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Ptydepe v Torontu

Naši dva poslední čeští prezidenti se opět vyznamenali,
když rozdávali své moudrosti. Mají na to právo. Bylo jim už
šedesát a pokud vím, oba byli také v Rusku. Miloš Zeman,
alespoň řekl to, co si myslí a nikoho tím nepřekvapil. Podle něj
by se neměla kvůli lidským právům zanedbávat ekonomika.
Prognostik je zkrátka prognostik. Nutno zde citovat pouze
báseň Egona Bondyho, kterou napsal 25. února 1978: …již
třicet let mě serou svým žvaněním o politické ekonomice…
A básník je básník. Miloš Zeman tedy pokračuje v šlépějích
svých předchůdců a žvaní opět o kusu žvance. Není sám,
od komunistů jako kdyby se nakazil celý západní svět. Jen
si poslechněte předvolební debaty u nás v Kanadě.
Ještě lépe se však vybarvil jeho předchůdce Václav
Klaus, ten podle iDnes a dalších médií měl prohlásit v Brně:
„Za vyostřenou situaci na Ukrajině mohou svou podporou
protivládních demonstrací Evropská unie a Spojené státy.
Ruský prezident Vladimir Putin teď nemůže být šťastný z
toho, co se na Ukrajině děje, ani z toho, jak do toho bylo
Rusko zavlečeno.“ Inu i on je velkým filosofem a ekonom
se v něm nezapře. Však tento ministr financí, předseda
vlády a prezident dominoval české politické scéně dobrých
dvacet let a i když je dnes mimo politiku, rád se nechává
slyšet a ještě radši poslouchá sám sebe. Oba prezidenti
se vloni v tuto dobu společně poklonili u hrobu prezidenta
T. G. Masaryka. Nepamatuji se, že by se T. G. M. někdy
vyznamenal podobnou moudrostí.
Nechci hodnotit ani jejich předchůdce Václava Havla za
jeho politické výroky. Ty budou zřejmě dříve nebo později
zapomenuty, ale co přetrvává jsou Havlovy hry. Jedna z
prvních Vyrozumění (The Memo) se má od 23. dubna do
10. května 2014 hrát v Unit 102 Theatre (376 Dufferin St,
Toronto – křižovatka Dufferin a Queen St.). Vždy od čtvrtka
do neděle od 19:30. Režie se ujal Tyler Seguin a uměleckou
vedoucí je Helen Juvonen.
Pamatuji se, že jsem Vyrozumění viděl v druhé polovině
šedesátých let v divadle Na zábradlí. Jednu z hlavních postav
náměstka ředitele Baláše hrál populární herec Jan Libíček,
který ve Vyrozumění imitoval méně populárního prezidenta
Antonína Novotného. Baláš proti vůli ředitele Grose zavádí
v úřadě umělou řeč ptydepe, k tomu používá různých intrik,
takže Gros zavádění ptydepe nemůže zabránit. Problémem

Vyrozumění: Joella Crichton (Shelley), Paul Rivers (Gross) a Michael Rinaldi (Kubš)
je, že nikdo ptydepe nerozumí a umělá řeč začne žít svým
vlastním životem. Vznikají odborná učiliště, kde se ptydepe
studuje. K překladu z umělého nebo do umělého jazyka je
zapotřebí zvláštního povolení, takže ani ředitel není schopný
toto povolení sehnat. Pro zjednodušení situace navrhne
Baláš řediteli Grosovi, aby si tedy vyměnili místo a že on
bude ředitelem, zatímco Gros náměstkem. Mezitím sedí v
rohu šedá eminence Kubš, kterého tehdy hrál v Divadle na

Michael Rinaldi, Norman Yeung (Kunc), Joella Crichton a Paul Rivers.

Foto: Sunny Kaura

Foto: Sunny Kaura

Zábradlí Václav Sloup. Pokud je nějaká sporná otázka, obrátí
se všichni vždy na Kubše, který mávnutím ruky rozhodne, že
se nejedná o nic důležitého a že se může v zavádění ptydepe
pokračovat. Po určité době se přece jen zjistí, že ptydepe
nefunguje a hledá se viník. Po další rošádě se vrátí ředitel
do svého původního postavení a vydá příkaz, kterým se
pozastavuje zavádění ptydepe a za viníka je označen Kubš,
který konečně promluví a ve své proklamaci žádá, aby zhynuly
umělé jazyky a „ať žije řeč přirozená“. S těmito slovy opustí
scénu a na jeho místo přijde Šuba, což byl opět Václav Sloup,
ale tentokrát byl bez čepice. Všem je jasné, že se ptydepe
neujalo, ale místo toho, aby se přestalo s experimentem s
umělou řečí zavádí se nová umělá řeč chorukor.
Vyrozumění Václava Havla uvede Thought for Food‘s
Production v novém překladu Paula Wilsona. Hra je částečně
předělaná na kanadské poměry. Režisér Tyler Sequin tvrdí,
že v mnohém ho inspirovala práce ontarijského parlamentu. V
torontském představení je řada změn, tak například náměstka
nehraje Baláš, ale Balášová. Zvukaři si dali práci, aby se
v pozadí ozývaly skutečné psací stroje ze šedesátých let.
Hlediště v divadle bude ze dvou stran, zatímco jeviště bude
v rohu a bude se jednat podobně jako v šedesátých letech
o divadlo malých forem.
Paul Wilson viděl toto představení v divadle na Žižkově v
režii Andreje Kroba, bohužel neviděl původní inscenaci ze
šedesátých let. Jako překladatel hodnotí z Havlových her
nejvíce jeho jednoaktovky Audience, Vernisáž a Protest,
které jsou nejživější a ať se hrají kdykoliv a kdekoliv, stále
to má určitý dopad. Rád by někdy přeložil Havlův Horský
hotel, který je zcela abstraktní a opakem je Asanace, která
se odehrává na skutečném pracovišti. Na Vyrozumění je
zajímavé to, že to je vlastně nejpopulárnější hra v zahraničí.
Dá se to vysvětlit tím, že je podobnost mezi bolševismem a
byrokracií a na Západě prvek ideologie stále více přichází
do popředí. Spojení ideologie s mocí to je právě to, co Havel
označuje jako ptydepe nebo chorukor. Systém zůstává stejný,
ale mění se pouze ideologie.
Aleš Březina
***
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Churches
ČESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUŽBY
V TORONTĚ
Římsko-katolický kostel sv. Václava (R.C.
Church of St. Wenceslaus), 496 Gladstone
Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. Bohoslužby: neděle
v 10:30, pátek 19:00. Duchovní správce: Rev.
Libor Švorčík. Tel.: 416/532-5272, fax: (416)
516-5311.
Rímsko-katolický kostol sv. Cyrila a Metoda
(R.C. Church of St. Cyril and Methodius),
5255 Thornwood Drive, Mississauga, Ont.
L4Z 3J3. Slovenská omša: Ne.: 11:00, po a
št.: 8:00, út., st. a pá.: 19:00, 1. so 18:00.
Anglická: Ne.: 9:00 a so.: 17:00. Farár: J. Vaňo.
Kaplan: E. Rybánský. Tel.: 905/712-1200, fax:
905/712-0974.
Slovenský evanjelický 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,
Bohoslužby: nedel’a: 10:45.
Slovenský grécko-katolický kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. Bohoslužby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Lukáša, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Dušan Tóth.
Nejbližší bohoslužby: 6. 4., Velky Pátek 18.
4. (VP), a 4. 5. v 13 hodin.
Československý baptistický sbor
KITCHENER-WATERLOO:German Gospel
Church, 223 Union St.E.
Informace o bohoslužbách: 289/242-0635.
Moravští bratří (Moravian Brothers Church);
Bohoslužby pouze anglicky-neděle 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. bohoslužby mimo Toronto

Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-neděle
15:00 hodin. Streda 18:00. Duch. správce:
Jiří Macenauer St. Adalbert R.C. Mission, 464
Plains Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,
192 Frontenac Street. Nejbližší bohoslužby:
26.dubna v 11 hodin
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiče: (Lyndale
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. Nejbližší
bohoslužby: 26. dubna v 17 hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. Nejbližší bohoslužby: 28.
dubna v 11 hodin.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. Nejbližší bohoslužby
budou oznámeny.
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Sokol Toronto

Cvičení pro děti je každou sobotu
od 16:30 do 18:30 hodin
v Magnetic Dr., Unit 21, , North York;

Cvičení pro dospělé je každou středu

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

Česká televize
Nová vize

vysílá v Ontariu vždy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úterý v 7:30 hodin

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

Informační a imigrační středisko ČSSK
Porady a ověřování dokladů po předchozím zavolání
Poštovní 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: Ústředí: ustredi@cssk.ca
Torontská odbočka ČSSK: Toronto@cssk.ca
Webová adresa ČSSK: www.cssk.ca

Torontská odbočka ČSSK
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
Středa: 16:00-21:00.

Tel.: 416-439-0792

Klub seniorů při Osadě svatého Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
se schází (kromě měsíců července a srpna)
každou první a třetí středu v měsíci ve 13 hodin,
před tím jsou od 12 hodin bohoslužby.

Satellite 1-416

jsou nezávislé noviny reflektující různé názory, které se nemusejí vždy
shodovat s názory redaktora těchto novin.
Jsme přesvědčeni, že výměna myšlenek a názorů slouží vzájemnému
pochopení a porozumění.
Našim úkolem není říkat čtenáři, co si má myslet,
ale předat mu informace,
z kterých si může udělat svůj vlastní názor.
Přebírání původních článků a informací je možné,
pokud se nezmění charakter článku a pokud nebude porušena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
Všechny články v našich novinách musí být podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajů v nich uvedených.

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

Co se připravuje
v krajanské komunitě v Kanadě

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

***
Nové divadlo

O jednotlivých představeních
Nového divadla v Torontu
divadlo.zpravy.ca

***
NHL

O jednotlivých zápasech v Torontu
Rozhovory s hráči a reportáže
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
#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

Financial

Kursovní lístek

100 Kč
1 CDN $
1 EURO
1 CND $
1 US $
1 CND $

5,65 CDN
17,69 Kč
1,55 CDN $
0,65 EURO
1,11 CDN $
0,90 US $

1 CDN $
1 EURO
1 US $

17,77 Kč
26,84 Kč
20,13 Kč

Universal Currency Converter - 12. 3. 2014

ČNB - 12. 3. 2014

Toto číslo jsme dali
do tiskárny
18. 3. 2014 ve 3:00
Příští číslo vyjde:

10. 4. 2014

Uzávěrka: 3. 4. 2014
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Z Kitchenerské (K-W-G)
pobočky ČSSK:
Dočkali jsme
se nástupu nové generace?

Před pár lety několik mladých žen z KitchenerWaterloo projevilo zájem a ochotu založit a
provozovat českou a slovenskou jazykovou
školu pro děti a také se podílet na organizaci
akcí naší pobočky Českého a Slovenského
Sdružení v Kanadě. Čtyři z nich byly cooptovány v roce 2012 a v březnu roku 2013
zvoleny do výboru naší pobočky. Zahájili jsme
úspěšnou akci na podporu jazykové školy a
starší členové výboru začali pomýšlet na to,
že by brzy mohli předat štafetu mladším.
Úspěch pikniku a mikulášské v uplynulém
roce byl výsledkem elánu a organizačních
schopností především těch mladých.
Vývoj ale pokračoval trochu jinak. V lednu
tohoto roku jsme dostali oznámení, které nás
dost nemile překvapilo: že se zrodila nová
organizace, nezávislá na ČSSK, nazvaná K-W
Czechs and Slovaks a že tři z těch mladých
posil sice zůstávají ve Sdružení, ale odstupují
z našeho výboru. Tato skupina mladých Čechů
a Slováků chce dělat akce zaměřené na mladší
generaci a dělat to jinak – po svém.
Litujeme, že jsme nemohli pracovat jako jedna
organizace, ale v závěru jsme se navzájem
ujistili, že v budoucnu chceme přátelsky
spolupracovat a navzájem se podporovat.  
Dáváme tedy na vědomost, že se v oblasti
K-W -G budou konat akce, z nichž některé
zůstávají pod hlavičkou ČSSK a jiné budou
organizovány K-W Czechs and Slovaks.
Tímto vyslovujeme i přání a naději, že se
těmto mladým bude i nadále dařit, že je
neopustí elán a dobrá vůle a že přízeň našich
komunit jim bude zachována!
Za výbor ČSSK odbočky K-W-G:
Antonín Vok a Standa Staněk
***

Kalendář

www.kalendar.zpravy.ca
21. 3. (pá) 19:00
Maroš Bango
v Restauraci Praha na Masaryktownu
450 Scarborough Golf Club Rd.
***
22. 3. (so) 19:00
Maroš Bango
St. Mary‘s Roman Catolic Church
190 MacTaggart Dr., Nobelton
***
23. 3. (ne) 15:00
Maroš Bango
v Kostole sv. Cyrila and Methoda
5255 Thornwood Dr. - Mississauga
***
23. 3. (ne) 17:00
Nokturna v městě
Duo Ventapane
Martin Karlíček - piano
Mana Shiraishi -housle
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave. Toronto
Tel.: 416/481-7294
***
3.4. - 27. 6.
Výstava Evy Koťátkové
Scrap Metal Gallery
1 Dublin St., Toronto
***
11.4. (pá) 20:00
12.4. (so) 16:00 a 20:00
13, 4. (ne) 16:00
Hrátky s čertem
Nové divadlo
Maja Prentice Theatre
3650 Dixie Rd., Mississauga
Rezervace: 416/463-3182
nove.divadlo@gamail.com
***
23. 4. - 10. 5. (čt-ne) 19:30
Václav Havel: Vyrozumění
Překlad Paul Wilson
Tought for Food Productions
102 Theatre,
376 Dufferin Street, Toronto

Canada
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Czech & Slovak Institutions
České 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

Český 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

Úřední hod.: pondělí až pátek 09.00 ‑ 12.00

Honorary consulate
of the Czech Republic

Calgary, AB

Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
Suite 303 - 6707 Elbow Dr. SW.
Calgary, AB T2V 0E5
Tel.: (403) 269-4924, Fax: (403) 259-4533
E-mail: jelinek@terramanagement.com

Montreal, Quebec
Honorary Consul:
JUDr. Hynek Žilkovský
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, QC H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972,
Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca;
slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul
Toronto, ON:
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
tel: 647/290-9304 fax: 905/898-0166
slovakconsulateto@gmail.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lišiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
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Obituary

Zdeněk Fišera - 85

Translations

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

Dr. Petr Munk
Chiropraktik

1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

Ordinační
hodiny:
Pondělí-pátek:
10-13 a
15-19.

Tel.: 416/533-0005
ČESKO-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.

Některé soukromé pojišťovny
hradí některé vybrané léčby
2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke
(at Islington Avenue)
Tel.: 416/823-1165
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Setkal jsem se s ním jen na několika málo
schůzích Československého - později
Českého a Slovenského - sdružení v
Kanadě (ke změně jména došlo hodně
jeho zásluhou), naposledy před dvěma
roky, 9. října 2011 ve Sparwoodu v
Britské Kolummbii, kde jsme slavili
100. výročí založení Sokola v Kanadě.
V tentýž den byla ve sparwoodském
rekreačním středisku umístěna deska se
stručným popisem oslavované události a
vedle ní kopie brožurky s čtyřjazyčným
textem (česky, slovensky, anglicky a
francouzsky) o Sokolu a historii Sokola
v Kanadě. Oslavu inspiroval Jan Waltzu
(zemřel 8. září 2011) a převelice se o ni
zasloužil ottawský sokol Pavel Vidlák.
Sokol založila skupina českých havířů
v oblasti průsmyku Vraního hnízda na
rozhraní Britské Kolumbie a Alberty v
nyní již neexistujících obcích Michel a
Natal nedaleko městečka Sparwoodu.
Zdeněk Fišera zemřel 16. února v
edmontonské nemocnici. Do Kanady
přišel v roce 1953 a ve Skalistých horách
v Britské Kolumbii začal pracovat jako
dřevorubec. V roce 1965 nastoupil v
Canadian Forestry Service a brzy na to
byl jmenován Technickým koordinátorem
v Marmot Creek Research Basin,
odkud odešel do penze. Ale Zdeňkovo
zaměstnání, jakkoliv je miloval, bylo jen
ne nejpodstatnější částí jeho života. Žil
bohatým politickým (protikomunistickým)
životem: organizoval protest proti
sovětské okupaci, zastával významné
funkce nejdříve v calgarské a později
edmontonské pobočce – v roce 1990, kdy
edmontonská pobočka hostila Kongres
Československého sdružení - byl zvolen
prezidentem pobočky (v Edmontonu také
dal podnět k založení Edmontonského
zpravodaje). A také během svého prvního
roku zaznamenal vytvoření Fondu
17. listopadu 1989, který měl po pádu
komunismu podporovat demokratizaci
života v Československu. Občanskému
fóru v Praze poslal 4795 dolarů spolu s
kanadským volebním zákonem, který v
Praze osobně odevzdal Victor Fic.
Jeho celoživotní láskou byla práce s
dřevem a s mladými lidmi. Edmontonská
pobočka každý rok pořádala tábor pro
mladé lidi u tábořiště Poccatera Creek.
Toto místo je spirituálním dítětem dvou
vychovatelů mládeže, Ernesta Thomson
Setona a Čecha Miloše Seiferta. Jejich
program propaguje porozumění přírodě,
orientaci v divočině, hry, kempování.
Morálně je založen na znalosti lesa, jeho
moudrosti, která zdůrazňuje odvahu,
skromnost, poslušnost vlastnímu
svědomí, poctivost, úctu k záhadám
života a vesmíru, stručně principy
života, který stojí za to žít. Ještě v roce
2002 edmontonská odbočka se svým
prezidentem Zdeňkem Fišerou žila
bohatý život včetně hoštění českých a
slovenských mladých lidí, kempování a
snowboarding na Fortresss Mountain. A
ještě jednu zásluhu Zdeněk spolu s celým
výborem pobočky má, jak to zaznamenal
ve svém nekrologu v Edmontonském
zpravodaji Marian Olle: když se výbor
dozvěděl, že prezident Václav Havel
udělí několika bývalým státníkům, kteří
se zasloužili o pád komunismu, státní
vyznamenání a Ronald Reagan nebyl
mezi nimi, poslal prezidentské kanceláři

O lidech se zlatým srdcem

petici jménem svých členů, poukazující
na toto “pozabudnutie.” A Reagan –
také přičiněním edmontonské odbočky
- Bílého lva dostal.
Myslím si, že lidé jako Zdeněk Fišera by
neměli umírat. Jeho život byl tak vyplněn
vším, co lidskému životu dává smysl, že
jeho odchod je nesmyslným plýtváním
nejvzácnějších lidských hodnot. Ale
vím, že nemám ponětí o čem to všecko

je - jenom jsem si vědom, kdykoliv
se setkám s člověkem se srdcem tak
plným vznešených pohnutek, jakými
hýřilo srdce Zdeňkovo, že člověk není
nejmenším zázrakem ve vesmíru. Bylo
mi ctí, Zdeňku... a děkuji za tvoji recenzi
Ruperta, kterou jsi mi v Sparwodu
odevzdal.
Josef Čermák
***
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It All Began With
Prince Rupert

Vážení krajané,
letos mi bude devadesát, asi poslední rok, kdybych snad mohl
ještě něco kloudného udělat. Vybral jsem si tři úkoly, blízké
mému srdci. První: Životopis Milana Kroupy; už je v tiskárně.
Ten druhý: Program českých a československých studií na
Torontské univerzitě; poběží delší dobu. Ten poslední: Historie
našich dvou národních větví v Kanadě; si vyžádá dost práce,
v prvé řadě vyhledávání materiálu.
Knížka zatím vyšla ve dvou vydáních v luhačovickém
nakladatelství ATELIER IM . Druhé vyšlo pod názvem It
All Began With Prince Rupert v roce 2005. Má 453 stránek
a v indexu je uvedeno přes 5000 jmen osob a institucí.
Nejlaskavěji se o knížce (hned o prvním vydání s trochu
jiným titulem) vyslovil bývalý velvyslanec České republiky
v Kanadě, Vladimír Kotzy, v dopisu autorovi z 8. dubna
2004: ...nemohu nevzpomenout Vaše vskutku encyklopedické
dílo It All started with Prince Rupert, které svým rozsahem
zůstane navždy nepřekonatelným zdrojem veškerého vědění o
úspěších Čechů a Slováků v Kanadě. Milé pohlazení, kterého
si upřímně vážím.
Bohužel, ani druhé vydání nezachytilo všechny přínosy našich
lidí, a navíc od jeho vydání se v naší krajanské kanadské
komunitě objevila řada mužů i žen, kteří si zaslouží, aby jejich
dar našemu druhému domovu byl zaznamenán. Doufám, že
se to podaří, ale poněvadž náš čas na této planetě je nejistý,
prosím Vás, abyste na moji e-mailovou adresu: jqc@rogers.
com do konce června zaslali stručné informace o výrazných
výsledcích své práce i práce lidí, které znáte, jimiž jste buď
Vy nebo oni obohatili život náš i život Kanady. Mám na mysli
odvětví jako věda, podnikání, literatura, školství, medicína,
umění, průmysl, církevní život, hudba, divadlo, charita.
Informace laskavě pošlete česky, slovensky nebo anglicky
(knížka vyjde anglicky) a já je zpracuji. Ti z Vás, kteří budou
stať o sobě v knížce pouze doplňovat a jichž fotografie už v
knížce je, samozřejmě nemusí fotografii posílat. Pokud jde o
nové krajany, použijeme jejich fotografie, pokud bude místo.
Úkolem tohoto posledního vydání je samozřejmě doplnění
záznamu o našem pobytu v Kanadě a tím dokončení
zmapování našeho pobytu, a snad i ospravedlnění v úvodu
citované chvály, kterou knížku poctil bývalý velvyslanec
České republiky v Kanadě, Vladimír Kotzy. Abychom
zviditelnili a uchovali své stopy, rozhodli jsme se kopie
poslat jako dar knihovnám významných univerzit ve většině
zemí a do prodeje bude dán pouze takový počet výtisků, jaký
bude objednán v odpovědi na toto oznámení. Doufám, že s
námi souhlasíte a těšíme se na Vaši odpověď. Děkuji Vám.
S přáním všeho dobrého
Josef Čermák
***

Z Toronta

Valná hromada
torontské pobočky ČSSK

V sobotu 14. března 2014 se konala Valná hromada torontské
pobočky ČSSK. V první části byla projednána běžná agenda,
schválení výročních zpráv jednotlivých činovníků a volby
nového výboru. V druhé polovině velice podrobně informoval
Robert Tmej o situaci s výstavbou pomníku v Ottawě na
Wellington Street poblíž kanadského parlamentu. Z celkové
sumy čtyř milionů se vybraly dva a půl miliony. V nejbližších
dnech proběhne otevřená soutěž, z níž odborná komise vybere
šest až sedm návrhů do závěrečného kola.
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podobně jako památníky věnované holocaustu má mít i
výchovné poslání a informovat mladší generaci o zločinech,
které komunismus způsobil: koncentrační tábory, genocida
obyvatel národů v Sovětském svazu, ale také v Číně, v severní
Koreji, v Kambodži…
Robert Tmej rovněž upozornil na situaci s pomníkem Znovu
ukřižovaný na Masaryktownu, který potřebuje nutnou údržbu.
Hlavní aktivita Sdružení se bude letos týkat oslavy 25. výročí
Sametové revoluce a pádu komunismu v Československu.
Ta by se měla konat 15. listopadu 2014.
abe
***

zatím hledá svou identitu, však Miloš Starský, kterého známe
právě z hospody U Vlastičky a jeho manželka Adriana ještě
nevědí, jestli budou čepovat Plzeň nebo Budvar, kterému
se zde v severní Americe říká Czechvar, ale již dnes má na
pípě Mill Street Organic – ontarijský organický lager. Cena
za malé pivo je 4,40, za velké 6,40 a za džbánek 16 dolarů.

Konečně zase hospůdka
v městě

Bez nadsázky lze říci, že hospůdky v městě jsou jako kytičky
na poli. Pokud jsme doma, nevíme o nich, ale pokud vyrazíme
do ulic, potěší nás. Objevují se nečekaně. Někdy zazáří na
jednu sezónu, jindy jsou to evergreeny, které jsou tu stále.
Takovou stálicí je třeba restaurace Praha na Masaryktownu.
Jenže je trochu z ruky. V západním Torontu je to na Annette
St. Fiddler‘s Bar & Grill, ale přiznejme si, těch útulných
našich hospůdek je skutečně ve středu města jako šafránu a
že by některá byla dokonce na metru, to tu snad ještě nebylo.
Již dávno tomu, co se krajané scházeli u Vlastičky a když
i Pichlíkovo uzenářství zavřelo, byli jsme jako sirotci bez
domova. Pouze nám chyběl básník, někdo jako Karel Jaromír
Erben, který by popsal naši nelehkou situaci, v které jsme
se ocitli.
Jenže není všem dnům konec a jak zpívá Pavel Dobeš po
dlouhé noci přišel opět den a nová hospůdka, spíše bistro je
na světě. Nachází se na jižní straně Bloor St., poblíž stanice
metra Dundas West. Nemá zrovna jméno, které by odkazovalo
na středoevropské kořeny - Little Budha Bar, spíše jako
kdyby se zde měl nalézt ztracený klid a pohoda. Hospůdka

Miloš a Andrea Strasky

Sklenička domácího vína (1,2 dl) stojí 3,50 a lahvinka bílého
portugalského Aliance nebo argentinské chardonnay Argento
stojí 29,40. Srdce našince potěší i řízek nebo bramborák,
který je za rozumnou cenu na jídelníčku.
Můžete se tu zastavit i pouze na normální kávu, espresso
nebo cappuccino či na jiný drink. Bistro je otevřeno od úterý
do čtvrtka od pěti odpoledne do půlnoci, v pátek a v sobotu
do druhé ráno a v neděli od tří do jedenácti. A co je důležité
v létě zde budete moci posedět i venku. Little Budha Bar se
nachází na 1661 Bloor St. West v Torontu.
abe
***

SOKOL TORONTO SRDEČNĚ ZVE VEŘEJNOST
SOKOL TORONTO CORDIALY INVITES YOU TO

JARNÍ FESTIVAL
The ANNUAL SPRING FESTIVAL
Na

Konaný v NEDĚLI 4. KVĚTNA 2014 ve 12.00
On SUNDAY, MAY 4, 2014 at 12.00 p.m.
HALA KOSTELA SV.VÁCLAVA 496 GLADSTONE AVENUE, TORONTO
SOCIAL HALL OF ST.WENCESLAUS CHURCH, 496 GLADSTONE AVENUE, TORONTO
OBĚD / LUNCH $ 15.00 DĚTSKÁ PORCE / CHILDREN PORTION $ 7.00
CENA OBĚDA ZAHRNUJE HLAVNÍ JÍDLO, MOUČNÍK A KÁVU
LUNCH INCLUDES MAIN COURSE, DESSERT AND COFFEE

CASH BAR

PO OBĚDĚ SHLÉDNETE VYSTOUPENÍ SOKOLSKÝCH DĚTÍ
AFTER LUNCH YOU WILL ENJOY PERFORMANCES OF SOKOL CHILDREN

Památník má mít dva úkoly. Jednak se jedná o památník,
který bude stát na významném místě v Ottawě, ale zároveň

Informace/Information: Hana Jurasek 905-838-5269
hana.jurasek@yahoo.ca

Anniversary
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Čas, ta potvůrka, rychle pádí, slavíme přílet do Kanady
Slavit rozmanitá výročí, jubilea, jsme mezi přáteli vyhlásili,
co součást životního stylu a tak nebylo překvapení, že Patrick
se vetřel na naší intimní rodinnou oslavu třiatřicátého výročí
přistání v Kanadě. Patricka O‘Grády jsem poznal v prvním
zaměstnání a on přilnul k naší vyjukaně rodině v úplně
novém prostředí. Třeba objasnit, že Patrick se narodil v
Sudbury ve spořádaně rodině a komfortním životním stylu
a nás emigrantský osud ho velice zajímal, dá se říci přímo
fascinoval v porovnání s jeho usedlým a kapku jednotvárným
ubíháním času v jednom městě a v jednom zaměstnání a stejně
chalupě, kterou zdědil po rodičích; dokonce se ani neoženil,
aby nenarušil plynutí času.

Po zákusku jsme sedli do auta a jeli na sudburské letiště, kde
naše oslava příletu do nového života v Sudbury vždy začíná;
letiště bylo popoledni docela rušné a tak jsem líčil první dojmy,
když jsem přistávali ve vánici a vešli před půlnoci do prázdné
letištní haly, protože ostatní cestující z letadla, veskrze někým
očekávání, zmizeli v autech a odjeli.

„Určitě vás měl někdo očekávat z imigračního úřadu?“ řekl
Patrick a Eva přikývla, že nečekal a tak jsme tam seděli na
plastikových židličkách se dvěma kufry a dvěma batolaty a
radili se co dál. Naštěstí za půlhodinu přijeli Carol s Anem,
pracovníci imigrace a pomohl nám s kufry i spícími dítkami
do auta a dopravili nás do hotelu. Dopili jsme mizernou letištní
Po každé naší dovolené v exotické cizině se Patrik pozval kávu a odjeli 30 km do centra Sudbury do hotelu Coulson.
na bábovku a besedu, bedlivě prohlížel fotky a poslouchal Coulson už mnoho let není hotel, ale je přestavěn na bytovky,
naše dobrodružství a kladl nesčetné upřesňující otázky a při jen bar v přízemí dodnes funguje a tam jsme si sedli na drink.
odchodu řekl mnohokrát, že zpravodajství z naší cesty je
daleko lepší, než kdyby cestoval sám. Neříkám, že Pat je od „Jaký byl váš první dojem?“
mládí velice usedlý, ale spíše je bázlivý a novotám neholduje. „Skličující,“ řekla Eva, což mohlo být zapříčiněno, že jsme od
Patrick přišel na oběd přesně na čas, jak je jeho zvykem, evropské půlnoci cestovali nejdřív autobusem z uprchlického
protože zbožňuje Eviny pochoutky a řekl, že nesnídal, aby každé lágru Puchlmühle do Vídně, odkud jsme ráno odletěli do
sousto náležitě vychutnal. U chutného jídla jsme debatovali Curychu a odtamtud transatlantickým velkoletadlem do
současné události na Ukrajině a neustále porovnávali okupaci Montrealu a pak do Toronta k poslednímu připojí do Sudbury.
Krymu s okupaci v srpnu 1968 jako imperiální strategii z „Tak jste byli utahaní jak koťata,“ řekl Pat, a já jsem přidal,
Moskvy, která jako země veliká a neatraktivní vnucuje svou že Coulson byl po půlnoci velice živé místo s hlučnou hudbou,
vůli sousedům násilím, jak je odvěkou taktikou násilníků a a když recepční slyšela, že chceme pokoj na několik nocí, byla
despotických tyranů.
u vytržení, protože hotel byl nejspíš hodinový. Kolem druhé

hodiny ráno jsme konečně uložili děti do postele a ulehli sami,
tu se Rostík posadil a žádal snídani, protože kvůli časovému
posunu o šest hodin jeho žaludek hlásil ráno. Patrick se zasmál,
přestože sám děti neměl a tuto historku slyšel už mockrát
předtím. „A co bylo dál?“
„Za úsvitu jsem se vydal na první obhlídku a nákup potravin,“
řekl jsem, „a prodavačka mi v málem obchodě nerozuměla,
že chci mléko a housky, až se nade mnou smilovala nějaká
žena ve středním věku a velice pomalu mne vyslechla co
chci a ukázala mi kartón mléka ve skříňové ledničce, nikdy
předtím jsem mléko v krabici neviděl a taky mi doporučila
kanadské koblihy zvané donaty s dírou uprostřed jako malinká
pneumatika, což jsem taky předtím neviděl.“
Pat se uchechtl a čekal na finále této historky v obchůdku u
hotelu Coulson, protože tu historku zná, ale jako dítě, které
rádo poslouchá stejnou bajku, má ten konec nejraději, a tak
jsem pokračoval: „Ta žena, co mi pomohla objevit mléko a
donaty, se vyptávala trpělivě a pomalu dál, kdo jsem a co umím
a když vydedukovala, že jsem důlní inženýr, rozzářila se a
řekla, že její syn dělá v osobním oddělení zdejší důlní firmy
a jestli chci, že mi zařídí pohovor o zaměstnání. A vskutku
odpoledne přinesla žádost o zaměstnání a čas pohovoru s
manažérem Masonem…“ Abych nezneužíval pozornosti Evy
a Patrika, zkrátil jsem to: 12. března jsem šel na pohovor,
15. března jsme se odstěhovali z hotelu do bytu, který jsme
si vybrali mezi těmi, co byly inzerované v novinách, a další
den nám Bell připojil telefon, který jsem nezískal v Ostravě
za deset let a prvního dubna jsem nastoupil do zaměstnání na
šachtě jako měřič za neuvěřitelnou mzdu 500 dolarů týdně,
což přepočteno na koruny bylo nějakých patnáct až dvacet
tisíc korun, což jsem vydělával doma asi tak za kvartál. A
pětiletý Rostík šel první den do mateřské školky a večer jsme
si s Evou pochvalovali, že začínáme nový život ve svobodné
a v nejlepší zemí a nejlepším městě Sudbury, což si myslíme
dodnes, a nahlas jsme to Patrickovi řekli, což ho potěšilo i
když nic jiného než život v Ontariu neokusil a nezná.
Vyšli jsme z přítmí baru Coulson a venku pražilo sluníčko
do zmrazků a viděli jsme první mládež v kraťasech, což je
zdejší tradiční soutěž mezi mladými, kdo první ukáže kolena,
přestože ve stinných koutech dosud ční hromady odhrnutého
sněhu. Patrick se rozloučil a cestou domů jsme si vzpomněli,
že Patrick nám vymyslel přezdívku fearless - Firlas čili
nebojácní Firlovi, a libovali jsme si, že se nebojíme vykročit
do čtyřiatřicátého roku života v Kanadě.
Tak to je všecko o naší oslavě a přeji hezký den a všecko
dobré!
Rosťa Firla – Sudbury
***

Vzpomínka na kněžnu
Libuši hořela

Počátkem měsíce března 2014 byl v nejvíce
navštěvované oblasti Beskyd na Pustevnách
zaznamenán ničivý požár. Národně chráněná památka
Libušín vystavěná v letech 1897-1899 podle architekta
Dušana Samuela Jurkoviče za aktivní stavitelské
spolupráce vsetínského výtvarníka Michala Urbánka.
Vše na počest česká kněžny LIBUŠE. Objekt nyní ve
správě Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm,
okres Vsetín. Po patnácti letech rekonstrukčních prací
v rozsáhlém areálu byla budova Libušín zpřístupněna.
Bohužel ničivý požár, který se stále vyšetřuje zničil
velmi vzácné klenoty moravské kultury, včetně
velmi vzácného díla českého malíře Mikoláše Alše a
dalších. Ihned po uhašení požáru byla příznivci kultury
přítomnými na místě vyhlášena sbírky na rekonstrukci
českého pokladu.
Foto a text Allen Mirko Fojtů – Pustevny
***
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Smutný omyl v hodnocení
Úvodem nutno sdělit: nejsem recenzent, nejsem tzv.
odborně vzdělaný a tím předurčený k hodnocení,
profesionálně lépe řečeno, recenzi, literárního díla.
Jsem ale milovníkem knih a pilným jejich čtenářem,
postižený bohužel nepříjemností s časem slábnoucí
pamětí, což se tedy projevuje ke škodě přečtených
knih.
Leč - každá mince má dvě strany a tak to do jisté míry
může platit i v následující situaci. Nejméně jednou
už jsem se zmínil (na stránkách tohoto periodika) o
redukci svých knihoven, o kterou se v poslední době
snažím v důsledku věku a případného zbavení se
starostí ponechaných pro pozůstalé.
Ale na radostnější notu: výlet do jižnějších krajin,
cesta letadlem několik hodin, lenošení na pláži či u
bazénu, více času... a tak výběr čtení pro takovou
příležitost je, alespoň pro mne, nezbytný. A současně,
s ohledem na plné dosud knihovny, je to menší úkol,
dilema.
Je to ale úkol mnohem radostnější než nespočet
jiných! A tak jsem se pustil do úzkého výběru
několika mála knížek a z mnoha, které by připadaly
pro tento, byť jen týdenní výlet, v úvahu. Do ruky
jsem vzal, kromě dalších asi tří nebo čtyř knížek,
několik z bohaté zásoby děl autora, kterého na vzdor
mnoha nejsotisfikovanějších hodnotitelů, považují
za jednoho z nejoriginálnějších a nejpilnějších. H.
Millera. O té pilnosti jsem se vlastně přesvědčil v tuto
chvíli, kdy jsem uvažoval o výběřu některého z jeho
knih, co mám. Je jich dvacet osm a jen snad tři nebo
čtyři z celkového kompletního počtu vydaných chybí.
Žasnu tad tím, jak se mi v průběhu času podařilo
všechny ty knihy získat. Dnes, zdá se, by to byla věc
zcela nemožná, ledaže bych cestoval podobně jako
v minulosti, tedy do Spojených státu amerických.
(Paradoxem je, že právě zde měly knihy H.Millera
dlouhou cestu přes konečné cenzurní uvolnění.)
Kromě asi dvou tenkých spisků jiných autorů,
rozhodl jsem se vzít si s sebou alespoň jednu nebo
dvě knihy Millerovy. K rozhodnutí přispěla skutečnost,
že jak jsem pár jeho knih bral do ruky, v některýcjh
jsem sice našel své tužkou psané poznámky, ale když
jsem se do textu začetl, měl jsem chuť právě tu či onu
knižku přibalit jako novou. Některý čtenář asi pochopí
co vedlo k takovému poznání. Napovím: Ochabující
paměť! To ale není vůbec podstatné.
Více to, že tento autor je nejen čtenářskou veřejností,
ale i těmi, až na výjimky, recenzenty, nepochopen,
neboť o autorovi bylo v roce 1980, kdy v 89 letech
zemřel, napsáno kupř. v oznámení autorova úmrtí:
Novelist broke ground in literature, obscenity views.
To mohl všem napsat jen absolutní literární diletant,
nemající zřejmě ani nejmenší ponětí o těch dalších
knihách H. Millera (kromě oné slavné Tropic of
Cancer), kupř. těch, které já sám mám v knihovně.
Tropic of Cancer (Obratník Raka) samozřejmě
Millera proslavil a otevřel mu cestu do světa literatury.
Je to kniha, v níž se vyskytují nemravná slova a
choulostivé situace. Je to ale kniha, která popisuje
život jaký je a může být, popravdě a bez obezliček
a skrupulí. A zcela poprávu získala autoru důstojné
místo mezi světovými spisovateli, ač není uváděn
mezi autory notoricky uznávanými ... záleží ale na
tom, kdo je toho hodnotitel.

Pomohu od depresí, splinu
a špatné nálady – bez
psychofarmatik, bez neuroleptik
a bez sedativ. Pomohl jsem
sobě, pomohu i vám. Mohu také
pomoci při léčbě alergií.
Poštovní kontakt
Dan Newman,
25 Esplanade,
Gen. Delivery St. A.
Poste Restante,
Toronto, ON M5W 1A1.

Při tomto zmíněném výběru knih na cestu do
Mexika, rozhodnut, že mezi nimi nebude chybět kniha
Millerova, věnoval jsem se kratší četbě některých,
které by do výběru připadaly. Bylo jich věru několik!
A žádná z nich, kde by se vyskytovala ona neslušná
slova, která, do jisté míry, proslavila jeho první knihu
(ve skutečnosti tou první napsanou není Tropic
of Cancer, ale Moloch). Naopak, je to čtení, které
vyžaduje nemalého soustředění a zamyšlení čtenáře.
Jeho knihy, nemálo kritické, o Americe (The Airconditioned Nightmare a Remember to Remember,
kupř.) nebo jiná díla, Cosmological Eye, Wisdom of the
Heart a mnohé další... ta jsou oním zhora zmíněným
pisatelem (žurnalistou) zcela opominuta. Absence
neslušných slov je dokonalá, názorů k zamyšlení
mnoho.
Rozhodl jsem se, že si s sebou vezmu knihu H. M.
The Books in My Life.

Nikdy jsem dosud nečetl tak zasvěcenou knihu
věnovanou knihám a jejich četbě, dílům věhlasných
i méně věhlasných spisovatelů, pocitům čtenáře a
vlivu knih na něj. Stejně jako názorům člověka, který
sám knihy píše, vlivu přečtených knih na jeho tvorbu.
Věru pozoruhodné čtení! Plyne z té knihy obdiv nad
tím, jak tento autor byl nejen plodným spisovatelem
(ač se dožil věku osmdesáti devíti let), ale i vášnivým
čtenářem. A z jeho curricula se čtenář dozvídá, že
byl i čilým cestovatelem po zajímavých místech naší
zeměkoule, i když ne doslova světoběžníkem.
Pravda, některá jeho sdělení si v průběhu času
malinko odporují (proměnlivý vztah k městům,
jmenovitě k New Yorku), ale to zde uvádím jen
jako připomenutí oné slavné věty sdělení postavou
slavného filmu Někdo to rád horké: Nikdo není
dokonalý!
Vladimír Cícha - Vancouver
***

BrouCzech - staronové české pivo
Pošmákněte si v Ontariu na lahodném zlatém ležáku
z malého pivovaru v Nové Pace, který je zde od roku 1864

Můžete ho ochutnat v restauraci Praha
na Masaryktownu ve Scarborough
K dostání je ve víc jak čtyřiceti
prodejnách s pivem
od Oshawy až po St. Catharines.
Rovněž v obchodech v Ottawě,
Peterborough, Sudbury, Barrie,
Collingwoodu, Kitcheneru, Londonu
Windsoru a v přilehlých oblastech!
Najděte si váš Beer Store na
www.thebeerstore.ca/beers/brouczech-premium-lager
a klepněte na “View Locations”

Od 3. února 2014 je snížená cena o 13 %.
při nákupu 24 láhví o dalších 9%!
Informace o pivovaru: www.novopackepivo.cz

China/Slovakia
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Čína a USA: východiska a perspektivy nejdůležitějšího
bilaterálního vztahu 21. století
(Čtvrtá část)

Vojenská spolupráce
Na návštěvu ministra Kerryho navázaly mediálně
méně vděčné, zato velmi důležité schůzky mezi
vojenskými představiteli obou zemí. Na konci dubna
se s velitelem Čínské lidové armády Fangem Fenghui
setkal Martin Dempsey, předseda sboru náčelníků
štábů. Oba velitelé se shodli na mnohem intenzivnější
budoucí spolupráci na všech úrovních, zvýšení účasti na
vojenských cvičeních druhé strany a na zřízení přímé
linky pro video-telekonference. Obecně jsou kontakty
mezi vojenskými představiteli obou zemí na vysoké
úrovni relativně časté – Pentagon navštívil v roce 2012
kromě tří desítek čínských generálů i současný premiér
Xi Jinping, tehdy ještě ve funkci vicepremiéra. V září
2012 byl v Číně přijat ministr obrany USA Panetta, atp.
Čína a USA se navíc v uplynulých letech účastnily
několika společných vojenských cvičení - jejich tématem
byla ochrana nákladních plavidel před útoky pirátů. Přes
tato společná cvičení a přes výše uvedené kontakty na
vysoké úrovni stojí obě velmoci v mnoha oblastech na
zcela opačné straně barikády. Obě země se ubezpečují
o ochotě ke vzájemné spolupráci, zároveň požadují,
aby druhá strana respektovala tvrdé jádro jejich zájmů
(„core interests“). USA vždy zdůrazňují, že dostojí svým
spojeneckým závazkům vůči Japonsku, Taiwanu a
Jižní Koreji. Čína naopak požaduje respekt vůči svému
postoji k Taiwanu a teritoriálním nárokům v Jihočínském
a Východočínském moři. Udržování otevřených
komunikačních kanálů a osobních kontaktů jsou tak
velmi důležitou prevencí možného nedorozumění mezi
oběma zeměmi.
V politické a vojenské oblasti se obě velmoci shodnou
na tom, že se v pohledu na řadu věcí neshodnou
- v řadě věcí jsou zájmy Číny a USA, resp. jejich
spojenců protichůdné. Naštěstí je tu i ekonomická,
tedy veskrze pragmatická dimenze bilaterálních vztahů.
V ní se naopak americký smysl pro podnikání a čínská
pracovitost a obchodní talent skvěle doplňují a vytvořily
velmi životaschopnou symbiózu.
Čína a USA – historický vývoj ekonomických
vazeb
Čínsko-americké vztahy po druhé světové válce
prošly periodami otevřeného nepřátelství během
korejské a vietnamské války, vzájemnou ignorací
i opatrným strategickým partnerstvím vyvažujícím
sovětskou hrozbu. Logickým vyústěním tzv. pingpongové diplomacie Nixonovy éry a následného
oteplování vztahů mezi oběma zeměmi bylo navázání
plných diplomatických styků v roce 1979. Ekonomická
dimenze bilaterálních styků v podstatě kopírovala tuto
zahraničně-politickou sinusoidu a oteplení vztahů
v druhé polovině sedmdesátých let tak zároveň
znamenalo vítané otevření trhu s miliardou obyvatel
americkým společnostem.
Během následujících třech dekád měla křivka
vzájemných ekonomických a obchodních vztahů jasně
stoupající tendenci, kdy vzájemná obchodní výměna
stoupala z nulové hodnoty v letech sedmdesátých přes
hodnoty v řádu desítek miliard dolarů v devadesátých
letech (např. v roce 1992 šlo o 33 mld. USD) až po stovky
miliard v novém tisíciletí (v roce 2000 překonal vzájemný
obchod poprvé stomiliardovou hranici, v roce 2012
to bylo už 536 mld. USD podle amerických statistik).
Ke zpomalení růstu došlo v souvislosti s krvavým
potlačením demonstrací na Náměstí Nebeského
klidu v roce 1989 a během krize v roce 2009. Ostatní
kontroverzní témata – Tibet, Taiwan, bombardování
velvyslanectví ČLR v Bělehradu během zásahu
NATO v květnu 1999, Hainanský incident se srážkou
vojenských letadel v roce 2001, či pohrůžky obchodní
válkou z obou stran pro domnělé či skutečné křivdy
zásadní dopad na stoupající trajektorii obchodních
vztahů neměly.
Čína mezitím i díky americkým investicím vyrostla
z neduživého ekonomického trpaslíka v druhou největší
ekonomiku světa. A 35 let po otevření první obuvnické

manufaktury firmy Nike v Kantonu jsou obě země natolik
ekonomicky a obchodně provázány, že:
* vzájemná obchodní výměna daleko přesahuje 500
mld. USD ročně (v roce 2012 to bylo 536 mld. USD
resp. 485 mld. podle čínských statistik);
* USA je druhým největším obchodním partnerem
Číny (po EU);
* Čína je třetím největším obchodním partnerem USA
(po Kanadě a EU);
* Čína je největším vývozcem do USA (425 mld.
USD podle US, resp. 352 mld. USD podle čínských
statistik v roce 2012);
* Čína je největším věřitelem USA, drží dluhopisy
americké vlády v hodnotě 1,2 bilionů USD;
* Čína drží své devizové rezervy v hodnotě 3,31 bilionu
USD z cca 60 procent v amerických dolarech (je proto
v jejím zájmu, aby Spojené státy prosperovaly, resp.
aby dolar držel svou hodnotu; zároveň je v zájmu USA,
aby Čína měla důvěru ve stabilitu dolaru).
Čínský pragmatismus
Čína se v mezinárodních vztazích pohybuje s
vychytralostí majitele vesnické hospody, který, aby
vydělal, musí vyjít se všemi zákazníky. Vyhýbá se
exkluzivním aliancím, snaží se o otevřený dialog se
všemi státy, v případě mezinárodních sporů typu Libye
a Sýrie se snaží o striktně neutrální postoj a ochranu
svých zájmů. Hlavním smyslem takto neideologického
přístupu je udržení otevřených obchodních kanálů se
všemi státy a regiony světa. A tento amébní, flexibilní styl
politiky nese své ovoce – Čína se v nedávné době stala
nejen největším světovým exportérem, ale i největším
obchodním partnerem 120 zemí světa, zatímco USA
hraje první housle pouze v případě necelých 80 zemí.
I samotný čínský vstup do WTO v roce 2001
byl především motivován vlastním prospěchem.
Participace Číny v WTO a v jiných institucionalizovaných
ekonomických a politicko-ekonomických fórech je
vždy dána jednoduchou kupeckou aritmetikou „má
dáti“ – „dal“, aneb jak s minimálním úsilím a náklady
získat maximální profit. Do tohoto schématu zapadá i
snaha Pekingu neposkytovat a nenabízet alternativu
k hegemonii Washingtonu v mezinárodních vztazích.
Peking se nesnaží být lídrem skupiny států, jeho prioritou
je mnohostranný obchod kdekoli a s kýmkoli. Čína nemá
dostatek surovin a její budoucnost je přímo závislá na
jejich importu, lépe z několika, nejlépe z mnoha různých
zdrojů. A neutrální (a mnohdy bezzásadová) zahraniční
politika otevírá v tomto smyslu více dveří.
Americký pragmatismus
Přes někdy silná slova na americké straně Pacifiku,
pragmatická pro-ekonomická politika je vlastní nejen
Číně, ale i USA. Američtí politici např. s oblibou využívají
argument o krádeži pracovních míst z USA ve prospěch
čínských manufaktur. Na druhé straně si jsou vědomi
faktu, že americký spotřebitel rád nakupuje levné zboží
z Číny ve Walmartu a výroba téhož sortimentu v USA
by měla zásadní dopad na cenu a tudíž i životní úroveň
a spokojenost Američanů.
Stejně tak často zmiňovaný velký schodek bilaterálních
obchodních vztahů na straně USA vyplývá mj. ze
skutečnosti, že desítky velkých amerických firem, jako
např. Apple, GE, IBM, Nike a další, přesunuly část
výroby do Číny. A tytéž americké (a evropské) firmy
nyní tvoří 60 procent čínského exportu do USA a jiných
vyspělých zemí.
Dalším momentem relativizujícím americký schodek
vzájemného obchodu, jsou statistiky založené nikoli
na klasických celních statistikách, ale na statistikách
přidané hodnoty výrobku. Známým příkladem je iPhone.
V konvenčních statistikách se vývoz jednoho iPhone
z Číny do USA odrazí jako 180 USD v kolonce „export
z Číny do USA“. Přitom Čína je (nejen) v případě iPhone
pouhou montovnou, zatímco základ přidané hodnoty
byl vytvořen v jiných zemích - v USA, Německu, Jižní
Koreji a Japonsku. Součástky vyrobené v těchto zemích
jsou dovezeny do továren firmy Foxconn na jihu Číny,
sestaveny a posléze expedovány do celého světa.
V Číně přidaná hodnota iPhone (a faktická hodnota

exportu) tak činí pouhých 6,50 USD, aneb 3,6 %
celkové hodnoty. Jinými slovy, konvenční celní statistika
v případě iPhone v kolonce „export z Číny do USA“
v hodnotě necelých 180 USD de facto zakrývá nejen
re-export z USA do Číny a zpět v hodnotě 11,- USD,
ale i export z Německa do USA (přes Čínu) v hodnotě
29,- USD, resp. z Japonska v hodnotě 61,- USD, z Jižní
Koreji v hodnotě 24,- USD, a konečně již zmíněných
šest a půl dolaru z Číny (a 48 USD skrytých v kolonce
„bill of materials“). A tento globální obchodní „guláš“ je
symbolicky podtržen faktem, že Foxconn není čínskou,
ale taiwanskou firmou.
Přes stížnosti amerických politiků na krádeže
pracovních míst či intelektuálního vlastnictví, na
podhodnocenou měnu, dumping cen atd., a přes
občasné podněcování anti-amerických nálad z čínské
strany a takřka 20 sporů, které proti sobě v uplynulých
pěti letech obě země iniciovaly před orgány WTO, obě
vlády si jsou plně vědomy své závislosti na vzájemné
prosperitě. Ilustrativním příkladem je závislost USA na
čínské poptávce po dluhopisech americké vlády. A pro
Čínu (stejně jako pro Japonsko a Jižní Koreu) je síla
amerického dolaru a prosperita americké ekonomiky
také zásadní, neboť americký trh tvoří životně důležitou
část čínského exportu.
Závěr
Současná americká administrativa považuje
Čínu dle vlastních slov za „strategického partnera“.
Viceprezident Joe Biden několikrát veřejně prohlásil:
„Silná, prosperující a úspěšná Čína, která se podílí
na řešení problémů současného světa, je přínosem
nejen pro Čínu samotnou, ale i pro USA a pro celý
svět…“. Z čínské strany podobná prohlášení sice nejsou
příliš slyšet; na druhé straně, demokratický svět ani
nepotřebuje, aby čínská vláda „talk the talk“; stačí řeč
těla, aneb fakt, že Čína „walks the walk“.
Základním parametrem blízké i vzdálené budoucnosti
nejdůležitějšího bilaterálního vztahu 21. století bude
schopnost obou zemí hledat pragmatická řešení
krizí, které nevyhnutelně přijdou. To je vlastnost,
kterou obě země již několikrát v minulosti prokázaly.
Zatím neznámým faktorem rovnice je schopnost Číny
postupně zapomínat na komplex „Století ponížení“.
Čína je silná a v dohledné době bude mnohem silnější.
Bude ku prospěchu celého světa, když bude současně
i velkorysá.
Vypracoval: Mgr. Richard Krpač
***

Pomoc pri hľadaní
informácií po pozostalom
Andrejovi Kalinovi

Dobrý deň, dostala som na Vás kontakt z Embassy že mi
pomôžete s danou vecou. Ide o to, že v minulosti sme
dostali úmrtný list z Toronta ohľadom môjho prastarého
otca a chceli by sme vedieť viac o ňom. Keďže som poznala
prastarú mamu Máriu Kalinovú, ktorá bohužiaľ zomrela
7.6.1992, tak ma to stále ťahalo k tomu, že by som rada
spoznala aj prastarého otca. Aj keď už iným spôsobom.
Skúsite mi s tým pomôcť, prosím? Prastarký sa volal Kalina
Andrej ale na úmrtnom liste mal Kalina Andrey a zomrel
25.6.1951 vo veku 57 v Toronto-York C.O (úmrtný list
bol zaregistrovaný 28.6.1951) V hornom rohu je napísané
číslo 47477 a číslo zjavne úmrtného listu je 51-022797.
To sú všetky informácie, ktoré máme. Prosím skúsite
nám s tým pomôcť. Jeho dcéra Mária Čermáková rod.
Kalinová stále žije a tento rok sa dožila 87 rokov. Druhá
dcéra Anna Kalinová zomrela pred pár rokmi. Nikdy sa
nevydala a slúžila farárom ako domáca pani. Vopred Vám
ďakujeme. V prípade otázok ma kontaktujte a poprípade
Vám môžem zavolať.
Zuzana Čermáková
Buková 10, 974 09 Banská Bystrica, Slovakia
Mobil: +421905012343
***
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K 75. výročí obsazení zbytku
Československa Hitlerovými
jednotkami 15. března 1939

K 75. výročí obsazení zbytku Československa Hitlerovými armádami (Podle knihy Borise
Čelovského Řešení české otázky podle německých dokumentů 1933 –1945)
Jeden z dnů, který se mnou bude umírat je 15. září 1939: Stál jsem na chodníku lemujícím
slánské náměstí, nedaleko Velvarské brány. Po silnici na opačné straně náměstí, kolem
radnice, pochodovaly a projížděly jednotky Hitlerovy armády. Přišly zabavit, co po Mnichovu
zůstalo z mé/naší - země. Byl studený, deštivý den, náměstí skoro prázdné. Díval jsem se,
ale pro slzy jsem skoro neviděl: řval jsem bezmocným vztekem. Bylo mi 14 let.
Ten den nepřišel znenadání, ale zlých znamení se nikdo netoužil všímat. Ve své knížce ze
vzpomínek dr. Antonína Schenka - TGM: Proč se lidu neřekne pravda Jindřiška Smetanová
uvádí, že Masaryk jako představitel mnohonárodního státu byl prostě toho názoru, že
všechny menšiny, které žijí na území republiky, ji uznávají za společný domov. Podle
Schenka, velkého Masarykova obdivovatele, prezident podceňoval Henleinovu činnost a
včas nepostřehl nebezpečí nacismu, který v Německu nevybíravými metodami přejímal
moc a zprvu pokládal Konráda Henleina za neškodného učitele tělocviku bez politických
schopností. Masaryk nebyl jediný, který nacismus začal vnímat jako hrozbu teprve když
se v roce 1933 nacisté zmocnili v Německu moci a Masaryk měl příležitost poslouchat
projevy nepříčetně řvoucího Hitlera. V britské sněmovně, kdykoliv se ujal slova Winston
Churchill a dramaticky líčil nebezpečí nacismu, jeho konzervativní straníci houfně opouštěli
zasedací síň.
V souvislosti s nadcházejí 75. výročím okupace zbytku Československa jsem si otevřel
vysoce zajímavou a výsostně profesionální knihu Borise Čelovského Řešení české otázky
podle německých dokumentů 1933-1945. Poutavé čtení, zvlášť srovnáme-li výroky
německých diplomatů a politiků se skutečností, jak se současně nebo krátce na to rozvíjela.
12. března 1938
Začněme zápisem předsedy Tajné vládní rady von Neuratha (pozdějšího protektora Čech
a Moravy) o rozhovoru s čsl. vyslancem Mastným ze 14. března 1938: Dne 12. března
odpoledne na mé pozvání mne navštívil československý vyslanec, jemuž jsem z pověření
Vůdce sdělil následující:
1. Akce, která nyní probíhá v Rakousku, není v žádném ohledu namířena proti
Československu.
2. Německé vojenské oddíly, vstupující na půdu Rakouska, mají příkaz nepřiblížit se k
české hranici blíže než 15-30 km.
3. Vůdce doufá, že styky mezi Českem a Německem se budou nadále zlepšovat; předpokládá
se ovšem, že československá vláda projeví větší pochopení pro 3 1/2 milionu Němců v
Československu…
30. května 1938
Z Hitlerova rozkazu všem složkám německé armády k přípravě útoku na Československoplán, Grun – 30. května 1938: …Došel jsem k nezměnitelnému rozhodnutí Československo
v dohledné době rozbít vojenským zákrokem…
25. července 1938
J. Goebbels ve svých Denících 1924-1945 25. července 1938: Vůdce má hodně starostí
a plánů. Otázka sudetských Němců se musí vyřešit násilím. Praha nechce rozumět. Vůdce
potřebuje čas. Proto zůstává spojencem Londýna. Londýn vykonává tlak na Prahu. Bohudíky.
Praha zůstává neoblomná. Opevnění na západě nejsou ještě dokončena. Naši generálové
v Berlíně mají přirozeně opět plné kalhoty… Vůdce se zatím chce válce vyhnout, ale
připravuje se na ni všemi prostředky… Vůdce mi říká, že vyřeší tuto otázku v nejkratší
době… To také udělá…
28. července 1938
J. Goebbels v řeči k Němcům v zahraničí 28. července, 1938 ve Vratislavi: „Naděje roku
1933 se naplnily v roce 1938 (volání slávy). Prohráli jsme válku, ale vyhráli jsme revoluci!“
(Jestli pak si Goebbels na tento výrok vzpomněl v berlínském bunkru na jaře roku 1945?)¨
1. srpna 1938
J. Goebbels v Denících 1. srpna 1938: Včera jsem byl velmi unaven ve Vratislavi. Krátce
pro nás přijíždí Vůdce. Triumfální průjezd městem…Vůdce je hluboce dojat. To bude
jednou sláva, když přijde ten den. Neboť pak zúčtujeme nejen s nepřátelskou vládou, nýbrž
s nepřátelským národem…Co dělat se šesti miliony Čechy, AŽ JEDNOU JEJICH ZEME
BUDE V NAŠI MOCI? Těžká otázka, na kterou skoro není možno odpovědět… (Uvažovalo
se o vystěhování na Ukrajinu a možná později i o plynových komorách).
26. září 1938
Z Hitlerovy řeči ve Sportovním paláci v Berlíně 26.září 1938: „Problém, kterým jsme
se v posledních měsících a týdnech zabývali, je všem dobře znám. Problémem není
Česko-Slovensko, ale spíše pan Beneš. Jeho jméno obsahuje vše, co miliony lidí dnes
vzrušuje, nad čím zoufají a co je vede k fanatickým činům (dalo by se i usoudit, že Hitler
si pletl Beneše sám se sebou)… A teď máme před sebou poslední problém, který musí být
vyřešen a který vyřešen bude! TO JE NÁŠ POSLEDNI TERITORIALNI POŽADAVEK,
KTERY MÁM V EVROPĚ, ale je to požadavek, na němž trvám a který bude, když Bůh
dá, splněn.“ A poněvadž se v té době mohli vyskytovat ještě nějací lidé, kteří mu moc
nevěřili, opakoval svůj slib ještě jednou na adresu pana Chamberlaina: „Ujistil jsem ho,
a opakuji to dnes znovu, že jakmile tento problém bude vyřešen, NĚMECKO NEBUDE
MÍT V EVROPĚ ŽÁDNÝCH TERITORIÁLNÍCH PROBLÉMŮ.“ Jak známo, svůj slib
splnil do posledního puntíku…
27. září 1938
Mnichovská jednání: Česká vláda odmítla německé memorandum. Co teď? Ribbentrop
řekl Schmundtovi, že PŘIJETI BY BYLO TO NEJHORŠI, CO BY SE NÁM MOHLO STÁT…
(Taková upřímnost!) H. Groscurth, deník - 27.září 1938.
29. září 1938
Ze zápisu E. Kordteho o druhé schůzce v Mnichově (Chamberlain, Daladier, Hitler,
Mussolini) 29. září 1938: V závěru Vůdce poděkoval zahraničním státníkům za to, že
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Evropská a kanadská kuchyně
Slovenský i szegedinský guláš s knedlíky, smažený sýr, řízek!
V neděli, v pondělí a ve středu můžete mít populární křidélka!

Dvacet točených domácích i dovezených piv
Velká obrazovka, na které můžete sledovat přímé fotbalové
i hokejové přenosy!
Na vaši návštěvu

na 781 Annette St. (křižovatka Jane St.) v Torontu
se těší

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882
Točený Pilsner Urquel a Czechvar
v západním Torontu!
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MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063
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přijali pozvání ke schůzce v Mnichově, jakož i za jejich úsilí
o docílení šťastného výsledku jednání. Německý národ, právě
tak jako jiné zúčastněné národy, pozdraví výsledek jednání
s největší radostí…Rozhodně tak učinil britský ministerský
předseda Neville Chamberlain v britském parlamentě 28.
září v prohlášení, že přijme mnichovskou dohodu a jeho
prohlášení bylo přijato divokým nadšením. Jinak reagoval
Winston Churchill: „Utrpěli jsme totální ničím nezmírnitelnou
porážku.“ A také Jan Masaryk (na adresu západních státníků):
„Jestliže jste obětovali můj národ, abyste zachránili světový
mír, budu první kdo vám bude tleskat. Ale jestliže ne, pánové,
Bůh pomoz vašim duším!“
2. prosince 1938
Prezident Beneš rezignoval 5. října 1938. Volbou jeho
nástupce se zabývá zpráva německého chargé d’affaires
v Praze Henckeho. Hencke konstatuje, že po rezignaci
prezidenta dr. Beneše československé Národní shromáždění
přistoupilo (dne 30. listopadu) k volbě nového prezidenta…
Hencke se zmiňuje, že skoro do poslední chvíle se počítalo
se zvolením ministra zahraničních věcí Chvalkovského,
ale ten zřejmě uznal, že se netěší potřebné vážnosti, že je
považován za ochotný nástroj Němců. Dne 30. listopadu byl
jednomyslně zvolen předseda Nejvyššího správního soudu
Dr. Emil Hácha. Hencke ve své zprávě Háchovi věnuje celý
paragraf:
Dr. Hácha je nábožensky hluboce založený muž a pokládá
své povolání na úřad hlavy státu jako osudem určené, jemuž
se nemůže vyhnout. Pro jeho osobnost je příznačné, že v den
volby se zúčastnil tiché mše, která se však zásluhou zdejšího
kardinála (Karla Kašpara) a zcela proti Háchově vůli změnila
ve velkou církevní slavnost. Nezávislí svědci mně řekli, že v
hlubokém pohnutí prezident políbil lebku sv. Václava, kterou
mu kardinál podal. Tento obřad zanechal na panu Háchovi
tak hluboký dojem, že při recepci odcházejících a nových
členů vlády prohlásil, že sv. Václava pokládá za symbol
politického zaměření nového Československa, které – jak
to kdysi činil sv. Václav – musí si dát za svůj nejvyšší cíl
skutečné německo-české dorozumění…

History
22. leden 1939
…Vůdce mi vypravuje o svém rozhovoru s českým ministrem
zahraničních věcí Chvalkowskim /sic/. Ten se choval servilně.
Vůdce mu ještě jednou přednesl celou listinu českých hříchů.
Češi se zase stávají pěkně drzí. Musí se jim zavčas klepnout
přes prsty… J. Goebbels, Deníky, 22.1. 1939;
12. února 1939
ze zápisu o rozhovoru Hitlera s Tukou, 12. února 1939:
Po krátkém pozdravení Tuka děkuje Vůdci za poskytnutí
tohoto rozhovoru. Oslovuje Vůdce slovy „můj Vůdče…“ Po
rozloučení prohlásil, že tento hovor s Vůdcem ho dojal natolik,
že bez jakýchkoliv pochyb může nazvat tento den největším
dnem svého života. Zápis státního tajemníka Ministerstva
zahraničních věcí v. Weizsäckera, 2. února 1939;
13. března 1939
Obnosy ve zlatě a devízách, které se Česko-Slovenská
Národní banka zavázala převést do Říšské banky, byly
převedeny dne 9. a 10. března. Náčrt dopisu Ministerstva
zahraničních věcí Hermannu Göringovi 13. března 1939.
(Šlo o část zlaté rezervy ve výši 391 milionů čs. korun, které
se Národní banka zavázala převést Říšské bance v důsledku
odstoupení sudetského území.
Setkání říšského kancléře s ministerským předsedou
Tisem, k níž došlo po návštěvě Hitlerova vyslance Kepplera
v Bratislavě a po Sidorově odpovědi, že je vojákem Prahy
a že bude odporovat pokusům o odtržení Slovenska z
československého svazku. Vůdce ujistil Tisa, že nemá
žádných zájmů východně od Karpat Je na Slovensku se
rozhodnout, zda “chce žít samostatně nebo ne?”
Tiso poděkoval Vůdci za jeho slova. Dávno již toužil slyšet z
Vůdcových úst, jak se staví k slovenskému národu a slovenské
zemi a jak se dívá na současné poměry. Bere Vůdcova slova
na vědomí a ujišťuje ho, že se na Slovensko může spolehnout.
(Zápis o rozhovoru Hitlera s msgrem Tisem v Berlíně 13.
března 1939, jehož se zúčastnili Ribbentrop, Meissner, gen.
Keitel, gen.v. Brauchitsch, Dietrich, Keppler, Durčanský.
14. března 1939
Zvláštní vlak přijel do Berlína na Anhaltské nádraží v
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22:40 hodin. Státní sekretář Meissner delegaci přivítal,
načež delegace se odebrala do hotelu Adlon. V 23.30 hod.
Chvalkovský měl rozhovor s Ribbentropem, který pak Háchu
navštívil v jeho hotelu. Nato se Hácha odebral do budovy
Říšského kancléřství k rozhovoru s Hitlerem. (Zápis o
telefonním hlášení z vyslanectví do Berlína, 14. března 1939.)
Prezident Hácha zdraví Vůdce a děkuje mu za pozvání. Již
dávno si přál poznat muže, o jehož podivuhodných myšlenkách
často četl a které sledoval. On sám byl ještě před nedávnem
neznámým člověkem, který se nikdy nezabýval politikou.
Byl prostým justičním úředníkem ve vídeňském správní
aparátu a jako takový se nikdy o politiku nestaral… V roce
1918 byl povolán do Prahy a v roce 1925 byl jmenován
předsedou správního soudu… S Masarykem se setkal jen
jednou do roka, s Benešem ještě méně; u jednoho setkání
došlo k různicím. Celkově řečeno celý režim mu byl cizí a to
natolik, že po převratu si ihned položil otázku, zda to bylo
pro Československo skutečným štěstím stát se samostatným
státem. Tohoto podzimu mu připadl úkol vést tento stát. Vzal na
sebe ten nejtěžší úkol svého života, a proto se odvážil požádat
Vůdce o audienci. Je přesvědčen, že osud Československa
je ve Vůdcových rukou a věří, že je v rukou dobrých… Věří,
že právě Vůdce bude mít porozumění pro jeho názor, totiž že
Československo má právo na existenci jako národní celek.
Vůdce ve své odpovědi prohlásil, že Německo v několika
hodinách musí zakročit: zítra v 6. hodin německá armáda
vpadne do Česka a německé letectvo obsadí česká letiště…
Slovensko je mu úplně lhostejné. Kdyby se k Německu blíže
přimklo, pro Německo by to znamenalo závazek, takže je rád,
že se tak nestalo. Hácha prohlásil, že dnešek je nejtěžším
dnem jeho života, ale věří, že toto rozhodnutí se již v několika
málo letech bude pokládat za pochopitelné a za padesát let
pravděpodobně za blahodárné. Poté spolu s Chvalkovským
opustil místnost k poradě se svojí skupinou a po návratu spolu
s Vůdcem a říšským ministrem zahraničí dohodu podepsali.
15. března 1939
Rozkaz německé armádě: Československo se nachází v
rozpadu. V Čechách a na Moravě panuje nesnesitelný teror
proti německým soukmenovcům! (Hitler vynikal i mohutnou
fantazií). V den 15. března 1939 oddíly německého vojska
a německého letectva obsadí české státní území k ochraně
života a majetku všech obyvatel země bez rozdílu. Očekávám
od každého německého vojáka, že nebude vůči obyvatelům
obsazeného území vystupovat jako nepřítel, nýbrž jako
vykonavatel vůle vlády Německé říše za účelem zjednání
snesitelného pořádku. Každý odpor musí být okamžitě a všemi
prostředky zlomen… Hitlerův rozkaz armádě, 15. března 1939
16. března 1939
Ve jménu Vůdce a říšského kancléře je vydán výnos o
zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Výnos byl Hitlerem
podepsán na Pražském hradě dne 16. března 1939.
17. března 1939
Česká armáda je již odzbrojena, velké množství válečného
materiálu všelikého druhu (především děla a munice) je již
na cestě do Německa, ohromná posila. Zatím nejméně tisíc
letadel použitelných k válečnému nasazení. Vůdce září nad
tímto úspěchem své armády. (Úspěchem jeho armády?) E.
Wagner: Briefe und Tagebüchaufzeichnungen.
18. března 1939
…hodiny trvající telefonní rozhovory s Prahou a Brnem a
s Vůdcovým doprovodem v Linci. Vůdce se nemůže nabažit
zpráv o získání válečného materiálu a požaduje stále
více. (Snad bych jen vyměnil slovo získání za ukradení
což mi zní mnohem výstižnější.) E. Wagner: Briefe und
Tagebüchaufzeichnungen.
19. března 1939
Velvyslanci Anglie a Francie předali Ministerstvu
zahraničních věcí demarši, v níž protestovali proti údajně
ilegální akci, kterou Německo podniklo v zájmu zachování
klidu a pořádku v Čechách a na Moravě a tím v zájmu
uklidnění střední Evropy. Jak se dovídáme, bylo oběma
diplomatům úředně sděleno, že říšská vláda nemůže tento
protest přijmout, ježto postrádá jakoukoliv politickou, právní
a morální podstatu. Zpráva tiskové kanceláře Deutsche
Nachrichten Büro, 19. března 1939.
20. března 1939
…Chamberlainova řeč byla pro nás zdrcující. Kdo nám
bude ještě věřit, když se nedržíme žádných dohod a když jsme
hodili zásadu sebeurčení národů přes palubu… H. Groscurth,
Deník 20.března 1939 (Jeden spravedlivý?)
***
3. března 2014
Putinovy jednotky obsadily Krym.
Josef Čermák
***+
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Voľba prezidenta
Slovenskej republiky
v roku 2014

Voľba prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014 je
v poradí štvrtou priamou voľbou hlavy štátu Slovenskej
republiky. Keďže ani jeden z kandidátov nezískal
nadpolovičnú väčšinu oprávnených voličov, bude sa konať
druhé kolo 29. marca 2014.Do druhého kola postúpili
Robert Fico a Andrej Kiska s rozdielom 4,0%. Volebná
účasť bola 43,4% voličov.
V prvom kole voľby konanom 15. marca kandidovalo
štrnásť kandidátov. Umiestnili sa v tomto poradí: Robert
Fico (28,0%), Andrej Kiska (24,0%), Radoslav Procházka
(21,2%), Milan Kňažko (12,9%), Gyula Bárdos (5,1%),
Pavol Hrušovský (3,3%), Helena Mezenská (2,4%), Ján
Jurišta (0,6%), Ján Čarnogurský (0,6%), Viliam Fischer
(0,5%), Jozef Behýl (0,5%), Milan Melník (0,4%), Jozef
Šimko (0,2%) a Stanislav Martinčko (0,1%).
Súčasný prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič
vo voľbe nemohol kandidovať. Voľba sa uskutočí len na
území Slovenska.
***
V kúpeľnom mestečku Sliač s vyše štyritisíc voličmi
hlasovalo o 470 ľudí menej ako v roku 2012. Fico dostal
len 509 hlasov, zhruba polovicu oproti zisku Smeru z
parlamentných volieb.
Radoslav Procházka ho porazil takmer o sto hlasov,
Kiska o 57. Doťahoval ho aj Milan Kňažko. Dokopy mali
premiérovi protivníci vyše 1600 hlasov.
„Nebol som voliť, ale v druhom kole pôjdem. Čakal
som, ako to dopadne. Budem voliť Kisku. Mohol by Fica
poraziť,“ hovorí starší muž.
Ďalší z domácich vraví, že volil Fica a dá mu hlas aj v
druhom kole. Kiska je vraj málo čitateľný.
„Veľa ľudí nebolo voliť, lebo sú sklamaní z politiky. O
Kiskovi neviem takmer nič. Je pravda, že obviňovanie
z úžery bolo prehnané, lebo to by boli úžernícke všetky
banky, ale budem znovu voliť Fica.“
Prednosta mestského úradu Jozef Žabka vidí za nižšou
účasťou vo voľbách aj nedôveru ku kandidátom.
Výsledok druhého kola nechcel tipovať, no poukázal na
príklad zo župných volieb – v oboch kolách bola účasť v
Sliači približne rovnaká, ale voliť prišli úplne iní ľudia. „V
prvom kole vyhral výrazne Vladimír Maňka nad Marianom
Kotlebom, v druhom už bolo všetko úplne inak.“
Wiki - sme
***

Zemřela jedna
z nejvýznamnějších českých
filmových režisérek
Věra Chytilová

V Praze zemřela 12. března 2014 režisérka, scenáristka
a pedagožka Věra Chytilová. Bylo jí 85 let. S dvacítkou
hraných filmů a řadou skvělých dokumentů je považována
za nejvýznamnější ženskou režisérskou osobnost v historii
české kinematografie. Za své dílo získala řadu ocenění, včetně
francouzského Řádu za umění a literaturu, Českého lva za
dlouholetý umělecký přínos českému filmu či státní medaile
Za zásluhy.
Věra Chytilová původně studovala architekturu. V
barrandovských studiích začínala jako klapka a vypracovala
se na pomocnou režisérku. Své směřování se nakonec rozhodla
stvrdit studiem na pražské FAMU. Dostala se do ročníku
Otakara Vávry a podařilo se jí zazářit i mezi spolužáky, jako
byli Jiří Menzel, Juraj Jakubisko nebo Evald Schorm.
Rozruch vzbudil už její absolventský Strop. Snímek
Sedmikrásky o poněkud nekonvenčním životě dvou kamarádek
Marie a Marie si vysloužil dokonce interpelaci v tehdejším
Národním shromáždění - a Věra Chytilová pověst potížistky.
„Budu jí, kdykoli budu svědkyní jakékoli nesprávnosti, Myslím
si, že je i nesprávné starat se jenom sám o sebe,“ říkala režisérka.
Filmy Věry Chytilové si získávaly pozornost zejména díky
režisérčině pronikavému vidění světa. Bez příkras dovedla
zobrazit komplikované lidské vztahy, třeba ve filmu Hra o
jablko. Ostatně o lásce a jejích podobách režisérka často
přemýšlela. „Taková ta zamilovanost po několika letech
odšumí a pak se ti lidé mají rádi, ale ještě pořád jsou schopní
se zahledět do někoho jiného nebo být svedeni. A přitom je
otázka, jestli mají nelhat, být otevření, anebo to tajit, protože
to toho druhého bolí a přispívá to k rozpadu. V podstatě je to
tak, že to je nekonečné neřešení,“ přemítala.

News
Na mušku si brala i aktuální společenskou situaci. Nemilosrdná
sonda do výstavby sídliště Panelstory je pro lidi, kteří totalitu
nezažili, dodnes silným zážitkem. Právě z tohoto natáčení
pochází i historka s kameramanem Jaromírem Šofrem.
Režisérka popustila uzdu svému příslovečnému temperamentu.
„Vím, že jsme se tam nějak pošťuchovali, že už to trvá moc
dlouho, a tak jsme mu dala takový bodyček do bicepsu, co mi
dělával brácha. On se rozčílil, pěstí mě praštil do obličeje, já
jsem měla brejle a ty uletěly. Když si to uvědomil, že to nemělo
být, protože jsem upadla za kamerou, tak odešel z placu. A
konec, nebylo to dotočené,“ vzpomínala Věra Chytilová.
Režisérka se nevyhýbala ani dokumentům. Natočila třeba film
Praha - neklidné srdce Evropy, Vzlety a pády nebo Portrét Ester
o její přítelkyni a výrazné osobnosti šedesátých let výtvarnici
Ester Krumbachové.
Dokumentaristickou práci Věry Chytilové vysoko hodnotí
i režisér Fero Fenič. „Myslím, že mladí tvůrci, kteří často
své talenty promrhají v různých komerčních zbytečnostech,
by se mohli od této dámy učit. Především v té energii, v
nezlomitelnosti i neústupnosti,“ vyzdvihl Fenič. Miroslav
Donutil, který se s režisérkou seznámil při natáčení snímku
Dědictví aneb Kurvahošigutntag, zase ocenil přístup Věry
Chytilové k hercům. „Ona věděla, jakým způsobem se kterým
herce mluvit. Věděla, jakým způsobem přimět kterého herce
k tomu nejlepšímu výkonu. Dělala to naprosto promyšleně
a dělal to krásně. Já jsem s Věrou pracoval rád a na způsob
jejího projevu a hlavně na způsob spolupráce se zapomenout
nedá,“ připomněl Donutil.
Rozhlas.cz
***

Sobotka odmítl separátní
postup vůči Rusku

Tři bývalí ministři Martin Bursík, Luboš Dobrovský a
Michael Kocáb vyzvali v sobotu premiéra Bohuslava
Sobotku (ČSSD) k zavedení tvrdých politických a
ekonomických sankcí vůči Rusku. Platit by měly do doby,
než se ruská vojska stáhnou z ukrajinského Krymu.
V otevřeném dopise, který přečetli na shromáždění asi 150
lidí na Hradčanském náměstí, jeho autoři žádají, aby ČR
okamžitě přestala vydávat víza ruským občanům, aby od
příštího roku jim zrušila možnost dvojího občanství a aby
byla zmrazena konta ruských lidí v ČR a aby se prověřila
jejich legálnost.
Dále žádají zastavení vstupu ruského kapitálu do ČR a
zrušení temelínského tendru, ve kterém se o dostavbu
JE uchází také českoruské konsorcium MIR.1200. Další
sankcí by mělo být podle exministrů vyloučení Ruska z G8.

11
„Vyzýváme k uplatnění plné šíře politických a ekonomických
sankcí vůči Rusku. Občané Ruské federace sami pak
pochopí, že je představitelé ruského nedemokratického
Putinova režimu vedou do izolace od svobodného světa.
Stejně tak i občané ČR zajisté porozumějí důvodům, které
povedou vládu k uvalení sankcí na agresívní ruský režim.
Cena svobody je penězi nevyčíslitelná,“ tvrdí politici v
dopise premiérovi. „Neohrozíme pracovní místa“ Ten o
víkendu jednostranné české sankce odmítl s tím, že ČR
chce postupovat v souladu s dalšími státy EU.
„Česká vláda nebude v žádném případě vyhlašovat nějaké
jednostranné sankce, ale jsme připraveni jednat v rámci
Unie. Pokud se v rámci Unie dohodneme na adekvátní
reakci vůči tomu, co se dnes odehrává na Ukrajině, pak
ČR bude součástí této společné reakce,“ uvedl premiér,
který by považoval jednostranné akce za chybný krok
české diplomacie.
„To je přesně ten způsob reakce, který bychom si jako ČR
mohli odpustit,“ prohlásil. Připomenul, že ČR je významně
propojena s ruským trhem, plošné hospodářské sankce by
proto nebyly užitečné. „Ohrožovalo by to i pracovní místa
u nás,“ podotkl.
Zopakoval, že v úvahu by přicházelo pouze omezení víz
nebo zmrazení majetku těch, kdo se podílejí na událostech
na Ukrajině, o čemž se bude jednat i na úrovni EU.
Také podle minstra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD)
by jednostranné sankce jednotlivých zemí postup EU
poškodily. „Síla je v tom, že ten postup bude společný,“
uvedl.
Autoři výzvy, kterou adresují nejen premiérovi, ale také
šéfům dalších stran vyjma KSČM, připomněli zkušenost
ČR s okupací sovětskou armádou v roce 1968, která
nás vede k tomu, abychom byli „rozhodným zastáncem
odporu vůči arogantnímu pokusu o obnovu ruského
ekonomického a politického vlivu ve východní a střední
Evropě, prosazovaného vojenskou agresí“.
Pod text připojil podpis také senátor za TOP 09 Jaromír
Štětina. Jak v neděli uvedl exministr financí Miroslav
Kalousek (TOP 09), on se také zúčastnil shromáždění,
ale dopis nepodepsal. Stejně tak se podle Kalouska odmítl
podepsat i bývalý vicepremiér a ministr zahraničí Karel
Schwarzenberg.
„Podporujeme českou vládu v dosavadním postupu, ve
vyjádřeních, která udělala vůči Ukrajině. Myslíme si, že
obstála, a bude mít naši podporu s tím, že žádáme, aby
náš přístup na půdě EU byl co nejrazantnější,“ prohlásil
včera Kalousek v ČT.
(nig) – právo
***
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Dvě asistence Jakuba Voráčka pomohly
Philadelphii pouze k bodu

19583 diváků vidělo v torontské Air Canada Centre bleskový nástup domácích Maple Leafs, kteří již
ve 4. minutě vedli 2:0 brankami Gardinera a Kadriho. Philadelphia si nedokázala dlouho poradit
s perfektní obranou domácích až dvě minuty před koncem druhé třetiny projel po pravém křídle
Jakub Voráček nahrál do středu útoku, kde se objevil obránce Kimmo Timonen a ten prostřelil
domácího brankáře Berniera. Situace se opakovala v 48. minutě. Jakub Voráček byl tentokráte
před brankou, ale nahrál Kimmo Timonenovi dozadu a ten vyrovnal na 2:2. Do konce regulérního
času pak ještě skórovali Troy Bodie za Toronto a minutu a půl před koncem normální hrací doby
vyrovnal další obránce Philadelphie Braydon Coburn. Rozhodovalo se v prodloužení a šťastnější
byli domácí jmenovitě to byl Joffrey Lupul, který po čtvrté překonal brankáře Steve Masona.
Po zápase jsme se s Jakubem Voráčkem ohlédli za nedávnou olympiádou:
JV: Hned v prvním zápase proti Švédsku, to byl neuvěřitelný zážitek, když jsem si uvědomil, že
reprezentuji Českou republiku na Olympijských hrách. Škoda jen, že jsme neudělali lepší výsledek.
Myslím si, že jsme tam nechali všechno. Škoda, že nám nevyšla první třetina se Spojenými státy.
Američani, ale skutečně hráli dobře.
ABE: Bylo spravedlivé pořadí: 1. Kanada, 2. Švédsko, 3. Finsko, 4. U.SA?
JV: Já jsem tipoval jako nejlepší Finsko obzvláště po prvním zápase s Kanadou. Říkal jsem to i
Timonenoví, ale Kanada dokázala hrát perfektně v obraně a pracovat skvěle jako tým.
ABE: Byl jste jedním z útočníků, který se nebál vystřelit, bylo to na pokyn trenéra anebo
to bylo z vaší vlastní vůle?
JV: Myslím si, že to vycházelo ze mne. Říkalo se o mne, že málo střílím, tak jsem na tom v
poslední době zapracoval.
ABE: Tento týden dvě branky proti Washingtonu, dnes dvě asistence. Mohl byste je popsat?
JV: Při první jsem vyjížděl z vlastní obranné třetiny a od začátku jsem věděl, co chci udělat. Při
druhé se toho moc vymyslet nedalo. Stál jsem před brankou a nahrál jsem dozadu.
ABE: Je tedy jeden bod ziskem nebo ztrátou?
JV: Hráli jsme venku proti výbornému týmu a tak si myslím, že jeden bod neuškodí. V konečném
hodnocení to může znamenat velký rozdíl. Trvalo nám asi deset minut než jsme se dostali do hry,
ale pak již jsme hráli dobře.
ABE: Tento týden byla uzávěrka pro výměnu hráčů v NHL, co se změnilo ve Philadelphii?
JV: Andrej Meszároš byl tradován do Bostonu, ale to se očekávalo. My jsme získali Andrew
MacDonalda z Islanders, s kterým jsem hrál v Quebecké lize. Je to vynikající nedoceněný obránce,
skvělý bruslař a důležitá posila pro boj o play-off.
ABE: Osmnáct branek a devětadvacet asistencí, je to něco, co jste očekával anebo se to dá
ještě zlepšit?
JV: Po špatném začátku, kdy jsem měl dlouho pouze dva body, je to fantastické a jsem s tím
zatím spokojen.
Aleš Březina-Toronto
***
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Tipsport extraliga – pořadí po 52. kole: 1. Sparta
110, 2. Třinec 95, 3. Plzeň 94, 4. Zlín 90, 5. Hradec
Králové 90, 6. Brno 87, 7. Pardubice 83, 8. Vítkovice
82, 9. Liberec 78, 10. Slavia 72, 11. Litvínov 71, 12.
Karlovy Vary 66. 13. Kladno 47, 14. Chomutov 27.
Předkolo-play off: Vítkovice-Liberec 2:0, 3:1 a 6:2.
Pardubice-Slavia 3:0, 3:4, 4:2, 0:1 a 6:4, ačkliv Slavia
vedla v rozhodujícím utkání po 40 minutách 4:3.
V prvním kole se utkají: Třinec-Pardubice, PlzeňBrno, Zlín-Hradec Králové a Sparta-Vítkovice.
***
Slovenská extraliga – pořadí po 56. kole: 1. Košice
125, 2. Nitra 113, 3, Banská Bystrica 100, 4. Piešťany
88, 5. Poprad 86, 6. Skalica 81, 7. Zvolen 81, 8. Martin
66, 9. Trenčín 62, 10. Žilina 60. Junioři Orange 20
získali z 20 zápasů 19. bodů.
Play-off: Košice-Martin 6:1, 3:2, 1:0 a 4:3 – 4:0 na
zápasy. Nitra-Zvolen 3:1, 5:0, 3:2 a 2:0 – 4:0 na zápasy.
Bystrica-Skalica 3:1, 4:1, 3:8, 1:4, 5:0 – zatím 3:2
na zápasy. Piešťany-Poprad 2:1, 2:1, 2:5, 3:0 a 3:0
celkově 4:1 na zápasy.
***
Kontinentální liga – play off: Lev Praha-Záhřeb 4:3
a 5:2 v Praze a 5:2 a 3:2.
***

Fotbal

Plzeň vedla v Evropské lize v Lyonu od 3. minuty
brankou Hořavy a ještě v 53. minutě byl stav utkání
1:1, následovaly však tři plzeňské chyby a Lyon jde
do odvety s náskokem 4:1. Plzni se nedařilo ani v
lize. V důležitém utkání 19. kola prohrála Plzeň
na Spartě 0:1 a připravila se tak prakticky o šanci
obhájit titul. Přestože plzeňští dohrávali o devíti
hráčích vypracovali si ze standartních situací několik
šancí a dokonce útočil i náhradní brankář Bolek. O
další zbytek nadějí se připravili plzeňští fotbalisté
remízou doma se Slováckem 0:0. Ani vítězství Slavie
nad Duklou 2:1 nezachránilo job trenéru Koubkovi,
kterého vedení Slavie nahradilo holandským koučem
Alexem Pastoorem. Slavia sice prohrála v Teplicích
0:1, ale o týden později zdolala Znojmo 2:1, když
obě branky vstřelil Karel Piták. Poslední Bohemians
konečně zabrali a vyhráli nad Libercem 1:0. Ligu vede
s desetibodovým náskokem Sparta před Plzní. Třetí
jsou Teplice s 35 body. O bod méně má Boleslav,
která v pondělní dohrávce porazila Duklu 1:0. Tabulku
uzavírají: Brno a Příbram s 19 body a Bohemians a
Ostrava se 17 body.
Na Slovensku vede Slovan Bratislava s 51 body, druhý
je Trenčín, který má o šest bodů méně. Následuje
Senica 37 bodů a Ružomberok 34 bodů. Tabulku
uzavírají Dunajská Streda a Nitra s 11 body.
***
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Jak prodat dům nebo kondo?
Rosti Brankovský, který má hodně zkušností s prodejem,
to může udělat za vás.
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Když vidíte inzerát nebo nápis Dům na prodej.
Rosti Brankovský vám ho může ukázat.
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