Modﬁe oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pﬁedplatné!

Pﬁedplatné na jeden rok je
38,10+ 1,90 (HST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1,91 + 0,05 (HST) = 2,00 dolary.

Agreement # 40005374/ Registration # 09089
Datum, dokdy jsou noviny
pﬁedplaceny, je v pravém
horním rohu ‰títku!
ISSN 1186-9283 (Print)
ISSN 1923-1784 (Online)

J

Time
Committed
Á délai
convenu

Telefon:
Praha:

416/530-4222
647/728-0654
222-261-811

E-mail:

abe@zpravy.ca
abe@satellite1-416.com

âESKOSLOVENSKÉ NOVINY - CZECHOSLOVAK NEWSPAPER

No. 13.

Thursday,

(523.)
Vol. 23.

August 15,
Published by ABE, P. O. Box 176, Station „E“, Toronto, Ontario, Canada M6H 4E2

2013

satellite1-416.com — zpravy.org — zpravy.ca — spravy.ca

Leteck˘ den v Rajském údolí
VyrÛstal jsem poblíÏ místa, kde byly houpaãky a kolotoãe a kterému se ﬁíkalo Eden.
Na to se pamatuji pouze matnû. Pozdûji se tam postavil stadion, ale jméno Eden
zÛstalo. I zastávka tramvaje poblíÏ Slavie má stále jméno Eden nebo-li Ráj. Nevím
jestli bych svatostánek se‰ívan˘ch nazval Rájem. Byly doby, kdy pro soupeﬁe to
bylo spí‰e peklo. âastokrát se stane, Ïe názvy zÛstanou, ale místo jiÏ má jiné
urãení.

místo u okna, a vedle sedûl asi stejnû star˘ kluk jako jsem byl já tehdy a tak jsem
si s ním vymûnil místo. Krásná blonìatá islandská letu‰ka to vidûla a pﬁinesla mi za
to gesto extra koÀak.
Po druhé jsem zaÏil vyhlídkov˘ let s hydroplánem. To jsme jeli autem s Honzou
Uhdem a ‰v˘carskou pﬁekladatelkou Zuzanou Roth z kongresu SVU v Bostonu a
Zuzana mluvila ãesky, Ïe by nikdo nepoznal, Ïe není âe‰ka a dorazili jsme nûkam
k Lake Placid a najednou jsme vidûli ceduli s nápisem Vyhlídkové lety za 10 dolarÛ.
Takové nabídce se nedalo odolat a tak jsem se podíval z v˘‰ky na krásné kopce a
jelikoÏ bylo zaãátkem podzimu, v‰e bylo zbarvené do Ïluta a do ãervena. A pak jsme
pﬁistáli na vodû vylezli na bﬁeh a odjeli do Ontaria.
V sobotu ráno jsme sedûli v Bistru 26 s Milanem Kroupou, Josefem âermákem a
Laco Kozákem a hovoﬁili o zaãátcích v Edenvale. Pﬁistávací plochu v Edenvale vidûl
dne‰ní majitel poprvé v roce 2003, kdyÏ nad ní letûl s letadlem. Z v˘‰ky mu pﬁipadala
docela zachovalá, ale pozdûji zjistil, Ïe jiÏ v rozpadlém betonu zaãínaly rÛst stromy.
Leti‰tû bylo opu‰tûné a zanedbané. Navíc k nûmu nebyl pﬁístup od silnice. Koupû
takovéhoto objektu nebyla drahá stála 260000 dolarÛ. Mezi leti‰tûm a silnicí stál

Do Edenvale mířilo v sobotu 8000 návštěvníků

Rajské údolí nebo-li Edenvale poblíÏ ontarijského Collingwoodu má svoje leti‰tû, i
kdyÏ to je aÏ v sousední vesnici v Stayneru. Patﬁí ãeskému podnikateli Milanu
Kroupovi. To leti‰tû pochází z ménû krásného období z doby druhé svûtové války.
MoÏná, Ïe je je‰tû star‰í, ale hlavnû v té dobû bylo nejvíce vyuÏívané.
Hangáry, rozjezdová plocha, ale i útulná restaurace Bistro 26, to je v‰e zde 365 dnÛ
v roce, ale jen jednou za rok je zde Fly in show sportovních letadel v Kanadû neboli leteck˘ den. A není to ledajaká událost, letos zde bylo 300 letadel. K tomu zde byla
pﬁehlídka 280 historick˘ch vozidel a to v‰e shlédlo 8000 náv‰tûvníkÛ. Takovou
náv‰tûvu by mohl závidût nejeden ãesk˘ fotbalov˘ nebo hokejov˘ klub.
Pro mne osobnû to byl navíc je‰tû jeden nezapomenuteln˘ záÏitek. Kdo má
moÏnost se pﬁi takovém podniku proletût ãesk˘m ultralehk˘m letadlem SportStar poznávací znaãky C-IIJS - vyroben˘m v Kunovicích poblíÏ Uherského Hradi‰tû.
Takové letadélko má dolet aÏ tisíc kilometrÛ a Milan Kroupa se s ním jednou dostal
aÏ do Wisconsinu, coÏ mu trvalo ‰est hodin. Z bezpeãnostních dÛvodÛ totiÏ
nemohou tato malá letadla nad vodu a musí jezera oblétávat.
Letadlo SportStar vyrobené v Kunovicích

tehdy domov dÛchodcÛ, kter˘ byl o devûtatﬁicet tisíc draÏ‰í neÏ leti‰tû samotné.
Nakonec se rozhodl i pro tuto investici. Nyní zde stojí právû Bistro 26. Leti‰tní plochu
chtûl pÛvodnû pouze pro sebe. Pozdûji se objevilo dal‰ích dvacet zájemcÛ, kteﬁí
nemûli kde uskladnit své stroje. Nyní v hangárech na leti‰ti je místo pro osmdesát
letadel a v‰echny jsou, s v˘jimkou dvou, obsazeny. Letadla zde mohou i tankovat.
Mûsíãnû je zde spotﬁeba kolem 12000 litrÛ benzinu. Kromû jednomotorov˘ch
lehk˘ch letadel, kter˘ch Milan Kroupa vlastní devût, jsou zde i vût‰í dvoumotorové
Cessny. Dal‰ím projektem je vytvoﬁit zde leteckou ‰kolu, ale do tohoto podniku by
jiÏ ne‰el sám.
Zrovna v okamÏiku, kdy vyprávûl i o ménû radostn˘ch okamÏicích a jedné váÏné
havárii, vstoupil instruktor, kter˘ se pﬁedstavil kﬁestním jménem Ted a zeptal se,
jestli nemá nûkdo chuÈ se proletût.
Opût jsem si ﬁekl, Ïe taková pﬁíleÏitost se neodmítá a kdyÏ nikdo u stolu neprojevil
vût‰í zájem, mûl jsem jako novináﬁ pﬁednost. Za‰li jsme tedy do kanceláﬁe, kde jsem
Pokračování na straně 5

Bistro 26

Pﬁiznám se, Ïe první vyhlídkov˘ let jsem absolvoval v páté tﬁídû. Bylo to nad Prahou
místo ‰kolního v˘letu. JenÏe se stala malá chybiãka a poãet ÏákÛ byl stejn˘ jako
poãet sedadel v letadle, ale nepoãítalo se s paní uãitelkou. TakÏe nás bylo o jednoho
víc a já pak letûl s jin˘m letadlem, coÏ mûlo své v˘hody a nev˘hody. Jak jsem se
pozdûji dovûdûl jeden ze spoluÏákÛ se v letadle pozvracel, coÏ se v tom druhém
nikomu nestalo. Nev˘hodou bylo, Ïe pﬁi‰el nûjak˘ pán v letech, kter˘ si vyhlídkov˘
let taky zaplatil a ten mi vy‰oupl od ok˘nka a sedl si tam sám a já vidûl skulinkou z
v˘‰ky pouze Michelskou plynárnu (tehdy je‰tû pﬁed poÏárem) a Hlavní nádraÏí.
Vzpomnûl jsem si na to jednou, kdyÏ jsem letûl z Reykjavíku do New Yorku a mûl

V Edenvale bylo 300 letadel
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava (R.C.
Church of St. Wenceslaus), 496 Gladstone
Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby: nedûle
v 10:30, pátek 19:00. . Duchovní správce: Rev.
Libor ·vorãík. Tel.: 416/532-5272, 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 budou v záﬁí.
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:
14. záﬁí a 19. ﬁíjna v 11:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe: (Lyndale
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: 14. záﬁí a 19. ﬁíjna v 17:00..
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 15.
záﬁí a a 20. ﬁíjna v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

âeská televize Nová vize
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

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

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

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

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.

Odpolední koncert
Restaurace Praha na Masaryktownu
Tel.: 416/289-0283
***
28.8. (st) 19:00
Vladimír Mi‰ík -Pavel Skála
Veãerní koncert
The Golden Pheasant
Tel.: 905-781-9374
***
7.9. (so) 17:00
Spoleãensky veãer
Zahájení sezóny Sokola
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
21.9. (so) 19:00
Vinobraní - Soundscape Music
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave, Toronto
Tel: 416/538-2468
***
22.9. (ne) 17:00
Nokturna v mûstû
Shawn Mlynek - Tenor
Valerie Poole - piano
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave. Toronto
Tel.: 416/481-7294
***
29.9. (ne) 10:30
Svatováclavské posvícení
Farnost sv. Václava
496 Gladstone Ave, Toronto
Tel: 416/538-2468
***
10. 11. (ne) 17:00
Nokturna v mûstû
Boris Krajn˘ -piano
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave. Toronto
Tel.: 416/481-7294
***
1.12. (ne) 17:00
Nokturna na Masaryktownu
Drew Jureãka - Jazz Quintet
Restaurace Praha
450 Scarborough Golf Club Rd.
Tel.: 416/481-7294
***
2014
19. 1. (ne) 17:00
Nokturna na Masaryktownu
Jiﬁí Grosman - Jazz Quintet
Restaurace Praha
450 Scarborough Golf Club Rd.
Tel.: 416/481-7294
***
23. 3. (ne) 17:00
Nokturna v mûstû
Duo Ventapane
Martin Karlíãek - piano
Mana Shiraishi -housle
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave. Toronto
Tel.: 416/481-7294
***
27. 4. (ne) 17:00
Nokturna v mûstû
Jan Novotn˘ - piano
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave. Toronto
Tel.: 416/481-7294
***

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

5,31 CDN
18,84 Kã
1,37 CDN $
0,73 EURO
1,03 CDN $
0,97 US $

Universal Currency Converter - 12. 8. 2013

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 12. 8. 2013

18,85 Kã
25,84 Kã
19,40 Kã
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Srpen 1968
V tahanicích mezi krajansk˘mi
organizacemi o to, zda se má 28. ﬁíjen
slavit 27. ãi jiÏ 20. ﬁíjna se ponûkud
zapomnûlo na jiné v˘roãí 21. srpen 1968.
MoÏná bych to ani já sám nezpozoroval,
kdybych neobjevil staré magnetofonové
pásky z té doby, kde je okolo deseti hodin
vysílání âeskoslovenského rozhlasu.
Mezi nahrávkami jsem objevil i záznam
koncertu Karla Kryla ze Sluníãka v roce
1968. Záznam koncertu Vladimíra Merty
a dal‰í nahrávky.
Je to jako kdyÏ si ãlovûk prohlíÏí staré
fotografie, ãi se dívá na staré filmy. Z
nahrávek je sly‰et odhodlání, ale i jakési
pﬁesvûdãování okupantÛ, Ïe se jedná o
omyl, Ïe my jsme pﬁece nechtûli nûco
jiného neÏ socialismus. Z praÏského
rozhlasu se v jeden okamÏik ﬁíká: „Skupina
pracovníku rozhlasu správnû odmítla
sundat rudou hvûzdu, symbol socialismu,
není to symbol okupaãních vojsk, ale
stejnou hvûzdu nosí na opascích i na‰i
vojáci.“ V prvních okamÏicích se neustále
vyz˘vá ke klidu. âtou se rezoluce
pracujících. Chvílemi vysílání svobodného
rozhlasu konãí, pak se zase objevuje.
Vysílá se odnûkud z bytu. Lidé riskují,
jsou stateãní. Vloni nám poslal Milan
Frybort vzpomínku, jak to vypadalo tehdy
u nich v Litovli a s rozhlasem Jeãmínkem.
·koda jen, Ïe z tohoto vysílání nejsou
také zvukové záznamy.
Mezitím odjíÏdí prezident Svoboda do
Moskvy a tam dokoná zkázu. Hned na
leti‰ti se teatrálnû políbí s BreÏnûvem a
pak dojde k podepsání diktátu s kter˘m
se vrátí delegace domÛ. Nejprve je
odstaven Kriegel, pak Smrkovsk˘,
následuje Dubãek a jeho extempore jako
velvyslance v Turecku. âerníka jiÏ na jaﬁe
1969 lidi na fotbale vypískali. Kuriózní byl
osud prezidenta Svobody, kter˘ se odmítal
vzdát funkce a tak za nûj v‰e podepisoval
ministersk˘ pﬁedseda ·trougal. Teprve v
roce 1975, kdyÏ nemohl vykonávat funkci,
byl vytvoﬁen specielní zákon, po kterém
byl odvolán.
Dva nejtvrd‰í stoupenci PraÏského jara
zemﬁeli v dobû normalizace Josef
Smrkovsk˘ v roce 1974, Franti‰ek Kriegel,
kter˘ jedin˘ moskevské protokoly
nepodepsal, v roce 1979.
Letos v únoru jsme si pﬁipomnûli v˘roãí
komunistického pﬁevratu, v ﬁíjnu si tedy
pﬁipomeneme
vznik
zaniklého
âeskoslovenska, ale na srpen se tak
nûjak zapomnûlo.
Karel Kryl v jedné své písni zpívá:
„Pamatuj!“ A pﬁestoÏe uÏ je jiná doba, asi
by se nemûlo zapomínat.
Ale‰ Bﬁezina
***

Jak vyjdeme v roce 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

Toto dvojãíslo bylo dáno
do tiskárny
13. 8. 2013 ve 3:00

Pﬁí‰tí dvojãíslo vyjde:
5. 9. 2013
Uzávûrka: 31. 8. 2013
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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.
Montreal, Quebec
Honorary Consul:
JUDr. Hynek Îilkovsk˘
2020 University, Suite 1920.
Montreal, QC
Tel.: (514) 316-4383
E-mail:montreal@honorary.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982
luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 5852496
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
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History/E-mail
Translations

Nejen v Edenvale byla historická vozidla

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

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

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

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

www.czechevents.net

Integrated Medicine Clinic
we provide
Registered Massage Therapy
Craniosacral Therapy
Lymphatic Drainage (CDT)
Lymphoma Treatment
Hot Stone Massage
Low Level Intensity Laser
Naturopathic Medicine
Acupuncture
Chiropractic Treatments
Relationship Issues and Psychoterapy
Osteopathy, Yoga, Addiction Councelling.

Nûkteré soukromé poji‰Èovny
hradí nûkteré vybrané léãby
2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke
(at Islington Avenue)
Tel.: 416/823-1165
E-mail: rmt-yyz@integratedmedicine.ca

www.integratedmedicine.ca

Slovensk˘ autoklub veteran Turzovka spoleãnû s mûstem Fr˘dek Místek uspoﬁádal ve
dnech 26.7.-27.7. 2013 Beskyd rallye. TraÈ vedla po silnicích okresu Fr˘dek-Místek a
âadce. Byla zaznamenána pﬁítomnost vozÛ o celkovém poãtu 130 pocházející z 20.století.
ByÈ vládlo subtropické poãasí dosahující v˘‰e 36 stupÀÛ pﬁi‰lo se podívat na vsetínské Dolní
námûstí pﬁes tisíc obdivovatelÛ mezi nimi jsme zaznamenli hosty z kanadského Ontaria a
Montrealu, ze Spojen˘ch státÛ: Miami, Chicaga a Los Angeles. Nutno podotknout, Ïe
mnozí speciálnû na tuto akci cestují do Evropy, aby mohli shlédnou krasavce b˘valé silniãní
dopravy. VÏdyÈ se jedná o pﬁehlídku svûtov˘ch historick˘ch znaãek.
news photo scriptwritter Allén Mirko FojtÛ-Vsetín
***

Jak pﬁi‰lo v roce 1945
âeskoslovensko o slavné lipicány
Zajímavou historku z období kolem konce druhé svûtové války nalezne zájemce ve
sborníku nûmecké 11. pancéﬁové divize. Pro ty, kteﬁí se k nûmu z nûjak˘ch dÛvodÛ
nedostanou, pﬁiná‰í tento ãláneãek struãnou základní informaci. Autorem
sborníkového pﬁíspûvku je hlavní postava pﬁíbûhu, veterináﬁ Rudolf Lessing.
Stalo se ve váleãném roce 1942, kdy byl do Hostounû, mûsteãka v okrese
DomaÏlice na dohled od âeského lesa, pﬁevezen lipicánsk˘ „dorost“ urãen˘ pro
‰panûlskou dvorní jezdeckou ‰kolu ve Vídni. Na sklonku války k nûmu pﬁibylo na dvû
stû chovn˘ch kobyl a hﬁíbat pÛvodem z území Sovûtského svazu. TakÏe hﬁebãín
dosáhl stavu celkem ‰esti set svûtovû cenûn˘ch bûlou‰Û. S koncem války se nad
hﬁebãínem vzná‰el nejeden otazník.
26. dubna 1945 se Rudá armáda nacházela 60 km od Hostounû a prÛzkumné
jednotky 2. kavalérie americké armády dosáhly nedaleké ãeskoslovenské hranice.
Mezi Plzní a Hostouní byla rozmístûna nûmecká 11. pancéﬁová divize. Ameriãané
byli tedy blíÏe neÏ obávaní Rusové. Tato skuteãnost a nejspí‰e i urãitá znalost
amerického pragmatického pﬁístupu stály u my‰lenky kterak vzácné konû „zachránit“.
S nápadem pﬁi‰el jist˘ dÛstojník Luftwaffe, toho ãasu v americkém zajetí, kter˘ o této
pﬁíleÏitosti vyrozumûl dopisem ‰éfa hﬁebãince, oberstleutnanta Huberta Rudolfskeho.
Nato byl k AmeriãanÛm vyslán coby parlamentáﬁ jiÏ v˘‰e jmenovan˘ veterináﬁ, aby
s nimi o této záleÏitosti jednal. Pﬁijal ho velitel kavalerie plukovník Charles Hancock
Reed. Ameriãané navrhli pû‰í evakuaci hﬁebãína. To v‰ak bylo stûÏí proveditelné,
jednak pro nedostatek personálu, jednak proto, Ïe mezi koÀmi se nacházely jak
bﬁezí kobyly, tak i ãerstvû narozená hﬁíbata. Je‰tû téÏe noci se veterináﬁ do hﬁebãína
vrátil, a to v doprovodu amerického kapitána Thomase Stewarta, aby se pokusili
spoleãnû najít ﬁe‰ení.
Situace byla pochopitelnû komplikovaná váleãnou situací v celé oblasti. Hﬁebãín
sice je‰tû nebyl zaﬁazen do nûmeck˘ch obran˘ch pﬁíprav, ale pﬁíslu‰n˘ místní
vojensk˘ velitel se zdráhal jakkoliv Ameriãany kontaktovat. Teprve po vícehodinovém
jednání se podaﬁilo tohoto velitele pﬁesvûdãit, Ïe obrana hﬁebãína nemá smysl, a
získat ho pro my‰lenku pﬁevedení koní pﬁes hranici do Bavorska. Následující den
obsadila HostouÀ, vãetnû hﬁebãína, americká jednotka. Stalo se tak bez jediného
v˘stﬁelu.
15 kvûtna 1945 do‰lo pod ochranou AmeriãanÛ k vlastnímu pﬁesunu celého
koÀského osazenstva do 35 km vzdáleného bavorského Furth im Wald. Pﬁesun
probûhl zãásti pû‰ky, zãásti na korbách nákladních aut. Vzhledem k chaosu, kter˘
v té dobû panoval na silnicích, se jednalo o jedineãnou akci. Ameriãané uzavﬁeli
v‰echny vût‰í kﬁiÏovatky. Jedinou komplikaci pﬁedstavovalo ozbrojen˘mi âechy
vynucené zastavení na hranici, kde se z houfu oddûlili tﬁi hﬁebci. Ostatní, celé to
poãetné koÀské stádo, získali útoãi‰tû na bavorské stranû v pﬁedem pﬁipraven˘ch
a ãasto provizorních stájích. Následnû, je‰tû v kvûtnu 1945, byli lipicáni pﬁestûhováni
do svého koneãného útulku, a to do hﬁebãína v rakouském Sankt Martin.
Mirek Petr - Hradec Králové
Zdroj: Die Rettung der Lipizzaner, Südetendeutsche Zeitung 10. 5. 2013
***
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Prázdninov˘
pozdrav
Koncem srpna budeme slavit svatbu sestry
na‰í snachy Amny v italské Veronû. Eva
uÏ si poﬁídila ‰aty a pro mne kravatu,
abychom se na svatební událost náleÏitû
nazdobili. Moje úãast na pﬁípravách je
nulová, vÏdycky jsem byl na okraji pﬁíprav
letenek a zavazadel, protoÏe tak prezentuji
svou nechuÈ k cestování do zámoﬁí, kdyÏ
Ïijeme perfektnû v ideálním Ontariu jako
na rekreaci.
Dennû sleduji turistické hemÏení na
·panûlskem námûstí pod ·panûlsk˘mi
schody v ¤ímû, kam se pﬁesuneme po
svatbû na pár t˘dnÛ dovolené a budeme
bydlet tam blízko v sousedství.
Námû‰ti a schody proslavil film ¤ímské
prázdniny, ve kterém Audrey Hepburnová,
coby vystresovaná princezna flirtuje s
Gregory Peckem; tento film, kromû
pÛvabné story je pln˘ ﬁímsk˘ch exteriéru
a byl skuteãnû natoãen v ¤ímû a ne ve
studiu v Hollywoodu pﬁed kulisami ¤íma.
PﬁestoÏe od natoãení filmu uplynulo víc
jak 60 let, dodnes na ·panûlsk˘ch
schodech se prodávají suven˘ry s
portrétem pÛvabné Audrey a muÏného
Gregory. Sláva filmu zpÛsobila, Ïe se
poãet turistÛ zdesateronásobil na 30
miliónÛ náv‰tûvníkÛ ¤íma v roce 2010.
Film se tedy vyplatil.
Verona popravdû není Ïádné turistické
nebíãko a Shakespearova pohádka o
milostné aféﬁe Romea a Julie je smy‰lenka
a dÛm CapuletÛ je stejná legenda jako
praotec âech s tlupou na ¤ípu.
Celá Verona a ãtvrt miliónu obyvatel jsou
na antickém podloÏí úkrytem pár metrÛ
pod renesanãní a pozdûj‰í zástavbou.
Nejslavnûj‰í veronsk˘ rodák z antiky,
básník Catullus, nemá ve Veronû ani
sochu, takÏe Evino mínûní o Veronû je
‰ílenû nízké.
Tak si to vynahradíme v záﬁí v ¤ímû; proã
v záﬁí? ptal se soused George, kter˘ nám
bude hlídat kocoury, a Eva mu objasnila,
Ïe stáﬁí ¤ímané vymysleli prázdniny v
ãervenci a srpnu, protoÏe tyto dva mûsíce
jsou v ¤ímû horké jako plot˘nka sporáku
a ¤ímané prchají dovolenkovat k moﬁi,
zatímco prázdninoví turisti se potí v
rozpálen˘ch ulicích ¤íma.
Ono se docela vyplatí vûdût o místû kam
ãlovûk smûﬁuje co nejvíce. Sto metrÛ od
fontány Barcaccia je je‰tû slavnûj‰í fontána
di Trevi, kterou proslavil film Sladk˘ Ïivot
o 10 let pozdûji po ¤ímsk˘ch prázdninách
a slavn˘ Marcelo Mastroiani s divokou
blond˘nou Anitou Ekbergovou ve fontánû
di Trevi taky la‰kovali zcela obleãení; tento
italsk˘ film byl toãen v ﬁíjnu a zatímco
otuÏilá ·védka Anita se brodila v ledové
vodû Marcello byl namol, aby natáãení
vydrÏel, takÏe slavnou scénu se podaﬁilo
natoãit. Dnes je fontána di Trevi obloÏená
davy turistÛ jako nûjak˘ pomník vá‰nivû
lásky dvou nezapomenuteln˘ch hercÛ.
Mimochodem existují nûjací slavní ital‰tí
herci dnes?
A nevím o Ïádném vynikajícím
souãasném italském filmu?
V ¤ímû je osmapadesát biografÛ, ale
nikdy jsme za tûch pût mûsíãních náv‰tûv
do kina ne‰li, protoÏe v‰echny biografy
hrají americké filmy, coÏ není pro italskou
filmovou produkci dobrá reklama.
Tedy se tû‰íme na antick˘ ¤ím a centrum
ﬁímského impéria, ale tomu modernímu
¤ímu se budeme vyh˘bat.
Pﬁeji hezk˘ den a v‰ecko dobﬁe a buì
zdráv!
RosÈa Firla - Sudbury
***
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Leteck˘ den v Rajském údolí
Pokračování ze str. 1

Elvisem Presleym. Pana âermáka zase oslovil Rolls Royce z roku 1957. Nûkteﬁí
vyfasoval sluchátka a ãepici a uÏ jsme vyrazili do hangáru a vytlaãili jsme letadlo majitelé si i po‰mákli na tom, aby ukázali, jak mají v poﬁádku motor a auto s
mezi pﬁítomn˘ dav. Po nutné kontrole vrtule a oleje, jsem se k svému pﬁekvapení dﬁevûn˘m volantem bylo dozajista z roku 1915. Pouze historické kolo nebo-li bicykl
posadil nalevo od pilota. U nûkter˘ch budíkÛ na palubní desce jsem se dovtípil i k jsem tam vidûl jen jedno a ani jsem se na nûm neprojel.
Ale‰ Bﬁezina
***

Doslov k ãlánku Ale‰e Bﬁeziny
Leto‰ní v˘let na Edenvalské leti‰tû, dítû Milana Kroupy, mi utkví v pamûti (i kdyÏ se z ní
v poslední dobû kdeco stûhuje) alespoÀ ze tﬁí dÛvodÛ:
1. Nebe bylo nalakováno nejnebe‰tûj‰í modﬁí, zatímco obzor byl vy‰perkován tisíci bíl˘ch
a na‰edl˘ch obláãkÛ s nekoneãnou trpûlivostí hledajících svÛj máchovsk˘ bﬁeh „Kudy
plynete u dlouhém dálném bûhu, i tam kde svého naleznete bﬁehu..“
2. Setkaní kanadsk˘ch letadel (vãetnû bombardéru, z kterého v druhé svûtové válce
shazovali bomby na Tokio) a stovek nale‰tûn˘ch vzácn˘ch i ménû vzácn˘ch aut jako Rolls
Royce Cloud a Rolls Royce Shadow) bylo za posledních více neÏ ‰edesát let nejvût‰ím
kanadsk˘m podnikem inspirovan˘m ãlovûkem, kter˘ pﬁi‰el ze zemû kdysi známé jako

Tento stroj pochází pravděpodobně z roku 1915

ãemu jsou, u jin˘ch to zÛstalo tajemstvím. A uÏ pﬁed námi uskakovali náv‰tûvníci,
jak jsme se pomalu pﬁibliÏovali k leti‰tní plo‰e, pak jsme vjeli na trávu a asi po
nûkolika stech metrech jsme byli u betonové plochy edenvalského leti‰tû. Vytáhl
jsem malou kameru a zaãal jsem natáãet, jenÏe jsem zapomnûl na jednu maliãkost,
Ïe já roztoãenou vrtuli nevidím, ale kamera ano a tak se mi objevila vrtule v m˘ch
zábûrech, coÏ je ‰koda. Pak jsme se rozjeli po betonové plo‰e. Malé letadlo
nepotﬁebuje velkou startovací dráhu. Pr˘ kolem sedmdesáti metrÛ, zatímco na vodû
je rozjezdová dráha aÏ 400 metrÛ. Nûkterá letadla jsou totiÏ opatﬁená jak podvozkem,
tak i plováky.
Proti dopravním letadlÛm mnû nepﬁipadalo, Ïe letadélko jede pﬁi startu rychle, ale
i pﬁi této rychlosti se zvedlo a uÏ jsme míﬁili k Wasaga Beach. Ted mi ukázal svÛj
dÛm, podíval se, jestli manÏelka na zahradû pracuje. Pamatuji se z vyprávûní
váleãného pilota plukovníka Rejthara, Ïe mûli zakázané létat nad nudistické pláÏe.
I z této malé v˘‰ky 400 metrÛ v‰ak lidi vypadali jako mraveneãci a nebylo k poznání,
jestli mají plavky nebo ne. A uÏ jsme to plachtili do Collingwoodu. Pod námi se
objevilo podobné leti‰tû. Dokonce jsem dostal i pﬁíleÏitost si na malou chvíli
zapilotovat. Páka uprostﬁed urãovala smûr. Pedály stoupání a klesání. Pro jistotu
jsem na lev˘ pedál moc ne‰lapal. Ten totiÏ znamenal klesání a ãlovûk se paradoxnû
cítí lépe ve vût‰í v˘‰ce. V Collingwoodu mnû Ted ukázal dal‰í manévr. Sestoupili
jsme aÏ na leti‰tní plochu. Projeli se po ní a opût se zvedli do v˘‰ky. Pak uÏ jsme
se vraceli do Edenvale. Je‰tû jeden pﬁedbûÏn˘ pokus o pﬁistání a pak jiÏ pﬁistání na
ostro. Cesta do hangáru pﬁipomínala klasické bloudûní po leti‰ti, jak to známe z
pﬁistávání v Torontu nebo v Praze. Místní zﬁízenec nás nejprve poslal na trávník
stranou, kde stála ostatní letadla, ale kdyÏ zjistil, Ïe jsme z místního leti‰tû, poslal
nás smûrem k hangáru. Pomohl jsem zatlaãit letadlo do hangáru, vrátil jsem
sluchátka, ale ãepici, kterou jsem vyfasoval pﬁed letem, jsem v rozru‰ení zapomnûl
vrátit a instruktor ji po mnû ani nevyÏadoval. MoÏná, Ïe mi ji dal jako suven˘r. AspoÀ
se mám na co pana Kroupy pﬁí‰tû zase zeptat.
Mezi tím se leti‰tû zcela zaplnilo nejen lidmi, ale hlavnû historick˘mi vozidly. Pravda,
nûkterá auta mi pﬁipadala jako vozy, které jsem poznal v dûtství. Ford Coupe z roku
1929 manÏelÛ Craigov˘ch pﬁipomínal zeleného Opela strejdy Pepíka z Kutné Hory
z roku 1934. Pozdûji mu vymûnil karosérii a udûlal z nûho Tudora, ale motor stále
‰lapal. Krásnû nale‰tûn˘ zelenomodr˘ náklaìáãek z roku 1953 byl jako z filmÛ s

Rolls Royce z roku 1957

âeskoslovensko, jakého jsem byl svûdkem.
3. Nûkdy k polednímu jsem s Rev. Ladislavem Kozákem volnû ma‰íroval kolem ãtyﬁ nebo
pûti pﬁenosn˘ch záchodÛ. Jeden z nich mi mlãky nabízel své sluÏby a já neodolal. Tak velká
byla pﬁitaÏlivost pﬁenosného záchodku, Ïe mi úplnû uniklo, Ïe proti jednomu z jeho kolegÛ
se táhla pûknû dlouhá ‰ÀÛrka ãekatelÛ a já ãekatel na záchodkové sluÏby, a ráznû vykroãil
k svému vyvolenému. Dveﬁe byly zavﬁené, ale to se mi zdálo pﬁirozené bez ohledu na to, zda

Podnikatel Milan Kroupa

A TOHLE BYL PRO ZMĚNU HISTORICKÝ BICYKL

záchodek byl obsazen˘ nebo opu‰tûn˘. Pokusil jsem se dveﬁe otevﬁít, ale dﬁíve, neÏ jsem
mohl dojít k závûru, Ïe mohou b˘t zavﬁeny zevnitﬁ, se dveﬁe otevﬁely a v nich stála mile
vypadající Ïena, jejíÏ tváﬁ se mi zdála povûdomá. Îena se usmála a s naprost˘m klidem mne
oslovila mojí rodnou ﬁeãí: „Jak se máte, pane âermák?“ Kdyby do mne pra‰til hrom, nemohl
bych b˘t víc pﬁekvapen˘. KdyÏ jsem se trochu vzpamatoval, pronesl jsem argument, kter˘
pouÏívám ãím dál tím ãastûji: “Va‰e tváﬁ je mi hroznû povûdomá, ale na Va‰e jméno - já jsem
teì se jmény na ‰tíru - se bohuÏel nepamatuji.” Bûhem pﬁí‰tích dvou minut jsem se dozvûdûl,
Ïe hovoﬁím s paní Veselou z Kimberly, Ïe u mne byla pﬁed deseti lety s manÏelem na poradû
a dokonce se laskavû zmínila o m˘ch ãláncích. Já z toho byl tak dojat˘, Ïe jsem ji (a to
nedûlám ãasto) objal kolem ramen a málem se rozbreãel. Rev. Kozák to vidûl zvenãí (v
ãeském pﬁekladu):” KdyÏ jsi se rozbûhl k záchodu, lidi nevûdûli, co si mají myslet a kdyÏ
jsi zaãal lomcovat dveﬁmi záchodu, myslel jsem, Ïe zavolají policistu, kter˘ tam mûl sluÏbu
a kdyÏ se dveﬁe otevﬁely a objevila se Ïena, a vypadalo to, Ïe se chce‰ dopustit násilí na Ïenû,
já si byl jist˘, Ïe tû seﬁeÏou. Ale kdyÏ jsi se s tou Ïenou objal a ona se nebránila, chvíli
vypadali pﬁekvapenû a pak zaãali tleskat. Pﬁestali v‰ak, kdyÏ jsi se na záchodû, proti v‰em
pravidlÛm fair-play, uvelebil ty sám.“
Dûkuji, Milane Kroupo. Dûkuji, paní Veselá!
Josef âermák
***
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Hoﬁící keﬁ na Torontském festivalu

Tatiana Pauhofová v trilogii Hořící keř
KdyÏ jsem se dovûdûl, Ïe známá polská
reÏisérka Agnieszka Holland bude toãit
film o Janu Palachovi, byl jsem na
rozpacích. Vidûl jsem nûkolik jejich
skvûl˘ch filmÛ na pﬁedchozích
Torontsk˘ch festivalech, ale celkem jsem
nevûdûl nic o jejím Ïivotû.
Narodila se v roce 1948 ve smí‰eném
Ïidovsko-katolickém manÏelství. Její
prarodiãe zahynuli v ghettu. Matka byla
v odboji, otec bojoval v Rudé armádû.
Oba rodiãe byli novináﬁi. Její otec záhadnû
zemﬁel pﬁi v˘slechu, kdy Agneiszce bylo
tﬁináct let. Po studiu na gymnáziu se
rozhodla pod vlivem ãeské nové vlny

studovat v Praze, kde proÏila rok 1968.
Dokonce byla ‰est t˘dnÛ zavﬁená za
protesty, které následovaly. V âechách
se také provdala za Laco Adamíka, s
kter˘m má dceru a kter˘ Ïije stále v
Polsku. Spolupracovala s polsk˘mi
reÏiséry Andrzejem Wajdou, Krysztofem
Zanussim a Krysztofem Kieslowskim.
Prvního vût‰ího úspûchu dosáhla s filmem
Provinãní herci, kter˘ dostal cenu kritiky
na mezinárodním festivalu v Cannes v
roce 1980. Do povûdomí divákÛ v‰ak
hlavnû vstoupila s filmem Evropa, Evropa
z roku 1991. Naposledy byla nominována
Polskem v roce 2011 na Oskara v sekci

cizojazyãn˘ch filmÛ za snímek V
temnotách, kter˘ byl v kanadské
koprodukci.
DÛvod pro otazník nad filmem z tak
nedávné minulosti je hlavnû v tom, Ïe si
dobu velice dobﬁe pamatuji a sly‰el jsem
jiÏ ﬁadu dokumentárních poﬁadÛ o roce
1968, které se rozcházejí s tím, co si
pamatuji. Jinak vidûli dobu studenti, moji
vrstevníci, jinak lidi ponûkud mlad‰í a
jinak star‰í generace. Jinak v‰e vidûli lidi
v Praze, na Moravû nebo na Slovensku.
VÏdyÈ jiÏ v sedmdesát˘ch letech, kdy
normalizace zapustila své koﬁeny,
podávali jiné svûdectví studenti z

Olomouce a z Prahy. NatoÏ po
pûtaãtyﬁiceti
letech,
kdy
se
dokumentarista obrací na písemné
doklady.
Agnieszka Holland v‰ak celou tuto dobu
proÏila v âeskoslovensku a pamatuje si
ji. V tom je její pﬁednost. Dokázala
postihnout to nejdÛleÏitûj‰í atmosféru a
beznadûj doby.
Vidûl jsem ãást této trilogie na
Mezinárodním filmovém festivalu v
Karlov˘ch Varech. Více neÏ o Janu
Palachovi vypráví o advokátce Dagmar
Bure‰ové, která hájí Palachovu rodinu
proti komunistickému poslanci Vilému
Novému, kter˘ zneváÏil památku Jana
Palacha jako nesvéprávného mladíka,
kter˘ byl naveden agresivními radikály.
Její manÏel (hraje skvûle Jan Budaﬁ)
pﬁijde o místo v nemocnici a musí kaÏdé
ráno dojíÏdût do okresního mûsta.
DÛvodem je, Ïe nechce hrát hru, kdy vlk
se naÏere a koza zÛstane celá. Odmítne
pﬁijmout dÛtku, která by znamenala, Ïe si
zachová pracovní postavení, ale pﬁizná
svou chybu. Z vlastní zku‰enosti vím,
protoÏe se mi stalo nûco podobného, Ïe
takto se zachovalo i vedení ‰koly, kde
jsem tehdy studoval. Také jsem byl
pozdûji vylouãen.
Dagmar Bure‰ová svÛj proces prohraje,
ale v roce 1989 se stala první ministryní
spravedlnosti po pádu komunismu.
âtyﬁhodinov˘ film, kter˘ byl natoãen
pro televizi HBO bude uveden na
Mezinárodním filmovém festivalu v
Torontu. Datum uvedení filmu oznámíme
v pﬁí‰tím ãísle.
Ale‰ Bﬁezina
***

Okurková sezóna
Okurky sice v klidu a teple na polích dozrály a jsou jich
plné farmáﬁské trhy, ale mnohem více neÏ téhle úrody,
je letos úrody na polích politick˘ch. Zaãalo to panem
Rusnokem, kter˘ nahradil zamilovaného a
nemilovaného Petra Neãase v jeho funkci. A pan Rusnok
se hodnû ãinil, aby splnil v‰echna oãekávání na‰eho
pana prezidenta a tak potﬁeboval jen nûkolik málo dní,
aby sestavil novou vládu. Ministerská jména jsou víc
neÏ podivná. KaÏdopádnû nejpodivnûji pÛsobí Jan
Fischer, odmítnut˘ kandidát na prezidenta a teì novû
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v roli ministra financí. Já si myslím, Ïe na tuhle funkci
urãitû má, vÏdyÈ se mu podaﬁilo témûﬁ nemoÏné! Jeho
obrovsk˘, mnohamilionov˘ dluh z nepovedené volební
prezidentské kampanû, mu „jeho“ sponzor‰tí lidé staãili
zaplatit do jednoho dne, tûsnû pﬁed tím, neÏ byl
jmenován bájn˘m ministrem a pﬁed tím to ne‰lo a ne‰lo.
Teì se pan Fischer du‰uje, Ïe v‰e probûhlo naprosto
ãistû a Ïe nikomu Ïádnou trafikantskou protisluÏbu
neslíbil. Je to hodnû divné a nestandardní - uvidíme!
Jedno staré neapolské rãení zní: „âím draÏ‰í dárek tím
více se oceÀuje pozornost dárce“. MÛj zájem také dost
upoutal nov˘ ministr kultury, pan Balvín. Teì uÏ je ve
sv˘ch projevech opatrn˘, ale ty poãátky! Kdy tﬁeba
nahlas pronesl, nûco jako, Ïe v jeho vûku je to krásné
ukonãení celoÏivotní kariéry. A pak to, Ïe do kultury by
se mohly pﬁelít peníze ze sociálních dávek. Takovouhle
blbost by nikdy nemohl ﬁíct kulturnû vzdûlan˘ ãlovûk,
alespoÀ ne nahlas. Pane Pavle Tigride, Ïe se nem˘lím?
A pane Pavle Dostále, vás se ptám také. Stejnû si
myslím, Ïe mûl b˘t ministrem kultury Franti‰ek Ringo
âech. AspoÀ bychom se víc zasmáli. A navíc je
sympatizantem pana Zemana anebo uÏ je to snad
jinak? Jako Ïensk˘ postﬁeh tûchto dní uvádím, Ïe paní
Jana Nagyová se k soudnímu líãení dostavila dokonale
obleãená, pouta si zakr˘vala módním znaãkov˘m
‰átkem a dle vyjádﬁení jakéhosi stylisty pr˘ její elegantní
obleãení pﬁedstavovalo nûco kolem osmdesáti tisíc
korun. Nejsem závistivá, v‰echno jí to pﬁeju.
V tûchto hork˘ch dnech si kladu i otázku zda nûjak
nesouvisí poprava dvaceti sedmi ãesk˘ch pánÛ z roku
1621 se sedmadvaceti ãleny âSSD, kteﬁí v ãele s
Vladimírem ·pidlou pﬁekazili Milo‰i Zemanovi moÏné

prezidentování v roce 2002. Tak jako císaﬁ cítil zradu z
povstání ãesk˘ch stavÛ tak nutnû i Milo‰ Zeman pocítil
zradu od âSSD a ná‰ ãesk˘, Zoro mstitel nikdy
neodpou‰tí. Milo‰ Zeman vymyslel ‰tûpení âSSD
vznikem strany SPOZ pﬁiãemÏ mezi obûma stranami
jsou ideové a programové rozdíly zcela zanedbatelné,
takÏe si to lze vyloÏit, Ïe se opravdu zaãalo jednat
v˘hradnû o vyﬁizování osobních úãtÛ. Á propos Vladimír
·pidla. Je to ná‰ nejbohat‰í trafikant. Jako europoslanec
mu pr˘ náleÏelo pﬁibliÏnû pût set sedmdesát tisíc
mûsíãnû jiÏ v âR nedanûn˘ch a od zániku funkce celé
tﬁi roky apanáÏ dvû stû osmdesát tisíc mûsíãnû.
Zcela na závûr dodávám, Ïe b˘valí poslanci Tluchoﬁ,
Fuksa a ·najdr, téÏ naﬁãeni z trafikanství, byli propu‰tûni
z vazby neboÈ na‰e právnické hlavy dospûly k závûru,
Ïe jejich akt sloÏení mandátu za získání „trafiky“ byl
projev kryt˘ poslaneckou imunitou. A pak se má
obyãejn˘ ãlovûk vyznat v právu, pﬁiãemÏ platí, Ïe
neznalost zákona neomlouvá, ale pozor, jen nûkoho.
Mnohokrát jsem si vzpomnûla na starého pana Václava
Bendu, kter˘ tvrdil, Ïe jmenování soudcÛ je blbost a Ïe
si vlastnû pak mohou dûlat, co chtûjí a na to, jak se na
nûho pro tenhle názor zlobil Václav Havel. Pan Benda
se nem˘lil, na‰e soudnictví je hodnû slab˘m ãlánkem
na‰í demokracie. A také z vazby na svobodu zamíﬁila
Jana Nagyová, protoÏe pr˘ vazební dÛvody u ní pominuly
a jako v pohádce ji pﬁed vûznicí oãekával její Petr.
KaÏdopádnû je na místû ukonãit to celé nûjak˘m rãením,
vÏdyÈ ná‰ pan prezident bez bonmotÛ neudûlá ani
ránu. A tak je zde: „Tento zpÛsob léta zdá se mi
ponûkud ne‰Èastn˘m“.
Jana Fafejtová - Praha
***

History

August 15, 2013

7

Dr. Edvard Bene‰: Jak ho vidûli jiní
Dr. Edvard Bene‰ skoro nikdy nepatﬁil mezi nedotknutelné. B˘val terãem uÏ v dobû první republiky. Znovu po pomnichovské rezignaci a je‰tû
ãastûji po únoru 1948. Podle toho, jak se na historii díváme, do jaké míry bereme v úvahu zdravotní - fyzick˘ i du‰evní - stav osobnosti, jíÏ
se zab˘váme, jak ‰irok˘ je ná‰ zábûr, jak nezvratitelnû jsme pﬁesvûdãeni o vlastní neomylnosti, a s jakou pokorou vnímáme lidsk˘ osud,
vyzní ná‰ soud.
V posledních letech se na Bene‰e (ale i na T. G.
Masaryka) zle rozãertila ve své knize o âeskoslovensku
autorka Mary Heinmann, která první dva
ãeskoslovenské prezidenty vidí jako prohnanou dvojici,
která umluvila spojence, aby vytvoﬁili stát, slouÏící
skoro v˘hradnû ãeskému obyvatelstvu. Bene‰ovou
rolí, zvlá‰tû v letech 1945 - 48, se zab˘vali i ãe‰tí autoﬁi,
z nichÏ nûkteﬁí povaÏují jeho pﬁijetí rezignace ministrÛ
25. února 1948 za zradu: slíbil, Ïe demisi ministrÛ
nepﬁijme - a pﬁijal ji… A tím zradil.
KaÏd˘ má právo na svÛj názor. Nemám v úmyslu se
s nik˘m pﬁít, ani nikoho pﬁesvûdãovat, ale protoÏe jsem
svá nejhezãí klukovská léta proÏil v republice
Masarykovû a tedy i Bene‰ovû, zaÏil Mnichov a váleãná
léta jako ne docela pasivní pû‰ák, únor 1948 strávil
protestními procházkami po Praze i na PraÏsk˘ hrad a
byl na Bene‰ovû pohﬁbu zatãen, cítím morální i citovou
povinnost se o své my‰lenky (a hlavnû o my‰lenky lidí,
kteﬁí s Bene‰em buì pracovali nebo se s ním dobﬁe
znali) podûlit s ãtenáﬁi Satellitu.
Jak ho tedy vidûli jiní?
T. G. MASARYK: „Bez Bene‰e bychom republiku
nemûli.“
WINSTON CHURCHILL: „Zral˘ evropsk˘ státník,
vÏdycky vûrn˘ své rodné zemi.“
MARGARET MACMILLAN, kanadská historiãka, nyní
pÛsobící v Oxfordu, v knize Paris 1919 pí‰e s nejvût‰ím
respektem o Bene‰ovû práci pro âeskoslovensko na
paﬁíÏské konferenci, na které se tvoﬁila nová mapa
Evropy.
Ve letech 1945 - 48 patﬁil mezi Bene‰ovy ãasté
náv‰tûvníky profesor Univerzity Karlovy, VÁCLAV
âERN¯. âern˘ byl na Bene‰ovo pﬁání jedním ze dvou
stál˘ch ãlenÛ schÛzek spisovatelÛ, kteﬁí za prezidentem,
v poãtu ãtyﬁ úãastníkÛ, jednou za ãtrnáct dní chodili na
debatní schÛzky na Hrad. Ve ãtvrtém díle sv˘ch Pamûtí
vydan˘ch v ãervnu 1983 nakladatelstvím Sixty-Eight
Publishers v Torontu jako 134. publikace (a kdyby
Zdena a Josef ·kvoreck˘ neudûlali nic jiného, zaslouÏili
by se o ãeskou literaturu) popisuje své dojmy. Nûkolik
citátÛ:
Demokratem byl president Bene‰ naprosto opravdov˘m, pokládal se za dûdice a naplÀovatele idejí Masarykov˘ch, k jehoÏ odkazu lnul nev˘slovnû. Radûji bych
zemﬁel, neÏ abych se vzdal demokracie v âeskoslovensku, ta slova jsem z jeho úst v˘slovnû sl˘chal,
ne‰Èastník netu‰il, Ïe vlastnû proná‰í proroctví. Masarykovi byl pﬁitom povahovû naprosto nepodobn˘...
Demokratick˘m politikem Bene‰ jistû byl, a to jedním
z nejv˘znamnûj‰ích a nejproslulej‰ích v Evropû, nikterak
v‰ak samostatn˘m a originálním myslitelem politické
demokracie, teorii demokracie pﬁejal od svého idolu
Masaryka, aniÏ ji rozvinul a obohatil o to nejmen‰í,
demokracie pro nûho v podstatû byl parlamentární
stranick˘ pluralismus, udrÏující pokojn˘ bûh státu a
národního v˘voje smûrem mírového a umírnûného
sociálního pokroku metodou promûnliv˘ch vládních
majorit, získan˘ch dohodami mezi stranami parlamentu.
Doba mezi obûma svûtov˘mi válkami, kdy systém
takto pojaté demokracie ve svûtû zobecnûl, byla
Bene‰ovou velikou dobou a první Spoleãnost národÛ
jevi‰tûm jeho nejvût‰ích úspûchÛ v mezinárodní politice,
tehdy a tam jsme zvonili na zvony svûta a âeskoslovensko bylo takﬁka svûtovou politickou velmocí, a to
spí‰ vahou principÛ, které pﬁedstavovalo a autoritou
sv˘ch vÛdcÛ a tvÛrcÛ, neÏ silou své moci a svého
národa. Na rozdíl od TGM v‰ak v Bene‰ovi osobnûlidsk˘ materiál nestál na v˘‰i charakterov˘ch a mravních
principÛ, a demokracie, to v ãlovûku není jen ideologie,
to je pﬁedev‰ím charakter a mravní podstata. Anebo, a
jinak: za demokracii v Bene‰ovi neruãila mocná osobnost, n˘brÏ pouze nabyté pﬁesvûdãení a profesionální
obratnost. V Masarykovi byla demokracie ethosem a
pathosem, v Bene‰ovi jen poctiv˘m politick˘m stranictvím. Anebo i jinak: ãlovûk v Bene‰ovi nebyl hlubokého

a ryzího demokratického raÏení, a aby dosáhl sv˘ch
cílÛ, Bene‰ neváhal, bylo-li tﬁeba, pouÏívat velmi
nedemokratick˘ch prostﬁedkÛ... Domácí pravice mu
vráÏela po léta nÛÏ do zad, nemûl velkolepou královskou
svrchovanost a klidnou spravedlivou rovnováhu
Masarykovu, byl povahou mnohem a mnohem slab‰í
neÏ byl TGM… Edvard Bene‰ nebyl siláckého rodu
TGM. V kritick˘ch letech 1945-1948 byl slab˘ dvojnásob.
Byl nejprve slab˘ slabostí rozeného bázlivce. President
Bene‰ byl vskutku ãlovûk bázliv˘, a právû proto nepﬁím˘,
taktick˘, postranní, pﬁímo fyzicky uh˘bav˘, ostraÏit˘ a
plach˘. Kdyby mi bylo dovoleno jít si pro pﬁirovnání do
svûta vesnického realismu, Edvard Bene‰ byl z rodu
muÏÛ, co se bojí facek. A byl podruhé slab˘ svou
nemocí: vrátil se z emigrace váÏnû churav, a nemoc
ti‰e pokraãovala, aÏ ho v krizi 1948 srazila...
Aby v‰ak bylo také jasno: president Edvard Bene‰ byl
ãeskoslovensk˘m demokratick˘m táborem ‰patnû
podporován. Nikoliv pro nedostatek oddanosti. N˘brÏ
pro slabou kvalitu vÛdcÛ na‰í politické demokracie...
Naposledy jsme se se‰li 12.bﬁezna 1948 v jeho
soukromí v Sezimovû Ústí…
President vypadal stra‰nû, zestárl o 20 let, vpadl se,
zhroutil. MuÏíãek jakoby navleãen˘ do cizích ‰atÛ, boty
si zﬁejmû ne‰nûroval sám. Tváﬁ popelavá, oãi vydû‰ené,
zalité vodou. Pohyby loutky, mechanismu pokaÏeného
dítûtem: pﬁi kroku vpﬁed se mu noha sama vymr‰tila,
nepruÏná, v kolenu neohnutá, jako by padal ‰ikmo na
tváﬁ, zbaven˘ rovnováhy. Mluví neobratnû, ‰patnû
hláskuje, v ústech se mu tvoﬁí sliny a co chvíli hustû a
bíle plivá do misky na zemi po jeho pravici. Odvracím
úzkostn˘ mlãenliv˘ pohled, tak jsem si pﬁedstavoval
Háchu na konci války. A toto je jeho verze událostí:
Pﬁijmout demisi ministrÛ byl pﬁinucen, hrozili mu
obãanskou válkou. Nechtûl ‘pﬁipustit nové Lipany’.
…Odmítá odpovûdnost za v˘sledky krize, nebyl informován o úmyslu demokratick˘ch ministrÛ demitovat, byl
by jim poradil nedûlat to. Postavili ho pﬁed hotovou vûc.
Nemûl armádu za sebou. Ministﬁi - demisionáﬁi ‰li do
krize lajdácky pﬁipraveni, ‘ani dva Sokolové nebyli k
disposici pro Václavské námûstí!, kdyby tam mûla b˘t
uspoﬁádána demokratická protidemonstrace - (vím, Ïe
byl v hrozném stavu, ale ﬁadoví Sokolové si tento citát
nezaslouÏí: z pûti studentÛ, kteﬁí se zúãastnili pochodu
na Hrad a pozdûji se usadili v Torontu, byli nejménû tﬁi:
Dagmar ·taflová, Jan JankÛ a Josef âermák a moÏná
ãtyﬁi - VráÈa ·tafl, ãleny Sokola -poznámka J.â). - Není
tedy ãlovûkem, jenÏ opustil v nouzi své pﬁátele! Ptá se
znovu a znovu, je-li národ náleÏitû informován, rozumíli národ jeho chování, je-li si národ vûdom, Ïe byl
znásilnûn proti své vÛli. Budoucnost vidí temnû: jsme
vsazeni bez moÏnosti nápravy na rozjet˘ vÛz, na ten
neprav˘, nemáme jiÏ volnost o svém osudu rozhodovat,
jdeme do katastrofy, bude válka a v ní ‘budou komunisté
rozdrceni v mûﬁítku svûtovém...’ Na mÛj dotaz, pokládáli váleãnou katastrofu za nevyhnutelnou a jak ji lhÛtuje,
odpovídá, Ïe jakékoliv zastavení v˘voje je nemyslitelné,
Moskva po âeskoslovensku nemÛÏe uÏ zabrzdit a
obrátit, automat jiÏ pÛsobí; válku oãekává do ãtyﬁ let,
ale ta mez je nejzaz‰í...
Nebyl jsem na zpáteãní cestû zrovna mluvn˘m
spoleãníkem… ProÏíval jsem veliké Ïivotní jitﬁení:
opravdovou lítost nad tím zmuãen˘m a zoufal˘m stáﬁím;
hlubok˘ smutek z poráÏky ‰lechetn˘ch pﬁedstav o
národním Ïivotû, které Edvard Bene‰ pﬁedstavoval;
prudké rozhoﬁãení na na‰e i cizí viníky, kteﬁí dovedli
ãlovûka, jenÏ se obûtoval vlasti a my‰lence, aÏ k
potupnému kÛlu a pﬁivlastnili si právo metod, jeÏ jsou
sama nízkost; a opovrÏení k zbabûlcÛm a pﬁebûhlíkÛm.
V pátek dne 3. záﬁí v 18.10 hodin zemﬁel. Následujícího
dne to bylo veﬁejnû oznámeno… V samotn˘ den
oznámení ... pﬁiná‰ely noviny zprávu, Ïe docent Krajina,
hlavní postava bene‰ovského odboje za války, je
odsuzován na pûtadvacet let tûÏkého Ïaláﬁe, návrh
znûl na smrt.

Na otázku, nese-li president Bene‰ podíl viny na
debaklu na‰í demokracie v únoru 1948, odpovûì zní
nepochybnû: ano. Je sice pravda, Ïe na tom na‰em
místû v srdci Evropy, na rozhraní dvou svûtÛ, kde jsme
se mûli v únoru 1948 stát obûtí velmocenské hry, jsme
se octli bez jeho viny. Ale on nás do té hry namíchal a
postrãil. Jeho povaha - jeho osobní traumata mnichovská
- jeho nepronikavé poznání stalinismu - jeho
konjunkturální fale‰né hráãství s demokracií - v‰e
spolupracovalo na v˘sledku a k v˘sledku. Îádná omluva
s nûho nesejme znamení poãtáﬁe, jenÏ se pﬁepoãítal.
VIKTOR MIROSLAV FIC, profesor emeritus, Brock
University v St. Catharines v Kanadû, byl jedním z
delegátÛ pﬁijat˘ch prezidentem Bene‰em po projevu
profesora Krajiny v Obecním domû po pochodu studentÛ
na hrad 23. února 1948 (dal‰ím byl dosud Ïijící Vratislav
·tafl). V rozhovoru zaznamenaném torontskou
ãeskoslovenskou televizní skupinou Okno Fic popisoval
stav prezidenta Bene‰e skoro stejnû jako profesor
âern˘. Fic i ·tafl se zhrozili jeho vzezﬁení. Mnû z jejich
vzpomínek v pamûti utkvûl jeden detail: prezident Bene‰
mûl potíÏ kontrolovat pohyby sv˘ch nohou i rukou. Svoji
pravou (nepamatuji si pﬁesnû, zda Fic mluvil o Bene‰ovû
pravé ãi levé ruce) ruku se pokou‰el kontrolovat tím, Ïe
jeden její prst zastrãil do knoflíkové dírky svého saka...
Vypadal jako ãlovûk na konci sv˘ch sil. Delegaci skoro
jako v transu uji‰Èoval, Ïe demokracie bude zachována...
Myslím-li na Bene‰e, cítím pﬁedev‰ím lítost: lítost nad
Ïivotem ãlovûka, kter˘ svÛj Ïivot zasvûtil svému národu,
jehoÏ stát pomohl tvoﬁit a jemuÏ nad jiné vdûãíme za to,
Ïe první republika byla povaÏována za skoro svûtovou
politickou velmoc... âlovûka, kter˘ dvakrát poznal
hoﬁkost poráÏky i exilu - poprvé v cizinû a podruhé ve
své vlastní zemi. Cítil - podobnû jako Winston Churchill
(poznamenal k dceﬁi Dianû: ‘Docílil jsem hodnû, jen
abych nakonec nedocílil nic’), Ïe svÛj Ïivot prohrál…
Co by asi cítil, kdyby vûdûl, Ïe nûkdo po nûm hodil
ohyzdn˘m slovem ‘zrádce’?
MÛj pohled na Bene‰e se léty mûnil. Ten základní
dojem zÛstal (a není nepodobn˘ portrétu, kter˘ naãrtla
profesorka MacMillan: celkem ‰ed˘, nev˘razn˘ ãlovûk,
ale dﬁíã, kter˘ vûdûl, co chce a vydal ze sebe v‰ecko,
aby to docílil. Prvnû mne zklamal, kdyÏ pﬁipustil, aby
Hácha umíral na Pankráci. Pak pﬁi‰la svûdectví, která
ho ukazovala jako muÏe ‰tvaného je‰itností (byl
pﬁesvûdãen, Ïe dovede ãíst budoucnost: pﬁedpovûì
tﬁetí svûtové války…) i Ïárlivostí a obãas i
pomstychtivostí. Vidím ho ale také jako obûÈ okolností,
které byly nad lidské síly a tedy i nad síly jeho idolu,
TGM. Nikde jsem nevidûl návrh ﬁe‰ení, které by umoÏnilo
ãeskoslovenskému politiku zastavit Hitlera nebo Stalina.
Snad v obou pﬁípadech jsme mohli padnout s vût‰í ctí.
V Mnichovû jsem cítil, Ïe v na‰em národû tûch, kteﬁí byli
ochotni padnout s vût‰í ctí, byla vût‰ina. V únoru na nás
z praÏsk˘ch oken volali: „My nemáme tak horkou
hlavu.“
AÈ tak ãi onak, za to obvinûní ze zrady se památce
prezidenta Bene‰e omlouvám. UÏ i proto, Ïe alespoÀ
dvakrát v národu vyvolal náladu pov˘‰enou nad
individuální sobectví okamÏiku: kdyÏ se vracel domÛ na
konci druhé svûtové války; a kdyÏ svoji pozemskou
pouÈ dokonãil. V obou pﬁípadech co jsme cítili, vyjádﬁil
Jaroslav Seifert: KdyÏ jste jel mostem, kter˘ máme rádi,
v pﬁívalu slávy huãel vody spád. A ﬁeka nelÏe, její ﬁeã je
jiná a je v ní vûrnost zemû odvûká. Tak vítá matka
ztraceného syna, kter˘ se ‰Èastnû vrací z daleka. I
acháty se v kapli rozpr‰ely, já jsem je vidûl, já znám
jejich tﬁpyt. V‰ak slzy ‰tûstí tekoucí v té chvíli, jsou
vzácnûj‰í. To plakal ‰tûstím lid.
A v záﬁí 1948: Mûsíci révy, mûsíci brázd, mûsíci
zamÏené ‰edi, znovu a znovu budem’ si klást otázku
bez odpovûdi…
Josef âermák
***—-
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Zápisky od Pacifiku
(2013 - 12)
Znám˘, se kter˘m si uÏ del‰í ãas vymûÀujeme emaily a názory mi sdûlil, Ïe v
âechách je vypsána hrabalovská soutûÏ u pﬁíleÏitosti uplynutí sto let od autorova
narození (v bﬁeznu pﬁí‰tího roku) a poÏádal mne, zda by m˘m jménem (Ïije v
âechách) nemohl do soutûÏe poslat mojí báseÀ, kterou má, Pábitel neumírá. Tu
jsem napsal asi t˘den poté, co jsem se dozvûdûl o Hrabalovû úmrtí. Zcela
samozﬁejmû potû‰en, ﬁekl jsem, Ïe mojí úãast v té soutûÏi velmi ocením.
Uplynul jiÏ nûjak˘ ãas od doby, kdy jsem naposledy ãetl nûkterou z knih tohoto
pozoruhodného ãeského autora. A tak mne zásilka té básnû do soutûÏe ponoukla
k tomu, abych vzal jednu z jeho kníÏek, otevﬁel jí a ãetl.
Del‰í pﬁestávka v ãetbû kníÏek Bohumila Hrabala mi teì nûjak umocnila
v‰echny ty bájeãné pocity, které jsem vÏdy pﬁi ãetbû Hrabala mûl. Obdiv k jeho
originalitû, imaginaci, humoru, ale ne za kaÏdou cenu. Jak pozoruhodná je
povídka Pﬁátelé z kníÏky Slavnosti snûÏenek! Jak se mi pﬁi její ãetbû svût zmen‰il!
Hrabal pí‰e o dvou pﬁátelích, které osud postihl zmrzaãením, jednoho coby obûÈ
svého motocyklového závodûní, druhého ne‰Èastn˘m pádem se Ïebﬁíku. Vzpomnûl
jsem na jednoho známého ve Winnipegu, kter˘ pﬁi podobném pracovním úraze
dopadl hÛﬁe, neÏ oni dva pﬁátele, zabil se.
Jak citlivû, jak opravdovû napsána je zmínûná povídka! O silné vÛli tûch dvou,
od krize vedoucí k sebevraÏedn˘m my‰lenkám, pﬁekonání krize a ke schopnosti
plnû se tû‰it ze Ïivota, aã stráveného na koleãkové Ïidli! Je to úÏasnû napsané.
Pﬁi ãtení nemohl jsem nevzpomenout na kanadského Rick Hansena, kter˘ po
úraze, upoután na podobnou koleãkovou Ïidli, objel na ní cel˘ svût, stal se
znám˘m a sv˘m poãinem mnoha podobnû postiÏen˘m vzorem a nesmírn˘m
povzbuzením, ba dokonce a nepochybnû, rozhodujícím impulsem k obratu v jejich
osudu.
Nevím, zda existuje autor, kter˘ s podobnou virtuozitou, citem a jazykov˘m
pÛvabem vûnoval se na‰emu kanadskému Rickovi. Nevím o tom nic. Samozﬁejmû,
Ïe o oslavné texty a snad i knihy není nouze, ale mají ten zcela ojedinûl˘
hrabalovsk˘ náboj? Nevím, neãetl jsem...
Ale, kaÏdá z dal‰ích povídek kníÏky Slavnosti snûÏenek opûtovnû mne
pﬁesvûdãila o v˘jimeãnosti Bohumila Hrabala, jehoÏ snad v kaÏdé povídce
rozmanité znalosti o rostlinách, stromech, moudrostech klasikÛ, dovednostech
toho ãi onoho znalce svého oboru, tak silnû pﬁipomínají, alespoÀ mnû, jiného
mistra ãeské literatury - Karla âapka. PoÏitek z ãetby obou autorÛ je sice rÛzn˘,
ale v samé podstatû vlastnû ze stejného zdroje vycházející, z mistrovství slova, z
opravdovosti sdûlení, z pozornosti vûnované nejen svûtoborn˘ch vûcem a
událostem, ale i tûm nejdrobnûj‰ím a nejv‰ednûj‰ím, na které ale je moÏná Ïivot
nejbohat‰í.
***
V prÛbûhu posledních snad dvou let starostovi Velikého Vancouveru, G.
Robertsonovi a jeho kumpánÛm, zachtûlo se proslavení a obdivu u cyklistické
ãasti vancouverského obyvatelstva. Nûkolik hlavnûj‰ích ulic stﬁedu mûsta
pozmûnûno ve prospûch cyklistÛ, automobilistÛm z dosavadních jízdních pruhÛ
bylo znaãnû místa odebráno, s oãekávan˘m následkem vytvoﬁen˘ch zdrÏení v
bûÏném provozu, neboÈ pomûrnû chabá veﬁejná doprava nenutí obãany k v˘mûnû
kola za pohodlné jízdy v autobuse, neﬁku-li v automobilu.
Co se dosud v té vûci zmûnilo, nestaãí. Teì se uvaÏuje o dal‰í a to velmi
kontroverzní úpravû provozu v jisté ãásti mûsta a to bez ohledu na nûjaké
statistické zdÛvodnûní mnoÏstvím nehod cyklistÛ pﬁed zavedením onûch speciálních
pruhÛ jen pro nû.
Tato pánû starostova akce není nikterak levná. Nikoho z hodnostáﬁÛ ale
nenapadlo, pouÏít tûch nemal˘ch nákladÛ na zlep‰ení veﬁejné dopravy, kupﬁ.
pouÏitím men‰ích autobusÛ pro mimo‰piãkov˘ provoz a v‰eobecn˘m zlep‰ením
vancouverské veﬁejné dopravy. Jsem si jist, Ïe by bylo neÏ otázkou ãasu, kdy by
znaãnû poklesla preference obãanÛ tohoto mûsta pouÏívat automobilÛ místo
dobﬁe fungující veﬁejné dopravy.
***
UÏ se mne nûkdy zmocÀuje bezmála nechutenství vyjít si na procházku do okolí,
staãí pár krokÛ kteroukoli ulicí a uÏ procházím kolem v˘kopÛ, kolem mohutn˘ch
strojÛ a ohromn˘ch nákladních vozÛ odváÏejících vybagrovanou zeminu a jin˘ch
pﬁiváÏejících materiál na stavbu ohromného domu na místû men‰ího, na sousední
ulici v délce snad tﬁí set metrÛ minu nejménû tﬁi takové v˘kopy a nebo stavby jiÏ
v procesu rÛstu, muÏi budováním se zab˘vající jsou pﬁeváÏnû Indové, jeden mluví
anglicky, ostatní se jenom usmívají, mnohdy se na stavbû ocitají krátce po pﬁistání
a pomocí krajanské známosti, takováhle promûna ulice má za následek zvy‰ování
majetkov˘ch daní pro ty, kteﬁí jsou zcela spokojeni se sv˘m dosavadním obydlím,
neboÈ ten nov˘ dÛm bude bezmála dvakrát tak vût‰í neÏ ten, na jehoÏ místû je
budován... a nejednou mne napadá, zaã berou hodnostáﬁi a administrátoﬁi na
radnici platy ﬁádovû mezi 100,000 a 200,000 kanadsk˘ch dolarÛ, kdyÏ nikterak
nedbají na spokojenost spoluobãanÛ, kteﬁí si váÏí toho co mají, platí poÏadované
danû, sotva s nad‰ením nad jejich kaÏdoroãním zv˘‰ením, jehoÏ opodstatnûní se
v pravé podstatû a detailech vlastnû zjistit nedá, aã se o to obãas nûjak˘ snaÏiv˘
novináﬁ pokusí, ale je to jakoby notoricky nevûrnou manÏelku chtûl pﬁivést na
cestu ctnosti.
***
Jakoby nûco bylo ve vzduchu, v atmosféﬁe, dozvídám se, Ïe v prÛbûhu snad
necelého mûsíce do‰lo ne v Indii, kde to mnohdy nepﬁekvapí, ale v kanadském
Quebeku, ve Francii, ve ·v˘carsku a naposledy ve ·panûlsku k vlakov˘m

nehodám, ta poslední, dle dostupn˘ch zpráv má na následek 80 lidsk˘ch ÏivotÛ,
nic netu‰ících cestovatelÛ, kteﬁí se svûﬁili do sluÏeb dráhy, jednoho z
nejspolehlivûj‰ích zpÛsobÛ dopravy z místa na místo!
âím vysvûtlit takovou ãetnost v krátké dobû? Náhodû a nebo chabé údrÏbû
Ïelezniãních systémÛ? A dojde v podobné ãetnosti havárií i na dopravu leteckou?
Doufám, Ïe ne. Mám uÏ zakoupenou letenku na cestu do âech na pÛli záﬁí.
***
Je‰tû Ïe, v tûchto dnech, krátce za polovinou ãervence, nastalo tady, ve
Vancouveru a Britské Kolumbii, pûkné poãasí, zatím Ïádné povodnû, vichry a jiná
kalamita - jenom ta nemovitostní. - Nevím zda v‰echno to kladné a pûkné, co tady
vytvoﬁila pﬁíroda, je dostateãn˘m dÛvodem k tomu, co se tu dûje v cenách obydlí,
kon‰elové a hodnostáﬁi jakoby táhli za jeden provaz s realitními agenty, kter˘m
samozﬁejmû vÛbec nevadí, Ïe ceny nemovitostí jsou tady absurdní a Ïivot
znepﬁíjemÀující tûm mnoha mlad˘m, kter˘m nezb˘vá nic jiného, neÏ aby trpûlivû
ãekali na smrt rodiãÛ a nebo ti rodiãové se vydali ze sv˘ch Ïivotních úspor a
vûnovali je na nákup obydlí sv˘m potomkÛm, zatímco my, moje Ïena a já a dal‰í
krajané dorazili jsme do Kanady s kufrem a za velmi málo let bylo nám moÏné
zakoupit obydlí.
Komu je dnes, v této provincii Britské Kolumbie, tohle moÏné?
Znamená to snad, Ïe má pravdu pﬁítel a dopisovatel Satellitu, Ïe Kanada je tou
nejlep‰í zemí svûta? V mnoha ohledech ano, ale absolutnû? Mohla by b˘t, má k
tomu v‰echny pﬁedpoklady, hlavnû nerostné bohatství a snad i dosud svobodu
slova a názoru, jenÏe teorie a praxe mnohdy se li‰í a Kanada je toho znamenit˘m
pﬁíkladem.
Zatím ale povaÏuji za znaãn˘ klad to, Ïe v Kanadû dosud nedochází k nemalé
kalamitû z influxu v˘chod - západ jako v nûkter˘ch evropsk˘ch zemích. MÛÏe to
b˘t ale jen otázka ãasu a toho, jak málo a nebo dost na‰i politici jsou prozíraví a
neignorují v‰echno to, co se stále víc a víc dûje v zemích evropsk˘ch; k tomu, aby
je‰tû vãas prozﬁeli, mají pﬁíleÏitost, a dle mediálních informací, i velmi slu‰né platy
...
Vladimír Cícha - Vancouver
***

ZWIASTUN
o polském evangelickém sboru
v Torontû a jeho faráﬁi rev. Ladislavu Kozákovi
Zwiastun (Ewangelicki), kter˘ letos slaví 150 rokÛ trvání, je oficiální ãasopisem
Evanjelickekej augsburgského vierovyznanie církve v Polsku. Vychází jednou za
ãtrnáct dnÛ. Jeho vydavatelem je Augustana v Bielsko-Biala, ãasopis má tﬁicet stran
a pﬁispûvatele z celého svûta, hlavnû ov‰em z Polska. V posledním ãísle uveﬁejnil
ãlánek o sboru církve v Torontu. Citujeme (v pﬁekladu):
Polsk˘ Evanjelick˘ augsburgského vyznání církevní sbor sv. Jana sídlí v hlavním
mûstû Ontaria, Torontu, a má domov v evangelickém kostele sv. Pavla na ulici 1424
Davenport Road. BohosluÏby se konají kaÏdou ãtvrtou nedûli a o svátcích v 14:00
odpoledne. SlouÏí je pastor slovenské církve, faráﬁ Rev. Ladislav Kozák.
Prvním faráﬁem sboru - úﬁadu se ujal v roce 1959 - byl Ludwik Ruck. Nejdéle
slouÏícími faráﬁi sboru byli: Jan Kalina - 1974-86 (12 rokÛ) a Helmut Pruefer - 19862005 (19 rokÛ); Rev Pruefer se doÏil 92 let. Od roku 2005 je faráﬁem sboru Rev.
Ladislav Kozák.
Zwiastun o nûm napsal: Faráﬁ Ladislav Kozák neodmítl na‰i Ïádost, aby se stal
na‰ím faráﬁem, i kdyÏ polsky nemluvil. Podivujeme se, jak se zdokonalil v na‰í ﬁeãi.
MÛÏeme smûle ﬁíct, Ïe jenom jemu vdûãíme, Ïe máme moÏnost bohosluÏby
vykonávat v na‰í rodné ﬁeãi. Velké uznání. A zcela zaslouÏené. Kolik knûÏí by se v
padesáti letech zavázalo slouÏit bohosluÏby v jazyku, kter˘ neznají?
Kurátorem kostelní rady je Adam Suszka, jeho zástupcem Zofia Lohn, jednatelem
Anna Suszka, ãlenkou pﬁedsednictva a organistkou sboru houslistka Jolanta
Bieniek a ãestn˘m ãlenem kostelní rady Jan Samiec. Zwiastun uvádí, Ïe církevní
funkce vykonávají zvolení ãlenové bezplatnû, coÏ sboru umoÏÀuje pﬁispívat víc na
charitu.
Josef âermák

***

Polský evangelický sbor sv. Jana, který se schází v slovenském
evangelickém kostele sv. Pavla v Torontu
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Jsou to podobnosti ãistû náhodné?
Îe se historie opakuje a Ïe pod sluncem není nic nového je obsahem tohoto ãlánku. Dnes
a dennû sly‰íme jak podniky i jednotlivci jdou bankrot a jaká nespravedlnost svûtem
vládne. Ale o nic lépe na tom nebyli ani na‰i pﬁedkové po tﬁicetileté válce.
V‰e se odehrálo mezi léty 1620 a 1740, kdy dlouhodob˘ váleãn˘ konflikt poznamenal
Ïivot v zemích Koruny âeské. âastá taÏení armád a s nimi spojená drancování a rekvizice
tzn. násilné odvody potravin a potﬁeb pro vojska, tûÏce doléhala na celou zem. Pﬁi tom bylo
úplnû jedno jestli ‰lo o armádu nepﬁátelskou nebo vlastní. Bylo na vÛli a autoritû velitelÛ,
jak dalece pustili uzdu sv˘m ÏoldnéﬁÛm. K tomu v‰emu pﬁistupovali danû neboli bernû,
které mûly zajistit finance pro vydrÏování vojska. Válka znaãnû zabrzdila zahraniãní
obchod a rozru‰ila i domácí trh. Nejisté bylo i cestování, cesty plné lapkÛ, kteﬁí nemûli nic
jiného na práci neÏ pﬁepadávat kupce a pocestné. ZároveÀ poklesla i hodnota penûz. Za
znehodnocení mince v ãesk˘ch zemích neslo vinu uÏ po roce 1622 tzv. finanãní
konsorcium v nûmÏ byli kníÏe Karel z Lichten‰tejna, Albrecht z Vald‰tejna, bankéﬁ Jan de
Witte a Ïidovsk˘ kupec Ba‰evi. âinnost konsorcia, raÏba „dlouhé mince“ s mal˘m
obsahem drahého kovu, skonãila roku 1623 státním bankrotem neboli kaladou.
Kalada umoÏnila velkou koncentraci majetku v rukou nejvût‰ích koﬁistníkÛ (Vald‰tejna,
Lichten‰tejna a dal‰ích.), zejména ve spojení se zábory rozsáhl˘ch panství po první vlnû
pobûlohorsk˘ch konfiskací, tj. z b˘val˘ch majetkÛ nekatolick˘ch emigrantÛ a potrestan˘ch
domácích jinovûrcÛ.
Jan Daãick˘ z Heslova napsal: „A ti toho uÏili, kteﬁíÏ tou mincí nabytou a lehkou dluhy své
platili a statkÛ nakoupili. Skrze kterouÏto minci ta pﬁehrozná drahota rozmáhati se
nepﬁestávala…“ Následovala dal‰í etapa konfiskací po sasském vpádu v letech 1631-32,
ale hlavnû po zavraÏdûní Albrechta Vald‰tejna, kdy se o jeho území podûlili pﬁedev‰ím
jeho protivníci a vrahové. O své statky pﬁi‰li i Vald‰tejnovi dÛvûrnící jako Trãkové a Kin‰tí
pÛvodním jménem VchyÀ‰tí.
Nûkteré v˘znamné ãeské rody vymﬁeli kolem roku 1620, jiné postihly exekuce a do zemû
nastal pﬁiliv cizincÛ. Inkolát - tak zvané „obyvatelské právo v zemi“ udílel nyní v˘luãnû
panovník, kter˘ tak mohl odmûÀovat své vûrné. V âechách se v˘znamného postavení
domohli tímto zpÛsobem napﬁ. Eggenbergové, Buquoyové, Gallasové, Piccollominiové a
jiní. Po tﬁicetileté válce cizinci drÏeli v âechách témûﬁ polovinu svobodn˘ch statkÛ.
Také mûsta oproti stavu pﬁed rokem 1618 znaãnû upadla. Jednak utrpûla váleãn˘m
po‰kozením, jednak byla postiÏena ztrátou politick˘ch pozic zejména po vydání
Obnoveného zﬁízení zemského a byla i zatíÏena zvlá‰tními danûmi. Kromû zniãení
nemovitostí do‰lo v ãesk˘ch zemích i k velkému úbytku movitého majetku zpÛsobeného
v˘vozem cenností bohat˘mi exulanty i pÛsobením cizích armád.
V dÛsledku emigrace, váleãn˘ch útrap, ‰patné v˘Ïivy a lokálních hladomorÛ nastal
v˘razn˘ populaãní úbytek obyvatelstva v zemích Koruny ãeské. V âechách, kde pﬁed
válkou Ïilo asi 1700 000 lidí, bylo kolem poloviny 17. století zhruba 950 000 osob, na
Moravû z pÛvodních 900 000 zÛstalo 600 000 obyvatel. Jsou to poãty spí‰ orientaãní,
protoÏe pﬁesné statistické údaje z tûchto dob neexistují.
Samozﬁejmû byl zde i úpadek morální. Rozmáhalo se lupiãství, zbûhlí vojáci (marodéﬁi)
a agresívní tlupy ÏebrákÛ pÛsobily svému okolí mnoho nesnází.
Bez mravních ‰kod se ãasto neobe‰el ani náboÏensk˘ obrat, uvolnily se i vztahy mezi
vrchností a poddan˘mi, kteﬁí vypovídali poslu‰nost.
Po vestfálském míru a ãásteãném uklidnûní mezinárodní a vnitﬁní situace bylo tﬁeba
pﬁistoupit k pﬁekonání ekonomického poklesu. Jen stabilizace Ïivota ve mûstech i na
venkovû mohla zajistit klidné prostﬁedí, ve kterém by se daﬁilo v˘robû a vzkvétal by
obchod. Pﬁíznivûj‰í Ïivotní podmínky mûly postupn˘ vliv také na povlovn˘ kvantitativní rÛst
populace. Je nemoÏné si zkou‰et pﬁedstavit, Ïe by oÏivení v˘roby bylo moÏno dosáhnout
donucovacími prostﬁedky. Mnohem vût‰ího efektu se dosahovalo pozitivními metodami a
aplikací moderních (ve své dobû) teoretick˘ch postupÛ.
V druhé polovinû 17. století vyrostla i v zemích habsburské monarchie nová generace
ekonomick˘ch myslitelÛ. Mezi tûmito hospodáﬁsk˘mi teoretiky je tﬁeba vzpomenout
brnûnského mû‰Èana Pavla Hynka Morgenthalera a advokáta F.·. Malivského, kteﬁí
zaãali propagovat zásady merkantilismu. Merkantilismus byl ekonomick˘ smûr vznikl˘ na
západû Evropy, prohla‰ující za základní zdroj bohatství obchodní ãinnost. Teorii
merkantilismu rozvinul v podmínkách stﬁedoevropského soustátí pﬁedev‰ím vídeÀsk˘
ekonom Filip Wilhelm Hornigk. DoloÏil, Ïe je tﬁeba podpoﬁit co nejvût‰í sobûstaãnost státu
ve v˘robû a sníÏit tak závislost na cizinû. Doporuãoval nevyváÏet suroviny, ale zpracovávat
je v domácích podnicích, radil do v˘roby zapojit i nezamûstnanou chudinu a tak zamezit
moÏn˘m sociálním konfliktÛm.
Merkantilisté v˘raznû preferovali roli státu, jehoÏ hospodáﬁská moc je závislá na
zásobách drah˘ch kovÛ v podobû aktivního obûÏiva. Tak byla dominantní úloha státu
potvrzena a zdÛvodnûna i z hlediska ekonomického. Merkantilistická teorie byla v plném
souladu s pﬁedstavami o v˘znamu státu v rovinû správní a politické podle poÏadavkÛ
absolutistického centralismu.
Také vidíte podobnost minulosti s pﬁítomností? Nedávno nás zastihla pﬁekvapivá zvûst
o moÏném bankrotu v Detroitu. KdyÏ se ãlovûk zamyslí nad situacemi dﬁíve a dnes je tu
velká podobnost i kdyÏ dnes je ve hﬁe moÏná více aspektÛ. Pﬁi trochu nestranném pohledu
se nemohu zbavit pocitu, Ïe jak ﬁíká Shakespeare „je nûco shnilého v tom státû Dánském“
vlastnû v celém svûtû. V první ﬁadû pﬁímo geometrickou ﬁadou roste poãet lidí hlavnû na
vysok˘ch postech, kteﬁí zcela bezosty‰nû a veﬁejnû ukradnou co jim nepatﬁí. Novodobé
‰lechte chybí sice rodové ‰lechtické tituly, ale vÛbec si nezadá, pokud jde o krádeÏe s
nenasytnou ‰lechtou Ïijící nûkolik set let pﬁed námi. Co se mi dále nelíbí je pozice dne‰ních
Unií, které se zdají b˘t v‰emocné a jako mafie hladce zasahuji a manipulují vládními kruhy.
Nabízí se otázka proã pracovnicí podnikÛ spadajících pod vládu potﬁebují Unie? Proã
potﬁebují Unie hasiãi, policajti, uãitelé, lékaﬁi, popeláﬁi a ﬁada dal‰ích i poskokÛ, kteﬁí jsou
podle starého ãeského rãení pod penzí? UÏ sám fakt, Ïe pracují pro vládu v jakémkoli
úseku jim zaji‰Èuje privilegované postavení se v‰emi dostupn˘mi beneficemi, na které
velká vût‰ina jejich spoluobãanÛ nemá vÛbec ‰anci. Naopak k dovr‰ení své hlouposti ta
ménû ‰Èastná vût‰ina tuto privilegovanou men‰inu je‰tû podporuje pﬁi rÛzn˘ch stávkách
a manifestacích pr˘ za jejich „oprávnûné poÏadavky“. Jak k tomu pﬁijde nûkdo, kdo
skuteãnû dﬁe cel˘ Ïivot pro nûjakou soukromou firmu, (protoÏe nebyl tak ‰Èastn˘ nebo
nemûl správné známé, aby se dostal do vládních sluÏeb), která nenabízí benefity, ale
dotyãn˘ je rád, Ïe má práci a nemusí b˘t na podpoﬁe, oproti nûkomu, kdo se tﬁeba cel˘ den
jen opírá o ko‰tû a nûkdy i trochu zamete za 20 i daleko více dolarÛ za hodinu, nebo oproti

tomu, kdo má z ostudy kabát a neÏ by zkou‰el sehnat práci, radûji je na podpoﬁe, jejíÏ
finanãní efekt je nûkdy daleko vût‰í neÏ mzda poctivého ãlovûka. (Je to otázka hrdostí nezáviset a neparazitovat na druh˘ch). Pokud jde o ten bankrot, nabízí se my‰lenka, jak
dlouho to potrvá a do stejné situace se dostane i Toronto? Ne Ïe bych to tomu mûstu pﬁála.
Nemalou mûrou k tomu pﬁispívají uÏ dnes nenasytné unie, TTC a pûkná ﬁádka
zkorumpovan˘ch politikÛ, kter˘m i pﬁesto, Ïe o nich víme jací jsou, nepﬁestáváme
dÛvûﬁovat a znovu a znovu je volíme do pozic vyloÏen˘ch zlatem. Unie pﬁispívají nejvût‰í
mûrou k finanãnímu vyãerpávání státu. Jejich poÏadavky neustále rostou, je jim úplnû
jedno jestli stát má peníze, aby jim vyhovûl. Dal‰í dobrák, kter˘ usilovnû uvaÏuje jak
odpomoci mûstu od penûz, které mûsto nemá, je TTC. Nenasytná stvÛra, která si vÏdycky
najde dÛvod proã potﬁebuje více penûz. Pochopitelnû zase pod zá‰titou Unií. V‰eobecné
motto: „V‰echno se dûje jen pro dobro zamûstnancÛ a hlavnû cestujících“. To samé je se
‰kolstvím, kde uãitelé tak milují své Ïáky, Ïe ve jménu jejich lep‰í vzdûlanosti a podmínek
ve ‰kolách jdou do stávek za zv˘‰ení sv˘ch platÛ, za více volna a benefitÛ pro uãitele atd.
Je to jedna obrovská ostuda. KdyÏ vzpomenu na svá léta ve ‰kolách, s láskou vzpomínám
na své uãitele a profesory, pro které uãitelování nebyl JOB, ale poslání, kterému byli
oddáni. Nebylo by bez zajímavosti se dozvûdût kolik penûz v‰em tûm, kteﬁí jsou na
vysok˘ch postech v tûchto klíãov˘ch oblastech a jsou tak nezbytní a dÛleÏití, pﬁib˘vá roãnû
na konta. Je snadné si uvûdomit proã nejen Unie ale i „big shots“ v TTC a dal‰ích oblastech
neustále potﬁebují více penûz pro své chránûnce. âím víc pro nû vydobudou od vlády tím
vût‰í dávky pﬁijdou i do kapes tûchto snaÏiv˘ch chytrákÛ. Není to nic nového. Zrovna tak
jako to bylo v komunismu i tady je víc neÏ pﬁehr‰le nic nedûlaãÛ, kteﬁí jsou v˘znaãní jen
tím, Ïe umí dobﬁe mluvit a vym˘vat mozky lidem, kteﬁí jsou líní myslet nebo jejich vzdûlání
je tak nízké, Ïe je ani nenapadne pﬁem˘‰let a bezmy‰lenkovitû udûlají to, co se jim chytﬁe
ﬁekne.
My v‰ichni bychom si mûli uvûdomit, Ïe na vysokou Ïivotní úroveÀ v‰ech tûch, které
zmiÀuji shora, doplácíme my ostatní. Vláda ani její pracovníci nic neprodukují a tak, aby
se upokojila unie a jejich neustále rostoucí nároky, musí pouÏit na‰e peníze - danû. KdyÏ
uÏ se musí peníze nûkam podít, proã je radûji nepﬁidat jako jeden pﬁíklad tﬁeba penzistÛm,
lidem kteﬁí pro Kanadu pracovali léta a odmûna? - dne‰ní prÛmûrná penze je darebnû
nízká, v nûkter˘ch pﬁípadech dokonce na pokraji chudoby, proti které se neustále mluví.
Nehledû na to, Ïe nebyla moÏnost dﬁíve získat zamûstnání POD PENZÍ, málokdo má v
penzi moÏnost dostat neﬁku zadarmo, ale ani levnûji specielní lékaﬁskou péãi. Mluvím o
zubaﬁích, oãních a vÛbec specielních lékaﬁích o péãi, kterou ve stáﬁí lidé potﬁebují víc neÏ
v mládí.
Je tedy skuteãnû vidût Ïe nic nového pod sluncem a Ïe historie se neustále opakuje. Pﬁi
tro‰e pﬁedstavivosti mÛÏeme vidût aÏ nepﬁíjemnou a varující podobnost.
Stanya Bay - Elliot Lake 30.7.2013
***
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Dobr˘ den, paní Naìo - „XIN CHÁO“, paní Naìo
Patﬁím mezi ty, kteﬁí sem tam po‰lou do redakce Satellite
nûjaké povídání a také co tyhle noviny pravidelnû ãtou. V
letním ãísle se mi mimo jiné zalíbilo povídání o Vietnamu od
paní Nadi Humlové.
Mám také nûjaké své zku‰enosti s ãesk˘m vietnamsk˘m
Ïitím a tak mi napadlo, Ïe to do redakce po‰lu. Pﬁedem
podot˘kám, Ïe jsem nikdy nebyla ve Vietnamu a Ïe tedy
budu vycházet jen a jen z postﬁehÛ v âesku. V âechách je
kolem 60 - 70 tisíc VietnamcÛ, z nichÏ v‰ak pouze slab˘ch

tisíc má na‰e obãanství. Zájem získat obãanství poslední
dobou klesá, neboÈ podmínky pro jeho získání nejsou
nikterak jednoduché - pût rokÛ trvalého pobytu, ãist˘ trestní
rejstﬁík, placení v‰ech daní, sociálního a zdravotního
poji‰tûní, prokazatelná znalost ãe‰tiny a ve svém závûru
pouze jedno obãanství. Teì by se situace mohla asi zmûnit,
neboÈ 3. ãervence 2013 snûmovna pﬁijala Vietnamce jako
oficiální národnostní men‰inu.
Vietnamci pﬁi‰li do na‰í zemû koncem ‰edesát˘ch rokÛ z

velmi tehdy zaostalé a chudé zemû. Zaãali ve velkém poãtu
pracovat v na‰ich továrnách, kde se o pﬁíli‰ kvalifikovanou
práci nejednalo. Brzy po revoluci pak zaãali podnikat s
nabídkou levného a ne moc kvalitního zboÏí pﬁedev‰ím ve
stáncích pozdûji pospojovan˘ch do trÏi‰È. Zaãali se vûnovat
ve velkém prodeji ovoce a zeleniny. Toto byl téÏ okamÏik,
kdy je na‰i lidé zaãali spojovat s provozováním trÏi‰È a tento
punc mají dodnes. ¤ekla bych, Ïe jsou velice pracovití,
skromní a Ïe díky jejich podnikavosti zachránili mnohé
men‰í obce tím, Ïe si zde otevﬁeli krámky s potravinami a
dal‰ím základním zboÏím, pﬁiãemÏ své sluÏby nabízejí od
nevidím do nevidím. Nejvût‰í trÏnici otevﬁeli hned po revoluci
za pomoci pﬁedstavitelÛ obce PotÛãky na hraniãním
pﬁechodu s Nûmeckem v Kru‰n˘ch horách. Byla jsem se
tam podívat nûkolikrát a nikde jinde jsem nûco tak mohutného
nevidûla a nemyslím si to jen já. Nájem, kter˘ plynul do
rozpoãtu obce, umoÏnil její investiãní rozvoj v obrovské
míﬁe vãetnû nového SKI areálu, bazénu, rekonstruovan˘ch
domÛ a celé infrastruktury. PotÛãky ve své dobû byly
pojmem. TrÏnice je tam dosud, ale její boom vy‰eptal a
obec jiÏ nûkolikrát sníÏila její celkov˘ nájem.
NejdÛleÏitûj‰ím je pro nû stále jejich rodina a tou se rozumí
celé jejich rozvûtvené pﬁíbuzenstvo. Z onûch 70 tisíc je jen
nepatrné mnoÏství tûch, kteﬁí si myslí, Ïe se uÏ do Vietnamu
nevrátí. Patriotismus mají hodnû pod kÛÏí. V‰echny jejich
zdej‰í zaãátky jsou velmi sloÏité, pﬁijíÏdûjí a pracují, aby
splatili dluh sv˘m pﬁíbuzn˘m, kteﬁí jim umoÏnili k nám
vycestovat, dal‰í ãást v˘dûlkÛ trvale pouÏívají k vylep‰ení
Ïivota rodiny doma ve Vietnamu a z úplného zbytku skromnû
Ïijí. Jednou za dva aÏ tﬁi roky - ti ‰Èastnûj‰í - u‰etﬁí na cestu
domÛ. Stále vûﬁí své komunitû víc, neÏ na‰emu státu a jeho
úﬁadÛm a vyhlá‰kám. Ho - ãi - min je pro nû vût‰inou poﬁád
Bohem. Jazyková bariera u fyzicky pracujících trvá a
zabraÀuje vût‰ímu vzájemnému porozumûní. Myslím si, Ïe
valná vût‰ina na‰ich lidí se k nim nechová ‰patnû.
Samozﬁejmû, Ïe jsou urãité vûci, které se mi nelíbí, tﬁeba to,
Ïe na‰i lidé mají tendenci VietnamcÛm tykat - ti to dobﬁe
vnímají a není jim to pﬁíjemné. V men‰ích obcích, kde se lidé
dobﬁe vzájemnû znají, jim ná‰ ãlovûk dává svá ãeská
jména, takÏe jsou zde Pepíci, Anky a dal‰í - dÛvodem je
obtíÏné zapamatování a vyslovování jejich skuteãn˘ch jmen
- to se jim pr˘ téÏ moc nelíbí, ale nestûÏují si. Vietnamci si
vlastnû nestûÏují skoro nikdy na nic. Vidí v nás jakési
nafoukance a nezdvoﬁáky, coÏ se mi jeví jako nesmysl a
myslím si, Ïe tento jejich pocit je dán na‰ím odli‰n˘m
evropsk˘m my‰lením. Jsme pr˘ pro nû pﬁíli‰ hluãní. Mnû
zase není pﬁíjemné, Ïe témûﬁ kaÏd˘ jejich prodavaã je
vyzbrojen naslouchátky v u‰ích a vûnuje se své hudbû a
ménû zákazníkovi, stejné je to s jejich zálibou v mobilním
telefonování. Pokukování po snadnûj‰ím získání penûz je
obdobné jako pokukování urãit˘ch ãesk˘ch sociálních vrstev
po témÏe. Samozﬁejmû, Ïe jejich pûstírny, prodávání drog
a pa‰ovaného zboÏí je více neÏ váÏn˘m problémem a kazí
jim to jinak dobrou reputaci. KaÏdopádnû by se toto nemûlo
pau‰alizovat na nû jako na celek, ale sklon v âesku k tomu
je.
Zcela jiní jsou ti, kteﬁí se zde buì uÏ narodili anebo tady
zaãali chodit do ãesk˘ch ‰kol, mateﬁské ‰kolky z toho
nevyjímaje. Mluví uÏ zásadnû jen ãesky. Ve ‰kole jsou
snaÏiví a v Ïádném pﬁípadû nepatﬁí mezi slab‰í Ïáky a
studenty. Spoleãnû se sv˘mi ãesk˘mi spoluÏáky plnû holdují
na‰í kultuﬁe a celkov˘m zvykÛm. Jsou si moc dobﬁe vûdomi
toho, Ïe dobﬁe vystudovaná ‰kola jim otevﬁe dveﬁe do
lep‰ího Ïivota, neÏ jsou trÏnice a tak se snaÏí. Stejn˘ názor
mají jejich rodiãe. Témûﬁ nikdo z nich uÏ nezná Vietnam,
jejich kulturu, zvyky. Tito lidé se do znaãné míry své
komunitû jiÏ odcizili a nevyhledávají ji. Nic jim uÏ neﬁíká. Ti,
co uÏ zde dostudovali se pohybují na jiném spoleãenském
a Ïivotním standardu. Jsou mezi nimi lékaﬁi, umûlci,
poãítaãoví experti, ekonomové a dal‰í. Na moderátorské
místo v televizi Prima se teì chystá Monika Leová,
Vietnamka a také âeská Miss Earth 2013.
A aby tohle moje psaní nezaãalo dûlat nûjak˘ pouãující
dojem, tak na závûr skuteãnou událost. V âechách není
Ïádn˘m tajemstvím, Ïe urãitá vrstva zejména hodnû mlad˘ch
lidí vkládá do svého mluveného slova neuvûﬁitelnû ãasto
slovo „vole“ - vÛbec tím není my‰lená Ïádná uráÏka, je to jen
tak jak pí‰u. TakÏe vypráví-li jeden mladík jinému historku,
mÛÏe to vyznívat takto: …“a pﬁi‰el jsem tam pozdû, vole, a
ona tam uÏ stála, vole, ale s jin˘m, vole.“ A takhle to
pokraãuje dál a dál. A teì ta skuteãnost. V dusném odpoledni
sedí na zídce pﬁed pﬁíbramsk˘m krámkem se zeleninou dva
vietnam‰tí mladíci, vesele se smûjou a poﬁád nûco ve své
mateﬁ‰tinû melou. A najednou sly‰ím „vole“ a za malou
chvilku opût „vole“ - no moÏná, Ïe to bylo je‰tû ãastûj‰í neÏ
u mladíkÛ ãesk˘ch. Tak nevím, nevím, proã se u nás mluví
o jazykové bariéﬁe a obtíÏné asimilaci.
Jana Fafejtová - Praha
***
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âeské a Slovenské sdruÏení v Kanadû:
V˘mûna stráÏí
O kongresu âSSK ve Vancouveru ve dnech 7.-9. ãervna 2013 napsala struãnou, ale
elegantnû vyãerpávající zprávu Barunka Sherriffová. Jediné, co mohu z dálky dodat, je
podûkování za práci nûkolika ãlenÛm, s nimiÏ jsem mûl ãest se pracovnû setkat a o nichÏ je
v Barunãinû zprávû zmínka.
Milo‰ ·uchma (mûli jsme ãasto opaãné názory, ale oba jsme to pﬁeÏili) zastával úﬁad
pﬁedsedy celo-kanadské organizace sdruÏení rekordních 16 let. Na‰el jsem si o nûm záznam
v kníÏce It All Began With Prince Rupert a dovolím si ãást záznamu ocitovat v ãeském
pﬁekladu:
V roce 1968, ãtyﬁi dny pﬁed Sovûty organizovanou invazí, ...Milo‰ ·uchma a jeho Ïena
vycestovali z âeskoslovenska na dovolenou na Západ. ·uchma v té dobû zastával dÛleÏit˘
úﬁad v poãítaãovém oddûlení âeskoslovensk˘ch aerolinií. Souãasnû byl ãlenem v˘konného
v˘boru disidentské organizace KAN. Pochopitelnû, z dovolené se nevrátil. Místo návratu on
i jeho Ïena emigrovali do Kanady, kde ·uchma nastoupil v poãítaãovém oddûlení Federální
vlády. Vedle funkce pﬁedsedy ottawské odboãky sdruÏení, byl (v dobû vydání kníÏky) zvolen
ãtyﬁikrát presidentem národní organizace. V roce 1979 se stal jedním ze zakladatelÛ exilové
publikace Západ, jehoÏ se stal ‰éfredaktorem, pozici, jiÏ zastával i po spojení Západu se
‰v˘carskou publikací Reportér pod jménem Polygon.
Milo‰ ·uchma udûlal poﬁádn˘ kus práce. VÏdycky jsem si myslel, Ïe sv˘ch mimoﬁádn˘ch
vûdomostí o ãeském i slovenském politickém Ïivotû by b˘val mohl plnûji vyuÏít - po roce 1989
- ve své rodné zemi.
Mí‰a Fuchsová, dlouholetá pracovnice na montrealské - i celo-kanadské roli dûdiãné (chtûl
jsem napsat ‘vyorala hlubokou brázdu’, ale k orání se mi její zjev nûjak nehodí) je znamenitû
kvalifikovaná pro funkci pﬁedsedkynû sdruÏení, i proto, Ïe Montreal hrál tak v˘znamnou roli
pﬁi jeho zrodu. I o Mí‰e si dovolím ocitovat (v pﬁekladu) záznam ze zmínûné kníÏky: Jin˘
obûtav˘ president, Alena Vald‰t˘nová, organizovala - spolu s vynikající jednatelkou odboãky,
Mí‰ou Fuchsovou - pﬁí‰tí Kongres na McGill Universitû v Montrealu v roce 1999. V
pﬁedcházejícím roce byly obû mimoﬁádnû aktivní v obnovû dûtského tábora na Host˘nû, pﬁi
zkou‰kách tradiãních tancÛ, vyuãovan˘ch Yvonne Lavalovou a pozdûji V. VoÀkou a paní
VoÀkovou; a pﬁi organizování vánoãního koncertu ve spolupráci s konzulátem âeské
republiky. RovnûÏ pﬁipravily veãeﬁi s velvyslancem âeské republiky, Vladimírem Kotzym.
Jejich zpráva na rok 2000 zdÛraznila dÛleÏitost koordinace - odboãkou - ãinnosti v‰ech
skupin a organizací v Montrealu - v˘roãního Bazaru, sokolsk˘ch tancÛ, pﬁedná‰ek v
Komenského institutu, Mikulá‰ské zábavy, nebo podnikÛ na âeském konzulátû v Montrealu.
I o Milo‰ovi Zachovi se v té kníÏce doãtete: âlenství vancouverské odboãky se bûhem let
mnoho nezmûnilo. V roce 1984 mûla 130 ãlenÛ. âinnost odboãky, jak ve své zprávû uvedl
jednatel odboãky, Milo‰ Zach, spoãívala hlavnû pomoci uprchlíkÛm, organizování pﬁedná‰ek,
koncertÛ. Mikulá‰ské zábavy pro dûti a vydávání ‘Zpravodaje’, ãasopisu odboãky. Zvlá‰È
v˘znamn˘ byl rok 1997, kdy povodnû zle po‰kodily âeskoslovensko, vancouverská odboãka
adoptovala vesnici Troubky a vybrala témûﬁ dvacet tisíc dolarÛ. V roce 1998, president
odboãky Milo‰ Zach ve své zprávû uvedl, Ïe ãlenové odboãky se zúãastnili práce na
Evropském dnu, v práci redakãní rady ‘Zpravodaje’, v organizaci veãeﬁe pro odcházejícího
velvyslance Stanislava Ch˘lka a nastupujícího velvyslance Vladimíra Kotzyho, v organizaci
a instalaci cestovní v˘stavy ãesk˘ch hradÛ a zámkÛ. Odboãka rovnûÏ vybrala nûkolik tisíc
dolarÛ pro pomoc postiÏen˘ch povodnûmi v létû 2002… Zach je rovnûÏ dobr˘ spisovatel a
jako takov˘ v˘znamnû pﬁispûl k úrovni ‘Zpravodaje’.”
Rád se pﬁipojuji ke gratulantÛm v‰em vyznamenan˘m Masarykovou cenou âSSK.
Josef âermák
***

OpoÏdûné rozlouãení
s Karlem Da‰kem
Bydleli jsme oba (já tam dosud bydlím) v torontské ãtvrti Parkdale, ve které se hlavnû kolem ulice Queen Street - od tﬁicát˘ch let minulého století ãasto usazovali
pﬁistûhovalci ze stﬁední a v˘chodní Evropy. Na krátké uliãce, Cowan Avenue, pár
krokÛ jiÏnû od Queen Street, bylo pûknou ﬁádku let sídlo Masarykova ústavu, na
Queen Street vycházely krajanské noviny, bylo tam - aÏ do nedávna - znamenité
ãeské uzenáﬁství a pekárna Prague Deli, které vedli manÏelé Královi.
První vût‰í ulice jiÏnû od Queen Street nese jiné vzne‰ené královské pﬁízvisko: King
Street. A na King Street a na Roncesvelles jsem se poslední dvû desetiletí obãas
potkal s junácky vypadajícím Karlem Da‰kem. Pan Da‰ek obyãejnû nesl kytku,
kterou vezl na hrob své Ïeny. âasem jsem se dozvûdûl, Ïe svou Ïenu miloval stejnû
krásnou, aÏ za hrob trvající láskou, jako legionáﬁ druhé svûtovû války, Franti‰ek
Tesaﬁ, kter˘ své budoucí Ïenû (tehdy ji neznal) psal milostné dopisy z Nigerie. Pak
jsem se dozvûdûl, Ïe Karel Da‰ek trávil ãást roku na Floridû a zajíÏdûl i do âech.
A také, Ïe moc rád vaﬁil a Ïe vaﬁil v˘bornû. A Ïe mu dûlalo velké potû‰ení vaﬁit
(hlavnû knedlíky) pro na‰i spoleãnou lékaﬁku, Dr. Danielu Balounovou, která se o
nûj starala - ponûvadÏ byl sám - skoro jako dcera. Dr. Balounová a její pﬁítelkynû
(mezi nimi hereãka a reÏisérka Jana Fabiánová) mu obãas udûlaly party, na kterou
si sám navaﬁil (nikdo to neumûl tak dobﬁe jako on).
Naposled jsme se potkali nûkdy v lednu nebo zaãátkem února. ¤íkal, Ïe jde k Dr.
Balounové, Ïe mu nechutná jíst. Pak jsem ho nûkolik mûsícÛ nevidûl. Nûkdy pﬁed
dvûma t˘dny jsem se dozvûdûl, Ïe Karel Da‰ek, vrstevník âeskoslovenské republiky
(narodil se ve stejném roce) 20. února ve vûku 95 zemﬁel.
âest jeho památce!
Josef âermák
***

Collected for
Monument Victims of Communism
Up to 31. July 2013
Edward & Miloslava Brabec, Zdenûk Fi‰era, Milan Schiller, Stan & Eva Schiller,
Tatiana Slivitzky, CSAC Vancouver.
Total: $745
***

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!
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Poháry

Fotbalové léto

Liga mistrÛ

Gambrinus liga
Aãkoliv není za námi ani polovina srpna
ãe‰tí fotbalisté mají za sebou jiÏ ãtyﬁi
ligová kola. Podle oãekávání jsou na ãele
PlzeÀ a Sparta. Pﬁesto v‰ak oba t˘my
mûly ve ãtvrtém kole namále, protoÏe
PlzeÀ vyhrála jen 1:0 v Brnû nad Znojmem
brankou Daridy. Je‰tû hÛﬁe na tom byla
Sparta, která prohrávala s vr‰ovick˘mi
Bohemians od 10. minuty 0:1. Tento stav
trval aÏ do 69. minuty, kdy Bednáﬁ
vyrovnal a o devût minut pozdûji Lafata
rozhodl o vítûzství Sparty. V druhém
praÏském malém derby zvítûzila Slavia
na Julisce nad Duklou, kdyÏ jedinou
branku vstﬁelil po krásné pﬁihrávce
Nitranského Karol Kisel. Liberec, kter˘
mûl nároãn˘ zaãátek sezóny, prohrál
pouze jednou a ve 4. kole zdolal tûsnû
JIhlavu 1:0. Zdálo se, Ïe letos zaãne lépe
Ostrava, ale utrpûla v pondûlní dohrávce
doma debakl s Jabloncem 0:4. Zatím je
vyrovnan˘ stﬁed tabulky. ·est muÏstev
má po ãtyﬁech bodech a dal‰í tﬁi po tﬁech.
***

Zatím nejdramatiãtûj‰í byl odvetn˘ zápas
Plznû v Sarajevu v 2. pﬁedkole této
soutûÏe. PlzeÀ hrála sedmdesát minut o
deseti hráãích, vedla sice brankami
Wágnera a PetrÏely, ale Jamak v poslední
minutû prvního poloãasu sníÏil na 1:2. V
druhém poloãase domácí útoãili, ale PlzeÀ
nakonec postoupila celkov˘m skórem
6:4. V 3. kole mûl ãesk˘ mistr relativnû
slab‰ího soupeﬁe estonsk˘ Kalju a po
vítûzství venku 4:0, vyhrál i doma 6:2.
Dal‰ím soupeﬁem Plznû bude slovinsk˘
Maribor. První utkání se hraje 20. srpna v
Plzni. Odveta ve Slovinsku bude o t˘den
pozdûji. Slovensk˘ mistr Slovan
Bratislava porazil v 2. pﬁedkole bulharsk˘
Ludogorets 2:1, ale v odvetû prohrál 0:3
a z dal‰ích bojÛ je vyﬁazen.
***

Evropská liga

Nedaﬁilo se slovensk˘m oddílÛm. Trenãín
nejprve prohrál doma s Astrou 1:3 a v odvetû
v Bukure‰ti pouze remízoval 2:2. Îilina po
prohﬁe v Rijece 1:2, hrála doma rovnûÏ
nerozhodnû 1:1. Senica sice v 2. kole uhrála
slibn˘ v˘sledek 2:2 v Podgorici, ale prohrála
Tabulka
doma v odvetû 0:1. TakÏe Slovensko jiÏ
1. PlzeÀ
4 4 0 0 14:2
12
nemá v evropsk˘ch soutûÏích Ïádného
2. Sparta
4 4 0 0 11:4
12
zástupce.
3. Liberec
4 3 0 1 5:6
9
4. Teplice
4 2 2 0 7:5
8
Nedaﬁilo se rovnûÏ Spartû, která vypadla jiÏ
5. Boleslav
4 2 1 1 8:3
7
v druhém pﬁedkole se ‰védsk˘m Häcken po
6. Jablonec
4 2 1 1 7:3
7
remíze 2:2 v Praze a prohﬁe 0:1 v Göteborgu.
7. Dukla
4 1 1 2 6:4
4
Liberec mûl ve 2. kole práci s loty‰sk˘m
8. Brno
4 1 1 2 7:6
4
Skontem. Nejprve prohrál v Rize 1:2, ale
9. Slavia
4 1 1 2 5:6
4
doma ‰Èastnû zvítûzil 1:0. Podstatnû si vedl
10. Pﬁíbram
4 1 1 2 5:8
4
11. Olomouc
4 1 1 2 6:10
4
lépe ve 3. pﬁedkole, kdy zdolal doma Curych
12. Ostrava
4 1 1 2 3:10
4
2:1 a stejn˘m v˘sledkem vyhrál i ve
13. Jihlava
4 1 0 3 6:7
3
·v˘carsku. Stejnû dobﬁe si vedl i Jablonec,
14. Slovácko
4 1 0 3 5:8
3
kdyÏ nejprve porazil norsk˘ Strömsgodset
15. Bohemians 4 1 0 3 4:12
3
2:1 a v Drammenu pak zvítûzil dokonce 3:1.
16. Znojmo
4 0 2 2 1:6
2
Jablonec má za soupeﬁe ‰panûlsk˘ Real
Betis. Liberec hraje první utkání v italském
Slovenská liga CorgoÀ Udinese.
Na Slovensku mají za sebou jiÏ pût kol.
***

RuÏomberok odehrál vût‰inu zápasu s
Trnavou v poãetní nev˘hodû, pﬁesto duel
zvládl a vyhrál 3:2. Odmûnou mu je posun
do ãela tabulky. Rychle vystﬁídat ho mohla
Senica, která ov‰em jenom remizovala v
Myjavû 2:2. Trenãín rozdrtil Dunajskou
Stredu 6:0, Slovan si odvezl body z Ko‰ic
za vítûzství 1:0 a blázniv˘ zápas byl k
vidûní v Îilinû, kter˘ se skonãil mezi
Îilinou a Nitrou 4:4, aãkoliv hosté vedli jiÏ
3:1 a dokonce devût minut pﬁed koncem
4:2.
Tabulka
1. RuÏomberok
2. Senica
3. Trenãín
4. Îilina
5. Bystrica
6. Slovan
7. Ko‰ice
8. Myjava
9. Trnava
10. Moravce
11. Nitra
12. Streda

5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5

3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
0
0

2
1
0
3
2
1
1
1
1
1
2
1

0 13:9
0 11:4
2 16:7
0 13:10
1 9:5
1 9:5
2 6:4
2 9:13
3 7:12
3 3:8
3 9:16
4 1:13

11
10
9
9
8
7
7
7
4
4
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

Maslák psal v Moskvû
historii
âesk˘ sprinter pát˘ na svûtû? Donedávna
nepﬁedstavitelná záleÏitost. JenÏe
dvaadvacetilet˘ rodák z Havíﬁova Pavel
Maslák na‰el pﬁi mistrovství svûta v Moskvû
na ãtvrtce jen ãtyﬁi pﬁemoÏitele! A za sebou
nechal i olympijského vítûze.
Z nev˘hodné první dráhy vyrazil vstﬁíc svému
(tím i ãeskému) druhému ãasu historie 44,91
s, závod ovládl Ameriãan LaShawn Merritt
v˘konem roku 43,74 s.
Na rozdíl od semifinále Maslák nevypálil
hned od startu, soupeﬁe tentokrát kosil aÏ v
cílové rovince. Nejprve Brazilce Henriquese,
pak i Saúdského Araba Masrahiho a ‰ampióna
z Lond˘na Kiraniho Jamese z Grenady.
„Toho jsem ale vÛbec nevidûl. Já vidûl akorát,
Ïe jdu pﬁes toho Brazilce a myslel, Ïe budu
sedm˘,“ tvrdil. JenÏe kdyÏ probûhl cílem, vidûl
na obrazovce, Ïe je pát˘. „Pomyslel jsem si,
Ïe to je nûjak˘ divn˘,“ pﬁiznával s úsmûvem.
K titulÛm mistra Evropy v hale i venku pﬁidal
je‰tû cennûj‰í v˘sledek. „Euforie z vítûzství je
asi vût‰í, kdyÏ víte, Ïe vás nikdo neporazil. Ale
tenhle v˘sledek je zase hodnotnûj‰í,“
porovnával. „Já tu chtûl hlavnû do finále, páté
místo je super,“ uji‰Èoval první ãesk˘ muÏ,
kter˘ bûÏel na svûtovém ‰ampionátu finále
hladkého sprintu.
Jeho kariéru provází strm˘ vzestup.
Sprintersk˘ talent od dûtství se po pﬁíchodu
do Prahy k trenéru Daliboru Kupkovi zaãal
specializovat na ãtvrtku. „Není to ãistû
sprinterská traÈ jako stovka a dvoustovka, na
ní se Evropané mají vût‰í ‰anci prosadit,“
vysvûtloval.
Na v‰ech velk˘ch akcích, kter˘ch se zúãastnil,
potvrdil, jak˘m je závodníkem. „Je pravda, Ïe
v‰echny se mi podaﬁily, ale to je i zásluha
trenéra a celého t˘mu,“ ﬁíkal Maslák.
Michal Osoba (Moskva), Právo, sport.cz
***

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

