, zodpovûdn˘ hlavnû za
dramaturgii a moderování, a Milo Kubík v
roli producenta, reÏiséra, kameramana,
redaktora a zvukaﬁe. Ve Vancouveru se
televizního vysílání ujala Marika
Kovalãíková, která v létech 1998 aÏ 2001
kaÏd˘ t˘den vysílala Slovak-Canadian
Television Program a rovnûÏ organizovala
kulturní programy slovenské a ãeské
komunity.
“A bylo-li to v‰ecko naposledy” (tyto
Nezvalovy ver‰e mû napadají ãím dál tím
ãastûji), toto jaro i pﬁedjaﬁí bylo pﬁekrásné
(i bolavé) a bylo toho dost...
5. kvûtna: V kostele sv. Pavla po
bohosluÏbách oslavili recitaãním a
hudebním pásmem svátek matek a
·tefánikovy narozeniny. Poﬁad ﬁídila paní
Katarína Kozáková.
Josef âermák
***
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Tekuté zlato
Ne Ïe bych byla pﬁítelkyní velkého solení,
dokonce naopak u nás v rodinû se solí velice
málo, ale nedávno jsme probírali téma sÛl se
znám˘mi a zjistila jsem, Ïe nejen já, ale i oni
vlastnû o soli tak moc nevíme. I zalistovala
jsem v dosaÏiteln˘ch materiálech a chtûla
bych se podûlit o své novû nabyté znalosti se
v‰emi, kteﬁí mají o nû zájem.
Teorie vzniku soli je celkem jednoduchá.
KdyÏ Evropu je‰tû pokr˘valo moﬁe, zemû se
na urãit˘ch místech zvedala nebo klesala a
oddûlovala postranní pánve, tzv. okrajová
moﬁe. Ta bûhem doby vysychala, sÛl z moﬁské
vody krystalizovala a usazovala se po
vrstvách. Takto vznikaly v prÛbûhu milionÛ
let aÏ 800 m silné solné vrstvy, které pokryly
zem a které se tímto zpÛsobem uchovaly aÏ
dodnes. Rozliãné soli krystalizovaly a podle
stupnû své rozpustnosti se usazovaly na dnech.
Jako první se na dnû usazovaly uhliãitany
(vápenec), následnû síranové horniny
(sádrovec a anhydrit), posléze se vyluãuje
kamenná sÛl a snadno rozpustné draselné
soli.
Snad nejznámûj‰í sÛl hlavnû kvÛli své ãistotû
a vysokému obsahu minerálÛ je v Bad
Reichenhallu, kde byla sÛl bûhem alpského
vrásnûní pochována pod mohutn˘mi vrstvami
hornin. Po tisíciletí zde prosakovala sráÏková
voda k podzemním soln˘m loÏiskÛm a
uvolÀovala sÛl z horniny. Tento soln˘ roztok
s nejvy‰‰ím moÏn˘m obsahem soli, 26.5 %,
se nashromáÏdil v podobû pﬁírodní alpské
pramenné solanky bez umûlého lidského
zásahu v dutinû pánevní oblasti Bad
Reichenhallu.
A co je solanka? Mû to znûlo trochu rusky a
tak jsem radûji zalistovala dál a vida! Není
tﬁeba rusko-ãesk˘ slovník. Solanka je totiÏ
slaná voda. Vût‰inou se jedná o pﬁírodní
v˘skyt solanky. Je to voda, která obsahuje
max. do 26.5% soli. Povrchová voda, která
vyvûrá z hornin obsahujících sÛl, na své cestû
sÛl rozpou‰tí a odná‰í s sebou. Vzniká slaná
voda, pﬁírodní solanka. Nejznámûj‰í solanka
se vyskytuje právû v pánevní oblasti Bad

Reichenhallu, tzv. alpská solanka, kde se tûÏí
prostﬁednictvím vrtÛ. Stovky milionÛ let
prosakovala v pánvi kolem Bad Reichenhallu
spodní voda k podzemním soln˘m pohoﬁím.
Spodní voda tato solná loÏiska bûhem let
neustále vym˘vala, ãímÏ mohl vzniknout
v˘znamn˘ a rozsáhl˘ v˘skyt pﬁírodní solanky
s vysok˘m obsahem minerálÛ. Tato alpská
pramenná solanka je základem v‰ech
znaãkov˘ch soln˘ch produktÛ Bad
Reichenhaller se ‰piãkovou kvalitou. Îádná
jiná sÛl není tak ãistá a nevyrábí se tak ‰etrnû.
Pro zajímavost Bad Reichenhall je velice
krásné a malebné lázeÀské mûsto v Bavorsku
v blízkosti Salzburgu v údolí obehnaném
Alpami a je proslul˘m centrem solné
produkce. Má velice starou historii. UÏ ve
vûku kultury zvané La Tene kolem roku 450
pﬁed na‰ím letopoãtem zde zaãalo
organizované zuÏitkovávání slané vody v
lokálním slanovodním bazénu.
Îe bez soli není Ïivot není nijak pﬁehnané.
Jedlá sÛl totiÏ tvoﬁí zdroj sodíku a
chloridov˘ch iontÛ, nepostradateln˘ch pro
funkci lidského organismu.
Dnes vám kaÏd˘ doktor ﬁekne, Ïe byste sÛl
nemûli pouÏívat vÛbec, protoÏe potﬁebné
mnoÏství sole uÏ je v kaÏdé potravinû. Ale
znáte to, zakázané ovoce chutná nejvíce. Ale
pokud je steak z kvalitního uzrálého masa,
sÛl není potﬁeba ani po grilování. Pﬁi veãeﬁích
rÛzn˘ch gastronomick˘ch spoleãností se na
pﬁíklad slánky vÛbec na stoly nedávají.
MoÏná vás bude zajímat, Ïe tak zvaní znalci
pouÏívají pﬁi vaﬁení ko‰erovanou sÛl a jako
stolní moﬁskou sÛl. Mimo to je celá ﬁada
drah˘ch exotick˘ch solí jako francouzská,
havajská, moﬁská, uzená, indická ãerná a
velice slaná korejská bambusová sÛl. Mezí
speciální sole také patﬁí sÛl k nakládání, která
neobsahuje pﬁídavky, které nakládací lák kalí,
dále kamenná sÛl, která se ãasto pouÏívá k
sypání chodníkÛ v zimû. Tato sÛl se kdysi
pouÏívala pﬁi v˘robû zmrzliny a dnes se
pouÏívá k peãení v soli - na prime ribs, ale
musíme se napﬁed pﬁesvûdãit, Ïe v ní nejsou
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chemikálie, které se do ní nûkdy pﬁidávají.
Na‰la jsem i pár zajímavostí o soli jako
pomocnici v domácnosti.
Pﬁidáním soli do vroucí vody její teplotu
zv˘‰íme a naopak sniÏuje teplotu vody, která
má chladit. SÛl pomáhá vyzdvihnout chutû a
sniÏuje hoﬁkou a kyselou chuÈ.
SÛl pﬁidaná do vody pﬁi vaﬁení vajec na
tvrdo usnadÀuje jejich loupání. ·petka sole bez jodu - pﬁidaná k bílkÛm pﬁi jejich ‰lehání
pomáhá zv˘‰ení jejich objemu a pÛsobí jako
stabilizátor. Je veliká ﬁada rÛzn˘ch druhÛ solí
a tak tedy jen pár pro zajímavost.
Bambusová korejská sÛl: SÛl se peãe v
dutinû bambusu ucpané Ïlut˘m jílem. SÛl
absorbuje minerály jak z bambusu tak i z jílu,
kter˘ zároveÀ absorbuje neãistoty soli.
âerná sÛl: Na indick˘ch trzích je jak v
kusech, tak i mletá. Má velmi silnou pﬁíchuÈ
síry.
Hrubá sÛl: Pro vût‰inu receptÛ potﬁebujeme
sÛl mletou, která se rychleji a snadnûji
rozpustí. Hrubá sÛl je vhodná pﬁi podávání
hork˘ch ústﬁic nebo ‰nekÛ „na soli,“ také z
toho dÛvodu, Ïe udrÏuje jejich teplo. Mezi
hrubé sole patﬁí jak moﬁská tak i ko‰erovaná
sÛl.
Jemná sÛl: To je v jaké formû pﬁichází na
stÛl urãená k plnûní slánek. Zde je moÏné
pﬁipomenout, Ïe proti zvlhnutí soli ve slánce
je dobré pﬁidat do slánky lÏiãku syrové r˘Ïe,
která vlhkost v soli absorbuje a udrÏuje jí
sypkou.
SÛl k nakládání: Je to zpravidla 93,75%
soli a 6,25% nitrátu sodného.
Margarita sÛl: SÛl pouÏívaná ke tvorbû
solného okraje pro Margarita a jiné nápoje.
Stejnou sluÏbu nám ale udûlá jakákoli
hrubozrnná sÛl.
A je to jako v té pohádce „Byl jednou jeden
král aneb SÛl nad zlato“. VaÏme si soli,
protoÏe jinak by nám bylo opravdu ouvej, ale
milujme ji s mírou.
Stanya Bay - Elliot Lake
***
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Má‰a Gessen: MuÏ bez tváﬁe
Nepravdûpodobn˘ vzestup Vladimíra Putina
V bﬁeznu tohoto roku jsem se zúãastnil v Munkovû
centru na Torontské univerzitû zahájení konference o
Nadaci Otevﬁená spoleãnost a dûdictví George Sorose.
Pﬁede mnou sedûla drobná Ïena, o níÏ jsem se pozdûji
dozvûdûl, Ïe je to jeden z nejstateãnûj‰ích lidí na svûtû
a jedna z nejv˘znamnûj‰ích novináﬁek na‰í doby.
Jmenuje se Má‰a Gessen a napsala nemilosrdnou
knihu o Putinovi. Z torontské konference se vrátila do
Moskvy, kde nejeden z jejích kolegÛ za svoji kritiku
systému zaplatil Ïivotem. 10 rokÛ svého mládí strávila
se sv˘m otcem jako emigrantka v Bostonu, kde se
sblíÏila s Galinou Starovojtovou, která tam uãila na
univerzitû a po návratu do Sovûtského svazu se stala
- spolu s Andrejem Sacharovem a Borisem Jelcinem jedním z nejznámûj‰ích rusk˘ch politikÛ.
Kniha MuÏ bez tváﬁe je, mimo jiné, i zajímav˘m
prÛvodcem dûjinami poslední fáze Sovûtského svazu
a prvního skoro ãtvrtstoletí Ruské Federace. Zaãnu
svojí recenzi hrstí dat a událostí, které tento pﬁíbûh
ãasovû vymezují
V˘voj, kter˘ Má‰e Gessen a Galinû Starovojtové dovolil
návrat z Bostonu do jejich rodné zemû, zaãal mnohem
dﬁíve, ale zrychlil se, kdyÏ v roce 1985 pﬁi‰el v Sovûtském
svazu k moci Michail Gorbaãov, kter˘ dva roky po svém
nastoupení naﬁídil propu‰tûní v‰ech disidentÛ a zaãal
uvolÀovat uzdu zemím sovûtského bloku.
V roce 1986 Gorbaãov dovolil, aby se Sacharov vrátil
do Moskvy a také pﬁi‰el s pojmem perestrojka
(pﬁestavba); v lednu 1987 vyhlásil glasnosÈ (otevﬁenost).
V roce 1988 vy‰el nov˘ volební zákon, kter˘ skonãil
politick˘ monopol komunistické strany a Nejvy‰‰í soud
zvrátil víc neÏ 80 rokÛ stará vynucená pﬁiznání viny,
kter˘mi zaãala Stalinova vláda teroru.
Ve volbách v roce 1989 (poprvé po desetiletích
kandidovali i obãané, kteﬁí nebyli ãleny komunistické
strany) byli mimo jiné byli zvoleni i pﬁedstavitelé
demokratického hnutí Galina Starovojtová, Boris Jelcin
a starosta Leningradu, Anatolij Sobãak. V ãervnu 1989
‰éf KGB v Leningradu vydal prohlá‰ení odsuzující
zloãiny tajné policie za Stalina.
9. listopadu 1989 padla berlínská zeì a o ‰est t˘dnÛ
pozdûji 14. prosince 1989 zemﬁel Andrej Sacharov.
Jeho pohﬁbu se zúãastnilo 100,000 lidí, kteﬁí pro‰li
policejními kordony, jako kdyby sovûtsk˘ systém nikdy
nehyzdil jejich vlast.
V lednu 1990 v pogromu v Baku, hlavním mûstû
ÁzerbajdÏánu, pﬁi‰lo o Ïivot 48 etnick˘ch ArménÛ a
skoro 30,000 lidí uprchlo, mezi nimi svûtov˘ mistr v
‰achu, Gary Kasparov.
V bﬁeznu 1991 se Má‰a Gessen s Galinou
Starovojtovou (která Ïila a pracovala v Leningradu)
zúãastnila shromáÏdûní na podporu Jelcina, poté co
Gorbaãov vydal zákaz protestních akcí v nûkolika
mûstech, vãetnû Moskvy.
12. ãervna 1991 byl Jelcin - jako jedin˘ ãlovûk v ruské
historii - svobodnû zvolen hlavou ruského státu 57
procenty.
Gorbaãov v té dobû organizoval referendum o
budoucnosti Sovûtského svazu. Devût (z patnácti)
státÛ hlasovalo pro pokraãování, ‰est referendum
ignorovalo, koncem roku Gruzie hlasovala pro
samostatnost a odlouãení se od Sovûtského svazu a v
ãervnu Ukrajina vyhlásila nezávislost. Nezávislost
vyhlásilo i âeãensko, i kdyÏ nebylo státem, ale souãástí
Ruské republiky.
V srpnu 1991 napûtí mezi stranou a KGB vyvrcholilo:
19. srpna televize vysílala provolání junty, jejímÏ ãleny
byli mimo jiné pﬁedseda KGB, pﬁedseda vlády, ministr
vnitra a pﬁedseda Nejvy‰‰ího soudu. V provolání se
pravilo Ïe na‰e velká mateﬁská zem je ve velkém
nebezpeãí , Ïe Gorbaãov je nemocn˘ a neschopn˘
vykonávat svoji funkci (Gorbaãov byl v té dobû v
domácím vûzení ve své rezidenci u âerného moﬁe).
Junta ruskému ãlovûku slíbila hrdost a ãest a v nûkolika
oblastech vyhlásila stanné právo. Generál Popov v
Moskvû juntû zastavil pﬁívod vody a elektﬁiny i telefonní
spojení. Jednotky, které junta vyzvala, aby v Moskvû
obklíãily moskevsk˘ Bíl˘ dÛm, se k tomu moc nemûly,
daly se zastavit neozbrojen˘mi dobrovolníky a jejich
barikádami. Sem nûkam patﬁí slavn˘ zábûr Jelcina na

tanku. Celkem tﬁi lidi byli bûhem této dramatické epizody
zabiti. Gorbaãov se vrátil do Moskvy. Sovûtsk˘ svaz se
zaãal rozpadávat. Puã rychle zkrachoval. 22. srpna
1991 parlament odhlasoval zmûnu vlajky.
23. záﬁí 1993 Jelcin rozpustil parlament a vypsal nové
volby. Parlament se odmítl rozpustit a zabarikádoval se
v Bílém domû , kter˘ vyklidil aÏ po zásahu vojensk˘ch
jednotek.
1994 - 1996 první ãeãenská válka
1998 vy‰el v Rusku poprvé slavn˘ PasternakÛv román
Doktor Îivago
1998 Ruská Federace nesplnila své mezinárodní
platební závazky
9. srpna 1999 Jelcin jmenoval Vladimíra Putina
ministersk˘m pﬁedsedou
V záﬁí 1999 byla Moskva a jiná mûsta otﬁesena siln˘mi
v˘buchy v‰eobecnû pﬁiãítan˘mi teroristÛm z âeãenska.
V prosinci 1999 Jelcin rezignoval a Putin se stal
prezidentem; byl znovu zvolen v roce 2004 a po
pﬁestávce (kdy zastával úﬁad ministerského pﬁedsedy)
potﬁetí v roce 2012.
Kdo tedy je Vladimír Putin?
Nebo vlastnû: kdo tedy je Vladimír Putin oãima Má‰i
Gessen? A jestliÏe oãima Má‰i Gessen, kdo je Má‰a?
¤íká o sobû: „Bylo mi 24 rokÛ, kdy se Sovûtsk˘ svaz
zhroutil a moji souãasníci a já jsme devadesátá léta
strávili hledáním sv˘ch kariér a vym˘‰lením si v˘voje a
institucí nové spoleãnosti. Od zaãátku devadesát˘ch
let prakticky kaÏd˘ ãlánek, kter˘ jsem napsala, byl o
nûãem, o ãem je‰tû nikdo nepsal. Polovinu roku jsem
strávila mimo Moskvu, v zónách konfliktÛ a zlat˘ch
dolÛ, sirotãincÛ a univerzit, opu‰tûn˘ch vesnic a
rostoucích olejáﬁsk˘ch mûst... A bylo o ãem psát.“
A bylo. Na pﬁíklad: V bﬁeznu 1991 se spolu se svojí
kamarádkou z bostonského období, Galinou
Starovojtovou v Moskvû zúãastnila shromáÏdûní na
podporu Borise Jelcina poté, co Gorbaãov vydal zákaz
protestÛ v Moskvû a nûkolika jin˘ch mûstech. Galina,
spolu s Andrejem Sacharovem a Borisem Jelcinem
patﬁila k nejznámûj‰ím rusk˘m politikÛm
demokratického hnutí, byla jedním z ﬁeãníkÛ. Aãkoliv v
parlamentu zastupovala Arménce, kteﬁí si ji vybrali, Ïila
- od dûtství - v Leningradu, kam se se sv˘m legislativním
asistentem Ruslanem Linkovem po shromáÏdûní
vracela. V budovû, kde bydlila, schodi‰tû vedoucí k
jejímu bytu nebylo osvûtlené. Galina po schodech
stoupala první. Tﬁeskla rána, bleskl plamen a Galina se
skácela na schodi‰tû.. Druhou a tﬁetí kulku dostal
Ruslan. Ztratil vûdomí, ale za ãas se probral a zavolal
policii. Zjistilo se, Ïe nûkdo na schodi‰ti odstranil Ïárovky.
Nikdy se nezjistilo, kdo dal rozkaz k útoku, pro kter˘ byli
odsouzeni dva muÏi.
Petrohrad v té dobû byl místem, které zachovalo a
zdokonalilo mnohé rysy sovûtského státu: byl to systém
vlády, jehoÏ funkcí bylo zniãit své nepﬁátele, paranoidní,
uzavﬁen˘ systém, kter˘ usiloval kontrolovat v‰ecko a
vyhladit v‰ecko, co kontrolovat nemohl; kde KGB, proti
které Galina svádûla svoji nejdÛleÏitûj‰í a
nejbeznadûjnûj‰í bitvu, byla v‰emocná, kde vraÏdy
v˘znamn˘ch politick˘ch a obchodních hráãÛ byly bûÏné,
místem o nûmÏ Má‰a Gessen napsala: Jako reportérka
jsem vidûla ﬁadu váleãn˘ch scén, pracovala jsem v
‰rapnelovém ohni, ale toto bylo nejhor‰í ze v‰eho nikdy pﬁedtím jsem nebyla donucena popsat skuteãnost
tak emocionální a krutou, tak jasnou a nemilosrdnou,
tak úplatnou a tak nelítostnou. Leningrad je také místem,
kde se v roce 1952 narodil Vladimír Putin, místem,
které hrálo ze v‰ech mûst v druhé svûtové válce snad
nejosudovûj‰í roli: jeho obleÏení nacistick˘mi armádami
zaãalo 8. záﬁí 1941, trvalo 872 dny, bûhem kter˘ch
pﬁi‰lo o Ïivot víc neÏ jeden milión civilistÛ. Putin své
dûtství - podle Má‰i Gessen - strávil mezi hrdloﬁezy,
nemyt˘mi, neoholen˘mi, s cigaretou a fla‰kou laciného
vína, klejícími a rvoucími se mezi sebou. Voloìa byl
mlad‰í a drobnûj‰í, ale o to tvrd‰í rváã: kdyÏ ho nûkdo
napadl, skoãil na nûho, ‰krábal ho, kousal ho, rval mu
vlasy, nikomu nedovolil, aby ho poníÏil. Teprve v ‰esté
tﬁídû se stal pion˘rem (sám pﬁiznává, Ïe pﬁedtím
samozﬁejmû jsem nebyl pion˘rem, byl jsem chuligánem)
zaãal tvrdû studovat a kdyÏ mu soupeﬁ v boxerském

zápasu pﬁerazil nos, vrhl se na judo, karate a zápasení.
Studoval na leningradské univerzitû (pravdûpodobnû
jedin˘ student, kter˘ vlastnil auto - jeho rodiãe ho
vyhráli v loterii), pozdûji na ‰kole pro dÛstojníky KGB,
byl pﬁidûlen ke kontra‰pionáÏní jednotce v Leningradu,
po jednoroãním v˘cviku poslán do vyzvûdaãské ‰koly
v Moskvû, nauãil se nûmecky, poslán do DráÏìan. Bylo
mu 32 let. V DráÏìanech stﬁíhal zajímavosti v tisku,
pﬁibral 20 liber; byl pﬁidûlen k ‰pionáÏnímu útvaru
(koupil od amerického ãetaﬁe neklasifikovan˘ Army
Manual za 800 marek).
V ãervnu 1991 byl starostou Leningradu zvolen Anatolij
Sobãak, elegantní a v˘mluvn˘ krasavec, kter˘ se sice
hlásil k demokratickému hnutí, ale domníval se, Ïe
demokratizace skonãí Gorbaãov˘mi reformami a
komunisté budou vládnout dál (byl i proti zmûnû jména
Leningradu na Petrohrad). Jeho spoluÏákem na
univerzitû byl Putin. Pﬁi náhodné schÛzce mu nabídl
místo zástupce starosty Leningradu. Putin pﬁijal. Mûl
na starosti mezinárodní styky (umûl nûmecky). Rusko
tehdy bylo v hospodáﬁské krizi a neschopné dostát
sv˘m mezinárodním závazkÛm. Nebylo ãím platit za
dovoz potravin. Stát povolil mûstÛm, aby platila rusk˘mi
surovinami (dﬁevo, kovy, bavlna). Putin jménem mûsta
uzavﬁel smlouvy (mnohé pochybné platnosti) v hodnotû
desítek milionÛ dolarÛ. K splnûní smluv byly vybrány
pﬁátelské firmy. Suroviny byly vyvezeny, ale potraviny
do Leningradu nedo‰ly. Komise, pﬁedstavující 25% aÏ
50% hodnoty kontraktÛ byly vyplaceny. Îádná
dokumentace neexistovala. Putin a Sobãak si dobﬁe
rozumûli, i kdyÏ, hodnû pozdûji, Sobãak uveﬁejnil nûco,
co bylo v rozporu s údaji v Putinovû Ïivotopisu a
skonãilo to jeho smrtí, která byla vy‰etﬁována jako
vraÏda. Ale v roce 1991 mûli stejn˘ zájem a v podstatû
to hráli na obû strany. KdyÏ se v srpnu junta pokou‰ela
o puã, ti dva vût‰inu ãasu strávili v podzemním bunkru.
Jin˘ zajímav˘ fakt: Putin zﬁejmû nikdy nevystoupil z
komunistické strany: jeho ãlenství vypr‰elo dva t˘dny
po neúspû‰ném pokusu junty o puã...
V dobû (pﬁesnû v roce 1990), kdy byl zástupcem
leningradského starosty, se Putin seznámil s jin˘m
muÏem, kter˘ hrál v jeho Ïivotû je‰tû v˘znamnûj‰í roli,
neÏ Sobãak. Jeden z budoucích oligarchÛ, Boris
Berezovskij. Má‰a Gessen ho popisuje jako velmi
vzdûlaného (mûl PhD v matematice), jako vût‰ina
rusk˘ch oligarchÛ byl Ïidovského pÛvodu. Berezovskij
zaãal podnikat importováním a exportováním a opravou
aut, ale k tomu brzy pﬁidal bankovnictví, olej a
komunikace, kde se ovládnutím kanálu ãíslo jedna
dostal do ãela ruské veﬁejné televize (ten kanál
pozorovalo 98% rusk˘ch rodin). Berezovskij se na
Putina obrátil, aby mu v Leningradu pomohl otevﬁít
prodejnu aut (hlavnû Lady). Putin vyhovûl a - nevzal
úplatek - podle Berezovského Putin byl prvním
byrokratem, kter˘ nebral úplatky. Hluboce to na nûj
zapÛsobilo, ti dva se spﬁátelili a kdyÏ Putin pﬁesídlil do
Moskvy, kde pﬁijal místo v administrativû v Kremlu,
vídali se pravidelnû.
âeãensko
V roce 1999 Jelcin utrpûl nûkolik srdeãních mrtviãek,
mûl tûÏkou operaci, jeho popularita byla asi tam, kde je
dnes popularita amerického kongresu, inflace zhltla
celoÏivotní úspory obãanÛ, byrokrati a podnikatelé
otevﬁenû okrádali stát a jeden druhého a hospodáﬁská
a sociální nerovnost nebyla nikdy vût‰í. Vût‰ina ruského
lidu ztratila poslední jiskru nadûje ve svou budoucnost.
Volání po Jelcinovû rezignaci bylo den ze dne hlasitûj‰í.
Jelcinova politická ‘rodina’ (Berezovskij byl jedním
ãlenem) se ohlíÏela po nástupci. Berezovskij fedroval
Putina (Ma‰e Gessen se Berezovskij ve svém
lond˘nském exilu py‰nil, Ïe Putin byl jeho chránûncem),
mezi jin˘m i proto, Ïe byl jedin˘m byrokratem, kter˘
nebral úplatky. KdyÏ Putina (byl tehdy ‰éfem tajné
policie) Jelcinovi pﬁedstavil, Jelcin (podle líãení paní
Gessen) se nenad‰enû vyjádﬁil, Ïe Putin by vyhovoval,
jenom Ïe byl nûjak mal˘. Ale 9. srpna 1999 Putina
jmenoval ministersk˘m pﬁedsedou a o t˘den pozdûji
byl Putin jako ministersk˘ pﬁedseda potvrzen velkou
vût‰inou Dumy. 31. srpna 1999 vybuchla v obchodním
stﬁedisku v Moskvû bomba a zaãátkem záﬁí byla ﬁadou
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v˘buchÛ vydû‰ena i jiná místa. KaÏd˘ vinil âeãence
(první válka v âeãensku probíhala v letech 1994-96 a
Má‰a Gessen ji jako reportérka zaÏila celou, vãetnû
leteckého útoku na Groznij, kdy ruská letadla
bombardovala i útulek pro mrzáãky, aãkoliv tvrdilo, Ïe
civilní objekty nebombarduje). 23. záﬁí skupina 24
guvernérÛ vyzvala Jelcina, aby se vzdal prezidentství
ve prospûch Putina. Oba, Jelcin i Putin, vydali rozkaz k
novému bombardování âeãenska, oba (podle Má‰i
Gessen) nelegálnû: Jelcin proto, Ïe rusk˘ zákon
zakazuje pouÏití regulárních jednotek na území Ruska
(âeãensko byla souãástí Ruské republiky) a Putin
proto, Ïe rusk˘ ministersk˘ pﬁedseda nemá nad
armádou pravomoc. Nakonec Jelcinovo okolí, vãetnû
Berezovského, vypracovalo plán, podle kterého Jelcin
rezignoval pﬁed vypr‰ením svého termínu 31. prosince
1999 ve dvanáct hodin v poledne, Putin jako ministersk˘
pﬁedseda se stal úﬁadujícím prezidentem a o pÛlnoci
pronesl k národu projev hlavy státu. Pak pﬁi‰el den, kdy
Putin vyzval Berezovského, aby mu pﬁedal v‰ecky své
akcie v televizní spoleãnosti Kanál Jedna. Berezovskij
odmítl. Putin: „Uvidíme se pozdûji, Borisi Abramoviãi.“
Berezovskij: „Toto je sbohem, Voloìo.” Berezovskij
odejel do Anglie, (kde uÏ Ïil jin˘ b˘val˘ rusk˘
komunikaãní magnát, Gusinskij), a kde zaãátkem tohoto
roku umﬁel. Zdá se, Ïe normální smrtí.
Hor‰í to mûl Michail Chodorkovskij, chemick˘ inÏen˘r
(spoluautor - v roce 1992 - kapitalistického manifestu
MuÏ s rublem), kter˘ ve vûku 37 let, kdyÏ uÏ byl jedním
z nejbohat‰ích muÏÛ Ruska (patﬁila mu pûkn˘ch pár
akcií v nejbohat‰í ruské spoleãnosti Jukos), objevil v
sobû koncept sociální zodpovûdnosti a pﬁi‰el na to, Ïe
kapitalismus dokázal lidi udûlat nejen bohat˘mi a
‰Èastn˘mi, ale také chud˘mi, ne‰Èastn˘mi a
bezmocn˘mi. ZaloÏil nadaci Odkrytá Rus, údajnû
financoval polovinu nevládních rusk˘ch organizací
(‰kolení novináﬁÛ, internetové kavárny, v roce 2003 se

Jukos zavázal dát Ruské státní univerzitû pro humanitní
studia bûhem pﬁí‰tích deseti let 100 milionÛ dolarÛ. 25.
ﬁíjna 2003 byl na leti‰ti v Novosibirsku zatãen, odsouzen
pro podvod a neplacení daní na 18 mûsícÛ, pak
odsouzen na dal‰ích 9 rokÛ, neÏ to vypr‰elo, odsouzen
na dal‰ích 14 rokÛ. Není bez ironie, Ïe jin˘ velmi bohat˘
podnikatel, Vladimír Browder, vnuk pﬁedsedy
komunistické strany USA, kter˘ se rozhodl stát se
kapitalistou, aby na‰tval svoji leviãáckou rodinu, a
mocnû zbohatl na ruské naftû, pﬁivítal v The Moscow
Times odsouzení Chodorkovského tûmito ﬁádky: Mûli
bychom Putina plnû podporovat v jeho poslání postavit
oligarchy pod státní kontrolu... Po nûkolika letech pﬁi‰el
na ﬁadu on, vãas prodal své ruské akcie a kdyÏ jeden z
jeho rusk˘ch advokátÛ byl likvidován, podaﬁilo se mu
americk˘ senát a pozdûji i parlament Spojené Evropy
pﬁimût k odhlasování rezoluce, zakazující pﬁíslu‰níkÛm
jin˘ch státÛ, kteﬁí se provinili proti lidskosti, pﬁístup do
USA a svazující v tûch zemích jejich majetek.
Ne v‰ichni vyvázli Ïivotem: 23. listopadu 2006 v
lond˘nské nemocnici zemﬁel Alexander Litvinûnko.
Zemﬁel na otravu jedem pouÏívan˘m na trávení krys.
Bylo mu 41 let, povoláním byl agentem ruské tajné
policie. V programu, kter˘ o nûm tﬁi t˘dny dﬁíve vysílala
britská televize a nûkolik rusk˘ch stanic vypadal ‰Èastnû,
zdravû a mûl plnou k‰tici vlasÛ. Poslední dny pﬁed smrtí
byl holohlav˘, vyhubl˘, skoro bez vlády. Litvinûnko v
roce 1998 vystoupil v Lond˘nû se ãtyﬁmi kolegy na
televizní tiskové konferenci, na které prohlásil, Ïe obdrÏel
nelegální rozkaz od tajné policie likvidovat Borise
Berezovského (Litvinûnko vy‰etﬁoval pﬁede‰l˘ pokus o
atentát na Berezovského v roce 1994, ale kdyÏ to
Putinovi hlásil, Putin nemûl zájem). Pﬁed svou smrtí
Putinovi poslal vzkaz, citovan˘ Má‰ou Gessen z knihy
Goldfarba: Death of a Dissident: The Poisoning of
Alexander Litvinûnko and Return of KGB: „Cítím jasnû
pﬁítomnost smrti. Pﬁi‰el ãas, abych ﬁekl nûkolik slov
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muÏi zodpovûdnému za mÛj souãasn˘ stav: MÛÏe se
vám podaﬁit donutit mû k mlãení, ale toto mlãení vás
bude stát... Dokázal jste, Ïe jste barbar, jak vás vidí va‰i
nejtvrd‰í kritici. Ukázal jste, Ïe nemáte úctu k lidskému
Ïivotu, k svobodû a jin˘m hodnotám civilizace. Dokázal
jste, Ïe si nezaslouÏíte úﬁad, kter˘ zastáváte, Ïe si
nezaslouÏíte dÛvûru civilizovan˘ch lidí. Odpust vám
BÛh, co jste uãinil nejen mnû, ale i mému milovanému
Rusku a jeho lidu.”
V této recenzi jsem uvedl jen nûkolik málo ukázek z
jedné nejotﬁesnûj‰ích knih, které jsem kdy ãetl (abych
se vÛbec odváÏil napsat o ni recenzi, udûlal jsem si pﬁi
ãtení rukou 32 stránek poznámek). Recenzi zakonãím
nûkolika citáty autorky o Putinovi, o Rusku, o
budoucnosti.
O likvidaci Michaila Chodorkovského: Nejbohat‰í Rus
ve vûzení, jeho majetek ukraden za bílého dne, Putin
se ujal svého místa kmotra mafiánského kmene
vládnoucího zemi. Nahromadil jmûní otevﬁen˘mi
loupeÏemi (Jukos), vybíráním tak zvan˘ch poplatkÛ,
umísÈováním sv˘ch kamarádÛ kdekoliv byly peníze
nebo majetek, které bylo moÏno ukrást. Jeho jmûní
bylo koncem minulého roku odhadováno na 40 milionÛ
dolarÛ...“ „Zru‰il volby; pﬁímo zvolen˘ je pouze
prezident.“ „Putinovo Rusko je zemû, kde poliãtí odpÛrci
a hlasití kritici jsou ãasto zavraÏdûni a alespoÀ v
nûkter˘ch pﬁípadech rozkaz pﬁijde z prezidentovy
kanceláﬁe.“ Po volbách 4. prosince 2011, pﬁi nichÏ
Putin v Moskvû obdrÏel ménû neÏ polovinu hlasÛ, a
povolebního protestu se zúãastnilo nejvíc lidí od
devadesát˘ch let minulého století, Má‰a Gessen
napsala do International Herald Tribune: Tento reÏim je
odsouzen˘ k zániku. Bude to moÏná trvat mûsíce,
moÏná i roky, ale Putinova bublina splaskne.
Josef âermák
***

Rozhovor s velvyslancem Karlem Îebrakovsk˘m pﬁed odjezdem z Kanady
Jâ: Pane velvyslanãe, byla pro Vás kanadská zima velk˘m
zklamáním?
KÎ: Kanada a zdej‰í zima rozhodnû pro mne a pro Ïenu
nebyla zklamáním, naopak! Brzy po pﬁíjezdu jsem pochopil,
Ïe zima nûkde v Kanadû rozhodnû není jako zima jinde v
Kanadû! Zima v Torontu rozhodnû není totéÏ co zima v
Ottawû a nebo nûkde v Quebeku! Pﬁiznávám, Ïe na poãátku
jsem byl trochu vystra‰en˘ zku‰enûj‰ími kolegy a nebo
zprávami v tisku, knihách atd. Ov‰em skuteãnost byla
mnohem, zdÛrazÀuji mnohem pﬁíjemnûj‰í neÏ prvotní obavy!
Zdej‰í zima je jenom otázka vhodného obleãení, dostateãného
intenzivního pobytu venku a hlavnû - dopﬁedu se nebát
neznámého! Jediné, na co je potﬁeba z opatrnosti dbát, to je
windchill - mraziv˘ vítr se okamÏitû pozná na nose a na
tváﬁích a musí se na to dávat pozor. Pﬁiznám ale, Ïe zatím
nejsem tak kanadsky aklimatizován, abych v Ottawû tﬁeba v
prosinci nebo v únoru obleãen do krátk˘ch kalhot a ko‰ile
stál pÛl hodiny na kﬁiÏovatce s hrnkem kávy v ruce a povídal
si s kamarádem, kterého jsem právû potkal. V prosinci a v
‰ortkách a triãku - to zatím nedokáÏu.
Zima v Kanadû byla pro moji Ïenu i pro mne zdrojem
potû‰ení a nad‰ení (tedy - pokud se zima povede, pokud je
dost snûhu a dost mrazu), protoÏe oba moc rádi jezdíme na
bûÏkách (Gatineau park je doslova rájem pro bûÏkaﬁe!!), na
bruslích (zamrzl˘ Rideau kanál je unikát!), zkusili jsme
nûkolikrát i curling (ãesky tu‰ím se to jmenuje “metaná”) a
ostatnû i jenom procházky pû‰ky na vrzajícím snûhu jsou tak
pﬁíjemné! Zima je v Kanadû krásná a bude nám doma urãitû
moc chybût!
Jâ: Domníváte se, Ïe by Kanada uÏivila dal‰ích pár tisíc
obyvatel, nebo myslíte, Ïe jsme pﬁelidnûní?
KÎ: Kanada je bohatá a rozlehlá zemû a zcela jistû by
uÏivila a uÏiví i dal‰í desítky a stovky tisíc obyvatel. “UÏivení”
není ani tak otázkou bohatosti zemû, ale lidské práce,
pracovitosti! V minulosti v‰ichni noví pﬁistûhovalci se uÏivili
hlavnû díky své mimoﬁádné a nevyhnutelné pracovitosti,
díky tomu, Ïe navzdory v‰emu protivenství dokázali vytváﬁet
nové hodnoty (statky) materiální i duchovní - pro sebe, pro
své rodiny, pro svoji komunitu, pro celou spoleãnost.
Pracovitost (aÈ hlavou nebo rukama, obvykle obojím) je to,
co jedince i jeho komunitu uÏiví. Kanada tedy rozhodnû
mÛÏe uÏivit je‰tû obrovské mnoÏství obyvatel - a tento poãet
závisí pﬁedev‰ím na pracovitosti a ochotû v mladém vûku se

nebát ani práce fyzické, ani du‰evní!
Jâ: Jak asi víte, sochaﬁ ãeského pÛvodu Vilém Zach v
Albertû vytváﬁí nádherná díla inspirovaná indiánskou
kulturou a historií. Nûkterá jsou znaãnû veliká a asi váÏí
pár tun. Odvezete si jedno z nich do své praÏské rezidence?
(Myslím, Ïe se Vám nepodaﬁí tento problém vyﬁe‰it tak
snadno, jako se to podaﬁilo (alespoÀ na ãas)
francouzskému prezidentovi, kter˘ v Africe dostal
velblouda, nechtûl se s ním táhnout letadlem nebo lodí,
tak ho nechal u jedné africké rodiny - nevím, jest-li si pro
nûj plánoval pﬁijet pozdûji, ale to uÏ nepÛjde: rodina ho
snûdla. Pan prezident si myslel, Ïe má vyhráno, ale chyba
lávky: vláda oné africké zemû mu dala nového velblouda
- a vût‰ího).
KÎ: Z Kanady si budeme odváÏet nikoliv ledního medvûda
a nebo losa (ãi nûco podobnû typicky kanadského), ale
hlavnû krásné vzpomínky na krajinu, lesy, jezera a na lidi!
Mûli jsem s Ïenou ‰tûstí na moÏnost procestovat kus Kanady
- osobnû jsem byl aÏ na 80 stupni severní ‰íﬁky na v˘zkumné
stanici Eureka! Procestovali jsme postupnû Kanadu od mûsta
St. John’s na Newfoundlandu aÏ po mûsto Toffino na ostrovû
Vancouver nebo Dawson City na Yukonu - obrovská zemû!
AÏ pﬁi tûch stovkách kilometrÛ za volantem (a pﬁitom na
mapû stále na skoro jednom místû) ãlovûk pochopí, jak
obrovská to je zemû! Mûli jsem ‰tûstí poznat mnoho krajanÛ
(a i “ne-krajanÛ”), kteﬁí nám umoÏnili ãásteãnû poznat Kanadu
(a jezera a lesy a veãerní táboráky a zpûv s kytarou a
harmonikou) i ze zku‰eností a pohledu “starousedlíkÛ”. Mûli
jsme moÏnost získat nové, krásné, cenné Ïivotní zku‰enosti
a teì nás bohuÏel ãeká ta druhá, odvracená tváﬁ na‰í profese
- louãit se s pﬁáteli pﬁi na‰em návratu domÛ do âech.
Dûkujeme v‰em, kteﬁí nás tady tak vlídnû pﬁijali a pﬁejeme
zdraví, ‰tûstí a pokud vÛbec nûjaké vrásky na ãele ãi tváﬁi, tak
jedinû od úsmûvÛ - ale v tom pﬁípadû tûch vrásek mÛÏe b˘t
opravdu hodnû!! (to je moje velmi oblíbená forma pﬁání).
Jâ: Líbily se nám Va‰e projevy, jejich humor, Va‰e
moudrost, která Vás upozornila, Ïe lidská schopnost
poslouchat dlouhé projevy má své meze. Co Vy soudíte o
dlouh˘ch nezáÏivn˘ch projevech?
KÎ: S politováním musím konstatovat to, co asi v‰ichni
víme (i na základû osobní zku‰enosti) Ïe nezáÏivné mohou
b˘t i docela krátké projevy. Dlouhé projevy mohou b˘t
(podle tématu a hlavnû podle ﬁeãníka) zajímavé, ale i

nezajímavé a nezáÏivné. Samozﬁejmû nejlep‰í (a nejúãinnûj‰í)
jsou projevy krátké, vtipné a dobﬁe pﬁednesené (protoÏe i na
pﬁednesu záleÏí). BohuÏel talent právû takové projevy vytvoﬁit
a pak pﬁednést - to je talent nesmírnû vzácn˘. Leccos se dá
nauãit, ale vrozené nadání resp. jeho absence se nedá plnû
nahradit. Já osobnû velmi oceÀuji (a velmi se o to snaÏím),
aby i váÏná témata se ﬁíkala struãnû, jednodu‰e a pokud
moÏno odlehãenû pomocí ÏertÛ. Je to tûÏké, ale snad se mi to
alespoÀ nûkdy daﬁí. Je obecná zku‰enost, Ïe i váÏné téma ãi
problém se dá pﬁijmout a zvládnout snáze, pokud je v projevu
alespoÀ trochu vlídného, nezraÀujícího vtipu.
Jâ: Ti z nás, kteﬁí máme rádi divadlo, jsme mûli radost
z va‰í úãasti na na‰ich premiérách. Tû‰íme se, Ïe pﬁijdete
na tu pﬁí‰tí. Rádi bychom znali Vá‰ názor (a nemusíte se
s námi diplomaticky mazlit) na toto odváÏné poãínání
hrstky nad‰encÛ tak daleko od zlaté kapliãky (mám
dojem, Ïe tak nûkteré romantické du‰e Národní divadlo
naz˘vali).
KÎ: Byl jsem na minulé premiéﬁe hudební aktovky podle
Malostransk˘ch povídek Jana Nerudy. Mohu jenom
zopakovat to, co jsem ﬁíkal osobnû v divadle - byl jsem
nad‰en a dojat. Nad‰en zájmem ãesk˘ch krajanÛ dûlat pro
své duchovní povznesení a radost nûco zajímavého, nad‰en
zájmem nûkolika generací (od dûtí aÏ po “hodnû dospûlé”) o
ãeské divadlo a ãesk˘ jazyk resp. literaturu. DrÏím
divadelníkÛm palce a budu na vás velmi vzpomínat, aby se
va‰e divadelní úsilí i nadále daﬁilo a aby zájem mladé
generace neustal!
Dojat jsem byl z velmi osobních dÛvodu - kdysi jsem se
nauãil hrát na akordeon (pocházím z Hoﬁovic a tam b˘vala
velká továrna na v˘robu harmonik) a od táty a jeho hudební
skupiny vesnick˘ch sousedÛ, se kterou jsem svého ãasu
jezdil hrát na zábavy, schÛze, plesy a slavnosti ve Zbiroze,
Hoﬁovicích a okolí, jsem se nauãil i písniãky, které v
Malostransk˘ch povídkách jeden z hercÛ hrál na akordeon.
Byl jsem pohnut, kdyÏ jsem opût sly‰el “staropraÏské”
písniãky na jevi‰ti a neubránil jsem se opravdu silnému
dojetí pﬁi vzpomínce na tátu. Po návratu domÛ do Ottawy
jsem si hned “musel” zahrát pár písniãek na harmoniku - a s
dojetím vzpomenout na tátu.
Na poslední leto‰ní premiéru a slavností ukonãení divadelní
sezóny Nového divadla zase pﬁijedu a moc se tû‰ím.
Rozhovor pﬁipravil Josef âermák
***
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Kdo bystr˘ je, dávno vidí, Ïe Ïeny jsou lep‰í lidi
Druhou kvûtnovou nedûli se slaví svátek matek, v dobách nedávn˘ch mûl b˘t tento
svátek nahrazen MDÎ a v únoru je svátek svatého Valent˘na, k nûmu se vrací ná‰
sudbursk˘ dopisovatel RosÈa Firla.
K svátku svatého Valent˘na dáváme milovan˘m Ïenám kytku a bonbóny, ale to
hlavní, ba nejhlavnûj‰í, dávejme jim uznání za víc neÏ sladké partnerství a mateﬁství
a úhlednou domácnost, ale za odvûkou chytrost a prozíravost. Koneãnû ãtu ãerné
na bílém v Lidovkách pod titulkem:
Îeny jsou nyní inteligentnûj‰í neÏ muÏi, ukázaly testy IQ: PA¤ÍÎ - Îeny mûly letos
poprvé lep‰í v˘sledky testÛ IQ neÏ muÏi. Za posledních více neÏ 100 let tomu bylo
naopak. S odvoláním na novozélandského v˘zkumníka a psychologa Jamese
Flynna to dnes uvedl francouzsk˘ zpravodajsk˘ server France Soir.
Nikdo neví, jak rád to opisuji, co jsem osobnû pozoroval cel˘ svÛj Ïivot: Moje
babiãka mûla vÏdy rozhodující slovo v rodinné vilce na Bohumínské ulici v Ostravû;
tam jsme bydleli a Ïili spoleãnû s prarodiãi, kteﬁí dÛm postavili a spravovali i vládli
rodinû laskavou a pﬁísnou rukou; tedy hlavnû babiãka, pﬁestoÏe dûdeãek byl daleko
hluãnûj‰í - leã pod pﬁísn˘m pohledem babiãky vÏdy ztichnul a zkrotl. Vnímal jsem

tuto intelektuální pﬁevahu babiãky do sv˘ch tﬁiadvaceti let, a byla to babiãka, která
pﬁipravila recepci na oslavu moji promoce na inÏen˘ra a byla py‰ná, Ïe má v rodinû
prvního ãlena s titulem.
OÏenil jsem se a osamostatnil, ale Ïili jsme rodinnému domÛ blízko, abych vidûl
jak po úmrtí prarodiãÛ pﬁevzala vladaﬁské Ïezlo v rodinû moje matka; otec byl
nesmírnû laskav˘ a mírn˘ ãlovûk, a vládnout mu nebylo tûÏké, myslím si, a pﬁijímal
v‰eobecnou autoritu manÏelky bez v˘hrad a obãasné vzpoury byly krátké jako letní
bouﬁka.
Moje Ïena Eva zpoãátku mírná a poddajná a navíc o ‰est let mlad‰í neÏ já, za pár
let zcela zaneprázdnûna plozením a kojením, zatímco já se snaÏil prosadit ke
kor˘tku. Jednoho dne koncem sedmdesát˘ch let navrhla, Ïe bychom ty své krásné
syny mûli vzít na svobodu, mínila na Západ, a chopila se organizace úprku s
nasazením a promy‰lenû, jak dûlá cokoliv dodnes; podle jejího plánu jsme se
dostali pﬁes Jugoslávii do uprchlického lágru Traiskirchenu. Tam pﬁed komisaﬁem
pro rozmísÈování uprchlíkÛ ﬁekla pevnû, Ïe nezÛstaneme v Evropû, ale míﬁíme do
Kanady, coÏ se podaﬁilo.
Mohl bych popisovat tucet klíãov˘ch situaci, kdy paní Firlová mûla víc rozumu neÏ
já a navíc rozhodnost. AspoÀ jeden pro ilustraci, jak se chytrá Eva zachovala, kdyÏ
dÛlní spoleãnost Falconbridge, kde jsem pracoval jako mûﬁiã, propustila ãtvrtinu
zamûstnancÛ v roce 1984 a já se podûlal, Ïe jsem nezamûstnan˘ jak nás uãili v
marxismu: Eva otevﬁela telefonní knihu, zavolal na pár míst co umí, a dal‰í den
nastoupila jako pﬁekladatelka a já byl doma u dûti a pobíral jsem podporu v
nezamûstnanosti; coÏ ov‰em nebylo kafe pro mne a zaãal jsem hledat cestu k
podnikání, coÏ se mi téÏ zdaﬁilo; kdyÏ mne o pár let povolali z Falconbridge do
zamûstnání, Eva to odmítla a pﬁipojila se do mé firmy jako úãetní a drÏí otûÏe a
firemní kasu v rukou dodnes.
KdyÏ jsem vyprávûl ZdeÀkovi o tﬁech generacích m˘ch nejbliÏ‰ích Ïensk˘ch, ﬁekl
schovívavû, Ïe to mÛÏe b˘t moje osobní zku‰enost ãi ‰tûstí, ale net˘ká se kaÏdého.
Bez dlouhého váhání jsem roz‰íﬁil svou osobní zku‰enost do obecnûj‰í polohy a
ﬁekl jsem, Ïe Ïeny ve vyvinut˘ch zemích Ïijí v prÛmûru o ‰est let déle neÏ muÏi. A
optal jsem se, aÈ vyjmenuje vdovy co zná a vdovce a v jakém to je pomûru?
Zdenûk spoãítal na prstech ãtyﬁi vdovce a patnáct vdov, které osobnû zná, leã
vzdoroval dál: „No a co z toho vyvozuje‰?“
To je pﬁece jasné pﬁece, ﬁekl jsem, Ïe v rukou Ïen se akumuluje více zdûdûného
bohatství a tím vût‰í vliv na spoleãenskou i politickou budoucnost.
„A jak je to budoucnosti svûta prospû‰né?“ nevzdával se Zdenûk.
Skoro kaÏd˘ zamûstnavatel Ti ﬁekne, Ïe Ïeny jsou lep‰í zamûstnanci neÏ muÏi,
zvlá‰tû dnes, kdyÏ málokteré zamûstnání vyÏaduje manuální sílu rukou, ale více
rozumu.
„Hmm,“ vzdychl Zdenûk a ﬁekl jsem to hlavní: „Îeny nemyslí ideologicky jako muÏi,
nejdou do války kvÛli hrdosti jako muÏi, kvÛli pohánûné cti, Ïeny vyjednávají...“
„To jsou hypotézy,“ pﬁeru‰il mne Zdenûk, ale pokraãoval jsem, „…dívky jsou lep‰í
studentky, coÏ ví kaÏd˘ pedagog, jsou cílevûdomûj‰í kvÛli mateﬁství, jsou peãlivûj‰í
kvÛli zku‰enosti s domácností a v˘chovou dûti, prostû jsou lep‰í a chytﬁej‰í neÏ my.“
Zdenûk mávl rukou, coÏ jsem vzal jako vítûzství, Ïe ho mám na své stranû, Ïe Ïeny
jsou chytﬁej‰í, coÏ z mého hlediska je i skuteãnost v jeho manÏelství, ale neﬁekl jsem
mu to; a pﬁidal jsem poslední polínko: „Dobﬁe ví‰, Ïe rád pí‰i a koresponduji a moje
dlouholetá zku‰enost s korespondentkami a muÏsk˘mi korespondenty má stejn˘
pomûr jako ty tvoje vdovy a vdovci, ãtyﬁi Ïeny k jednomu chlapovi, a to je mÛj osobní
dÛkaz o chytrosti Ïen, jak rychle zvládají nové technologie a Ïe si podrÏují zájem a
zvûdavost déle a více neÏ muÏi, kteﬁí intelektuálnû vadnou pﬁed m˘ma oãima
zatímco Ïeny se snaÏí zÛstat mladé.
Zdenûk si vzdychl, protoÏe má stejnou zku‰enost a mockrát mi ﬁekl, Ïe jeho
nejlep‰í kamarádi, a spoluÏáci a b˘valí kolegové kysnou jak syrovátka a mlãí jak
ryby.
„A co tvoji synové? Jak ti se ti jeví jejich zápas o vládu v manÏelství?“
„Hahaha,“ zachechtala se Eva, která dosud debatu o chytrosti Ïen jen sledovala,
„oba si vzali Ïenské viditelnû ráznûj‰í dokonce chytﬁej‰í neÏ jsou moji skvostní
synové sami; postaru bych ﬁekla, Ïe jsou oba ‘pod pantoflem’ jako byl mÛj táta,
RosÈÛv dûdeãek i tatínek.“
Ohleduplnû neﬁekla, Ïe jsem pod pantoflem já, a tak jsem s klidem vyslovil, Ïe se
mám pod pantoflem, a Ïe se mám jako vévoda a nevím, ãím jsem si to zaslouÏil.
„Ale zaslouÏil, ﬁekla Eva vehementnû, ãtyﬁicet let jsi byl nejlep‰ím manÏelem
jakého bych si mohla pﬁedstavit, a vûﬁím, Ïe s mou údrÏbou a dohledem máme
dal‰ích ãtyﬁicet pﬁed sebou.“
Dovede si nûkdo pﬁedstavit chytﬁej‰í odpovûì na tak lepkavou otázku? A budiÏ toto
závûrem a dÛkazem, Ïe Ïeny jsou chytﬁej‰í neÏ muÏi, a basta.
RosÈa Firla - Sudbury
***

Zahajovací koncert PraÏského jara
Od 12. kvûtna do 2. ãervna se v Praze uskuteãní jiÏ 68. roãník svûtoznámého
festivalu váÏné hudby PraÏské jaro. JiÏ tradiãnû bude zahájen souborem
symfonick˘ch básní Má vlast od Bedﬁicha Smetany. PrestiÏní koncert se bude
tentokrát odehrávat v reÏii symfonického orchestru rozhlasové stanice Radio
France pod taktovkou kanadského dirigenta Petera Oundjiana. Ten je v souãasné
dobû hudebním ﬁeditelem Torontského symfonického orchestru a Skotského
královského symfonického orchestru. Kromû toho má tento v˘znamn˘ dirigent a
houslista celou ﬁadu zku‰eností s ãeskou váÏnou hudbou, neboÈ se jiÏ dﬁíve podílel
na nastudování dûl Janáãka, Dvoﬁáka nebo právû Smetany.
www.festival.cz
Kanadská mozaika - vydává Kanadské velvyslanectví v Praze
***
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Zápisky od Pacifiku (2013-7)
Do provinãních voleb tady v Britské Kolumbii uÏ chybí jen dva t˘dny. Je to doslova
pikantní, Ïe v této souvislosti jsem si opût pﬁipomnûl ono rãení, Ïe kaÏdá mince má dvû
strany. Volnû parafrázováno dá se ﬁíct, Ïe i kaÏd˘ ãip, ten kouzeln˘ ‰ém vloÏeny do
neviditelné hlavy pokroku, má také dvû strany. Onu uÏiteãnou a pﬁíjemnou tﬁeba docela
oním dokonal˘m pohodlím bleskové korespondence v podstatû po celém svûtû. A na
té druhé?
Snadné je pomoci komunikaãní krabiãky, jaké jsou dnes v kapsách i dítek ‰kol
nejniÏ‰ích stupÀÛ, stejnû tak ale zloãincÛ z podstaty a nebo pochybného fanatismu,
hotovících se odpálit smrtící náloÏ bez pomoci starobylého doutnáku. O pﬁíklady vûru
není nouze. Z tûch nejposlednûj‰ích tragédie v Bostonu.
Dne‰ní komunikaãní technika mÛÏe pﬁipravit o Ïivot nevinné, stejnû tak o funkce
politiky neopatrné, kteﬁí vstoupili do sítû emailu, tweeteru a podobnû. Stisk chybného
tlaãítka a jiÏ se kdekdo dozvídá to, co se mûl dozvûdût snad jen urãit˘ jedinec, ãímÏ se
navracím ke zmínûn˘m volbám. V nûkolika dnech do‰lo k nûkolika rezignacím
kandidátÛ, kteﬁí se právû tûch chybn˘ch stiskÛ dopustili.
Ostatnû, takové pﬁípady jsou dnes zcela bûÏné, a to nejen v této provincii, ale jak dobﬁe
známo i v USA ãi Evropû.
Sotva moÏné v ãasech po‰tovních doruãovatelÛ ...
***
Matka zmínûn˘ch bostonsk˘ch teroristÛ se nechala sly‰et (a novináﬁi ji pozornû
naslouchali), Ïe její synové nejsou hromadní vrazi, ale nevinní mladíci a ona proklíná
den, kdy se rodina usadila ve Spojen˘ch státech. Deset let si v zemí Ïili, zda spokojenû
nebo jinak, nevím, zato je známo, Ïe jeden synek byl na cestû k vysoko‰kolskému
diplomu. A o státní podporu dozajista nemûl nouzi.
Nejednomu liberálnímu americkému novináﬁi se nelíbí tzv. omezení svobod, ãímÏ
myslí ta opatﬁení, které sice nepochybnû znepﬁíjemÀují Ïivot obyvatel, ale kdoví, ke
kolika podobn˘m katastrofám by bez jejich zavedení do‰lo?
A netﬁeba povídat o USA. I na v˘chodû Kanady profesionální pozorností RCMP
nedo‰lo k vyhození vlaku jin˘mi dvûma zloãinci. Ano, zloãinci, neboÈ jimi zam˘‰len˘ ãin
nelze omluvit niãím.
BohuÏel, myslím, Ïe jenom na televizní stanici Fox bylo moÏno vyslechnout názor
adresovan˘ matce teroristÛ po jejím proslovu. Nic takového na ostatních k liberalismu
tíhnoucích kanálech k vidûní nebylo. Mladá a pÛvabná soudkynû Jeanine v
sedmiminutovém projevu vyslovila pﬁesnû to, ãím mûl na bostonskou tragédii reagovat
prezident Obama. Nazvala vûci a události prav˘mi jmény, absurditou a krajní
nemorálnosti prohlá‰ení matky onûch zloãinn˘ch synÛ: Jsou nevinní! A pod. Díky
internetu a emailu jsem záznam obdrÏel od pﬁátel, kteﬁí projev sledovali.
***
Onûch pár t˘dnu pﬁed útokem USA na Irák jsem dost pozornû sledoval zasedání OSN
vãetnû Rady bezpeãnosti a projednávání Rezoluce 1441, kterou tehdy Saddam
Hussein nebral váÏnû, stejnû jako varování Spojen˘ch státu, Ïe jeho poãínání bude mít
váÏnû následky. Tehdy jsem byl pﬁesvûdãen, Ïe to co následovalo se stát muselo.
âas a dal‰í skuteãnosti ukázaly, Ïe to byl krok nedomy‰len˘ a neopodstatnûn˘.
Velmi zevrubnû o tom pí‰e Gwynne Dyer (pﬁed ãasem pÛsobící v kanadské televizi)
ve své knize Future Tense. Zcela zﬁetelnû je levicového zamûﬁení, nicménû situaci
hodnotí argumenty, které je vcelku vcelku dost tûÏko vyvracet. NepÛsobí nijak
jednoznaãnû ve prospûch Spojen˘ch státu. Ale ponûkud nereálné jsou jeho informace
o projektu Pax Americana, kter˘ dle autora uspí‰il, ba pﬁedcházel invazi do Iráku, stejnû
jako aÏ nepochopitelné zlehãování hrozby terorismu a celosvûtového hnutí dÏihádu.
Ale o budoucnosti Iráku a situaci tam bude více známo po koneãném odchodu
americk˘ch vojákÛ.
V knize je také kratiãká zmínka, která mne v souvislosti s poãínáním dne‰ní âíny (více
jsem o tom psal v nûkter˘ch z minul˘ch ZápiskÛ, s odkazem na knihu dvou americk˘ch
autorÛ ﬁadu let Ïijících v âínû The Death by China). Na stranû 234 autor pí‰e: V roce
2004 Francie se stala první evropskou zemí, která uskuteãnila spoleãnû námoﬁní
manévry s âínou a ‰éf EU Romano Prodi zajistil, aby âína mûla pﬁístup ke klíãov˘m
technologiím jako evropsk˘ geo-zamûﬁovací systém, takÏe Beijing mÛÏe své rakety
zamíﬁit pﬁesnûji. Aã kniha je z roku 2004, je hodná pozornosti.
***
Závûrem pﬁipomínka oné po‰etilosti, tentokrát z pera slovutného autora Paul Johnsona
v knize Creators. V kapitole vûnované Walt Disneyovi pí‰e (str.267.): V dne‰ním klima
politické korektnosti by slavn˘ film Snûhurka a sedm trpaslíkÛ nemohl spatﬁit svûtlo
svûta. Snûhurka by byla oznaãena za rasistku, trpaslíci promûnûní do vertikálnû
vyz˘van˘ch lidí, jeden z nich, Dopy by byl napaden za dûlání si legrace z mentálnû
postiÏen˘ch, dva dal‰í, Sleepy a Sneezy do‰li by znelíbení za znevaÏování zdravotní
kondice; i Grumpy a Bashful by mohli b˘t vzati na milost, neÏ s v˘hradami. Jenom
Happy a Doc jsou politick˘ korektní dle dne‰ních kritérií.
Není to smutné aÏ k absurdnosti?
***
Od takové absurdnosti není pﬁíli‰ daleko skuteãnost, kterou si jeden mÛÏe dost
snadno ovûﬁit, tedy pokud mu pamûÈ slouÏí spolehlivû tak, aby se s její pomoci mohl
navrátit o ﬁadu let proti toku ãasu.
Snaha o udrÏení hodnoty na‰etﬁen˘ch penûz zavede nás obãas do kanceláﬁe
bankovního úﬁedníka, ne-li dokonce finanãního poradce a experta. A tu, kdyÏ transakce
je dohodnuta, do díla vstupuje pﬁítel poãítaã a jeho dokonal˘ soudruh printer. Z nûj pak
se valí jedna stránka papírÛ za druhou a kdyÏ pﬁístroj dotiskne, objeví se pﬁed námi na
stole solidní hromádka papírÛ. Na mnoha místech popsaného drobn˘m písmem. A
dojde k podpisování.
Není to pro nás nic nového, taková aktivita. I v minulosti docházelo k podobné. Ale jak
málo a pro stejn˘ nepochybnû úãel, tûch lejster bylo! Mám ãasto pocit, Ïe mnohá
pracovní místa mají za náplÀ vytváﬁení stále nov˘ch, rozsáhlej‰ích dokladÛ a formuláﬁÛ
- pomoci v‰emocného poãítaãe.
UÏ jenom chybí, aby pak ãlovûk po návratu domÛ na‰el plakátek s v˘zvou podobající
se té, jakou je‰tû pamatuji z doby mladí v lidové demokratické republice: ·etﬁte na‰e
lesy! I tady, v Kanadû, jsou lesy. Nesrovnatelnû bohat‰í, ale stejnû hodné ohledu.
Vladimír Cícha - Vancouver
***

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

Lament

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net
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Kanadské elegie
recenze
Vladimír Cícha: Fata morgana
Kniha elegick˘ch vzpomínek Vladimíra Cíchy je
pﬁíbûhem jednoho z tûch, kteﬁí se rozhodli ﬁe‰it svoji
Ïivotní situaci po srpnu roku 1968 odchodem z vlasti.
Zemí zaslíbenou se mu stala Kanada. Kompozice
autobiografie je ﬁízena dvûma proudy, které se stﬁídají
a prolínají. Jedna linie sleduje autora od raného dûtství
v dobû nûmecké okupace aÏ k odchodu z
âeskoslovenska po srpnu 1968 pﬁes VídeÀ do Kanady.
Druhá linie popisuje jeho Ïivot v Kanadû aÏ do roku
2012. Vzniká tak napûtí z oãekávání styãného bodu
obou linií, tj. konkrétní pﬁíãiny a detailÛ odchodu do
emigrace. Toho se ãtenáﬁ doãká v závûru díla.
Obsahu odpovídá i titul Fata morgana. Autor oãekává
na sv˘ch Ïivotních kﬁiÏovatkách skvûlou budoucnost,
ale realita je vÏdy jiná. „Jsem Bludn˘ Holanìan, hledající
marnû spojení vlastní minulosti s budoucností. Doufající,
zklaman˘, znovu doufající.“ (str. 76) Podtitul
Vzpomínkové leporelo pﬁirovnává jednotlivé kapitoly k
ãástem leporela - pospojované stﬁepy vzpomínek.
Sledujeme autorovy úvahy o správnosti rozhodnutí,
v˘ãitky, Ïe opustil s rodinou své rodiãe, a tak je pﬁipravil
o milovaného vnuka. Popisuje v˘lety za krásami Kanady,
ale nevyh˘bá se i v˘hradám k nové vlasti (napﬁ. pruderie
protestantského severu). Ukazuje nelehkou pozici
emigrantÛ pﬁi hledání zamûstnání a pﬁi naplÀování
pﬁedstav o profesní kariéﬁe. Kruh se uzavírá pﬁi
porevoluãní náv‰tûvû ãeského domova. Na návrat je
v‰ak pozdû. Odchod do pﬁedãasného dÛchodu a
zdravotní problémy stáﬁí - operace srdce - vyprávûní

Za Magdou ·lapákovou - 91
Vlastnû skoro 91 let (chybûlo jí 8 dnÛ). Do Kanady
nejdﬁív pﬁesídlil její syn Zdenûk s rodinou a Magda se
sv˘m manÏelem Josefem ho následovali v srpnu 1971.
Její manÏel zemﬁel v roce 1979.
Magda se zapojila do krajanského Ïivota, hlavnû do
Sokola, zúãastnila se sletÛ v Kanadû i v Evropû (Sokol
ji udûlil ãestné uznání), na nûkter˘ch akcích
ãeskoslovenské komunity (nûkdy v národním kroji)
pilnû pracovala, pravidelnû nav‰tûvovala pﬁedstavení
ãeského (pozdûji Nového) divadla, byla ãlenkou
Masarykova demokratického hnutí v Praze. Naposled
ji vût‰ina z nás vidûla právû pﬁi udûlování sokolské
medaile v kostele sv. Václava v bﬁeznu 2008.
Poslední mûsíce svého Ïivota strávila v torontsk˘ch
nemocnicích, nejdﬁíve v nemocnici sv. Josefa a od 6.
února leto‰ního roku v nemocnici sv. Michala, kde
proÏila více neÏ dva mûsíce v Palliative Care Unit, kde
- jak to popisuje ZdeÀkova partnerka a Magdina
pﬁítelkynû, Milena Zofka - mûla ve‰kerou péãi od
profesionálních pracovníkÛ a kde s ní Zdenûk a Milena
trávili dlouhé hodiny, aby se necítila osamocená.
Zemﬁela v pﬁítomnosti svého syna ráno, 17. dubna. V
pátek, 19.dubna se s ní v pohﬁebním ústavu rozlouãil
faráﬁ Libor ·vorãík a její pﬁátelé.
Milena Zofka o ní napsala, Ïe byla velice odváÏná,
stateãná, houÏevnatá a pﬁitom vstﬁícná a chápající. Já
jsem ji vidûl jako skromnou Ïenu, jednu z lidí, na
jejichÏ nenápadném, skoro pokorném, ale ve skuteãnosti
neobyãejnû ãinném a tvoﬁivém Ïivotû závisí civilizovan˘
Ïivot. Dûkuji, Magdo!
Josef âermák
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
9. 5. 2013 ve 3:00

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
13. 6. 2013
Uzávûrka: 6. 6. 2013

uzavírají. Z nemocnice odchází s novou nadûjí na dal‰í
Ïivot ve svém kanadském domovû. Autor zaujme
ãtenáﬁe velmi pûkn˘m, kultivovan˘m a barvit˘m jazykem
(metafory, epiteta, pﬁirovnání). Kniha si získá ãtenáﬁe
zejména mezi tûmi, kteﬁí mají podobnou zku‰enost s
emigrací do Kanady, aÈ uÏ osobní ãi zprostﬁedkovanou
rodinn˘mi pﬁíslu‰níky a znám˘mi. Nabízí moÏnosti
srovnání. Domnívám se, Ïe zaujme hlavnû podobnost
zku‰eností i proÏívání nelehkého Ïivotního osudu,
plného nadûjí i pochybností, radosti, ale zejména stesku

May 16, 2013
po domovû. Chronologicky ﬁazené vzpomínky na
âeskoslovensko v období tﬁiceti let (cca 1940 - 1968)
umoÏÀují pak zajímav˘ zpûtn˘ pohled zvenãí na prÛbûh
tûchto let u nás (osvobození, únor 1948, procesy 50.
let, 60. léta v kultuﬁe, sovûtská invaze 1968) a jeho
hodnocení. Sv˘m tématem i nevelk˘m rozsahem (170
stran) by kniha Vladimíra Cíchy mohla mít na souãasném
kniÏním trhu úspûch.
5. 4. 2013
Mgr. Ludmila Kuãerová
****

Prague/Montreal
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Kdyby tak zámeãek na Jenerálce mohl promluvit
ProtoÏe takov˘to zázrak je moÏn˘ jen v pohádkách a
tady vÛbec o Ïádnou pohádku nepÛjde, tak vám to
povím sama. Stojíme totiÏ opût u v˘roãí ukonãení
druhé svûtové války a uvedeného zámeãku se válka
opravdu hodnû t˘kala a lidé by se to mûli dozvûdût.
Zámeãek Jenerálka se nachází na okraji Prahy 6 pár
krokÛ od Dejvic v údolí Tiché ·árky. Kdysi dávno patﬁil
do katastru tamûj‰í obce Nebu‰ice, ale to je‰tû nemûl
charakter zámeãku, ale rozsáhlého hospodáﬁského
dvora, kter˘ byl pÛvodnû v majetku Strahovského
klá‰tera. Vznik dvora je umístûn do 18. století a
pﬁedstavoval vlastní obytn˘ dvorec, hospodu a kovárnu.
A protoÏe obec Jenerálka byla na dÛleÏité komunikaãní
tepnû z Prahy k HoromûﬁicÛm, Tursku a dále na sever
z âech, byl tím dán i v˘znam dvoru jako takového. V
bezprostﬁední blízkosti dvora vznikla na ãediãové skále
také kapliãka zasvûcená sv. Janu Nepomuckému, v
poãátku 18. století nahrazená kostelíkem. Hospodáﬁsk˘
dvÛr v konci 18. století pro‰el v˘raznou neobarokní
pﬁestavbou a ta setﬁela do znaãné míry pÛvodní
charakter dvorce a nastolila zámeckou podobu.
Zámeãek leÏící ve velice klidné a zároveÀ divoké
krajinû pozdûji slouÏil PraÏanÛm pro vyhledávané letní
pobyty. Jedním z tûch v˘znamnûj‰ích náv‰tûvníkÛ byl
i malíﬁ krajináﬁ A. B. Piepenhagen a nechybûl ani jeho
pﬁítel malíﬁ Josef Navrátil. âas od ãasu se v zámeãku
mûnil majitel, kaÏdopádnû za dÛleÏit˘ mezník lze
povaÏovat rok 1922, kdy ho koupila Kanceláﬁ
ãeskoslovensk˘ch legií a PodpÛrného fondu
legionáﬁského a ten zde pﬁetvoﬁil objekt v domov
legionáﬁÛ-invalidÛ. Vnitﬁní pﬁestavba v roce 1925
umoÏnila umístit sem aÏ sto padesát osob a kromû
bydlení zﬁídit i hovorny, ãítárny, herny, koupelny,
su‰árny, jídelnu, prádelnu a dal‰í sluÏby. Dokonce v
blízkosti zámeãku byla vybudována i jakási umûlá
jeskynû s moÏností obãerstvení a venkovního posezení
na sluníãku. Legionáﬁsk˘ domov slavnostnû otevﬁel
tehdej‰í ministr národní obrany Franti‰ek UdrÏal a v
proslovu vyjádﬁil, Ïe vybudovan˘ domov je pouze malou
splátkou za v‰e co legionáﬁi udûlali pro ãesk˘ národ.
Válka v‰e zmûnila. Po atentátu na Reinharda Heydricha
byl v srpnu 1942 zámeãek doãasnû pﬁemûnûn na
Kinderheim - Dûtsk˘ domov. Nacisté zde shromáÏdili
celkem ãtyﬁicet ‰est dûtí od dvou do ‰estnácti rokÛ
vûku, sirotkÛ, jejichÏ rodiãe buì byli popraveni po
atentátu anebo skonãili v koncentraãních táborech. V
nûkter˘ch pramenech je uvedeno, Ïe byl v táboﬁe
internován i nezletil˘ ãtrnáctilet˘ Franti‰ek Kubi‰,
nejmlad‰í bratr Jana Kubi‰e. Jinak v‰ak celá Kubi‰ova
rodina byla po atentátu gestapem vyvraÏdûna aÏ do
vzdálen˘ch rodinn˘ch vztahÛ. Dûti byly v zámeãku
vedeny pod pﬁísn˘m vojensk˘m reÏimem na coÏ
dohlíÏely dvû speciálnû vy‰kolené o‰etﬁovatelky, bez

ohledu k vûku dûtí. Jedna z dosud Ïijících pamûtnic v
loÀském roce pro noviny Prahy 6 ﬁekla: „Byli jsme
odtrÏeni od rodiãÛ, od v‰eho co jsme mûli rádi. Mûli
jsme zapomenout svá jména a ná‰ osud byl nejist˘.
Moji rodiãe byli v koncentraãním táboﬁe v Mauthausenu
krátce na to popraveni“. Pﬁi obãasn˘ch vycházkách,
hlídali dûti profesionální policisté a pﬁíslu‰níci SS.
ProtoÏe se nacisté domnívali, Ïe dûti pﬁicházejí do
kontaktu s místním obyvatelstvem, vydali zákaz vstupu
do tohoto místa Tiché ·árky. Dûti zde byly internovány
plné dva roky a pak pﬁevezeny do jiného tábora a sice
Svatoboﬁic na jiÏní Moravû - také tady to ale pro nû
nekonãilo, byly znovu tûsnû pﬁed koncem války
pﬁevezeny do Plané nad LuÏnicí a teprve v roce 1945
si je rozebrali pﬁíbuzní v Praze. Ve v‰ech pﬁípadech
bylo oznaãení Kinderheim - Dûtsk˘ domov, naprosto
vzdálené pojmu opravdového dûtského domova. Dûti
se doãkaly konce války a svobody. Byl to neuvûﬁiteln˘
zázrak, pﬁeÏily v‰echny! Dnes jsou ony dûti vût‰inou
oznaãované jako „Svatoboﬁické“, „Jenerálkovské“ ale
byly také.
Po pﬁemístûní dûtí do Svatoboﬁic zaãal o zámeãek
projevovat neb˘val˘ zájem Karl Hermann Frank, v té
dobû jiÏ ﬁí‰sk˘ státní ministr a generál policie
Protektorátu âech a Moravy. Nechal zde zﬁídit v roce
1944 tábor a internoval sem v˘znamné politické ãeské
vûznû dosud vûznûné v rÛzn˘ch místech Protektorátu.
Byl tu napﬁíklad dr. Vladimír Krajina, dr. Kamil Krofta,
dr. Arno‰t Heidrich, dr. Ivan Dérer a dal‰í. Na v‰echny
tady K. H. Frank provádûl tûsnû pﬁed koncem války
drsn˘ nátlak, aby vytvoﬁili novou vládu a pﬁevzali vedení
ãeské zemû - neuãinili tak, FrankÛv nátlak byl
bezúspû‰n˘.
Osud dûtí z Jenerálky dnes pﬁipomíná pamûtní deska,
která je umístûna na zdi jedné z pÛvodních budov. Je
na ni pouÏit motiv obliãejíãku dûvãátka z v˘‰ivky
kapesníku s vûnováním, kter˘ byl zapÛjãen ze sbírek
Památníku Terezín. V˘‰ivku vytvoﬁila Ludmila Valãíková
sestra para‰utisty Josefa Valãíka, kter˘ padl spoleãnû
s dal‰ími v kostele sv. Cyrila a Metodûje 18. ãervna
1942. Také Ludmila Valãíková byla vûznûna a nakonec
v pouh˘ch devatenácti letech popravena.
Za minulého reÏimu patﬁil zámeãek národnímu podniku
Tesla a zaãal se dostávat do katastrofálního stavebního
stavu, stejnû tak zahrada a celé okolí. Po roce 1990 zde
Tesla pﬁestala pÛsobit, ov‰em devastace objektÛ uÏ
byla zcela nezadrÏitelná.
Nakonec zámeãek získala baptistická církev, která v
nûm zﬁídila Mezinárodní baptistick˘ teologick˘ semináﬁ.

Zámeãek, zahradu a celé okolí zaãala opravovat a v
neuvûﬁitelnû krátké dobû zrekonstruovala zcela
zdevastované objekty i vãetnû v‰ech interiérÛ, zahrady
a parku. Koneãnû se zámeãek opût zaãal usmívat a
pﬁestal pÛsobit pochmurn˘m dojmem, ale smutn˘ byl
hodnû dlouho a obzvlá‰È pro ty lidi, kteﬁí znali, jakou
historickou kalvárií si pro‰el a vûdûli, Ïe váleãné dûti ze
zámeãku, nikomu nic neudûlaly a za nic nemohly.
Ing. Jana Fafejtová - Praha
***

Oznámení ãeského
velvyslanectví
Dne 29. dubna 2013 byl velvyslancem âeské republiky v
Kanadû Ing. Karlem Îebrakovsk˘m slavnostnû zahájen provoz
Honorárního konzulátu âeské republiky v Montrealu, v jehoÏ
ãele bude JUDr. Hynek Îikovsk˘ z právní kanceláﬁe Colas
Moreira Kazandjian Zikovsky LLP. Sídlo nového honorárního
konzulátu bude umístûno v prostorách firmy CMKZ na adrese
2020 University, Suite 1920.
Otevírací hodiny konzulátu jsou stanoveny kaÏd˘ pátek od
10:00 do 12:30 hod., na základû pﬁedem dohodnuté schÛzky.
SchÛzku je nutné sjednat v dostateãném ãasovém pﬁedstihu buì
e-mailem (montreal@honorary.mzv.cz) nebo telefonicky (tel.
1-514-316-4383 se záznamníkem) s uvedením dne, jména a
dÛvodu náv‰tûvy s tím, Ïe náv‰tûva (ãas nebo den, pokud by
poãet nahlá‰en˘ch zájemcÛ o konzulární sluÏby byl vy‰‰í neÏ
ãasové moÏnosti) bude potvrzena telefonicky nebo e-mailem.
Pﬁijímány budou pouze pﬁedem ohlá‰ené náv‰tûvy. V pﬁípadû
urgentních záleÏitostí (jako napﬁ. ztráta pasu nebo osobních
dokladÛ) se zájemci musí obracet pﬁímo na stálou diplomatickou
sluÏbu Velvyslanectví âeské republiky v Ottawû (tel. 1-613794-2277).
Konzulární úﬁad veden˘ honorárním úﬁedníkem má na rozdíl
od velvyslanectví ãi generálního konzulátu omezenou vûcnou
pÛsobnost a provádí pouze následující úkony:
• ovûﬁování podpisÛ osob (napﬁ. plné moci ãi potvrzení o Ïití)
• ovûﬁování správnosti opisÛ ãi kopií listin pro pouÏití pﬁi
jednání v âR
• ovûﬁování správnosti dodaného pﬁekladu
• pﬁedávání formuláﬁÛ pro vystavení ãesk˘ch matriãních dokladÛ
a zji‰Èování ãeského státního obãanství
• vydávání NCD (náhradních cestovních dokladÛ) nebo ETD
(náhradní cestovní doklad Evropské Unie)
Mezi agendu, kterou honorární konzulární úﬁad zásadnû
nevykonává, spadá zejména vydávání cestovních pasÛ ãi víz, s
tûmito Ïádostmi se musí Ïadatelé obracet pﬁímo na Velvyslanectví
âeské republiky v Ottawû.
***
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Fotbal
âerná tﬁináctka...
Masakr ligov˘ch trenérÛ pokraãuje,
padl˘ch uÏ je víc neÏ mal˘ch ãernou‰kÛ,
tvrdí server Sport.cz; Zatímco mal˘ch
ãernou‰kÛ bylo jen deset, odvolan˘ch
trenérÛ napoãítáte ãtyﬁi kola pﬁed koncem
fotbalové Gambrinus ligy hned tﬁináct.
Dvakrát se zmûnilo obsazení na laviãce
v Pﬁíbrami a v âesk˘ch Budûjovicích,
jednou pak v Mladé Boleslavi, Teplicích,
Ostravû, Slovácku, Brnû, Hradci Králové,
na zaãátku minulého t˘dne v praÏské
Slavii, v nedûli v Jablonci a v pondûlí v
Olomouci...
Hotov˘ masakr, nad nímÏ by srdce Agathy
Christie muselo zaplesat. Autorka
oblíben˘ch kriminálních a detektivních
pﬁíbûhÛ napsala klasiku Deset mal˘ch
ãernou‰kÛ, v níÏ v duchu dûtské písniãky
hyne podivnou smrtí jedna osoba za
druhou.
JenÏe deset je málo, kluboví funkcionáﬁi
Agathu trumfnou. V tomto roãníku
nabrousili maãety jiÏ tﬁináctkrát. A
vzhledem k tempu, v jakém trenéﬁi v
posledních dnech padají, nejsou dal‰í
obûti vylouãeny.
Slavii po matn˘ch v˘konech a po prohﬁe
v Pﬁíbrami 0:2 opustil Petr Rada a jeho
místo zaujal Michal Petrou‰ a stal se
zázrak. Se‰ívaní s neuvûﬁiteln˘m
sebevûdomím rozdrtili Jablonec 5:1, kdyÏ
jiÏ v poloãase vedli 3:0. Pﬁi tom byla jedna
branka hezãí neÏ druhá. Dvakrát skórovali
Juhár a Miãola. Jabloneck˘ trenér Kotál
byl po zápase smutn˘ a to nevûdûl, Ïe po
tiskové konferenci bude na dlaÏbû. JenÏe
i v Jablonci do‰lo k metamorfóze a
muÏstvo, které ‰lo od debaklu, k debaklu
porazilo ve stﬁedu v âeském poháru
místního rivala Liberec 2:0 a je ve finále
âeského poháru, kde se stﬁetne s Mladou
Boleslaví, která pﬁekvapivû vyﬁadila
Spartu na jejím hﬁi‰ti 2:1, kdyÏ doma
remízovala 1:1. Sparta, která mûla
vykroãeno za titulem zbabrala nejen
Pohár, ale zkomplikovala si situaci
pﬁekvapivou remízou doma s Jihlavou
2:2 a prohrou v Liberci 0:2. Ale i vedoucí
PlzeÀ si málem zkomplikovala Ïivot, kdyÏ
po pár minutách hry proti posledním

Hokej
Bude PlzeÀ mistrem
v hokeji i ve fotbale?
V Plzni se konal nejen filmov˘ festival
Finále, ale plzen‰tí hokejisté vyhráli i
leto‰ní hokejovou ligu, kdyÏ v
rozhodujícím ‰estém zápase porazila
PlzeÀ Zlín 4:3 v prodlouÏení brankou
Martina Straky z 97. minuty.
Na Slovensku se stali mistrem hokejisté
ze Zvolena, kteﬁí vyhráli sérii 4:1 na
zápasy a v rozhodujícím utkání zvítûzili
doma 2:1.

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

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330
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Budûjovicím vedla 2:0. Jihoãe‰i v‰ak v
druhém poloãase vyrovnali a mnoho
nechybûlo a odvezli by si z Plznû bod.
Nakonec v‰ak prohráli ne‰Èastnû 2:3. O
je‰tû vût‰í smÛle mohou mluvit hradeãtí
Votroci. Ti je‰tû devût minut pﬁed koncem
vedli v existenãním zápase se Slováckem
2:1. Dohrávali v‰ak o deseti a Vole‰ák s
Valentou otoãili skóre. Zdá se, Ïe dva
sestupující vzejdou z trojice Teplice,
Hradec a Budûjovice.
***
Gambrinus liga
1. PlzeÀ
2. Sparta
3. Liberec
4. Olomouc
5. Jablonec
6. Dukla
7. Boleslav
8. Slavia
9. Jihlava
10. Slovácko
11. Brno
12. Ostrava
13. Pﬁíbram
14. Teplice
15. Hradec
16. Budûjovice

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18 5 3 49:18
16 6 4 43:20
13 5 8 37:31
11 8 7 34:26
11 8 7 44:38
9 12 5 41:29
10 7 9 32:32
8 9 9 33:30
6 13 7 30:37
8 6 12 31:36
8 5 13 28:43
7 7 12 30:36
6 9 11 24:36
6 8 12 28:39
5 9 12 27:37
5 5 16 21:44

59
54
44
41
41
39
37
33
31
30
29
28
27
26
24
20

CorgoÀ liga
Na Slovensku visí DamoklÛv meã nad
legendární Trnavou, která prohrála v
RuÏomberku 0:1 a je na posledním místû.
Nutno ﬁíci, Ïe ani vedoucímu Slovanu se
moc nedaﬁí a prohrál v 29. kole v Trenãínû
1:4. Slovan má v‰ak devítibodov˘ náskok
pﬁed Senicou a dokonce vede o jedenáct
bodÛ pﬁed sv˘m pﬁemoÏitelem z Trenãína.
Daﬁí se Myjavû a Nitﬁe. Obû muÏstva
vyhrála v posledních tﬁech zápasech.
***
CorgoÀ liga
1. Slovan
2. Senica
3. Trenãín
4. Ko‰ice
5. RuÏomberok
6. Myjava
7. Îilina
8. Moravce
9. Nitra
10. Bystrica
11. Pre‰ov
12. Trnava

29
29
29
28
29
29
29
28
29
29
29
29

15
13
11
11
11
10
8
9
10
7
7
6

10
7
11
9
8
9
14
8
5
11
8
10

4
9
7
8
10
10
7
11
14
11
14
13

50:29
36:31
43:32
35:29
31:37
39:35
32:22
36:36
35:46
25:29
20:38
27:45

55
46
44
42
41
39
38
35
35
32
29
28

Na Mistrovství svûta jsou senzací
·v˘caﬁi, kteﬁí zdolali nejprve domácí
·védsko 3:2, pak Kanadu po
samostatn˘ch nájezdech rovnûÏ 3:2 a v
pondûlí i ãeské hokejisty 5:2. Ti podlehli
pﬁed tím ·védsku 1:2, takÏe mají pouhé
tﬁi body za vítûzství nad Bûloruskem 2:0.
O poznání lépe jsou na tom ve „finské
skupinû“ sloven‰tí hokejisté, kteﬁí zdolali
Francii 6:2 a Nûmecko 3:2. Prohráli v‰ak
s domácím Finskem 0:2. V pﬁí‰tím ãísle
pﬁineseme zpravodajství z MS od na‰eho
spolupracovníka Jaroslava Kirchnera
pﬁímo ze ‰ampionátu.
Ve Stanley Cupu po druhé za sebou si
ãesk˘ hokejov˘ útoãník David Krejãí z
Bostonu pﬁipsal tﬁi kanadské body. Ve
stﬁedeãním ãtrvrtém duelu play off
zámoﬁské NHL proti Torontu rodák ze
·ternberka znovu exceloval a hattrickem
zaﬁídil venkovní v˘hru MedvûdÛ 4:3,
rozhodující gól pﬁitom podruhé za sebou
vstﬁelil aÏ v prodlouÏení a po zásluze se
stal první hvûzdou utkání. Boston se ujal
vedení v sérii 3:1 na zápasy, jednou
asistencí se na tom podílel i dal‰í ãesk˘
legionáﬁ Jaromír Jágr, u v‰ech branek
byl i Zdeno Chára.
***

Rosti
Brankovsky
Broker
Jedineãné sluÏby
Jak prodat dÛm nebo kondo?
Rosti Brankovsk˘, kter˘ má hodnû zku‰ností s prodejem,
to mÛÏe udûlat za vás.
Jak koupit dÛm nebo kondo?
KdyÏ vidíte inzerát nebo nápis DÛm na prodej.
Rosti Brankovsk˘ vám ho mÛÏe ukázat.

Jsem tu pro vás!

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

