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Láska pamûti

Z vystoupení Jiřího Grosmana & Bohemian Swing na Masaryktownu

Tak nûjak se to zpívalo v jedné písniãce od Blue Effect z
konce ‰edesát˘ch let. Nejde mi o lásku k dûjinám ãi k
historii, ale k minulosti.
Moje sestra objevila v pozÛstalosti po rodiãích staré
dopisy z tﬁicát˘ch let a najedno se pro ní otevﬁely nové
pﬁíbûhy. Dﬁíve se totiÏ psaly nejen dopisy, ale existovaly i
korespondenãní lístky. V Praze mûli skvûlou potrubní
po‰tu a ta se doruãovala i nûkolikrát za den. TakÏe staãilo
v roce 1905 ráno hodit koresponìák do schránky, Ïe se s
nûk˘m chcete sejít odpoledne, a v pût veãer dotyãn˘ jiÏ
ãekal v kavárnû.
V dobû, kdy nebyly telefony, si psala tﬁeba moje maminka
se sestrou RÛÏenou v Kutné Hoﬁe dvakrát t˘dnû a to je‰tû
v druhé polovinû padesát˘ch let a tak se z takov˘ch dopisÛ
dovíme nejen nûco o poãasí, ale i o finanãní situaci, kdy
kdo koho napálil, kdo byl nemocn˘, rady babiãky z roku
1934, jak se má moje maminka starat o mého bratra.
Pravopis nebyl babiããinou silnou zbraní, ale ona chodila
do ‰koly kolem roku 1890 a to se tehdy za RakouskaUherska na ãe‰tinu moc nedbalo.
JenÏe ãas bûÏel a nejen na papíﬁe se uchovávaly pﬁíbûhy.
V roce 1965 jsem celé prázdniny prodával noviny a za
v˘dûlek jsem si poﬁídil kotouãov˘ magnetofon B4. Mûl
ﬁadu v˘hod: byl ãtyﬁstop˘ a tﬁírychlostní. TakÏe se toho na
jeden pásek AGFA nebo BASF za 155 Kãs pomûrnû
hodnû ve‰lo. Dlouho jsem mûl pouze dva pásky, které se
prodávali s magnetofonem. âasem se jejich poãet rozrostl
na dvanáct. Není to mnoho, ale ani to není málo. Je to
mozaika doby. Nejen, Ïe tam ãlovûk objeví staré písniãky,
ty jsou i jinde, ale co mne pﬁekvapilo, Ïe jsem se tehdy
pomûrnû hodnû vûnoval jazzu. Objevil jsem tam také
neuvûﬁitelné poklady: první jazzové bohosluÏby ve
Vr‰ovicích v evangelické modlitebnû, pirátské nahrávky,
které jsem udûlal v sedmdesát˘ch letech v Lucernû. DeÏo
Ursiny a Provisorium, Karel Kryl v divadle Sluníãko z roku
1968 ãi 1969 - tûsnû po okupaci, nahrávky Vladimíra
Merty, rok 1968 - vysílání rozhlasu, ale i tﬁeba reportáÏ z
utkání Sparta-Slavia ze záﬁí 1965 pﬁed padesáti tisíci
diváky na Strahovû.
Pravda, zkou‰el jsem dát na cédéãku nûkteré z tûchto
pokladÛ sv˘m znám˘m a moc jsem nepochodil. JenÏe

kdyÏ jsem byl minul˘ mûsíc na koncertu Jirky Grosmana
na Masaryktownu, tak jsem v jednotliv˘ch skladbách
objevoval právû ta ‰edesátá léta: Dukes of Dixeland ãi
Jonah Jones a jeho Saint James Infirmary. Krásné vûci,
které ãas od ãasu opra‰uji ve svém poãítaãi.
Jak jsem je dostal do poãítaãe? Nemûl jsem magnetofon
a marnû jsem ho shánûl po celém Torontu, protoÏe moje
B4 pﬁed ãasem doslouÏila. AÏ vloni v létû, kdyÏ jsem se byl
podívat na videokazety, které po sobû zanechal Milo
Kubík, jsem mezi nimi objevil i star˘ ãtyﬁstop˘ magnetofon
SONY urãen˘ k vyhození a tak se mi podaﬁilo
magnetofonové pásky dostat na harddisk do poãítaãe ve
formátu mp3.
Milo Kubík byl nejen velk˘m sbûratelem, ale i archiváﬁem
(narozdíl ode mne v‰ak velice peãliv˘m a kaÏd˘ poﬁad,
kter˘ natoãil, opatﬁil dokumentací). Zanechal po sobû ﬁadu
videokazet a byla to my‰lenka Josefa âermáka, Ïe by byla
‰koda, kdyby tato sbírka zmizela na vûãné ãasy.
Navrhl jsem mu tedy, Ïe by bylo dobré tyto videokazety
pﬁehrát na DVD disky, protoÏe pak je velice jednoduché
udûlat jejich kopie. ZároveÀ jsem se dovûdûl, Ïe nûkteré
diskety jiÏ jsou v archivu na konzulátu. Dohodli jsme se, Ïe
by se mûly vytvoﬁit ãtyﬁi sady asi jednoho sta diskÛ, které
by byly uloÏeny na konzulátu v Torontu, v knihovnû na
Masaryktownu, v Libri Prohibiti v Praze a ãtvrtou sadu
bych opatroval já.
Tématicky jsem DVD rozdûlil do pûti skupin: Televizní
vysílání v Kitcheneru, Nové divadlo, Dokumenty, Profily
krajanÛ a vysílání Okno.
V první ãásti jsou tﬁeba zábûry ze Ïivota v Kitcheneru na
pﬁelomu sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch let, beseda s
redakãní radou Západ, vyprávûní Josefa ·kvoreckého o
âe‰ích ve válce Severu proti Jihu, ale i dvû Havlovy
jednoaktovky Audience (Vladimír Bubák a Jan Uhde) a
VernisáÏ (Zdena Novotná, Tomá‰ Ma‰ek a Ivan Rázl).
Také jsem se pobavil pﬁi úvodu Stanislava Reini‰e k
televizní premiéﬁe. Podobnû jako v âeskoslovenské televizi
nastavovali zrcadlo (hlasatelka uvedla nûjak˘ západní
film frází: „Autor nastavuje zrcadlo kapitalistické
spoleãnosti…), tak i Stanislav Reini‰ pﬁed hrou nastavil
zrcadlo tentokrát socialistické spoleãnosti… Zde je

svûtov˘m unikátem televizní rozhovor s Jiﬁím Voskovcem
v ãe‰tinû (asi jedin˘ existující videozáznam).
V sekci Dokumenty jsou hlavnû zábûry z náv‰tûvy Václava
Havla v Torontu 19. února 1990, ale i koncert Karla Kryla
na Masaryktownu v kvûtnu 1988.
Nejbohat‰í je zﬁejmû sekce Profily. MÛÏeme zde vidût
Tomá‰e BaÈu, Oskara Morawtze, Jiﬁího Corna, dvû a pÛl
hodiny trvající rozhovor s Josefem a Zdenou ·kvoreck˘mi…
V poslední ãásti Okno - The Window zase mÛÏeme
sledovat události od roku 1988 do roku 1995. Tato ãást
obsahuje celkem devatenáct DVD diskÛ.
JestliÏe program Okno - The Window, bûÏel pouze na
Cable 10 - Maclean-Hunter jednou za mûsíc, pak program
Markéty Slepãíkové-Re‰ovské Nová Vize bûÏí pro mnohem
‰ir‰í publikum kaÏdou sobotu na TV OMNI. Kromû
pravidelného pÛlhodinového programu pﬁipravila Markéta
pﬁed ãasem i hodinov˘ speciál Tri vlny o tﬁech vlnách
ãeské a slovenské emigrace do Kanady. Minul˘ mûsíc v
restauraci Destingo na Queen St. v pﬁedpremiéﬁe uvedla
dal‰í speciál tentokrát o vancouverském Divadlu za rohem
a Josefu Skálovi.
Zajímavostí je, Ïe podobnû jako kitchenerská televize i
Divadlo za rohem uvedlo v osmdesát˘ch letech Václava
Havla a to jeho hru Îebrácká opera.
Datum vzniku Divadla za rohem je v roce 1975. Josef
Skála mûl dvû lásky - medicínu a divadlo. V dokumentu
ﬁíká, Ïe nelze dûlat divadlo jako povolání a medicínu jako
koníãka, ale opaãnû Ïe je to moÏné. Má rád divadlo,
protoÏe je tam Ïiv˘ ãlovûk, kter˘ dûlá chyby, kter˘ se potí,
zkrátka v divadle je ãlovûãina. âeské divadlo bylo dÛleÏité
pro udrÏení jazyka v exilu, protoÏe nikdo netu‰il, Ïe se
bude moci do âeskoslovenska opût jezdit. V dokumentu
jsou zachyceny i postﬁehy profesorky Markéty
Stankiewiczové z Vancouveru ãi Ivana Klímy. I jako lékaﬁ
tvrdí doktor Skála, Ïe pro pacienta je dÛleÏitûj‰í osobní
kontakt více neÏ chorobopis. Doufejme tedy, Ïe dokument
o dr. Josefu Skálovi nebude posledním v této ﬁadû a kdo
ví, moÏná po dopisech, zvukov˘ch záznamech, televizních
dokumentech se tﬁeba objeví nové medium, které bude
vyprávût o souãasnosti. BohuÏel nikdo si moc e-maily
nebo textovky dnes neschovává…
Ale‰ Bﬁezina
***
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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: 9. 2., 16. 3., 6. 4., Velky
Pátek 18. 4. (VP), a 4. 5. v 13 hodin.
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
budou v bﬁeznu.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe: (Lyndale
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby budou v bﬁeznu.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby budou
v bﬁeznu
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby
budou oznámeny.
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Sokol Toronto
Cviãení pro dûti je kaÏdou sobotu
od 16:30 do 18:30 hodin
v Magnetic Dr., Unit 21, , North York;

Cviãení pro dospûlé je kaÏdou stﬁedu

***
Toto ãíslo v PDF
www.2.satellite1-416.com
www.2.zpravy.ca
www.2.spravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

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

âeská televize
Nová vize

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

vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin

***
NHL

***
Nové divadlo

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.

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

O jednotliv˘ch zápasech v Torontu
Rozhovory s hráãi a reportáÏe
nhl.zpravy.ca
nhl.spravy.ca
nhl.satellite1-416.com
***

Denní zpravodajství z NHL
ve spolupráci s Tipradio
hokej.zpravy.ca
hokej.spravy.ca

***

Jak vyjdeme v roce 2014
#3 - 27. 2. 2014
#4 - 20. 3. 2014
#5 - 10. 4. 2014
#6 - 1. 5. 2014
#7 - 22.5.2014
#8 - 19.6.2014
#9/10 - 17.7. 2014
#11/12 - 14.8. 2014
# 13- 4.9.2014
# 14 - 25.9. 2014
# 15 - 23.10. 2014
# 16 - 20. 11. 2014
# 17/18 - 18.12. 2014

Klub seniorÛ 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.

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

5,31 CDN
18,83 Kã
1,46 CDN $
0,69 EURO
1,06 CDN $
0,94 US $

Universal Currency Converter - 7. 12. 2013

1 CDN $
1 EURO
1 US $

18,84 Kã
27,44 Kã
20,07 Kã

âNB - 6. 12. 2013

Toto ãíslo jsme dali
do tiskárny
6. 2. 2014 ve 3:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:

27. 2. 2014
Uzávûrka: 23. 2. 2014
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Ontario
Czech &Slovak Institutions

Kalendáﬁ

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

www.kalendar.zpravy.ca
8.2. so 13:00
VernisáÏ skupinové v˘stavy Pavla
Charouzka
Fresh Perspective Show
V˘stava v Beaux-Arts Brampton
potrvá do 1. bﬁezna 2014
70 Main St.N.
Brampton, On.
***
9. 2. (ne) 14:00
Ma‰karní odpoledne
Dûtské sokolské ·ibﬁinky
Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
***
15. 2. (so) 18:00
Winter Gala
Conestoga Place
Manitou Dr. Kitchener
***
15. 2. (so) 19:00
Farní ples
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
22. 2. (so) 10:00
Zimní sokolské hry
Horshoe Valley
Barrie, Ontario
***
22. 2. (so) 18:30
Akuna Gala 2014
Novohotel Missisauga
Ballroom Paris „A“
3670 Hurontario, Mississaiga
905/845-0428 a 1-877-692-5862.
***
21. 3. (pá) 19:00
Maro‰ Bango
v Restauraci Praha na Masaryktownu
450 Scarborough Golf Club Rd.
***
22. 3. (so) 19:00
Maro‰ Bango
St. Mary‘s Roman Catolic Church
190 MacTaggart Dr., Nobelton
***
23. 3. (ne) 15:00
Maro‰ Bango
v Kostole sv. Cyrila and Methoda
5255 Thornwood Dr. - Mississauga
***
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
***
3.4. - 27. 6.
Vystava Evy KoÈátkové
Scrap Metal Gallery
1 Dublin St., Toronto
***
23. 4. - 10. 5.
Václav Havel: Vyrozumûní
Pﬁeklad Paul Wilson
Tought for Food Productions
102 Theatre,
376 Dufferin Street, Toronto
**
27. 4. (ne) 17:00
Nokturna v mûstû
Jan Novotn˘ - piano
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave. Toronto
Tel.: 416/481-7294
***
6. - 26. 7.
Tábor Host˘n
Chetsey, Quebec
Tel.: Josef Maxant: 450-465-4844
***
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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
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
Suite 200-638 11th Avenue SW.,
Calgary, AB T2R 0E2
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

SOKOLSKÁ ÎUPA KANADSKÁ
ZVE V·ECHNY P¤ÁTELE
A P¤ÍZNIVCE ZIMNÍHO SPORTU
NA SVÉ

43. ZIMNÍ HRY,
KONANÉ V SOBOTU 22.ÚNORA 2014
VE ST¤EDISKU “HORSESHOE VALLEY“
RESORT BARRIE, ONTARIO
ZAâÁTEK HER:
BÉH V 10.00 - SLALOM A SNOWBOARDING VE 13.00
LHÛTA PRO PODÁNÍ P¤IHLÁ·EK Pondûlí 17. ÚNORA 2014

SOCIAL GATHERING AND MEDAL CEREMONY AFTER THE
COMPETITION UPSTAIRS IN THE MAIN CHALET

INFORMACE A P¤IHLÁ·KY
WENDY MALYSAK EMAIL:
WENDYNEWMARKET@SYMPATICO.CA
Sokol Canada website www.sokolcanada.ca

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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Slovensk˘ Bocelli sa te‰í na stretnutie
s rodákmi v Kanade a Amerike!
V ãase od 19. marca do 4. apríla Slováci v Kanade a v Detroide v USA budú maÈ
‰ancu stretnúÈ sa a vypoãuÈ si slovenského umelca Mariana (Maro‰a) Bangu.
Marián Bango je charizmatick˘ nevidiaci umelec s krásnym hlasom a veºk˘m srdcom,
naz˘van˘ aj slovensk˘ Bocelli. So svojou manÏelkou Alexandrou, taktieÏ nevidiacou, ktorá
je jeho manaÏérkou a moderátorkou jeho koncertov plánujú vystúpiÈ od Montrealu, cez
Ottawu, Toronto, Windsor aÏ po Detroid.
Marian spieva operné árie, operety, kantilény, evergreeny, piesne z repertoáru slávnych
tenorov L. Pavarottiho, A. Bocelliho a P. Dvorského, sakrálnu hudbu a taneãné a ºudové
piesne rôznych národov (cigánske, maìarské, ruské, moravské). Vìaka fenomenálnemu
hudobnému sluchu napriek svojmu zrakovému handicapu vynikajúco hrá na ‰tyroch
hudobn˘ch nástrojoch a dokáÏe sa aj sám pri speve doprevádzaÈ.
Piesne, ktoré spieva Maro‰ Bango na koncertoch, sú urãené ‰irokému publiku. Sú to silné
melódie, ktoré útoãia na ºudské srdcia a pohládzajú du‰u. V jeho piesÀach si nájdu svoje
posolstvo v‰etci - ‰Èastne aj ne‰Èastne zaºúbení, mladí, aj skôr narodení, veselí aj tí, ktorí
moÏno práve stratili niekoho blízkeho. V‰etci v‰ak z jeho koncertov odchádzajú s pocitom
jedineãného hudobného záÏitku. Maro‰ Bango má krásny hlas, ale to, ão robí jeho vystúpenie
neopakovateºn˘m, je jeho srdce, ktoré je cítiÈ z jeho piesní a rozdáva ho aj v‰etk˘m okolo
seba.
Je roden˘ zabávaã, má ohromn˘ zmysel pre humor, hraniãiaci niekedy priam aÏ s ãiernym
humorom, keìÏe dokáÏe s nadhºadom braÈ aj svoj handicap, ão jeho poslucháãov neraz v
dobrom slova zmysle priam ‰okuje.
Maro‰ova hviezda zaÏiarila po prv˘ krát v umeleckom svete v relácia STV v programe
„Modré z neba“ v roku 2009 -, kde sa mu vyplnil dlhoroãn˘ sen a zaspievaÈ si so slovensk˘m
tenorom maestrom Petrom Dvorsk˘m. Tento televíziou vysielan˘ program katapultovala
Maro‰a na spevácke v˘slnie.
Nasledovali poãetné pozvania vystúpiÈ v rôznych benefiãn˘ch programoch v televízii, a
koncertn˘ch sálach po celom Slovensku. Jeho úãasÈ v „EuroSong Contest“ kde bol úãastník
slovenského finálového kola, a v˘znamn˘ benefiãn˘ koncert Nadácie Orange „Poviem Vám
to piesÀou! - v roku 2010 mu otvoril cestu na medzinárodné javiska.
Uãastou na „âesko a Slovensko majú talent“ v 2011 - Maro‰ Bango zaznamenal veºk˘
úspech u poroty aj u publika a stal sa veºmi populárnou osobnosÈou Európskeho umeleckého
sveta.
Nasledonali vystupenia na Plese v Opere, koncerty so ·tátnou filharmóniou v Dome umenia
v Ko‰iciach - 2011, 2012, pozvania na Svetov˘ festival hendikepovan˘ch umelcov v Modene
(Taliansko) - 2012 (jeho vystúpenie s piesÀami talianskej klasiky a v doprovode osobného
klaviristu Luciana Pavarottiho malo obrovsk˘ úspech a osobne ho pri‰la pozdraviÈ aj vdova
po L. Pavarottim - Nicoletta Mantovani), na tri koncerty v Moskve - v októbri 2012, do divadla
Natálie Sac s Orchestrom handicapovan˘ch umelcov The, Tap, Tap, do Slovenského
In‰titútu na pozvanie ruskej opernej divy Tatiany Lanskej v Evanjelickom kostole Petra a
Pavla v rámci projektu „Noc v kostole“.
Nedá sa vymenovaÈ v‰etky vystúpenia na ktor˘ch Maro‰ úãinkoval veì je to niekoºko
desiatok koncertov roãne po v‰etk˘ch okresoch Slovenska - na námestiach, kultúrnych
domoch a vo vianoãnom období aj v kostoloch.
Myslím v‰ak Ïe je hodne spomenúÈ aspoÀ programy ako Srdce pre deti - odvysielan˘ v TV
2. 12. 2012 - charitatívny projekt na podporu chor˘ch detí, Koncert proti koncu sveta december 2012 a PraÏská jar - máj 2013 na ako hosÈ Orchestra handicapovan˘ch umelcov
The Tap Tap v Prahe, odvysielan˘ v televízii v priamom prenose, Koncerty pre nádej - veºmi
úspe‰n˘ projekt roku 2012 na námestiach deviati miest Slovenska s Galakoncertom v
Bratislave, Koncert pre nádej na pozvanie Honorárneho konzula Slovenskej republiky na
Kréte v meste Chania - marec 2013 - benefiãn˘ koncert na podporu detí so ‰peciálnymi
potrebami, Párty na koleãkách v apríli 2013 charitatívny projekt na podporu handicapovan˘ch
umelcov v Prahe, Koncert za zdrav˘ rozum - jún 2013 - dva koncerty na najväã‰ích
námestiach v Prahe a v Bratislave v rámci rovnomenného projektu s tisíckami divákov.
Po Medzinárodnom hudobnom festivale Petra Dvorského v Jaromûﬁiciach v auguste 2013
veºk˘m prekvapením bolo pozvanie Maro‰a na Koncert za zdrav˘ rozum z Bruselu na
december 2013, kde Maro‰ a jeho hostia Radek Îalud (âesko), Patrycja Malinowska
(Polsko) a Mário Jánoki (Maìarsko) vystúpili v kostole Sacré-Coeur pred slovensk˘m
veºvyslancom, belgick˘m princom Laurentom, vyslancami EU a ìal‰ími prominentn˘mi
hosÈami.
Dnes sa Maro‰ nesmierne te‰í na svoju prvú cestu za oceán medzi svojich rodákov a verí
Ïe spolu preÏijú prekrásne chvíle nielen pri slovenskej piesni, ale aj t˘ch najkraj‰ích piesÀach
ktoré ãlovek kedy zloÏil.
Maro‰ vydal uÏ svoje tretie CD (Bludisko, Poviem Vám to piesÀou a âas vianoãn˘) ktoré
si bude moÏno zakúpiÈ poãas jeho koncertov.
Zatial potvrdene datumy a casy koncertov v Kanade sú:
21. marca 2014 v 19:00
Re‰taurácia Praha
450 Scarborough Golf Club Rd. Scarborough
Vstupné: 15 dolárov
Tel: Milan Popik 905/794-1141
Restaurant 416/289-0283
***
22. marca 2013 v 19:00
St. Mary’s Roman Catholic Church
190 MacTaggart Drive, Nobleton
Vstupné: 15 dolárov, mladiství zdarma
Tel.: 905-939-2256,
stp_stm_church@hotmail.com,
Donna 905/851-8060,
Deacon Milan 905/794-1141
***
23. marca 2013 v 15:00
Kostol sv. Cyrila and Methoda
5255 Thornwood Dr.- Mississauga
15 dolarov vopred a 20 dolarov u dverí
Tel: 905/712-1200
office@slovakparish.ca.
Peter Repka - 905/616-0624
mp
***
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Namrzlé ·ibﬁinky
Na rozdíl od poslední mikulá‰ské sokolské zábavy, která úplnû naplnila spoleãensk˘ sál
kostela sv. Václava v Torontu, na leto‰ní sokolské (jsou nûjaké jiné?) ·ibﬁinky ve
stejném kostele nás pﬁi‰lo jen kolem padesáti. Vysvûtlujeme si to hlavnû tím, Ïe v den
·ibﬁinek bylo v Torontu poãasí, které nepochybnû inspirovalo v˘rok, Ïe by do nûj nikdo
ani psa nevyhnal. A také tím, Ïe ve ãtvrtek veãer byl v restauraci Distingo promítán
televizní program Markéty Re‰ovské o ãeském Divadle za rohem ve Vancouveru a jeho
zakladateli, vynikajícím herci, reÏisérovi a stejnû tak lékaﬁi, dr. Josefu Skálovi. A jen
nûkolik dní pﬁedtím Nocturna na Masaryktownu. A pﬁedtím Silvestr a vánoce a m‰e v
kostelech....

Šibřinky -Vítězné Masky

Tak zatímco na‰ich podnikÛ se zdá pﬁib˘vá, na‰e etnická skupina - jako vût‰ina
evropsk˘ch etnick˘ch skupin v Kanadû - se vytrácí..
O leto‰ních ·ibﬁinkách - zatímco jsem si osamûle pochutnával na znamenité veãeﬁi,
kterou pﬁipravila Hana Jurásková (kolik set obûdÛ a veãeﬁí pro Sokol i Osadu sv. Václava
Hana za své pﬁedlouhé sluÏby - a to je je‰tû poﬁád mladá - ukuchtila, pﬁitom starostovala
v Sokole, uÏ asi nikdo nespoãítá), jsem se v duchu trochu zatoulal do minulosti a první
vzdu‰ná fotografie, která na mne vystrãila rÛÏky, ukazuje Va‰ka Men‰íka a mne jako
v˘ãepní kolektiv na sokolské zábavû v Sokolovnû na Dupont Street. Va‰ek byl v˘born˘
chlapík, za v‰ecka ta léta jsem ho nikdy nevidûl nevrlého a kyselého. Moc dobﬁe se mi
s ním pracovalo. Myslel jsem na Jana Waldaufa a ze star‰í generace na Vávrovy,
Tichopádovy a RÛÏovy, Jeﬁábkovy a Milu‰ku Peﬁinovou a Václava Peﬁinu a Antonína
Veãeﬁu. Z té generace se tu je‰tû na krajansk˘ch podnicích objeví sestra Jeãmenová (ta
snad nevynechá jedinou m‰i u sv. Václava), z té trochu mlad‰í manÏelé Rydlovi (které
mi nedávno nûkdo popsal jako skvûlé lidi a já mohl jen souhlasit ) se - stejnû jako sestra
Dá‰i Rydlové, Marie Hanu‰ová - nejen zúãastní m‰í, ale i koncertÛ a jin˘ch krajansk˘ch
akcí). Byli tam i ·ejnochovi a z tûch docela mlad˘ch Rosti Brankovsk˘ (myslím i se svou
paní), dr. Ludmila Schucková a Martin PﬁibáÀ a nûkolik jin˘ch (ale copak já se mohu
spolehnout na svoji pamûÈ?) Urãitû tam byla pracovní skupina: vedle Hany Juráskové
samozﬁejmû starostka Kanadského Sokola (a vzdûlavatelka torontské jednoty), Anna
Janou‰ová, sestry Bia, Marie Crháková, Svatka Heﬁmánková, Jarmila Beãka a její dcera
Jarmila Beãka Lee (‰koda, Ïe nejde udûlat pro její generaci i pro generaci Wendy
Malysakové Ïivé odlitky), Kvûta Trianová, Lubo‰ Frynta a ve v˘ãepu bratﬁí Matu‰ka a
Tmej. Celou ﬁadu pﬁítomn˘ch jsem zapomnûl. A to jsem mûl informace od sestry
Crhákové i sestry Janou‰ové. OdpusÈte mi to: ona ta pamûÈ si se mnou dûlá, co chce...
Byla tam zastoupena dynastie SyptákÛ, jejíÏ exilov˘ zakladatel Ervín Sypták, patﬁil
mezi stateãné a odváÏné: pro odpor proti nacismu byl tﬁi roky vûznûn v koncentráku; ãtyﬁi
mûsíce po komunistickém puãi se svou rodinou ãekal na praÏském leti‰ti na pﬁílet letadla
z Bratislavy, na nûmÏ pﬁiletûl slovensk˘ ministr (pozdûji prezident âSR), Gustáv Husák.
Ervín mûl pﬁátele v ãeskoslovenském vojenském letectvu. S Husákem jich do Prahy
pﬁiletûlo pût. Husák vystoupil, letci zÛstali a Syptákovi nastoupili. Namíﬁili do Lond˘na.
A potom do Kanady. A od té doby je vidíte na prakticky kaÏdé krajanské (hlavnû
sokolské) akci. Naposledy právû na tûch ·ibﬁinkách.
Syptákovic a Fryntovic dûti. Ty Syptákovic dûti hlavnû sokolují, ty Fryntovic dûti buì
zpívají, nebo hrají divadlo nebo cviãí. A nejsou samy.. Na leto‰ních ·ibﬁinkách spolu s
jin˘mi pﬁedvedly akrobacii: tﬁi Fryntovic dûvãata (Julinka, Barunka a Elinka), Jaquelina
Palíková, Mia Knibbe, Jenna Syptáková a v civilu (zlomila si nohu) pomáhala Sarah

Sokolský dorost - přesněji řečeno dorostenky

Syptáková. Jenna a Sarah to daly dohromady. Nûkdo mi ﬁekl, Ïe za jeden den. Jak
mÛÏete b˘t otráven˘ a zatrpkl˘, kdyÏ pár krokÛ od vás ‰lehá tak Ïiveln˘ plamen energie?
Ty ·ibﬁinky navzdory poãasí a navzdory malé náv‰tûvû hﬁály pﬁátelstvím a dobrou
pohodou: staãí podívat se na fotografii vítûzÛ masek (ty kominíci to jsou manÏelé
Rydlovi).
MoÏná, Ïe ta malá náv‰tûva na zábavû je vysvûtlitelná poãasím. Ale myslím, Ïe nikdo
z tûch, kteﬁí pracují v krajansk˘ch organizacích, se neubrání obavám o budoucnost na‰í
komunity. Moje generace (pokud tu je‰tû je), je na odchodu (líbí se mi my‰lenka
Winstona Churchilla: „Îivot smrtelníkÛ je krátk˘ a konec univerzální…Je po‰etilé pl˘tvat
ãasem na závûreãnou ãást lidského Ïivota. Vzne‰ené du‰e se ochotnû poddávají
pozvolna padajícím stínÛm, které je nesou buì k lep‰ímu svûtu, nebo do zapomenutí.“
Ale ta my‰lenka platí o závûreãné ãásti Ïivota jedincÛ. NeÏ nás padající stíny pohltí,
máme povinnost k tûm, kteﬁí nás pﬁeÏijí a pﬁijdou po nás. Máme povinnost zanechat po
sobû svá pracovi‰tû a své organizace ve stavu, kter˘ na‰ím nástupcÛm dovolí pokraãovat.
Je nás dost na v‰echno, co se pokou‰íme dûlat? Nepﬁi‰el ãas dûlat víc vûcí spoleãnû?
(V men‰ích komunitách uÏ to dûlají). Nemûli bychom se rozhlédnout a hledat pﬁedem
spolupráci s mûsty, v kter˘ch Ïijeme, s jejich knihovnami (torontská univerzitní knihovna,
díky i Lubû Fra‰tacké, má cenné sbírky na‰í literatury, vãetnû samizdatové) a univerzitami,
abychom zachovali ty nejcennûj‰í stopy své práce a sv˘ch ÏivotÛ?
Stejnû: ty ·ibﬁinky (nejspí‰ mé poslední) byly kouzelné...
Josef âermák
***
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Translations

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
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Obyãejn˘ pﬁíbûh jedné obyãejné rodiny
UÏ hodnû dlouho mám v sobû my‰lenku, Ïe napí‰i nûjak˘ pravdiv˘
pﬁíbûh o obyãejném hrdinství obyãejné rodiny, která milovala ideály
první republiky, respektovala tehdej‰í demokracii, za v‰e co dokázala,
vdûãila v˘hradnû sama sobû a své práci, strádala v mnohaletém
komunistickém reÏimu a pﬁesto v‰echno nepﬁestala nikdy milovat
tuhle ãeskou zemi a proto ji také nikdy neopustila. Ten pﬁíbûh
nabízím.
Oba byli z moravského venkova a oba pﬁibliÏnû pﬁed rokem 1930
venkov opustili a za vysnûné místo si vybrali Prahu - tady se také
poznali. Oba byli více neÏ pohlední. Ona stﬁední postavy, ‰tíhlého
pasu, krásn˘ch nohou, lákavého poprsí a nádherného obliãeje. On
byl obdaﬁen pﬁíjemností a znaãnou muÏnou krásou. On se pokou‰el
v Praze studovat práva, ale jeho bohémství a umûlecké sklony
zpÛsobily, Ïe studia nedokonãil a nalezl si v Praze své první
zamûstnání. Ona byla vyuãená modistkou a mûla pro tohle krásné
povolání v‰echny pﬁedpoklady. Ve své dobû vydûlávali opravdu dost
penûz a mohli si vlastnû z tehdej‰í doby dopﬁát v‰e, co si usmysleli.
A také to dûlali. Propadli kultuﬁe mûsta, nav‰tûvovali divadla, koncerty,
v˘stavy, plesy - nejvíce milovali operety. Uneseni byli krásn˘mi
vûcmi, sklem, porcelánem, funkcionalistick˘m nábytkem,
staroÏitnostmi a nákupem knih, které v‰echny hltavû oba ãetli. Na‰li
si podobnû sm˘‰lející kamarády a pﬁátele. SnaÏili se peãlivû od sebe
oddûlit poslední zbyteãky, co jim je‰tû pﬁipomínaly, odkud pﬁi‰li. A
dokonale se jim to daﬁilo a v podstatû to ani nelze chápat jako nûco
‰patného nebo nûjaké promy‰lené odrodilství, protoÏe stále udrÏovali
vﬁelé vztahy se sv˘mi pÛvodními moravsk˘mi rodinami. Oba mûli
dostatek vlastní pﬁedstavivosti, inteligence a k tomu celému stále
v‰ude pﬁítomné nemalé mnoÏství penûz, vlastní pílí vydûlan˘ch. A
oba také zjistili, Ïe jsou tak trochu na spoleãné notû, kterou bylo
moÏné nazvat „hogofogo“. Kolem roku 1933 se vzali a jejich ‰tûstí
snad vÛbec nic nechybûlo. Stále byli úspû‰ní. Za nûkolik rokÛ mûli
první dítû a vymûnili bydlení z vnitﬁního mûsta za okrajovou pﬁímûstskou
ãtvrÈ plnou zelenû. Ona v té dobû jiÏ nûkolik rokÛ provozovala velmi
úspû‰nû vlastní modistick˘ obchod na trÏnû dokonalém praÏském
místû. Dveﬁe si tam brzy podávaly snad v‰echny tehdej‰í praÏské
hereãky, ale i mladiãké zaãínající hvûzdiãky. A klobouky s kter˘mi
odcházely, byly nápadité, barevné, ozdobené ma‰lemi a kytkami,
nûkdy mal˘mi závojíãky - prostû úÏasné! Pﬁesto, Ïe se peníze z
dokonal˘ch klobouãkÛ jen hrnuly, nikdy paní modistku neopustila
vrozená fantazie a dokonalost provedení, nikdy nemûla potﬁebu
udûlat klobouk jen pro peníze. Její muÏ teì vykonával nové velmi
uznávané zamûstnání, které odbornû jednoznaãnû zvládal a ve
kterém brzy platil za pﬁedního odborníka. A narodilo se druhé dítû.
Stra‰nû se oba tû‰ili, bohuÏel kluk se narodil s velikou astmatickou
vadou, která se tehdy skoro nedala léãit. Na‰li lékaﬁského specialistu
- ani on ale neumûl pomoci.
A to také uÏ pﬁi‰ly první hrÛzy. VÁLKA! V‰ude se pomalu zaãal
usazovat strach, Hitler se stal v‰udypﬁítomnou bestií. Seznamy lidí
odsouzen˘ch k v˘konu smrti po atentátu na Heydricha nekonãily.
Kluk se v noci ka‰lem dusil a modral, pomoc Ïádná a také peníze na
jeho moÏné léãení se tenãily. Modistick˘ obchod Nûmci zavﬁeli a
zlikvidovali. Zaãaly chybût peníze. Pak válka skonãila, nikdo si zatím
neumûl pﬁedstavit, jak to celé bude pokraãovat dál. Oni dva, je‰tû
relativnû mladí, opût zaãali doufat v návrat spravedlnosti. Marnû, k
niãemu takovému uÏ za jejich ÏivotÛ nedo‰lo.
Dal‰í hrÛza pﬁi‰la hned po válce. VÁZANÉ VKLADY! V‰echny
úspory penûz byly zmraÏené bez ohledu na to, kolik pﬁedstavovaly.
KaÏd˘ obãan musel své úspory povinnû uloÏit do penûÏních ústavÛ.
PenûÏním vyrovnáním pro kaÏdého obãana bylo pouh˘ch 500 korun.
ZároveÀ lidé obdrÏeli slib, Ïe nová vláda vázané vklady opût uvolní.
To se, samozﬁejmû uÏ nikdy nestalo. Mnou popisovaná rodina pﬁi‰la
o ve‰keré svoje úspory. Ale hlavnû jejich nehmotné ideály dostávaly
jednu ránu za druhou. A nebyli sami, to ani náhodou. Je‰tû hor‰í
okamÏiky ale teprve ãekaly.
ROK 1948 na tenhle rok s jeho „vítûzn˘m únorem“ by se povinnû
nikdy nemûlo zapomenout, opravdu nikdy! ProtoÏe po tomhle roce
s jeho zdaﬁil˘m komunistick˘m puãem Klementa Gottwalda a s jeho
návratem z Hradu zavedl reÏim do v‰ech zamûstnání politické
provûrky a bezohlednû vyhazoval v‰echny jemu nevhodné lidi z
práce. Lidé byli zdû‰ení a bezradní. ReÏim tak vlastnû cílenû pﬁistoupil
k likvidaci urãit˘ch sociálních tﬁíd - poprvé se objevilo zcela nesmyslné
oznaãení „pracující inteligence“. V popisované rodinû se vyhození z
práce opakovalo od roku 1948 nejménû tﬁikrát. Pak u nich b˘valo
hodnû dusno, mluvívalo se o v‰ech dal‰ích znám˘ch, které to také
postihlo a vÛbec se nevûdûlo proã. Tihle lidé b˘vali oznaãováni jako
„nepﬁátelé pracujícího lidu a spojenci burÏoazie“. Zaãala akce „77 000
do v˘roby“, kam reÏim umisÈoval vyhozené lidi. Celé to bylo provádûno
zcela bez ohledu k fyzick˘m nebo psychick˘m moÏnostem
postiÏeného. V obyãejné rodinû pomohl rodinn˘ lékaﬁ a zachránil
sv˘m dÛrazn˘m chorobopisem „pracujícího inteligenta“ od nasazení
do kladensk˘ch hutí. Peníze uÏ v té rodinû nebyly a také náhoda,
sehnat nûjaké náhradní zamûstnání byla men‰í a men‰í. Známí a
pﬁátelé uÏ k Ïádnému zamûstnání buì vÛbec nemohli dopomoci
anebo se báli sami o sebe. V rodinû se narodilo tﬁetí dítû - kluk - a
protoÏe se stihl narodit je‰tû v tak zvané dvouletce, dostal od reÏimu
peníze na koãárek, coÏ kaÏdé dvouletkové dítû dostalo. Jeho matka,
pÛvodnû elegantní modistka, která uÏ dávno ustoupila z nûjak˘ch
sv˘ch módních pﬁedstav, pﬁestala nav‰tûvovat kadeﬁníka, blond
vlasy si odbarvovala doma sama kysliãníkem, pﬁestala si nechávat
ruãnû ‰ít nádherné boty, pﬁe‰ívala si sama ‰aty ze star˘ch uÏ kdysi
vyﬁazen˘ch a ‰etﬁila na v‰em, co vÛbec bylo moÏné. Komunistick˘

koãárkov˘ dar jen tûÏce pﬁekousávala a i tom mluvívala. Na podzim
1948 vymysleli komunisté dal‰í krutost a tou byly tábory nucen˘ch
prací a nedaly na sebe ani dlouho ãekat tak zvané pomocné technické
prapory, kde proÏívat vojnu se dalo srovnávat s nevolnictvím. Nûkde
jsem se doãetla, Ïe po únoru 1948 bylo postiÏeno kolem 100 000 lidí,
z nich kolem 40 000 uvûznûno s prÛmûrnou délkou vûznûní 10 rokÛ.
232 lidí odsouzeno k smrti a z nich popraveno 178. V pracovních
táborech 190000, u PTP 120000. Hned po únoru ode‰lo na Západ
skoro 200000 lidí, mnozí se tam hodnû angaÏovali politicky i kulturnû,
vût‰ina v‰ak po poãáteãních obtíÏích pokraãovala ve své pÛvodní
profesi a hrÛzy z domoviny vnímala pﬁedev‰ím zprostﬁedkovanû. V
obyãejné rodinû uÏ byl strach a beznadûj na denním poﬁádku a
pﬁená‰el se na v‰echny její ãleny.
SOUVISLOSTI ROKÒ 1919, 1945 a 1953 - rodina, o které pí‰i,
patﬁila do generace, která si ve velmi krátké dobû pﬁibliÏnû ãtyﬁiceti
rokÛ, zaÏila tﬁi mûnové reformy. Tahle situace byla zcela ojedinûlá a
dopady obrovské. A i kdyÏ se zdá, Ïe mûna roku 1919 je nemohla
nikterak v˘znamnû postihnout, tak opak byl pravdou neboÈ postihla
v‰echny tehdej‰í rodiny. Jedin˘m ‰tûstím byla skuteãnost, Ïe dvojice
se nacházela tehdy jen v dûtském vûku. Rok 1945 kromû vázan˘ch
vkladÛ v sobû mûl je‰tû dal‰í úskalí a to voln˘ a pﬁídûlov˘ trh. S
pﬁídûlov˘mi lístky se dalo Ïít levnûji, ale ne kaÏd˘ na nû mûl nárok.
Napﬁíklad chleba na volném trhu stál 50 korun, na pﬁídûl 12. Kilo cukru
16, na lístky 8. Na v‰em se ‰etﬁilo, maso se kupovalo jen na nedûli.
Jídlo dostalo v nákupech naprostou prioritu pﬁed v‰emi ostatními
vûcmi jako obleãení, dosluhující technické zaﬁízení apod. Mûna 1953
byla tou ze v‰ech nejhor‰í, opírala se jen o sovûtsk˘ vzor, bankovky
u nich tajnû nati‰tûné, ãekaly na pﬁevoz. KomunistÛm se nepodaﬁilo
udrÏet mûnu pod pokliãkou a tak nakonec musel vystoupit sám
Antonín Zápotock˘ a pronést v rádiu jednu ze sv˘ch nejvût‰ích lÏí
„Na‰e mûna je pevná a mûnit se nebude“. Den nato 30. 5. odpoledne,
Viliam ·irok˘ oficiálnû mûnu vyhlásil pﬁiãemÏ prohlásil, Ïe jde o
vítûzství pracujícího lidu a úder burÏoazii. To, co se odehrávalo mezi
lidmi se nedá vylíãit. Ze dne na den lidé úplnû o v‰echno pﬁi‰li.
ZároveÀ byl zru‰en i pﬁídûlov˘ systém a voln˘ trh. Kilo cukru zaãalo
stát 12 korun. Vznikl i nemal˘ poãet demonstrací - tehdy si komunisté
snad poprvé uvûdomili, Ïe to s jejich oblibou asi není to pravé
oﬁechové, ale nikterak se z toho nepouãili a demonstranty tvrdû
postihli. V rodinû nastoupil pﬁísn˘ denní reÏim, kolik korun se smí
utratit, ãástka byla naprosto smû‰ná. V‰echno, co dosluhovalo, se
ﬁe‰ilo nûjak˘m provizoriem. UÏ dávno se muselo prodat auto, které
rodina vlastnila a které ve své dobû nepﬁedstavovalo spotﬁební
pﬁedmût kaÏdodenního Ïivota jako je tomu dnes, ale hvûzdnû
definovanou spoleãenskou událost. Nebylo ani na benzin, ani na
opravy ani na placení garáÏe. A vlastnû nebylo ani záhodno se ve
vlastním autû ukazovat. Dﬁíve elegantní modistka si na‰la zamûstnání
pomocné kuchaﬁky - velmi tûÏkou práci, ‰patnû placenou a je‰tû s
povinností nûkolik nedûlí v mûsíci tam vyvaﬁovat. V tomhle momentu,
bylo do hry o pﬁeÏití zapojeno také jejich první dítû, jednak ‰lo o holku
a jednak uÏ nebyla tak úplnû malá, aby svou mámu nedokázala doma
nahradit. Pro holku to byla naprostá hrÛza a nejistota, jak to v‰echno
zvládne, ale nikoho to moc nezajímalo. V té dobû se také rozhodovalo,
zda se pokusí dostat se na nûjakou vysokou ‰kolu, protoÏe právû
zdárnû odmaturovala. Po opakovan˘ch opatrn˘ch a trapn˘ch
diskusích doma se, k tiché a asi bolestné radosti rodiãÛ ‰koly vzdala
a na‰la si zamûstnání. Její první plat ãinil 585 korun z ãehoÏ 200
dávala domÛ a ze zbytku si kupovala obûdy (vût‰inou ov‰em ne),
tramvajenku (vût‰inou v‰ak jezdila „naãerno“) a nûco zb˘valo i na
nûjaké obleãení a obãasnou bezv˘znamnou parádu. Mlácením do
psacího stroje a ‰ablonkov˘m popisováním jednoduch˘ch
konstrukãních v˘kresÛ a vyvaﬁováním v kuchyni pﬁi‰ly do rodiny
nûjaké peníze navíc oproti rozpoãtu. Byl to jak˘si pokus vymanit se
z mnohaletého témûﬁ neﬁe‰itelného ‰etﬁení - trochu se to urãitû
podaﬁilo. Pak ov‰em nastal je‰tû jeden pokus jak se dostat z hrÛzné
a v‰echny obklopující reality - zakladatelé rodiny zaãali usilovat o
koupû pozemku, coÏ se jim nakonec i navzdory neuvûﬁiteln˘m
byrokratick˘m nástrahám podaﬁilo. I tohle bylo tehdy zcela normální,
myslím hromadné lidské útûky na chaty, zahrady a zahrádky, prostû
jen pryã od v‰eho, nûkam, kde se na to v‰e tolik nemyslelo. Zaãali
zahradniãit a nevím, co si od toho celého slibovali - moÏná jen
nostalgické vzpomínky na svoji Moravu. UÏ jim to ale moc ne‰lo, oba
viditelnû zestárli, mûli nemalé problémy s nemocn˘m srdcem a
pocuchan˘mi nervy. Brzy umﬁeli, aniÏ by se doãkali jakékoli úrody z
jimi zasázen˘ch ovocn˘ch stromÛ. Je‰tû vlastnû bylo ‰tûstí, Ïe se
nedoãkali tûch dob dal‰ích a pﬁedev‰ím pak doby normalizaãní po
roce 1968, která se urãitû nejvíce projevila v naprostém pokﬁivení
lidsk˘ch charakterÛ. Lidé Ïili vlastnû dvojí Ïivoty jeden doma a druh˘
na veﬁejnosti a vzniklo tak neuvûﬁitelné opovrhování sebe samotn˘ch,
coÏ si nûkdo uvûdomoval a alespoÀ se stydûl, jin˘ nikoli. Oni dva by
to urãitû nevydrÏeli, oba byli vychováni dÛslednû v duchu
demokratick˘ch idejí první republiky, také jejich celoÏivotní sm˘‰lení
tomu odpovídalo a v podstatû i jejich politické pﬁesvûdãení.
V ãesk˘ch televizních programech se teì poslední dobou roztrhl
pytel s tematikou zasahující hlavnû první republiku a pak roky
následující a musím konstatovat, Ïe se ve své vût‰inû jedná o zdaﬁil˘
pokus pﬁiblíÏit dne‰ním lidem tehdej‰í dobu. Ale poﬁád nemám úplnû
jasno, jestli se na tyhle programy také dívá ãeská omladina, neb ta by
to mnohdy potﬁebovala jako sÛl. Chtûla bych uvûﬁit, Ïe alespoÀ ãást
mlad˘ch ví, o ãem mluvím, jsem totiÏ poﬁád skálopevnû pﬁesvûdãená,
Ïe mladá ãeská generace je ve své vût‰inû pokrokovû zvídavá a pro
dobrou budoucnost pouÏitelná.
Jana Fafejtová - Praha
***
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The Jaroslav Reichl Czech Book Collection
Jaroslav Reichl… V uprchlickém táboru v Ludwigsburgu
na jaﬁe v roce 1949 jsme mu ﬁíkali táta (byl o ãtvrt století
star‰í neÏ vût‰ina z nás). Nebyl pﬁíli‰ vysok˘, ale
rozloÏitû stavûn˘, romantik - a bylo-li tﬁeba, ﬁekl bych i
rváã (typu Cyrana de Bergerac - a jako Cyrano miloval
ver‰e). Táta byl doma grafikem a tiskaﬁem - ale o tom
nechme mluvit (v ãeském pﬁekladu) knihovnici torontské
univerzitní knihovny, Ksenyi Kiebuzinski, v ãlánku,

kter˘ vy‰el na podzim 2012 jako publikace Petro Jacyk
Central and East European Resource Centre na
Torontské univerzitû: „The Thomas Fisher Rare Book
Library (Knihovna vzácn˘ch tiskÛ Tomá‰e Fishera) má
mezi sv˘mi sbírkami jednu z nejskvûlej‰ích vzorÛ ãeské
kniÏní grafiky a ilustraãního umûní, a má jednu z
nejrozsáhlej‰ích sbírek ãesk˘ch modernistick˘ch a
avantgardních textÛ v Severní Americe (jistû i zásluhou
Luby Fra‰tacké - pozn. j.ã.). Tato sbírka rostla dík
nákupu knih z penûz âeského Fondu Josefa F.
Scheybala, (zﬁízeného jeho rodiãi k tomu úãelu - pozn.
j.ã), i díky jin˘m dárcÛm (mezi nimi Ludmile Havrlantové,
která po svém pﬁechodu do Copernicus Lodge knihovnû
Torontské univerzity darovala svoji nûkolikatisícovou
sbírku ãesk˘ch a slovensk˘ch knih - pozn. j.ã.). Tato
sbírka byla v minulém roce v˘raznû obohacena darem
soukromé knihovny Jaroslava Reichla, kterou knihovnû
vûnoval jeho zeÈ, Carl Alexander. Tato soukromá
knihovna má kolem pûti set v˘tiskÛ, z nichÏ polovina
byla umístnûna ve Fisher Rare Book Library.
Grafick˘ umûlec a tiskaﬁ, Jaroslav Reichl se narodil
11. záﬁí 1898 v Praze. Graduoval na praÏské Státní
grafické ‰kole, která byla zaloÏena v roce 1920 a byla
jedinou ‰kolou v âeskoslovensku, nabízející studium v
procesech tvorby, produkce a dokonãení ti‰tûn˘ch
materiálÛ, vãetnû návrhu, pﬁípravy, tisku a dokonãení.
Od roku 1945 do roku 1948, Reichl zastával místo
ﬁeditele státní tiskárny ve Varnsdorfu, ve mûstû
nacházejícím se dnes na ãesko-nûmecké hranici,
severnû od Prahy a jihov˘chodnû od DráÏìan. (Ve
Varnsdorfu blízce spolupracoval mimo jiné s dosud
závidûníhodnû sobûstaãnou torontskou obãankou paní
Martou Jeãmenovou, s kterou se pozdûji setkal v
uprchlickém táboﬁe v Ludwigsburgu, a v padesát˘ch
letech v Torontu - pozn. j.ã.). Bûhem druhé svûtové
války se zúãastnil akcí podzemního hnutí, a v kvûtnu
1945 praÏského povstání. Po komunistickém puãi v
únoru 1948 ode‰el do exilu a skonãil v uprchlickém
táboﬁe v Ludwigsburgu v Západním Nûmecku. Tam
pracoval jako tiskaﬁ pro Ottu Gráfa, vydavatele ãasopisu
âeskoslovenské noviny.
V roce 1950 Reichl emigroval z Nûmecka do Norska
(ale napﬁed se vrátil pro svou rodinu do âeskoslovenska
- poprvé prchal sám, aby u‰el zatãení... pozn. j.ã.) a v
roce 1952 do Kanady. V Torontu pracoval jako tiskaﬁ
pro vydavatele ãasopisu Litera , (a pozdûji pro

v˘znamnou torontskou publikaci, nem˘lím-li se,
Maclan’s Magazine - pozn. j.ã). Zemﬁel 11.února 1978.
Sv˘m v˘born˘m vzdûláním, ‰kolením a praxí ve v‰ech
odvûtvích tiskaﬁské práce, Reichl byl povaÏován za
mistra ve svém oboru, a sám byl jedineãn˘m sbûratelem
vzácn˘ch a krásn˘ch tiskÛ.“
Sbírka Jaroslava Reichla v Thomas Fisher Rare Book
Library zvlá‰È vyniká tisky v období mezi dvûma
svûtov˘mi válkami a v dobû druhé svûtové války,
vût‰ina jich vy‰la mezi 1918 a 1945. Mnohé z nich byly
vytvoﬁeny v ruãních tiskárnách v ãíslovaném nákladu a
jsou nádhernû ilustrovány. Ksenia Kiebuzinski vidí
knihu jako artefakt vycházet z estetick˘ch principÛ
prosazovan˘ch grafick˘mi umûlci ZdeÀkou
Braunerovou a Vojtûchem Preissigem a zmiÀuje se o
Preissigov˘ch grafikách a ilustracích Karafiátov˘ch
BrouãkÛ, jeho vlastního Barevného leptu a barevné
rytiny a Bezruãov˘ch Slezsk˘ch písní. “V Reichlovû
sbírce jsou zastoupeni nejen Braunerová (její ilustrace
ãeského pﬁekladu krátké povídky Anatola France) a
Preissig (Barevn˘ lept a barevná rytina), ale i umûlci,
kteﬁí tvoﬁili pﬁed první svûtovou válkou, Jan KonÛpek
(Balzacova krátká povídka) a Franti‰ek Kobliha
(Dafnino hoﬁe Jiﬁího Karáska ze Lvovic).”
V znamenitém ãlánku Ksenie Kiebuzinski najdete
vynikající statû nejen o Braunerové a Preissigovi, ale
zvlá‰È o Karlu Dyrynkovi, dlouholetém (pravdûpodobnû

1876-1949) ﬁediteli Státní tiskárny, ukázky jehoÏ práce
stejnû jak ukázky práce Reichlova typografického
kolegy, Methoda Kalába, najdete v Reichlovû sbírce.
Samozﬁejmû v ní najdete i ukázky práce Jaroslava
Reichla: ·estou knihu básní: Torso Otakara Bﬁeziny a
zvlá‰tní vydání Komenského Labyrintu svûta a ráje
srdce, redigovaného Miloslavem Novotn˘m a
vyzdobeného Janem KonÛpkem.
Také s láskou vytiskl perokresbu Milady Horákové,
dílo Jaroslava ·ejnohy.
âlánek Ksenye Kiebuzinski konãí vûtou: „Knihovny
Torontské univerzity jsou vdûãny Carl Alexanderovi za
jeho ‰tûdr˘ dar a tû‰í je, Ïe mohou nabídnout domov
této pozoruhodné sbírce ãesk˘ch tiskÛ.“ Podûkováním
konãím i já: Ksenyi Kiebuzinski za mimoﬁádnû
informovan˘ ãlánek a knihovnám Torontské univerzity
za péãi, kterou vûnuji zachování literárního dûdictví
celého svûta. V pﬁípadû Jaroslava Reichla se cítím
osobnû vdûãn˘. V padesát˘ch a ‰edesát˘ch letech byl
v Torontu m˘m nejbliÏ‰ím pﬁítelem. Táta byl chlap pamatuji si, Ïe rád recitoval báseÀ Alfreda de Vigny na
smrt vlka - poslední ver‰: A zemﬁít jako on - bez hlesu.
Pamatuji si, jak jím zacloumala tragická smrt jeho syna
Jindﬁicha. Jeho Ïena Jindﬁi‰ka a dcera Alena (Ïena
Carla Alexandra) ho pﬁeÏily o více neÏ dvacet let.
Josef âermák
***
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Urbanizace v âínû
2. ãást
Pozemková reforma
V roce 1978 rozhodlo vedení âíny o rozvolnûní tuhého
druÏstevního reÏimu. PÛda sice i nadále patﬁila (a
dodnes patﬁí) druÏstvu, ale jednotlivé rodiny dostaly
cca pÛlhektarovou v˘mûru do uÏívání na tﬁicet let s
moÏností prodlouÏení. Ve‰keré v˘nosy nad státem
urãenou kvótu novû patﬁily rodinû, která na poli
pracovala. Ta je mohla prodat na místním trhu, nakoupit
v˘robní prostﬁedky nebo spotﬁební zboÏí. Bûhem deseti
následujících let do‰lo ke zdvojnásobení ãínské
zemûdûlské produkce a ztrojnásobení pﬁíjmÛ
nejchud‰ích âíÀanÛ, kteﬁí aÏ do té doby Ïivoﬁili na hranû
pﬁeÏití.
PÛlhektarové políãko sice staãí na uÏivení rodiny, ale
pro efektivní vyuÏití pracovní síly a v˘robních prostﬁedkÛ
je tﬁeba minimálnû dvojnásobná rozloha. Shodou
okolností, pokud dojde do roku 2030 k pﬁedpokládanému
pﬁesunu 250 milionÛ osob z vesnice do mûst, dojde
automaticky ke zmen‰ení poãtu vesnick˘ch domácností
zhruba o polovinu, ze souãasn˘ch 200 na 100 milionÛ
a tím i k neprvoplánovému, ale Ïádoucímu
zdvojnásobení v˘mûry zemûdûlské pÛdy na jedno
hospodáﬁství.
USA má pûtkrát více zemûdûlské pÛdy, pûtkrát ménû
obyvatel neÏ âína a mnohem vy‰‰í úroveÀ produktivity
práce v zemûdûlství. O nedostatku potravin v USA tak
rozhodnû nemÛÏe b˘t ﬁeã. Opaãná situace je v âínû komplikovaná navíc nedostatkem vláhy v severní
polovinû zemû, Ïivelnou expanzí mûst a zamoﬁením
pÛdy tûÏk˘mi kovy v okolí prÛmyslov˘ch center. âínská
vláda proto rozhodla v roce 2006 o tzv. ãervené linii minimální v˘mûﬁe orné pÛdy (120 milionÛ hektarÛ),
která nesmí b˘t s ohledem na potravinovou sobûstaãnost
zemû zastavûna. Vzhledem k tomu, Ïe se rozloha orné
pÛdy nachází tûsnû pod touto hranicí, lze ﬁíci, Ïe ãínská
vláda rozhodla o de facto celoãínské stavební uzávûﬁe.
Jedin˘m zpÛsobem, jak lze nyní získat na okraji mûsta
pÛdu na stavbu supermarketu, prÛmyslové zóny ãi
sídli‰tû, je revitalizace jiÏ zastavûné zóny anebo, pokud
se jedná o stavbu na zelené louce, musí developer ve
spolupráci s místními orgány reciproãnû nahradit
zabranou pÛdu totoÏnou v˘mûrou v jiné ãásti okresu. V
praxi je systém nastaven tak, Ïe vesniãané jsou buì

dobrovolnû nebo nedobrovolnû vystûhováni z domovÛ,
vesnice je srovnána se zemí, pÛda je rekultivována a
pÛdní kredit je prodán developerÛm na okraji mûsta,
kde je pÛda mnohem cennûj‰í.
Je moÏné, Ïe v nûkter˘ch oblastech jsou vesniãané za
vystûhování z rodné vesnice spravedlivû finanãnû
kompenzováni a je jim nabídnut náhradní byt v lep‰í
kvalitû neÏli ten pÛvodní. Mnohem ãastûji v‰ak dochází
k tomu, Ïe vedení druÏstva, které vlastní pÛdu, na níÏ
vesniãané Ïijí a místní samospráva, která vydává pÛdní
kredity a stavební povolení, nehledí na blaho sv˘ch
obyvatel a ve spolãení s developery sliby ãi nátlakem
donutí vesniãany k opu‰tûní vesnice s nepatrnou
kompenzací. DÛkazem toho, Ïe tento pﬁístup není
ojedinûl˘, je poãet obãansk˘ch nepokojÛ provázejících
zábory vesnic. Podle expertÛ ze ‰anghajské Tsinghua
University dosáhl v roce 2010 poãet demonstrací ãísla
180 000 a valná vût‰ina z nich byla zpÛsobena
nelegálním záborem pÛdy.
I proto experti OECD a Svûtové banky nabádají ãínské
vedení k dal‰í pozemkové reformû, která zajistí uÏ‰í
vlastnick˘ vztah mezi zemûdûlci a jejich pÛdou a
spravedlivou kompenzaci v pﬁípadû prodeje ãi pronájmu.
BohuÏel, byÈ z komunistick˘ch dogmat nezÛstal v
jin˘ch oblastech kámen na kameni, druÏstevní vlastnictví
pÛdy je stále posvátnou krávou ãínsk˘ch ideologÛ.
Zatímco o reformû hukou se alespoÀ hovoﬁí, privatizace
pÛdního fondu je zatím v nedohlednu.
***

Americk˘ vs. ãínsk˘ sen
Komentátor New York Times Thomas Friedman ve
svém loÀském úvodníku parafrázoval americk˘ sen jako
právo kaÏdého Ameriãana na velk˘ dÛm, velké auto a
velk˘ hamburger (big house, big car and big Mac).
ZároveÀ uvedl, Ïe pokud se ãínsk˘ sen bude realizovat
v podobném formátu, bude lidstvo potﬁebovat dvû
zemûkoule. Bohatnutí âíny a pokraãující urbanizace,
byÈ z mnoha jin˘ch úhlÛ pohledu Ïádoucí, vyvolává mezi
ekology veliké otazníky o udrÏitelnosti souãasného tempa
rozvoje.
Pﬁístup ãínského vedení k tomuto problému, kter˘ by se
dal parafrázovat jako grow now, clean up later má jiÏ
nyní dalekosáhlé dopady na kvalitu Ïivota v ãínsk˘ch
mûstech. O kvalitû Ïivota se vlastnû v ãínsk˘ch mûstech

nedá pﬁíli‰ hovoﬁit. Jen pût procent ãínsk˘ch mûst totiÏ
splÀuje normy Svûtové zdravotnické organizace na zdraví
neohroÏující stav ovzdu‰í, prÛmyslové aglomerace
beztrestnû zamoﬁují ‰iroké okolí, vodní zdroje i pÛdu
chemick˘mi slouãeninami a tûÏk˘mi kovy a miliony
automobilÛ, symboly spoleãenského statusu, stojí kaÏd˘
den hodiny v dlouh˘ch kolonách na okruÏních dálnicích
kolem aglomerací a pﬁispívají sv˘m dílem k otrávenému
vzduchu.
Kapitolou samou o sobû je sovûtská estetika ãínsk˘ch
mûst - megalomanské bulváry, stﬁídané prÛmyslov˘mi
zónami a rezidenãními oblastmi s tﬁicetipatrov˘mi
‰edohnûd˘mi depresivnû vypadajícími vûÏáky - jako
kdyby âína ãekala na svou Vûru Chytilovou a Panelstory...
âínsk˘ migrující dûlník je základním stavebním
kamenem ãínského hospodáﬁského zázraku. Bez
odmlouvání bydlí v pﬁeplnûn˘ch ubytovnách, dûlá nejhor‰í
práci, je za ní mizernû placen, a pokud o tuto práci pﬁijde
nebo onemocní, od státu neoãekává Ïádnou pomoc.
Stát tak roãnû ‰etﬁí stovky miliard dolarÛ na zdravotním
a sociálním poji‰tûní a tyto úspory se samozﬁejmû
promítají do nízké ceny ãínského zboÏí a následnû do
poptávky po nûm na svûtov˘ch trzích. Navíc, ãínsk˘
vesniãan Ïijící ve mûstû, podobnû jako napﬁ. mexick˘
nelegální pﬁistûhovalec v USA, posílá ve‰keré své úspory
do rodné vesnice, ãímÏ v˘znamnou mûrou pomáhá
místní ekonomice.
Vládní propaganda, Ïe v âínû neexistují slumy, se
nezakládá zcela na pravdû. KaÏdé z velk˘ch ãínsk˘ch
mûst má svÛj nevábn˘ kout se ‰pinav˘mi ulicemi a
pﬁeplnûn˘mi domy postaven˘mi narychlo z laciného
materiálu. Slumu v Chongqingu nebo v Pekingu v
porovnání se slumem v Riu de Janeiru ãi Bangalore v‰ak
chybí nûkolik parametrÛ typick˘ch pro slumy v
rozvojov˘ch zemích. V ãínsk˘ch slumech nepobíhají
hordy hladov˘ch otrhan˘ch dûtí - v ãínsk˘ch slumech je
dûtí málo ãi leckdy zcela chybí - jednak díky politice
jednoho dítûte a jednak díky faktu, Ïe 70 procent dûtí Ïije
s prarodiãi v rodné vesnici. Dal‰ím rozdílem je absence
kriminálního podhoubí typického napﬁ. pro americká
vnitﬁní mûsta, kde aÏ polovina muÏské populace projde
vûzeÀsk˘m systémem nebo pro jihoamerické slumy
plné gangÛ, zbraní a drog.
Naopak, v mnoha dal‰ích aspektech jsou ãínské „shanty
towns“ naplnûné pﬁekvapivou smûsicí pozitiv, která,
pokud správnû a vãas podchycena, mohou znamenat
nadûji pro budoucnost âíny. Vût‰ina obyvatel ãínsk˘ch
slumÛ totiÏ nejen, Ïe pracuje a pobírá plat, ale dokonce
‰etﬁí a posílá peníze zpût domÛ. Pﬁedev‰ím ale pevnû
vûﬁí, Ïe jejich situace bude brzy je‰tû lep‰í - mnozí okolo
nich a dost moÏná i oni sami se mají viditelnû lépe neÏ
jen pﬁed nûkolika lety (o mezigeneraãním rozdílu
nemluvû) - ãínské platy totiÏ rostou prÛmûrnû o 20
procent roãnû, od roku 2007 se zdvojnásobily, a pokud
se ãínská ekonomická ma‰ina nezadrhne, tato vzestupná
kﬁivka bude pokraãovat.
***
Závûr
Je zﬁejmé, Ïe âína jiÏ na své cestû k urbanizované
moderní zemi urazila obrovsk˘ kus cesty. ZároveÀ je
nepochybné, Ïe souãasné ãínské vedení ãeká nûkolik
neodkladn˘ch a zcela zásadních strategick˘ch
rozhodnutí, které budou mít dopady na celou zemi (a
dost moÏná i na celou Zemi) na mnoho pﬁí‰tích let.
Pozemková reforma, reforma hukou a reforma alokace
zdrojÛ a nákladÛ mezi centrální vládou a místní
samosprávou se musí stát prioritami. Jejich úspû‰né
zvládnutí mÛÏe pﬁemûnit âínu v moderní civilizovanou
zemi a stovky milionÛ chud˘ch pﬁistûhovalcÛ ve
standardní obyvatele mûst, jejichÏ spotﬁeba potáhne
ãínskou ekonomiku.
Jejich poloviãaté provedení mÛÏe naopak znamenat,
Ïe kolem roku 2030 bude v ãínsk˘ch mûstech Ïít pÛl
miliardy v‰eobecnû diskriminovan˘ch a velmi
nespokojen˘ch obyvatel, kteﬁí nemají co ztratit. A na tak
velkém sudu se stﬁeln˘m prachem si KS âíny ve vlastním
zájmu nemÛÏe dovolit sedût.
Zdroje: OECD, World Bank, WHO, McKinsey, Tom
Miller: China Urban Billion
Pokraãování pﬁí‰tû
Richard Krpaã
b˘val˘ ãesk˘ gen. konzul v Torontu
***
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Zaãalo to Clintonem?
MoÏná, Ïe uÏ dávno pﬁedtím. Ale v posledních letech (rozhodnû od vzkazu - necituji
doslovnû - b˘valého prezidenta Billa Clintona, poté co o vlas unikl neÏádoucímu
ukonãení své brilantní prezidentské kariéry, Ïe odpovídá sv˘m voliãÛm za svÛj v˘kon
prezidentské funkce, ale do jeho soukromého Ïivota jim nic není), prezidenti a jiní politiãtí
vÛdcové se skoro hromadnû odﬁíkají cti b˘t mravními vzory sv˘m národÛm. Dalo by se
- a nijak zvlá‰È pﬁehnanû - ﬁíci, Ïe se s nimi rozsypal pytel.
Ona ta oblast ctnosti, o níÏ se jedná, je opravdu obtíÏná a u v˘bornû Ïiven˘ch, dobﬁe
vypadajících vysoce úspû‰n˘ch mlad˘ch muÏÛ, tûÏko dosaÏitelná. Jste stﬁedem vesmíru,
svût se vám klaní, Ïeny po vás ‰lehají obdivn˘ma a slibujícíma oãima, ve va‰em
podvûdomí se mihnou va‰i pﬁedchÛdci v moci, kteﬁí na milostná dobrodruÏství uÏ nemûli,
ale vydávali se za nástupce Boha na zemi, jimÏ nic nesmí b˘t odepﬁeno. A kdyÏ ani to
nepomÛÏe, zaskoãíte si v duchu na Olymp, kde pro tyto vûci bylo mimoﬁádné pochopení
a kde bylo bûÏné, Ïe si nûkter˘ z bohÛ zaletûl do podhoﬁí a pohrál si s nûkterou pûknou
pozem‰Èankou. A samozﬁejmû nemÛÏete dovolit, aby nûjak˘ závistiv˘ voliã si osvojoval
právo va‰e chování komentovat.
Nedávno jsem se nad tímto problémem zamyslil v souvislosti s ãlánkem o druÏce
francouzského prezidenta Francois Hollanda, Valerie Trierweiler, s kterou není Ïenat˘.
On zﬁejmû nebyl Ïenat˘ ani s Ïenou, s kterou má ãtyﬁi dûti, ale na to bych nemohl
pﬁisahat. Nyní do‰la ﬁada na Valerii. Pan prezident si na‰el nové rozpt˘lení: hereãku, za
kterou jezdí na motocyklu. Valerie se o tom dozvûdûla a skonãila v nemocnici. ZpÛsobÛ,
kter˘mi mÛÏeme jeden druhého zraÀovat je nepﬁeberná ﬁada. A ov‰em Valerie musela
vûdût, Ïe vstupuje na sopeãnou pÛdu, kdyÏ se nastûhovala do prezidentského paláce.
A pak tu byl (a vlastnû dosud je) nepominuteln˘ Silvio Berlusconi. V roce 2013 ho
ãasopis Forbes, kter˘ o tûhto vûcech leccos ví, umístil na Ïebﬁíãku nejbohat‰ích muÏÛ
na svûtû aÏ na 194. místû (jenom 6,2 miliardy americk˘ch dolarÛ), a ãtyﬁi roky pﬁedtím
ho oznaãil jako dvanáctého nejmocnûj‰ího muÏe na svûtû. Berlusconi (kter˘ mimo jiné
vlastní - nebo alespoÀ spolu-vlastní - slavn˘ italsk˘ fotbalov˘ klub A.C. Milan), b˘val˘
senátor (loni byl vylouãen), b˘val˘ italsk˘ ministersk˘ pﬁedseda, kter˘ byl obÏalován, Ïe
mûl nedovolen˘ sex s dívkou mlad‰í 18 let, byl souzen a odsouzen (na ãtyﬁi roky) pro
neochotu platit danû (soud to klasifikoval jako daÀov˘ podvod!). Pan Berlusconi je také
znám˘ sv˘mi skvûl˘mi d˘chánky, na které si s oblibou zval politické vÛdce z celé Evropy
(prosl˘chá se, Ïe jedním z nich byl i nedávn˘ ãesk˘ ministersk˘ pﬁedseda), pﬁi nichÏ je
muÏÛm dovoleno obléknout se (zﬁejmû ve ‰kále od medvûdího koÏichu aÏ po roucho
Adamovo) podle své pﬁedstavivosti. JenomÏe lidu se nezavdûãí‰: kdyÏ Silvio Berlusconi
v listopadu 2012 rezignoval (ponûkud nedobrovolnû) na funkci ministerského pﬁedsedy,
zástupy nevdûãn˘ch obãanÛ nad‰enû zanotovali slavné Hallelujah z Händlova Mesiá‰e...
No a koncem minulého století (v roce 1998) byl americkou poslaneckou snûmovnou
(Congress, House of Representatives) ‘impeached’ (obvinûn z kﬁivé pﬁísahy a obstrukce
spravedlnosti) prezident Bill Clinton. Senát ho ale v procesu, kter˘ trval 21 dní, obvinûní
zprostil. Zaãalo to, jako skoro v‰ecko v Ïivotû, docela v‰ednû. V roce 1996 nastoupila
v Bílém domû (bûhem Clintonova prvního volebního období) jako praktikantka Monica
Lewinská. Brzy se s prezidentem sblíÏila. Lewinská se sv˘m úspûchem (vãetnû
korunního dÛkazu: svého modrého obleku, ozdobeného stopami muÏského sexuálního
v˘mû‰ku) svûﬁila své pﬁítelkyni Lindû Trippové, která si hovory nahrávala. A také Monice
poradila, aby modr˘ oblek nedávala do ãistírny...
O pﬁípadu se rozepsal 21. ledna 1998 deník Washington Post. 26. ledna na konferenci
v Bílém domû Bill Clinton (konference se zúãastnila i jeho Ïena Hillary) informoval
novináﬁe, Ïe musí pracovat na projevu k národu, ale Ïe chce národu ﬁíci jednu vûc:
“Nemûl jsem pohlavní styk s tou Ïenou - sleãnou Lewinskou.” Pﬁí‰tí den Hillary Clinton
v interview na NBC záleÏitost popsala jako “praviãácké spiknutí” proti jejímu manÏelovi.
Clinton pod pﬁísahou potvrdil, Ïe s Lewinskou pohlavní styk nemûl. Monica Lewinská
vy‰etﬁujícím orgánÛm pﬁedala nyní uÏ slavn˘ modr˘ oblek. President Clinton ve
v˘povûdi nahrané pro ‘grand jury’ 17. srpna 1998 pﬁiznal, Ïe s Lewinskou mûl
“nepatﬁiãn˘ tûlesn˘ styk”.
Není bez zajímavosti, Ïe republikánsk˘ útok na Clintona v kongresu vedl jeho pﬁedseda
(a pozdûji jeden z republikánsk˘ch prezidentsk˘ch kandidátÛ), Newt Gingrich, kter˘ ve
stejném roce pﬁiznal, Ïe mûl pomûr s internistkou v Bílém domû, aãkoliv byl Ïenat (jeho
druhé manÏelství). A snad nejdÛleÏitûj‰í je ClintonÛv doslov, kdyÏ bylo po v‰em: aféra
s Monicou Lewinskou bylo váÏné mravní provinûní, které se pokou‰el ospravedlnit nebo
alespoÀ vysvûtlit politickou a osobní krizí, kter˘mi v té dobû procházel.
A to nás pﬁivádí k nejnovûj‰í (a trochu odli‰né: nejde o sex) epizodû v pﬁebohatém
repertoáru na‰í lidské slabosti, k torontskému (více ménû jen jménem) starostovi, Rob
Fordovi. Jeho pﬁíbûh by byl úplnû nechutn˘, kdyby souãasnû nebyl tak hroznû smutn˘.
Ford byl obvinûn, Ïe kouﬁil kokain. Byl pﬁi tom zachycen na videu. Snad stokrát to veﬁejnû
popﬁel. Ale povûﬁil svého pﬁítele Lisiho v minulosti odsouzeného pro vyhroÏování
vraÏdou a a souãasnû obvinûného z dal‰ích trestních ãinÛ, aby video na‰el a koupil (i
kdyÏ souãasnû tvrdil, Ïe neexistuje). KdyÏ policie oznámila, Ïe video má, Ford se pﬁiznal,
Ïe tedy kokain kouﬁil, ale Ïe byl tak zpit˘, Ïe nevûdûl, co dûlá. Televize (nakonec i
americké stanice) skoro dennû pﬁiná‰ely zábûry blábolícího torontského starosty, ãasto
uráÏejícího ‰éfa Torontské policie Blaira. Rob skonãil jako jeden z nejostudnûj‰ích lidí
na svûtû. Toronto se svezlo (a veze) s ním. Do‰lo to i Fordovi, ponûvadÏ oznámil, Ïe
pﬁestane pít a zaãne nov˘ Ïivot. Jeho nov˘ Ïivot byl krátk˘. V pﬁedposledním lednovém
t˘dnu se v restauraci v torontském pﬁedmûstí opil do blábolivého stavu, v kterém uráÏel
‰éfa torontské policie, ãleny mûstské rady a Ïeny (které dokonce ãastoval v˘razy
importovan˘mi z Jamaiky). Zábûry byly vysílány televizí. Kdyby nebyl - i kdyÏ jen
jménem - torontsk˘m starostou, bylo by mi ho líto: jeho opilé blábolení, oãi, které zﬁejmû
nic nevnímaly, robotické pohyby by ve mnû vyvolaly soucit. Ale Rob Ford torontsk˘m
starostou je a svou mravní nahost zakr˘vá plá‰tíkem známé v˘mluvy: Co dûlám ve svém
soukromém Ïivotû je moje vûc.
Myslím, Ïe je to vûcí i tûch, jichÏ jménem vykonává svÛj úﬁad. Nemyslím, Ïe se mÛÏeme
ve sv˘ch ãinech rozdûlit na dvû pÛlky, soukromou a veﬁejnou. Nemyslím, Ïe se
dokáÏeme soustavnû chovat jako slu‰ní lidé ve veﬁejné funkci a jako nechutné parodie
samy sebe v soukromí. Rob Ford by se zaslouÏil o mûsto, které uctilo jeho otce jménem
ulice, a které on vystavil svûtovému v˘smûchu, kdyby rezignoval a ode‰el z veﬁejného
Ïivota.
Josef âermák
***

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

Kuks III.

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net
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Zápisky od Pacifiku
(Pro ãíslo 2/2014)
Kdysi jsem, aã ne pravidelnû, chodil ráno pro pár loupáãkÛ
do mlékárny a cestou domÛ si v trafice koupil noviny a
doma pak si ãetl o tom, co se ve svûtû událo. Tehdy
ov‰em informovanost nebyla jako ta dne‰ní - digitální a
navíc v demokratické zemi.
KdyÏ uÏ tedy mám dnes doma poãítaã, podívám se
kaÏdé ráno co se právû ve svûtû pﬁihodilo. Je toho
vÏdycky dost. A jak˘ je pomûr zpráv dobr˘ch a hor‰ích?
VáÏen˘ ãtenáﬁ mÛÏe si moÏná sám opovûdût.
Vykolejení vlakÛ, poÏáry v domovech dÛchodcÛ,
dohadování západních velmocí s Iránem ohlednû
nukleárního vyzbrojování, které k niãemu nevedou,
sexuální skandály v˘znaãn˘ch politikÛ, omluva jin˘ch za
to co ﬁekli, ãi na poãítaãi neprozﬁetelnû napsali a teì si
za sv˘m slovem zbabûle nestojí. Je toho dost pro tûch
pár okének monitoru.
Snad v dÛsledku tvrzení, Ïe Ïivot je zmûna ...
***
S upﬁímnou lítostí jsem sledoval velikou nepﬁízeÀ poãasí
pro obyvatele atlantick˘ch provincií Kanady, zatímco
zde, ve Vancouveru, máme letos dosud zimu rekordnû
mírn˘ch teplot a snûhového nedostatku. Za stávajících
okolností fyzického stavu mojí maliãkosti, zpochybÀující
lyÏování, mi takové poãasí absolutnû nevadí. A tak
jenom jsem zvûdav, zda pﬁíroda se postará o jakousi
spravedlivou rovnováhu, coÏ mÛÏe znamenat velice
nevlídné jaro ...
***
V posledním roce ãi dvou, Kanadu ale i Britskou
Kolumbii, obchází stra‰idlo recese a snad i následující
krize. Aã domy se zde, ve Vanocouveru nadále prodávají
a kupují za horentní sumy, v podstatû díky kupcÛm
nekanadského pÛvodu a chytrákÛ z branÏe real estatu.
Nedávno bylo prostranství obchodního komplexu Park
Royal roz‰íﬁeno o dal‰í objekt (Royal Village) a v tûchto
dnech se dokonãuje dal‰í monumentální roz‰íﬁení.

Pan viceprezident spoleãnosti cel˘ objekt vlastnící je
nepochybnû ãlovûk velmi prozírav˘ a zku‰en˘. Navzdory
onomu prohla‰ovanému o stavu hospodáﬁství v
pﬁedstupni krize a dosti znaãné zadluÏenosti obyvatel,
do‰lo k velikému roz‰íﬁení obchodního komplexu. A co
se stalo: roz‰íﬁená parkovi‰tû jsou opût plná a obãan
kupuje a kupuje a jeho bankovní zadluÏenost roste.
Napadá mne otázka, kdo z toho, kromû trustÛ, bank,
velk˘ch obchodÛ a snad i soukrom˘ch lichváﬁÛ, má
uÏitek?
***
Internetem mohou nûkdy dojít informace, o jejichÏ
pravdivosti nelze pochybovat. Myslím, Ïe do takové
kategorie patﬁí následující sdûlení: Kanada roãnû pﬁispívá
ãástkou pûti miliard roãnû do 21 státÛ (vãetnû Ruska), v
prÛbûhu posledních nûkolika let to bylo zhruba 25 miliard
kanadsk˘ch dolarÛ takto do svûta rozeslan˘ch. Jakoby
nebylo více neÏ potﬁebn˘ch míst v Kanadû, která by si
zaslouÏila vládní podporu, rozdûlení zmínûn˘ch miliard
mezi vlastní potﬁebné obyvatele? Nebo snad tomu tak
není?
***
Nechci se tím chlubit a nebo to vystavovat na obdiv (a
nebo k v˘smûchu) co moje choÈ mi sdûlila: „Hochu,
vÏdyÈ ty uÏ se‰ hodnû dlouho penzista, sedí‰ doma s
mírnou jenom uÏiteãností, dûlá‰ si svoje vûci, které tû
baví. Obãas nûco opraví‰, krapátko vylep‰í‰ zahradu a
pﬁichází ti mûsíc co mûsíc ‰ek! Co ti vlastnû chybí?“
Nechybí mi, kromû dokonalého zdraví, vlastnû skoro
nic, aã zmínûné ãástky nejsou nijak ohromující. Ale Ïil
jsem vÏdycky skromnû a myslel na zadní koleãka a tak
i tahle suma sumarum mi bohatû staãí, dokonce i k
podpoﬁe syna s rodinou, kter˘ se k men‰ímu pﬁekvapení,
pokud jde o drahotu, ocitl zde, ve Vancouveru. Pravda,
po pﬁibliÏn˘ch v˘poãtech (proveden˘ch snad jen jednou),
vzhledem k ponûkud ãasnému odchodu do penze a
dosud se na svûtû nacházejícím, moje finanãní bilance

se státem a b˘val˘m zamûstnavatelem, zdá se s
plynoucím ãasem b˘t více v mÛj prospûch. To je
samozﬁejmû lep‰í, neÏ kdyby tomu bylo naopak. Krom
toho nevím, jak stát vlastnû naloÏil s poplatky, které ode
mne v dobû mého zamûstnání vybíral.
A tu mne nûkdy, a skuteãnû si nevym˘‰lím, napadá
cosi jako v˘ãitka svûdomí z toho, Ïe nic v podstatû pro
blaho zemû nedûlaje, dostávám pravidelnû ony penzijní
obolosy. To je ale jen jedna strana mince. Tu druhou
mÛÏe pﬁipomenout pﬁedcházející odstavec a k tomu ono
neuvûﬁitelné h˘ﬁení penûzi daÀov˘ch poplatníku jejich
volen˘mi reprezentanty, kteﬁí by mûli b˘t pﬁíkladem lidu,
kterému slouÏí, ale nejsou. A tak si nakonec, a myslím,
Ïe zcela právem, ﬁíkám: „Nebuì labuÈ! A zanech takov˘ch
nepﬁíhodn˘ch uvaÏování!“
Snad právû tímto finanãním vyrovnáváním státu se
sv˘mi starci a staﬁenkami se svobodné, pokrokové a
(dosud) prosperující zemû, li‰í od zemí tﬁeba afrického
kontinentu.
***
Pokud jsem se o tom uÏ nezmínil a doufám, Ïe ne,
doslova mne fascinuje (nijak kladnû, ov‰em) poãet v
poslední dobû vykolejen˘ch vlakÛ a to nejen v USA, ale
i v Kanadû, a v Evropû.
Co je toho dÛvodem? Nejde pﬁece o Indii, kde k
takov˘m ne‰tûstím, jak informuje Internet ãi noviny,
dochází pomûrnû ãasto, ale tam jsou vlaky ovû‰eny
cestujícími zpÛsobem, za jak˘m by v Kanadû nebo USA,
potaÏmo vzato v západní Evropû, Ïádn˘ vlak vyjet
nemohl.
***
Myslím, Ïe o tom, co teì struãnû napí‰u, uÏ jsem se
zmínil. ProtoÏe pro na‰eho syna a jeho rodinu je nákup
domu, místo nájmu, jen otázkou ãasu, vûnuji si malinko
tomuto tzv. real estatu, tedy nabídce trhu nemovitostí
pro zájemce.
V˘chozím bodem k takovému jakkoli struãnému
prÛzkumu je pozornost vûnovaná bohat˘m informacím
realitními agenty dodávan˘ch i do na‰eho starého domu.
Abych byl aktuální, zde informace zcela nedávná o
rodinném domku. Je zdÛraznûna znaãná nedávná
renovace a modernizace pﬁíbytku. Agent, kter˘ toto
obydlí prodává, pﬁehlednû uvádí obsah modernizace a
koneãn˘ její v˘sledek. A tu se dozvídám, Ïe dÛm obytné
plochy zhruba 200 ãtvereãních metrÛ) má po renovaci
ãtyﬁi a pÛl koupelny-klosety a tﬁi loÏnice. CoÏ mne vedlo
k dosud neuskuteãnûnému dotazu u realitního agenta
na to, zda renovující architekt a nebo moÏná, Ïe to byl jen
t.z. builder, stavitel, netrpûl bûhavkou ãi jin˘mi zaÏívacími
problémy! VÏdyÈ místo extra dvou koupelen, mohl se
pravdûpodobnû vytvoﬁit dal‰í pokoj! A nebo snad nemohl?
***
Je ale ãas, abych se opût zmínil o tom, co jsem uÏ, jsem
si jist, alespoÀ jednou uãinil na stránkách tohoto Satellitu.
Já i moje rodina jsme vdûãni Kanadû za dokonale
vlídné pﬁijetí v roce 1968. Za moÏnost postarat se o dal‰í
svÛj Ïivot podle sv˘ch moÏností, snad dle pﬁísloví KaÏd˘
strÛjce svého ‰tûstí. MoÏností, které nám nikdo nijak
neomezoval. My na oplátku jsme se snaÏili stát platn˘mi
obãany zemû. Nestali jsme se boháãi, ani v˘znamn˘mi
odborníky, spisovateli, podnikateli, burzovními makléﬁi
jako nûkteﬁí jiní. Ale respektovali jsme poÏadavky
kanadské vlády a zákonÛ zemû a snaÏili se, ze v‰ech
sv˘ch sil a schopností, byÈ nepatrn˘m zpÛsobem, pﬁispût
k blahobytu zemû ... tedy placením poÏadovan˘ch daní
z vydûlan˘ch penûz.
Myslím si, Ïe souãasné úrovnû na‰eho rodinného
hospodáﬁství bychom za stejnû vynaloÏeného úsilí, v
âechách nedosáhli. Navíc pro takové úsilí, v rodné zemi
by se nám, pravdûpodobnû, nedostávalo moÏností
uplatnûní z dÛvodÛ ignorace existující ideologie.
Pokud tedy nûkteré moje Zápisky od Pacifiku mohou
ve ãtenáﬁi vzbudit pocit autorovy nevdûãnosti k jeho
novému domovu, Kanadû, pak je to ãiré nedorozumûní.
Je to jen obãasn˘ smutek nad tím, Ïe tato nesmírnû
bohatá, veliká zemû, mohla by si, ve srovnání s ostatními
demokratick˘mi, pﬁírodou ménû obdaﬁen˘mi zemûmi,
poãínat lépe. Ale nejde mi jen o stránku ryze materiální
a ekonomickou, ale i o souhrn nûkolika aspektÛ, o ãemÏ
pojednání by zabralo dal‰í místo v tomto Satellitu.
Vladimír Cícha - Vancouver
***
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NHL: Trojnásobn˘ olympionik
Budaj dlouho na olympiádu
v Soãi nemysel

TíÏí ho minusy. Pohoda snad
pﬁijde, vûﬁí Milan Michálek, Ïe v
Soãi zlomí prokletí téhle sezóny

Hned osm hráãÛ Montrealu zamíﬁí na olympijské hry do Soãi.
Mezi nimi je i ãesk˘ kapitán Tomá‰ Plekanec, ale také
slovensk˘ brankáﬁ Peter Budaj, kter˘ v Canadiens kryje záda
dal‰ímu olympionikovi Careymu Priceovi. Budaj si dlouho a
jeste v Torontu 18. ledna nepﬁipou‰tûl tlak, kter˘ s sebou
pﬁiná‰í olympiáda a soustﬁeìoval se na NHL, kde jeho t˘m v
Air Canada Centre v tradiãním kanadském derby podlehl
Torontu 3:5. Budaj na OH vytvoﬁí tandem s Jaroslavem
Halákem ze St. Louis. Druh˘ brankáﬁ Montrealu Peter Budaj
se podívá na olympiádu do Soãi, kde bude reprezentovat
slovensk˘ v˘bûr.
ABE: Jaké to bylo, kdyÏ jste se dovûdûl, Ïe pojedete na
olympiádu?
PB: Je to pro mne velká ãest a jsem rád, Ïe mohu
reprezentovat Slovensko.
ABE: Jak se do Soãi pﬁipravujete?
PB: Olympiáda je je‰tû daleko a já se soustﬁeìuji na situaci
zde. Teì musíme vyhrávat utkání s Montrealem, ale jakmile
se bude olympiáda blíÏit, tak se nevyhnu tomu, abych na ni
stále ãastûji nemyslel.
ABE: Letos jste odchytal jedenáct zápasÛ a daﬁilo se
vám (92% úspû‰nost zákrokÛ), pﬁesto nedostáváte tolik
pﬁíleÏitostí...
PB: Samozﬁejmû, Ïe bych radûji chytal více, ale Carey
(Price) chytá v˘bornû a zatím hrajeme dobﬁe. Pochopitelnû
kaÏd˘ brankáﬁ chce chytat co nejvíc. Doufám, Ïe dostanu teì
pﬁed olympiádou více pﬁíleÏitostí. To ov‰em není v m˘ch
rukou.
ABE: Olympiádu jste okusil uÏ dvakrát. Je její atmosféra
odli‰ná od té na mistrovství svûta?
PB: Myslím si, Ïe ano. Olympiáda je pouze jednou za ãtyﬁi
roky. Navíc se zastaví NHL. Pﬁijdou tam skuteãnû ti nejlep‰í
hráãi. I MS má svou kvalitu, ale nejsou tam ti nejlep‰í.
ABE: Hovoﬁíte o olympiádû tﬁeba s Tomá‰em
Plekancem?
PB: Obãas prohodíme pár slov. Také jsme pogratulovali
ostatním, co se dostali do jin˘ch muÏstev.
***

Jeho Ottawa prohrála v Torontu, ani se sv˘m individuálním
v˘konem ve víkendovém zápase NHL nemohl b˘t spokojen.
K 22 záporn˘m bodÛm si devûtadvacetilet˘ útoãník Milan
Michálek pﬁipsal v Torontu dal‰í dva. „Zatím je to ‰patné.
Nemohu se dostat do tempa a nûjak mi to tam nechce padat,
pﬁestoÏe mám dost ãasu na ledû. Doufám, Ïe to prolomím,“
ﬁíká Michálek a pﬁes nabit˘ program v zámoﬁí uÏ pomalu mÛÏe
vyhlíÏet i turnaj v Soãi. „Na olympiádû bych se mohl dostat do
herní pohody a vûﬁím, Ïe se nám tam bude daﬁit. Moc se do
Soãi tû‰ím,“ láká ho start pod pûti kruhy, kde se v t˘mu potká
i s o dva roky star‰ím bratrem ZbyÀkem. Mezitím Milan
Michálek tﬁikrát skóroval, daﬁilo se mu obzvlá‰tû v Buffalu,
kde vstﬁelil dvû branky a byl vyhlá‰en nejlep‰ím hráãem
utkání.
ABE: Spolu jste si zahráli uÏ pﬁed ãtyﬁmi roky ve
Vancouveru...
MM: A k tomu i na mistrovství svûta. Je to vÏdy nûco
zvlá‰tního, kdyÏ hrajeme v jednom manãaftu.
ABE: Ale olympiáda je pﬁece jen asi nûco zvlá‰tního,
Ïe?
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MM: Ve Vancouveru to byl skvûl˘ záÏitek. Tû‰ím se nejen
na kluky z muÏstva, ale i na to, Ïe budeme s ostatními
sportovci.
ABE: Na ãeskou nominaci se objevila spousta reakcí...
MM: Hovoﬁili jsme o tom se spoluhráãi v Ottawû a v‰ude je
to stejné. VÏdycky se nûkdo dostane do muÏstva a nûkdo
nedostane. Podle mne je to dobr˘ mix hráãÛ ze zámoﬁí a z
Evropy, coÏ je dÛleÏité, kdyÏ se hraje na velkém kluzi‰ti.
ABE: Z Ottawy ale pﬁíli‰ mnoho hokejov˘ch olympionikÛ
nevze‰lo...
MM: Pouze já a Karlsson.
V NHL se vám moc nedaﬁí. Co ﬁíkáte tomu, Ïe jste si
pﬁipsal 24. záporn˘ bod?
MM: Celá sezóna je letos zakletá. Kdykoliv vstoupím na led,
dostaneme branku. Kdykoliv máme my ‰anci, tak nedáme a
z protiútoku je gól.
ABE: MoÏná tro‰ku drzá otázka: Letos v prosinci vám
uÏ bude tﬁicet, cítíte to na sobû?
MM: Zatím ne.
Letos se roztrhl pytel s hokejem pod ‰ir˘m nebem.
Chystá se nûco podobného v Ottawû?
MM: Budeme hrát venku ve Vancouveru, ale aÏ po
olympiádû. I na to se moc tû‰ím.
Ale‰ Bﬁezina (Toronto), Sport.cz
***

Palát: Olympiáda a Stanley Cup?
To by byla jedineãná sezóna
Vymazali dvougólov˘ náskok domácích, pﬁestﬁíleli Toronto
42:26, ãtyﬁikrát trefili tyãku. Pﬁesto odjeli hokejisté Tampy Bay
z Air Canada Centre po prohﬁe 2:3 s prázdnou. Oba ãe‰tí
olympionici v t˘mu hostí - Radko Gudas a Ondﬁej Palát - v‰ak
o sobû dali vûdût. Odehráli pﬁes devatenáct minut a druh˘
jmenovan˘ si pﬁipsal asistenci dokonce pﬁi obou trefách
BleskÛ.
ABE: Jak moc mrzí tato prohra?
Radko Gudas: Mrzí kaÏdá poráÏka, ale máme dost sil,
abychom se znovu dostali na ãelo Atlantické divize. Hrajeme
teì víc systémovû. Lep‰í se obzvlá‰tû defenzíva.
Ondﬁej Palát: Myslím, Ïe jsme si za v˘kon v utkání alespoÀ
jeden bod zaslouÏili. Byli jsme lep‰í, ale jim to tam padlo a
nám ne. Mohli jsme i vyhrát.
ABE: Oba dostáváte pﬁíleÏitost jak v pﬁesilovkách, tak
pﬁi oslabení. Vidíte v tom projev dÛvûry trenéra Coopera?
Gudas: Urãitû, ale Ondra si to jednoznaãnû zaslouÏí a
doufám, Ïe já také. Ta dÛvûra je hlavnû v tom, Ïe máme stále
více ãasu na ledû. Pak mÛÏeme uhrát nûjaké body do statistik
i udûlat nûco pro t˘m.
ABE: Vy máte jeden primát, 96 trestn˘ch minut. Nejvíc
v muÏstvu...
Gudas: To se stává, nûkdo tu ãernou práci musí dûlat.
Zbylo to na mne. Ale doufám, Ïe Ondrovi skvûlá forma vydrÏí
do února a Ïe nûco pﬁedvede v Soãi.
ABE: KdyÏ jsme u blíÏící se olympiády, ãekal jste
nominaci?
Palát: Po pravdû ﬁeãeno, moc jsem s ní nepoãítal, bylo to
pﬁekvapení. Pan Hadamczik pﬁijel do Tampy, nûkolikrát mne
vidûl, mluvil se mnou. ¤ekl, Ïe jsem se mu líbil, ale nic
konkrétního mi neslíbil. Pﬁed zápasem ve Winnipegu pﬁi‰el za
mnou Radko s tím, Ïe jsme oba v nominaci. Zrovna jsem hrál
fotbal...
ABE: TakÏe máte rád nejen hokej, ale i fotbal?
Palát: Do patnácti let, jsem ho hrál aktivnû. Tady ho
hrajeme pro zábavu vÏdycky pﬁed zápasem.
ABE: Hrajete v Tampû. KdyÏ pﬁijedete do Toronta, vidíte
nûjak˘ rozdíl?
Palát: Hlavnû je tu zima (smûje se), ale i zájem medií je
úplnû jin˘. KdyÏ jsem pﬁi‰el po rozbruslení, bylo tu tolik
novináﬁÛ, Ïe se nadalo hnout. V Tampû pﬁijdou tak tﬁi ãtyﬁi
reportéﬁi po tréninku ãi po zápase.
ABE: Olympijské hry uÏ pomalu klepou na dveﬁe. Jak se
tû‰íte?
Palát: Moc! Doufám, Ïe olympiáda bude skvûlá, tû‰ím se
tﬁeba i na to, aÏ se potkám s Jaromírem Jágrem, kter˘ byl
odmaliãka m˘m vzorem. A pokud by se nám povedlo s
Tampou bojovat také o Stanley Cup, pak by to byla jedineãná
sezóna.
***

BrouCzech - staronové ãeské pivo
Po‰máknûte si v Ontariu na lahodném zlatém leÏáku
z malého pivovaru v Nové Pace, kter˘ je zde od roku 1864
MÛÏete ho ochutnat v restauraci Praha
na Masaryktownu ve Scarborough
K dostání je ve víc jak ãtyﬁiceti
prodejnách s pivem
od Oshawy aÏ po St. Catharines.
RovnûÏ v obchodech v Ottawû,
Peterborough, Sudbury, Barrie,
Collingwoodu, Kitcheneru, Londonu
Windsoru a v pﬁilehl˘ch oblastech!

Najdûte si vá‰ Beer Store na
www.thebeerstore.ca/beers/brouczech-premium-lager
a klepnûte na “View Locations”

Od 3. února 2014 je sníÏená cena o 13 %
pﬁi nákupu 24 láhví o dal‰ích 9 %!
Informace o pivovaru: www.novopackepivo.cz
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Pﬁed uzávûrkou
„Patﬁil k takzvan˘m jestﬁábÛm, kteﬁí zásadnû
poÏadovali potlaãení PraÏského jara a jeho
ideálÛ. A byl ideologick˘m tajemníkem
ústﬁedního v˘boru.“
vb-rozhlas.cz
V noci na 6. února 2014 zemﬁel 96 let˘ Vasil
***
Biºak. B˘val˘ vrcholn˘ funkcionáﬁ
OhroÏené slÛnû uÏ pije
Komunistické strany âeskoslovenska byl
posledním Ïijícím signatáﬁem takzvaného
mléko z lahve
zvacího dopisu, kter˘ mûl obhájit obsazení V Ostravû se narodilo sloní mládû, ale zatím
zemû vojsky Var‰avské smlouvy v srpnu 1968. je v nebezpeãí, protoÏe odmítá sát mateﬁské
ObÏalovan˘ byl kvÛli tomu z vlastizrady, soudy mléko. Slonice nechtûla pracovníky
jeho vinu ale nikdy neuznaly.
zoologické zahrady k mládûti pustit.
Vasil Biºak byl pÛvodním povoláním krejãí. Od PracovníkÛm ostravské zoologické zahrady
listopadu 1968 aÏ do prosince 1988 byl se v‰ak po dlouhém úsilí podaﬁilo nauãit
tajemníkem ÚV KSâ s rozhodujícím vlivem v novorozené slÛnû sát z lahve. PouÏili star˘
zahraniãní politice a ideologické sféﬁe. V letech trik k navození sacího reflexu, kter˘ se vyuÏívá
1960 - 1989 byl poslancem Národního, pozdûji u telat. SlÛnûti dali pleny napu‰tûné mlékem.
Federálního shromáÏdûní. V roce 1968 patﬁil Mládû se o nû zaãalo zajímat a pak cucat.
k vedoucím pﬁedstavitelÛm konzervativních Potom se podaﬁilo slÛnû navést i na láhev s
sil v KSâ, podporoval sovûtskou intervenci a mléãnou náhraÏkou. Vypilo najednou cel˘ litr.
podílel se na likvidaci obrodného procesu tzv. Navíc se o‰etﬁovatelÛm podaﬁilo zjistit, Ïe jde
PraÏského jara.
o sloní holku.
KvÛli podpisu na zvacím dopise ãelil dlouhému „Bûhem ãtvrtka o‰etﬁovatelé vypozorovali, Ïe
vy‰etﬁování. On sám ale nikdy nepﬁedstoupil má mládû tendenci olizovat ochranné látkové
pﬁed soud a prokuratura v roce 2011 stíhání sítû. Proto u nûj vyzkou‰eli metodu navození
pﬁeru‰ila.
sacího reflexu u telat pomocí plen napu‰tûn˘ch
Na Biºaka pﬁed ãasem upozornil i aktivista a mlékem. To se podaﬁilo, mládû zaãalo pleny
pozdûj‰í poslanec Alojz Hlina, kter˘ pﬁed jeho sát,“ popisovala mluvãí ostravské zoo ·árka
dÛm pﬁivezl tank a namíﬁil hlaveÀ pﬁímo na Kalousková.
Biºakova okna.
Dodala, Ïe se pak postupnû o‰etﬁovatelé
Minulá slovenská vláda Ivety Radiãové se od pokusili slÛnûti dávat napít z lahve s náhraÏkou
Ruska snaÏila získat originál zvacího dopisu, mléka.
to se ale nepovedlo.
„SlÛnû bylo schopné naráz vypít cel˘ litr.
Po invazi sovûtsk˘ch vojsk v roce 1968 se Bûhem tohoto krmení byla matka slÛnûte
Biºak podílel na likvidaci v‰ech úspûchÛ Vishesh opodál a o‰etﬁovatele nenapadala.
opozice v rámci PraÏského jara, jak potvrzuje Bûhem noci probûhlo krmení slÛnûte v
historik David Weber:
pravideln˘ch tﬁíhodinov˘ch intervalech.

V Bratislavû zemﬁel Vasil
Biºak, vysok˘ funkcionáﬁ
b˘valé KSâ

TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.
Toronto, ON M6G 1M1

Vám ponúka
cestovanie
do celého sveta!
Spolahlivo vybavíme
Od 17. ãervna 2014

nov˘ pﬁím˘ let
kaÏdé úter˘
Toronto-Praha!
Volejte
Annu Zapletalovou
Tel.: (416) 537-7698
e-mail:
Tatratravel@hotmail.com

Krmení vÏdy skonãilo tím, Ïe uÏ slÛnû nemûlo
zájem a od láhve ode‰lo,“ líãila dále mluvãí.
Díky tomu, Ïe mládû pilo, zaãalo se také
vyprazdÀovat. Pracovníci zoo proto mohli
vysledovat, Ïe se jedná o samiãku.
Zoo v‰ak upozorÀuje, Ïe tento první úspûch
neznamená, Ïe uÏ má mládû vyhráno.
„Jedinou moÏnou cestou pro jeho zdárn˘
odchov je, Ïe zaãne pít mléko své matky. Ze
zku‰eností, které v chovu slonÛ v celém svûtû
jsou, statisticky jednoznaãnû vypl˘vá, Ïe
pﬁeÏívá a dospûlosti se doÏije jen mizivé
procento mláìat, která jsou krmena v˘hradnû
jakoukoli náhradou mateﬁského mléka,“
zdÛraznila Kalousková.
PracovníkÛm ostravské zoologické zahrady
se po dlouhém úsilí podaﬁilo nauãit novorozené
slÛnû sát z lahve. PouÏili star˘ trik k navození
sacího reflexu, kter˘ se vyuÏívá u telat. SlÛnûti
dali pleny napu‰tûné mlékem. Mládû se o nû
zaãalo zajímat a pak cucat. Potom se podaﬁilo
slÛnû navést i na láhev s mléãnou náhraÏkou.
Vypilo najednou cel˘ litr. Navíc se
o‰etﬁovatelÛm podaﬁilo zjistit, Ïe jde o sloní
holku.
právo.cz
***

Sport
Tenis

Davis Cup: âesko-Nizozemsko 3:2. V dal‰ím
utkání se stﬁetne âesko s pﬁemoÏitelem
Kanady Japonskem. V Japonsku bude hrát
ãesk˘ t˘m od 4. do 6. dubna 2014.
***

Hokej
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

Tabulka ãeské extraligy pﬁed olympijskou
pﬁestávkou: 1. Sparta 47 zápasÛ/103 bodÛ,
2. PlzeÀ 47/86, 3. Tﬁinec 47/83, 4. Hradec 47/
82, 5. Brno 46/79, 6. Zlín 47/77, 7. Vítkovice
45/75, 8. Pardubice 47/73, 9. Litvínov 47/67,
10. Liberec 47/65, 11. Slavia 46/64, 12. Karlovy
Vary 47/60, 13. Kladno 47/43, 14. Chomutov
47/24.
Tabulka slovenské extraligy po 48. kole: 1.
Ko‰ice 104, 2. Nitra 99, 3. Banská Bystrica
82, 4. Pie‰Èany 78, 5. Poprad 75, 6. Zvolen
66, 7. Skalica 64, 8. Trenãín 56, 9. Martin 54,
10. Îilina 53, 11. Orange 2O zápasÛ/19 bodÛ.
KHL - Bobrovova divize po 50 zápasech: 1.
Petrohrad 98, 2. Lev Praha 90, 3. Riga 87, 4.
Záhﬁeb 85, 5. CSKA 83, 6. Slovan Bratislava
65, 7. Minsk 49.
***

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

