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Lámání rekordÛ na Masaryktownu a cestovní horeãka v Old Millu

Letos poprvé se konaly Letní sokolské hry na Masaryktownu.
A musím fiíci, Ïe to byl dobr˘ nápad. Poprvé jsem se letních
her zúãastnil pfied 27 léty v Chersey, poblíÏ Montrealu. Tehdy
se konaly cel˘ dlouh˘ víkend a byl to pfiíjemn˘ v˘let s
kempinkem a koupáním. Navíc pfiespolní bûh mûfiil 4 km a
vedl lesem. Pamatuji se, Ïe paní Waldaufová skákala jako
laÀka pfies laÈku ve v˘‰ce okolo 135 cm. Pûknû klasick˘m
zapomenut˘m stylem nÛÏkami. Tak, jak tomu bylo pfied
válkou. Pak pfii‰el do módy stredl nebo BrumelÛv styl valiv˘
s hlavou napfied, aÏ pfii‰el na olympiádû 1968 Dick Fosbury
se sv˘m flopem. Pro tento styl je zapotfiebí asi pÛlmetrovou
Ïínûnku pfii dopadu. Ta tehdy pfii letních sokolsk˘ch hrách
nebyla k dispozici, ale jsem pfiesvûdãen, Ïe by paní Waldaufová
i tento styl ovládla. Od té doby jsem se sokolsk˘ch her
nezúãastnil. Hlavnû proto, Ïe jsem byl buì mimo Toronto
nebo jsem byl v Torontu, ale LSH byly nûkde mimo. Letos
jsem byl v Torontu a Masaryktown není zas tak daleko, aby
se tam na kole nedalo dojet.
Pravda, kdyÏ jsem na Masaryktown dorazil, probíhala právû

pfiedposlední disciplina: vrh koulí. S uspokojením musím
konstatovat, Ïe nikdo nebyl zasaÏen a vût‰ina závodníkÛ
odcházela správnû zadem z improvizovaného kruhu. Vûdûl
jsem s jistotou, Ïe pokud nepadl rekord LSH, tak rozhodnû byl
vytvofien nov˘ rekord Masaryktownu. Této discipliny se
zúãastnila i sokolská legenda Jan Waldauf. Pro mne osobnû
byl dÛleÏit˘ pfiespolní bûh, kter˘ v na‰í kategorii mûfiil pouh˘
jeden kilometr. Pfies velmi dobré znaãení trati vedoucí bûÏci
v první zatáãce zabloudili, ale staãili se pomûrnû rychle
zorientovat a udrÏet si náskok. Na ãele sprintoval o tfii roky
star‰í Petr Pfenig, kter˘ bûÏel lehce a jako Abebe Bikila bos.
SnaÏil jsem se drÏet krok s Lubo‰em Fryntou, ale po vybûhnutí
do kopce jsem pfiece jen poznal, Ïe vrchy na Masaryktownu
nejsou torontské roviny a potfieboval jsem se trochu
nadechnout a tento o deset let mlad‰í Sokol se mi vzdálil za
horizontem. V˘hoda bylo, Ïe po pfiekroãení této pomyslné
ãáry traÈ vedla kolem kapliãky s kopce a tak jsem ve sv˘ch
improvizovan˘ch cyklistick˘ch tretrách v druhé ãásti spí‰e jen
brzdil, zatímco moji soupefii sprintovali. Musím pfiiznat, Ïe
jsem neprotrhl cílovou pásku, ale to se mi nepodafiilo snad
nikdy v Ïivotû. Pfiesto i pátá bodovaná pozice vstoupila do
sokolsk˘ch roãenek. ·koda jen, Ïe restaurace Praha na
Masaryktownu byla zavfiená, ale klobásky pana Jeãmena
v‰e vynahradily a já se vypravil na svém bicyklu zpátky do
Toronta.

A je‰tû v˘sledky: Chlapci/muÏi: Do 6 let: 1. John Tmej 10 b.;
7-11 let: 1. Shanin Capek 40 b.; 7-14 let: 1. Daniel Santiago
30 b.; 2. Victor Facini 21 b.; 15-18 let: 1. Jerome Elairei 47 b.
(host); 2. Drake Becka 37 b.; 19-30 let: 1. Luká‰ Takacs 30 b.;
31-40 let: 1. John Jurásek 40 b.; 40-50 let: 1. Zdenûk Becka
27 b.; 2. David Facini 24 b.; 3. Peter Syptak 10b. 51-60 let: 1.
Lubo‰ Frynta 41 b.; 2 Petr Capek 37 b.; 61-70 let: 1. Petr
Pfenig 40 b.; 2. Ale‰ Bfiezina 7 b.; nad 70 let: 1. Ivo Syptak Sr.
50 b.; 2. Jan Waldauf 7 b. Celkem: 17 úãastníkÛ.
Dûvãata a Ïeny: Do 6 let: 1. Renee Matheson 10 b.; 7-11 let:

1. Sarah Syptak 40  b.; 12-14 let: 1. Isabela Hlavon 47 b.; 2.
Cairsea Becka 31 b.;  41-50 let: 1. Karen Syptak 17 b.; 2.
Pagastoo âapek 10 b.; 3. Kathy Facini 5 b.; 51-60 let: 1. Hana
Jurásek 10 b.; 61-70 let: 1. Svatava Hefimánek 37 b.; 2. Luba
Stupka 34 b.; 3. Jarmila Becka 16 b.;  4. Eva Pfenig 7 b.;  5.
Marie Crhák 3 b.; nad 71 let: 1. Milly Syptak 50 b. Celkem 14
úãastnic.

***
JestliÏe se nûkolika ne‰ÈastníkÛm podafiilo bûhem Letních

sokolsk˘ch her ztratit váhu, pak druhá srpnová akce v Torontu
mohla mít opaãn˘ v˘sledek. Bylo to bûhem veãera, kter˘
uspofiádala kanceláfi CzechTourism. âeská republika se
prezentovala nejen jako zemû plná hradÛ, zámkÛ, historickou
Prahou, âesk˘m Krumlovem, Kutnou Horou ãi Karl‰tejnem,
ale i jako zemû, kde je nejlep‰í pivo na svûtû Pilsner Urquel
a nejen to. Gulá‰ek s knedlíky, to snad nebylo ani v dobách
nejvût‰í slávy Dámského odboru, kdy byly nezapomenutelné
vánoãní veãefie rovnûÏ v krásném Old Millu, kter˘ se nachází
na stanici metra poblíÏ Humber River.
V první ãásti veãera zástupci CzechTourism odpovídali na

dotazy medií ohlednû âeské republiky a zároveÀ vyslovili
lítost nad tím, Ïe jiÏ není pfiím˘ leteck˘ spoj mezi Torontem a
Prahou. Doporuãili tfii hlavní spoleãnosti KLM, Austrian Airlines
a Air France. Odpovídali i na dotazy ohlednû Ïelezniãní a
mûstské dopravy. PfiestoÏe v posledních letech zájem o
âeskou republiku klesá, Praha je ve svûtovém Ïebfiíãku
popularity mûst na 15. místû. Sice stále pfied takov˘mi mûsty
jako PafiíÏ ãi Madrid, ale pfiedbûhla ji tfieba i Budape‰È. Na
prvním místû, jak mne informovala J. Schebek, která v této
oblasti pracuje, je VídeÀ. DÛvodem je jednak lehká dostupnost
mezinárodní dopravou, levné sály pro kongresová jednání a
niÏ‰í jazyková bariéra (v‰ichni zde mluví nûmecky a vût‰ina
personálu v hotelech a informaãních centrech i anglicky).
Z tohoto dÛvodu si zvolila Destination Managment Company

Dizak Ketex (DZK) v Praze svého zástupce torontského
partnera FamTour Promotion. Tato firma je v nûkolika zemích
stfiední a v˘chodní Evropy a má za úkol zafiizovat semináfie a
konvence pro skupiny od 10 do 1200 lidí. Pfii tom zafiizuje
ubytování, registraci, odvoz z leti‰tû, spoleãenské události,
kulturní podniky a sportovní události, vãetnû VIP servisu.
Zástupkynû DZK a fieditelka FamTour Promotion Fayza
Abdallaoui Marsaud upfiesnila bûhem tiskové konference, Ïe
kromû Prahy má DZK  kanceláfie i v Bratislavû, Budape‰ti a
Bukure‰ti. FamTour Promotion sídlí na adrese 761 Bay St,
Suite 4122, Toronto, Ontario M5G 2R2 ON. Tel.: 416/576-
0506.
Kanceláfi CzechTourism navíc nabízí fiadu propagaãních

materiálÛ a informací o âeské republice, které si mÛÏete
vyzvednout v torontské kanceláfii na 2 Bloor St. W v 15. patfie.
Telefon je 416/363-9928, e-mail: info-ca@czechtourism.com.

Ale‰ Bfiezina
***

Prezidentka FamTour Promotion Fayza

Abdallaoui Marsaud představuje destinace v ČR

Jako souboj mladší a starší generace vyzněly sokolské hry na Masaryktownu. Na krajních snímcích mladí závodníci. Vlevo: stylově nejčistší vrh koulí. Vpravo: vítěz

přespolním běhu na 2 km. Uprostřed Petr Pfenig (65), který běžel přespolní běh bos, jak dokládá další snímek a legenda Jan Waldauf (81) při vrhu koulí.


