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Ostalgie nûmecká, ãeská, jihoafrická a emigrantská
KaÏdá doba poznamenává své okolí a budoucí
generace silnûji neÏ si je ochotna pﬁipustit. Pamatuji se,
kdyÏ se stavûly paneláky, Ïe se ﬁíkalo: to je tak na
nejbliÏ‰ích ãtyﬁicet, padesát let. Doba uplynula, paneláky
stojí, lidé je vylep‰ují, renovují. Ba co více, obchoduje
se s nimi a byty mají astronomickou cenu. Dokonce se
dá ﬁíci, Ïe ãím star‰í dÛm, tím má vût‰í hodnotu.
K tomu pﬁib˘vají domy nové luxusní, a opût vypovídají
o dobû prosperity, která nastala po pádu komunismu
pﬁed dvaceti lety.
Paneláky na sídli‰tích záﬁících krásn˘mi pastelov˘mi
barvami pﬁiná‰ejí i nûco jiného - ostalgii.

Vídeň je poznamenána obdobím vlády
císaře Františka I.

Pﬁi náv‰tûvû Vídnû jsem si v‰iml, jak mûsto
poznamenala vláda Franti‰ka II., pozdûji vystupujícího
jako Franti‰ka I. Veliké stavby a monumentální nádvoﬁí.
VídeÀ byla stﬁedem svûta. Má svoje parky, nádvoﬁí,
námûstí, která pÛsobí snad i monumentálnûj‰ím
dojmem neÏ kostel svatého ·tûpána. Doba nedávno
minulá, tﬁicátá, padesátá, ãi sedmdesátá léta, jako
kdyby se na mûstu nepodepsala, zatímco DráÏìany
jsou neuvûﬁitelnou smûsí v˘chodonûmeckého
budovatelství, historie a souãasné renesance.
ReÏisér Du‰an Makajev pﬁed ãasem tvrdil, Ïe berlínská
zeì padla, ale Ïe ve v˘chodní ãásti mûsta se ãtou jiné
noviny neÏ v b˘valém západním Berlínû.
Ve skvûlém filmu Good bye Lenin! jsme mohli vidût, jak
tento absurdní systém byl rychle nahrazen trÏní
ekonomikou. V˘mûna zboÏí v obchodech je to
nejjednodu‰‰í, daleko tûÏ‰í je zmûnit my‰lení lidí.
První pﬁekvapení pﬁi cestû do DráÏìan vás ãeká jiÏ na
nádraÏí, kdyÏ si kupujete jízdenku. DráÏìany byly
místem, kam se jezdilo pro v˘chodonûmecké boty.

Pražskou pizzu můžete nalézt snad jen
v Drážďanech

Dnes by se vám takov˘ nákup hezky prodraÏil. Cena
zpáteãní jízdenky (189 km) je pﬁes tisíc korun, to je
kolem 60 dolarÛ.
KdyÏ dojedete na dráÏìanské nádraÏí, spatﬁíte spoustu
mcdonaldÛ, ale taková maliãkost jako informace pro
turisty chybí. Vydáte se po PraÏské ulici a hned vás
uvítá zdej‰í specialita PraÏská pizza, coÏ asi existuje
jen v b˘valé v˘chodonûmecké metropoli. O kus dál stojí
nad‰enec s vlajkou b˘valého Svazu sovûtsk˘ch
socialistick˘ch republik. Tento popleten˘ ãlovûk
doporuãuje Karla Marxe a spoleãnost bez penûz. O
Karla Marxe jsme zájem neprojevili, ale projevili jsme
zato zájem vyfotografovat si ho, s ãímÏ souhlasil.
O kus dál je evangelick˘ kostel. Uvnitﬁ prázdn˘,
nûkolikrát zniãen˘ a nûkolikrát znovu vybudovan˘.
Jsme v Nûmecku. V kostele hrají v sobotu v poledne
Bacha. Stûny mají jen spodní omítku. V devadesát˘ch
letech do‰ly peníze a nakonec u této omítky zÛstalo.
TûÏko ﬁíci, co bylo pro kostel hor‰í, jestli bombardování
v 18. století pﬁi prusko-rakousk˘ch válkách nebo v
únoru 1945. Z tûchto ran se stavba dokázala oklepat.
Otázkou je, jestli se dokáÏe oklepat z té poslední. V
tûsné blízkosti kostela se staví nov˘ hotel. Na obrázcích
vypadá stejnû hnusnû jako divadlo s reálnû
socialistickou mozaikou a pûticípou hvûzdou poblíÏ
dal‰í novû zrekonstruované katedrály, do které jsme se
V Drážďanech je osm obrazů od Rembrandta

Za zmínku stojí i obrazy ·krétovy, Velasqueze,
Boticelliho ãi Rafaelovy.
U obrazu Venu‰e jsem si vzpomnûl na scénu z
Formanova âerného Petra a jak dva vedoucí prodejny
mají nad obrazem umûleck˘ dialog. O to je tvrd‰í
realita, kdyÏ vyjdete ven a spatﬁíte socialistickou
mozaiku. Taky záÏitek.
U Labe prodávají pivo za tﬁi eura. U pokladny musíte
nechat dvû eura zálohu za pÛllitry (místní specialita).
Obãas zde ãepují za tuto cenu i kru‰ovické pivo.
Pokračování na str. 8

Popletený občan se sovětskou vlajkou

nedostali, protoÏe zde byl koncert k v˘roãí zaloÏení
nûmeckého státu. V Nûmecku se totiÏ slaví témûﬁ v‰e
aÏ na konec války.
Osobnû mám otázku nad bombardováním DráÏìan. I
‰edesát ãtyﬁi let po válce to na vás v‰ude d˘chne.
Tisíce nevinn˘ch obûtí…, alespoÀ jak to hlásají rÛzné
stálé v˘stavy. JenÏe skuteãnû jsou to nevinné obûÈi?
VÏdyÈ tyhle obûti si zvolily Hitlera, tyhle obûti ho drÏely
u moci. Nevidûl jsem nikde stopy lítosti, stopy pokání
nad touto dobou, o které se radûji nemluví.
Vstupujeme do Zwingeru, dráÏìanské galerie. Tak
pﬁece jen nûco zÛstalo z dávn˘ch dob. Je pﬁíjemné, Ïe
se zde dá fotit. Rubensovy obrazy a osmkrát Rembrandt.
To se nevidí tak ãasto v jedné místnosti. Myslím, Ïe
jsem vidûl poprvé obraz od ãeského protestantského
velikána Kupeckého z 17. století. Narodil se v exilu na
Slovensku, tvoﬁil v Itálii a byl jaksi tolerován i ve Vídni.

A jeden obraz od Kupeckého
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. KaÏd˘
je srdeãnû vítán. Zaãátek nedûlních
bohosluÏeb je v 11:00. Rev. Ján Banko.
Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661.
Duchovní správce: Rev.Margaret Hassler,
Pastor, e-mail mkhassler@yahoo.com
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jiﬁí Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20.
ãervna 2009 v 10 hod.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20. ãervna 2009 v 17
hod.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
21. ãervna 2009 v 11 hod.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
Bude oznámeno.

Volby do Evropského parlamentu vyhrála v
âesku ODS s 31 procenty. O osm procent
pﬁedstihla svého nejvût‰ího konkurenta
âSSD. âe‰i poprvé vybrali zákonodárce
jen ze ãtyﬁ stran. Do Bruselu pojedou je‰tû
komunisté se zhruba 14 procenty a KDUâSL s osmi.
ODS má devût mandátÛ, stejnû jako v
minul˘ch eurovolbách. Sociální demokraté
si polep‰ili o pût mandátÛ, celkem jich
obsadí sedm. Komunisté o dva mandáty
pﬁi‰li (ze ‰esti na ãtyﬁi), lidovci obhájili svoje
dvû kﬁesla,
Pﬁi srovnávání poãtu mandátÛ s minul˘mi
eurovolbami je dÛleÏité vûdût, Ïe pﬁed pûti
lety se za âesko obsazovalo 24 kﬁesel,
letos o dvû ménû. âesko o nû pﬁi‰lo v rámci
celkového sniÏování poãtu europoslancÛ.
“Mám z toho dvojnásobnou radost,” ﬁekl s
odkazem na prohru v loÀsk˘ch krajsk˘ch a
senátních volbách na tiskové konferenci
‰éf vítûzné ODS Mirek Topolánek.
Na pﬁízniv˘ v˘sledek si poãkalo celé ‰ir‰í
vedení obãansk˘ch demokratÛ, vãetnû lídra
kandidátky Jana Zahradila. Chybûl ale
EvÏen To‰enovsk˘, kter˘ dostal nejvíc
preferenãních hlasÛ voliãÛ ODS:

Pﬁedseda sociálních demokratÛ Jiﬁí
Paroubek vyzdvihl, Ïe v porování s minul˘mi
volbami dosáhla jeho strana násobnû
lep‰ího v˘sledku.
“Prohra dnes je vítûzstvím zítra,” pohrozil
dále obãansk˘m demokratÛm. Pﬁedãasné
volby do Poslanecké snûmovny budou uÏ
na podzim.
BRATISLAVA-sme/Eugen
KordaVíÈazom volieb do Európskeho parlamentu
(EP) sa stal Smer-SD premiéra Roberta
Fica, ktor˘ získal 32,01 percenta hlasov,
druhá skonãila opoziãná SDKÚ-DS so 16,98
percentami. TrinásÈ mandátov v EP si
rozdelí v‰etk˘ch ‰esÈ parlamentn˘ch strán,
z toho najviac - päÈ má Smer-SD. Vypl˘va
to z oficiálnych v˘sledkov, ktoré dnes
vyhlásila Ústredná volebná komisia.
Po sãítaní hlasov zo v‰etk˘ch okrskov v
sobotÀaj‰ích voºbách do Európskeho
parlamentu Smer-SD obsadí v EP päÈ
kresiel, SDKÚ-DS, SMK a KDH po dve a
ªS-HZDS a SNS po jednom.
Smer-SD podporilo 32,01 percent voliãov,
SDKÚ-DS 16,98 percent, SMK 11,33
percent, KDH 10,55 percent, ªS-HZDS 8,97
percent, SNS 5,55 percenta.
***

âeská televize Nová vize
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a 169)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin
opakování v úter˘ v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a169)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Porady a ovûﬁování dokladÛ po pﬁedchozím zavolání
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
E-mailové adresy: Ústﬁedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca
Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

Knihovna na Masaryktownu
Stﬁeda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.

Tel.: 416-431-9477
Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není ﬁíkat ãtenáﬁi, co si má myslet,
ale pﬁedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pﬁebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.
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Rozlouãení s Matu‰kou
bude 18. ãervna na Îofínû
Poslední rozlouãení se zesnul˘m zpûvákem
Waldemarem Matu‰kou se uskuteãní 18.
ãervna na praÏském Îofínû. Bude mít dvû
ãásti.
V 10 hodin zaãne oficiální, které se zúãastní
Matu‰kova rodina a pozvaní smuteãní hosté.
Poté bude místnost zpﬁístupnûna veﬁejnosti,
jeÏ se bude moci se zpûvákem pﬁijít rozlouãit
aÏ do veãerních hodin.
Pohﬁeb organizují Martin Michal, Petr
Kratochvíl a Martin Kuta. Ze Spojen˘ch státÛ
pﬁiletí Matu‰kova Ïena Olga a syn Waldemar.
Autorem v˘tvarné podoby pozvánky bude
malíﬁ Kristian Kodet.
„Souãástí oficiální ãásti bude vystoupení
skupiny K. T. O. a Heleny Vondráãkové,
která zﬁejmû nebude zpívat, ale s
Waldemarem se rozlouãí proslovem.
Oslovili jsme také Karla Gotta, kter˘ se
zatím neozval zpût, ale pﬁedpokládáme, Ïe
pozvání pﬁijme,“ uvedl Michal.
Dodal, Ïe organizátoﬁi posledního rozlouãení
pozvali prezidenta Václava Klause, kter˘ uÏ
svou úãast potvrdil. „Pozveme i primátora
Pavla Béma, jenÏ zﬁejmû pﬁijde, protoÏe
nám magistrát s organizací pohﬁbu pomáhá.
Ozvala se nám také kanceláﬁ pana premiéra
Jana Fischera a rádi bychom pozvali i
ministra kultury Václava Riedlbaucha.“
Pﬁevoz Matu‰kova tûla do âeské republiky
by mûl probûhnout do deseti dnÛ, celou
záleÏitost ﬁe‰í ãeská ambasáda ve
Spojen˘ch státech.
Waldemar Matu‰ka zemﬁel 30. kvûtna na
Floridû. Tak, jak si pﬁál, bude místem jeho
posledního spoãinutí Prah a.
***

Fischerova vláda dostala
dÛvûru

Praha-právo-Úﬁednická vláda Jana
Fischera bude aÏ do podzimních
pﬁedãasn˘ch voleb vládnout s dÛvûrou
Snûmovny. Pﬁi nedûlním hlasování ji
podle dohody vyslovili v‰ichni pﬁítomní
poslanci âSSD, zelen˘ch a s jedinou
v˘jimkou i ODS. Celkem to bylo 156
poslancÛ ze 194 pﬁítomn˘ch.
***

Kalendáﬁ
13.6. (so) 19:30
Eva Emingerová a Drew Jureãka
na lodi
TV Nová Vize
***
14.6. (ne) 14:30
Piknik v Huberthausu v
Mannheimu
âSSK Kitchener
***
14. 6. (ne) 16:00
Pût let kliniky
V˘stava Hany Mrázové
Mind and Body
***
17. 6. (st) 19:30
âechomor na Masaryktownu
***
20. 6. (so)
âesk˘ a Slovensk˘ den na
Masaryktownu
***
21. 7. (ne) 19:30
Soubor Rolniãka
Kostel sv. Václava

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
7. 6. 2009 v 03:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
2. 7. 2009
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Vajíãkov˘ názor
Dobr˘ den,
docela mû pobavilo, Ïe se jiÏ na nûkolika
místech na‰í republiky dostal jeden z
nejarogantnûj‰ích pohrobkÛ minulého
reÏimu dále ‰kodící âeské republice do
kontaktu s nûk˘m, kdo nesouhlasí s jeho
pojetím politiky a dává mu to jasnû najevo.
Jde o Jiﬁího Paroubka, toho, kdo bez
jak˘chkoliv problémÛ a obav o zdraví
nebo slu‰né chování zﬁejmû naﬁídil a
poté schvaloval zásah proti úãastníkÛm
taneãního setkání Czechtek 2005. Pﬁi
tomto nesmyslném zásahu bylo zranûno
nûkolik desítek osob a nemístn˘m
obhajováním oprávnûnosti a pﬁimûﬁenosti
zásahu zmûnila dost velká ãást mladé
generace názor na právní stát a fungování
demokracie jako celku.
Hovoﬁím o tzv. „vajíãkovém útoku“, kter˘
se zatím odehrál skoro na kaÏdé
pﬁedvolební slibotechnû âSSD. Co na to
strana, kde sociálnû demokratické cítûní
zÛstalo jen v názvu? Hned na‰la viníka je jím konkurenãní ODS. Politologové
zaãínají hovoﬁit o zhrubnutí politické
scény a o morálce tûch, co se odhodlají
skrze vajíãka dát nahlas znát svÛj názor.
Je zjevné, Ïe kdyby u nás ve státû
existovala funkãní demokracie, lidé typu
Jiﬁího Paroubka by ve vrcholné politice
vydrÏeli jen malou chvíli. Prostû nám
chybí obãanská spoleãnost. Prostá
angaÏovanost lidí ve vûcech veﬁejn˘ch.
Po
fa‰istickém
protektorátu,
komunistickém puãi a následné 20leté
okupaci bylo zﬁejmé, Ïe tvorba
demokracie bude tûÏká a zdlouhavá.
Vajíãkov˘ názor je jedna z forem, kterou
se rozhodla vyuÏít ãást mladé generace.
Nejde o kámen nebo o klacek. Nejde ani
o zneuÏití policejní ma‰inérie proti lidem,
jak se toho dopustil ve svém postoji právû
Paroubek.
Nejlépe by bylo, kdyby si právû mladá
generace uvûdomila dÛleÏitost doby a
moÏnosti vûci kolem sebe mûnit a v
podzimních pﬁedãasn˘ch parlamentních
volbách volila malé strany na místo tûch
velk˘ch. Tím se mÛÏe stát, Ïe bûhem
jedné noci se z velk˘ch parlamentních
stanou marginální skupinky a do 200
ãlenného parlamentu se dostane tﬁeba
15 mal˘ch stran; poté nepÛjde v
parlamentním rozhodování o dohody
stranick˘ch sekretariátÛ, ale o diskuzi
nad dÛleÏitostí rozhodnutí pro nastávající
generaci. To by bylo krásné vajíãko v‰em
tûm, co si ze sluÏby veﬁejnosti udûlali
vlastní k‰eft.
Pﬁed tﬁemi lety jsem se na chvilku dostal
s J. Paroubkem do kﬁíÏku. KdyÏ se mu
nelíbilo, Ïe mu lidé volají a pí‰í, podal na
mû oznámení. Prohrál. Trutnovsk˘ úﬁad
musel konstatovat logické, tedy, Ïe politik
jako veﬁejnû ãinná osoba má men‰í
ochranu soukromí neÏli bûÏn˘ obãan.
Správní odbor zmínûného úﬁadu mû
nechtûl obeznámit s obsahem spisu, kter˘
k celé vûci vedl, a s dopisem, v kterém
vysvûtluje tehdej‰ímu premiérovi proã
mû nepotrestali za zveﬁejnûní
Paroubkova veﬁejného ãísla. KdyÏ jim
krajsk˘ úﬁad naﬁídil, Ïe mi spis k mé
osobû veden˘ ukázat musí, odehrála se
neuvûﬁitelná, bohuÏel v dne‰ní dobû
bûÏná událost, kterou protiprávnû nahrál
zamûstnanec trutnovské radnice na
videokameru. Z této nahrávky vzniknul
38min. film, kter˘ si mÛÏete pustit na
www.koukninafilm.cz
Pﬁíjemn˘ zaãátek léta pﬁeje!
Stanislav Penc-www.kozy.cz
***
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Czech &Slovak Institutions

Rolniãka

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

vystoupí v úter˘ 21. 7. 2009 v 19:30
v kostele sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto

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

âesk˘ konzulát v Montrealu
Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117
E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

âesk˘ konzulát v Torontu
Czech Consulate in Toronto
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Úﬁední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Honorary consulate
of the Czech Republic
Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.
Vancouver, BC
Honorary Consul: Michael D. Adlem
1055 Dansmuir St., 23 poschodí,
Vancouver, BC V7X 1J1
Tel. : (604) 891-2296,
fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz
Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

Honorary consulates
of the Slovak Republic
Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982
luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul
Toronto, ON:
18 King Street West, Suite 1203
Toronto, ON M5C 1C4
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba
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Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-pátek:
10-13 a
15-19.

Tel.: 416/533-0005

Michael Eisner,
RMT, CDT
and

Practitioners of

Integrated Mecine Clinic
Provide the Following Medical
Services
Massage Therapy, Manual
Lymphatic Drainage (CDT), Hot
Stone Massage
Naturopatie, hypnotherapie,yoga,
qigong
aromatherapie, chiropraxe,
akupunktura, reflexologie,
psychoterapie a
programy pro dûti s ADD, ADHD,
postraumaticky stres,
zdravá tûlesná váha, etc.
Nûkteré soukromé poji‰Èovny kryjí
vybrané léãby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail
rmt-yyz@integratedmedicine.ca
www.integratedmedicine.ca

Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786
âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE
909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net
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61. Kongres âSSK v Montreálu - trochu odjinud
Úvodem
Na prÛbûh montreálského kongresu,
oslavujícímu 70 let trvání (pod rÛzn˘mi
jmény) âeského a Slovenského sdruÏení v
Kanadû, se mÛÏeme dívat z rÛzn˘ch
perspektiv:
a) v‰ecko bylo dokonalé.
b) v‰ecko nebylo dokonalé, ale nic se
kritizovat nebude, ponûvadÏ kritika je házení
klackÛ pod nohy, mohla by se nûkoho
dotknout a tﬁeba odradit, lep‰í je jakékoliv
nedostatky zamést pod koberec (coÏ se v
Kanadû dost dûlá, zvlá‰È kde se jedná o
lidská práva nebo kdyÏ to má nûco
spoleãného s rasou - celkem chvályhodná a
znaãnû úspû‰ná filosofie, i kdyÏ leckdy na
úkor svobody projevu).
c) leccos bylo nedokonalé a má se o tom
pravdivû referovat.
Rozhodl jsem se pro tﬁetí alternativu popsat, co jsem vidûl a sly‰el, bez zá‰tí, bez
hnûvu, moÏná spí‰ trochu hravû, ale vÏdycky
s úctou k pravdû, v duchu jednoho z
nejnepodplatitelnûj‰ích vyznavaãÛ této
filosofie, Alexandra SolÏenicyna: “
NejdÛleÏitûj‰í je nikdy nejednat proti
vlastnímu svûdomí, nepodepisovat
dokumenty, kter˘m nevûﬁíte, nevolit pro ty,
o nichÏ si myslíte, Ïe by nemûli b˘t zvoleni...
neroz‰iﬁovat lÏi, nevysílat je, nepsat je...
nepﬁedstírat. Va‰im krédem budiÏ: nechte
leÏ pﬁijít do svûta, nechte ji i triumfovat, ale
ne skrze mne.”
A uÏ pﬁed odjezdem do Montreálu mi tato
pouãka pomotala hlavu. Donesly se mi v
úryvcích a z nûkolika pramenÛ informace,
které mi byly potvrzeny na kongresu, Ïe
nûjak˘ ãas pﬁed kongresem bylo na schÛzi
ústﬁedí rozhodnuto, Ïe na pﬁí‰tí období bude
kandidátem ústﬁedí znovu dr. Gustav Plíva,
ale ponûvadÏ dr. Pliva oznámil, Ïe plánuje
aÏ ‰esti mûsíãní dovolenou (coÏ by
znamenalo, Ïe by neﬁídil jednu schÛzi). se‰lo
se nûkolik ãlenÛ v˘boru, kteﬁí rozhodli, Ïe
kandidátem sdruÏení bude Milo‰ ·uchma.
M˘m problémem nebylo, jak budu hlasovat
(byl jsem na kongresu jako nehlasující host
a kromû toho jsem v Satellitu navrhl, Ïe by
bylo dobﬁe omladit krev a zvolit za
pﬁedsedkyni dr. Evu Sailerovou). M˘m
problémem bylo, jak o této epizodû referovat:
mlãením (forma lÏi), anebo podáním poctivé
zprávy? Co je dÛleÏitûj‰í? Pravda nebo iluze,
Ïe kdyÏ se o nûãem nemluví, tak se to
nestalo?
Zúãastnil jsem se leto‰ního kongresu ze
tﬁech dÛvodÛ: abych pozdravil staré pﬁátele
a známé (Milo‰e Zacha, Aloise Fogla, Mí‰u
Fuchsovou, dr, ·tefana Horného, Milo‰e
·uchmu a snad pﬁedev‰ím Alenu
Vald‰t˘novou, která, bohuÏel, mûla jiné
plány…), abych si pﬁipomnûl atmosféru doby,
kdy jsem se úzce s âSSK ztotoÏnil a abych
vyﬁídil kongresu pozdravy a pﬁání Sokolské
Ïupy kanadské, jedné ze dvou
celokanadsk˘ch krajansk˘ch organizací
(trochu jsem byl zvûdav na svoji citovou
reakci - jsem pokud vím - jedin˘ Ïivoãich,
kter˘ byl pﬁedsedou âSSK a starostou
Sokola Kanada - lhal bych, kdybych tvrdil,
Ïe jsem byl dojat k slzám).
Cesta na kongres
Cesta na kongres byla parádní. Jeli jsme
autem v obsazení: Blanka Rohnová, Zuzana
Hahnová, Markéta Slepãíková, Brandon
Hahn (kameraman a také Zuzanin syn) a já.
V‰ichni (kromû Brandona, kter˘ celou cestu
prohnípal, a mne (?) jsme byli brilantnû
zábavní a chechtali se jako posedlí. Dokonce
jsme se rozhodli, Ïe vytvoﬁíme orchestr a Ïe
ho nazveme po Blance Rohnové a hráli
jsme si s rÛzn˘mi jmény: zaãali jsme s
Blanãin˘m kvartetem, pak jsme to rozmnoÏili

na kvinteto, a nakonec jsme se jednomyslnû
dohodli, Ïe jméno musí b˘t sexy a nazvali
ná‰ orchestr sextetem. âlenové orchestru
jsou v˘‰e jmenování a jako ‰estého jsme
adoptovali (bez jeho vûdomí, ale s jistotou,
Ïe bude nad‰en - zvlá‰È, kdyÏ mu dovolíme
ﬁádit na bicích nástrojích) samotného
generálního konzula âR v Torontu, pana
Richarda Krpaãe!). Vûãná ‰koda, Ïe
Brandon - místo aby hnípal - ten ohÀostroj
sr‰ícího vtipu nenatoãil (mûl by z toho do
smrti Ïivobytí). Jeho matka dokonce
recitovala báseÀ, recitovala ji skvûle, ale
protoÏe jsem slu‰nû vychovan˘ a nemám
v˘mluvu, Ïe jsem vyrÛstal v Kanadû a jako
takov˘ si neuvûdomuji, Ïe nûkteré básnû se
moÏná nehodí pro veﬁejnou potﬁebu, nebyl
jsem jist˘ její volbou poezie (ale samozﬁejmû
jsem zuﬁivû tleskal), a protoÏe Zuzana
postrádá citlivost lidí vyrostl˘ch v
âeskoslovensku, recitovala svoji básníãku
se stejn˘m elánem i na kongresu...
Náv‰tûva u generální konzulky, paní
Jaroslavy Jelínkové
Hned po pﬁíjezdu do Montreálu jsme jeli na
konzulát, kde nás na schodi‰ti uvítal mlad˘
muÏ (vlastnû chlapec, ale s tak
aristokratick˘m a moudr˘m chováním, Ïe
nazvat ho mlad˘m muÏem je vlastnû poklona
pro mladé muÏe) a pak nás uvítala stejnû
mile i generální konzulka âR v Montreálu,
paní Jaroslava Jelínková. A znamenitû
pohostila.
Kongres - sobota 3O. kvûtna 2009
Pﬁi vchodu do zasedací sínû kaÏd˘ úãastník
dostal bytelnou kongresovou broÏuru, v níÏ
vedle programu jste na‰li zprávy funkcionáﬁÛ,
odboãek, archivní materiál, inzerci. BroÏura
na mne dûlala dobr˘ dojem, dovedl jsem si
pﬁedstavit, kolik v ní bylo práce, dost nerad
jsem sly‰el, Ïe mûla nedostatky, jako chyby,
sponzorsk˘ materiál, kter˘ se nûkam
zatoulal. Také jsem v programu nezahlédl
jméno velvyslance âR, ing. Karla

Îebrakovského (uÏ v Torontu jsem se
dozvûdûl, Ïe gen.konzul âR, Richard Krpaã
nebyl pozván - na kongresu mi vysvûtlili, Ïe
kdyÏ pozvání pﬁijme velvyslanec, gen. konzul
se nezve - (ale oba byli na kongresu v
Londonû, tak nevím).
Sobotní dopoledne bylo vûnováno
registraci, pﬁivítání a pﬁedstavení ãestn˘ch
hostÛ. delegátÛ, pozdravÛ, zdravic, zápisu z
minulého kongresu, volby komisí, zprávám
ãinovníkÛ, revizorÛ úãtÛ, poboãek, jejich
schválení a udûlení absolutoria
odstupujícímu V˘konnému v˘boru. Po
obûdû probûhly volby nového VV âSSK na
období 2009 - 2011. Nov˘m pﬁedsedou byl
zvolen Milo‰ ·uchma, místopﬁedsedy jsou
Blanka Rohnová, Eva Sailerová a dr. ·tefan
Horn˘, jednatelkou Vûra Kohoutová,
zástupkyní Barbara Sheriffová, pokladníkem
Jan Sammer...
Spoleãensk˘ veãer
Ten se povedl. Konal se ve Fairmont Hotelu
- The Queen Elizabeth (montrealská obmûna
torontského Fairmont Hotel - Royal York).
Zúãastnilo se ho kolem 120 lidí. Sly‰eli jsme
pûkné projevy kanadského ministra imigrace
a lidsk˘ch práv Jasona Kenneyho a
quebecké ministrynû spravedlnosti, jejímÏ
manÏelem je âech, místopﬁedsedy senátu
âR, Jana Li‰ky a velvyslance âR v Kanadû,
Karla Îebrakovského. Nejpûknûj‰í ãástí
veãera bylo udílení Masarykov˘ch cen
dvûma ãeskoslovensk˘m vûdcÛm
svûtového vûhlasu, Pavlu Hametovi (v r.2001
mu bylo quebeckou vládou udûleno nejvy‰‰í
ocenûní v oblasti vûdy, cena Wilder-Penfield,
za celoÏivotní pﬁínos v oblasti lékaﬁství a
lékaﬁského v˘zkumu) a Emilu Skamene,
profesoru na katedﬁe medicíny a genetiky
na McGill University a do nedávna ﬁediteli
v˘zkumného institutu zdravotního centra
McGillu (pﬁes 11 tisíc zamûstnancÛ, z toho
910 lékaﬁÛ), kter˘ je nositelem mnoha cen,

Stěhování: 1-800-354-9046
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vãetnû Prix du Quebec a ceny J. G. Mendela.
Masarykova cena byla dále udûlena paní
Sonii Zichermanové za obûtavou a úspû‰nou
práci jak ve SdruÏení tak mimo nû
(zprostﬁedkovává anonymní pomoc
potﬁebn˘m lidem, hlavnû rodinám s mal˘mi
dûtmi, hraje na klavír v domovû dÛchodcÛ i
na‰im seniorÛm a peãe stovky rakviãek na
vánoãní bazary). âtvrt˘m vyznamenan˘m
byl Josef Kuchaﬁ. Narodil se v Siebenhirten
u Vídnû, kde chodil do ‰koly J. A.
Komenského, pﬁed nacisty utekl do âSR,
po komunistickém puãi se vrátil do
Rakouska, ale rok na to emigroval s rodinou
do Kanady, kde v roce 1951 registroval
firmu “Recochem Inc.”, která se pod jeho
vedením rozrostla na jednoho z nejvût‰ích
v˘robcÛ naftalinu a konzumních produktÛ s
poboãkami v Kanadû, USA, Belgii a Austrálii.
Hned po pﬁíchodu do Montrealu pﬁi‰el s
rodinou do Sokola, pomáhal pﬁi budování
Host˘na, podporoval a podporuje âSSK
atd. První tﬁi byli pﬁítomni (za Josefa Kuchaﬁe
podûkovala jeho dcera) a jejich dûkovné
poznámky dodaly veãeru zvlá‰tního lesku.
Bylo to pﬁi udûlování Masarykov˘ch cen a
specificky, kdyÏ Mí‰a Fuchsová ãetla text
Masarykovy ceny, kdy se ozvala minulost:
vzpomnûl jsem si, jak jsem si vyhrál se
slovíãky, kdyÏ jsem v roce 1985 tento text
dával dohromady... Za zmínku snad stojí i
to, Ïe jsme s Mí‰ou pﬁedali kopii knihy “It All
Began With Prince Rupert” ministru
Kenneymu,
quebecké
ministryni
spravedlnosti a senátoru Li‰kovi.
Nedûle 31.kvûtna
Nedûlní dopoledne bylo tak bohaté, Ïe by
se do jednoho titulu neve‰lo. Zaãalo to
poutavou pﬁedná‰kou prof. Tomá‰e
Pavláska, kter˘ jako chlapec byl svûdkem
událostí na ãeskoslovenském konzulátû v
Montrealu v r. 1939, kdy zástupci Hitlerova
Nûmecka si pﬁi‰li pﬁevzít konzulát a na‰li

CSAC
tam - díky otci pﬁedná‰ejícího, gen. konzulu
Franti‰ku Pavláskovi - nejen skupinu SokolÛ
v krojích, ale i montrealskou policii a museli
s nepoﬁízenou odtáhnout.
Druh˘m bodem nedûlního dopoledne byla
zpráva Zuzany Hahnové. Zuzana umí mluvit
a nûkdy pouÏívá (v ãe‰tinû) v˘razy, kter˘mi
Jan Masaryk oslÀoval své vzne‰ené anglické
pﬁátele. Její zpráva o pokroku v jednání o
postavení památníku obûtem komunismu
by mûla vyjít tiskem, ale podstata její zprávy
byla, Ïe se zdá, Ïe spor mezi skupinou,
kterou zaloÏila a skupinou, která se náhle
objevila na scénû, bude urovnán a Ïádost
ottawské Capital Commission bude podána
spoleãnû.
Posledním bodem nedûlního dopoledne
byla diskuse s hosty z âR, vãele s
místopﬁedsedou senátu Li‰kou, kteﬁí po
zprávû odpovídali na otázky pﬁítomn˘ch.
Jejich odpovûdi ãasto doplÀoval novû
zvolen˘ pﬁedseda âSSK, Milo‰ ·uchma,
kter˘ je se situací v âR dÛvûrnû obeznámen.
ProjíÏìka Montrealem
Mí‰a Fuchsová byla (spolu s Emou
Ko‰ackou) dobr˘m andûlem tohoto
kongresu. Obû byly v‰ude, nenápadnû a
úsmûvnû, Mí‰a navíc je‰tû bohatû
úãinkovala pﬁi spoleãenském veãeru ﬁízením
programu, uvádûním hostÛ (dr. Horn˘
pﬁekládal) a obû - spolu s dr. Horn˘m a
Petrem ·tikarovsk˘m tûm, kteﬁí se pﬁihlásili,
pﬁipravili krásné rozlouãení s Montrealem:
vozily nás po Montrealu a ponûvadÏ své
mûsto intimnû znají, ukázaly nám mûsto
plné rozko‰n˘ch zákoutí, domovÛ
palácov˘ch rozmûrÛ, ﬁeku, jak˘ch na svûtû
moc není, dûdictví svûtové v˘stavy (kolik
penûz stála jen stﬁecha hlavního pavilonu,
kterou nakonec museli strhnout, nechtûli-li
Montreal pﬁivézt do bankrotu), místo, které
nám pﬁipomnûlo laternu magiku a také ná‰
slet...
***
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Závûr
·koda, Ïe nûkdo je‰tû jednou nepro‰el
kongresovou broÏurou - dovedu si pﬁedstavit
kolik ãasu a úsilí si vyÏádalo shromaÏìování
materiálu a jeho organizace a vyti‰tûní, v
Montrealu (hlavnû asi Mí‰a Fuchsová), ale
i v Torontu: jednatelka Vûra Kohoutová a její
zástupkynû Barbara Sheriffová - tato broÏura
si zaslouÏila lep‰í korekturu.
NejtûÏ‰í stín na kongres vrhá volební
proces. Skonãil vystoupením Gustava Plívy
z âSSK
Kdykoliv si âe‰i a Slováci (a mluvím
samozﬁejmû o dobû více ménû souãasné)
mohou volit vlastní vládu, âSSK má problém
najít smysl své existence.
Co pro mne na kongresu bylo kladné, byla
spoleãenská veãeﬁe a hlavnû udílení cen s
projevy poctûn˘ch, kanadsk˘ch hostí a sen.
Li‰ky, pﬁedná‰ka prof. Pavláska, zpráva
Zuzany Hahnové a diskuse s delegací z âR.
A trochu frivolnû: cesta kvinteta do
Montrealu (gen. konzul Richard Krpaã s
námi nebyl - nebyl pozván a do na‰eho
sexteta byl jmenován aÏ bûhem jízdy) a
projíÏìka s Mí‰ou Fuchsovou po Montrealu.
Dûkuji, montreal‰tí!
Josef âermák - Montreal

Domestic help,
house cleaning.
Monday’s only. At least
5 years experience.
References welcome.
Call Didi at 416-727-1305.
1906-12

Financial
Kursovní lístek
100 Kã
1 CDN $
1 EUR
1 CND $
1 US $
1 CND $

5,88 CDN $
17,00 Kã
1,58 CDN $
0,63 EURO
1,17 CDN $
0,85 US $

Universal Currency Converter - 19. 5. 2009

1 CDN $
1 EURO
1 US $

17,00 Kã
26,95 Kã
20,45 Kã

âNB - 18. 5. 2009

Rosti
Brankovsky
Broker
Jedineãné sluÏby
Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Pro kupce:
denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
finanãní asistence.
Jsem tu pro vás!

Sutton Group-Bayview Realty Inc. Brokerage
416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

S prodejem a nákupem domÛ
vám poradí

Luba Henderson

Tel.:416/698-2090

Přenosné kontejnery: www.transcomtransport.com

Toronto
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„LETECK¯ DEN“ Sokola
Toronto v EDENVALE
Zaãátkem leto‰ního roku navrhl br. Janda
abychom uspoﬁádali v˘let dûtí a rodiãÛ
do EDENVALE. Je to leti‰tû vzdálené asi
100 km severnû od Toronta. Má bohatou
historii od roku 1939 a mûlo velk˘ v˘znam
bûhem váleãného období, kdy se tu
pﬁipravovali letci na tûÏké úkoly za moﬁem.
Dnes toto leti‰tû a leteckou ‰kolu vlastní
krajan Milan Kroupa.
Den v˘letu jsme urãili na nedûli 24. 5. -

pﬁíjezd v 11. 00 hodin a Mirek zaãal s
propagací. Do soboty pﬁed v˘letem
narostl poãet pﬁihlá‰en˘ch na 94 lidí a
nakonec v nedûli pﬁekroãil poãet pﬁes
110.
Nedûlní ráno bylo zataÏené, ale neÏ
jsme dojeli do EDENVALE (10:15) bylo
nebe modré jako azur. Foukal vítr, ale
teplota se pﬁes den vy‰plhala na 20
stupÀÛ. Pﬁi pﬁíjezdu nás vítaly instrukce
vylepené na dveﬁích, stûnách a kde bylo
nutno. Perfektní pﬁípravná práce Mirkova.
Tak jsme se v kanceláﬁi pﬁihlásili na let a

âeská a slovenská televize
na internetu!

‰li na kávu do restaurace, ãekat na ostatní.
Úãastníci se rychle sjíÏdûli a protoÏe
Mirek vyjednal dobrou cenu za let, tak v
kanceláﬁi bylo Ïivo. Lidé vycházeli se
Ïlut˘mi, oranÏov˘mi a ãerven˘mi lístky
na kter˘ch bylo ãíslo. Na parkovací plo‰e
leti‰tû se leskla ãtyﬁi dvousedadlová
letadla, z nich tﬁi (dovezené z âech) byla
pﬁipravena pro nás. Nedoãkaví v˘letníci
sledovali starty a pﬁistávání letadel z
terasy. Létat se zaãalo v 10:30 a skonãilo
asi v 18:00 hodin. Poãet letÛ se ze 24
vyhoupl asi na 50. No to je pûkné. Já vím
Ïe veãer letadlÛm „bolela kﬁídla“ a
instruktory hlava. Hlavnû dûti byly
zvûdavé a ty star‰í nechali instruktoﬁi i
ﬁídit. No senzace!!!!! Kolem tﬁetí hodiny
museli nasadit ãtvrté letadlo ( italské) aby
to do veﬁera odlétali.
Kolem se oz˘valo „Nazdar, vy jste tu
taky“ a nebo „Ahoj, vítejte!“ Pﬁijela i âeská
televize, redaktorka Nového domova a
ãlenové v˘boru MMI.
Ve 12 hodin se rozpálily BBQ a po pÛl
hodinû jsme si odná‰eli hamburger a
nebo hotdog, pití, chips a nebo cukroví.
Mûli jsme vyhraÏené místo se stoly a tam
jsme se dali do hodování. Kdo nechtûl
toto, mûl na v˘bûr jidelníãek v restauraci.
Nevím jestli fakt, Ïe to byl ANGUS burger
, nebo vzduch a pﬁátelé, moc mi to
chutnalo a jak jsem vidûla kolem, tak
v‰em.
Po obûdû ‰ly dûti na pﬁedná‰ku
„Introduction to flying and safety
instrutcions“. Pﬁedna‰ející byli Bill
Crampton a Ted Lee. Po hodinû dûti
vycházely z uãebny a my mûly pﬁipravené
papíry, tuÏky, crayony na stolech a mohly
se pustit do modelÛ letadel. Mezitím ‰li
na pﬁedná‰ku rodiãe. ProtoÏe nebylo
moÏno uspoﬁádat soutûÏ v nejdel‰ím letu
modelÛ, pro vûtrné podmínky, tak po
nástupu (a tady bylo vidût které dûti jsou
zvyklé na povely) a inspekci vyroben˘ch
modelÛ, dostaly dûti ãokoládu a drobné
hraãky s tematikou létání. Na povel pak
vyhodily letadla do vzduchu a s krásn˘m
„Zdar“ se roze‰ly a jistû se zaãaly tû‰it na
pﬁí‰tí rok. NeÏ se roze‰ly poÏádala jsem
dûti o úklid. Nevím jestli dûti samy a nebo
za pomoci rodiãÛ, ale ve ãtyﬁi hodiny byl
trávník zelen˘ a bez jediného papírku.
V˘bornû!!!!
Dûti si pak hrály na schovávanou a v
zápalu hry si neuvûdomily, Ïe si s nimi
hraje ãtyﬁlet˘ Honzík, kter˘ se tak dobﬁe
schoval, Ïe na nûj zapomnûly a ani
dûdeãek, ani tatínek ho nemohli najít. Za
malou chvíli vidím pﬁicházet Lubo‰e, kter˘
se vracel z letu, za ruku vede Tomíka a
snaÏil se mu vysvûtlit, Ïe je je‰tû mal˘ a
aÏ vyroste bude moci také letût. „Já vím,
aÏ mi bude padesát.“ Bylo to roztomilé a
zasmáli jsme se. Pak byla prohlídka
hangáru a v‰ichni byli spokojeni. Nûkteré
dûti si ‰ly do uãebny vyzkou‰et „ Microsoft
Flight simulator - realistic flight simulator“
a zabraly se do hry. Den se pomalu ch˘lil
ke konci, spokojení v˘letníci se rozjíÏdûli
domÛ a s pozdravem „uvidíme se ve
stﬁedu, v sobotu na cviãení a pak se
urãitû uvidíme na Masaryktownu“ jsme
se rozlouãili.
Mirek mûl pro ‰patné poãasí pﬁipravené
dva ãeské filmy s tematikou váleãného
létaní „ Nebe‰tí jezdci“ a „ Tmavomodr˘
svût“ a pro dûti kreslen˘ film „ Bob a
Bobík“. Jsme rádi, Ïe poãasí pﬁálo a filmy
uvidíme jindy.

Skladování: 1-800-354-9046

June 11, 2009
Slunce zapadalo a nezb˘valo neÏ si ﬁíci
„ DeÀ bul jako korálek“ jak to ﬁekl Petr Vok
ve hﬁe „Zuzana Vojíﬁová“ a my, kteﬁí jsme
nebrali sluneãní paprsky váÏnû, jsme
jako ãervené korálky je‰tû dnes.
Dûkujeme bratru Jandovi za nápad, za
obûtavou práci a doufáme Ïe v pﬁí‰tím
roce nashledanou v EDENVALE na „
Sokolském leteckém dnu“
Nazdar!
Anna Janou‰ová
SOKOL TORONTO
***

Závûr sezóny leto‰ních
Nokturen v mûstû

Poslední Nokturno v leto‰ní sezónû
pﬁipadlo bohuÏel na dlouh˘ víkend. To
ovlivnilo poãet posluchaãÛ, kter˘ch se
se‰lo kole 65, coÏ je nejmen‰í úãast z
celého roku. Ale i tak, atmosféra koncertu
byla v˘borná díky obûma umûlcÛm,
Milanu Brunnerovi a Martû Laurincové.
Milan Brunner je jedním z nejlep‰ích
flétnistÛ na svûtû. Máme ‰tûstí, Ïe Ïije
zde, mezi námi v Torontu a je mezi krajany
velmi znám˘. Pochází z rodiny flétnistÛ,
jeho otec b˘val prvním flétnistou v
Slovenské filharmonii, kde jde teì v jeho
‰lépûjích MilanÛv bratr. Druh˘ bratr hraje
první flétnu ve Frankfurtském
rozhlasovém orchestru.
Program, kter˘ si Milan a Marta vybrali
byl jakoby ‰it˘ pro Nokturna. Skvûlé
skladby W. A. Mozarta, F. X. Richtera, C.
W. Glücka a dal‰ích skladatelÛ byly
zahrány s citem a obrovskou
muzikálností. Doprovod piana byl
technicky na v˘‰i, chybûlo trochu více
lyriãnosti, ale za to se bl˘skla Marta
Laurincová ve skvûle provedené tokátû
Eugena Suchonû, kterou dokonce
pﬁedehrávala tomuto skladateli bûhem
jeho Ïivota v Bratislavû a dostalo se jí
velkého uznání.
Skonãil první roãník Nokturen ve mûstû
- úspû‰nû? Ano. Klasické koncerty
rozhodnû dostaly punc úÏasné akustiky
kostela a mûly v˘bornou náv‰tûvu.
Jazzové koncerty postrádaly trochu
intimnosti Restaurace Praha. Pﬁedná‰ka
o opeﬁe Rusalka byla tak trochu
zklamáním v poãtu posluchaãÛ, ale bylo
to bûhem snûhové vánice. Celkovû byl
asi desetiprocentní pﬁíliv posluchaãÛ a
poﬁadatelé jsou proto spokojeni.
Kostel sv. Václava s panem faráﬁem
Liborem ·vorãí kem byl velmi nápomocen
a poﬁadatelé Nokturen se tû‰í na dal‰í
spolupráci pﬁí‰tí rok.
Celá pﬁí‰tí sezóna je uÏ naplánovaná sedm koncertÛ v kostele sv. Václava a
jeden koncert - oslava dvacátého v˘roãí
pádu Berlínské zdi a konce komunismu v
Evropû - se bude konat v Torontském
centru for the Art, kde pod taktovkou
dirigenta Kerryho Strattona pﬁednese
Torontsk˘ filharmonick˘ orchestr
SuchoÀovu Baladu a Dvoﬁákovu Stabat
Mater. Tento koncert bude ãástí Nokturen
a bude se konat ve ãtvrtek 12. listopadu
2009.
Pﬁedplatitelé Nokturen tak budou mít
tento koncert zahrnut v cenû
pﬁedplatného ($135 za osm koncertÛ).
Pﬁedplatné je jiÏ moÏné dnes na 905/
232-3092, www.nocturnesinthecity.com;
Podrobnû vás budeme informovat o
programu na pﬁí‰tí rok v pﬁí‰tích ãíslech.
M.K.
***

E-mail
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Dvakrát Ross Firla
KdyÏ je velká panika koupíme si vepﬁíka
O víkendu jsme jeli za mûsto na farmu
koupit prasátko. Zdenûk nad tím
nápadem kroutil hlavou, ale pﬁidal se; pr˘
to bude veliká legrace. Cestou na farmu
jsem vysvûtloval dÛvody k takovému
zámûru a Zdenûk mne popichoval.
„Za prvé,“ ﬁekl jsem váÏnû, „to dûlám
navzdory v‰em panikáﬁÛm, kteﬁí mne
souÏí otázkou o epidemii. AÏ se zas
optají, co ﬁíkám praseãí chﬁipce, ﬁeknu,
chﬁipku nemám, ale prase mám ve
chlívku.“
„Co kdyÏ budou chtít prase vidût?“
„¤eknu, Ïe nemohou, aby prase od nich
chﬁipku nechytlo. Prase je ve vût‰ím
nebezpeãí, chytit chﬁipku od lidí, neÏ lidi
od prasete; to je pﬁece známá vûc
kaÏdému chovateli vepﬁÛ.“
„UÏ jsi prase pûstoval?“ optal se Zdenûk
a já pﬁiznal, Ïe ne, ale u zabíjení prasete
jsem byl dvakrát.
„Aha,“ ﬁekl Zdenûk, „my vÏdycky doma
krmili pa‰íka; tedy máma to dûlala, já jen
dával praseti cukr aÏ chrochtalo blahem,
kdyÏ jsem otevﬁel dvíﬁka. Zabíjení jsem
vÏdy obreãel,“ vzpomínal Zdenûk.
„Jednou se ﬁezník namazal je‰tû pﬁed
vraÏdou, píchl prase ‰patnû a prase se
vytrhlo, vyrazilo vrátka dvorka a prchalo
k lesu. Za ním bûÏela maminka s lavorem
a kﬁiãela, Ïe nebude krev do jelit...“
„Na‰i synci jeli k babiãce do âeska, a
babiãka je vzala ke znám˘m na
zabíjaãku,“ vzpomínal jsem. „KdyÏ se
vrátili, Rostík vyprávûl a vrtûl hlavou, co
jsou ti Moraváci za lidi, Ïe krmí prase
cukrem, ﬁíkají mu Pepo, a pak ho zabijou
a s gustem jedí uvaﬁené maso z rypáku...“
Zdenûk se chechtal a pobízel co dál
mne k takovému podniku vede?
„Za druhé,“ pokraãoval jsem, „budu mít
prase jako elegantní ﬁe‰ení ekologické
patálie s odpadem; prase, totiÏ seÏere
v‰ecko, ba i galo‰e, pr‰iplá‰È i kosti. Tato
unikátní v‰e-Ïravost je hlavním dÛvodem,
proã se prase pﬁipojilo k lidské tlupû pﬁed
desíti tisíci lety a kolem lidsk˘ch sídli‰È
mûlo prase víc jídla neÏ r˘pat se v hlínû
a hledat koﬁínky a ponravy. A kdyÏ pﬁi‰el
na tlupu hlad, mûli prase jak my máme
maso v mrazáku.
„Tak to je dobr˘ dÛvod pûstovat vepﬁíka,“
pﬁipustil Zdenûk, kter˘ tvrdí, Ïe v
materiálním blahobytu spoãívá ve‰kerá
marnivost.
„Vsadím se,“ ﬁekl Zdenûk, „Ïe kdyÏ
sousedÛm ﬁekne‰, Ïe sbírá‰ ve‰keré jedlé
odpadky pro prasátko, Ïe tû zasypou
ta‰kami zbytkÛ, které jinak putují na
mûstskou skládku a za tﬁetí?“
„Za tﬁetí, kdyÏ kaÏd˘ moula v mém
sousedství vodí zhola neuÏiteãného psa
na procházku, já budu chodit s prasetem
a urãitû ho nauãím více kouskÛ neÏ umûjí
ti blbí domácí pejskové.“
Zdenûk se zamyslil a po chvíli se optal
to hlavní: „Eva o tom tvém nápadu ví?“
„Neví,“ pﬁiznal jsem, „bude to pﬁekvapení
na Den dûtí, kter˘ vÏdycky slavíme...“
Dojeli jsme na farmu a farmáﬁ nám ukázal
houf selátek k zulíbání, rÛÏové a kvíkavé,
mazlíãci.
Optal se: „Kde bude‰ to prasátko mít?“
„Ve chlívku, ﬁekl jsem hrdû, postavím
chlívek na zahradû.
Farmáﬁ zpozornûl a vysl˘chal mne dál:
„Ví‰, Ïe prase má rypák aby rylo do
zemû?“
„To vím, chlívek bude mít podlahu a
základy z litého betonu.“

„A kde vlastnû má‰ tu zahradu?“
„No v Sudbury, na Wembley Drive!“ A
farmáﬁ zaﬁval smíchem.
„Od roku 1954 je v Sudbury zákon, Ïe se
nesmí v okruhu mûsta pûstovat Ïádné
zvíﬁectvo jako krávy a ovce, konû a
prasata...“
A tím skonãil mÛj úmysl koupit prase
navzdory praseãí panice. Farmáﬁ nám
prodal balík uzeného vepﬁového a klobás
a tlaãenku, za velmi lidovou cenu, takÏe
jsem se nevraceli do mûsta s prázdnou.
Doma jsem to vyprávûl paní Firlove, a ta
ﬁekla, Ïe jsme udûlali dobrou vûc, kdyÏ
prodej a spotﬁeba vepﬁového klesla o 7%
za poslední mûsíc díky praseãí panice.
Slíbila udûlat vepﬁovou s knedlíkem a
kysel˘m zelím a pozvala ZdeÀka na
vepﬁové hody a Zdenûk si nahlas liboval,
Ïe má rád ty moje blbé nápady s takov˘m
dobr˘m v˘sledkem.
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„Jsem rád, souÏko, tedy paní kolegynû,
Ïe se ptá‰! I na levé dívky jsem myslel a
pﬁíroda nám jde na ruku! UÏ zrajou tﬁe‰nû
a dívky mohou ostﬁelovat opozici
tﬁe‰nûmi.“
Ná‰ ãlovûk z Lidového domu pﬁiznal, Ïe
se nedozvûdûl, jestli levé dívky budou na
opozici pecky plivat anebo je budou stﬁílet
z praku jak jsme to dûlávali my, kdyÏ jsme
byli malí kluci.
***

Hledáme na‰eho spoluÏáka

ing. Jiﬁího Jiráska,
narozeného v roce 1939, kter˘
maturoval v roce 1956 na
Mosteckém gymnáziu a
emigroval do Kanady. Vûﬁím,
Ïe se nám ho podaﬁí s Va‰í
pomoci najít.
Zahálka Fr.
zahalka.f@atlas.cz

***

Nebojte se, holãiãky,
hoìte po nich tﬁe‰niãky!
S potû‰ením oznamuji, Ïe utajená
schÛzka krizového ‰tábu âSSD ve vûci
vajíãkové pohany pﬁedsedy Paroubka, se
zdaﬁilo odposlechnout na‰im ãlovûkem v
Lidovém domû a získali jsme nûkteré
zajímavé detaily z jednání:
KdyÏ místopﬁedseda Sobotka navrhl, Ïe
je tﬁeba uvolnit partajní fondy pro nákup
vajíãek ve velkém a vyzbrojit vlastní lidi
vajeãnou municí k protiútoku na opozici,
za‰karedil se pﬁedseda Paroubek:
„Nejsme jako oni a nebudeme marnit
produkci vajíãek z na‰ich slepiãáren.“
Zdenûk ·kromach pohlédl na pﬁedsedu
s obdivem za takov˘ hrd˘ a sociálnû
osvícn˘ postoj; i mlãel, aby se
místopﬁedseda Sobotka ztrapnil je‰tû víc.
„A tak co?“ Sobotka se bezradnû optal
pﬁedsedy: „Co udûláme, kdyÏ oni mÛÏou
a my nemÛÏeme?“
„Ale mÛÏeme,“ ﬁekl Paroubek, „leã ne
vejci; my povedeme ovocnou kampaÀ.“
Pﬁedseda chvilinku vychutnával
neskr˘van˘ údiv sv˘ch socialistick˘ch
kolegÛ a vysvûtloval:
„UÏ to mám do detailÛ promy‰lené,“ a
bylo jasné, proã on je pﬁedsedou a ne oni,
a pokraãoval: „V této kampani nám jde o
to zabít dvû mouchy jednou ranou: letní
sklizeÀ ovoce a moÏnost zapojení levé
mládeÏe, která sice zatím nevládne
ﬁeãnick˘m slovem, ale má ruce a chuÈ do
boje za na‰í vûc s opozicí.“
Sobotkovi to do‰lo v plné kráse a rozsahu
a zvolal: „Do mûsíce uzrajou rajãata,
meruÀky...“
·kromach se nechtûl nenechat
pﬁedbûhnout a vykﬁikl, koncem léta
dozrajou melouny a v záﬁí budeme
bombardovat opozici d˘nûmi a tykvemi...“
„Ano,“ zasnil se Paroubek, „na‰i mládenci
jim ukáÏou kanonádu, vÏdyÈ nejsou
svazáci, ale vazáci!’
V grémiu zavládlo nad‰ení, jaké Lidov˘
dÛm uÏ dlouho necítil ve sv˘ch
socialistick˘ch ‰vech.
Paroubek byl na v˘sluní, jeho
podpﬁedsedové kolem nûho se smáli a
jásali, nûkteﬁí se i plácali do kolen.
Jen Gabriela Kalábková vra‰tila ãelo, a
cítila se z chlapecké atmosféry nûjak
vypu‰tûna.
„Jak budou pomáhat vítûzství levice na‰e
mladá dûvãata?“
Pﬁedseda obrátil záﬁící tváﬁ na Gabrielu a
ﬁekl:

Točený Prazdroj a Czechvar
v západním Torontu!
Evropská i
kanadská
kuchynû!
Vyhﬁívané
venkovní
patio!
20 toãen˘ch
domácích i
dovezen˘ch
piv!

Large
Screen DLP
Satellite TV
Sport
Wing
Nights
(Sun.Mon.Wed.)
Karaoke
(Fridays)

Stěhování: www.transcomtransport.com
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Ostalgie…
(Pokračování ze str. 1)

Cestou zpátky je vlak opût pln˘. Sedí zde ‰panûlské
studentky a pak Rusové v dÏínách. Jakmile se vlak
pohnul, vytahují poãítaã a nevnímají krajinu kolem
Labe, jsou ve virtuální realitû. KdyÏ jsem byl naposledy
v DráÏìanech nûkdy v polovinû sedmdesát˘ch let

Soc. realismus na divadle v Drážďanech

minulého století, byli zde rovnûÏ Rusové, ale v zelen˘ch
uniformách. RovnûÏ nevnímali realitu kolem sebe. Ta
byla mnohem ‰edivûj‰í, realita trabantÛ a wartburgÛ.
PﬁijíÏdíme do Prahy je sobota veãer a mûsto se vylidnilo.
Lidé odjeli na chaty. Vût‰ina divadel v sobotu nehraje.
V trafikách se prodávají levnû filmy z doby normalizace,
v televizi dávají film s Evou Trejtnarovou podle románu
Antonína Zápotockého Barunka, sobotní Právo pﬁineslo,
kromû toho, kolik vajíãek potﬁísnilo Paroubkovo triãko,
i exkluzivní rozhovor s prokurátorkou PolednovouBroÏovou, která se zapsala do historie pﬁi procesu s
doktorkou Miladou Horákovou. Také se cítí jako obûÈ.
Její cela ve Svûtlé nad Sázavou vypadá tak trochu jako
domov dÛchodcÛ, kde babiãky bydlí po tﬁech. Sv˘m
zpÛsobem by jí mohli nûkteﬁí dÛchodci nejen v âechách
závidût. Je tam s mlad‰ími „dûvãaty“. Celkem se o ní
pûknû starají. Chybí jí ranní slivoviãka a po obûdû pivo.
Nûkdy je na cele zima, takÏe si musejí pﬁitápût. Pﬁes
den poslouchá rádio. Obãas jí nûkdo ãte z knihy. Má
hezkou koupelnu. Rozãiluje ji, Ïe sice televize bûÏí od
rána do veãera, ale poﬁád nûkdo do toho kecá. KaÏd˘
ãtvrtek o pÛl páté si mÛÏe zavolat domÛ. Dostává
pouze pûkné dopisy. Náv‰tûvy jsou povolené jednou
za mûsíc. Na vûzení si b˘valá prokurátorka nestûÏuje.
Vadí jí, kdyÏ jí nûkterá z odsouzen˘ch ﬁekne, Ïe sedí
pro vraÏdu. Nikdy nezapochybovala, Ïe jednala správnû.
V mládí chtûla b˘t hereãkou. Chránila republiku pﬁed
hajzlama jako Ma‰ínové a spol., jak ﬁíká. Opût ani slovo
lítosti…
Nevûﬁím pﬁíli‰ na v˘chovu trestem a odmûnou. Je‰tû
na prÛmyslovce, v ‰edesát˘ch letech, v dobû asi svého

nejsilnûj‰ího antikomunistického období jsem jako jeden
z mála podepsal petici za osvobození nûjakého
komunisty ve ·panûlsku. Kdyby se mû nûkdo zeptal,
jestli jsem pro propu‰tûní Ludmily Polednové-BroÏové
asi bych to opût podepsal. Ne kvÛli tomu, Ïe je nevinná,
ale spí‰e kvÛli tomu, Ïe se cítí jako obûÈ. Skuteãnû mi
nejde o to, aby stará babka ronila krokod˘lí slzy a díky
tomu vymûnila jeden domov dÛchodcÛ za druh˘, ale
jde mi o to, aby pochopila tragédii a nelidskost doby,
kdy nejlep‰í a nejstateãnûj‰í lidé byli posíláni do
kriminálu a na ‰ibenice. V kriminálu se jaksi utvrzuje, Ïe
jednala správnû. Podobnû jako Milo‰eviã v Haagu se
cítí i ona ve Svûtlé nad Sázavou nevinná.
Zatím âeská televize 2 pﬁiná‰í dokumentární poﬁad o
procesu s Miladou Horákovou. Brilantní ekonom Hejda
dokazuje prokurátorovi Vieskovi, v uniformû âSLA, Ïe
neumí poãítat. V‰e vypadá jako fra‰ka, ale na konci
jsou roky vûzení, popravy, smrt…
Na dal‰ích televizních kanálech bûÏí dabované
americké veselohry, které mají vût‰í sledovanost.
Minulost uÏ témûﬁ nikoho nezajímá.
Pﬁesto se o minulosti stále hovoﬁí a hovoﬁilo se o ní i pﬁi
setkání dvou b˘val˘ch mluvãích Charty 77,
evangelického duchovního Milo‰e Rejchrta (zastával
funkci mluvãího v roce 1980) a biskupa Václava Malého
(1981). Podle jejich vzpomínek nebylo pﬁed dvaceti lety
na jaﬁe roku 1989 nic jisté. Velkou roli podle Václava
Malého pﬁi pádu komunismu sehrálo Polsko, které si
jako první díky Solidaritû vyvzdorovalo svobodné volby
jiÏ v roce 1989. Milo‰ Rejchrt pﬁipomnûl, Ïe u
málokterého politika se Leninovy citáty objevovaly tak
ãasto jako u Gorbaãova. Jeho velikost nespoãívala v
tom, co udûlal, ale spí‰e v tom, co neudûlal. Do té doby
bylo zvykem likvidovat vojenskou cestou jak˘koliv
v˘honek svobody. Gorbaãov vojensky nezasáhl ani
proti polskému odborovému hnutí ani nerozjel kampaÀ
proti Maìarsku, kdyÏ zru‰ilo ostnaté dráty. V
listopadov˘ch dnech, kdyÏ ministersk˘ pﬁedseda

Biskup Václav Malý

Obnovený Frauenkirche v Drážďanech

Adamec odjel do Moskvy v nadûji, Ïe by se mohlo
pouÏít tlaku sovûtsk˘ch vojsk umístûn˘ch na území
âeskoslovenska, nedostal podporu a vrátil se jak
schlíplá slepice a pak teprve zaãal jednat s Václavem
Havlem, coÏ do té doby komunisti odmítali. Velkou roli
podle nûj sehráli politici, kteﬁí v té dobû byli u moci,
Ronald Reagan a Margaret Thatcher. DÛleÏitou
osobností byl v Carterovû kabinetu i poradce Zbygniew
Brzezinski. Souãasn˘ konzumní zpÛsob Ïivota zaãal jiÏ
v období normalizace, jenÏe reáln˘ socialismus nebyl
schopen uspokojit poptávku, coÏ se dnes úspû‰nû
daﬁí. Z doby normalizace je asi v âechách nejvíce chat
a chalup na jednoho obyvatele. Historická kﬁiÏovatka
byla, kdyÏ se rozhodovalo mezi Havlovou cestou
obãanské spoleãnosti a Klausovou cestou trÏní
ekonomie.
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âeská ostalgie není tedy ve vzpomínání na dobu, kdy
se to i za v˘lohou v holiãství hemÏilo fotografiemi
Lenina. Pokud se nûco takového objeví, pak je to spí‰e
parodie na tuto dobu jako rudé sochy hlav Gottwalda a
Stalina s ãertovsk˘mi rÛÏky v restauraci Skokan (dílo
hostinského Vladimíra Mike‰e) v Prostﬁední Beãvû na
Vala‰sku.

Paroháči: Stalin a Gottwald

Klasickou ukázkou ãeské ostalgie bylo tﬁeba setkání s
hercem Luìkem Munzarem na Masaryktownu: Noví
herci jsou neschopní, nic neumûjí, to my jsme byli jiní
pa‰áci. JenÏe kdyÏ se podívám na ovoce té doby, na
seriály, filmy z doby normalizace na jedné stranû a to,
Ïe StB zabavovala tûm, kteﬁí se pokou‰eli o paralelní
kulturu i psací stroje, tak nemohu na tuto dobu vzpomínat
s radostí a nad‰ením. Souãasn˘ ãesk˘ a slovensk˘ film
se nedá srovnávat s Novou ãeskou vlnou ‰edesát˘ch
let, ale právû na filmovém festivalu v Plzni se objeví
kaÏd˘m rokem mnoho zajímav˘ch filmÛ. Vidûli jsme
minulou nedûli skvûlé divadelní variace na Meyrinkova
Golema v Stra‰nickém divadle na Solidaritû. Tyto vûci
se dají i po formální stránce srovnávat s tím, co se
produkovalo pﬁed rokem 1989, po kter˘ch je teì ostalgie.
MÛj znám˘ sportovní publicista a novináﬁ kritizuje, Ïe
dnes v Ïurnalistice se prosazují lidé hlavnû díky
známostem, nikoliv kvÛli schopnostem. Copak jsme uÏ
zapomnûli na dobu, kdy i vrtn˘ dûlník musel b˘t
prokádrován? Kolik lidí nemohlo vykonávat v dobû
normalizace své povolání a jak vypadaly noviny pﬁed
listopadem. Dalo se dívat na televizi? Poslouchat rádio?
Lékaﬁ, kter˘ se vrátil po letech exilu z Jihoafrické
republiky a otevﬁel si praxi na Praze 4, je zde spokojen.
Rozhodnû nevzpomíná na dobu, kdy ode‰el s
nad‰ením. Vrátil se, protoÏe v JAR roste neuvûﬁitelnû
kriminalita. K tûmto argumentÛm jsem vÏdy trochu
skeptick˘. Kriminalita je vÏdy druhou stranou mince
svobodné spoleãnosti. NejniÏ‰í zloãinnost byla v
nacistickém Nûmecku a poãátkem sedmdesát˘ch let
na Ukrajinû. Proto jsem vÏdy skeptick˘ k politikÛm, kteﬁí
mají jako hlavní program boj proti kriminalitû a rychlé a
jednoduché ﬁe‰ení.
V tûchto dnech probíhají nejen v âR, ale v celé Evropû
pﬁedvolební kampanû do EU. Vyznaãují se vajíãkov˘mi
útoky proti Jiﬁímu Paroubkovi. Na ‰tûstí jsme v EU a
vajíãka nejsou zkaÏená. Házet vajíãka na politiky by se
nemûlo. Jistû, není to v poﬁádku. Ale také není v
poﬁádku, kdyÏ se tomuto „citlivému“ státníkovi postﬁílejí
na kﬁtu knihy dva hlavní mecená‰i.
Ostalgicky bychom mohli povzdechnout: „To za Jake‰e
nebylo.“ I pﬁes vajíãka, která lítají vzduchem si myslím,
Ïe jsou volby demokratické, coÏ se nedá ﬁíci o volbách
v dobû ostalgické konjunktury pﬁed listopadem 1989.
Ne, skuteãnû není ãeho litovat, i kdyÏ tﬁeba na‰e
exilové spolky zanikají a mizí. I kdyÏ dnes kanadsk˘
dolar je za patnáct korun místo tﬁiceti korun poãátkem
devadesát˘ch let. KdyÏ vidím vystupovat v pﬁedvolební
debatû v televizi pﬁedstavitele tzv. Dûlnické strany
mám pocit, Ïe nebezpeãí pﬁichází dnes odnûkud
odjinud…, ale ostalgie tomu hodnû napomáhá, protoÏe
je jaksi nezﬁetelná a v kaÏdém z nás, aÈ jsme doma
nebo v exilu.
Text: A. Bﬁezina , foto: M. Gabánková-Praha
***

Přeprava: 1-800-354-9046
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AMANT v Torontu
Hru i hlavní pﬁedstavitele popsala v Satellitu
ze 7. kvûtna TáÀa Pástorová a mnû zb˘vá
podat svûdectví o pﬁedstavení samotném.
Matka v podání Marianny SupekovéGregorikové mûla jeden nedostatek: vypadala
pﬁíli‰ mladû a pﬁitaÏlivû, její dcera Katka
(Zuzana Matejkoviãová) se vydovádûla mezi
dvûma muÏi, ale zdaleka ne tak jako její tajn˘
ctitel (hloubka a ‰íﬁka jejich vztahu byla
ponechána pﬁedstavivosti divákÛ) Radko (hrál
ho mimoﬁádnû talentovan˘ Viktor Matejkoviã),
teta Evy Slatkovské byla druhem tety, jakou
autor potﬁeboval a co vám mám napsat o
policajtovi Romana Kozáka? Ten ãlovûk je
divadelní notorick˘ alkoholik (hrál jsem s ním
asi pﬁed rokem ve hﬁe bratﬁí âapkÛ a Roman
hrál co? Alkoholika. A já taky...
ReÏisér Robert Hanousek (dává pﬁednost
filmu) si zamakal: vedle toho, Ïe mûl reÏii,
navrhl scénu, s Viktorem Matejkoviãem mûl
na starosti scénografii a s Michaelou
Janto‰ovou dûlal grafiku, za hudbu a zvuk byl
zodpovûdn˘ Pavol Beka, Robert Tamasfi byl
in‰picientem, o nápovûdu se podûlily ªubica
Danãi‰ínová a Míla Bendová, fotografií byl
povûﬁen BraÀo Terén, kameru obslouÏil Pavol
DÏaãko, o propagaci se starala TáÀa
Pástorová, o dobrovolné zabezpeãení (nevím,
jest-li toto je správn˘ v˘raz) Filip Sasinek,
koordinaci mûly na starosti Marianna
Supeková-Gregorik a TáÀa Pástorová a
obãerstvení Maja (moc jsem si pochutnal).
V˘bornû jsem se bavil. Jen lidí mûlo b˘t
trochu víc.
Josef âermák
***

D-Day památník
v nebezpeãí?
V den pûta‰edesátého v˘roãí dne, kter˘
dal nov˘ rozmûr Druhé svûtové válce,
president organizace, povûﬁené
udrÏováním památníku této historické
události, oznámil, Ïe památník je v
nebezpeãí, protoÏe dary na jeho údrÏbu
v nûkter˘ch kategoriích klesly v dÛsledku
hospodáíﬁské krize na polovinu... (jã)
***

Proã?

To ov‰em není celá otázka. Ale celá otázka
- bez ‰ir‰ích souvislostí jako na pﬁíklad
jmenování
b˘valého
komunisty
ministersk˘m pﬁedsedou vlády âR - je dost
dlouhá a banálnû lokální. Zní: Proã odmítám
pﬁispívat do torontského Nového Domova?
Odpovûì je také dost dlouhá: PonûvadÏ (a
to snad je pochopitelné u poúnorového
uprchlíka) se nemohu donutit pﬁispívat do
novin ﬁízen˘ch b˘valou ãlenkou
komunistické strany, pokud jejich redaktorka
se veﬁejnû nevyrovná se svou politickou
minulostí, stanovisko, které jsem sdûlil ﬁadû
lidí, kdyÏ ﬁeditelská rada Masaryk Memorial
Institutu hledala nového redaktora. V
krajanském mûﬁítku redaktorka Nového
domova hraje v˘znamnou roli (v americkém
celostátním
kontextu
dÛleÏitostí
pﬁirovnatelnou tﬁeba k vysoké byrokratické
funkci, vyÏadující v˘slech a schválení
kongresem).
Nabídl jsem jí, Ïe s ní udûlám interview, ve
kterém by osvûtlila pozadí svého ãlenství ve
stranû. Z poãátku se zdálo, Ïe má zájem, ale
nakonec moji nabídku napﬁijala. Pﬁed
napsáním tohoto ãlánku jsem ji upozornil,
Ïe jestliÏe od ní do urãité doby neusly‰ím,
sdûlím ãtenáﬁÛm své dÛvody, proã za tûchto
okolností do Nového domova nemohu
pﬁispívat.
Ale tento ãlánek není o Vûﬁe Kohoutové a
není psán s úmyslem jí (ãi Novému domovu)
jakkoliv u‰kodit. Vûra Kohoutová za
posledních 15 let udûlala v krajanském Ïivotû
velk˘ kus práce, kter˘ si zaslouÏí uznání a
jestliÏe nepovaÏuje za nutné, aby jako
redaktorka Nového domova seznámila
krajanskou veﬁejnost s dÛvody, které ji do

Toronto
komunistické strany vedly, se svojí ãinností
ve stranû a s dÛvody, proã ze strany
vystoupila, je to její vûc a vûc ﬁeditelské rady
Nového domova.
Tento ãlánek je o mnû a je psán jako
odpovûì na dotazy ãtenáﬁÛ Nového domova,
proã do jejich novin nepí‰i, a jako reakce na
stanovisko Vûry Kohoutové, Ïe její politická
minulost je její záleÏitostí, do které krajanské
veﬁejnosti nic není (stanovisko, s kter˘m
bych vcelku souhlasil, kdyby paní Kohoutová
souãasnû nehrála vedoucí roli v orgánu
organizace nesoucí jméno Masarykovo).
KaÏd˘ z nás se nûjak snaÏíme proplout
peﬁejemi a úskalími, které nám Ïivot narafiãil.
Proã kaÏd˘ svou kocábku kormidlujeme
jinak, je otázka, na kterou nemám odpovûì
- geny, prostﬁedí, okolnosti, ladûní na‰í du‰e,
v‰ecko hraje svoji roli. I na‰e schopnost
vyluhovat ze sv˘ch Ïivotních ‰arvátek pár
kapek moudrosti, které nám dovolí pozmûnit
kurs na‰í dráhy. A tohle v‰ecko formulovalo
i mÛj vztah k Ïivotu vÛbec a ke komunismu
a jeho vyznavaãÛm specificky.
Patﬁím k tûm, kteﬁí se domnívají (docela
neoriginálnû), Ïe máme Ïít v pravdû. Uãili
nás to (nûkdy s rizikem svého Ïivota) lidé
jako Sokrates, Hus, Masaryk, SolÏenicyn,
Horáková. Za v˘sadu Ïít v pravdû, (v té
vûãné i v té doãasné, v té osobní i v té
universální) se platí. âasto vyhnanstvím - v
sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch letech mi
uprchlíci ãasto ﬁíkali, Ïe ode‰li proto, Ïe
nechtûli, aby jejich dûti vyrÛstaly ve lÏi.
Pravda od nás Ïádá pokoru i odvahu. Ovoce
Ïivota v pravdû je ãasto trpké. Ale pro ty, kdo
se na konci sv˘ch pﬁedurãen˘ch cest chtûjí
sami sobû podívat do oãí, neznám jiné cesty.
Lesk pozlátka slávy vybledne, hromady zlata
mají duchovnû znaãnû omezenou
uÏiteãnost, echa potleskÛ vítr roznese do
v‰ech koutÛ svûta, pohled i na nekrásnûj‰í
Ïenu (a obrácenû) po osmdesátce za chvíli
unaví. Jen ten tichounk˘, tak snadno
pﬁekﬁiãiteln˘, hlásek svûdomí zní poﬁád
stejnû v˘mluvnû.
Nepatﬁím k tûm, kteﬁí kaÏdého ãlena
(souãasného ãi b˘valého) komunistické
strany povaÏují za lumpa a komunizmus
(nejen praxi, ale i ideologii) nutnû za spiknutí
proti lidskosti, jakkoliv velké nutkání tím
smûrem komunistické reÏimy vyvolávají. Ale
myslím si, Ïe nebylo moudré rozhodnutí
Václava Havla ”nepronásledovat” komunisty
(v˘rok “Tady se komunisti pronásledovat
nebudou” na adresu exulanta-právníka,
kterému ne‰lo o pronásledování, ale o
uznání) Ïe je rozdíl mezi tûmi, kteﬁí byli
popraveni, strávili ãasto desetiletí v
kriminálech nebo ve vyhnanství, kteﬁí byli
vyhnáni z chalup a statkÛ, na kter˘ch jejich

rody Ïily a pracovaly po generace - a strÛjci
jejich osudÛ. Ovoce tohoto rozhodnutí
sklízíme dodnes: sotva jednadvacet let po
pádu komunizmu je pﬁedsedou vlády âR
(se souhlasem b˘val˘ch i souãasn˘ch
pﬁedstavitelÛ státu) b˘val˘ ãlen téÏe strany,
která dala národu Klementa Gottwalda,
ministerského pﬁedsedu tehdy je‰tû
âeskoslovenska v dobû, kdy hrstka studentÛ
mé generace se snaÏila zastavit nástup
druhého obludného reÏimu v jednom století.
Jezdil jsem do své rodné zemû kaÏd˘ rok,
poãínaje rokem 1990. Letos nepojedu. To
není vina pana Fischera. To je vina mého
svûdomí. Stejnû jako není vina Vûry
Kohoutové, Ïe nemohu pﬁispívat do Nového
domova dokud… I to je vina mého svûdomí.
Josef âermák
***
Poznámka redaktora: Není to poprvé, co s
Josefem âermákem v urãit˘ch bodech
nesouhlasím. O tom svûdãí skuteãnost, Ïe on
odmítl jet letos do âR a já v tuto chvíli jiÏ
pﬁipravuji tﬁetí ãíslo z Prahy. Bylo by v‰ak ode
mne vnitﬁnû nepoctivé, kdybych se od celé
záleÏitosti distancoval. Souãasná redaktorka
Nového domova spolupracovala dlouhá léta se
Satellitem. Mohl bych dûlat mrtvého brouka a
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tváﬁit se, Ïe jsem o jejím ãlenství v KSâ nevûdûl.
Vûdûl jsem to, protoÏe mi to sama ﬁekla. Toto
dilema jsem pak ﬁe‰il tak, Ïe jsem se snaÏil, aby
noviny nezastupovala pﬁi náv‰tûvû ãesk˘ch ãi
slovensk˘ch politikÛ, ale aby dûlala zpravodajství
z kultury.
KdyÏ se podívám na souãasné politiky je to
jako pﬁes kopírák, buì byli ãleny KSâ (Fischer,
Tlust˘) nebo jsou vyuãení v dílnû SSM
(Topolánek, Mejstﬁík…). Tento typ lidí pak
bojuje velice ãasto z alibismu proti nûãemu, co
bylo aktuální pﬁed dvaceti léty a unikají jim
souãasná politická nebezpeãí. Nedávná historie
nás o tom pouãuje: v dobû první republiky se
bojovalo proti Rakousku-Uhersku a nebezpeãí
bylo nûkde jinde. Po válce se bojovalo proti
Nûmecku a pﬁi‰el komunismus. Pokud vede
nûkdo krajanské noviny, nemÛÏe se vyhnout
politické sféﬁe, otázkou v‰ak je jestli ho zátûÏ z
minulosti neovlivní natolik, aby nekriticky
nesmûﬁoval do druhého extrému. To byl mÛj
dÛvod k tehdej‰ímu rozhodnutí. Spí‰e neÏ úãast
v KSâ mi tedy vadí, Ïe nevidím u tûchto lidí
filosofickou reflexi té doby a tím také nejsem
pﬁesvûdãen, Ïe dokáÏí reflektovat souãasnost.
Ale‰ Bﬁezina
***

Skladování: www.transcomtransport.com
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Na pﬁání vydavatele tohoto listu
Pﬁání znûlo: napi‰ nûco o vancouverském divadle.
Tento text pí‰u 15. kvûtna, premiéra jarního pﬁedstavení
v na‰em Divadle Za rohem se koná 21. kvûtna, takÏe
referovat v této chvíli nemohu. Ale protoÏe si musím
odpoãinout od mnoha manuálních prací, které jsem k
nemalé své radosti musím v poslední dobû kolem
na‰eho obydlí vykonávat a také, abych neztratil kontakt
se Satellitem a jeho majitelem-vydavetelem, dodám
kromû struãné zprávy o pﬁipravovaném pﬁedstavení
Modrá tváﬁ, autor Arno‰t Goldflam, (jeho v˘bornou hru
Sci-fi uvedlo pﬁed lety na‰e divadlo ve znamenité reÏii
dr. J. Skály), nûkolik jin˘ch informací z na‰eho mûsta
Vancouveru.
Tedy, zmínûné pﬁedstavení reÏíruje pan Akram Stanûk
z Prahy, kter˘ stejnou hru reÏíroval nejednou v mûstû
sto vûÏí a pﬁijel do Vancouveru na pût nedûl
pﬁedcházejících premiéﬁe, aby pánû Goldflamovo dílo s
vancouversk˘m souborem (znaãnû omlazen˘m o pár
mlad˘ch nad‰encÛ, kteﬁí na onûch prknech se objeví ve
svém Ïivotû prvnû) nastudoval a pokraãoval po
pﬁedcházející reÏijní pomoci Oldy Patáka, ãlena na‰eho
divadla. O to vût‰í je pﬁíleÏitost pro hostujícího reÏiséra
dokázat svÛj um. Zatím tedy na téma divadla jen tolik,
Ïe soubor a reÏisér zkou‰ejí pilnû a pokud jde o autora
tohoto textu, ten se na pﬁedstavení tû‰í.
Dûjí se tady ve Vancouveru ale i jiné vûci neÏ dal‰í
pﬁedstavení Divadla Za rohem. Ve volbách konan˘ch
12. kvûtna opût vyhrála strana Liberální a její vÛdce G.
Campbell, kter˘ se u mojí maliãkosti odepsal dvojím
masivním zv˘‰ením platÛ hodnostáﬁÛ a jemu samému
v dobû, kdy litr benzinu stál dolar padesát. Volil jsem
kandidáta strany konzervativní, ale dopadl bídnû.
Proãítám se v tûchto dnech velmi tlustou knihou Billa
Vander Zalma, premiéra BC v letech 1996 - 1991, dle
mého názoru velmi dobr˘ch ãasÛ. Aã kniha trpí ignorací

onoho ménû je nûkdy více a popisuje události ne zcela
dÛleÏité, je velmi zajímavá názory tohoto úspû‰ného
businessmana-politika, kter˘ právû pro tyto své názory
(a navzdory sv˘m chybám, jímÏ se sotvakdo vyhne) stal
se trnem v oku liberálním mediím a nûkter˘m politikÛm.
A coby ãtenáﬁ knih A. Rooneyho nemohu si nijak
pomoci od poku‰ení, zmínit se o nûkolika absurditách,
které v na‰em mûstû pozoruji a jeÏ jsou v souladu s
texty tohoto mistra selského rozumu a logiky, aã snad to
moje zpravodajství nebude je‰tû docela v lajnû s
pﬁáním redaktora-majitele tohoto listu.
Manû mne napadá, zda takové drobné a pro nûkoho
moÏná nepodstatné nelogiãnosti napadají téÏ vítûze
voleb pana G. Campbella. Patrnû nikoli. Tohle ale pí‰u
z pozice obyãejného obãana. O ãem to ale bude?
Kdysi jsem si natﬁel ãern˘m asfaltem t.zv. driveway u
na‰eho obydlí. V tûchto dnech v rámci jisté akce byl
odtaÏen zpod pﬁístﬁe‰ku kdysi populární vÛz Chrysler K
car, v mém pﬁípadû to vozidlo znaãnû nepovedené. Po
ﬁadu let stálo pod stﬁechou verandy (sun deck), coby
hlídaã majetku, matoucí snad mladistvé bﬁídily-zlodûje
zdáním, Ïe obyvatelé domu jsou doma, navzdory tomu,
Ïe jedna pﬁední pneumatika byla uÏ léta prázdná. Za
tuto tvrdo‰íjnost dostalo se mi od Ïeny ãehosi blízkého
opovrÏení.
TakÏe, vozidlo odtaÏeno, veranda zrenovována,
renovace zaplacena a betonová podlaha pod odtaÏen˘m
vozem jako stvoﬁená pro nátûr stejné barvy jako cesta
k nûmu vedoucí. Z minula mi zbyla trocha vhodné ãerné
barvy a optal jsem se tedy v pﬁíslu‰ném obchodû, zda
na skladû, kde jsem vûc pﬁed ãasem koupil, mohu utratit
peníz za dal‰í várku. Nelze, mají jenom ‰edou barvu,
cena sdûlená za 9,5 litrÛ neuvûﬁitelná (tedy ne levná,
ale naopak).
A tak jsem se nejdﬁív vzteknul a pak si pﬁipomínal jiné
drobnosti kocourkovského charakteru..
Vytopoﬁilo se ve Vancouveru mnoho nov˘ch budov, na
mnoh˘ch ale chybí drobnost: ãíslo. Ó nemoÏnosti po
roce si koupit stejné tenisky uÏ jsem psal ...nic se
nezmûnilo. Ty, co se mi osvûdãily uÏ nejsou vyrábûny.
(Zde radostnûj‰í vsuvka: navzdory protestÛm snachy,
nechal jsem jí zakoupit mi k VánocÛm tenisky ve WalMartu místo ve sportovní prodejnû ... cena asi tﬁetinová
a tenisky jsou dokonalé!)
Tenisky nebo auta, v‰e rovno. Kdybych si chtûl koupit
dal‰í Toyotu Tercel, aÏ ta moje doslouÏí po deseti
souãasn˘ch a snad i dal‰ích letech, salesman se mi jen
vysmûje jako mamlasovi, kter˘ nemá o dne‰ním svûtû
ani ponûtí a nevymûÀuje si svÛj vÛz, aã dokonale
slouÏící, po dvou ãi tﬁech letech vlastnictví.
O tom, proã v dobû ekonomické svízele obchody, které
se stále drÏí solidnû nad hranicí kolapsu, místo, aby
vy‰ly postiÏenému zákazníkovi vstﬁíc, zvy‰ují kliìánko
a mnohdy aÏ bezosty‰nû, ceny v˘robkÛ, marnû
pﬁem˘‰lím, snaÏe se pﬁijít vûci na kloub. Tomu snad
rozumí ekonom, jenÏe prestiÏ tûch ekonomick˘ch gurÛ
v tûchto dnech ponûkud bere za své. A tu jen pﬁipomínka
... kdybych se mohl starat jen o své finance a investice,
bez konzultací se svojí Ïenou, ocitl bych se dnes s ãástí
svého majetku nejspí‰ na burze. ProtoÏe, navzdory
v‰emu, podvodÛm a nehoráznostem mnoh˘ch mocn˘ch,
hamiÏnosti a nepoctivosti tûch, kteﬁí by mûli naopak b˘t
vzorem solidnosti, myslím si, Ïe systém kapitalistick˘,
byÈ jakkoli nedokonal˘, sotva zhebne jako vyhladovûl˘
pes.
Tohle povídání ale má málo spoleãného s pﬁáním
majitele-redaktora tohoto listu a tak mohu neÏ ukonãit
pﬁíslibem, Ïe o divadelním pﬁedstavení tohoto jara a
kulturním Ïivotû vancouverské ãesko-slovenské
komunity zmíním se snad, budu-li Ïiv a zdráv, po
pﬁedstavení, byÈ nejsem zdaleka tím, co se v odborn˘ch
kruzích naz˘vá recenzent. Závûrem je‰tû tolik ...v
poslední dobû máme tu ve Vancouveru dvû prosperující
hudební ãesko-slovenské skupiny nabízející zábavu
sv˘m spoluobãanÛm nûkolikrát roãnû. Není to sice jazz,
ale kdo vlastnû má rád tuhle skvûlou hudbu kromû
star‰í generace a nebo tûch mlad˘ch, kter˘m je blízká?
Ale hor‰í by asi bylo ticho po pû‰inû, jak se ﬁíká.
A tím konãím své vancouverské zpravodajství…
Vladimír Cícha-Vancouver
***
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âesk˘ ACAT (KﬁesÈané proti muãení)
informuje - kvûten 2009
VáÏení ãlenové a pﬁíznivci hnutí ACAT,
dal‰í dopis, kter˘ Vám nabízíme k podpisování a jako námût
pro pﬁímluvné modlitby, se t˘ká dvou Ïen, které jsou patrnû
vûzeÀkynû svûdomí, zadrÏované jen kvÛli náboÏenskému
vyznání, a navíc jsou nemocné. Obû byly zatãeny a bez
ﬁádného obvinûní jsou spolu s 27 dal‰ími Ïenami zadrÏovány
v pﬁeplnûné cele vûznice Evin. Jejich rodinám bylo sdûleno,
Ïe by mohly b˘t propu‰tûny na kauci ve v˘‰i asi 300 tisíc eur
a Ïe za vinu je jim kladena „ãinnost proti bezpeãnosti státu“
a „úãast na nezákonn˘ch shromáÏdûních“. Evangeliãtí
kﬁesÈané, z nichÏ nûkteﬁí konvertovali z islámu, ãelí ãasto
úﬁednímu ‰ikanování. KonvertitÛm z islámu hrozí zatãení,
napadání ãi dokonce trest smrti. Konverze z islámu (apostáze)
je zakázána islámsk˘m právem, které pro odpadlíky od víry
Ïádá smrt, pokud se odmítnou k islámu navrátit. Íránsk˘
trestní zákoník Ïádné zvlá‰tní ustanovení pro apostázi
neobsahuje, ale po soudcích je poÏadováno, aby v pﬁípadech,
pro které zvlá‰tní ustanovení v trestním zákoníku chybí,
vyuÏívali své znalosti islámského práva. Nová verze trestního
zákoníku, kterou nyní projednává íránsk˘ parlament, navrhuje
pro odpadlíky od víry stanovit trest smrti.
Pﬁeklad dopisu do ãe‰tiny:
Va‰e excelence, VáÏen˘ pane Larijani,
Dvû ãlenky íránského kﬁesÈanského spoleãenství, Maryam
Rostampour a Marzieh Amirizadeh Esmaeilabad, byly 5.
bﬁezna 2009 zatãeny pﬁíslu‰níky bezpeãnostních sil v
Teheránu.
Naléhavû Ïádáme pﬁíslu‰né úﬁady, aby je neprodlenû a
bezpodmíneãnû propustily, pokud jsou zadrÏovány jen kvÛli
svému náboÏenskému vyznání.
Vyz˘váme úﬁady, aby jim zajistily pﬁístup k právní pomoci
a k potﬁebné lékaﬁské péãi.
S úctou.
AÈ uÏ podepsan˘ dopis ode‰lete na na‰i adresu, nebo pﬁímo
do Iránu, za ãesk˘ ACAT Vám dûkuji. Pﬁi pﬁípravû tohoto
informaãního dopisu jsem vycházela z materiálÛ Amnesty
International. Více informací najdete na www.amnesty.cz a
na dal‰ích internetov˘ch adresách. Pﬁípad Maryam a Marzieh
byl totiÏ brzy po jejich zatãení zveﬁejnûn. Zastaneme-li se
jich, pomÛÏeme v‰ak i zcela neznám˘m t˘ran˘m kﬁesÈanÛm.
S pozdravem
Monika Îárská
ACAT, Pohoﬁelec 26, 118 00 Praha 1, tel: 220 515 407,
mail: acatpraha@seznam.cz
www.acat.ecn.cz a http://benesov.evangnet.cz
***

Neviditelné obûti
komunismu 2009
obracím se na vás ve vûci dal‰í v˘zkumné fáze na‰eho
historického projektu Neviditelné obûti komunismu.
Projekt vznikl na libereckém gymnáziu F. X. ·aldy a
jeho cílem je mapování ãeskoslovenského exilu v
Kanadû.
V loÀském roce se nám podaﬁilo získat dostateãné
finance k dotoãení a dokonãení v˘ukového DVD pro
studenty základních a stﬁedních ‰kol. Podklady pro
dokument jsme sbírali v Kanadû v létû 2006. Dokument,
kter˘ vznikl, se teì snaÏíme prosadit do âeské televize
k vysílání pro cel˘ národ. Já jsem na téma politick˘ch
aspektÛ ãs. exilu v Kanadû obhájil úspû‰nû bakaláﬁskou
diplomovou práci - teì bude oti‰tûna v nûkolika
historick˘ch sbornících a získala i dal‰í ocenûní.
Na‰e aktivity jsou docela zajímavou inspirací pro ﬁadu
mlad‰ích studentÛ nejen na gymnáziu.
Dva z gymnazistÛ projevili mimoﬁádn˘ zájem o
krajanskou problematiku v Kanadû a z materiálÛ, které
jsme získali v Kanadû a v Austrálii, zaãali hledat témata
k bliÏ‰ímu prozkoumání. Kromû toho se jim podaﬁilo
sehnat nûjaké finanãní prostﬁedky na dal‰í pokraãování
projektu.
A tak jsme zaãali plánovat dal‰í moÏnou náv‰tûvu
Kanady za úãelem zkoumání vybran˘ch aspektÛ exilu
a emigace. Rádi bychom na pﬁelomu ãervna a ãervence
leto‰ního roku navázali na na‰e pÛsobení v Kanadû z
roku 2003 - 2006. Pod m˘m vedením se chtûjí Jitka
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Pecháãková (18 let) a Luká‰ Hájek (17
let) ponoﬁit do nov˘ch neprobádan˘ch
dimenzí exilu. Na‰ím hlavním fokusem
budou tyto témata:
Role církve v exilu, politická dimenze
poúnorového exilu a exilová periodika
Nov˘ Domov a Kanadské listy. Luká‰,
jeden ze studentÛ, má také pomûrnû
unikátní zámûr srovnávat Ïivotní pﬁíbûhy
sourozencÛ rozdûlen˘ch emigrací.
Detailnûj‰í informace pﬁikládáme.
Do Kanady tedy pﬁijedeme v poãtu tﬁí 21.
ãervna 2009 a do 9. ãervence bychom se
chtûli v Torontu a okolí vûnovat v˘‰e
uveden˘m tématÛm. V té souvislosti
bychom vás chtûli poÏádat o pomoc a
spolupráci ve dvou oblastech:
Chtûli bychom vás poprosit o spolupráci
na odborné ãásti projektu. Zajímají nás
jakékoliv podnûty a názory a pﬁíbûhy k
v˘‰e uveden˘m tématÛm, stejnû jako
archivní materiály. Budeme s sebou mít
diktafony, a proto bychom se s vámi nad
danou problematikou moc rádi se‰li a
v‰e probrali.
V˘stupem na‰eho zkoumání bude
sborník statí, které po návratu sepí‰eme.
Pro mû osobnû bude v˘zkum podkladem
pro diplomovou práci, studenti se chtûjí
úãastnit historick˘ch soutûÏí. Se
zakladatelem
projektu,
panem
profesorem Gollem, jsme se shodli, Ïe
se jedná o velmi talentované a
cílevûdomé mladé lidi, u kter˘ch je ‰ance
na v˘raznûj‰í úspûch. V˘sledky na‰eho
bádání se pokusíme prezentovat také v
odborn˘ch publikacích a na konferencích.
Co je je‰tû nového v projektu?
V‰echny studentky, které jste bûhem
na‰ich náv‰tûv Kanady mûli moÏnost
poznat, úspû‰nû studují na vysok˘ch
‰kolách od historie, pﬁes ekonomii a práva
po psychologii. Napﬁ. Ála âechová se
problematice exilu chce vûnovat právû v
rámci psychologie. Anna Simbartlová v
dubnu vyhrála se svou prací o Sokolu
Canada krajské kolo prestiÏní historické
soutûÏe. Já jsem po loÀském neuvûﬁitelnû
obohacujícím roce na studiích v USA
úspû‰nû získal dva bakaláﬁské tituly - v
reklamû a v politologii (oba s pochvalami
dûkana). Té se nyní vûnuji i v
magisterském studiu na Filozofické
fakultû Univerzity Karlovy.
Jakub Hodboì - Liberec
***

Krutá realita...

UÏ jste se nûkdy zadívali na druhé lidi
stejného vûku s tím divn˘m pocitem:
“Snad nevypadám tak staﬁe?” Jestli ano,
tak tenhle se vám bude urãitû líbit!
Sedûla jsem v ãekárnû svého nového
zubaﬁe a prohlíÏela si to tam. Zahlédla
jsem i diplom, kter˘ uvádûl celé jméno
svého majitele. Najednou jsem si
vzpomnûla - vysok˘, hezk˘, tmavovlas˘
kluk stejného jména se mnou chodil na
gympl, uÏ je to nûjak˘ch 40 let.
Îe by to byl tent˘Ï chlapík, na kterého
jsem tehdy mûla tajn˘ zálusk? KdyÏ jsem
ho v‰ak uvidûla, rychle jsem podobné
my‰lenky zahodila. Tento témûﬁ ple‰at˘,
pro‰edivûl˘ muÏ s vrásãit˘m obliãejem,
ten byl pﬁíli‰ star˘, neÏ aby mohl tehdy
b˘t m˘m spoluÏákem.
Nebo - Ïe by? Poté, co mi prohlédl zuby,
jsem se ho zeptala, jestli nechodil na
gymnázium Klementa Gottwalda. “Ano.
Ano, chodil jsem tam.
Byl jsem jedním z nejlep‰ích,” zap˘ﬁil
se. “A kdy jste maturoval?” zeptala jsem
se. Odpovûdûl: “V ‰edesátém ‰estém.
Proã se ptáte?” “Tak to jste byl v mé
tﬁídû!” Prohlásila jsemn ad‰enû.

E-mail
Pozornû si mû zaãal prohlíÏet. A pak se
ten hnusn˘, star˘, vrásãit˘ chlap zeptal:
“A co jste uãila?”
***
Úspû‰n˘ podnikatel prohání po krajinû
svÛj nov˘ dÏíp a najednou zahlédne
klasického bezdomovce. Ten si jen tak
sedí, pak natáhne ruku, luskne prsty a
objeví se pﬁed ním ãerstvû natoãené
pivo. Bezdomovec ho vyzunkne a zase
natáhne ruku, luskne, objeví se pivo.
Podnikatel pﬁijde k nûmu a ptá se, jak to
dûlá. No víte, jednou jsem prohrabával
popelnice, na‰el jsem takovou divnou
lampu a jak jsem ji zaãal ãistit, objevil se
dÏin, no tak si teì dávám pivko”.
Podnikatel si v duchu ﬁíká “blbá socka” a
nahlas povídá: a neprodal byste mi tu
lampu? Tady vám dám klíãe od nového
dÏípu, tady jsou klíãe od nové vily, tady je
bankovní karta, na úãtu je milion”.
Bezdomovec povídá: “No kdyÏ chcete...”
a plácnou si.
Sotva bezdomovec odjede, podnikatel
zaãne le‰tit lampu objeví se DÏin
podnikatel spustí: “Chci vrtulník, zámek,
kontrolní balík akcií firmy...” “ZADRÎ!”
ﬁíká dÏin. “I mezi námi dÏiny do‰lo ke
specializaci, nedûláme v‰ichni v‰echno;
takÏe co si dá‰ Gambrinus nebo
Radegast?”
***
Pﬁijde Paroubek domÛ z mítinku âSSD
a ﬁíká manÏelce:”No, jen se na mû
podívej! Vypadám jako prase!”
A manÏelka odpoví: “Má‰ pravdu, a
je‰tû jsi cel˘ od vajec!”
***

Milí dÛchodci âeské republiky!
V roce 1968 mi bylo 8 let. To jste mi
zkazili Ïivot poprvé na dlouh˘ch 21 let.
Ptáte se jak? Byli jste tehdy v produktivním
vûku, mûli jste sílu se vzepﬁít jako národ.
Co jste udûlali?
Hledûli jste mlãky do záhonkÛ sv˘ch
zahrádek, báli se ﬁíkat pravdu v práci i
doma. Pﬁijali jste permanentní pﬁetváﬁku
jako nástroj na pﬁeÏití. Nebyli jste dost
silní a schopní, jako ti, co ode‰li. Jako ti,
kter˘m dnes s despektem ﬁíkáte emigranti
a které neberete.
V roce 1989 mi bylo 29 let, uÏ jsem byl
v produktivním vûku já. S nad‰ením jsem
pﬁijímal v‰echny zmûny, uÏíval jsem
demokracii jako lék na pﬁedchozí
deformaci. Postavil jsem se na vlastní
nohy, tvrdû pracoval na svém, vychovával
dûti v pravdû, cestoval jsem, bavil se. Já
jsem se vyléãil, vy ne.
Dnes je mi 49 let a uÏ vím, Ïe letos na
podzim se mi chystáte zkazit Ïivot
podruhé. Cítím to. Ukázali jste to v
krajsk˘ch volbách, kde jste mne prodali
za tﬁicet Julínkov˘ch stﬁíbrn˘ch. Jestli to
zopakujete na podzim, odejdu. Jsem siln˘
a schopn˘, proto odejdu.
Vás mi není líto, jste líní, hamiÏní,
zkaÏení a zaslepení. Jste schopní pro
svoje pohodlí a závist ke schopnûj‰ím
zniãit tisíce dal‰ích ÏivotÛ.
Je mi líto m˘ch dûtí, které nejsou
pﬁipraveny na leÏ, pﬁetváﬁku a nenávist.
Ale jsou uÏ plnoleté a rozhodnou se
samy.
Ale mám pro Vás jeden vzkaz: nejhor‰í
spoleãensk˘ ﬁád v dûjinách lidstva je
komunismus. To co se na podzim chystá,
je jen mal˘ kousek od nûj.
To mûjte stále na pamûti!
Vá‰ J.·.
***
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·UMAVSKÁ ZASTAVENÍ
Nejkrat‰í mezinárodní
Ïelezniãní traÈ
Kterého v˘letníka by nepotû‰ila nûjaká ta nev‰ední
turistická zajímavost, Ïe. A coÏ takhle kuriozita
pﬁímo svûtového formátu? VÏdyÈ takovéto cíle
jsou solí turistického ruchu, tﬁe‰niãkami na dortû,
které lákají náv‰tûvníky ze ‰iroka daleka. A kde
nejsou, nebo je jich nedostatek, musíme si je
horko tûÏko vym˘‰let. Taková je marketinková
strategie turistického businessu.
Na nejkrat‰í mezinárodní Ïelezniãní traÈ natrefíte
uprostﬁed ·umavy. Marketinkov˘ tah nepﬁipomíná
ani náhodou. Nikde Ïádn˘ billboard, nikde Ïádna
reklama na hotel ãi kasino. Ba ani triãka, k‰iltovky
a ta‰ky nezdobí odkaz na tuto jedineãnou kuriozitu.
Kuriozitu, která se nezrodila v hlavách mazan˘ch
obchodníkÛ, ale ‰ílen˘ch, komunistické ideologii
propadl˘ch pohlavárÛ. Tady psala tragikomick˘
scénáﬁ nedávná historie. Tady reÏírovala totalitní
moc svÛj absurdní film o budoucím ráji na zemi.
NuÏe, nejkrat‰í mezinárodní Ïelezniãní traÈ mûﬁí
bratru neuvûﬁiteln˘ch 105 m, najdete ji v Najtálu,
chcete-li v Novém Údolí, nûmecky Neuthal, v
nivû Studené Vltavy, která v tûchto místech

lhostejnû, neteãná k lidsk˘m rozmí‰kám a sporÛm,
pﬁekraãuje pomyslnou ãáru vytyãenou bíl˘mi
hraniãními patníky a vtéká na svrchované ãeské
území.
Jde o torzo Ïelezniãní trati spojující pÛvodnû
Prachatice s bavorsk˘m Pasovem. Jde o traÈ, jenÏ
do tûchto zapadl˘ch konãin pﬁinesla na poãátku
20. století prosperitu v podobû rozmachu obchodu,
a také, tehdy jev docela nov˘, turistick˘ ruch.
Slu‰í se dodat, Ïe o vybudování tratû se nemálo
zaslouÏili Schwarzenbergové, ‰lechtiãtí páni
tohoto kraje.
První republika Po‰umavské místní dráhy
zestátnila a zavedla motoráãky. V té zlaté dobû
ãítal Najtál bezmála tﬁi sta du‰í, na ãtyﬁicet stavení,
‰kolu a dva ubytovací hostince. Pak se politicky a
národnostnû o‰klivû zamraãilo. Na konci tohoto
neãasu dobyla Nové Údolí americká armáda, a s
ním i vagón pln˘ zlata. Pak uÏ to ‰lo s Najtálem s
kopce.
Nemilosrdné vyhnání starousedlíkÛ, nepodaﬁen˘
pokus o dosídlení reemigranty z Rumunska, roku
1951 vytrÏení kolejí na hraniãním mostû, o dva
roky pozdûji srovnání osady se zemí a o dal‰í tﬁi
léta vymazání Nového Údolí dokonce z mapy.
Svût skonãil zde, pﬁedivo stalet˘ch vazeb bylo
pﬁetrháno. A to jakoby navÏdy. Pád Ïelezné opony
v devadesátém roce sice pﬁinesl Najtálu opût civilní
Ïivot, ale zdaleka neznamenal návrat do star˘ch
dobr˘ch ãasÛ. Dnes tu nalezneme koneãnou
Ïelezniãní stanici tratû z Volar pﬁes âern˘ kﬁíÏ (na
nûmecké stranû traÈ jiÏ neexistuje), kiosek
obãerstvení a Ïelezniãní muzeum ukryté v nûkolika
maringotkách. Z onûch zlat˘ch ãasÛ pﬁeÏilo jen
jedno stavení - stodola. A krajina. Její krásu tvor
zvan˘ hrdû ãlovûk moudr˘ moudr˘ zniãit uÏ,
bohudík, nedokázal.
***

O minulosti,
která dobûhla poutníka
Spoléhat na to, Ïe Ïijeme ve sjednocené Evropû se
nevyplácí. Ne snad kvÛli jazykové bariéﬁe, ani ne
proto, Ïe v‰ichni je‰tû nemáme spoleãnou mûnu a
zcela voln˘ pracovní trh. Nicménû s minulostí,
tedy onou dvacet aÏ ãtyﬁia‰edesát let starou
periodou to bezesporu souvisí. Zkrátka i

náhodného pocestného na pomezí jiÏních âech a
horních Rakous dokáÏe tahle minulost pûknû
dobûhnout.
NuÏe, octli jsme se v malebné rakouské vesniãce
pﬁímo u ãesk˘ch hranic. Z jedné strany vzornû
obdûlávaná políãka a pravidelnû sekané louky, z
druhé, za Mal‰í, lenivou to ﬁíãkou, neprostupná
zelená dÏungle, tak jak si ji tu vypûstovali
socialistiãtí pohraniãníci. Stále dva svûty, kaÏd˘
se svojí pÛvabností a romantikou. Místo pro
ohroÏené rostliny a Ïivoãichy, ráj pﬁírody. Ale
také ráj pro pû‰í a cyklistické turisty.
První problém, na kter˘ poutník narazí, je
rakouská mapa ve tvaru boty u v˘chodiska
turistick˘ch cest. Ne pro onen svÛj vtipn˘ tvar, ale
proto, Ïe její informaãní potenciál konãí
definitivnû tlustou hraniãní ãarou. Dál se jiÏ díváte
jen na terra inkognita, na zemi neznámou, kde Ïijí
jak známo lvi, hic sun leones.
Zku‰en˘ cestovatel, byÈ bez vlastní mapy, v‰ak
nezaváhá. Rodná zem je coby kamenem dohodil
a orientaãní smûrovka s pﬁíslu‰nou turistickou
znaãkou ukazuje pﬁímo k hranici. Ba co více,
nápis Kirche Maria Schnee spolu s ãasov˘m
údajem nabízí pﬁesnû to, co potﬁebujete znát.
Kostel Panny Marie SnûÏné je totiÏ v˘znamné a
jedineãné poutní místo ãeského pohraniãí mezi
·umavou a Novohradsk˘mi horami. Bude-li cesta
v terénu ﬁádnû vyznaãena, nelze zabloudit.
PrÛzraãná Mal‰e poklidnû zurãí po poutníkovû
pravici, hlasy desítek opeﬁencÛ se slévají v jeden
nebesk˘ koncert, tu a tam hrdû zapózuje stﬁíbrná
volavka, v bﬁehov˘ch skr˘‰ích ãíhá mr‰tná vydra
a z oslunûné oblohy vrhne ‰irok˘mi kﬁídly je‰tû
‰ir‰í stín ãerstv˘ africk˘ reemigrant - ãáp bíl˘.
Snad má tohle v‰echno poutníka omámit krásou
pﬁírody, snad odvést jeho pozornost, jako by
sama cesta tu a právû teì mûla b˘t tím cílem,
nikoli jen pouh˘m prostﬁedkem k cíli. O to
nepﬁíjemnûj‰í je procitnutí. Na konci lesa va‰e
‰ipka ukazuje úplnû opaãn˘m smûrem. Smûrem
kamsi na Linec, smûrem do rakouského
vnitrozemí. A co je vÛbec nejhor‰í, ona míﬁí do
dáli rovnou na bíle záﬁící kostelní vûÏ na kopci
vysoko nad údolím.
Situace je váÏná, nikoliv v‰ak zoufalá, jak by
poznamenal klasik. Nezb˘vá neÏ obrátit ãelem
vzad a vsadit v‰e na tuláckou intuici a trochu toho
cestovatelského ‰tûstíãka.
Nûkde tu pﬁece ten pﬁechod pﬁes ﬁeku do âech
musí b˘t. VÏdyÈ nové turistické trasy a obnovené
cesty utvrzující sousedské partnerství
pﬁíhraniãních obcí se vyhla‰ují kaÏdou pﬁicházející
sezónu. Ale cesta poutníka za Pannou Marii

SnûÏnou je‰tû zdaleka nekonãí. Tvoﬁí ji dlouh˘
bypass, na jehoÏ konci ho ãeká nejen nároãná
rekonvalescence, ale i v‰e objasÀující zji‰tûní.
Zní jako vymy‰len˘ pﬁíbûh, vlastnû jako pohádka.
Zdej‰í usedlíci po válce vyhnaní za hranice svému
tragickému osudu nepodlehli. Naopak, jemu
navzdory si pár kilometrÛ od ãáry, na dohled od
sv˘ch ukraden˘ch polí, luk a stavení, postavili
nov˘ kostel stejného jména. Ten slavnûj‰í na
ãeské stranû sice, a opût navzdory právu na
zahoﬁklost a nedÛvûru, renovovali, ale na turistické
smûrovky k nûmu jaksi pozapomnûli. V dobû
Ïelezné opony taková drobná názvoslovná
duplicita nehrála praÏádnou roli, ale teì? I poutník,
kter˘ nedohlédne aÏ ke zmizel˘m ‰umavsk˘m
vesniãkám a mûsteãkÛm, tak té tragikomické
minulosti neuteãe.
©-m.petr- kvûten 2009
***
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Konec fotbalové sezóny
Definitivní teãku za sezónou 2008/2009
udûlalo pﬁátelské utkání v Jablonci âeské
republiky s Maltou. Souboj do nedávna
druhého muÏstva v Ïebﬁíãku FIFA s
evropsk˘m trpaslíkem, kter˘ mûl b˘t
tréninkovou exhibicí se stal málem
mezinárodní ostudou. Nov˘ trenér Franti‰ek
Straka ve své premiéﬁe a moÏná zároveÀ
derniéﬁe sáhl pro vût‰inu hráãÛ z domácí
soutûÏe, kteﬁí se 80 minut neuvûﬁitelnû trápili
a neb˘t dobr˘ch v˘konÛ brankáﬁÛ Grygery a
Zlámala, mohli MalÈané i skórovat. O v˘sledku
utkání nakonec rozhodl deset minut pﬁed
koncem dûlovkou z levého kﬁídla nejmlad‰í
hráã na hﬁi‰ti Tomá‰ Necid.
V posledních dvou ligov˘ch kolech mohla
Slavia hrát jiÏ s klidem a po vítûzství v Teplicích
1:0, se v posledním utkání ujala proti Liberci
v prvním poloãase vedení 2:0 brankou
Grajciara po perfektnû zahraném trestném
kopu, kdy libereck˘ brankáﬁ Zlámal nestaãil
reagovat. Po druhé brance, kterou

si dobr˘m závûrem vykﬁesali nadûji zlín‰tí
fotbalisté, ale v posledním kole zkolabovali v
Jablonci a prohráli 1:6 a doprovodí Viktorku
do druhé ligy. Ve finále Poháru
âeskomoravského svazu zvítûzily Teplice nad
Slováckem 1:0.
Na závûr si zopakujme fakta. Do pﬁedkola
Ligy mistrÛ míﬁí Slavia a Sparta. Evropskou
ligu, alespoÀ v její úvodní ãásti, okusí Liberec,
Olomouc a vítûz Poháru âMFS Teplice. S
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30. kolo 30.5.2009: âeské BudûjjoviceTeplice 3:0, Slavia-Slovan Liberec 2:2, BrnoPﬁíbram 1:2, Viktoria ÎiÏkov-Viktoria PlzeÀ
0:2, Kladno-Baník Ostrava 0:1, Sigma
Olomouc-Bohemians 3:0, Jablonec-Tescoma
Zlín 6:1, Mladá Boleslav Sparta 0:3.
***

Závûreãná tabulka
1. Slavia
2. Sparta
3. Liberec
4. Olomouc
5. Jablonec
6. Boleslav
7. Teplice
8. PlzeÀ
9. Ostrava
10. Budûjovice
11. Brno
12. Pﬁíbram
13. Bohemians
14. Kladno
15. Zlín
16. ÎiÏkov

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

18
16
14
13
14
12
12
11
11
7
9
9
10
8
7
5

8
8
10
9
4
10
7
10
6
15
8
7
4
7
8
7

4
6
6
8
12
8
11
9
13
8
13
14
16
15
15
18

57:25
48:25
41:28
39:36
43:37
39:38
33:25
45:38
38:36
30:37
32:36
30:40
33:46
21:41
26:49
27:45

62
56
52
48
46
46
43
43
39
36
35
34
34
31
29
22

Slovan v závûru klop˘tal
Fotbalisté Slvie přebírají trofej

Oslavy po utkání

zaznamenal Ivana se zdálo, Ïe závûr ligy se
skonãí exibicí. JenÏe tﬁiadvacetilet˘ Chorvát
Andrej Keriã byl jiného názoru. Do poloãasu
se mu podaﬁilo sníÏit a kdyÏ jiÏ domácí
oslavovali, pokazil jim radost po druhé. Slavia,
podobnû jako vloni s Jabloncem, v posledním
kole doma remízovala s Libercem 2:2.
Druhé místo si po zásluze vybojovala v
posledním kole Sparta vítûzstvím 3:0 v Mladé
Boleslavi. Liberec skonãil tﬁetí.
JiÏ pﬁedposlední kolo a vítûzství Pﬁíbrami
nad Viktorkou 3:0 rozhodlo o osudu
ÏiÏkovsk˘ch fotbalistÛ. Z beznadûjné situace

nejvy‰‰í soutûÏí se rozlouãily ÎiÏkov a Zlín.
Po roce se vracejí Bohemians 1905 a poprvé
si ji mÛÏe zahrát âáslav, pokud ov‰em úãast
neprodá. Doma ji totiÏ hrát nemÛÏe.
Ligov˘ roãník 2009/10 zaãne 25. ãervence a
skonãí v listopadu, pokud reprezentace
postoupí na MS, pak v prosinci. Bude platit,
Ïe v‰echna muÏstva musí mít k dispozici
vyhﬁívan˘ trávník, byÈ tﬁeba jen na ãást sezóny.
Závûreãné v˘sledky:
29. kolo 23.5.2009: Sparta-Jablonec 3:2,
Bohemians-Mladá Boleslav 2:1, Baník
Ostrava-Sigma Olomouc 1:1, Viktoria PlzeÀKladno 1:0, Tescoma Zlín-Brno 2:1, PﬁíbramViktoria ÎiÏkov 3:0, Slovan Liberec-âeské
Budûjovice 2:0, Teplice-Slavia 0:1

31. kolo: MFK Ko‰ice-Spartak Trnava 2:1
(0:1), Slovan Bratislava-Tatran Pre‰ov 1:1
(0:1), Banská Bystrica-M·K Îilina 1:1 (0:1),
FK ZTS Dubnica-Artmedia 0:0 (0:0), MFK
RuÏomberok-FC Nitra 1:1 (0:1), Dunajská
Streda - FC ViOn Zl.Moravce 1:2 (0:2).
32. kolo: FC Nitra-Banská Bystrica 2:1 (1:0),
Artmedia-Dunajská Streda 3:0 (3:0), M·K
Îilina-FK ZTS Dubnica 5:2 (2:1), Slovan
Bratislava-MFK Ko‰ice 1:2 (0:1), Spartak
Trnava-MFK RuÏomberok 0:4 (0:3), Tatran
Pre‰ov-FC ViOn Zl.Moravce 2:1 (0:0).
33. kolo: Banská Bystrica-Spartak Trnava
1:2 (0:0), MFK RuÏomberok-Slovan
Bratislava 5:1 (3:1), Dunajská Streda-M·K
Îilina 0:0 (0:0), FC ViOn Zl.MoravceArtmedia 0:3 (0:2), FK ZTS Dubnica-FC
Nitra 4:1 (2:1), MFK Ko‰ice-Tatran Pre‰ov
1:1 (0:0).

Závereãná tabuºka
1. Slovan
2. Îilina
3. Trnava
4. Ko‰ice
5. RuÏomberok
6. Artmedia
7. Pre‰ov
8. Dubnica
9. D. Streda
10. Bystrica
11. Nitra
12. Zl. Moravce

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

21
18
15
14
12
12
10
10
9
9
9
5

7
8
10
10
11
11
11
7
9
8
8
8

5
7
8
9
10
10
12
16
15
16
16
20

69:25
56:26
45:38
48:42
48:34
50:38
40:50
43:49
32:59
30:39
34:53
21:63

70
62
55
52
47
47
41
37
36
35
35
23

Futbalisti idú zatiaº
africk˘m chodníãkom
Slovensko - San Maríno
7:0 (5:0)
BRATISLAVA-sme/ „Bola to povinná jazda.
Chceli sme hraÈ pre diváka a vyhraÈ vy‰‰ím
rozdielom. To sa podarilo. Na hráãov som
v‰ak nároãn˘, chcel som e‰te viac. Niektorí
musia pridaÈ,” povedal po zápase tréner
Vladimír Weiss. „S v˘sledkom sme spokojní,
vedieme tabuºku. âaká nás v‰ak ÈaÏká jeseÀ,
keì to musíme potvrdiÈ.” Priznal, Ïe pred
zápasom bol nervózny pre poãetnú maródku
v tíme, ktorú roz‰íril na poslednú chvíºu aj
Filip Holo‰ko.
Pred Severn˘mi Írmi majú Slováci
dvojbodov˘ náskok, navy‰e tí majú odohran˘
o jeden zápas viac.NajbliÏ‰ie zasiahnu do
boja 5. septembra proti âesku a podºa trénera
Weissa práve od tohto v˘sledku bude v
znaãnej miere závisieÈ, ãi fini‰ muÏstva bude
postupov˘. Matematick˘ch kombinácií je
e‰te veºa, no ak Slováci vyhrajú zo ‰tyroch
zostávajúcich zápasov tri, ostatní sa môÏu
aj roztrhaÈ - z prvého miesta s urãitosÈou
postúpi Slovensko. Góly: 3., 32. âech, 12.
Pekarík, 35. Stoch, 42. Kozák, 63. Jakubko,
68. ª. Hanzel. Rozhodca: Nzolo (Belg.), ÎK:
ª. Hanzel, Stoch - Mich. Marani, Andreini,
Mau. Marani, 6652 divákov. Slovensko:
Mucha - Pekarík, Karhan, J. ëurica (46.
Saláta), ª. Hanzel - Stoch (63. Borbély),
Ham‰ík (46. Novák), J. Kozák, âech - Vittek,
Jakubko.

Tabuºka 3. skupiny

863 Bloor St. W.

1. Slovensko
2. Severné Írsko
3. Poºsko
4. âesko
5. Slovinsko
6. San Maríno

Toronto, Ont.
(416) 533-0080
Z utkání Slavia-Liberec 2:2, Ivana střílí druhou branku domácích
Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

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

6
7
6
6
6
7

5
4
3
2
2
0

0
1
1
2
2
0

1
2
2
2
2
7

17:6
12:6
18:7
6:4
5:4
1:32

15
13
10
8
8
0

