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Nové epi‰toly praÏské, západoãeské a v˘chodoãeské
Epi‰tola ãtvrtá - ·tvanická
(První tﬁi byly v minulém ãísle)
VyrÛstal jsem v Edenu. Jsem jedním z mála pamûtníkÛ zdej‰ího rybníku a houpaãek.
Jednoho dne rybník zasypali a pomalu se zaãal r˘sovat stadion, coÏ mûlo za následek moji
fotbalovou demenci. Dokonce se pamatuji, jak jsem dostal první korunu na dûtskou
vstupenku proti Pre‰ovu a jak lidi stra‰livû pískali a brankáﬁ Jonák mûl ovázanou hlavu. Hru
jsem nûjak nechápal a tak jsem se nûkoho po zápase zeptal, jak to dopadlo a on mi
odpovûdûl: „Vyhráli jsme 3:1!“ S hokejem to bylo hor‰í, dlouho jsem si pﬁedstavoval, Ïe se
hraje na fotbalovém hﬁi‰ti. Teprve kdyÏ jsem byl vût‰í, vzal mû dûdeãek na hokej v
âerno‰icích, kde se hrálo pﬁi - 15 °C, ale bûhem první tﬁetiny mne odvedl do cukrárny a pﬁi‰li
jsme aÏ v polovinû tﬁetí. Pﬁesto to staãilo na to, abych o tomto svém záÏitku je‰tû rok vyprávûl
sv˘m spoluÏákÛm.
První skuteãné hokejové záÏitky se v‰ak pojí se ·tvanicí. Se star˘m zimním stadionem, kde
hrávala chudá druholigová Slavia, zatímco bohat‰í Sparta hrála v nové hale v Juldû Fuldû,
jak se ﬁíkalo Parku kultury a oddechu Julia Fuãíka. Na tomto stadionu se hrálo i první MS v
Praze, zde jsme získali titul MistrÛ svûta v roce 1947 a porazili Kanadu 5:3 v roce 1959. Je
to stejná památka jako Maple Leaf Gardens v Torontu. Má to svou historii.
Po roce 1989 to magistrát hlavního mûsta Prahy pronajal nûkomu, kdo to nechal spadnout
a tento mûsíc urychlenû pﬁijeli buldozery a srovnali Zimní stadion se zemí. Obû strany dostaly
od památkáﬁÛ pokutu kolem 100 000 korun.
Pﬁi tom by asi nebylo tak nákladné obnovit stadion v pÛvodní podobû z tﬁicát˘ch let. Praha
by mûla alespoÀ jeden pûkn˘ otevﬁen˘ stadion pro bruslení. Mohl by se zde hrát rekreaãní
hokej, popﬁípadû nûkolikrát za zimu i ligov˘. Napﬁíklad derby Sparta-Slavia, tak jako se v
Kanadû stalo jiÏ novoroãní tradicí, Ïe se hraje i pﬁi dvacetistupÀovém mrazu venku.
***

Epi‰tola pátá - Václavská

Hrob T. G. Masaryka, jeho manželky Charlotty, syna Jana a dcery Alice

V druhé polovinû osmdesát˘ch let, kdy uÏ cenzura nebyla tak zlá, ale kulturní devastace
pokraãovala, zmizela z Prahy ﬁada historick˘ch budov vãetnû NádraÏí Tû‰nov. V tu dobu zdání, Ïe se nic nestane. Pﬁesnû jako v pohádce o Smolíãkovi, kdyÏ tam Jezinky nejprve
pﬁi‰la Mladá Fronta s ãlánkem, Ïe se bude bourat i Národní muzeum. Byl to aprílov˘ Ïert, strãily dva prstíãky, aby se ohﬁály. Jestli pomÛÏe hlas ulice je otázkou. Vzpomnûl jsem si, jak
se lid vzbouﬁil proti privatizaci druhého kanálu âeské televize a tak mám nadûji.
***

Epi‰tola ‰está - Západoãeská
Vr‰ovick˘ sbor âeskobratrské církve evangelické sídlil v b˘valé hospodû na rohu ulic
Charkovské a âernomoﬁské. KdyÏ pﬁi‰el tolik oãekávan˘ pád komunismu, pﬁi‰el sbor o
modlitebnu. Pﬁesídlil tedy do b˘valého krytu v paneláku v Tulské ulici. Proto se i sborov˘
ãasopis jmenuje Katakomby. Jednou za rok v‰ak ãlenové sboru spoleãnû vyjdou na svûtlo,
pﬁesnûji ﬁeãeno vyjedou na v˘let, a tentokrát to bylo do západních âech. První zastávka byla
v Lánech u hrobu TGM. Pﬁiznám se, Ïe jsem tam byl poprvé.
Druhá zastávka byla na rozhlednû v Kryrech. Popisovat, Ïe je odsud za jasného poãasí
moÏné vidût Klínovec by asi bylo zbyteãné, protoÏe viditelnost ze Schillerovy rozhledny
nebyla nejlep‰í. Cesta k ní vedla po úzké cestû plné zatáãek. Na jedné lesní kﬁiÏovatce se
zjistilo, Ïe autobus pln˘ star˘ch lidí nezatoãí ani na tﬁetí pokus doprava. VÏdy jsem obdivoval
Pokračování na str. 7

Polozbořený dům sousedí s domem na Václavském náměstí, určeným k
demolici

noviny totiÏ vy‰ly 1. dubna. Nikdo v‰ak nevûdûl, jestli je to mínûno váÏnû nebo ze srandy.
âlánek zpÛsobil obrovsk˘ rozruch. Mladá fronta to druh˘ den dementovala, ale ‰koda uÏ byla
udûlaná. Lid si v‰iml, kolik památek z 19. a z první poloviny 20. století zmizelo. Byly to
historické budovy. Posunuli jsme se do 21. století a tak se likvidují stavby z minulého ãi
pﬁedminulého století. Pﬁitom úpadek architektury je nesporn˘. Staãí porovnat Vinohrady ãi
Smíchov s JiÏním nebo Severním mûstem. Od krásn˘ch secesních barákÛ ozdoben˘ch
sochami k panelákÛm.
Podíváme-li se na Václavské námûstí, mÛÏeme zde vidût témûﬁ v‰e. Muzeum na ‰tûstí stále
stojí, i kdyÏ se obãas objevují v omítce jizvy po srpnu 1968. MÛÏeme vidût kolik historick˘ch
domÛ zmizelo a kolik je tam nov˘ch sklenûn˘ch hangárÛ. Minule jsem si povzdechl, Ïe zmizel
i ‰enk Vrbovec v dolní polovinû námûstí. Teì pro zmûnu má zmizet dÛm na rohu Opletalovy
ulice. Nepomáhají zatím protesty památkáﬁÛ i PraÏané se rozhodli jít do ulic a demonstrovat.
Podívali jsme se na barák nejen zepﬁedu, ale i z druhé strany a pochopili jsme: stavební
spoleãnost jiÏ zadní ãást domu pûknû vykuchala, ale tak, aby stûny zÛstaly. Tím vzbudila

Schillerova rozhledna v Kryrech s cestou, po které jsme nahoru
přicouvali autobusem
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Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin
opakování v úter˘ v 8:00 hodin

¤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. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, 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: 19.6., 17.7,
22.8 a 11.9. v 13 hod..
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 anglickynedûle 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 Cemeterynedûle 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:
25. ãervna 2011 v 10 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 25. ãervna 2011 v 17.
hod.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
29. ãervna 2011 v 11 hodin
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
budou oznámeny.

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a169)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Porady a ovûﬁování dokladÛ po pﬁedchozím zavolání
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

12.6. (ne) 12:30
5. v˘roãí zaloÏení nadace
The Slovak Canadian Heritage
Museum
Kostel sv. Cyrila a Methoda
5255 Thornwood Dr. Mississauga
***
25.6. (so)
âesk˘ a Slovensk˘ den
Masaryktown - Scarborough
***
26.6. (ne) 12:00
Vystoupení Edy Vokurky
Toronto Downtown Jazz Festival
2011,
zahajovací koncert
v Toronto Historic Distillery
District,
outdoor MAIN STAGE,
#55 Mill Street, Toronto
***
29.6.-2.7. (po-ne)
Slet amerického Sokola
Cleveland
***
6.8.(so) 10:00
Letní sokolské hry
Masaryktown
***
10.9. (so) 19:00
Kamaráti z ulice
Lavina Band
Kostel sv. Cyrila a Methoda
5255 Thornwood Dr. Mississauga
***
9.10. (ne) 14:00
Oslavy 100 let Sokola
v Sparwood Recreation Complex
Britská Kolumbie

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.
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Slovak Infocentre
8 Clarence Square,
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Hold Josefu ·kvoreckému
— a také Richardu Krpaãovi
V nedûli 29. kvûtna 2011 bylo divadlo Mysteriously Yours (kde kdysi slavilo triumfy torontské Nové divadlo s Adou Tomanem,
s Ferdou âulíkem a ﬁadou dal‰ích v˘born˘ch hercÛ) svûdkem mimoﬁádnû krásného (já vím, Ïe to slovo je zle o‰oupané) a
citlivého zastavení, které znamenitû, mile i profesionálnû zároveÀ, uvádûl George Grossman. Bylo vzdáním holdu ãlovûku,
kter˘ veãer organizoval; podûkováním nûkomu, kdo má (smím-li pouÏít trochu starobylého slova) nehynoucí zásluhy o ãeskou
literaturu jako spisovatel - a se svou Ïenou Zdenou Salivarovou - ·kvoreckou - i jako vydavatel; i citlivého gesta skupinky
vysoce talentovan˘ch mlad˘ch lidí z Prahy, kteﬁí pﬁijeli do Toronta podûkovat velkému spisovateli za inspiraci...
Vzdávali jsme hold generálnímu
konzulovi âeské republiky v Torontu,
Richardu Krpaãovi, kter˘ koncem ãervna
konãí svoje ãtyﬁleté torontské pÛsobení;
dûkovali jsme Josefu ·kvoreckému (a
doufali, Ïe se alespoÀ na chvíli dostaví
se svojí Ïenou Zdenou, autorkou
nûkolika vysoce cenûn˘ch knih a
pﬁedev‰ím inspirátorkou a hlavní
nositelkou dﬁiny Sixty-eight Publishers,
abychom mu (a vlastnû obûma) mohli
podûkovat; a tleskali jsme pﬁedstavitelÛm
hlavních rolí ve filmu Rytmus v patách,
kteﬁí po promitnutí filmu s dÏezov˘m
pianistou Emilem Viklick˘m a jeho
skupinou pﬁipravili skvûl˘ koncert.
Veãer zaãal promítáním filmu Rytmus
v patách podle pﬁíbûhu Josefa
·kvoreckého Malá praÏská Matahara,
kter˘ vydala v dubnu 2003 Literární
akademie (Soukromá ‰kola Josefa
·kvoreckého) jako první svazek Edice
Josefa ·kvoreckého (pﬁíbûh autor
ukonãil v roce 1996 a nazval tragikomedií
z dávn˘ch ãasÛ). Je to pﬁíbûh skupiny
mlad˘ch lidí po komunistickém puãi v
únoru 1948, vût‰inou praÏsk˘ch
vysoko‰kolsk˘ch studentÛ, kteﬁí milovali
dÏez, mûli svoji kapelu, a kteﬁí pﬁedstírali,
Ïe se tak moc nestalo; kter˘m
“socializmus nevadil, dokud nám nezaãal
‰lapat na paty”. Kapelu vedl Richard
Kambala, jehoÏ kapitalistick˘ otec byl
odsouzen na 25 let pro podvracení.
Vût‰ina postav v kníÏce (i ve filmu) má
podobn˘ tﬁídní pÛvod jako Kambala.
Tenor saxofonista, Danny Smiﬁick˘, mûl
burÏoazní rodiãe, byl vylouãen ze studia
pro víru v Boha a v˘stﬁední oblékání
(kﬁiklavé
ponoÏky).
Marcela
Rozumovská (zpívala s kapelou a byla
milou Richarda Kambaly) byla pÛvodem
komtesa (otec b˘val˘ hrabû, matka
b˘valá knûÏna - oba se zdrÏovali v
“nepﬁátelské cizinû”), bratr Marcel
odsouzen na 25 let pro ‰pionáÏ. Dannyho
velká láska, Geraldine Brandejsová,
pÛvodem vysoká burÏoazie (jak by také
ne: tatínek zubaﬁem T. G. Masaryka a
Ed. Bene‰e, matka anglického pÛvodu).
Faráﬁ ·ejnost pomáhal obûtem
komunizmu a obãas dostával peníze ze
západu. Tatínek René Licátka byl
znárodnûn v r. 1950, René byl vylouãen
z Vysoké ‰koly obchodní, na‰el
zamûstnání u americké tiskové agentury
News Limited v Praze. Zajímavou
v˘jimku tvoﬁil Josef Voﬁech, studující
Vysoké ‰koly strojního inÏen˘rství, jehoÏ
otec byl zemûdûlsk˘m dûlníkem, kterého
popravili nacisté...
Vedle jasnû zloãinného tﬁídního pÛvodu
vût‰iny postav kníÏky se stalo nûkolik
zajímavostí, které ostﬁeji pﬁipoutaly
pozornost uÏ tak bdûl˘ch orgánÛ
komunistického reÏimu na tuto skupinu,
která si prostû chtûla Ïít, jako kdyby
nikdy nebyl únor 1948. Tak na pﬁíklad
Kambala byl zodpovûdn˘ za obrovsk˘
teplomûr na prÛmyslovce, na nûmÏ byl
umístûn umûleck˘ nápis: TEPLOMùR
LÁSKY K JOSEFU VISARIONOVIâI.

Visarionoviãova pozlacená busta stála
vedle. Za ní byl teplomet, kter˘ Kambala
mûl kaÏd˘ veãer zapnout. Jednou se u
teplomûru zastavil Kambala s Voﬁechem.
Voﬁech se na teplomûr podíval a docela
pﬁátelsky poznamenal: “Dva nad nulou.
To vám, ãeãe, nedává moc pûkn˘
vysvûdãení.” Kambala teplomet zapnul,
pak nûkam odbûhl a Voﬁech teplomet
vypnul. Kambala se vrátil a oba ode‰li.
Teplomûr sletûl na dva nad nulou. Pak
se u teplomûru zastavil ﬁeditel
prÛmyslovky. Teplomet zapnul a
Kambalu vyhodil ze ‰koly. A ponûvadÏ
teplomet nemûl kdo vypnout, teplomûr
explodoval. Mezitím se agent STB
zakousl do Marcely Rozumovské. Chtûl
na ní, aby doná‰ela na ãleny kapely. Mûl
drsn˘ argument: “Vá‰ bratr pracuje v
uranov˘ch dolech - máme tam dost
pﬁípadÛ nemoci z ozáﬁení - léãit se to
nedá. Vût‰inou se na to rychle umírá.”
Marcela se nakonec otráví. Dannymu je
nabídnuto místo v tiskové agentuﬁe News
Limited, a STB se to rychle dozví. Konãí
to tak, jak podobné pﬁípady v onûch
blah˘ch dobách konãily: v‰ichni (s
v˘jimkou Dannyho, kter˘ nebyl zatãen,
ponûvadÏ si ho jeden z dÛleÏit˘ch ãlenÛ
STB zﬁejmû ‰etﬁil pro vydírání) byli
zatãeni. Film konãí soudci vyhla‰ujícími
ãasto desetileté tresty a úplnû nakonec
zazní vzne‰ená vûta zestárlého
Dannyho Smiﬁického: “Nikdy jsem si
neodpustil, Ïe jsem to pﬁeÏil.”
Po pﬁestávce s umnû kalibrovan˘m
obãerstvením praÏ‰tí hosté, Emil Viklick˘
(klavír a vedoucí hudebníkÛ najat˘ch v
Torontu), Berenika Kohoutová (zpûv solo
- ve filmu hrála Marcelu), Jan Meduna
(zpûv a trumpeta), Vojtûch Dyk, potomek
slavného básníka, kter˘ nám ve dnech
velké slávy 28. ﬁíjna 1918 pﬁedpovûdûl,
Ïe “boj teprve nám nastává” (zpûv solo
- hrál Dannyho), Marika ·oposká (zpûv
doprovod - ve filmu hrála Geraldinu),
Margareta HrÛza (zpûv doprovod) a
Andrea Sedláãková - Sirjacq (reÏisérka
filmu a zpûv doprovod) rozezvuãeli sál
melodiemi, z nichÏ nûkteré jsme dávno
zapomnûli a jiné nikdy neznali. Ale jiné
znali a nûkteré zpívala na‰e Lenka
Nováková, mezi nimi, Îivot je jen
náhoda. RovnûÏ nám zazpívala i v
Torontu hostující dÏezová zpûvaãka Eva
Emingerová. A bylo nám dobﬁe jako
zﬁídka kdy, zvlá‰È kdyÏ skoro na konci
generální konzul Richard Krpaã (ten, co
to dal v‰ecko dohromady), oznámil, Ïe
poslední pÛlhodinu s námi byl Josef
·kvoreck˘ s chotí Zdenou ·kvoreckouSalivarovou, kteﬁí program sledovali z
balkonu. A to nebylo jen tak: Zdena, jejíÏ
charakter mnozí lidé obdivují stejnû jako
její kníÏky a práci v 68Publishers, mûla
obavy, aby v˘let do divadla jejímu
manÏelovi, kter˘ se necítí zvlá‰È dobﬁe,
neu‰kodil a tak z poãátku nebyla
nápadem gen. konzula zvlá‰È nad‰ena.
Nakonec neodolala touze svého
manÏela octnout se na chvíli ve svûtû,
kter˘ mûl tak rád, svûtû iluzí, svûtû

krásn˘ch, ‰tíhl˘ch mlad˘ch Ïen, svûtû
dÏezu. A nad‰ení Zdeny se nezv˘‰ilo,
kdyÏ auto, které pro nû pﬁijelo mûlo pro
jejího manÏela velmi vysok˘ schod, kter˘
nemohl zdolat. Na ‰tûstí s nimi byla
jejich pretorianská garda: prof. Michal
Schomberg a lékaﬁ a herec Vladimír
Pucholt. Ti mûli auto s niÏ‰ím schodem,
dovezli Zdenu a Josefa do divadla a
nám v‰em (a nejvíc moÏná hostÛm z
Prahy, se dostalo toho velkého potû‰ení,
Ïe mohli tvÛrci knihy, z které se vyklubal
scenáﬁ pro film, v kterém zazáﬁili,
zazpívat v Ïánru, kter˘ miloval. KdyÏ
gen. konzul Krpaã oznámil pﬁítomnost
·kvoreck˘ch, ozval se potlesk, mohutn˘
a upﬁímn˘, jak˘ se ãasto nesly‰í. Ten jen
zesílil, kdyÏ Josef ·kvoreck˘ smekl
klobouk, kter˘ je‰tû pﬁed nedávnem kryl
bohatou k‰tici. Bylo v tom gestu nûco
pokornû lidského - Josef je pokorn˘ a co
moÏná mnoho lidí neví, hluboce vûﬁící
katolík. A jeho odchod - strkal pﬁed sebou
tlaãítko - velkolep˘ sv˘m pﬁijetím svého
lidského údûlu, mnohé z nás rozbreãel.
A co je nejdÛleÏitûj‰í: dr. ·kvoreck˘ - a
nakonec i Zdena - okﬁáli láskou, která
jim byla tak nezi‰tnû podána...
Ale tím to neskonãilo. Je‰tû nás ãekal
hold ãlovûku, kter˘ to v‰ecko spískal,
Richardu Krpaãovi. A spískal toho za
svá ãtyﬁi léta v Torontu neuvûﬁitelnû
mnoho, poãínaje pﬁizváním do okruhu
kanadského ãe‰stvi ﬁady vysoce
úspû‰n˘ch krajanÛ, kteﬁí stáli mimo
krajanskou obec. Jak nevzpomenout na
program “Praha glamorozní” v Hart
Housu, akci, v níÏ spojil kanadské
indiánské dûti a ãeské modelky; nebo
jeho buldoãí a neobyãejnû úspû‰né
prosazování ãeského piva nejen v
Torontu, ale i mimo. Tûch akcí byly
desítky. A konãe (zatím) tímto veãerem,
tímto vpravdû pamûtihodn˘m veãerem,
kterého se zúãastnilo deset cizích
diplomatÛ (vãetnû amerického,
‰védského a slovenského hon. konzula
pana Martinãeka) a kter˘ dovr‰il
Krpaãovy zásluhy neãekan˘m
zpÛsobem. Stalo se, Ïe byl Emilem
Viklick˘m pozván k mikrofonu, aby nám
zazpíval. Richard? Richard Krpaã? A on
zazpíval. Zazpíval dvû písniãky, pﬁi jedné
se doprovázel na kytaﬁe. A my kulili oãi.
Ta první byla sladce romantická a - jak
romantické písnû b˘vají - trochu smutná:
Where The Wild Roses Grow. Ta druhá
(pﬁi které se doprovázel na kytaru), stará
irská, I’m A Man You Don’t Meet
Everyday. Myslím, Ïe by se v Torontu a
hlavnû ten veãer v divadle, na‰lo jen
málo lidí, kteﬁí by s textem té druhé
písnû nesouhlasili. Richard Krpaã je
druhem muÏe, jaké opravdu nepotkáte
kaÏd˘ den. A k tomu - pﬁekvapivû dovede zpívat. A kdyÏ dozpíval, mûli
jsme v oãích vláhu skoro v‰ichni, vãetnû
Richarda. Nejen za ty písniãky a za ten
veãer. Ale za ta ãtyﬁi léta, bûhem nichÏ
ná‰ Ïivot tak ‰tûdﬁe obohatil...
Josef âermák
***
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Czech &Slovak Institutions
âeské velvyslanectví
Czech Embassy
251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773
Fax: (613) 748-0699

âesk˘ konzulát v Torontu
Czech Consulate in Toronto
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Úﬁední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Honorary consulate
of the Czech Republic
Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982
luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 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 Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

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

5,90 CDN $
16,95,78 Kã
1,43 CDN $
0,70 EURO
0,98 CDN $
1,03 US $

Universal Currency Converter - 7. 6. 2011

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 7. 6. 2011

17,00 Kã
24,29 Kã
16,66 Kã
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E-mail
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

Integrated Medicine Clinic
Some of the medical services
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

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
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
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Pro pÛlku populace není jaro legrace
Jaro, ten ãas blaÏeného návratu slunce a
tepla, není k˘Ïen˘ ãas pro polovinu
kanadské populace.
Triãka bez rukávÛ a kraÈasy nahánûjí
obavy ãetn˘m lidem, kter˘m koÏichy,
kabáty a válenky milosrdnû zakr˘valy
kynoucí tukové pol‰táﬁe a ‰peky obalující
figuru. Jde o polovinu KanaìanÛ.
Co s tím? kvílí ãlánek na téma obézní
epidemie v Medical Journal a v závûru
autoﬁi volají po vládním zásahu a
legislativû proti hrozivé epidemii obezity.
S prozíravostí chovancÛ blázince autoﬁi
vyjmenovávají co by se dalo postavit
mimo zákon a pitomost tohoto seznamu
je komická:
1. Vláda musí uvalit danû na ve‰keré
nezdravé jídlo, aby to lid nekupoval;
2. Jasnû zákonem definovat porce v
restauracích, aby se jedlíci nepﬁeÏírali;
3. Budovat v osídlen˘ch ãtvrtích hﬁi‰tû a
fitness centra vãetnû chodníkÛ k chÛzi a
cyklistice;
4. Regulovat umístûní restaurací tak,
aby nelákaly zákazníky a nebyly nablízku
‰kol;
5. Omezení ãi úpln˘ zákaz smaÏení v
pﬁepáleném tuku a jasné vyznaãení
obsahu tuku v jídle;
6. Zákaz reklamy nezdrav˘ch jídel;
7. Zákaz prodejních automatÛ
nezdravého jídla a nápojÛ umístûn˘ch
ve ‰kolách...
Tûchto 7 odstavcÛ z hlav renomovan˘ch
v˘zkumníkÛ obezity je tak vzdálen˘ch
realitû, kde nikdo neví co je zdravé a co
uÏ zase není, Ïe jsem se smál, aÏ jsem
se za bﬁicho popadal, doslovnû.
MÛj kamarád a zároveÀ kandidát za
konzervativní stranu v tûchto volbách, a
huben˘ jako lunt (ﬁekla by moje babiãka)
si dal do programu kampanû tyto dva
politické úkoly:
1. UloÏit vládou jako zamûstnavatelem
skoro miliónu vládních zamûstnancÛ, Ïe
provede vymetení v‰ech obézních
zamûstnancÛ vlády ve dvou krocích:
jednak v‰ichni lidé pobírající plat z kapsy
daÀov˘ch poplatníkÛ dostanou
jednoroãní lhÛtu shodit anebo letût po
uplynutí této varovné lhÛty jednoho roku.
Tento politick˘ úmysl se mi velice líbil, a
Freda jsem pochválil, protoÏe v‰ecky
diety slibují dramatické zhubnutí ve 3
t˘dnech, 3 mûsících atd., takÏe je snadné,
aby ‰li vládní zamûstnanci pﬁíkladem
celému národu.
2. Fred zakotvil do své kampanû
poÏadavek, Ïe v okruhu jednoho
kilometru kolem kaÏdé vládní budovy,
nemocnice ãi ‰koly, úﬁadu nebo zaﬁízení,
se nesmí jezdit autem a toliko chodit
pû‰ky. Tato pû‰í zóna jednoho kilometru
bude vymezena dopravní znaãkou ‘zákaz
vjezdu’ a tak zaãne pﬁev˘chova od vození
se k chození.
Jásali jsme v na‰em klubu Cicero nad
tímto progresivním poãínáním kandidáta

z na‰eho stﬁedu a velebili jsme jeho
prozíravost, Ïe kdo chce s vládou b˘t —
ten musí po vlastních chodit.
Pﬁes veliké úsilí Freda v kampani a na‰i
horlivou podporu konzervativního
kandidáta, skonãil Fred ve volbách v
sudburském okrsku na druhém místû, za
kandidátem, kter˘ o epidemii obezity
neﬁekl ani slovo a nenavrhoval Co s tím?
Na povolební schÛzce klubu Cicero se
zdálo, Ïe Fred bude potﬁebovat morální
útûchu; i kdyÏ je známo, Ïe kandidátÛ v
kampani do Parlamentu bylo okolo 3000
a zvolen jen kaÏd˘ desát˘.
Leã Fred si Ïádné útûchy z prohry o
parlamentní kﬁeslo neÏádal, ba ani
nepotﬁeboval a ﬁekl, Ïe byl druh˘, v
pﬁedchozích volbách tﬁetí a v pﬁí‰tích
bude první a tím nám udûlal radost.
Fred valnû nedbal na‰í radosti z jeho
bojovnosti a zaãal svoji pﬁedná‰ku o boji
s epidemií obezity pﬁipomínkou Winstona
Churchilla. ¤ekl, Ïe Winston, kter˘ Ïil 90
let, kouﬁil doutníky jako tovární komín a

pil brandy jako duha vodu, vysvûtloval
svou vitalitu tím, Ïe málokdy sedûl a cel˘
Ïivot byl na nohou a nikoliv na zadku.
Winston psal ve stoje, diktoval dopisy
chodíce po kanceláﬁi, a v pozdním vûku
maloval obrazy vÏdy ve stoje. Kamarádi,
zvolal Fred, dívejte se na televizi ve stoje!
V‰ichni jsme vstali a tleskali Fredovi za
úsilí v kampani i za ten unikátní pﬁíklad ze
Ïivota velikého Winstona - Ïe problém
obezity nespoãívá v tom, co jíme, ale v
tom, Ïe moc sedíme.
Pﬁi chÛzi domÛ jsem uvaÏoval, jak to
ﬁeknu Evû, Ïe ode dneska budu obûdvat
ve stoje; ale Eva mne pﬁevezla, a ﬁekla, aÈ
si nezouvám tenisky, Ïe má lehk˘ obûd v
ko‰íku a jdeme obûdvat k jezeru Ramsey
a Ïe v takov˘ slunn˘ den nebudeme
obûdvat doma. Jak vidno, Eva
nepotﬁebuje pﬁedná‰ku o Winstonovi,
protoÏe má selsk˘ rozum, Ïe se ãlovûk
musí h˘bat a h˘bat a nesedût.
RosÈa Firla - Sudbury
***
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Please join us for the opening of

Toulky za umûním
Tak si myslím, Ïe lidem star‰ím osmdesáti
let by mûlo b˘t zakázáno toulat se po
velkomûstû za umûním po ‰esté hodinû
veãerní bez prÛvodce. Pﬁes den to je‰tû
jde. To jsem si potvrdil první leto‰ní
ãervnovou nedûli. Ten den jsem se jiÏ
ráno vypravil do slovenského
luteránského kostela sv. Pavla v Torontu,
kde zaãaly bohosluÏby, pak nabídli
obãerstvení a po obãerstvení kulturní
poﬁad pﬁipraven˘ Klubem Martina
Rázusa, aranÏovan˘ kolem dramatizace
ãásti Ïivotopisné knihy Martina Rázusa,
v níÏ Martina Rázusa (Romana Vrbu)
zpovídala Vûra Kohoutová. Program
reÏírovala Olga Turoková, v scénáﬁi jsem
cítil pﬁínos Rev. Ladislava Kozáka,
vynikající byly hudební vloÏky: Peter
Weinwurm na harmoniku, varhaník
Andrej Pevn˘ na varhany a Laco Kozák
na fujaru. Jako vÏdycky okouzlily dûti:
Fryntovic dûvãata (zpûvaãky, taneãnice,
recitátorky) a ·tefania Bartalosová.
Mûl jsem trochu problém se zvukem (s
v˘jimkou Kataríny Kozákové), ãásteãnû
proto, Ïe mÛj sluch uÏ není tak citliv˘ jako
b˘val a ãásteãnû moÏná proto, Ïe
pﬁedná‰ející nebyli zvyklí na mikrofon,
kter˘ pouÏívali. Po skonãení tohoto
programu jsem se vypravil
do
Mysteriously Yours Theatre na Hold
Josefu ·kvoreckému a také Richardu
Krpaãovi, o kterém pí‰i jinde. Ale to jsem
zvládl dost slu‰nû.
Hor‰í to bylo o nûkolik dnÛ pozdûji. To
jsem ráno vyrazil s pﬁítelem na Georgian
Bay, kde jsme strávili piln˘ den a po
návratu do Toronta jsem se pﬁevlékl a
vyrazil na pﬁedstavení hry Aldo Nicolaje,
Nebyla to pátá, byla to devátá, které do
Toronta importovali Nové divadlo v
Torontû a Adolf Toman. Pﬁedstavení se
konalo v Mysteriously Yours Theatre, v
kterém kdysi slavili úspûchy Adolf Toman,
Ferda âulík a soubor talentovan˘ch,
vût‰inou mlad˘ch lidí... TakÏe se Adolf
Toman na chvíli podíval “domÛ”. To
divadlo je od mého bytu pár desítek
kilometrÛ. A ponûvadÏ si myslím, Ïe bych
prostﬁedí zemûkoule mûl poniãit co
nejménû (ale to mi nebrání, abych se
vozil s jin˘mi), ale hlavnû proto, Ïe bych
byl za volantem nebezpeãn˘m, toulám
se po svûtû buì pû‰ky nebo veﬁejn˘mi
dopravními prostﬁedky (jsou dny, kdy
navzdory své holubiãí povaze se o TTC
vyjadﬁuji znaãnû neuctivû). Informace,
kter˘ch se mi dostalo, mne pouãily, Ïe
mám vystoupit na stanici podzemní dráhy
na St. Clairu a pak uÏ je to kousek. Tak
jsem vystoupil na St. Clair. Zdálo se mi
divné, Ïe kde jsem vystoupil, ãíslo na
baráku bylo nûco pﬁes 1400 Yonge a já
vûdûl, Ïe divadlo je na ãísle 2026 Yonge.
Ale taková byla moje víra v informátora,
Ïe jsem usoudil, Ïe ãíslování domÛ nûkde
tisíc ãísel pﬁeskoãí a stateãnû jsem

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

ma‰íroval dál. AÏ jsem k ãíslu 2026 do‰el.
Se znaãn˘m zpoÏdûním a ponûvadÏ jsem
vstával po ‰esté ráno, s jazykem (kdybych
ji mûl) na vestû, se skeln˘ma oãima a s
u‰ima ucpan˘ma voskem. Pokladna uÏ
byla zavﬁena, nûkoho jsem vyburcoval a
zaplatil (a to mi majitelka divadla vrátila,
jako starobylému ãlenu Nového divadla,
pﬁinesla mi vodu a vÛbec ke mnû byla
stra‰nû laskavá). A já se snaÏil vÏít do
dûní na jevi‰ti. Ale protoÏe jsem byl aÏ
úplnû vzadu a - jak jsem podotkl - utahan˘
a polohluch˘ - moc mi to ne‰lo. Vnímal
jsem pﬁeváÏnû vizuálnû a tón hlasÛ spí‰
neÏ slova. Pochopil jsem (a pozdûji
vûdomosti doplnil), Ïe ‰lo o více ménû
shakespearovské téma, manÏelka si
najala milence, aby zavraÏdil jejího
manÏela a kdyÏ se k tomu nemûl, najala
dal‰ího atd. A skonãilo to tak, Ïe manÏel
a milenec zabili ji a tû‰ili se (homosexuální
motiv?) na intelektuální obcování.
Hru pro praÏské scény reÏíroval Jiﬁí
Menzel a v Torontu v ní vystoupili tﬁi

5

herci: Jana ·vandová (v roli Evy), Rudolf
Hru‰ínsk˘ (manÏel Mario) a Josef Carda
(milenec a - bude-li na to mít manÏelovrah). Herecky na mne nejsilnûji
a nejpﬁirozenûji pÛsobila Jana ·vandová
(mÛj obdiv jen vzrostl, kdyÏ jsem se
dozvûdûl, Ïe jde o ‰edesátnici - její pohyby
byly mladistvé a projev Ïiveln˘). Rudolf
Hru‰ínsk˘ a snad je‰tû víc Josef Carda
na mne dûlali dojem dobr˘ch
rutinovan˘ch hercÛ, kteﬁí hru dostateãnû
nestrávili a své role spí‰ hráli neÏ Ïili.
Dost moÏná, Ïe chyba byla ve mnû:
v‰echna pﬁedstavení byla dobﬁe
nav‰tívena a lidi se v˘bornû bavili. Tû‰ím
se (i z docela sentimentálního dÛvodu:
na‰i tu hráli divadlo uÏ v tﬁicát˘ch letech
a moje, uÏ skoro vymﬁelá generace, pﬁed
‰edesáti roky), Ïe na podzim v Torontu
uvidíme vlastní produkci na‰eho Nového
divadla...
Ale nazpût k titulu ãlánku: pﬁi‰el ãas
pomalu se vytrácet do noci...
Josef âermák
***

Roman Zuzuk’s
art exhibition

Mind And Body Integrated
Medicine Clinic and Gallery
2921 Lakeshore Blvd. West,
Etobicoke, Ont.
Tel.. 416 252 3665
Date of opening:
Sunday June 19, 2011 at 5 PM
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Létání s Ikarem
To bylo - jak praví ﬁecké bájesloví (není “bájesloví” daleko hezãí slovo neÏ mytologie?) - tak: ﬁeck˘ vynálezce Daidalos zabil v záchvatu závisti svého uãedníka Tálose a utekl
z ¤ecka na Krétu, kde na pﬁíkaz krále Minose postavil slavn˘ labyrint. Ale kdyÏ chtûl Krétu opustit, Minos odmítl dát svolení. Ale to neznal Daidala! Ten pro sebe a syna Ikara
zhotovil z vosku a z ptaãích pér kﬁídla. NeÏ vzlétli, Daidalos Ikara pouãil, Ïe se nesmí pﬁíli‰ pﬁiblíÏit slunci, aby se mu neroztek’ vosk. Ale raìte lidem, kteﬁí jsou posedlí nûjakou
touhou, tﬁeba jen touhou riskovat! Raìte mlad‰ímu Billu Clintonovi, aby se vyh˘bal Monice Samille Lewinské; nebo ne uÏ tak docela mladému Pierre Sevignymu, aby utíkal pﬁed
Gerdou Munsingerovou; nebo Dominiquovi Strauss-Kahnovi, aby nechal na pokoji uklizeãku, která pﬁed pár dny pﬁi‰la uklidit jeho pﬁepychovou suitu (3000 dolarÛ za noc) v New
Yorku... Neposlechli by. Neposlechl ani Ikaros. PﬁiblíÏil se nebezpeãnû k slunci, vosk se roztavil, kﬁídla se rozpadla a Ikaros padal a ponûvadÏ tehdy je‰tû nebyly padáky, padal
stále rychleji k zemi. A zabil se. Jeho tatínkovi se podaﬁilo pﬁistát na Sicílii.
IkarÛv osud je ãasto spojován s osudem jiné hvûzdy
ﬁeckého bájesloví, Faethóna. Ten zase chtûl mít jistotu,
Ïe jeho maminka nelhala, kdyÏ se chlubila, Ïe ho mûla s
bohem slunce, Héliem. Hélios byl velkorys˘: dovolil
Faethónovi, aby se projel v sluneãním koãáru. JenÏe
Faethón to moc neumûl a málem zpÛsobil, Ïe shoﬁela
planeta zemû. A to vrchní bÛh Zeus nemoh’ dovolit a
práskl do Faethóna bleskem...
Ikaros a Faethón jsou obvykle dáváni za pﬁíklad hubris,
ãi zklamané ctiÏádosti a oba inspirovali nejvût‰í z
anglick˘ch mistrÛ slova, vãetnû Chaucera, Shakespeara
a Miltona.
Moderní Ikarové a Faethóni neriskují ani tak své Ïivoty,
jako své kariéry a nûkdy svoji svobodu, a nevábí je ani tak
cestovní ruch, jako touha po moci, bohatství nebo
sexuálním dobrodruÏství. Na rozdíl od Ikara a Faethóna,
kteﬁí riskovali jen své Ïivoty, jejich moderní nástupci
(zvlá‰È ti, jimÏ se zalíbilo v moci, hazardují s Ïivoty
statisícÛ a milionÛ druh˘ch). A i ti, kteﬁí vosk sv˘ch kﬁídel
vystavují slunci ve jménu touhy po chvilkovém vlastnictví
urãité Ïeny (nebo tﬁeba i muÏe) témûﬁ vÏdycky zraní
(vedle sebe) i své nejbliÏ‰í (jako na pﬁíklad demokratick˘
prezidentsk˘ kandidát v posledních volbách, John
Edwards). Zdá se, Ïe vysoce riskantním dobrodruÏstvím
holdují vût‰inou muÏi. Îeny se zdají b˘t praktiãtûj‰í, ale
moÏná se to o nich jen neví. Jinak si myslím, Ïe - aãkoliv
se tyhle vûci vûdí jen o relativnû málo lidech - alespoÀ
jednou v Ïivotû kaÏd˘ z nás cítí neodolatelnou pﬁitaÏlivost
niãivé blízkosti slunce, alespoÀ jednou v Ïivotû se za
svádiv˘m svûtélkem do moãálÛ pustí skoro kaÏd˘ z nás.
Prostû alespoÀ jednou za Ïivot skoro kaÏd˘ z nás vûﬁí, Ïe
mu osud pﬁichystal nûco zázraãnû pûkného, Ïe jsme
na‰li rozko‰, na jakou mají právo jen bozi, Ïe jsme
vytvoﬁili nesmrtelné dílo, Ïe stojíme na pokrají závratného
úspûchu. A my riskneme, Ïe si spálíme kﬁídla. Jak jinak
si vysvûtlíme pﬁíbûh Sevignyho, ClintonÛv, StrausseKahna? (A desítek jin˘ch jako italsk˘ ministersk˘ pﬁedseda
Silvio Berlusconi nebo b˘val˘ guvernér státu New York?)
Pierre Sevigny (pln˘m jménem Joseph Pierre Albert
Sevigny) se narodil do rodiny pozdûj‰ího pﬁedsedy
kanadského parlamentu. Zúãastnil se Druhé svûtové
války v Evropû. V bitvû na R˘nû ztratil nohu. Za stateãnost
v boji o Kopec 262 byl poctûn nejvy‰‰ím polsk˘m
vyznamenáním; byl nositelem francouzského Croix de
Guerre a belgického vyznamenání stejného jména. Byl
zvolen do kanadského parlamentu a jmenován
mimoﬁádn˘m ministrem obrany v Diefenbakerovû vládû.
Navíc vynikal impozantním zjevem (v mládí s ním dûlali
fotografické zkou‰ky v Hollywoodu). Zdálo by se, Ïe jestli
nûkdo nemusel zacházet za bludn˘m svût˘lkem do baÏin,
byl to Pierre Sevigny. A také ho z toho nikdo nepodezﬁíval.
Nebo skoro nikdo. Potom (1963) Sevigny rezignoval,
Diefenbaker prohrál volby. Sevigny ‰el pﬁedná‰et na
univerzitu. A bylo ticho po pû‰inû. AÏ v bﬁeznu 1966 (v
dobû, kdy vláda Lester B. Pearsona schválila americkou
nukleární instalaci na Newfoundlandu) se John
Diefenbaker (v té dobû uÏ ne ministersk˘ pﬁedseda, ale

vÛdce opozice) zle rozkatil (a nikdo se nedoved’ rozkatit
jako John Diefenbaker) na tehdej‰ího liberálního ministra
spravedlnosti, Luciena Cardina, kterého nazval
“trpaslíkem v ‰atech obra” a kterého obvinil, Ïe zmrvil
pﬁípad po‰tovního úﬁedníka Victora George Spencera ve
Vancouveru (kter˘ byl chycen, jak provádí vyzvûdaãství
pro sovûtské vyslanectví v Kanadû). A Cardin, aby
odvedl pozornost od svého pﬁípadu, za‰veholil (rozhorlení
politici po sobû pokﬁikují jako pubertální kluci): “A co
Munsinger?” A toho se chytli novináﬁi a zaãali ãuchat. A
zjistili, Ïe Gerda Munsinger byla nûmecká prostitutka (a
sovûtská ‰piónka - neodolatelná kombinace), která Ïila
v Kanadû a o níÏ - zdá se - oficiální kruhy ‰íﬁily po roce
1961 povûst, Ïe umﬁela. Ale novináﬁi zjistili, Ïe neumﬁela,
ale byla deportována (v roce 1961) do Nûmecka. A teì
zaãala invaze kanadsk˘ch novináﬁÛ do Evropy: kdo
najde Gerdu první? Vyhrál to novináﬁ slovenského
pÛvodu, Robert Reguly, o nûmÏ jin˘ ikonistick˘ novináﬁ a
historik (tentokrát ãeského a také Ïidovského pÛvodu),
Peter Newmann napsal, Ïe byl nejvût‰ím kanadsk˘m
reportérem své generace). A zjistily se neuvûﬁitelné vûci:
Na pﬁíklad to, Ïe RCMP (Královská kanadská jízdní - jako
na koních - policie) Gerdu sledovala del‰í dobu a vûdûla,
Ïe Gerda je velmi ãilá ve vládních kruzích. Podezírala, Ïe
ji chodí nav‰tûvovat i ministﬁi, ale nevûdûla kteﬁí. Zavedli
v bytû Gerdy odposlouchávací zaﬁízení. A kdyÏ si její
pﬁíslu‰níci záznamy pﬁehrávali, ãas od ãasu zaslechli
tup˘ úder, jako kdyÏ kus dﬁeva padne na podlahu. A
osvítila je otázka: kdo v Diefenbakerovû vládû s sebou
nosí nûco jako kus dﬁeva? A byli doma: samozﬁejmû,
Watsone, ten údern˘ zvuk zpÛsobila noha Pierra
Sevignyho, kdyÏ ji pﬁi pﬁípravû na milování s Gerdou
odkládal. (Mimo jiné zjistili, Ïe Pierre Sevigny Gerdu
nav‰tûvoval uÏ od roku 1958 a dokonce podepsal její
Ïádost o kanadské obãanství). Trochu pﬁekvapí, Ïe John
Diefenbaker Sevignyho nechal v úﬁadu mimoﬁádného
ministra národní obrany i poté, kdy se dozvûdûl o jeho
stycích s Gerdou Munsingerovou a kdyÏ Lester Pearson
(tehdej‰í vÛdce opozice) Ïádal (v roce 1964) vysvûtlení,
Diefenbaker se odvolával na PearsonÛv smysl pro
rytíﬁskost. Skuteãná zábava nastala, kdyÏ v parlamentní
debatû v bﬁeznu 1966 padlo jméno Gerdy Munsingerové.
Hrátky Sevignyho s Munsingerovou (s pozadím studené
války) byly jedin˘m tématem, o nûmÏ parlament byl
ochoten debatovat. Bylo to tak zlé, Ïe bylo nebezpeãí, Ïe
se vláda zhroutí. Zoufal˘ Pearson - ve snaze odvést
pozornost parlamentu od Gerdy - vyrukoval s explozívním
tématem: debatou o trestu smrti. Lze tedy moÏná
argumentovat, Ïe jeho eventuální zru‰ení je plodem
aféry Pierra Sevignyho s Gerdou. A snad je‰tû nûco
jiného je této aféﬁe moÏno pﬁiãíst k dobru: Ïe pozmûnila,
jak to alespoÀ vidûl novináﬁ Charles Lynch, dojem Kanady
jako nudné, nevzru‰ivé zemû a to moÏná nûjak vedlo k
montrealskému Expo 67...
Bill Clinton byl nepochybnû jedním z nejschopnûj‰ích
americk˘ch politikÛ. Zastával prezidentsk˘ úﬁad od 20.
ledna 1993 (byl prvnû zvolen necelé dva roky po pádu

Sovûtského svazu) do 20.ledna 2001. V roce 1994
podporoval “North American Free Trade Agreement”,
zaslouÏil se o uzákonûní reformy sociálního zabezpeãení,
byl jedním z prvních politikÛ, kteﬁí se snaÏili umoÏnit
lesbiãkám a homosexuálÛm slouÏit v americké armádû,
snaÏil se ukonãit konflikt v Jugoslávii, Irsku a na Stﬁedním
v˘chodû a tﬁikrát se pokou‰el likvidovat Osamu Bin
Ladena. V roce 1995 pﬁi‰la do Bílého domu Monica
Samille Lewinsky. Nejdﬁíve pracovala jako neplacená
letní síla, od prosince toho roku jako placená
zamûstnankynû. Netrvalo dlouho a prezident Spojen˘ch
státÛ a letní internistka se sãuchli. V pﬁípadû prezidenta
Clintona to nebylo nic nového: prostû mûl sklon k
mimomanÏelsk˘m aférám. V dobû, kdy byl arkansask˘m
guvernérem, mûl dlouh˘ pomûr se zpûvaãkou Genifer
Flowers a krátké pozastavení s Pamelou Jones, která ho
Ïalovala pro sexuální obtûÏování. A jak to ãasto b˘vá,
pﬁíbûhy na sebe navazují: jeho aféra s Lewinskou vy‰la
najevo v lednu 1998, v prÛbûhu sporu s Pamelou Jones.
Clinton nejdﬁíve popíral, Ïe mûl jak˘koliv nepﬁístojn˘
vztah “s tou Ïenskou”. A kdyÏ nezávisl˘ advokát, Kenneth
Starr, získal od Lewinské její slavné modré ‰aty se
skvrnou Clintonova pohlavního v˘mû‰ku a svûdectví
Lewinské, Ïe jí Clinton do vaginy vsunul doutníkové
pouzdro, americk˘ prezident argumentoval jednak tím,
Ïe jeho vztah nebyl nepﬁístojn˘, ponûvadÏ nebyl sexuální
a nebyl sexuální, ponûvadÏ právní definice sexu
nezahrnuje orální sex, a jednak tím, Ïe sexuální vztah s
ní nemûl (ten vlastnû mûla Monica s ním), ponûvadÏ
urãité akty byly páchány na nûm a nikoliv jím.
Nakonec ale pﬁipustil, Ïe mûl k Lewinské nepﬁístojn˘
vztah. PonûvadÏ pod pﬁísahou o svém vztahu k Lewinské
lhal, a ponûvadÏ byl prezidentem Spojen˘ch státÛ, byl
kongresem souzen pro kﬁivou pﬁísahu a obstrukci
spravedlnosti. Kongres ho shledal vinn˘m zloãinu kﬁivé
pﬁísahy, ale senát ho viny zprostil (usvûdãení vyÏaduje 2/
3 vût‰inu). Monica Lewinsky mûla svÛj moment globální
slávy 3. bﬁezna 1999, kdy s ní na ABC udûlala interview
Barbara Walters. Interview sledovalo 70 milionÛ
AmeriãanÛ. Clinton v r. 2001 z úﬁadu odcházel jako
nejpopulárnûj‰í americk˘ prezident od konce druhé
svûtové války. Monica graduovala s titulem Master na
London School of Economics. Clinton získal globální
vûhlas svojí charitativní ãinností. Ale rána, kterou sv˘m
ÏivotÛm zasadili svojí neelegantní aférou, dosud mokvá.
V r. 1999 Lewinsky odmítla dát svÛj autogram: “Jsem
známá pro nûco ne právû pûkného, nûco, za co se
stydím”. Ve svém Ïivotopise “My life”, kter˘ vy‰el v r.
2004, se Clinton nezachoval zvlá‰È rytíﬁsky. Takhle se
jeho popis jejich aféry jeví Monice: “Mohl to svou kníÏkou
napravit. Ale neudûlal to. Upravuje historii. Ve své kníÏce
lÏe....Vidûl mne jako bufet a prostû nemohl odolat
mouãníku.”
Tﬁetí pﬁíbûh, o kterém se chci zmínit, je docela ãerstv˘
a zatím neprokázan˘. Udál se (pokud se udál, nûco se
urãitû událo) 9. kvûtna 2011. Dvaatﬁicetiletá pokojská v
luxusním hotelu Sofitel v blízkosti Times Square obvinila
prezidenta IMF (International Monetary Fund - mnohem
v˘‰e se na Ïebﬁíãku svûtové moci nemÛÏete vy‰plhat),
Dominiquea Strausse-Kahna, Ïe kdyÏ vstoupila do jeho
pokoje, o kterém se domnívala, Ïe nebyl obsazen,
Strauss-Kahn vy‰el z koupelny, nah˘, a kdyÏ se pokou‰ela
utéct, dohonil ji, a zatáhl do koupelny, kde ji sexuálnû
napadl. Byl zatãen a obÏalován pro pokus o znásilnûní,
sexuální obtûÏování a kriminální sexuální akt. Byl
propu‰tûn na svobodu po sloÏení záruky ve v˘‰i jednoho
milionu dolarÛ. Má podobn˘ problém jako Bill Clinton:
jeho reputace v tomto odvûtí ãinnosti není dobrá.
Francouzská spisovatelka Banon popsala, jak v roce
2002 Strauss-Kahn se jí údajnû pﬁi interview pokou‰el
svléknout (pouÏila v˘mluvné pﬁirovnání: choval se jako
“‰impanz ﬁíji”); pﬁed tﬁemi roky byl ﬁeditelskou radou IMF
vy‰etﬁován pro nepatﬁiãn˘ vztah se zamûstnankyní.
Strauss-Kahn záleÏitost nazval “miskalkulací”, ﬁeditelská
rada vztah popsala jako “politováníhodn˘”.
Josef âermák
***—-
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zakousne a chce svoji kovárnu pohánût pouze vodou z ml˘na. A co je pro nûj nejhor‰í?
Shánût v‰echna stavební povolení od úﬁadÛ. To velké stavební spoleãnosti takové problémy
Pokračování ze str. 1
nemají.
ve Florencii místní ﬁidiãe autobusÛ, kteﬁí s milimetrovou pﬁesností projíÏdûli úzk˘mi uliãkami. JiÏ nûkolik rokÛ plánuji náv‰tûvu spoluÏáka ZdeÀka Veselého, kter˘ obnovil ml˘n jen ãtyﬁi
Co udûlal ná‰ ﬁidiã, kdyÏ vidûl, Ïe doprava nezahne? Zatoãil doleva a po úzké cestû plné kilometry od Prahy. Stejn˘ nad‰enec - stejná injekce optimismu.
***
zatáãek to s milimetrovou pﬁesností k rozhlednû vycouval. A tak se i babiãky o berlích
Epi‰tola osmá - Slávistická
podívaly na údolí od Schillerovy rozhledny, která byla obnovena podle pÛvodní stavby ze
Zaãal jsem dnes fotbalem, tak také s ním skonãím. Není Ïádn˘m tajemstvím, Ïe nejstar‰í
zaãátku století.
ãesk˘ klub Slavia, kter˘ je‰tû nedávno hrál v Lize mistrÛ, nemûl bûhem jara na v˘platy pro
hráãe. Fotbalisti hráli zadarmo, s neuvûﬁiteln˘m nad‰ením a prohráli pouze jedno utkání (na
Spartû 0:2). Poãátkem kvûtna vedení âMFS neobnovilo muÏstvu licenci, coÏ by mohlo
znamenat stejn˘ osud jako postihl ·tvanici.
JenÏe pﬁi pohárovém utkání s Olomoucí se fanou‰ci vzbouﬁili a do‰lo k v˘trÏnostem. Utkání
se nedohrálo a zbytek soutûÏe musela Slavia sehrát bez divákÛ. Vzhledem k opatﬁením mi
nebyla ani udûlena akreditace, coÏ nechápu, ale respektuji (co jiného mi zb˘vá).
Události se v‰ak pohnuly a skupina Natland Group odkoupila od pana France - ﬁidiãe
tajemného pana Sisáka akcie. Klub nakonec licenci dostal.
Z kus˘ch informací se dovídáme, Ïe za nepokoje bylo obvinûno 24 lidí, ‰koda ãiní 700 tisíc
korun. Za vytunelování klubu nebyl zatím obvinûn nikdo a ‰koda se pohybuje od 100 do 200
milionÛ.
Teprve budoucnost ukáÏe, jestli slavn˘ klub nepotká osud prvního Zimního stadionu, jestli
souãasné pokusy o záchranu nejsou pouze requiem nad dal‰ím kusem historie, marketingov˘m
tahem nebo jsou skuteãnû záchranou.
Ale‰ Bﬁezina-Praha; foto Maria Gabánková
***

Nové epi‰toly…

Zrenovovaný zámek Chyše

Dal‰í zastávkou byla obec Valeã, která byla zcela zdevastovaná. Nyní jsou oba barokní
kostely opravené a opravuje se i zdej‰í zámek. Pochopitelnû je to z penûz EU, ale kdyÏ jsem
to porovnal se stadionem na ·tvanici nebo s domem na Václavském námûstí, tak mnû svitla
nadûje, Ïe pﬁece jen kus historie pﬁeÏije.
Z Valãe je to jiÏ jen kousek do zámku Chy‰e, kde byla cílová stanice zájezdu. Zámek koupili
manÏelé LaÏan‰tí a snaÏí se ho dát do pÛvodního stavu. Jednou ze zajímavostí zámku je,
Ïe zde pÛsobil v roce 1917 Karel âapek a nabral zde inspiraci pro divadelní hru Vûc
Makropulos (premiéra 1922) a román Krakatit (napsáno 1922, vy‰lo 1924). Samotn˘ âapek
zde pﬁíli‰ spokojen nebyl, protoÏe mûl vychovávat Prokopa IV. LaÏanského, kter˘ byl tûÏko
zvládnuteln˘.
Zámek byl koupen v roce 1996 v bídném stavu vzdálen˘mi pﬁíbuzn˘mi posledního majitele.
Zámek slouÏil jako ‰kola v pﬁírodû do roku 1967 ãi kanceláﬁe, které patﬁily ONV Most. V roce
1976 byl zámek vyklizen. O devastaci zámku svûdãí i skuteãnost, Ïe do stropní malby od
Petra Brandla byl vtipn˘mi mistry elektrikáﬁi zasekán rozvod elektrického vedení. Jinde zas
bylo v pﬁijímacím zámeckém salonku probouráno okénko pro vydávání jídel.
Koncem osmdesát˘ch let pﬁevzala zámek firma Balnex a.s., která zde chtûla vybudovat
luxusní hotel, ale zámek dále chátral. Hlavní oprava zámku se uskuteãnila v letech 19972001 a byla zahrnuta do Programu záchrany architektonického dûdictví âR pﬁi ministerstvu
kultury.
NejenÏe opravy stále pokraãují, ale dokonce byl obnoven i zámeck˘ pivovar, kter˘ je moÏné
si prohlédnout a na vlastní oãi vidût, jak se vaﬁí pivo z chmele, nikoliv z chmelov˘ch náhraÏek.
Dochází tak k paradoxu, Ïe EU, která se snaÏí zglajch‰altovat potraviny a nápoje po celé
Evropû, podporuje tuto nezávislou v˘robu piva.
***

Epi‰tola sedmá - V˘chodoãeská
Pokud bychom zapíchli kruÏítko ãi odpichovátko do mapy âech a jeden bod byl v Praze a
druh˘ na zámku Chy‰e a otoãili kruÏítko o 180°, tak bychom se dostali do v˘chodních âech
na zámek Kuks.
Zámek Kuks jiÏ dnes neexistuje, ale zÛstala slavná nemocnice s lékárnou hrabûte Franti‰ka
Antonína ·porka, která vznikla v letech 1692-1724. Hrabû ·pork sv˘mi láznûmi chtûl
konkurovat Karlov˘m VarÛm. Pﬁed zámkem jsou povûstné sochy Matyá‰e Brauna (na terase
jsou dnes jiÏ jen kopie). Dal‰í Braunovy sochy jsou v nedalekém lese v obci Îireã. Pokud jdete
pû‰ky proti proudu Labe, objevíte novou KﬁíÏovou cestu 21. století. Sochy realistické i
abstraktní jsou z hoﬁického pískovce.
Pﬁi první náv‰tûvû jsme se v‰ak ani k pÛvodní stavbû nedostali, protoÏe cestou jsme narazili
na muzeum historick˘ch pﬁedmûtÛ, kde byly krásné motorky, staré ‰icí a psací stroje. Cestou
do muzea jsme zjistili, Ïe jsme minuli divadlo, které zde obnovil muzikolog Stanislav Bohadlo.
Opût je zde entusiasmus a snaha zachránit nûco z historie. KdyÏ jsem dorazil z Kuksu do
Prahy, dávali v televizi rozhovor s umûleck˘m kováﬁem a správcem hamru Danielem
Hlobilem, kter˘ bydlí v obci Obﬁany poblíÏ Brna. Opût pﬁíbûh ãlovûka, kter˘ se do nûãeho

Motorový vlak projíždí kolem Křížové cesty 21. stol. předních českých
sochařů tří generací poblíž Braunova Betlému

Poustevník Garinus od Matyáše Brauna po roku 1720 v Novém lese nad Žirčí

Dvû hospody na jednom rohu naproti AGO
(Dundas a McCaul)

***

Na pípû jsou desítky evropsk˘ch piv a mezi nimi

Pilsner Urquell a Czechvar!
K tomu jídlo po cel˘ den
Otevﬁeno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Village Idiot Pub

Sin&Redemption

126 McCaul St.
Toronto, Ontario M5T 1W2
Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca
www.villageidiotpub.ca

136 McCaul ST.
Toronto, Ontario M5T 1W2
Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca
www.sinandredemption.com
***

***
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I v souãasnosti je moﬁe
pro ãlovûka v˘zvou…
aneb jak obeplout „Zemi“ na malé plachetnici

Evropská a kanadská kuchynû
Slovensk˘ i szegedinsk˘ gulá‰ s knedlíky, smaÏen˘ s˘r, ﬁízek!

Obec Mokré - âeská republika - Rychnovsko - se stala mediálním partnerem projektu pokusu
o pﬁekonání svûtového rekordu v sólové nonstop plavbû bez zastávky kolem svûta námoﬁního
kapitána Petra Ondráãka.
Mokré je malá vesniãka, pﬁesto v âeské republice není zcela neznámá, jak sv˘mi aktivitami,
svojí knihovnou, ale také osobnostmi, které s ní spojily svÛj Ïivot a na které jsme velmi hrdi.
K takov˘m osobnostem patﬁí i Ing. Petr Ondráãek, CSc., kter˘ zde se svojí rodinou tráví
ve‰ker˘ svÛj voln˘ ãas, kde má za vraty velké stodoly „such˘ dok“ plachetnice jménem Singa.
Petr Ondráãek se k plachetnicím dostal pﬁes závodûní ve slalomu a sjezdu na divoké vodû.
SjíÏdûní divok˘ch ﬁek mu vydrÏelo zhruba 25 let (zaãínal jiÏ ve 12 letech). Jeho snem bylo
ﬁídit svoji loì. Poﬁídil si tedy malou plachetnici Pirát a zaãal se uãit jachting na Slapech. Zde
se seznámil s jachtaﬁi, kteﬁí tento sport provozují na moﬁi a kteﬁí ho pozvali mezi sebe. Poprvé
se plavil v b˘valé NDR v zátoce Greiswald. Tahle plavba ho natolik chytla za srdce tak, Ïe
plavbû na moﬁi navÏdy propadl.
NezÛstalo v‰ak jen u plachtûní. âasem se rozhodl postavit si úplnû sám svoji vlastní loì. A
tak pﬁi‰la na svût námoﬁní plachetnice typu Skipper Singa (malajsky - lvice), dlouhá 8,5 m,
vyrobená z laminátu. Stavba lodi trvala 10 let a dokonãil ji v Mokrém v roce 1992. První plavbu
uskuteãnil s rodinou na Slapech, kde loì slavnostnû pokﬁtili. Potom uÏ následovaly dal‰í
plavby po svûtov˘ch moﬁích.

V nedûli, v pondûlí a ve stﬁedu mÛÏete mít populární kﬁidélka!

Sportovní ãinnost Petra Ondráãka

Dvacet toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv
Velká obrazovka, na které mÛÏete sledovat pﬁímé fotbalové
i hokejové pﬁenosy!
Na va‰i náv‰tûvu

V letech 1962 aÏ 1989 byl aktivním závodníkem ve vodním slalomu a sjezdu na divoké vodû,
byl nositelem obou I. v˘konnostních tﬁíd v kategorii kanoe dvojic. Od roku 1976 zapoãal s
prvními plavbami na Baltickém moﬁi. Bûhem patnáctileté praxe
na moﬁi absolvoval plavby na ãesk˘ch a zahraniãních
sportovních jachtách v Pacifiku, Karibském, Severním,
Stﬁedozemním, Adriatickém, Egejském, Ionském a Baltickém
moﬁi, kde celkem uplul více jak 10 000 mil z toho 6 500 mil
ve funkci kapitána.
V letech 1997 - 1998 byl autorem projektu a kapitánem
plachetnice OLIVÍN 4, která poprvé v historii ãeského
námoﬁního jachtingu obeplula a pﬁistála na mysu Horn.
Délka této plavby byla více jak 12000 námoﬁních mil. V
roce 1999 byl vedoucím expedice jachty ·tír II, která
jako první ãeská jachta obeplula mys Nordkapp a
vplula do Barentsova moﬁe.
Jako navigátor ãeské závodní jachty HÉBÉ III se v
roce 2000 podílel na jejím vítûzství v transatlantickém
závodû Tall Ships 2000 ve tﬁídû C3. V následujícím
roce ve stejné roli na Hébé III, která se jako první
ãeská loì zúãastnila nejznámûj‰ího a
nejv˘znamnûj‰ího evropského závodu Fastnet
2001 v Anglii.
V ﬁadû dal‰ích závodÛ pracoval v oblasti
meteorologického zabezpeãení, plánování a
Loď Singha
vedení transatlantick˘ch plaveb. Tyto sluÏby
poskytoval i pro extrémní prvopﬁeplavbu Atlantiku na nafukovacím katamaránu SEKTOR v
roce 2000.
Od roku 1999 do 2006 byl prezidentem âeské asociace námoﬁního jachtingu (âANY) a v
letech 1999 - 2010 byl pﬁedsedou Kontrolní komise âeského svazu jachtingu. Organizuje a
pﬁedná‰í na odborn˘ch setkáních jachtaﬁÛ a publikuje odborné ãlánky o lodní elektronice v
jachtaﬁsk˘ch ãasopisech. Je autorem knihy Pﬁed pﬁídí mys Horn a vûnuje se historii ãeského
námoﬁního jachtingu. Je autorem projektu umístûní slavné lodû Richrada Konkolského NIKÉ
v Národním technickém muzeu v Praze.
V souãasné dobû se chce pokusit o pﬁekonání svûtového rekordu v „NONSTOP“ osamûlé
plavbû kolem svûta bez asistence, v lodní tﬁídû 8,5 m. Musí b˘t zpût v anglickém Falmouth
za ménû neÏ 312 dní. Pﬁipravuje se peãlivû ve svém suchém doku v Mokrém témûﬁ kaÏd˘
víkend.
Hlavním cílem tohoto projektu je uskuteãnit první ãeskou osamûlou nonstop plavbu kolem
svûta. Vlastnoruãnû postavená 8,5 m dlouhá loì (typ Skipper s oplachtûním sloop o plo‰e
plachet 30 m2) bude nejmen‰í plachetnicí na svûtû v zemi bez moﬁe, která takovou plavbu
uskuteãní, a tím se nesmazatelnû zapí‰e do historie svûtového jachtingu.

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!

âeská a slovenská televize
na internetu!

Petr Ondráček
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Dal‰ím cílem je pﬁekonání dosavadního svûtového rekordu, kter˘ se sv˘mi 313 dny a
délkou lodû 9,7 m dosud drÏí Angliãan Robin-Knox Johnston, pﬁiãemÏ jeho loì o délce 9,7
m je rychlej‰í neÏ loì dlouhá 8,5 m.
Tento zámûr je spoleãn˘m projektem s jeho manÏelkou Jarmilou, roz. Boukalovou, která je
rodaãkou z Mokrého a spoleãnû jezdí do domu po jejích prarodiãích. Právû zde je such˘ dok
a ve‰keré zázemí pro Singu.

MARIA GABÁNKOVÁ
se zúãastní skupinové v˘stavy

Trasa plavby
ProtoÏe hlavním cílem plavby je vytvoﬁení svûtového rekordu nonstop plavby kolem
svûta v dané tﬁídû délky lodi podle pravidel organizace WSSRC a zároveÀ dosáhnutí jejího
celosvûtového uznání, bude trasa plavby splÀovat tyto parametry:
• Start plavby bude protnutím spojnice Lizard Point - (v blízkosti anglického pﬁístavu
Falmouth) a ostrova Ushant v druhé polovinû srpna 2011.
• Plavba povede v˘chodním Atlantikem kolem mysu Dobré nadûje, dále jiÏnû od mysu
Leeuwin a jiÏního pobﬁeÏí Tasmánie smûrem k mysu Southwest ostrova Steward Island
(Nov˘ Zéland). Po obeplutí antipodálního bodu (v blízkosti nejjiÏnûj‰í ostrÛvku Antipod
Islands) bude následovat obeplutí mysu Horn a zpût Atlantikem k místu startu.
• Cíl plavby bude protnutí startovní ãáry po ménû neÏ 313 dnech a uplutí pﬁibliÏnû 22
tisíc námoﬁních mílích (cca 41 tis. kilometrÛ) v první polovinû roku 2012. Ukonãení plavby
bude ve v˘chozím pﬁístavu Falmouth.
Loì bude dopravena transportem po silnici do Hamburku. Plavba z Hamburku do
Falmouth bude sloÏit k testování lodû a jejího vybavení. Ve v˘chozím pﬁístavu ve
Falmouth pak probûhne koneãná fáze pﬁípravy lodû.
Start rekordní plavby bude zahájen nejpozdûji do 15. záﬁí 2011, bude v závislosti na
meteorologick˘ch podmínkách zaji‰Èujících dosaÏení rekordu pﬁi respektování míry rizik
z hlediska bezpeãnosti plavby.
Ohlédnutí za historií osamûl˘ch plaveb
Osamûlé plavby jachtaﬁÛ na plachetnicích vÏdy pﬁedstavovaly jeden z vrcholÛ tohoto
krásného sportu. PrÛkopníkem osamûl˘ch plaveb kolem svûta na mal˘ch jachtách je
kapitán Joshua Slocum, kter˘ vykonal svoji historickou plavbu na plachetnici jménem
SPRAY v letech 1895 - 1898.

Zájem veﬁejnosti a médií o tento druh extrémnû nároãn˘ch plaveb nastal ve spojení
zejména se závody osamûl˘ch moﬁeplavcÛ pﬁes Atlantik pod názvem OSTAR. U jeho
zrodu stál Angliãan Francis Chichester, kter˘ také první roãník v roce 1960 vyhrál. V roce
1967 pak dokonãil osamûlou plavbu kolem svûta na jachtû s jednou zastávkou.
Jako první kdo osamûle obeplul svût bez zastávky dokonce více neÏ jednou, byl
francouzsk˘ jachtaﬁ Bernard Moitessier v závodû Golden Globe odstartovaném v roce
1968. ProtoÏe v‰ak nesplnil pravidla závodu, bylo vítûzství pﬁiﬁknuto Angliãanovi RobinKnox Johnstonovi. Ten na 9,7 metrÛ dlouhé jachtû doplul do cíle za 313 dní. Obû tyto
plavby byly vedeny z Evropy v˘chodním smûrem kolem Afriky, Austrálie mysu Horn zpût
do Evropy.
Prvním muÏem, kdo sám obeplul nonstop svût obtíÏnûj‰ím obrácen˘m smûrem na západ
proti pﬁevládajícím vûtrÛm a proudÛm, byl v letech 1970 - 1971 Angliãan Chay Blyth,
kterému plavba na 18ti metrové lodi trvala 293 dní.
Za tûmito plavbami následovaly úspû‰né pokusy o vícenásobné nonstop obeplutí svûta.
V roce 1981 se obeplutí dvakrát podaﬁilo Australanu John Sandersovi. Poté znovu na
speciální postavené jachtû obeplul svût za 657 dní tﬁikrát.
První Ïenou v nonstop plavbách byla Kay Cottee-Sutton. V roce 1988 obeplula svût na
11,1 metrÛ dlouhé jachtû za 189 dní.
Prvním ãesk˘m jachtaﬁem a dodnes nepﬁekonan˘m v osamûl˘ch plavbách a na
závodech, je Richard Konkolski. V roce 1972 se zúãastnil závodu osamûl˘ch moﬁeplavcÛ
OSTAR z Plymouth (UK) do Newportu (USA). Plul na vlastnoruãnû postavené 7,4 metrÛ
dlouhé plachetnici NIKÉ. PﬁestoÏe do cíle pﬁiplul tûsnû po oficiálním ukonãení závodu, je
jeho v˘kon v jachtaﬁském svûtû vysoce oceÀován. Na tento úspûch navázal druh˘m
místem v OSTAR 1976. Na novû postavené lodi NIKÉ II následovaly dal‰í skvûlé v˘sledky
v OSTAR 1980 a na etapov˘ch závodech osamûl˘ch moﬁeplavcÛ kolem svûta BOC 1982
a BOC 1986. V letech 1972-1975 obeplul sám jako první âech svût trasou pﬁes Panamu.
Richard Konkolski zaznamenal ﬁadu prvenství a dodnes je drÏitelem mnoha nepﬁekonan˘ch
svûtov˘ch rekordÛ.
Zprávy o celém projektu a prÛbûÏné zprávy z plavby jsou na stránkách www.sailboatsinga.cz.
Zdroj: Webové stránky Solo Nostop Around Sailing www.sailboat-singa.cz
Webové stránky Knihovna U Mokﬁinky www.obecmokre.cz/knihovna
Konzultace a foto: Ing. Petr Ondráãek, CSc.
Pro Satellite zpracovala: Dagmar Honsnejmanová,
knihovnice a kronikáﬁka obce Mokré, âeská republika
***

TEL.: (416) 535-8063

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net

Potﬁebujete koupit rodinn˘ domek v Torontu,
apartment na Floridû
nebo malou komÛrku v Praze?
Nevíte, jak na to?

Zavolejte:

Viera Kononenková
Mortgage Specialist

Royal Bank of Canada
T.416-857-0330
F. 905-823-6047
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Jesenicko uctilo památku zesnulého pianisty Antonína Kubálka
Milí ãtenáﬁi, jistû jste z na‰ich pﬁedchozích ãlánkÛ avizujících koncert na poãest Antonína Kubálka v âeské republice zaznamenali, Ïe pianista mûl velmi blízk˘ vztah
k Severozápadnímu Slezsku a proto se není ãemu divit, Ïe právû tento region vûnoval uctûní jeho památky takovou pozornost. Krátce po jeho skonu v lednu 2011
se rozhodla Melodia Art Managament Richarda Pohla uctít památku velkého pianisty, kter˘ propagoval ãeskou hudbu v zahraniãí a vÏdy ji pﬁirovnával k mistrovsky
brou‰en˘m diamantÛm, bez nichÏ si své klavírní recitály nedovedl ani pﬁedstavit.
Nad slavnostním koncertem 13. 5. 2011, kter˘ byl souãástí otevﬁení nové lázeÀské sezóny PLL a.s. Jeseník - láznû pﬁevzala osobní zá‰titu velvyslankynû Kanady v âeské
republice paní Valerie Raymond a generální ﬁeditel akciové neplánovan˘m pﬁidáním krátké skladby Traumeri R. putovala k Mistru Sukovi, jenÏ byl dopﬁedu informován, Ïe
spoleãnosti Fenix Group Cyril Svozil. V programu mûli Schumanna. Vûnovala ji C. Svozilovi, díky nûmuÏ si její zhruba v 17.20 mu bude pomyslnû poslána. O bezpeãné
úãinkovat pianisté Karolína Kubálek a David Schmied a otec mohl splnit dva Ïivotní sny - hrát v rodné zemi za pﬁistání se postaral F. Liszt a jeho ·umûní lesa - Jeseníky
tenor Mario Zhang.
doprovodu nûkterého z pﬁedních hudebních tûles a lesy jen opl˘vají a láznû jsou prakticky do nich zasazeny.
Nastal den D - bohuÏel pátek 13. kvûtna. Vzácní hosté interpretaãnû nároãn˘ BrahmsÛv klavírní koncert ã. 1 Pobyt Kubálkov˘ch ukonãila zádu‰ní m‰e na poutním
se sjíÏdûli netu‰íc, co od ãtvrtku 12.5. proÏívají poﬁadatel (Rudolfínum 2005). V sobotu 14. 5. se Patricie a Karolína místû P. M. Pomocné u Zlat˘ch Hor. Hlavním celebrantem
s partnerem koncertu. Mario Zhang je nemocen a je Kubálkovy zúãastnily slavnostního otevﬁení Balneoparku, byl P. K. Szewczyk SDS (âlen ﬁádu SalvatoriánÛ a kaplan
narychlo zaji‰Èována náhrada. Nakonec doslova na kterému poÏehnal P. Mgr. Antonín Basler, kancléﬁ v Jeseníku). Koncelebroval P. S, Lekav˘. U oltáﬁe
poslední chvíli pﬁijíÏdí do jesenick˘ch lázní sólista Státní olomouckého arcibiskupství a kanovník Metropolitní pﬁisluhoval také jáhen M. Jedelsk˘ z Mûsta Albrechtic.
opery v Praze N. Vi‰Àakov. Z povûﬁení její excelence kapituly u Sv. Václava v Olomouci. V podveãer se Zrcadlov˘ V˘znamn˘m momentem v pobytu Patricie a Karolíny
velvyslankynû Kanady v âR se koncertu úãastní vedoucí sál PLL a.s. promûnil v palubu letadla Priessnitz, které Kubálkov˘ch bylo jejich pﬁijetí starostkou mûsta Jeseník
konzulární sekce kanadské ambasády K. Plamondon. letûlo na kﬁídlech hudby do dalekého Toronta a zpût, aby Ing. Marií Fomiczewovou, která se také slavnostního
Dal‰ím v˘znamn˘m hostem, jenÏ stále vûﬁil, Ïe mu zákeﬁná prostﬁednictvím Talk Show aneb Hudba hory pﬁená‰í páteãního koncertu osobnû zúãastnila. ReportáÏ z koncertu
nemoc dovolí podstoupit dalekou cestu, aby se osobnû spojilo Evropu se Severní Amerikou. Podveãer byl vûnován odvysílala âT 1 v pondûlí 16.5. v 18 hod v regionálním
zúãastnil pocty Kubálkovi, byl Mistr J. Suk, kter˘ zaslal jak P. Kubálek, ale také prof. V. Lejskové. Obû dámy zpravodajství (âT Ostrava). âesk˘ rozhlas Olomouc natoãil
v‰em pﬁítomn˘m poselství s vírou, Ïe i na dálku bude s spojuje pﬁátelství jejich Ïivotních partnerÛ, kteﬁí opustili podklady pro poﬁad Vûtrník, kter˘ zaznûl na vlnách
nimi spojen a uctí tak památku velkého pianisty a jeho ná‰ svût v rozmezí necelého roku. Posledním pﬁáním A. olomouckého rozhlasu dne 2.6.2011.
blízkého pﬁítele. Nejvût‰í zásluhu na zdaﬁilém veãeru mûl Kubálka, jeÏ uvedl ve svém nekrologu po skonu V. Lejska, Koncert In Memoriam byl dÛstojn˘m uctûním památky
kromû K. Kubálek pianista D. Schmied, kter˘ nemûl ãas s bylo zahrát si jeho Písniãky ze sklepa , které autor sloÏil velkého pianisty, jenÏ zanechal v na‰em regionu v˘raznou
tenorem, jehoÏ vidûl poprvé v Ïivotû, zkou‰et. ·koda, Ïe pﬁed patnácti lety. BohuÏel zásahem vy‰‰í moci se tak stopu. PLL a.s. Jeseník-láznû spoleãnû s Fenix Group a.s.
tenor mûl problémy zejména v prvních ãíslech a nepodal nestalo. Snad dcera velkého pianisty slib svého otce by chtûly pokraãovat a vytvoﬁit tak novou kulturní tradici.
takov˘ v˘kon, jak˘ se oãekává od sólisty praÏské Státní vezme za svÛj, ale to uÏ pﬁedbíháme událostem. Veãer se Kongresov˘ sál a prostﬁedí jesenick˘ch lázní je pro to
opery. Pianista D. Schmied odvedl skvûlou práci, pﬁestoÏe nesl v duchu pﬁátelství a porozumûní, coÏ bylo cílem pﬁímo stvoﬁeno. Vûﬁíme, Ïe by o partnerství mûli zájem i
ho to muselo stát mnoho sebezapﬁení, aby se takové práci poﬁadatelÛ. Prostﬁednictvím slova a krásné hudby se tak nûkteﬁí podnikatelé ãeského pÛvodu v Kanadû, kteﬁí mûli
bez zkou‰ky propÛjãil. Jeho sólové vystoupení a to zejména spojily dva velmi vzdálené kontinenty. Patricia Kubálek se zájem podporovat také interpretaãní kurzy, jeÏ bohuÏel v
provedení Janáãkovy Sonáty l.X.1905 bylo precizní, coÏ svûﬁila pﬁítomn˘m se sv˘mi vzpomínkami na první setkání roce 2006 uzavﬁely svou ãtyﬁletou,ale bohatou historii
bylo po právu ocenûno bouﬁliv˘mi ovacemi. Pianista ji s pianistou Kubálkem, které po nûkolika letech konãilo setkávání mlad˘ch umûlcÛ z celého svûta.
vûnoval A. Kubálkovi. PíseÀ lásky J. Suka, kterou otevﬁela svatbou a líbánkami v Praze. Prof. V. Lejsková pﬁedvedla
Jarmila Pohlová
K. Kubálek slavnostní veãer, vûnovala pianistka Mistru ãást Reminiscencí vyslouÏilého pianisty svého muÏe
***
Sukovi. Mladá pianistka si zaslouÏí podûkování Vlastimila. Pomyslné letadlo vzlétlo pomocí Humoresky
Kulturní zajímavosti
organizátorÛ za vstﬁícnost, Ïe pomohla nastavit ãas Ges dur v podání R. Pohla. Skladba A. Dvoﬁáka virtuálnû

Poslední koncert Nokturen ve mûstû probûhl nenápadnû
a klidnû ve smûsici velk˘ch událostí mezinárodních,
kanadsk˘ch voleb i kulturních. Kanadsk˘ klarinetista
Peter Stoll byl bûhem deseti roãníkÛ Nokturen prvním
zahraniãním sólistou na na‰ich koncertech. Zatím to
byli jen vynikající muzikanti ãeského a slovenského
pÛvodu (s v˘jimkou pﬁedná‰ek a operních veãerÛ).
Peter Stoll je jedním z nejlep‰ích kanadsk˘ch klarinetistÛ
a zvolil si vût‰inu programu z ãesk˘ch klasikÛ. Skladby,
které zahrál fantastick˘m zpÛsobem, doprovázel i
slovem. To pomohlo hlavnû u málo hran˘ch - ale
krásn˘ch - kompozic od ZdeÀka Fibicha a Bohuslava
MartinÛ.
Nokturna budou pokraãovat jedenáct˘m roãníkem v
kostele sv.Václava - od záﬁí 2011. Pﬁedstaví se nám
svûtoznám˘ houslista Ivan Îenat˘, mezzo sopranistka
Marta Hermanová, pianisté Jan Novotn˘, Boris Krajn˘
a Karolína Kubálková a ná‰ oblíben˘ specialista na
opery - profesor Iain Scott. Dal‰í informace o
pﬁedplatném najdete v pﬁí‰tích ãíslech Satellitu.
Torontská Filharmonie zakonãila sezónu velmi
úspû‰n˘m provedením Dvoﬁákovy Novosvûtské
symfonie a Rachmaninovou rapsodií pro piano na
téma Paganiniho. Mlad˘ kanadsk˘ dirigent Bradley
Thachuk zadirigoval Dvoﬁáka bez not, zpamûti a
stimuloval orchestr k obrovskému v˘konu. Vy v‰ichni,
kteﬁí jste si pﬁi‰li poslechnout druh˘ nejlep‰í orchestr v
Torontu jste byli urãitû nad‰ení v˘konem tohoto tûlesa.
Byl to jeden z nejlep‰ích koncertÛ letos v Torontu.
Svûtov˘ Festival PraÏské jaro úspû‰nû skonãilo 4.
ãervna posledním koncertem, Mahlerovou ‰estou
symfonií v podání vynikajících Berlínsk˘ch
filharmonikÛ.(dirigent Simon Rattle). Mimoﬁádnou
událostí leto‰ního PraÏského jara byl zahajovací
koncert. Studenti PraÏské konzervatoﬁe, která letos
slaví 200 let, pod taktovkou Jiﬁího Bûlohlávka zahráli
jedineãnû Smetanovu Mou Vlast. Dal‰í v˘znamné
koncerty: Mahlerova osmá symfonie v Sazka arénû (tﬁi
orchestry a pût sborÛ) pod taktovkou Eshenbacha pﬁed zcela vyprodan˘m hledi‰tûm. Koncert pﬁená‰el
pﬁím˘m pﬁenosem âesk˘ rozhlas - Vltava. Také koncerty
Newyorské filharmonie a San Francisco Symphony
patﬁily k tûm nejvyhledávanûj‰ím.
Léto patﬁí k tûm odpoãinkov˘m mûsícÛm ale v záﬁí opût za kulturou.
Pﬁeji krásné léto!
Milo‰ Krajn˘
***

E-mail
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Staﬁíkovy zápisky ... (1/2011)
¤íká se, Ïe nûkdy se vûci a události dûjí v trojicích. V té souvislosti jsem si pﬁipomnûl, Ïe kdysi na stránkách tohoto Satellitu vycházely Poznámky v ãase a pozdûji pak
nûkolik text(ík)Û na pokraãování pod názvem Ejhle ãlovûk. Je pﬁekvapující, jak uÏ je tomu dávno. Pokud teì budu v podobném duchu pokraãovat, je ono upﬁesnûní autora
zápiskÛ zcela namístû.
Poãasí v dubnu bylo zde ve Vancouveru velmi mizerné,
dosti de‰tû, málo slunce, teploty deset aÏ ãtrnáct stupÀÛ.
Takovou klimatickou jarní nudu osvûÏila zpráva o
likvidaci Usamy bin Ládina, aãkoliv ty první informace
nebyly dost pﬁesné. Zanedlouho to bude deset let od
onoho dne jedenáctého záﬁí, k nûmuÏ se schylovalo za
mnoha roztodivn˘ch okolností uÏ od ãasÛ, kdy se
Sovûtsk˘ svaz angaÏoval v Afganistanu. V té dobû
postoj USA byl ponûkud jin˘ neÏ dnes, ale dá se to
vysvûtlit i onou fantasmagorií reprezentovanou ﬁí‰í
Sovûtského svazu. Podrobnûj‰í povídání v této vûci se
vymyká úãelu a zamûﬁení tûchto zápiskÛ. Zda smrt bin
Ládina bude znamenat usnadnûní likvidace terorismu
nebo jeho zintenzivnûní, ukáÏe jistû budoucnost.
Jen tak mimochodem, den nato, dvanáctého záﬁí 2001
mûli jsme letût pﬁes Amsterodam do Prahy. Obolus
kartou zaplacen˘ za letenky nám byl bez prodlení
vrácen.
***
Se sv˘m velmi vzdûlan˘m synem a odborníkem se
li‰íme (tedy otec a syn) v názoru na globální oteplování.
Dramatické události posledních mûsícÛ a t˘dnÛ moÏná
ponûkud zviklaly mÛj názor na tento fenomén (sv˘m
názorem se odvolávám na rostoucí poãet obyvatel
zemû stejnû jako kalamity zaznamenané i v minulosti).
Co mû znepokojuje znaãnû, je ãetnost a síla katastrof
k nimÏ do‰lo v uplynul˘ch nûkolika málo mûsících,
t˘dnech a dnech. Zemûtﬁesení v Japonsku s dûsiv˘mi
následky, ﬁada tornád v jihov˘chodních státech USA,
po té následující mohutné záplavy, teì korunované
devastujícím tornádem v Missouri. Zábûry z míst
katastrof patﬁí k tomu nejsmutnûj‰ímu a nejotﬁesnûj‰ímu
co lze na TV obrazovce ãi monitoru poãítaãe vidût.
Jakou pomocí postiÏen˘m americk˘m státÛm se asi
pochlubí zemû bohatstvím oleje notoricky známé?
Nejen kvÛli tûmto katastrofám, ale i sloÏité situaci ve
svûtû obãas mû napadá otázka, co vede ony muÏe k
ucházení se o prezidentsk˘ úﬁad ve Spojen˘ch státech
americk˘ch, i kdyÏ odmûna za ten úﬁad je velmi dobrá
a letitá.
Já v na‰em starém domû obãas jsem znervóznûl˘
pomy‰lením co zase kde mÛÏe prasknout nebo pﬁestat
fungovat, ale jak je to nicotné s agendou takového
prezidenta!
***
PÛjãuji si v poslední dobû v knihovnû knihy
pojednávající o tom, co dne‰ní moderní svût znepokojuje
a poznamenává. Vliv USA na svûtové dûní v kladném
i záporném smyslu, nebezpeãí terorismu, kter˘ se dnes
kromû víceménû ojedinûl˘ch ãinÛ pﬁed dvaceti, tﬁiceti
lety, stal uÏ jakousi souãástí na‰eho Ïivota, ale takové
knihy nemohu ãíst poﬁád a tak si tu ãetbu osvûÏuji díly
jin˘ch autorÛ a protoÏe stále s vût‰ím poÏitkem ãtu v
ãe‰tinû nûÏ v angliãtinû, v poslední dobû jsem si pro
tuhle léãbu ãetbou vybral knihy Ferdinanda Peroutky a
Karla Pecky. Doslova monumentální nostalgie se mû
zmocnila pﬁi ãetbû Peckov˘ch Malostransk˘ch
humoresek! Jaké to spoleãenství obyvatel toho
historického místa pod sídlem králÛ a pozdûji prezidentÛ,
z nichÏ ne v‰ichni si takové sídlo zaslouÏili.
Jen ta zmiÀovaná jména malostransk˘ch budov a
hlavnû hostincÛ, poãínaje tím U Banaparta a konãe
oním U SchnellÛ na rohu Malostranského námûstí! UÏil
jsem si pÛvabÛ Malé Strany více pﬁi náv‰tûvách po roce
1990 neÏ v mnoha letech pﬁedchozího pobytu v Praze
a kdyÏ ãtu ty krásné Peckovy povídky, jako bych se na
tûch místech ocital. Jejich ãetbou jsem si opût pﬁipomnûl
sam˘ konec let padesát˘ch, ale hlavnû léta ‰edesátá a
tûch pár nadûjn˘ch mûsícÛ roku 1968, znamenajících
snad ochabnutí pozornosti Antonína Novotného. Tehdy,
v jakémsi paradoxu s nynûj‰ími ãasy nabyté svobody a
demokracie, vznikla nejedna znamenitá kniha a stejnû
tak ona slavná ãeská filmová vlna. V tom pozvolném
uvolÀování, aã ne zcela dokonalém uvolnûní pomûrÛ,
jako v nûjak˘ch Ïivotodárn˘ch látkách vzniklo mnoho
pozoruhodného, dodnes si uchovávajícího velmi dobrou
úroveÀ.

Pak ale BreÏnûv a po nûm Husák uãinili konec tûm
ãasÛm. Nastaly ãasy jiné, ale v nich, v té atmosféﬁe
‰ikanování a v˘slechÛ, ãasech literatury psané do
‰uplíku, tûch ãasech jakoby se je‰tû utuÏilo pﬁátelství a
spoleãenství tûch ‰ikanovan˘ch ... a mnoh˘m právû
pÛvab Malé Strany, toho místa Nerudova, jak jej
pﬁipomnûl autor K. Pecka, dodával smysl Ïivotu i v
tûchto podivn˘ch, neuchopiteln˘ch podmínkách ...
***
Bylo bûÏn˘m zvykem v docela obyãejn˘ch, solidních
restauracích, Ïe na stûnách visely noviny v proutûn˘ch
rámech a to i v bûdn˘ch ãasech totality. Náv‰tûvník si
je mohl pﬁi kávû, vepﬁové s knedlíkem a zelím a nebo
jenom napûnûném pÛllitru kvalitního piva, proãítat.
V nûkter˘ch kavárnách ve Vancouveru, sotva ale
pﬁipomínajících atmosféru podobn˘ch míst v Praze a
jin˘ch ãesk˘ch a nepochybuji, Ïe i slovensk˘ch mûstech,
mÛÏe si náv‰tûvník pﬁeãíst denní tisk. NeÏ ale usedne
ke kávû a pohrouÏí se do ãetby, musí se prodrat
haldami denního tisku, kter˘ mojí milí kanad‰tí
spoluobãané navracejí na místo v úÏasném nepoﬁádku
a to je mnohdy umûním sebrat si z té nepﬁehledné
hromady jedno kompletní ãíslo The Province nebo The
Vancouver Sun, pﬁípadnû National Post. Nevztekám
se snadno, ale v takov˘ch okamÏicích se mi to mnohdy
stane ...
***
Jaro, jakkoli letos nevydaﬁené, blíÏí se k promûnû v
léto a zápolení o mistrovsk˘ titul v ledním hokeji je‰tû
neskonãil. Úvodem sdûluji, Ïe aãkoliv jsem v mlad‰ích
dobách hrál lední hokej závodnû (samozﬁejmû Ïe ne za
národní muÏstvo ani první ãi jinou ligu), poãet muÏstev
dneska se pot˘kajících v 82 zápasech plus dal‰ích v
tûch . play-offs povaÏuji za ublíÏení tomu sportu a
zbavuje mne to zájmu jakéhokoli pravidelného sledování
zápasÛ NHL.
K tomu, abych se teì obãas díval na poãínání mistrÛ
tohoto sportu mne vede jenom zvûdavost jak dopadne
vancouverské muÏstvo. Mnoho obyvatel na‰eho mûsta
lze potkat na ulici odûn˘ch do modrého dresu, a tak se
potom modrá hledi‰tû a masovost zasáhla davy a ty
mávají bíl˘mi ‰áteãky a dokonce se tady vyskytli dva
maníci, kteﬁí nav‰tûvují zápasy kanadsk˘ch borcÛ
(moÏná, Ïe pﬁí‰tí rok ale uÏ bude tﬁetina z nich hrát za
docela jin˘ klub) navleãeni do zeleného tûsného obleku
z nûhoÏ jim nekoukají ani oãi. Podstatu této ‰arády se
mi nepodaﬁilo objevit. Asi jsem na to moc hloupej.
***
Od ãasÛ pana Naãeradce, kter˘ sledoval zápolení
rivalÛ Sparty a Slavie, pﬁípadnû Bohemians, leccos se
v projevech fanou‰kovství zmûnilo. Hlavnû pﬁibylo
mrtv˘ch a zranûn˘ch na evropsk˘ch stadionech v
dÛsledku fandovství posunutého ad absurdum debilitou
fanou‰kÛ. (Pozn. redakce: Nevím podle ãeho soudí
autor, Ïe pﬁibylo obûtí mezi fanou‰ky pﬁi fotbalov˘ch
zápasech: Zde je nûkolik historick˘ch fakt: 9. bﬁezna
1946 - 33 mrtv˘ch pﬁi zápase Bolton Wanderers a
Stoke City, zﬁítila se stará tribuna, 1902 - na stadionu
Rangers zahynulo 25 lidí, 2. ledna 1971 na stejném
stadionu 66 divákÛ, v roce 2001 do‰lo ke dvûma
katastrofám v Africe: v Ghanû 127 obûtí, v JAR 43,
1981 - ¤ecko Karaiskakis 21 lidí, v roce 1985 pﬁi finále
PMEZ na Heysel stadionu v Bruselu 39 lidí, o ãtyﬁi roky
pozdûji na Hillsborough 96 fanou‰kÛ,v roce 1982 v
Moskvû 67-340 náv‰tûvníkÛ, v roce 1985 56 lidí
zahynulo pﬁi poÏáru ve Valley Parku. K jednomu z
posledních ne‰tûstí do‰lo v roce 2009 pﬁi zápasu
PobﬁeÏí Slonoviny-Malawi 22 mrtv˘ch, k nejvût‰í
katastrofû v‰ak do‰lo 24. kvûtna 1968 v Limû pﬁi
olympijské kvalifikaci Peru-Argentina. Tehdy zemﬁelo
318 PeruáncÛ. Pochopitelnû nevyjmenoval jsem
v‰echna ne‰tûstí, ale vût‰ina z nich se stala pﬁed tím
neÏ FIFA zavedla bezpeãnostní opatﬁení v
devadesát˘ch letech minulého století.)
BohuÏel, ony tváﬁe natﬁené barvami a plachty s nápisy
dostaly se uÏ i na stadiony, kde se odehrávají tenisové
profesionální turnaje. V dobû svého mládí, mûl jsem

také pár oblíbencÛ v tom ãi onom sportu, kterému jsem
pﬁál ten nejvût‰í úspûch (abych jen tak nepovídal a byl
konkrétní ... Vlastimil Zábrodsk˘, Hugo Rosák, Emil
Zátopek, Vilém Mandlík, Stanislav Jungwirth, Franti‰ek
·Èastn˘ Franti‰ek, Vûra âáslavská, Eva Bosáková,
sourozenci Romanovi, Karol Divín a jiní) ale nikdy by
mû nenapadlo, abych si navlékl masku nebo natﬁel
obliãej barvami oblíbeného klubu. To ale není
odsouzení, jen jist˘ úÏas a nepochopení pro ty, kteﬁí tak
ãiní.
***
Nevím, zda zcela po právu, ale dosud se povaÏuji za
ãlovûka, kter˘ snad má v hlavû, kdyÏ ne onûch v‰ech
pût, tak alespoÀ ãtyﬁi pohromadû. Proto tedy ten úÏas
a ohromení, kdyÏ jsem po del‰ím ãase opût ve‰el na
hostince Squarigger v Západním Vancouveru, kde
jsme sedávali s pﬁítelem po sobotním tenise.
To místo je podnik, kter˘ by moÏná v ãeské terminologii
zaslouÏil název knajpa. Ale docela pﬁíjemná a solidní.
Kdysi tam kralovala pohledná a milá slovenská krajanka
coby manaÏerka. V spodní ãásti jeden si mÛÏe zahrát
kuleãník gratis a nebo ‰achy, dﬁíve dokonce si mohl
nabrat z automatu buráky, oloupat si je a snít. To bylo
taky gratis. Oﬁí‰ky uÏ nejsou, ani gratis ani za poplatek.
A od ãasÛ manaÏárky-krajanky, vystﬁídalo se za
v˘ãepním pultem mnoho jin˘ch osob.
Cestou od rodinky syna, stavûl jsem se tam opût na
sklenici osvûÏujícího moku, aã ten se s Gambrinusem
nemÛÏe srovnávat. Ani cenou, ani kvalitou. Cena vy‰‰í,
kvalita niÏ‰í. A tu jsem nevûﬁil sv˘m oãím. Pﬁístup na to
místo pﬁed pub s nûkolika stoly a Ïidlemi, na které v
dopoledních hodinách svítí slunce, byl ode dveﬁí do
podniku normální, otevﬁen˘. Teì je pﬁístup zahrazen
zãásti masivním zábradlím, zãásti lavicí. Vypadá to
hroznû. V cihlové zdi, na které dﬁíve byla nástûnka s
informacemi o nûkolika kulturních programech, jsou
teì dveﬁe, jedin˘ to pﬁístup z lokálu k tomuto místu na
ãerstvém vzduchu.
Zeptal jsem se barmana, co se pﬁihodilo.
-Tahle to chce Liquor Board,- ﬁekl.
-Jak dlouho tenhle podnik existuje?- zeptal jsem se.
-Dvacetpût let, pokud vím, - odpovûdûl v˘ãepní.
-A po tu dobu ... v‰echno bylo OK?- zeptal jsem se.
-Jistû, pokud vím, tak bylo,- usmál se ponûkud
nev˘raznû.
Tam kde se dosud dalo na to prostranství na venkovním
vzduchu pohodlnû vejít, teì to ten klandr a lavice
znemoÏÀují. A já si opût pﬁipomnûl nejednu podivnost,
zcela proti logice prosazovanou hodnostáﬁi této snad v
Kanadû nejbohat‰í ãtvrti West Vancouver.
Do toho poÏadavkem Liquor Boardu omezeného
prostranství ve‰li dva muÏi se sklenicemi piva v rukou.
Mûl jsem nutkání jít k nim a zeptat se jich, co si o
stupiditû ohrazení myslí. Ale pak jsem si uvûdomil, Ïe
jejich pravdûpodobnû neteãná reakce by jenom
umocnila moje rozladûní a rychle jsem dopil svoje pivo
a podnik Squarigger opustil...
Vladimír Cícha - Vancouver
***

DÛleÏité upozornûní:
Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny 9. 6. 2011 v 18:15
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde: 7. 7. 2011
Uzávûrka: 2. 7. 2011
V letních mûsících aÏ
do srpna budeme vycházet
pouze jednou mûsíãnû!
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PlzeÀ a Slovan mistry
O mistru i o druhém sestupujícím rozhodlo
pﬁedposlední 29. kolo. PlzeÀ hostila doma
Ostravu, zatímco Sparta hrála v Ústí. Obû muÏstva
shodnû inkasovala v úvodu utkání branku. Obû
dokázala otoãit stav utkání a zvítûzit 3:1. JelikoÏ
PlzeÀ mûla ãtyﬁbodov˘ náskok, nemohla ji jiÏ
Sparta v posledním kole pﬁedstihnout. Brno, aby
si zachovalo ligovou pﬁíslu‰nost muselo vyhrát v
Pﬁíbrami. PﬁestoÏe mûlo v prvním poloãase
pﬁevahu, nedokázalo ji vyuÏít. V druhém poloãase
Pﬁíbram pﬁidala a Wágner poslal fotbalisty z
moravské metropole do druhé ligy. I pﬁes
závûreãn˘ nápor se na stavu 1:0 jiÏ nic nezmûnilo.
Slovácko pokraãovalo v nevaln˘ch v˘konech a
bez motivace prohrálo s Boleslaví 1:2. Budûjovice
si poradily s Olomoucí 1:0, stejnû jako Hradec s
Libercem. Nerozhodnû se skonãily zb˘vající dva
zápasy. Slavia hrála s Jabloncem 2:2 a Bohemians

s Teplicemi 1:1. V 30. kole tedy jiÏ o nic ne‰lo.
Slavia bez divákÛ hostila Bohemku, jejíÏ fanou‰ci
sledovali utkání na svém stadionu na velkoplo‰né
obrazovce. PrÛbûh zápasu je v‰ak nemohl
nadchnout, protoÏe se‰ívaní vyhráli 3:0. Jedinou
otázkou zÛstávalo, kdo se stane králem ligov˘ch
stﬁelcÛ. Jabloneck˘ David Lafata nakonec vstﬁelil
v posledním utkání dvû branky a byl o branku
lep‰í neÏ jeho b˘val˘ spoluhráã Tomá‰ Pekhart,
kter˘ hrál na jaﬁe za Spartu. Lafata slíbil sv˘m
spoluhráãÛm zvûﬁinové hody. V˘sledky
posledního 30. kola: Sparta-Hradec 3:1, TepliceSlovácko 1:1, Olomouc-PlzeÀ 2:1, LiberecBudûjovice 3:3, Boleslav-Ústí 2:0, Brno-Jablonec
3:4, Ostrava-Pﬁíbram 0:2.
Boleslav pak ve finále âeskomoravského poháru
hrála s Olomoucí 1:1 a rozhodla aÏ sedmá série
penalt, která vyznûla pro Boleslav. Boleslav se
tak kvalifikovala do pﬁedkola Evropské ligy.
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Koneãná tabulka
Gambrinus ligy

1. PlzeÀ
2. Sparta
3. Jablonec
4. Olomouc
5. Boleslav
6. Bohemians
7. Liberec
8. Hradec
9. Slavia
10. Teplice
11. Budûjovice
12. Slovácko
13. Pﬁíbram
14. Ostrava
15. Brno
16. Ústí

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

21 6 3 70:28
22 2 6 54:21
17 7 6 65:34
14 5 11 47:29
13 7 10 49:40
12 7 11 33:33
12 7 11 45:36
11 8 11 26:36
9 13 8 41:36
10 9 11 39:46
7 12 11 30:48
8 7 15 27:43
8 7 15 22:36
7 9 14 31:46
7 3 20 33:55
4 7 19 22:67

69
68
58
47
46
43
43
41
40
39
33
31
31
30
24
19

Na Slovensku získal titul bratislavsk˘ Slovan,
sestupuje Dubnica.
V˘sledky CorgoÀ ligy: 32. kolo: Îilina-Dunajská
Streda 0:0, Bystrica-Pre‰ov 3:2, Nitra-Trnava
3:2, RuÏomberok-Senica 3:2, Zlaté MoravceKo‰ice 1:0, Slovan-Dubnica 3:1. 33. kolo:
Dubnica-Bystrica 2:0, Dunajská Streda-Slovan
0:3, Ko‰ice-Îilina 1:0, Pre‰ov-Nitra 3:3, SenicaZlaté Moravce 2:0, Trnava-RuÏomberok 0:0.

Koneãná tabulka
CorgoÀ ligy
1. Slovan
2. Senica
3. Îilina
4. Trnava
5. Bystrica
6. Moravce
7. RuÏomberok
8. Nitra
9. D. Streda
10. Ko‰ice
11.Pre‰ov
12. Dubnica

Transcom Transport
s radostí oznamuje,
Ïe se spojil s t˘mem

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

20
18
14
13
13
12
10
11
9
8
9
7

8
7
12
10
9
10
11
7
9
9
6
10

5
8
7
10
11
11
12
15
15
16
18
16

63 : 22
54 : 30
47 : 28
40 : 30
39 : 32
35 : 31
23 : 33
30 : 51
24 : 39
28 : 44
30 : 49
23 : 47

68
61
54
49
48
46
41
40
36
33
33
31

Kuriozitou byl mezinárodní turnaj v Japonsku,
kterého se zúãastnily kromû domácího Japonska
i Peru a âeská republika. V‰echna tﬁi utkání se
skonãila 0:0.
V kvalifikaci pro ME mûlo Slovensko velkou
práci s Andorrou a nakonec si oddechlo, kdyÏ
vyhrálo 1:0. Dal‰í fotbalov˘ trpaslík
Lichten‰tejnsko pak zdolal Litvu 2:0 a pomohl tak
âechÛm v boji o baráÏ ME. Jasn˘m favoritem v
této skupinû je ·panûlsko, které neztratilo ani
bod.
***

BEST VALUE!!!
HURRY!!
SUMMER
AIRLINE TICKETS ON SALE

1221 YONGE STREET
(BY SUMMERHILL
SUBWAY STATION)
TORONTO, ON
M4T 2T8
Phone: 416-504-3800
Toll free:1-800-825-7577
Heart of Europe Holidays:
416-504-6399
Fax: 416-363-2205
News….News….News
Direct flights now available from
Paris, Amsterdam & Brussels to
BRATISLAVA
Please call for more information and
fare
WE OFFER ALL!!!
TRAVEL
AND MEDICAL INSURANCE, A
AIRLINE TICKETS
WWW.TICO.CA #1810380

Rosti
Brankovsky
Broker
Jedineãné sluÏby

aby vám slouÏil lépe!
Nyní na‰e sluÏby smûﬁují
nejen do v˘chodní Evropy,
ale do celého svût!
Stejní lidé Dana, Jamie, Eva,
Michal a Viktor
spolu s dal‰ími kolegy
vyhoví va‰im poÏadavkÛm
a ãekají pouze na va‰e zavolání.
A ov‰em Jerry zÛstane konzultantem!

Volejte (905) 362-1111
a chtûjte nûkoho z nás!

Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Pro kupce:
denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
finanãní asistence.
Jsem tu pro vás!

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

