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Nočním trajektem z řeckého ostrova Ikaria
V pátek 4. září okolo 21. hodiny jsme se (má žena a já) nalodili na 
pravidelnou lodní linku Hellenic Seaways v Ayios Kyrikos na ostrově 
Ikaria. Celonoční plavba nás bez zastavení přiveze do přístavu 
Piraeus. Ostrov Ikaria (malebné místo stále ještě nedotčené volnou 
rukou turistického trhu) leží západně od ostrova Samos. Odtud 
trajekt Hellenic Seaways vyjíždí. Jak se dalo předpokládat, kromě 
turistů a místních Řeků, převážnou část cestujících tvořily stovky 
hlavně syrských migrantů. Byli všude, na horní palubě, ale i o patro 
níže v pohodlných sedadlech: chodili, leželi, spali, seděli, kupovali 
kávu a jiné občerstvení. Nedalo mi to a tak jsem i já chodil mezi 
nimi, díval se a pozoroval tuto hlavně mladou mozaiku uprchlíků 
z válečných míst, které evropské (a celosvětové) imaginaci nahání 
hrůzu: toto jsou tedy lidé, kteří nám chtějí narušit naše české státní 
hranice, zneklidnit poctivou práci a snahu našich pracujících, 
odčerpávat sociální dávky poctivě nepracujících, zahalit naše děvčata 
do nikábů, či je jinak nutit zakrývat své sexy slovanské křivky a 
místo Kaplického knihovny, v jungovském stínu naší české hradní 
státnosti, postavit mešitu, která bude hlasem digitálního muezína 
pětkrát denně svolávat své pravověrné k modlitbě a ke zpěvu chorálu 
sv. Ali-Václave, vévodo české země…
Musel jsem však hned tyto vtíravé a nekorektní myšlenky potlačit 
při pohledu na mladé maminky, které unaveně a tiše kolébaly své 
neklidné potomky. Viděl jsem jednu mladou maminku na horní 
palubě, jak na ní sedí otočená k železnému zábradlí s pohledem na 
moře a v polostínu a cudnosti kojí svého chlapečka. Po chvíli si s 
ním lehla na tvrdou zem a dítě schoulené v bezpečí jejího těla usnulo 
a snilo svůj evropský sen. V jakém jazyku se probudí?
Zastavil jsem se u staršího muže z Aleppa unaveně sedícího u kulatého 
stolu se svou rodinou a ten mi s mírným úsměvem říkal, že jedou 
za příbuznými do Amsterodamu. Hovořil tiše a plaše, ale jeho oči 

Okolo půl páté ranní trajekt přistál v Piraeu. Jestli má však někdo představu, že na migranty 
někdo z řeckých autorit čeká, aby jim usnadnil byť i základní orientaci kam, kde a proč, 
tak se velmi mýlí. Nikde nikdo, jen ranní tma. Stovky uprchlíků vystupovaly a v malých 
skupinkách odcházely do tmy slavného přístavu. Trajekt však navíc přistál u nákladního 
přístavu, což komplikovalo orientaci všech cestujících. Odcházeli jsme společně s migranty, 
kteří se občas na nás obraceli s prosbou o správný směr k aténskému metru, resp. vlakovému 
nádraží. Obcházeli jsme nákladní přístav k cíli, resp. k začátku jejich řeckého putování. 
Většina z nich asi mířila do Atén, ale jedna velká skupina s námi čekala na nádraží, až se 
otevře pokladna. Bylo ještě velmi brzy a tak tam trpělivě čekali v dlouhé řadě. Když se 
konečně dočkali, s úlevou si ukazovali zakoupené jízdenky pravděpodobně severním směrem 
k makedonským hranicím. Na nástupišti postávali, děti ležely a spaly na zemi, vedle nich 
maminky. První vlak odjížděl až v 6.35, bylo ještě brzké sobotní ráno. Dal jsem se opět s 
některými anglicky mluvícími mladými migranty do řeči a ptal se opět proč, kam a jak: 
Německo. Ale první Makedonie. Srbsko. Budapešť. A Německo. A odkud jste vy, zeptala 
se mě jedna mladá zcela civilně oblečená syrská dívka. Z Prahy, Česká republika. Nikdo z 
kolemstojících se nezdál vědět, o jaké městě či zemi hovořím. Odkud? Česká republika. To 
je hned vedle Německa, upřesnil jsem. Úsměv. To jméno snad nikdy neslyšeli. To už jsem 
se smál s nimi. Požádal jsem je, jestli bych se s nimi mohl vyfotit. Jedna dívka odmítla, 
ale ostatní souhlasili.
Ano, mnoho se píše (píše se, že velká většina české populace) si nepřeje u nás migranty. 
Ozývají se hlasy, píší se petice a výzvy proti uprchlíkům, proti imigraci. Ale, blízcí i vzdálení, 
ono to tak vůbec není. Je to naopak. Zcela naopak! Oni k nám vůbec nechtějí! A jestli se u 
nás objeví, tak pouze náhodou, špatnou orientací, omylem. K nám nechtějí. Ani narušovat 
naše hranice a státnost. Oni neví, že jsme, kde jsme a kdo jsme. Neví ani, proč jsme. O 
to víc bychom to měli vědět my. Pozvedněme své lidské a české sebevědomí a popřejme 
těmto cestovatelům příznivý vítr a klidnou plavbu. A pokud by se snad některý či některá 
z nich zatoužil či zatoužila učit se svatováclavský chorál v žižkovském či ostravském 
akcentu, s brněnským hantecem či strakonickými dudy, buďme velkorysí a trpěliví v učení 
a vysvětlování tajů českých souhlásek a samohlásek. Nebojte se. Bon Voyage.

Pro Satellite
Karel Foustka, 

7. září, 2015, Korinthos, Řecko
***

byly výmluvné nadějnou radostí a pocitem bezpečí noční plavby. Avšak většina z těch, 
se kterými jsem se zastavil a promluvil několik krátkých vět, říkali, že míří do Německa. 
Proč? Protože je nejlepší, protože nám nabízí pomoc, protože chceme. Rozdal jsem pár 
drobností: láhev vody, ovoce, chleba mladé mamince se třemi dětmi spícími na podlaze 
a plechovku Amstelu pro jejího muže. Většina z těch, které jsem viděl na palubách, byli 
mladí muži, méně již mladých dívek či mladých maminek s dětmi, velmi málo starších 
ročníků. Většina byla slušně oblečených, některé dívky měly hlavy zahalené šátkem, nikde 
žádný nikáb, občas žena v burce. Většina migrantů byla ze Sýrie a okolních zemí, celá řada 
i z Afriky. Pozoroval jsem staršího muže opřeného o kovové zábradlí s pohledem do tmy 
noci: pomalu kouřil svou cigaretu a jeho tichý pohled byl výmluvným mementem úlevy, 
bezpečí, naděje, ale i životní zkušenosti, že ne každý z uprchlíků ve svém snu a očekávání 
uspěje, ne každá vystuduje Oxford, ne každý vybuduje úspěšný podnik, ne každý se stane 
presidentem mocné země. Stál u zábradlí a kouřil.

Skupina syrských migrantů s Karlem Foustkou (stojící vzadu)
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Financial
Kursovní lístek

100 Kč 5,54 CDN 
1 CDN $ 18,06 Kč
1 EURO 1,50 CDN $
1 CND $ 0,67 EURO
1 US $ 1,32 CDN $
1 CND $ 0,76 US $

Universal Currency Converter - 13. 9. 2015

1 CDN $ 18,13 Kč
1 EURO 27,02 Kč
1 US $ 23,95 Kč
ČSOB -  13. 9. 2015

Toto číslo jsme dali 
do tiskárny 

18. 9. 2015 v 16:00
Příští číslo vyjde: 

15. 10. 2015
Uzávěrka: 10. 10. 2015

Knihovna na Masaryktownu
Středa: 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

Torontská odbočka ČSSK
Telefon: (416) 762-6846

Informační a imigrační středisko ČSSK
Porady a ověřování dokladů po předchozím zavolání

Poštovní 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: Ústředí: ustredi@cssk.ca
Torontská odbočka ČSSK: Toronto@cssk.ca

Webová adresa ČSSK: www.cssk.ca

Česká televize 
Nová vize 

vysílá  v Ontariu vždy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úterý  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 
(V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 520)

E-mail: novavize.ca@gmail.com
Adresa: 7-Auburn Ave. # 1, Toronto ON, M6H 2L6

Satellite 1-416
 jsou nezávislé noviny reflektující různé názory, které se nemusejí vždy 

shodovat s názory redaktora těchto novin. Jsme přesvědčeni, že výměna 
myšlenek a názorů slouží vzájemnému pochopení a porozumění. Zásadně 
však neuvěřejňujeme články s rasistickým zaměřením, nepřátelské jiným 

národnostem nebo náboženstvím a podporující násilí.
Našim úkolem není říkat čtenáři, co si má myslet, ale předat mu informace, 

z kterých si může udělat svůj vlastní názor. 
Přebírání původních článků a informací je možné, pokud se nezmění 

charakter článku a pokud nebude porušena rovnováha, která se diskusí 
sleduje. 

Všechny články v našich novinách musí být podepsané a autor zodpovídá 
za správnost údajů v nich uvedených.

We acknowledge the financial support 
of the Government  of Canada through Canada Periodical Fund

 of the Department of the Canadian Heritage.

Klub seniorů při Osadě svatého Václava
496 Gladstone Ave., Toronto

se schází (kromě měsíců července a srpna) 
každou první a třetí středu v měsíci ve 13 hodin, 

před tím jsou od 12 hodin bohoslužby.

Jak vyjdeme 
v roce 2015

# 9 - 17. 9. 2015
# 10 - 15. 10. 2015
# 11 - 12. 11. 2015
# 12 - 10. 12. 2015

***

… a v roce 2016
# 1 - 14. 1. 2016
# 2 - 11. 2. 2016
# 3 - 10. 3 2016
# 4 - 7. 4. 2016
# 5 - 5. 5. 2016
# 6 - 2. 6. 2016

***

ČESKÉ A 
SLOVENSKÉ
BOHOSLUŽBY
V TORONTĚ 

Římsko-katolický kostel sv. Václava  (R.C. 
Church of St. Wenceslaus), 496 Gladstone 
Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca.  Bohoslužby: neděle 
v 10:30, pátek 19:00. Duchovní správci: Tomáš 
Kaňa a Libor Švorčík. Tel.: 416/532-5272, fax: 
(416) 516-5311.

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

S l o v e n s k ý  e v a n j e l i c k ý  k o s t o l 
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, 
Bohoslužby: nedel’a: 10:45.

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

Luteránsky kostol sv. Lukáša, (Lutheran 
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.  
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Dušan Tóth.  
Nejbližší bohoslužby: 13. 9., 11. 10. a 8. 11. 
ve 13 hodin.

Československý baptistický sbor 
KITCHENER-WATERLOO:German Gospel 
Church, 223 Union St.E.
Informace o bohoslužbách: 289/242-0635.

Moravští bratří (Moravian Brothers Church); 
Bohoslužby pouze anglicky-neděle 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. bohoslužby  mimo Toronto
Burlington: St. John Baptist
2016 Blairholme Ave., Burlington, ON.  -  
Bohoslužby každou druhou neděli v měsíci v 
15:00  hodin. Duch. správce: Jiří Macenauer. 
Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,
192  Frontenac Street. Nejbližší bohoslužby: 
26. 9. 2015 v 11 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiče: (Lyndale 
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. Nejbližší 
bohoslužby: 26. 9.  2015 v 17 hodin
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272 
Sherbrooke Street. Nejbližší bohoslužby: 
27. 9. 2015 v 11 hodin.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish, 
4156  Maple Grove Rd. 

Toronto

Naše internetové 
stránky

Satellite 1-416
Výběr z článků v našich novinách. 
Aktuální vždy v den vyjití novin.

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

***
Toto číslo v PDF

www.9.satellite1-416.com
www.9.zpravy.ca
www.9.spravy.ca

***
Kalendář

Co se připravuje 
v krajanské komunitě v Kanadě
kalendar.satellite1-416.com

kalendar.zpravy.ca
kalendar.spravy.ca

***
Nové divadlo

O jednotlivých představeních 
Nového divadla v Torontu

divadlo.zpravy.ca
***

NHL
Zpravodajství z NHL

nhl.zpravy.ca
Zvukové zpravodajství z NHL

hokej.zpravy.ca
***

Sokol děti
Každou sobotu 16:30 – 18:30

601 Magnetic Dr., Unit 21,North York,  
ivancurilla@gmail.com

***
Sokol dospělí

Každou středu: 20:00 – 22:00
G.Harvey C.I., 1700 Keele St., Toronto, 

  hermaneks@yahoo.ca
*** 

Sokol volejbal
Každé pondělí: 20:00 - 22:00, 1700 Keele St., Toronto, 

hermaneks@yahoo.ca 
***
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Czech & Slovak Institutions

České velvyslanectví
Czech Embassy

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1

Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773 

Fax: (613) 748-0699

Honorary consulate 
of the Czech Republic

Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
Suite 303 - 6707 Elbow Dr. SW.
Calgary, AB T2V 0E5
Tel.: (403) 269-4924, Fax: (403) 259-4533
E-mail: calgary@honorary.mzv.cz

Český 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

Úřední hod.: pondělí až pátek 09.00 - 12.00

Montreal, Quebec
Honorary Consul: 
JUDr. Hynek Žikovský
2020 University, Suite 1920. 
Montreal, QC
Tel.:  (514) 316-4383 
E-mail:montreal@honorary.mzv.cz

Honorary consulates 
of the Slovak Republic 

Calgary, AB: 
424 Varsity Estates Place NW
Calgary, AB T3B 3B9
Tel.: (587) 333-6831, 
Fax: (206) 424-0205.
E-mail: richard@wolfli.com
Mr. Richard Wolfli, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, QC 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

22.4. (pá) 20:00

23. 4. (so) 16:00 a 20:00

24.4. (ne) 16:

Kalendář
www.kalendar.zpravy.ca

19.9. (so) 19:00
Svatováclavské vinobraní 
Osada kostela sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
*** 

25. 9 (pá) 19:30
Vranovčan – Východná Slovak Dancers

Černobílý svět
Rose Theatre 

1 Theatre Lane, Brampton
Info: 905/272-3654, 905/266-5358, 

647/284-9433, 905/874-2800
*** 

27. 9. (ne) 10:45
Svatováclavské posvícení

Slavnostní oběd 
496 Gladstone Ave., Toronto

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

Kripa Nageshwar -soprano
William Shookhoff -piano

Nokturna v městě
Kostel sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
*** 

6. 11. (pá) 20:00
7. 11. (so) 16:00 a 20:00

8.11. (ne) 20:00
Robert Thomas: Past na osamělého muže

Režie: Dáša Beláčiková
Nové divadlo

Maja Prentice Theatre 
3650 Dixie Rd., Mississauga 

***
11. 11. (st) 19:30

Zemlinského kvarteto
Nokturna v městě
Kostel sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
*** 

14. 11. (so) 18:00
Peter Lipa 

Koncert v hale kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto

*** 
6. 12. (ne) 17:00

Eliška Latawiec – soprano
Nokturna v městě
Kostel sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
*** 
2016

17.1. (ne) 17:00
Jiří Grosman a Bohemian Jazz Quartet

Restaurace Praha
Nokturna na Masaryktownu

450 Scarborough Golf Club Rd.
*** 

13. 3. (ne) 17:00
Adam Zukiewicz – piano

Nokturna v městě
Kostel sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
*** 

3. 4. (ne) 17:00
Jan Novotný – piano

Nokturna v městě
Kostel sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
*** 

22.4. (pá) 20:00
23. 4. (so) 16:00 a 20:00

24.4. (ne) 16:00
Antonín Procházka: 

Jednotka intenzivní lásky
Maja Prentice Theatre 

3650 Dixie Rd., Mississauga 
***

1. 5. (ne) 17:00
Drew Jurečka – Jazz Trio

Restaurace Praha
Nokturna na Masaryktownu

450 Scarborough Golf Club Rd.
*** 

29. 5. (ne) 17:00
Karolína Kubálek - piano

Nokturna v městě
Kostel sv. Václava
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Translations

E-mail

EVA 
MESTICOVÁ

Certifikovaná 
překladatelka

emestic@hotmail.com

416/922-8786

Dr. Petr Munk
Chiropraktik

1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

Ordinační 
hodiny:
Pondělí-pátek:
10-13  a
15-19.

Tel.: 416/533-0005

ČESKO-SEVEROAMERICKÁ 
OBCHODNÍ A KULTURNÍ 

KOMORA INC.
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Otevřený dopis Aleši Březinovi, redaktorovi časopisu Satellite
Milý redaktore,
Tvoje odpověď na rezoluce, které letos 
poslalo České a slovenské sdružení nejvyšším 
představitelům vlád Kanady a České republiky, 
je jedna velká výtka. Kdyby ses zúčastnil jako 
redaktor a člen ČSSK 65. kongresu, mohl jsi své 
námitky vznést a snažit se přesvědčit delegáty 
o doplnění.
Chybí Ti rezoluce třetí, a to slovenskému 
prezidentovi. Důvodem je, že na opakovaná 
pozvání se nikdo ze slovenského velvyslanectví 
kongresů zatím nezúčastnil.   
Pokud jde o Památník obětem komunismu, 
sdílíme nespokojenost nad zaujatostí a 
neobjektivností ottawských novin proti 
Památníku. ČSSK stavbu památníku podporuje, 
ovšem do postupu organizace Tribute to Liberty 
zasahovat nemůže, i když v Tribute to Liberty 
nás reprezentuje Robert Tmej.  ČSSK není TTL 
a průběhu konkurzu se neúčastnilo s výjimkou 
toho, že jsme do poroty doporučili Tvoji 
manželku, výtvarnici Marii Gabánkovou. Naše 
komunita bude vždy dbát, aby se nezapomnělo 
na původ celého projektu, jehož iniciátorem 

byl ministr Jason Kenney a naše krajanka 
Zuzana Hahnová. Bohužel nesrovnalosti ve 
vyúčtování příspěvků na Památník nedodaly 
příliš věrohodnosti jejímu projektu Open Book. 
Soutěž byla měsíc řádně oznámena na vládní 
webové stránce, takže zájemci se mohli 
přihlásit, o čemž svědčí i vysoký počet 
návštěvníků webu. Podsouvat Kapustovu týmu 
nedostatek odvahy je přinejmenším urážlivé, 
protože Poláci patří k nejodvážnějším a jejich 
boj v rámci historické zkušenosti byl příkladný, 
s mnoha oběťmi včetně Katynského masakru 
polské důstojnické elity.
Ve vztahu s  Českou republikou neřešíme situaci 
Romů v ČR, na kterou vynakládá vláda ČR 
velké prostředky s rozdílnými výsledky. 
V rezoluci kanadskému ministerskému 
předsedovi Stephenu Harperovi jsme vyjádřili 
radost ze zrušení vízové povinnosti. Na toto 
zrušení jsme apelovali řadu let, dokud kanadská 
vláda nepřijala opatření, jak neopodstatněné 
imigraci zabránit. Ze zrušení vízové povinnosti 
se mohou těšit všichni Češi, a navíc to prospělo 
vzájemným vztahům mezi Kanadou a Českou 
republikou.
Dále nám vyčítáš, že neřešíme všechny 
problémy světa, ale my nejsme v pozici je 
řešit. To neznamená, že nám je současná 
světová situace lhostejná. Situace s radikálním 
islámem ISIL na Středním východě a v Africe je 
alarmující. Výsledkem jsou tisíce uprchlíků, na 
které Evropa není připravena, navíc mezi nimi 
může být řada nežádoucích osob napojených 
na ISIL. Rovněž tak situace s anexí Krymu 
Ruskem a jeho podpora separatistických sil ve 
východní Ukrajině, jakož i vojenské provokace 
připomínají nejhorší dobu studené války. 
Proto vítáme jakákoliv opatření kanadské, 
české a  s lovenské vlády př i jmout 
adekvátní bezpečnostní opatření včetně  
protiteroristických, jako je zákon C-51. Ale 
nepovažujeme za směrodatné, že proti nim 
protestovaly osobnosti, které uvádíš. Ty 
jsou ze stran opozice a s Harperovou vládou 
budou nesouhlasit ze zásady. Totalita, která se 
vkládá do dnešní společnosti nás trápí, protože 
politická korektnost omezuje svobodu projevu 
tzv. „konzervativního“ názoru.
Pokud se jedná o Andreje Babiše alias Bureše, 
doufáme, že jsi si přečetl jeho StB spis, kde 
bývalí pracovníci StB konstatují, jak Babiš-
Bureš dobře spolupracuje. A jestliže tito estébáci 
svědčí u soudu v jeho prospěch a nebere se v 
potaz evidence slovenského Ústavu paměti 
národa, pak by se každý měl zamyslet nad 
stavem soudnictví. Jako redaktorovi Satellitu by 
Ti neměl být lhostejný stav, kdy Babiš skoupil 
hlavní české deníky a coby majitel mnoha 
podniků vykonává funkci ministra financí, což v 
jakékoliv demokratické společnosti představuje 
nebezpečný konflikt zájmů. 
Že jsme  psali o našich úspěších? Proč ne? 
Kdo jiný by na ně upozornil? S rezolucí se 
nabízela příležitost poukázat na naše úctyhodné 
75. výročí existence. Chtěli jsme upozornit na 
zajímavý historický detail o záchraně českého 
konzulátu v r. 1939 a na činnost naší organizace 
v době války. Jako aktivního člena ČSSK by Tě 
mělo víc trápit malé ocenění naší práce zejména 
u krajanské veřejnosti, která má z našich 
několika výdobytků prospěch (např. zrušená 
vízová povinnost a dvojí občanství) a přitom 
nás nepodpoří ani nominálním členstvím.
 Jsme ale rádi, že oceňuješ pomoc 
Československého sdružení s Tvým 
sponzorováním do Kanady v roce 1980, kdy 
Tě Amnesty International doporučila, ale 
sama nebyla schopna sponzorovat. Takže ano, 
propagujme, jací jsme štramáci.  Bude toho 
možná v době přepisování dějin zapotřebí víc 
než kdy předtím. 
Marie Fuchsová – předsedkyně, Miloš Šuchma 
-  místopředseda, Barbara Sherriffová – 
jednatelka

*** 

Odpověď redaktora: 
Nejprve bych chtěl poděkovat paní předsedkyni, 
panu místopředsedovi a paní jednatelce za 
odpověď, byť opožděnou. 
Pokusím se být věcný: 
1. Kongresu ČSSK jsem se nezúčastnil protože
a/ Nebyl jsem v té době v Kanadě. 
b/ Jako redaktor bych nemohl zasahovat do jednání 
Sdružení.
c/ Nebyl jsem delegátem kongresu. 
d/ Na své náklady (s výjimkou kongresu ve 
Vancouveru) jsem se v letech 1981-2010 zúčastnil 
řady kongresů ČSSK, ale například na Kongresu 
v Torontu, kdy jsem dva roky dělal webovou 
stránku Ústředí, v době kdy byl předsedou Josef 
Čermák, jsem nedostal tehdejším předsedajícím 
Milošem Šuchmou ani možnost upozornit na tyto 
stránky, přestože jsem měl připravenou prezentaci 
celého projektu.
e/ Ačkoliv jsem pravidelně chodil na schůze 
Ústředí, nebyli jsme ani měsíc dopředu informováni 
o záměru udělit Masarykovu cenu v roce 2004 
bratřím Mašínům a nemohli jsme se k tomu 
vyjádřit.
f/ Což beru jako nejdůležitější: Z Ústředí jsem 
byl vyšachován zvláštním způsobem tak, že jsem 
nebyl pozván na schůzi, kdy se dělala nominace na 
příští období, ačkoliv jsem se všech předchozích 
schůzí zúčastňoval.
2. Slovenská rezoluce
Nevím, proč se zástupci slovenského velvyslanectví 
nezúčastnili kongresu Sdružení. Osobně mám se 
slovenský velvyslanectvím velice dobré zkušenosti. 
Zúčastnili se například v Ottawě zahájení výstavy 
obrazů mé manželky a slovenský velvyslanec Andrej 
Droba poskytl velice ochotně obšírné interview 
našim novinám (Satellite 5/2015). Znamená to, 
že nemáme co říci slovenskému prezidentovi? 
Skutečně nejsme například znepokojeni situací 
slovenské justice? Případem lidí, kteří byl 
neprávem odsouzeni v případě Cermanová, jak o 
tom psal Satellite 7/2014 z 29. května 2014 nebo 
osvobozujícím rozsudkem v případu Andreje 
Babiše? Skutečně nemají slovenští členové sdružení 
co říci do situace na Slovensku? Jestliže je tomu tak, 
pak bychom se měli přejmenovat pouze na České 
konzervativní sdružení v Kanadě. 
3. Památník obětem komunismu
Právě proto, že moje manželka byla v porotě a 
vím, jak to probíhalo, mám značné výhrady k 
průběhu soutěže. Tak významná soutěž se totiž 
oznamuje nejen na neznámých vládních webových 
stránkách, ale i inzerátem v novinách, taková soutěž 
se dává na vědomí uměleckým institucím, což se 
nestalo. Tvrdit že vládní webová stránka měla 
vysokou návštěvnost, je věc relativní. Pokud se 
pamatuji, bylo jednorázových návštěv kolem 800 
a celkově i s opakovanými údery to nepřesáhlo 
2000. Pro zajímavost Satellite měl ve stejnou 
dobu, to jest v dubnu 2014, prvních návštěv 42138 
celkově 77989. Statistiky jsou však zkreslovány 
automatickými vyhledávači. Z uměleckého hlediska 
do druhého kola nepostoupil ani jeden návrh, 
který byl doporučen jednou ze dvou zástupkyn 
umělců, druhá zástupkyně za umělce, architektka 
zrezignovala během druhého kola. Na dotaz, proč 

se soutěží nebyla seznámena širší veřejnost, jí bylo 
odpovězeno, že by přišlo příliš mnoho návrhů. 
Nevím, kde vedení Sdružení přišlo na to, že 
podsouvám Kapustovu týmu nedostatek odvahy, 
ale v textu se jasně říká, že na pomníku nebude 
s největší pravděpodobností odvážný muž, který 
dokázal na Náměstí nebeského míru v Pekingu 
vystoupit proti tankům. Tedy ještě jednou opakuji: 
Co se týče odvahy, nejedná se o Kapustův tým, ale 
o neznámého muže v Pekingu. 
Je s podivem, že Zuzana Hahnová, která vlastně 
s touto myšlenkou přišla a měla vypracovaný 
podrobný návrh Pomníku, nebyla s touto soutěží 
seznámena, že se o této soutěži nic nesdělilo 
etnickým novinám, či sdělovacím prostředkům.
Pomník obětem komunismu nemusí být mohutným 
monumentem, jak o tom svědčí vkusný pomník 
Olbrama Zoubka v Praze pod Petřínem. Bylo by 
smutné, kdybychom utratili miliony na něco, co 
bude za pár let odstraněno. Jestliže někdo dnes 
kritizuje pomník, pak to nemusí být proto, že by 
byl přítelem komunismu, ale zkrátka protože se 
mu jednoduše nelíbí.
4. Zrušení vízové povinnosti a Rómové
K zavedení vízové povinnosti došlo vzhledem k 
tomu, že značný počet Rómů emigroval do Kanady. 
Důvodem k tomu bylo, že se necítili dobře v České 
republice. Bohužel nechtějí mít ani nic společného 
s ČSSK. Náladu lidí nelze přes noc změnit, ale 
vláda může učinit alespoň minimum a to odstranit  
vepřín z místa, kde Rómové umírali. Vepřín nestojí 
poblíž, ale přímo na místě koncentračního tábora. 
Postavili bychom si vepřín třeba na Staroměstském 
náměstí, kde bylo popraveno 27 českých pánů nebo 
v Terezíně? 
Dále cituji: Na  zrušení vízové povinnosti jsme 
apelovali řadu let, dokud kanadská vláda nepřijala 
opatření, jak neopodstatněné imigraci zabránit. Co 
je to neopodstatněná imigrace? Právě Harprova 
vláda je v současnosti kritizována za svou imigrační 
politiku a v předvolebním boji otočila o sto osmdesát 
stupňů. Ke zrušení víz však došlo hlavně díky EU, 
která je v ČR tak nepopulární.
5. Zákon C-51
Skutečně jsem si se zájmem přečetl, že bývalý 
kanadský premiér Joe Clark je z opoziční strany 
a že s Harperovou vládou budou nesouhlasit ze 
zásady. Bohužel nejen osobnosti z opozice, ale 
i řada konzervativních politiků je proti tomuto 
zákonu. Na druhou stranu vůdce liberálů Justin 
Trudeau nenašel dostatek odvahy zvednout v 
hysterickém prostředí zvednout ruku proti. Aspoň 
sám za sebe mohu říci, že jsem odešel z policejního 
státu a nechci v něm opět žít. Pokud si představitelé 
Sdružení přejí v takové zemi žít, mají právo na 
svůj názor, ale ať nehovoří za Čechy a Slováky v 
Kanadě. Nevím, proč bychom se měli identifikovat 
s touto Konzervativní stranou, která se naprosto 
nikdy neangažovala v otázce lidských práv, což 
se naopak nedá říci o konzervativní vládě Briana 
Mulroneyho či Joe Clarka. 
Pokud bude mít někdo připomínky k tomuto 
tématu, zašlete je do 5. října 2015 do 23:59. 
Po tomto datu nebude Satellite na zmíněné 
připomínky reagovat. 

Aleš Březina
***
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Každa smrt umenšuje nás
Když John Donne psal tyto verše, nemohlo ho ani napadnout, že 
by je někdo mohl citovat desetiletí i staletí později.

Přemysl Staněk
Bolavou hloubku jejich pravdivosti jsem si jen v posledních třech 
desetiletích uvědomil několikrát:v červenci, když zemřel poměrně 
mladý Přemysl Staněk, který se narodil v Praze, v září nadějného 
roku 1946, později emigroval do Kanady, pracoval jako mechanik 
a otevřel si vlastní podnik - zamiloval se totiž do luxusních aut. 
Měl by být uveden mezi krajanskými podnikateli v knize It All 
Begin with Prince Rupert...

***
Ladislav Hamvaš

Běh jeho života popsala v našem tisku jeho druhá žena, Brigita 
Hamvašová: Laci byl strojní inženýr, který po celý život pracoval 
na projektech velkých strojařských podniků.. Znal jsem je, hlavně 
i Brigitu, která  (byla skvělá režisérka) se ze mne jednou nebo 
dvakrát pokusila udělat herce. Přišli do Toronta v devadesátých 
letech. Brzy po příjezdu Brigita s toronským Novým divadlem 
okouzlila Toronto dvěma podukcemi Já, Francois Villon a Já, Georg 
Fiedrich Handel. Před příchodem do Kanady Brigita pracovala se 
slovenským divadlem Dolina, měla významnou funkci v Národním 
vzdělavatelském středisku v Bratislavě. Ale těchto pár řádků má 
být spíš o Lacim, s kterým  jsem se nejvíc sblížil při zkouškách 
Komedie lásky a žárlivosti. Viděl jsem pot na jeho tváři, cítil 
jsem, že dává všechno, co je v něm. Jeden z lidí, kteří se nehlásili 
o potlesk. A ještě malé zastavení u Brigity. Dva neb tři týdny před 
premiérou Komedie lásky a žárlivosti jsem dával dohromady článek 
o představení. Mým hlavním zdrojem byla Brigita. Během rozhovoru 
hodně hovořila o inspiraci herců Nového divadla. Vypočítávala, co 
všecko musí režisér udělat v rámci sedmi hodin zkoušek do týdne 
a během deseti či dvanácti týdnů do premiéry, jak musí sjednotit 
výkon herců, postarat se o rekvizity, aby to vše hrálo se světlem 
a hudbou. Na první pohled se zdálo, že je to nemožné. A přece, v 
den premiéry se opona zvedne a stane se zázrak a živý člověk hraje 
pro živého člověka. Hovořila s nadšením a krásně. Tato přeměna 
úmorných zkoušek na veselé a jiskřivé představení jí nikdy nepřestala 
fascinovat. Položila si otázku, že neví, co se zatím skrývá… Láska? 
„Ano, je to láska na celý život a dosvědčíte to i vy, a to tím, že 
se objevíte v naší Komedii lásky a žárlivosti a s autoritou vašeho 
požehnaného věku na nás zvoláte: Kde se couráš, Rabio? A my 
společně s nehrdinským hrdinou komedie poběžíme jako vítr do 
vaší zahrady svěžího ducha.’
Dovolil jsem se ocitovat několik názorů Brigity Hamvašové.. Jednak 
proto, že souhlasím s její analýzou vztahů členů Nového divadla 
k svému vypůjčovanému stánku - sám tu možnost být členem 
považuji za jeden z nejpěknějších darů, které mi exil uštědřil. Ale i 

pro to líbezné pohlazení - zahrada svěžího ducha. I proto, že nevím, 
kolikrát ještě budu o Novém divadle psát. 
A prosím ji, aby přijala moji soustrast k úmrtí manžela, kterému 
jsem začínal rozumět.

***
Manžel Mileny Krajinové

Někdy začátkem srpna jsem hovořil telefonicky a Milenou 
Krajinovou. Uprostřed hovoru mi řekla: „Jak víš, jsem už také 
vdovou.“ Takové krásné manželství měli.

***
Gizelle Kerney 99

Na první naše setkání, které mi utkvělo v paměti nebo alespoň na 
několik zvlášť citlivých okamžiků, se pamatuji překvapivě jasně. 
Bylo to v sedmdesátých letech minulého století. Gizelle mne 
vezla z výroční schůze jejich společnosti Courtice Steel Limited 
(kterou inkorporoval její manžel Alexander Kerney a jejímž jsem 
byl právním zástupcem) na podzemní dráhu. Bylo to naše první 
neformální setkání.
Gizelle mne překvapila svojí otevřeností, a nečekanou moudrostí v 
řešení osobních problémů. Oba jsme cítili přitažlivost národnostní i 
politickou. Zvlášť mile na mne zapůsobily její vzpomínky na návštěvy 
u presidenta Masaryka v jeho letní rezidenci v Topolčiankách, kam 
každým rokem na podzim prezident Masaryk pozval představitele 
regionální vlády na Slovensku a Gizelle tam jezdila se svým otcem 
Aladarem Ondrejkovičem. Gizelle obdivovala, jak Masaryk držel 
šálek s čajem v dlani, tak to napodobovala doma a když ji tatínek 
za to peskoval, odvolala se na prezidentskou autoritu. Moc jí to 
nepomohlo. S Masarykem jsme se, Gizelle a já, sešli dlouho předtím, 
než jme se setkali. To by ale bylo z mé strany nepoctivé vytahování: 
já se s Masarykem nesetkal nikdy a samozřejmě jsem s ním nepopíjel 
čaj. Prvně jsem ho viděl při sokolském sletě, kdy přijel na koni. A 
to jedinečné spojení vznešeného člověka s ušlechtilým zvířetem 
mi navždy zůstalo v paměti. Po druhé jsem ho neviděl -  ležel jsem 
ve škarpě vedle silnice vedoucí na Lány, kam ten den vezli rakev s 
jeho tělem. Někteří z vás si jistě vzpomenou na Seifertovu báseň: 
Ty zářijový dni, koho jsi nám to vzal…
Gizelle byla svědkem i další historické epizody: Topolčanský zámek 
sloužil až do roku 1918 jako jedna z rezidencí rakousko – maďarského 
císaře, který uvedl do oblasti chov lipicánských koní. Stáje byly 
po převratu přejaty československým státem, který o několik let 
později najal kozáckého důstojníka, kapitána Slobodinského, aby 
se o stáje staral. Po obsazení Československa sovětskou armádou, 
velitel místních jednotek se dotazoval na Slobodinského. Když ho 
objevil ve stájích, na místě ho zastřelil.
Gizelle milovala svoje poslední torontské domovy, vilu v oblasti 
nedaleko sídla rodiny Baťovy, kde vytvořila pěknou zahradu a 
domov poslední, nádherné kondominium na Bloor Street, z něhož 
měla celý rok výhled na vysokou stráň s vzrostlými stromy, kde se 
probíhaly veverky a než v Torontu vyhynuly i lišky. Zde přijímala 
členy své rodiny, děti i vnuky své dcery Veroniky a syna Petra. Své 
vnuky, pravnuky, vnučky i pravnučky prostě zbožňovala.
Některé problémy jsem znal, protože každé ráno v 7:30 jsme si 
telefonicky ověřovali pokračující společný pobyt na této zemi. 
S některými problémy se vyrovnala s nadhledem člověka, který 
viděl lecos ohyzdného, ale zachoval si vznešenost liského rodu. A 
nikdy nezapomněla svého skoro kamaráda, presidenta Masaryka.
Sbohem, Gizelle, bylo mi ctí Tě znát...

Josef Čermák
***

Projekt Czeching
Lubomír Novotný, Výkonný ředitel Czech North American  
Chamber of Commerce & Culture Inc, uzavřel dohodu s 
Českým rozhlasem, oddělením Czechingu, zastoupeného 
paní Barbarou Šímovou, na propagaci projektu Czeching 
mezi krajany žijícími v Severní Americe, prostřednictvím 
webového portálu komory, www.czechevents.net .
Czeching je hudebně exportní projekt, jehož prostřednictvím 
chce Český rozhlas podporovat nadějné alternativní kapely 
v jejich snaze prorazit na zahraniční pódia, ale především do 
evropského éteru a k posluchačům evropských rádií.
Koncept je jednoduchý. Odborná porota složená z českých a 
zahraničních odborníků určí hlasováním výherce ze šestice 
nominovaných nadějí české alternativní hudební scény. Vítěz 
dostává možnost natočit na náklady Českého rozhlasu EP, 
které vydáme na nosiči a následně nabídneme do vysílání 
partnerským rádiím sdruženým v Evropské vysílací unii 
EBU. Svého favorita si ovšem volí i posluchačská veřejnost 
prostřednictvím hlasovací aplikace na webových stránkách 
projektu. Hlavního vítěze daného ročníku Czeching nakonec 
navrhuje na soupisku účinkujících festivalu Eurosonic 
Noorderslag. Skutečností je, že příští ročník, který se koná 
v polovině ledna 2016 opět v holandském Groningenu, bude 
speciálně zaměřen na scény zemí střední a východní Evropy.
Detailní informace o projektu najdete na webovém portalu 
Czech Events
http://www.czechevents.net/presenters/czeching 

ln
*** 

Pomník Milady Horákové
Vážení a milí krajané, dovolte, abych Vám oznámil významnou 
událost a zároveň Vám nabídl možnost na ni přispět, čím se 
dokonce můžete i zapsat do našich českých dějin.
65 let po vynesení rozsudku trestu smrti se JUDr. Milada 
Horáková, oběť nejznámější československé justiční vraždy, 
dočká svého pomníku. Bude odhalen v Praze 16. listopadu tohoto 
roku. Pomník je symbolickým ztvárněním morálních hodnot 
a odvahy Milady Horákové bojovat za národní identitu proti 
nacismu i komunismu.  Postaven bude na dohled od Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR, v parčíku na konci Sněmovní ulice, 
kde bude doslova „dohlížet“ na naše zákonodárce. 
Sedmičlenná odborná komise posoudila třiadvacet návrhů v řádně 
konané architektonicko-výtvarné soutěži, která se uskutečnila díky 
iniciativě Nadačního fondu Stránský, za podpory Městské části 
Praha 1 a pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana, 
jehož silné podpoře se projekt i nadále těší. Vítězný návrh akad. 
sochaře Josefa Faltuse zobrazuje řečnický pult, za kterým stála 
Milada Horáková u soudu, s mikrofonem. Na něm sedí skřivánek. 
„Ten ptáček je Milada Horáková. Změnila se v něj a odlétá za 
svobodou. Je to silně symbolické,“ popisuje Josef Faltus podobu 
pomníku. Pult stojí na desce, na níž jsou slova Milady Horákové, 
které napsala ve svém posledním dopise před popravou: „Padám, 
padám, tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto zem, 
miluji tento lid, budujte blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám. 
Přeji vám to. Přeji vám to…“  Tato slova budou přeložena do 
čtyř světových jazyků. Symbolika pomníku je velmi působivá až 
dramatická, oslovuje téměř každého.  
Pro úhradu nákladů na realizaci pomníku zřídil Nadační fond 
Stránský speciální transparentní účet 8123455001/5500.  Výši 
prostředků na kontě a připsání svého vkladu si může každý 
zkontrolovat na www.nfstransky.cz . A nyní to podstatné: nejen, 
že bude každý dárce věčně evidován jako dárce historického 
pomníku, ale pokud se přihlásí i písemně na adrese Nadační fond 
Stránský, Národní 11, 110 00 Praha 1 nebo e-mailem na adrese 
recepce@mjs.narodni.cz, získá originální certifikát potvrzující 
jeho podíl na výstavbě pomníku.
Vážení krajané,  žádám každého z Vás, který se hlásíte k češství, 
abyste nyní podpořili realizaci projektu, byť i tou nejmenší 
částkou. Jsem přesvědčen, že pomník dr. Milady Horákové ve 
Sněmovní ulici nabývá v souvislosti s děním v české vrcholné 
politice, postrádající často jakoukoli důstojnost, stále většího 
významu.  
Se srdečným pozdravem

MUDr. Martin Jan Stránský,
předseda konzultativní rady Stálé komise Senátu pro krajany 
žijící v zahraničí, PSČR

***

Nokturna ve městě vstupují do patnácté sezóny
4. října v 17 hodin

se koná zahajovací koncert 
v kostele sv. Václava

 na 496 Gladstone Avenue 
v Torontu.

Montrealská sopranistka 

indického původu

Kripa Nageshwar
zpívající česky, předvede písně 

Antonína Dvořáka, 
Vítězslavy Kaprálové 

a Bohuslava Foerstera.
Doprovázet na piano ji bude 

William Shookhoff, 
kterého známe z premiéry Jakobína v 

Torontu loňského roku, 
kterou Mr. Shookhoff 

velmi úspěšně dirigoval.

Nenechte si nechat ujít tento první koncert série Nokturen ve městě, která nabízí 
skutečně velký hudební zážitek. Předplatitele všech koncertů dostanou dva lístky 

zdarma, aby mohli pozvat své přátele a známé - na kterýkoliv z dalších koncertů tteto 
sezóny. 

Předplatné je možná zakoupit ještě při prvním koncertu 
4. října 2015 nebo objednat na tel. čísle 416/481-7294

www.nocturnesinthecity.com
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Sakrální zvláštnosti Broumovska
Budu se věnovat jen některým a to především těm, které jsem 
měla možnost na vlastní oči vidět během svého tropického 
broumovského léta. A tak začnu hned v Broumově, městě s 
bohatou historií a s množstvím hodnotných kulturních památek. 
A protože jsem se rozhodla pro památky sakrální, tak trochu 
město jako takové s jeho úžasnými měšťanskými domy, 
budovou divadla, náměstím, mariánským sloupem, odsunu, 
a pokusím se o upření zájmu ke zdejšímu benediktinskému 
klášteru – národní kulturní památce. Dnešní podoba je 
výsledkem vrcholně barokní přestavby v 18. století podle 
projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera, který také vyzdobil 
jeho interiéry. V klášterním kostele je vystavena kopie tzv. 
Turínského plátna. Do plátna bylo prý po ukřižování uloženo 
Ježíšovo tělo a to se zázrakem na plátno otisklo. Na světě 
existuje kolem 40 kopií, tato je však středoevropským unikátem, 
jedinou kopií nacházející se severně od Alp. Klášter po staletí 
plnil funkci duchovní, ekonomickou, kulturní a vzdělávací 
celého regionu – tyto funkce nejsou zapomenuty ani dnes, 
díky vzniku kulturního a vzdělávacího centra, které na tradice 
navazuje a dále je rozvíjí, největší pozornost věnuje hudbě, 
divadlu, výtvarnému umění – některé z programů jsou cíleně 
vedené na oblasti polské pospolitosti. O rozvoj kláštera se živě 
zajímá i kardinál Dominik Duka, který dobře Broumovsko 
poznal už za doby komunismu a dovede reálně posoudit, jak 

přestavba na jednoduché pokoje hostelového typu - vzniklo tak 
21 dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojů a je tedy možné toto 
ubytování okusit a díky tomu si i důkladněji klášter prohlédnout. 
Snaha o autentičnost původního stavu se zdařila – o popsanou 
aktivitu klášterního ubytování je prý nevšední zájem. Klášter je 
obklopen pohádkovou zahradou, rovněž zapsanou do seznamu 
kulturních památek – zahrada včetně všech svých stavebních 
objektů je po zdařilé revitalizaci a je otevřena všem zájemcům 
k procházkám, ke kulturnímu vyžití i k meditaci.

Neuvěřitelnou zajímavostí, která na mne zapůsobila, asi 
víc než bezchybný klášter, je tak zvaná broumovská skupina 
kostelů. Kostely broumovské skupiny byly na území zdejšího 
klášterního panství postaveny podle plánů již zmiňovaného 
Dientzenhofera a jeho syna na začátku 18. století. Za plány ke 
kostelům dostával Dientzenhofer 100 zlatých ročně. Zda to bylo 
málo nebo hodně už posoudit nelze – jen snad pro porovnání, 
stejný roční plat míval tehdy pomocný učitel. 

O kostelích lze právem říct, že jsou považovány za barokní 
perly regionu a každý z nich je architektonickým skvostem. 
Motivem výstavby byla obnova již nevyhovujících kostelů 
dřevěných a to v poměrně krátké době 1709-1743. Iniciátorem 
staveb byl opat Otmar Zinke, představitel benediktinského 
břevnovsko-broumovského opatství. Díky jemu vzniklo v 
krajině i značné množství menších sakrálních stavbiček jako 
křížků, křížových cest, plastik a dalších. 

 Je téměř neuvěřitelné, že vkročíte-li do docela malých vesnic 
jakými jsou zde Martínkovice, Božanov, Šonov, Heřmánkovice, 
Otovice, Vižnov, Vernéřovice, Bezděkov, Ruprechtice, čeká 
na vás barokní kostelní klenot. Opravdu v každé z uvedených 
vesnic. V první řadě se vás zmocní úžas při pohledu na barokní 
krásu venkovského kostela, pak přemýšlíte, čí to asi byla 
odvážná myšlenka, že je sem nechal postavit a nakonec si s 
uspokojením řeknete, že sem do zdejší krajiny patří a že jim 
vůbec neubližuje bezprostřední blízkost obilních polí, luk 
a lesíků a malé kopečky, na kterých většinou stojí přímo u 
vesnic, naopak, že česká sounáležitost překrásné venkovské 
krajiny a honosného baroka je viditelně na svém místě a v 
dokonalé harmonii. 

se to zde po totalitě změnilo. V klášteře tedy trvale probíhá 
celá řada zajímavých aktivit nejrůznějšího zaměření. Poslední 
zajímavostí bylo zpřístupnění původních mnišských cel a jejich 

provenience. Lze ho řadit mezi nejhodnotnější venkovské 
kostely raného baroka v Čechách. Tato hodnota se vytvořila 
jednak díky vysokým nárokům opata, který jeho stavbu inicioval 
a jednak proto, že stavba následovala těsně po přestavbě 
reprezentativního broumovského klášterního kostela. Je na 
místě i poznámka, že opatství v době výstavby mělo dostatek 
finančních prostředků. Kostel je opět obklopený hřbitovem s 
hodnotnou vstupní bránou mezi stavbami márniček po stranách. 

Skupinu venkovských broumovských kostelů tvoří devět 
barokních staveb, jedna zajímavější než druhá. U některých 
probíhá rekonstrukce, některé jsou však dosud v dost 
zuboženém stavu. Až na jediný, vyšly všechny z barokní 
umělecké dílny Dientzenhoferů. V Martínkovicích od stavitele 
Martina Allia už v letech 1692 – 1698 za podpory opata, Tomáše 
Sartorie. Příležitostně se téměř ve všech kostelích obnovily 
mše, venkovské hřbitovy jsou upravené a plné květin. Skupina 
broumovských kostelů je ojedinělým evropským fenoménem.

Na počátku jsem uvedla, že se v samotném Broumově chci 
věnovat především klášteru – toto mé tvrzení jsem stručně 
splnila, ale nebylo by ode mne spravedlivé, abych vám ještě 
nepředvedla jednu opravdu velice unikátní sakrální stavbu v 
Broumově a tou je hřbitovní dřevěný kostelík. Domnívám 
se, že tímhle neobyčejným kostelíkem mohu udělat opravdu 
důstojnou tečku za sakrální broumovskou procházkou. 

Dřevěné hrázděné konstrukce má našinec tak nějak spojené 
se stavbami v Německu, přitom se jim kdysi hojně přálo i u 
nás. A nebylo tomu jinak ani na Broumovsku, kde byl dostatek 
pevných a rovných kmenů ve smíšených lesích. A právě mezi 
hrázděné stavby lze zařadit unikátní stavbu výše zmíněného 
hřbitovního kostela. Kostelík je jednou z nejstarších staveb v 
celé střední Evropě váže se k němu i neobyčejná pohádka, že 
byl založen už 1177 pohanskou princeznou – o tom jak vypadal 
původně nic nevíme, později padl za oběť požáru při obléhání 
husity 1421 – víme, snad jen to, že byl ze dřeva. Dnešní podoba 
je asi z roku 1450. Je zasvěcen Panně Marii a je výjimečný nejen 
svým stářím, ale i konstrukcí u které nebyl použit jediný hřebík. 
Jak už jsem se zmínila, jde o stavbu hrázděnou a jen upřesňuji, 
že použité kmeny jsou dubové. Celá konstrukce kostelní lodi a 
kněžiště, stropů a krovů tvoří jeden celek, na kterém je umístěna 
vysoká zvonice – jedinečné mistrovské tesařské dílo. Kolem 
kostelíka je dřevěný ochoz, jehož výzdoba je úžasná. Jednak 
jsou v ochozu volně položené cenné náhrobky z minulých 
století. A jednak jsou zdi ochozu ozdobené devíti dřevěnými 
bíle natřenými deskami s černým německým písmem, přičemž 
sdělení provedená na deskách vytváří jakousi kroniku událostí 
města. Rok 1542 poukazuje na výskyt dravých kobylek, 1582, 
1586, 1632 mor, 1847 cholera, ale i radostnější události jako 
1766 klanění se budoucímu císaři Josefu II. 

 Mnohé z kostelů obklopují typické venkovské hřbitovy, na 
jejichž náhrobcích jsou asi vepsána dávná tajemství a osudy. 
Třeba na hřbitově v Božanově, do kterého vejdete původní 
gotickou branou z 15. století se nachází symbolický unikátní 
hrob biskupa Augusta Klinkeho, jednoho z nejvýznamnějších 
zdejších rodáků. V roce 1871 jako jednoroční odplul s rodiči 
do Chile, kde později vystudoval teologii a v 39 letech se 
stal biskupem. U božanovického kostela, zasvěceného sv. 
Máří Magdaleně, jsem si uvědomila, jak často bývá tento 
úchvatný kostel zviditelňován na nejrůznějších fotografiích, 
kalendářích a knižních titulech. Další kostel sv. Markéty v 
Šonově je situován tak, že z věže je možný pohled směrem 
k broumovskému klášteru. Kostel v Šonově má jediný z celé 
skupiny dvě věže. A jsme v malé vsi Heřmánkovice, kde kromě 
barokního kostela se hřbitovem je zachována i původní barokní 
fara. Okolnosti a přesné datování jejího vzniku nejsou známy, 
formou a kvalitou provedení však dokonale doplňuje vedle 
stojící Dientzenhoferův kostel. V době svého vzniku měly 
všechny kostely i cennou vnitřní výzdobu barokní a empírovou. 
Pro drsné vandalství a vykrádání jednotlivých kostelů, hlavně 
po roce 1990, však musel být vnitřní cenný mobiliář uložen 
mimo prostor kostelů a dovnitř můžeme dnes nahlížet pouze 
přes dveřní mříže. Konkrétně v kostele v Heřmánkovicích se 
prý ukradly i původní sochy umístěné ve výklencích vysoko 
na stěnách – dnes jsou výklenky prázdné.

 Kostel sv. Jiří a sv. Martina v Martínkovicích vítá své 
poutníky jako výrazná dominanta obce na návrší. Je opět velmi 
hodnotnou stavbou raně barokní architektury severoitalské 

Kromě desek je ochoz vyzdoben výmalbou křížové cesty 
na čtrnácti dřevěných deskách 60x80 cm od akad. sochařky 
Markéty Škopkové asi z roku 2006. Tatáž výtvarnice společně 
se svým otcem zhotovila i kronikové desky s popisy. 

Jsem u konce procházky - na místě je už jen konstatování, 
že každý kostel nás spojuje s předešlými generacemi, je 
památníkem těch, kteří ho postavili a všeho toho, co se v 
něm po celou dobu jeho existence odehrálo. Bývá naplněn 
modlitbami, nadějemi i zklamáními, každopádně je trvalým 
svědkem probíhajícího života. Někdo vstupuje do kostelů z 
historické zvědavosti, někdo z jiných důvodů, každopádně 
tajemná atmosféra kostelních prostor je uvnitř všudypřítomná 
a na naše vědomí i podvědomí působí, ať chceme či nikoli. 
Té atmosféře jsem se na Broumovsku nebránila a dobře jsem 
udělala. 

Jana Fafejtová – Broumov, Praha
***

Památný sokolský den 
- 8. říjen

Jako památný den sokolstva mohl být samozřejmě vybrán i některý 
další den, který nějakým způsobem ovlivnil sokolskou činnost. 8. 
říjen byl vybrán proto, že právě v tento den, v nejtěžších chvílích 
národa sokolové dokazovali svou věrnost myšlence i republice a 
dokazovali to obětí nejvyšší - svým životem.
Nebylo to nic nového. Už v době první světové války to byli sokolové, 
kteří tvořili páteř tehdejšího odboje domácího i zahraničního. 
Tehdejší starosta ČOS JUDr. Josef Scheiner poskytl peníze ze 
sokolské pokladny pro práci zahraničního odboje a jak je známo, 
sokolové tvořili naprostou většinu v československých legiích na 
frontách ve Francii, Itálii a v Rusku. Někteří z nich po návratu 
znovu dobrovolně narukovali, aby pomohli ubránit a vytvořit státní 
hranici s Maďarskem na jižním Slovensku.
Netrvalo to dlouho – pouhých 20 let a byli to znovu sokolové, kteří 
se zapojili do obrany republiky, demokracie a svobody.
Karl Herman Frank se vyjádřil docela lapidárně: ”Ve spolku Sokol 
a jeho složkách nabývají stále více vrchu ony živly, které zamýšlejí 
přenést odpor k Říši do všech odborů. Sokolská organizace se stala 
shromáždištěm otevřeného i tajného odporu proti Říši.”
Říšský protektor Konstantin von Neurath prohlásil v Norimberku při 
procesu s válečnými zločinci doslovně: “Sokol byl nejnebezpečnější 
protistátní organizací. To jsem nemohl trpět, to by byla zrada.”
Oba měli pravdu – sokolové bez ohledu na politickou příslušnost 
se energicky zapojovali do odboje. K prvnímu rozsáhlému zatýkání 
sokolů došlo bezprostředně po 15. březnu 1939, dalšímu po 
vypuknutí války 1. září 1939, k nejhoršímu došlo po nastoupení 
nového říšského protektora Reinharda Heydricha. 28. září 1941 
bylo vyhlášeno stanné právo a popraveni představitelé Obrany 
národa, mezi nimi i vůdce sokolského odboje Augustin Pechlát.
V noci ze 7. na 8. října téhož roku došlo k velké razii, při které 
byla pozatýkána většina sokolských činovníků jak v ústředí ČOS 
tak i v župách. Následující den 8. října byla Heydrichem oficiálně 
rozpuštěna ČOS a konfiskován majetek. K dalším obětem z řad 
členů Sokola došlo po úspěšném atentátu na Heydricha i na 
válečných frontách.
Sokolové v Kanadě budou na vzpomínku našich padlých zapalovat 
svíčky. Zapalte také svíčku .

Anna Janoušová
***

Kostel v Šonově

Broumovský klášter

Hřbitovní kostel v Broumově
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Torontský mezinárodní filmový festival po čtyřicáté
Když jsem přišel v září 1981 do Toronta, byl jsem překvapen, kolik se zde hraje různých filmů. Najednou jsem se cítil jako ve filmovém klubu v Klimentské ulici, kde dávali každý večer jiný film. 
Jenže zde v Torontu se hrálo téměř nepřetržitě, vstupné bylo pár dolarů a pokud někdo neopustil sál, mohl sledovat filmy od rána do večera. Cítil jsem se jako Alenka v říši divů do chvíle, než mi někdo 
prozradil, že to zde není každý den, ale pouze tento týden. Již se nepamatuji v kolika kinech se promítalo, pouze vím, že vše bylo soustředěno kolem kina Bloor, kde se dnes hrají dokumentární filmy. Ten 
dotyčný měl pravdu, ale přesto to v Torontu s promítáním filmů nebylo tak špatné. Do speciálních kin se dala koupit průkazka a i ne příliš bohatý mladík si kino mohl občas dovolit. Jenže doba se změnila 
a jak se měnila doba, tak se měnil i TIFF, který se zabydlel nejprve v okolí Varsity Cinema, nyní již patnáct let má svoji budovu v TIFF Bell Light Box na 350 King St. W., poblíž Roy Thomson Hall, 
kde se odehrává spolu se Scotiabank Theatre většina představení. Torontský mezinárodní festival se stal největší torontskou událostí. Podobně jako je tomu třeba v Praze během festivalu Pražské jaro. 

Již několik roků se těším na rumunskou kinematografii. Tentokrát 
byla zastoupena čtyřmi filmy, z nichž jsem viděl dva. První ještě 
v předpremiéře Un etaj mai los (O jedno patro níž). Režisér Radu 
Muntean vypráví příběh z neobvyklého úhlu. Kamera během celého 
filmu sleduje pouze jediného herce, který je nejprve na procházce 
se psem. Když se vrací, slyší za dveřmi hádku ženy s mužem. 
Mladší muž sice vyjde ze dveří, vypadá to jako, že bude sledovat 
staršího muže vracejícího se z procházky se psem, ale pak se vrátí 
dovnitř. Kamera pak sleduje staršího muž v zaměstnání, kdy pomáhá 
lidem registrovat auta. Když se vrací domů, je za dveřmi policejní 
páska napovídající, že se za dveřmi mohl stát zločin. Nikdo však 
neví, jestli se tam skutečně stal zločin nebo jestli to byla nešťastná 
náhoda. Když policie přijde vyšetřovat zločin, všichni mlčí, nikdo 
neviděl nic podezřelého. Druhý den se oba muži potkají opět, 
pozdraví se. Dovídáme se, že se znají a bydlí spolu v domě. Třetí 
den požádá mladší muž staršího, aby mu pomohl s registrací auta. 
Vidíme, že navštěvuje jeho rodinu. Shání drahé počítačové hry pro 
jeho syna. Získává nad ním stále větší moc a kontrolu, až ho přímo 
konfrontuje. Při registraci auta dojde mezi nimi ke rvačce. Starší 
muž má pocit, že zvítězil, vrátí se s úlevou domů, ale když konečně 
usíná, přijde za ním syn, který se pomátl z počítačové hry, kterou 
mu nainstaloval mladší muž z baráku. Před zlem se nedá uniknout 
tím, že ho prostě ignorujeme.

bude zkorumpovaná, v bance je podvedou, oba muži se pohádají 
o majetek, získané peníze zkazí charakter nálezců pokladu, oba se 
stanou nepřáteli na život a na smrt, majetek bude prohandlován na 
burze. Nic z toho, vše nakonec slouží k tomu, aby děti měly radost. 
Skoro jako biblické Pokud nebudete jak děti…

odvážna, masku sme dotvárali s make-up artistom a jej prístup si 
veľmi cením. Samotná spolupráca prebiehala veľmi harmonicky, až 
ma to samého zaskočilo, ako hladko nám všetko išlo. Pani Emília 
je veľmi krásny a aj veľmi múdry človek.
ABE: Kdy přijde film do kin na Slovensku, v Čechách a projevily 
některé jiné země o film zájem? 
MŠ: Na Slovensku bude mať film kinodistribučnu premiéru teraz v 
novembri, v Čechách v marci budúceho roku. O týždeň po Toronte 
cestujem do švajčiarskeho Zurichu, kde budem mať film európsku 
premiéru v hlavnej súťaži a máme potvrdené ďalšie festivaly, 
o ktorých zatiaľ nesmieme hovoriť, kým sami nevyhlásia svoj 
program. Z prijatia filmu sa úprimne veľmi teším.
Film Koza je uveden na festivalu pod slovenskými i českými 
filmy. Je to příběh slovenského olympionika Petera Baláže, který 
žije v romském ghetu poblíž Žiliny. Přestože má téměř čtyřicet 
let, stále trénuje a pokouší se vrátit do ringu. Jeho návraty jsou 
však neúspěšné. Někdy nevydrží ani první kolo. Velice často trpí 
otřesem mozku. Stává se i terčem různých podvodníků. Pokud 
soutěží v cizině nemá pojistku, což k rizikovosti povolání může 

Co říci o našich filmech na festivalu? Proti loňsku, kdy český film 
zastupovala koprodukce - jakási islandsko-česká koprodukce, kde 
v závěrečných titulcích nebylo ani jedno české jméno a jednalo se o 
film čistě islandský a totéž se stalo se slovenským filmem, který byl 
zastupován pro změnu Maďarskem, je zde patrný posun dopředu. 
Čistě český film byl zastoupen šestadvacetiminutovým snímkem 
Furiant (Peacock) mezi krátkými filmy. Je o mládí Ladislava 
Stroupežnického. O jeho neprokázaném erotickém vztahu s Janem 
Alšem (bratrem Mikoláše Alše). Zřejmě důvod, proč se film dostal na 
festival. Provokativní může být, že Stroupežnický se nechtěl podrobit 
žádné autoritě, je známé, že v mládí trápil zvířata a měl obdiv k 
zbraním. Osudovým byl pro něj den, kdy vystřelil na domnělého 
pytláka (někde je uváděno hajného) Charváta a pak se pokusil o 
sebevraždu. Střela mu prošla obličejem, způsobila vážné zranění 
a nebýt Charváta, který původně předstíral, že je mrtev, patrně by 
zranění podlehl. Takhle byl na celý život zmrzačen. Stroupežnický 
se stal prvním dramaturgem Národního divadla a výrazně ovlivnil 
divadelní život na přelomu devatenáctého a dvacátého století, ale 
o tom již se ve filmu nepojednává. Nové divadlo v Torontu uvedlo 
několikrát Stroupežnického hru Naši furianti, odtud i název filmu.
Slovenský film Eva Nová (je v české koprodukci, ale na festivalu 
je uveden pouze jako slovenský), vypráví příběh stárnoucí herečky, 
která odchází z protialkoholického léčení. Nemá se na co upnout. 
Snaží se navrátit k rodině svého syna, ale ta má svoje problémy. 
Obzvláště syn Dodo ji nechce přijmout. V penzijním věku ji nikde 
nechtějí zaměstnat. Jako herečka má nálepku nespolehlivého člověka, 
ověnčeného skandály. Při tom bojuje se svými démony – osamělostí 
a s tím, že jediné řešení vidí v alkoholu. 
Požádal jsem režiséra Marka Škopa, aby v rychlosti odpověděl 
pár otázek: 
ABE: Byl jste při promítání filmu, byla to světová premiéra 
nebo již film viděl někdo před tím? 
MŠ:  Film som už vo fáze hrubého zostrihu ukázal niekoľkým 
priateľom doma a poslal vybraným známym v zahraničí. Vždy to tak 
robíme a to aj pri filmoch, na ktorých sa podieľame producentsky. 
Feedback je veľmi dôležitý, pretože predznačuje, ako film pôsobí. 
Som veľmi rád, že sme od začiatku na Evu Novú dostali hlavne 
pozitívne reakcie, aj keď film hovorí o tvrdej téme nedoriešených 
rodinných vzťahov a preto som sa v ňom snažil vytvoriť atmosféru 
dusna, v ktorej sa filmové postavy necítia príjemne. V Toronte mal 
film svetovú premiéru a na projekcii pre verejnosť to v kinosále 
žilo, ľudia sa nahlas prejavovali a vo vzduchu sa dalo cítiť, keď Eve 
fandili alebo vzdychali že nie, toto nerob! Bol to pre mňa indikátor, 
že sa s postavami dokázali identifikovať.
ABE: Jak dlouho námět filmu vznikal a jak dlouho se točil? 
MŠ: Projekt sme vyvíjali viac než dva roky a paralelne s písaním 
scenára sme sa ho snažili zafinancovať. Film vznikol vďaka 
podpore slovenského Audiovizuálneho fondu, českého Fondu 
kinematografie, európskeho fondu MÉDIÁ a v koprodukcii s 
Rozhlasom a televíziou Slovenska. Zafinancovaný bol teda z 
verejných zdrojov. Nakrúcali sme 30 dní, polovicu v Bratislave a 
polovicu v Sabinove a okolí, teda tam, kde Ján Kadar nakrútil film 
Obchod na Korze. Je to veľmi pekný kraj východného Slovenska, 
spolupracovali sme s miestnym komparzom a robilo sa nám tam 
veľmi príjemne.
ABE: Vy a Emílie Vášáryová jste z jiné generace, jak přijala 
Vaši nabídku s ní natočit film, měla nějaké výhrady nebo se 
naprosto podřizovala plánům režiséra?
MŠ: S pani Emíliou Vášáryovou sa poznáme dlhšie. Bola taká 
láskavá, že nám pred pár rokmi nahrala audiokomentár pre 
nevidiacich k filmu Slepé lásky. Na rolu Evy Novej bola mojím 
favoritom od začiatku. Viedli sme o postave veľa rozhovorov a 
kľúčové bolo, aby sa bola ochotná degradovať - ako Eva Nová 
musela vyzerať oveľa horšie ako v skutočnosti. Prijala to, bola veľmi 

Druhý rumunský film vypadá už podle názvu, The Treasure (Poklad), 
jako krásná novodobá pohádka. Režiséra Cornelia Porumbuiu známe 
z vynikajícího filmu Police Adjective. Film začíná v panelákovém 
bytě v Bukurešti, kde otec Costi čte synovi pohádku o pokladu. V 
ten moment zazvoní soused Adrian a žádá Costiho o půjčení 800 
eur, protože by jinak přišel o venkovský dům, který mu zanechal 
jeho dědeček - pop. Costi odmítne. Po chvíli Adrian zvoní opět 
a vysvětluje, že potřebuje detektor na hledání kovů, protože na 
zahradě toho venkovského domu, o který má přijít, je zakopán 
poklad. Nakonec se jim oběma podaří sehnat někoho, kdo vlastní 
detektor a vypraví se k zbořenému domu na venkov. Dvě třetiny 
filmu dva muži běhají po zahradě, hledají poklad a kopou díru, ale 
ani vteřinu se divák nenudí. Je v tom neuvěřitelné napětí. Film se 
odehrává v jedné místnosti jako ve filmu  Dvanáct rozhněvaných 
mužů, v tom je jeho mistrovství. Kolem třetí hodiny ráno skutečně 
ve velké hloubce najdou malý trezor, ale nemohou ho otevřít. 

Rozhodnou se tedy že trezor odvezou do Bukurešti. Jakmile však 
vyjíždějí ze zahrady, zastaví je policie. Costi i Adrian přiznají, že 
mají poklad. Místní policisti nakonec najdou kasaře, který jim 
trezor otevře, ale ten je prázdný. Po chvíli se však přijde na to, že 
v dutém víku jsou nějaké papíry, které však vypadají bezcenně. 
Policie je tedy propustí a když se k ránu vrátí do Bukurešti, tak 
se syn ptá otce, jestli našel poklad a otec mu ukazuje papíry. Syn 
je zklamán a Costi s Adrianem jdou do banky zjistit, jestli papíry 
přece jen nemají nějakou cenu. Tam jim řeknou, že se jedná o platné 
akcie Mercedesu, které okamžitě banka odkoupí a Costi nakoupí 
množství šperků, které dá do trezoru a ten přinese na dětské hřiště. 
Když děti otevřou trezor nevěří svým očím. Mají skutečný poklad. 
Film svádí k tomu, aby se objevila určitá klišé: Adrian, který přijde 
za Costim je podvodník, Adrian s Costim se dostanou do spojení 
s mafií, muž vlastnící detektor zapře, kde je poklad, místní policie 

mít ekonomický dopad. Baláž velice hezky ve filmu vypráví, proč 
mu říkají Koza. Byl odloženým dítětem, o které se starala babička 
a protože ho nemohla kojit, dávala mu kozí mléko. Peter ve filmu 
Ostrochovského působí sympatickým dojmem. Jako člověk, který 
má své sny, ale neví, jak na to. Nechce, aby jeho přítelkyně měla 
potrat, ale nedokáže tomu zabránit. Jeho hrdost se projevuje v 
tom, že nosí svoji reprezentační  bundu, ale to je asi vše, co mu z 
minulosti zbylo. Podobně jako v Škopově filmu se jedná o někoho, 
kdo byl kdysi slavný, ale to, proč byl slavný, nějak nepasuje do 
praktického života. Oba filmy stojí za zamyšlení a pokud se nám 
to podaří k filmu Koza se ještě vrátíme. 
Co říci k festivalu? Z organizačního hlediska je zde katastrofální 
nedostatek míst, kde by se mohla zaparkovat kola. Návštěvníci je 
přivazují všude, i ke stromům, které tím evidentně trpí. Já osobně 
jsem si nalezl jednu lampu poblíž Scotiabank Theatru, která měla 
mřížkové kování. Druhý den jsem zpozoroval, že už můj nápad 
někdo okopíroval. Naštěstí to nebyla jediná lampa toho druhu. Co 
festivalu vytýkám již několik roků, je rozvrh, kdy se současně hrají 

filmy s podobnou tématikou a z podobné geografické oblasti. Dále 
je to nedostatek filmů z východní Evropy. Z české kinematografie 
pouze jeden krátký film mně připadá málo. V Čechách bylo natočeno 
poměrně hodně dobrých filmů, které byly lepší než to, co jsem viděl 
na festivalu. Slovensko bylo zastoupeno poměrně dobře dvěma 
celovečerními filmy. Skvělá rumunská kinematografie měla pouze 
tři filmy. Bulharsko jeden, který byl v koprodukci s Holandskem 
(bulharská modelka se ocitne v bordelu v Amsterodamu – pouze 
epizoda v celovečerním filmu), Chorvatsko mělo dva filmy v 
koprodukci. Rusko dva filmy (jeden horor a jeden krátký film). 
Srbsko, Slovinsko, Bosna-Hercegovina, Makedonie žádný film, ale 
Německo 32 filmů, Izrael jedenáct filmů,  Čína sedm, jižní Korea 
čtyři. Doufejme, že to příští rok bude lepší.

Aleš Březina
***

O jedno patro níž

Poklad

Furiant

E. Vášáryová  ve filmu Eva Nová

Peter Baláž ve filmu Koza
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It All Began With Prince Rupert
The Story of Czechs and Slovaks in Canada

V říjnu loňského roku jsem v některých krajanských novinách psal o prvních dvou vydáních knihy, jejíž název je také titulkem tohoto článku. Poděkoval jsem tehdy lidem, kteří se o obě vydání zasloužili a 
oznámil plán na třetí, rozšířené a nepochybně poslední, vydání, jež zaznamená také životy a činnost lidí, kteří v době druhého vydání v roce 2005 ještě nedozráli. Poněvadž jsem krátce potom onemocněl, 
veškerá práce na knize ustala. Teprve před několika málo týdny mne nemocnice daly trochu dohromady a Eva Mesticová, která se mnou spolupracovala na předchozích vydáních, přislibila pomoc na 
poslední verzi knihy. Dovoluji si vás tedy tímto znovu oslovit.
Kniha vychází opět anglicky. Je záznamem o životě a činnosti 
generací, které buď do Kanady přišly nebo se zde narodily a vyrůstaly, 
a dnes mnohdy již plynnou češtinou nehovoří anebo česky nečtou. 
Je také záznamem o činnosti krajanských organizací a novin, pro 
které zůstane věčnou reklamou.
Minulá vydání se setkala s velkým zájmem našich krajanů a pěkná 
řádka Kanaďanů jiného než českého a slovenského původu nám 
řekla, že i pro jiné je tato kniha výsostně zajímavým záznamem o 
životě a práci jedné kanadské národnostní skupiny a zaslouží si, 
aby byla uchována pro budoucí pokolení. Dokonce projevili touhu, 
aby se i jejich národnostní menšině v Kanadě podařilo dát takovou 
publikaci dohromady. Kniha už prokázala svou užitečnost v rukou 
kanadských studentů studujících v Evropě, i v rukou delegací 
českých politiků v Kanadě a Kanaďanů, jejichž úkolem je vědět 
co možná nejvíce o každé větší etnické skupině v Kanadě žijící. 
Kniha si zaslouží, aby byla zachována už jen pro výpočet Čechů 
a Slováků, kteří v tolika úsecích lidské činnosti po sobě zanechali 
stopy výjimečné práce ... od zákládání nových osad nebo podniků, 
po věhlasné umělce a vědce, sportovce či organizátory desítek cest 
do Canadian High Arctic, nebo filantropy.
Třetí vydání knihy It All Began With Prince Rupert, které bude 
mít přes 500 stran a bohatou fotografickou dokumentaci, vyjde 
v roce 2016, a je vedle soukromých čtenářů a dárců určeno také 
pro univerzitní a významné veřejné knihovny v Kanadě, USA a 
Evropě. Počet těchto institucí lze snadno zjistit, ale potřebujeme 
vaši pomoc pro zjištění zájmu v našich komunitách i širší veřejnosti, 
mimo jiné proto, abychom měli solidní odhad nákladů na tisk a 
distribuci. Proto prosím, abyste mi co nejdříve, ale nejpozději do 
konce prosince tohoto roku, sdělili, o kolik výtisků máte zájem. 
Kniha bude nejen zajímavým doplňkem vaší domácí knihovny, ale 
také krásným dárkem pro přátele.
Vaše pomoc je vítaná také z hlediska obsahu knihy, zejména té 
části, která přináší profily našich významných krajanů v Kanadě. 
Jestliže v knížce už jste, dejte nám vědět, jestli se něco v údajích 
změnilo, a jestli v ní nejste a myslíte, že tam patříte, pošlete nám 
o sobě jeden odstavec informací (asi 250 slov), a eventuelně také 
svoje návrhy na začlenění jiných významných členů českých a 
slovenských komunit v různých koutech Kanady. 
Mnozí čtenáři mají nebo znají první a/nebo druhé vydání Ruperta, 
ale pro ty z vás, kteří jste knížku nikdy neviděli, další řádky nabízejí 
krátké nahlédnutí a snad vzbudí váš zájem o její nové vydání.
V úvodu kniha přináší krátké zamyšlení nad národní povahou, a 
historický pohled na to, jak se vnímáme my a jak nás vidí jiní od 
dob mnicha Kristiána v 10. století, přes Nevilla Chamberlaine nebo 
Winstona Churchilla a S. Harrisona Thomsona až po vlnu českých 
a slovenských filmů z šedesátých let 20. století i po roce 1989 a 
jak je/nás vnímá třeba kanadský filmový kritik. Zajímavý je citát 
z eseje o Tomáši Garrigue Masarykovi, kde Harrison Thomson říká, 
...“[Masaryk] came from one of the smaller and almost unknown 
peoples on Europe... But size is not quality and history ultimately 
judges quality... The Czech and Slovak peoples have a spiritual 
tradition which may be regarded as unique among the peoples of 
Europe, whether Slavic or non-Slavic. Whereas the heroes of most 
of the peoples of Europe are their great conquerors – Charlemagne, 
Napoleon, Frederick Barbarossa, Frederick the Great, Gustavus 
Adolphus, Peter the Great – the heroes of the Czechs and Slovaks 

are men of sensitive heart and mind. The greatest being John Huss, 
a religious reformer, a lover of truth...
Následující kapitola je věnována Čechům a Slovákům, kteří se 
zapsali svým významem do dějin nejen svých národů, ale ve 
světovém měřítku, ať už jde o mučedníky, svaté, filozofy a učence, 
politiky, průmyslníky, umělce nebo sportovce. Jistě si každý 
vybavime celou řadu jmen, která v knize jsou a na která jsme 
právem hrdi v mnoha oborech lidské činnosti, ale překvapí vás, 
kolik jmen zapomenete nebo ani neznáte.
Třeba věhlasný houslista Váša Příhoda, který byl v pěti letech 
považován za fenoména, v osmi letech hrál Beethovenovy a 
Brahmsovy koncerty, v patnácti se předvedl v Paganiniho koncertu a 
s doporučením slavného dirigenta Artura Toscaniniho měl otevřené 
dveře do koncertních sálů po celém světě. V roce 1948 získal turecké 
státní občanství, které mu nabídl turecký velvyslanec v Itálii. Hrál 
na slavné Stradivariho housle Camposelice z roku 1710, které 
krátce před svou smrtí v dubnu 1960 věnoval Československé 
republice s přáním, aby ve hře na ně pokračoval jiný slavný český 
houslista, Josef Suk.
Nebo Gustav Frištenský, řecko-římský zápasník, který se narodil 
1879 v Křečhoři u Kolína. Za pět let amatérského zápasení vybojoval 
na 2000 utkání a ani jedno neprohrál. Jako profesionál nastoupil 
k 8000 zápasům. Medaili amatérského mistra Evropy získal už v roce 
1903, a bylo mu právě 50 let, když se stal roku 1929 profesionálním 
mistrem Evropy v řecko-římském zápase. V roce 1911 byl na turné 
po Jižní Americe a 1913-1914 po Severní Americe. 
Samozřejmě, že v knize nemůže chybět krátký přehled dějin Čechů 
a Slováků v srdci Evropy, od bájných začátků a prvních doložených 
státních formací, přes zlaté i temné časy až k současnosti, a existenci 
dvou států a jejich členstvi v Evropské unii. 
Příštích asi 150 stran je o novém domově v Kanadě. Počínaje 
českým emigrantem, který do Kanady nikdy osobně nedorazil, ale 
její rozvoj ovlivnil: princem Rupertem (Ruprecht), který se v roce 
1619 narodil na pražském Hradě českému králi Fridrichu Falckému 

a jeho manželce, anglické princezně Alžbětě Stuartovně. Dodnes 
máme na severu území zvané Rupertova země a jeho Hudson‘s 
Bay Company stále prosperuje.
Dopátrat se prvního Čecha a/nebo Slováka, který do Kanady dorazil 
je pravděpodobně nemožné. Ale víme, že mezi prvními byli Moravští 
bratři, kteří po prvním tragickém pokusu v roce 1752 získali v roce 
1769 přes 40000 hektarů půdy a v roce 1771 založili první stálou 
misii mezi Inuity v Nainu na severním pobřeží Labradoru. Od roku 
1780 vyučovali v místním jazyce Inuktitut a v němčině, hudba byla 
nedílnou součástí výuky i života a misii rozšířili do Hopedale a 
Makkoviku. Byli první v Kanadě, ale ne v Severní Americe, kde 
začali 1735 v Savanně v Georgii, a přes Delaware se rozšířili i do 
Kanady, kde v roce 1792 vybudovali osadu Fairfield u Londonu 
v Ontariu. Víte, jaké po nich zůstalo Inuitům na Labradoru nejčastější 
jméno nebo názvy číslovek? Dodnes existují kongregace v Albertě 
a taky v Torontu máme New Dawn Moravian Church, který má 
kořeny v jiné misijní oblasti moravských bratří, v Karibiku.
Mezi prvními doloženými přistěhovalci byl Josef Schwab, který 
přišel v roce 1870 a rodina Bellanova (nebo Ballonova) z Trenčína, 
která přišla začátkem sedmdesátých let 19. století, v Torontu si 
otevřela snad dílnu nebo květinářství a jejich syn Jozef se podle 
některých pramemů v roce 1885 zúčastnil Red River Expedition. 
Josef Schwab se původně usadil ve východní Kanadě, ale v 1886 
se přestěhoval do Sv. Bonifáce, kde pracoval pro arcibiskuptsví. 
V srpnu 1890 koupil 378 akrů v Grande Pointe za 1800 dolarů. 
Ann Martinovsky píše... českoslovenstí pionýři v Geraldu přišli 
z Polska (rusko-polská Volyně) do Kanady na jaře 1898 a usadili 
se východně od Esterhazy. Josef Bureš píše ... naše osada, Evergree, 
Alta, leží 36 mil na zípad od Red Deer. První Čechoslováci se tu 
usadili v roce 1907. Byli to většinou horníci... Nebyly silnice, nebyly 
železnice... Když v roce 1915 stará vlast nás zavolala, abychom 
pomohli s jejím prvním bojem o samostatnost, ... pět chlapců z naší 
osady se přihlásilo do Kanadské armády.
Když přeskočíme do doby druhé světové války, určitě vás zaujme 
příběh československého konzula v Montrealu, který se úspěšně 
postavil zástupcům nacistického Německa, kteří přišli po okupaci 
Československa zabavit konzulát. Dočtete se spoustu zajímavostí 
o krajanském životě a krajanských organizacích, a hlavně o tom, 
jak jednotlivci, Češi a Slováci, naložili se svou svobodou v Kanadě, 
k čemu ji využili a jak se formoval náš příspěvek pro rozvoj Kanady. 
Je tomu věnováno víc než sto stran a jmen zvučných i méně známých 
je tu uvedena spousta. 
Posledních zhruba sto stran je věnováno Profilům zajímavých 
osobností českého a slovenského původu v Kanadě. Vedle všeobecně 
známých osobností je tam řada lidí, kteří jsou známi třeba jen 
v městě nebo provincii, kde žijí, jako třeba malíř Dušan Kadlec 
v Halifaxu, nebo jejich práce má vliv mimo Kanadu, jako třeba 
profesor Manitobské univerzity Václav Smil, vynikající odborník a 
oblíbený autor Billa Gatese. Je to opravdu zajímavé čtení, doplněné 
rejstříkem a prameny. 
Doufáme, že knihu podpoříte svým zájmem. Její cena bude 30 
CAD plus poštovné.
Vážení čtenáři, nejsem si úplně jist, co mě k napsání tohoto 
upozornění přimělo, zda jde o výsledek zralé úvahy nebo spíš 
o citovou reakci. Když listuji tou knihou, o které zde píši, jsem 
okouzlen čistou lidskostí dobrých lidí, kteří se čestně a pracovitě 
probíjeli nesnadným životem, aby nejen sobě ale i jiným mohli 
nabídnout skývu lepšího života. Kdykoliv se zastavím u jména 
někoho, koho jsem dobře znal, zdá se mi, jako by se jeho jméno 
rozsvítilo, jako by mi děkoval za návštěvu.
Přeji vám pěkné počtení a milou návštěvu s někým, kdo nás o 
chvíli předešel.

Září 2015 
Josef Čermák

***

Moravští bratří na Labradoru (foto ČT - internet)
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Fiddler’s Dell Bar & Grill 
Fully Licensed

Family owned & operated since 1954  

European & Canadian Cuisine

Slovak and Szegedin Goulash with Dumplings,
 Fried Cheese, Schnitzel, Jaeger Schnitzel,

 Chicken Paprikash, Perogies.
 and many more items on the menu. 

Sun. Mon. Wed. Wings Night & Daily Specials 

20 Domestic & Imported Beers on Tap.
 Pilsner Urquell, Czechvar.

Watch all Sporting Events on 6 TVs. 
Heated Patio with TV.

781 Annette Street @ Jane Street
Toronto ON M6S 2E4 

Jozef Karol Tel. 416 767 8882

K rasismu, nepřátelství, toleranci
(Názor bývalého, po mnoho let dopisovatele Satellitu)
Vážení čtenáři tohoto Satellitu, nevím, zda jste si povšimli dosti podstatné 
změny ve statusu novin (strana 2., pod Satellite 1-416). Protože jsem si jist, že ke 
změně došlo po rozhodnutí majitele a redaktora novin, A. Březiny, ukončit naší 
dlouholetou (20 let?) spolupráci a klasifikací mých příspěvků slovy, jaká jsou teď 
v onom statu (rasismus, nesnášenlivost, násilí, chybí jenom slovo bulvár), rád 
bych se jakkoli stručně k těmto dnes tak frekventovaným slovům a jejich podstatě, 
vyjádřil. Přesnou definici si každý snadno nalezne v dostupných zdrojích. Já se k 
tomu pokusím vyjádřit jen ve vztahu ke zmíněnému oznámení na stránce Satellitu.
 Je dneska neblahým zvykem, v důsledku stejně neblahé ideologie politické 
správnosti (už vlastní přesnou definici lze sotva najít), dávat na zmínku o 
prokazatelných faktech a děních, nálepku rasismu či netolerance pokud se té 
zmínky dopustila určitá skupina občanů. Není-li provinilec z řad našinců, tedy 
křesťanů nebo židů, bíle pleti občanů, nikoli ale tak bílé, jakou si pořídil M. Jackson 
(o budhistech netřeba se zmiňovat, ti se ničeho nekalého nedopouští), jakákoli 
oprávněná kritika jeho činů je zcela nepřípustná a taková nálepka dostavuje se 
obratem. Myslím, že kdo sleduje světové dění (a nemusí tomu věnovat větší 
část dne) nalezne snadno nejeden příklad shora sdělené potvrzující. A vskutku a 
právem nejednou se zastavuje mozek nad tím, co se dnes s takovou samozřejmostí 
a zcela proti rozumu a logice, ve jménu všemožných lidských práv a PC, děje!
 Ale zpět k podstatě této poznámky: pan redaktor ve změněných stanovách svých 
novin praví: 
 Zásadně však neuveřejňujeme články s rasistickým zaměřením, nepřátelské 
jiným národnostem nebo náboženstvím a podporující násilí.
 Naším úkolem není říkat čtenáři, co si má myslet, ale předat mu informace, 
z kterých si může udělat svůj vlastní názor. To je, co? Taškařice, nebo míněno 
vážně? Míněno vážně! Čtenář si může laskavě udělat názor jen z toho, co pan 
redaktor ve svých novinách vydá. Tedy jen jeho názor je (a jemu podobné názory, 
které publikuje) předán laskavému čtenáři k posouzení, úvaze, osobnímu názoru! 
To je jazyk Velikého Bratra z pera páně Orwella, eh?
 Tolerance. Jak dobře známo, je to určité rozmezí, možno poukázat na tolerance 
při výrobě a podobně, tedy rozmezí, nikoli nekonečno. Pokud taková tolerance 
je vztažena na společnost a počínání občanů, pak překročení jisté meze tolerance 
vede kam? … K anarchii, v krajním případě. K umožnění všeho, i neradostného, 
dění.
 A jakákoli Charta lidských práv v níž chybí i povinnosti, je pochybená. Toho se 
dopustil mimochodem slavný P.E.T. v kanadském případě.
 Ale zpět k Satellitu: což není základním právem čtenáře vyjádřit se negativně k 
publikovaným názorům, s nimiž nesouhlasí a uvést proč? Ale takové možnosti se 
mu v dnešním Satellitu nedostává. Občas si mi A. Březina stěžoval, že zástupy 
čtenářů sdělují mu nesouhlas s mými příspěvky, on pak dokonce, že mu tím ničím 
noviny. Požádal jsem jej, ať mi takoví napíší, vynadají, zdůvodní svou nelibost, 
ať zprostředkuje, A. B., kontakt. Žádal jsem o to víc než jednou, nikdo se neozval. 
Navrhoval jsem také občasné uvedení rubriky Dopisy čtenářů. Vhodné místo pro 
hodnocení periodika čtenářem. Nedošlo k tomu.
 Dnes tedy mu (čtenáři Satellitu) zbývá nežli případná pochvala a souhlas s názory 
v linii s programovým prohlášením A. Březiny.
 Závěrem, vzhledem k současné kritické situaci migrační v Evropě ba i ve světě 
a navzdory programovému prohlášení v Satellitu pravím, že tato situace je dílem 
mírového islámu, pohromy 9. září 2001 v New Yorku, uřezávání hlav dnešními 
barbary ISI a pak teprve zásahů USA a Západu.
 Že se změněné prohlášení ocitlo na stánkách Satellitu je velmi smutné. Neboť 
noviny vycházejí v zemi, kde snad ještě svoboda projevu a tisku existuje. Jenže 
pan redaktor nakládá s těmito klíčovými pojmy s nepochopitelnou lehkovážností. 
Prokazatelná fakta proměňují se v kužele žongléra. Tím se stal právě on.
 Jsem ale člověk vcelku slušný a tak mu pro to žonglování přeju dobré zdraví a 
snad i případné zamyšlení se nad podstatně změněnou definicí poslání jeho novin.

Vladimír Cícha - 9/2015
 ***

Odpověď redaktora: Jestliže se Vladimír Cícha rozčiluje, že nemá nic společného s bulvárem, tak 
podle redaktora Satellitu je ukázkou bulváru jeho věta: …vzhledem k současné kritické situaci 
migrační v Evropě ba i ve světě a navzdory programovému prohlášení v Satellitu pravím, že tato 
situace je dílem „mírového islámu“, pohromy 9. září 2001 v New Yorku uřezávání hlav dnešními 
barbary ISI a pak teprve zásahů USA a Západu.
Historická skutečnost: Současná migrační vlna do Evropy je z Iráku a Sýrie. Ani Irák ani Sýrie však 
neměly nic společného s 11. zářím 2001 (Vladimír Cícha mylně uvádí 9. září 2001). Invaze do Iráku 
byla v důsledku mylného předpokladu G. W. Bushe, že Saddam Husein vlastní zbraně hromadného 
ničení. Žádné zbraně hromadného ničení se však nikdy nenašly. Syrský prezident Bašár al-Asád se 
naopak podrobil a chemické zbraně, kterými disponoval, nechal zničit, přesto rebelové, z kterých se 
vytvořil později Islámský stát měli nadále podporu Západu. (Jestliže tvrdíme něco jiného, pak je to 
pro změnu Orwellova historie.)
I kdyby se Vladimír Cícha ve Vancouveru na hlavu postavil a bombardoval mne desetkrát denně 
e-maily, pokud budu dělat redaktora Satellitu, nebudu tisknout články s rasistickým zaměřením, 
nepřátelské jiným národnostem nebo náboženstvím a podporující násilí. Jestliže se tímto rozhodnutím 
cítí poškozen, musí se obrátit na noviny, které jeho příspěvky vyhodnotí jinak. Toto rozhodnutí 
nemá nic společného s politickou korektností, jak se Vladimír Cícha domnívá, ale pouze s mým 
svědomím. Navíc v žádné demokratické společnosti není povinností novin tisknout nevyžádané 
příspěvky, dopisy a názory.
 Tím beru celou záležitost za uzavřenou a nemíním se k ní vracet.

Aleš Březina
***

Obraz v muzeu ve Fort Langley (detail);2014 - acrylic
Kompozice Prohlášení Kolonie Britské Kolumbie v roce 1858 
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Uzbekistán - Buchara
5. část - dokončení

Samarkand – Buchara - 260 km, cena jízdného 8 dolarů, doba jízdy tři hodiny. Pohodlný vlak, povídavý soused, roj taxikářů před nádražím, které je vzdáleno 15 km od starého města Buchary. Taxikář 
měl zrovna špatný den, já to samozřejmě nevěděla, nemohl najít moje ubytování, následovaly hlasité výhružky a výkřiky na chodníku, chtěl víc peněz. Já mu trochu přidala, ale nakonec stejně hodil můj 
baťoh do prachu silnice, vztekle bouchl dveřmi a už byl pryč. Zcela určitě sangvinik. Přece já za to nemohu, že nemohl najít můj hotýlek! Prašné i blátivé (v noci pršelo) klikaté cesty starého města, maltou 
nahozené stěny dlouhých zdí, přerušené jen vstupními vraty do obytných prostorů. Za dveřmi rozlehlé dvory, domy s pavlačemi i lokální dekorací. Za každými vraty jiná podívaná. Můj pokojík byl příjemný, 
s vlastní sprchou i záchodem. Byla sleva, je to pokoj pro dva. Už jsem byla unavena jít hledat něco lacinějšího, pět měsíců na cestě se začíná projevovat. Bydlím přímo uprostřed starého města, blízko 
k památkám, které jsou chráněné Unescem. 

 Buchara je na první pohled jiná, než byl Samarkand. Toto je živé 
staré město, stojící budovy jsou až v rozpětí 1000 let staré. V jeho 
centru se za posledních dvě stě let mnoho nezměnilo. V oněch 
letitých budovách se i nadále bydlí, často vykouknou z oken 
jejich, jak se zdá, neustále zvědaví obyvatelé a nebo sedí u brány 
a pozorují svět. Rozhodně jejich očím nikdo neujde. Čtverhranné 
čepice, dopy, šátky kolem hlavy, barevné oblečení, pro modernu 
zde není místo. Kluci mezi starými hradbami a loužemi si kopají 
s mičudou, psi, věčně hladoví, hledají kus žvance. Tu a tam u 
rozpadlých zdí je vidět planou růži dávající objektu barvu. Všude 
písek. V Samarkandu se za památkami muselo jít, tady jsou všude 
kolem nás. Stačí se jen procházet městem, dívat se kolem a vsakovat 
atmosféru. Není zde vidět tolik tyrkysových kopulí ani majolikové 
výzdoby, ale cihly, ze kterých je celé město postaveno, jsou jedné 
barvy - pískové. Unikátnosti stavbám dává jejich mozaikové 
geometrické seskupení, buďto květinový nebo kaligrafický motiv. 
Na základě islámské víry je zakázáno zvýtvarňovat živé tvory. 
Dokonce i nové hotely pro turisty jsou stavěny ve stejném stylu, 
samozřejmě s civilizačními prvky. Docela zapadnou do staletí staré 
architektury města. A není cihla jako cihla! Různé styly - některé 
jsou před vypálením potištěné, nebo nožem vyřezané či natřené 
barvou a nebo i uspořádány ve stylu skládačky. Modrá obloha i 
pozdější stíny a barva zapadajícího slunce dodávají jedinečného 
zbarvení jinak monotónního celku. Západ slunce je zde rájem pro 
fotografy. Příkladem tohoto je Kalon minaret, postavený v roce 
1127, v téže době nejvyšší stavba centrální Asie. Je to prostý objekt 
poutavé krásy, 47 m vysoký s deset metrů hlubokými základy. 
Zdobí ho 14 ornamentálních pásů, každý je jiný, včetně prvního 
použití modře glazurovaných kachliček, které až za Timura pak 
zaplavily střední Asii. Přečkal několikero zemětřesení a stojí již 
skoro devět století! Dokonce i učaroval výbojnému Čingischánovi, 
na jehož pokyn tento minaret nebyl srovnán se zemí jako zbytek 
města. Okolo minaretu jsem šla několikrát v různou denní i večerní 
dobu a vždy hrál jinými barvami. Západ slunce nad minaretem je 
nejvíce používaný motiv k bucharským suvenýrům. Až do minulého 
století město bylo zavodňováno sítí kanálů a více než dvěma sty 
kamennými nádržemi. U nich se lokální soustřeďovali, rozprávěli o 
všem možném, pili vodu i se v ní umývali. I koně si zde hasili svoji 
žízeň. Voda v nádržích nikdy nebyla ale vyměněna a tak Buchara 
byla známa jednak častými pohromami infekčních nemocí a potom 
i množstvím insektu. Lidé se zde dožívali průměrně tak 32 let. 
Teprve až za komunistů systém byl zmodernizován, voda z nádrží 
vypuštěna, většina z nich byla zasypána, ale jedna, ta nejslavnější 
– Lyabi-Hauz ponechána. Je srdcem centra starého města a ve 
stínu morušových stromů, stejně starých jako ona, je oázou klidu a 
míru a se svým okolím tvoří jedno z nejoblíbenějších romantických 
míst lokality. I když je zde pár restaurací s venkovním posezením, 
obchůdky s nutnostmi, šachové stolky (národní sport), tak stále 
ovzduší dávných let zde přetrvává. Opodál stojí velká bronzová 
socha Hoja Nasrudin, islámský pohádkový hrdina, zdejší chytrý 
český Honza, s úsměvem od ucha k uchu a s jeho věrným oslíkem. 
Každý, kdo projde náměstím, se neopomene s ním vyfotit. Je zde 
příjemné posezení nad šálkem kávy či čaje. Bydlím kousíček odtud, 
kapučíno jsem zde popíjela několikrát i psala své zápisky. 

 The Ark - královské město uprostřed města, je ohromná masivní 
stavba - pevnost, posazena uprostřed velkého náměstí se vstupní 
branou na každé straně. Je to nejstarší budova v Buchaře, již 
od pátého století až do roku 1920 byla obydlena, tehdy byla 
zbombardována Rudou armádou a osmdesát procent z ní zůstalo 
v sutinách. V zachovalých královských komnatách jsou teď různá 
muzea, jedno z větších je o bavlně. Skoro nedotčena zůstala i 
korunovační místnost, nejstarší z celého komplexu, poslední 
korunovační rituál se zde udál v roce 1910. Pevnost byla částečně 
opravena a tak jsem procházela např. i harémem, kuchyní i 
obytnými prostory. Ze shora z hradeb je nádherný pohled na celé 
město. Opodál stojí městské vězení Zindon, které bylo proslulé 
až hrůznými způsoby týrání vězňů. Tam jsem se podívat nešla. 
V průběhu století se na prostorném náměstí odehrávaly za zvuku 
bubnů, fanfár i davů lidí nesčetné popravy. Jedna z „nejslavnějších“ 
se odehrála 24. června 1842 a popraveni byli dva Angličané - kolonel 
Charles Stoddart a kapitán Arthur Connolly. Jak jsem si přečetla, tak 
Stoddart přijel do Buchary ujistit tehdejšího legendárně krutého 
emíra o přátelských záměrech Anglie a o navázání dobrých vztahů. 
Přijel ale bez darů a bez dokumentů od královny Viktorie, ale jen od 
guvernéra v Indii. Emír se cítil uražen. Čím se ale ještě více kolonel 
proti protokolu provinil, že před Ark přijel na koni, místo aby šel 
pěšky. Strávil pak v Zindonu mezi krysami s denním týráním tři roky. 
Za dva roky po jeho příjezdu přijel kapitán Connolly a doufal, že 
snad on přesvědčí emíra o dobrých úmyslech Anglie a o propuštění 
kolonela. Emíra ale nepřesvědčil a tak i on skončil mezi krysami. 
Věznění anglických důstojníků vyvolalo nelibost jak v Anglii, tak 
i v dalších zemích světa, ale i tak Angličané byli za velkých fanfár 
popraveni.

Ve městě je přes sto čtyřicet historických staveb, jak náboženské 
školy, tak i mešity a minarety, staré vodojemy a prý je i velmi 

zajímavá Nová Buchara. Není možné všechno shlédnout za pouhé 
tři dny a už jsem vším i nějak přesycena. I kdybych chtěla, tak se 
mi zdá, že moje mozkové závity už nejsou schopny přijímat další 
informace a vjemy, je na čase už vypnout… A tak jsem chodila 
městem křížem krážem, nakoukla sem i tam, prohodila slova se 
stánkaři, pokukovala po suvenýrech, všímala si denních maličkostí. 
Co mně učarovalo, byl malé mauzoleum Ismaila Samani, 
zakladatele dynastie. Dokončeno bylo v roce 905 a je to zdejší 
nejstarší muslimský monument a jak se zdá, tak i nejrobustnější. 
Upoutala mě intrikovaná skladba cihel, které s denním měnícím se 
světlem mění i svoji „osobnost“. Seděla jsem uvnitř asi hodinu a 
pozorovala hru stínů s cihlami. Uklidňující podívaná. Stěny jsou dva 
metry silné a zřejmě asi díky jim mauzoleum zatím nepotřebovalo 
kromě štítu žádných oprav a stále stojí!

 Na kraji města je několik trhů a k jednomu jsem se pěšky vydala. 
Opět na velkém prostranství, část pod střechou, někde stánky 
anebo se prodává jen tak z chodníku. Byl to trh lokálních pro lokální, 
žádným kouzlem krásy neoplýval, asi proto jsem tu ani žádné turisty 
neviděla. Prodával se zde dobytek, krmení, oblečení, železářství, 
potraviny, zkrátka takový místní obchoďák. Koupila jsem si pytlík 
velmi chutných jablek bez chemického postřiku a sedla jsem si do 
jedné prosté Čajkovny (bufetu) na trochu jídla - chleba, kefir, vejce 
a čaj. Kefir jsem sice s chutí vypila, ale nějak mi pak neseděl. Žádné 
problémy, Bohu díky, nenásledovaly, hurá! Celých pět měsíců jsem 
byla bez nich, doufám, že to vydrží ještě posledních pár dní cesty!! 
Na konci trhového prostranství jsem narazila na mohutnou zeď 
z hlíny, kamenů a bláta, dlouhou asi tak padesát metrů a s jednou 
vstupní bránou. Jak jsem se dozvěděla a pak i přečetla, jsou to 
pozůstatky, trochu již i opraveného, kdysi dávného městského 12 
km dlouhého opevnění. Další z podpisů Čingischána! 

 Jako poznávací cestu městem a předměstím jsem se jela 
marshrutkou (miniautobus) podívat na letní palác posledního emíra 
Alim Chana, postaven na přelomu 20. století v duchu moderní 
evropské architektury. Byl na konci města, přijela jsem ještě před 
otevírací dobou a tak kam jinam, než do Čajkovny, která byla hned 
vedle. Čekalo mě zde ale překvapení, neboť jeden z provozovatelů, 
mužská polovina, žil dva roky v Brně a vyučil se zde soustružníkem. 
Hned jak zjistil, že jsem Češka, tak na mě spustil česky! Já koukala 
co to, slyšela jsem češtinu po hodně dlouhé době a to ne od Čecha, 
ale od cizince! Velmi pěkně vzpomínal na dobu tam strávenou, byl 
mladý, líbila se mu česká děvčata a chutnalo mu i pivo. Slíbil mi, ať po 
prohlídce paláce přijdu zpátky, že mi připraví bezmasý plov. Pozvání 
na jednu ze specialit zdejší kuchyně rozhodně nemohu odmítnout 
a tak jsme si plácli. Plov sestává z rýže, z masa (nejčastěji skopové), 
cibule, mrkve, ale také obsahuje hrozinky, kdoule, cizozrnu, kousky 
ovoce a vše je vařené v hermetickém hrnci. Každá hospodyňka má 
svůj recept, samozřejmě, že ten nejchutnější, pokrm nikdy nechybí 
na nedělním stole a bývá tou šlehačkou na dortě. S prohlídkou 
jsem nijak nepospíchala, abych dala kuchaři dost času na jeho 
přípravu, aby to neodbyl, haha!. Co se týče paláce, tak lokální ho 
považují za nejkrásnější budovu ve městě, turisté spíše za kýčový 
výplod. Palác sám o sobě byla nesourodá směs cetek, křiklavého 
vkusu, ale i s prvky jemné architektury. Na jeho výstavbě se 
podíleli dva architekti, každý jiného stylu a konečný výsledek to 

zcela určitě potvrdil. Všechna okna soukromých komnat např. byla 
ve tvaru srdce a víte, jak si emír vybíral svou spolunocležnici na 
noc? Uprostřed komplexu před harémem byl velký bazén, zde 
se ženy šplouchaly a laškovaly, emír je okukoval a pak té, kterou 
si vybral, hodil jablko. Tuhle historku prý vypráví návštěvníkům 
každý průvodce, takže předávám dál i já. Jednou z unikátností této 
památky byla výzdoba jídelního sálu, kde strop a vrchní část stěn 
je pokryta bohatě zdobenými majolikovými panely, každý jiného 
vzoru. Bylo to vkusné i hezké, líbilo se mi to. Při prohlídce parku 
a zahrad jeden musel mít hodně představivosti, protože, bohužel, 
z altánků skoro nic už nezbylo, o kus dál byla již napůl rozpadlá 
socha obtloustlého emíra v nadosobní velikosti, no a na zahradníka 
peníze už určitě nestačí, protože kromě pávů, kteří zde stále mají 
své rejdiště, zde nic neroste, ba ani tráva. Ani ty jabloně už jablka 
nerodí! Prostopášný emír pak v roce 1920 odešel do exilu do 
Afganistánu. 

 No, ale už byl čas k obědu, plov byl hotov, dostala jsem ho plný 
talíř, byl vynikající a tak jsem odcházela s plným žaludkem, ale i 
s dobrým pocitem u srdce - dobří lidé všude žijí! Co se ale nestalo 
dál…Cestou zpátky autobusem mě oslovila mladá žena, Uzbečanka, 
učitelka angličtiny. Začaly jsme povídat a po chvíli mně řekla, že by 
byla hrozně ráda, kdybych přijala její pozvání přijít k nim zítra do 
rodiny na večeři a že bychom spolu připravily plov. Nemohla jsem 
věřit tomu, co slyším, během jednoho dopoledne dvě pozvání! 
Bohužel, toto pozvání bych hrozně ráda přijala, ale musela jsem 
odmítnout, druhý den jsem z Buchary odjížděla. Škoda, že jsem ji 
nepotkala o den dříve! 

 Zpátky k mému příbytku jsem se vždy vracela tzv. „turistickou 
stezkou“, což znamená starým městem a mezi hotely, na ní bylo 
nesčetné množství suvenýrových stánků i galerií otevřeno od 
rána až do noci. Byla to úžasná podívaná i atmosféra, neboť se 
prodávalo všude. Hlavně však v podloubích a nebo ve dvoraně 
komplexů, kde prostor byl osvětlen, ale také i naplněn jiskřivými 
barvami nabízeného zboží. Největší tlačenice byla vždy u koberců, 
které jednak buď visely na stěnách a nebo ležely na podlaze. Malé, 
velké, běhouny, čtvercové, kulaté, ochotní prodavači vždy našli ten 
pravý a samozřejmě za ty nejlepší ceny! Vlněný, hedvábný, nebo 
50/50 …aby se v tom jeden vyznal! Hrály všemi barvami a vzory. 
Zkrátka byly to krásné peršany, jak by moje maminka řekla!! Dalším 
velkým lákadlem byly hedvábné šátky, šály a pak i keramika. A 
nakupovalo se! Turisty jsem potkávala všude, hodně z Asie, vždy 
s větším naplněným baťůžkem na zádech, s kamerou kolem krku a 
často i s kobercem pod paží. Je dobře, že přijíždějí a nakupují, země 
potřebuje jejich valuty. Sama jsem si koupila jen malou tašku přes 
rameno ušitou z koberce. Líbila se mi, byla to originální, praktická 
i hezká památka, ale napoprvé jsme se nedohodli na ceně. 
Prodávající si mě ale pamatoval, a když jsem šla kolem podruhé, 
tak na mě zavolal, jestli jsem se nerozmyslela. Řekla jsem mu, že 
ne, že cestuji již dlouhou dobu a že mám určitý rozpočet. Ptal se 
mě, jak se mi líbí jeho město, atd., atd., atd. Opět procvičování 
ruštiny. Rozloučili jsme se, ale poslední večer opět na mne zavolal a 
že prý mi dá tašku levněji, asi zřejmě ten den moc neprodal. A tak 
jsem si ji koupila, moc jsem ale nesmlouvala, stánkaři tady i támhle, 
konkurence velká. Třeba mých dvacet dolarů byla jeho jediná denní 
tržba… Cestu k hotýlku už jsem měla vyšlapanou, předtím jednou 
jsem se v těch klikatých uličkách tak zamotala, že mi to pak trvalo 
nějakou chvíli se z nich opět vymotat. Hrách jsem u sebe, bohužel, 
neměla. Zamilovala jsem si večerní procházky Bucharou.

 Dvanáct dní uběhlo velmi rychle, dny k pobytu docházejí… 
Dalším místem kam jsem se chtěla podívat byla Khiva, staré město 
v Kyzylkum (Červený písek) poušti, její počátky jsou z pátého století, 
důležitá zastávka Hedvábné stezky, intelektuální centrum 9. století, 
ale také tržiště s otroky z Persie až do roku cca 1920. Rusové sem 
zamířili několikrát, poprvé za vlády cara Petra Velikého (1682-1725), 
zajímavá historie. Později následovala rusko-uzbecká spolupráce 
v restaurování města a v dnešní době je prý toto hradební město 
něco jako muzeum v přírodě. Někdo říká, že mělo zůstat jak bylo, 
patina dávna prý tak vyprchala, někdo tvrdí opak. Jeho návštěva by 
určitě stála za to. Příště?? 

 Další, určitě zajímavou zastávkou mělo být i Aralské moře, 
kdysi čtvrté největší jezero na světě. Dnes nese vizitku jako 
největší ekologická katastrofa, způsobena člověkem. Leží na 
území Uzbekistánu i Kazachstánu, vtéká do něho voda z horských 
pohoří (Tian-šan a Pamir) ze dvou řek – Syr-Darya a Amu-Darya. 
V padesátých letech byla voda v jezeře čistá, okolo něho malebná 
zákoutí i pláže. Dokonce i osobní přepravní lodě ze severu na jih ho 
křižovaly. Dobrý komerční rybolov uživil velké rybárenské závody 
ve dvou přístavech. O trochu později ruští plánovači chtěli zvýšit 
pěstování bavlny jak v Uzbekistánu, Turkmenistánu i Kazachstánu. 
Nová bavlnová pole v pouštní, ne moc dobré půdě potřebovala 
podstatně více vody, než ta původní stará s lepší půdou. Byla 
zavodňována kanály z obou řek, ale množství vody potřebné na 
jeden hektar stouplo o hodně výše a tak následovalo podstatné 
snížení přílivu vody do Aralského moře. Produkce bavlny sice rostla, 
ale moře se postupně smršťovalo. V roce 1987 se Aral rozdělil a 
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sice na menší severní moře a větší jižní. Občas do 
nich ještě trochu vtéká voda z jedné z řek. Oba 
dva rybářské přístavy – Moynaq v Uzbekistánu 
a Aralsk v Kazachstánu teď leží na suchu, 60 
000 obyvatel, kterým moře dávalo obživu 
se odstěhovalo a několik km okolo bývalého 
pobřeží, jako němí svědci katastrofy, na suchu a 
na písku odpočívají rybářské lodě. Ze 173 druhů 
živočichů, kteří kolem moře žili, jenom 38 jich 
přežilo. Nesčetné další problémy jak ekologické, 
tak i zdravotní, následovaly. Ke zbytkům moře 
je možné si z obou dvou bývalých přístavů zajet, 
doporučuje se ale, pouze se zkušeným řidičem a 
průvodcem. Příště??

 Uzbecká ekonomie je velmi závislá na 
produkci bavlny, i když uzbecká krajina není tou 
nejvhodnější na její pěstování. Z velké části je to 
vyprahlá poušť. Vláda si ale postavila hlavu, musí 
to být bavlna a hotovo!!! Nevhodné podmínky 

pro pěstování, nízká úroda a vládou kontrolované 
ceny. Farmáři si povětšinou nevydělají ani na 
zakoupení strojů anebo najmutí pomocníků. 
Přejít k pěstování ovoce také není dovoleno. 
Zřejmě celý tento bavlnářský systém by už dávno 
zkolaboval, kdyby vláda nevydala zákon, že 
všichni žáci, studenti i dospělí musí přiložit ruku 
k dílu a na podzim v době sklizně jít pomáhat. 
Tento zákon a tato praxe, viděna jako otrocká 
práce, vzbudily mezinárodní pohoršení, dokonce 
i sankce bojkotovat výrobky z uzbecké bavlny. Pod 
nátlakem světového mínění vláda v roce 2009 
vydala nový zákon a zprostila povinnosti děti pod 
šestnáct let. Pro všechny ostatní je sklizeň bavlny 
stále povinnou činností. 

 Zítra vlakem do Taškentu, přespat jednu noc 
v ubytovně u excentrického profesora, poslední 
procházka tržištěm, loučit se srdcem i očima 
s prostředím kolem mne. Rozhodně mi nepřipadá, 

že jsem pobývala v cizím světě, nemám k tomu 
důvody. Byla jsem přijata přátelsky, i když jsem 
byla často tak trochu okukována, nikdy jsem se 
necítila v osobním nebezpečí. Budu postrádat 
trhy, bezprostřednost lidí, jejich pohostinnost, 
vřelost, fascinující chodící historii kolem mne a 
mnoho dalšího, všechno to, co toulky světem 
sebou nesou. Ukápne i pár slziček na letišti. Ano, 
měla jsem někdy náročné dny, co se psychiky 
týče, plánování nevycházelo, byrokracie úředníků, 
zklamání v očekávání, ale ona síla jít dál a podívat 
se, co se děje za dalším rohem, mne přes všechny 
strasti přenesla. Je důležité chodit s otevřenými 
očima, bez předsudků a z nadhledu vnímat dění 
kolem sebe. Moje silně ošoupané kalhoty visí teď 
na věšáku jako jedna z trofejí mého života.

 Proč zrovna o této zemi jsem psala? Byla 
poslední zastávkou mé cesty Asií. Čína, Kambodža, 
Laos, Vietnam, Burma (Myamar), Thajsko a tři 

státy z bývalého Sovětského svazu - Kazachstán, 
Kyrgyzstán, Uzbekistán. O asijských státech se 
píše, jezdí se tam, víme toho o nich hodně. O státy 
střední Asie se málokdo zajímá, i já nevěděla co 
mne čeká, málo je toho napsáno, málo i řečeno 
a nebo často jen negativa, nejsou na vrcholu 
turistického zájmu. Věřím, že i předsudky hrají 
silnou roli. Vždyť přece patřily k Rusku a žijí tam 
muslimové!! A je to velká škoda! Mají toho hodně 
co nabídnout, vedle rozmanité nádherné přírody 
i silné kulturní zážitky, ale hlavně tu žijí přátelští 
jejich obyvatelé. Psala jsem trochu o Kyrgyzstánu a 
rozepsala jsem se o Uzbekistánu. Ten mě připadal 
jako bájný svět, chtěla jsem vám proto tuto zemi, 
perlu Orientu a kolébku civilizace, aspoň trochu 
přiblížit. 

 Jen letadlo sedlo v Praze, mobil mi fungoval!
 Přeji i vám dobrý vítr do plachet!

Naďa Humlová, září 2015
***

Uzbekistan
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Rosti Brankovský vám ho může 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 

Soccer

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

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

Air Canada Rouge starts flying non stop to Prague
 the 29th of May to the 29th of September 2016.

 Departures to Prague are Wednesday, Friday and Sunday, 
and Prague to Toronto would be Thursday, Saturday and Monday.

 Fights are available for booking now, and fares 
starting from $879.00 tax included. 

Specielní výplety 
nových i starších kol 

k bicyklům a motocyklům 
přesně podle 

požadavků zákazníků.
Používám nerez silné dráty 

na míru.
Prodej ráfků, náb a drátů;

Za práci účtuji 15-25 dolarů.
Krátká dodací lhůta!

*** 
Restauruji staré knihy, 

učebnice, Bible i kuchařky
Oprava vazeb, starých tisků.

Zabalení LP do ochranné fólie.
***

Nabízím ubytování 
spolubydlícímu 

do zařízené garsónky 
s balkónem ve Scarborough.

Cena jen 250 dolarů.
***

Potřebuji administrativní pomoc 
pro mou malou firmu.

***
Dan Newman – 416/604-5829 

(nechte vzkaz)
nebo osobně v kostele sv. Pavla, 

1424 Davenport Rd., Toronto
Vždy po bohoslužbách v neděli. 

*** 

Češi a Island na ME ve Francii, 
Slovensko v očekávání

Česko-Kazachstán 2:1 (0:1)
Čeští fotbalisté si pohráli s nervy nejen plzeňských 
diváků, ale všech příznivců, kteří utkání sledovali v 
televizi, v rozhlase i na internetu, Kazaši vedli od 21. 
minuty 1:0 brankou Logviněnka. V druhém poločasu 
nasadil trenér Vrba slávistického útočníka Škodu, který 
působil na hrotu útoku. Ten v 74. a 85. minutě dvakrát 
skóroval hlavou. Utkání sledovalo 10572 diváků. 

***

Lotyšsko-Česko 1:2 (0:2)
Česká reprezentace si výhrou v Rize zajistila s předstihem 
postup na evropský šampionát 2016 do Francie. Lotyšům 
vstřelila během pětadvaceti minut dva góly Limberským 
a Daridou, přičemž mohla s uspokojením hltat zprávy od 
Bosporu, kde Turci vedli v ten moment nad Nizozemci 
rovněž o dvě branky. Skvostná konstelace, která Vrbovým 
svěřencům nahrála. Oni dovedli navzdory zbytečné 
komplikaci, kdy Zjuzins snížil na 1:2 střetnutí do 
vítězného konce, reprezentace půlměsíce rovněž, takže 
oranjes jsou s definitivní platností vyšachováni ze hry 
o druhou příčku. Turci pochopitelně také a proto mohla 
česká reprezentace slavit postup na EURO 2016 už v 
Rize. Tabulka skupiny A po osmi zápasech: 1. Island 15:3 
19, 2. ČR 16:9 19, 3. Turecko 11:9 12, 4. Nizozemsko 
13:10 10, 5. Lotyšsko 4:16 4, 6. Kazachstán 5:16 2.

*** 

Španělsko-Slovensko 2:0 (2:0)
Podle očekávání zvítězilo domácí Španělsko, když 
vedoucí branku vstřelil již v 5. minutě Alba, v 30. minutě 
Kozáčik fauloval pronikajícího Costu. Dostal žlutou 
kartu a penaltu proměnil Iniesta. 

*** 

Slovensko-Ukrajina 0:0
Fotbalisté Slovenska jsou zase o něco blíž premiérové 
účasti na mistrovství Evropy ve Francii. V utkání 
skupiny C remizovali doma s Ukrajinou 0:0 a udrželi 
tak před ní v tabulce tříbodový náskok. Svěřenci trenéra 
Jána Kozáka jsou dvě kola před koncem kvalifikace na 
druhé postupové příčce. Tabulka skupiny C po 8. kole: 
1. Španělsko 18:3 21, 2. Slovensko 13:5 19, 3. Ukrajina 
12:3 16, 4. Bělorusko 7:14 7, 5. Lucembursko 4:19 4, 6. 
Makedonie 6:16 3. Slovensko potřebuje ve zbývajících 
dvou zápasech jednou vyhrát: 9. 10. hraje v Žilině s 
Běloruskem a 12. 10. v Lucembursku. 

***

Derby po kanadsku
Toronto FC-Montreal Impact 

2:1 (1:0)
Když někdo projížděl letos v únoru, během tvrdé 
kanadské zimy, kolem torontského stadionu BMO 
Fields viděl rozsvícená světla reflektoru. Nebylo to 
kvůli tomu, že by se hrál soccer, jak se zde v Kanadě 
kopané říká, ale proto, že se urychleně dokončovala 
přestavba stadionu, kde hraje místní klub Toronto 
FC. Kolemjdoucí si poklepávali na čelo. Kapacita 
stadionu se zvyšovala z 21000 na 30991. Pokud 
by se ještě přistavělo devět židlí bylo by to přesně 
31000. Nutno říci, že pro přestavbu stadionu byly 
dva důvody. Toronto FC, přestože nikdy nepostoupilo 
do play-offs mělo téměř vždy vyprodáno. Druhým 
důvodem je, že tento unikátní stánek se bude dělit 
v sezóně 2016 s týmem Toronto Argonauts, který 
reprezentuje největší kanadské město v CFL, což je 
liga v kanadském fotbalu.
Jelikož se přestavba protáhla do jarních měsíců, 
hrálo FC úvodní zápasy letošní sezóny 2015 venku 
(MLS se hraje systémem jaro-podzim od března do 
listopadu). Ani prodej permanentek nebyl nejlepší 
a příznivcům ani nic neříkalo, když klub podepsal 
smlouvu s italským reprezentantem 164 centimetrů 
vysokým osmadvacetiletým Sebastianem Giovincem. 
(Ve Wikipedii ja stále uváděn jako hráč Juventusu.) 
Ani to, že kontrakt 7 milionů dolarů byl nejvyšší v 
MLS. Nikdo ho zkrátka v Torontu neznal, jako jiné 
hvězdy Backhama, Henryho či Dafoea. 
V utkání proti Montrealu, které je považováno za 
kanadské derby, přestože obě města jsou od sebe 
vzdálená víc než 500 km, se v 35 minutě postaral 
o svou již 13 asistenci v soutěži. Ze středu hřiště 
nahrál na levé křídlo Osoriovi, ten vrátil na značku 
pokutového kopu americkému reprezentantu Michaleu 
Bradleymu, který poprvé překonal montrealského 
brankáře Kronberga. 
V druhém poločase Toronto opět dominovalo, ale 
Sebastian Giovinco musel odstoupit pro zranění třísel. 
Přesto v 55. minutě torontský Osorio nastřelil tyč a 
Joze Altidore zvýšil na 2:0. Ghaňan Dominic Oduro, 
který hrál v minulosti za Toronto, sice snížil na rozdíl 
jediné branky, ale jelikož Montreal dohrával o deseti 
na stavu utkání 2:1 se nic nezměnilo. 
Co dodat? Kanadské derby na BMO Field bylo 
vyprodané – 30266 diváků, i když některá sedadla 
byla prázdná. Zklamáním bylo, že nehrál za Montreal 
stále zraněný Didier Drogba. Zajímavostí bylo, že 
v hokeji Canadiens nastupují v červených dresech, 
zatímco Leafs v modrých. V MLS tomu bylo zcela 
opačně FC byli rudí, Impact modří. A v tiskovém 
centru na BMO Fields je stále obří fotografie českého 
brankáře Petra z finálového utkání ČR-Argentina na 
MS juniorů v roce 2007. 

abe
***

Kanada postoupila do čtvrtého 
kola kvalifikace MS

Po vítězství v Torontu na Belize 3:0, když dvě branky 
vstřelil Ricketts a třetí připojil Hutchinson, remízovala 
Kanada venku 1:1 na FFP stadionu. Vedoucí branku 
domácích vstřelil McCaulay v 26. minutě. Před závěrem 
prvního poločasu vyrovnal Will Johnson. 

***

Synot liga
Po šesti kolech je na čele Sparta se 14 body a skórem 
13:4. Následují Liberec a Zlín, oba kluby mají o dva 
body méně Liberec má skóre 12:7, Zlín pasivní 8:12. 
Další pořadí: 4. Plzeň 12:6 11, 5. Slovácko 11:11 10, 6. 
Jablonec 10:7 9, 7. Slavia 11:8 8. Dukla 11:10 8, 9. Mladá 
Boleslav 14:13 8, 10. Teplice 10:10 8, 11. Příbram 10:8 
7, 12. Brno 5:9 7, 13. Olomouc 7: 10 6, 14. Bohemians 
7:9 4, 15. Jihlava 3:9 4, 16. Ostrava 6:16 1. 
Slovenská liga po 8. kole: 1. Trenčín 17:5 22, 2. Žilina 
22:10 17, 3. Dunajská Streda 15:8 14, 4. Slovan 12:9 14, 
5. Myjava 10:9 14, 6. Senica 9:14 9, 7. Ružomberok 9:11 
8, 8. Skalica 10:13 8, 9. Trnava 11:15 8, 10. Zlaté Moravce 
10:15 8, 11. Podbrezová 12:17 5, 12 Michalove 8:19 4.

*** 

Evropská liga
Výsledky 1. kola: Tripolis (Řecko)-Sparta 1:1, Liberec-
Braga (Portugalsko) 0:1, Plzeň-Minsk 2:0.

***


