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Volba prezidenta: A nový prezident nepřišel…
Alespoň zatím ne! Ale na rozdíl od věčného čekání na Godota 
se zřejmě brzy dočkáme. Pokud se něco nestane, tak jméno 
nové hlavy českého státu, budeme znát v sobotu odpoledne 27. 
ledna 2017 a měl by to být jeden z dvojice - prezident Miloš 
Zeman a vysokoškolský učitel fyzikální chemik Jiří Drahoš.

Za studentských let jsme měli jedno přísloví: Kdo mlčí 
je filosof. Pokud bychom se drželi tohoto pravidla pak 
by do kategorie filosofů patřil Miloš Zeman. Jak tvrdil, 
nevedl žádnou předvolební kampaň, nezúčastnil se žádné 
předvolební diskuse. Taktika mrtvého brouka vychází 
občas i v politice. Vzpomeňme jen bývalého kanadského 
ministerského předsedu Stephena Harpera, který v diskusi nic 
neřekl a jen se usmíval jako měsíček. Ze začátku to stačilo, 
ale pak došlo k referendu a najednou svůj post neobhájil. 
Otázkou je, jestli volby, kdy se hlasuje proti něčemu nebo 
někomu, vynesou do křesla toho nejkvalitnějšího politika. 
Při posledních prezidentských volbách ve Spojených státech 
to byl Donald Trump, o jehož mentálním zdraví jsou vážné 
pochybnosti. V Kanadě to byl Justin Trudeau, který má jiné 
problémy: Placení jeho dovolené se jaksi neshodovalo s 
etickým kodexem, obdiv k Fidelu Castrovi, někdy až fanatické 
podporování interrupcí (kdo má jiný názor, nemá místo v 
jeho kabinetu…), otázku můžeme mít i nad obchodováním 
s marihuanou v státem držených obchodech. 

Výsledky prvního kola, 
kterého se zúčastnilo 61,92 % oprávněných voličů.

1. Miloš Zeman 1 985 547 hlasů 38,56 %
2. Jiří Drahoš 1 369 601 hlasů 26,60 %
3. Pavel Fischer 526 694 hlasů 10,23 %
4. Michal Horáček 472 643 hlasů 9,18 %

5. Marek Hilšer 454 949 hlasů 8,83 %
6. Mirek Topolánek 221 689 hlasů 4,30 %
7. Jiří Hynek 63 348 hlasů 1,23 %
8. Petr Hannig 29 228 hlasů 0,56 %
9. Vratislav Kulhánek 24 442 hlasů 0,47 %

Takovým referendem se tedy stane i druhé kolo prezidentské 
volby v Čechách. Otázka je jasná: Přejí si občané ČR, aby 
byl Miloš Zeman prezident v dalším pětiletém období? 

Odpověď není tak jasná, jak by se zdála po prvním kole, 
kdy čtveřice Topolánek, Horáček, Fischer a Hilšer, která dala 
podporu akademiku Drahošovi, získala 32,5 %, připočteme-li 
k tomu ještě 26,6 % hlasů, které získal Jiří Drahoš, pak nám 
vychází výsledek přes 59 %, což je bohatě postačující většina. 
Jenže ne všichni příznivci prezidenta Zemana se zúčastnili 
prvního kola, ne všichni voliči zmíněné čtveřice půjdou do 
druhého kola a ne všichni jejich voliči budou hlasovat pro 
Jiřího Drahoše. 

Podívejme se ještě na první kolo. Podle očekávání zvítězili 
dva favorité, kteří vedli i v průzkumu veřejného mínění. 
Největším překvapením bylo však páté místo mladého 
neurochirurga Marka Hilšera, ačkoliv mu průzkumy dávaly 
ještě před nedávnem pouze 2,5 %. Nakonec získal skoro 9 
%. Zajímavé bylo, že ho podpořila i Česká strana pirátská, 
zvítězil v hlasování dětí školou povinných v Hradci Králové 
a v poslední předvolební debatě, která se konala ve studiu 
Českého rozhlasu, těsně před otevřením volebních místností 
odpovídal přesně, s humorem a během předvolební kampaně 
se dopustil minimálního počtu chyb. Pavel Fišer, který se 
umístil hned za vítěznou dvojicí, deklamoval třeba svůj 

proamerický vztah, ale nikde blíže nespecifikoval, co tím 
myslí. Jestli jsou to Spojené státy Donalda Trumpa?

Výsledky voleb v zahraničí, kde bylo odevzdáno 
12463 hlasů

1. Jiří Drahoš 5636 hlasů 45,22 %
2. Pavel Fischer 2556 hlasů 20,50 %
3. Marek Hilšer 1408 hlasů 11,29 %
4. Michal Horáček 1182 hlasů 9,48 %
5. Miloš Zeman 931 hlasů 7,47 %
6. Mirek Topolánek 562 hlasů 4,50 %
7. Jiří Hynek 129 hlasů 1,03 %
8. Vratislav Kulhánek 41 hlasů 0,47 %
9. Petr Hannig 18 hlasů 0,32 %

Výsledky voleb v Kanadě, kde bylo odevzdáno 166 
platných hlasů

1. Jiří Drahoš 81 hlasů 48,79 %
2. Pavel Fischer 28 hlasů 16,86 %
3. Michal Horáček 23 hlasů 13,85 %
4. Miloš Zeman 20 hlasů 12,04 %
5. Marek Hilšer 9 hlasů 5,42 %
6. Mirek Topolánek 3 hlasy 1,80 %
7. Vratislav Kulhánek 2 hlasy 1,20 %
8-9. Petr Hannig 0 hlasů 0,00 %
8-9. Jiří Hynek 0 hlasů 0,00 %

V Ottawě bylo odevzdáno 64 platných hlasů
1. Jiří Drahoš 38 hlasů 59,37 %
2. Miloš Zeman 10 hlasů 15,62 %
3. Pavel Fischer 8 hlasů 12,50 %
4. Michal Horáček 4 hlasy 6,25 %
5-6. Marek Hilšer 2 hlasy 3,12 %
5-6. Mirek Topolánek 2 hlasy 1,80 %

V Torontu bylo odevzdáno 102 platných hlasů
1. Jiří Drahoš 43 hlasů 42,15 %
2. Pavel Fischer 20 hlasů 19,60 %
3. Michal Horáček 19 hlasů 18,62 %
4. Miloš Zeman 10 hlasů 9,80 %
5. Marek Hilšer 7 hlasů 6,80 %
6. Vratislav Kulhánek 2 hlasy 1,96 %
7. Mirek Topolánek 1 hlas 0,98 %

Pokračování na str.4Volby v Torontu: Volební komise složená z pracovníků konzulátu
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Financial
Kursovní lístek

100 Kč 5,96 CDN 
1 CND $ 16,78 Kč
1 EURO 1,52 CDN $
1 CND $ 0,69 EURO
1 US $ 1,25 CDN $
1 CND $ 0,80 US $

Universal Currency Converter - 12. 1. 2018

1 CDN $ 16,90 Kč
1 EURO 25,49 Kč
1 US $ 21,15 Kč
ČSOB -  12. 1. 2017

Toto číslo jsme dali 
do tiskárny 

16. 1. 2018 v 3:00
Příští číslo vyjde: 

15. 2. 2018
Uzávěrka: 8. 2. 2018

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

Česká televize 
Nová vize 

vysílá  v Ontariu vždy v sobotu v 10:00 hodin
opakování ve středu  v 7:00 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.

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 2018
# 1 - 18. 1. 2018
# 2 - 15. 2. 2018
# 3 - 15. 3. 2018
# 4 - 12. 4. 2018
# 5 - 10. 5. 2018
# 6 - 21. 6. 2018
# 7 - 16. 8. 2018
# 8 - 27. 9. 2018
# 9 - 1. 11. 2018

# 10 - 6. 12. 2018

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 správce: Tomáš Kaňa. 
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: Nedeľa: 11:00, útorok, streda. 
a piatok: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Nedeaľa 
9:00, sobota: 17:00. Pondelok a štvrtok 9:00. 
Farár: Grzegorz Nowicki. Tel.: 905/712-1200, fax: 
905/712-0974.
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.

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

Luteránsky kostol sv. Lukáša, (Lutheran Church 
of St. Luke), 3200 Bayview Ave.  (Bayview a Finch), 
Toronto. Rev. Dušan Tóth.  Nejbližší bohoslužby:  
24.12. v 16:30, 6.1. (so), 18. 2., 11. 3., 30. 3. (Veľký 
piatok), 15. 4., 6. 5. a 3.6. vždy o 13. hod.

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.Rowan 
Simmons,  e-mail newdawnmoravian@bellnet.ca; 
www.newdawnmoravianchurch.org

Kat. bohoslužby  mimo Toronto
Hamilton: Kostol sv, Cyrila a Metoda, 204 Park 
Street North., Hamilton, ON.  -  Bohoslužby každou 
druhou neděli v měsíci v 15:00  hodin. 
Kingston: Kaple Newman House,
192  Frontenac Street. Nejbližší bohoslužby: 7.4. 
2018 v 11 hod.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiče: (Lyndale a 
Hirchey): 170 Hinchey Avenue.  7. 4. 2018 v 17 hod.

Kat. bohoslužby mimo Ontario
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272 
Sherbrooke Street. Nejbližší bohoslužby: 8. 4. 
2018 v 11 hodin

KELOWNA – VERNON: Čtvrtek 15. března 
2018 večer - mše svatá, informace I. Hýsek, tel. 
250-545-4256 
VANCOUVER: Sobota 17. března 2018 v 17.30 
hod. - mše svatá, kostel C+M, 472 East, 8th. Ave, 
New Westminster, informace M. Kosmanová, tel. 
604-988-4371 
EDMONTON: Neděle 18. března 2018 v 18.00 
hod. - mše svatá, kostel St. Anthony, 10661-82 
Ave, informace J. Nigrin, tel. 780-436-0783 
CALGARY:  Pondělí 19. března v 18.30 - mše 
svatá, informace D. Drápal, tel. 403-258-2195 

MMI

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.1.satellite1-416.com
www.1.zpravy.ca
www.1.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
***
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 A Chance to Make Your Mark: 

MMI Is Looking for a Self Starter as Marketing and 
Office Manager 

Masaryk Memorial Institute is recruiting for an energetic, 
enthusiastic, self-starting individual with marketing, 
communication, and office administration experience. Your role 
will be to market our organization, manage our office and our 
26-acre park at 450 Scarborough Golf Club Road, and work 
with our partners and members. This is a unique 4-day-a-week 
opportunity for someone who loves to work with people, is well 
organized and a great communicator. This individual must also 
be creative, and able to multi-task. The Marketing and Office 
Manager will work with the Board of Directors as we promote 
awareness of Czech and Slovak culture within the Greater 
Toronto Area through such facilities as Masaryktown, our scenic 
park, “New Homeland” our newspaper, our Saturday Czech 
school, and special events at Prague Restaurant and Café which 
is located on our grounds. The successful candidate will also 
be a key contact for the management of Masaryk Park Homes 
and Masaryktown Residence, also in Masaryktown. Learn more 
about us by checking out our website http://masaryktown.ca/ 
and contacting us at office@masaryktown.ca. The office can 
provide a more detailed job description. Knowledge of the 
Czech and Slovak language is desirable but not essential for 
this position. 
PLEASE EMAIL your RESUME AND A LETTER 
EXPLAINING WHY YOU ARE INTERESTED IN THIS 
POSITION to: President, MMI, office@masaryktown.ca by 
5 PM February 15, 2018. 
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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
850 - 10655 Southport Rd. SW
Calgary, AB T2W 4Y1
Tel.: (403) 269-4924, Fax: (403) 269-3939
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 hodiny: 
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 09.00 - 12.00

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

Honorary consulates 
of the Slovak Republic 

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

Montreal, QC
Dezider Michaletz, Honorary Consul 
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

Toronto, ON 
Michael Martincek, Honorary Consul 
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
tel: 647/290-9304 fax: 905/898-0166
slovakconsulateto@gmail.com
Jurisdiction: Province of Ontario

Vancouver, BC
Pavol Hollosy, MBA, Honorary Consul
8691 Allison Street, Richmond, BC
Tel: 604.277.5774 • Cell: 604.910.4565
Fax: 604.277.5774 Email: phollosy@gmail.com

Kalendář
www.kalendar.zpravy.ca

www.vstupenky.ca

Vancouver, BC
Honorary Consul: Karel V. Galland P. Eng
assistenka: Lenka Davidova
email: kgalland@ecofluid.com
adresa: 1700-200 Granville street, Vancouver
úřední hodiny: každý pátek 13:00-15:00 

Victoria, BC
Honorary Consul: Jim H. Reed
2555 Cotswold Road
Victoria, B.C. V8R 3S3
tel: 1-250-360-7418, 
email: jim.synachor@gmail.com
Honorary viceconsul: Lenka Storzer
1652 Mountbatten Place,
Victoria, BC, V8S 5J9
tel: 1-250-888-1974
email: victoria@honorary.mzv.cz
úřední hodiny jsou vždy první středu v měsíci, 
12:00 - 15:00

21. 1. (ne) 17:00
Nokturna ve městě

John Holland - barytone 
Danielle Dudycha - soprano, 
William Schookhoff –piano

Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

*** 
25. a 26. 1. (čt a pá) 14:00-21:00

Druhé kolo 
volby prezidenta

České velvyslanectví v Ottawě
251 Cooper St.

Český konzulát v Torontu
1500 – 2 Bloor St. W.

***
28. 1. (ne) 14:00

Koncert Lenky Lichtenbergové
Hugh's Room Live
Sabbath of Songs

2261 Dundas St. W., Toronto
***

11. 3. (ne) 17:00
Nokturna v městě

Duo Ventapane
Martin Karlíček, piano,  
Mona Shiharshi, housle

Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

*** 
20. 4. (pá) 20:00

21. 4. (so) 16:00 a 20:00
22. 4. (ne) 16:00

Nové divadlo
Maja Prentice Theatre

3650 Dixie Rd., Mississauga
***

22. 4. (ne) 17:00
Nokturna v městě

Recitál Karoliny Kubálkové
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

*** 
6. 5. (ne)

Jarní festival
Sokol Toronto

Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto

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

Nokturna na Masaryktownu
Prof. Iain Scott

Audiovizuální prezsentace
100 let české opery
Restaurace Praha

450 Scarborough Golf Club Rd. 
*** 

18. (čt) - 21. 5. (po)
Festival českého filmu

Kino Revue 
***

25. 5. (pá)
Koncert k 100. výročí 

Československa
*** 

27. 5. (ne) 17:00
Nokturna na Masaryktownu 

Emil Viklický – trio
Restaurace Praha

450 Scarborough Golf Club Rd. 
*** 

23. 6. (so)
Český a Slovenský den 

na Masaryktownu
***

2. 11. (pá) 20:00
3. 11. (so) 16:00 a 20:00

4.11. (ne) 16:00
Nové divadlo

Maja Prentice Theatre
3650 Dixie Rd., Mississauga

Lenka Lichtenberg
CONCERT on Sunday, January 28

If you are in Toronto, I’d love to invite you to the venerable Hugh‘s Room Live. 
I am honoured and delighted to take part, with Aviva Chernick, David Wall and 

Justin Gray, in Ken Whiteley‘s now legendary Sunday “Gospel“ Brunch concert. 
This marks my first work with Ken since 1998 when he had produced my very 
first album. Ken is one of Canada’s most respected roots musicians: you will be 

singing along before you know it, enjoying his inimitable stage presence and 
multiple talents. I will be offering my Hebrew liturgy and Yiddish compositions, 

plus some brand new material for Shabbat!
Ken Whiteley’s Gospel Matinee:

Sabbath of Songs @ Hugh’s Room Live
Sunday, January 28 • Doors 12noon/ Music 2pm • $25 Adv/$30 

Door
2261 Dundas Street West, Toronto •

416.533.Live (5483) hughsroomlive.com
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Při pohledu na výsledky v zahraničí, můžeme zjistit i některé 
kuriózní výsledky. Tak například u Svatého stolce, kde se 
také volilo nezískal Miloš Zeman ani jeden hlas, zatímco v 
Mongolsku získali jak Jiří Drahoš, tak Miloš Zeman stejně – 
pět hlasů. Je zajímavé, že Miloš Zeman nezískal ani většinu 
v Číně, kde skončil až na čtvrtém místě za Jiřím Drahošem, 
Pavlem Fišerem a Markem Hilšerem.

Co lze očekávat od druhého kola. Situace je pro Miloše 
Zemana kritická, proto změnil taktiku, rozhodl se, že se 
zúčastní předvolební debaty. „Prý se jim nikdy nevyhýbal.“ Je 
jisté, že bude hrát na protimigrační strunu, tak jako v minulém 
kole použil proti Schwrzenbergovi protiněmecký sentiment. 

Profily obou kandidátů
Jiří Drahoš (* 20. února 1949 Český Těšín) je český vědec, 

fyzikální chemik, vysokoškolský učitel. Dětství prožil v 
Jablunkově v Českém Slezsku, kde v roce 1967 maturoval 
na střední všeobecně vzdělávací škole. O pět let později 
vystudoval fyzikální chemii na Vysoké škole chemicko-
technologické v Praze. 

Následně nastoupil do Ústavu  chemických procesů 
Československé akademie věd. V oboru chemické inženýrství 
se habilitoval roku 1994 a devět let poté byl jmenován 
profesorem. V období 2009 až 2017 zastával funkci 
předsedy Akademie věd České republiky. 28. října 2012 
udělil prezident republiky Václav Klaus Jiřímu Drahošovi 
Medaili Za zásluhy v oblasti vědy. Čestné doktoráty obdržel 
od Slovenské technické univerzity a japonské Univerzity v 
Kóbe. Jiří Drahoš je ženatý. S manželkou Evou (* 1951), 
kterou potkal v době studií v Praze, mají dvě dcery – Radku 
(* 1979) a Lenku (* 1981). Eva Drahošová pracovala jako 
knihovnice, naposledy v knihovně Výzkumného ústavu 
vodohospodářského T. G. Masaryka. V době vyhlášení 
prezidentské kandidatury svého manžela měla Eva Drahošová 
66 let, byla již sedm let v důchodu a pečovala o vnoučata.

Považuje se za proevropského kandidáta. Nerušil by sankce 
proti Rusku a podporuje ukrajinskou územní celistvost. 
Česko by podle Drahoše nemělo sloužit jako most mezi 
Ruskem a Západem, protože je samo součástí EU, a „můžeme 
naopak věrohodně varovat před naivitou, kterou některé síly 
v západních zemích vůči Rusku projevují.“ Čínské investice v 
Česku nepovažuje za přínosné a nepodepsal by také prohlášení 
českých ústavních činitelů o respektu k čínské územní 
celistvosti. V srpnu 2015 Drahoš podepsal petici Vědci proti 
strachu a lhostejnosti, která reagovala na protiimigrační a 
protimuslimské nálady v české společnosti. Signatáři petice, 
mezi kterými jsou i členové Drahošova poradního týmu 
Jiří Grygar a Miroslav Bárta, byli „znepokojeni prudkým 
nárůstem xenofobních nálad ve společnosti a aktivitou 
extremistických skupin, které nemají dostatečnou protiváhu“ a 
vyzvali politiky, aby „ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali 
skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného 

mínění.“ Podle petice „Ti skutečně potřební musí být přijímáni 
a integrováni na základě individuálního a spravedlivého 
výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich 
etnická či náboženská identita.“

firmu koupím, ale na to nedošlo.“ Jiří Drahoš přiznal, že o 
Kleindienstově problematické minulosti věděl, ale kritiku 
novinářů považuje za vytrženou z kontextu a nepřikládá ji 
důležitost. Je stoupencem přijetí eura.

Miloš Zeman (* 28. září 1944 Kolín) je český politik, 
ekonom, prognostik a třetí prezident České republiky. Úřadu 
se ujal složením slibu dne 8. března 2013.V období 1993–2001 
působil jako předseda České strany sociálně demokratické. 

V letech 1996–1998 zastával funkci předsedy Poslanecké  
sněmovny Parlamentu České republiky a následující čtyři 
roky byl předsedou sociálnědemokratické vlády menšinového 
charakteru, jejíž existence byla umožněna na základě 
tzv. „opoziční smlouvy“ s Občanskou demokratickou stranou. 
Po neúspěšné kandidatuře na prezidenta České republiky 
v roce 2003 odešel na sedm let z politiky. 

V březnu 2010 se stal předsedou nově založené Strany 
Práv Občanů ZEMANOVCI. Na funkci rezignoval po 
parlamentních volbách 2010, ve kterých se strana nedostala 
do sněmovny.

V přímé volbě v roce 2013 byl zvolen třetím prezidentem 
České republiky a zároveň historicky prvním českým 
prezidentem zvoleným přímou volbou. První kolo vyhrál 
a v rozhodujícím druhém kole zvítězil nad tehdejším 
ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem. Svůj 
prezidentský post se rozhodl obhajovat v následujících 
prezidentských volbách 2018, ve kterých se spolu s Jiřím 
Drahošem dostal do druhého kola.

Z prvního manželství (1971–1978) s Blankou Zemanovou, 
která byla jeho středoškolskou spolužákyní, má syna Davida 
Zemana (* 1971), který pracuje jako lékař v oborech 
klinické biochemie a neurologie. Podruhé uzavřel sňatek 
v červenci 1993 se svou asistentkou Ivanou Bednarčíkovou 
(* 29. dubna 1965). Do manželství se 1. ledna 1994 narodila 
dcera Kateřina Zemanová. Se svou druhou ženou se Zeman 
seznámil v roce 1990, kdy jí nabídl práci asistentky. Ta kvůli 
tomuto zaměstnání nakonec nedostudovala romanistiku 
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po 
mateřské dovolené pracovala v několika firmách včetně 
Mold Vin CZ, kterou vede Zemanův známý Zdeněk Zbytek. 
Také pracovala na ředitelství pražského Výstaviště či na 
ministerstvu kultury ČR. Později, až do dubna 2012, byla 
zaměstnána jako kulturní referentka ve Správě Pražského 
hradu.

V dubnu 2017 uvedl k otázce vysídlení Němců z 
Československa, že poválečný odsun sudetských Němců byl 
především důsledek něčeho, co se stalo v předchozích šesti 
letech. V červnu 2017 ovšem uvedl, že by přijal pozvání na 
výroční setkání Sudetoněmeckého krajanského sdružení, 
pokud by s tím souhlasila vláda. Vyjádřil, že má pochopení 
pro kontroverzní skupinu bratří Mašínů a prohlásil, že „Každý 
má právo na odpor totalitnímu režimu.“ Vyznamenání by jim 
ale nepředal: „Příběh bratří Mašínů má zastánce i kritiky 
- rozděluje národ. Proto je lepší ho nechat historikům a 
budoucím generacím.“

Jiří Drahoš se také zastal církevních restitucí a odmítl jejich 
zdanění. V rozhovoru pro IDNES.cz prohlásil, že „vracet se 
dnes k těmto problémům by mohlo být otevřením Pandořiny 
skříňky. To bychom už pak mohli danit ledasco.“

Některá média se pozastavila nad Drahošovým poradcem 
Jakubem Kleindienstem, členem dozorčí rady společnosti 
ML Compet, která podle policie ve Středočeském kraji 
narušovala soutěže ve prospěch Davida Ratha. Českému 
rozhlasu Kleindienst o kauze sdělil: „Kdybych něco takového 
zpozoroval, tak bych to nahlásil. Vůbec se mě to netýkalo. 
V té firmě jsem vůbec nepůsobil, myslel jsem si, že tu 

Zdravotní stav Miloše Zemana není dobrý. Je silným 
kuřákem. Během své kampaně při volbě prezidenta sám 
přiznal, že denně vypije šest sklenic vína a tři „panáky“ 
tvrdého alkoholu. Podle bývalého ministra zdravotnictví 
a vedoucího Zemanova lékařského konzilia Martina Holcáta 
toto množství není extrémní, nicméně doporučil Zemanovi 
i kvůli zjištěné cukrovce omezení konzumace alkoholu. 

Zeman trpí cukrovkou a s ní spojeným onemocněním nervů 
nohou, kvůli které nemá cit v nohou od kotníků dolů. Při 
zdolávání schodů mu proto musí pomáhat doprovod.

Druhé kolo prezidentských voleb se koná na českém 
konzulátu v Torontě (v 15 poschodí 2 Bloor St. W.) a na 
velvyslanectví v Ottawě (251 Cooper St.)  ve čtvrtek 25. 
a v pátek 26. ledna od 14 do 21 hodin. Voliči musí být 
zapsáni do voličský seznamů nebo mít voličský průkaz. 
Nezapomeňte vzít s sebou platný pas nebo občanský 
průkaz. 

Aleš Březina
Zdroj: Česká televize, Český rozhlas, 

Český statistický ústav, Wikipedie. 
***

Jiří Drahoš

Miloš Zeman

Volba prezidenta
Pokračování ze str. 1
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Staňte se součástí výstavy ke 100 letům 
od založení Československa

Tisková zpráva k vyhlášení soutěže „Hledáme předmět s příběhem“ (28. 10. 
2017 – 31. 1. 2018)
Národní muzeum, Vinohradská 1, 110 00 Praha 1
Praha, 21. listopadu 2017
Národní muzeum a Slovenské národní muzeum příští rok pořádá k 100. výročí 
vzniku Československé republiky Česko-slovenskou / Slovensko-českou výstavu. 
V rámci této společné výstavy muzea vyhlásila jedinečnou soutěž pro veřejnost 
„Hledáme předmět s příběhem“. Cílem soutěže je objevit předměty a jejich 
zajímavé příběhy, které dokládají česko-slovenské vztahy. Výherci tak budou 
mít jedinečnou šanci vystavit unikátní předměty na výstavě v Bratislavě i v 
Praze a podělit se tak s návštěvníky o jejich zajímavé příběhy. Soutěžící se 
mohou těšit i na atraktivní ceny – VIP komentovanou prohlídku výstavy či 
další dárkové předměty. Soutěž probíhá až do 31. ledna 2018.
Národní muzeum se zapojuje do oslav 100. výročí vzniku Československé republiky. 
Spolu se Slovenským národním muzeem připravuje výstavu, kterou si budou moci 
návštěvníci nejprve prohlédnout na přelomu dubna a května 2018 v Bratislavě a 
poté v Praze, kde bude v říjnu 2018 slavnostně zahájena u příležitosti znovuotevření 
Historické budovy Národního muzea, která nyní prochází dlouhodobou rekonstrukcí. 
Muzea nyní spustila soutěžní projekt, v rámci kterého hledají zajímavé předměty 
s příběhem. Autorský tým vybrané předměty vystaví na této unikátní výstavě. 
„Jednou z hlavních akcí oslav 100. výročí založení Československa bude Česko-
slovenská / Slovensko-česká výstava, kterou společně připravuje tým českých 
a slovenských odborníků z Národního muzea, Slovenského národního muzea 
a dalších institucí. Výstavu si budou moci návštěvníci prohlédnout nejprve na 
jaře roku 2018 na Bratislavském hradě a následně pak od 28. října 2018 v nově 
otevřené, zrekonstruované Historické budově Národního muzea. Již dnes však 
spouštíme webové stránky tohoto projektu a především soutěž, jejímž cílem je 
objevit ty nejzajímavější předměty a příběhy ze společných dějin Čechů a Slováků, 
které se pak stanou součástí výstavy a pomohu nám vyprávět nejen příběh našeho 
moderního státu, ale též ukázat, jak se v něm lidem opravdu žilo,“ říká generální 
ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
„Iste nie je pre nikoho prekvapením, že počas takmer 75 rokov spolužitia vznikli 
medzi oboma národmi neopakovateľné väzby a tie pretrvávajú dodnes. Mnohí z tých, 
ktorí „Československo“ zažili, majú doma rôzne predmety, ktoré zhmotňujú dobré 
česko-slovenské vzťahy. Verím, že občania oboch štátov sa radi zapoja do nášho 
projektu,“ říká generální ředitel Slovenského národního muzea Branislav Panis.
Jak se mohou Češi i Slováci do soutěže zapojit? Stačí zapátrat v šuplících a nalézt 
předmět dokládající česko-slovenské vztahy, který byl darován, přivezen z cest 
či je památkou na hezké chvíle nebo rodinného přítele. Není přitom důležité, 
jestli tvoří československé propojení daný předmět nebo osoba jeho vlastníka. 
Poté soutěžící umístí fotografii spolu s jejím stručným příběhem prostřednictvím 
formuláře na právě spuštěné webové stránky výstavy www.cesko-slovensko.eu, na 
kterých zájemci naleznou i pravidla soutěže. Soutěže se mohou zúčastnit všichni 
zájemci bez rozdílu věku.
Výstavní projekt Česko-slovenská výstava / Slovensko-česká výstava
Společná výstava Národního muzea a Slovenského národního muzea se bude věnovat 
nejenom vzniku Československa v roce 1918, ale i všem důležitým mezníkům 
a událostem v životě obou národů ve 20. století. Přiblíží dějiny společného státu 
Čechů a Slováků po celou dobu jeho trvání i jeho politický vývoj. Především bude 
prezentovat to, co oba národy spojovalo, ale i rozdělovalo a v konečném důsledku 
vedlo k rozpadu Československa v roce 1989.
Základní koncepce výstavy je založena na konkrétních lidských osudech, které 
formovaly dějiny Československa. Výstava tak návštěvníkům umožní, aby například 
prostřednictvím promítání soukromých fotografií či čtení deníkových záznamů 
lépe porozuměli životu svých předků.
Více informací naleznete na www.cesko-slovensko.eu nebo www.nm.cz

Mgr. Kristina Kvapilová
odd. vnějších vztahů

T: +420 224 497 250
M: +420 731 514 077

E: kristina_kvapilova@nm.cz, press@nm.cz
W: www.nm.cz, www.muzeum3000.cz

***

ČT a Prima plánují duely Zemana a Drahoše
Prezident má s ‚veřejnoprávní‘ problém

PRAHA-lidovky.cz- Česká televize a 
televize Prima plánují v týdnu před druhým 
kolem prezidentských voleb společné debaty 
prezidenta Miloše Zemana a bývalého 
předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše, 
kteří se ve volbách utkají. Česká televize 
oba pozvala do debaty na čtvrtek 25. ledna, 

tedy den před druhým kolem voleb. Prima s 
kandidáty jedná. Vyplývá to ze sdělení obou 
televizí. Zeman před prvním kolem účast v 
televizních debatách odmítal, v sobotu ale 
uvedl, že Drahošově výzvě setkat se „tváří 
v tvář“ vyhoví.
„Bezprostředně po skončení prvního 

kola volby poslala Česká televize Jiřímu 
Drahošovi a Miloši Zemanovi zvací dopisy 
do společného televizního duelu,“ uvedla 
mluvčí ČT Karolína Blinková. Debata ve 
veřejnoprávní televizi by se měla konat 
25. ledna od 20:00, přímým přenosem by 
ji měly vysílat programy ČT1 a ČT24. 
Blinková upozornila, že debatu před prvním 
kolem volby, které se Zeman neúčastnil, na 
programech ČT zhlédlo 916 000 lidí. Zeman 
v sobotu řekl, že by se mohl s Drahošem 
zúčastnit dvou televizních debat a jedna z nich 
by mohla být na Primě, pokud tato televize 
nabídne „pole pro debatu“. Uvedl také, že 
má výhrady k neobjektivitě veřejnoprávní 
televize. Českou televizi prezident kritizuje 

opakovaně. Drahoš řekl, že pokud by se měl se 
Zemanem utkat ve dvou televizních debatách, 
bude požadovat, aby jedna z nich byla v ČT 
a výběr druhé nechá na Zemanově týmu. 
Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček se v neděli 
k účasti prezidenta na debatě v ČT přímo 
nevyjádřil, odkázal na sobotní Zemanovy 
výroky. Na otázku, zda se prezident odmítá 
zúčastnit debaty na ČT, uvedl, že nyní nebude 
poskytovat žádný další komentář. Drahoš 
v sobotu ve vysílání Primy připustil, že se 
zúčastní debaty v této televizi. „Pokud bude 
jedna na Primě, bude druhá na ČT,“ řekl k 
debatám Drahoš. Vyjádření Drahošova týmu 
k pozvánce do České televize ČTK zjišťuje.
Adam Halmoši za televizi Prima v neděli 
řekl, že s týmy kandidátů o účasti v debatách 
vyjednávají. Termín a místo duelu chce 
televize oznámit v nejbližších dnech.

***

Fischer se kvůli politice chystá za senátory
Našlápnuto má i Hilšer

Praha-iDnes.cz/Michaela Bůnová, Barbora 
Janáková-Sotva se sedm prezidentských kandidátů 
dozvědělo o svém neúspěchu v boji o Hrad, někteří 
z nich už zvažují další politické působení. Se 
senátory, kteří jej v prezidentské volbě podpořili, už 
má naplánované schůzky diplomat Pavel Fischer. 
Naopak o dalším angažmá v politice neuvažuje 
podnikatel Michal Horáček.
Jsou to malí vítězové voleb. „Popere“ se o ně 
hned několik politických stran, soudí politolog 
Ladislav Mrklas o Pavlu Fischerovi a Marku 
Hilšerovi, kteří ve volbách obsadili bronzovou a 
bramborovou pozici. 
„Jsou to osobnosti, které si o veřejné působení 
řekly, takže se jen tak nevytratí. Neznamená to ale, 
že by nutně museli směřovat do volených funkcí 
nebo vstupovat do politických stran,“ říká.Pavel 
Fischer je podle něj kandidát blízký straně KDU-
ČSL, který ale zabodoval také v Praze a okolí.
„Zaujal i voliče TOP 09 a hádám, že i část voličů 
ODS. Mezi jeho voliči ale budou zastoupeny i 
jiné strany, mluvilo se o něm jako o kandidátovi 
mladých, což poukazuje na voliče Pirátů. Spektrum 
je široké,“ říká Mrklas.
Sám Fischer iDNES.cz sdělil, že už má naplánované 
schůzky se senátory, kteří jej v prezidentské volbě 
podpořili. Přiznává, že přicházejí nabídky k 
různým jednáním. Své další působení v politice 
chce pečlivě zvážit a vyjádří se k němu „po 
nezbytném odpočinku během února 2018“. 
Fischer kandidoval s podporou 17 senátorů 
převážně z řad lidovců nebo nestraníků. Jeho 
cestu na Hrad podpořil i Jiří Oberfalzer (ODS) 
nebo Tomáš Czernin (TOP 09).
Hilšer? Taková osobnost tady chyběla
O zájem z řad politických stran zřejmě nebude mít 
nouzi ani nejmladší kandidát, jednačtyřicetiletý 
Marek Hilšer. Například Piráty zaujal už před tím, 
než získal téměř půl milionu hlasů. 
„Hilšer je kandidátem střední vrstvy v menších 
městech a na venkově, což je zajímavá pozice, 
taková osobnost tady dosud chyběla. Většina 
nezávislých osobností byla spojena s velkými 
městy a on uspěl všude stejně, má plošnou 
podporu,“ uvedl politolog.
Domnívá se, že by po něm mohli sáhnout i 
sociální demokraté, pokud by se vydali cestou 
reformnějšího centristického působení. „Stejně 
tak si dovedu představit, že může být dobrým 
kandidátem do Senátu v okamžiku, kdy by se 
vytvořila širší centristická levicovo-pravicová 
koalice,“ sdělil Mrklas.
Marek Hilšer ale říká, že o žádné konkrétní 
politické straně zatím neuvažuje. „Občané mne 
vyzývají, abych v politice zůstal. Nechci zůstávat 
jen pro politiku, ale pokud se objeví nějaký 
zajímavý projekt, který z mého pohledu bude mít 
smysl a budu moci přispět ke zlepšování politické 
kultury a dělat politiku pro lidi, zapojím se. Musím 
si to ještě dobře rozmyslet. O konkrétní politické 
straně zatím neuvažuji,“ řekl iDNES.cz Hilšer.
Většina stran a hnutí dva dny po prvním kole 
prezidentské volby nemá jasno, zda někomu 
nabídnou spolupráci, nebo o tom nechtějí mluvit. 
Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš připomněl, 
že o všech kandidaturách v jejich straně rozhoduje 
členská nebo krajská základna, takže by rozhodnutí 
angažovat nějakého neúspěšného kandidáta bylo 

na ní. Bartoš dodal, že zatím to ale řešit nemuseli, 
protože je nikdo neoslovil. „Pokud se naskytne 
nějaká příležitost, tak to s kandidáty, kteří jsou 
relevantní a splňují naše kritéria, rád proberu,“ 
dodal Bartoš.
TOP 09 otevřeně podporuje v druhém kole 
prezidentských voleb Jiřího Drahoše. Žádná 
jednání s kandidáty na prezidenta, kteří nepostoupili 
do druhého kola voleb, ale nevede.
Podobně jsou na tom i členové hnutí Starostové 
a nezávislí. Jejich mluvčí Karel Kreml iDNES.
cz zopakoval, že v prezidentské volbě podpořili 
kandidáta Jiřího Drahoše. Na otázku, jestli 
neplánují oslovit někoho, kdo z boje o Hrad již 
vypadl, odpověděl Kreml: „Tohle nemůžu potvrdit. 
Jestli nějaký z kandidátů na prezidenta bude nebo 
nebude s námi spolupracovat, je na rozhodnutí 
vedení, které o tom ještě nejednalo.“ 
Jako předčasnou vidí debatu o spolupráci s 
neúspěšnými kandidáty i lidovci, kteří považují 
za předčasné hovořit o konkrétních strategiích, 
podporách či jejich formách ve vztahu k 
prezidentským kandidátům a případné budoucí 
spolupráci.

***
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Moravští bratří a Martin Luther King
Vždy třetí pondělí v lednu se ve Spojných státech slaví 
narozeniny Martina Luthera Kinga. Letos narozeniny připadly 
na 15. ledna, což je skutečně den 89. narozenin tohoto 
černošského bojovníka za lidská práva. Narodil se totiž 15. 
ledna 1929 v Atlantě, ve státě Georgia. Letos 4. dubna si pak 
připomeneme padesáté výročí jeho tragické smrti. 

Martin Luther King je často přirovnáván k dalšímu 
černošskému vůdci šedesátých k Malcomu X. Jeho původní 
jméno bylo Malcolm Little. Narodil se v Omaze ve státě 
Nebraska 19. května 1925 a podobně jako King byl zastřelen 
21. února 1965. Jeho otec byl rovněž baptistickým kazatelem. 
Rodině bylo několikrát vyhrožováno členy Ku-klux-klanu, 
a proto se roku 1926 přestěhovali do města Milwaukee, stát 
Wisconsin a brzy poté do Lansingu, stát Michigan, kde bylo 
rodině opět vyhrožováno odnoží Ku-klux-klanu s názvem 
Černé legie. Ti jim roku 1929 zapálili dům. Roku 1931 byl 
Earl Little zavražděn a roku 1938 prodělala Louise Little 
nervové zhroucení, které vyústilo k jejímu umístění do 
psychiatrické léčebny Kalamazoo. Děti byly rozděleny a 
poslány k pěstounům. Malcolm a jeho sourozenci svou matku 
dostali z léčebny až o 24 let později. V roce 1946 byl zadržen 
při pokusu o prodej kradeného zboží a v únoru nastoupil svůj 
trest osmi až deseti let ve věznici Charlestown u města Boston. 
Nejprve byl ateistou, později se přiklonil k islámu. Byl proti 
korejské válce a prohlásil se za přívržence komunismu, za 
což na něj FBI vedla spis. Pro americkou společnost se stal 
známým až roku 1957, kdy byl člen hnutí Nation of Islam 
Johnson Hinton zbit newyorskou policií. Malcolm X tehdy 
vedl skupinu muslimů k policejní stanici, kde drželi zbitého 
Hintona. Policie je odmítala pustit dovnitř, ale když se dav 
rozrostl na pět stovek, tak dovolili Malcolmovi X vstoupit. 
On poté zajistil převoz Hintona do nemocnice a dal signál, 
aby se dav rozešel. Ten ho uposlechl. Tato událost ohromila 
policisty i novináře. V březnu 1964 Malcolm X oficiálně 
oznámil, že vystupuje z hnutí Nation of Islam, ale že zůstává 
muslimem a že založí vlastní organizaci. Dne 21. února 1965 
byl zastřelen. Zmíněným pachatelem, zadrženým přímo v 
sále byl Talmadge Hayer, člen hnutí Nation of Islam, známý 
též pod jménem Thomas Hagan. Svědkové přítomní v sále 
poté policii popsali zbylé dva komplice Normana 3X Butlera 
a Thomase 15X Johnsonona, kteří byli také členy Islámského 
národa. Všichni tři uvedení pachatelé zapojení do činu, byli 
obviněni za vraždu či za spoluúčast na ní. Obviněný Hayer 
zprvu odmítal své zapojení do činu, později však u soudu 
vypověděl, že střílel na ležícího Malcolma X. Dále tvrdil, 
že jeho dva komplicové nebyli Butler a Johnson, nýbrž jiné 
osoby, které ale odmítl jmenovat. Je zajímavé, že pohřeb 
Malcolma X se konal v kostele církve Boha v Kristu Faith 
Temple nacházejícího se ve čtvrti Harlem. Malcolm X se 
setkal s Martinem Lutherem Kingem snad pouze jednou a 
považoval ho za málo radikálního. 

Martin Luther King byl o čtyři roky mladší a měl zcela 
opačný osud. Dostalo se mu vzdělání. Byl jedním ze tří dětí 
reverenda Martina Luthera Kinga seniora a jeho manželky 
Alberty Williams Kingové. Měl starší sestru Willie Christine 
(* 1927) a mladšího bratra Alfreda Daniela (1930–1969). Ve 
škole se mu dařilo – přeskočil 9. a 12. stupeň a již v 15 letech 
byl přijat na Morehouse College. V roce 1948 získal titul 
bakaláře ze sociologie a v roce 1951 z teologie. Absolvoval 
postgraduální studium a titul PhD získal v roce 1955 ze 
systematické teologie na univerzitě v Bostonu. Mezi lety 
1957 a 1967 obdržel řadu čestných doktorátů z univerzit 
po celém světě.

Oženil se 18. ledna 1953 s Correttou Scott a měli spolu 
čtyři děti. Ve svých 24 letech, v roce 1953, se stal pastorem 
v baptistickém kostele na ulici Dexter Aveneue ve městě 
Montgomery v Alabamě. Když v roce 1955 Rosa Parksová 
odmítla uvolnit svoje místo v autobuse bílému pasažérovi a 
tím se dopustila trestného činu dle tehdejších zákonů, vedl 
382 dní trvající bojkot veřejné dopravy, známý také jako 
Montgomery Bus Boycott, jehož cílem bylo přinutit společnost 
ke zrušení rasové segregace. Během tohoto období byl na 
Kinga vyvíjen enormní nátlak ze strany stoupenců segregace, 
byl zatčen a na jeho dům byl podniknut pumový atentát, 
nicméně kampaň byla nakonec úspěšná a vyústila ve zrušení 
rasové segregace na vnitrostátních autobusových linkách.

King postupoval podle filozofie nenásilné občanské 
neposlušnosti, kterou předtím úspěšně v Indii používal 
Mahátma Gándhí. O něco později jen těsně unikl smrti, když 
byl pobodán nožem při autogramiádě své knihy. Uvědomil 
si, že organizované nenásilné protesty proti rasistickému 
systému jižanské segregace (známému jako Zákony Jima 

Crowa) a za volební právo černošské menšiny povedou k 
obsáhlé informovanosti prostřednictvím médií. Reportáže 
a televizní záběry na každodenní ponižování a neprávnost 
páchané na černoších a na násilí ze strany zastánců segregace 
vyvolaly vlnu sympatií s hnutím za občanské svobody, které 
se stalo nejdůležitější politickou otázkou začátku šedesátých 
let ve Spojených státech. Organizoval a vedl protestní 
pochody černých obyvatel za právo volit, za ukončení rasové 
segregace a další občanská práva. Většina z těchto práv byla 
úspěšně zakomponována do právního řádu Spojených států 
přijetím zákona o občanských právech z roku 1964 a zákona 
o volebním právu z roku 1965. Po dosažení úspěchů zákony 
rušící rasovou segregaci přenesl svou pozornost na obecné 
postavení černochů v Americe 60. let, a k veliké nevoli 
tehdejšího prezidenta Lyndona Johnsona začal kritizovat 
válku ve Vietnamu.

Na jaře 1968 vypukla v Memphisu stávka provozovatelů 
městských technických služeb. Tuto práci dělali v drtivé 
většině černoši, byla špatně placená (uvádí se 40-50 ¢ za 
hodinu), poskytovala minimum zaměstnaneckých výhod 
a prakticky žádnou perspektivu na nějaký růst, ať už platu 
nebo kariéry. Martin Luther King se rozhodl přerušit svůj 
dosavadní program a postavit se za tyto zaměstnance, a tak 
odcestoval do Memphisu. Běžně v takovýchto případech 
přebýval v hotelu Holiday Inn, ale v reakci na výtky některých 
kritiků, kteří Kingovi vyčítali život vyššího standardu, zatímco 
lobbuje za chudé, mu byl vybrán skrovnější motel. Číslo 
pokoje, který byl pro něj na poslední chvíli vybrán (č. 306), 
bylo avizováno a opakováno ze zprávy z dálnopisu několika 
místními i národními médii.

Dne 4. dubna 1968 v 18:01 byl na balkóně 2. patra motelu 
Lorraine v Memphisu v Tennessee zastřelen. Jeho vražda 
vedla k vypuknutí nepokojů ve více než 60 městech. O pět dní 
později, v den jeho pohřbu, vyhlásil prezident USA Lyndon 
Johnson den smutku. Pohřbu se zúčastnilo asi 300 000 lidí, 
prezident Johnson mezi nimi ale chyběl. Dva měsíce po 
vraždě byl na letišti Heathrow zadržen podezřelý James Earl 
Ray a okamžitě byl převezen do Spojených států, kde byl za 
vraždu Martina Luthera Kinga odsouzen na 99 let vězení.

V roce 1977 prezident Jimmy Carter vyznamenal Martina 
Luthera Kinga in memoriam Prezidentskou medaili svobody. 
V roce 1986 byl jeho svátek Martin Luther King Day (slavený 
ve výročí jeho narození) prohlášen národním svátkem 
Spojených států. V roce 2004 posmrtně obdržel Zlatou 
medaili Kongresu.

King je kritizován, že přebíral některé věci bez uvedení 
pramenu. Závěrečných část projevu I Have a Dream, který 
byl později mnohokrát vydán v tištěné verzi, je téměř 
shodná s dřívějším projevem Kingova přítele, reverenda 
Archibalda Careyho, což je některými autory hodnoceno 
též jako plagiátorství. Jiní autoři však argumentují tím, že v 
kultuře amerických černochů je přejímání delších pasáží ze 
starších děl bez přímého udání zdroje běžným jevem. (Tyto 

informace o Malcolmu X a Martinu Lutheru Kingovi byly 
převzaty z Wikipedie.)

Když jsem byl v roce 1968 v londýnském muzeu Madame 
Tussauds byl zde Martin Luther King spolu s prezidentem 
Johnem Fitzgeraldem Kennedym a jeho bratrem senátorem 
Robertem Francisem Kennedym. Všichni tři zahynuli při 
atentátu.

Nikde jsem nenašel, že by na myšlení Martina Luthera 
Kinga měli přímý vliv Kvakeři nebo Jednota bratrská. 
Kvakeři (angl. Quakers) vznikli během anglické revoluce 
někdy kolem roku 1650, ale po roce 1660, v době, kdy byli 
v Anglii pronásledováni, se přesunuli i do Severní Ameriky, 
kde založili pod vedením Williama Penna kvakerskou 
kolonii v Pennsylvánii. Věří, že Bůh působí v člověku 
skrze vnitřní osvícení. Protože kladou důraz na důležitost 
osobní duchovní zkušenosti, nevytvořili nikdy žádnou 
centrálně danou věrouku. Bibli mají sice ve vážnosti, ale 
není pro ně dogmatem, ale spíše záznamem o zkušenosti 
našich předchůdců, přičemž naším úkolem není hledat 
jeho nejpřesnější výklad, ale stejný zdroj zkušenosti za tím 
textem. Nemají kněze, scházejí se v tichu a čekají na Boha, 
až skrze někoho z nich promluví. Jsou organizováni směrem 
zdola, odmítají hlasování a rozhodnutí zaujímají na základě 
všeobecné shody, kdy každý účastník setkání má právo 
veta. Věří, že skutečná víra se musí projevit v praxi – odtud 
jejich principy náboženské, morální a společenské. Kvakeři 
neuznávají autoritu státu, odmítají přísahu a vojenskou 
službu, ale vystupují také proti rasismu, sociálnímu útisku 
a jsou aktivní v mírovém hnutí. 

Jednota bratrská byla založena roku 1457. Ironií je, že 
mnoho nevíme o jejím zakladateli Petr Chelčickém. Historik 
F. M. Bartoš se domnívá, že jméno Chelčický je pouze 
pseudonym, že se jednalo o zemana Petra Záhorku. Byl 
proti náboženskému zdůvodňování válek, proti trestu smrti, 
odsuzoval středověké rozdělení společnosti. Chelčický tvrdí, 
že světská moc i církev je v rozporu s křesťanskou naukou. 
V jeho stěžejním díle Síť víry pravé vychází z Lukášova 
evangelia – o rybolovu na Genezaretském jezeře. Ryby v síti 
jsou podle něj věřící. Síť je trhána dvěma dravými rybami 
– papežem a císařem. Záchranu vidí Chelčický k návratu 
k prvotní církvi, která se řídila ustanoveními Krista a jeho 
apoštolů (nocturno.net/clanky). 

Mezi následovníky Petra Chelčického patří překladatel 
Nového zákona Bible Kralické Jan Blahoslav, ale i Jan Ámos 
Komenský. V době protireformace byla Síť víry na indexu a 
znovu ji dostal do povědomí v roce 1857 František Ladislav 
Palacký. V roce 1880 přeložil Jurij Anenkov dílo do ruštiny 
a do světového povědomí se dostala díky Lvu Nikolajeviči 
Tolstému. Myšlenku nenásilí pak převzal Mahátma Gándhí, 
který ovlivnil Martina Luthera Kinga. 

Aleš Březina - Foto: internet
Prameny - převážně wikipedie: Martin Luteher King, Malcom X, Quakers, 

Jednota bratrská, Petr Chelčický, Síť víry.
***
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 Andy Warhol: „Každý si jednou užije svých 15 minut slávy“ 
Andy Warhol - neuvěřitelně senzibilní, rozporuplná 
osobnost, americký malíř, grafik, filmový tvůrce, král 
amerického uměleckého hnutí pop-art a možno uvádět 
další a další charakteristiky. 
Narodil se rusínským rodičům v Pittsburgu, ve státě 
Pensylvánie, kam jeho rodiče odešli po první světové válce 
z východního Slovenska, z maličké vesničky Miková. Otec 
Andrej se živil jako horník a matka Julie se starala o tři syny 
a domácnost. Datum narození nejmladšího syna Andreje, 
později Andyho, nelze jednoznačně potvrdit, uvádí se v 
rozmezí let 1928-31 – nejčastěji 6. 8. 1928. Tehdy bývalo 
ve zvyku uvádět vyšší věk než bylo pravdou, což vedlo 
ke snadnějšímu získání zaměstnání a dřívějšímu odchodu 
do penze. Tuto filozofii zřejmě rodiče vštěpovali i svým 
synům. Sám Andy Warhol o svém rodném listě prohlašoval, 
že se jedná o padělek. Andy byl prostě ve všem zvláštní! 
(Wikipedie.)
V Pittsburgu vychodil základní i střední školu, a už na nich 
se projevovaly jeho malířské umělecké sklony. Vzdělání 
ukončil studiem komerční designové tvorby na Carnegieho 
technologickém institutu, kde získal titul bakaláře 
výtvarného umění. V žádném případě neměl jednoduché 
dětství ani dospívání. V Pittsburgu byl obklopen poměry 
života ve zdejším československém ghettu, nedostatkem 
peněz a také poměrně chatrným zdravím. Už jako malý 
se třikrát nervově zhroutil v rozmezí asi pěti roků. V šesti 
letech si nešťastně zlomil zápěstí pravé ruky, a protože 
v rodině nebyly peníze na ošetření v nemocnici, ruka 
mu špatně srostla a teprve mnohem později se podrobil 
nápravné operaci – rukou pak vlastně celý život maloval. 
Byl vychován ve víře a až do konce svého života chodil 
na bohoslužby a podporoval církev. Ve městě New York, 
které později zvolil za své tvůrčí místo, žil se svou matkou 
Julií, s její neotřesitelnou vírou v Boha, obklopený jejími 
svatými obrázky a biblí. Matku hluboce miloval, nikdy 
mu nevadila její špatná řeč silně podbarvená slovenským 
akcentem, byl dokonalým synem! Andy se trvale považoval 
za věřícího člověka!
Po ukončení studií si změnil jméno z Andrew Warhola na 
Andy Warhol. Jeho starší bratr Paul o této změně tvrdí, že 
si umně pohrál se slovní hříčkou jména Warhola a nové 
jméno mu vzniklo. Jiná verze říká, že nebyl spokojený s 
představou, že pod jménem Warhola je vnímán od svého 
okolí jako Slovák nebo Ital. Jako designér se živil reklamou, 
ale brzy se začal trápit pochybnostmi, že tento způsob je od 
pravého umění hodně vzdálený. V tehdejším uměleckém 
světě přežívala filosofie, že seriózní umění nemá mít nic 
společného s komercí. Chtěl se stát slavným a chápal, 
že se tak nestane tím, co předváděl. Ve vzpomínkách 
přátel se zachovala jeho často opakovaná věta „Ach, kdy 
už budu slavný?“ Galerie ho nechtěly, občasné výstavy 
neměly úspěch, výsměchem byla výstava v Kanadě, kde se 
neprodal ani jediný z obrazů. Ovšem přínosem z Kanady 
bylo objevení básnických sbírek od Leonarda Cohena. Přes 
všechny peripetie se nakonec Andy slavným stal!
Měl postupně neuvěřitelné množství přátel a známých z 

nejrůznějších oblastí umění, malíře, obchodníky s uměním, 
galeristy, hudebníky. Lidé, ke kterým si našel osobní vztah a 
které miloval, byli vlastně odpad šoubysnysu, měli hvězdné 
schopnosti, ale neměli hvězdné ego, neuměli se prosadit. 
Andy byl jiný a za svým prosazením šel zcela důsledně, 
nikoli však přes mrtvoly. Byl spíše tichý, rozpačitý a 
neprůbojný, ale i to časem dokázal změnit v uhlazenost a 
eleganci. U obchodníků s uměním se uchyloval k tomu, 
že svoje komerční malířské projevy, důsledně ukrýval. Z 
počátku mu chyběly náměty, ale nikterak se tím netrápil. 
Soustřeďoval se na to, aby lidé kolem něho se rozpovídali 
a jemu pak mnohdy stačilo i jedno slůvko, aby v něm 
vznítilo námět. V té době vůbec nebylo důležité odkud, a 
jak se námět objevil, bylo důležité jen to, co se objevilo na 
malířském plátně. Zajímavě z této doby působí odpověď 
jednoho z jeho uměleckých přátel, kterého se ptal na nějaký 
možný námět. „Proč nenamaluješ pár krav, jsou tak báječně 
pastorální a jejich obraz prostupuje celé dějiny umění?“ 
Otázka se zdá hodně divná, je ale pravdou, že Andy Warhol 
poslechl a výsledek? Úžasné, obrovské růžové kravské 
hlavy na žlutém pozadí! Pastýřské a idylické!
Přibližně v 50. letech maluje doposud neznámý umělec 
Warhol svoje slavné plechovky s polívkou. Mnozí vůbec 
nevěděli, co si o tom mají myslet. Jiný jeho přítel: „No, znal 
jsem Tě jako komerčního výtvarníka a teď se s Tebe stal 
malíř a přesto pořád maluješ komerční náměty.“ A opravdu 
to tak začalo a bylo. Andy povýšil předměty komerčního 
světa na uměleckou příčku. Začal malovat předměty 
běžného života, masově používané ve společnosti – všem 
při pohledu na jejich ztvárnění bylo ihned jasno, nikdy 
nebylo potřeba něco složitě vysvětlovat. Když plechovky 
s polívkou od společnosti Cambell Soup Company, tak 
to opravdu byly plechovky s polívkou, když dolarové 
bankovky, tak peníze, které Warhol miloval, když zelené 
láhve, tak skutečně láhve na coca colu. 
Začal se věnovat i portrétnímu umění a opět nebylo 
pochybností, na plátnech se objevovaly všem známé 
osobnosti, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Muhammad Ali, 
Elizabeth Taylorová a další. Vliv na společnost, která tyto 
malby vnímala, byl ohromující. Mladé holky se oblékaly 
jako Kleopatra Elizabeth Taylorové i včetně egyptského 
malování očí a ofinového účesu. Kluci se zhlédli v oblékání 
Elvise a dopady šly mnohem dál. Celou tuhle dobu 
ovlivňovala i móda z Anglie, krátká italská saka, špičaté 
boty a to vše Warhol dokázal ze svých obrazů přenést 
masově do společnosti. Večírky z té doby si vůbec jinou 
módu nepřipouštěly. A byly tehdy i jisté šokující módní 
momenty, třeba když si někteří extrémní umělci zastrkávali 
za konce košilových rukávů kusy obyčejných záclonových 
krajek a vytvářeli tím dojem nákladného krajkoví. 
Léta šedesátá přinesla mimo jiné přestěhování Andyho 
do lépe vyhovujících prostor – ateliéru, pronajatého za 
směšnou dolarovou cenu v bývalé hasičské zbrojnici. Jeho 
The Factory jak prostor nazval, otevřela novou vlnu v umění 
a celkovou volnost k němu. Hlavní barvou, použitou všude 
a na všem ve Factory byla barva stříbrná, byla to vhodná 

doba myslet ve stříbře v současnosti a minulosti, astronauté 
měli stříbrné skafandry, filmová plátna byla od nepaměti 
stříbrná a narcismus ve Factory představoval i stříbrný 
podklad zrcadel. Došlo zde i k použití proslulého sítotisku, 
který umožňoval Andymu něco jako umění na výrobní lince. 
Desetkrát, ale vždy trochu jiná Marylin Monroe, desetkrát 
trochu jiný Mao a další. Marylin v růžové barvě, zelené, 
modré, červené, oranžové, šedé ….. 
 Začalo osobní přátelství a obdiv k Micku Jaggerovi a 
skupině Rolling Stones, jeho portrét a návrhy obalů pro 
jejich alba. Začala spolupráce s hudební skupinou Velvet 
Underground a Andyho obal na jejich album – proslulý 
žlutý banán s nápisem Peel Slowly and See a po opatrném 
odloupnutí nálepky, objevení banánu v barvě růžové. 16. 
12. 2006 prodal jistý sběratel W. Hill demo verzi LP The 
Velvet Underground and Nico za 25200 dolarů, přičemž 
ji původně vlastnil z blešáku za 0,756 dolarů. Ale začala i 
závislost na drogách, nejvíce na amfetaminu, začala módní 

vlna s tímhle medikamentem hubnout a tím mládnout, ale 
také se dostávat do neuvěřitelné workoholické nálady a 
výdrže v každé prováděné činnosti. Amfetaminu podléhala 
celá Factory. V roce 1964 vešla do Factory usměvavá 
neznámá žena a prostřelila pistolí tři ze čtyř obrazů Marylin 
Monroe – dvě Marylin modré a jednu oranžovou, pak 
odjela výtahem pryč.
V roce 1968 vešla do Factory další žena, spisovatelka 
a herečka Valerie Solanasová, zakladatelka Společnosti 
pro likvidaci mužů a těžce postřelila Andyho. Smrtelně 
zraněného několik hodin operovali a podařilo se, vrátit ho 
zpět do života. „Děsí mě představa, že se dostanu do špatné 
nemocnice a umřu anebo do dobré, ale ke špatnému lékaři 
a umřu“ – takové měl Andy myšlenky po celý svůj život 
a smrti se bál. Sanitka, která ho odvážela na operaci, prý 
vyžadovala navíc 15 dolarů za spuštění majáku. 
Co se skutečně dělo ve Factory vnímal Andy výhradně jen z 
novinových článků, které zvláštní život v ateliéru popisovaly 
téměř denně. Objevovala se slova jako výstřednost, 
podivnost, banalita, puritánství, excentričnost, sex, 
homosexualita, nahota, extáze, drogy, pistole, transvestité, 
střelba, porno filmy, rock’n’roll, a jim podobná a vše to 
bylo hodně pravdivé. Andy žil tak nějak na okraji všeho 
toho dění, často si kladl otázku „O čem to vlastně bylo? 
A myslel tím vlastní život. Prohlašoval: “Jsem obyčejně 
pasivní, beru věci tak, jak jsou. Pouze se dívám, pozoruji 
svět.“ Zemřel 22. 2. 1987 na komplikace po zcela banální 
operaci, snad žlučníku. Dostal se do špatné nemocnice anebo 
do rukou špatného lékaře? To už se neví, ale každopádně 
se ví, že povýšil komerční předměty a vytvořil s nimi 
dokonalé umění pop-artu. 
Prameny: Andy Warhol – výstava 2017 Praha, P. Hacketová: 
Popismus-2016, A.Warhal: Od A k B a zase zpátky aneb 
filosofie A.Warhola – 2015, informace internet,  konzultace 
s městskou knihovnou Praha, Smatana-Jánošíci s těžkou 
hlavou-2010, dávná návštěva Medzilaborců.

Jana Fafejtová – Praha
Foto: Andy Warhol -Painter - biography.com

Elvis I a II; AGO -Toronto
***

Andy Warhol
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Program podpory českého kulturního dědictví 
Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí (aktualizace pro 
rok 2018) – tato část je v gesci odboru mezinárodních vztahů a EU MŠMT (Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, zahrnuje dosavadní Krajanský vzdělávací program a podporu lektorátů a 
výuky českého jazyka a literatury. Na implementaci této části programu se kromě MŠMT a MZV 
(Ministerstvo zahranicních věcí) podílí také Dům zahraniční spolupráce (dále jen „DZS“), jakožto 
příspěvková organizace MŠMT.
Poskytování peněžních darů na krajanské projekty (aktualizace pro rok 2018) – tato část je v gesci MZV. 
Z hlediska implementace obou částí Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí 
klademe důraz na tyto okolnosti: 
V místech, kde existují podmínky pro výuku dětí krajanů ve školách typu České školy bez hranic, 
se učitel/ka s ohledem na aktivity u krajanské komunity může zapojit a  spoluorganizovat tuto 
výuku, popřípadě učit český jazyk. V místech, kde se nabízí možnost vést výuku českého jazyka i 
v univerzitním prostředí, může v rámci dané časové dotace působit i na vysoké škole (např. vedení 
jazykových kurzů otevřených krajanům, ale i místní veřejnosti).
Při výběru účastníků na metodický kurz výuky češtiny je rozhodující i následné uplatnění nově 
získaných znalostí. 
V rámci poskytování peněžních darů na krajanské projekty upřednostňujeme příspěvky na konkrétní a 
tradiční aktivity spolků, jako jsou kulturní či vzdělávací akce, před investicemi do oprav krajanských 
objektů. Stejně tak doporučujeme krajanským spolkům přechod z tištěných krajanských publikací 
na elektronické verze. (Satellite používá, jak tištěnou, tak elektronickou formu – s přechodem pouze 
na elektronickou formu počítáme v roce 2021  poz. red).

Ing. Jaroslav Kantůrek
zvláštní zmocněnec   pro krajanské záležitosti 

Mgr. Ladislav Bánovec
ředitel odbor mezinárodních vztahů 

a EU Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
***

Krajanský vzdělávací program 
a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí 

V roce 2018 bude v souladu s usnesením vlády č. 348/2015 o pokračování Programu podpory českého 
kulturního dědictví v zahraničí pokračovat jako jedna položka v gesci MŠMT a v těsné spolupráci mezi MZV 
a MŠMT realizace Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí. 
Tato položka je rozdělena na následující skupiny: 
1) Semestrální stipendijní studijní pobyty 
2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany  
3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit
4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám
5) Vysílání lektorů českého jazyka na zahraniční (především vysokoškolské)
     vzdělávací instituce
Vzdělávací programy pro krajany, které byly zahájeny již v roce 1995 (usn. vl. č. 217/1995), tradičně 
patří k nejúspěšnějším a nejefektivnějším projektům pro zahraniční Čechy, těší se velké oblibě, poskytují 
pozitivní zpětnou vazbu a jsou konkrétním a viditelným vyjádřením zájmu ČR o Čechy žijící v zahraničí. 
Pod vzdělávací programy byly později rámcovým usnesením vlády ČR č. 1622/2005 zahrnuty i lektoráty 
českého jazyka v zahraničí v gesci MŠMT, kterým do té doby chybělo systémové zařazení. 
1) Semestrální stipendijní studijní pobyty
Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština 
pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a 
literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení 
a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 
30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR, podmínkou účasti v programu 
je dobrá znalost českého jazyka. 
Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč 
(bakalářské a magisterské studium) a 9.500,- Kč (doktorské studium). Ubytování a stravování ve školských 
zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům- občanům ČR. Výše finančního příspěvku 
na dopravu do ČR a zpět činí 2.000,- Kč pro evropské a 5.000,- Kč pro mimoevropské účastníky. Přijetí 
na konkrétní vysokou školu, komunikaci s ní a organizační zajištění studia realizuje DZS (Dům zahraniční 
spolupráce). V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium. (Pozn.: Uchazeč 
proto musí uvést v přihlášce své trvalé místo bydliště v zahraničí, nikoliv adresu zvláštní matriky v Brně či 
jinou adresu přechodného pobytu v ČR, která slouží pro účely vystavení cestovního pasu apod.). Vyžaduje-li 
to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum. 
K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS (www.dzs.
cz) v rubrice Kurzy a student
Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou: pro jednosemestrální studium v zimním 
semestru akademického roku 2018/2019 (září 2018 až únor 2019) do 15. 3. 2018; pro dvousemestrální 
studium v zimním i letním semestru akademického roku 2018/2019 (září 2018 až červen 2019) do 15. 
3. 2018; pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2018/2019 (únor 2019 až 
červen 2019) do 15. 8. 2018. 
Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle MŠMT prostřednictvím MZV vybraným stipendistům 
Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.
2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany 
Termín kurzu: 20. 7. – 17. 8. 2018
Ročně je poskytováno 60 stipendijních míst k účasti na čtyřtýdenním letním kurzu, který zahrnuje výuku a 
mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Výuka 
sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na 
závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Stravování a ubytování je hrazeno. Výše finančního 
příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 2.000,- Kč pro evropské a 5.000,- Kč pro mimoevropské účastníky. 
Věkový limit je stanoven na 18 let (účastník musí dovršit tento věk nejpozději v den zahájení kurzu). Horní 
věková hranice není stanovena. Od krajanských spolků a ZÚ očekáváme vyjádření k účasti jednotlivých 
uchazečů (krajanů) na kurzu a k předpokládané smysluplnosti a efektivitě využití získaných znalostí. Nadále 
je také možné zúčastnit se kurzu v kategorii tzv. „samoplátců“. 
K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář do 15. 3. 2018, který je dostupný na webových stránkách 
DZS (www.dzs.cz) v rubrice Kurzy a studenti.
Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT, DZS a UK (termín konání v první polovině dubna 2018) rozhodne 
na základě došlých přihlášek (zařazeni pouze uchazeči, jejichž originál přihlášky dorazil v termínu do 
ústředí) o přijetí do kurzu a MŠMT zašle prostřednictvím MZV vybraným kandidátům potvrzení o přijetí. 
Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky a případné dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat 

OZZKZ (Oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti) prostřednictvím ZÚ (zastupitelského 
úřadu), popř. přímo příslušný referent DZS (při nebezpečí z prodlení). Vyžaduje-li to vízový režim mezi 
ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum. 
3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit
Termín kurzu: 27. 8. – 7. 9. 2018
Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky 
s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, 
která mají vazbu na český jazyk a literaturu. Účastníkům jsou plně hrazeny náklady na dopravu, ubytování 
a stravování. Doprava je účastníkům kurzu hrazena za předpokladu, že přílet/příjezd za účelem účasti na 
kurzu je realizován nejdříve 2 týdny před konáním kurzu, odlet/odjezd pak do 2 týdnů po skončení kurzu 
(doprava vlastním vozem se neproplácí). 
Účastníci navíc obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje ve výši 1.000,- Kč. Účastník kurzu musí mít 
alespoň 18 let a musí umět dobře česky. Do kurzu se lze přihlásit opakovaně.
K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS (www.dzs.
cz) v rubrice Kurzy a studen do 15. 3. 2018. 
Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch 
rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku. 
Část z celkového počtu míst v kurzu metodiky výuky českého jazyka bude zaměřena na pedagogy vyučující 
děti (např. v Českých školách bez hranic a školách obdobného typu); druhá část bude zaměřena na učitele 
u tradičních krajanských komunit. Při výběru účastníků bude zohledněno jejich uplatnění při výuce českého 
jazyka v dané zemi.  
4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám
Ke krajanským komunitám bude v roce 2018 vysláno na základě platného usnesení vlády 15 učitelů českého 
jazyka. Působení u krajanů v teritoriích má přitom širší rozměr než jen samotnou výuku. Učitel pomáhá 
při přípravě a realizaci krajanských kulturních, dokumentačních a vzdělávacích (osvětových) projektů, 
podílí se na zprostředkování kontaktů mezi krajanskými institucemi a subjekty v ČR. V místech, kde existují 
podmínky pro výuku dětí krajanů ve školách typu České školy bez hranic, se učitel s ohledem na aktivity 
u krajanské komunity může zapojit a spoluorganizovat tuto výuku, popřípadě učit český jazyk. V místech, 
kde se nabízí i možnost výuky českého jazyka v univerzitním prostředí, může v rámci dané časové dotace 
působit i na univerzitách (např. vedení jazykových kurzů otevřených krajanům či místní veřejnosti).
Zajištění podmínek pro působení učitele je upraveno smlouvou mezi gestory vyslání: Českou republikou, 
zastoupenou MZV – zvláštním zmocněncem pro krajanské záležitosti a příslušným krajanským spolkem, 
a následnou pracovní smlouvou mezi učitelem a DZS. 
5) Vysílání lektorů českého jazyka na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce 
Úkolem této části programu je vysílání lektorů na zahraniční univerzity / vzdělávací instituce za účelem 
výuky českého jazyka, propagace českého jazyka a literatury, české kultury a reálií České republiky. 
V případě zájmu o výuku českého jazyka mezi krajany může lektor po dohodě s MZV, DZS a MŠMT část 
časové dotace uplatnit při výuce českého jazyka v těchto krajanských komunitách.  
V současné době je výuka českého jazyka a literatury v zahraničí zajišťována především vysíláním lektorů 
českého jazyka (označen jako „Lektor Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí“) 
prostřednictvím MŠMT, a to především v rámci plnění dvoustranných smluvních závazků o školské 
spolupráci. MŠMT a DZS na svých webových stránkách každoročně (nejpozději do 31. ledna pro nadcházející 
akademický rok; v případě aktuální potřeby též během roku) zveřejňují informace o nabídkách míst pro 
lektory, včetně upřesnění kvalifikačních požadavků, a MŠMT shromažďuje přihlášky zájemců. Výběr 
uchazečů provádí komise, jejímiž členy jsou zástupci MZV, MŠMT a DZS a experti pro oblast výuky 
českého jazyka a literatury z vysokých škol v ČR. Zachován zůstává postup zavedený v minulých letech, 
kdy MŠMT zasílá (v lednu až květnu) příslušným ZÚ informace o obsazení lektorátů českého jazyka 
v zemích jejich působnosti na příští akademický rok (tj. na 2018/2019), spolu s materiály nově navrhovaných 
kandidátů na místa, kde dochází ke střídání lektorů (na každou lokalitu je zasílána jedna/vítězná nominace). 
Tyto informace a materiály jsou pak prostřednictvím ZÚ obratem oficiálně předávány a projednávány s 
příslušnými zahraničními institucemi. Po rozhodnutí zahraničního partnera předá informaci příslušný ZÚ 
zpět odboru mezinárodních vztahů MŠMT. 
Příloha upravuje rovněž poskytování jednorázového vybavení (například učebnice, slovníky, mapy, 
propagační materiály o České republice, beletrie, filmy, audio a videonahrávky v českém jazyce, výukové 
programy a software apod.) pro potřebu výuky českého jazyka a literatury na zahraničních školách a dalších 
institucích, poskytujících vzdělávání; takto mohou být vybavována pracoviště v zahraničí, kde nepůsobí 
lektor/učitel vyslaný z České republiky, případně další instituce či organizace, které poskytují vzdělávání 
v českém jazyce. Jednorázové vybavení bude MŠMT poskytovat v závislosti na aktuálních rozpočtových 
možnostech, výhradně na základě žádosti a explicitního doporučení ZÚ (s nutnou specifikací konkrétního 
zahraničního pracoviště a požadavku na učební pomůcky), případně (s podporou) MZV, zásilka bude na 
místa určení doručena přednostně prostřednictvím MZV (diplomatickou poštou).  
Závěrečná zpráva
Dovolujeme si tímto připomenout všem ZÚ obvyklý termín, tj. 31. ledna 2018, kdy očekáváme doručení 
stručné hodnotící zprávy realizace Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí za rok 2017 
ve všech bodech uvedených v úvodu tohoto dopisu (kromě statistiky přihlášených uchazečů zejména obecné 
shrnutí zájmu o jednotlivé body programu a jeho hodnocení).

***

Poskytování peněžních darů na krajanské kulturní projekty
 a opravu a údržbu krajanských objektů 

V roce 2018 bude (v souladu s usnesením vlády č. 348/2015 o pokračování Programu podpory českého 
kulturního dědictví v zahraničí) pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků, 
společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací v zahraničí (upřednostňujeme příspěvky 
spíše na konkrétní aktivity spolků, podporu českých škol a méně na investice do oprav různých objektů). 
Z prostředků daru nelze hradit investice, pokuty, penále, pojištění, daňové poradenství, auditorské služby, 
dary, daně jiným fyzickým a právnickým osobám, pokud příjemce daru je jejich plátcem.
Vyúčtování darů poskytnutých v roce 2017 – do 31. ledna 2018
Dle stávajících pravidel MZV je třeba provádět vyúčtování přidělených peněžních darů (formulář viz www.
mzv.cz/krajane/financni_podpora/penezni_dary_do_zahranici). Dovolujeme si proto požádat příslušné ZÚ o 
kontaktování krajanských spolků, které obdržely peněžní dary na rok 2017, s žádostí o předložení vyúčtování 
(nejpozději do 15. ledna 2018). Na zmíněné webové adrese v kapitole „Peněžní dary do zahraničí“ se kromě 
zmíněných pravidel nachází i seznam obdarovaných spolků. 
Rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů na rok 2018 – 2. čtvrtletí 2018
Ve 2. čtvrtletí roku 2018 bude OZZKZ rozesílat rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů na rok 2018. Seznam 
bude vyvěšen také na www.mzv.cz/krajane. Žádáme o předání těchto rozhodnutí spolu s poukázanou částkou 
v co nejkratší době. Kopii zúčtovacího záznamu zašlete neprodleně pracovníkům příslušné disponentury. 
Prosíme, abyste dbali na řádnou evidenci vydaných darů v rámci platného fiskálního roku na ZÚ – vyvarujete 
se tím administrativních potíží s případnou opomenutou evidencí.
Žádosti o peněžní dary na rok 2019 pro krajany do 1. srpna 2018
Pro účely podání žádostí o peněžní dary na rok 2019 bude od února na webových stránkách www.mzv.
cz/krajane/financni_podpora.cz umístěna elektronická forma žádosti o peněžní dar s možností přímého 
elektronického odeslání. Spolky žádost elektronicky vyplní a odešlou dle pokynů na webu, zároveň si jednu 
verzi vytisknou, opatří svým podpisem a postoupí ZÚ v místě k dalšímu řízení dle dosavadního postupu. 
Důrazně upozorňujeme, že na žádosti obdržené po tomto datu nebude brán zřetel vzhledem k těsné 
návaznosti harmonogramu schvalovacího procesu od zasedání ministerské komise po předložení materiálu 
vládě. Pokud v zemi Vaší působnosti žádá o peněžní dar nově registrovaný krajanský spolek, je k žádosti o 
peněžní dar požadováno přiložení kopie registrace spolku v zemi působnosti a kopie platných stanov spolku. 

V Praze, dne  9.  ledna 2018
Č. j.: 125323/2017-OZZKZ

***
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PORTRÉTY, KRESBY, 
OLEJOMALBY, KOLÁŽE

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

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

Autobus do Guelphu
Andrej Tarkovskij ve filmu Solaris říká: „Milujeme jen to, co můžeme ztratit!“ Pomalu jsme se 
dostali do věku, kdy toho každým rokem ztrácíme stále víc a víc. Většinou ke konci roku bilancujeme 
a zjišťujeme, kdo odešel a zároveň si připomínáme, co v nás z toho člověka zůstalo, co zůstalo v 
anonymním vědomí lidského společenství. 

Loni 16. března odešel malíř Miroslav Rada. Oslovil mne nejen svými obrazy, ale také tím, jak o 
nich dokázal vyprávět, jak dokázal přenést zvěst evangelia do současného světa. Vždy si znovu a 
znovu kladl otázky, hledal nové cesty. Někdy to byly obrazy v kostelech a modlitebnách Českobratrské 
církve evangelické, jindy abstrakce. Pamatuji se na jeho obraz Zelená událost mezi čtyřmi červenými 
stěnami. Po odchodu z Československa jsem tento obraz již nikdy neviděl. 

Každým rokem jsem se několikrát sešel s Tomášem Dvořákem. Jako zubař pracoval v Kobylisích, 
kam někdy chodil pěšky z Vršovic. Viděli jsme se krátce během výstavy ve Vršovicích v červnu. 
Otázka zněla: „Kdy odjíždíš?“ Odpověděl jsem, že 31. srpna. „To je spousta času, abychom se viděli.“ 
Jenže čas běžel. Buď jsem byl já mimo Prahu nebo on. Ještě před odjezdem jsem měl pocit, že bych 
mu měl zavolat. Jenže pak již přišlo balení spěch na letiště. Jeden z prvních telefonátů do Toronta 
začátkem září byl, že Tomáš byl v Alpách na horské túře, kde se mu udělalo špatně a ani přivolaný 
vrtulník mu nepomohl. 

Těsně před Vánocemi jsem dostal zprávu, že 17. prosince zemřel Míla Vašina, muž spravedlivý. 
Evangelický farář, který stál za poznanou pravdou. Přestože vystudoval teologii, nemohl před rokem 
1989 vykonávat zaměstnání duchovního. Kázat, vést biblické diskuse a scházet se za tímto účelem za 
totality, to vše spadalo pod paragraf maření dohledu nad církvemi bez státního souhlasu, takřečená 
„mařena“. Vašinovi však buď sami pořádali, nebo se účastnili setkání takzvaných souhlasníků i 
bezsouhlasníků nebo i duchovních z řad katolických kněží, nazývaných Libštáty (nazváno podle místa, 
kde bylo takovéto setkání přepadeno příslušníky Stb). U nich doma v České Lípě se konaly večery, 
při kterých recitovala například jejich přítelkyně Vlasta Chramostová. V roce 1990 se otevřely brány 
vězení duchovním a ti začali poskytovat ekumenickou péči vězňům. „Tehdy to byla úplně neprobádaná 
půda, začali jsme spolupracovat s psychology. Vzpomínám na několik případů vzpoury, které se 
v devadesátých letech v různých věznicích odehrály. Rovnou jsem viděl, že se nevyplatí spasitelský 
přístup k vězňům a představa, že se podaří všechny rázem obrátit na víru. Také jsem měl ve zvyku 
vést rozhovory na témata, která si vězni sami zvolili, a nevnucovat jim svá vlastní. Nejoblíbenější 
pasáží z Bible byl příběh marnotratného syna.“ Miloslav Vašina působil nejdříve ve věznici ve Stráži 
pod Ralskem, byl také v Pardubicích, v Opavě, v Hradci Králové a Světlé nad Sázavou. Vězeňské 
pastorační službě se věnoval deset let. Do roku 2005 byl vikářem v Náchodě-Šonově. Když si 
vzpomene na rok 1977, kdy v novinách vycházela jména těch, kteří podepsali Chartu, a těch, kteří 
podepsali Antichartu, a porovná onu dobu s tou současnou, spatřoval riziko odlidštění v souvislosti 
s narůstajícím vlivem mediální komunikace. „Také mi v dnešní společnosti chybí Václav Havel a 
jeho důraz na étos. Osvobodí nás jedině pravda.“

A těsně před vánocemi mně volá Edmund Bauer, že 19. prosince po delší nemoci zemřela jeho 
žena Nataša. Louis Armstrong má ve své skladbě Pohřeb v New Orleansu první část, která je 
tradičně smutná, ale cesta ze hřbitova pak je již veselá skoro jako při masopustu. Ivan Znášik, mně 
dal k Vánocům knihu o našem zemřelém kamarádovi Gustovi Dobrovodském Kurič v letnom kine. 
Ten po zvolení Husáka prezidentem chodil po městě s cedulkou Nie som Gustáv, som Augustín. Je 
zajímavé, že jsem mu snad jako jediný říkal, aniž bych příběh o cedulce věděl: „August!“ A August 
měl jít jednou na zkoušku ze sociologie. Vymyslel něco jako norimberský trychtýř. Vzal učebnici 
sociologie omotal ji provázkem, který vedl přes celou místnost k posteli a když šel spát dal si druhý 
konec provázku do pusy. Druhý den, jsme se ho zeptali, jak dopadl u zkouška. Smutně odpověděl, 
že tento experiment nefungoval. Gusto byl básníkem života. 

V dvacetistupňovém mrazu jsem dorazil do Guelphu, uvědomil jsem si, jak málo jsem o Nataše 
Bauerové věděl. Narodila se v rodině ruských emigrantů v roce 1942. Jako malá holka zachránila 
tatínkovi život, když naši osvoboditelé sbírali ruské emigranty a lifrovali je do Gulagu. S Edmundem 
se znala od 18 let. O dva roky později se vzali. Manželství jim vydrželo 55 let. V roce 1969, během 
krátkého politického uvolnění Bauerovi studovali v New Yorku. Nataša ukončila na vysoké škole  
psychologii. Do své emigrace v Liběchově. Poté, co Edmund podepsal Chartu 77, nemohla sehnat 
zaměstnání. V druhé polovině osmdesátých let se vystěhovali do Kanady, kde měli přátele v Guelphu. 
Nataša učila psychologii na Yorské univerzitě. Občas se vraceli do České republiky, kde měli řadu 
přátel. Ke konci života se starala o syrské uprchlíky. Během oslavy života zazněla řada pěkných 
vzpomínek nejen od členů místní farnosti, ale zazněla i četba starého zákona v hebrejštině a bývalí 
členové Československého baptistického sboru zazpívali několik písní z českého zpěvníku. Zazněla 
také jejich svatební píseň V tvé síle pane Bože můj… od G. A. Molnára.

Byl čas vrátit se do Toronta. Jediný autobus, který v tu dobu jel byl o půl šesté a byla tma. Už se v 
autobuse nedalo číst. Pustil jsem si tedy do sluchátek Moody Blues Nights in White Satin,  a přemýšlel 
jsem, jestli je v textu I can say anymore nebo I can‘t say anymore. Není to veselá skladba spíše 
melancholická. Když jsem dorazil domů, tak ve večerních zprávách bylo, že zemřel spoluzakladatel 
skupiny Moody Blues Ray Thomas. Byl o rok starší než Nataša Bauerová.

Aleš Březina – Toronto
***

Nataša Bauerová

Olovnice víry - akryl
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Dary na tiskový fond v roce 2017
Abrahamová Manga 7.00
Aláč Ján. 27.00
Bečková Jarmila 10.00
Bílý Marek 10.00
Czechoslovak Association Montreal 7.00
Faltýnek Alex 40.00
Fogl Alois 25.00
Fotr Jiři 25.00
Freund John 67.00
Dr. Gašpar. Vl. 25.00
Hanušová Maria 50.00
Hejná Emilie 33.00
Hilbertová Sláva 10.00
Hladíková Jena 7.00
Humlová Naďa 7.00

Ichniovský E. & M. 7.00
Jelinowicz Martin 10.00
Kalina R. 40.00
Kališová Ilja 7.00
Kašparová Drahoslava 7.00
Košacká Ema 7.00
Krajný Miloš 80.00
Kolín Mr. 6.00
Krondlová Magdalena 33.00
Kupiszová Eva 52.00
Lepka J. 40.00
Locherová Radmila 20.00
Navrýtilová Anna 3.00
Novotná Eva 7.00
Novotná Julie 10.00

Polášek G. 10.00
Přibáň Martin 7.00
Racine - Uhliar Eleanora 50.00
Rázl Ivan 10.00
Rydlová Dagmar 39.00
Schauerová Eva 2.00
Schonberg Michal O. 20.00
Škoda Jiří 40.00
Smutný Milan 40.00
Soudek Ladislav 100.00
Stříteský V. 40.00
Táborský Václav 27.00
Tálská Jarmila 10.00
Tichý Victor 40.00

Tochor Eva 5.00
Tomiška Jiří 20.00
Tóth Dušan 27.00
Tróbl Zdeněk 17.00
Tziougras Jiřina 10.00
Ulmann Stan 20.00
Viezner E. 40.00
Vok Antonín 20.00
Začalová Jarmila 67.00
Zatowkaniuková Olga 20.00
Zavoralová V. 7.00
Ziegler K. 40.00
Žila Vl. 40.00
Všem dárcům děkujeme!

***
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Vánoční nadílka v Torontu
Toronto-Carolina 8:1 (4:1, 0:0, 4:0)

Osm branek v síti soupeře komentoval Roman Polák takto: 
RP: Měli jsme dobrý start do utkání. Všichni bruslili, všichni hráli naplno. 
Věděli jsme, že se to zlomí časem. Věřili jsme tomu a pracovali jsme naplno 
během tréninku i během předchozích zápasů, v kterých jsme nehráli špatně, 
ale neproměňovali jsme šance, které jsme měli. Dnes nám tam naopak 
všechno padalo. Takový je hokej. 
ABE: Měl jste hodně času na ledě, získá hráč více sebevědomí? 
RP: To není o sebevědomí. To mám stále stejné a nezáleží to na čase na 
ledě. Zranil se nám Nikita Zajcev, což je jeden z klíčových obránců, který 
hraje často v oslabení, takže jsme se na oslabení střídali ve třech a někdy 
jsme tam zůstávali na celé oslabení, takže čas nám hodně rychle přibýval. 
ABE: Začátek sezóny nebyl nejlepší, chvilku to trvalo než Toronto s 
vámi podepsalo kontrakt. Nebylo to depresivní po loňském zranění? 
RP: Věděl jsem, že bude letos těžší podepsat kontrakt. Nabídky byly, ale 
nikdo si to nechtěl vzít na triko, protože všichni věděli, co se mi stalo. 
Počítal jsem s tím, že to bude letos těžší a že se musím nejdříve uzdravit. 
Díky Bohu jsem zůstal v Torontu, za to Maple Leafs děkuji, protože jsem 
tady chtěl zůstat. Jsem rád, že se vše povedlo. 
ABE: Působil jste v St. Louis, v San Jose, nyní jste již několik let v 
Torontu. Máte Toronto nejraději? 
RP: Každé město má něco. Všude jsem zažil něco pěkného. V St. Louis 
jsem byl nejdéle, se San Jose jsem došel do finále. Tady se nám s rodinou 
také líbí. Líbí se mi také to, že se zde buduje tým s mladými hráči. Každé 
město má něco svoje pro, ale také svoje proti. 
ABE: Myslíte si, že Toronto je teď v dobré herní kondici? 
RP: Je to mladý rychlý tým, pouze nám to teď několik zápasů tam nepadalo. 
Každé mužstvo jde nahoru a dolů. Pouze těch pozitivních elementů musí 
být více než těch negativních. Dnes se to doufám zase otočilo nahoru. Zítra 
to musíme potvrdit a musíme mít dobrý začátek jako dnes. 
ABE: Pocházíte z Ostravy, první hráč, který hrál za Toronto v NHL 
ze severní Moravy byl Miroslav Fryčer, setkal jste se s ním někdy? 
RP: Ano, setkali jsme se spolu, dokonce dělal ve Vítkovicích trenéra. Bylo 
to tuším rok po tom, co tam byli pan Vujtek a pan Holáň. 
ABE: A co byste si přál v novém roce? 
RP: Snad, aby se dařilo mužstvu a pro sebe, aby to byla sezóna tentokrát 
bez zranění. 

Aleš Březina – Toronto
***

Severomoravské derby
Toronto-Tampa 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Zajímavostí bylo, že v utkání nastoupili dva hráči pocházející ze severní 
Moravy Ondřej Palát v dresu Tampy a torontský Roman Polák. Po utkání 
bylo pochopitelně spokojenější Ondřej Palát. 
OP: Bylo to důležité utkání. Těšili jsme se na tento zápas. Toronto je těsně za 
námi v naší konferenci. Myslím si, že jsme hráli šedesát minut dobrý hokej. 
ABE: Měl jste nějaký specifický úkol v tomto zápase? 
OP: Hráli jsme proti prvnímu Mathewsovu útoku, takže našim úkolem 
bylo nedostat branku. Mít puk hlavně v útočné třetině a to se nám podařilo. 
Při tom jsme neměli doslova destruktivní úlohu. Hrál jsem s Johnsonem a 
Pointem a dařilo se nám. 
ABE: V letošním ročníku sedm branek a 17 asistencí, jste s tím spokojen? 
OP: Je to zatím dobrá sezóna, důležité je, že se daří týmu. Určitě bych mohl 
mít více bodů, ale důležitá je právě i defenzivní hra. 
ABE: Dnešní utkání bylo tak trochu severomoravské derby, pozdravili 
jste se s Romanem Polákem? 

Lukáš Sedlák: Kanada mne posunula 
jako člověka dál

Toronto-Columbus 2:3 (0:0, 2:0, 0:2 – 0:1)
Třikrát za sebou hrálo Toronto na domácím ledě v normálním čase 2:2. 
Dvakrát dokázalo zvítězit na samostatné nájezdy. Jenže tak dlouho se 
chodí se džbánem pro vodu, až se dostane na pivo. Tentokrát Maple Leafs 
nezvládli prodloužení a Artemi Panarin je připravil o další vítězství. Kuriózní 
v utkání bylo již první vyloučení - Roman Polák šel na trestnou lavici za 
faul na Lukáše Sedláka. V bílém dresu modrokabátníků nastoupil Lukáš 
Sedlák a takto hodnotil utkání: V prvních dvou třetinách to nevypadalo s 
námi nejlépe. Měli jsme problém s rychlostí Toronta, hlavně ve středním 
pásmu. Nedokázali jsme držet, jak vlastní tak útočnou modrou čáru a díky 
tomu se Toronto dostávalo častokrát do šance. 

Filip Chlapík je chlapík – potvrdil to 
asistencí v Torontu

Toronto-Ottawa 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
Utkání nezačalo nejlépe pro Romana Poláka, který v 12. minutě usměrnil 
Chabotovu střelu za záda torontského Andersena. Toronto se proti 
podceňované Ottawě nemohlo prosadit a teprve v závěru druhé části hry 
Borgman snížil na 1:2. Zdálo se, že k obratu došlo v úvodu závěrečné 
dvacetiminutovky, kdy van Riemsdyk překonal ottawského Andersona. 
Maple Leafs se však z nerozhodného stavu radovali necelé dvě minuty. 
Filip Chlapík totiž nahrál z levé strany mezi kruhy Gabrielu Dumontovi, 
jeho první střelu sice Andersen vyrazil, ale proti dorážce již byl bezmocný. 
Ještě jednou se podařilo v 53. minutě Torontu srovnat Riellym, ale poslední 
slovo patřilo ottawskému Pyattovi tři minuty před koncem.
Jeden z nejmladších českých hokejistů ke své druhé asistenci v sedmém 
utkání NHL řekl:
FCH: Dumont dobře napadal, puk se odrazil ke mně do rohu, Viděl jsem, 
že je před brankou, podařilo se mi prohadit puk před něj. Jeho první střelu 
sice brankář zlikvidoval, ale Dumont šel za pukem a vyplatilo se to. 
Neměl jste příliš času na ledě, jak je těžké se v této situaci prosadit?
FCH: Pro mne je důležité, abych hrál dobře každé střídání. Snažím se 
neudělat žádnou chybu. Ta asistence je pouze třešnička na dortu. Pokud 
jsem na ledě, snažím se hrát, co nejvíc a nejlépe. 
Jak je obtížná úvodní sezóna v NHL?
FCH: Je to první sezóna, kdy hraji s profesionály v jednom týmu. Vzhledem 
k mému věku je to těžší, ale když mám tu šanci, tak se snažím udělat 
maximum, abych zůstal v mužstvu. 
Podobně jako Lukáš Sedlák jste hrál v dorostenecké lize v Quebecu, 
Ottawa je napůl francouzská. Jak se tam cítíte?
FCH: Pro mne to není nic zvláštního. Strávil jsem tam tři roky. Má to tu 
výhodu, že mne sleduje řada bývalých spoluhráčů, kteří mně fandí. 
Setkal jste se již s někým z našich hráčů v NHL?
FCH: Hovořil jsem s Davidem Pasterňákem, s Petrem Mrázkem, Tomášem 
Hertlem. Měl jsem to štěstí, že jsem v těch sedmi zápasech hrál proti všem 
třem. 
V loňském roce jste hrál na MS juniorů, vstřelil jste tam dvě branky; 
jaký to mělo pro vás význam?
FCH: Pro mne to je vždycky čest obléci dres národního týmu. Byl to 
poslední turnaj s těmi, s kterými jsem hrál od šestnáctky. Byla to vlastně 
poslední naše společná akce a možná už nikoho z toho týmu neuvidím. Bylo 
to fantastické být s nimi. Všichni jsme si to tehdy užili. 
Sledoval jste letošní MS v Buffalu? 
FCH: Sledoval jsem každý zápas, fandil jsem a to že se mužstvo dostalo 
do semifinále byl obrovský úspěch. I když závěrečné výsledky tomu 
nenasvědčují. Kdyby někdo předpověděl, že se dostane mužstvo tak daleko, 
tak by tomu nikdo nevěřil. Kluci fantasticky dřeli. 
U mladých hokejistů se jedná hlavně o psychiku. Proti Finsku to zvládli 
perfektně, ale proti Spojeným státům je položily dvě branky v oslabení…
FCH: Jedná se o krátkodobý turnaj, záleží hodně na momentální formě. 
Vzhledem k tomu, jakou máme v Česku možnost výběru, to bylo skvělé. 
Škoda, že nevyšel závěr. 
V Evropě je ovšem také rozdíl mezi jednotlivými zeměmi. Například 
ve Švédsku je mládežnický program daleko rozvinutější…
FCH: Tam je to hlavní sport, mají své vzory v NHL a je zde spoustu skvělých 
hráčů. Jsou tam dobře rozpracované tréninky. I první evropská hvězda v NHL 
byla ze Švédska – Borje Salming. V Ottawě jsou teď Karlsson a Claesson. 
Skoro v každém týmu NHL je nějaký skvělý Švéd. Mladí Švédové se mají 
na koho dívat, koho sledovat. 
Je pro mladého středního útočníka těžší se dostat do mužstva, než 
třeba pro křídlo? 

OP: Při rozbruslení jsme na sebe kývli. Dobře se známe. V létě spolu 
trénujeme v Ostravě. 
ABE:  Jaký to byl pocit přijet z Floridy do mrazivého Toronta? 
OP: Je to rozdíl, ale je pěkné vidět opět sníh a užít si mrazu, ale už se zase 
těším do tepla. 
ABE: Trošku jste v mužstvu osiřel – Budaj je zraněný, nehrál Andrej 
Šustr…
OP: Ondřej občas nehraje, ale když hraje tak podává solidní výkony a Peter 
se zranil minulý zápas, takže s námi ani nebyl v Torontu. 

ABE: Jak jste se cítil v Air Canada Centre, je zde přece jen jiná 
atmosféra než v Tampě?
OP: Myslím, že máme v Tampě lepší atmosféru. Nepřipadá mně to zde 
takové jako třeba v Montrealu. Dole sedí lidé v oblecích, aristokracie, která 
neudělá takovou atmosféru. 
ABE: Co očekáváte od této sezóny? 
OP: Náš úkol je dostat se do play-offs. Máme to dobře rozjeté a pokusíme 
se vyhrát Stanley Cup. 
ABE: Dodejme jen, že nesmíme zapomenout, že dnes vám k dobrému 
výsledku také pomohl vynikající brankář Andrej Vasilevskij. 

Aleš Březina – Toronto
***

Na soupisce je, že hrajete v útoku s Milanem a Folignem. Proč byla 
tato útočná řada během utkání rozhozena?
LS: Sonny Milano se zranil a odstoupil ze zápasu a musím přiznat, že se 
mi zcela během prvních dvou třetin nedařilo, takže trenér John Tortorella 
to promíchal a přeházel útočné formace. 
Jak se vám líbí v Columbusu v Ohiu?
LS: Je to už moje druhá sezóna a mně se zde hrozně líbí. Je to útulné čisté 
město. Trochu tiché, ale je tam kam jít za zábavou. 
Jaký je to pocit hrát v Air Canada Centre?
LS: Pro mne to byl první zápas zde. Před tím jsem zde nehrál, protože jsem 
byl zraněn. Zítra tu máme den volna, takže se půjdu podívat po Torontu.
Pocházíte z Českých Budějovic, jaká byla cesta do NHL? 
LS: V osmnácti letech jsem odešel do quebecké ligy. Tři roky jsem strávil 
na farmě a tohle je moje druhá sezóna v NHL. Trochu klikatější cesta, ale 
nakonec jsem se sem dostal. 
Řada hráčů přišla do NHL právě z Budějovic. Poradil vám někdo, 
jak na to? 
LS: Mluvil jsem s Václavem Prospalem, který hrál také v Columbusu. 
Ještě když tu hrál, jsem byl na kempu, poté co mne draftovali. Také jsem 
mluvil s Martinem Hanzlem. 
Hrálo v dnešním utkání nějakou roli to, že jste hráli druhé utkání ve 
dvou dnech? 
LS: Možná, že trochu ano. Vždycky ten druhý zápas je složitější, nebyli 
jsem víc unavení, dokonce ze začátku to nebylo znát, ale pak nás Toronto 
přehrávalo. 
Faul od Romana Poláka? 
LS: Nemyslím si, že to byl tvrdý zákrok. Byl jsem otočený zády. Čekal 
jsem náraz, ale neustál jsem to, ale Roman byl vyloučen. Potom jsme se 
oba na sebe usmáli. 
Jak se vám hraje v druhém útoku? 
LS: Velice často se musím soustředit na defenzivu. Kreativní je Sonny 
Milano a já si hledám nějaké volné místo. 
John Tortorella je tvrdý trenér…
LS: Výhodou je, že víte na čem jste, jestli hrajete dobře nebo špatně. Také 
víte na čem máte zapracovat, což mne vyhovuje. 
Jaké jsou vaše vyhlídky na Stanley Cup?
LS: Máme mladý tým, který se zlepšuje. Už vloni jsme měli slušné 
výsledky a od toho se musíme odrazit. Nemusí to být zrovna tuhle sezónu, 
ale možná příští. 
Sledujete, jak hrají Budějovice v druhé lize? 
LS: Každý den se kouknu na výsledky a na dálku jim fandím, aby konečně 
postoupili do ligy. Je to těžké, jak play-offs, tak i baráž. 
Hrál jste také v Quebecu, jak na vás působil francouzský element? 
LS: Žil jsem tam v rodině, kde mluvili hlavně francouzsky, takže jsem 
se naučil trochu i francouzsky. Za ty roky jsem to však zapomněl. Byli to 
úžasní lidé, pomáhali mi, starali se o mne. Každý den se ptali, jestli něco 
nepotřebuji. Celá Kanada na mne udělala obrovský dojem, posunula mne 
jako člověka o trochu dál. Vždycky, když žijete někde jinde vás to posune. 
Jsem vděčný za ty dva roky v Quebecu. Pravdou je, že na mne i zkoušeli, 
abych udělal interview pro francouzskou televizi, ale po dvou větách jsem 
přešel do angličtiny. 

Aleš Březina – Toronto
*** 

FCH: Centr musí sledovat hru nalevo i napravo, musí být pozorný i v 
defenzivě. Navíc těch středních útočníků je poměrně hodně a jsou to 
kvalitní hráči. 
Jak vám jde právě ta defenzíva? 
FCH: Kdybyste mne viděl před dvěma roky, tak byste tomu nevěřil, ale 
díky videu, jsem se hodně zlepšil. 
Ofenzíva vám také jde, asistence a střela na Andersenovu branku, to 
dokazují…
FCH: Byl jsem od malička ofenzivní hráč. 
Zkoušel jste to někdy na jiném místě než ve středu útoku? 
FCH: Hrál jsem i na křídle, ale spíš mne berou jako centra. Když hraji v 
jiném útoku, tak prohodí mé spoluhráče, mne nechají ve středu.
Měl jste nějaký český hokejový vzor? 
FCH: Asi jako každý kluk, to byl Jágr. Bohužel jsem se s ním na ledě 
nepotkal, ačkoliv to byl můj sen. Těsně jsme se minuli. 

Aleš Březina – Toronto
***

NHL

Palát v souboji s Matthewsem

Lukáš Sedlák

Filip Chlapík střílí na torontskou branku - cloní mu M. Rielly
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Život vojenský, život veselý... Veselý?
Před dvěma nebo třemi měsíci jsem byl 
svědkem televizní konfrontace předsedy 
amerického kongresu, Paula Ryana s jeho 
dřívějším televizním vystoupením (z doby, 
kdy Donald Trump začínal svoji nemilosrdnou 
politickou kampaň). Dřívější televizní záznam 
zvěčnil Ryana v okamžiku, kdy pronášel 
dnes již historická slova v českém překladu: 
„Donalda Trumpa nepodporuji a nikdy 
podporovat nebudu.“ Po tom se kamera vrátila 
k Ryanovi. Jeho tvář, normálně vyrovnaná a 
disciplinovaná, zrcadlila překvapení, rozpaky, 
snad i výraz kluka chyceného na hruškách. Ale 
tam, kde by Trump okamžitě prohlásil, že jde 
o podvod placený demokratickou kandidátkou 
Clintonovou, Ryan nic nepopíral. Všecko, co 
řekl bylo: „To že jsem řekl?“

Tento článek není inspirovaný touhou 
kohokoliv napadat nebo očerňovat. Je spíš 
pokusem ujasnit si problémy, které sebou 
politické zaměstnání přináší. První problém je 
způsob, jak politik zachází s pravdou. V první 
světové válce Tomáš Garrigue Masaryk, tehdy 
ještě profesor snící o československém státě, 
stál přede dveřmi petrohradského hotelu, kde 
se konala schůze národního komitétu. Dveře 
byly zavřené. Masaryk zaklepal a poněvadž 
na náměstí se už střílelo, netrpělivě čekal, až 
dveře někdo otevře. Muž, který je otevřel, se 
Masaryka zeptal, má-li v hotelu zamluvený 
pokoj. Masaryk, který v hotelu objednaný 
pokoj neměl, odpověděl: „Nedělejte hlouposti 
a pusťte mě dovnitř.“ Později svoji odpověď 
vysvětlil: „Nechtěl jsem lhát.“

Prezident Trump posuzuje zprávy, výroky, 
prohlášení podle toho, jestli jsou mu prospěšné 
(nebo mu alespoň lichotí). Jestliže ne, 
jsou výmyslem, podvodem, pravdu má 
on. Nemyslím, že tohle je životní filosofie 
Paula Ryana. Ačkoliv hrál významnou roli 
v krkolomném Trumpově pochodu k snad 
nejmocnějšímu úřadu na světě, nestal se 
Trumpovým tleskačem. V poslední době 
odmítl podporovat Trumpův návrh na 
vypovězení nejen nedokumentovaných 
přistěhovalců, ale i jejich dětí (zkratkovitě 
známých jako dreamers - snílkové), z nichž 
někteří sloužili v americké armádě a jinak 
americký život obohatili. Po odporu Ryana a 
několika dalších republikánských zákonodárců 
Trump dal kongresu možnost, aby o osudu 
snílků rozhodl. Co Ryana motivovalo? Čistě 
politické zájmy (reakce voličů) nebo i mravní 
imperativ (smí politik mlčet tváří v tvář brutální 
nespravedlnosti?).

Nemyslím, že mnoho politiků vidí život očima 
Tomáše Garrigue Masaryka, který smysl svého 
života viděl v tom, že ve věčném  sporu mezi 

dobrem a zlem stál na straně dobré. Nebo očima 
Winstona Churchilla (ačkoliv na formování 
jeho názoru se vedle mravního imperativu 
podílí praktická zkušenost-vyškrábat se z 
klubka lží není vždycky snadné), který v řeči 
11.května 1948 v Oslu své krédo shrnul do 
dvou vět: „Byl jsem svědkem mnoha událostí, 
ale faktem zůstává, že lidský život je nám 
předložen jako jednoduchá volba mezi dobrem 
a zlem. Jestliže se budete tímto zákonem řídit, 
shledáte, že tato cesta je dlouhodobě daleko 
bezpečnější než všecky kalkulace, které 
dokážeme vymyslit.“ 

V posledních dvou týdnech byly reklamované 
a citované dvě nové knihy. Autorem první, The 
Fire and Fury, je novinář známý volným, trochu 
nepřesným stylem, Michael Wolff. Wolf se 
domnívá, že je na čase začít proces pro zproštění 
úřadu prezidenta. Autorem druhé knihy je 
Steve Bannon, hlasatel rasové nadřazenosti 
bělochů (údajně inspirovaného prezidentovou 
dcerou Ivankou, jejíž matka českého původu 
byla předešlou manželkou presidenta Trumpa). 
Bannon hrál významnou roli ve volební 
kampani prezidenta Trumpa a později jako 
jeden z nejvlivnějších prezidentových poradců. 
Obě knížky (i jejich autoři) byly nemilosrdně 
prezidentem zesměšněny jako vymyšlené 
a vylhané slátaniny a prezident Trump se 
skromně prohlásil za velmi stabilního genia. 
(Výroky tohoto druhu jsou považovány za 
příznaky narcistické poruchy). Poněvadž v 
listopadu budou volby do kongresu, ve kterých 
by republikáni mohli velice snadno ztratit svoji 
těsnou většinu, bitva o každý hlas je čím dál tím 
zuřivější. Kdyby došlo k soudu nad Trumpem, 
konal by se v kongresu. Jak by lidé jako Paul 
Ryan hlasovali? Jako většina politiků, se příliš 
neliší od svých voličů. Jednání je motivováno 
starostí o rodinu, kariéru, majetek, vliv, stranu, 
stát. Není mnoho politiků, kteří vidí svět očima 
senátora Johna McCaina (a ovšem také není 
mnoho politiků, kteří byli válečnými hrdiny 
a odmítli odejít z nepřátelského zajetí, dokud 
nebyli propuštěni všichni vězňové, kteří byli 
zajati před ním). Patří mezi ně Paul Ryan? Ať 
Trumpa vidíme jakkoliv, republikáni jsou si 
vědomi, že bez Trumpa by dosud hladověli po 
prezidentství USA, které jim osm roků upíral 
mnohými z nich nenáviděný Obama...

V jednom mi Trump připomíná Hilary 
Clntonovou: Duše obou je hnětena nezřízenou 
ješitností a ctižádostí. Jak budou svou bitvu o 
moc vidět, až se  jejich ctižádost ztiší a smrt 
se jim bude dívat přes rameno?

Josef Čermák
***

Tabulka Tipsport extraligy
1. Plzeň 41 139:95 85
2. Hradec Králové 39 107:73 74
3. Vítkovice 41 123:91 73
4. Brno 39 115:83 71
5. Třinec 40 113:97 70
6. Olomouc 40 98:100 62
7. Zlín 39 88:98 57
8. Pardubice 40 97:110 57
9. Chomutov 40  103:121 53
10. Sparta 39 105:116 52
11. Ml. Boleslav 40 88:106 49
12. Liberec 39 91:120 48
13. Litvínov 40 93:124 43
14. Jihlava 39 81:107 40

Slovenská Tipsport liga
Po 39. kole: 1. Banská Bystrica 80, 2. Zvolen 
79, 3. Trenčín 78, 4. Košice 75, 5. Nitra 74, 6. 
Poprad 67, 7. Žilina 50, 8. Liptovský Mikuláš 
40, 9. Nové Zámky 37, 10. Detva 21. Tabulku 
uzavírá Slovensko 20, které z dvaceti zápasů 
uhrálo 14 bodů.  
Slovan Bratislava je v Kontinentální lize v 
Bobrovově divizi páty. Ze 49 zápasů získal pouze 
48 bodů. 
Znojmo je v rakouské EBEL lize poslední, když 
v 43 zápasech získalo 40 bodů.

***


