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Únor bíl˘, pole sílí
Bylo to v únoru 1963. Tehdy se tomu fiíkalo pololetní
prázdniny a napadl sníh. Na tehdej‰í pomûry dost
snûhu. Navíc mrzlo, takÏe se i kopce Bohdalce daly
sjíÏdût na na‰ich prknech, která mûla daleko k dne‰ním
lyÏím. Plácek pfied garáÏemi na dvorku se spí‰e podobal
kluzi‰ti a zídka ohraniãující ulici od betonového
parkovi‰tû garáÏí slouÏila jako pfiirozen˘ mantinel. Bylo
jen otázkou, jestli tenisák nahradí v tomto poãasí puk.
Nejvût‰ím problémem byli Faranzénovi; byli to star‰í

lidi a pan Faranzén pracoval v noci na dráze, takÏe pfies
den spal za zataÏenou roletou a nemûl pochopení pro
na‰e hokejové souboje. Bydleli v pfiízemí hned nad
hrací plochou. KdyÏ se roleta zaãala zvedat, byl to pro
nás signál k tomu, abychom udûlali komerãní pfiestávku
a rychle vyklidili hfii‰tû. Jakmile roleta ‰la dolÛ, byl to pro
nás signál, aby puk nebo tenisák byl vhozen na
stfiedovém bodû a zápas, kter˘ trval nûkolik hodin,
mohl pokraãovat. Za stfiedov˘ bod slouÏil kulat˘ kanál
a jelikoÏ byl mráz, byl zde led nejkvalitnûj‰í. Sedm dnÛ
volna uprostfied zimy bylo pro nás mal˘m zázrakem.
Cel˘ první t˘den prázdnin jsme navíc ostatním dûtem
dávali najevo, Ïe pro nás prázdniny nekonãí, protoÏe
celá tfiída jela po prázdninách do Jizersk˘ch hor.
Autobus k tomu urãen˘ vyjel z Prahy, ale nûkolikrát

uvízl v závûji, takÏe jsme jej museli chvílemi tlaãit ãi
jinak uvolÀovat ze snûhu. JenÏe, kdyÏ jsme dorazili do
Jizerek, dovûdûli jsme se, Ïe nejen my budeme mít
volno, ale Ïe i pro ostatní Ïáky ZD· i stfiedo‰koláky
nastaly uhelné prázdniny. Najednou jiÏ jsme nebyli
privilegovaní, ale byli jsme spí‰e diskriminovanou
skupinou, protoÏe jsme v dobû volna byli na lyÏafiském
v˘cviku, zatímco Ïáci z jin˘ch ‰kol mûli lyÏafisk˘ v˘cvik
aÏ tfieba v bfieznu. Smífiili jsme se s tímto osudem. Na
horách bylo taky dobfie
Navíc mezi veãerní zábavou byl i televizní zápas

Sparta-ZKL Brno, coÏ byl pro mne skuteãn˘ záÏitek,
jelikoÏ jsme televizi doma nemûli. Celá tfiída fandila
Spartû, jenom já a Pepíãek Du‰átkÛ jsme fandili Brnu.
Já to celkem pfieÏil bez pohromy, ale Pepíãka jeho
spolubydlící vyhodili dvakrát z okna v prvním patfie
horské chaty.
JenÏe snûÏilo a mrzlo dál, coÏ nám na horách nevadilo.

JelikoÏ v‰e bylo náleÏitû naplánováno, konaly se nûkdy
lyÏafiské zájezdy, i kdyÏ nebyl sníh. Tento rok bylo
snûhu dost a tak se pfii lyÏafiském zájezdu nejen lyÏovalo,
ale i závodilo. A kdyÏ se blíÏil návrat do Prahy, pfiepadal
nás opût pocit deprese z blíÏícího se ranního vstávání
do ‰koly. Nebyla to jiÏ vzdálená minulosti, ale blíÏící se
kyselá budoucnost.
JenÏe jako v pohádce o sudiãce, která nemohla zmûnit

osud ·ípkové RÛÏenky, ale pouze ho zmírnit, tak i v
na‰em pfiípadû byl osud ponûkud zmírnûn a kdyÏ jsme
odjíÏdûli z hor, dovûdûli jsme se, Ïe uhelné prázdniny
byly prodlouÏené o dal‰í t˘den, bûhem kterého pfii‰la
obleva a tak návrat do ‰koly nebyl tak bolestn˘. To bylo
snad pouze jednou, kdy byly prázdniny v únoru tfii
t˘dny. Únor bíl˘ neznamenal pouze posilnûní
druÏstevních usedlostí, ale i posilnûní du‰evního zdraví
mládeÏe. Je‰tû tvrd‰í zima nastala snad jen ze Silvestra
1978 na Nov˘ rok 1979, kdy na tom komunisti byli tak
‰patnû, Ïe ani Svobodnou Evropu nemohli ru‰it.

JenÏe ne kaÏd˘ únor byl radostn˘ a bíl˘. V dobû, kdy
neexistovaly je‰tû poãítaãe a rÛzné ipody, bylo pro mne
nejnenávidûnûj‰ím pfiedmûtem na prÛmyslové ‰kole
technické kreslení. Byl to pfiedmût, kter˘ nemûli rádi
Ïáci, stejnû tak jako uãitelé. Nikdo tento pfiedmût ze
stfiedo‰kolsk˘ch profesorÛ nechtûl uãit. Nakonec se k
tomu propÛjãil nûjak˘ Mirko Groser. Zlí jazykové tvrdili,
Ïe nedokonãil první roãník âVUT. Skuteãností bylo, Ïe
se podepisoval Ing. C. Mirko Groser, ale mezi studenty
se mu fiíkalo pro jeho ãerné vlasy i oãi István. István
sedával pravidelnû ve vinárnû u PiaristÛ nedaleko od
‰koly v Panské ulici, ãi v jiném lokálu, coÏ byla bohulibá
ãinnost. Rozhodnû tam nikomu ne‰kodil. Ménû
chvályhodné bylo, kdyÏ v ‰patné náladû pfied pololetními
prázdninami pfii‰el do ‰koly a mûl pocit, Ïe bychom se
mohli bûhem prázdnin pfiíli‰ flákat. Poslední lednovou
hodinu se zachmufiil a pak se usmál. Vûdûli jsme, Ïe je
zle. István se nadechl a fiekl: „Pfies prázdniny udûláte
následující obrázky: Na stranû 121 vpravo dole, v‰echny

obrázky na stranû 122, dále na stranû 124, 125, 127,
128, 132, horní obrázek na stranû 134, dolní na stranû
135 udûlat nejprve tuÏkou a pak na pauzák. Celkem
dvanáct rysÛ, tuÏkou, zbytek tu‰í. A my jsme celé
pololetní prázdniny bez ohledu na to, jestli je únor bíl˘
ãi jestli pole tentokrát nesílí r˘sovali do tfiech do rána, aÏ
nás oãi bolely. To byl asi nejhor‰í únor v mém Ïivotû.
Podle pamûtníkÛ je‰tû hor‰í byl ten v roce 1948, ale to

jsem nebyl je‰tû na svûtû. ¤íkalo se mu Vítûzn˘ únor.
To bylo pfied pûta‰edesáti léty a toto v˘roãí si
pfiipomeneme v nedûli 24. února 2013 v Hale kostela
sv. Václava v Torontu. Po tomto mrazivém Únoru pole
ani ãeskoslovenské hospodáfiství nezesílilo, ale pofiádnû
zamrzlo na dal‰ích 41 let aÏ do mrazivého listopadu
1989. PfiestoÏe i tehdy byla krutá zima, nûjak to nevadilo
a v‰echny hrÛzy roztály. AlespoÀ na ãas. JenÏe ne
kaÏd˘ únor je bíl˘…

Ale‰ Bfiezina
***

65. v˘roãí komunistického puãe
 v âeskoslovensku

si pfiipomeneme pfied Nokturnami
v nedûli 24. února 2013 od 15 hodin v Hale kostela svatého Václava,

496 Gladstone Ave., Toronto
Vzpomínku pofiádá Torontská odboãka âSSK

a pfiipojené organizace.
Bûhem odpoledne bude i malé poho‰tûní!
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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:   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:
16. bfiezna 2013 v 11:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe: (Lyndale
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby:  16.  bfiezna 2013 v 17:00..
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 17.
bfiezna 2013 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd.

23. 2. (so) 18:00
Polovnické hody

Re‰taurácia Golden Fesant
733 Lakeshore Rd., Mississauga

***
24. 2. (ne) 15:00

Vzpomínka na osudn˘ Únor
Hala kostela sv. Václava

496 Gladstone Ave.
***

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

***
24. 3. (ne) 11:00

Velikonoãní prodej
na Masaryktownu

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

Tereza Pfiívratská - housle
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
19. 4. (pá) 20:00

20. 4. (so)  16:00 a 20:00
21.4. (ne) 16:00

Noel Coward: Rozmarn˘ duch
Nové divadlo

Burnhampthorpe Library Theatre
1350 Burnhampthorpe R. E.

nebo 3650 Dixie Rd. Missisauga
***

20. 4. (so) 19:00
Jarní veselice

Krajanské spoleãenství kostela 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.

***
28. 4. (ne)

Hudobno-poetické skvosty
Edith Piaf

***
4. 5. (so)

Golden Age Gala
Nová vize

***
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

Jak vyjdeme v roce 2013
# 5. - 7. 3. 2013

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

# 8. - 18. 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
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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 $ 18,80 Kã
1 EURO 25,32 Kã
1 US $ 18,83 Kã
âNB - 13. 2. 2013

Kursovní lístek
100 Kã 5,31  CDN $
1 CDN $ 18,83 Kã
1 EUR 1,35 CDN $
1 CND $ 0,74 EURO
1 US $ 1,00 CDN $
1 CND $ 1,00 US $

Universal Currency Converter - 13. 2. 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.4.satellite1-416.com
www.4.zpravy.ca
www.4.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

***
Toto ãíslo bylo dáno

do tiskárny

15. 2. 2013 ve 3:00

Pfií‰tí ãíslo vyjde:
7. 3. 2013

Uzávûrka: 28. 2. 2013

Vysvûtlení extrémních
v˘kyvÛ poãasí

Kanada, stejnû jako nûkteré dal‰í regiony
na severní polokouli, zaÏívá v posledních
t˘dnech extrémní v˘kyvy poãasí. Podle
kanadsk˘ch meteorologú, ktefií vycházejí
ze statistik posledních nûkolika let, by se
díky globálnímu oteplování mohly
podobné v˘kyvy stát do budoucna
pravidlem. Kanaìané, zvlá‰tû pak ti Ïijící
na v˘chodním pobfieÏí, by se tak mûli
pfiipravit na silnûj‰í boufie, prud‰í de‰tû a
v˘razné teplotní zmûny. O nepfiízniv˘ch
rozmarech poãasí by mohli mluvit také
obyvatelé v˘chodního pobfieÏí USA, které
bylo loni na podzim zasaÏeno hurikánem
Sandy, kter˘ zpúsobil neb˘valé ‰kody a
vyÏádal si také nûkolik desítek obûtí na
Ïivotech. Meteorolog Bob Robichaud
upozorÀuje, Ïe v pfiípadû pokraãujícího
trendu rychlého oteplování planety múÏe
ãasem docházet k mnohem vût‰ím
katastrofám, a to hlavnû v severo-
atlantickém prostoru, kde by vinou
ochlazení Golfského proudu mohlo dojít
k nejv˘raznûj‰ím zmûnám.

 www.cbc.ca
 ***

V Kanadû vznikla socha
ze 6000 Ïárovek

V rámci festivalu Bílá noc vznikla v Calgary
unikátní socha mraku, kterou vytvofiil
umûlec Caitlind Brown. Mrak na vysokém
ãerném podstavci, kter˘ nese pfiiléhav˘
název Cloud, je vytvofien z asi 6000
Ïárovek, které mohou náv‰tûvníci
festivalu po ãástech rozsvûcet a zhasínat,
a vytváfiet tak iluzi úderú blesku. Cloud je
obfií mrak vysok˘ pfies ãtyfii metry a ‰irok˘
pût a púl metru. Jeho základem je kovová
konstrukce osazená dal‰í drátûnou

konstrukcí. Do této konstrukce z mal˘ch
oãek bylo zasazeno pfies 5 000
nefunkãních Ïárovek, nejãastûji s
mléãn˘m sklem. V den konání festivalu
pfiilákal tento exponát stovky lidí, ktefií
pak následnû mrak rozsvûceli a zhasínali.
Za zmínku stojí také to, Ïe autor, kter˘
svou umûleckou tvorbou zasáhl mimo

jiné i do svûta filmu ãi médií, chtûl sv˘m
poãinem propagovat ekologick˘ pfiístup
k Ïivotu a upozornit na problematiku
‰etfiení energie a naduÏívání pfiírodních
zdrojú obecnû.
www.nuitblanchecalgary.ca

Kanadská mozaika
Vydává Kanadské velvyslanectví v Praze

***
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Hledání spoluÏáka
VáÏení krajané.

obracím se na Vás protoÏe hledám kontakt na b˘valého spoluÏáka
Jirku Novotného, kter˘ s námi chodil do ‰koly v Ostrovní ulici

v Praze, ukonãení 1965. Mûl tehdy pfiezdívku „Motouz‘‘.
Pfiivítám a budu vdûãn˘ za jakoukoliv i negativní zprávu.

Pfiedem dûkuji, icjerk.ja@seznam.cz
Jan Krejãí (správce internetov˘ch stránek „SpoluÏáci“).

Sklep ‰védské mise
ukr˘val pÛl století

izraelská ocenûní pro
ãeské zachránce ÎidÛ

Cel˘ch 46 let pod nánosem prachu leÏela
ve sklepû ‰védské ambasády v Praze
nepov‰imnutá bedna.

Teprve teì se ukázalo, Ïe obsahovala
mj. dokumenty o âe‰ích, ktefií za druhé
svûtové války pomáhali zachraÀovat Îidy
a mûli za to b˘t Izraelem ocenûni.

Listiny totiÏ patfiily izraelsk˘m
diplomatÛm, ktefií museli âeskoslovensko
v roce 1967 narychlo opustit, kdyÏ po
‰estidenní válce do‰lo k pfieru‰ení
diplomatick˘ch stykÛ mezi tehdej‰í âSSR
a Ïidovsk˘m státem.

Tuto informaci izraelského tisku Právu
potvrdil vãera jak velvyslanec Izraele v
Praze Jaakov Levy, tak Helena Stiessová
ze ‰védské ambasády.

„Sovûtsk˘ svaz âSSR v ãervnu 1967
nafiídil pfieru‰ení diplomatick˘ch stykÛ s
Izraelem…, diplomaté museli narychlo
odjet a v tomto shonu nestihli splnit
v‰echny úkoly. Zastupování izraelsk˘ch
zájmÛ tehdy pfiejalo ·védsko,“ vysvûtlil
Právu izraelsk˘ ambasador.

„·védská ambasáda v Praze nyní
narazila na staré dokumenty, které podle
jejího zji‰tûní patfií izraelskému
velvyslanectví, a pfiedala nám je,“ sdûlil.

„Byl mezi nimi seznam vûcí patfiících
ambasádû nebo tfieba Ïádost izraelského
diplomata poji‰Èovnû o proplacení
zeleného pfievleãníku ukradeného na
recepci. Úfiedník byl od‰kodnûn ãástkou
304 Kãs,“ uvedl Levy.

Mnohem v˘znamnûj‰í byl ale dopis z
Jeruzaléma, kter˘ obsahoval informace
o tfiech ãs. obãanech, ktefií mûli b˘t
vyznamenáni titulem Spravedliv˘ mezi
národy. Ten od roku 1963 udûluje komise
pfii památníku ‰oa Jad Va‰em lidem
neÏidovského pÛvodu, ktefií zachraÀovali
Îidy pfied holocaustem. KvÛli uzavfiení
mise v Praze ale k ceremoniálu nedo‰lo.

Izraelská ambasáda nyní v Jeruzalémû
zjistila, Ïe z tûchto tfií lidí, z nichÏ uÏ nikdo
neÏije, byli dva vyznamenáni pozdûji a
jinde.

Poslední neocenûn˘ by se mûl doãkat
titulu alespoÀ posmrtnû. „Velvyslanectví
se snaÏí vypátrat jeho potomky, aby
ceremoniál mohlo uspofiádat,“ dodal
Levy.

V âesku podle webu památníku Jad
Va‰em dosud tento titul obdrÏelo 108
ocenûn˘ch.

***

Církve: dobrodruzi se
na nás zaãali lepit jak

vosy na med
Církve a náboÏenské spoleãnosti se po
schválení restitucí staly zajímav˘m
soustem nejen pro banky, advokáty, ale
hlavnû pro rÛzné dobrodruhy.
Ti zaãali církve bombardovat nabídkami,
Ïe se jim postarají o majetek i finance.

Podle zástupcÛ církví ale nemají pfiíli‰
‰ancí.
„Je pochopitelné, Ïe kdyÏ máte med, tak
se vám na nûj leckdo slétne,“ fiekl vãera
Právu ‰éf Ekumenické rady církví a
synodní senior ãeskobratrské církve
evangelické Joel Ruml.
Dodal, Ïe si církve nechají pfiedloÏit

nabídku, ale vût‰inou na ni nek˘vnou.
„Ve spoleãnosti stále Ïije povûdomí, Ïe

církve, to je pár babiãek, které se dají
obalamutit ãímkoli. Ale jsou tam i mladí
lidé a odborníci,“ fiekl Ruml.
„KdyÏ nám nûkdo nûco takového

pfiedloÏí, tak na‰i odborníci velmi ãasto
zjistí, Ïe to jsou ãasto dobrodruzi,“ dodal
‰éf ekumenické rady. Jeho církev by
mûla za 30 let získat okolo 2,2 miliardy
korun.
Církvím ze zákona pfiipadne 75miliardov˘

majetek a 59miliardová finanãní
kompenzace, která i s inflací mÛÏe za
tfiicet let splácení dosáhnout aÏ 96 miliard.
Katolíci poãítají s tím, Ïe peníze uloÏí do

investiãních fondÛ nebo budou opravovat
nemovitosti, které dostanou ãi je uÏ nyní
spravují.
Podle generálního sekretáfie âeské

biskupské konference Tomá‰e Holuba
jsou v poslední dobû v kurzu u rÛzn˘ch
finanãních odborníkÛ a spekulantÛ. „Kde
je nadûje na peníze, tam jsou podobní
lidé vÏdycky pfiítomni. Ale my se radíme
s lidmi, ktefií s námi spolupracovali
kontinuálnû, kdy tato nadûje nebyla tak
veliká nebo nebyla Ïádná,“ fiekl Právu.
Katolická církev získá naprostou vût‰inu
nemovitostí, které bude stát vracet, a
také 80 procent finanãní kompenzace,
tedy za 30 let 47,2 miliardy korun plus
inflace.
Také kolem apo‰tolské církve, která by

v prÛbûhu tfiiceti let mûla získat pfies
miliardu korun, se rojí zástupci finanãních
institucí. „Ten zájem z rÛzn˘ch institucí je
velice intenzívní. Ale Ïádnou nabídku jsme
od nich nepfiijali,“ fiekl Právu biskup
apo‰tolské církve Martin Moldán.
Nûkteré církve, napfi. adventisté, poãítají

s tím, Ïe ve‰keré peníze dají do sociálních
projektÛ, protoÏe provoz církve ufinancují
z pfiíspûvkÛ vûfiících. „Nemusíme - jako je
to u nûkter˘ch církví - ukládat peníze do
rÛzn˘ch penûÏních fondÛ a bank na to,
abychom si zabezpeãili do budoucnosti
prostfiedky na vyplácení mezd
duchovních,“ fiekl Právu pfiedseda církve
adventistÛ Mikulá‰ Pavlík.
V nûkter˘ch církvích ale finanãní

kompenzace a také odpor vefiejnosti vÛãi
restitucím vzbudily silné tlaky. Ty
napfiíklad u baptistÛ vedly k tomu, Ïe
sjezd delegátÛ bratrské jednoty baptistÛ
v lednu rozhodl peníze z finanãního
vyrovnání (227 miliónÛ za 30 let) od státu
nepfiijmout.
„Hlavním dÛvodem na‰eho odmítnutí je

to, Ïe baptisté upfiednostÀují
samofinancování církve z vlastních
zdrojÛ, bez vytváfiení materiální základny
z penûz státu,“ sdûlil Právu pfiedseda
v˘konného v˘boru baptistÛ Milan Kern.
Dodal, Ïe dokáÏí církev financovat z
pfiíspûvkÛ vûfiících. „Na‰e rozhodnutí
nevypl˘vá ze skvûlé finanãní situace, ani
za námi nestojí bohatí donátofii,“ dodal.
Také v apo‰tolské církvi je ãást ãlenÛ

pro to peníze odmítnout, ale podle
Moldána nakonec státní dotaci pfiijmou.
„Nálada je taková, Ïe smlouvu se státem
podepí‰eme,“ fiekl Právu.
Podle námûstka ministrynû kultury

Franti‰ka Mike‰e budou zákon a smlouvy
s ostatními církvemi platné, i kdyÏ baptisté

nepodepí‰í. „Pojedeme dál, prostû jen s
‰estnácti subjekty místo se sedmnácti a
peníze se vrátí do státního rozpoãtu,“ fiekl
Právu Mike‰. Zákon poãítá s kompenzací
pro 17 registrovan˘ch církví a
náboÏensk˘ch spoleãností.
Podle informací Práva podaly církve

zatím 17 Ïádostí o vrácení majetku
(oãekávají se desítky tisíc), coÏ je asi 220
pozemkÛ o v˘mûfie zhruba 300 hektarÛ.

Oldfiich Danda-právo 14. 2. 2013
***

Îena Ïaluje spisovatele,
poznala se v jeho kníÏce

Paradoxní pfiípad fie‰í Mûstsk˘ soud v Praze.
B˘valá personalistka velké stavební firmy
Zuzana Jiránková Ïaluje o omluvu a
od‰kodnûní autora románu PotíÏista Oto
Linharta. Poznala se v jedné z komick˘ch
postav.
Kniha, která vy‰la v fiíjnu 2010, paroduje
prostfiedí souãasného managementu v oboru
reklamy. Dûj se odehrává ve fiktivní
nadnárodní firmû Pasta, s. r. o., a antihrdinka,
‰éfka personalistiky, zde symbolizuje
odlid‰tûn˘ model fiízení podniku.
Îalobkynû, která má v knize s postavou

spoleãné kfiestní jméno Zuzana, tvrdí, Ïe kvÛli
zvefiejnûní díla pfii‰la o lukrativní místo v jiné
soukromé firmû s platem 160 tisíc korun
mûsíãnû.
Soudního líãení se v pondûlí nezúãastnila

Ïalobkynû ani Ïalovan˘.
Zatímco Jiránková se omluvila kvÛli

hospitalizaci, Linharta pr˘ uvûznila bûhem
pobytu na horách aktuální snûhová nadílka.
„PovaÏuji za naprosto absurdní, aby autora

Ïalovala jeho postava. KníÏka má jasn˘
podtitul groteska a kaÏd˘, kdo aspoÀ trochu
ví, co je to Ïánr, nemÛÏe hledat sám sebe v
nûjaké fikci. Jestli se v tom ta paní na‰la,
ukazuje to spí‰ na ni neÏ na mû,“ reagoval pro
Právo telefonicky na Ïalobu autor knihy
Linhart. Podle právní zástupkynû Ïalobkynû
Daniely Hákové v‰ak autor po‰kodil povûst
její klientky zásadním zpÛsobem. „Základem
je kníÏka, ale ta ji samotná tak nepo‰kodila
jako webové stránky a i prezentace pana
autora, kde postavu ztotoÏnil s paní
Jiránkovou,“ fiekla Právu advokátka.
JenÏe podle soudkynû Dagmar Stamidisové

nedokázala Ïalobkynû doposud soudu doloÏit,
v ãem konkrétnû ji v˘roky uvedené v knize
po‰kodily. „VÛbec nevím, o ãem jednáme,“
prohlásila vãera soudkynû.
Îalobkynû pr˘ v textu podání vÛbec

nespecifikuje, které v˘roky z kníÏky PotíÏista
jsou nepravdivé a v ãem pfiedstavují zásah do
jejího soukromí.
Ani z textu omluvy, jejíÏ zvefiejnûní Jiránková

poÏaduje formou inzerátu ve dvou celostátních
denících, není patrné, kdo komu a za co se
vlastnû omlouvá.
Stamidisová proto stanovila desetidenní lhÛtu

pro doplnûní Ïaloby, aby mohla b˘t vÛbec
projednána. Soudní jednání pak odroãila na
zaãátek dubna.
Podle vydavatele knihy Jifiího Tomá‰e je

proces zcela nesmysln˘. „Smyslem literatury
je nûco jiného neÏ zesmû‰Àovat paní
Jiránkovou,“ uvedl Tomá‰ s tím, Ïe
hyperbolické vyjádfiení skuteãnosti je jedním
z typick˘ch znakÛ Ïánru grotesky.
Linhart sice pfiipou‰tí, Ïe s Jiránkovou zhruba

rok spolupracoval ve stejné firmû, odmítá
v‰ak, Ïe by kohokoli v knize pfiímo ztotoÏÀoval
s Ïijící osobou.
„Nikoho jsem o Ïádnou práci nepfiipravil, a

pokud se nûkdo cítí b˘t spojen s mojí postavou,
je to bohuÏel jeho problém,“ podotkl autor
knihy Linhart.
„Ve chvíli, kdy vycházejí komiksy typu

Zeleného Raula nebo knihy jako Mráz pfiichází
z Hradu (kniha Michala Viewegha, pozn. red.),
kde jsou pln˘mi jmény naz˘váni v‰ichni aktéfii
a jsou tam popisovány neuvûfiitelné vûci, aby
mû Ïalovala nûjaká dáma, která se na‰la v
postavû potrhlé fieditelky lidsk˘ch zdrojÛ ve
vymy‰lené soukromé firmû, mi pfiipadá
absurdní,“ dodal.

Josef Koukal - Právo 14. 2. 2013
***
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Ale‰ na mne pustil blesky, proroctví jsou tfiesky plesky
Párkrát jsem se strefil do ãerného a tím vznikla reputace a teì v únoru se mne
pár lidiãek optalo, kdo vyhraje Oscara. Reputace je proklatá pfiítûÏ; jednak proto,
Ïe vût‰ina lidí nezná nikoho, kdo se kdy strefil a pfiipadá jim strhující, Ïe se nûkdo
strefil. A pro potrefeného, pardon, ãlovûka s reputací, Ïe se strefil, vzniká
poku‰ení, Ïe se zase strefí, i kdyÏ o nic nejde - leda o tu proÏluklou p˘chu seniora.
V‰imli jste si, Ïe málokter˘ senior odolá poku‰ení odpovûdût na otázku, pfiestoÏe
otázek je sakramentsky málo? Tak abych to vyjasnil, mÛj film roku 2012 se
nedostal ani do nominace na Oscara.
Ten film, kter˘ mne okouzlil se jmenuje Hemigway a Gellhorn, je to dÛmyslná
biografie pomûru mezi literárním mistrem a novináfikou: Nicole Kidman bájeãnû
zpodobnila váleãnou zpravodajkyni na pozadí ‰panûlské obãanské války, ve
které Clive Owen zahrál Hemingwaye s apetitem poÏíraãe adrenalinov˘ch
situací a nenasytného milovníka Ïivota. Co víc - film je skvost.
Nominované filmy jsem zhlédl, aby mi drahokam neproklouzl mezi prsty, tfii jsem
nedokoukal. Veleben˘ SpielbergÛv Lincoln je nezábavn˘, i kdyÏ Lincoln byl
podle biografie vrcholnû zábavn˘m vypravûãem historek. Zb˘vá nominovan˘
film Argo, kam pr˘ pÛjdou body vítûzi: je to akãní film, jak jinak, kdyÏ se jedná o
pfiepadení americké ambasády zbûsil˘mi rud˘mi, pardon, zelen˘mi gardami v
Teheránu roku 1979, ale akãní film, kdyÏ kaÏd˘ zná konec není snadné natoãit
a udrÏet diváka v napûtí. Velectûná Akademie udûlující zlatého panáãka Oscara
je uÏ druh˘ rok mimo mísu a ptám se kdekoho, komu se zamlouval ãernobíl˘ a
navíc nûm˘ film Artist? Já vlastnû neznám nikoho, kdo Artistu zhlédl.
MÛj kamarád Mervyn mne varuje, Ïe se odkláním od hlavního my‰lenkového
proudu, kdyÏ jsem se válel smíchem na Nobelovou cenou míru udûlenou
Evropské Unii; ryãel jsem smíchem, kdyÏ slavná nobelovská komise neuznává,
Ïe mír v Evropû je díky americké váleãné síle a NATO.
Vãera psaly Lidovky zprávy: „BERLÍN - Mezinárodní filmov˘ festival Berlinale,
jehoÏ 63. roãník se v nûmecké metropoli koná od ãtvrtka, ãelí v posledních letech
kritice kvÛli malému poãtu hvûzd a chybûjícím velk˘m filmov˘m trhákÛm. Letos
tato kritika je‰tû zesílila.“ A ptám se, jestli je v potíÏích filmová tvorba, coÏ si
nemyslím, anebo ty odborné posudky, coÏ si myslím.
Tvrdím, Ïe skvostn˘ch filmÛ je spousta. Asi tak jeden ze stovky vyroben˘ch se
vskutku podafií rok co rok, coÏ není chab˘ v˘sledek. Znova jsme zhlédli

skvostnou pohádku Woodyho Allena PÛlnoc v PafiíÏi z minulého roku a komukoliv
doporuãuji jako filmovou lahÛdku: pojednává na aktuální patologii modernosti,
Ïe mnozí chtûjí Ïít jinde a dokonce v jiné historické dobû, aby tak unikli vele-
nudnému blahobytu.
A o dva roky dfiív Woody stvofiil v˘teãnou karikaturu moderní spoleãnosti pod
názvem UÏívej si dokud mÛÏe‰, coÏ je komická groteska shrnující Woodyho
motto: ‘Mezi lidmi je v lásce dovoleno cokoliv, co neubliÏuje nûkomu druhému.’
Pochopitelnû odolám poku‰ení, Ïe toto Woodyho motto se dá lehce roz‰ífiit do
politické sféry v globálním rozsahu; tento názor se t˘ká pouze filmové tvorby,
která má aspoÀ dva prvky z trojice diváck˘ch pohnutek jít do kina a vidût film: film
musí diváka pobavit, musí diváka kapku pouãit a musí pozitivnû vyvrcholit tím,
Ïe Ïivot má smysl a pÛvab a divák odchází z kina s pocitem, Ïe se tû‰í na pfií‰tí
smyslupln˘ den.
Dejte mi pokoj s apokalyptick˘mi alarmy; vÏdyÈ Ïijeme v historicky nejlep‰í dobû,
co se t˘ãe materiálního zabezpeãení. Ale jestli ten obecn˘ blahobyt zvládneme,
to nám mÛÏe dobr˘ film pomoct zvládnout. A je spousta filmafiÛ, ktefií s tímto cílem
nefilmují, ale mají to na srdci.

RosÈa Firla - Sudbury
***

Podûkování legionáfii Franti‰ku
Tesafiovi za jeho vánoãní cukroví

Mil˘ Franti‰ku,
jak se bude‰ pamatovat, nûkdy pfied dvûma roky jsme se dohodli, Ïe aÏ
budeme oslavovat Tvé sté narozeniny (uÏ koncem pfií‰tího roku), se pro
dobrou míru zmíníme, Ïe mnû ve stejnou dobu bude devadesát (prakticky
v˘rostek). A prohlásili jsme (vefiejnû), Ïe to oslavíme, i kdyÏ se toho
nedoãkáme. Pokud mohu soudit podle Tvé ãinnosti, Ty se toho doãká‰, a
doãká‰ se i sv˘ch stodesát˘ch narozenin. Jak to bude  se mnou, nevím:
nejsem z tak dobrého materiálu jako Ty. Dnes Ti pí‰i, abych Ti pfiipomnûl
na‰e plány pro budoucnost, ale hlavnû, abych Ti podûkoval za talífi skvostného
vánoãního cukroví, kter˘m jsi mne obdafiil pfii mé loÀské pfiedvánoãní
náv‰tûvû. Musím Ti napsat, Ïe uÏ to se mnou jde z kopce. Ne Ïe bych se cítil
nûjak zvlá‰È ‰patnû. Soudím tak spí‰ podle toho, jak jsou na mne pfiátelé
hodní, zvlá‰È kolem vánoc: zaãalo to - jako jiná léta, vánoãním pfiáním
Frances Gigalové, jejíÏ manÏel (bohuÏel uÏ není mezi námi) a po nûm jeho
dcera, se starali o mÛj vachrlat˘ chrup. Obávám se, ale nejsem si tím jist, Ïe
jsem jí dosud nepodûkoval (jestliÏe ne, tak ji prosím, aby pfiijala mé
podûkování touto  cestou); dostal jsem vánoãní cukroví (i vánoãku) od Dá‰i
Rydlové, stejnû skvûlé kuchafiky jako pianistky... Tak vidí‰, jak jsem se
zatoulal... Já chtûl psát o Tvém cukroví. V‰echno vánoãní cukroví, které
bylo loni svûfieno do mé péãe, bylo vynikající, ale to Tvoje si zaslouÏí
beethovenovskou Ódu na vánoãní cukroví. ·etfiil jsem si ho, ujídal opatrnû
-jeden kousek kaÏdé tfii dny. Nejopatrnûji jsem pojídal Tvé rumové koule
(vlastnû kouliãky). Ty jsem si ‰etfiil aÏ nakonec. Patfií totiÏ do kategorie
nebeské many. KdyÏ jsem jednu z nich zmlsal nûkdy kolem 25. ledna, zbyly
mi je‰tû dvû, které jsem si nechával  na únor. 10. února jsem si jednu vzal.
Umístnil ji na jazyk. Pak ji mírnû stiskl zuby. Ona byla nepoddajná. Stiskl
jsem silnûji. Málem jsem si zlomil zub, ale rumová kuliãka se nedala. Tak
jsem ji zaãal pokornû lízat. Ale ona byla prakticky i nelízatelná (asi mûla
vztek, Ïe jsem ji nechal tak dlouho ãekat). Tak se Ti omlouvám, Ïe jsem
promarnil dva plody Tvého majstrovského kuchafiského umûní - já byl
potrestán tím, Ïe jsem se pfiipravil - v nejlep‰ím úmyslu - o dvû chuÈové
orgie. UÏ to - pokud se toho doãkám a Ty mi za rok svûfií‰ do opatrování a
uctivého poÏírání talífi svého cukráfiského vánoãního kum‰tu, neudûlám -
poslední rumovou kuliãku (nic nemám proti tomu, abys je dûlal vût‰í) sním
kolem 20. ledna 2014, rok, kdy se doÏívá‰ st˘ch narozenin...
TvÛj

Pepíãek



6 February 21, 2013Travel

Lep‰í léta paìourská
Co se rozumí paìourstvím, termínem uÏívan˘m za m˘ch
mlad˘ch ãasÛ a dosud nepochybnû platn˘m? Tedy cosi
jako v˘let do pfiírody se v‰ím pohodlím, Ïádné spaní pod
‰ir˘m nebem, pfiípadnû v jednoduchém stanu, pfiíprava
jídla v˘hradnû na ohni, nepohodlí, pokud nastane, sotva
vnímané.
To tedy je, v na‰em pfiípadû, uÏ stále dávnûj‰í minulost.

Teì uÏ obãasné na‰e v˘lety za tepl˘m oceánem a
hojností slunce, probíhají na zpÛsob dnes velmi
populárních all-inclusive pobytÛ v pûkn˘ch resortech.
Zaplatíte za letenku, dopravu na místo, pobyt tam a pak
uÏ se nemusíte starat o nic, snad jen abyste moc
nepfiibrali na váze nebo si nepo‰kodili mozek ãi játra
konzumací v cenû zahrnutého alkoholu.
Takové v˘lety na jih jsme ov‰em podnikali také jinak,

kdy kromû dopravy a ubytování, jsme se o v‰e ostatní
starali sami. Ze zcela praktick˘ch a nepochybnû finanãnû
v˘hodn˘ch podmínek tento zpÛsob v‰e obsaÏeno, se
velmi rychle roz‰ífiil a nepûstuje se snad jenom na
Havaji.
Vyrazili jsme tedy, Ïel jenom na t˘den, abychom pfiíli‰

neobtûÏovali pfiítelkyni, která se stará o na‰í letitou
koãku, kterou pfied ãasem ponûkud poznamenal souboj
s m˘valem. Cíl: Blau Natura Park, Punta Cana,
Dominikánská republika. âasov˘ rozdíl ãtyfii hodiny, let
dlouh˘ sedm hodin, zpáteãní pak proti vûtru osm. Odjezd
z domu ve 2:45 ráno, cesta na leti‰tû vzbudila lítost, Ïe
takov˘ klid na ulicích Vancouveru není i ve dne.
Odbavení na leti‰ti Punta Cany probíhalo ãile; neÏ jsme

se nadáli, stáli jsem u pfiepáÏky vítáni usmûvav˘m
celníkem. Pasy orazítkovány, vráceny a k tomu byl
popfián pfiíjemn˘ pobyt. Peãlivû ukládám pas do
bezpeãnostní bra‰niãky a rázujeme k dopravníku
zavazadel. Po chvilce objevuje se první kufr a mnû
hlavou bleskne ono dÛleÏité lejstro leÏící na pfiepáÏce.
Vzpomínka zcela jasná. Hledání v batohu je zcela
zbyteãné,
„Prohledej ten pingl dÛkladnû, jistû to tam nûkde má‰,“

povídá Ïena celkem klidnû.
„Nemám, zapomnûl jsem to u celníka!“
„To snad není moÏné!“ fiíká choÈ v rozporu s moudrostí,

Ïe v‰echno je moÏné pod sluncem.
Rozbûhl jsem se zpût. Mezitím k jedné pfiepáÏce, kde

jsme byli odbaveni, pfiibylo nûkolik dal‰ích. Ale snad
veden instinktem, bûÏel jsem k té správné. Celník mi s
úsmûvem podával lejstro...
Cesta na místo autokarem trvá 20 minut. KdyÏ

odcházíme koneãnû z recepce s lahviãkou rumu a
nezbytn˘mi, byÈ nedokonal˘mi orientaãními informacemi
v obálce zji‰Èujeme, Ïe místo je pozoruhodnû fie‰ené.
Ráno se o tom pfiesvûdãujeme. 500 pokojÛ se nalézá

ve dvou fiadách jednotliv˘ch dvoupatrov˘ch komplexÛ,
pût po kaÏdé stranû dokonalého sanctuary. Jezírka mezi

vysok˘mi palmami, k vidûní plameÀáci, malé bílé volavky,
krásnû zbarvené veliké husy, rybky pod hladinou jezírek,
párek holubÛ jejichÏ krãky jsou ozdobeny krejzlíky pefií.
Cesta k oceánu stejnû jako k restauraci nebo nûkterému
z barÛ jakkoli opakovaná, vÏdy je hodná pozornosti.
První den: Obloha modrá. Je tfieba se ochránit krémy

proti sluneãnímu svitu. „Zkus tohle otevfiít, nûjaká novinka,
ale mû to nejde,“ podává mi Ïena pfiípravek, kter˘ lze uÏít
jen stisknutím hlavice. Nûjak se mi to nedafií. Shledávám
dvû polohy docela nepatrnû od sebe vzdálené.
Soustfiedûn, nedbám, kde je ten malinkat˘ otvÛrek,
kter˘m stfiíká tekutina. Hlavice se pohne, tisknu jí a proud
mám v oku tak dokonale, jako bych pfiesnû mífiil.
„Moc pûknû nám to zaãíná, pofiádnû si oko vypláchni,“

povídá choÈ. Vyplachuji, na oko vidím, pálí sice, ale je
tfieba jít na pláÏ. Ale ne tak, jako valná vût‰ina ostatních
zde. Chceme klid a ticho. Uléháme, ale nedaleko zaãíná
probíhat jakási soutûÏ, která se neobejde bez hlasité a
rytmické (nikoli melodické) hudby.
„Tady nemÛÏeme zÛstat,“ sdûluje Ïena a právû pfiichází

na‰e pfiítelkynû s informací o lep‰ím místû. Sbírám
odloÏené svr‰ky a jdeme. PláÏ je veliká a hojnû
nav‰tívená. Uléháme, ale nikoli s koneãnou platnosti.
Dochází k dal‰ímu pfiesunu. Pak koneãnû ponofiení do
prÛzraãné vody, je‰tû Atlantiku, ale o kousek dál uÏ je to
Karibik.
Je krásnû, ãas plyne, aÏ dospûje k poledni. Ráno jsem

v recepci dostal druh˘ klíã k na‰emu pokoji. Zvedám
kalhoty v nichÏ by klíã mûl b˘t, neboÈ jsem ho tam dal. Ale
není.
„To bude paleta a nepfiíjemnost,“ pfiedpovídá Ïena

docela klidnû. „Tak to tady pofiádnû prohledej,“ poradila.
V˘sledek se nedostavil a jdeme zpût aÏ k místu prvního
krátkého pobytu na pláÏi. ObtûÏujeme slu‰nû dvojici,
která leÏí v místû, které se zdá b˘t tam, kde jsme krátce
pobyli. Pokus se opakuje na místû druhém.
„Já bych si nakopal,“ povídám.
„Proã sis tu kapsu nezapnul?“ ptá se po právu moje

choÈ.
„ProtoÏe jsem vÛl ... a snad proto, Ïe knoflík jde ztuha.

A já si mûl vzít ty druhé kalhoty, co mají kapsy na zip.“
„Nûkdo ten klíã najde a vybere nám pokoj,“ povídá choÈ.
„A nebo ho vrátí na recepci,“ odvaÏuji se.
Cestou na obûd dochází k dohadÛm, co bude nejlep‰í

udûlat. Vítûzí návrh neudûlat nic, ten jeden klíã pfii
odjezdu nechat na pokoji a hotovo.
„Ale mít kaÏd˘ svÛj klíã, je skoro nutné,“ fiekl jsem. „KdyÏ

klíã nûkdo vrátí v recepci a já se tam nezeptám, budeme
jen o jednom klíãi.“
„No, tak budeme, pfiece se nepotento. Jenom ... kdybych

tak tohle vyvedla já!“ pravila moje Ïena. Docela klidnû.
„Buì ráda, Ïe se tak nestalo. Já jsem otrávenej.“
„A snad trochu pouãenej,“ fiekla bezmála vlídnû.

Dal‰í den jsme vy‰li stranou z resortu a ocitli se na
nádherné, dlouhé, bûlostné pláÏi, kterou oplachuje ãirá
zelenomodrá voda. Jedna z tûch bezpoãtu pláÏí v
mnoÏství exotick˘ch krajÛ.
Den na to jsme se rozhodli jít na obûd dfiíve neÏ jindy.

Byli jsme v pokoji sotva pût minut a najednou zaklepání
na dvefie.
Otevfieli jsme. U dvefií stál men‰í, podsadit˘ chlapík

venkovského vzezfiení, vedle men‰í, korpulentní,
ãernovlasá Ïena s úsmûvem od ucha k uchu. MuÏ
pozvedl ruku s klíãem od na‰eho pokoje. Má choÈ
ukázala na mû, usmûvavá Ïena mi zahrozila prstem.
Dûkování. Oba jsou Portugalci Ïijící v PafiíÏi.
Poznamenávám, Ïe je to moc krásné mûsto, oba souhlasí
a prstem mi opût s úsmûvem hrozí. Proklel jsem v tu
chvíli svÛj dvakrát opakovan˘, vÏdy nezdafien˘ pokus
nauãit se alespoÀ trochu francouzsky…
Blau Natura Park Resort je na v˘chodním konci zemû,

je‰tû v Atlantickém oceánu, ale nedaleko místa, kde ten
se mûní v Karibské mofie. Je poslední ze tfií resortÛ na
této ãásti pobfieÏí. Hovû si na lehátku manû jsem si
pfiipomnûl dávné ãasy v˘letÛ stopem a pobytÛ u Máchova
jezera ãi v Hamru na Jezefie. Z hlediska tûch ãasÛ
moÏno tento ná‰ pobyt souãasn˘ povaÏovat za vrchol
paìourství aniÏ bych se tím jakkoli zneklidÀoval.
UÏívaje si v‰ech znamenitostí místa, uvaÏoval jsem téÏ

o ekonomické stránce vûci. Po odeãtení nezbytn˘ch
daní, zÛstává suma na pobyt a v‰echno to jídlo a pití a
pro vedení resortu a jeho provozní náklady. A snad z
nedostateãné obchodní informovanosti jsem do‰el k
závûru, Ïe navzdory nepochybnû nemal˘m tûmto
nákladÛm majiteli se vlastnictví takového místa vyplácí.
Jinak byl jej nevlastnil. TakÏe moÏná b˘t podnikatelem,
nemusí b˘t nijak nudné zamûstnání.
Vítr je na této ãásti pobfieÏí vcelku ãast˘m jevem a

pocitovû sniÏuje teplotu vzduchu. Jeho vlhkost je tu
znaãnû vy‰‰í neÏ na mexickém pobfieÏí. PláÏ velice
krásná, nûkolik kilometrÛ bûlostného pisku jemného jak
mouka z jaké obãas vyrábím domácí chleba a prÛzraãnû
zelenomodré vody.
Jídlo a nápoje v˘borné kvality a v hojnosti, personál

pracující bez zádrhelÛ. Dnes uÏ je témûfi samozfiejmostí,
Ïe na takov˘chto místech, stejnû jako na mexickém
pobfieÏí, vyskytuje se Rus v hojném poãtu a obãas
podivného poãínání kupfi. zcela samozfiejmého hovoru s
personálem v ru‰tinû, aã ten kromû rodné ‰panûl‰tiny
zná jen pár anglick˘ch slov. I sem si vyjel mohutn˘ chlap
py‰nící se trikem s nápisem CCCP.
Pfii náv‰tûvû jednoho krámku, kde jsem zakoupil dva

balíãky kávy, náhrdelníãek pro vnuãku a dfievûnou
Ïelviãku pro vnouãka, jejich rodiãÛm vût‰í balíãek kávy,
coÏ asi majitele, pomûrnû mladého chlapíka,  otce dvou
synkÛ a dvou dcerek moc nepotû‰ilo, ale nám staãilo ke
spokojenosti, jsem si uvûdomil problém zemû; nezdálo
se totiÏ, Ïe v této fiadû mnoha jin˘ch mal˘ch krámkÛ
dûlaly by se veliké obchody.
Bicykly, které je moÏno si na hodinu pÛjãit, nepamatují

základní údrÏbu nepochybnû od roku jejich v˘roby, aã
mladík, kter˘ je pÛjãuje po vût‰inu dne se dokonale nudí.
To se ale nedá fiíct o personálu restaurace. Ten ale asi
k  pilnosti nutí vûdomí, Ïe mít zamûstnání v takovém
resortu není dopfiáno kaÏdému z jejich spoluobyvatel.
Pohybují se sice spí‰ volnû, ale bylo jich vÏdy dostatek
k dokonalé obsluze hostÛ.
Vzhledem k vcelku velikému resortu, kter˘ má tfii tenisové

kurty v pomûrnû dobrém stavu, byl aÏ typicky chab˘
zájem o hru, ale nakonec jsem si tfiikrát zahrál.
Pfii odletu se na leti‰ti, dle mé zku‰enosti dosud

nejvût‰ímu, které jsem v Dominikánské republice (Puerto
Plata) a Mexiku nav‰tívil a pouÏil, ponûkud zmateãné
tankování paliva zdrÏelo odlet o hodinu. Ten pak probíhal
poklidnû, v mém pfiípadû stfiídáním ãetby, klimbáním a
spánku.
Ve Vancouveru jsme je‰tû stihli poslední jízdu místního

metra (Canada Line), pfievoz pfies úÏinu lodí ale uÏ nikoli
a dorazili jsme domÛ z centra mûsta taxíkem dvû hodiny
po pÛlnoci.
Koãka dlouho urputnû pofivávala, nevím, zda radostí

nad tím, Ïe jsme zase doma, nebo zlostí, Ïe jsme jí na
t˘den opustili.
Mezi po‰tou jsem nena‰el Ïádné pfiedvolání k soudu,

neboÈ jsem jej ani neoãekával, ale jeden nikdy neví!
Vladimír Cícha - Vancouver

***
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Zima pro Martina

Pfiedmût: Zimní povídka pro zfilmování
Od koho: Alfred.Hitchcock@horror.ca
Komu: Jana.Friend@seznam.cz
Hallo Jano,
First of all I would like to apologize for being so slow in answering your message. Koneãnû jsem urval
kousek ãasu a pfieãetl si tvoji povídku a musím konstatovat, Ïe se mi hodnû líbí. Pfiipadá mi to celé
dostateãnû hororovû pfiirozené, ‰kála hrÛzy je optimální. Také rozuzlení je jedineãnû neãekané.
Samozfiejmû, Ïe bylo moÏné ukonãit dûj tak zvan˘m „definitivním koncem“. Ale nesáhla jsi k tomu,
coÏ, vzhledem k faktu, Ïe se dûje zúãastÀuje -. byÈ pasivnû - i vnuk, by asi nebylo vhodné. Jinak si
myslím, Ïe tempo i napûtí jsi zvolila více neÏ dobfie, stejnû tak se mi líbí skuteãnost, Ïe preferuje‰ mal˘
prostor. Jen si vzpomeÀ na mÛj film Ptáci. Skromnost sama - pouze dvû filmové postavy Melanie
Danielsová a Mitche Brenner, jedin˘ dÛm v malém mûsteãku Bodega Bay a jediná obyãejná benzinka
a první bolestiv˘ útok racka na Melanii. A jak to pak v‰ichni chválili! Zaãínám se váÏnû zab˘vat i
my‰lenkou, Ïe bych v tvém budoucím filmu rád ztvárnil postavu ‰kolníka, protoÏe mám osobnû hodnû
rád malé role, ve kter˘ch se jen mihnu filmov˘m plátnem. Navíc jsem je‰tû nikdy nehrál ‰kolníka
ãeského a tak mû to opravdu hodnû láká. No, je‰tû urãitû o tom spolu promluvíme. Chystám se na jafie
do Evropy i s Ïenou Almou - která tû vfiele objímá a pozdravuje a s dcerou Patricií, která je‰tû nikdy
nenav‰tívila Prahu a je na ni právem zvûdavá. V‰ichni tû moc rádi uvidíme a samozfiejmû téÏ tvého
muÏe Honzu. Je‰tû dáme vûdût, kdy pfiesnû pfiiletíme.
Best regards from LA. Your Alfred

***
„Martine, dej uÏ mi pokoj s tím povídáním o snûhové kalamitû, stalo se to tak dávno,
Ïe uÏ si to ani pofiádnû nepamatuju a ty jsi to sly‰el tolikrát, Ïe to musí‰ znát uÏ
nazpamûÈ. Tak dobfie, je‰tû jednou, ale opravdu uÏ naposledy! Tentokrát ti to
posílám v mailu a ten si nûkam pofiádnû uloÏ, tfieba do souboru „Horor“! Opravdu
to uÏ ode mne nikdy neusly‰í‰. Ty si snad myslí‰, Ïe kdyÏ jsem tvoje babiãka, Ïe
nemám nic jiného na práci, neÏ ti pofiád dokola vyprávût o té zimû ve které jsme se
rozhodli, Ïe se odstûhujeme.
Nesná‰ím zimu a jsem vÏdy vdûãná, kdyÏ je jen lehká a rychlá. Taková byla v roce
2009. Staãila jsem si ji tehdy i namalovat, Ïádné velké mrazy ji vÛbec neprovázely
a stejnû tak ani velké pfiívaly snûhu se nedostavily, plenér byl skoro po v‰echny
zimní mûsíce, malování pfiíznivû naklonûn. Tak to vypadá i na mém obrázku, na
mnoha místech prosvítá nahnûdlá pÛda a zledovatûl˘ch, modr˘ch míst také není
mnoho. Spí‰ z celého zobrazení zimy vystupuje, rychle se opakující obleva s
mnoÏstvím nejrÛznûj‰ích ‰lápot a ‰lépûjí, zpod kter˘ch se trochu uÏ vyhrnuje bahno.
Sníh se objevuje jen v popra‰ku a vût‰inou za nûkolik dní mizí úplnû. Také aÏ na
malé v˘jimky uÏ sníh nezáfií svou nezastupitelnou bûlobou, ale je promíchán se
‰pínou ulic a chodníkÛ do barvy na‰edlé, místy aÏ ãerné. Je jasné, Ïe v‰ude zde uÏ
probíhá pomalé a opatrné ãekání na jaro.
V roce jedenáctkovém v‰ak byla zima hodnû zlá a jak listopad, tak prosinec, leden,
únor a dokonce i kousek bfiezna se nepfiestaly servilnû motat kolem snûhu, ledu a
severáku. Nemohli jsme pro hrÛzné náledí vyjít na krok z domu. KdyÏ ta pohroma
tehdy zaãala, padaly obrovské chuchvalce tûÏkého snûhu a padaly bez pfiestání
snad vûãnost dní a stejnou vûãnost nocí. Nedalo se to ani pofiádnû spoãítat. Sníh
klouzal ze stfiech a vydával zlovûstné zvuky buch, buch, buch! A snûhu pfiib˘valo
a pfiib˘valo. Mnoho lidí pfied bílou a studící kalamitou zaãalo prchat. Podobnû to bylo
i v domû, kde jsme bydleli. První opustil dÛm sympatick˘ nájemník stfiedního vûku
a vzal s sebou i svého psa, je‰tû pfied tím jeden pán z druhého patra, ale to ani
nikomu nevadilo, protoÏe ho lidé moc rádi nemûli. Pak docela v tichosti dal‰í, uÏ
star‰í paní, z pfiízemního bytu, která se s námi dokonce pfii‰la rozlouãit. Také ode‰lo
nûkolik rodin z rÛzn˘ch pater domu i s mal˘mi dûtmi. Dûti nesli v náruãích anebo
vezli na sáÀkách. Kam ti lidé v dost velikém chvatu odcházeli, jsme nevûdûli,
kaÏdopádnû nûkam, kde asi nebylo tolik snûhu, moÏná aÏ na konec svûta a moÏná
jen nûkam, kde se sníh uklízel. DÛm se rychle vylidÀoval, bíl˘ strach byl vût‰í neÏ
ãekání na zázrak. A ze stfiech pofiád jen to stra‰livé buch, buch, buch!
My jsme vytrvale na v‰echny svûtové strany volali mobilem o pomoc, ven se jít uÏ
nedalo. Na volání nám ale nikdo neodpovídal. Na balkón pfiilétala hejna hladov˘ch
vrabcÛ a kosákÛ, a v jakémsi zbûsilém letu neustále tloukli zobáky a kfiídly na skla
oken a balkónu. Stále chumelilo, uÏ jsme vyjedli v‰echno z lednice a to, co zÛstalo
je‰tû v mrazáku, uÏ pouÏít ne‰lo, protoÏe pfiestala jít elektfiina a ne‰la spustit trouba
ani jin˘ spotfiebiã. Pfiestalo fungovat topení a v celém bytû se nemilosrdnû zaãala
usazovat zalézavá nepohoda. Voda, co byla v kávové konvici zmrzla. Z kohoutkÛ
tekla jen ledová voda. Dopili jsme poslední zbytky rumu a peãlivû opatrovali maliãké
ohofielé kousíãky svíãek a poslední tfii zápalky. Rádio ani televize uÏ nefungovaly.
Pou‰tûli jsme si jen staré tranzistorové rádio na baterky. K snûhem zasypan˘m
lidem promluvil i pan prezident a fiekl, Ïe se podniká v‰e pro jejich záchranu a
abychom byli stateãní.
Jeden veãer jsem vyhlíÏela z okna do tmy a najednou se mi zdálo, Ïe se od
lysolajského údolí pfiibliÏují jakási svût˘lka. Prvnû byla dvû, pak ãtyfii, ‰est, osm,
deset a dvanáct. A byla jasnû Ïlutá. Pozorovala jsem, jak se stále blíÏí a zaãínala
vûfiit, Ïe jsme zachránûni. UÏ, uÏ byla skoro u na‰eho snûhem zapadaného balkónu
- teì jsem je uvidûla na vzdálenost asi dvou metrÛ, hrÛzou jsem pfiestala d˘chat.
Nebyla to Ïádná záchrana, byla to smeãka zcela vyhládl˘ch ‰esti vlkÛ. Îádná
pfiátelská svût˘lka, ‰est párÛ zbûsil˘ch, jantarovû svítících, vlãích oãí. Vlci celou noc
útoãili na balkon, kter˘ jsme zabarikádovali v‰ím moÏn˘m - na‰tûstí odolal. K ránu
se smeãka stáhla zpût do Lysolají.
Pfii opakovaném pohledu z oken na v‰ude leÏící zákefiné hromady snûhu, jejich
ustaviãné zvût‰ování se a na ledové krusty, které se s naprostou pravidelností na
nich objevovaly kaÏdé ráno, na opakující se strach z kaÏdého noãního zavytí, jsme
provedli Ïivotní rozhodnutí. Odejdeme a uÏ se zdej‰ím snûhem a ledem nebudeme
dobrovolnû ani nedobrovolnû. TvÛj dûda pfiinesl ze sklepa svoje a moje stafiiãké

lyÏe. Moje levá lyÏe byla po celé své délce od‰típlá a ulomené dfievo jen tak
posmû‰nû plandalo. S takovou lyÏí se jet nedalo, rozbreãela jsem se. „Nebreã“ fiekl
tvÛj dûda, „Slepím to vtefiinov˘m lepidlem“ A ‰el hledat tubu s lepidlem. Pak docela
dovednû celou lyÏi slepil, Ïe byla znovu jak nová. Pfiibalila jsem si do batohu ten mÛj
obrázek mírné zimy. Dûda poslední dva kulaté pi‰koty, a jednu tatranku a také tubu
s lepidlem pro v‰echny pfiípady. Navlékli jsme si bundy s kapucemi, zamkli na dva
západy a opustili ná‰ suchdolsk˘ byt. Dûda se na sv˘ch bûÏkách pohyboval docela
obstojnû, já jsem mûla hodnû velké problémy. Radûji jsme se ani jednou neotoãili,
pfiece jenom jsme zde proÏili více jak deset rokÛ a nebyly to vÏdy jen roky plné
snûhu. Cestou jsme vÛbec nikoho nepotkali, po v‰ech lidech se slehla zem, urãitû
je zavalil sníh. Snûhu byly plné ulice, a kdo to tam dobfie neznal, nevûdûl ani, která
ulice je která. Pfiízemní okna mnoha domÛ byla uÏ snûhem zavalená, na návûtrn˘ch
stranách se sníh ‰plhal aÏ do úrovnû prvních pater, balkóny se pod jeho tíhou
zaãínaly bortit. Zapadané sloupy vefiejného osvûtlení se zmen‰ily aÏ na nepatrné
sloupeãky. Tam, co kdysi b˘vala stanice autobusu vyãuhovala ze snûhu jen jeho
tabulka s ãíslem sto sedm. Z va‰í ‰koly bylo vidût pouze pár oken v posledním patfie,
jinak místo ‰koly se tyãil obrovsk˘, bíl˘ kopec snûhu. Na jeho vrcholku jsme zahlédli
va‰eho pana ‰kolníka, jak nasedá s paní ‰kolníkovou na nûjaké veliké sáÀky. Z
posledních sil jsme jim zamávali a oni nám také.
Horor mûl bílou barvu, byl stra‰n˘, studil a zalepoval oãi, pronikal pod kÛÏi a mrazil
v kostech. UÏ jsme vÛbec nebyli nejmlad‰í, zmocnila se nás brzy stra‰ná únava a
vyãerpání, mnû se chtûlo umfiít. Nakonec jsme v té ledové, namrzající mlze ztratili
cestu, byli jsme zoufalí, ale to nejhor‰í teprve mûlo pfiijít. Sundali jsme si bûÏky a
sedli si pod ohromn˘ pfievis snûhu, já uÏ ani nebreãela. Najednou se z ãista jasna
kolem nás z hustû padajícího snûhu vynofiila smeãka vlkÛ, byli jsme uÏ tak zesláblí,
Ïe jsme ze zaãátku ta zvífiata obalená snûhem ani nevidûli. HrÛza, kdyÏ jsme seznali
pravdu, byla nepopsatelná. PfiibliÏovali se k nám v kruhu, hladoví, silní a zrádní.
Vydávali dûsivé pronikavé zvuky „HÛÛúu, hÛÛúu, hÛÛúu.“ Najednou jeden z nich
skoãil po mé botû. Dûda ho zaãal mlátit batohem, nakonec se vlk zakousl do dûdova
batohu a trochu vycouval z vlãího kruhu. Z rozervaného batohu se v‰echno
vysypalo a vlci se porvali mezi sebou o kulaté pi‰koty a tatranku. DrÏeli jsme se s
dûdou za zmrzlé ruce, rukavice jsme uÏ dávno nûkde ztratili a ani jsme ned˘chali.
Byl to ná‰ konec a mûl b˘t stra‰liv˘. A teì se to stalo, jeden z vlkÛ se pfiikrãil, oãi
pfiivfiel do úzk˘ch, zlovûstn˘ch Ïlut˘ch ‰tûrbin, tûlo zlovûstnû napnul. Chystal se ke
skoku - nûjak mu to ne‰lo, ‰kubal zavfienou tlamou, ve snaze ji otevfiít, ale ne‰lo to.
Stejnû na tom byli i ostatní. Také aÏ do téhle chvíle hlasité vytí a zvuky, skoro ustaly.
Dûda se na mû usmál a za‰eptal „NemÛÏou na nás, seÏrali to vtefiinové lepidlo z
báglu.“ Je‰tû malou chvíli jsme je pozorovali, jak nemohou otevfiít tlamy a jak se
divoce válí ve snûhu jeden po druhém a smrtelnû skuãí. Pak jsme ti‰e vstali, jejich
v agonii se mlátící obfií tûla jsme opatrnû obe‰li a znovu vyrazili. Pryã, pryã, jenom
pryã! Nakonec jsme, zcela vyãerpáni, dorazili k nûjakému mûstu, ve kterém svítila
pfiátelsky do tmy okna a odnûkud zblízka bylo sly‰et cinkání vlakového pfiejezdu.
Chodníky byly od snûhu uklizené. Zachránili jsme se! V tom mûstû jsme si s dûdou
koupili byt a v nûm jsme zaãali Ïít a budeme tam Ïít aÏ do smrti.
Snûhové povídání konãí, doufám, Ïe se nebude‰ moc bát, ale chtûls to mít, tak to
má‰! A pamatuj si, Ïe uÏ ti to víckrát povídat nebudu. Teì si koukej vyãistit zuby a
‰upy dupy spát, zítra je také den a chce‰ jít pfiece sáÀkovat?“

***
Pravdivá poznámka: Sníh se t˘ká Suchdola okrajové praÏské ãtvrti, zvolená forma
hororu je úmyslná. Strach ze zimy, snûhu a náledí byl jedním z hlavních dÛvodÛ pro
na‰e skuteãné pfiestûhování v roce 2011 ze Suchdola blíÏe k centru mûsta. A já jsem
se z toho celého inspirovala pro napsání malého hororu.

Jana Fafejtová - Praha
 ***

Jana Fafejtová: Zima v Suchdole - 2009
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Nakladatelství ATELIÉR IM v Luhaãovicích
Nemyslím, Ïe by bylo zvlá‰È lichotiv˘m poãínáním
nastavit ãesk˘m politikÛm posledních tfiiceti let
masarykovskou laÈku (kdyÏ nûkdy v roce 1917 Masaryk
zaklepal na dvefie v petrohradském hotelu, kde se
konala schÛze národního v˘boru, vrátn˘ se ho zeptal,
jestli v hotelu bydlí. Masaryk odpovûdûl nûco jako:
“Nedûlejte hlouposti a pusÈte mne dovnitfi.” Svoji
odpovûì pozdûji vysvûtlil takto: „Nechtûl jsem lhát!“).
Nemyslím, Ïe by vstoupil do komunistické strany, aby
podepfiel svoji kariéru. Myslím si, Ïe kdyby v ãele
obrodn˘ch sil v listopadu 1989 v âeskoslovensku stál
Tomá‰ Garrigue Masaryk, národ, k nûmuÏ náhodou
místa svého narození patfiíme, by dnes vypadal jinak.
Cítil jsem to uÏ pfii náv‰tûvû prezidenta Václava Havla
v Torontu v únoru 1990 - v ãlánku o mûsíc pozdûji jsem
sám sobû i Václavu Havlovi pfiipomnûl, Ïe ctností není
jen odpou‰tûní, ale i spravedlnost. 12. února leto‰ního
roku jsem e-mailem od ‘blanche komarek’ dostal ãlánek
nazvan˘ “Vrah z povolání bez nároku na otazník” (tak
se jmenuje film o Karlu Va‰ovi, dílo brnûnského historika
Pavla Pakeãka (kter˘ napsal scénáfi a film
spolureÏíroval), zaãínající moudr˘m citátem Jana VaÀka:
Bez vyrovnání se s minulostí neexistuje pro Ïádn˘
národ uspokojivá souãasnost. Zde je v˘sledek - absence
politické kultury a mravnosti. V prvním odstavci ãlánku
se dozvídáme, Ïe Va‰, narozen˘ v roce 1916 na
Podkarpatské Rusi, v Ïidovské neproletáfiské rodinû,
otec advokát, se doÏil velebného vûku 96 rokÛ, v
dÛkladném kontrastu s osudem pfiemnoh˘ch, jimÏ Ïivoty
zkracoval - v roli udavaãe, vy‰etfiovatele, muãitele,
prokurátora, soudce, de facto i kata aÏ do posledního
dechu pfiesvûdãeného komunistického fanatika, bez
pochyb o správnosti svého poãínání. Va‰ si na Univerzitû
Karlovû udûlal dva doktoráty: práv (1939) a (po roce
1956) filosofie. V roce 1939 utekl do Sovûtského svazu,
dal se k dispozici Stalinovû OGPU-NKVD; Podepisoval
rozsudky (aÏ 100 mûsíãnû, nûkteré s Reicinem;
angaÏoval se v ãinnosti tzv. zvlá‰tních oddílÛ povûfien˘ch
stfiílet vlastní vojáky; v roce 1945 se vrací do Prahy, kde
jedním z jeho úkolÛ bylo zat˘kání ãs. obãanÛ a jejich
pfiedávání do sovûtské péãe Ze zhruba 500 zatãen˘ch

Po sametové revoluci v roce 2001 byl soudem za
pfiedsednictví Lubo‰e Vlasáka odsouzen k sedmiletému
Ïaláfii kvÛli jeho nejvût‰ímu podílu na justiãni vraÏdû
generála Píky. Va‰ se odvolal a díky b˘valému hlavnímu
vojenskému prokurátoru âSSR, kter˘ Va‰ovy v˘kony
vhodnû pfiekvalifikoval, aby se na nû vztahovalo
“promlãení”, odvolací soud mu vyhovûl, Nejvy‰‰í soud
to potvrdil, Va‰ vítûzoslavnû jásal a napsal knihu Moje
persekuce v právním státû. Dva Va‰ovy v˘roky:
„Nabádal jsem podfiízené, aby pouÏívali násilí. Nemohl
jsem svou nenávist krotit.“ „Na co jsem py‰n˘? Byl jsem
vÏdy na stranû lidského pokroku. Humánního,
humanistického pokroku.“ Dûkuji “blanche komarek”
za zaslání tohoto ãlánku. A dûkuji Pavlu Paleãkovi za
film, kter˘ zachycuje obludnou kapitolu ãs. historie.
Na ‰tûstí v na‰í rodné zemi neÏijí jenom Va‰ové.
Nemyslím, Ïe - pokud nejsme pfiímo nebo nepfiímo
okupováni Hitlerovou ãi Stalinovou soldateskou - jsme
tak moc hor‰í neÏ jiní. AlespoÀ se neodstfielujeme. A ve
své rodné zemi nacházíme krajany, ktefií jako by patfiili
do obrozenecké doby, lidi vûrnû a nezi‰tnû pracující na
národu roli dûdiãné. Do této skupiny velmi v˘raznû patfií
Milo‰ Bafiinka a Irena Vo‰tová a jejich luhaãoviské
nakladatelství ATELIÉR IM. Jejich struãn˘ Ïivotopis:
MILO· BA¤INKA, Ing. arch., se narodil 24. 11. 1931 ve
Slaviãínû, po vystudování tesafiinû a studiu na Stfiední
prÛmyslové ‰kole stavební v Brnû absolvoval Fakultu
architektury Vysokého ‰kolení technického v Brnû - 16
let projektoval ve státní firmû SPUO v Brnû, 16 let
vyuãoval na Stfiední prÛmyslové ‰kole stavební v Brnû
dûjiny architektury, odborné kreslení a stavitelství. Od
roku 1985 pÛsobil ve stejné aprobaci na Stfiední
prÛmyslové ‰kole stavební ve Zlínû.
Po roce 1989 spolu s manÏelkou Irenou Vo‰tovou
zaloÏili kniÏní nakladatelství  ATELIÉR IM. Ve své práci
pro nakladatelství se podílí zejména na layout v‰ech
knih, jejich grafice a zpracování. V oblasti architektonické
a stavební se realizovalo cca 60 staveb, z nichÏ
nejv˘znamnûj‰í jsou autocampingy,motely, skladové
areály. Pozornost dodnes poutají obchodní domy v
Prostûjovû a Prievidze. Vûnuje se také ãinnosti
pfiedná‰kové. ManÏelé mají spoleãnou webovou stránku
www. ATELIERim.cz <http://www. ATELIERim.cz>
IRENA VO·TOVÁ, PhDr., se narodila 11. 8 1940 ve
Zlínû, po maturitû na Obchodní akademii ve Zlínû
nastoupila do Mûstské knihovny v Ostravû, kde
vystudovala dálkovû Knihovnickou ‰kolu a zároveÀ
sloÏila státní zkou‰ku z angliãtiny. Po návratu do Zlína
pracovala krátce ve zdej‰í knihovnû, absolvovala
Pedagogick˘ institut a odtud pfie‰la na Filozofickou
fakultu UK do Prahy a studium oboru historie/ãe‰tina
ukonãila doktorátem. Poslední roãníky UK studovala
pfii zamûstnání - uãila na stfiedních ‰kolách, nejdéle na
PrÛmyslové ‰kole stavební ve Zlínû. Bezprostfiednû po
roce 1989 zaãala se sv˘m manÏelem Milo‰em Bafiinkou
vydávat knihy, jejichÏ texty, zejména turistick˘ch
prÛvodcÛ, napsala. Jsou uvedeny na www.
ATELIERim.cz <http://www. ATELIERim.cz> ManÏelé
zaloÏili nakladatelství  ATELIÉR IM v roce 1992. Roku
2000 pfiemístili sídlo nakladatelství i bydlení ze Zlína do
Luhaãovic.
A je to jejich práce vydavatelská a pfiedev‰ím vydávání
knih exilov˘ch autorÛ, pfieváÏnû kanadsk˘ch, která
inspirovala tento ãlánek. Tato ãinnost si zaslouÏí ná‰
respekt. Sami na své zaãátky vzpomínají: „Obnovené
nadûje po roce 1989 slibovaly, Ïe k jejich naplnûní se
urãitû pfiiblíÏíme. Zase jsme se jednou - po tak dlouhé
dobû - dostali do citového varu Ïivotních ideálÛ a
pfiestali litovat té dlouhé doby, v níÏ uteklo mládí,
pfiíleÏitosti i mnoho sil. Dokonce jsme vdûãni osudu za
moÏnost originálního proÏitku doby, kterou v˘chodní
Evropa a s ní i na‰e zemû pro‰ly. Obûti komunistického
zfiízení, zmafiené lidské nadûje i Ïivoty zdálo se Ïe
budou napraveny, vzpomenuty, rozebrány po v‰ech
stránkách, dozvíme se jména a osudy stateãn˘ch,
budou napraveny kfiivdy, otevfiou se archivy a budeme
moci studovat minulost, která mûla na svûdomí velké
temno i zpoÏdûní.”
Na jedné stranû Karel Va‰. Na druhé Milo‰ Bafiinka a
Irena Vo‰tová. A mezi nimi nepfieklenutelná propast.
Nûkde uprostfied jsou ti, “ktefií” (jak je Irena Vo‰tová a

Milo‰ Bafiinka popisují) ”bezpeãnû a s jistotou poznají
jen cestu vlastního prospûchu”.
“T. G. Masaryk mluvil o drobné osvûtové práci jako
základu zmûn my‰lení a postojÛ. Tak jsme se postupnû
a nenápadnû stávali praktick˘mi nositeli a vykonavateli
této my‰lenky, neboÈ na‰e ãinnost a práce k tomu
pfiímo vedly. Pfiáli jsme si v nové dobû zúroãit, kromû
znalosti a Ïivotních zku‰eností, také praktickou ãinnost,
podat svûdectví o tom, co bylo, získat svûdectví od
tûch, ktefií dobu zachytili ve sv˘ch umûleck˘ch, zejména
literárních dílech, které z fiady dÛvodÛ nemohli vydat...
Jak pestrou a jedineãnou spoleãností jsme byli
obklopeni: politick˘mi vûzni, umûlci, ktefií nesmûli
publikovat, tûmi, ktefií museli opustit zemi neboÈ jim ‰lo
o existenci a ãasto i o Ïivot. Také zde v‰ak byli mladí,
nezku‰ení, ale s odvahou a s projevy ãistého my‰lení a
síly a s pfieváÏn˘m zamûfiením na poezii, eseje a krátké
literární útvary. V této pestré spoleãnosti jsme zahájili
práci, která pfiinesla (pfii vydání cca 86 titulÛ knih,
reedicí a rÛzn˘ch jin˘ch nakladatelsk˘ch poãinÛ, napfi.
vydávání turistick˘ch prÛvodcÛ - vÏdy simultánnû
pfieloÏen˘ch do svûtov˘ch jazykÛ - pohlednic, map,
skládaãek aj.) velmi mnoho zku‰eností. Základní
zku‰enost je negativní: zcela zmizel zájem o knihu, o
ãetbu, a tím se distribuce u mnoh˘ch titulÛ stala takfika
nemoÏnou. S jistou hrdostí mÛÏeme v‰ak konstatovat,
Ïe se nám dílo podafiilo - i kdyÏ s velk˘mi tûÏkostmi -
nakonec distribuovat do správn˘ch rukou.”
V novinách, v kter˘ch tento ãlánek vyjde, mÛÏeme,
bohuÏel uvést jen struãn˘ pfiehled vydavatelské práce
ATELIÉR IM. Zaãneme autory v âR:
PrÛvodce Moravou a Slezskem; Luhaãovice zblízka a zdaleka; ¤ezníci a
uzenáfii (první ãást cyklu fiemesel); KRUTIL, Inocenc: Nev‰ední osudy
BaÈova exportéra; TRNAVSKY´, Viktor: Leopoldov ... Znamení m˘ch dnÛ
(básnické sbírky s ilustracemi Oldfii‰ky Keithové); KO≈ AK, Zdenûk: Noci
a dny - básnická sbírka; VACLAVÍK, Antonín (zakladatel ãeskoslovenské
etnografie a etnologie): Luhaãovské Zálesí - textil v lidové tvorbû - V˘roãní
obyãeje a lidové umûní; KARLÍK, Vladinír: Zlín 1930 - 1946 - Vzpomínky
(autobiografie pfiedního ãeského architekta, spolupracovníka L Corbusiera
a Franka Lloyda Wrighta); Morava a Slezsko: ã.11 (Îd’ár nad Sázavou,
Jihlava, Tfiebíã - Uherské Hradi‰tû, Zlín, Vsetín - ·umperk, Jeseník, Bruntál
- Ostrava a okres Karviná - Ores Zlín - Okres Fr˘dek-Místek - Opava,
Hluãín, Krnov, Hradec, Budi‰ov; HO¤EC, Jaromír: Dílna Holderinova
(básnická sbírka); Morava a Slezsko I. - ãást v˘chodní; Morava a Slezsko
II. - ãást západní; Morava a Slezsko - âeská republika (spojení I. a II. dílu);
HE¤MAN, Franti‰ek: Ráj i peklo - vzpomínky politického z Jáchymova
(pfiedmluva Josefa ·kvoreckého); POSPÍ·IL, Franti‰ek: E-F-pigramy
(básnická sbírka); KADLEC, Miroslav : Slaviãín - kostel a farnost sv.
Vojtûcha; VO·TOVÁ, Irena: Hvozdná; GÁLIK, Josef: Racková; MÜLLER,
Frant. P: Mariánské poutní místo v Provodovû - Provodov v minulosti - Báje
a povûsti - Luhaãovicko - Místní a pomístní jména Drahanské vrchoviny -
Krásensko; HOLÍK, Jaroslav: BfiezÛvky v promûnách vûkÛ (1406 - 2006);
Obnova venkova Zlínského kraje - Revival of the Countryside of the Zlin
District (soutûÏ Vesnice roku); VY´SMEK, Zdenûk: Hotelová tajemství;
KAFKA, Miroslav: Povûsti a povídaãky z kraje pod Komoncem;
MELICHÁREK, Milan: PÉT RAN DO âEPICE - básnická sbírka s
ilustracemi Daniely Folt˘nové.
Men‰í publikace, skládaãky, mapy a pohlednice:
Okres Vsetín; Písková, Milada - Krátk˘ Vítûzslav: Napajedla; Vo‰tová,
Irena: Podhradí; Zapletal, Bohumír P.: Zlaté knûÏské jubileum 1949 -1999
(Dfievohostice - Radkovy); kostel a církevní centrum Zlín ¨- JiÏní svahy
(Milo‰ Bafiinka); Bafiinka, Milo‰: Velehrad (v ãeské a nûmecké verzi);
Bafiinka, Milo‰: Závi‰ice, Slaviãín, okres Nov˘ Jiãín, Okres Pfierov, Okres
KromûfiíÏ...
50 druhÛ pohlednic s moravskou a slezskou tematikou...
Krajané, autofii z Kanady, USA, ·v˘carska, Nûmecka: Rollerová, Vûra:
KaÏdá ãeská Ïenská (s pfiedmluvou Josefa ·kvoreckého); âermák, Josef:
BÛh se tu zastavil (básnû) - Fragmenty ze Ïivota âechÛ a SlovákÛ v Kanadû
- Winston Churchill - It All started with Prince Rupert (2003) - It all began
with Prince Rupert (2005); Klobouk, Jifií: Windfield, Linda, ObleÏené
mûsto - MÛj Ïivot s Blondie - Rozhlasové hry I - Rozhlasové hry II - Hudba
po pÛlnoci; Klobouková, Eva: Kanada intimní; Havelka, Jaroslav: Tesknice
a zvukomalby; Svoboda, Josef - Nováãek Pavel: Rozhovory u Bakerova
jezera; Lnûniãka, Josef: Po stopách m˘ch krajanÛ - Úlomky z ÏivotÛ - DÛm
na skalách; Havlín, Milan B. (Petr Roman - pseud.): Vleãen pod ‰ibenici -
Cesty do exilu - Nadûje i pro ty, ktefií uÏ propadli beznadûji; Kalenda, Karel:
V˘kfiiky (sbírka básní: pamûÈová sbírka a kresby spoluvûzÀÛ); Kfiivánek,
Ladislav: Fotografujeme dnes na cestách i doma (pfiíruãka techniky rodinné
i vzpomínkové fotografie); Peuker, Gerhard: Intimní repete; Obnova venkova
Zlínského kraje - Revival of the Countryside of the Zlín District; Waldauf,
Jan: SOKOL - Malé dûjiny velké my‰lenky 1. díl 2007 - díl 2. 2010 - díl 3.
2010.

Dvû svûdectví o Ïivotû v na‰í rodné zemi v posledních
70 letech: svûdectví politického vraha ozdobeného
dvûma doktoráty Univerzity Karlovy i soudcovsk˘m
talárem, py‰ného na své zloãiny a h˘ãkaného osudem.
A svûdectví dvou ãestn˘ch, poctiv˘ch a talentovan˘ch
lidí, pokornû slouÏících svému Bohu a své zemi, ktefií
na‰li cestu k uprchlíkÛm, a navzdory obtíÏn˘m pomûrÛm
vytvofiili a dosud vytváfií poÏehnané dílo.

Josef âermák
***

témûfi polovina jich v gulagu nepfieÏila; vycviãil a
komandoval jednotky vybran˘ch zabijákÛ, dával pfiíkaz
k zastfielení nûmeck˘ch civilistÛ - v Postoloprtech jich
zlikvidovali víc neÏ tisíc. Zaãátkem padesát˘ch let zatkl
generála Karla Janou‰ka, velitele ãeskoslovensk˘ch
letcÛ R.A.F. v bitvû o Anglii. Janou‰ek dostal 15 let.
Generál Heliodor Píka dostal provaz... Pozdûji v roli
soudcovské vynesl 150 rozsudkÛ s mnoha ‰ibenicemi.
V dobû slánskiády byl s Reicinem zatãen (Reicin byl
povû‰en) a odsouzen na doÏivotí, ale po pûti a pÛl
letech propu‰tûn. V roce 1956, kdy jeho obûti ve
vûznicích zkomírali, byl rehabilitován, shledán
bezúhonn˘m a dostal od‰kodnûní ve v˘‰i 66 000 korun.

Prokurátor Karel Vaš



9February 21, 2013 E-mail

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

Mládí

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

Zpravodaj - nejpopulárnûj‰í noviny
ãesk˘ch obcí a mûst

Co je to vÛbec zpravodaj? Podle wikipedie si pod slovem zpravodaj mÛÏeme
pfiedstavit ãinnost ãlovûka, napfi. parlamentní, zahraniãní, televizní, rozhlasov˘
zpravodaj …ale také tiskovinu - bulletin, obãasník, specializovan˘ odborn˘

neperiodick˘ ãasopis…..napfi. právû obecní
nebo mûstsk˘. A zde jsme úplnû správnû.
Mûsta i obce vydávají zpravodaje, které
slouÏí k informovanosti obyvatel místního
regionu.
V souãasné dobû je rozvoj zpravodajÛ na
tak vysoké úrovni, Ïe by se v nich mohly
inspirovat i nûkteré profesionální vydavatelé
ãasopisÛ _
A tak jednoho dne vznikl v jedné malé obci
a je‰tû men‰í knihovnû nápad uspofiádat
soutûÏní v˘stavu zpravodajÛ regionu, kter˘m
je Rychnovsko v Královéhradeckém kraji.
SoutûÏ zpravodajÛ Rychnovska je projekt,
kter˘ propaguje nejen region okresu
Rychnov nad KnûÏnou, Orlické a Podorlicko,
ale také cel˘ Královéhradeck˘ kraj. A to
právû díky zpravodajÛm obcí a mûst, v
kter˘ch je k pfieãtení témûfi cel˘ jejich Ïivot.
Nápad pfiedstavit Rychnovsko formou
zpravodajÛ vznikl jiÏ v roce 2010 v knihovnû

U Mokfiinky v Mokrém, která je také hlavním pofiadatelem. Tato soutûÏ vzbudila dost
neãekan˘ zájem obcí i mûst. JiÏ v prvním roãníku (rok 2010) se pfiihlásilo 33 obcí a
mûst, ve druhém (rok 2011) to bylo 47 obcí a mûst.
Cílem této soutûÏe není jen vybrat nejlep‰í zpravodaj, protoÏe ne v‰ichni mají stejné
moÏnosti, tj. finanãní i personální, jej tvofiit, ale pfiedev‰ím zpravodaje pfiedstavit
vefiejnosti, protoÏe obce a mûsta vydávají zpravodaje, které stojí za to ãíst, trochu
se inspirovat, vymûnit si zku‰enosti a také se jako obce setkat.
V leto‰ním roce probíhá jiÏ tfietí roãník této zajímavé akce. Pfiihlá‰ené zpravodaje
jsou uspofiádány do souborÛ, které bûhem celé soutûÏe putují po obcích a mûstech
Rychnovského okresu. Zájem o v˘stavku je velik˘ a lidé si rádi pfieãtou, co se dûje
v obcích na druhém konci okresu.
Do soutûÏe se pravidelnû zapojuje spousta partnerÛ, jak mediálních, tak i tûch, ktefií
vûnují vûcnou cenu v podobû knihy, prezentaãních materiálÛ a dal‰ích zajímavostí.
Tfietí roãník podpofiilo víc neÏ 30 partnerÛ. K partnerÛm patfií âesk˘ rozhlas Hradec
Králové, Rychnovsk˘ deník, portál Místní kultura, Královéhradeck˘ a
Moravskoslezsk˘ kraj… a mnoho dal‰ích: spisovatelé, novináfii, cestovatelé, rÛzná
nakladatelství a dal‰í osobnosti z celé na‰í republiky. V‰em patfií podûkování za to,
Ïe podporují obce a mûsta, a tím dávají najevo, Ïe si váÏí jejich ãinnosti a nelehké
práce.
Tfietí roãník bude probíhat celou první polovinu roku 2013. SoutûÏe se mÛÏe
zúãastnit kaÏdá obec, která za‰le 3 ks ti‰tûného zpravodaje jednoho ãísla roku 2012
nebo pfiípadnû posledního vydaného ãísla v minul˘ch letech. Dále elektronickou
verzi zpravodaje, které budou vystaveny na webu Rychnovského deníku, kter˘ je
hlavním mediálním partnerem.
Kriteria soutûÏe:
1) Rozdûlení kategorií na mûsta - mûstyse a obce
2) Kategorie obcí do 1000 obyvatel
3) Kategorie obcí nad 1000 obyvatel
4) Kategorie ãetnosti vydávání zpravodajÛ - 14ti deník, tfiínedûlník, mûsíãník,
ãtvrtletník, roãní sborník - pfiípadnû dal‰í rozdûlení podle poãtu a charakteru
pfiihlá‰en˘ch zpravodajÛ
Hlavní ceny:
Cena knihovny U Mokfiinky
Cena Rychnovského deníku
Cena Státního okresního archivu Rychnov nad KnûÏnou
Cena archiváfiÛ a kronikáfiÛ sdruÏení Akron
Cena Tiskárny a vydavatelství OFTIS Ústí nad Orlicí - návrh a v˘roba 200 ks
pohledÛ obci v kategorii do 1000 obyvatel
Cena cestovatele Jifiího Máry
Cena vefiejnosti Rychnovského deníku
Cena vefiejnosti putovních v˘stav
a dal‰í ceny podle zájmu sponzorÛ (napfi. nejstar‰í zpravodaj, nejmlad‰í zpravodaj
apod….)
Speciální cena roku 2012: Nejkrásnûj‰í vánoãní zpravodaj!
Obec, která za‰le do soutûÏe vánoãní zpravodaj, bude navíc soutûÏit o tuto
speciální cenu!
SoutûÏ zpravodajÛ Rychnovska má od leto‰ního roku i své webové stránky
www.obecmokre.cz/zpravodaje2012, a tak v‰ichni, ktefií mají zájem o regionální
tématiku, mohou sledovat cel˘ její prÛbûh, ale také nav‰tívit virtuálnû jednotlivé
obce a v‰echny partnery.
Stránky soutûÏe propagují také zahraniãní noviny a ãasopisy jako jsou Satellite 1-
416 (Kanada), âechoaustralan (Austrálie) a Jednota (Chorvatsko). V ti‰tûné
podobû budou v‰echny vystaveny pfii závûreãném vyhodnocení v Mokrém.

Dagmar Honsnejmanová, Mokré, organizátorka soutûÏe
www.obecmokre.cz/zpravodaje2012

***
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Zázrakom, absolútne sme sa milovali, hovorí Dominik Tatarka
o poslednej Ïene svojho Ïivota

Po samizdate a exile vy‰li Navrávaãky aj v lete pred neÏnou revolúciou ’89 v oficiálnom literárnom periodiku ako vôbec prv˘ verejne publikovan˘ Tatarkov text v ãase
jeho di‰tancu. Potom nastala absurdná pauza vo vydávaní jeho diel.

„Ja viem, Ïe zomieram, Ïe odchádzam. MoÏno som iba
smie‰ny pastier, nepochopiteºn˘ ãlovek. Jeden tak˘ a
tak˘ ãlovek, ktor˘ nieão chcel napísaÈ, moÏno nieão aj
napísal, ale z toho nezostalo niã,“ povzdychol si Dominik
Tatarka v Navrávaãkách, svojom poslednom diele,
ktoré koncom mesiaca vydáva Artforum k autorovej
nedoÏitej storoãnici.

Existujem len pre políciu
Tá beznádej starého a chorého, zakázaného a
‰ikanovaného spisovateºa v polovici 80. rokov, v
„navrávaãkovom“ ãase, bola pochopiteºná. Od zaãiatku
normalizácie (po odsúdení invázie a neskor‰om podpise
Charty 77), ako sám trpko hovoril, uÏ neexistoval pre
ãitateºov, len pre políciu.
Na‰Èastie, m˘lil sa v citovanom v˘roku prinajmen‰om
v tom, Ïe z jeho písania nezostalo niã - Tatarkova
tvorba patrí do zlatého fondu slovenskej literatúry. Ale
smutnou pravdou zároveÀ je, Ïe hoci to bolo v‰etk˘m
jasné, aj po páde totality zostával pre ãitateºov známy
ãoraz viac svojím Ïivotn˘m príbehom neÏ knihami. Ich
vydávanie bolo dlho akoby zakliate a Navrávaãky neboli
v˘nimkou.

Posledná múza
Príbeh ich vzniku sa zaãal v roku 1984, keì ãeská
spisovateºka Eva ·tolbová, oãarená Tatarkovou knihou
Písaãky, vydanou v exilovom Indexe v Kolíne nad
R˘nom, sa rozhodla osobne spoznaÈ autora. V˘sledkom
ich rozhovorov od novembra 1985 do leta nasledujúceho
roku bolo dvadsaÈ audiokaziet, ale aj intenzívny citov˘
vzÈah. ·tolbová sa stala poslednou Ïenou Tatarkovho
Ïivota, múzou a láskou, Ïena, ktorá pri‰la s túÏbou

zvesiÈ ho z „tej ‰ibenice z roku 1968“ ako z kríÏa a
dot˘kaÈ sa ho tak dlho, aÏ oÏije.
„Pozrela si sa medzi svoje noÏiãky najprv, potom medzi
svoje prsia, povedala si: páãim sa ti? PravdaÏe sa mi
nielen páãi‰, ale objím ma, objím ma. No a ty si ma
objala. A zázrakom, neoãakávane, absolútne sme sa
milovali. Pohºadom sme sa milovali, pocitom,
filozofick˘m názorom,“ hovorí dojat˘ spisovateº.
DôvernosÈ a z nej vypl˘vajúca otvorenosÈ v kombinácii
s majstrovsk˘m jazykom umoÏnila strhujúcim spôsobom
predstaviÈ Tatarku prostredníctvom spomienok na
matku, detstvo, ‰tudentské roky, vzÈah k cirkvi, vojnu,
povstanie, budovateºské ãasy, PraÏskú jar, okupáciu a
normalizáciu, redaktorskú a literárnu ãinnosÈ.

Z dialógov sa stal monológ
V‰etk˘ch dvadsaÈ kaziet po prepísaní putovalo k
emigrantovi Vilémovi Preãanovi, ktor˘ v Nemeckej
spolkovej republike zaloÏil a viedol âeskoslovenské
dokumentaãné stredisko nezávislej literatúry. Prepísan˘
text odovzdala ·tolbová Ludvíkovi Vaculíkovi, ktorému
dal Tatarka voºnú ruku, ako s ním naloÏí.
Podºa literárneho vedca Petra Zajaca sa prípravy
vydania textu ujali Martin M. ·imeãka a Ján Lango‰,
ktorí so ·tolbovej súhlasom vypustili jej otázky a repliky,
viaceré pasáÏe úplne vyradili a v˘razne zmenili celú
kompozíciu teraz uÏ monologického textu. DvadsaÈ
exemplárov potom Tatarka autorizoval.
Navrávaãky veºmi r˘chlo vy‰li vo viacer˘ch vydaniach,
v bratislavskom samizdatovom Fragmente, vo
Vaculíkovej edícii Petlice a v roku 1988 v uÏ spomínanom
exilovom Indexe. V˘nimoãnou udalosÈou,

predznamenávajúcou rútiaci sa reÏim v âesko-
slovensku, bolo uverejnenie prvej ãasti Navrávaãiek v
oficiálnom periodiku Slovenské pohºady v lete 1989, ão
bol vôbec prv˘ verejne publikovan˘ Tatarkov text e‰te
v ãase jeho trvajúceho di‰tancu. Druhá ãasÈ knihy
potom vy‰la v tom istom mesaãníku uÏ v nov˘ch
pomeroch v marci 1990.
„Na‰e vydanie Navrávaãiek sa opiera práve o verziu v
Slovensk˘ch pohºadoch,“ hovorí ‰éf Artfora Vladimír
Michal. „Pravda, v‰etky predchádzajúce samizdatové
a exilové vydania sa lí‰ili len nepatrne, drobn˘mi detailmi
gramatického rázu.“

Hºadá  sa rukopis knihy Sám proti noci
Formát aj vizuál knihy nadväzuje na trojicu Tatarkov˘ch
diel Prútené kreslá, Démon súhlasu a Panna zázraãnica,
ktoré vy‰li v Artfore v roku 2009 a znamenali prelom v
splácaní dlhu voãi vydávaniu diel najv˘znamnej‰ieho
slovenského disidentského spisovateºa.
Na kniÏnom trhu sa v‰ak v roku 2000 objavila kniha z
Literárneho informaãného centra nazvaná Navrávaãky
s Dominikom Tatarkom. Ide o nov˘ prepis pôvodn˘ch
nahrávok, ktor˘ je dialogick˘m záznamom rozhovorov,
k˘m teraj‰ie vydanie v Artfore predstavuje autorsk˘
text Dominika Tatarku. Ako uvádza Peter Zajac, tento
fakt ani jeden z oboch textov nediskredituje, len
poukazuje na ich rozdielne autorstvo, textovú podobu
a funkciu.
Artforum, ktoré chce Navrávaãky oficiálne uviesÈ 28.
februára má ambíciu vydaÈ aj ìal‰iu Tatarkovu knihu
Sám proti noci.
„Zmluva s majiteºmi autorsk˘ch práv je podpísaná,
ch˘ba nám v‰ak originál. Pátrame a uvidíme, za pokus
to rozhodne stojí,“ hovorí Vladimír Michal.

 Alexander Balogh - SME 14. 2. 2013
***

Olympiáda v Tatrách je
ekonomická samovraÏda,

varuje ekonóm
Zorganizovanie Zimn˘ch olympijsk˘ch hier na Slo-
vensku je riziko z ekonomického, ako aj environ-
mentálneho hºadiska.
Vo ‰tvrtok na to upozornili viacerí úãastníci verejnej

diskusie, ktorú organizoval na pôde Národnej rady
poslanec parlamentného v˘boru pre Ïivotné prostredie
Mikulá‰ Huba (OªaNO).
“Ak by sa mali zjazdové disciplíny konaÈ ako súãasÈ

spoloãn˘ch ZOH na Slovensku, tak sa musia nutne
uskutoãniÈ na území národn˘ch parkov, ão by bola
bezprecedentná aktivita v rámci Európy. VyÏadovalo
by to drastické opatrenia, buì vo forme zmäkãenia
zákona, alebo nebodaj vyÀatia t˘chto území spod
jurisdikcie národn˘ch parkov,” poukázal Huba.
V prípade, Ïe by otázka zorganizovania do‰la do

pokroãilej‰ieho ‰tádia, by podºa neho navy‰e bolo
potrebné zváÏiÈ referendum o tejto otázke, ako sa to
chystajú urobiÈ napríklad v Nórsku.
Richard ëurana z INESS hovorí o ZOH ako o

ekonomickej samovraÏde. Argumentuje pritom ãíslami,
ktoré vykázali predchádzajúci usporiadatelia.
Len za posledn˘ch 50 rokov sa plánovan˘ rozpoãet na

ZOH v priemere vÏdy predraÏil o 324 percent.
Pri predpokladan˘ch v˘davkoch Slovenska na úrovni

zhruba 300 miliónov eur, by tak ‰tát nakoniec mohol pri
tomto trende zaplatiÈ za olympiádu asi miliardu eur.
Otázna je podºa ekonóma aj predstava o prilákaní

turistov a návratnosti vloÏen˘ch finanãn˘ch
prostriedkov. Pripomína, Ïe pri majstrovstvách sveta v
hokeji na Slovensku tvorili zisky Bratislavy z turnaja
zhruba 10,7 milióna eur, priãom len na rekon‰trukciu
zimného ‰tadióna i‰lo z rozpoãtu asi 96 miliónov eur.
“Olympijské hry sú len krátkodob˘m posilnením pocitu

národnej hrdosti, ktor˘ si môÏu dovoliÈ len veºmi bohaté
alebo nezodpovedné krajiny,” podotkol ëurana.

sme-tasr
***
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Philadelphia rozstfiílela Toronto, ale nakonec prohrála
a Voráãek tentokrát vy‰el naprázdno

Toronto-Philadelphia 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
JiÏ v 38. vtefiinû dopravil Wayne Simmonds puk za záda brankáfie Reimera, ale bylo
to na dlouhou dobu v‰e, co se LetcÛm v Torontu podafiilo. Od toho okamÏiku byla
torontská branka jako zakletá, aÈ v ní chytal James Reimer nebo Ben Scrivens, kter˘
ho v 36. minutû vystfiídal. Osudnou pro Philadelphii byla 23. minuta, kdy Maple Leafs

bûhem necelé pÛl minuty vstfielili dvû
branky. Narozdíl od torontsk˘ch brankáfiÛ
philadelphsk˘ Bryzgalov, kter˘ chytal ve
v‰ech pfiedchozích zápasech své muÏstvo
nepodrÏel a po ãtvrté brance ho nahradil
Brian Boucher, kter˘ v‰ak hned v úvodu
závûreãné tfietiny inkasoval z hole van
Riemsdyka pátou branku. Teprve 32 vtefiin
pfied koncem McGinn pfiekonal jinak
skvûlého torontského Scriverse.
Autora vedoucí branky Philadelphie

Wayne Simondse jsme se zeptali na jeho
ãeskou zku‰enost. „Velmi se mi tam líbilo,
pfiestoÏe jsem tam byl pouze krátkou dobu.
Mûli jsme dobré hráãe v muÏstvu.
Obzvlá‰tû se mi líbilo v Praze, která je
krásná, kdykoliv jsem mûl trochu volna, jel
jsem tam, i tfieba z Nûmecka. Je to moje

nejoblíbenûj‰í evropské mûsto. Rád se tam opût vrátím. UÏ jenom kvÛli tomu, Ïe je tam
fiada pfiátel; Jakub Voráãek a Jágr, s kter˘m jsem vloni hrál. S Jakubem  bydlím pfii
zájezdech na pokoji, ãastokrát probíráme mÛj ãesk˘ pobyt.“
Jakub Voráãek nebyl spokojen s v˘sledkem 2:5. Podle nûj to nebylo to, co si Flyers

pfiedstavovali. Podle nûj byla Philadelphia lep‰í t˘m, ale ‰estiminutov˘ v˘padek v
druhé tfietinû znamenal trojgólové manko.
ABE: Pokládáte za nejlep‰í zápas v leto‰ní sezónû utkání 9. února proti

Carolinû, kdy jste vstfielil branku a zaznamenal jednu asistenci?
JV: To nebyl nejlep‰í zápas, byl to v‰ak jeden z tûch lep‰ích. Posledních pût ‰est

zápasÛ se cítím dobfie stejnû jako vloni. Nûkdy to tam padne, dnes to nevy‰lo, pfiestoÏe
jsem mûl nûkolik stfiel na branku.
Ivana Paulová - idnes: Jak moc chybí t˘mu Jaromír Jágr?
JV: Samozfiejmû, Ïe chybí. Stále má pfiehled, je to v˘born˘ hráã. Teì mu bude za pár

dnÛ jednaãtyfiicet let, stále boduje, odehraje si svoje. Navíc v kabinû je vÏdy pozitivní,
snaÏí se vyburcovat muÏstvo, má respekt u spoluhráãÛ.
ABE: Kromû toho, Ïe ode‰el Jaromír Jágr, jaké zmûny prodûlalo muÏstvo

bûhem léta a v˘luky?
JV: Ode‰lo pár opor, ale stále máme kvalitní t˘m kter˘ by mûl udûlat play-off. Claude

Giroux má teì kapitánské Céãko, coÏ ho ale vÛbec nezmûnilo, nevím jestli mÛÏe jako
osobnost nahradit Jardu Jágra, ale je to jedna z vÛdãích postav. S Jardou jsme byli
kamarádi, na‰li jsme si k sobû cestu. Ví vÏdy, co dûlá a jestliÏe se rozhodl pro Dallas,
tak se rozhodl vûdomû a je tam urãitû spokojen˘. Jinak je zde je‰tû Slovák Andrej
Meszaro‰, kter˘ je sice zranûn˘, takÏe se necítím zde sám. Jistû bych byl rád, kdyby
tu byl je‰tû nûjak˘ âech, ale nevadí mi to.
ABE: Jak˘ byl podzim doma?
JV: Podzim byl dlouh˘, máma vafiila celou dobu, takÏe jsem nabral nûjaké to kilo. Pak

se to tûÏko shazovalo.
IP: Jak si rozumíte s Waynem Simondsem, kter˘ byl v âechách bûhem v˘luky?
JV: I kdyÏ na to nevypadáme, jsme stejné typy. V‰ude chodíme pozdû. Hroznû se mu

líbila Praha, párkrát jsme se tam vidûli.
Pak jiÏ musel Jakub Voráãek do autobusu, aby nebyl opût pozdû a tak jsme mu popfiáli

‰Èastnou cestu.
Ale‰ Bfiezina

***

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
***

Evropská liga
Senzace prvotfiídního

kalibru!
SSC Neapol-Viktoria PlzeÀ 0:3
Západoãe‰i v úvodním utkání 1. kola
vyfiazovací fáze Evropské ligy vyhráli ve
ãtvrtek veãer v Neapoli a mají luxusní
pozici pro odvetu, která se hraje pfií‰tí
ãtvrtek v Plzni. Západoãe‰i pfiedvedli v
Itálii disciplinovan˘ v˘kon, kter˘
vy‰perkovali tfiemi poveden˘mi v˘pady.
Neapol nastoupila bez Ham‰íka,
Campagnara a Cannavara, ktefií obyãejnû
v základní sestavû italského celku figurují.
Borci klubu sídlícího pod Vesuvem jsou
v‰ak aktuálnû druzí v domácí soutûÏi a
nahánûjí vedoucí Juventus, proto se
trenér Mazzarri rozhodl nûkteré borce
‰etfiit.
PlzeÀsk˘ kouã Vrba naopak dva otazníky
v sestavû vyfie‰il podle oãekávání. Na
levou stranu zálohy poslal k ostrému
debutu v dresu ZápadoãechÛ Kovafiíka,
kter˘ pfii‰el v zimû z Jablonce, na hrotu
dostal pfied Teclem vykoupen˘m za
dvacet miliónÛ z Jihlavy zku‰en˘ Bako‰.
Jak ubíhal ãas, Západoãe‰i odhodili
ostych a testovali pfiipravenost domácí
obrany. Zejména akce po pravé stranû

taÏené Daridou a Rajtoralem opakovanû
naãapali defenzivu ItalÛ v nedbalkách,
ke gólové situaci v‰ak snaha obou borcÛ
nevedla.
·edesátitisícové tribuny zaplnûné ani ne
ze ãtvrtiny v‰ak brzy onûmûly. Bako‰ se
sice po centru Limberského z levé strany
natahoval marnû, jenÏe balón se odrazil
k nekrytému Daridovi, kter˘ si míã
zpracoval, posunul do pokutového území
a pálil nechytatelnû k tyãi - 0:1!
Nástup do druhé pÛle mûla Neapol s
ãerstv˘m Ham‰íkem strhující. PlzeÀská
obrana ãelila jednomu v˘padu za druh˘m,
nejvût‰í ‰anci pro Cavaniho pfiipravil
paradoxnû chybnou rozehrávkou
Horváth, ale borec z Uruguaye pálil tûsnû
vedle. Vzápûtí se Ham‰ík prokliãkoval
pfies ãtyfii borce, ale Kozáãik jej vychytal.
Za pár vtefiin pak tygfiím skokem k tyãi
vy‰krábl dûlovku DÏemailiho z
pûtadvaceti metrÛ.
Západoãe‰i se prakticky jen bránili,
nicménû kaÏdou pfiíleÏitost k brejku se
snaÏili vyuÏít. KdyÏ pak v 80. minutû
nechali domácí borci volného Rajtorala,
pfiedvedl plzeÀsk˘ záloÏník luxusní stfielu
z otoãky ke vzdálenûj‰í tyãi a De Sanctis
lovil míã podruhé ze sítû. Neapol nebyla
schopná reagovat. KdyÏ pak v
pfiedposlední minutû na hranici ofsajdové
pasti prostrãil stfiídající Fillo míã k Teclovi,
byla plzeÀská paráda dokonána.

Sport.cz/právo-Radek Malina
***

Sparta-Chelsea 0:1
Fotbalisté Sparty v prvním utkání o postup
do osmifinále Evropské ligy podlehli
Chelsea 0:1. Doma tedy v pohárech
prohráli poprvé po jedenácti zápasech v
fiadû. ZároveÀ dál platí, Ïe anglickému
soupefii dali na Letné gól naposledy pfied
tfiiceti lety... Proti loÀskému vítûzi Ligy
mistrÛ v‰ak Sparta sehrála otevfienou
partii a mûla i ‰ance. Odveta se hraje za
t˘den v Lond˘nû.
Po dobrém v˘konu v první pÛli byl ve
druhé ãásti zápasu uÏ v˘kon Sparty
mnohem více upachtûn˘, vzruchu na hfii‰ti
ubylo. Zmûnit to chtûl stfiídající Kweuke,
ale neuspûl. Zato Chelsea vy‰lo stfiídání
dokonale. Místo Maty pfii‰el v 82. minutû
na hfii‰tû mlad˘ brazilsk˘ reprezentant
Oscar a snad po deseti sekundách na
trávníku stfielou k tyãi vstfielil vítûzn˘ gól.

Pavel Dosadil, Zdenûk Pavlis -
sport.cz

***

Pfiátelská kopaná
Turecko - âeská republika 0:2 (0:2)

V Manise se do sestavy poprvé od ãervnového
mistrovství Evropy vrátil uzdraven˘ kapitán Rosick˘,
o góly se po nahrávkách plzeÀského Daridy postarali
sparÈané Krejãí a Lafata. Skvûl˘mi zákroky t˘m
podrÏel brankáfi La‰tÛvka. Národní t˘m porazil Turky
poprvé po deseti letech a oplatil jim pfied 12000
diváky dvû poslední poráÏky. Sestava âR: La‰tÛvka
- Gebre Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersk˘ - Pla‰il,
Darida (88. Such˘) - Vydra (56. Doãkal), Rosick˘
(73. Ordo‰), Krejãí (63. Jiráãek) - Lafata (63. Tecl).
Trenér Bílek.

***

Belgie-Slovensko 2:1 (1:0)
Belgiãané se ujali vedení 1:0 v 10. minutû brankou
Hazarda z penalty. Slovensko ve druhém poloãase
bylo rozhodnû mnohem aktivnûj‰í neÏ tomu bylo v
pÛli první a v˘sledkem bylo i vyrovnání, které zafiídil
v 87. minutû Richard Lásik. Belgiãané se v‰ak
nevzdali a o tfii minuty pozdûji se zásluhou Mertense
dostali podruhé do vedení a na to uÏ Slovensko
odpovûì nena‰lo. Slovensko nastoupilo v této
sestavû: Kuciak - ·vento, ·krtel, Huboãan, ëurica
- Sapara, Kucka - Ham‰ík, Pecovsk˘, Stoch -
Vittek.

***
âeská extraliga

46. kolo: Vítkovice-Slavia 1:5, Chomutov-Zlín 3:1,
Kladno-Budûjovice 3:1, Liberec-Tfiinec 5:4 pp,
Sparta-PlzeÀ 2:4, Brno-Litvínov 3:4 sn, Pardubice-
Karlovy Vary 4:1.
47. kolo: Brno-PlzeÀ 3:2 sn, Karlovy Vary-Vítkovice
8:3. Zlín-Sparta 2:1 pp, Litvínov-Pardubice 3:2 sn,
Budûjovice-Chomutov 2:0, Tfiinec-Kladno 7:2.
Tabulka: 1. PlzeÀ 47/87, 2. Zlín 47/83, 3. Slavia 46/
81, 4. Tfiinec 46/80, 5. Sparta 47/79, 6. Litvínov 47/
75, 7. Kladno 47/71, 8. Budûjovice 47/69, 9. Brno
47/67, 10. Vítkovice 48/66, 11. Pardubice 47/63,
12. Karlovy Vary 47/60, 13. Liberec 46/52, 14.
Chomutov 47/51.

***

Slovenská extraliga
46. kolo: Îilina-Ban. Bystrica 3:4 sn,, Trenãín-Nitra
1:3, Pie‰Èany-Martin. 1:4, Poprad-Skalica 1:4,
Zvolen-Ko‰ice 3:2.
47. kolo: Zvolen-Îilina 3:4 pp, Ko‰ice-Poprad 5:2,
Skalica-Pie‰Èany 5:3, MHC Mountfield-Trenãín 1:5,
Nitra-Ban. Bystrica 4:1.
Tabulka po 49. kole: 1. Zvolen 102, 2. Ko‰ice 93, 3.
Nitra 92, 4. Pie‰Èany 83, 5. Skalica 79, 6. Trenãín
78, 7. Ban. Bystrica 68, 8. Poprad 65, 9. Îilina 53,
10. Martin 46.

***
KHL: 13. 2.: Lev Praha vyhrál v Rize 3:1 a Slovan
zvítûzil v Moskvû nad Spartakem 3:2 v prodlouÏení.
Po 50. zápasech je Slovan v Bobrovovû divizi s 76
body tfietí, zatímco Lev na ãtvrtém místû má o ãtyfii
body ménû. Obû muÏstva mají nadûji na play-offs.

***
·védské hry: ·védsko-âesko 0:2, Finsko-âesko
3:0 a Rusko-âesko 1:2.

***

Jakub Voráček
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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
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416/443-0300 - direct 416/443-9268
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Story

Povídka:Impulsy
Chtûl poznat pravdu. Pochopit, proã se kdysi dávno slunce stoãilo do ohnivého
kotouãe a proã odvrhlo pár smítek, která zaãala krouÏit kolem jeho stfiedu. Chtûl
zjistit ten okamÏik, aby od tohoto okamÏiku zaãal sledovat prapodivnou sílu. Sílu
Ïivota bojující proti síle smrti a rozpadu. Byl pfiesvûdãen, Ïe v‰echny zmûny
probíhají v jediném okamÏiku. Pfiijde impuls, kter˘ nûãím pohne, a my sledujeme
jen jeho dozvuky. A pak je doba ãekání a rozpadu. A v‰e, co se podafií zachránit a
vyrvat z rozpadu, zÛstává nemûnné aÏ do okamÏiku dal‰ího impulsu. A tímto nov˘m
impulsem dochází k vykoupení. To, co zápasilo o svou existenci, má právo na
odpoãinek. A tak vznikl Ïivot, kter˘ bojoval o právo na svou existenci. Objevili se
láãkovci, plazi, ptáci, a ti v‰ichni museli bojovat o svoji existenci. Pak se objevil po
jednom takovém impulsu i ãlovûk, a i on musel bojovat o svou existenci. A musel
bojovat dlouho, protoÏe impuls, to je událost, která se nedûje kaÏd˘ den. Je k ní
zapotfiebí síly, na kterou se musí ãekat. Sedûl ve svém pokoji a nevyãítal Bohu, Ïe
teì odpoãívá. Nevyãítal mu, Ïe sbírá sílu pro to, co pfiijde. Vûdûl, Ïe se BÛh zjevil
MojÏí‰ovi a pak mlãel. A Izrael bojoval zase o svou existenci. A tehdy, kdyÏ uÏ byl
u konce sil, pfii‰el dal‰í impuls. Po kterém uÏ se nedá vybojovat nic se zbraní v ruce.
A tak na bedra vyvolen˘ch byla vloÏena tíha tajemství, které si pfiedávají generace
z pokolení na pokolení. A BÛh opût mlãí a sbírá sílu.
Podíval se na hodinky. PÛl druhé v noci. Vzal telefonní seznam a vyhledal ãíslo.
„Nezavû‰ujte, jste v pofiadí.“ Najednou mu to pfii‰lo k smíchu, je ve frontû na
tajemství. Co mu tam povûdí? Sleãna fiekne: „Ano, znám tajemství, od vãerej‰ího
veãera jste sto ãtrnáct˘. Pfií‰tí mûsíc ho oznámíme ve sportovní hale, pfiijìte!“
Koneãnû zvedla sluchátko. VáÏn˘m hlasem zopakovala ãíslo, které pfied tím
vytoãil. Zeptal se jí, jestli náhodou nezná tajemství. ¤ekla mu, aby si nedûlal blázny.
Chtûl jí vysvûtlit svou teorii o impulsech, slunci, láãkovcích a MojÏí‰ovi. Zavûsila.
Uvûdomil si, Ïe vlastnû tohle nikoho nezajímá. Nikoho nezajímá ani tajemství.
Zvedl opût sluchátko. Z druhého konce se ozval hlas podobn˘ prvému. „Buzení!“
Odpovûdûl: „6.15. “ NeÏ zazvonil opût telefon, rozestlal si postel a pomyslel si:
„Zítra na mû ãeká dal‰í den ãekání na impuls, ale aby mûl smysl, musím poznat
tajemství.“ Netu‰il, Ïe to byla první modlitba v jeho Ïivotû.

Ale‰ Bfiezina
Z knihy: ¤etûz bláznÛ, kterou mÛÏete dostat u nás v redakci.

***


