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„Tak nám zabili Ferdinanda!“ fiekla moje matka v roce
1963, kdyÏ padl Wiliam ·irok˘ a byl nahrazen Jozefem
Lenártem. K Ïádné pronikavé zmûnû v‰ak nedo‰lo a
Pepa LenártÛ ‰afáfioval prakticky aÏ do roku 1989.
Nejprve sedûl na silné vûtvi, ale ta zaãala pod ním
uhnívat, aÏ jednoho dne praskla. I Jozef mohl jít do
kriminálu za vlastizradu. Problém byl v tom, Ïe jeho
vlast âeskoslovensko uÏ neexistovala a b˘val˘ premiér
o obÏalobû tvrdil, Ïe je to fu‰erina. Zemfiel v pokoji v
roce 2004 ve vûku 82 let. Dnes si ani na ·irokého ani
na Lenárta nikdo nevzpomene.
MoÏná ‰koda, protoÏe to byla smutná doba. U nás
doma bylo jaksi neútulno, pfiestoÏe pomeranãe byly za
ãtrnáct korun a stravenky do menzy za dvû ‰edesát a
do závodky se chodilo na obûd za tfii devadesát.
Nedalo se tam d˘chat a totalita byla totalitou, protoÏe
byla zkrátka v‰ude aÏ komicky v‰ude. Jednou jsem si
to namífiil do nejv˘chodnûj‰í ãásti republiky, na
Slovensko, aÏ za Sninu k bodu, kde se stfietávalo
âeskoslovensko, Polsko a SSSR a kdyÏ jsem vstoupil
do lesa, spatfiil jsem na m˘tince velk˘ ãerven˘ nápis
SLOBODU LUISOVI CORVALÁNOVI. Transparent tam
nebyl proto, aby si ho zl˘ Pinochet pfieãetl, ale spí‰
proto, aby si pocestn˘ uvûdomil, Ïe mÛÏe dopadnout
je‰tû hÛfie neÏ chilsk˘ komunista a aby se nepokou‰el
nûjak moc provokovat poblíÏ nedaleké státní hranice.
Lidé uÏ ponûkud zapomnûli na to, Ïe bylo podezfielé,
kdyÏ mlad˘ ãlovûk ‰el pfies den po ulici. Pravidelnû totiÏ
následovala perlustrace neboli kontrola obãanského
prÛkazu. Jedna moje známá, zdravotní sestra, která
pracovala na smûny, byla pod su‰ákem u holiãe.
Najednou tam vstoupil pfiíslu‰ník, vypnul fén a poÏádal
ji o obãansk˘ prÛkaz a dotázal se, proã není v práci.
Dotyãná pak dlouze muselo dokládat, Ïe pracuje na
smûny.
Tuto nedûli byla v Praze 6 ve Stfie‰ovické ulici 66
odhalena pamûtní deska na domû, kde Ïil Zdenûk
Urbánek a odkud vy‰la Charta 77. Tento dokument
pouze Ïádal, aby byly dodrÏovány zákony, které tehdej‰í
reÏim vydal. Hysterie, která následovala byla
neskuteãná. Václava Havla okamÏitû zavfieli, profesora
Patoãku podrobila StB mnohahodinovému v˘slechu,
po kterém zemfiel. Bûhem pohfibu byla odklonûna
doprava, takÏe se do Bfievnova, kde byl pohfieb, mohlo
pouze pû‰ky. PlochodráÏní motocyklisti túrovali své
motorky na nedalekém stadionu a nad hfibitovem byl po
dobu pohfibu nehybn˘ fivoucí vrtulník. StB mûla tehdy
nejmodernûj‰í videokamery, které snímaly v‰echny
náv‰tûvníky. Materiály z pohfibu Jana Patoãky se nûkde
ztratily. Pozdûji, kdyÏ jsem byl jiÏ zde na Západû,
napsal jeden exilov˘ ãasopis, Ïe filmov˘ dokument
BBC o pohfibu byl ponûkud pfiehnan˘. Nebyl.
Jeden ãesk˘ spisovatel, kter˘ byl na indexu, napsal, Ïe
se neví, jestli BoÏena Nûmcová dala Havlíãkovi na
rakev trnovou korunu. Stejná legenda, Ïe se traduje i o
Janu Patoãkovi. Inu není to legenda, byla to skuteãnost.
V˘slechy po pohfibu. Následné perzekuce. Domovní
prohlídky, zabavování psacích strojÛ, to byl souãástí
Ïivota tûch, ktefií byli oznaãováni jako disidenti.
Pfiesto se prostfiedí v zemi mûnilo. Lidi pfiestali mít
strach. JestliÏe Chartu 77 podepsalo maximálnû 2000
lidí, pak manifest Nûkolik vût v roce 1989 uÏ tfiicet tisíc
lidí. Do‰lo ke zmûnû, která svrhla komunistick˘ reÏim,
coÏ si pfiipomeneme pfií‰tí mûsíc.

JenÏe otázkou je, do jaké míry to byla zmûna
reflektovaná a do jaké míry se pouze jedna barva
nahradila barvou jinou. Znaménko plus bylo nahrazeno
znaménkem mínus.
Fráze o budování socialismu, nahradily fráze o trÏní
ekonomice. Stra‰ení západonûmeck˘m revan‰ismem,
nahradilo po ãase stra‰ení komunismem. Lidi pfiestali
sly‰et na v˘kfiiky „mobilizace“, obzvlá‰tû, kdyÏ se ãas
od ãasu levice spojila s pravicí. Zaãalo se s jin˘m
stra‰ením: Nebude na dÛchody - dÛchodová reforma.
ZadluÏování státu. Musíme si utahovat opasek.
Hra na levici a pravici najednou ztratila smysl. Karty
byly rozdány. Bezduché fráze politikÛ najednou
nezabíraly. Politici se diví, Ïe lidé na nû nesly‰í. Ti v‰ak
byli znechuceni ze skuteãnosti, Ïe bohatí bohatnou a
chudí chudnou, jak zpívá Leonard Cohen. V‰ichni to
vûdí, Ïe kapitán lhal a loì se potápí.
Parlamentní strany se tedy zakonzervovaly
pûtiprocentní hranicí. Obãas na jedno období pak mezi
nû pronikne jako meteorit nûjaká ta straniãka, která
vzápûtí zhasne.
Najednou se tu v‰ak objeví nûkdo, kdo toto mrtvolné
ticho naru‰í. Kdo odmítne hrát tuto hru. Jak fiíká jeden
ãesk˘ filosof prÛser si ãlovûk nevolí, do nûj padá.
Symbolem tûchto voleb se stala tykadla a hrdinou
b˘val˘ fiidiã MHD v Olomouci Roman Smetana. Pfii
volbách v roce 2010 totiÏ kreslil na bezduché pfiedvolební
plakáty politikÛm tykadla. Mezi nimi byl i b˘val˘ ministr
vnitra Langr. Nûjak˘ dobrák ho udal a shodou okolností
manÏelka politika paní Langrová ho odsoudila ke 100
hodinám nucen˘ch prací. Roman Smetana ‰kodu, která
byla zpÛsobená malováním plakátÛ nahradil, potupn˘
trest v‰ak odmítl vykonat. Paní soudkynû se rozhodla
za kaÏdou hodinu, kterou neodpracoval, mu dát den

vûzení. Roman Smetana v‰ak ani do vûzení nenastoupil.
B˘val˘ ministr spravedlnosti Pospí‰il mu sice trest
pfieru‰il a oãekávalo se, Ïe Václav Klaus mu udûlí
milost. Pan prezident v‰ak nepfiekvapil a milost malífii
tykadel neudûlil - pr˘ nevidûl dÛvod.
Mezitím se malování tykadel stalo pfiedvolebním hitem.
Filmafii Vít Klusák a Filip Remunda, ktefií natoãili skvûlé
filmy âesk˘ sen a âesk˘ mír, o nûm toãí dokument a v
Praze na Pankráci pfiimalovali tykadla kandidátu ODS
Tomá‰i Töpferovi. Policejní hlídka pfii tom projela
nûkolikrát kolem a shromáÏdûn˘ dav se bavil.
Samotn˘ Smetana v‰ak bûhem voleb rovnûÏ nezahálel.
Dvakrát se pokusil setkat s premiérem Neãasem. Poprvé
to nevy‰lo, ale druh˘ pokus byl úspû‰n˘. Na Smetanovy
dotazy, zda je správné, Ïe má jít do vûzení za kreslení
tykadel, nebyl zaskoãen˘ Neãas dlouho schopen
postavit stejnû ráznou odpovûì. Opakovanû opakoval,
Ïe je pro nûj soukromé ãi vefiejné vlastnictví
nedotknutelné, ale Ïe on sám by na Smetanu oznámení
nepodal. Po zhruba pûti minutách dohadování se
Smetanou Neãas z obleÏení novináfiÛ ode‰el. Smetanovi
k tomu, aby nepozorovanû pro‰el aÏ k Neãasovi staãila
paruka a ãupfiina, ãerné br˘le a lehce nabarvené vousy.
Vydával se za studenta FAMU. (zpravy.ihned.cz)
A pak, Ïe pfii leto‰ních volbách nebylo dost srandy?
Není tragédií, Ïe leto‰ní volby vyhrála tzv. levice, ale
tragédií je, Ïe se sociální demokracie pachtuje s
komunisty a Ïe lidé v Ústeckém a Karlovarském kraji
zapomnûli na to, kdo to komunisti byli.
„Tak nám zabili Ferdinanda!“ Doufejme, Ïe následky
nebudou stejné jako v roce 1914. VÏdyÈ do senátu se
dostali i rozumní lidé jako právniãka Eli‰ka Wagnerová
ãi Libor Michálek, kter˘ je znám sv˘m bojem s korupcí.

Ale‰ Bfiezina
***

Nepouãitelní?

Filmaři Vít Klusák a Filip Remunda přidělali za bílého dne kandidátu ODS Tomáši Töpferovi tykadla.

Foto: imetro.cz-Matěj Homolka
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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, 169 a 520)
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, 169 a 520)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Kalendáfi
www.kalendar.zpravy.ca

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.

26. 10. pá 19:00
27. 10. so 19:00

Lavina
Disco - DJ Pipas Pipasoviã

Halloween Party 2012
Unit # 12 - 505 Quensway E.

Mississauga
***

26.10. (pá) 20:00
27. (so) 16:00 a 20:00

28. 10. (ne) 16:00
Malostranské povídky

Pfiedstavení je vûnováno 94. v˘roãí vzniku
âeskoslovenska

Nové divadlo
Burnhampthorpe Library Theatre

1350 Burnhampthorpe R. E.
nebo 3650 Dixie Rd. Missisauga

***
27. 10. (so) 19:00

Octoberfest v Montralu
Velká hala Legie

3015 Rue Henri-Dunant
***

28. 10. (ne) 10:45
70. v˘roãí evang. kostola sv. Pavla

1424 Davenport. Rd.
***

28. 10 (ne) 16:00
Vzpomínka na vznik âeskoslovenska pfied 94

lety
Burnhampthorpe Library Theatre

1350 Burnhampthorpe R. E.
nebo 3650 Dixie Rd. Missisauga

***
3.11. (so) 18:00
Kacacie hody

Golden Phesant
733 Lakeshore E.
Mississauga, On

***
3. 11. (so) 19:00

Posezení s hudbou
1940 B Bank St. - Ottawa

***
4.11. (ne)

Zemlínského kvartet
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
17.11. (so) 20:00

Lenka Nováková na Masaryktownu
Music in November
Restaurace Praha

***
14.-27. 11.

Festival evropského filmu
The Royal Cinema

608 College St.
***

18. 11. (ne) 11:30-15:00
Vánoãní trhy Sokola Toronto

Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
24. 11. (so) 19:00

Mikulá‰ská zábava Sokola Toronto
Hala kostela sv. Václava

496 Gladstone Ave.
***

1., 8., 15., 22. 12 (so)
Vianoãné trhy

Golden Phesant
733 Lakeshore E. - Mississauga, On

Patrik Severa 905/781-9374
alebo Jan Kosiba 905/812-5503

***
2013

27. 1. (ne) 17:00
Iain Scott a Jifií Bûlohlávek

Nokturna v mûstû - Kostel sv. Václava

We acknowledge the financial support

of the Government  of Canada through Canada Periodical Fund

 of the Department of the Canadian Heritage.

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù

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

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

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

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

Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.  NejbliÏ‰í bohosluÏby:   V listopadu.

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:
24. listopadu v 11 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 24. listopadu v 17
hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
25.. listopadu v 11 hodin.

Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd.

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

Nová sokolská sezóna:
Cviãení pro dûti je kaÏdou sobotu

od 16:30 do 18 hodin
v Magnetic Dr., Unit 21, , North York;

Cviãení pro dospûlé je kaÏdou stfiedu
od 20 do 21:30 hodin.

v G.Harvey C.I.,, 1700 Keele St.,
Informace: Hana Jurasek: 905/838-5269

TFO o Milo‰i
Formanovi

Těsně před uzávěrkou jsme dostal iTěsně před uzávěrkou jsme dostal iTěsně před uzávěrkou jsme dostal iTěsně před uzávěrkou jsme dostal iTěsně před uzávěrkou jsme dostal i
zprávu, že TV Ontar io vys í la j íc í  vezprávu, že TV Ontar io vys í la j íc í  vezprávu, že TV Ontar io vys í la j íc í  vezprávu, že TV Ontar io vys í la j íc í  vezprávu, že TV Ontar io vys í la j íc í  ve
francouzském jazyku (TF0 -  vfrancouzském jazyku (TF0 -  vfrancouzském jazyku (TF0 -  vfrancouzském jazyku (TF0 -  vfrancouzském jazyku (TF0 -  v
Torontu Cable 13) bude vys í latTorontu Cable 13) bude vys í latTorontu Cable 13) bude vys í latTorontu Cable 13) bude vys í latTorontu Cable 13) bude vys í lat
každou sobotu v l istopadu: 3.11. ,každou sobotu v l istopadu: 3.11. ,každou sobotu v l istopadu: 3.11. ,každou sobotu v l istopadu: 3.11. ,každou sobotu v l istopadu: 3.11. ,
10.11. ,  17.11. ,  a 24. 11. sér i i10.11. ,  17.11. ,  a 24. 11. sér i i10.11. ,  17.11. ,  a 24. 11. sér i i10.11. ,  17.11. ,  a 24. 11. sér i i10.11. ,  17.11. ,  a 24. 11. sér i i
pořadů o Mi loš i  Formanovi .  Pořadpořadů o Mi loš i  Formanovi .  Pořadpořadů o Mi loš i  Formanovi .  Pořadpořadů o Mi loš i  Formanovi .  Pořadpořadů o Mi loš i  Formanovi .  Pořad
bude v češt ině s francouzskýmibude v češt ině s francouzskýmibude v češt ině s francouzskýmibude v češt ině s francouzskýmibude v češt ině s francouzskými
t i tu lky .t i tu lky .t i tu lky .t i tu lky .t i tu lky .

t f ot f ot f ot f ot f o
* * ** * ** * ** * ** * *
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Czech &Slovak Institutions

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.

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

âesk˘ generální konzulát
Czech General Consulate

2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476

Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

Úfiední hod.: pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Financial

1 CDN $ 19,51 Kã
1 EURO 24,92 Kã
1 US $ 19,23 Kã
âNB - 16. 10. 2012

Kursovní lístek
100 Kã 5,11  CDN $
1 CDN $ 19,58 Kã
1 EUR 1,27 CDN $
1 CND $ 0,79 EURO
1 US $ 0,98 CDN $
1 CND $ 1,02 US $

Universal Currency Converter - 16. 10. 2012

Evanjelick˘ a.v. slovensk˘
cirkevn˘ zbor sv. Pavla v Toronte

vás poz˘va oslavovaÈ HOSPODINA

za 70 rokov od svojho zaloÏenia.
Sviatostné a slávnostné SluÏby BoÏie

budú v  nedeºu 28. októbra 2012 o 10:45

Po nich, o 13:00 bude

Banket - obed, s programom.
Vstupné je $35.00.

Rezervácia je nutná na telefónnych ãíslach:
 Ján a Vera PeÈkovsk˘: 416/421-5735

a  Rev. Ladislav a Katarína Kozákovci: 416/658-9793.
Kostol sv. Pavla na je na ulici 1442 Davenport Rd.,

západne od kriÏovatky s Dufferin St.

Ludvík MartinÛ mûní svût
Svût ov‰em mÛÏeme mûnit rÛznû: vysázením
tisíce (nebo jednoho) stromÛ, postavením
mrakodrapÛ, básní, obrazem, písniãkou. Nebo
tím, Ïe se snaÏíme najít - a nacházíme - zpÛsoby,
jak mnoÏit na‰e vûdomosti o vesmíru ãi lidském
mozku, nebo jak dûlat vûci jinak a lépe. Do té
poslední skupiny patfií muÏ, o nûmÏ jsme psali
nûkdy pfied rokem: Ludvík MartinÛ. Nûktefií
vûdí, Ïe je vûdec, jiní, Ïe je ãlenem montrealské
sokolské jednoty a je‰tû jiní, Ïe jeho Ïena Alena
je autorkou zajímavé knihy povídek. Dnes tedy
O Ludvíku MartinÛ vûdci (a podnikateli).
V roce 1985 graduoval v Praze v oboru a to mi
dovolte napsat anglicky: nanocomposite films
formed by metal clusters in dielectric matrices
fabricated by a hybrid PECVD process. Po
graduaci pracoval ve v˘zkumu na Karlovû
univerzitû, pak na univerzitû v Bari v Italii a
nakonec se pfiemístil do Montrealu na Ecole
Polytechnique, kde se stal vedoucím v˘zkumu
v optical coatings and optical film systems.
Pfiedná‰el a pfiem˘‰lel o vytvofiení na
Polytechnique Montreal spolu s Natural
Sciences and Engineering Research Council
of Canada (NSERC) v˘zkumné katedry
prÛmyslu v oblasti ‘coating and surfdace
engineering’.
25. záfií bylo v Montrealu oznámeno, Ïe
Polytechnique Montreal, the Natural Sciences
and Engineering Research Counvil of Canada
spolu se sedmi partnery: Essilor, Hydro-
Québec, Canadian Industries Corp.,
Pratt&Whitney Canada, Velan (ano, ná‰ Velan),
JDS Uniphase and the Canadian Space
Agencxy, inaugurovali nejvût‰í NSERC katedru
v˘zkumu v oboru coating and surface
engineering. V˘zkum na pfií‰tích pût let je
dotován ãástkou $5,350,000 (NSERC pfiispívá
2.600,000, sedm partnerÛ 2,750,000).
Pfiedsedou katedry se stal Professor v oddûlení
Engineering Physics na Polytechnique
Montreal, Ludvík MartinÛ. V˘zkum se zamûfií
na uvedení nové generace nezneãi‰Èujících
v˘robních technologií pfii v˘robû coating
(nátûrov˘ch?) materiálÛ.
Rozsah spolupráce na této katedfie zrcadlí
obrovskou ‰kálu prÛmyslov˘ch odvûtví, v
kter˘ch mnohovrstvé ‘coating’ technologie
mohou najít uplatnûní, jako meziplanetární
prostor, energie, manufaktura, optika, v˘zkum
vesmíru…
A co si o tom myslí profesor MartinÛ?: “MoÏnosti
funkãnosti jsou omezeny pouze na‰í
pfiedstavivostí.”
Tato katedra je pfiedev‰ím jeho dítûtem.
Nádhern˘ úspûch. Blahopfiejeme.

Josef âermák
* * *
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Vlasta Troblová slaví stovku
Pfied 22 roky, 11. záfií 1951, uprostfied nejbrutálnûj‰ího období komunistického
reÏimu, strojvÛdce osobního vlaku na cestû z Chebu do A‰e blízko nûmeck˘ch
hranic, Jaroslav Konvalinka, tûsnû pfied A‰í odboãil na postranní kolej a pokraãoval
v jízdû do Selb-Plöszbergu v západním Nûmecku, asi 35 km od Hofu. Vlak mûl
zastavit v pohraniãní stanici, ale nezastavil: jednodu‰e prorazil Ïeleznou oponu.
Bylo mu dáno jméno Vlak svobody. Do Selbu dorazil s vlakov˘mi zfiízenci a se 111
cestujícími, z nichÏ vût‰ina nemûla o zmûnû cestovního fiádu ani zdání a vrátila se
do âSR. Torontsk˘ deník The Telegram tu zmûnu cestovního fiádu popsal v roce
1973 jako jeden z nejvelkolepûj‰ích útûkÛ z tyranie v modernách dûjinách, jako
skoro fantastick˘ pfiíbûh krádeÏe se zbraní v ruce - komunistického vlaku na
praÏském Wilsonovû nádraÏí a jeho únosu pfiímo do klína americk˘ch jednotek ve
Wildenau v Západním Nûmecku. Útûk byl plánován strojvÛdcem Jaroslavem
Konvalinkou, dal‰ím zamûstnancem dopravy, Karlem Truskou, studentem práv,

Její syn, kter˘ ji nav‰tûvuje kaÏd˘ den, o mamince fiíká, Ïe je praktická a
pfiizpÛsobivá (sebe vidí jako sentimentalistu). Nûco na tom bude. KdyÏ jsem se
zeptal jeho na první dojmy v Kanadû, hovofiil skoro vzletnû o tom, jak pfii pfiíjezdu do
Kanady míjeli Newfoundland, a pak je pfiivítali delfíni a cestou vlakem do Ajaxu se
topili v zeleni. KdyÏ jsem stejnou otázku poloÏil jeho mamince, chvíli uvaÏovala a
pak velmi prozaicky fiekla, Ïe neumí anglicky. Z Ajaxu, kde nezÛstali ani pfies noc,
je odvezli do Toronta. Oba mûli pûkné vzpomínky na ãtrnáctidenní pobyt v guest
housu na Jarvis Street, jehoÏ jméno zapomnûli, ale vûdí, Ïe budova byla zbofiena.
Pak jim fiekli, Ïe uÏ se musí starat sami o sebe. Vydali se, jako skoro v‰ichni novû
pfiíchozí, do Masarykovy haly na Cowan Avenue, Budova tam dosud stojí a dosud
nese Masarykovo jméno. Vlasta vzpomínala, jak jí Gustav Pfiístupa (dlouholet˘
pfiedseda Masarykova ústavu) dal práci ve svém krejãovském závodu: pfii‰ívat
knoflíky. Pokud pfii‰ívala knoflíky, tak to ‰lo. KdyÏ je ale v‰ecky pfii‰ila, pan Pfiístupa
ji posadil k velikému ‰icímu stroji, jak˘ pfiedtím nikdy nevidûla. A jak nûco se‰ívala,
tak to vy‰lo ‰ejdrem. Pan Pfiístupa uznal, Ïe to nemohla umût, ale bylo po
zamûstnání. Potom jí Dr. Hradská, která v krajanském Ïivotû a hlavnû v Masarykovû
ústavu hrála v˘znaãnou roli, na‰la místo v domácnosti u lékafie. V‰ecko ‰lo dobfie,
aÏ jednoho dne Vlasta nechala k˘bl s vodou na um˘vání podlahy za dvefimi v
pfiedsíni a manÏelka lékafie, kdyÏ vycházela z domu, o nûj zakopla, a k tomu dost
brutálnû, voda jí vychrstla na ‰aty a paní doktorová byla celá zmáãená a Vlasta uÏ
tam nikdy ne‰la. Pak ji dr. Hradská poslala do slovenské rodiny Kerneyov˘ch a
v‰ichni vyhráli terno: Gizelle Kernyová (pfied dvûma t˘dny jsme ji opût vidûli v ãeské
televizi Nová vize) a Vlasta Troblová si padly do oka. AVlasta pro paní Kernyovou
pracovala pfií‰tích 32 let, rodina jí fiíkala teta Vlasta a teta Vlasta jednou málem
zapfiíãinila jazykovou válku, kdyÏ paní Kernyová svého syna Petra uãila, Ïe “blood”
je slovensky “krv” a Petr ji oponoval tvrzením, Ïe “teta Vlasta” bloodu fiíká “krev”.
Teta Vlasta dûlala v Ïivotû mnoho dobr˘ch a uÏiteãn˘ch vûcí. Nevynechala jedinou

schÛzi Dámského odboru âeského a Slovenského sdruÏení v Kanadû, vûrnû
spolupracovala s jeho pfiedsedkynûmi Ruth Petfiíãkovou, Ericou Vieznerovou a
Blankou Rohnovou; pekla a vafiila na plesích a zábavách - v Masarykovû hale a
ãasto v kostele sv. Václava s paní Bern‰tejnovou jako ‰éfkuchafikou a s paní
Bílãikovou. Ráda vzpomíná na zcela osobitého a nezvykle nádherného ãlovûka,
Jaroslava Jandu: jednu dobu toho vafiení bylo moc a kuchafiky zaãaly runcat; faráfi
Janda se rozhodl, Ïe jim bude kaÏdé platit 20 dolarÛ za zábavu - Vlasta Troblová
z toho dala 10 dolarÛ na kostel a druhou ãást nabídla faráfii Jandovi; Janda to
odmítal, ale kdyÏ Vlasta na tom trvala, peníze si vzal s poznámkou:”Zaplatím si
dluh.” Za její dobrovolnou práci byla vyznamenána vládou Provincie Ontario.
Dost ãasto si ubliÏovala na tûle (k tomu, zda a jak si ubliÏovala na du‰i, jsme se

nedostali). Dvakrát si zlomila ruku: jednou spadla se schodÛ (to srostlo dobfie), po
druhé upadla na ledû, ruku jí dali nûjak ‰patnû dohromady a neposlali na roentgen,
tak s tím má dodnes potíÏe. Jednou spadla pfii nastupování do autobusu, to uÏ jí bylo
80, a jak se jí to povedlo, je pro jejího syna dosud záhadou. Traduje se to tak, Ïe
spadla pozadu, suknû jí vyletûla aÏ ke krku, hlavou udefiila do silnice, silnici se nic
nestalo, s hlavou Vlasty to bylo hor‰í. PfieÏila to. Pfied tím (ale moÏná, Ïe to bylo
potom) se pfii pfiechodu Royal York Road srazila s motorkou, na které jel syn lékafie,
zfiejmû mûl ‰patné brzdy. Vlasta to odnesla otfiesem. A to mûla ‰tûstí, mohlo to
skonãit její smrtí. V‰ecko pfieÏila. Ztrátu domova, rodinnou tragédii, dvakrát zlomenou
ruku atd., atd., Pravda: má problém s chozením, proto hodnû sedí a v dÛsledku
dlouh˘ch hodin v Ïidli ji obãas pobolívá ãást tûla nejintimnûji spolupracující s Ïidlí.
ALE: oãi má jasnûj‰í neÏ já - a je o dvanáct let star‰í; pamatuje si (jak jsme ãetli),
co se stalo pfied 98 roky; mluví jí to, jako kdyÏ biãem mrská. Hodnû se smûje a kdyÏ
se smûje vypadá nejv˘‰ na 89...
Zapomnûl jsem se jí zeptat dvû dÛleÏité otázky: 1. Stálo to za to? Chtûla by to

opakovat? Tak jsem poÏádal jejího syna, aby jí ty otázky poloÏil. Vlasta obû otázky
odpovûdûla jednou vûtou: ‘Nebylo to nejhor‰í, ale opakovat by to nechtûla’. Ta
jasnost my‰lení! Ta pfiímost projevu! Ta hospodárnost se slovy! Myslím, Ïe bychom
mûli vytvofiit komitét, kter˘ by se ji snaÏil pfiesvûdãit, aby kandidovala na nûjak˘
vysok˘ úfiad. âím vy‰‰í, tím lep‰í. UÏ se tû‰ím na její projevy...

Josef âermák
 ***

Karlem Rumlem (pfii‰el s pistolí a mûl za úkol hlídat ruãní brzdu) a námûstkem
inspektora praÏské policie, Václavem Troblem, kterého se komunisté po pfiíchodu
k moci rychle zbavili. Trobl (jela s ním i jeho paní Vlasta a syn Zdenûk), povaÏovan˘mi
ostatními za skuteãného hrdinu úniku na svobodu, hrál hlavní roli pfii plánování
krádeÏe vlaku a také dal pfiíkaz k proraÏení Ïelezné opony. Kdyby byli chyceni,
v‰ichni mûli dobrou ‰anci b˘t odsouzeni k smrti a obû‰eni.
Mezi tûmi, ktefií se vrátili, byl na pfiíklad i brzdafi, kter˘ fiekl, Ïe nemohl vlak zastavit,

ponûvadÏ záchranná brzda byla tajemn˘m zpÛsobem pfieru‰ena. Byla mezi nimi i
‰estnáctiletá Zdenka Hyblová, která se do âSR vrátila dva dny po pfiíjezdu v Selbu.
Ale ne na dlouho. Krátce po návratu znovu uprchla (tentokrát vûdomû a úmyslnû),
i se sv˘mi pfiáteli: osmnáctiletou Milenou Poláãkovou a ‰estnáctilet˘m Kamilem
Kvapilem (pûknû znící jméno) a v táboru Valka vyprávûla o sv˘ch záÏitcích po
návratu do âSR. Jako v‰ichni navrátilci byla vy‰etfiována pfiíslu‰níky STB. Nûkteré
otázky, které jí byly kladeny, stojí za zaznamenání je‰tû dnes:” Byli jste v Nûmecku
biti, není-liÏ pravda?” - “Nemûli jste co jíst, nebo snad ano?” - “ZadrÏeli Ameriãané
násilím v Nûmecku nûkteré cestující?” - “Jak se chovali Ameriãané k dûvãatÛm?”
Mezi tûmi, ktefií se nevrátili, byli osnovatelé plánu útûku (Jaroslav Konvalinka, Karel
Truska a ostatní ãlenové posádky vlaku odcestovali na pozvání americké dopravní
unie du USA), a samozfiejmû rodina Troblová, která 24. záfií 1951 pfiiplula do
Halifaxu na lodi the Goja a o dva dny pozdûji jiÏ cestovala vlakem, k jejich poctû
rovnûÏ nazvan˘m vlakem svobody, do malého ontarijského mûsteãka Ajaxu. Hlava
rodiny, Václav Trobl, hrdina útûku, uÏ není mezi Ïiv˘mi. Ale jeho syn je (je konec
koncÛ muÏem v nejlep‰ím vûku).
A je mezi námi i manÏelka Vlasta, která letos 29. fiíjna oslaví své sté narozeniny.

Leccos zaÏila od 24. fiíjna 1951, kdy se prvnû dívala na zem, zvanou Kanada.
Popovídal jsem si s ní (a synem ZdeÀkem) v jejím bytû ve v˘jimeãnû pûkném
domovû pro star‰í obãany v Etobicoke (západní Toronto). A zaãali jsme dávno pfied
24. fiíjnem 1951. Vzpomnûla si na pfiíhodu pfied víc neÏ 98 roky. To jí bylo asi dvacet
mûsícÛ. Byl u nich na náv‰tûvû tatínkÛv bratr, sedûl v pokoji s tatínkem a kdyÏ Vlasta
ve‰la do pokoje, zavolal ji, aby k nûmu ‰la. Vlasta se rozbûhla, ale bûÏela k tatínkovi.
MoÏná cítila, jak moc ji tatínek miloval - mûli s maminkou tfii kluky a on si hroznû pfiál
holãiãku. Brzy na to narukoval. A nikdy se nevrátil.
Potom si vzpomnûla na svou uãitelku francouz‰tiny na rodinné ‰kole v Praze blízko

parlamentu. Uãitelka zboÏÀovala prvního prezidenta âeskoslovenska a tu lásku
pfienesla i na své Ïaãky. I na Vlastu.

Manželé Troblovi po příjezdu do Kanady

Vlasta Troblová se synem Zdeňkem v červenci 2012
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Translations

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.

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

Village Idiot Pub Sin&Redemption
126 McCaul St.
poblíÏ Dundas W.

Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca

www.villageidiotpub.ca
***

136 McCaul St.
poblíÏ Dundas W.

Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca

www.sinandredemption.com
***

Tfii  hospody v centru Toronta
Na pípû padesát evropsk˘ch piv

mezi nimi

Pilsner Urquell!
K tomu evropské jídlo po cel˘ den

Otevfieno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Town Crier Pub
115 John St.

poblíÏ Queen St. W.

Toronto, Ontario M5V 2E2

Tel.: 416/204-9502
E-mail: towncrierpub@atef.ca

www.towncrierpub.ca
***

Na prodej: Rodinny dÛm v Únho‰ti u Prahy
Jendoposchoìov˘ 5+1 rodinn˘ dÛm v

pfiíjemné lokalitû a blízké vzdálenosti od
centra obce a v‰ech sluÏeb. Vzdálenost
od Prahy 17 km. V pfiízemí se nacházi

dva pokoje, kuchyÀ, koupelna, pfiedsíÀ a
veranda. V prvním patfie jsou dva veliké

pokoje, koupelna a ‰atna. (Zastavená
plocha 192m2). DÛm je ãásteãne

podsklepen. Zahrada je je vysázena
ovocn˘mi a jehliãnat˘mi stromy. Vjezd

a garaÏ jsou na pozemku (Rozloha
zahrady 310 m2). Vefiejná doprava do

Prahy - 10x dennû. Mûsíãní poplatky (elektfiina, plyn, voda, TV & radio) cca $200.
DÛm je z ãásti renovovan˘: okna, podlahy, plot.

Cena nemovitosti $220 000.
Více informací a fotky na marek.stutz@gmail.com

URGENTNÍ NÁVRH
OBâANÒ EU  O HRUBÉM
PORU·OVÁNÍ LIDSK¯CH

PRÁV VE VIETNAMU
Catherine Ashton, baronka Ashton of
Upholland
Vysoká pfiedstavitelka Unie pro zahraniãní
vûci a bezpeãnostní politiku
Dne 24. záfií 2012 byli ve ãtyfihodinovém
soudním procesu v Ho âi Minovû mûstû
odsouzeni bloger Dieu Cay, jmenovitû Nguyen
Van Hai, k 12 letÛm vûzení; paní Ta Phong
Tan - majitelka blogu „Spravedlnost a pravda”
- k deseti letÛm vûzení a bloger Anh Ba Sai
Gon, jmenovitû Phan Thanh Hai ke ãtyfiem
letÛm vûzení za protivládní propagandu.
Pan Nguyen Van Hai byl pfiedtím ve vûzení
dva roky a ‰est mûsícÛ za ãin, kter˘ úfiady
nazvaly vyh˘bání se daÀové povinnosti.
Dne 24. záfií 2012 vietnamská policie zatkla
v‰echny lidi, ktefií se chtûli zúãastnit procesu,
kter˘ mûl údajnû b˘t vefiejn˘. Komunisté zatkli
dokonce i Nguyen Van Haiovu Ïenu a dûti.
Tento proces byl nejvy‰‰ím stupnûm politiky
zastra‰ování a tvrd˘ch zásahÛ za nûkolik let,
zejména za dva poslední roky.
Souãasná vietnamská ústava zaruãuje sv˘m
obãanÛm svobodu slova, Vietnam také
podepsal mezinárodní úmluvy o lidsk˘ch
právech. Ve skuteãnosti je v‰ak lidem toto
základní právo odpíráno.
Podle RSF (Reporters Without Borders /
Reporters Sans Frontières / Reportéfii bez
hranic) je ve Vietnamu vûznûno nejménû 19
novináfiÛ a blogerÛ.
Policie zat˘ká a muãí obãany kdy se jí zachce.
Podle Human Right Watch, jen v roce 2010
bylo policií nejménû 15 lidí umuãeno k smrti.
Poãet zemfiel˘ch muãením pfii v˘slechu na
policejních stanicích stoupá, posledním
pfiípadem byla smrt pana Nguyen Mau Thuan
30. srpna 2012 na policejní stanici v komunû
Kim Mo, okres Dong Anh, Hanoj.
Policie odmítla jakákoliv obvinûní, údajnû
buì obãané spáchali sebevraÏdu jako Nguyen
Cong Nhat v Ben Cat - Binh Duong, nebo byli
viníci potrestáni pouze symbolicky, napfi. v
pfiípadû podplukovníka Nguyen Van Ninha,
kter˘ zpÛsobil smrt Trinh Xuan Tunga.
Odsouzen byl v‰ak pouze ke ãtyfiem letÛm
vûzení, zatímco Nguyen Van Hai byl odsouzen
za 26 ãlánkÛ k dvanácti letÛm vûzení a pûti
letÛm podmínky.
V‰echny základní hodnoty, které Evropská
unie a svût respektuje, jsou ve Vietnamu kaÏd˘
den po‰lapávány tvrdostí policie a soudním
systémem. Situace lidsk˘ch práv a svobody
slova se kaÏd˘m dnem zhor‰uje a je potfieba
ihned zasáhnout.
Velmi si váÏíme toho, Ïe Evropská unie
odsuzuje tresty pro novináfie a za její
poÏadavky propu‰tûní krátce po skonãení
soudu. Nicménû vûfiíme, Ïe se dá pro nû dûlat
více.
My, podepsané organizace EU a obãané
Evropské unie navrhujeme Vysoké
pfiedstavitelce Unie pro zahraniãní vûci a
bezpeãnostní politiku pfiednést tyto problémy
na setkání evropsk˘ch ministrÛ zahraniãí ke
zváÏení:
1. Pokraãovat v pfiesvûdãování a naléhání na
vietnamskou vládu, aby propustila z vazby
lidi, ktefií tam jsou za své politické názory a
rovnûÏ poÏadovat zlep‰ení situace lidsk˘ch
práv ve Vietnamu.
2. Pfiidat pana Nguyen Phi Long, nar. 1956,
soudce v˘‰e zmínûného procesu ze dne 24.
záfií 2012, na seznam lidí, ktefií nemají právo
získat vízum do zemí EU.
Dne 3. fiíjna 2012 v Praze
Koordinátor: Pham Huu Uyen, Obãanské
sdruÏení Van Lang, Praha
Mobil: + 420 603 411 089. Email:
vanlang@vanlang.eu

***
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Pfiipomenutí 94. v˘roãí zaloÏení
âeskoslovenska

se bude konat

v nedûli 28. fiíjna 2012 o 16 hodinû
pfied pfiedstavením Nového divadla Malostranské povídky.

Kromû Nového divadla, oslavy pofiádají Torontská odboãka

âSSK, Sokol a MMI.
Vzpomínka je v Burnhamthorpe Library Theatre,

 jihozápadní roh Burnhamthorpe a Dixie v Mississauze.
Parkování zdarma!

Z historie Sokola

Jediná archivní fotografie, na níÏ je náãelník Sokola
Borovany br. Jan Waldauf-senior. Snímek byl
pofiízen v srpnu 1939 pfii vefiejném cviãení v
Borovanech  a zachycuje Waldaufa pfii poskytování
záchrany bûhem cviãení sestav na bradlech. V té
dobû, aniÏ tu‰il, jeho dny svobody   byly jiÏ
seãteny.

***
Sokolské organizace na jihu âech se od svého

vzniku hrdû hlásily k dobû husitské, kterou pfii
kaÏdé  pfiíleÏitosti pfiipomínaly a uctívaly. Tuto
skuteãnost potvrzují názvy tfií b˘val˘ch Ïup, první
z nich nesla název  Ïupa Jana ÎiÏky z Trocnova se
sídlem v Tábofie, která vznikla roku 1885 pro cel˘
jihoãesk˘ region. Po jejím pozdûj‰ím rozdûlení v
roce 1898 pfiibyly Ïupy Husova se sídlem v
âesk˘ch Budûjovicích a Jeron˘mova se sídlem v
Písku. Dne 1. ledna 2005  spojením v‰ech tfií
husitsk˘ch Ïup, coÏ si vynutila zmûna
státoprávního uspofiádání âR, byla vytvofiena
Sokolská Ïupa Jihoãeská.

Sokol se bezprostfiednû po vzniku
âeskoslovenské republiky angaÏoval, kdyÏ TJ
Sokol Borovany v kvûtnu 1919 podal
prostfiednictvím âOS návrh na zestátnûní
Trocnova, kter˘ byl v majetku rodu
SchwarzenberkÛ. K jejímu naplnûní sice do‰lo aÏ
v roce 1923 pfii pozemkové reformû, ale Îupa
Husova jiÏ v roce 1921 zaloÏila vlastní
„Trocnovsk˘ odbor“, kter˘ spolupracoval s
borovansk˘m „Spolkem pro postavení pomníku
Jana ÎiÏky v Trocnovû“ a na pfiípravû
archeologického prÛzkumu Trocnova, kter˘ byl
realizován pod vedením ãlena Sokola Borovany
Dr. Janem Petfiíkem.

Po roce 1918 byly pravidelnû pofiádány
Trocnovské poutû, kter˘ch se aktivnû zúãastÀovala
Ïupa Husova a jejich program obohacovala
vystoupením cviãencÛ. Sokolové v roce 1924
v˘znamn˘m zpÛsobem oslavili 500. v˘roãí smrti
Jana ÎiÏky.  Na pamûÈ slavného „Trocnovana“
dne 27. dubna  za pfiítomnosti sokolsk˘ch jednot z
ãeského jihu bylo  kolem ÎiÏkova pomníãku
zasazeno pût ãervenolist˘ch dubÛ. V ãervnu pak
následoval v˘let do Trocnova úãastníkÛ krajového
sletu, kde starosta âOS Dr. Scheiner  pfiednesl
„Hold Sokola Janu ÎiÏkovi“  a promluvil rovnûÏ
min. N.O. UdrÏal.

Platnost tvrzení, Ïe sokolové uctívali vÏdy
postavu  Jana ÎiÏky z Trocnova, rovnûÏ dokazuje
pfiiloÏen˘ snímek br. Jana Waldaufa ml., kter˘
nezapomnûl nav‰tívit Trocnov pfii jedné ze sv˘ch
náv‰tûv rodné vlasti po roce 1989. Pfii‰el se poklonit
místu, kde podle povûsti se  pod dubem narodil ná‰
hrdinn˘ a neporaÏen˘ husitsk˘ vojevÛdce.  KdyÏ
Trocnovu hrozila privatizace, br. J. Waldauf vyzval
evropské sokolské Ïupy, aby vznesly protest k
ãesk˘m  národním památkov˘m úfiadÛm, coÏ bylo
uskuteãnûno dopisem ze zasedání v Oetzu v kvûtnu
2010. Sokolové Ïádali, aby  rodi‰tû Jana ÎiÏky
zÛstalo navÏdy majetkem v‰ech âechÛ a  snad i
tato prosba mûla vliv, Ïe Trocnov  nadále zÛstal
národní památkou.

Jan Wladauf zemfiel pfied rokem 8. záfií ve vûku
82 let.

Jan Waldauf ml. při návštěvě Trocnova

 Kanadsk˘ podporovatel ãeskoslovensk˘ch
disidentÛ zemfiel

5. fiíjna zemfiel v Kanadû po dlouhé nemoci b˘val˘ kanadsk˘ diplomat Peter Bakewell, kter˘
v letech 1986 - 1988 pÛsobil na Velvyslanectví Kanady v Praze. Peter Bakewell v Praze

zároveÀ v˘znamnû podporoval ãeskoslovensk˘ disent
tím, t¸e pomáhal ve svém diplomatickém autû pa‰ovat
pfies pfiísnû stfiet¸ené hranice obûma smûry nezávislou
literaturu a periodika, korespondenci a technické
prostfiedky pro v˘robu samizdatÛ (vãetnû tajného
pfievozu kopírky!). Fungoval tak jako spojka mezi
disidenty (napfi. Jifiinou ·iklovou) a exilem (historikem
Vilémem Preãanem a dal‰ími). Peter Bakewell se tím
v˘znamnû zaslout¸il o návrat svobody a demokracie
do âeskoslovenska a byl za to také ocenûn napfiíklad

ministrem zahraniãí Karlem Schwarzenbergem cenou Gratias Agit v roce 2007 (viz snímek
z pfiedání ceny v rezidenci kanadského velvyslance).

Kanadská mozaika 32-12, www.facebook.com/KanadaCZ
***

Zaslal jan.borka@seznam.cz
***
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

Portrét Karla Kryla

V 15. ãísle Satellitu, bok po boku byly vyti‰tûné dva názory na prezidentské volby
v USA - názor na kandidáty. Zatím co RosÈa Firla vzal na mu‰ku Baracka Obamu
a jeho ãtyfileté prezidentování, které nebylo moc úspû‰né. RosÈa se svou Ïenou
doufá, Ïe listopadové volby Obamu vyhodí ze sedla. Na druhé stranû pan Bfiezina
hned nastoupil na obhajobu Obamy a nadhodil, Ïe by ho také volil, kdyby byl
obãanem USA. Vstupuji jako tfietí osoba, které je zcela jedno, zda Ameriãané zvolí
za prezidenta Mitt Romneyho nebo Baracka Obamu, pro nov˘ kopanec do Ïeber,
kter˘ nakonec potfiebují, aby se probrali.

Pan Bfiezina do úvodu napsal, Ïe „ameriãtí voliãi nemohou prokouknout nûco co
je neprokouknutelné“. Rozumím tomu tak, Ïe je lep‰í „devil you know, then devil you
don’t“! Víme, co Obama dokázal za ãtyfii roky, av‰ak nevíme, co by Romney
dokázal. Oba pisatelé se dotkli narÛstajícího dluhu USA. Za Obamy útraty jsou,
mimo kontrolu, na to pan Bfiezina reaguje tím, Ïe dluh vlastnû nadûlali uÏ republikáni
a Obamovi se to jen nepodafiilo otoãit. Proã asi? Zfiejmû ze stejného dÛvodu jako
pfiede‰lému prezidentovi Bushovi. Ekonomie a situace v zemi to nedovolovaly. Pak
by ale Obama nemûl vykfiikovat „Yes, we can!“ Ve skuteãnosti ani nefiekl, co je
vlastnû moÏné udûlat a s tím uÏ zaãal jeho nereáln˘ pfiístup k prezidentování. Îasnul
jsem nad jeho pfiedvolebním v˘rokem (2008) kdy prohla‰oval, Ïe kolik se u‰etfií
paliva, kdyÏ kaÏd˘ bude mít správnû nahu‰tûné pneumatiky u svého auta. Pfiipomnûlo
mi to akci „Z“ z âSSR.

Na poznámku pana Bfieziny, Ïe Obama je inteligentnûj‰í neÏ Mitt, se dá fiíct, Ïe to
se neví! Vzdûlanost a inteligence jsou bohuÏel dvû rÛzné vûci. Na první jsou papíry,
ale druhé se ukáÏe bûhem Ïivota. Pro Obamovou inteligenci málo pfiidává dlouholetá
asociace s radikálním reverendem Jeremiah Wrightem, kter˘ dokázal ve svém
kázání prohlásit „God damn America!“ Navíc, ve své první pfiedvolební debatû
„úfiadující prezident ãasto kliãkoval s odpovûìmi na otázky, s hojn˘m v˘skytem
zastávek a pauz. CoÏ bylo v ostrém kontrastu s Ïiv˘m Romney“ pí‰e Free Press,
to také nenaznaãuje bystrost Obamy.

Co je mnohem podstatnûj‰í u prezidentÛ, jsou ãestnost, vstfiícnost, morálka a mít
na zfieteli národ nikoliv svojí politiku. Pfii pohledu zpátky Ronald Reagan byl jen
hercem, nemûl doktorát, a pfiesto uÏ souãasné dûjiny ho pokládají za nejvût‰ího
prezidenta 20. stol. Dokázal to, o ãem jeho pfiedchÛdci z Harvardu ani nesnili.
Osvobodil stovky milionÛ lidí z komunistického otroctví. To, Ïe na ten úãel -
„Hvûzdnou válku“ (coÏ byl blaf) utrácel peníze, bylo zcela na místû. Na co utrácí
Obama bilion deficitních dolarÛ kaÏd˘ rok? Na nezamûstnanost AmeriãanÛ, která
je ostudou pro nejvyspûlej‰í stát svûta.

Dal‰í nadhozená vûc panem Bfiezinou je, “nepopulární GST konzervativcÛ“ v
Kanadû, (aã se to net˘ká americk˘ch voleb). Právû tyto vûci poukazují na kvalitu
státníka, Ïe udûlá i nepopulární krok, kdyÏ to vyÏaduje chod státu. Mnozí si pamatují
slib J. Chrétiena, Ïe zru‰í GST, kter˘ mu pomohl vyhrát volby. A co se stalo? GST
nezru‰il, jelikoÏ sám vidûl, Ïe je to státní nutnost. Nevadilo mu, Ïe pouÏil leÏ, na
kterou se voliãi bez rozm˘‰lení nalepili. Bylo to Chrétienovo „Yes, we can!“?

Obama prosadil v Americe medicare, problém v‰ak spoãívá v tom, Ïe dûlat dobro
násilím se nenaz˘vá dobrem. Zavedení nákladn˘ch programÛ se provádí, kdyÏ je
na to ekonomicky vhodná doba, nebo nûjak postupnû, nikoliv revoluãnû. (Jen malou
pozn. Obdobná forma medicare fungovala Massachusetts, kde byl Romney
guvernérem.) Kalifornie utrácí miliardy státních penûz za lidi, ktefií nemají pojistku
na léãení).

Obama se projevuje z nesãetn˘ch pfiíkladÛ jako siln˘ socialista. Mûl by se v‰ak
pouãit jak to dopadlo se socialismem v minulém století. Ponauãení nejlépe vystihuje
názor, kter˘ jsem vyãetl z jedné knihy dûjepisu, Ïe „reáln˘ socialismus nefunguje a
fungující socialismus neexistuje“. Tuto skuteãnost by si mûl uvûdomit nejen Obama,
ale v‰ichni zastánci socialistick˘ch my‰lenek, zaãínaje od novináfiÛ aÏ po kanadské
NDP.

Vilém A. Kun
***

VáÏen˘ pane Kune,
dûkuji za Vá‰ pfiíspûvek a pokusím se odpovûdût. Pfiiznávám, Ïe mám v˘hodu, protoÏe mezi tím

probûhly dvû debaty. Jedna mezi viceprezidentem Joe Bidenem a kandidátem na místo viceprezidenta
Paul Ryanem a druhá debata mezi prezidentsk˘mi kandidáty Barackem Obamou a Mittem Romneym.

Sám sice tvrdíte, Ïe je vám to jedno, koho Ameriãané zvolí, ale v zápûtí nenecháte nikoho na
pochybách na ãí stranû jste. Osobnû se nerad pou‰tím do tûchto diskusí, nikoliv protoÏe nemám na
problematiku názor, ale protoÏe se snaÏím svÛj vlastní názor a emoce potlaãit. Kdysi mi jeden právník
vysvûtloval, Ïe v soudním procesu nehledá ani advokát ani prokurátor pravdu, ale sbírají dÛkazy pro
svou stranu. Advokát sebere v‰echny moÏné dÛkazy pro obvinûného, prokurátor proti obvinûnému a
soudce má rozhodnout, co je pfiesvûdãivûj‰í.

RosÈa Firla tedy zaãal sbírat materiál proti Obamovi a zdá se, Ïe pfiesvûdãil cel˘ klub Cicero. Pokusil
jsem se jeho argumenty ponûkud zpochybnit. Nic víc, nic míÀ.

Zrovna tak se pokusím polemizovat s vámi, i kdyÏ si nemyslím, Ïe vás pfiesvûdãím. Nesouhlasím
s vámi, Ïe prezident George W. Bush za situaci, která vznikla ve Spojen˘ch státech nemohl a kousek
dál tvrdíte, Ïe vám záleÏí na morálních kvalitách kandidáta.

Máte pravdu, Chrétien nemûl slibovat Ïe zru‰í GST! Nevím, jestli to byla vûdomá leÏ, nebo
nesplnûn˘ slib. KaÏdopádnû to byl dÛvod proto, abych ho nevolil. Jako pfiíklad jsem uvedl ve své
argumentaci „pravicovou“ vládu v âechách, která tvrdila, Ïe nebude zvy‰ovat danû a dotáhla tuto daÀ
k 20-21 procentÛm. Dal‰ím pfiíkladem je spolupráce „levice“ a „pravice“ na HST v Kanadû.

Pokud se jedná o ãestnost politika - tak George W. Bush nemluvil pravdu o biologick˘ch zbraních
a zbraních hromadného niãení v Iráku, kvÛli tomu ‰la zemû do války. Nebudu diskutovat o tom, jestli
vûdûl, Ïe je to leÏ nebo není, ale nikdy se s tím ãestnû nedokázal vypofiádat. Mitt Romney se brání, Ïe
není George W. Bush, ale nic mu nevadí v tomto trendu pokraãovat. Zatímco Obama chce investovat
do vzdûlání, Romney chce peníze dát do armády, která, jak fiíká Obama, ho ani o ty peníze neÏádá.

Nechci polemizovat o úloze Ronalda Reagana, ale historie nezná termín nejlep‰í prezident. To je
subjektivní termín. Vládl v dobû, kdy komunismus byl pfied kolapsem, ale nedá se fiíci, Ïe by stovky
milionÛ od nûj osvobodil. Historicky: komunismus padl aÏ za vlády jeho nástupce George Bushe. To
bychom pak znehodnotili ãinnost disidentÛ, polské Solidarity, rusk˘ch odpíraãÛ vojenské sluÏby,
Michajla Gorbaãova…

JestliÏe Obama i v nepfiíznivou dobu propaguje medicare, je to právû nûco, jak správnû fiíkáte, co
potvrzuje jeho kvalitu jako státníka, která se pozná podle toho, Ïe dûlá nepopulární kroky. Jeho postup
má v‰ak daleko k násilí. Byl snad nûkdo kvÛli tomu, Ïe byl proti medicaru, pronásledován, zavfien, ãi
jinak perzekuován? Romney tedy získá body na tom, Ïe ObamÛv program zatratí a pak zavede nûco
podobného v rÛÏovém. Je to jako kdyby jiÏ tehdy Chrétien zavedl místo GST HST, jak se stalo
okamÏitû na v˘chodû Kanady.

Konãíte tím, Ïe Obama je socialistou. Z jistého pohledu jsou jako socialistické zemû oznaãované
skandinávské státy. A je to tak ‰patné? Zloãinnost je tam nízká, vzdûlání je lep‰í neÏ v severní Americe,
zdravotní péãe je jedna z nejlep‰ích na svûtû… Proã se tomu tak vehementnû bránit?

Citujete Free Press. Tato agentura skuteãnû není objektivní, podobnû jako TV Fox, ale pfiekvapuje
mû, jak málo objektivity je i napfiíklad v CNN, kdyÏ si pro prÛzkum po jednotliv˘ch debatách bere
vzorek (a to je vÏdy oznámeno), kde je nejménû o 4 procenta více republikánÛ.

Netvrdím, Ïe Barack Obama 6. listopadu 2012 vyhraje. Stát se mÛÏe cokoliv, jak jsme vidûli pfii
volbách v roce 2000, kdy vyhrál George W. Bush. George W. Bush mûl na devastaci Spojen˘ch státÛ
osm let, proã nedat stejnou dobu na to, aby to Barack Obama napravil?

Ale‰ Bfiezina
***

Obama versus Romney!
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Populární restaurace s ãeskou a evropskou kuchyní
je po rekonstrukci

znovu v provozu:
sedm dní v t˘dnu od 10 hodin ráno!

V úter˘ a ve stfiedu je otevfieno do 22 hodiny.
Od ãtvrtka do soboty mÛÏete zÛstat aÏ do 23 hodin.

Kromû jídla si mÛÏete objednat i plzeÀské pivo!

Je sklenice vzteku plná?
Zaãne emigraãní vlna?

Za dva dny po regionálních volbách v âesku a Ïhavém vítûzství levice, jsem dostal
tfii dotazy od vrstevníkÛ, jak se emigruje na Západ. ProtoÏe mám na emigraci
vzpomínky staré pfies 30 let, kdyÏ jsem sám mûl pfies 30 let, tak jsem odpovûdûl, Ïe
na zodpovûzení dotazÛ k vystûhování jsou konzuláty; a pfiidal jsem, Ïe vystûhování
je pern˘ chlebíãek pro mladé lidí a nikoliv fie‰ení komunistické hrozby pro seniory
- tedy moje vrstevníky.
Nenapsal jsem, abych neurazil a neztratil kamarády, co potrefené husy, Ïe tfietina

voliãÛ volili doleva, ale dvû tfietiny nevolily vÛbec a to je veliká hanba a pravá pfiíãina
levicového jásání a komunistick˘ch kfiiku. V jednoduché statistice se z populace
národa, 10 miliónÛ âechÛ, odeãte pûtina, to jsou malí a puberÈáci, a ãtyfii pûtiny jsou
voliãi, osm miliónÛ âechÛ - voliãÛ; tûch co se obtûÏovali volením byla tfietina z osmi
miliónÛ, skoro pÛltfietího miliónu zatímco ãtyfii a pÛl milióny idiotÛ (idiot = ve
starofieãtinû ãlovûk, kter˘ nechodí k volbám) zÛstali doma a tímto zpÛsobili kalamitu;
a v‰echny evropské noviny v˘sledek voleb v âesku kalamitou naz˘vají, zatímco
ruská média si otevfiené mnou tlapky.
Leã klesla na mne tíha poznání, Ïe znaãná ãást ãeské populace bere rudo-

oranÏové vítûzství levice v regionech jako signál, Ïe bude v âechách hÛfi a je tfieba
pakovat kufry - neÏ rudí komisafii znovu obestaví Zemi ãeskou ostnat˘mi ploty a
ozbrojenou ostrahou zevnitfi, budou zas bránit v˘dobytky proti nepfiátelÛm zvenãí a
ochraÀovat úpadek uvnitfi - zvan˘ socialismus.
Paní Firlova pfiispûla úvahou, Ïe zaãne nová vlna emigrace ven z âe‰ka. ¤ekla,

Ïe kolem osmdesáti tisíc âechÛ uÏ pracuje v zahraniãí, hlavnû Nûmecku, Rakousku,
Anglii a Irsku, asi dle jazykové znalosti. Tento poãet je dvojnásobek zahraniãních
pracovníkÛ z roku 2006. Pfiíjmy státní pokladnû Ïe zahraniãních plateb posílan˘ch
domÛ je pfies 23 miliard korun, coÏ je vcelku stejnû jako v roce 2006 a to znamená,
Ïe velká ãást pracovníkÛ v zahraniãí se tam zabydluje a usazuje natrvalo. Tedy se
mnozí ve svûtû rozkoukali, otrkali a do levicové slibotechny se uÏ nevrátí a zÛstanou
tam kde jsou. Kolem vítûzného února 1948 prchlo z âeskoslovenska ãtvrt miliónÛ
lidí na Západ a tím pfiinutili komunistické padouchy vztyãit ostnaté ploty, aby
neutekly z komunistické utopie milióny âechoslovákÛ... A co to slavné ãeské
vlastenectví a láska k rodné hroudû? optal jsem se Evy vyz˘vavû, aby nepfiehlédla,
Ïe jsem dostal flastr za opu‰tûní vlasti.
Eva se uchechtla tím tónem, kter˘ nemám rád, kdyÏ mne nachytá v bludu a fiekla:

„Míchá‰ pojem vlastenectví ze dvou pojmÛ specifického v˘znamu: jeden je
NACIONALISMUS, ãili láska k národÛ obsahující v˘znamnost národa oproti
sousedním (a z toho plynoucí právo je stisknout) a druh˘ pojem PATRIOTISMUS,
kter˘ je tou láskou k zemí. „A o kter˘ z tûch dvou zapeãen˘ch do vlastenectví ti jde?“
Mlãel jsem chycen˘ na hru‰kách a Eva fiekla dÛraznû: „âe‰i na útûku pfied

leviãáctvím, ztrátou svobody a prostoru k iniciativû a podnikavosti, si nezatûÏují
svûdomí takov˘mi ideologick˘mi kudrlinkami, kdyÏ svoboda a peníze a konzum jsou
to, co mají na myslí.“
Mlãel jsem a Eva pfiidala je‰tû toto; „Zajisté vût‰ina vyãká ãtyfii roky do dal‰ích voleb

a pak leviãáky vyrazí, ale nemalá ãást se popravdû zalekne, Ïe uÏ pfií‰tí volby
nebudou a Ïe se Vítûzn˘ únor 48 zopakuje sakum-pakum vãetnû likvidace demokracie
a utvofiení národní fronty.“
„Proã ãeskou budoucnost maluje‰ tak ãerné?“ zaúpûl jsem vskutku v obavách o

svoje ãeské pfiátelé a známé.
„ProtoÏe, kdyÏ slu‰ní lidé mlãí a nejdou k volbám otvírají prostor pro padouchy

v‰eho druhu a vzdali se nároku do budoucnosti âeska mluvit.“ Odmlãela se, a po
dramatické pauze dodala: „Zmínil se z Tv˘ch znám˘ch a pfiátel o regionálních
volbách jedin˘m slovem? Napsal ti vÛbec nûkdo, Ïe PÒJDE volit a KOHO bude
volit?“
CoÏ byla zbyteãná otázka, protoÏe Eva ví, Ïe vÛbec nikdo. A mlãel jsem, aby mi

nevlepila zjevnou pravdu, Ïe kdo se nezajímá o volby pfied volbami, musí po volbách
drÏet pysk a krok. Anebo prchat do míst, kde sluníãko svítí a je tam mléko i strdí a
ãasto i mofiské pobfieÏí, coÏ praotec âech sv˘m âechÛm nedopfiál. Vzpomnûl jsem
si, jak to fiíkal mistr Horníãek: âechové mûli unaveného praotce naloÏit na nosítka
a ma‰írovat na jih, na Balkán.

RosÈa Firla - Sudbury
***
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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

Zápisky od Pacifiku (7)
Nûkdy se vyplatí aplikovat staré pfiísloví Líná huba, holé ne‰tûstí. KdyÏ mi pfiíli‰ ãasto
dojde od Telusu (telefon a internet) a nebo od Shaw (televize) nûjaká dal‰í nabídka
v˘hodné ceny na tfii mûsíce nebo pÛl roku, a je to krátce poté, co do‰el opût ponûkud
vy‰‰í úãet, zvedám sluchátko a telefonuji tam, kde ke zv˘‰ení poplatku, samozfiejmû
nijak v pomûru ke státem proklamované inflaci, do‰lo.
VáÏen˘ ãtenáfi tûchto m˘ch ZápiskÛ mÛÏe mít nûkdy dojem, Ïe jsem osoba, které

se v âechách fiíkalo kverulant. Notorick˘ stûÏovatel. Tedy, takové oznaãení povaÏuji
pfiímo za nafiãení. NeboÈ si myslím, Ïe pokud se vûci nedûjí jak snad by se mûly dít,
je nutné na to poukázat a nemûlo by to vést k jeho oznaãení za takového ‰karohlída.
Ale zpût k podstatû tímto textíkem zam˘‰lené. Podafiilo se mi vést vcelku vlídné
diskuse s representanty Telusu stejnû jako firmy Shaw. Snad jsem mûl ‰tûstí a na
drátû byly osoby moudré, stejnû jako s jistou pravomocí rozhodování. KdyÏ jsem
sdûlil, Ïe za okolností, kdy cena benzinu a stejnû tak plynu uÏ je mnoho mûsícÛ v
podstatû stejná, ale poplatky rostou neúmûrnû i v relaci k vládou udávaném
procentu inflace, pfií‰tí úãet byl alespoÀ malinko niÏ‰í. JenÏe, zdá se mi, Ïe jsem mûl
jen ‰tûstí a povídal si s rozumn˘mi zastupiteli tûchto telekomunikaãních magnátÛ.
A nebo snad jsem úãet chybnû ãetl?

***
Je nás, lidstva, stále víc, máme moderní technologii, vûdu, medicínu, vydûláváme

(to se mû tedy net˘ká) víc. Snad dÛvod ke spokojenosti. A pfiece ... nepamatuji, Ïe
by pfied dvaceti, tfiiceti lety v Kanadû docházelo tak ãasto a v takové mífie ke
stahování automobilÛ stejnû jako masn˘ch produktÛ z trhu z bezpeãnostních
dÛvodÛ. V pfiípadû aut jde ãasto o neuvûfiitelnû vysoká ãísla, u potravin pfiekvapivou
ãetnost takov˘ch odvolání. A nebezpeãí se, v tomto pfiípadû, snadno a rychle ‰ífií z
provincie do provincie.

***
Nejsem zasvûcen˘ filmov˘ kritik, jen milovník filmu, aã tu zálibu fiadím aÏ za ãetbu.

Leã stalo se, Ïe od té doby, co na‰e televize pracuje pomocí tzv. digitálního boxíku,
mezi kanály, které jsme vybrali a elimininací nûkolika jin˘ch získali pfiijatelnûj‰í
poplatek, kromû znamenitého souboru kanálÛ hudebních (jen audio, bez obrazu)
mÛÏeme chválit pozoruhodn˘ a krajnû zásluÏn˘ ãin miliardáfie pana Turnera, na
jeho programu klasick˘ch filmÛ (na vancouverském SHAW kanál ã.46, v Torontu
Rogers 48).
 Televizní pfiístroj téÏ ‰tûdfie nabízí informace o nov˘ch filmech, které se brzy objeví

v kinech, pfiípadnû v televizi. A jak˘ dvojí druh podívané se posluchaãi nabízí!
Vût‰ina filmÛ onoho programu TCM (Turner Classical Movies) je z let dvacát˘ch aÏ
osmdesát˘ch. Samozfiejmû, Ïe ne v‰echny naprosto odpovídají nálepce klasické,
pokud jde o vysokou úroveÀ. Ale valná vût‰ina nabízí diváku moÏnost ocenit nejen
herecké v˘kony, ale mnohdy i obsah filmu. V˘stfiel zazní jen v onûch obãas
promítnut˘ch populárních kovbojkách, kde ale dobro vítûzí nad zlem a tak to má b˘t.
(Vidût ale Gary Cooper je filmu V pravé poledne - High Noon je stále pûkn˘ záÏitek).
Vût‰ina veseloher jsou vtipné, nebo alespoÀ úsmûvné. A protoÏe filmy bûÏí v
podstatû ve dne v noci, lze si vybrat díla skuteãnû klasická a nezapomenutelná.
Ano, v souãasné hollywoodské produkci také lze shlédnout hodnotn˘ film. Pfiesto,
nejsem si jist, Ïe dne‰ní produkce zastíní produkci onûch zmínûn˘ch let. Nûkdy mi
pfiipadá, jako by si tehdy reÏiséfii dávali velmi záleÏet na své práci .a nepotfiebovali
k tomu nic z dne‰ních supertechnick˘ch vymoÏeností. A zde se musím zmínit o tom,
Ïe v totalitním ãase do ãeské distribuce byly pfiijímány ty nejkvalitnûj‰í filmy
západoevropské a americké produkce.

***
Dávno uÏ jsem nebyl v centru mûsta Vancouveru, jeho hlavních a populárních

ulicích Robson a Granville. Tentokrát byl dÛvodem film reÏiséra Jana Hfiebejka
(skvûl˘ jeho film Musíme si pomáhat) Svatá ãtvefiice, uvádûn˘ na Filmovém
festivalu. Hor‰ího zklamání od tohoto v˘borného reÏiséra jsem se sotva mohl
doãkat. Myslím, Ïe film neblaze poznamenal scénáfi M. Viewegha, spisovatele davy
oblíbeného, coÏ v mnoha pfiípadech mÛÏe leccos napovûdût. Ze v‰eho nejvíce jsem
ocenil dvû hlavní hereãky a jejich tûla, hojnû zabíraná bez odûvu.
Kino, kde film se promítal, je na zmínûné ulici Granville v srdci mûsta, jeÏ v

nedávném ãase byla znaãnû pfiestavûná. Leã tam, kde budovy nové nahradily ty
pfiedchozí, s neuvûfiitelnou tvrdo‰íjností chybí jejich ãísla! Ta nejzákladnûj‰í vûc
vesnic, mûsteãek, natoÏ velkomûsta! Kdo mi nevûfií, aÈ se tam vydá.
Na tfiídû Robson zmizela dvû knihkupectví, ne pfiíli‰ dávno vznikl˘ hudební

veleobchod Virgin, pfiibylo nespoãet butikÛ a obchodÛ s módními hábity ãi obuví, na
té pfiíjemnûj‰í stranû pozorování pak jakési moderní bistro v ãerném provedení, ale
inzerující solidní ceny piva a jídel.
A není jiÏ ani restaurant O’Douls, kde jsem naslouchal nejednomu vystoupení

mal˘ch jazzov˘ch skupin, stejnû tak (ale to uÏ pfied vice lety) z podniku jen o kousek
jiÏnû, z Barclay’s Hotelu renovací zmizel bíl˘ klavír (baby grand) na kter˘ jsem si
obãas, kdyÏ jsem se tam pfii cestû ulicí Robson stavil, ti‰e preludoval, sklenkou vína
pfii ruce dodávající si kuráÏe. A právû tam jsem za to byl jednou odmûnûn pûti dolary
od náv‰tûvníka, ve ‰tûdrosti asi povzbuzeného konzumací u baru.
V pÛli cesty na autobus mne upoutala tabule pfied indickou restaurací. Nabízeno

slibnû vypadající jídlo za $3.99. Indickou kuchyni mám rád a nemohl jsem odolat.
Jídlo bylo v˘borné, ‰ek ohromující. Zmínil jsem se o tabuli a byl pfied ní zaveden. -
Well, somebody wipped off number one!- pravila korpulentní majitelka podniku.
Byla to, bohuÏel, pravda.
Byl to den, osudem mi urãen˘ k tomu, abych penûÏence pustil Ïilou. Kino plus

poplatek v rámci festivalu, jedno pivo po kinû, ‰pr˘mafiem poznamenaná reklamní
tabule a procházka zakonãená v ukrajinském obchodû s lahÛdkami, zasluhující si
doporuãení. Ceny niÏ‰í neÏ jinde za stejné zboÏí, velk˘ v˘bûr a dobrá jakost. Je‰tû
pfied ãasem se ãlovûk po nákupu mohl potû‰it na chodníku pfies ulici neuvûfiitelnû
rozko‰n˘m psíkem, ale uÏ na nûj zÛstává jenom vzpomínka.

***

PÛjãil jsem si v knihovnû zajímavou knihu Bernarda-Henry Lévyho ... Americká
závraÈ (American Vertigo). Autor se ubírá po stopách slavného Alexise Tocquevilleho
a jeho klasického díla z roku 1835 American Democracy. Posuzuje, na podkladû
zmínûného díla A. T. dne‰ní Ameriku, tedy Spojené státy. A to oãima Francouze,
francouzského intelektuála. Je to ãtení velice zajímavé, ale pfii ãetbû jsem si
pfiipomnûl, co uÏ mne nejednou napadlo. Úcta a obdiv ke spisovatelÛm (a tedy i
ÏurnalistÛm) ktefií dovedou psát i o vûcech sloÏit˘ch jednodu‰e. Pomyslel jsem
pfiitom na K. âapka a na G. Orwella. První ãíslo Svûtové literatury roãník 1992 vûnuje
znaãnou pozornost osobû a dílu G. Orwella. Nemohu jinak neÏ citovat tam uvedené
jeho rady ze statû Politika a anglick˘ jazyk, 1946:
(1) Nikdy nepouÏívejte metaforu, pfiirovnání nebo nûjakou jinou fieãnickou figuru,

kterou obvykle vídáte v tisku
(2) Nikdy nepouÏívejte dlouhého slova, kde krátké postaãí.
(3) JestliÏe mÛÏete nûjaké slovo vy‰krtnout, vÏdycky to udûlejte.
(4) Nikdy nepouÏívejte pasíva, kdyÏ mÛÏete pouÏít aktiva.
(5) Nikdy nepouÏívejte cizí v˘raz, vûdeck˘ termín nebo Ïargon, kdyÏ znáte nûjak˘

ekvivalent v kaÏdodenní anglické mluvû.
(6) Radûji poru‰te kterékoli z tûchto pravidel, neÏ abyste fiekli nûco barbarského.
 V knize B. H. Lévyho je zmínka o Christopheru Hitchensovi, jehoÏ jméno jsem uÏ

kdesi zachytil. V knihovnû jsem si tedy pÛjãil jeho knihu esejÛ ... a jsem zvûdav jak
hodnû nebo málo tento autor respektuje rady G.Orwella.

***
Je‰tû krátká zmínka o televizní debatû kandidátÛ na úfiad viceprezidenta v Bílém

domû. Sdûlována veliká ãísla promarnûn˘ch penûz, stejnû jako v budoucnu
získan˘ch a nebo alespoÀ u‰etfien˘ch v pfiípadû vítûzství té ãi oné strany. Pokud ale
byla fieã o daÀov˘ch úlevách bohat˘ch stejnû jako vrstvy stfiední, jediné ãíslo
takového procentuálního dobrodiní uvedeno nebylo. Mezi mnoha hodnoceními
debaty mne pfiekvapilo, jak málo z onûch korespondentÛ tisku a profesionálních
komentátorÛ, nepochybnû velmi dobfie placen˘ch, nepfiehlédlo jednu skuteãnost,
která dle mého názoru nebyla zcela bez v˘znamu. Teprve kdyÏ jsem na poãitadle
na‰el záznam hodnocení od váÏeného amerického novináfie Charles Krauthammera,
ulevilo se mi, Ïe tento muÏ vidûl debatu m˘ma oãima. V podstatû fiekl, Ïe kdyby
posluchaãÛm byly nabídnuty napsané texty debaty, hodnocení by inklinovalo k
remíze. BohuÏel, kandidáti sedûli pfied kamerou a tu divák mohl Ïasnout nad
nevkusn˘m, pohrdliv˘m poãínáním sarkasticky se smûjícího a ‰klebícího J. Bidena,
o jeho nehorázném skákání do fieãi ani nemluvû. Pfiedstavil jsem si tohoto muÏe v
roli prezidenta, jeÏ by mu za jist˘ch okolností pfiipadla ... a mûl jsem z toho
nepfiíjemné mrazení v zádech...

Vladimír Cícha - Vancouver
***

Točený Pilsner Urquel a Czechvar

v západním Torontu!
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 Nûkolik slov (nikoli 2000)
k názorÛm R.F.

Stalo se uÏ bezmála pravidelností, Ïe na ãlánky a názory dopisovatele
Satellitu Rosti Firly reaguje redaktor a majitel novin a snad stále
mÛj pfiítel Ale‰ Bfiezina. Dovoluji si ale také zaslat tûchto nûkolik
slov.
Zmínûné ãlánky ãtu pozornû a rád. S vût‰inou názorÛ autora
souhlasím. Ponûkud jiné je to s jeho pocitem a pfiesvûdãením, které
se uÏ nûkolikrát opakovalo v jeho ãláncích, v nichÏ cituje své
pfiíspûvky do debaty v fieãnickém klubu Cicero v kniÏní kavárnû, v
nichÏ je témûfi vÏdy podpofien svou milou chotí Evou, autorkou
mnoha textÛ s antickou tematikou, které vychází pravidelnû v
konkurenãních novinách Nov˘ domov.
Jaké názory R. Firly mám na mysli?
Jeho skálopevné pfiesvûdãení, Ïe Kanada je nejlep‰í zemí na svûtû.
Tedy, to je v mnoha ohledech pravda, ale dle mého názoru takové
koneãné a absolutní oznaãení za zcela nejlep‰í zemi svûta neodpovídá
nejedné hodnotící statistice, dnes dostupné na internetu i v tisku.
Autor R. F. bohuÏel pfiehlédl fakta vypl˘vající z nejednoho hodnocení
a sice, Ïe k nejspokojenûj‰ímu Ïivotu po mnoha stránkách bylo
vyhodnoceno nûkolik zemí pfied Kanadou. Dle mého názoru by
(Kanada) mohla b˘t tou nejlep‰í zemí svûta.
Pokusím se ve struãnosti zmínit o nûkter˘ch faktech, které takovému
maximálnû skvûlému vyhodnocení brání: Kanada je pfiírodními
zdroji velmi obdafiená zemû. Pfiesto se mi zdá, Ïe takového bohatství
nevyuÏívá nejv˘hodnûj‰ím zpÛsobem. Kolik kanadsk˘ch v˘robkÛ
je svûtovû znám˘ch, snad ponûkud pfiísnû fieãeno, kromû javorového
sirupu? (To umûlé rámû vyslané pfied ãasem do vesmíru na‰inci
mnoho nepomÛÏe).
ÚroveÀ kanadského základního vzdûlání nepatfií ke svûtov˘m
‰piãkám. Odprodej tak Ïivotnû dÛleÏité suroviny jakou reprezentuje

Kapralova Companion
(Hardback)

Publisher: Lexington Books, United States
Publication Date: 2011

Edited by Karla Hartl and Erik Entwistle, is a collection of
biographical and analytical essays on Czech composer
Vitezslava Kapralova [1915-1940]. Accompanied by an
annotated catalog of works, annotated chronology of life
events, bibliography, discography, and a list of published
works, The Kapralova Companion is an essential,
comprehensive guide to the composer’s life and music. It is
also the first book published on Kapralova in English. As
readers will discover, the work of Vitezslava Kapralova
represents a progressive and distinctive voice in inter-war
Czech musical culture. Despite her untimely death at the age
of twenty-five, Kapralova created an impressive body of
work that has earned her the distinction of being considered
the most important woman composer in the history of Czech
music. Editors Hartl and Entwistle have gathered a roster of
scholars from the United States, Canada, and the Czech
Republic, whose contributions to The Kapralova Companion
cover a variety of topics relevant to Kapralova and her
times.It is not only be a welcome starting point for scholars
and music lovers, but its critical essays also advance thought-
provoking assessments of her music, engender further
inquiries into aspects of her life and work, and inspire a new
generation of performers.

***

projekt Nexen je velmi o‰emetn˘ krok, vydávající zemi v podstatû
do energické nadvlády âínû, zemi stále pokulhávající v oblasti
lidsk˘ch práv a pûstující li‰áck˘ komunismus. (Zde pfiiznám mÛj
stál˘ údiv a snad i nepochopení toho, jak se z národa onûch pfied 30,
40 lety modrokabátníkÛ, stala svûtová velmoc, která dnes zpÛsobuje
mal˘ i vût‰í neklid fieditelÛm nejvût‰ích západních bank.
Kanada nepatfií k zemím s nejkrat‰í pracovní dobou ani nejdel‰í
zákonem pfiiznanou dovolenou.  Podle nejposlednûj‰ího (2012)
hodnocení Organizací pro hospodáfiskou spolupráci a rozvoj
(OECD) je Kanada na pátém místû (za Austrálií, USA, ·védskem,
Dánskem). V hodnocení nejdemokratiãtûj‰ích zemí teprve na
devátém místû (pfied ní severské zemû, Lucembursko a Austrálie).
To je neÏ pár pfiíkladÛ.
Pfiesnûj‰í by bylo, kdyby autor R. Firla napsal pfii hodnocení
Kanady nejlep‰í dle mého názoru ãi pocitÛ, pfiípadnû kdyby velmi
mnoho zemí sám nav‰tívil a strávil tam nûjak˘ ãas. Také nevím, v
které demokraticky prosperující zemi by se stalo, to co v kanadské
provincii, kde Ïiju, Britské Kolumbii, kde z fundamentálního
demokratického procesu jak˘m je referendum, bylo provinãní
vládou uãinûno absolutní fiasko, totální ignorací jeho v˘sledku.
MoÏná, Ïe nûktefií ãlenové zmínûného Cicero klubu v Sudbury
budou mít ponûkud jin˘ názor neÏ pfiítel RosÈa, kterého si tímto
dovolím srdeãnû pozdravovat.
OceÀuji moÏnost b˘t obãanem této veliké zemû. Ne v‰ude bych si
mohl dovolit opustit pracovní proces (tedy ten, za kter˘ jsem byl
placen) dosti znaãnû pfied oficiálním penzijním vûkem. To ale
nebylo umoÏnûno jen kanadskou vládou, ale v podstatû zpÛsobem
na‰eho Ïivota a respektem k oné dobré radû - pom˘‰let na ona zadní
koleãka, na kter˘ch se tedy teì vezu.

Vladimír Cícha - Vancouver
 ***

Strom roku 2012
a lípa bludiãky Mokfiinky

Mokerská lípa se v celostátním finále Strom roku umístila na
krásném 5. místû. Obec, kde Ïije jen 150 obyvatel, není zde Ïádn˘
spolek, ani ‰kola nebo ‰kolka, posbírala neuvûfiiteln˘ch 2566
hlasÛ.
„Ráda bych podûkovala v‰em, ktefií nás podpofiili, a to nejen

sbíráním hlasÛ, ale i finanãnû. Nad‰encÛ a milovníkÛ pfiírody,

ktefií nám fandili, bylo opravdu hodnû. Hlasovací listiny byly
umístûny na víc neÏ 30 místech na‰eho regionu a to nepoãítám
rodiny, jednotlivé osoby, hlavnû dûti, ktefií v‰ichni sbírali hlasy ve
svém okolí. V‰em patfií velké podûkování.“

Vyhodnocení a ve‰keré podrobnosti jsou na www.obecmokre.cz,
kde má lípa bludiãky Mokfiiny svÛj stál˘ oddíl. Jsou zde fotografie
z nejen vyhodnocení, které se konalo 20. 10. 2012 v Brnû v
Divadle Husa na provázku, ale pfiedev‰ím fotografie lípy v rÛzn˘ch
promûnách ãasu.
Slavnostního vyhlá‰ení se zúãastnily Dagmar Honsnejmanová,

knihovnice a pfiihla‰ovatelka stromu do soutûÏe, a Blanka
Kuãerová, starostka obce Mokré.

Dá‰a Honsnejmanová-www.obecmokre.cz
***
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âerné fotbalové úter˘
Na tfiech frontách bojovali „na‰i“ fotbalisté v
úter˘ 16. fiíjna 2012 o úãast na MS v Brazílii a
z devíti moÏn˘ch získali pouze jedin˘ bod v
utkání âR-Bulharsko za bezbrankovou
remízu. Slováci prohráli doma s ¤eckem 0:1
a Kanada utrpûla tûÏk˘ debakl 1:8 v
Hondurasu.
V úter˘ v domácím prostfiedí tak pfii‰li âe‰i o

dva body, ãímÏ se Bílkovo pfiání mít po tfiech
zápasech sedm bodÛ, nesplnilo. Pravdou je,
Ïe se jeho svûfienci na polovinu BulharÛ celou
první pÛli tlaãili, pfiiznat se jim musí, Ïe i
Pekharta hlavnû v úvodu hledali v ‰estnáctce,
byÈ legionáfii z Norimberku míãe odskakovaly
a nedokázal je zpracovat. Anebo se k nim
nedostal, jako tfieba v 10. min., kdy Jiráãek
posílal pfied bránu stfiílen˘ centr, kter˘
Michajlov staãil právû pfied Pekhartem vyrazit.
Jen jednou za poloãas tak zaÏil ãtyfiiatfiicetilet˘
veterán v brance BulharÛ prekérnûj‰í chvíli.
Pla‰il hledal chytr˘m kfiiÏn˘m centrem Gebre
Selassiho, jenÏe Michajlov jeho my‰lenku
pfieãetl a r˘sující se ‰anci zmafiil dfiív, neÏ se
narodila. Bulhafii úpornû bránili, pfiiãemÏ si
ãasto vypomáhali fauly, chvílemi se pokou‰eli
i kombinovat a drÏet míã, hlavnû v‰ak ãekali
a odpovûdûli v nastaveném ãase prvního
poloãasu daleko nebezpeãnûji, neboÈ na
hlaviãku Bodurova âech nedosáhl a míã letûl
tûsnû vedle tyãe. Druhou pÛli zaãali Bulhafii
mnohem aktivnûji. Vysunuli hru aÏ na polovinu
ãeského t˘mu, kde okamÏitû napadali ãeské
reprezentanty, nedovolovali jim rozehrávat a
nutili je k chybám a ztrátám míãe. A protoÏe
sami pfiidali na dÛrazu a pfiesnosti,
pochopitelnû z toho profitovali. Velkou ‰anci
mûli v  57. min. po rychlém v˘padu hlaviãkou
Milanova, která ‰la tûsnû vedle âechovy
brány. V závûreãné ãtvrthodinû mûli domácí
drtivou pfievahu a je‰tû se pokou‰eli utkání
rozhodnout v nastavení Jiráãkem a
Limbersk˘m, ale marnû. Sestava âR: âech -
Gebre Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersk˘ -
Pla‰il, Hübschman - Rajtoral (58. Darida),
Jiráãek, Rezek (80. Lafata) - Pekhart (58.
Vydra). Hrálo se na Letné pfied 16000 diváky.
V pátek pfied tím porazil BílkÛv v˘bûr Maltu

3:1 a získal tak tfii body. Soupefie upnutého
jen a jen na bránûní a bezuzdnou defenzívu
jasnû pfiehrával, nakonec ho ale musel sestfielit
ze vzduchu: Na hlaviãku Gebre Selassieho
sice fotbalov˘ trpaslík ze Stfiedomofií bleskovû
zareagoval a parádní stfielou Briffa vyrovnal,
na druhou trefu z hlavy Pekharta v‰ak uÏ
odpovûdût nedokázal, takÏe ãesk˘ t˘m si
zaslouÏenû pfiipsal povinnou v˘hru ji‰tûnou
Rezkem. V nastaveném ãase navíc chytil
Petr âech pokutov˘ kop.

***

bratislavsk˘ch Pasienkoch celkom nezaplnil
ani súboj s najväã‰ím favoritom skupiny z
Grécka, mnoh˘ch zrejme odradilo daÏdivé
poãasie. Napriek tomu bola v hºadisku na
slovenské pomery slu‰ná atmosféra, skú‰ali
sa mexické vlny. Sektor Grékov bol pln˘ -
súpera pri‰la povzbudiÈ vari tisícka fanú‰ikov.
A bolo ich riadne poãuÈ uÏ hodinu pred
zápasom. Na pravej strane obrany nastúpil
Zabavník miesto Pekaríka, v strede poºa
nahradil Weissa Kucka. Na hrote dostal ‰ancu
ëuri‰ - vymenil Bako‰a. Po prestávke sa
dvakrát na seba ãertil Ham‰ík, ktor˘ dve
solídne ‰ance premárnil.  A hráãa SSC Neapol
to mrzelo. Krátko na to vytrestal gólom
Slovákov Salpingidis, ktor˘ sa v˘borne
zorientoval v ‰estnástke. Slováci mali v závere
prevahu, ofenzívu posilnili striedajúci Weiss,
Holo‰ko i Guédé. Tri minúty pred koncom
mohol vyrovnaÈ Breznaník, ale mal smolu.
Trafil iba spojnicu Ïrde a brvna. Zostava
Slovenska: Kuciak - Zabavník, ·krtel, Saláta,
Breznaník - Peãovsk˘, Kucka (82. Guédé) -
Ham‰ík, Sapara, Stoch (69. Weiss) - ëuri‰
(72. Holo‰ko).

***

by jim staãila v posledním utkání proti
Hondurasu pouze remíza.
Po torontském utkání se ãekalo na vysvûtlení
kubánského trenéra Alexandera Gonzalese
Garcesa, proã Kuba nemûla Ïádného
náhradníka. Pfii‰la v‰ak pfiekvapivá odpovûì:
„Budu s vámi hovofiit o fotbale, nikoliv o
politice!“ Novináfii se v‰ak nedali a dal‰í otázka
znûla: „S kolika hráãi pfiijel do Toronta?“
Kubánsk˘ trenér odpovûdûl, Ïe s patnácti, ale
Ïe zbytek hráãÛ opustil t˘m. V‰ichni jsou
nakaÏeni americk˘m snem a kdyby jim FIFA
zakázala hrát mimo Kubu, problém by byl
vyfie‰en!“ dodal na vysvûtlenou. Pak si
postûÏoval, Ïe nûktefií z hráãÛ odehráli utkání
s trÏn˘mi ranami i s nûkolika stehy a Ïe
v˘sledek, kterého dosáhli byl zázrakem. Stejn˘
problém pr˘ nemá na Kubû jen kopaná, ale i
ostatní sporty.
Zfiejmû i v dÛsledku této ostudy v zápûtí
kubánská vláda uvolnila moÏnost vycestování
z Kuby. KubáncÛm k jízdû do zahraniãí staãí
nyní pouze pas, coÏ ale neznamená, Ïe ho
kaÏd˘ dostane.

***

Honduras-Kanada 8:1 (4:0)
Sen KanaìanÛ o první úãasti na MS od roku
1986 se skonãil ostudou. Pfiesto se utkání pro
Kanaìany nezaãalo nejhÛfie. Hned v první
minutû Tosaint Ricketts nepromûnil vyloÏenou
‰anci a v 10. minutû, kdy jiÏ Honduras vedl 1:0
nastfielil Simeon Jackson tyã, ale pak jiÏ se
góly do kanadské branky sypaly jako mák z
makovice. Jedinou branku KanaìanÛ vstfielil
za stavu 0:6 náhradník Iain Hume z trestného
kopu. Po tfiech brankách Hondurasu vstfielili
Jerry Bengston a Carlo Costly. Mario Martinez
pfiipojil dal‰í dvû. Utkání se hrálo pfied 40 000
diváky v San Pedro Sula. Kanadû tedy ani
nepomohla remíza Kuby s Panamou 1:1 a do
závûreãn˘ch bojÛ postupují z této skupiny
Honduras a Panama. Po utkání rezignoval
trenér kanadské reprezentace Stephen Hart.

abe, sport.cz, pravda, sme
***

Skupina B
1. Itálie 4 3 1 0 10:4 10
2. Bulharsko 4 1 3 0 4:3 6
3, âesko 3 1 2 0 3:1 5
4. Arménie 3 1 0 2 2:4 3
5. Dánsko 3 0 2 1 2:4 2
6. Malta 3 0 0 3 1:6 0

Slováci najprv vyhrali
nad Loty‰mi 2:1 (2:0)

V treÈom stretnutí kvalifikácie majstrovstiev
sveta 2014 chceli Slováci streliÈ Loty‰om
r˘chly gól. Zasadili im úder uÏ v úvode. V
piatej minúte viedli 1:0, v deviatej 2:0. Z
ideálneho odpichu do zápasu síce potom
veºa nevyÈaÏili, hoci stretnutie odohrali
tentoraz bez väã‰ieho stresu. Loty‰i
skorigovali ‰esÈ minút pred koncom, ale
Slováci im uÏ nedovolili v závere
zdramatizovaÈ zápas a vyhrali 2:1 (2:0). Góly:
5. Ham‰ík (11 m), 9. Sapara - 84. Verpakovskis
(11 m).  Diváci: 4012.

***

Pak ale Gréci vyhrali
na Pasienkoch 1:0 (0:0)

Slováci nepremenili mnoÏstvo ‰ancí, Gréci
premenili jednu z mála a vezú si z Bratislavy
tri body. ·ampionát v Brazílii sa Slovákom
vzdialil, Gréci, naopak, potvrdili povesÈ
v˘nimoãne efektívneho tímu. ·tadión na

Skupina G
1. Bosna 4 3 1 0 15:2 10
2. Grécko 4 3 1 0 5:1 10
3. Slovensko 4 2 1 1 5:3  7
4. Litva 4 1 1 2 3:6  4
5. Loty‰sko 4 1 0 3 5:8  3
6. Lichten‰tajsko 4 0 0 4 1:14  0

Kanada z kola ven
JestliÏe âe‰i si zkomplikovali remízou s
Bulharském situaci a Slováci po prohfie doma
s ¤eckem jsou na tfietím místû s tfiíbodovou
ztrátou za silnou Bosnou a ¤eckem, pak
kanad‰tí fotbalisté mají jiÏ dnes jistotu, Ïe do
Brazílie nepojedou, pfiestoÏe mûli kvalifikaci
velice dobfie rozehranou. Navíc jim pomohla
neobvyklá situace v Torontu, kdy proti
KanaìanÛm nastoupilo torzo kubánského
muÏstva.

***

KdyÏ trenér na stfiídaãce osifií
Kanada-Kuba 3:0 (1:0)

Pod fialovû svítící torontskou vûÏí se za
chladného poãasí hrálo pfiedposlední utkání
druhého kola kvalifikace stfiedoamerické a
severoamerické skupiny CONCACAF pro
Mistrovství svûta v Brazílii. Soupefiem
kanadsk˘ch fotbalistÛ, ktefií byli pfied utkáním
na tfietím místû ve skupinû byla Kuba.
Pfiekvapení na novináfie ãekalo jiÏ pfied
zápasem, kdyÏ dostali soupisku hráãÛ, na
které bylo jedenáct neznám˘ch kubánsk˘ch
reprezentantÛ a ani jeden náhradník. Kubánci
v tomto sloÏení se zmohli pouze na defenzívu,
o ãemÏ svûdãí pouze jedna stfiela na branku
za celé utkání, zatímco Kanaìané mûli 35
pokusÛ. Od debaklu zachránil Kubánce
vynikající brankáfi Molina Hernandez Odelin.
Kanada se ujala vedení jiÏ v 15. minutû
Rickettsem z nahrávky Hutchinsona, kter˘
hraje v Holandsku. V druhém poloãase pak
skórovali v 73. minutû Johnson a v 78. minutû
Edgar. Vítûzství znamenalo pro Kanadu, Ïe

Z tiskové konference: Trenér Alexander Gonzales Garces (vpravo)

Olomouc se dotáhla
na Jablonec

·lágrem 11. kola bylo utkání Plznû s Jabloncem, které
se skonãilo 1:1. Ani ve ãtvrtém ligovém duelu po sobû
nedokázala PlzeÀ utnout sérii nezdarÛ. V atraktivním
‰lágru kola, kter˘ pfiinesl hlavnû ve druhé pÛli velice
dobr˘ a oboustrannû ofenzivnû ladûn˘ fotbal, sice nad
Jabloncem vedla gólem âi‰ovského, pût minut pfied
koncem ji v‰ak o vítûzství obral hlaviãkující Bene‰.
Stejn˘m v˘sledkem se skonãilo i utkání Sparty v
Jihlavû. SparÈanská bída po reprezentaãních
pfiestávkách zfiejmû pokraãuje. V sychravém nedûlním
veãeru uhráli leten‰tí fotbalisté po nemastném v˘konu
na trávníku nováãka v Jihlavû jen bod a v tabulce
klesli za Olomouc. Vedoucí branku Sparty vstfielil v
11. minutû Kadlec. Za Jihlavu vyrovnal Tecl. Na
druhé místo se tak posunula Olomouc, která porazila
Duklu 1:0. Páté je Brno, které remízovalo v Ostravû
1:1 a ‰está Slavia, která zdolala Pfiíbram v Edenu na
‰patném trávníku Pfiíbram 2:1. Remízou 0:0 se skonãilo
utkání Budûjovic se Slováckem. Hradec zdolal Teplice
2:0. Stejn˘m v˘sledkem zdolal i mistrovsk˘ Liberec
Boleslav, kdyÏ v pondûlní dohrávce dávali branky v
druhém poloãase Delarge a Vácha.
V˘sledky 10. kola, které se hrálo pfied reprezentaãní
pfiestávkou: Sparta-Ostrava 2:0, Pfiíbram-PlzeÀ 1:0,

Teplice-Jihlava 3:1, Brno-Liberec 2:1, Jablonec-
Budûjovice 2:1, Mladá Boleslav Olomouc 0:1
Slovácko-Slavia 3:0 a Dukla-Hradec 1:0.

***

Tabulka Gambrinus ligy
1. Jablonec 11 6 4 1 22:11 22
2. Olomouc 11 6 4 1 16:8 22
3. Sparta 11 6 2 3 17:10 20
4. PlzeÀ 11 5 4 2 19:10 19
5. Brno 11 5 3 3 18:19 18
6. Slavia 11 4 5 2 16:11 17
7. Liberec 11 4 4 3 17:13 16
8. Slovácko 11 4 3 4 13:13 15
9. Jihlava 11 3 6 2 18:20 15
10. Dukla 11 2 6 3 16:16 12
11. Hradec 11 2 5 4 11:13 11
12. Boleslav 11 3 2 6 10:17 11
13. Budûjovice 11 2 3 6 12:19 9
14. Teplice 11 2 3 6 9:20 9
15. Ostrava 11 1 5 5 14:21 8
16. Pfiíbram 11 1 5 5 9:16 8

Tabuºka CorgoÀ ligy
1. Slovan 13 7 4 2 21:14 25
2. Îilina 13 5 7 1 20:10 22
3. Senica 13 7 1 5 18:12 22
4. Moravce 13 6 3 4 22:15 21
5. Trenãín 13 5 4 4 20:19 19
6. Ko‰ice 13 5 3 5 14:17 18
7. RuÏomberok 13 4 5 4 13:16 17
8. ystrica 13 3 6 4 12:12 15
9. Myjava 13 4 3 6 19:20 15
10. Pre‰ov 13 4 3 6 9:14 15
11. Nitra 13 3 3 7 16:23 12
12. Trnava 13 2 4 7 10:22 10

Hokej „za mofiem“
Kanad‰tí útoãníci Wayne Simmonds z Philadelphie
a Chris Stewart ze St. Louis by pfii pokraãující
v˘luce v NHL mûli v hokejové Tipsport extralize
oblékat dres Liberce. Potvrdil to zástupce obou
hráãÛ Eustace King. Podle nûj byli Bílí Tygfii jedním
z mála elitních klubÛ v Evropû, jenÏ mohl angaÏovat
spoleãnû oba zámofiské hráãe, ktefií sezónu zahájili
v druholigovém nûmeckém Crimmitschau.

“Wayne a Chris chtûli i nadále hrát spolu,” uvedl
King pro USA Today. Dal‰ím plusem pro Liberec
podle nûj byla skuteãnost, Ïe v t˘mu pÛsobí zku‰en˘
útoãník Petr Nedvûd, kter˘ odehrál v NHL pfies tisíc
zápasÛ, a dvû aktuální posily ze zámofií Ondfiej
Pavelec a Ladislav ·míd.

Na zaãátku v˘luky se Simmonds i Stewart rozhodli,
Ïe budou hrát v Evropû a neãekanû se dohodli na
spolupráci s Crimmitschau. Simmonds se okamÏitû
stal nejvût‰í hvûzdou druhé nûmecké ligy, v devíti
zápasech vstfielil ãtyfii branky, pfiidal deset asistencí
a nasbíral 35 trestn˘ch minut. Stewart dal pût gólÛ
a zaznamenal ‰est finálních asistencí.

Vstupenky na úterní hit mezi Kladnem a Kometou
Brno v praÏské O2 arenû skoupili bûhem necel˘ch
osm hodin, teì v‰ak fanou‰kÛm reálnû hrozí, Ïe o
nejvût‰í lákadlo pfiijdou. Jaromír Jágr totiÏ kvÛli
blíÏe nespecifikovan˘m zdravotním problémÛm do
zápasu nezasáhne. Kladenská 68 uÏ kvÛli stejn˘m
potíÏím nedohrála ãtvrteãní duel v Karlov˘ch Varech
a vynechala nedûlní utkání v Liberci.

Co pfiesnû ãtyfiicetiletému hokejovému útoãníkovi
je, zÛstává tajemstvím. Sám Jágr své problémy
poodhalit nechtûl, po pondûlním tréninku pouze
uvedl, Ïe se nejedná o tfiísla, se kter˘mi mûl bûhem
své kariéry nejvût‰í potíÏe.

Tabulka ãeské extraligy: 1. PlzeÀ 14 zápasÛ/31
bodÛ, 2. Brno 12/27, 3. Kladno 14/26, 4. Tfiinec 14/
25, 5. Slavia 14/23, 6. Zlín 14/23, 7. Pardubice 15/
15/22, 8. Chomutov 14/20, 9. Litvínov 14/19, 10.
Vítkovice 15/19, 11. Karlovy Vary 14/19, 12.
Budûjovice 14/15, 13. Liberec 13/14, 14. Sparta 13/
8.

Tabulka slovenské extraligy: 1. Zvolen 13/36, 2.
Nitra 15/27, 3. Pie‰Èany 14/24, 4. Ko‰ice 12/23, 5.
Martin 14/23, 6. Bystrica 15/22, 7. Trenãín 14/20, 8.
Skalica 14/18, 9. Poprad 13/16, 10. Îilina 14/13.

Kontinentální liga: Slovan Bratislava je v
Bobrovovû divizi tfietí, kdyÏ ze 17 zápasÛ získal 25
bodÛ. Lev Praha utrpûl fiadu poráÏek a klesl ve
stejné divizi aÏ na páté místo z 18 zápasÛ získal 24
bodÛ. Divizi vede Dynamo Moskva pfied
Petrohradem.

abe, sport.cz, ãtk
***

CorgoÀ liga
12. kolo: MFK Ko‰ice-Spartak Trnava 1:0, FC
Zlaté Moravce-MFK RuÏomberok 0:0, Spartak
Myjava-M·K Îilina 1:1, Tatran Pre‰ov-Slovan
Bratislava 0:0, FC Nitra-AS Trenãín 1:2, Dukla
Banská Bystrica-FK Senica 1:2.
13. kolo: MFK RuÏomberok-FC Nitra 2:1, Spartak
Trnava-M·K Îilina 1:2, FK Senica-Tatran Pre‰ov
2:0, AS Trenãín-Dukla Banská Bystrica 1:1, FC
Zlaté Moravce-Spartak Myjava 3:1, Slovan
Bratislava-MFK Ko‰ice 3:1.

***
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281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

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

Independently owned and operated brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268

www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.com
Toto ãíslo bylo dáno

do tiskárny

21. 10. 2012 ve 20:00

Pfií‰tí ãíslo vyjde:
8. 11. 2012

Uzávûrka: 1. 11. 2012

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.satellite416.com
www.spravy.ca

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.16.satellite1-416.com

www.16.zpravy.ca
www.16.spravy.ca

***
Kalendáfi

Co se pfiipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

***
Nové divadlo

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

***

âasto jsme svûdky sportovních zápolení
na úseku Mistrovství svûta i olympijsk˘ch
her. Málo se v‰ak ví,Ïe stejné discipliny
tedy Mistrovství svûta a olympijské hry
jsou vyhla‰ována v odvûtví na‰emu oku
i chuti lahodící. Jedná se o cukráfiské
v˘robky jimÏ urãitû nedokáÏeme odolat.

‰kole Josefa Sousedíka ve Vsetínû. Její
prioritou je obor kuchafi a cukráfi.
Provázená pracovi‰tû má ‰kola de facto
v centru turisticky nav‰tûvovaného mûsta
Vsetína, v ãásti zvané sídli‰tû Trávníky. V
jejich zafiazení se doslova dvefie netrhnou.
Spontánní zájem je o menu. Studentky a
studenti, ktefií se dostali k v˘teãnému
fiemeslu dokáÏí správnû vnímat, mnoho
variant pfiíprav jídel vãetnû desertÛ.
Hodnocení jejich práce je nyní nejen na
celostátní úrovni ale i na evropské.
Ukazuje se, Ïe dokáÏí ztvárnit podobu
vizuálnû, chuÈovû i esteticky a sbírají
vavfiíny v Evropû i ve svûtû. Nejúspû‰nûj‰í
dvojicí se stala devatenáctiletá studentka
cukráfiského oboru Stfiední odborné ‰koly
J.Sousedíka ve Vsetínû Aneta Malãíková
a její paní mistrová Jaroslava Londová.
Obû od fiíjna leto‰ního roku patfií k
nejlep‰ím na svûtû.!!!

Zlaté vala‰ské ruce

Nelze pominout úspûch v podobû
svatebního daru Perníkového srdce (viz
foto) jako symbol daru lásky z âeské
republiky, které bylo vûnováno
lond˘nskému královskému páru princi
Williamu a Cathy Middleton v Anglii.
Úspûch byl obrovsk˘ proto dvojice Aneta
Malãíková a mistrová Jaroslav Londová

Aby byl v˘robek co nejlep‰í jsou
nejrÛznûj‰í formy vzdûlání - studia. Více
jak sto procent úspûchu si mohou bez
nadsázky pfiipsat na Stfiední odborné

musely vyrobit sérii 90 kusÛ mal˘ch
perníkov˘ch srdcí pro britské
velvyslanectví v Praze.
V loÀské roce Aneta Malãíková v
Lucembursku získala prvenství Mistra
svûta. Jak se fiíká usnout na vavfiínech se
nemá, proto obû motivovala pfiihlá‰ka a
úãast na olympijském mûfiení cukráfiÛ v
Erfurtu, kde bylo zastoupeno 55 uchazeãÛ

o prestiÏní titul olympijského vítûze. Aneta
Malãíková ze vsetínské stfiední odborné
‰koly vûdoma si dÛleÏitosti se hloubûji
zab˘vala pfiípravou. Systematicky se
pfiipravovala i o prázdninách tedy v
relativním ãase klidu a to se jí vyplatilo a
ukázalo se, Ïe dialog s odbornici paní
uãitelkou Jaroslavou Londovou mûlo své

opodstatnûni. Na svûtové olympiádû ve
dnech 5.10. -10.10.2012 obû se staly
olympisk˘mi vítûzkami.
Nezb˘vá neÏ hluboce smeknout a popfiát
dal‰í úspûch v pfiání pokraãovat v
cukráfiství.

Text a foto Allén Mirko FojtÛ-Vsetín
***


