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V˘sledky 1. kola pfiímé volby prezidenta
V˘sledek voleb prvního kola pfiímé prezidentské volby jsme uvedli jiÏ v minulém internetovém
vydání Satellitu. Na úfiad prezidenta bylo devût kandidátÛ: M. Zeman (podle aktualne.cz získal
24,21%), 2. K. Schwarzenberg (23,40%), 3. J. Fischer (16,35%), 4. J. Dienstbier ml. (16,12%), 5.
Vl. Franz (6,84%), 6. Z. Roithová (4,95%), 7. T. Fischerová (3,23%), 8. P. Sobotka (2,46%) a  9.
J. Bobo‰íková (2,39%).
Pro nás mÛÏe b˘t zajímavé jak volili krajané v zahraniãí: Z 8869 voliãÛ v seznamu pfii‰lo 5567,
coÏ je 62,77%. Zde zvítûzil jednoznaãnû Karel Schwarzenberg, kterému dalo svÛj hlas 3019 voliãÛ
(54,31%). Dal‰í pofiadí: 2. M. Zeman - 559 hlasÛ (10,05%), 3. J. Dienstbier - 509 (9,15%), 4. J.
Fischer 461 (8,29%), 5. Vl. Franz 337 (6,06%), 6. Z. Roithová 307 (5,52%), 7. T. Fischerová 198
(3,56 %), 8. P. Sobotka 144 (2,55%) a 9. J. Bobo‰íková 26 (0,46%).
V Kanadû pak byly dva volební obvody: V Torontu z 320 lidí na seznamu volilo 75 obãanÛ
(23,44%). Pofiadí: 1. Karel Schwarzenberg - 55 hlasÛ (73,33 %), 2. Z. Roithová 7 (9,33 %), 3. P.
Sobotka 3 (4,00%),  4.-8. M. Zeman, J. Dienstbier, J. Fischer, Vl. Franz a T. Fischerová získali
shodnû po 2 hlasech a nikdo nevolil  J. Bobo‰íkovou.
V Ottawû ze 144 lidí na seznamu volilo 64 obãanÛ (44,44%). Pofiadí: 1. Karel Schwarzenberg -
36 hlasÛ (56,25  %), 2. Vl. Franz 7 (10,93%), 3. J. Fischer 6 (9,37%), 4.-5. M. Zeman a Z. Roithová
5 (7,,81%), 6. J. Dienstbier 3 (4,88%) 7.-8. P. Sobotka  a T. Fischerová získali shodnû po jednom
hlasu (1,56%) a nikdo nevolil  J. Bobo‰íkovou.
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Zeman versus Schwarzenberg
Ve ãtvrtek 24. ledna 2013 a v pátek 25. ledna 2013 (od 14
do 21 hodin) se koná na konzulátû v Torontu a na
velvyslanectví v Ottawû druhé kolo pfiímé prezidentské
volby mezi Milo‰em Zemanem a Karlem Schwarzenbergem.
V âeské republice je druhé kolo voleb na pofiadu o den
pozdûji.
Pfiedvolební prÛzkum agentury ppm factum, podle nûhoÏ
zatím vût‰ina voliãÛ tûsnû preferuje na post prezidenta
Milo‰e Zemana (SPOZ), jeho protikandidáta Karla
Schwarzenberga (TOP 09) nepfiekvapil. Domnívá se totiÏ,
Ïe za aktuálním vût‰inov˘m v˘sledkem Zemana stojí
stranická podpora sociálních demokratÛ a komunistÛ.
Prezidentsk˘ kandidát a ministr zahraniãí to o víkendu fiekl
na mítinku v Ostravû.
Podle prÛzkumu agentury ppm factum by Zemana v druhém
kole volilo 53,7 procenta lidí, zatímco Schwarzenberga 46,3
procenta voliãÛ. O své volbû je ale definitivnû rozhodnuta
jen zhruba polovina obãanÛ, ktefií hodlají volit (patria.cz).
Jak jsme se mohli pfiesvûdãit dvakrát v posledních nûkolika
mûsících, pfiedvolební prÛzkumy se mohou znaãnû m˘lit. V
fiíjnu a listopadu v americk˘ch volbách tvrdily prÛzkumy
vefiejného mínûní, Ïe se bude jednat pfii volbách v Americe
o vyrovnan˘ souboj, dokonce nûkteré agentury jako
Rasmussen dávaly pfiednost Mitt Romneymu. Nakonec
zvítûzil obrovsk˘m rozdílem hlasÛ volitelÛ 332:206 jiÏ pfied
pÛlnocí Barack Obama. To znaãí rozdíl 126 volitelÛ. V
celkovém souãtu Obamu volilo o 3 369 965 voliãÛ více, coÏ
není zanedbatelné ãíslo.
Nyní v prvním kole prezidentské volby v âechách je‰tû
mûsíc pfied volbami byl na ãele Jan Fischer. Fischer se je‰tû
pár dní pfied volbami drÏel na druhém místû, zatímco Karel
Schwarzenberg byl aÏ ãtvrt˘.
Podafiilo se mu v‰ak skoro nemoÏné a s velk˘m náskokem
skonãil druh˘, zatímco Jan Fischer skonãil v poli poraÏen˘ch.
Vzhledem k tomuto selhání prÛzkumu, jsou pfied druh˘m
kolem jednotlivé agentury opatrnûj‰í a nûkteré chtûjí zvefiejnit
v˘sledky aÏ po volbách, podle pfiísloví, Ïe po bitvû je kaÏd˘
generálem.
Podle serveru aktualne.cz by poslanci a senátofii v druhém
kole prezidentsk˘ch voleb zvolili Milo‰e Zemana. Na v˘zvu

internetového deníku zapojit se do virtuální prezidentské
volby reagovalo - a o jméno svého favorita se nakonec
podûlilo - 122 poslancÛ a 43 senátorÛ. Celkov˘ v˘sledek za
obû komory Parlamentu byl - s rozdílem 5,5 % - více
naklonûn Milo‰i Zemanovi. Jen pro pfiipomenutí - po prvním
kole volby, v níÏ poprvé v ãeské historii rozhodují pfiímo
obãané, ãinil rozdíl mezi Milo‰em Zemanem a Karlem
Schwarzenbergem pouhé necelé procento (0,81 %).
SchwarzenbergÛv mírn˘ náskok, se kter˘m podle prÛzkumu
zvítûzil v Poslanecké snûmovnû, Zeman s pfiehledem smazal
v˘raznû vy‰‰í podporou, které se tû‰í u senátorÛ.

Trochu to tak pfiipomíná situaci z roku 2008, kdy Václav
Klaus pfii hlasování ve ·panûlském sále PraÏského hradu
první dvû kola u senátorÛ vyhrál, zatímco u poslancÛ byl
úspû‰nûj‰í jeho protikandidát Jan ·vejnar. Ve tfietím kole
v‰ak ·vejnar tuto pfievahu ztratil a prezidentem se podruhé
stal právû odcházející Klaus. V tomto pfiípadû by v‰ak
situace pfieci jen byla trochu jiná, alespoÀ podle indicií, které
z prÛzkumu vypl˘vají.
Schwarzenberg totiÏ sice ve snûmovnû vyhrál o sedm
hlasÛ, nicménû velké mnoÏství zákonodárcÛ neodpovûdûlo
(jak uÏ vypl˘vá z velikosti vzorku) a tfieba v pfiípadû ODS se
na‰lo také pomûrnû dost lidí, ktefií navzdory deklarované
stranické podpofie Karlu Schwarzenbergovi nechtûli jméno
svého kandidáta fiíct. „Pfii této volbû nikoho nezastupuji, mÛj
hlas je jenom mÛj. UÏívám si té v˘jimeãné moÏnosti,“
komentoval to jeden z ãlenÛ ODS. Zatímco mezi sociálními
demokraty se objevil jeden poslanec, kter˘ svÛj hlas dá
Karlu Schwarzenbergovi, mezi komunisty Ïádn˘ takov˘
“rebel” podle v˘sledkÛ aktualne.cz není.
Co se ostatních stran t˘ãe, tak u poslancÛ Vûcí vefiejn˘ch
lze jen velmi obtíÏnû hledat favorita vzhledem k jejich
názorové roztfií‰tûnosti; to je naopak pomûrnû jednoduché
v pfiípadû zákonodárcÛ sdruÏen˘ch kolem strany LIDEM,
kde v˘raznû dominuje Karel Schwarzenberg. „¤íkám to
jasnû a vefiejnû - budu volit Milo‰e Zemana,“ reaguje naproti
tomu nezafiazen˘ poslanec Jifií Paroubek (LEV 21).
Osobnû nemám rád rozdûlení na levici a pravici. Obzvlá‰tû
pfii volbû prezidenta by mûly rozhodovat spí‰e jiné vlastnosti.
Témûfi kaÏdou minutu dostávám Ïádost, abych ‰el volit
kníÏete stfiídavû se v‰ím ‰patn˘m, co Milo‰ Zeman bûhem
svého premiérování zpÛsobil. Obãas s tím pfiijde nûjak˘ ten
hanopis na Karla Schwarzenberga.
Za Milo‰e Zemana se postavili oba Klausové, jak fieditel
gymnázia Václav mlad‰í, tak i souãasn˘ prezident Václav
star‰í. O tom, Ïe odstupující prezident nemá rád emigraci
jsme se mohli pfiesvûdãit na Masaryktownu, kdyÏ hystericky
vyskoãil na Blanku Rohnovou. NezapomeÀme také na jeho
pfiiblbl˘ v˘rok o dvojím obãanství, kdy fiekl, Ïe nikdo nemÛÏe
b˘t ãásteãnû tûhotn˘. Není také pravdou, Ïe kníÏe mluví
‰patnû ãesky, jeho ãe‰tina je skvûlá. I v tomto se oba
Klausové m˘lí.
U Schwarzenberga mnû spí‰e vadí, Ïe nebyl konsistentní v
zahraniãní politice. Byl sice proti bombardování Jugoslávie,
ale v zápûtí uznal Kosovsk˘ reÏim. Takov˘ch telemárkÛ
najdeme více.
U Zemana jsou to zase líbivé fráze, které nesná‰ím. „S
terorismem se nevyjednává, s terorismem se bojuje.“ K
tomu dodávám, Ïe pokud není dostateãnû siln˘, pak ho
zlegalizujeme (Kosovo, AlÏír, PLO).
V závûru minulého t˘dne se kampaÀ pfiiostfiila a mÛj pfiítel
Jan Kozlík mi poslal na dotaz, koho bude volit toto: Nebyl
jsem pfiíznivcem Ïádného z obou kandidátÛ aÏ do onoho
duelu na âT1, kdy Zeman poloÏil Schwarzenbergovi
záludnou otázku na odsun NûmcÛ. âekal jsem, Ïe
Schwarzenberg bude mlÏit. Namísto toho projevil
neobyãejnou stateãnost a fiekl, co si myslí, tfiebaÏe musel
vûdût, Ïe tím ztratí mnoho voliãÛ (syndrom ‰patného svûdomí
je latentnû stále Ïiv˘) a vûdûl, Ïe Zeman právû na tom chce
získat masy. Proto - a pro nic jiného - mi nezb˘vá neÏ volit
Schwarzenberga takfika povinnû.
Klaus Zemana pochválil a Zeman fiekl i proã - protoÏe pr˘
umí dodrÏet dohody. Nikdo se ho nezeptal jaké. Jsem si jist,
Ïe tzv. opoziãní smlouva obsahovala i nepsané dohody a Ïe
jednou z nich bylo, Ïe se kriminální kauzy z minula
nedotáhnou do konce. A to se také stalo, o tom by mohli
kriminalisté vyprávût. To skuteãnû Zeman “gentlemansky”
dodrÏel.

Ale‰ Bfiezina
***

Z prezidentské debaty: M. Zeman (vlevo)

 a K. Schvwrzenberg Foto: ČTK a Český rozhlas
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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

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.

We acknowledge the financial support

of the Government  of Canada through Canada Periodical Fund

 of the Department of the Canadian Heritage.

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

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:  10.2., 17. a 29. 3. 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
bfieznu.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe: (Lyndale
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby:  v bfieznu.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: v
bfieznu.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd.

27. 1. (ne) 17:00
Iain Scott - videoukázky

Nokturna na Masaryktownu
Restaurace Praha

450 Scarborough Golf Club Rd.
***

2.2. (so) 18:00
Polovnické hody - The Golden Pheasant

733 Lakeshore Rd., Mississauga
***

3.2. (ne) 14:00
Sokolské dûtské ·ibfiinky

Osada sv. Václava - 496 Gladstone Ave.
***

9.2. (so) 18:30
Ma‰karní ples
Banquet Hall

of Cyril and Methodius Church
5255 Thornwood Dr., Mississauga

***
9.2. (so) 19:00

·ibfiinky - Valent˘n
Sokol Toronto

Kostel sv. Václava - 496 Gladstone Ave.
***

24. 2. (ne) 17:00
Anna Betka - piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
7. 4. (ne) 17:00

Tereza Pfiívratská - housle
Nokturna v mûstû

Kostel sv. Václava -496 Gladstone Ave.
***

21. 4. (ne) 17:00
Radim Zenkl - mandolína, banjo a flétna

Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava - 496 Gladstone Ave.

***
1.6. (so) 18:00

Juniales
Du‰an Grun, Marka Rajna

Jan Vaculík, Zolo Lebo
Avelanche

Banquet Hall of Cyril and Methodius Church
5255 Thornwood Dr., Mississauga

***

Toronto

Konec dal‰í tradice?
KdyÏ jsem pfii‰el do Toronta v roce 1980, bylo na
Queen St. West nûkolik ãeskoslovensk˘ch
podnikÛ. Bûhem doby se zde vystfiídala fiada
cestovních kanceláfií: Slovakotour, Venka Travel,
ale nejdéle zde vydrÏela Nitra Travel. Pak zde
bylo nûkolik restaurací, Pepo Bistro nebo
restaurace U Vlastiãky Heart of Europe. Mezi
nimi jako hvûzda první velikosti bylo Pichlíkovo
uzenáfiství Prague Deli, které se transformovalo
do Prague Fine Food Emporium. Na jafie loÀského
roku do‰lo ke zmûnû majitele. Restaurace se
zmûnila, ale nic nenasvûdãovalo tomu, Ïe by tradice
nemûla pokraãovat. Jídlo bylo podobné, plzeÀské
pivo se i nadále toãilo. Uzeniny se prodávaly
vzadu, majitel byl  vlídn˘. Pravda, ceny
populárních polévek byly ponûkud vy‰‰í a v˘bûr
uzenin byl men‰í. Nejvût‰í trÏba b˘vala pfied
Vánocemi, kdy zde stály dlouhé fronty jako v
âechách za socialismu, ale zde to bylo z jiného
dÛvodu.

Proto mû pfiekvapilo, kdyÏ jsem se  pfied vánoãním
ãíslem Satellitu dotázal, jestli budou mít zvlá‰tní
vánoãní inzerát a dostalo se mi odpovûdi, Ïe chtûjí
inzerát zcela zru‰it. Od té doby nikdo nereagoval
na jakoukoliv po‰tu. A tûsnû pfied uzávûrkou tohoto
ãísla jsem dostal zprávu, Ïe Prague Deli is out of
bussines. Zkusil jsem tam zavolat, ale ãíslo je
odpojeno. Pfii pátrání na internetu jsem objevil
zprávu z Toronto Life: Queen West’s Prague
European Kitchen closes after only five months -
„Late last summer, the decades-old Prague Fine
Food Emporium reopened under new ownership
as Prague European Kitchen. Now, a notice posted
on the restaurant’s door has announced that the
new incarnation has shuttered as well: Prague has
been sold as of January 20th and is no longer in
operation. New owners will be taking over the
space as of February 1st. No word yet on whether
the newest set of owners will be keeping the
Prague name alive.“

abe
***
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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 $ 19,39 Kã
1 EURO 25,64 Kã
1 US $ 19,25 Kã
âNB - 18. 1. 2013

Kursovní lístek
100 Kã 5,15  CDN $
1 CDN $ 19,43 Kã
1 EUR 1,32 CDN $
1 CND $ 0,76 EURO
1 US $ 0,99 CDN $
1 CND $ 1,01 US $

Universal Currency Converter - 18. 1. 2013

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

***
Toto ãíslo v PDF

www.2.satellite1-416.com
www.2.zpravy.ca
www.2.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

***

Jak vyjdeme v roce 2013
# 2. - 24. 1. 2013
# 3. - 7. 2. 2013

# 4.. - 21.2. 2013
# 5. - 7. 3. 2013

# 6. - 21. 3. 2013
# 7. - 4. 4. 2013

# 8. - 25. 4. 2013
# 9. - 16. 5. 2013
# 10. - 13. 6. 2013

# 11/12. - 18. 7. 2013
# 13. - 15. 8. 2013
# 14. - 5. 9. 2013
# 15. - 26. 9. 2013

# 16. - 17. 10. 2013
# 17. - 7. 11. 2013

# 18. - 28. 11. 2013
# 19/20. - 19. 12. 2013

Toto ãíslo bylo dáno do
tiskárny

22. 1. 2013 ve 13:30

Pfií‰tí ãíslo vyjde:
7. 2. 2013

Uzávûrka: 31. 1. 2013

Kanadská mozaika
Program ZaÏijte Kanadu

znovu otevfien
V roce 2013 má opût 1150 obãanÛ âR ve
vûku 18 - 35 let moÏnost vycestovat do
Kanady na pracovní pobyty v rámci
programu ZaÏijte Kanadu. Program
umoÏÀuje na základû bilaterální dohody
mezi ãeskou a kanadskou vládou získat
pracovní povolení aÏ na 12 mûsícÛ
ãesk˘m obãanÛm do Kanady a
KanaìanÛm do âeské republiky.
Program je nabízen ve tfiech kategoriích:
Pracovní prázdniny, Profesní rozvoj a
StáÏ v rámci studia. Nejoblíbenûj‰í
kategorie, Pracovní prázdniny, se mohou
zúãastnit studenti i nestudenti, ktefií pouze
chtûjí podniknout poznávací cestu do
Kanady a mít moÏnost pfiíleÏitostnû
pracovat, aniÏ by si museli dopfiedu najít
zamûstnavatele. S otevfiením leto‰ní

kvóty dochází k nûkolika drobn˘m
zmûnám - zavádí se nov˘ formuláfi ZaÏijte
Kanadu, kter˘ je moÏné vyplnit
elektronicky. Îadatelé o úãast v kategorii
Profesní rozvoj pfiedkládají novû
motivaãní dopis a v‰ichni Ïadatelé, ktefií
Ïili ve tfietí zemi (mimo Kanadu a âR) po
sv˘ch 18. narozeninách déle neÏ 6 mûsícÛ
v kuse, musí pfiedloÏit v˘pis z trestního
rejstfiíku z dané zemû automaticky. BliÏ‰í
informace najdete na webov˘ch
stránkách Velvyslanectví Kanady v Praze
(www.canada.cz), v sekci ZaÏijte Kanadu,
kde zájemci najdou také prÛvodce pro
cestování a práci v Kanadû. Informace o
pobytu v Kanadû od úãastníkÛ programu
naleznete na stránkách
 www.facebook.com/ZazijteKanadu.

 ***

Pfiipomínáme si v˘roãí úmrtí
Josefa ·kvoreckého

Tfietí lednov˘ den roku 2013 tomu byl
právû rok, co ve vûku 87 let zemfiel
v˘znamn˘ ãesk˘ spisovatel a
spoluzakladatel exilového nakladatelství
68 Publishers Josef ·kvoreck˘, kter˘
velkou ãást svého Ïivota strávil v
kanadském Torontu. V souvislosti s tímto
v˘roãím se zaãíná ve ·kvoreckého
rodném Náchodû pfiipravovat projekt
sochy na uctûní památky této známé

postavy ãeské a svûtové literatury. Mûsto
Náchod oãekává, Ïe socha by se mûla
stát jednou z hlavních turistick˘ch atrakcí.
U pfiíleÏitosti ·kvoreckého úmrtí bude
Velvyslanectví Kanady pofiádat
pfiipomenutí jeho díla v Mûstské knihovnû
v Praze 11. února.

***

V Kanadû vy‰la kniha
o Vladimíru Krajinovi

Botanik Vladimír Krajina se proslavil nejen
jako jeden z pfiedních odborníkÛ ve svém
oboru, ale také jako v˘znamn˘
pfiedstavitel ãeskoslovenského odboje za
druhé svûtové války. Nyní o nûm v Kanadû
vychází Ïivotopisná publikace s názvem
(v pfiekladu): Vladimír Krajina: váleãn˘
hrdina a prÛkopník ekologie. Jejím
autorem je dal‰í âechokanaìan a
KrajinÛv pfiítel Jan Drábek. Krajina byl v
Kanadû znám˘ hlavnû pro svÛj projekt
ochrany lesÛ v provincii Britská Kolumbie.
Po nedávno uvedeném dokumentu
âeské televize se jedná o dal‰í svûdectví
o této zajímavé postavû ãeskoslovenské
i kanadské historie. Kniha teì ãeká na
svého ãeského nakladatele, aby se s ní
mohlo seznámit také ãeské publikum.
www.jandrabek.com

Vydává
Kanadské velvyslanectví v Praze

***
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Translations

History/E-mail

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

Sametová revoluce vidûná z dálky
Poznámky Josefa âermáka na schÛzce Council for Human Rights in Northern Korea (Rady pro lidská práva v Severní Koreji) v Torontu 16. ledna 2013. Ze schÛzky
byl odeslán dopis kanadskému ministru zahraniãních vûcí s poÏadavkem, aby Kanada podporovala rezoluci valného shromáÏdûní UN, kterou se zfiizuje Komise pro
vy‰etfiení stavu lidsk˘ch práv v Severní Koreji a aby stanovila Den lidsk˘ch práv v té smutné zemi.

formujících se komunistick˘ch jednotek.
Legionáfii odmítli obû moÏnosti a vydali
se pfies Sibifi do Vladivostoku (cestou
odráÏeli útoky komunistick˘ch jednotek),
z Vladivostoku se pfiesunuli do Kanady a
odtud domÛ, do vlastního státu,
âeskoslovenska.
Konec druhé svûtové války nabídl

Stalinovi pfiíleÏitost, kterou nemohl
odmítnout; pfiíleÏitost vytvofiit politickou a
vojenskou základnu v srdci Evropy -
generál Eisenhower nafiídil americk˘m
tankÛm, valícím se na pomoc Praze, aby
se vrátily do Plznû. DÛvod? Spojenci
slíbili SovûtÛm, Ïe Prahu osvobodí
sovûtské jednotky. Cokoliv sovûtské
jednotky v Praze udûlaly, je moÏno
pojmenovat v‰elijak, jen ne osvobozením.
A jak Stalin pfiipravoval instalaci loutkové
vlády (do‰lo k tomu v únoru 1948), situace
se jen zhor‰ovala. Pfií‰tích pût, ‰est let
bude (smím-li pouÏit churchillovské fráze)
Ïít v hanbû. Komunistick˘ reÏim popravil
vÛdãí ãeské vojenské a politické
osobnosti, vãetnû dr. Milady Horákové,
jediné Ïeny popravené z politick˘ch
dÛvodÛ (ani nacisti si nedovolili vzít jí
Ïivot) a dosud není známo místo jejího
hrobu.
Desetitisíce lidí uprchly ze zemû a stovky

jich zemfiely v koncentraãních táborech.
Stovky politick˘ch vûzÀÛ pracovaly v
uranov˘ch dolech a zemfiely na rakovinu.
ReÏim zabavil pÛdu, továrny, obchody i
holiãské Ïivnosti.
Na ‰tûstí ani nejkrvavûj‰í reÏim nemÛÏe

vûãnû Ïít jen násilím, a tak i komunistick˘
reÏim mûl momenty umírnûnosti,
momenty flirtování se slu‰ností, jako na
pfiíklad PraÏské jaro v roce 1968 (které
ov‰em bylo rychle pfieválcováno v srpnu
vpádem armád Var‰avského paktu). Ale
semena vzdoru dozrávala a dozrála v
listopadu v roce 1989, v Sametové
revoluci, unikátnû ãeském odvaru
svûdãícím o typicky ãesk˘ch genech, a
jestliÏe o tûchto genech alespoÀ nûco
nevíme, sotva rozlu‰tíme, o ãem
Sametová revoluce vlastnû je. TakÏe,
kdo to vlastnû je, tito âe‰i? Nepochybnû

si rádi hrají se slovy. Slova Sametová
revoluce mají magick˘ zvuk (i kdyÏ si
vlastnû odporují). Skoro stejnû magick˘
(i kdyÏ rovnûÏ pln˘ rozporu) jako název,
kter˘ jedné ze sv˘ch knih dal ãesk˘
spisovatel, Milan Kundera: Nesnesitelná
lehkost bytí.
Americk˘ historik S. Harrison Thomson

napsal v ãlánku o prvním
ãeskoslovenském prezidentu, T. G.
Masarykovi, uvefiejnûném v University of
Toronto Quarterly v ãervenci 1949: âe‰i
a Slováci mají duchovní tradici, jiÏ moÏno
povaÏovat mezi evropsk˘mi národy,
slovansk˘mi i neslovansk˘mi, za unikátní.
Zatímco hrdiny vût‰iny evropsk˘ch
národÛ jsou jejich velcí dobyvatelé -
Charlemagne, Napoleon, Fridrich
Barbarossa, Fridrich Velik˘, Gustaf Adolf,
Petr Velik˘ - hrdiny âechÛ a SlovákÛ jsou
muÏi citliv˘ch srdcí a myslí. Nejvût‰ím je
Jan Hus, milovník pravdy.
Kanadsk˘ filmov˘ kritik Rick Groen

zaznamenal dal‰í rozmûr ãeského
charakteru ve své kritice ãeského filmu
Divided We Fall (Musíme si pomáhat):
„Neznám Ïádnou jinou citlivost, Ïádn˘
svûtov˘ názor, tohoto druhu. Spojuji ji s
âechy, ponûvadÏ tam se s ní setkávám
nejãastûji - ve skvûlém románu Jaroslava
Ha‰ka Dobr˘ voják ·vejk. Co vlastnû je
tato citlivost? Má komickou ãást,
projevující se nûkdy jako mírná ironie, a
jindy jako neskr˘vaná satira, ale je tu i
‰irok˘ proud laskavé lidskosti,
poznamenané akutním vûdomím lidsk˘ch
slabostí a následnou nechutí proná‰et
v‰eobecné soudy. A tak hlavní soupefii
jsou skoro vÏdycky nûjak vadní.
Nedokonalé - i v nejlep‰ím pfiípadû - je i
jejich hrdinství, provozované v atmosféfie
mravního relativismu a v oblasti bohaté
absurdnostmi.”
A tak se s âechy setkáváme v pozdním

podzimu roku 1989. Sovûtské impérium
uÏ má po funuse, i berlínská zeì vzala za
své, âeskoslovensko a Rumunsko jsou
jediné evropské zemû dosud se py‰nící
komunistick˘mi vládami. Skupina
studentÛ, domáhajících se konce

komunistické vlády je zmlácena v
praÏsk˘ch ulicích komunistickou policií.
Na jiném místû v Praze, v paláci
ãeskoslovenské vlády, nejviditelnûj‰í
mluvãí nekomunistické vût‰iny národa,
Václav Havel, vyjednává s komunistick˘m
ministersk˘m pfiedsedou Adamcem o
pfiedání vlády nekomunistÛm. Aãkoliv
vût‰ina z nás by si asi myslela, Ïe Havel
Adamce tlaãil, aby zmizel co nejrychleji,
Havel naopak Adamce pfiesvûdãoval, aby
úfiadoval jako ministersk˘ pfiedseda v
obrozené vládû a - skoro neuvûfiitelnû -
Adamec odmítá. Havel je zvolen
prezidentem, obnovené politické strany
se perou o moc, okraden˘m obãanÛm
(nebo jejich potomkÛm) je vrácen majetek
(ale ne vÏdycky a ne v‰echno), spousta
majetku konãí v rukou politikÛ nebo jejich
pfiátel (i kdyÏ pravdûpodobnû o nûco
ménû neÏ v Rusku, kde Boris Jelcin
údajnû pfiedal polovinu privatizovaného
majetku sv˘m pfiátelÛm a tím zkorumpoval
Rusko), komunistická strana je zmûnou
nedotãena (a prakticky nikdo není
postaven pfied soud) a korupce mrzaãí,
co nezmrzaãilo ãtyfiicet rokÛ
komunistického reÏimu. Ale zemû má
míru svobody, o jaké se jí desítky let ani
nesnilo.
 Mohlo by se nûco podobného stát v

Severní Koreji? Pût rokÛ (a moÏná pût
mûsícÛ) pfied pádem berlínské zdi sotva
nûkdo v âeskoslovensku by se odváÏil
pfiedpovûdût, Ïe komunistická strana se
vzdá moci tak celkem nekrvavû, skoro
ochotnû - je tohle ona zvlá‰tní pfiísada v
ãeské sametové revoluci? (Podobné
sametové revoluce probûhly v Rusku a
ve vût‰inû zemí v˘chodní Evropy a - o
nûkolik let pozdûji - v JiÏní Africe). V
Severní Koreji - vzhledem k struktufie
moci - by to bylo hodnû obtíÏné. Ale po
mém soudu nikoliv nemoÏné. Zvlá‰È kdyÏ
svobodní lidé po celém svûtû vyvinou
tlak na dne‰ní vÛdce, aby otevfieli brány
koncentrákÛ a dali národu, co je jeho:
právo Ïít ve svobodû.

Josef âermák
***

Zaãalo to pfied hezk˘mi pár lety: k první
sráÏce âechÛ s komunismem do‰lo
bûhem první svûtové války, k níÏ poskytlo
záminku zavraÏdûní rakouského
korunního prince. Z celkem malicherné
záminky se rozpoutal zápas na Ïivot a na
smrt mezi Rakousko-Uherskem a
Nûmeckem na jedné stranû a na druhé
Francií, Itálií a Ruskem. V rakouské
armádû slouÏily tisíce âechÛ a SlovákÛ,
jichÏ vÛdci byli pfiesvûdãeni, Ïe nastal
ãas setfiást habsbursk˘ chomout a obnovit
vlastní stát. Ve v‰ech tfiech zemích do‰lo
k masové dezerci, zvlá‰tû v Rusku, kde
Lenin ve ãtvrtém roce války roznítil
revoluci dûlníkÛ a zemûdûlcÛ a kde
dezertéfii vstupovali do ãeskoslovensk˘ch
legií, o jejichÏ spojenectví se ucházeli jak
pfiedstavitelé carské armády, tak velitelé

U nás nevie levica, ão koná pravica
V t˘dnu od 26. do 30. listopadu 2012 probûhlo
v Bratislavû a Pre‰ovû sedm tzv.
odpíraãsk˘ch soudÛ, v nichÏ se navrhovatelé
domáhali zru‰ení odsuzujících rozsudkÛ z
dob minulého reÏimu, resp. zru‰ení
zbytkov˘ch trestÛ z rehabilitaãních fiízení
poãátkem 90. let.
Ve dvou pfiípadech (Rudolf Oprendek a
Michal HabiÀák) soud rozsudky zru‰il a
prokurátofii s tím vyjádfiili souhlas, takÏe
rozhodnutí nabyla ihned právní moci.
V dal‰ích dvou pfiípadech (Ján Farda a
Ladislav Orosz) soud rozsudky zru‰il, ale
prokurátofii proti tomu podali stíÏnost.
Ve tfiech pfiípadech (Jaroslav Furda, Jozef
Kaãurák a Ján Gedor) soud kvÛli námitkám
prokurátorÛ jednání odroãil, aby si vyÏádal
dodateãné materiály z vojensk˘ch archivÛ.
Proã prokurátofii postupují tak rozdílnû?
Jedna mladá slovenská prokurátorka má za
to, Ïe to souvisí s celkov˘mi pomûry na
prokuratufie. Shrnula to struãnû: „U nás nevie
levica, ão koná pravica.“
Zatímco prokurátofii s letitou praxí vym˘‰lejí
nejroztodivnûj‰í a ãasto zcela protichÛdné
právní konstrukce, shora uvedení svûdkové
Jehovovi právnické vzdûlání nemají, ale jiÏ

desítky let zastávají jednoduch˘ a
jednoznaãn˘ postoj: odmítají zaplétat se do
politick˘ch konfliktÛ a to, Ïe se nechtûjí „uãit
válce“, nepokládají za zloãin. (Izajá‰ 2,4)
Rudolf Oprendek (nar. 1962) z Ostravy byl
odsouzen v roce 1981 k dvûma letÛm
nepodmínûnû. Na základû nálezu Ústavního
soudu âR bylo v roce 2011 jeho odsouzení
zru‰eno „s úãinky pro území âeské
republiky“. Na Slovensku v‰ak stále zÛstával
zloãincem.
Michal HabiÀák (nar. 1956) z Velkého Krtí‰e
byl pro odepfiení vojenské sluÏby odsouzen
celkem ãtyfiikrát. (1975 - 13 mûsícÛ; 1978 -
22 mûsícÛ; 1981 - 36 mûsícÛ; 1985 - 42
mûsícÛ). V‰echny tresty byly nepodmínûné
a byly vykonány v plném rozsahu. V
rehabilitaãním fiízení mu byl ponechán
zbytkov˘ trest 1 mûsíc nepodmínûnû. (Dal‰í
podrobnosti viz v knize „A nepozdvihne
meã… - Odpírání vojenské sluÏby v
âeskoslovensku 1948-1989“, ed. Petr
BlaÏek, vydala Academia 2007, str. 259-
261, 265, 268, 272.)
Ján Farda (nar. 1962) z Nov˘ch ZámkÛ byl v
roce 1981 odsouzen na 16 mûsícÛ
nepodmínûnû.

Ladislav Orósz (nar. 1938) z Péderu byl v
roce 1957 odsouzen v Brnû na 2 roky a
následnû v roce 1960 v Ko‰icích na 4 roky,
v obou pfiípadech nepodmínûnû. V jeho
pfiípadû podal nyní prokurátor stíÏnost proti
zru‰ení druhého rozsudku navzdory tomu,
Ïe byla zjevnû poru‰ena zásada „ne bis
idem“ (ne dvakrát za totéÏ).
Jaroslav Furda (nar. 1968) z Tu‰ické Nové
Vsi byl odsouzen v roce 1987 k trestu 18
mûsícÛ nepodmínûnû. V rehabilitaãním fiízení
v roce 1992 mu byl trest pouze sníÏen na 12
mûsícÛ nepodmínûnû.
Jozef Kaãurák (nar. 1934) z Velk˘ch
OzorovcÛ byl odsouzen v roce 1964 za
odepfiení vojenského cviãení na 12 mûsícÛ
nepodmínûnû.
Ján Gedor (nar. 1950) z Dolné Seãe byl
odsouzen v roce 1972 vojensk˘m soudem v
Pre‰ovû na 15 mûsícÛ nepodmínûnû. V
rehabilitaãním fiízení v roce 1991 mu byl
udûlen trest 4 mûsíce podmínûnû. Dal‰í
odsouzení olomouck˘m soudem z roku 1973
bylo nejprve rehabilitováno ãásteãnû a potom
úplnû v roce 2006 na základû stíÏnosti
ministra spravedlnosti.

Zapsal 6. 12. 2012 L. Müller
***
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Îenské postfiehy v tûchto dnech
Nejlep‰í obleãení a nalíãení bylo u Jany Bobo‰íkové,
pak je‰tû tato dáma pfiedvedla dobrou schopnost nauãit
se zpamûti ãísla z na‰í ne právû jednoduché a pfiíznivé
ãeské ekonomiky, ménû uÏ pfiedvedla své nápady jak
ãísla zmûnit. Îádné mimikry se neobjevily u Táni
Fi‰erové, dokonce byla asi jedinou, která na spoleãné
televizní klání v‰ech prezidentsk˘ch kandidátÛ pfiijela
vefiejnou hromadnou dopravou a své bohaté,
pro‰edivûlé vlasy mûla, jako vÏdy uãesané do jakéhosi
drdolu - prostû jen tak doma pfied zrcadlem, jak je kaÏd˘
den zvyklá. PÛsobila pfiirozenû a také se tak chovala.
BohuÏel jsem nebyla schopna nûkteré její argumenty
akceptovat, tfieba ten, Ïe prezident nemusí moc nic
vûdût o ekonomické stránce vûcí. Pan Fischer, resp.
jeho odborn˘ t˘m mû pfiekvapoval tím, Ïe nedokázal víc
ze svého kandidáta setfiást jeho viditelnou, obrovskou
nervozitu, resp. mu s tímhle handicapem pomoci. Díky
tomu také odborné odpovûdi pana Fischera na zvídavé
novináfiské otázky vyznívaly mnohdy ponûkud
nepfiesvûdãivû. Mnoho lidí odsuzovalo tohoto kandidáta,
pro jeho komunistickou minulost a dokonce byl hercem
panem Hanákem a nejenom jím, vyzván k odstoupení
z kandidatury. Po své prohfie v prvním kole voleb
ode‰el a odmítnul se s novináfii bavit. MÛj favorit to
nebyl od samého poãátku, pfiesto jsem jeho odchod od
novináfiské zpovûdi - na rozdíl od jin˘ch lidí plnû chápala
a bylo mi ho i tak trochu líto - právû jemu totiÏ trvale
dodával odvahu prÛbûÏnû probíhající prÛzkum
preferencí, ve kterém byl fiazen na první aÏ druhé místo.
A dokonce poslední prÛzkumové v˘sledky, pût dnÛ
pfied vlastními volbami, ho stále vedly na druhém místû.
A pak vûfime prÛzkumÛm! Koho, kolika lidí a jak se
vlastnû ptají? Je to asi stra‰ná vûda a o to víc pfiekvapuje,
Ïe to nebylo jasné samotnému panu Fischerovi, kter˘
se profesionálnû zab˘vá vûdou zvanou statistika.
DÛstojné, klidné a chytré vystupování jsem
zaznamenávala u paní Zuzany Roithové, stejnû tak
pÛsobila i po své osobní prohfie v prvním kole. Tady je
tfieba je‰tû dodat, Ïe i obû jiÏ dfiíve jmenované dámy
nesly svou prohru také s nadhledem a s klidem, alespoÀ
pro vefiejnost. A zb˘vá mi podívat se na pana Dienstbiera
- nepatfiil nikdy mezi mé oblíbence a sledováním jeho
vefiejn˘ch televizních vystoupení jsem se v tom je‰tû víc
usvûdãila. Jo, táta Dienstbier - to bylo nûco jiného! A
navíc umûl i zatopit pod kotlem, coÏ mlad˘ asi nesvede
ani náhodou. O panu profesoru Franzovi nic moc nevím
a také mezi mé favority nepatfiil ani náhodou, pfiesto

obdivuji zájem mlad˘ch k jeho podpofie, která nebyla
nikterak malá. TakÏe fenomén mládí i tady sehrál svou
zajímavou úlohu. KaÏdopádnû kdyÏ opomenu, Ïe z
pana Franze toho moc pro jeho kérky nebylo vidût, tak
jsem si i tak dokázala pov‰imnout, Ïe má v sobû jakousi
lidskost a lehkost nadhledu, které mohou b˘t dány jeho
celkov˘m umûleck˘m zamûfiením a které pÛsobily
pfiíjemnû. Nemohu vynechat pana Sobotku, chytrého,
ale hlavnû morálnû slu‰ného ãlovûka. Mûl smÛlu,
protoÏe v nûm lidé jasnû odmítali nejsilnûj‰í souãasnou
vládní stranu. Je mi divné, Ïe si to tenhle pán
neuvûdomoval, kdyÏ do kandidatury vstupoval - tady
nûjak jeho chytrost selhala.

U Milo‰e Zemana se mi zdálo, Ïe se ponûkud negativnû
projevuje jeho dlouh˘ ãas proÏit˘ kdesi na Vysoãinû s
objímáním tamûj‰ích stromÛ. Jinak mu to ale nic neubralo
na osobní vzdûlanosti a celkové chytrosti - obûma
tûmito vlastnostmi mÛÏe více neÏ h˘fiit. Urãitû mu ta
doba v‰ak nemilosrdnû pfiidala nûjaké to kilo navíc a ne
málo. Také jsem si pov‰imla, Ïe jako má nûkdo dokonal˘
hudební sluch tak on má témûfi dokonalou pamûÈ.
Zajímav˘ fieãnick˘ moment u tohoto pána je v tom, Ïe
svá podrobná vysvûtlení a pfiedávání vlastního moudra
na v‰e, na co je tázán, témûfi vÏdy provádí s jakousi
tvrdou v˘ãitkou vÛãi tazateli a tím je vÏdy novináfi - tyhle
profese jednoznaãnû nesná‰í! Humor uvedeného pána
je zvlá‰tní a opût vychází z vlastního moudra a
vzdûlanosti takÏe Milo‰ Zeman je schopen prakticky na
kaÏdou situaci najít nûjaké humorné pfiirovnání. Jeho
humor v‰ak ani náhodou nelze naz˘vat humorem
laskav˘m. A pak, nûjak mi u tohoto pána chybí
velkorysost umût si dûlat legraci i ze sebe samého,
tuhle stráneãku jsem tam zatím neobjevila. Jako fiíkával
Lenin „Uãit se, uãit se, uãit se,“ tak u pana Zemana by
to znûlo „Pouãovat, pouãovat, pouãovat“.

No a je zde kníÏe! Dlouho, pfiedlouho jsem si dávala
na misku vah jeho vûk, pak jsem se na to vyka‰lala. U
vÏdy elegantního pána s vytvofienou image
spoleãenského obleku s mot˘lkem pod krkem to
postupnû pfiestalo vadit. A jak pfiib˘valo volebních akcí,
tak to vadilo ménû a ménû, aÏ uÏ to nevadilo vÛbec.
Voliãi tohoto elegána se ve znaãné ãásti rekrutovali z
hodnû mlad˘ch vrstev, co povût‰inou vÛbec Ïádného
mot˘lka nikdy nenosí a to je velmi zajímavé. Mladí ‰li
tentokrát volit a to skoro houfnû. A to je pan kníÏe ani
nepozval tfieba na hon, zato jim uspofiádal koncert na
jednom z praÏsk˘ch námûstí, kter˘ byl mlad˘mi lidmi

zcela pfieplnûn. On jim dal koncertem najevo, Ïe jim
rozumí a oni svou úãastí, Ïe ho berou! U tohoto pána je
zajímavé i to, Ïe nikomu u nás nevadí, Ïe je pánem
bohat˘m, ba asi právû naopak. Lidé si moÏná fieknou
„Ten je tak bohat˘, Ïe uÏ si Ïádné peníze od nikoho
nikdy nepotfiebuje vzít - tudy Ïádná korupce urãitû téct
nebude.“ Tenhle pán zná jak obyãejné ãeské hospody,
tak mnoha hvûzdiãková kulináfiská zafiízení v Evropû i
dál ve svûtû, tenhle pán se v âechách napije rád
ãeského piva a v cizinû pr˘ volí vína. Lidé mu odpou‰tûjí
i to jeho maliãké pospávání ãi klimbání - ona ta vládní
povídání jsou totiÏ vût‰inou jen na nûjakého „‰lofíka.“
Navíc si pan kníÏe z téhle své vlastnosti dokáÏe vefiejnû
dûlat legraci. Pán je to vzdûlan˘, moudr˘, klidn˘ s
nadhledem, s velk˘mi znalostmi mezinárodní politiky.
A Ïe jeho Ïena nemluví ãesky? Nevadí, pÛsobí pfiíjemnû
a mile a urãitû by nûco z ãe‰tiny také zvládla. KdyÏ se
dokázala po tûÏkém úrazu znovu vrátit do Ïivota, tak
ãe‰tinu musí zvládnou také. VÏdyÈ paní Charlotta
Masaryková také neumûla, také se uãila a jak se na ni
vzpomíná.

První kolo voleb jasnû ukázalo, Ïe lidé tady doma toho
v‰eho mají tak akorát dost a ‰li volit s velkou úãastí.
Pfiímou volbu prezidenta vnímali vût‰inou jako
opravdovou moÏnost vyjádfiit koneãnû svÛj vlastní názor.
UÏ ménû mysleli na to, Ïe se do pfiímé volby vlastnû
mÛÏe pfiihlásit kdekdo a to se tak úplnû nelíbí tfieba
mnû. Stejnû tak nemysleli na to, Ïe ãesk˘ prezident má
velmi omezené své pravomoci. Naopak se ukázalo, Ïe
prezident má stále v âechách své neodmyslitelné a
nezpochybnitelné postavení a moÏná, Ïe v pfiípadû
pana Schwarzenberga s jeho osobním a pravdiv˘m
pfiíbûhem ãlena kníÏecího rodu se to lidem zalíbilo. Tûm
mlad˘m proto, Ïe je pro nû „Karel“ a tûm star‰ím, Ïe je
opravdov˘ kníÏe s naprosto ãistou minulostí a Ïe
pfiipomíná mnoh˘m dobu 1. republiky.

Uvidíme, jak to nakonec celé dopadne. Uvidíme co ti
dva „hradní“ pánové dokáÏou je‰tû lidem pfiedvést a na
jak˘ch argumentech bude zaloÏená jejich nynûj‰í
volební kampaÀ. Pfiála bych si, aby ná‰ krásn˘ Hrad
zaãal ob˘vat opravdov˘ kníÏe! Ale aÈ to bude kter˘koli
z nich, budou ho lidé velmi peãlivû sledovat a budou z
toho vyvozovat svoje závûry, takÏe to vlastnû na Hradû
ten ãi onen moc lehké mít nebude.

Jana Fafejtová - Praha

***

Mikulá‰e bez Milo‰e
Nejsem jedin˘ âech, kter˘ není na v˘roãí.
Historie nám dosud nakonec vÏdycky
ukázala, Ïe není co oslavovat. I
listopadov˘ pfievrat se skuteãnû radostnû
slavil pouze v jeho pÛlroãí. 17. kvûtna
1990. Hrál jsem tehdy v jeden den na
pfieplnûném námûstí ...v Ko‰icích a na
Václaváku v Praze. Na obojím mluvil
prezident a politici a lidé byli nad‰eni.
Na první v˘roãí sice na Václavák pfiijel
americk˘ prezident, ale oslava uÏ to
nebyla. A od té doby víme, Ïe není co
slavit. Od nadûje na svobodn˘ Ïivot doma
v Evropû jsme se pohnuli mnoho verst
do Asie. A aby bylo jasno, Ïe není cesta
zpût, tak loni dvouhlavá saÀ Klauzeman
posypala zem popelem normalizace ve
své kartelové dohodû na vûãné ãasy a
nikdy jinak. âlovûk se stydí a cítí
bezmocnû. Ale ãas bûÏí a já v chaosu
Ïivota zji‰Èuju, Ïe nûkter˘ poãet obûhÛ
Zemû kolem Slunce mi není lhostejn˘.
Je zde deset let od hluboce proÏité
spoleãné nadûje a je zde vstup do tfietího
tisíciletí. To v‰echno se stane za nûkolik
mûsícÛ a já cítím, Ïe zaãínám b˘t víc neÏ

podráÏdûn. Co je vlastnû smysl Ïivota?
Proã se mám cítit bezmocn˘? Kde to
zase Ïiju? V hlavû se mi nezadrÏitelnû
zaãal spou‰tût chaotick˘ sled vzpomínek
a otázek. A tak i vyskoãila z podvûdomí
vzpomínka na tehdej‰í “revoluãní” heslo
Mikulá‰e bez Milo‰e. Tenkrát se
jmenoval Milo‰ Jake‰. Do 17. listopadu
nejmocnûj‰í muÏ reÏimu, v jehoÏ pád v
âechách nikdo nedoufal. Je‰tû cel˘ t˘den
nebylo jasné, jestli tento smû‰n˘ muÏ
nerozh˘be vraÏednou ma‰inerii
budovanou cel˘ch ãtyfiicet let. Prohrál a
heslo Mikulá‰e bez Milo‰e byl jeho
radostn˘ ortel. Ale heslo se vrací.
UÏ nûkolik mûsícÛ ho fiíkám pfiátelÛm a
publiku na pfiedstaveních. Mikulá‰e bez
Milo‰e. Ti mladí se rozchechtají a
pfiijmou to jednoznaãnû. Ti star‰í se
zasmûjí, pak se leknou a proÏijí totéÏ, co
jsem proÏil já. Smû‰n˘ tluãhuba Milo‰ je
pfiedsedou vlády. JenÏe heslo se
zkomplikovalo. Mikulá‰ ze Stalinova
pomníku tvrdí, Ïe Milo‰ vyhrál volby,
tak ho musí nechat vládnout, i kdyÏ jsou
nepfiátelé na Ïivot a na smrt. Z ãeho

soudí, Ïe vyhrál volby, není jasné. Ale
kdyÏ byl na tom volebnû ‰patnû Mikulá‰,
Milo‰ ho nechal také vládnout a zase
Milo‰ se stal ‰éfem parlamentu. To bylo
po jarních volbách 1996. Proã Havel
Klause nesestfielil, je mi dodnes otázkou.
Tehdy se to mohlo a mûlo vyfie‰it. ODS
je‰tû mûla ‰anci stát se partají s
budoucností, protoÏe se zaãala koneãnû
dûlit na dvû kfiídla, která by bojovala o
ideje, a ne o pouhé udrÏení vlivu jednoho
vÛdce, obklopeného agresivní partou
gaunerÛ. A sociální demokracie tehdy
je‰tû hledala artikulaci sv˘ch ideálÛ.
JenÏe stafií kolegové z prognostického
ústavu (Václav Klaus byl v
Prognostickém ústavu do roku 1989 a
Milo‰ Zeman od roku 1990, pozn.
Satellitu), Milo‰ s Mikulá‰em, zjistili, Ïe
z demokratick˘ch principÛ se dá udûlat
nenapadnutelná technologická fra‰ka. A
pak uÏ staãí, aby emocionální a
panikáfisk˘ Honza Ruml odvedl z
Mikulá‰ovy partaje v‰echny
nespokojence a nechal je propadnout ve
volbách a Klauzemanova normalizaãní

saÀ je na svûtû. Ale demokracie má
vÏdycky rezervy, fiíká se. Jsou to ty dal‰í
partaje. Ne vÏdycky, jak víme i z nedávné
italské lekce. K ãemu jsou dnes strany
ãtyfikoalice? Zjistili, Ïe ze zbytkÛ hostiny
Klauzemanovy sanû se dá docela dobfie
línû pfieÏívat.
Problém je pouze ten, Ïe bez politikÛ se
nedá Ïít. Jsou to na‰i zamûstnanci.
Organizují Ïivot státu, kter˘ vlastníme.
Mûli bychom ale teì dát v˘povûì v‰em
zamûstnancÛm a vûdût, Ïe vakuum, které
vznikne, prostû nasákne dal‰í a ti uÏ by si
po tak hromadné v˘povûdi snad dali
pozor. A pokud ne, tak budeme hledat
dát. Ale trpût dûlníky, ktefií pro na‰i
firmu nepracují, a pfiitom je platíme, je
na‰e vlastní, obãanská pitomost.
Nejedná se o hysterickou reakci na
souãasnou prezidentskou kampaÀ, toto
jsem napsal do Lidovek 17. ãervence
1999. Vzpomínate?

Jaroslav Hutka
http://www.hutka.cz/new/html/nf5.htm

***
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ãtenáfie novin North Shore News, které si dovolím ve
struãnosti zmínit a krátce citovat: Zmínûn˘ dopisovatel
pfied tfiemi lety sledoval dr. Phila na TV programu ve
kterém se dozvûdûl, Ïe 15 milionÛ americk˘ch dûtí
bylo diagnostikováno jako mentálnû nenormálních a
naordinovány jim pfiíslu‰né drogy. Navíc, jak zji‰tûno,
‰koly dostávaly odmûny za identifikaci chování ÏákÛ,
které vedlo k úspû‰né diagnóze mentální poruchy a z
toho plynoucí ordinaci lékÛ.
Dnes je informatika umoÏÀující to, co dotyãn˘ ãtenáfi

udûlal: Nalezl si informace o 41 posledních tûÏk˘ch
pfiípadech vraÏd nebo sebevraÏd spáchan˘ch v USA
dûtmi mezi 11 a 22 lety vûku (krom toho
nejposlednûj‰ího pfiípadu z Connecticutu). Zji‰tûno, Ïe
v‰ichni do jednoho uÏívali Selective Serotonin Reuptake
Inhibitor, SSIR, antidepresivní drogu. Vût‰ina tûch,
ktefií pokus sebevraÏdy pfieÏili, nepamatují si vÛbec, co
se stalo. Spoleãn˘m jmenovatelem onûch vraÏd je uÏití
zbraní, stejnû jako pfiedepsan˘ch, zmínûn˘ch drog.
Mnohdy pak, tento aspekt drog byl zameten pod koberec
a pozornost soustfiedûna k pistolím a automatÛm.
Samozfiejmû, to, Ïe v USA mÛÏe si kdokoli pofiídit
arsenál takov˘ch zbraní k bezpeãnosti obyvatel zemû
nijak nepfiispívá a odkazování na Druh˘ ãlánek americké
Ústavy je ponûkud zanedbávající zmûnu ãasu.
Jak je toto moÏné, ptá se právem ten ãtenáfi. Îe nadále

existuje 15 milionÛ tikajících bomb ve Spojen˘ch
státech?
Ona pfiedpisovaná droga (SSRI) je jedním z nejvût‰ích

jedÛ. Je dûsivé, Ïe byla souãástí v‰ech autorem
sledovan˘ch 41 pfiípadÛ!  Kde se tedy ocitla ta moje

2/2013
Obãas si vzpomenu na generaci rozhnûvan˘ch mlad˘ch
muÏÛ, ktefií po druhé svûtové válce ve sv˘ch dílech v
Anglii kritizovali mnohé sociální hodnoty (spisovatelé
kupfi. J. Osborne, J. Braine, K. Amis ãi A. Sillitoe)… a
to sebe sama pak povaÏuji za bezmála rozhnûvaného
starého muÏe, aã bych se mûl tû‰it, Ïe pamûÈ mi dosud
vcelku je‰tû slouÏí a to hlavnû pokud jde o vûci dávnûj‰í.
Co tedy je dÛvodem takového mého rozladûní? Men‰í
soupis toho, co tady je‰tû pfied nûkolika lety bylo, ale uÏ
není:
Z místa v posledních letech vyhledávaného pro Ïivot

a stále populárnûj‰ího, kde uÏ fiadu let Ïijeme (ale i v
centru mûsta), tedy Severního pobfieÏí Vancouveru
zmizely obchody s hudbou klasickou a jazzovou, nûkolik
knihkupectví, roz‰ifiují se obchodní centra bez ohledu
na nároky dopravní, ru‰í se men‰í kina a nahrazena jsou
mega-cineplexy soustfiedûn˘mi na jednom místû,
zmizelo nûkolik jazzov˘ch barÛ. Po mnoho let bylo zde
moÏné, aã stále s vût‰ími obtíÏemi, sehnat na vánoãní
stÛl kapra, coÏ je pro mne vûc zcela zásadní a kdo by se
zajímal proã, ochotnû sdûlím. UÏ dva ãi tfii roky to
moÏné není, aã snad je‰tû v ãínské ãtvrti v downtownu,
ale to teprve zjistím. Nadûje na sehnání ‰upináãe, zdá se
mi, je velmi mizivá.
 KdyÏ jsme se stali nov˘mi obãany Kanady, stydûli

jsme se nejednou za nedokonalou angliãtinu. Dnes, jak
jsem nedávno shledal, na dotaz v tom ãi onom obchodû
ãi velkoobchodû, dostane se velmi ãasto odpovûdi,
které je sotva rozumût. Stejnû tak je to s náramn˘mi
nabídkami telefonních ãi televizních programÛ a
poplatkÛ za nû, tedy poplatkÛ sníÏení a sluÏby obohacení,
jak sdûluje volající a já musím napnout sluch do
krajnosti.
VÏdy jsem si myslel, Ïe referendum je jeden z vrcholÛ

demokracie a Kanada to respektuje. Ale na‰e vláda
Britské Kolumbie vyvedla mne dost brutálním
zpÛsobem z toho názoru, jak uÏ jsem váÏenému ãtenáfii
nejednou sdûlil.

***
Navzdory obãasné zprávû o poklesu zloãinnosti v této

zemi, k mordovaãkám dál dochází. Jde tedy vût‰inou o
mordy mezi zloãinci a grázly, ktefií si vyfiizují vzájemné
úãty, coÏ mne valnû nerozesmutní. JenÏe nûkdy se
stane, Ïe kule zloãincova zasáhne nevinného
kolemjdoucího. A tomu by se mûlo rychle a úãinnû
zabránit. A kdo to mÛÏe uãinit? Provinãní a federální
vláda, aã to není úkol lehk˘, ale pro obãana k vyfie‰ení
úkol vûru naléhav˘.
Nehledû na to, Ïe na nákladech uvûznûní takového

zloãince (ve vût‰inû pfiípadÛ nikoli rodilého Kanaìana)
se ctihodn˘ obãan rodil˘ nebo ten Kanaìanem se
regulárnû stanuv‰ím, podílí ze sv˘ch daní, stejnû jako
na obãasném finanãním posílení policejního sboru.

***
V˘znamná osoba v souvislosti s OH v roce 2012, J.

Furlong, ocitl se na stránkách tisku ve vûci jeho
nesprávného poãínání v dobû jeho pÛsobení mezi first
nation students. MoÏná, Ïe mu dá dneska moc práce ze
svého pÛsobení se zodpovûdût… mnû ale není jasné,
proã se takové obvinûní (a je podobn˘ch nespoãet)
ocitá na oãích vefiejnosti aÏ dnes? Tak se ptám navzdory
tomu, Ïe jsem osobnû pofiádáním OH ve Vancouveru
nebyl z nejednoho dÛvodu nijak nad‰en …

***
Mal˘ dodatek k první ãásti tûchto ZápiskÛ:
Po usídlení v Kanadû velmi rychle jsme si povaÏovali

pfiátelského a vlídného poãínání na‰ich nov˘ch
spoluobãanÛ. Od tûch dob uplynulo uÏ 44 let.
V poslední dobû péãe o zlep‰ení naru‰eného zdraví

zavedla mne do plaveckého bazénu, kde tfieba se v ‰atnû
pfievléci. Veden star˘m zvykem, Ïe ten kdo vejde do
místnosti pozdraví, uãinil jsem to nûkolikrát. Odpovûdí

mi bylo buì ticho a nebo men‰í úÏas pfiítomn˘ch.
Stejnou zku‰enost jsem udûlal pfii odchodu. Tak uÏ
nezdravím.
 Z tohoto poznání mi zÛstává rozpaãit˘ pocit… MoÏná,

Ïe v prérii, ve Winnipegu, kde jsme proÏili prvních 13
let nového Ïivota na svobodû, bych se setkal s jinou
reakcí.

***
Pfied nûkolika lety jsem napsal vyznání mojí úcty a

vdûku Spojen˘m státÛm americk˘m, za jejich vliv,
kter˘ na svobodn˘ svût mûly a mají, vzpomenutí zásluh
minul˘ch i dne‰ních.
A co tedy dnes? Snad rozpaky, úÏas … a nemalé

obavy. NeboÈ v této krásné, mohutné, právem
obdivované zemi americké s obyvateli, ktefií, jak vûfiím,
jsou pfieváÏnû dobfií a mírumilovní bez ohledu na
pistolnick˘ Divok˘ západ, ãi Al Capona, ale to pfiece
byl pÛvodem Ital? A jiné prasmutné postavy, dochází
k jevÛm a situacím, které mne zneklidÀují. Právû proto,
Ïe USA jsou v této dobû a navzdory dosavadním
tûÏkostem a problémÛm, které mají, stále je‰tû jedinou
svûtovou velmocí, aã co do poãtu obyvatel znaãnû
pokulhávající hlavnû za zemí, která se vpravdû
podivuhodn˘m, mazan˘m a zdaleka ne fair play
zpÛsobem snaÏí poloÏit tyto Spojené státy na lopatky,
ale o tom se pokusím pojednat dále.
NeÏ tak uãiním, více neÏ oprávnûná zmínka o masakru

ve ‰kole v Newtonu, mûsteãku v jednom z nejpûknûj‰ích
a nejmírumilovnûj‰ích americk˘ch státÛ Connecticut.
Mrazení zpÛsobuje konstatování, Ïe to není v poslední
dobû v˘jimeãn˘ a ojedinûl˘ pfiípad. Jednoznaãná a
pochopitelnû oprávnûná, je reakce vefiejnosti i nûkter˘ch
hodnostáfiÛ - dostupnost ke zbraním. (Nikoli ve smyslu
dostupnosti ke zbraním, které se ve smutn˘ch ãasech v
mojí domovinû dostalo Lidov˘m milicím).
Vsuvka: Sotvakdo mÛÏe dovolit v celkem solidních,

ostatnû uÏ nejednou ocenûn˘ch lokálních novinách,
rozpovídat se ãtenáfii o velmi závaÏné vûci bez solidního
podkladu. Pokud by pak sdûlení bylo absurdní a
nevûrohodné, je na redakci, aby se k tomu vyjádfiila.
Tak se nestalo a tolik tedy na vysvûtlenou
Myslím, Ïe za pozornost vûru nemalou stojí sdûlení

Zápisky od Pacifiku
obdivovaná Amerika, tedy pfiesnûji její Spojené státy?
A kde se je‰tû, moÏná dfiíve neÏ pozdûji, ocitne? Jak

vysvûtlit souãasné tragédie? Na odpovûdi moÏná pracují
zástupy odborníkÛ, psychiatrÛ, psychologÛ,
psychoanalytikÛ, ale v˘sledky jejich snaÏení jakoby se
nûjak znamenitû nedostavovaly.
Zde ov‰em problém nekonãí. Úvodem k druhé ãasti

svého povídání doporuãuji ãtenáfii koupit si nebo pÛjãit
knihu Death by China (autofii Peter Navarro a Greg
Autry, renomovaní pfiedná‰ející na americk˘ch
univerzitách, pfiispívající do nûkolika periodik a
zab˘vající se ãínskou tématikou). Aã laickému ãtenáfii
nemusí b˘t vÏdy zcela jasné zmiÀované zpÛsoby, jak˘mi
âína jako mocná spodní voda podemílá stále silnûji
dosavadní ekonomiku a postavení USA, o tom, Ïe
nastává pro západní svût z její souãasné rozpínavosti a
rostoucí ekonomické síly nemal˘ problém, nemûlo by
b˘t dneska tajemstvím pro nikoho. âína nerespektuje
bûÏné obchodní regulace, manipuluje mûnu a co je
v‰eobecnû známo, dûsiv˘m vykofiisÈováním sv˘ch
vlastních pracantÛ ãiní své exportované zboÏí levn˘m.
Návdavkem pak nehorázn˘mi tarify brání pronikání
západu na ãínsk˘ trh.
To ale není v‰echno. V âínû jsou oficiálnû ‰koleni

hackefii, ti dobráci, ktefií pronikají do poãítaãov˘ch sítí
s mnohdy velmi nepfiíjemn˘m dopadem, nejednou na
bezpeãnost té ãi oné zemû. O ‰pionáÏi v
nejsofistikovanûj‰í podobû ani nemluvû.
Jak ãasto, uÏ v minulosti dávné, stejnû jako ménû

dávné, byly dost zjevné signály hrozících nepfiíjemností
ignorovány, znevaÏovány. Jak ãasto pak na takové
zanedbání lidstvo ‰karedû doplatilo? Není tfieba b˘t
historikem profesí, aby jeden snadno nenalezl odpovûì.
âasto, aÏ pfiíli‰ ãasto. Obávám, se, Ïe dnes dochází k
opakování stejn˘ch jevÛ. JenÏe, kdyÏ Hitler nastoupil
k moci, mûlo Nûmecko, myslím, 80 milionÛ obyvatel.
âína jich má dnes 1,3 miliardy a nejpoãetnûj‰í armádu
na svûtû. A pfiíbûh trojského konû je dobfie znám.
Je to dost nároãné ãtení, zmínûná kniha, jehoÏ

v˘sledkem je, alespoÀ v mém pfiípadû, úÏas, jak jen je
tohle v‰echno moÏné, Ïe Západ se v‰emi sv˘mi nositeli
Nobelov˘ch cen za ekonomii a jiné vûdy, nechává se
takto dobûhnout a sice do té míry, Ïe cesta zpût uÏ se zdá
b˘t zarubaná. âína je vûfiitelem bilionÛ dolarÛ.
Nejvût‰ím exportérem mnohdy ne právû jakostních
v˘robkÛ, zmocÀuje se minerálních a energetick˘ch
zdrojÛ v Africe a JiÏní Americe pod rou‰kou slibÛ o
pomoci s místní infrastrukturou, a na vûjiãku dokonce
usedá i kanadsk˘ ministersk˘ pfiedseda S. Harper,
odevzdávající v podstatû komunistické âínû vládu nad
kanadsk˘mi bohat˘mi zdroji energie.
Aãkoli Osvald Spengler ve svém díle The Decline of

the West (Úpadek Západu) nemûl pfiíli‰ na mysli
ekonomickou stránku vûci, ‰koda, Ïe neÏije dnes. Mohl
napsat dal‰í dva tlusté díly o této podobû úpadku
západu, zcela nedÛstojném a nikoli nevyhnutelném,
zato coby v˘sledku naivity a nedostatku prozíravosti na
jedné stranû, na druhé pak vidiny rychl˘ch a velik˘ch
ziskÛ nejbohat‰ích a nejmocnûj‰ích, vidiny, které se
promûnila v temn˘ mrak nedozírn˘ch dÛsledkÛ, jak se
zatím zdá b˘t velmi reálnou, ale pfiíli‰ mnoh˘mi s
rozhodn˘m slovem a mocí, pfiehlíÏenou prognózou.
***
Vzhledem k tomu, Ïe tyto Zápisky vycházejí (jak tedy

doufám) uÏ dávno po onom velmi zmiÀovaném datu
konce na‰í existence (21. 12. 2012), rád bych v‰em
ãtenáfiÛm Satellitu, stejnû jako jeho majiteli a
redaktorovi, popfiál pevné zdraví, pohodu, hojnou dávku
optimismu a hlavnû schopnost vzepfiít se autoritám v
pfiípadû, Ïe je zfiejmé, Ïe jejich aktivity nejsou v souladu
s logikou a zdrav˘m rozumem. To v‰e pfieji, aã je toho
na dne‰ní dobu dost, do nadcházejícího roku 2013.

Vladimír Cícha - Vancouver
***
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Karel Schwarzenberg oãima
Viléma Preãana

Vlastnû nevím, jestli si mohu dovolit bez povolení souãasného prezidenta âR, pana
Václava Klause, plést se do politick˘ch vûcí âeské republiky. Já jsem totiÏ z
âeskoslovenska (po krátké nedobrovolné náv‰tûvû v jednom praÏském vûzení) uprchl
28. fiíjna 1948 a bûhem komunistické éry âeskoslovensko nav‰tívil pouze jednou
(bûhem praÏského jara, v srpnu 1968), a pan Klaus nemá âechy, ktefií uprchli a neÏili
bûhem komunistického reÏimu v âR, rád. Já mu to nevyãítám: kaÏd˘ dûláme, co umíme.
Ale mnû pan Karel Schwarzenberg celkem imponuje. Ne tím, Ïe je v nûkter˘ch kruzích
a zemích oslovován jako kníÏe - to mi nijak zvlá‰È neimponuje ani nevadí (já sice vyrÛstal
a Ïiji v zemích, které ‰lechtické tituly nepûstují, ale vÛbec by mi nevadilo, kdyby nûkdo
z kníÏecího rodu pár rokÛ bydlel na Hradãanech); ani mi nijak zvlá‰È neimponuje tím, Ïe
je zfiejmû neuvûfiitelnû zámoÏn˘ (nepochybuji, Ïe si je vûdom˘ biblického podobenství
o velbloudu a uchu jehly): nemohu mu vyãítat (i kdybych chtûl a já nechci) nûco, do ãeho
se narodil. Ani mu nemohu vyãítat, Ïe uÏ není nejmlad‰í (jeden dÛvod: já jsem o 13 rokÛ
star‰í) - nikdo z nás si nemÛÏe urãit datum narození. âím mi pan Schwarzenberg
imponuje je, Ïe se nebere smrtelnû váÏnû, Ïe si ze sebe dokáÏe dûlat srandu. To byl
jeden z dÛvodÛ, proã jsem podporoval jeho kandidaturu v parlamentních volbách nûkdy
pfied dvûma roky a proã ho volím v prezidentsk˘ch volbách. A také z dÛvodÛ, o nichÏ v
textu publikovaném v roce 2008 v knize referátÛ z konference v Tfieboni v r. 2007 pí‰e
Vilém Preãan. Nûkolik z nich ocituji:
“Z potfieby koordinovat a usnadnit spolupráci postupnû vznikajících nevládních,

obãansk˘ch helsinsk˘ch v˘borÛ a iniciativ v jednotliv˘ch zemích, zesílit váhu jejich
vystoupení na mezinárodním foru a zprostfiedkovat spolupráci mezi disidenty v zemích
sovûtského bloku a jejich západními partnery vznikla v roce 1982 Mezinárodní helsinská
konference pro lidská práva (International Helsinki Federation for Human Rights - IHF).
Ustavující porady v italském Bellagiu v srpnu 1982 se zúãastnilo 22 zástupcÛ z 18 zemí...
Na doporuãení rakouského kancléfie Bruna Kreiského se stal pfiedsedou ãi prezidentem

federace v roce 1984 Karel Schwarzenberg a stál jí v ãele sedm let aÏ do roku 1991. V
bfieznu 1989 byl za tuto ãinnost vyznamenán Cenou lidsk˘ch práv Evropské rady.
Pfiijímal ji ve ·trasburgu s Lechem Walesou. Pod Schwarzenbergov˘m pfiedsednictvím
se Mezinárodní helsinská federace se sídlem ve Vídni stala v˘znamn˘m faktorem
evropského vefiejného prostoru, jehoÏ souãástí byly vynofiující se ostrÛvky obãanské
spoleãnosti v komunistick˘ch státech; obãanské spoleãnosti, jejichÏ vzepûtí mûlo sehrát
rozhodující úlohu v demokratick˘ch pfievratech a revolucích zázraãného roku 1989.
Prvním velk˘m podnikem, pfii jehoÏ organizaci si IHF vyzkou‰ela své síly, bylo evropské

kulturní symposium v Budape‰ti na podzim 1985.... za úãasti 400 aÏ 600 umûlcÛ,
pfiedstavitelÛ kultury a diplomacie z 35 signatáfisk˘ch státÛ helsinské konference. Náplní
této konference byla diskuse o problémech svobodné kulturní v˘mûny mezi státy, o
aspektech lidsk˘ch práv spojen˘ch s kulturou atd. Byla to první konference inspirovaná
Helsinkami, která se konala v zemi sovûtského bloku - Francie se uspofiádání vzdala ve
prospûch Maìarska. Paralelního symposia pod zá‰titou IHF se zúãastnilo 150 - 200
spisovatelÛ ze Západu i zemí sovûtské sféry, vût‰inou exulantÛ. Rezervaci konferenãní
místnosti v hotelu Duna International maìarské ministerstvo zahraniãních vûcí na
sovûtsk˘ nátlak poslední chvíli zru‰ilo. Paralelní symposium se pak konalo v soukrom˘ch
bytech... Mezi jeho úãastníky byli mj. prezident Mezinárodní helsinské federace Karel
Schwarzenberg...“
„Na jafie 1989 se pak uskuteãnil zájezd delegace IHF v ãele s pfiedsedou

Schwarzenbergem do Prahy ve dnech 5. -. bfiezna 1989... Pfii této pfiíleÏitosti se
uskuteãnil rozhovor zástupce redakce samizdatov˘ch Lidov˘ch novin Jifiího Dienstbiera.“
(Nem˘lím-li se, dopisovatele Rudého Práva z USA po únoru 1948. Jeho syn byl v prvním
kole prezidentsk˘ch voleb jedním ze Schwarzenbergov˘ch soupefiÛ.)
Pfietiskujeme nûkolik otázek a odpovûdí:
D: Proã si delegace zvolila k náv‰tûvû âeskoslovenska právû tuto chvíli?
S: Zprávy z âeskoslovenska byly znepokojující. Chtûli jsme zjistit, jaká situace opravdu

je, co je moÏné dûlat, je-li moÏné mluvit se zástupci zdej‰ích úfiadÛ...
D: Co si myslíte o dne‰ním âeskoslovensku po v‰ech jednáních, které jste tu vedli?
S: Nikdo není schopen s niãím opravdu pohnout. Zatímco se cel˘ svût kolem toãí,

zmûny pfiiná‰ejí nûkdy aÏ senzaãní pokrok, tady jako by v‰e bylo v ledniãce. Vynecháme-
li Albánii nebo Rumunsko, je to dnes v âeskoslovensku asi nejtûÏ‰í v Evropû. A to je
smutné, protoÏe âeskoslovensko bylo dlouho zemí, kde se volnû myslelo. Na druhé
stranû je sympatická solidarita nezávisl˘ch skupin. Lidé velmi rÛzn˘ch politick˘ch smûrÛ
- tfieba katolíci, socialisté, trockisté - jsou kamarádi. Tato lidská dimenze je pro ãlovûka,
kter˘ sem pfiijede, nûãím ohromnû pozitivním. To se jinde tak ãasto nevidí.
D: PropÛjãil jste ãást svého zámku v Nûmecku âeskoslovenskému dokumentárnímu

stfiedisku. Proã?
S: Na‰e rodina mûla to ‰tûstí, Ïe uchovala v archivu na Tfieboni a na Krumlovû

nejdÛleÏitûj‰í dokumenty ãesk˘ch dûjin. Historie po staletí z tohoto archivu ãerpá. Chtûl
jsem v této práci pokraãovat. Nezávislá literatura je v nebezpeãí, Ïe se ztratí. Stfiedisko
je prozatímním opatfiením. Tento poklad ãeské literatury, vznikl˘ za tvrd˘ch podmínek,
se jednoho dne vrátí do Národní knihovny, kam patfií.
D: Kdy jste se odstûhoval?
S: V prosinci 1948, t˘den nato mi bylo jedenáct. Jsem ‰v˘carsk˘ obãan, Ïiju v

Rakousku, nûkdy také v Nûmecku ve Schwarzenbergu. Myslím, Ïe v Evropû ãlovûk
mÛÏe b˘t aktivním ãlenem spoleãnosti kdekoli, a má to dûlat tam, kde má moÏnost. Ale
nikdy nezapomenu, kde jsem se narodil, kde je moje dûtství, kde je domov. Moje rodina
byla spjata po dlouhé ãasy s dûjinami této zemû. Otec mû v tom vychoval. Nemohu
zapomínat na své povinnosti, zejména jsou-li národ a zemû v situaci, v jaké jsou. To se
nedûlá.
Myslím si, Ïe bychom neprohloupili (povaÏuji se za ãlena jeho národa, i kdyÏ jsem z

âeskoslovenska ode‰el je‰tû pfied ním), kdybychom Karla Schwarzenberga zvolili sv˘m
prezidentem.

 Josef âermák
 ***—-
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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
***

Trvalo to drahnou chvíli, neÏ se âe‰i probudili
Ná‰ kamarád Zdenûk fiekl Evû do telefonu,
Ïe k nám pfiijede jásat, a kdyÏ Eva
poznamenala, Ïe právû upekla bábovku,
Zdenûk prohlásil, Ïe se pfii kafi a bábovce
jásá líp. Hned ve dvefiích, kdyÏ si zouval
boty, fiekl, Ïe puká radostí nad skoro
dvoutfietinovou úãastí u presidentsk˘ch
voleb a postavil na stÛl láhev becherovky,
Ïe se na zdraví âechÛ v âechách musíme
napít. „Je‰tû není vyhráno,“ zamumlal jsem
nad druh˘m kolem voleb, ale Zdenûk se
nenechal ochladit a nabídl mi sázku, Ïe v
druhém kole pfiijde volit víc lidí neÏ v prvním.
Eva mi zakázala se sázet, a povzbudila

ZdeÀka otázkou: „Proã víc?“ „Copak to

nevidíte,“ zakfiiãel Zdenûk, „to lidové nad‰ení
po tfiiadvaceti letech stranického ‰korpení a
zamlÏování se teì vystfiíbfií na volbû binární,
jako to je v Americe, rozhodování mezi
bíl˘m a ãern˘m.“
Zdenûk má utkvûl˘ názor, Ïe rozhodování

mezi dvûma moÏnostmi je to, k ãemu nás
evoluce vycviãila, a víc jak dvû moÏnosti
jsou matoucí; to jeho ãerno-bílé uvaÏování
mne ãasto dráÏdí k odporu, Ïe svût je spí‰e
‰ediv˘ a rozhoduje se mezi odstíny ‰edivosti.
Pfiipili jsme âechÛm doma, Ïe ‰li volit a
vyãistili megalomaniaky, klauny a utopisty
ze soutûÏe a urãili dva váÏné kandidáty na
prezidenta.

Eva nalila kávu a nakrájela bábovku a
Zdenûk nalil podruhé a zvedl sklínku k
pfiípitku: „Na zdraví v‰ech âechÛ Ïijících v
zahraniãí, ktefií volili správnû v prvním kole!“
Upili jsme znova, sedli si a Eva vyzvala
ZdeÀka, aby objasnil, co slaví.
„To udûlám rád,“ fiekl Zdenûk s plnou pusou

bábovky, protoÏe „moji ãe‰tí kamarádi, ktefií
cinkali klíãi v listopadu 1989 a pak nechodili
volit mne stra‰nû deprimovali, Ïe mají
svobodu, ale nevûdí, co s ní.“
Jako v té anekdotû, fiekl jsem, kdyÏ paní si

stûÏuje na stárnoucího manÏela bûhajícího
za kaÏdou sukní; ale paninko, fiekl zku‰en˘
lékafi, já mám psa, kter˘ bûhá za kaÏd˘
autem, a kdyÏ auto dohoní, neví, co s tím.
Nikdo se nezasmál, protoÏe tato chvíle
nebyla legrace.
Eva mne zpraÏila pfiísn˘m pohledem a

fiekla: „KdyÏ my jsme prchali z vlasti v roce
1980, opou‰tûli jsme ãernobíl˘ svût,
ZdeÀku.“  Zdenûk okamÏitû odporoval:
„Nikoliv ãernobíl˘, ale ãern˘, kter˘ z blbosti
pfiipustili na‰i tatíci v únoru 1948 a pak uÏ
volba ani nadûje nebyla, a dodal, neutíkali
jsme z hladu, ale navzdor totalitní beznadûji
pro nás a hlavnû pro na‰e potomky.“
„To je pravda,“ fiekla Eva, a já jsem pfiik˘vnul,

a Zdenûk pokraãoval: „Listopad 1989 byl
snadná volba mezi totalitou a nadûjí, a âe‰i
tu pfiíleÏitost chÀapli a povalili vládu vedoucí
stranu v mÏiku. Leã poãáteãní nad‰ení
pohaslo, kdyÏ lidsk˘ plevel vyrostl nejdfiív
na záhonku svobody. A kdyÏ voliãÛ
ochotn˘ch volit ub˘valo, plevele pfiib˘valo.
V posledních rudo-oranÏov˘ch regionálních
volbách hlasovalo míÀ jak 40,3% a v
senátních je‰tû míÀ a zdálo se, Ïe âesko
bude zase rudé.“
Zdenûk pfiik˘vnul a prohlásil, Ïe ve

ãtyfiiadvacátém roce od sametové revoluce
pfievzali slovo mladí a nezatíÏení totalitou,
ktefií se cítí více odpovûdní za budoucnost
zemû neÏ generace pobit˘ch rodiãÛ. To se
mi zdálo velice dobré stanovisko a vyhrknul
jsem otázku, jak dopadne druhé kole
prezidentsk˘ch voleb?
Zdenûk se na mne nelibû podíval, snad

myslel, Ïe urychluji spád besedy k ãeskému
probuzení a fiekl oklikou: „Dva kandidáti
jsou z opaãného materiálu; zatímco Zeman
bude spolupracovat s komunisty, tak
Schwarzenberg nezná s komunisty
kompromis; a to je to hlavní hledisko v celé
té plejádû v˘tek a v˘kfiikÛ o kandidátech a
lidí budou volit to, co nepáchne
komunismem, totalitou a pfiíklonem k
Moskvû.“
„TakÏe je to jasné!“ fiekla Eva a Zdenûk

naléval do sklenic potfietí. „Jen ne tak rychle,
miláãkové,“ zamumlal jsem, „protoÏe na‰e
odhady mohou b˘t v ofsajdu, jelikoÏ
neÏijeme v zemi ãeské a neznáme nálady.“
„Pche,“ pfieru‰il mne Zdenûk, coÏ on dûlává,

kdyÏ si je jist˘, „copak v âesku neplatí
zákon gravitace, ArchimédÛv zákon a
Pythagorova vûta? Ov‰emÏe platí,“
odpovûdûl si na otázku, a zv˘‰il hlas, Ïe
tyhle pitomosti o tom, Ïe krajané Ïijící mimo
âesko nevûdí, co se dûje v âechách
ignoruje; svût se stává globální a statisíce
âechÛ pracují v zahraniãí a jsou âe‰i a fiíkat,
Ïe nejsou a nevûdí a necítí po ãesku je
volovina na kvadrát.“
Eva zabalila kus bábovky do sáãku a dala

ZdeÀkovi sebou a on fiekl, Ïe si pochutnal i
pokecal na nejvy‰‰í úrovni.
Spûchal, protoÏe zaãínala vánice a zima

ukazuje ledové rÛÏky zvané rampouchy.
RosÈa Firla - Sudbury

***

Fotograf Josef Sudek v Art Gallery of Ontario

na italské frontû o pravou ruku. Mezi
válkami mûl své vlastní studio. Jako
fotograf byl znám svou trpûlivostí a
dlouh˘m ãekáním na pfiíhodn˘ okamÏik.
Dokázal se podívat na krajinu nebo záti‰í
pohledem umûlce, kter˘ tvofiil. Mûl krásn˘
vztah k mlad˘m lidem, které zval do svého
studia, jak vypráví akademická malífika
Antonie Laník-Gabánek. Pro studenty
ãastokrát dokázal sehnat lístky na koncerty
váÏné hudby. Na v˘stavû je moÏné také
vidût fiadu dokumentárních fotografií z roku
1945, kdy byla vybombardovaná praÏská
radnice nebo dÛm na Václavském námûstí.
V AGO je také fiada fotografií záti‰í, které
pofiídil ve svém ateliéru. Známé jsou
obzvlá‰Èsnímky inspirované kvûtinami na
oknû. Dále jsou zde i fotografie ze
Svatovítské katedrály v Praze. Na v˘stavû
je také fiada fotografií z jin˘ch míst Prahy,
napfiíklad z  Letohrádku Hvûzda na Bílé
Hofie (na snímku).

abe
***

Do 7. dubna 2013 potrvá v˘stava fotografa Josefa Sudka Legacy of Deeper Vision
(Dûdictví hlub‰ího pohledu) v AGO (317 Dundas St. West, Toronto). Ve tfiech
místnostech mÛÏeme vidût 175 fotografií nejslavnûj‰ího ãeského fotografa. Narodil se
v roce 1896 v Kolínû a zemfiel 15. záfií 1976 v Praze. Bûhem první svûtové války pfii‰el
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Mother - Pastel

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

Lenka, Majka, Jirka a Nokturna
Vánoce jsou pryã a Velikonoce jsou tu co by dup. Letos je masopust pfiíli‰ krátk˘ a je‰tû dfiíve
neÏ se rozjede plesová sezóna jsme tu mûli Nokturna. První z nich se konalo v nedûli 20.
ledna na Masaryktownu. Po skoro jarní sobotû mrzlo a v Skarbirii poblíÏ Masaryktownu foukal

severák jako na Sibifii. Zaplnûná restaurace Praha v‰ak vypadala jako horská chata. Chybûl
snad jen krb, kde by se jeden ohfiál. To v‰ak vynahradily tfii hodiny muziky, rozdûlené do dvou
polovin. První ãást byla ãeská a druhá patfiila jazzovému saxofonistovi Sidney Bechetovi,
kter˘ byl souãastníkem Louise Armstronga a zemfiel v den sv˘ch dvaa‰edesát˘ch narozenin
v PafiíÏi 14. kvûtna 1959. Pocházel z New Orleansu, kde strávil své dûtství. Kromû toho Ïe
byl kapelníkem, hrál také na trombón.
Jifií Grosman se v‰ak nesoustfiedil pouze na Sidney Becheta; v jeho repertoáru byly i ãeské

verze písniãek Ain’t She Sweet, kterou proslavili The Beatles za svého hamburského pobytu
(autofii M. Ager a J. Yellen z roku 1927) a Route 66, která byla jedním z prvních hitÛ Rolling
Stones. Jirka byl s koncertem na Masaryktownu velmi spokojen. Na úspû‰ném koncertu mûl
zásluhu Milo‰ Krajn˘, kter˘ je sponzorem Nokturen a, jak fiíká Jifií Grosman, patfií k málo lidem,
ktefií v 21. století vûfií v dobré umûní. Jifií Grosman se vûnuje v souãasnosti hudbû na Floridû,
kde bude nejménû do roku 2014.
Koncert na Masaryktownu se skládal ze dvou ãástí. V první zaznûly hlavnû ãeské písniãky

v podání Lenky Novákové a Majky FraÀkové, druhá byla vûnovaná Sidney Bechetovi. Jirka
se obával, Ïe velkého jazzmana posluchaãi neznají, proto se rozhodl pro dvû rozdílné ãásti
a po dohodû s Josefem Musilem byl v první ãásti spí‰e zaÏit˘ repertoár. Gershwin v druhé
polovinû patfií neodmyslitelnû právû k Bechetovi, kter˘ Gershwina velice ãasto hrál. PfiestoÏe
Bechet byl vrstevníkem  Armstronga, byla mezi tûmito dvûma jazzov˘mi velikány fievnivost
tak trochu zpÛsobená Armstrongov˘m vûhlasem. V PafiíÏi pÛsobil v ‰edesát˘ch letech
rovnûÏ Miles Davis, ale ten byl pro zmûnu prÛkopníkem moderního jazzu a na tradiãní jazz
se díval trochu spatra.
V první polovinû koncertu byla tedy základem Muzika na rohu, to jest Jifií Grosman, Josef

Musil, Majka FraÀková a Lenka Nováková. V druhé polovinû to byla skupina Bohemia Swing
se kterou hrají hudebníci, ktefií hráli i v první ãásti veãera: Dave MacDougal hraje na bicí,
basistkou je Rachel Melas, trumpetista Ian MacGillivray a  saxofonistou je Brandon Walker.
S nimi vystoupila i skvûlá zpûvaãka Rita.
V první polovinû tedy dominovaly Majka FraÀková a Lenka Nováková. Kromû písniãek od

Voskovce a Wericha zde byla fiada songÛ z dílny Such˘-·litr. Pro milovníky filmu a muzikálÛ
zazpívala Lenka ústfiední písniãku Milenci v texaskách z filmu Starci na chmelu. Málokdo ví,
Ïe tímto filmem se otevíralo Kino 64 -  U hradeb, v té dobû nejmodernûj‰í praÏské kino. Kino
64 - U hradeb bylo vytunelováno v roce 2002 a dnes je ho moÏné koupit bez DPH za 49
milionÛ korun a nûjaké drobné. Kino tedy je na seznamu nemovitostí, ale Starci na chmelu
k na‰í generaci hovofií stále. Lenka Nováková tvrdí, Ïe Starce na chmelu vidûla poprvé v ‰esti
letech a Ïe od té doby je vidûla snad tisíckrát. OkamÏitû se zamilovala do Vladimíra Pucholta,
ale pfied tím ve ãtyfiech letech pr˘ vidûla jiÏ My Fair Lady. Kromû MilencÛ v texaskách a
JeÏkov˘ch skladeb na zaãátku pfii‰la fiada písniãek ze ‰edesát˘ch let. Nechybûl oblíben˘
Pejsek, kterého Lenka kdysi nahrála v brnûnském rozhlase. Podle ní bylo fantastické se
znovu dát  po tak dlouhé dobû jako skupina dohromady. Doufá, Ïe v tom budou pokraãovat,
protoÏe se jedná o pomûrnû ‰irok˘ repertoár, kter˘ si udrÏuje svoji kvalitu.
Pfií‰tí Nokturna budou opût na Masaryktownu tuto nedûli 27. ledna od 17 hodin a bude to

audio a video prezentace Wagnerov˘ch oper profesorem Iainem Scottem.
Informace podá Daniel 416/879-5577.

Majka Fraňková a Lenka Nováková na Masaryktownu

Ale‰ Bfiezina
***—-

Bohemia Swing
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O k˘ãi dle Hermanna Brocha
(Pfiedná‰ka na pÛdû evangelického sboru ve M‰enû dne 11. 1. 2013)

Dodnes, chce-li se kdo zab˘vat problémem k˘ãe,
nemÛÏe se vyhnout tomuto rakouskému spisovateli a
filosofickému esejistovi (1886 VídeÀ - 1951 USA).
V dlouhé fiadû prací na téma „k˘ã“ nenajdete snad

jedinou, která by ho alespoÀ nezmínila. Ne snad proto,
Ïe byl první, kdo o k˘ãi psal uÏ v dobû mezi svûtov˘mi
válkami, ale zejména proto, Ïe, po mém soudu jako
první, podal i své pojetí vzniku a pfiíãin tohoto fenoménu.
Mnû v‰ak pfii‰lo jako zvlá‰È hodné pozoru, Ïe k˘ã

hodnotí eticky jako zlo, dokonce jako radikální zlo (v
tom ho uÏ Ïádní dal‰í autofii nenásledují) a Ïe jeho
pfiíãiny spatfiuje v úpadku kfiesÈanství (coÏ je zvlá‰È
pikantní proto, Ïe Broch sám byl Îid).
Co se t˘ãe v˘razu kitsch se v‰ichni shodují, Ïe je to

nûmecké slovo a Ïe vzniklo nûkdy kolem r. 1870 v
Mnichovû mezi obchodníky s levn˘m umûním, ale z
ãeho vzniklo, o tom panují jen dohady. V˘raz kitsch
pfiejaly do sv˘ch slovníkÛ v‰echny evropské jazyky,
neujala se ani Ïádná synonyma, u kaÏdého je patrné,
Ïe uÏ mífií jinam a to, co k˘ãem míníme, nevystihuje.
Spoleãn˘ termín tedy máme, hor‰í je to s vymezením

k˘ãe jako pojmu. V‰ichni máme nûjakou pfiedstavu
k˘ãe (zfiejmû proto, Ïe nám uÏ nûkdo o nûãem fiekl, Ïe
je to k˘ã), dokáÏeme si i pfiiznat, Ïe nûco je k˘ã, tfiebaÏe
jsme to pfiedtím povaÏovali za umûní, kdyÏ nás o tom
odborn˘ kritik pfiesvûdãí, kdyÏ ale má tent˘Ï kritik
odpovûdût na otázku „co je to k˘ã?“, pak nám v nejlep‰ím
pfiípadû podá nûkteré charakteristické rysy k˘ãe, které
nám jednak svou obecností moc nepomohou, ale hlavnû
i tyto rysy hned lze zpochybnit.
Tak napfi. i ná‰ nejvût‰í souãasn˘ znalec, kter˘ pfiedná‰í

estetiku na filosofické fakultû, Tomá‰ Kulka, stanovuje
tfii podmínky ke vzniku k˘ãe: 1) K˘ã zobrazuje témata,
která jsou v‰eobecnû povaÏována za krásná, nebo
která mají siln˘ emocionální náboj. 2) Téma zobrazované
k˘ãem musí b˘t okamÏitû identifikovatelné. 3) K˘ã
substantivnû neobohacuje asociace spojené se
zobrazovan˘m tématem. Sami vidíte, Ïe kaÏdou z
tûchto podmínek lze okamÏitû zpochybnit. Copak
nemÛÏe b˘t tématem k˘ãe boufie na mofii s potápûjícím
se korábem? A copak naopak pravé umûní nemÛÏe mít
okamÏitû identifikovatelné téma - jako napfi. portrét? A
koneãnû, co to má b˘t „podstatnû neobohacuje
asociace…? Îe obohacuje jen málo, zatímco skuteãné
umûní víc? Je to tedy jen otázka míry?
(To vede nûkteré k tvrzení, Ïe o tom, co je k˘ã

rozhoduje vût‰ina, nebo intelektuálská elita, nebo
dokonce, Ïe je to kaÏdého soukromá vûc vkusu.)
Jak je vidût ony tfii podmínky nám poslouÏí k bezpeãné

identifikaci takov˘ch obrázkÛ jako jsou roztomilá
koÈátka, hezká holãiãka na louce s vûneãkem z kvítí na
hlavû ãi onen povûstn˘ trpaslík v trávû. Na to bychom
ani definici k˘ãe nepotfiebovali.
Nûco zcela jiného mûl Hermann Broch na mysli, kdyÏ

fiíká, Ïe k˘ãe existuje celá ‰kála: k˘ã ‰patn˘, dobr˘,
dokonce i geniální, takÏe v oblasti k˘ãe se mu ocitají i
skladatelé jako von Weber, Berlioz ãi malífi Salvator
Dalí a za vrchol povaÏuje hudbu Richarda Wagnera (a
âajkovskij pr˘ nemá k nûmu daleko). Pfiesto je to k˘ã.
Broch uvaÏuje takto: obklopen masovou kulturou

tfiicát˘ch let, kdy kina plnily hollywoodské trháky, radia
a gramofonov˘ prÛmysl chrlil jeden ‰lágr za druh˘m
(zkrátka komerce), se ptá, jak˘ je umûleck˘ v˘raz na‰í
doby? Umûní pfiece bylo vÏdy v˘razem Ïivotního stylu
a ducha doby, jak to mohou historikové umûní
dokumentovat napfi. na gotice, renesanci ãi baroku.
Broch rozhodnû nefiíká, Ïe by v jeho do dobû
neexistovalo pravé umûní vysok˘ch kvalit, ale poukazuje
na to, Ïe si jednotlivé obory umûní (v˘tvarn˘, literární,
hudební) vytvofiily svÛj vlastní uzavfien˘ hodnotov˘ svût
a jen v nûm se vyvíjejí, takÏe spolu nevytváfiejí jednotn˘
umûleck˘ v˘raz (Gesamtkunstwerk) doby, jako napfi.
baroko, kde malífiství, sochafiství, architektura, hudba,
poezie i literatura vyjadfiují duchovní svût barokního
ãlovûka naprosto jednoznaãnû.  kvalitní umûní se navíc
stalo záleÏitostí mal˘ch skupin odborníkÛ a tudíÏ
umûleck˘m v˘razem doby b˘t prostû nemÛÏe.
Tento rozpad jednotné kultury v‰ak není momentálním

stavem rozporÛ plné spoleãnosti mezi dvûma válkami.
Broch trvá na tom, Ïe to je dûdictví celého 19. století,
nejplodnûj‰ího století v historii. To je velmi zvlá‰tní, 19.

století, které se vyznaãuje neuvûfiitelnû rychl˘m
rozvojem techniky („století páry“) a zejména prÛmyslu,
pfiekotn˘m rozvojem mûst a továren, rozvojem vûdy,
filosofie i umûní, nejenÏe nevytvofiilo v umûní Ïádn˘
jednotn˘ v˘raz, za to dalo vzniknout k˘ãi, jak˘ pfiedchozí
staletí neznala.
V tom, Ïe k˘ã jak mu dnes rozumíme, vznikl jiÏ v první

polovinû 19. stol. se shodují v‰ichni, o pfiíãinû se v‰ak
mínûní rÛzní. Napfi. jin˘ velmi znám˘ historik umûní
zab˘vající se k˘ãem, Clement Greenberg má za to, Ïe
velk˘m pfiílivem venkovského obyvatelstva do mûst a
vznikem mûstského proletariátu vznikla poptávka po
levném umûní a tu rozvíjející se prÛmysl rychle vyuÏil.
Pravé umûní se tak stalo záleÏitostí jen tûch, kdo mûli
peníze a ãas nav‰tûvovat umûlecké v˘stavy ãi kupovat
cenná díla. Takov˘ sociologick˘ v˘klad se v‰ak spí‰e
kloní k názoru, Ïe vkus chudinsk˘ch ãtvrtí zkazili
obchodníci, tedy byznys. Venkovan pfiece ve
venkovsk˘ch kostelech (vût‰inou barokních) Ïádn˘
k˘ã nevidûl. Kdo ale zkazil vkus obchodníkÛ?
Broch naopak tvrdí, Ïe hlavním konzumentem k˘ãe

byla stfiednû a více bohatá vrstva mûst, tzv. burÏoazie,
která se stala vÛdãí silou spoleãnosti po zanikající
feudální ‰lechtû právû v 19. století.
PfiestoÏe k˘ã vtiskl svÛj cejch celému 19. století, sám

je produktem duchovního stavu, kterému se fiíká
romantismus. Ten jakoÏto umûleck˘ smûr panoval v
první pÛli 19. století a vydal nesporné velikány jako
tfieba Goethe a Schiller (tzv. preromantici) v Nûmecku,
Pu‰kin a Lermontov v Rusku, Balzac, Dumas a Hugo
ve Francii, Dickens v Anglii, Edgar Alan Poe v Americe
atd. (u nás pak Karel Hynek Mácha), Broch v‰ak tvrdí,
Ïe ti uÏ Ïili v duchovním prostfiedí k˘ãe, které naopak
sv˘m dílem pfiekonávali, takÏe jsou to vlastnû v˘jimky.
PouÏívají romantické námûty, utápí se v hlubok˘ch
citech a pocitech, ale kaÏd˘, kdo by je chtûl v tom
napodobit, nemaje jejich genialitu, stvofií uÏ jen a jen
k˘ã.
V tom je dle Brocha velk˘ rozdíl oproti pfiedchozí dobû

barokní, ãi barokního klasicismu. Tam existoval velk˘
poãet umûlcÛ, ktefií nedosahovali umûleck˘ch kvalit
Bachov˘ch ãi Händlov˘ch (jako u nás tfieba Jan Jakub
Ryba) pfiesto je jejich dílo hodno úcty a poslech je
umûleck˘m záÏitkem. Romantismus prÛmûrné hodnoty
nemá. Buì geniální dílo nebo k˘ã (a v nûm pak jeho
rÛzné stupnû).
Ta hranice je pfiitom tak úzká a pád do k˘ãe tak rychl˘,

Ïe se mÛÏe pfiihodit i kvalitnímu umûlci a to dokonce i
uprostfied díla. Broch to dokumentuje na Eichendorffovû
(Máchova souãasníka) básni Veãerní krajina:
Zpívá si past˘fi kdesi
a v dáli v˘stfiel pad
tlumenû ‰umí lesy
a fieky v hlubinách.
Jen na horách ve v˘‰kách
ãervánky zlatí svût -
To je dle Brocha ukázka mistrné lyriky. Básník ale

pfiidal dvojver‰í:
ó, mít tak, mít tak kfiídla
a tam se rozletût!
To je banální sentimentální povzdech.
UÏ na této ukázce si mÛÏeme v‰imnout o co Brochovi

jde: co cítil básník pfii pohledu na veãerní krajinu, to uÏ
vyjádfiil v jejím popisu. Proã ho musel vyjádfiit je‰tû
pfiímo v banálním povzdechu, kter˘ kaÏd˘ zná? Tím uÏ
nic nového v té krajinû neobjevil.
AÈ uÏ si básník ãi malífi vybere jak˘koli námût, pak

proto, Ïe v nûm tu‰í víc, neÏ se na první pohled jeví. To
touÏí objevit - ne namalovat ãi napsat nûco krásného.
KdyÏ pracuje dobfie, pak to tu‰ené objeví a krása mu ve
v˘sledku, jak fiíká Broch, „spadne do klína“ jako odmûna.
Pracuj dobfie byl pfiíkaz umûlcÛm pfiedchozích století.

Maluj, pi‰, skládej krásnû je pfiíkaz k˘ãe. Podle Brocha
je pfiíkaz pracuj dobfie etick˘, pracuj krásnû je pfiíkaz
estetick˘. Z toho vyvozuje, Ïe k˘ã je primárnû etické
selhání, nikoli estetické. Touto tezí se Broch zásadnû
odli‰uje od v‰ech ostatních teoretikÛ umûní ãi k˘ãe.
Teze je jedna vûc, její doloÏení je vûc druhá. Broch se

o to pokou‰í nûkolika zpÛsoby, které se ãásteãnû
pfiekr˘vají.
Jednak poukazuje na skuteãnost, Ïe mû‰Èanstvo,

které sebevûdomû pfiebíralo vedoucí úlohu v dûjinách,
se vûdomû chtûlo odli‰it od feudální ‰lechty a to hlavnû
vy‰‰í morálkou. Pfiedev‰ím tím, Ïe bohatlo usilovnou
prací a neÏilo ze statkÛ a privilegií darovan˘ch kdysi
panovníkem. PÛvodnû puritánská morálka byla také
vÏdy spojena se stfiízlivou (nikoli mni‰skou) askezí. (U
katolíkÛ se to naz˘valo ctnost a ta byla motivována
hlavnû odporem k uvolnûné morálce Velké francouzské
revoluce, která byla je‰tû v ãerstvé pamûti). Askeze má
v‰ak vÏdycky sexuální jádro (ãím víc askeze tím vût‰í
poku‰ení) a tak burÏoasie nahradila poÏitky zh˘ralé
aristokracie poÏitkem vy‰‰ího fiádu. Vyná‰ela lásku
(ov‰em horoucí, ãistou lásku aÏ za hrob) aÏ do nebes.
Tím z citu tak veskrze pozemského a koneckoncÛ
koneãného uãinila vûc nekoneãnou a nebeskou. A to je
k˘ã.
(Komentáfi si odpustím; jen pfiipomínám, Ïe láska v

romantismu je pfiedev‰ím touha, tedy nûco zcela jiného
neÏ to, o ãem mluví apo‰tol Pavel).
Druh˘ v˘znamn˘ moment vidí Broch ve skuteãnosti,

Ïe reformace zru‰ila prostfiednickou roli církve mezi
Bohem a ãlovûkem. Stfiedovûk˘ ãlovûk nemûl co dumat
o Bohu jakoÏto nejvy‰‰ím dobru a kráse (to za nûj dûlali
teologové), církev mu fiekla, co má dûlat a krásu (tj.
spasení) mu za to církev garantovala. Reformace,
která postavila ãlovûka do pfiímého vztahu s Bohem,
dala mu nároãn˘ úkol, kter˘ ãlovûk nezvládá, zmocÀuje
se ho strach a touha vrátit se do bezpeãného lÛna
církve. Touha po návratu starého je problém kaÏdého
konzervativismu. Nostalgie po tom co bylo a uÏ není, je
jedním z hlavních citÛ romantismu. Idealizace minulosti,
kdy údajnû panoval pevn˘ fiád, se projevila v romantismu
zálibou v rytífisk˘ch románech a historick˘ch „idylek“, v
architektufie pak novogotikou (zámek Hluboká).
Konzervativismus tak stál u kolébky k˘ãe. V ãem je jeho
etické selhání? Podle Brocha jsou velké náboÏenské
systémy jako je kfiesÈanství eticky otevfiené systémy,
které se neustále vyvíjejí s cílem v nekoneãnu. Jako
pfiíklad uvádí desatero, které je jen sbírkou zákazÛ,
nikoli hodnotov˘m cílem. Ten zÛstává stále otevfien a v
nedohlednu i kdyby tûch zákazÛ pfiibyly stovky.
Konservativismus je pokus tento systém jednou provÏdy
uzavfiít vloÏením cíle do minulosti.
Na tom by nebylo nic tak objevného (ostatnû v umûní

je to naprosto jasné, pokud by mûlo jen opakovat
dokonalé vzory, mohli jsme zÛstat u egyptského umûní,
které uÏ beztak dokonalé bylo), kdyby Broch aÏ umanutû
netvrdil, Ïe opakem „etického“ jednání je jednání
„estetické“. Jak tomu rozumût?
To lze interpretovat asi takto: K minul˘m etick˘m

hodnotám se lze oprávnûnû vrátit jedinû eticky - tj. tak
ãinit. Lze se k nim v‰ak vztahovat i jen esteticky tj. tak,
Ïe se nám líbí. Vztahovat se eticky napfi. k Husovi
znamená vstoupit do zápasu o pravdu. Je ov‰em
moÏno se k nûmu vztahovat i pouze esteticky tj. Ïe se
nám líbí jak pûknû to o té pravdû napsal. A to je pfiístup
k˘ãovit˘.
Tím se dostáváme k tfietímu a po mém soudu

nejzávaÏnûj‰ímu Brochovu tvrzení. Podle nûj, kaÏd˘
hodnotov˘ systém (i ten otevfien˘) obsahuje uÏ v zárodku
i systém opoziãní. KdyÏ se v prÛbûhu ãasu etické
rozpory vyjeví, ãili „opozice“ identifikována, pak zpravidla
nastane oãistn˘ proces.
Pokud se ale stane (a podle Brocha je to nevyhnutelné),

Ïe systém nemá Ïádnou viditelnou „zlou“ opozici, kterou
by bylo moÏno vytûsnit (v‰ichni naopak vyznávají stejné
hodnoty), a nelze se vymlouvat ani na Ïádné vnûj‰í
vlivy a pfiesto dochází k úpadku a cel˘ systém se
rozkládá jakoby vlastní sebedestrukcí, pak to znamená,
Ïe je napaden radikálním zlem - a tím zlem je právû k˘ã.
Jeho síla je v principu nápodoby. Etické ãiny, které

jedinû posouvají kaÏd˘ hodnotov˘ systém vpfied (jak v
Ïivotû tak v umûní) jsou jen napodobovány jejich
estetickou náhraÏkou - pouze na efekt. Ne nadarmo je
efekt symbolem k˘ãe. Broch zde pfiímo uÏívá metafory
Kristus - Antikrist. K˘ã jako antikrist. Vypadá jako
Kristus, mluví stejnû, jedná stejnû a pfiesto je to Lucifer.
Co dál? Broch uÏ toho mnoho o antikristu nefiekl.

Osobnû v tfiiatfiicátém roce vûfiil, Ïe dojde k oãistû
spoleãnosti od k˘ãe, Ïe vznikne nov˘ Ïiv˘ hodnotov˘
systém. Pak byl rád Ïe zachránil hol˘ Ïivot. Vûdûl, Ïe
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k˘ã mÛÏe b˘t cukrátkov˘, ale i krvelaãn˘. Hitlera naz˘val
Kitschmensch. Rozhodnû k˘ãem nemínil prostou
pfietváfiku. K˘ã je nûãím, ãemu vûfiit chcete, protoÏe je
to hezké. K˘ãafi to myslí upfiímnû, proã by se pfietvafioval
sám pfied sebou? Jistû; bez trochy k˘ãe se neobejdeme
- ani v mezilidsk˘ch vztazích. Rozhodnû bychom si to
ale mûli umût pfiiznat.
Existuje k˘ã morální, k˘ã vlasteneck˘, politick˘ a

náboÏensk˘ a to s velmi neblah˘mi následky.
Proto si na závûr dovolím uvést pfiíklad vrcholného

náboÏenského a politického k˘ãe pfiímo z období
romantismu.
V r. 1815 po poráÏce Napoleona u Waterloo se‰li se

tfii vítûzové - prusk˘ král, rakousk˘ císafi a rusk˘ car, aby
spolu sepsali smlouvu o tzv. Svaté alianci:
Ve jménu pfiesvaté a nerozdílné Trojice.
Jejich Veliãenstva císafi rakousk˘, král prusk˘ a císafi

ve‰keré Rusi do‰li v dÛsledku velk˘ch událostí, které v
Evropû vyznaãovaly bûh posledních tfií let, a zejména v
dÛsledku dobrodiní, kter˘mi BoÏská prozfietelnost ráãila
ob‰Èastnit jejich státy, jejichÏ vlády jí jediné vûnovaly
svoji dÛvûru a nadûji, k naprostému pfiesvûdãení, Ïe je
nezbytné urãit zásady, jeÏ by si Mocnosti osvojily ve
sv˘ch vzájemn˘ch vztazích v duchu nejvy‰‰ích pravd,
jeÏ nás uãí vûãné náboÏenství Boha spasitele.
Prohla‰ují slavnostnû, Ïe tato listina nemá jiného cíle,

neÏ vyjádfiit pfied tváfií ve‰kerenstva jejich neochvûjné
rozhodnutí, Ïe za pravidlo svého jednání, aÈ uÏ ve
správû sv˘ch vlastních státÛ nebo ve sv˘ch politick˘ch
vztazích ke kaÏdé jiné vládû, nepfiijmou neÏ uãení
tohoto svatého náboÏenství, pfiíkazy spravedlnosti, lásky
k bliÏnímu a míru, které se zdaleka net˘kají jenom
soukromého Ïivota, n˘brÏ mají naopak pfiímo ovlivnit
rozhodnutí vladafiÛ a vésti v‰echny jejich kroky, neboÈ
jsou jedin˘m prostfiedkem, jak upevnit lidské instituce a
odstranit jejich nedostatky.
V dÛsledku toho Jejich Veliãenstva se dohodla na

následujících ãláncích:
âl. 1. Podle slov Písma svatého, která pfiikazují v‰em

lidem, aby se na sebe navzájem dívali jako na bratry, tfii
panovníci uzavírající tuto smlouvu, zÛstanou spojeni
svazky opravdového a neoddûlitelného bratrství a budou
se povaÏovat za lidi stejné vlasti, poskytnou si za v‰ech
okolností a v‰ude podporu, pomoc a posilu; shlíÏejíce
na své poddané a armády jako otcové na rodinu, budou
je vést ve stejném duchu bratrství, kter˘ je naplÀuje,
aby chránili náboÏenství, mír a spravedlnost.
âl. 2. DÛsledkem toho jedinou platnou zásadou, aÈ uÏ

mezi fieãen˘mi vládami nebo mezi jejich poddan˘mi,
bude poskytovat si navzájem sluÏby, dokazovat si
nemûnnou dobrotivostí vzájemnou lásku, jíÏ mají b˘t
naplnûni, povaÏovat se v‰ichni za ãleny jednoho a
téhoÏ národa kfiesÈanského, tfii spojení vladafii se pak
povaÏují pouze za povolané Prozfietelností, aby vládli
tfiem vûtvím stejné rodiny, totiÏ Rakousku, Prusku a
Rusku, a tak vyznávají, Ïe kfiesÈansk˘ národ, jehoÏ ãást
oni i jejich národy tvofií, nemá ve skuteãnosti jiného
vladafie neÏ toho, jemuÏ jedinému patfií plnû moc,
protoÏe jenom v nûm jsou v‰echny poklady lásky, vûdy
a nekoneãné moudrosti, totiÏ Boha, na‰eho boÏského
Spasitele JeÏí‰e Krista, nejvy‰‰í slovo a slovo Ïivota.
Jejich Veliãenstva doporuãují v souhlase s nejnûÏnûj‰í
láskou ke sv˘m národÛm, jako jedin˘ prostfiedek k uÏití

tohoto míru, kter˘ se rodí z dobrého svûdomí a kter˘ je
jedin˘ trval˘, upevÀovat se kaÏdého dne více v zásadách
a vykonávání povinností, kter˘m boÏsk˘ Spasitel nauãil
lidstvo.
âl. 3. V‰echny Mocnosti, které se budou chtít

slavnostnû pfiihlásit k posvátn˘m zásadám, jeÏ diktovaly
tuto listinu, a které poznají, jak je dÛleÏité ‰tûstí národÛ,
které byly pfiíli‰ dlouho znepokojovány, aby tyto pravdy
vykonávaly na lidské osudy v‰echen vliv, kter˘ jim patfií,
budou pfiijaty spû‰nû a s láskou do této svaté aliance.
Vyhotoveno trojmo a podepsáno v PafiíÏi léta spásy

1815, 14./26. záfií

L. S. Franti‰ek; L. S. Fridrich Vilém;  L. S. Alexandr
Co k tomu dodat? Tfii pfiedstavitelé nejreakãnûj‰ích

reÏimÛ se tu zaklínají nejnûÏnûj‰í láskou ke sv˘m
poddan˘m ve jménu Písma svatého, Spasitele a boÏské
Trojice. Je to z jejich strany cynická leÏ? Nikoli. Je to
v˘raz jejich skuteãné víry? Také ne (v‰ichni uÏ byli
vychováni v duchu osvícenství, které s kfiesÈanskou
vírou nepoãítá). Je to k˘ã, jak˘ v politice i náboÏenství
pÛsobí dodnes.

Jan Kozlík
***

K ãlánku o prezidentské amnestii
Ohlednû po‰kozen˘ch, kter˘m se uskokojení jejich nárokÛ v
souvislosti s abolicí vzdálilo, existovalo-li vÛbec je‰tû, protoÏe
vymahatelnost práva v âeské republice je diplomaticky
fieãeno nízká a s odstupem ãasu po spáchání deliktu se je‰tû
sniÏuje, pak vláda tvrdí, Ïe nastalou situaci chce nûjak fie‰it,
ale obávám se, Ïe to jsou ze strany vlády pouze ta povûstná
“tû‰ínská jablíãka”, jen pro uklidnûní vefiejnosti. V trestních
fiízeních, kter˘ch se dotkla abolice, adhézní fiízení abolicí
skonãilo, po‰kození budou tedy muset Ïalovat civilnûprávnû,
tvrdit a pfiedkládat dÛkazy a i kdyÏ pfiipojí trestnûprávní spis,
bude to pro nû obtíÏnûj‰í. ¤ízení civilnûprávní by ale mûlo
kontinuálnû navazát, aby nedo‰lo k promlãení nároku, neboÈ
promlãecí doba nebûÏí jen pokud je vedeno soudní fiízení a
skuteãnû hrozí, obecnû fieãeno, nenaváÏí-li po‰kození
obãanskoprávním fiízením, jejich nárok, po uplatnûní námitky
promlãení, bude promlãen.
S pfiátelsk˘m pozdravem

Jaroslav Cvachovec
***



12 January 24, 2013

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.Bloor St. W

B
ro

ad
vi

ew
 A

ve
.

O
ss

in
gt

on
 A

ve
.

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

Rosti
Brankovsky

Broker
Jedineãné sluÏby

Jak prodat dÛm nebo kondo?
Rosti Brankovsk˘, kter˘ má hodnû zku‰ností s prodejem,

 to mÛÏe udûlat za vás.
Jak koupit dÛm nebo kondo?

KdyÏ vidíte inzerát nebo nápis DÛm na prodej.
Rosti Brankovsk˘ vám ho mÛÏe ukázat.

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

Hockey/Soccer

âeská hokejová extraliga
41. kolo: Sparta-Liberec  8:1,  Zlín-
Vítkovice  5:3, Chomutov-Pardubice  4:3,
PlzeÀ-Slavia  2:4, Budûjovice-Litvínov
3:1, Tfiinec-Karlovy Vary  3:2, Kladno-
Brno  2:1.
42. kolo: Brno-Tfiinec  3:7, Litvínov-Slavia
7:1, Pardubice-PlzeÀ  4:3, Liberec-
Budûjovice  0:2, Vítkovice-Kladno  4:2,
Sparta-Chomutov  5:4 sn, Karlovy Vary-
Zlín  6:4.

***
Tabulka ãeské extraligy

1. PlzeÀ 42 137:100 80
2. Tfiinec 41 158:119 75
3. Zlín 42 125:112 73
4. Slavia 40 107:93 68
5. Kladno 42 121:115 67
6. Sparta 41 135:118 66
7. Litvínov 42 131:122 66
8. Brno 40 123:119 62
9. Vítkovice 41 109:111 58
10. Budûjovice 41 107:125 58
11. Pardubice 41 124:137 55
12. K. Vary 42 108:121 51
13. Liberec 41 98:143 44
14. Chomutov 42 100:148 44

Slovenská hokejová
extraliga

39. kolo: Nitra-Îilina 5:2, Martin-Ban.
Bystrica 1:3, Skalica-Trenãín 1:4, Ko‰ice-
Pie‰Èany 3:2 sn., Zvolen-Poprad 4:2.
40. kolo: Îilina-Poprad 0:3, Pie‰Èany-
Zvolen 4:5 sn., Trenãín-Ko‰ice 3:2 sn.,
Ban. Bystrica-Skalica 3:0, Nitra-Martin
7:3

***
Tabulka slovenské extraligy

1. Zvolen 42 165:106 95
2. Nitra 42 146:106 81
3. Ko‰ice 42 158:106 78
4. Pie‰Èany 42 110:98 74
5. Skalica 42 151:148 63
6. Trenãín 42 121:125 62
7. Ban. Bystrica 42 115:135 62
8. Poprad 42 136:130 58
9. Îilina 42 113:146 44
10. Martin 42 96:157 37

KHL
Hokejisté praÏského Lva prohráli 15. ledna v
Kontinentální ligy pfied vlastním publikem se
Slovanem Bratislava 3:4. Svûfienci trenéra
Václava S˘kory se tak ani ve tfietím vzájemném
duelu této sezóny nedoãkali proti slovenskému
t˘mu vítûzství. Do vysoãanské O2 areny
zavítala v˘borná náv‰tûva 15543 fanou‰kÛ,
diváck˘ rekord ov‰em nepadl. Maximem
soutûÏe tak stále zÛstává souboj Lva s
Dynamem Moskva, kter˘ loni v fiíjnu vidûlo
16317 divákÛ. Dal‰í v˘sledky: 18. 1.: Omsk-
Lev 4:0, Mansijsk-Slovan 3:1; 20. 1.: Astana-
Lev 5:1, Omsk-Slovan 2:3 sn, 22.1.: Masijsk-
Lev 4:2, Astana-Slovan 2:4.

***

Tabulka Bobrovovy divize KHL
1. Petrohrad 44 154:102 95
2. Dynamo 44 134:97 91
3. Slovan 45 107:108 71
4. Lev 45 110:118 60
5. Donûck 45 114:128 59
6. âechov 44 106:129 46
7. Riga 45 98:134 45

Sparta uÏ na Chelsea
vyprodala lístky
za nejniÏ‰í ceny

Fotbalová Sparta bûhem úterka uÏ
vyprodala sady nejlevnûj‰ích vstupenek
za 950 a 1500 korun na domácí zápas
Evropské ligy s Chelsea, kter˘ se
uskuteãní 14. února. Zajistili si je drÏitelé
permanentních vstupenek, ktefií mohli
lístky zakupovat od pondûlí. Sparta to
uvedla na svém oficiálním facebookovém
profilu.
K dispozici v zákaznickém centru
letenského stadiónu zÛstávají vstupenky
za 2200 a 2950 korun. Platí, Ïe aÏ do
soboty jsou urãeny právû pro
permanentkáfie. Pokud vstupenky
zbudou, v pondûlí budou uvolnûny do
prodeje pro dal‰í fanou‰ky.

âTK - sport.cz
***

Berdycha na‰tvala
poráÏka s Djokoviãem:

Mûl jsem ‰anci,
ale nezahrál jsem,

 co umím
AÏ do úter˘ nejlep‰í ãesk˘ tenista Tomá‰
Berdych své soupefie na Australian Open
nemilosrdnû kosil. Neprohrál ani set, coÏ
mu dodávalo proti osmifinálov˘m
maratónem znavené svûtové jedniãce
Novaku Djokoviãovi sebedÛvûru. JenÏe
ani tentokrát ãtvrtfinálové prokletí v
Melbourne neprolomil a po poráÏce ve
ãtyfiech setech byl ze svého v˘konu
rozmrzel˘.
V první sadû jeho hra postrádala
oãekávanou agresivitu a v dlouh˘ch
v˘mûnách od základní ãáry na srbského
tenistu nemûl. „Hlavnû ze zaãátku se mi
vÛbec nedafiilo ãistû trefovat míãe, coÏ
znamenalo velk˘ problém. Míãe nebyly
dostateãnû rychlé a nemûly potfiebnou
délku. Pro nûj to pak bylo celkem
jednoduché,” vracel se ãesk˘
reprezentant k úvodu utkání na oficiálních
stránkách turnaje.
Ve druhém dûjství se ale uÏ dokázal
dostat ke své typické nátlakové hfie.
Sebral soupefii podání, vyhrál druhou
sadu a zdálo se, Ïe se z utkání vyvine
je‰tû dlouhé drama. JenÏe tfietí i ãtvrt˘
set uÏ se odehrával jasnû v reÏii svûtové
jedniãky. Berdych svoji ‰anci zkrátka
nevyuÏil.
„Prostû nehrajeme jen na jeden set.
Vyhrát jednu sadu nestaãí. V tomhle
momentu jsem mûl ‰anci, jenÏe já jsem
nedokázal pfiedvést svoji nejlep‰í hru, a
to bylo dnes rozhodující,” pokraãoval
‰est˘ hráã svûta. Jednotlivé sety: 1:6,
6:4, 1:6 a 4:6.

Sport.cz
***

Premiéra z fií‰e snÛ!
Na tohle galapfiedstavení fanou‰ci
Dallasu dlouho nezapomenou! A Jaromír
Jágr rovnûÏ ne! VÏdyÈ lep‰í premiéru v
dresu Stars si ãtyfiicetilet˘ útoãník ani
nemohl vysnít. Proti Phoenixu byla ãeská
„‰edesát osmiãka“ u v‰ech branek svého
t˘mu, kdyÏ pod v˘hru 4:3 se podepsala
dvûma góly a stejn˘m poãtem asistencí.
Jágr tak zastínil i v˘kon Radima Vrbaty,
jenÏ v dresu Coyotes zaznamenal dvû
trefy a asistenci.

Sport.cz
***


