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·panûlské ptaãí epi‰toly
Jako dítû jsem trávil prázdniny buì ve StráÏném v Krkono‰ích nebo v Hamru na Jezefie. První místo nahrazovalo velehory, vãetnû Alp a Himalájí. Druhé místo suplovalo
mofie. O tom, Ïe to nebylo místo ledajaké, svûdãí skuteãnost, Ïe zde byla nafilmována slavná socialistická veselohra Dovolená s Andûlem s Jaroslavem Marvanem.
Teprve kdyÏ mû bylo osmnáct, jsem se vypravil na svoji první zahraniãní pouÈ do Bulharska. Na Západ se mohlo pouze v roce 1968 a 1969, neÏ Husák zavfiel hranice.
Ale ani v tuto dobu se nemohlo k Frankovi, do ·panûlska. Abychom nenadávali jenom Husákovi, kter˘ zaãátkem fiíjna 1969 zavfiel hranice, ani jeho kolega Francisco
Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde Salgado Pardo de Andrade, jak se generál Franco jmenoval cel˘m jménem, nebyl o mnoho tolerantnûj‰í. Ve
·védsku jsem se setkal s jedním ·panûlem a ten mi ukázal pas, kde bylo, kam v‰ude ·panûlé nesmûjí. Mezi zemûmi bylo i âeskoslovensko. My jsme mûli pro zmûnu
doloÏku, kam mÛÏeme. Pouze jeden mÛj znám˘ se tehdy dostal pfies nûjakou ‰v˘carskou církevní organizaci do této zemû a ·panûly na vlastní oãi jsem vidûl pouze
na Strahovû, kdyÏ pfiijel Real Madrid se slavn˘m Amanciem.
JelikoÏ nikdo nejezdil do ·panûlska a nikdo ze ·panûlska k nám, vûdûlo se o této zemi málo. Navíc Madrid je i na evropské pomûry dost daleko a letadlem se tam letí
témûfi tfii hodiny a pfiímé spojení obstarávají tfii spoleãnosti: âSA, Iberia a Wizz Air, coÏ je nízkonákladová maìarsko-polská spoleãnost se sídlem ve Vecsés v Maìarsku.
Po zku‰enostech s Air Italia Polska, která mûla létat z Hamiltonu do Prahy, jsme se nakonec rozhodli pro âSA.

Epi‰tola devátá:
Madridská - vûnovaná vrabcÛm

Jedním z dÛvodÛ pro âSA byl také ãas pfiíletu do
hlavního ‰panûlského mûsta. Dorazili jsme krátce po
obûdû. PfiestoÏe bylo kolem tfiiceti stupÀÛ, byl vzduch
krásnû such˘ a Ïlut˘ autobus nás odvezl do stfiedu
mûsta za dvû eura. O této pohodlné dopravû z leti‰tû se
nepí‰e v Ïádném prÛvodci. Pokud si zaji‰Èujete
ubytování pfies internet, máte na fotografii ten nejlep‰í
pokoj; ve skuteãnosti po pfiíchodu do hotelu vám
nabídnou pokoj s v˘hledem do dvora ãi do v˘tahové
‰achty, kam ústí ve‰kerá klimatizace z hotelu. KdyÏ
protestujete, tak vám fieknou, Ïe za pfiíplatek mÛÏete
mít klimatizaci také. Nakonec je to dobr˘ kompromis a
dálkov˘m ovládáním si mÛÏete nastavit patfiiãnou
teplotu.
JelikoÏ jsme byli vyprahlí po cestû, vyrazili jsme na pivo
do Calle de Barcelona. Madridské uliãky jsou na rozdíl
od velk˘ch bulvárÛ chladné a pfiíjemné s mnoÏstvím
hospÛdek, vinárniãek a bister. Nûkdo by mohl litovat,
Ïe v nich prosedí ãást svého pobytu, já bych tam mohl
prosedût cel˘. Obzvlá‰tû, kdyÏ vám k pivu pfiinesou
vÏdy nûjakou tu dobrÛtku. Jednou jsou to olivy, jindy

rybiãky, nûkdy zase chlebíãky. JestliÏe od piva ãi vína
víte, co mÛÏete oãekávat, pfiíloha je vÏdy pfiekvapením.
Dal‰ím pfiekvapením jsou vrabci. Známe je z Toronta,
ale v Praze jaksi vyhynuli. Teprve letos jsem po letech
vidûl jednoho ve Vr‰ovicích, ale bylo to na takovou
vzdálenost, Ïe to mohl b˘t klidnû i ‰paãek.
V Madridu jsem je bezpeãnû poznal. Také jsem pochopil,
proã je nepostihl osud jejich praÏsk˘ch kolegÛ. Vrabci
jsou v Madridu velice pfiátel‰tí. Îebrají o jídlo v
restauracích, kde je obsluha venku. A pokud ho
nedostanou, tak vám rovnou zaãnou drze zobat z talífie.
Vidûl jsem dámu hovofiící nûmecky, jak jednoho
neodbytného pracnû odhánûla, podobn˘m zpÛsobem
jako odháníme v létû mouchy, ãi v hor‰ím pfiípadû vosy.
Dal‰ím pfiekvapením je, Ïe Madrid vypadá tak trochu
jako New York. Hlavní ulice jsou ‰iroké a témûfi bez
kostelÛ. Katedrála sv. Marie Almudenské byla
dokonãena v roce 1993 a posvûtil ji papeÏ Jan Pavel II.
Je na místû b˘valé me‰ity, která byla zniãena v roce
1085 Alfonsem VI. Zbytek byl zniãen za ‰panûlské
obãanské války. Novou katedrálu navrhl Francisco de
Cubas, ale aÏ v roce 1950 Fernando Chueca Goitia
adaptoval tento plán s barokním exteriérem, kter˘
architektonicky ladí s královsk˘m palácem.
V podveãer jsme zapadli do jednoho obchÛdku s bíl˘m
vínem, prodavaã nám pfiinesl k bílému vínu dobroty a to
jsme netu‰ili, Ïe v tomto lahÛdkáfiství budeme mít prav˘
nefal‰ovan˘ koncert. Star‰í muÏ nám zpíval tesklivé
melodie pfiímo do ou‰ka doprovázen sv˘m vrstevníkem.
Ve ·panûlsku se totiÏ nechodí za flamengem na
koncerty, ale to se oz˘vá neãekanû na ulici a jen tak
gratis.

Madrid je hlavním ‰panûlsk˘m mûstem aÏ od roku
1561, do té doby dominovalo Toledo, které je necel˘ch
sto kilometrÛ od Madridu. Hlavními atrakcemi v Madridu
jsou pro vût‰inu náv‰tûvníkÛ galerie Prado a Muzeum
Reina Sofia. Zatímco v prvním muzeu nesmíte
fotografovat a musíte v‰e odloÏit u vchodu, v druhém
musíte odloÏit u vchodu v‰e kromû fotoaparátu a kromû
Guerniky mÛÏete fotografovat témûfi v‰e. Zatímco Goyu,
El Greca ãi Velasqueze hlídají v Pradu staré babiãky, ke
Guernice se nesmíte pfiiblíÏit víc neÏ na tfii metry. Na
‰tûstí je obraz dlouh˘ jako fotbalová branka pfies sedm
metrÛ a vysok˘ tfii a pÛl. Picasso ho udûlal pro svûtovou
v˘stavu v PafiíÏi v roce 1937 za jeden mûsíc. Dlouho s
obrazem váhal a impulsem bylo bombardování mûsta
26. dubna 1937. Pokud by vás napadlo pfiiblíÏit se,
okamÏitû vás stráÏci zákona odsunou za Ïlutou ãáru.
Jakmile se v‰ak odpotácíte o kousek dál, digitální
fotoaparáty jen cvakají.
JestliÏe Prado je klasická nenápadná budova, pak
Muzeum Reina Sofia pfiímo provokuje nápadnou

V ulicích Madridu můžete potkat muže bez hlavy

Flamengo můžete slyšet v bistru…

Pokračování na str. 7

Do Práda vás vítá Velazquez
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Knihovna na Masaryktownu
Stfieda: 16:00-21:00.

Tel.: 416-439-0792

Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 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

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

Canada

âeská televize Nová vize
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

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

Kalendáfi

Satellite 1-416
 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se

nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ

slouÏí vzájemnému pochopení a porozumûní.
Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má myslet,

ale pfiedat mu informace,
z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.

Pfiebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude

poru‰ena rovnováha, která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané

a autor zodpovídá za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

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

We acknowledge the financial support of the Government

of Canada through Canada Periodical Fund (CPF)

for our publishing activities.

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù

¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca.  BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00.
3. záfií 2011 v 15:00 na Masaryktownu.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
416/532-5272, fax: (416) 516-5311.

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.

Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 10:45.

Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836.  BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.

Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.  NejbliÏ‰í bohosluÏby: 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 anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661.
Duchovní správce: Rev.Margaret Hassler,
Pastor,  e-mail mkhassler@yahoo.com

Kat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jifií Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,
192 Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
V záfií.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: V záfií
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: V
záfií
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
budou oznámeny.

Slovak House
Slovak Infocentre

8 Clarence Square,
Toronto

Otvoreno: Streda 15:00-
17:00

Tel.: 416/689-9889
E-mail:

info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org

Na‰e internetové
stránky

Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.

www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.zpravy.org

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.10.satellite1-416.com

www.10.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com

www.kalendar.zpravy.ca

***

DÛleÏité
upozornûní:
Toto ãíslo bylo dáno

do tiskárny
8. 7. 2011 v 5:00

Pfií‰tí ãíslo vyjde:
4. 8. 2011

Uzávûrka:
31. 7. 2011

V letních mûsících
aÏ do srpna

budeme vycházet pouze
jednou mûsíãnû!

***
ZároveÀ se omlouvám za

opoÏdûnou dodávku novin
zpÛsobenou kanadskou

po‰tou.
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Financial

1 CDN $ 17,36 Kã
1 EURO 24,24 Kã
1 US $ 16,64 Kã
âNB - 4. 7. 2011

Kursovní lístek
100 Kã 5,73 CDN $
1 CDN $ 17,47 Kã
1 EUR 1,39 CDN $
1 CND $ 0,72 EURO
1 US $ 0,96 CDN $
1 CND $ 1,04 US $

Universal Currency Converter - 5. 7. 2011

Richard Krpaã odchází z Toronta
Veãer v divadle

Mysteriously Yours
Koncem ãervna ukonãil své ãtyfileté
torontské pÛsobení první generální konzul
âeské republiky v Torontu, Richard
Krpaã. Udûlal v Kanadû obrovskou práci,
vãetnû toho, jak uÏ jsme napsali, Ïe pfiivedl
do okruhu kanadsk˘ch âechÛ fiadu
vysoce úspû‰n˘ch krajanÛ, ktefií stáli
mimo krajanskou obec. Pamûtihodná je
jeho akce v Hart Housu Torontské
univerzity Praha glamorozní, v níÏ spojil
hokej, kanadské indiánské dûti a ãeské
modelky.  Dlouho budeme vzpomínat na
veãer 29. kvûtna v divadle Mysteriously
Yours, kde kdysi slavilo úspûchy Nové
divadlo s mlad˘m Adou Tomanem a ne
uÏ docela mladistv˘m Ferdou âulíkem, o
nûmÏ kritik Globe and Mail napsal, Ïe
patfií mezi nejlep‰í herce v Kanadû. Byl to
veãer, na nûmÏ jsme vzdali hold Josefu
·kvoreckému promítáním filmu Rytmus
v patách, inspirovaného jeho pfiíbûhem
Malá praÏská Mata Hari, kter˘ ·kvoreck˘
pozdûji zpracoval jako scénáfi; veãer, na
kterém - po promítnutí filmu - zpívali
hvûzdy filmu, ktefií, spolu s dÏezov˘m
pianistou Emilem Viklick˘m pfiijeli z Prahy,
aby Josefu ·kvoreckému podûkovali za
inspiraci, a v Torontu se k nim pfiipojili,
spolu s právû hostující dÏezovou
zpûvaãkou Evou Emingerovou, torontská
zpûvaãka LenkaNováková, flétnista Milan
Brunner a houslista Jan Hanka. Josef
·kvoreck˘ a jeho manÏelka Zdena
·kvorecká-Salivarová, která je sama
úspû‰nou autorkou a inspirátorkou
nejv˘znamnûj‰ího exilového
nakladatelství, Sixty-eight Publishers, se
ãásti koncertu zúãastnili a dostalo se jim
královského pfiijetí.
Ale vzdávali jsme hold i ãlovûku, kter˘

veãer zorganizoval, Richardu Krpaãovi.
A nejen za zorganizování tohoto veãera,
ale desítek jin˘ch akcí, vãetnû masivní
propagace ãeského piva. A i o tom uÏ
jsme psali, jak na tomto památném veãeru
Emil Viklick˘ Richarda Krpaãe pozval k
mikrofonu a vyzval ho, aby zpíval. A
Richard zazpíval dvû písniãky: Where
Wild Roses Grow a starou irskou I’m A
Man You Don’t Meet Everyday. A kdyÏ
dozpíval, mûli jsme v‰ichni mokré oãi,
vãetnû Richarda. Veãera se zúãastnilo
deset diplomatÛ, vãetnû amerického a
‰védského, a slovenského ãestného
konzula Michaela Martinãeka.

 ***

Natáãení dvanácti profilÛ
A pak se pustil do dal‰í akce, která se

moÏná ukáÏe mimofiádnû dÛleÏitou:
nechal zdigitalizovat televizní ÏeÀ nejen
torontsk˘ch (mûl jsem ãest se Ïnû
zúãastnit  s Milo Kubíkem), ale i
kitchenersk˘ch, ale pfiedev‰ím udûlal
projekt About Life With, televizní   profily
dvanácti krajanÛ. Natáãení se konalo v
tomto pofiadí: Josef âermák (pokusn˘
králík), George Brady, Karel Velan, Milan
Kroupa, Josef Skála, Vladimír Pucholt,
Paul Wilson, Joe Schlesinger, Hana
Gartner, George Heller, Sonja Bata, Josef
·kvoreck˘ (s Josefem ·kvoreck˘m nebyl
udûlán rozhovor, ale byly natoãeny
rozhovory s jeho kolegy a pfiáteli). Richard
Krpaã je muÏ mnoha talentÛ a mimofiádné
odvahy: aãkoliv - pokud vím - Ïádn˘ film
pfiedtím nevytvofiil, na‰el si
spolupracovníky, ktefií za sebou mají kus
dobré televizní práce: Zuzana Hahnová

(Edu‰ka Ottová, Hlasy ve zdech),
kameraman Igor Re‰ovsk˘ (na Slovensku
i v Torontû), kameraman Brandon Hahn,
a pustil se do toho s elánem sobû vlastním.
Série (a pravdûpodobnû kaÏd˘ profil)
bude uveden nûjak takto: „Pro ty z nás,
ktefií vyrÛstali v Masarykovû republice a
milovali ji skoro dûtskou láskou, odchod
z na‰í rodné zemû po komunistickém
puãi byl vyhnáním z ráje. První léta v exilu
jsme cítili stesk po domovû ne nepodobn˘
Ovidiovu po vyho‰tûní z ¤íma, stesk tak
kostiÏern˘, Ïe nejeden z nás, ktefií ode‰li
bez rodiny, zaslechl lákání sirén smrti.
Ale Ïivot skoro vÏdycky zvítûzil nad smrtí
a my jsme se nakonec pustili do ‰arvátky
o svÛj osud. Chci vûfiit, Ïe její v˘sledek
ani na‰í rodné zemi, ani lidskému
spoleãenství hanbu neudûlal.“

 ***

Udûlení ceny Jana Masaryka
na âeském a Slovenském dnu
Sobota 25. ãervna (jak to má poslední

ãervnová sobota ve zvyku) se moc
pfiíjemnû netváfiila. Ale (alespoÀ na
Masaryktownu) nepr‰elo. Odpolední
program obohatil Richard Krpaã
udûlením ceny Jana Masaryka  ãtyfiem
slovensk˘m a ãtyfiem ãesk˘m krajanÛm
(viz staÈ: 63 âeskoslovensk˘ - âesk˘ a
Slovensk˘ - den).

***

Pfiedání ZásluÏného kfiíÏe
Franti‰ku Tesafiovi

Ani tím Richardova práce neskonãila.
27. ãervna 2011 pfiedal  ZásluÏn˘ kfiíÏ
ministra národní obrany âR
‰estadevadesátiletému baÈovci a
legionáfii (bojoval u Dunkerque) Franti‰ku
Tesafiovi. Franti‰ek Tesafi byl ve
znamenité formû, v slavnostní uniformû,
ozdobené v‰emi vyznamenáními, vãetnû
toho od mûsta Dunkerque. Obfiadu se
zúãastnil jeho syn, dále Franti‰ek Jeãmen
(MMI) a Josef âermák (Sokol). Dohodli
jsme se, Ïe pfii oslavû jeho st˘ch
narozenin  nám pan Tesafi prozradí, jestli
si pfiidá dal‰ích deset let. Obdivuhodn˘
muÏ, podivuhodn˘ Ïivot...

 ***

Louãení na pokraãování
A v ãase mezi udûlováním cen a medailí,

balením a dokonãováním práce na
konzulátu  se Richard louãil s pfiáteli v
diplomatické i krajanské komunitû. V
krajanské komunitû jeden jistû z
nejpûknûj‰ích veãírkÛ Richardovi ve svém
elegantním domovû pfiipravila 27. ãervna
paní Hana Martínková. O hostinu se
postaral Tom Král z Prague Fine Food
Emporium, o hudbu George Grosman a
Josef Musil, zpívala Lenka Nováková a
ke konci veãera s ní zpíval oslavenec.
Oslav se zúãastnila Richardova Ïena
Virginia, nûkolik krajanÛ, jejichÏ portrét
Richard právû dokonãil (Joe Schlesinger,
George Brady, George Heller),
pfiedstavitelé krajansk˘ch organizací a
spoleãní pfiátelé. Kouzeln˘ veãírek.
2. ãervence veãer Richard odletûl.

Bûhem tûch 4 rokÛ, co mezi námi Ïil a
pracoval, se zaslouÏil zcela mimofiádn˘m
zpÛsobem o dobrou povûst zemû, kterou
zastupuje, získal jí i sobû pfiátele na
Torontské univerzitû i v ‰ir‰í kanadské
komunitû vÛbec.  Mezi krajany - navzdory
jednomu nebo dvûma incidentÛm - pfiispûl
k vytvofiení  atmosféry sná‰enlivosti a
tvofiivé spolupráce. Získal si pfiátelství

zástupu lidí.  Nûktefií z nich - vãetnû
nûkolika, jichÏ si zvlá‰tû váÏil, opustili
Kanadu pfied ním: Edu‰ka Ottová, Blanka
Rohnová, Pavel Král... Vím, jak tûÏce
jejich odchod nesl. PovaÏuji si za ãest, Ïe
jsem ho poznal.

***

63. âeskoslovensk˘
(âesk˘ a Slovensk˘) den

na Masaryktownu
Poãasí a zahájení

âeskoslovenské (a pozdûji âeské a
Slovenské) dny se na Masaryktownu
konávaly v nedûli a poãasí se, pokud si
vzpomínám pravdivû, chovalo tak, jak
jsme od nûj mûli právo oãekávat.
PfieloÏení na‰eho v˘znamného dne na
sobotu se bohÛm poãasí nûjak nelíbilo a
zaãali nás pravidelnû kropit. Leto‰ní rok
zfiejmû nebyl v˘jimkou, i kdyÏ nad
Masaryktownem samotn˘m se sice
potulovaly tmavé mraky, ale nepr‰elo.
Pr‰elo kolem dokola a to jistû mûlo vliv na
odpolední úãast divákÛ. Leto‰ní pofiad se
pfiíli‰ neli‰il od pofiadu minul˘ch rokÛ:
pfied obûdem m‰e a aÏ do poloviny
odpoledne fotbalov˘ turnaj, pak obûd  v
restauraci Praha (znamenit˘), po obûdû
prÛvod k pomníku, poloÏení vûncÛ za
MMI a Sokol, hymny. Pak se mikrofon (v
ruce konferenciéra  Jana ·mída) pfiemístil
pod restauraci.  Po projevech ministrynû
ontarijské vlády, místního poslance,
ãestného slovenského konzula Michaela
Martinãeka a mûstské radní, padlo hodnû
obdivn˘ch slov o odcházejícím
generálním konzulovi Richardu Krpaãovi,
kter˘ je‰tû zdaleka (jak dosvûdãuje
pfiedchozí text) nebyl pfiipraven odejít.
Pronesl  projev v dokonalé angliãtinû, ve
kterém vzpomenul svého prvního
oficiálního projevu, kdy pfii‰el obleãen v
úboru hráãe kopané a byv z hfii‰tû pozván
k mikrofonu, pfii‰el v ‰ortkách a i jinak
nepatfiiãnû obleãen˘. A jak úsmûvnû
vzpomínal, pofiádnû to od nûkolika
krajanek slíznul. A tak tentokrát pfii‰el
obleãen˘ jak se slu‰í a patfií.

 ***
Pfiedání ceny Jana Masaryka

A potom pfiedal cenu Jana Masaryka.
Letos ji obdrÏeli: George Heller,
podnikatel a b˘val˘ CEO Hudson Bay
Company; Olga Turoková, ãlenka
krajanského kulturního dûní; Pavol
DÏaãko a Richard ·tilicha, zakladatelé
produkãní spoleãnosti Canada SK
Entertainment; faráfi Ladislav Petr Kozák;
prof. Pavel Jelen, v˘znamn˘ ãlen ãesko-
slovenské komunity v Edmontonu; a Milan
Kroupa, podnikatel - mj. Edenvale
Aerodome  a podporovatel krajanského
Ïivota; a dodateãnû z minulého roku
pfievzal svoji cenu dr. Milo‰ Krajn˘. Za
nepfiítomné pfiijali cenu jejich pfiátelé, na
pfiíklad za faráfie Ladislava P. Kozáka,
Josef âermák. Ze  slovenského
podûkování pana faráfie, které  âermák
pfieãetl s chatrn˘m pfiízvukem a je‰tû
hor‰í v˘slovností (doufám, Ïe mi to moji
sloven‰tí pfiátelé odpustí), ale stateãnou
sloven‰tinou, citujeme:
S pokorou pred HOSPODINOM a pred

Vami tu pritomn˘mi na âeskoslovenskom
dni rád a s úprimn˘m poìakováním
prijímam: Pamûtní stfiíbrnou medaily Jana
Masaryka. Vedom˘ si vysokého
oznaãenia, ktoré menom osoby  ‰tátnika
Jana Masaryka toto ocenenie dostalo a

Pokračování na str.4.
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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.

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

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

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

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
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EVA
MESTICOVÁ

Certifikovaná
pfiekladatelka

emestic@hotmail.com

416/922-8786

Toronto, Ont.

www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.

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

dostáva... Dnes si uvedomujem zároveÀ
aj v‰etk˘ch, ktorí túto poctu predo mnou
uÏ prijali. V˘razné postavy ná‰ho
krajanského Ïivota a medzi nimi mnoho
mojich blízskych priatelov... Nech Pán
poÏehná v‰etk˘ch na tomto na‰om
âeskoslovenskom dni, nech rosa Ïehnaní
zostúpi na âechov a Slovákov v jednote
lásky a Nebies pokoja. Bratovi a pánovi
Richardu Krpaãovi, generálnemu
konzulovi a jemu najbliÏ‰ím prajem
hojnosÈ BoÏích poÏehnaní v ich rodinom
Ïivote na novom mieste a na cestách
sluÏobnosti âeskej republike. ëakujem,
Vá‰ farár Ladislav P. Kozák.

***

Sokolské vystoupení
Sokolové v Torontu a Kitcheneru zahájili

tímto vystoupením oslavy stého v˘roãí
zaloÏení Sokola v Kanadû.
První vystoupily Ïeny. Ale to není úplná

pravda. Vystoupili s nimi i dva stateãní
muÏi. Oba z oblasti Kitchener - Waterloo
- Guelph: George Karger a Standa Stanûk
a tím zachránili ãest sokolského muÏství.
Skladba, kterou cviãili, jsme cviãili na
sletu v Torontu v roce 2004 a v mysli se
mi v závûjích zapomenutí kmitla
vzpomínka, kfiehká a skoro nûÏná na ten
ãas. A pak se Ivo Sypták, kter˘ stál vedle
mne, rozpomenul: „To si pamatuji, to
bych moh’ cviãit s nimi..“ Ivo urãitû. Já uÏ
ne... V první fiadû cviãily Hana Jurásková,
Wendy Malysáková a Anna Janou‰ová,
která prostná nacviãovala, a také je v
roce 2002 sloÏila (hudbu upravil skladatel
Milan Dvofiák) a já si uvûdomil rozdíl mezi
fiadov˘m Sokolem jako jsem já a Sokoly
jako Jan Waldauf, Anna Janou‰ová a Ivo
Sypták, ale i Hana Jurásková, Jana
Otrubová, Standa Stanûk...Oni se Sokoly
nûjak narodili, já se jen pfiiÏenil, oni jsou
sokolsk˘mi tvÛrci, já jen sokolík, kter˘ se
dost tûÏce nauãil prostná, ale miloval
slety a jejich uhranãivou atmosféru, byl
mu blízk˘ antick˘ opar a ãeská podstata
sokolství. A uvûdomil jsem si, jak jsem
své  bratry a sestry, ktefií pfiede mnou na
âeském a Slovenském dnu na
Masaryktownu  cviãili,  obdivoval a jak
jsem hrd˘, Ïe patfiím k této nádherné
skupinû lidí, která si vytkla jedno z
nejvzne‰enûj‰ích hesel: „Ni zisk, ni slávu“.
Po Ïenách cviãili Ïáci a pak dorostenci,

a v‰ichni byli nádherní, v‰ichni dávali, co
mûli a jejich cviãitelé a cviãitelky  (Mary
Anne Knibe, Wendy Malysáková, Robert
Tmej, Ivo Sypták st., a Ivan Curilla; s
pomocníky Markem Syptákem, Nicole
Sypták a Timothy Takaczem) museli cítit
ten nejvzácnûj‰í z pocitÛ lidské radosti,
kdyÏ dáváme sebe bez oãekávání zisku
ãi slávy.
Nakonec slovenská taneãní skupina

Rozmar˘n z Detroitu zatanãila nûkolik
tancÛ. Byli vynikající, tváfie plné úsmûvÛ,
vífiící kroje, hravé melodie... jsme jim
vdûãni, Ïe s námi pfii‰li oslavit 63. âesk˘
a Slovensk˘ den na Masaryktownu. KdyÏ
jsme k veãeru odjíÏdûli, nebe se vyãasilo,
a zástupy mlad˘ch (moÏná hlavnû
mlad‰ích) lidí se zaãaly sjíÏdût na táborák.
Pfies poãasí, které se sotva dá nazvat

ukázkov˘m, se 63. âesk˘ a Slovensk˘
den na Masaryktownu vydafiil. Nejvût‰í
zásluhu vedle úãinkujících mají manÏelé
Jeãmenovi:
Franti‰ek Jeãmen, pfiedseda MMI se

postaral o vynikající vzhled tohoto ‰perku
ãeského a slovenského majetku ve svûtû,

Vítáme nového generálního
konzula âR v Torontu,
pana Vladimíra Rumla

Myslím, Ïe podle soudu velké vût‰iny
torontsk˘ch (a nejen torontsk˘ch) âechÛ,
generální konzul âeské republiky v Torontû
pan Richard Krpaã byl vynikajícím
reprezentantem své zemû. Podle toho, co
jsem na‰el o jeho nástupci, panu Vladimíru
Rumlovi, dovolím si oãekávat, Ïe Toronto
má opût ‰tûstí; Ïe pan Ruml je sice odli‰nou
osobností neÏ pan Richard Krpaã, ale
osobností stejnû silnou a nadto zku‰enûj‰í
(je o víc neÏ desetiletí star‰í). Co mi na nûm
imponuje snad nejvíc je jeho naprosto ãistá
politická minulost. Posuìte sami:
Narodil se v roce 1951. Jeho otec za války
slouÏil v britské armádû, coÏ byl dostateãn˘
dÛvod, aby se na univerzitu dostal aÏ po
pádu komunistického reÏimu (pan Ruml
reÏim nazval despotismem), bûhem
kterého pracoval jako skladník a elektrikáfi.
Promoval v politické vûdû a rovnûÏ má
ekonomické vzdûlání.
V roce 1990 byl v parlamentních volbách
kandidátem Obãanského fóra za praÏsk˘
kraj a zastával místo provizorního
ústfiedního fieditele Demokratické iniciativy.
V roce 1992 vstoupil do sluÏeb ãs.
ministerstva vnitra jako fieditel kabinetu
zástupce ministra, od roku 1994 do roku
1998 byl fieditelem bezpeãnosti v
ministerstvu zahraniãních vûcí. V roce 1998
pfie‰el do Belgie, kde zastával úfiad
diplomata pro bezpeãnostní záleÏitosti pfii
ãeské misi v NATO. Od roku 2004 do roku
2008 fiídil ãeské velvyslanectví v Bûlorusku
a po návratu do Prahy byl jmenován
velvyslancem „at large“ pro kontra-
terorizmus.
Pan Ruml je Ïenat a otcem tfií dûtí. Doufám,
Ïe se jim v‰em bude v Torontu líbit a Ïe se
panu Rumlovi s námi bude dobfie pracovat.

Zpravy z Toronta pfiipravil
Josef âermák

***
Kanada na festivalu
v Karlov˘ch Varech

Leto‰ní 46. roãník Mezinárodního filmového
festivalu Karlovy Vary, kter˘ bude probíhat
od 1. do 9. ãervence, pfiivítá kromû mnoha
filmov˘ch osobností i v˘znamného
kanadského reÏiséra Denise Villeneuva,
kter˘ pfiíjíÏdí do âeské republiky osobnû
pfiedstavit nûkolik sv˘ch snímkÛ. V rámci
cyklu pocta Denisi Velleneuvovi budou
uvedeny filmy: 32. srpen na Zemi, Dal‰í
patro, Laurentie, Maëlstrom, Polytechnika,
PoÏáry (které se letos dostaly do uÏ‰í
nominace pûti filmÛ na Oscara) a
stfiedometráÏní dokument REW-FFWD. U
vybran˘ch filmÛ bude reÏisér po projekci
diskutovat s diváky. V soutûÏní sekci jsou
kanadské filmy Romeo 11 reÏiséra Ivana
Grbovice a Spoluautor reÏiséra Martina
Donovana. V rámci sekce PÛlnoãních filmÛ
bude uveden kanadsk˘ snímek Somrák s
brokárnou Jasona Eisenera a ve Fóru
nezávisl˘ch filmÛ Sunflower Hour reÏiséra
Aarona Houstona. Podrobn˘ program
festivalov˘ch filmÛ vãetnû v‰ech v˘‰e
zmiÀovan˘ch kanadsk˘ch naleznete na
webov˘ch stránkách Festivalu

Kanadská mozaika
Vydává Kanadské velvyslanectví

 v Praze
www.kviff.com.

***

Retrospektiva filmu
Franti‰ka Vláãila

âeské velvyslanectví v Ottawû Vás srdeãnû
zve na mimofiádnû letní projekce
retrospektivy jednoho z velikánÛ ãeského
filmu 60. let Franti‰ka Vláãila, kterou uvede
ve spolupráci s âesk˘mi centry, Národním
filmov˘m archivem a Irenou Kováfiovou
vancouverská Pacific Cinematheque.
Od 1. do 13. ãervence máte moÏnost

shlédnou 13 filmÛ z Vlacilovy nejznámûj‰í
tvorby, mezi nimi Údolí vãel, D˘m
bramborové natû, ëáblova past, Bílá
holubice, Stín kapradin, Stíny horkého léta,
Sentiment, Adelheid, Sírius a Sklenûná
oblaka, Markéta Lazarová, Hadi jed a Praha
secesní 1895 - 1914.
Kdy: 01.07.2011 - 13.07.2011 Kde: Pacific

Cinémathéque Pacifique, #200 - 1131 Howe
Street, Vancouver, BC Canada V6Z 2L7
Více informací o programu a vstupném

najdete na www.cinematheque.bc.ca/thé-
fantastic-world-of-frantisek-vlacil

Czech embassy
***

Pfiedání ceny Jana Masaryka
Pokračování ze str. 3

O alternativní energii
Toronto 17. 6. 2011

Dobr˘ den pane Bfiezino,
âtu se zájmem Va‰e noviny a sem tam mám chuÈ
napsat svoji poznámku, zejména k názorÛm
jednotliv˘ch ãtenáfiÛ. âlánek pana Firly mû v‰ak
jiÏ dostal ke stroji, jak se po staru fiíká. Prosím, jen
malé poznamenání. Cituji: pfiesunout energetiku z
utopick˘ch alternativních experimentÛ na
prÛmyslovou v˘robu, kde uÏivatel mÛÏe zaplatit
úãet za energii a nebát se, Ïe se vrátíme do
stfiedovûku svítit louãí, a posílit armádu v˘zbrojí i
poãtem vojákÛ, protoÏe v tom novém svûtû pofiád
platí vûta z ãasu fiímského impéria: Chce‰-li mír,
pfiipravuj se na válku, a kdo to neví, jednou se
probudí okupován silnûj‰í armádou neÏ je ta na‰e.
Zatím zÛstanu u první ãásti vûty, o cenû elektrické
energie. Pfied ãtyfimi léty jsem nav‰tívil Japonsko
a setkal jsem se s lidmi Ïijícími na tûchto ostrovech.
TûÏko vûfiit, Ïe by jin˘ národ tak po staletí
disciplinov˘ a morálnû siln˘ udûlal vûdomû chybu.
Leã stalo se a jak japonské atomové záleÏitosti
dopadly, dnes uÏ ví cel˘ svût.  Pálí vás cena za
energii alternativních zdrojÛ, ale zapoãetl jste do
ceny elektfiiny z atomov˘ch zdrojÛ v‰e?
Zamysleme se, co by se stalo, kdyby podobná
situace nastala v Pickeringu. Namalujte si kruÏnici
o prÛmûru 30 km a tyto lidi vystûhujte, ale pozor:
bez toho, Ïe se budou finanãnû hojit na poji‰Èovnû
nebo na státu. V‰em bylo jasné, kam se stûhují a co
se mÛÏe stát. Tím, Ïe jsme u jezera, je jasné, Ïe
soused USA a jeho právníci budou mít pravou ÏeÀ
a Ïaloby se jen pohrnou. A aÏ jim oznámíte, Ïe
vypou‰títe do jezera 10 000 tun radioaktivní vody
tak bude jasno v‰em a po‰lou Ïalobu i lidé z obou
stran fieky. Tím to v‰ak nekonãí. Po ukonãení
provozu atomového reaktoru není moÏné tento
rozebrat a se‰rotovat, jak by bylo bûÏné u ostatních
elektráren. Jak víme, naru‰en˘ reaktor potfiebuje
sarkofág a za dvacet let nov˘. Kolik bude stát
zabezpeãení, ostraha a moÏná dal‰í obal…
poãítejme cca 100 let. Je‰tû si myslíte, Ïe cena za
atomovou energii by byla nízká??
Japonsko nyní bude toto sãítat. Tím, Ïe jsou to
ostrovy a Neptun je Ïalovat nebude, i kdyÏ by mûl,
ten souãet bude vysok˘ teì a co za 20 let, 50 let?
To, co nyní ukázala pfiíroda je k zamy‰lení… a já
myslím, Ïe to není legrace.
K va‰í druhé ãásti o armádû myslím, Ïe není co
dodávat. V pfiípadû, Ïe velk˘ bratr na jihu má 300
milionÛ lidí a je tedy desetkrát vût‰í, jak˘m
zpÛsobem navrhujete vyzbrojit a prosadit své
zájmy? Nebo myslíte zavést Kanadu do války s
Ruskem, âínou nebo s k˘m? Tak jedinû se
Somálskem, a to je‰tû bych byl opatrn˘, jelikoÏ
pár pirátÛ je‰tû mají a ti staãí zablokovat cel˘
prÛplav…
Tak kvÛli ãemu ‰ílenû zbrojit a mrhat prostfiedky?
ToÈ otázka na Vás, pane Firlo.
V pfiípadû, Ïe seznáte, Ïe tato odpovûì je moÏná k
tisku, nebráním se ji otisknout.
S pozdravem

Martin PfiibáÀ
Tel. (416) 626-1287, priban@rogers.com

***

a jeho paní Iva o organizaci a hladk˘
prÛbûh dne.

 ***
Na shledanou v srpnu na letních

sokolsk˘ch hrách na Masaryktownu a
9.fiíjna na oslavû st˘ch narozenin Sokola
ve Sparwood.

***



July 7, 2011 5Czech Republic

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

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!

The Launch of Prague Bistro
Ahoj Prague Fans!
The moment everyone has been wishing for has finally come. The Prague
is going to be opening for dinner, launching as the Prague Bistro!
Prague Bistro will be open Thursdays to Saturdays until 10pm, featuring
the new bistro menu.
The Prague Fine Food Emporium will still be open as usual from 7:30 am
- 7:00 pm on weekdays, and 10:00 am - 5:00 pm on Sundays.
As always, The Prague continues to be supportive of local products of
Ontario, and makes all their products in-house.
Come Czech out the new Prague Bistro.
Cheers!!

The PRAGUE - 638 Queen Street West, 416-504-5787

Byl jednou jeden SudeÈák
Je zvykem, Ïe zemû, regiony, mûsta i obce si bûÏnû pfiivlastÀují slavné osobnosti,
které kdysi byÈ jen nakrátko pfiiãuchli k místnímu luftu, obãerstvili se ve zdej‰ím
hostinci ãi setfieli z ãela pot usednuv‰e na do té doby docela prachobyãejn˘ balvan
u cesty. Tak kupfiíkladu tady pfienocoval Karel Hynek Mácha, tady vystoupal na horu
Vladimír Ilíã Lenin a tady na‰el útoãi‰tû král komikÛ Vlasta Burian.
Jaká to elegantní vizitka!

Jaká nenásilná reklama
spojit urãité místo se
slavnou postavou! A coÏ
teprve vyhlásit danou
hroudu za rodi‰tû toho
kterého poety nebo
potentáta. Tu jsme
dokonce ãasto svûdky hry
na pfietahovanou a na
rivalitu mezi jednotliv˘mi
více ãi ménû slavn˘mi
obcemi. VÏdyÈ aÈ se
snaÏíme upravovat dûjiny
sebevíc, místo narození
stejnû jako skonu je vÏdy
jen jedno. S pohfibením to
mÛÏe b˘t pestfiej‰í.
VzpomeÀme tfieba na
bratra ÎiÏku.
Zemû koruny ãeské jsou

bohaté na slavné historické
postavy a na záznamy o
nich v existujících i
pomysln˘ch kronikách. V
jedné takové archiválii je
zcela jistû zapsáno i jméno
Franz Theodor Florian Schubert. Za tímto „záznamem“ se v‰ak musíme vypravit do
chudého horského kraje na jihov˘chodních svazích Kralického masivu. Do Sudet
nejsudetovatûj‰ích neb tu ãe‰tina nejspí‰e patfiila mezi jazyk spí‰e exotick˘. VraÈme
se ale k na‰emu F. T. F.  Schubertovi. Podle v‰eho byl jedním z mnoha zdej‰ích
SchubertÛ. Vlastnû lze fiíci, Ïe v tomto kraji bylo pfiímo pfieschubertováno. Dokládají
to jména na star˘ch náhrobcích, na pomníku padl˘ch z první války, ba i originální
jmenovky s adresami v kostelních lavicích. Ale to v‰e je jiÏ zapomenutá historie.
Ov‰em o jejím prosperujícím období svûdãí napfiíklad zde ve Vysok˘ch Îibfiidovicích
mohutné tûleso jiÏ zmínûného barokního kostela a také fiada zarostl˘ch kamenn˘ch
pÛdorysÛ základÛ kdysi Ïivotem pulsujících stavení. Obec je dnes v porovnání s
pováleãn˘m stavem zhruba tfietinová.
Podobn˘ osud stihl i sousední Neudorf, dnes Vysokou, kde se F. T. F. Schubert,

narodil. Ani jeho rodn˘ domek tu jiÏ nenajdete. A takové by to mohlo b˘t kulturnû-
památné místo! Ale normálnû by si tenhle Schubert Ïádnou extra pozornost
nezaslouÏil. Naopak, zatímco jeho jmenovci dál tvrdû dfieli na horsk˘ch políãkách
a rubali dfievo na strm˘ch svazích, on opustil kraj sv˘ch pfiedkÛ. Ode‰el za lep‰ím.
Do Vídnû. To se psal rok Léta Pánû 1781. O ‰estnáct let pozdûji se mu narodil syn.
Tento dvanáct˘ potomek v pofiadí dostal jméno Franz Peter a do vínku talent
hudebního génia. Ano, rod, z kterého pochází slavn˘ skladatel, jehoÏ symfonie,
sonáty a romantické písnû dodnes rozeznívají svûtové hudební scény, má své
kofieny tady v drsném kraji pod Kralick˘m SnûÏníkem.
A ponûvadÏ pojem Sudety a sudetsk˘ pozvolna, jak vymírají nacionalistické

pfiedsudky, ztrácí svoji temnou patinu a pejorativní nádech, mÛÏeme se stále vût‰í
hrdostí prohla‰ovat, Ïe
Franz Peter Schubert je
ná‰ nejvût‰í SudeÈák. Vím,
Ïe se to nûkomu z tûch
pravovûrn˘ch nebude líbit,
ale nechme se pfiekvapit.
Tfieba ten nej-nasupenûj‰í
kritik s pûnou u huby jen
vykfiikne jiné jméno:
Ferdinand Porsche! VÏdyÈ
auto-mobilová kultura
dnes vítûzí na v‰ech
frontách a nûjak˘
‰ovinismus je jí naprosto
cizí. I v tomto pfiípadû, aã si
osobnû stojím za
Schubertem, by to byl
pokrok. - Îe ne?! CoÏpak
jste uÏ nûkdy nûkoho
sly‰eli o nûkom prohlásit,
Ïe je NÁ· slavn˘ SudeÈák?
- No tak vidíte. Inu, zase by
padl jeden nesmysln˘
pfiedsudek.

-©- miroslav petr
Ilustraãní foto autor

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

v místû, kde je piva jako ‰afránu!

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
***

UÏ je léto tady, komárÛ jsou mraky
BlíÏí se den, kdy komáfii budou chránûni zákonem. Îe pfieháním? Ale vÛbec ne: staãí
nûjak˘ levicov˘ debil, kter˘ pfiipraví zákon na ochranu komárÛ, liberální parlament
v Torontu zákon schválí a pak armáda státních zamûstnancÛ zapoãne obhánût a
pokutovat a zat˘kat vrahouny komárÛ.
Nevûfiíte? Tak na pfiedmûstí Toronta tento t˘den ve ãtvrtek pan Nguyen byl zatãen

policií, protoÏe tloukl na své zahrádce m˘valy. Soused zavolal policii, Ïe pan
Nguyen poru‰uje zákon o ochranû divoãiny a pan Nguyen byl odvezen v Ïelízkách
k v˘slechu; mnoho sousedÛ to vidûlo, protoÏe kolem domu ve chvíli zat˘kání
parkovalo ‰est policejních automobilÛ s blikajícími majáky.
U v˘slechu pan Nguyen fiekl, Ïe odhánûl m˘vala ko‰tûtem ze záhonku, které rodina

m˘valÛ niãila; soused, kter˘ povolal policii tvrdil, Ïe pan Nguyen m˘valy mlátil
lopatou. Co bude dál uvidíme...
M˘val v Ontariu je dotûrné zvífie, které rádo dlí v sousedství lidí a Ïiví se rÛzn˘mi

odpadky, rád se zabydlí na pÛdû a tam se mnoÏí; Toronto je m˘valy zamofieno,
Sudbury jakbysmet a co chvíli nám m˘val sedí na schodech a loudí sousto.
Popravdû jsem do pfieãtení pfiípadu pana Nguyena nevûdûl, Ïe m˘val je chránûn.
Kdo uvaÏuje o m˘valovi, kter˘ je v‰eÏravec a vyÏírá sazeniãky ze záhonkÛ za

chránûné zvífie, je DV (Debil a VÛl zároveÀ) a mÛÏete mne za ten názor zaÏalovat
a já prosoudím barák, abych svÛj názor obhájil.
Ve stejné tiskovinû a ve stejn˘ den ãteme dal‰í a podobnou hovadnost, tentokrát

z Quebeku, známé to pevnosti leviãákÛ, a z jejich hlav plynoucích debilních zákonÛ
na ochranu pfiírody, tentokrát ryb. Farmáfi Reid v Quebeku po zátopû sv˘ch polí
pouÏil ãerpadla, aby stojatá voda z jeho polí nebyla semeni‰tûm komárÛ; bûhem
jarní povodnû se na jeho pozemek vyplavila spousta kapfiíkÛ. Podle zákona o
ochranû ryb musí mít rybáfi rybáfisk˘ lístek; otázka, zdali farmáfi ãerpající stojatou
vodu je rybáfi nebo zemûdûlec, kter˘ chce osévat své pole ponechám vedle. Ale
farmáfi dostal pokutu 1000 dolarÛ za ilegální rybafiení od státního porybného, Ïe
rybafií, kdyÏ vodu ãerpal. To se stalo bûhem minulé povodnû, Ïe dostal tuto pokutu
od státního porybného, tak tento rok si farmáfi pfii opakující se povodni a pfiívalu
kapfiíkÛ na svÛj pozemek, koupil rybáfisk˘ lístek, aby se vyhnul vy‰‰í pokutû za
stejn˘ pfieãin, a ta pokuta za opakovan˘ pfieãin je dle zákona aÏ 100 000 dolarÛ.
Tedy rybáfi vyzbrojen˘ proti státnímu dohledu rybáfisk˘m povolením zaãal ãerpat
vodu ze svého pozemku, a tu se dozvûdûl, Ïe dle zákona musí lekající ryby pohfibít
do zemû, coÏ urãuje zákon k nakládání s rybou.
Nu fieknûte, není to dal‰í debilovina na kvadrát? Leã zpátky ke komárÛm: mÛj

tatínek, zlat˘ ãlovûk, komára neplácl, ale odfoukl; pravda Ostrava jako industriální
aglomerace komunistického âeskoslovenska zhubila exhalacemi kysliãníku sifiiãitého
i komáry a mÛj tatínek bzikání zarputilého komára ctil jako poslední plazení pfiírody.
KdyÏ rodiãe pfiijeli do Sudbury v 1987 a komáfii se na nás vrhali, mÛj tatínek pfied

pÛltuctem sudbursk˘ch krajanÛ, ktefií v podveãer sedûli na na‰í zahrádce a pojídali
hamburgery, okouzlil tím, Ïe velikého komára na své paÏí odfoukl se slovy - uÏ ses
napil a leÈ, potvÛrko! Úãastníci zafivali smíchem a maminka omluvnû fiekla, Ïe
tatínek odhání hmyz jemnû jako komunistické funkcionáfie...

Krajani fivali smíchem znova a Jindfiich, kterému právû usedl moskyt na krku,
komára zabil úderem dlanû a fiekl mému tatínkovi: „Karlíãku, tohle se musí dûlat s
komunistama.“ My v blíÏících se ontarijsk˘ch volbách nemusíme Liberály plácat;
staãí, kdyÏ je nebudeme volit a zvolíme konzervativní vládu v Ontariu.

RosÈa Firla - Sudbury
***

Mil˘ RosÈo,
neobávám se toho, Ïe by komáfii, ãi jin˘ hmyz, byl v Ontariu chránûn˘. Na to nemá vliv

provinãní vláda, ale celosvûtové úmluvy. Máme v‰ak zku‰enost z minulosti, kdy DDT mûlo
katastrofální následky na pfiírodu.
V roce 1962 vydala bioloÏka a spisovatelka Rachel Carsonová knihu Silent Spring (Mlãící

jaro). V ní uvedla, Ïe pfiítomnost DDT v Ïivoãi‰n˘ch tkáních a potravních fietûzcích byla
zji‰tûna i v lokalitách daleko vzdálen˘ch od míst jeho nasazení a Ïe se hromadí v tkáních
ÏivoãichÛ (bioakumulace). Patrnû nejprokazatelnûj‰í negativní vliv DDT na Ïivotní prostfiedí
byl zaznamenán u drav˘ch ptákÛ, ktefií tvofií vrchol potravní pyramidy. Hlodavci, kter˘mi
se tito dravci pfieváÏnû Ïiví, hromadí ve sv˘ch orgánech DDT z chemicky o‰etfien˘ch rostlin.
V orgánech predátora se pak koncentrace DDT opût nûkolikanásobnû zv˘‰í (bioakumulace).
V˘sledkem je nízká plodnost, zeslabení skofiápky vejce (coÏ vede k jeho puknutí je‰tû pfied
vylíhnutím), degenerovaná mláìata a postupné vymírání druhu.
V˘sledkem masového ohlasu knihy byl vznik obãanského ekologického hnutí, pfiijetí první

politiky USA v oblasti regulace pesticidÛ, vznik speciální federální agentury pro Ïivotní
prostfiedí (U.S. EPA) a také zákaz DDT v USA v roce 1972 (Wikipedia).
âili nikoliv levicoví debilové, ale vláda Spojen˘ch státÛ zde zcela rozumnû zakroãila. Jeden

z velk˘ch humanistÛ Albert Schweitzer mûl podobn˘ pfiístup jako tvÛj tatínek. Jeho postoj
se nedá vysvûtlit tím, Ïe by v rovníkové Africe nebyl dostatek hmyzu. JelikoÏ jeho IQ je
prokazatelnû jedno z nejvût‰ích v dûjinách, nepokládal bych ho za debila (IQ 80-90).
Pfied tím neÏ jsme se pfiestûhovali, tak jsme mûli rovnûÏ problém s m˘valy. SeÏrali nám

vût‰inou ve‰kerou úrodu vína a i na hru‰kách si pochutnávali. NepouÏívali jsme na nû lopaty,
ale vût‰inou vodní stfiíkaãky. Vinit levicovou vládu z jejich rozmnoÏení opût nepovaÏuji za
správné. M˘valové se Ïiví vût‰inou odpadky a je známou skuteãností, Ïe situace v této
oblasti v Torontu se nápadnû zhor‰ila díky stupidní amalgamaci, kterou proti vÛli obãanÛ
zavedla Harrisova konzervativní vláda. Proto narozdíl od tebe doporuãuji nevolit
konzervativce.
Jerome Klapka Jerome tvrdí ve Tfiech muÏích v ãlunu, Ïe mu pfiíbuzní doporuãovali, aby

se stal rybáfiem, lín˘ pr˘ je na to dost. Nikdy jsem nevlastnil rybáfisk˘ lístek, to neznamená,
Ïe bych se py‰nil pracovitostí, chci jen fiíci, Ïe mnû pravidla chytání ryb nejsou dostateãnû
jasná. Jenom mne pfiekvapilo, Ïe k záplavám do‰lo opakovanû a Ïe po druhé jiÏ byl na to
sedlák-rybáfi pfiipraven. Otázkou je, jestli se jednalo o ryby Ïivé ãi leklé. Pokud o Ïivé, pak
mûl mít rybáfisk˘ lístek, pokud o leklé, mûl je zakopat a nikoliv s nimi krmit tfieba prasata.
Nechci spekulovat, ale na‰li se i takoví kumpáni, ktefií chytali ryby dynamitem.
Chci-li b˘t advokátem ìábla nebo-li porybného, pak bych fiekl, Ïe sedlák mûl takto

pfiipravenou past na ryby a jak praví zku‰enost, s porybn˘m nemá cenu si zahrávat.
S pozdravem

Ale‰ Bfiezina
***

Líder opozície nesmie opustiÈ Rusko
Moskva-sita/sme-Je to prv˘krát v histórii postsovietskeho Ruska, keì z politick˘ch
dôvodov zakázali nejakej osobe cestovaÈ. Jeden z najväã‰ích kritikov Kremºa
povedal vo ‰tvrtok, Ïe na základe súdneho rozhodnutia nebude smieÈ opustiÈ
Rusko.
B˘val˘ minister Boris Nemcov povedal vo ‰tvrtok médiám v ·trasburgu, kde sa

zúãastÀuje na ºudskoprávnom stretnutí, Ïe sa dozvedel v stredu od svojho právnika,
Ïe po návrate do Ruska nebude smieÈ krajinou na ‰esÈ mesiacov opustiÈ.
Rozhodnutie vydali ruské orgány pre jeho kritické vyjadrenia o úzkom kruhu

premiéra Vladimíra Putina. “Je to prv˘krát v histórii postsovietskeho Ruska, keì z
politick˘ch dôvodov zakázali nejakej osobe cestovaÈ,” uviedol Nemcov pre rusk˘
ekonomick˘ denník Kommersant.
Nemcov to povedal, keì sa poslanci Európskeho parlamentu pripravovali na

hlasovanie o rezolúcii odsudzujúcej Rusko za rozhodnutie zakázaÈ stranu Parnas,
ktorej spolupredsedá Nemcov, a ktorá sa chcela v decembri zúãastniÈ na
nadchádzajúcich parlamentn˘ch voºbách v Rusku. Ruské súdne orgány v‰ak
tvrdia, Ïe tak˘ zákaz neexistuje.
Nemcovov advokát v‰ak trvá na tom, Ïe zákaz je skutoãn˘. “DrÏím toto rozhodnutie

v rukách, je na Àom známka, a jasne sa v Àom hovorí, Ïe Nemcov nesmie na ‰esÈ
mesiacov opustiÈ Rusko,” povedal Vadim Prochorov.
Nemcov si získal uznanie Západu za pretrvávajúcu kritiku Putina, no doma má len

marginálnu podporu.
Europarlament odsúdil postup rusk˘ch úradov
Európsky parlament dnes odsúdil rozhodnutie rusk˘ch úradov zamietnuÈ registráciu

opoziãnej Strany ºudovej slobody (Parnas). Europoslanci zároveÀ vyzvali ruské
úrady, aby zru‰ilo pravidlá, ktoré sú proti princípu slobodn˘ch volieb.
Re‰trikcie voãi opoziãnej liberálnej strane podºa europarlamentu poukazujú na

pokraãujúce prekáÏky pre politick˘ pluralizmus v Rusku.
Parlament v ·trasburgu tieÏ vyzval ruské úrady, aby umoÏnili prítomnosÈ volebn˘ch

pozorovateºov Organizácie pre bezpeãnosÈ a spoluprácu v Európe (OBSE) a Rady
Európy (RE). Vyjadril tieÏ obavy z návrhu zákona, ktor˘ by podºa poslancov umoÏnil
rusk˘m súdom ignorovaÈ niektoré rozhodnutia Európskeho súdu pre ºudské práva.
Ruská diplomacia v reakcii oznaãila rezolúciu EP za zasahovanie do vnútorn˘ch

záleÏitostí krajiny.
“Nie je pre mÀa novinkou, Ïe Európsky parlament sa opätovne pokú‰a tak˘mto

hrub˘m spôsobom zasahovaÈ do vnútornej legislatívy,” uviedol hovorca ruskej
diplomacie Alexander Luka‰eviã.

***
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ãervenou konstrukcí, kterou navrhl  architekt Jean
Nouvel. JestliÏe se vám mnoÏství obrazÛ z Prada honí
hlavou, je dobré vyãistit si mozek v nedaleké botanické

zahradû. ProtoÏe zaãínalo léto, tak jiÏ v‰e bylo odkvetlé
a jelikoÏ v Madridu je horko celkem suché, vyplatí se
nav‰tívit tropick˘ pavilon, abyste se vypotili. Z Muzea
královny Sofie pak vidíte nádraÏí Atocha. Odkud jezdí
rychlovlaky do skuteãné perly ·panûlska, do Toleda.

***

podává za studena. A v Toledu ji mûli dokonce ve
skleniãce jako limonádu.
KdyÏ jsme ‰li první veãer kolem katedrály, v‰imli jsme
si le‰ení, které bylo pfiedzvûstí veãerního koncertu.
NevydrÏeli jsme, ale druh˘ den nás pfiece jen touha po
kultufie pfiemohla. V obchodû jsme koupili bílé víno a
jelikoÏ kolem deváté hodiny bylo v‰e pfiipravené k
zahájení koncertu, posadili jsme se. V pÛl desáté se
zaãala prázdná místa zaplÀovat. Po dal‰í ãtvrt hodinû
nûkdo vyzkou‰el mikrofon. Nastala dal‰í pauza. âtvrt
hodiny po desáté se rozzáfiily televizní reflektory. Pokud
jsme pfiedpokládali, Ïe v‰e zaãne v slibovan˘ch deset
tfiicet, jak jsem vy‰pionoval od jednoho asistenta kamery,

Epi‰tola desátá: Toledská vla‰tovky
Marnû jsem hledal v Toledu stopy po Lionu
Feuchtwangerovi. A pfiesto jeho román z roku 1955 o
lásce kastilského krále Alfonsa VIII. a Ïidovské dívky
Ráchel vypráví více o historii a o vztahu kfiesÈanÛ, ÏidÛ
a muslimÛ. Pouze jeden prodavaã v obchodû se
suven˘ry o nûm nûco vûdûl. Toledo je hrdé na to, Ïe se
zde stfietávaly kultury, má krásnou katedrálu, fiadu
kostelÛ, hrad podobn˘ bratislavskému hradu. Opût zde
mÛÏeme spatfiit Goyovy obrazy i El Greca a van Dycka.
Jen synagogy a me‰ity jsou promûnûné na muzea.
Lidové pfiísloví praví, Ïe v‰echny cesty vedou do ¤íma.
V Toledu vedou do katedrály, která má rozmûry 140x130
metrÛ a je jednou z nejvût‰ích na svûtû. K tomu, abyste
mûli pocit, Ïe jste v tak velkém chrámu chybí v‰ak
prostor. Kostel je pfiehraÏen mnoÏstvím mfiíÏí, které
vám dovolují pouze nahlédnout do jednotliv˘ch lodí.

Pfiíjemn˘ pobyt vám mohou pokazit pouze komáfii od
fieky, s kter˘mi bojují tisíce vla‰tovek, které vám hvízdají
obrovskou rychlostí nad hlavou. Zdej‰í, a nejen zdej‰í,
pochoutkou je gazpacho, zeleninová polévka, která se

byli jsme na omylu. Nutno fiíci, Ïe nás nenechali ãekat
aÏ do jedenácti. Tango zaãlo ‰est minut pfied jedenáctou
a trvalo aÏ do pÛlnoci. Nebylo to v‰ak tango se zpûvem,
ale s tancem. Tfii páry pfied námi ve stínu katedrály
pfiedvádûly pohyby a my jsme se je po dobu celé hodiny
snaÏily zachytit, podobnû jako v‰ichni ostatní v hledi‰ti,
digitálními fotoaparáty. Nevím, jestli se nûkomu nûjaká
fotka podafiila, ale záÏitek pfii focení se rovná samotnému
umûleckému záÏitku.

***

rozdílnou krajinou. Není tak vyprahlá a máte pocit, Ïe
neustále stoupáte vzhÛru. A jak stoupáte vzhÛru, zvy‰ují
se i ceny. Zatímco v Toledu byly ceny podobné jako v
Madridu a nûkdy i niÏ‰í, v Ávile je dráÏ.

Epi‰tola jedenáctá:
Ávilská a Segovijská - ‰panûl‰tí ãápi

Cesta z Toleda do Avily by nemusela vést pfies Madrid,
ale aÈ dûláte, co dûláte, nakonec se Madridu nevyhnete.
Z Toleda se dostanete opût za pÛlhodiny do Madridu na
Atochu. Problém je, Ïe Madrid má nûkolik nádraÏí,
podobnû jako Budape‰È ãi VídeÀ, a nejsou zrovna
vedle sebe jako v Praze Hlavní nádraÏí a Masarykovo.
Nikdo vám není schopn˘ fiíci, jak dlouho to trvá z
jednoho nádraÏí, v tomto pfiípadû z Atochy, na druhé,
které se jmenuje Chamartin. Faktem je, Ïe vlak mezi
nimi jezdí kaÏd˘ch pût minut. Vlak do Ávily jede zcela

Hlavní atrakcí jsou, kromû katedrály, zdej‰í hradby.
PrÛvodce slibuje nezapomenuteln˘ záÏitek pfii noãních
procházkách po nich. Po horkém dni jsme se na
procházku po nich tû‰ili. JenÏe jsme se nedoãkali.
Noãní procházky po hradbách zaãínaly aÏ o t˘den
pozdûji.
¤ekli jsme si, Ïe alespoÀ hradby nav‰tívíme ráno pfii
v˘chodu slunce. V deset hodin v‰ak zÛstaly hradby
zavfiené, tak jsme ‰li k dal‰í bránû, ale ani ta se
neotevfiela. Pouze jsme tam objevili mal˘m písmem
nápis. Hradby jsou v pondûlí zavfiené.
Inu, co mÛÏe‰ udûlat dnes, neodkládej na zítfiek. A také
jsme pochopili, proã je jedno z nejfrekventovanûj‰ích
slov ve ‰panûl‰tinû maÀana.

JiÏ cestou do Ávily jsme spatfiili nejedno ãapí hnízdo, ba
i Ïivého, metr vysokého ãápa bílého. Pohled na desítky
hnízd v Ávile, z toho nejménû ãtyfii pfiímo na místní
katedrále, byl skuteãnû záÏitkem, kter˘ nás provázel i
pfii cestû autobusem do Segovie. JenÏe to nebylo v‰e.
V Segovii bylo ãapích hnízd asi dvakrát tolik. Obãas v
podveãer nûkter˘ z nich vzlétl a jako Boeing proletûl po
obloze.
Odborná literatura fiíká, Ïe ãápi Ïijí v baÏinách. BaÏiny
jsme nepozorovali, ale nedaleko byl slavn˘ akvadukt z
prvého nebo druhého století. V dobû náv‰tûvy jsme
netu‰ili, Ïe akvadukt prakticky slouÏil aÏ do konce
dvacátého století a Ïe potfiebuje po ãtyfiech stech let
opût rekonstrukci. Naposledy rekonstrukci totiÏ udûlala
Isabela Kastilská v 16. století.
Ráno jsme se museli vrátit do Prahy. Ze Segovie,
podobnû jako z Toleda, jezdí rychlovlak do Madridu.
Cesta trvá 29 minut. KdyÏ jsme fiidiãi taxíku fiekli, Ïe
chceme na nádraÏí, zeptal se na které. Udivilo nás to,
ale fiekli jsme, Ïe na ten rychl˘ vlak, nikoliv na ten, kter˘
jede dvû hodiny. Odvezl nás asi deset kilometrÛ za
mûsto a vlak jel opût na Chamartin, takÏe dohromady
to bylo jen o pár minut ménû. Za to se jelo celou cestu
tunelem. Kdybychom cestu absolvovali opût, asi bychom
zvolili lokálku.

Epilog - toront‰tí kardinálové
Ale to jiÏ je jiná historie. Za dobu na‰eho putování se u
nás v Torontû uhnízdili, vyvedli mladé a odletûli
kardinálové. Marnû jsem pátral po jejich ãeském názvu.
Nûkde to pfiekládají jako ãervenka, ve Wikipedii je
oznaãován jako severoamerick˘ kardinál ãerven˘.
Doufám, Ïe se bûhem léta vrátí.

Ale‰ Bfiezina - Toronto; Foto: Maria Gabánková
***—-

Španělské epištoly
Pokračování ze str. 1

Muzeum královny Sofie vypadá jako

sportovní hala

Katedrála v hlavním městě byla

dokončena v roce 1993

Flamengo v Madridu…

…nebo vášnivé tango v Toledu

Bratislava? Ne, Toledo…

Uvítání v Segovii

V této zemi je víc čápů než žab
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TEL.: (416) 535-8063
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Podle dobové kresby
6. ãervence 2011 uplynulo 596 let od upálení Mistra Jana Husa

Economy

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

do ztrát - ãeské poboãky jsou ale v neustálém zisku, kter˘ posílají od poãátku krize
matefisk˘m spoleãnostem do zahraniãí. âe‰i tak mj. pokr˘vají ztráty zpÛsobené jinde a
jin˘mi. Státní zamûstnanci se tûÏko smífií s tím, Ïe oni budou platit za podvody v
nejbohat‰ím podnikatelském oboru.
Stát má dluhy Ano - otázka proã je má, je na knihu. ¤eknûme si poctivû, Ïe tu jsou dvû

hlavní pfiíãiny - rozkradení, v lep‰ím pfiípadû témûfi rozdávání stamiliardového majetku za
vlády pravice. A neúsporné hospodafiení.
Neúsporné hospodafiení i za vlády levice v dobách, kdy jsme mohli ‰etfiit na zlé ãasy.

Pfiípadnû sanování ‰kod po minul˘ch vládách a pokraãování ve “zlodûjnách” u vefiejn˘ch
zakázek. ·kolníci z Uherského Hradi‰tû stûÏí pochopí, proã politici, ktefií figurovali u
rozkrádání majetku a pfiíjmÛ státu, teì chtûjí náhradu ‰kody po nich. Jejich názor má
nepominutelnou logiku.

Stát musí ‰etfiit
Ano - s tím se ztotoÏní kaÏd˘, vûfiím Ïe vãetnû stávkujících, ale s dÛrazn˘m dovûtkem -

uÏiteãní a pracující lidé by mûli b˘t o peníze obíraní aÏ na posledním místû. Utrácení státu
a vefiejn˘ch institucí za nesmyslné, pfiedraÏené projekty ãi nesmysly je bezpfiíkladné.
PfiíkladÛ bychom na‰li tisíce a v fiádu stovek miliard v rámci posledních dvou desítek let.
Jen z posledních dnÛ si vzpomeÀme na nûkolik perliãek: - Nemocniãní nákupy

nepouÏiteln˘ch teplomûrÛ, které mají odchylku aÏ 2 stupnû po pûti tisících Kã, (zatímco
nejpfiesnûj‰í papírov˘ je za pûtikaãku) - Zápalné ‰ÀÛry s dvouletou expirací nakoupené v
mnoÏství na 225 let za 40 mil korun.
- Zpráva NKÚ: Nejménû polovina z kaÏdoroãní státní dotace ve v˘‰i 50 miliard se na

silnicích a dálnicích utrácí za stavby, které jednak b˘vají pfiedraÏené a jednak nemají
Ïádn˘ ekonomick˘ efekt.
Stát je ve fázi, kdy jeho “schopnost rozumnû nakupovat se zmûnila ve schopnost utrácet

peníze”. Ekonom a ãlen národní ekonomické rady vlády Pavel Kohout pro Hospodáfiské
noviny prohlásil: “Pokud by se zakázky (vefiejné) lépe vypisovaly a organizovaly, u‰etfiené
peníze by smazaly vût‰inu schodku státního rozpoãtu.” Kdo je za vypisování a pravidla
vefiejn˘ch zakázek odpovûdn˘ - stávkující zamûstnanci? Státní rozpoãet neprojedli
dÛchodci. Z v˘‰e uvedeného si troufnu odvodit je‰tû jeden poznatek - dluh není tak velk˘
proto, Ïe by ho projedli dÛchodci, nezamûstnaní nebo matky s dûtmi. Je velk˘ proto, Ïe
co ‰lo, to se nesmyslnû utrácelo a rozkrádalo.
Pokud jde o dávky tûm, kdo nepracují, pfiestoÏe by mohli, dávala je dlouhá léta svornû

pravice i levice. Ani tu nenesou odpovûdnost zdravotní sestry s hasiãi. Nejsou to sociální
dávky, které ruinují stát. Jsou to miliardy na konsolidaci bank nebo ztrátov˘ch Ïelezáren.
Je to vefiejná podpora mnoh˘ch “velkopodnikatelÛ”. Nejvût‰í “sociální dávky” dostávají
bohatí podnikatelé formou dotací a mÛÏeme fiíct, Ïe ãím bohat‰í, tím více dokáÏí na
nejrÛznûj‰í nesmyslné “EU projekty” ukousnout. Tváfiíme se, Ïe dnes jde ponejvíc o
evropské peníze - ale to je pfiece nesmysl - jde o na‰e peníze, které jsme do EU poslali
a vrací se zpût zvût‰iny jen vyvolen˘m.
NedÛvûryhodní spofiílci Ministr dopravy Bárta nebo Sa‰a Vondra na obranû se od

nástupu do funkce pustili do auditÛ a chapadla chobotnic identifikují a fieÏou. Oba také
vyhazují, kaÏdého, kdo je jen podezfiel˘ z korupce nebo mrhání vefiejn˘mi penûzi. BohuÏel
k získání dÛvûry ve vládní ‰krty to nestaãí. Na garanta úspor se pasoval Miroslav Kalousek
ovûnãen˘ skandály z pfiedraÏen˘ch nákupÛ na ministerstvu obrany. Ten politik, kter˘ léta
spolu vedl i vedl KDU - âSL odpovûdnou za ministerstva, kde se rozkrádalo nejviditelnûji
- tedy na obranû a dopravû. Ten ministr, kter˘ dnes pfiijímá úfiedníky vyhozené pro
podezfiení z korupce z jin˘ch ministerstev.
Nepopularita pana ministra není daná tím, Ïe chce ‰etfiit. To je jen zboÏné pfiání. Je daná

tím, Ïe lidé mají pocit, Ïe vodu káÏe ten, kdo pfies desítku let pil víno. A nemám na mysli
alkohol. V tomto ohledu mÛÏe b˘t naopak pan Kalousek pro nûkteré lidsky sympatick˘.
“Plo‰nû ‰krtat umí i cviãená opice” Problém v popularitû úspor je dan˘ také plo‰n˘mi a

nepromy‰len˘mi ‰krty - viditelná je snaha bezhlavû uspofiit, ber kde ber. KdyÏ se spofií v
moderní firmû, tak ‰éf nemÛÏe dát pfiíkaz uspofite na v‰em a v‰ude tolik a tolik, bez ohledu,
co se stane. První na fiadû je anal˘za, audity stávajícího stavu, s rozborem následkÛ
budoucích úspor. Úspory nesmí ohrozit efektivitu firmy, ale naopak ji posílit. Ve svûtû i u
nás jsou analytické firmy zamûfiené na audity efektivity v komerãních i státních firmách.
Pracují “zdarma” - za odmûnu si berou procenta z uspofien˘ch penûz. Uspofií aÏ 25 procent
v˘dajÛ - pfii zachování stávajících v˘konÛ. Proã stát - tedy ministerstva a státní orgány
takové firmy neosloví a nezadají jim studie, kde a za co u‰etfiit? Náklady by byly nulové,
finanãní efekt zaruãen˘. O pl˘tvání uÏ máme kuriózní svûdectví z ministerstva dopravy,
kde desetitisíce mûsíãnû stálo jen zalévání kvûtin. Jako kdyby úfiedník nemûl uÏ sílu zalít
kytku na svém oknû. Nesmysln˘ch ãinností státu bychom na‰li opût tisíce. Je tfieba je
pojmenovat a skoncovat s nimi.

DÛleÏité jsou i pfiíjmy
Moderní stát nejradûji vybírá peníze formou daní. SvÛj majetek ov‰em prodává ãi

pronajímá obvykle za nízkou a netrÏní cenu. Myslím, Ïe bychom na‰li ov‰em stovky
nemovitostí ãi pozemkÛ, které stát dokonce nechává ladem a je‰tû platí za jejich údrÏbu.
A teì nefiíkám prodejme ten majetek - naopak - najdûme nájemce, ktefií majetek zvelebí
a budou je‰tû platit.
Jak je moÏné, Ïe ‰éfové státních ãi polostátních firem berou miliony roãnû? V ãem jsou

tak v˘jimeãní, kdyÏ vût‰inou úfiadují v témûfi monopolních firmách? Proã stát nehledí na
zv˘‰ení ziskovosti tûchto firem a tyto zisky nevybírá? A nedûlám si legraci, stát neãerpá
zisky ze státních firem (napfi. Budvar). Je ‰ílené, Ïe stát dodnes nedaní sázky. Sázkové
firmy sice mají odevzdávat procenta na vefiejnoprávní úãely, ale víme, jak to v praxi
vypadá. Peníze se pfielévají od party k partû. Bezesporu by bylo fajn, kdyby stát umûl
vybrat peníze - ale vidíme, Ïe napfiíklad hejtman Palas vládne aÏ stomilionov˘m majetkem,
kter˘ neumí vysvûtlit, a na kter˘ si legálnû nikdy vydûlat nemohl a s finanãní policií to ani
nehne.
Zdanûní nelegálnû nabytého majetku je celosvûtovû osvûdãená a praktikovaná vûc -

proã to samé nefunguje u nás, není záhada - zapadá to do v˘‰e uveden˘ch faktÛ.
Jako pravicov˘ ãlovûk také zastávám názor, Ïe za své dluhy odpovídám já, ne druzí, a

mûl bych je platit ze svého. Vláda ale dnes uvalila plo‰nou pokutu lidem, ktefií v drtivé ãásti
za schodky rozpoãtu nemohou. Stát pravda by nemûl utrácet víc neÏ má. Na stranu druhou
by ‰krty mûly zaãínat od v˘dajÛ, které jsou nejvíce zbyteãné. Objevit takov˘ pfiípad, rovná
se zatím malému zázraku.
·etfiit se musí. Pokud ale vláda chce, aby se lidé obûtovali za zlodûjny druh˘ch, mûla by

je o peníze Ïádat ménû arogantnû. Mûla by padnout na kolena a o peníze své obãany s
pokorou prosit.

Tomio Okamura-podnikatel
***

Stávka
Se stávkou zamûstnancÛ nûkdo souhlasí nûkdo nesouhlasí, kaÏd˘ z nás by se mûl ov‰em
zamyslet nad prav˘m dÛvodem stávky. Tím rozhodnû není jen protest proti sniÏování
platÛ. Hlavní dÛvod pfiece je, Ïe stávkující nevidí rozumné dÛvody pro jejich sniÏování.
Argumenty a fakta, která zazní níÏeji, nejsou nová, ani objevná. Jen se zdá, Ïe hlavnû

na vládû, se nad nimi nechce nikdo zam˘‰let.
Je krize....

Ano - ale, kter˘ z úfiedníkÛ, lékafiÛ nebo policistÛ ji zavinil? Celosvûtovou krizi rozpoutaly
chamtivé a nepoctivé finanãní ústavy a ratingové firmy.
Do nepoctiv˘ch praktik byli namoãeni svûtoví finanãní hráãi, nûktefií i s poboãkami ãi

pÛsobností v âeské republice. V rámci krize se mnohé banky po celém svûtû dostávaly
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Točený Pilsner Urquel a Czechvar

v západním Torontu!

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

V nedûli, v pondûlí a ve stfiedu mÛÏete mít populární kfiidélka!
Dvacet toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv

Velká obrazovka, na které mÛÏete sledovat pfiímé fotbalové
 i hokejové pfienosy!

Na va‰i náv‰tûvu
na 781 Annette St. (kfiiÏovatka Jane St.) v Torontu

se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882

âeská a slovenská televize
na internetu!

Nejlep‰í mûsto svûta
Ano, kapitán Vancouver jej vybral pûknû. Obklopené horami a oceánem. V jistou dobu
dopoledne moÏno nad mûstem lyÏovat, odpoledne se projíÏdût na plachetnici, ti otuÏilej‰í
plavat v Pacifiku. Ale o tom uÏ jsem, myslím,  kdysi psal.
Není tu celkem nouze o koncerty klasické hudby, o jazz, navíc kaÏd˘ rok se tu konají
Mezinárodní festivaly filmové a jazzové. Je zde nejvlídnûj‰í poãasí z celé Kanady. Oãekávané
zemûtfiesení se dosud, bohudík, nedostavilo, nejsou tu záplavy, tornáda, mohutné snûhové
boufie.
Nûco docela pohledn˘ch mrakodrapÛ se tu vzpíná k obloze, ‰edavé mraãny, stejnû jako
modré bez poskvrny.
To ale není v‰e. Starostou je aÏ neuvûfiitelnû arogantní hezoun. Mnozí místní Ïurnalisté,
stejnû jako MP, povût‰inou neodpovídají ãtenáfiÛm a voliãÛm, aã ve známost dávají své
emailové adresy. Inu, podobnû tomu mÛÏe b˘t i jinde. Ale ...
Pfied loÀskou olympiádou mûsto zdobil slogan On the Podium a v˘hradnû kanadská vlajková
v˘zdoba, jakoby se jednalo o zcela národní událost, ne Olympiádu. Dodnes nebyl pfiedloÏen
detailní v˘sledek finanãní.
Pfied NHL play-offs, nová premiérka, podobnû jako stovky obyãejn˘ch, ale i postavením
v˘znaãnûj‰ích osob, odûna do modrého trikotu Vancouver Canucks a s hokejkou v ruce
prohlásila, Ïe Stanley Cup rozhodnû skonãí v  tomto mûstû. Ulice se po tu dobu zamodraly
a zaplnily Sediny, Luongy, Keslery. Páprdové v pokroãilém vûku zmalovaní jako Afriãané,
vztyãují prsty. Heslo We Are Number One jako uÏ nejednou, pfiedbíhá události. A po finále
... ani Number One, ani Ïádné jiné ãíslo. Ostuda, hnus.
KdyÏ jsem na obrazovce vidûl ulice v centru mûsta natfiískané davem v dresech muÏstva
sledujících snad na  kilometr vzdálenou velikou obrazovku, fiíkal jsem si, jak to asi dopadne,
jestli pohár bude putovat do Bostonu. A vlastnû i kdyÏ jej získají na‰i borci.
Zde je v˘sledek: demolice, policejní i jiná auta v plamenech, pfies stovku zranûn˘ch, mnoho
váÏnû, jeden kandidát na poslední vydechnutí.
Je cosi podivného v tomto mûstû, jeho obyvatelstvu, v jeho mentalitû. Sportovní duch se
pfiece neprojevuje oblekem dresu oblíbeného klubu. Ale ocenûním umu i soupefiova.
Nemohlo dopadnout zápolení o pohár spravedlivûji: poãet nastfiílen˘ch branek v onûch
sedmi zápasech 23:8 pro Boston! To je ov‰em mnoho k pochopení pro ty prázdné hlavy fiádící
v srdci mûsta.
Îe v˘trÏníkÛ bylo z tûch pr˘ asi 120,000 v ulicích dowtownu zápasy sledujících malá ãást,
pramálo dopad události omlouvá. Navzdory vífie a domnûnce policie, Ïe se situace z roku
1994 nebude opakovat, v‰e bylo je‰tû mnohem hor‰í. (Detaily v hojnosti pfiiná‰í tisk a to i
ãesk˘).
Pokud se na fotbalovém stadionu v Evropû stane nûco podobného, vancouversk˘ fanda se
usmívá a diví, snad. A teì kalamita krajní nechutnosti pfiímo v srdci mûsta!
Profi hokejisté hrají pro zábavu a pro peníze. Kolik z vancouversk˘ch borcÛ bude pfií‰tí rok
oblékat dres jiného klubu? A moÏná, Ïe nûkter˘ z Bruins bude zlákán nabídkou vlastníkÛ
Canucks. K ãemu pak to zbûsilé fandovství? A co zbude po celé té ‰arádû, zaplavující mnoho
stránek tisku v prÛbûhu play-offs v podstatû jalov˘mi komentáfii, neÏ ‰koda zpÛsobená na
zdraví nûkter˘ch a majetku jin˘ch? Je dÛvodn˘ ten neuvûfiiteln˘ v˘znam, kter˘ se této pûkné
a nároãné hfie, které jsem se v dávn˘ch ãasech pár let dost vûnoval,  pfiikládá? Na to snad
ani nemusím odpovídat.
A zanícenci, ktefií si pfiedplatí celou sezónu zápasÛ Vancouver Canucks, budou pfiipravovat
podobné rodeo v mûstû v pfiípadû, Ïe jejich oblíbenci po roce opût se ocitnou ve finále.
Jako uÏ nejednou, bohuÏel, musel jsem si pfiipomenout ono známé Werichovo: Kde je blb,
tam je nebezpeãno ...

 Vladimír Cícha -Vancouver
Psáno den po finále SC

***
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Stfiíbrná medaile Jana Masaryka
pro podnikatele Olgu Turokovou,

Richarda ·tilichu a Pavola DÏaãka
„Pravda zvítûzí, ale dá to fu‰ku“ je nejznámûj‰í v˘rok
jednoho z nejlep‰ích politikÛ, kterého kdy âeská republika
mûla. Pochází zfiejmû od Karla âapka, ale byl s oblibou
citován i Janem Masarykem. Jeho poctivost, neústupnost a
nepodplatitelnost ho stála Ïivot, i kdyÏ teorie o jeho smrti se
rÛzní. Lidé z Masarykova okolí se vût‰inou kloní k sebevraÏdû,
neboÈ o tomto zpÛsobu ukonãení Ïivota Masaryk v posledních
dnech ãasto hovofiil. „Jeden den euforicky plánoval útûk na
Západ a druh˘ den jako jediné v˘chodisko vidûl smrt,“
vzpomínal jeho tajemník Antonín Sum.
Naopak dosud poslední vy‰etfiování Úfiadu dokumentace a

vy‰etfiování zloãinÛ komunismu (ÚDV) z let 2001 aÏ 2003
uãinilo závûr, Ïe Masaryk byl zavraÏdûn, pachatele se ale
nepodafiilo zjistit. Pfii tomto ‰etfiení ãeská strana mj. poÏádala
moskevskou prokuraturu o v˘slech nûkdej‰í plukovnice
sovûtské tajné sluÏby Jelizavety Par‰inové, která v letech
1945 aÏ 1953 pÛsobila v âeskoslovensku a pozdûji tvrdila,
Ïe zná identitu Masarykov˘ch vrahÛ. V dobû Ïádosti ale uÏ
Par‰inová neÏila. (Zdroj âT 24)
Na internetu jsem se snaÏil vyhledat kritéria pro udûlení

stfiíbrné medaile Jana Masaryka. Dozvûdûl jsem se, Ïe medaile
je udûlována za ‰ífiení dobrého jména âeské republiky v
zahraniãí a dostali ji napfiíklad na‰i v˘znamní krajané a
vojáci v zahraniãních misích...
Nevím tedy, jak pan konzul, kter˘ medaile udûlil zjistil, Ïe

trojice slovensk˘ch kulturních podnikatelÛ ‰ífií dobré jméno
âeské republiky. Nikde a nikdy jsem si toho nev‰imnul, s
v˘jimkou jejich spolupráce na koncertu ãeského umûlce
Karla Gotta a série koncertÛ Lenky Filipové. Vût‰inou jejich
akce byly vesmûs slovenské a na plakátech jejich slovensk˘ch
akcí jsem vidûl pouze jména ãesk˘ch firem, které jejich akce
sponzorovaly. Nevzpomínám si na jednu jejich akci, která by

‰ífiila dobré jméno âeské republiky nebo Slovenska.
Nemyslím si, Ïe na komunitu orientovaná a v Kanadû témûfi
nesledovaná volba âesko-Slovenské Miss Canada-USA to
zachrání. V‰echny jejich akce byly finanãnû motivované, a
hlavnû byly jenom o nich sam˘ch a nikoliv na ‰ífiení dobrého
jména âeské republiky nebo Slovenska.
A tak jsem se zeptal nûkolika lidí na âeském a Slovenském

dnu, kde a jak ‰ífiili tito sloven‰tí kulturní podnikatele dobré
jméno âeské republiky a co mi uteklo. Nikdo z dotázan˘ch
mi nemohl dát uspokojivou odpovûì a vût‰inu reakcí na tuto
otázku by asi ani nebylo vhodné publikovat. Tedy jsem
daleko klidnûj‰í, protoÏe jsem zjistil, Ïe Ïádnou akci takového
v˘znamu jsem nevynechal a tak mi zbylo jen pár otázek:
1. Za jaké reálné zásluhy diplomatick˘ zástupce âeské

republiky daroval medaile tûmto podnikatelÛm?
2. Zmûnila se kritéria pro udûlování tûchto medailí?
3. Proã slovenská podnikatelská komunita, která je daleko

vût‰í neÏ ãeská, finanãnû nepodporuje jejich akce?
4. Jak hluboko devalvovala hodnota stfiíbrné medaile Jana

Masaryka (pfiestoÏe její stfiíbrn˘ obsah na svûtov˘ch trzích
stoupá)?
Nakonec mi napadlo, Ïe to mÛÏe b˘t jinak a medaile je

ãokoládová... Ale i tak, pro velkou vût‰inu ãeské a slovenské
komunity je tahle ãokoláda na trávení pfiíli‰ hofiká.
Doufám, Ïe se mi podafií dostat odpovûì na tyto otázky díky

vám, ãtenáfiÛm, a proto uvefiejÀuji svoji e-mailovou adresu,
na kterou mi mÛÏete poslat va‰e pfiipomínky. Pokud mÛÏe
nûkdo objasnit, jak jinak by mûla na‰e komunita vnímat tyto
skuteãnosti, rád zmûním názor.
S úctou

Láìo Soudek
(atelierone@yahoo.ca)

***—-

Dûtské názory na lásku
Nûkolik profesionálÛ se na tuto otázku zeptalo skupiny dûtí
star˘ch mezi ãtyfimi a osmi lety. Jejich odpovûdi byly mnohem
‰ir‰í a hlub‰í, neÏ si kdo dovedl pfiedstavit:
Od té doby, co moje babiãka onemocnûla artrózou, nemÛÏe
se uÏ ohnout a namalovat nehty na nohou. Tak to za ní teì
pokaÏdé dûlá mÛj dûdeãek, i kdyÏ sám má artrózu v rukách.
To je podle mû láska.

 Rebecca, 8 let
KdyÏ vás má nûkdo rád, vyslovuje va‰e jméno tak trochu
jinak. A tak prostû víte, Ïe va‰e jméno je v jejich ústech v
bezpeãí.

 Billy, 4 roky
Láska je, kdyÏ si na sebe dívka nastfiíká parfém a kluk pouÏije
vodu po holení a pak si spolu vyrazí ven a jeden druhého
oãuchávají.

 Karl, 5 let
Láska je, kdyÏ jdete na jídlo do restaurace a dáte nûkomu
vût‰inu sv˘ch hranolkÛ a nechcete na oplátku Ïádné z jeho
porce.

 Chrissy, 6 let
Láska je to, co vás nutí se smát i kdyÏ jste unavení.

 Terri, 4 roky
Láska je, kdyÏ maminka udûlá kávu pro tatínka a usrkne, aby
se pfiesvûdãila, Ïe dobfie chutná.

 Danny, 7 let
Láska je, kdyÏ se s nûk˘m stále pusinkujete. A aÏ pusinkování
pfiestane bavit, tak pofiád chcete b˘t spolu a víc spolu mluvit.
Moje maminka s tatínkem jsou takoví.

 Billy, 7 let
Láska je to, co je s tebou v pokoji na tvé narozeniny, kdyÏ
pfiestane‰ otvírat dárky a zaposlouchá‰ se.

Bobby, 7 let
KdyÏ se chcete nauãit nûkoho lépe milovat, mûli byste zaãít
u kamaráda, kterého nenávidíte.

 Nikka, 6 let
Láska je, kdyÏ fieknete klukovi, Ïe se vám líbí jeho triãko a
on ho pak nosí kaÏd˘ den.

 Noelle, 7 let
Láska je, jako kdyÏ jsou malá stará paní a mal˘ star˘ pán stále
pfiátelé, i pfies to, Ïe se uÏ tak dobfie znají.

 Tommy, 6 let
KdyÏ jsem hrála na koncertû na piáno, byla jsem na pódiu a
hroznû  jsem se bála. Podívala jsem se na v‰echny ty lidi, co
mû pozorovali a zahlédla jsem mého tatínka, jak na mû mává
a usmívá se. Byl jedin˘, kdo to dûlal. Pak uÏ jsem se vÛbec
nebála.

 Cindy, 8 let
Láska je, kdyÏ maminka dá tatínkovi nejlep‰í kousek kufiete.

Elaine, 5 let
Láska je, kdyÏ mamka vidí taÈku celého smradlavého a
upoceného, ale i tak o nûm fiíká, Ïe je vût‰í fe‰ák neÏ Robert
Redford.

Chris, 7 let
Láska je, kdyÏ vám va‰e ‰tûnû olíÏe cel˘ obliãej i pfies to,Ïe
jste ho nechali doma samotné cel˘ den.

Mary Ann, 4 roky
KdyÏ nûkoho milujete, tak se va‰e fiasy h˘bou nahoru a dolu
a odlétávají z nich malé hvûzdiãky.

Karen, 7 let
A na závûr: Autor a lektor Leo Buscaglia jednou mluvil o
soutûÏi, kde mûl dûlat porotce. Cílem soutûÏe bylo najít
nejstarostlivûj‰í dítû. Vítûzem se stal ãtyfilet˘ chlapec.
Sousedovi od vedle zrovna nedávno zemfiela Ïena. KdyÏ
chlapeãek vidûl muÏe plakat, vplíÏil se na jeho dvorek, vlezl
mu na klín a jen tak tam zÛstal sedût. KdyÏ se matka zeptala,
co sousedovi fiekl, chlapec odpovûdûl:  “Nic, jen jsem mu
pomohl breãet.”
Buìte dûtmi cel˘ Ïivot, nestyìte se za své city!!!

e-mail
***
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Kometa Petry zaãala vzlétat k nebi, kdyÏ jí bylo sedmnáct. To uÏ se ale
pfiipravovala v nejbohat‰ím ãeském tenisovém klubu, pardon vlastnû moravském,
TK Prostûjov. A za její kariérou stál nejvlivnûj‰í marketingov˘ boss souãasného
ãeského sportu Miroslav âerno‰ek, ov‰em také pfiední trenér David Kotyza. KdyÏ
loni Kvitová pfiicestovala do Wimbledonu, figurovala na 62. místû svûtového
Ïenského Ïebfiíãku a na travnat˘ch povr‰ích, na nichÏ se nejslavnûj‰í svûtov˘
turnaj hraje uÏ od roku 1877, do té doby nevyhrála jedin˘ zápas! Neuvûfiitelnû se
v‰ak probila aÏ do semifinále, kde teprve na‰la pfiemoÏitelku v podobû pozdûj‰í
vítûzky Ameriãanky Sereny Williamsové. Bûhem leto‰ního roku slavila vítûzství ve
tfiech turnajích (Brisbane, halov˘ v PafiíÏi a Madrid) a neztratila se ani na dvou
grandslamov˘ch, kdyÏ v Melbourne na Australian Open postoupila do ãtvrtfinále
a v PafiíÏi na French Open do ãtvrtého kola. Tam v‰ak prohrála uÏ témûfi vyhrané
stfietnutí s âíÀankou Li Na, v nûm vedla ve tfietím setu 3:1 a soupefice na
antukov˘ch dvorcích Rolanda Garrose nakonec patfiilo celkové prvenství.

Raketa kosmické rychlosti
TfiebaÏe do leto‰ního Wimbledonu vstupovala Petra Kvitová uÏ v roli osmé

svûtové hráãky, po v˘hfie v prvním kole nad Ameriãankou Glatchovou 6:2, 6:2,
je‰tû tvrdila: “Ani bych si neodváÏila fiíct, Ïe se znovu dostanu do semifinále.
Musím si opût zvykat na trávu, na jiné odskoky míãÛ a zamûfioval se na ãopy z
bekhendu.” To ale uÏ tenisová raketa v ruce Kvitové spou‰tí kosmickou rychlost
a protihráãky mohou poãítat jen sporadicky získané gamy. Britské hráãce
Keothavongové  dává v˘prask 6:2, 6:1, Italce Vinciové 6:3, 6:3 a Belgiãance
Wickmayerové 6:0, 6:2. A pfiiznává se: “Sama se divím, jak mi to jde a jak rychlé
zápasy to jsou.” Ov‰em i ke svému zranûní: “Mám problém se svalem na stehnû
pravé nohy. Doktofii zjistili, Ïe jde o malou trhlinu. Dvakrát dennû chodím na
o‰etfiení. Dneska jsem si vzala prá‰ky, jenÏe ke konci utkání jsem to uÏ stejnû
cítila...”
O to vût‰í obdiv Kvitové patfií za její dal‰í velkolepou jízdu wimbledonsk˘m rájem.

Pfiedev‰ím skvûle servíruju. VyuÏívá rÛzné druhy podání a skuteãnost, Ïe hraje
levou rukou, na soupefiky mimofiádnû platí. âasto boduje maximálnû tvrd˘m
forhendem a nebo si jím vytváfií tlak k pfiechodu na síÈ, kde zakonãuje excelentními
voleji. Tak, jak ji to odmaliãka uãil táta. Ov‰em souãásti jejího drtivého arsenálu je
i bekhendov˘ ãop, kter˘ speciálnû na trávû má mimofiádnou úãinnost. Men‰í
zápletka pfiichází aÏ ve ãtvrtfinále s Bulharkou Pironkovou, loni také neãekanou
semifinalistkou Wimbledonu. Ve druhém setu vede 4:2 a pak v jeho tie-breaku
dokonce 4:1, ale bulharské tenistce se oba nepfiíznivé stavy dafií zvrátit v její
prospûch. A pozdûji Petra vysvûtluje: “Najednou jsem ztuhla a v‰echno to pro mû
bylo tûÏ‰í. Jako by v mojí hlavû stále leÏela situace z pafiíÏského zápasu proti Li
Na...” Ale rozhodující se opût zvládá a v˘sledkem 6:3, 6:7 (5:7), 6:2 uÏ kopíruje svÛj
loÀsk˘ wimbledonsk˘ záznam.

Dvû umlãené sirény
edy zatím. V semifinále proti Kvitové stojí Bûloruska Azarenková. A je to zajímav˘

pohled. Proti sobû dvû blond˘nky s vlasy svázan˘mi do copánkÛ a v nich bílé
ãelenky. Navíc obû pfiibliÏnû stejnû vysoké. Petra se sv˘mi 183 centimenty pouze
o tfii centimetry vy‰‰í neÏ Victoria. A obû hrají bekhend obouruã. Rozdíl je jen v tom,
Ïe Azarenková je pravaãka. A také je o ní známo, Ïe skoro pfii kaÏdém úderu kvílí
jako siréna, Je v‰ak neuvûfiitelné, Ïe i tentokrát drÏí otûÏe iniciativy i úspû‰nosti
s v˘jimkou druhého setu ãeská reprezentantka. A v˘hra 6:1, 3:6, 6:2 ji katapultuje
do finále s Ruskou ·arapovovou, pfied kter˘m tvrdí: “Stále hraju pod prá‰kami.
Maria je mnohem zku‰enûj‰í neÏ já, vÏdyÈ Wimbledon vyhrála uÏ pfied sedmi lety.
Ale já do toho nepÛjdu s tím, Ïe bych mûla prohrát...”
Do tfietice soupefika hájící barvy zemû z V˘chodní Evropy nebo-li nûkdej‰ího

socialistického bloku. A podruhé za sebou typ hráãky, která také heká a vfie‰tí, aÏ
se u‰ní bubínky napínají. Vlastnû v tomto smûru na sebe nejvíce upozorÀují právû
Azarenková se ·arapovovou. Je‰tû pfied závûreãnou bitvou se v‰ak tenisov˘ svût
pídí po tom, kdo vlastnû nenápadná a neuvûfiitelnû skromná dívka z âeské
republiky je? Nejãastûj‰í otázky novináfiÛ znûjí: “Jak ãasto se st˘káte s Martinou
Navrátilovou? A dává vám nûjaké rady?” Petra objasÀuje: “Poprvé jsem se s ní
setkala loni tady ve Wimbledonu. Letos jsme se pozdravili a fiekla mnû, Ïe jsem
dobrá.” Nebo Ïurnalisty zajímá: “Proã na rozdíl od Pironkovové, Azarenkové ãi
·arapovové, které Ïijí v Americe, bydlíte ve Fulneku a hrajete v Prostûjovû?”
NaãeÏ dostávají odpovûì: “Ve Fulneku mám rodiãe i sourozence a Prostûjov je
dobr˘ klub. Stejnû vût‰inu ãasu trávím po svûtov˘ch turnajích a pokud bych si
potrebovala zatrénovat tfieba na Floridû, tak to není problém.”
Proti ·arapovové je v˘kon Kvitové je‰tû dokonalej‰í. lep‰í snad uÏ ani b˘t

nemÛÏe. Nejen obrovská razance, ale i pfiesnost v kaÏdém úderu. Palba jako z
dûla! âím silnûj‰í v˘kfiik z úst ·arapovové zazní, tím rychleji se balón na její stranu
vrací. Do této chvíle Maria neztratila jedin˘ set, ale nyní naopak Ïádn˘ nezískává!
Snad jen ve druhém setu, kdy nepfiízniv˘ stav 0:2 srovnává na 2:2, Rusce svítá
jiskra nadûje. Nebo spí‰e jiskfiiãka... Petra ji v‰ak dal‰í kanonádou ze strun své
rakety nenechává rozhofiet. Po pouhé hodinû a pûtadvaceti minutách na svûtelné
tabuli záfií skóre: 6:3, 6:4! Kvitová padá na kolena a sama tomu nemÛÏe uvûfiit. V
pfiívalu dal‰ích dotazÛ nûkolikrát sly‰í: “Získala jste ‰ek na 1 100 000 britsk˘ch
liber. Jak˘ barák a jaké honosné vozidlo si za to pofiídíte?” Ona ale opût v
naprostém klidu reaguje: “Mám pfiece byteãek ve Fulneku a aÏ se vrátím, sednu
si do své ·kodovky, se kterou jsem spokojená.”

âerné pondûlí Williamsov˘ch
Wimbledonská ruleta se v Ïenské soutûÏi se svûtovou ‰piãkou pofiádnû roztoãila.

Od roku 2000 teprve potfietí do‰lo k tomu, Ïe nevyhrála Ïádná z americk˘ch sester
Williamsov˘ch a podruhé, Ïe ani jedna z nich nebyla ve finále. V análech tohoto
veleturnaje pro nû pondûlí 27. ãervna 2011 zÛstane navÏdy zapsáno ãern˘m
písmem, protoÏe obû konãí svou pouÈ uÏ ve ãtvrtém kole. âtyfinásobná wimbledonská
královna podléhá v˘stfiednímu hernímu stylu Francouzky Bartoliové a Venus, která
se py‰ní dokonce pûti tituly, nestaãí na Bulharku Pironkovou. Aktuálnû první hráãku
svûtového Ïebfiíãku Dánku s polsk˘mi kofieny Wozniackou ve ãtvrtfinále pokofiuje
Slovenka Dominika Cibulková. Ta sice pak ve ãtvrtfinále prohrává se ·arapovovou,
ale je ve wimbledonsk˘ch dûjinách druhou slovenskou tenistkou, která to dotáhla aÏ
mezi nejlep‰ích osm hráãek. Pfiedtím to byla v roce 2002 Daniela Hantuchová. Do
kalvárie favoritek se zapojuje i druhá nasazená Ruska Zvonarevová, kterou Bulharka
Pironková vyuãila uÏ ve tfietím kole.
NejdÛleÏitûj‰ím faktem v‰ak je, Ïe Ïensk˘ Wimbledon patfiil ãeskému tenisu! A

svûte div se, nejen zásluhou Kvitové. VÏdyÈ v Ïenské ãtyfihfie zvítûzila Kvûta
Peschkeová, jejíÏ partnerkou byla Slovinka Srebotniková a stejn˘ úspûch sklidila ve
smí‰ené ãtyfihfie Yveta Bene‰ová spolu s Raku‰anem Melzerem. PfiipomeÀme, Ïe
âeská republika se v leto‰ním roãníku Fed Cupu probojovala do finále, kde ji
zaãátkem listopadu v Moskvû ãeká domácí t˘m Ruska.

Berdych nabídl vlasy
BohuÏel stejnou vizitku nepfiedkládá souãasn˘ ãesk˘ tenis muÏÛ. Zatímco ve

dvouhfie, kterou tvofií startovní pole 128 úãastníkÛ, bylo jedenáct ãesk˘ch Ïen, tak v
muÏské konkurenci se na základû posledních v˘sledkÛ mohli pfiedstavit jen dva.
Zku‰en˘ Radek ·tûpánek se musel rozlouãit se soutûÏí hned v prvním kole, tfiebaÏe
nad ·panûlem Verdascem vyhrál první dva sety, ve ãtvrtém mûl v tie-breaku za stavu
6:5 meãbol a v rozhodujícím pátém za stavu 3:3 pfii podání Verdasca je‰tû vyhrával
40:15. Av‰ak jen a jen vracel, nedokázal se v klíãov˘ch momentech prosadit razancí
a na tom doplatil. A pomalu ze sebe soukal: “Jsem smutn˘, prohrát jsem si
nezaslouÏil.”
Pochopitelnû, Ïe hlavním Ïelízkem v ohni byl Tomá‰ Berdych, loÀsk˘ senzaãní

finalista Wimbledonu. ByÈ si za poslední rok pfiíli‰ velk˘ch v˘sledkÛ na své konto
nepfiipsal, do turnaje v‰ak vstupoval stále je‰tû jako sedm˘ hráã svûta. “Vím, co tady
chci hrát. B˘t agresivní, dostávat se v prav˘ ãas na síÈ a mûnit servis. To by na trávû
mûlo platit,” nastínil Tomá‰ a dovolil si poodhalit i jin˘ plán: “âlenÛm svého
realizaãního t˘mu jsem dal slovo, Ïe kdyÏ tady stejnû jako loni nebo i na jiném turnaji
Grand Slamu postoupím aÏ do finále, nechám se ostfiíhat do hola:”

Vylámané zuby na servisu
Kdo vidûl v prvním wimbledonském t˘dnu Berdychovy zápasy, v nichÏ neztratil ani

set, si uÏ mohl pfiedstavovat jeho krásnû nabl˘skanou hlavu! Itala Volandriho válcuje
6:2, 6:2, 6:1, Francouze Benneteaua 6:1, 6:4, 6:2 a Ameriãana Bogomolova 6:2, 6:4,
6:3. Nejsou to sice ‰piãkoví protihráãi, ale v‰echno klape, jak má. AÏ pfiichází souboj
o postup do ãtvrtfinále s Ameriãanem Fischem. Protivníkem sice z devátého místa
svûtového Ïebfiíãku, kter˘ se do ãtvrtého kola Wimbledonu dostal vÛbec poprvé a
letos neodehrál jedin˘ zápas na trávû. Leã kosa padá na kámen a Fisch doslova niãí
Berdycha dûlov˘m servisem. Moc dÛleÏit˘ je tie-break prvního setu, v nûmÏ Berdych
prohrává nejtûsnûj‰ím rozdílem pouh˘ch dvou míãÛ. V prÛbûhu dal‰ích dvou setÛ
vÏdy jednou pfiichází o své podání a musí neãekanû rychle shánût letenku domÛ...
Ale je‰tû pfied tím komentuje své vystoupení: “KdyÏ Fisch takhle servíruje, mÛÏe si
s kaÏd˘m dûlat, co chce. Nedokázal jsem pfieãíst jeho podání a nevytvofiil jsem si
Ïádn˘ tlak. Jeho rytmus hry je velmi zvlá‰tní a tûÏko se na nûj zvyká. Udûlá ‰koláckou
chybu jako junior a vzápûtí zahraje fantastick˘ míã hodn˘ svûtové jedniãky...”
Mimochodem bilance es hovofií jasnû: Berdych 7, Fisch 23!

Djokoviã jako zvífie
Závûr muÏské dvouhry je hodn˘ wimbledonského vrcholu. Chybí mu snad jediné a

to, aby se hrálo semifinále snÛ. Z této role vypadává jedin˘ velikán, ov‰em ten
nejvût‰í posledních osmi let. ·estinásobn˘ wimbledonsk˘ ‰ampión ·v˘car Roger
Federer, kter˘ sice v souboji s Francouzem Jo-Wilfriedem Tsongou ukofiisÈje první
dva sety, av‰ak nakonec odchází poraÏen 6:3, 7:6, 4:6, 4:6, 4:6. Naopak do finále
prochází obhájce loÀského prvenství ·panûl Rafael Nadal, kdyÏ opût hatí nadûje
domácím BritÛm, aby se jejich miláãek Andy Murray pfiesnû po tfiiãtvrtûstoletí stal
wimbledonsk˘m vítûzem, coÏ se naposledy povedlo Fredu Perrymu v roce 1936...
Nadal zdolává Murrayho 5:7, 6:2, 6:2, 6:4. Druhé semifinále mezi Srbem Novakem
Djokovicem a Tsongou se mûní v klenot tenisové hry s neuvûfiiteln˘mi v˘mûnami.
Nûkolikrát uÏ oba aktéfii leÏí na zemi, tedy na trávû, ale pfiesto míã létá pfies síÈ!!!
UÏ v této chvíli si Djokoviã vítûzstvím 7:6, 6:2, 6:7, 6:3 poji‰Èuje pozici svûtové

jedniãky, kdyÏ po osmi letech sesazuje Nadala s Federerem, ktefií tomuto trÛnu
neomezenû vládli. Av‰ak finále proti Nadalovi ho je‰tû ãeká. A v nûm ãtyfiiadvacetilet˘
svûfienec slovenského trenéra Mariana Vajdy potvrzuje, Ïe uÏ je souãasn˘m
vládcem svûtového tenisu. Vynikající servis, volej, ale i return znamenají, Ïe v
leto‰ním roce vyhrává uÏ osmaãtyfiicát˘ zápas s devûtaãtyfiiceti, tentokrát
pfiesvûdãiv˘m v˘sledkem 6:4, 6:1, 1:6, 6:3. A gejzír jeho emocí propuká naplno: “Byl
jsem jako zvífie. Tu trávu, na které jsem to dokázal, jsem musel ochutnat! A byla
dobrá. Teì chci ale pokraãovat v dal‰ích vítûzstvích, za rok obhájit Wimbledon, ale
také si sem pfiijet pro zlatou medaili olympijsk˘ch her 2012 v Lond˘nû!” Ano, jejich
tenisová soutûÏ se uskuteãní právû na wimbledonské trávû a my bychom urãitû brali,
kdyby âeská republika zopakovala své leto‰ní Ïenské triumfy...

JAROSLAV KIRCHNER, Lond˘n
***

Neuvûfiiteln˘ triumf, ale i skromnost wimbledonské vítûzky Petry Kvitové
Z Fulneku aÏ na konec svûta

âeská republika má wimbledonskou vítûzku! Zní to jako pohádka, ale je to skuteãnost. KdyÏ bylo Petfie Kvitové pfied pûti roky ‰estnáct, nikdo z expertÛ by niãemu
takovému nevûfiil. TfiebaÏe ji otec Jifií, sám vá‰niv˘ tenista, od maliãka cepoval na kurtech. A v‰tûpoval jí pfiedev‰ím to, aby se nebála útoãit. Tohle se odehrávalo v jejich
bydli‰tû ve Fulneku, v mûsteãku uãitele národÛ Jana Ámose Komenského na Severu Moravy.
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Rosti
Brankovsky

Broker
Jedineãné sluÏby

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

TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.

Toronto, ON M6G 1M1
e-mail:

Tatratravel@hotmail.com
Vám ponúka

cestovanie
do celého sveta

Spolahlivo vybavíme!
Volejte

Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

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
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Tfii leto‰ní zklamání
Zklamání první - slovenské: S velk˘m
napûtím se oãekávalo leto‰ní mistrovství
svûta v ledním hokeji na Slovensku.
Sloven‰tí hokejisté nastoupili témûfi v
nejsilnûj‰í sestavû. Chybûl jim pouze
pozdûj‰í vítûz Stanley Cupu kapitán
Boston Bruins Zdeno Chára. Po sérii
smoln˘ch zápasÛ, kdy hráãi bojovali, ale
vÏdy prohráli o branku se tento celek
nedostal ani do play-offs.
Zklamání druhé - ãeské: Po perfektním
v˘konu ve vyfiazovacích zápasech
postoupili ãe‰tí fotbalisté do závûreãn˘ch
bojÛ ME hráãÛ do 21 let, které se hrálo v
Dánsku. Po tûsném vítûzství nad
Ukrajinou 2:1, prohfie s pozdûj‰ími Mistry
Evropy ·panûly 0:2, prohrávali s Anglií
tûsnû pfied koncem 0:1. Podafiilo se jim
v‰ak v závûru otoãit na 2:1 a postoupit do
semifinále, kde je ãekalo ·v˘carsko. Mladí
ãe‰tí fotbalisté byli hor‰ím muÏstvem a
po zásluze prohráli v prodlouÏení 0:1.
Pfiesto mûli stále ‰anci probojovat se na
Olympijské hry v Lond˘nû. V souboji o
tfietí místo v‰ak prohráli i s Bûloruskem
opût 0:1.
Zklamání tfietí - kanadské: Na MS Ïen
v Nûmecku jely  Kanaìanky jako jedno z
muÏstev, které by mohlo pfiekvapit. V
hodnocení FIFA byly v první desítce. Po
prohfie s Nûmeckem 1:2 následovala
hofiká pilulka a lekce od Francie, která
rozdrtila Kanadu 4:0 a na závûr je‰tû
prohra s Nigérií 0:1. Kanaìanky byly ve
v‰ech zápasech hor‰ím t˘mem a kromû
branky proti Nûmecku, prakticky za celé
MS ani jednou branku soupefie
neohrozily.
A to je za námi pouze polovina roku…

***

V Nûmecku se vylíhl
dvouhlav˘ had

Villingen-Schwenningen- Markéta
Kautznerová, Novinky- Majitel obchodu
s plazy ve mûstû Villingen-Schwenningen
na jihu Nûmecka vlastní raritu. V jeho
péãi se asi pfied rokem vylíhl jedineãn˘
had se dvûma hlavami. Aã si py‰n˘
chovatel dvouhlavého hada oblíbil, fie‰í
nyní dilema, zda si ho ponechá, nebo
naopak v˘hodnû prodá.
Krajta královská, která má dvû hlavy, a
tudíÏ i dva na sobû nezávislé mozky, je
podle chovatele hadÛ Stefana
Broghammera jedním z pouh˘ch dvou
dvouhlav˘ch hadÛ na svûtû. Ten druh˘,
krajta kobercová, se vylíhl ve Spojen˘ch
státech.
„Je to docela komické a zajímavé, kdyÏ
pfiijde fiada na chování. Had má dvû hlavy
a v kaÏdé z nich samostatn˘ mozek. Na
kaÏdém pohybu se tedy v podstatû musí
shodnout dva jednotliví hadi. Je vcelku
roztomilé to sledovat,“ fiekl ve stfiedu
agentufie Reuters py‰n˘ chovatel.
Broghammer vûfií, Ïe je zájem o hady do
jisté míry zaloÏen na skuteãnosti, Ïe se
tito tvorové ãasto vyskytují v pohádkách
a bájích. Dvouhlav˘ had je podle nûj
dokonce typick˘m mystick˘m stvofiením,
které podnûcuje fantazii a pfiivádí lidi na
my‰lenky o magii.
Zájemce z âíny nabídl tuãnou odmûnu
Pfied tfiemi mûsíci poÏádal Broghammer
na internetu lidi, aby mu pomohli vymyslet
pro jedineãného hada jména. Nyní je ale
budoucnost tohoto tvora nejistá. Jeho
majitel se totiÏ nemÛÏe rozhodnout, zda
zvífie prodat, nebo si ho ponechat.
„Nu, musíme z nûãeho vyÏít, proto se
snaÏíme prodat cokoli, co tu máme. Na
druhou stranu musím pfiiznat, Ïe mi
dvouhlav˘ had pfiirostl k srdci. Je‰tû jsem
se nerozhodl. Ozval se mi zájemce z
âíny a nabídl pomûrnû vysokou finanãní
odmûnu. Pfiesto si nejsem jist˘. Uvidíme,
jak se situace vyvine,“ fiekl na závûr
Broghammer.

***

Ani Pittsburgh, ani Detroit.
Jágr bude hrát NHL za Philadelphii

Philadelphia-idnes-Mohl si vybrat mezi
Pittsburghem, Montrealem a Detroitem...
A zvolil Philadelphii. Krátce poté, co
nejváÏnûj‰í zájemci o sluÏby ãeského
hokejového kouzelníka stáhli své nabídky,
se Jaromír Jágr dohodl na roãní smlouvû
s místním klubem Flyers.

Tfii roky nebyl Jaromír Jágr na oãích
fanou‰kÛ ani odborníkÛ v zámofií. V roce
2008 zamífiil z New Yorku do ruského
Omsku a aÏ do leto‰ního jara pÛsobil v
KHL. Jak se devûtatfiicetilet˘ forvard
adaptuje zpût na úzké kluzi‰tû,
nejrychlej‰í ligu svûta a Ïivot v Americe,
to bude nyní velké téma pro komentátory
a televizní experty. V NHL hrál Jágr za
Pittsburgh, Washington a New York
Rangers, dvakrát získal Stanley Cup,
pûtkrát vyhrál bodování soutûÏe a celkem
nasbíral 1599 bodÛ, coÏ ho v historick˘ch
statistikách fiadí (zatím) na deváté místo.

Deset minut nato potvrdily Jágrovo nové
angaÏmá i oficiální webové stránky NHL
a hned poté i dal‰í velká média napfiíã
Kanadou a Spojen˘mi Státy. Jágr
podepsal s Philadelphií roãní smlouvu na
3,3 milionu dolarÛ, v pfiepoãtu témûfi 60
milionÛ korun.

Vedení Flyers sice vstoupilo do jednání
s ãeskou hvûzdou o nûkolik dní pozdûji
neÏ pÛvodní nejváÏnûj‰í zájemci Detroit
a Pittsburgh, oba zmiÀované kluby v‰ak
pfieplatilo.

Pittsburgh nabízel veteránovi roãní
smlouvu na 2,1 milionu dolarÛ za sezonu,
Detroit chtûl dát podobné peníze. ·éfové
obou celkÛ v‰ak bûhem pátku ztratili
zájem a nabídky stáhli. A hodinu a ãtvrt
po otevfiení trhu s voln˘mi hráãi uÏ Jágr
k˘vl na nabídku Philadelphie.

Místo návratu do Pittsburghu, kde se v
90. letech z talentovaného mladíka
postupnû vypracoval v nejlep‰ího
útoãníka svûta, tak bude Jágr pÛsobit ve
mûstû, kde mu dlouhá léta nemohli pfiijít
na jméno. “Letci” totiÏ byli arcirivalem
kolegÛ z Pensylvánie a nejvût‰í hvûzdû
“TuãÀákÛ” to jejich fanou‰ci dávali
patfiiãnû pocítit: kdykoliv hrál na jejich
ledû, vytrvale na nûj buãeli.

Teì má ãesk˘ kouzelník nakroãeno k
tomu, aby se z nenávidûného protivníka
stal miláãkem Broad Street, ·iroké tfiídy,
která protíná centrum mûsta a vede aÏ k
hale zdej‰ího hokejového klubu.

Atmosféra ve Philadelphii patfií k
nejboufilivûj‰ím z celé NHL, hokej je ve
mûstû ohromnû populární a právo na
permanentky se tu podobnû jako v
kanadsk˘ch mûstech dûdí z generace na
generaci. Teì je oranÏov˘ t˘m na nejlep‰í
cestû získat dal‰í desetitisíce fanou‰kÛ,
ktefií mu budou drÏet palce na dálku z
âeska.

Vedle Jágra navíc mÛÏe vyrÛst mlad˘
reprezentant Jakub Voráãek, kterého
nedávno do Philadelphie vymûnil
Columbus.

***


