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Putování po Slovaãi
Za devatero horami a devatero fiekami leÏí
planina zvaná MuráÀská. Pojem MuráÀ
zavání v âesku vÛní exotiky, a to pfiesto, Ïe
tu nehovofiíme o druhém konci svûta, ale o
geografickém celku na území kdysi
spoleãného státu, sousedního Slovenska.
Také pod pojmem planina si nelze
pfiedstavovat nekoneãnou prérii ãi nûco jako
uherskou pustu. Jedná se v podstatû o
vápencov˘ horsk˘ hfieben prodûravûl˘
krasov˘mi jevy jako jsou závrty, propasti a
kolmé útesy. K exotickému nádechu v‰ak
spí‰e pfiispívá odlehlost tohoto kraje,
pobytové stopy nejvût‰í evropské ‰elmy -
medvûda hnûdého, pfiípadnû vlãí zavytí, ale
i to, Ïe tu mÛÏete putovat tfiebas nûkolik dní
bez kontaktu s civilizací v podobû osady
nebo vesnice.
K hojnûji nav‰tûvovan˘m místÛm zde patfií

znám˘ MuráÀsk˘ hrad, nejv˘‰e poloÏené
opevnûné stfiedovûké sídlo tohoto druhu na
Slovensku, nyní rozsáhlá ruina vypínající se
vysoko na skalnatém ostrohu nad fiíãkou a
obcí nesoucí jméno, jak jinak neÏ, MuráÀ.
Vesnice pÛsobí dojmem chronicky ospalého
zapadákova. Ale ty tam jsou ãasy, kdy bylo
znaãnû nejisté, Ïe v prodejnû nakoupíte to
základní, peãivo a chleba, a pivo v zaplivaném
v˘ãepu se známému nápoji podobalo
vzdálenû snad jen barevn˘m odstínem. Dnes
jen na návsi funguje nûkolik hospod,
nároãnûj‰í mÛÏe zavítat do penzionu,
nakoupit potraviny není problém.
·iroké údolí fiíãky nás zavede aÏ do

okresního mûsta Revúce, ba je‰tû dál do
gemerského kraje. Lemují je pfiíkré stránû s
hfiebeny, z nichÏ kaÏd˘ je planinou. Tím je
fieãeno, Ïe vrchol toho kterého hfiebene je
jakoby ofiíznut˘. Nenajdeme tu potoky ani
prameny. Tato místa jsou na povrchovou

vodu chudá. Poznáte to s jistotou aÏ kdyÏ se
nahoru vy‰krábete. Zezdola, z údolí, vypadají
i taková Ple‰ivecká ãi Silická planina pouze
jako v˘razné kopcovité útvary. Jejich
nadmofiská v˘‰ka, ale jiÏ zdaleka nemÛÏe
konkurovat zmínûné Muráni dosahující bûÏnû
pfies 1100 m n. m. V‰ak jiÏ se také nacházíme
v jihov˘chodní ãásti Slovenského rudohofií,
nejrozsáhlej‰ího to horského celku
táhnoucího se ve smûru západ-v˘chod v
délce bratru sto padesáti kilometrÛ. Tato
jeho ãást tvofií takzvan˘ Slovensk˘ kras.

Území, kde mají  podzemních bludi‰È a
jeskyÀ na rozdávání. Ale známá a
prozkoumaná je z nich pouze ãást. A z té je
opût jen men‰í ãást pfiístupná vefiejnosti.
Mezi  nejznámûj‰í jeskynû patfií Ochtinská
aragonitová. Je zdobená bûlostnû záfiiv˘mi,
jakoby právû rozpukl˘mi „kvûty“ a dal‰ími,  z
jehlic, brãek a v˘honkÛ utkan˘mi ornamenty.
V‰e pochopitelnû z aragonitu,
modifikovaného uhliãitanu vápenatého.
Opomenout rozhodnû nelze slavnou

Domicu, barvami ne‰etfiící jeskyni s tajemnou

fiíãkou protékající do sousedního maìarského
podzemí.
Pro romantiãtûji zaloÏené turisty se nabízí

jeskynû Krásnohorská, kterou náv‰tûvník
prozkoumá ovû‰en nefal‰ovanou
speleologickou v˘strojí.
K poznání, Ïe se blíÏíte k hranici s Maìarskou

republikou nemusíte nahlíÏet ani do mapy.
Staãí sledovat stále ãastûj‰í dvojjazyãné
nápisy a konverzaci kolemjdoucích. AÏ na
v˘jimky se v‰ak ãlovûk spolehlivû domluví
slovensky. Pfiib˘vá také romské populace. A
tak charakter a úroveÀ jednotliv˘ch obcí jsou
velmi rozdílné. V zorientování nepomÛÏe ani
slavná historie té které z nich. Tak kupfiíkladu
poãetná vesnice se tfiemi klá‰tery, dvûma
kostely a zfiíceninou hradu nemá, prosím
pûknû, krãmu s televizí. A co si pak má
na‰inec narychlo poãnout, nechce-li pfiijít o
finále mistrovství svûta ve fotbale? Nakonec
je vdûãn˘ za maìarsky komentovan˘ pfienos
v hospÛdce daleko men‰í vesniãky sousední
s pouhou jednou kostelní vûÏiãkou.
Atmosféra je v‰ak pohodová, aÏ na to, Ïe
v‰ichni fandí, z jak˘chsi neznám˘ch dÛvodÛ,
tûm druh˘m, tedy ·panûlÛm. Ale to uÏ by
chtûl ãlovûk asi opravdu moc.
Celkovû náv‰tûvníka tohoto kraje pfiíjemnû

pfiekvapí vstfiícnost a ochota, se kterou se
âech na Slovensku setkává. Pfiíjemné je i
zji‰tûní, Ïe pfii tom na rodné fieãi domorodce
nezáleÏí. Ale stejnû, pfiiznám se, sly‰et
zpûvnou sloven‰tinu je pfieci jen nûco jako
zaposlouchat se do dávné melodie, kterou
nosíte stále v sobû. Melodie, která vám
pfiirostla k srdci. A obãas se neubráníte tomu
si ji i zanotovat.

-miroslav petr- ©
ãervenec 2010

***

Sesterská restaurace se nachází 2 km od uherských hranic v obci

Dlhá Ves Foto: Miroslav Petr

To nemûli panu ministrovi dûlat…
Prost˘ lid se dovûdûl, Ïe si Ïije nad pomûry a Ïe si musí
utáhnout opasek. Tak dlouho se to vtloukalo lidu do hlavy aÏ
tomu lid uvûfiil a zvolil si vládu rozpoãtové zodpovûdnosti.
Ta potvrdila, Ïe si lid uÏ nebude moci dovolovat tolik
skotaãení jako doposud, ale Ïe se u‰etfií aÏ nûkdy v roce 2016.
To uÏ moÏná bude u moci nová vláda. TakÏe opût holub na
stfie‰e…
Podobné klíny se stfiídav˘mi úspûchy vtloukají do hlavy

sv˘m oveãkám politici z rÛzn˘ch zemí, z rÛzn˘ch politick˘ch
stran a na rozliãné úrovni. Jedním takov˘m pazourkem,
kter˘ opracovával na‰e mozkové závity byla propagace HST
neboli Harmonized Sales Tax. Tato harmonizovaná daÀ
pfiesnû splnila svÛj úãel. Tentokrát politici skuteãnû
nezklamali. Je to nûco jako stroj na kopání do zadní ãásti tûla,
jak se vyprávûlo je‰tû v ‰edesát˘ch letech. Toto zafiízení totiÏ
dûlalo v‰echno: bylo velice nákladné, mûlo relativnû nízkou
spotfiebu, malé rozmûry - jenom nekopalo tam, kam mûlo.
Harmonizovaná obchodní daÀ by se tedy mûla spí‰e jmenovat

Neharmonizovanou. Tak jako kdosi prohlásil, Ïe ãínská
Kulturní revoluce by se mûla jmenovat Nekulturní.
KdyÏ totiÏ GST zaãala b˘t koneãnû únosná a místo

nepfiehledn˘ch sedmi procent se stala pûtiprocentní, tak nám
mocní v Ontariu zavedou pro zmûnu dal‰í prvoãíslo - ‰Èastnou
tfiináctku. Pr˘ aby se nám lépe poãítalo.
Aby se lid moc neboufiil, tak se to udûlalo na kanadsk˘ státní

svátek. Nikdo tedy nevûdûl, jak to funguje, obchody byly
zavfiené a kasy se pfiedûlávaly. Zmaten jsem byl i já a tak jsem
zavolal na ãíslo, kde dávají informace o této reformû a
dovûdûl se, Ïe to není zdaleka tak jednoduché. Z pfiedplatného
se bude nadále platit pûtiprocentní daÀ, ale inzerenti budou
platit 13 procent. JelikoÏ ke zmûnû do‰lo v polovinû roku, tak
vlastnû se úãetnictví musí rozdûlit na ãtyfii ãásti. To, co se
platilo jako GST za inzerci a pfiedplatné v první polovinû
roku 2010 a co se platilo jako HST v druhé polovinû: pût
procent za pfiedplatné a 13 procent za inzerci. Z telefonátu
jsem rychle usoudil, jak se nám opût Ïivot zjednodu‰il. CoÏ
mi potvrdil veãer v restauraci, kdy na úãtu místo GST a PST
bylo tfiikrát HST. A proto na‰í vládû dík!
O pár dnÛ pozdûji pfii‰la federální vláda s dal‰í perlou.

Nejprve federální ministr spravedlnosti Rob Nicholson
vyjasnil plán, za kter˘ by se ani Jára Cimrman nemusel
stydût. V Kanadû je pr˘ málo kriminálÛ a proto je potfieba

proti zloãinnosti bojovat rozhodnûj‰ími prostfiedky. Na dotaz
CBC, jestli nestaãí to, Ïe kriminalita klesla za posledních
deset let o 17 procent, odpovûdûl ‰alamounsky, Ïe je stále
vysoká.
O pár dnÛ pozdûji záfiil podobn˘m zpÛsobem státní pokladník

Stockwell Day. Pfiipravil si pohádku, jak vláda bude ‰etfiit.
Tu v‰ak na tiskové konferenci nestaãil dokonãit. Novináfi‰tí
ãmuchálkové, nezbedové a diletanti se ho hned zeptali, jestli
do svého ‰etfiení zapoãítal ty dvû miliardy dolarÛ za reformu
vûzeÀského systému. Stockwell Day se chvíli kroutil a pak
zaãal vysvûtlovat, jak je tato reforma nutná. Na dotaz, proã
investovat neuvûfiitelné peníze do nûãeho, co funguje, pfii‰el
s je‰tû lep‰í teorií neÏ Nicholson. Podle nûj pr˘ ta viditelná
kriminalita klesá, ale neviditelná stoupá. Od neviditelné
kriminality je uÏ jen kousek k nûãemu, ãemu se fiíká viditelná
paranoia.
To pfiece jen nemûli tomu hodnému ãlovûku dûlat, vÏdyÈ16.

srpna 2010 oslaví ‰edesátku a takhle mohou jeho skvûlé
humanistické plány pokazit.

Ale‰ Bfiezina
***
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Knihovna na Masaryktownu
Stfieda: 16:00-21:00, sobota: 10:00-13:00.

Tel.: 416-439-0792

Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 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

Canada

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.

Kalendáfi

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church);
BohosluÏby v kostele na 200 Annette St. se
jiÏ nekonají. Program budoucích bohosluÏeb
bude oznámen. 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 anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

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.: 416/532-
5272, 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: 10:45.
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836.  BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.

Kat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jifií Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,
192 Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
11. záfií 2010 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 11. záfií 2010 v 17:00
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
12. záfií 2010 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby
- podrobnosti sdûlí Jan Mí‰ek, tel. 905-
563-8547

Satellite 1-416
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7.8. (so) 10:00
Letní sokolské hry

Masaryktown -Toronto
496 Gladstone Ave.

***
21.8. (so) 17:00

“To tu e‰te nebolo”
J.K. Production

 Re‰taurácia Cherry Hill - Mississauga
680 Silver Creek BLVD

***
11.9.(so) 17:00

Zahájení sezóny s veãefií Sokola Toronto
Osada sv. Václava - 496 Gladstone Ave.

***
11.9. (so) 14:00

Tradiãní piknik âSSK v Londonu
Weldon Park

***
12.9. (ne) 17:00

Nokturna v mûstû
Profesor Ian Scott

Mozart v Praze
Osada sv. Václava - 496 Gladstone Ave.

***
10.10. (ne) 17:00

Vít MuÏík -housle
Nokturna v mûstû -Kostel sv. Václava

***
28.10. (ãt) 19:30

Toronto Sinfonietta
Jan ¤ezníãek - viola

Eduard Spáãil - klavír
Oslavy vzniku âeskoslovenska

Walter Hall-Edward Johnson Bldg.
University of Toronto

80 Queen’s Park
***

14.11. (ne) 12:00
Tradiãní vánoãní bazar

Sokol Toronto -Hala kostela sv. Václava
***

27.11.(so)
Mikulá‰ská

Sokol Toronto
Hala kostela sv. Václava

We acknowledge the financial support of the Government of

Canada through Canada Periodical Fund (CPF) for our

publishing activities.

Rozvrh cviãení
Sokola Toronto pro
sezónu 2010/2011

Dûti (vûk 5-15 let)
Sobota: 15:45-18:00

Cviãení v tûlocviãnû, venku: atletika
v létû, lyÏování v zimû.

Sobota: 16:00-17:00
Cviãení rodiãÛ s dûtmi.
Oba programy jsou v

Steels West Gymnastic Club
601 Magnetic Drive, Unit 21

York (Dufferin Street & Steels
Avenue West)

***
Îeny (od 16 let)

Stfieda: 20:00-22:00
Gymnastika, aerobics, cviãení

***
MuÏi (od 16 let)

Stfieda: 20:00-22:00
Posilování na strojích, cviãení,

sálové sporty
***

Volejbal (od 16 let)
Pondûlí: 19:30-22:00

K dispozici jsou dvû tûlocviãny v
George Harvey Institute

1700 Keele Street
(Keele Street & Eglinton Avenue

West)
***

Sezóna zaãíná pro dûti 18. záfií, pro
dospûlé 20. záfií 2010.

âeská centrála cestovního ruchu
zaji‰Èuje propagaci a

marketing âeské republiky jako atraktivní turistické destinace

 na kanadském trhu.
Pro více informací kontaktujte CzechTourism Kanada:

2 Bloor Street West Suite 1500
Toronto, Ontario M4W 3E2

Tel.: 416/363-9928
Fax: 416/972-6991

E-mail: info-ca@czechtourism.com   www.CzechTourism.com
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

6. 8. 2010 v 14:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

26. 8. 2010

Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
of the Czech Republic

Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.

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.

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1

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

Fax: (613) 748-0699

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982

luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul

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

Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

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

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

J.K. Productions (Ján Kosiba)
 v spolupráci s re‰tauráciou Cherry Hill Vás poz˘vajú na akciu

 “To tu e‰te nebolo”
  Miesto akcie: Re‰taurácia Cherry Hill. 680 Silver Creek BLVD

 Mississauga (kriÏovatka ulíc Dundas a Cawthra)
   Termín akcie: 21.Augusta 2010

 Zaãiatok akcie: 17.00 hod
   Úãinkujú:  Zolo Lebo, BraÀo Vacval, Marka Rajna,

Jozef Chlebniãan
      A diskotéku bude uvádzaÈ  Igor Batuk

 Poz˘vame vás na slovenskú kuchyÀu; bryndzové halu‰ky,
 vypráÏan˘ syr, peãené mäso a kapusta a rezne.

VOLBY DO SENÁTU
PARLAMENTU

âESKÉ REPUBLIKY
V ROCE 2010

Prezident republiky vyhlásil dne 18. ãervna
2010 volby do tfietiny Senátu Parlamentu
âeské republiky a stanovil dny jejich konání
na pátek a sobotu 15. a 16. fiíjna 2010. Pfiípadné
druhé kolo voleb se uskuteãní v pfiípadû, kdy
Ïádn˘ z kandidátÛ nezíská ve svém volebním
obvodu nadpoloviãní vût‰inu platn˘ch hlasÛ.
Druhé kolo voleb pak probûhne v pátek a
sobotu 22. a 23. fiíjna 2010.
Volební zákon nepfiipou‰tí pfii volbách do
Senátu hlasování v zahraniãí. Voliã, kter˘
má bydli‰tû mimo území âeské republiky,
mÛÏe pfii volbách do Senátu hlasovat pouze
na území âeské republiky.
Voliã, kter˘ dosud není zapsán ve zvlá‰tním
seznamu voliãÛ, vedeného u zastupitelského
úfiadu âR v zahraniãí, mÛÏe poÏádat o zápis,
nejpozdûji v‰ak 30 dnÛ pfiede dnem voleb, tj.
15. záfií 2010.
V pfiípadû, Ïe voliã jiÏ je zapsán ve zvlá‰tním
seznamu voliãÛ, vedeného zastupitelsk˘m
úfiadem v zahraniãí, mÛÏe poÏádat tento úfiad
o vydání voliãského prÛkazu, a to písemn˘m
podáním opatfien˘m ovûfien˘m podpisem
voliãe, doruãen˘m nejpozdûji 8. fiíjna 2010,
nebo osobnû do 13. fiíjna 2010.
Voliãsk˘ prÛkaz vydan˘ zastupitelsk˘m
úfiadem v zahraniãí umoÏní voliãi hlasovat v
kterémkoli volebním okrsku volebních
obvodÛ, v nichÏ jsou volby vyhlá‰eny.
SoubûÏnû s volbami do Senátu Parlamentu
âR se uskuteãní také volby do zastupitelstev
obcí, zastupitelstev mûstsk˘ch obvodÛ,
mûstsk˘ch ãástí ve statutárních mûstech a do
zastupitelstva hlavního mûsta Prahy a
zastupitelstev jeho mûstsk˘ch ãástí. Do
zmínûn˘ch zastupitelstev mohou hlasovat
v˘hradnû voliãi, ktefií jsou zapsáni ve stálém
seznamu voliãÛ. Voliãi zapsaní ve zvlá‰tním
seznamu voliãÛ, vedeného zastupitelsk˘m
úfiadem âR v zahraniãí  v tûchto volbách
hlasovat nemohou, a to ani na voliãsk˘ prÛkaz.
Informace o nadcházejících volbách do
Senátu i zastupitelstev jsou umístûny na
následujících webov˘ch stránkách:
Senát Parlamentu âR www.senat.cz
Ministerstvo vnitra www.mvcr.cz
âesk˘ statistick˘ úfiad www.czso.cz
V pfiípadû dal‰ích dotazÛ, t˘kajících se voleb
do Senátu Parlamentu âR,  prosím kontaktujte
konzulární oddûlení velvyslanectví âR v
Ottawû.

pk-emb/mzv
***

Na‰e internetové
stránky

Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.

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

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.13.satellite1-416.com

www.13.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com

www.kalendar.zpravy.ca
***
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Toronto, Ont.

www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.

Translations

Obituary

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

Financial

1 CDN $ 18,32 Kã
1 EURO 24,78 Kã
1 US $ 18,74 Kã
âNB - 4. 8. 2010

Kursovní lístek
100 Kã 5,45 CDN $
1 CDN $ 18,33 Kã
1 EUR 1,35 CDN $
1 CND $ 0,74 EURO
1 US $ 1,02 CDN $
1 CND $ 0,98 US $

Universal Currency Converter - 4. 8. 2010

Tomá‰ Ma‰ek (medailonek)
Vím, Ïe zasvûcené a jaksi oficiální
rozlouãení s Tomá‰em Ma‰kem, kter˘
zemfiel v pátek, 23. ãervence 2010 (narodil
se v Praze 9. kvûtna 1941), pí‰e Pavel
Král.

Tento medailonek je jen hrstí slov,
hozen˘ch do vûtru za vzdalujícím se
Tomá‰ov˘m stínem, moÏná pfiipomínkou,
jak propletené jsou na‰e osudy, moÏná
skromn˘m pfiitakáním oné nesmrtelné
Hamletovû poznámce adresované
Horatiovi, Ïe jsme udûlaní ze stejné látky
jako sny, moÏná jen doznívajícím echem
Horovy otázky: Byla jsi? Byl jsem?
Nijak zvlá‰È jsem se s Tomá‰em neznal,

i kdyÏ jsem s ním hrál v fiadû inscenací
Nového divadla (sám hrál v nûjak˘ch 75
rolích - v ãe‰tinû a v angliãtinû). Jednou
dokonce ve hfie, kterou i reÏíroval (tûch
her reÏíroval jistû nejménû dvacet). Mne
obsadil v roli knûze a sám, pokud se
správnû pamatuji, hrál umírajícího
(pravdûpodobnû hfií‰níka). Dobfie se s
ním pracovalo, protoÏe divadlo mûl
opravdu rád a patfiil k tûm (nevím, jak
fiídk˘m) hercÛm, ktefií neÏárlí. Mne snad
nejvíc pfiitahoval jeho jak˘si bufiiãsk˘,
byronsk˘ vztah k Ïivotu, jeho ochotné
pfiijmutí následkÛ svého jednání.
Tomá‰ se s Ïivotem nehandrkoval o pár

extra dní, které s námi je‰tû mohl b˘t,
kdyby... Jeho Ïivotní cesta a cesta jeho
partnerky, ZdeÀky Novotné, se jednou
skoro zkfiíÏily s mojí, v dobû, kdy se mezi
nimi rodil - nûkdy bolestnû - osudov˘
vztah. V té dobû jsem se totiÏ do ZdeÀky
zamiloval i já. Na ‰tûstí pro mne (Tomá‰
byl daleko vût‰í a silnûj‰í neÏ já, a v
jakémkoliv rytífiském klání by mne rychle
vyhodil Ïe sedla) moje zamilování nebylo
z tohoto svûta, bylo to v podstatû
trubadúrské vz˘vání (“kdyÏ jsem tû uvidûl
pfiicházet ze slunce/ odûnou do krásy,
odûnou do jasu / málem jsem poklekl do
prachu ulice/ a políbil tvÛj stín). Byl to
vztah utkan˘ z vláken jemnûj‰ích neÏ babí
léto, vztah vysnûn˘ z oparu májov˘ch ran,
z ozvûny padajících hvûzd, do kterého
vdechly svou vÛni ‰efiíky a orchideje, vztah
neskuteãnû nehmotn˘ (pochybuji, Ïe jsme

si nûkdy podali ruku). Nikdy jsem o tûch
ver‰ích s Tomá‰em nemluvil. Vlastnû
nebyl dÛvod. Byl sám sluÏebníkem slova
a vûdûl, Ïe moje ver‰e byly projevem
obdivu, kter˘ neÏádal a neãekal odpovûì.
Ale jistû zná Horovu odpovûì na vlastní
otázku a Ïe Horova odpovûì má stejnou
platnost i o jeho vztahu k Zdence: „Nyní
jsem a jsme dvû vûtve ohni vzaté a v
proudu vûcná jedenkráte jedin˘m budem
v˘‰lehem..“ I tûchto pár ver‰Û mu po vûtru
posílám, abych mu pfiipomenul, Ïe o Ïenû,
která ho milovala, jiní psali obdivné básnû,
a které já vdûãím za inspiraci vidût
“rozkvetlé stránû uprostfied kanadské
zimy”.
Ale to nejhezãí svûdectví o Tomá‰ovi

napsala jeho dcera Martina Ma‰ek, kterou
jsem poÏádal o její vzpomínku
(nepochybuji, Ïe stejnû laskavé vzpomínky
má i jeho druhá dcera, Mariana. Martina
mi napsala a cituji ji v originále, abych nic
nesmazal z ryzosti jejího projevu:
I just wish to convey the deep sadness

my father’s family feels at his sudden
passing. His family, daughters and
especially grandchildren, Elijah, Isaiah,
Eartha, Ale‰, love him and will miss him
terribly. He lives on in our hearts and in all
the absurd and hilarious stories that make
us remember where he came from. I am
sorry but it is too soon to be able to speak
about him in an anecdotal manner... I
miss you dad.
Chci jen sdûlit hlubokou ztrátu a smutek,

které rodina mého otce cítí nad jeho náhl˘m
odchodem. Jeho rodina, dcery a hlavnû
vnouãata, Elijah, Isaiah, Eartha, Ale‰, ho
milují a budou ho stra‰nû postrádat. Îije v
na‰ich srdcích a ve v‰ech tûch absurdních
a blázniv˘ch pfiíbûzích, které nám
pfiipomínají, odkud pfii‰el. Je mi líto, ale je
je‰tû pfiíli‰ brzy, abych o  nûm mohla
mluvit anekdoticky... Tatínku, chybí‰ mi.

 Josef âermák
***

Tomá‰ Ma‰ek
(1941-2010)

role Porthose obsadil Tomá‰e. Moje první
reÏie v Novém divadle byl Shakespeare,
“Veselé paniãky Winsdorské, kde Tomá‰
bravurnû vytvofiil roli rytífie Falstafa. A on
byl rytífi Falstaf i v civilu. Byli jsme spolu na
jevi‰ti v tûch krásn˘ch plodn˘ch letech snad
v kaÏdé inscenaci. A buì já reÏíroval jeho
nebo on mû a nebo nás oba Adolf Toman.
Nechci vyjmenovávat v‰echny jeho role a
reÏie. Jsem pfiesvûdãen, Ïe se vryly do pamûti
na‰ich divákÛ, ktefií mûli moÏnost vidût jeho
tvÛrãí práci na jevi‰ti Nového divadla. Miloval
âechova a se Zdenkou Novotnou vytvofiili
nejednu krásnou dvojici právû v âechovov˘ch
hrách.
V posledních t˘dnech jeho Ïivota jsem mûl

ãasto moÏnost s ním mluvit o Ïivotû. Tomá‰
nelitoval niãeho. Odcházel se ‰iroce
rozkroãen˘ma nohama a nesmutnili jsme. Je
pfiece krásné, kdyÏ se ãlovûk na konci své
cesty mÛÏe ohlédnout a vidût, Ïe za ním stojí
kus veliké práce. Ona totiÏ je to velice tûÏká
a zásluÏná práce pfiiná‰et na jevi‰tû radost i
pouãení pro ty tisícovky divákÛ, ktefií se
nashromáÏdili za tûch více neÏ 35 let jeho
práce. A já jen doufám Ïe na‰i diváci mu
tento jeho pfiínos do jejich Ïivota
nezapomenou a pfii zprávû o jeho odchodu
chvilku postojí a smeknou pomysln˘ klobouk.
Tomá‰i, nelouãím se s tebou a nefiíkám

sbohem. Pouze nashledanou.
Pavel Král

***

Pronajmu zafiízen˘ bachelor v
basementu, kter˘ má vlastní vchod,

koupelnu, kuchyÀsk˘ kout,
spoleãnou prádelnu a parking

a to za 550 dolarÛ.
Etobicoke:

Eglington & Martin Grove.

Tel.: 416/249-1085
2010-13

Tomáš Mašek ve hře Nového divadla z roku 2007 Famílie aneb

Dědictví otců zachovej nám Pane!

Nikdo z Ïiv˘ch se nenarodil,
aby ‰Èastnû, bez útrap
doÏil svÛj Ïivot-kaÏd˘

nese svou strast.
Euripides

Jako snad kaÏd˘ kluk jsem miloval Tfii
mu‰ket˘ry, a kdyÏ v jednom z posledních dílÛ

vylíãil A. Dumas smrt Porthose, tak jsem
bulil. No, dospûl jsem, a hned tak nûco mi
slzy do oãí nevÏene. AÏ teì. V pátek 23
ãervence 2010. Ode‰el Tomá‰ Ma‰ek -
bohat˘r Ïivota. Byl k nepfiehlédnutí jak na
jevi‰ti, tak i v Ïivotû. Kdybych nûkdy
inscenoval Tfii mu‰ket˘ry, tak urãitû bych do

Tomáš Mašek v Staré dobré

kapele z roku 2001
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V USA po 20 letech pfiestaly
vycházet krajanské

Americké listy
New York - ãtk-Ve Spojen˘ch státech po
více neÏ 20 letech pfiestal vycházet
ãasopis Americké listy, kter˘ pfiiná‰el
zprávy z domova ãesk˘m i slovensk˘m
krajanÛm. Za jejich koncem byly rodinné
dÛvody, touha odejít na vrcholu, dûlat
nûco jiného, ale i finance. ¤ekl to Petr
Bísek, kter˘ list vydával se svou
manÏelkou a kter˘ za svou ãinnost v
âesku získal nûkolik vyznamenání.

“Star‰í generaci, která v podstatû umírá,
nenahradila nová generace. Stafií prostû
odcházejí rychleji, neÏ se nám oz˘vají
noví pfiedplatitelé,” uvedl vydavatel.
Dodal, Ïe pfii pfiípravû ãtrnáctideníku ve
dvou lidech jiÏ nezb˘vala energie na
marketing, jinak by zfiejmû Americké listy
mûly více neÏ zhruba 2000 ãtenáfiÛ.

âasopis si na sebe bûhem své
existence dokázal vydûlat z prostfiedkÛ
od pfiedplatitelÛ a z reklamy. Bísek fiekl,
Ïe nikdy nepobíral Ïádnou dotaci, aby
zÛstal nezávisl˘, i kdyÏ v minulosti nûjaké
nabídky tohoto druhu mûl. KvÛli úbytku
pfiedplatitelÛ Americk˘ch listÛ v
posledních letech by ale uÏ vydavatel
musel sáhnout do vlastních úspor na
dÛchod.

âtenáfii jsou z konce Americk˘ch listÛ
podle Bíska zklamaní. “AÏ nás to
pfiekvapilo, aÏ nám to tro‰ku hryÏe
svûdomí,” podotkl vydavatel. Nebojí se

ale toho, Ïe by po nûm nûkdo nepfievzal
‰tafetu. Krajansk˘ tisk v USA vychází jiÏ
více neÏ 150 let. On sám kdysi navázal
na ãinnost vydavatele Americk˘ch listÛ
Franka ·vehly, kter˘ ãasopis pfiestal
vydávat v roce 1989. Vdova po ·vehlovi
pak v roce 1996 pfienechala Bískovi název
ãasopisu. Bísek svÛj ãasopis pÛvodnû v
roce 1990 zaãal vydávat jako
âeskoslovensk˘ t˘deník.

Vydavatel ode‰el z âeskoslovenska
pfies ·védsko do USA se svou manÏelkou
Vûrou v roce 1965, kdyÏ mu bylo 24 let.
Ve Spojen˘ch státech pak pracoval jako
typograf, postupnû si pofiídil vlastní firmu.
V˘raznû se také podílí na krajansk˘ch
aktivitách, jeho velk˘m koníãkem je
veslování. Za svou ãinnost dostal nûkolik
ocenûní, mimo jiné medaili Za zásluhy od
prezidenta Václava Havla.

***
Ve ãlánku není uvedeno, Ïe Americké

listy by neexistovaly kdyby nebylo Vûry
Bískové a její neúnavné práce. A Ïe jejich
kvalitu zaji‰Èovali na‰i skvûlí
spolupracovníci, Ale‰ Fuchs
(âeskoslovensk˘ t˘deník, pfiedchÛdce
Americk˘ch

listÛ) a pfiedev‰ím Jifiina Rybáãková,
Zita Sujová, Má‰a Kusá, Jaroslav Nov˘ a
Mojmír Povoln˘. A Ïe je urãitá nadûje, Ïe
by se Americké listy objevily na internetu.
Je to jen nadûje, ale ta umírá poslední,
Ïe? V‰echny lidi dobré vÛle zdraví

Petr Bísek
momentálnû na vejminku

***
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Pohfieb Paumera mûní
pohled na odboj

PODùBRADY-mfd/l.navara-Vláda kvÛli
obfiadu pfieru‰ila své jednání. A pak do
programového prohlá‰ení pfiidala bod o
uznání odboje proti komunismu
Slavnostní salva. Americké dÏípy. Vlajky.
Stovky lidí z celé zemû. A nejvy‰‰í
pfiedstavitelé: pfiedseda Senátu,
pfiedsedkynû Snûmovny, pfiedsedkynû

Nejvy‰‰ího soudu, premiér, ministfii. Jen
prezident chybí.
Tak vypadá poslední rozlouãení s

hrdinou protikomunistického odboje
Milanem Paumerem v Podûbradech.
„Máme právo bojovat se zotroãením
v‰emi prostfiedky,“ prohla‰uje premiér
Petr Neãas.
V pfieplnûném sále je ticho. Ti, ktefií se

nedostali dovnitfi, poslouchají zvukov˘
pfienos venku. V té chvíli ale je‰tû málokdo
tu‰í, Ïe velkolep˘ pohfieb nejspí‰ právû

mûní pohled na cel˘ tfietí odboj a urychlí
i pfiijetí pfiíslu‰ného zákona.
„Já to vnímám jako jednoznaãné

pfiihlá‰ení se k tfietímu odboji. Nedovedu
si pfiedstavit, Ïe by se mohlo stát nûco
v˘mluvnûj‰ího, neÏ kdyÏ kvÛli tomuto
pohfibu vláda pfieru‰í zasedání,“ fiekl
historik Eduard Stehlík. Krátce po pohfibu
vláda pfiidává pfiekvapivé rozhodnutí.
DoplÀuje své programové prohlá‰ení o
bod, ve kterém fiíká, Ïe bude usilovat o
uznání tfietího odboje tak, aby byl
rovnocenn˘ s odbojem proti nacismu.
„Cesta k zákonu o tfietím odboji by po

dne‰ku mûla b˘t otevfiena,“ prohlásil
místopfiedseda Senátu Jifií Li‰ka, kter˘
jej uÏ dlouho prosazuje. O zákonu, kter˘
odbojáfiÛm umoÏÀuje získat legitimaci,
odznak a statut podobn˘ statutu
váleãného veterána, uÏ se diskutuje léta.
Tentokrát je opravdová ‰ance, Ïe bude
pfiijat.
Milan Paumer, kter˘ zemfiel 22. ãervence

ve vûku 79 let, patfiil do odbojové skupiny
bratfií Ma‰ínÛ. V roce 1953 se s obûma
bratry Ma‰ínov˘mi prostfiílel do západního
Berlína, odboj a útûk se v‰ak neobe‰el
beze ztrát na Ïivotech. Oba bratfii Ïijí v
USA, do vlasti v‰ak nejezdí, podle jejich
názoru se âesko zatím nevypofiádalo s
dûdictvím komunismu.

***
5.8.2010

Kubi‰ová se musí omluvit
Vondráãkové, rozhodl soud

Praha-Ludûk Fiala, Novinky-Mûstsk˘
soud v Praze ve ãtvrtek rozhodl, Ïe se
zpûvaãka Marta Kubi‰ová musí ve
vysílání âRo RadioÏurnálu omluvit své
znepfiátelené kolegyni Helenû
Vondráãkové za vûtu, Ïe spolu vedou
spor o dva milióny korun kvÛli v˘rokÛm
na chodbû soudu. Novinky o tom
informovala mluvãí soudu Martina
Lhotáková.
Kubi‰ová pfied ãasem v rozhovoru pro

RadioÏurnál uvedla, Ïe na ni
Vondráãková a její manÏel Martin Michal
podali Ïalobu o dva milióny korun.
ManÏelé se proti tomuto tvrzení ohradili a
podali Ïalobu na ochranu osobnosti.
Soud konstatoval, Ïe tvrzení Kubi‰ové

nebylo pravdivé a vyhovûl Ïalobû
Vondráãkové a Michala s tím, Ïe v˘rok
zasáhl do jejich osobnostních práv. “S
ohledem na kontext jejich sporn˘ch
vztahÛ je vystavil dal‰í kritice kvÛli nové
Ïalobû, aãkoliv to nebyla pravda,” sdûlila
Novinkám Lhotáková.
Omluva má zaznít ve vysílání

RadioÏurnálu mezi 10. a 17. hodinou,
není jasné, jakou formou. Nemá v‰ak jít o
placenou reklamu.
Vloni v listopadu soud stál naopak na

stranû Kubi‰ové, kdyÏ zamítl Michalovu
Ïalobu, v níÏ manÏel a manaÏer
Vondráãkové poÏadoval náhradu 1,3
miliónu korun za neuskuteãnûné turné
skupiny Golden Kids, na kterém Kubi‰ová
zru‰ila úãast.

***

Amokem posedl˘ stafiík
vyhroÏoval Ïenû zabitím

na ulici
Otice-plk, právo-Zlost a vztek cloumaly v
úter˘ veãer dvaasedmdesátilet˘m
dÛchodcem z Otic na Opavsku. Pfiímo na
ulici vyhroÏoval o ‰est let mlad‰í Ïenû
zabitím. Policisté ho uÏ obvinili z trestného
ãinu nebezpeãné vyhroÏování.

Do Ïeny z Otic se stafiík pustil pfiibliÏnû
v 19.30 poblíÏ kfiiÏovatky ulic Olomoucká

a PurkyÀova v Opavû. „VyhroÏoval jí
usmrcením, tûÏkou újmou na zdraví,
kterou jí zpÛsobí tak, Ïe ji shodí z kola pod
jedoucí auto, Ïe pfiijde za ní domÛ a
zabije ji,“ popsal opavsk˘ policejní mluvãí
René âernohorsk˘.

DÛchodkynû chtûla zavolat policii. „KdyÏ
vzala do ruky svÛj mobilní telefon, udefiil
ji dvaasedmdesátilet˘ agresor po ruce i
telefonu. Îena dostala strach, bála se o
svÛj Ïivot a zdraví,“ dodal mluvãí s tím, Ïe
ke zranûní ani ‰kodû na majetku pfii
muÏovû útoku nedo‰lo.

„Trestní stíhání muÏe je vedeno na jeho
svobodû a pfiípad je nadále v ‰etfiení,“
informoval âernohorsk˘.

***

Kajínek, koneãnû ãeská krimi.
která není k smíchu

Praha-mfd/m.spaãilová-Není to snadné,
leã nutné: divák si musí ujasnit, Ïe nejde
na „kauzu Kajínek“, ale na film Kajínek. A
ten mohl dopadnout daleko hÛfi -
vzhledem k okolnostem od v˘bu‰né látky
pfies v˘mûny tvÛrcÛ ãi tahanice o autorská
práva aÏ po nezku‰eného reÏiséra. Po
dlouhé dobû vznikla ãeská krimi, která
pfiinejmen‰ím nebudí smích.
Je v‰ak tfieba zapomenout na pocity a

zopakovat si tfii body.
Zaprvé, nejde o dokument ani

rekonstrukci pfiípadu, jen o smy‰len˘
pfiíbûh „volnû na motivy“.
Zadruhé, Ïe se hrdina jmenuje zrovna

Jifií Kajínek, se dá bûhem podívané
odmyslet.
Zatfietí, Ïe se jeho vina zpochybÀuje,

není ani tak svévole autorÛ jako odvûk˘
Ïánrov˘ diktát. Od Monte Christa po
Uprchlíka musí b˘t zloãinec nevinn˘ ãi
aspoÀ zneuÏit˘ spiknutím, jinak by diváky
nevzru‰oval, nezajímal, nebavil.
Zkrátka na film nelze brát soukrom˘

morální metr. A vnímá-li se neosobnû,
ãistû jako akãní krimithriller, pak v daném
Ïánru polistopadové éry patfií k nejlep‰ím
- aã jich, pravda, moc nevzniklo.
Akãní krimi stojí a padá s fiemeslem,

které umûjí v cizinû; to reÏisér Petr Jákl
ml. ze své hollywoodské praxe herce a
kaskadéra dobfie ví. „Americk˘“ obal,
obrazovû, stfiihovû i zvukovû, má uÏ
úvodní prÛlet dobou a jejím podsvûtím
vãetnû vraÏd, kdy ze zbranû coby Kajínek
pálí dokonale nezúãastnûn˘ Konstantin
Lavronûnko. AÏ deset let poté, uÏ ve
vûzení, pfii prvním nervním setkání s
advokátkou v podání civilnû dospûlé
Tatiany Vilhelmové, se zaãne jeho ãin
relativizovat. Lavronûnko si pohrává se
strachem advokátky i bachafiÛ, má v˘raz
usilovnosti, soustfiedûní, vûdomí elity a
silné charizma - dokud nepromluví hlasem
ãeského kolegy. Je‰tû slab‰í dabing
potkal Boguslawa Lindu, jehoÏ postava
advokátãina pfiítele je nadto nanicovatá;
na‰tûstí dlouho nevydrÏí.
Obecnû platí, Ïe beze slov si Kajínek

drÏí ráz svûtovosti: pfii pokusu o útûk
bûhem noãního honu na holuby ãi otrlé
cviãné stfielbû na dûtské medvídky, v
drsn˘ch v˘jevech z vûzení ãi z muãení
nahé Ïeny, která advokátce zafiídí sice
trochu kostrbatou osobní motivaci pro
Kajínkovu obhajobu, leã pofiád lep‰í, neÏ
kdyby jen propadla jeho kouzlu ãi naivní
vífie ve spravedlnost.
Také druh˘ útûk je zruãnû nasnímán

vãetnû davu hokejov˘ch fanou‰kÛ a
rvaãky fiádnû „natvrdo“, bez obvyklé
mûkké pfiibliÏnosti. TotéÏ platí o
manévrech na panelovém domû. Prostû
fiemeslo má Kajínek slu‰né: netváfií se
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Blahopfiejeme panu Janu ·teinskému, jednomu z pilífiÛ ãeské komunity v Torontu,
k jeho 90. narozeninám. Na snímku ho vidíme pfii jeho prvním setkání se sv˘m
prvním pravnukem, Jeremiah. Tohoto historického setkání se dále zÛãastnili dva z
jeho pûti vnukÛ, Michael, Katrina (maminka Jeremiah), její manÏel Jonathan, a
oslavencova dcera Georgina.

j-ã-

Jan Steinsk˘ -90ani chudû úspornû, ani pfiepjatû
umûlecky, galerce ponechává vûrn˘
slovník. A Vladimír Dlouh˘ si vychutnává
poslední roli s tichou úlisností.
Na druhou stranu Kajínka po‰kozuje

pár unaven˘ch kli‰é: okázalé zbohatlické
rekvizity, smutek utápûn˘ ve spr‰e ãi v
alkoholu, fráze typu „Tu ‰pínu nesmyje‰“
nebo „Pro takové je kulky ‰koda“. Útoky
v noãním de‰ti ãi neschopní hrubí bachafii
patfií k Ïánrov˘m man˘rám, ale byÈ divák
tu‰í, kdo je právû v ohroÏení, napûtí
úãinkuje.
Dojem bohuÏel kazí tajemné politické

naráÏky, a hlavnû umolousanû rozpatlan˘
závûr. Kajínek totiÏ nemá velké finále; v
tom doplácí na inspiraci realitou a padá k
prÛmûrné padesátiprocentní známce.
Av‰ak na prvotinu pofiád vypráví s
pfiehledem, neãi‰í z nûj ãeská
upachtûnost, a Ïe romantizuje
skuteãnost? To pfiece dûlá kaÏd˘ film.

***
Radiãová ‰kolila Mihála

Bratislava-sme/Ivan ·tulajter-Vládna koalícia
vedená Radiãovou nemá ucelenú predstavu
o tom, akou cestou chce dosiahnuÈ zníÏenie
deficitu, ktoré povaÏuje za svoju prioritu.
Minister práce o zmenách v rodiãovsk˘ch

príplatkoch a príspevkoch by nemal verejne
hovoriÈ ako o svojich zámeroch, ak nemá
podporu premiérky a koalície. Jozef Mihál
odvãera uÏ vie, Ïe v‰etko, ão na túto tému
povedal, boli len jeho úvahy. Tak to nazvala
Iveta Radiãová. Minister poníÏenie veºkoryso
prehltol a chybu na spoloãnej tlaãovke priznal.
Je to teda len  drobné faux pas, politické
‰kolenie pre odborníka na dane a odvody.
Z Mihálov˘ch zámerov urobila premiérka

nezáväzné úvahy vetou, Ïe „niã také nie je
súãasÈou programového vyhlásenia vlády,
nie je súãasÈou programov˘ch priorít, nie je
súãasÈou plánu tejto vlády“. To je dôleÏit˘
v˘rok, lebo v‰etko, ão vláda vykoná i
nevykoná, bude treba porovnaÈ s jej
programom.
Radiãová má pravdu v tom, Ïe re‰triktívne

zmeny, ktoré obsahovali Mihálove „úvahy“, si
vláda do svojho programu nedala. Skôr
naopak. „V rodinnej politike bude vláda
venovaÈ pozornosÈ a podporu rodine v
kritick˘ch fázach jej existencie, najmä  po
narodení dieÈaÈa (...)“
Na druhej strane ten ist˘ programov˘

dokument obsahuje záväzok, Ïe  „zásadn˘m
cieºom vlády je zníÏenie deficitu verejn˘ch
financií pod úroveÀ 3 percent hrubého
domáceho produktu v roku 2013 (...)“. Táto
skutoãnosÈ snahy ministrov o úspory, ktoré
nie sú explicitne vyjadrené v programovom
vyhlásení vlády, stavia do iného svetla.
Jasné, ktorá z kolíznych priorít dostane

prednosÈ, ãi napríklad podpora rodiny, alebo
ozdravenie verejn˘ch financií,  bude nakoniec
vecou politickej dohody. Zo zaiskrenia medzi
premiérkou a ministrom práce sa v‰ak uÏ
dnes dá ãítaÈ, Ïe ucelenú predstavu o tom,
ako má vyzeraÈ krajina na konci volebného
obdobia a najmä ak˘mi cestami sa k tomu
príde, koalícia nemá. To môÏe a nemusí byÈ
fatálna prekáÏka pri vládnutí.
Ak krajina sedí na ropn˘ch ãi plynov˘ch

poliach, jej vládcov nectí, ak roz‰afnou
sociálnou politikou robia zo svojho národa
zaháºaãov. O núdzu peÀazí tam v‰ak nejde.
Slovensko takúto núdzu má a kaÏd˘ minister,
nielen minister práce, by mal z tejto skutoãnosti
pri svojich rozhodnutiach vychádzaÈ.
Prídavky na deti a rovnako aj rodiãovské

príplatky a príspevky ‰tát vypláca bez ohºadu
na ekonomickú situáciu rodiny. Má na to
Slovensko? Minister Mihál a koalícia môÏu
teda postupovaÈ tak, aby tak˘to typ dávok
nebol aj dotáciou „bohat˘ch“. AdresnosÈou
sa tieÏ ãosi u‰etrí, ak budú náklady na jej
obsluhu primerané.
Je tu e‰te ìal‰ia moÏnosÈ. V programe

vlády je, Ïe „zavedie odvodov˘ bonus za
predpokladu fi‰kálnej neutrality a zohºadnenia
dosahov na marginalizované skupiny“. Ak je

to myslené váÏne, a nie ako ú‰kºabok koalície
Richardovi Sulíkovi, treba sa pustiÈ do práce.
Odborník na dane a odvody Mihál by predsa
nemal v ministerskom kresle driemaÈ nudou,
ãi len tak nahlas uvaÏovaÈ, aby premiérke
zlep‰il imidÏ sociálne cítiacej politiãky.

***

Premiér mal b˘vaÈ
v luxuse

BRATISLAVA-sme/(zp)- Hovoril o ‰etrení
a za ten ãas mu chystali luxusnú vilu.
Poãas vlády Roberta Fica (Smer) stavala
sídlo pre predsedu vlády ‰tátna akciovka
Správa sluÏieb diplomatického zboru.
Rekon‰trukcia budovy neìaleko
Bratislavského hradu, sa vy‰plhala na vy‰e
‰tyri milióny eur.
Fico tvrdil, Ïe o rezidencii nevedel. Z
dokumentov vypl˘va, Ïe o nej so Správou
sluÏieb diplomatického zboru rokoval ‰éf
jeho úradu Igor Federiã.
Akciovka patrí pod ministerstvo
zahraniãn˘ch vecí. „Prvá zmienka o tom,
Ïe ponúkajú tento objekt ako moÏné sídlo
premiérov, sa uskutoãnila v apríli tohto
roku. Úrad vlády reagoval pozitívne,“
povedal vedúci sluÏobného úradu
ministerstva zahraniãn˘ch vecí Martin
Maru‰ka.
Vila má byÈ hotová na jeseÀ. Nov˘ ‰éf
diplomacie Mikulá‰ Dzurinda (SDKÚ) dnes
predstavenstvo akciovky odvolal. Dôvodom
je práve sporná rezidencia.
„Rekon‰truovaÈ objekt za sumu viac ako
120 miliónov korún je nehospodárne aj
neetické,“ povedal vedúci úradu na
ministerstve Martin Maru‰ka.
B˘val˘ premiér hovorí, Ïe nevedel o zámere
pouÏívaÈ vilu ako rezidenciu predsedu vlády.
Hlavn˘m akcionárom ‰tátnej firmy, ktorá
vilu vlastnila, je pritom minister
zahraniãn˘ch vecí, v tom ãase Miroslav
Lajãák (Smer).
Denník SME má k dispozícii list, ktor˘m
Správa sluÏieb diplomatického zboru
ponúka vilu Úradu vlády. Zo záznamov z
oficiálnych rokovaní medzi zástupcami
akciovky a ‰éfom Ficovho úradu Igorom
Federiãom vypl˘va, Ïe ten súhlasil.
To sídlo je dôkazom, Ïe Ficov imidÏ sociálne
cítiaceho politika je zle zahrané divadielko
pre voliãov. Pí‰e Matú‰ Kostoln˘.
Úrad vlády najskôr na odplatu ponúkal
hotel Bôrik. Neskôr sa zaãalo rokovaÈ o
MiestodrÏiteºskom paláci, ktor˘ patrí úradu.
Zámena sa mala uskutoãniÈ v júni 2010.
KeìÏe vila e‰te nebola dokonãená, podpis
zmluvy odloÏili na jeseÀ.
S doteraj‰ím riaditeºom Správy sluÏieb
diplomatického zboru Milanom Tancárom
sa nám nepodarilo skontaktovaÈ. Podºa
Maru‰ku si vzal do konca t˘ÏdÀa dovolenku.
Fico potvrdil, Ïe vedel o záujme akciovky
získaÈ palác. Federiã dnes nedvíhal mobil,
neodpovedal ani na esemesku.
Vilu rekon‰truovala bratislavská firma Euro
Real. Zákazku získala v tendri. Zvy‰né dve
spoloãnosti, ktoré sa do súÈaÏe prihlásili, z
nej pre nesplnenie podmienok vylúãili.
Pôvodná cena, za ktorú mal Euroreal
rezidenciu opraviÈ, bola okolo dvoch
miliónov eur. Dodatkami sa podºa Maru‰ku
zv˘‰ila na ‰tyri milióny. V jednom z nich sa
uvádza, Ïe cenu je potrebné zdvihnúÈ, aby
bola rezidencia luxusnej‰ia a v ãasoch
krízy stúpla jej hodnota.
Premiérka Iveta Radiãová (SDKÚ) oznaãila
rekon‰trukciu za nehoráznosÈ. „Nehovorte
mi to ani zo Ïartu, to je zlé aj ako vtip.“
Kritizovala aj to, Ïe Úrad vlády rokoval o
zámene MiestodrÏiteºského paláca, ktor˘
je kultúrnou pamiatkou v centre Bratislavy.
„Bol by to zásah do kultúrneho bohatstva.“
Ministerstvo zahraniãnc˘ch vecí zatiaº
nevie, ão s luxusnou vilou spraví. Sídlom
premiéra v‰ak podºa Maru‰ku urãite
nebude.

***
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Dni mesta Banská Bystrica
VáÏení a milí krajania, drahí rodáci !
Dovoºte mi, aby som Vás ão najsrdeãnej‰ie pozval na tohoroãné Dni mesta Banská Bystrica,
ktoré sa budú konaÈ z príleÏitosti 755. v˘roãia udelenia mestsk˘ch práv v dÀoch 10.-
12.septembra 2010.
V prílohe sa nachádza osobná pozvánka primátora mesta BB, pána Ivana Saktora, ako aj
program podujatí, ktoré si náv‰tevníci budú môcÈ vychutnaÈ poãas Dní mesta.
Chcem Vás poÏiadaÈ o roz‰írenie tejto informácie prostredníctvom Va‰ich ãasopisov a
internetov˘ch portálov, aby sa na‰e krásne mesto mohlo te‰iÈ hojnému poãtu náv‰tevníkov
aj zo zahraniãia.
Okrem bohatej ponuky zaujímav˘ch podujatí sme pre náv‰tevníkov pripravili cel˘ rad
atrakcií, ako napríklad :

• prijatie u primátora mesta
• prehliadku mesta vláãikom Pretorián so sprievodcom
• v˘stup na Hodinovú veÏu s nádhern˘m v˘hºadom
• prehliadku ‰ir‰ieho okolia mesta s ukáÏkou nov˘ch stavieb a v˘kladom hlavného

architekta o plánovanom v˘voji
• prehliadku ·panej Doliny so sprievodcom (kostol, múzeum medi, múzeum ãipiek,

mal˘ bansk˘ náuãn˘ chodník)
• prehliadku dreveného kostola v Hronseku zapísaného vo fonde svetového kultúrneho

dediãstva  UNESCO
V prípade záujmu poskytneme radi informácie o moÏnostiach ubytovania a lieãebn˘ch
pobytoch v blízkych kúpeºoch Sliaã a Brusno.
Za Va‰u ochotu Vám vopred veºmi pekne ìakujeme a te‰íme sa na skoré stretnutie v Banskej
Bystrici - perle v srdci Slovenska.
So srdeãn˘m pozdravom,

Ing. Pavel Gender
‰éfredaktor ãasopisu Bystrick˘ Permon, ktor˘ Vám t˘mto dávam do pozornosti.
Adresa na‰ej internetovej stránky: www.permon.eu
Telefon zo zahraniãia: +421 905 265 784
E - mail: pavel.gender@gmail.com

***

TRADIâNÍ LONDONSK¯ PIKNIK
aneb velké zábavnû-sportovní sobotní odpoledne

11.záfií 2010 Weldon Park, Arva 14.00 - 20.00 hod.
s programem sportovním a stejnû tak i zábavním, kdy si popovídáte se sv˘mi

pfiáteli a kamarády pfii dobfie opeãen˘ch bufitech a pití z vlastních zdrojÛ:
Fotbal 2x20 min.

Zaji‰Èují: âesk˘ t˘m Petr Moc (519) - 8507. Slovensk˘ t˘m Milo‰ Je‰ko (519) 472
- 5562

Volejbal (dva vítûzné sety)
Zaji‰Èují: âesk˘ t˘m Petr Moc (519) 472 - 8507. Slovensk˘ t˘m Milo‰ Je‰ko (519)

472 - 5562
Co kdyby pfiespolní, zblízka (Kitchener) ãi zdáli (mûsto mûst Toronto), zkusili dát

dohromady více zájemcÛ o fotbal a volejbal a sestavit více t˘mu. To by byl turnaj k
pohledání! Hlaste se s pfiedstihem, aby na‰i sportovní kapitáni mûli pfiedstavu o

poãtu hráãÛ a mohli tak nejlépe sestavit sportovní t˘my.
Pochopitelnû jsou vfiele zváni a vítáni i nesportující, protoÏe kaÏdá hra, jak známo,

vyÏaduje i fandící obecenstvo, které sv˘m kfiikem a potleskem zvy‰uje hráãÛm
potfiebn˘ adrenalin v krvi a tím vût‰í snahu o vítûzství kteréhokoli t˘mu. Jak fiekl uÏ

jeden moudr˘ ãlovûk “není dÛleÏité vyhrát, dÛleÏitûj‰í je se zúãastnit”.
Po ukonãení sportovních i zábavních soutûÏí nastává okamÏik pro posílení a
naãerpání nov˘ch sil v obãerstvujícím pavilónu, kde si mÛÏete dopfiát (nikoli

kaviár, peãená holoubata a jiné královské pokrmy) ale ‰Èavnaté hamburgery nebo
klobásy a párky s houskami a potfiebnou oblohou. Pití vlastní. To v‰e mÛÏete

ukonãit vonnou kávou s nûjak˘m tím zákuskem (pfiipravují na‰e spolupracující
dámy). Co si pfiát víc. Aby lépe chutnalo tak bude opût vyhrávat konzervovaná
hudba s ãesk˘mi, moravsk˘mi a slovensk˘mi písniãkami. A meze se nekladou i

pfiípadn˘m taneãkÛm, aby se lépe zaÏívalo.

Zkusili bychom garage sale (jehoÏ v˘nos by byl darem SdruÏení) z vámi
pfiivezen˘ch nepotfiebn˘ch pfiedmûtÛ ve va‰í domácnosti, které by se naopak mohli
hodit domácnosti jiné. Stejnû tak je ve hfie tombola, pokud by se do ní se‰lo dost

darÛ.
Jak vloni tak i letos je toto odpoledne mínûno jako ná‰ dar ãeské a slovenské

komunitû, pfii ãemÏ jsou vítáni i hosté z blízkého ãi dalekého okolí. Vstupné prostû
odpadá.

Na prodej budou kupóny v cenû CAD 1.-, ceník poÏadovan˘ch pokrmÛ ãi zákuskÛ
bude vyvû‰en u pokladny kupónÛ. (Jako obvykle ceny budou lidové)

***
ToÏ, dojdûte v hojném poãtu a pfiíjemnû naladûni,

Tû‰íme se na vás!
âSSK London

SOKOL
Malé dûjiny velké my‰lenky

Monumentální dílo Jana Waldaufa dokonãeno: Druh˘ a tfietí díl jeho sokolské historie
Nakladatelství: Atelier IM, Luhaãovice - redakce Irena Vo‰tová - redakãní spolupráce Alena
Kottová - Sargeant, Marie Zieglerová - obálka a grafická úprava Milo‰ Bafiinka-druh˘ díl má
654 stran a pfies 200 snímkÛ, tfietí díl 788 stran a pfies 300 snímkÛ - Cena obou dílÛ CAD 45.00
- V Kanadû a USA lze objednat u: âS kniha, 960 A Duhamel, Pincourt, Quebec J7V 4H1 tel:
(514) 425-0742, e-mail: cskniha@sympatico.ca; V Evropû v nakladatelství Atelier IM v
Luhaãovicích (Podhradí 77 - Box 321, 763 26, Luhaãovice - v knihkupectvích Fi‰er (Kaprova
10, Praha 1, Kanzelsberger (DÛm knihy, Václavské námûstí), v Brnû Barviã a Novotn˘
(âeská 13).
Pfied hezkou fiádkou let ãs. legionáfi, Josef Hynek, pfii‰el s pozoruhodn˘m hodnocením ãs.

armád v první svûtové válce: “Stojí za zmínku, Ïe .... âe‰i, ktefií Ïili 300 let pod vládou
habsburské dynastie rakousko-uherského mocnáfiství, a Slováci, ktefií byli 1000 let pod botou
maìarsk˘ch lordÛ, dokázali zorganizovat mimo území své vlasti armádu, která pochodovala
rusk˘m impériem, plavila se pacifick˘m, atlantick˘m a indick˘m oceánem, v˘chodoãínsk˘m
mofiem a stfiedozemním mofiem, pfiepravila se pfies USA a Kanadu, v˘kon, kter˘ se nepodafiil
... Ïádnému národu”. Vzpomnûl jsem si na tuto pregnantní vûtu (a doufám, Ïe ji cituji s
dostateãnou vûrností). pfii ãtení jednoho z ohlasÛ na IV. slet Ústfiedí ãs. sokolstva v zahraniãí
v Curychu (3. díl “SOKOL Malé dûjiny velké my‰lenky, st. 39): Zpravodaj, ãasopis âechÛ a
SlovákÛ ve ·v˘carsku napsal: “Sletu se zúãastnily jednoty prakticky z celého svûta: jednoty
sdruÏené v Americké obci sokolské, australské, brazilské, kanadské; nejvíce ov‰em byly
zastoupeny jednoty evropské - VídeÀ, Mnichov, PafiíÏ, Stockholm a ‰v˘carské - Basilej,
Baden, Curych, Solothurn, Lucern a Winterthur s poboãkami v St. Gallen a v Thurgau. Cviãilo
pfies 800 sokolÛ a sokolek, jejichÏ cviãení s nad‰ením sledovalo více neÏ 6000 divákÛ. Je
jisté, Ïe tato ãísla nemohou soutûÏit s tûmi, na která jsme byli zvyklí ze v‰esokolsk˘ch sletÛ
v Praze. Îijeme v‰ak dnes v odli‰n˘ch podmínkách a sokolové mohou b˘t hrdi na to, Ïe se
jim podafiilo tento slet s takov˘m úspûchem zorganizovat. Myslíme si, Ïe Ïádná jiná exilová
organizace, ba snad ani Ïádná jiná organizace vÛbec by nedokázala ve své reÏii, za své
peníze, podporovaná pouze nad‰ením jednotlivcÛ a pfiíznivcÛ, dokázat podobné!” Nezní vám
závûr tohoto ohlasu jako ozvûna zakonãení Hynkovy pregnantní vûty? A snad by nás to
nemûlo pfiekvapit: vût‰ina legionáfiÛ byli sokolové...
První díl této Waldaufovy sokolské ‘trilogie’ vy‰el pfied tfiemi lety, rovnûÏ v luhaãovickém

nakladatelství ATELIER IM. Je rozdûlen do ‰esti kapitol a zab˘vá se historií Sokola od
zaloÏení - Miroslavem Tyr‰em a Jindfiichem Fügnerem - první sokolské jednoty v Praze v roce
1862 do roku 1948, zniãení sokolské organizace a skonãení ãinnosti ãs. Sokola v exilu. Druh˘
a tfietí díl jsou vûnovány ãinnosti zahraniãního sokolstva.
IV. slet Ústfiedí ãs. sokolstva v zahraniãí v Curychu 1976, o nûmÏ je zmínka v prvním

paragrafu, byl ov‰em jenom jedním z mnoha zastavení, o kter˘ch Wadaufova kniha pfiiná‰í
bohat˘ záznam. Autor svoji knihu vidí jako kroniku, jejímÏ úmyslem bylo “zaznamenat vûrnû
a nezkreslenû ãinnost zahraniãního sokolstva, která jako celek nebyla dosud popsána a je
celkem neznáma... Jsem si vûdom, Ïe tyto malé dûjiny by potfiebovaly odborné zpracovaní,
aby mohly b˘t za fiádné dûjiny povaÏovány.” Snad. Ale pro mne - a myslím i pro mnoho jin˘ch
ãtenáfiÛ - tato kniha je pokladem, kter˘ nikdo jin˘, neÏ Jan Waldauf nemohl napsat - byl
uprostfied dûní Ústfiedí od zaãátku aÏ do konce, byl svûdkem skoro v‰eho, co se v Sokole od
roku 1948 událo, a - co je moÏná je‰tû dÛleÏitûj‰í - jedním z nejdÛleÏitûj‰ích hercÛ v tomto
dûní.
Nûkolik slov o Ústfiedí: Tato sokolská organizace byla - jak Jan Waldauf pí‰e - vûdomû a

zámûrnû zaloÏena jako doãasn˘ nástupce a zástupce komunisty zniãené âeskoslovenské
obce sokolské (âOS), jehoÏ úloha by skonãila po obnovû svobodného sokolstva v
âeskoslovensku a návratem zahraniãních sokolsk˘ch jednot do pÛvodního stavu pfied rokem
1948. Tento pfiedpoklad byl také vtûlen do stanov Ústfiedí ãs. sokolstva v zahraniãí. Po XII.
v‰esokolském sletu 7. ãervence 1994 v Praze VII. valn˘ sjezd Ústfiedí konstatoval, Ïe
“ãeskoslovenské sokolstvo v zahraniãí svÛj úkol ãestnû splnilo a proto byla jeho ãinnost 31.
prosince 1995 fiádnû ve smyslu jeho stanov ukonãena” Tím nebyla ukonãena ãinnost ãs.
sokolstva v zahraniãí, kde sokolské jednoty a Ïupy ve sv˘ch zemích pÛsobí samostatnû bez
ústfiední organizace. Ani se nestaly souãástí obnovené âeskoslovenské obce sokolské.
“Bylo tomu zabránûno v listopadu 1995 provedenou zmûnou stanov âOS, která vylouãila
ãlenství zahraniãních jednot v âeské obci sokolské”.

Dvû hospody na jednom rohu naproti AGO
(Dundas a McCaul)

v místû, kde je piva jako ‰afránu!

Na pípû jsou desítky evropsk˘ch piv a mezi nimi
Pilsner Urquell a Czechvar!

K tomu jídlo po cel˘ den
Otevfieno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Village Idiot Pub Sin&Redemption
126 McCaul St.

Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca

www.villageidiotpub.ca
***

136 McCaul ST.
Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca

www.sinandredemption.com
***
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063; FAX (416) 530-0069

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

Tamarka -Pastel

Točený Pilsner Urquel a Czechvar

v západním Torontu!

Evropská a kanadská kuchynû
Slovensk˘ i szegedinsk˘ gulá‰ s knedlíky, smaÏen˘ s˘r,  fiízek!

V nedûli, v pondûlí a ve stfiedu mÛÏete mít populární kfiidélka!
Dvacet toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv

Velká obrazovka, na které mÛÏete sledovat pfiímé fotbalové
 i hokejové pfienosy!

Na va‰i náv‰tûvu
na 781 Annette St. (kfiiÏovatka Jane St.) v Torontu

se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882

Waldaufova “kronika” je rozdûlena na kapitoly. První díl, jak uÏ zmínûno, má ‰est kapitol),
druh˘ sedm: Zahraniãní sokolstvo na zaãátku r. 1952; Ústfiedí ãeskoslovenského sokolstva
v zahraniãí; Slavné sokolské dny ve Vídni 1956; První slet Ústfiedí ãs. sokolstva v zahraniãí
ve Vídni; Druh˘ slet Ústfiedí ãs. sokolstva v zahraniãí v Montrealu 1967; PraÏské jaro a pokus
o obnovu Sokola v âeskoslovensku; a Tfietí slet Ústfiedí ãs. sokolstva v zahraniãí ve Vídni
1972.
Tfietí díl má ‰est kapitol: âtvrt˘ slet Ústfiedí ãs. sokolstva v zahraniãí v Curychu 1976, Pát˘

slet ãs. sokolstva v zahraniãí ve Vídni 1982; Tyr‰Ûv odkaz - symposium Ústfiedí v Oetzu; ·est˘
slet Ústfiedí ãs. sokolstva v zahraniãí v Curychu 1986; Sedm˘ slet Ústfiedí ãs. sokolstva v
zahraniãí v PafiíÏi 1990 a obnova sokolstva v âeskoslovensku; Úkol splnûn.
 KaÏdá kapitola má fiadu témat a podtitulkÛ. První kapitola tfietího dílu jich má 23, mezi nimi:

Sokolsk˘ rok 1976; âtvrt˘ slet Ústfiedí ãs. sokolstva v zahraniãí; Sokolsk˘ rok 1977; První
sokolovna v Austrálii; Sokolsk˘ rok 1978; Pomahatelská ‰kola Ústfiedí ve Vídni, atd. Text o
kaÏdém sokolském roku zaãíná v˘poãtem nejdÛleÏitûj‰ích událostí, které se ten rok ve svûtû
udály. Potom autor líãí, co se dûlo v sokolském Ïivotû. Na pfiíklad v roce 1976: “54. schÛze
v˘boru Ústfiedí ãs. sokolstva v zahraniãí se konala 3. a 4. dubna 1976 v New Yorku v bytû
jednatelky J. Uhlífiové, 339 East na 75. ulici. Pfiítomni: starosta Dr. Antonín Hfiebík,
místostarostka Marie Provazníková, náãelník Jan Waldauf, jednatelka Jarmila Uhlífiová,
pokladník Jaroslav Hanu‰, matrikáfi Karel Pavel, Matûj Neumann....” Jednatelka J. Uhlífiová
ve své zprávû mimo jiné uvedla, Ïe “místostarosta Dr. M. Ferjenãík se vzdal své funkce pro
naprosté zaneprázdnûní, neboÈ byl zvolen pfiedsedou âs. národní rady americké... Z
dÛleÏitûj‰í korespondence uvedla:, Ïe rozeslala dopisy s rozhodnutím v záleÏitosti jednoty
Lucern, zaslala obûÏník v‰em jednotám a ãlenÛm v˘boru ohlednû sjezdu v Curychu a zaslala
sletové odznaky jednotám v Clevelandu... Jihoslovansk˘ Sokol pfiipomnûl ustavení Svazu
sokolstva, Naardensk˘ v˘bor a Svûtová rada Komenského zaslaly pozvánku na setkání v
Konigsteinu v Nûmecku, arch. âe‰ka z Vídnû potvrdil, Ïe zhotoví sletov˘ film, ze ·v˘carska
do‰la zpráva o zaloÏení Sokola v Thurgau a poboãky v St. Gallen… Starosta Dr. Hfiebík
vypracoval usnesení v˘boru ve vûci jednoty Lucern, pfiipravil obûÏník pro jednoty, aby podaly
návrhy pro sjezd a zvolily ãleny do kandidátní komise, Sokolu Melbourne v Austrálii poslal
zásilku sokolsk˘ch knih a broÏur, napsal ãlánky k sletu do krajanského tisku a zastupoval
Ústfiedí v pfiedsednictvu âs. národní rady americké....”
KaÏd˘ díl má fiadu pfiíloh. Tfietí díl jich má jedenáct: pfiíloha ã.2 je statistick˘ pfiehled Ústfiedí

ãeskoslovenského sokolstva v zahraniãí a má 4 ãásti: I. Statistika pfiíslu‰níkÛ Ústfiedí k 31.
prosinci 1955; II . Statistika pfiíslu‰níkÛ Ústfiedí k 31. prosinci 1958; III. Statistika pfiíslu‰níkÛ
Ústfiedí k 31. prosinci 1977; IV Statistika pfiíslu‰níkÛ Ústfiedí k 31. prosinci 1995 ...Myslím, Ïe
tûchto pár drobtÛ z obrovitého ko‰e, pfieplnûného informacemi, dá ãtenáfiÛm pfiedstavu o
rozsahu Waldaufovy práce.
Jan Waldauf je nejpeãlivûj‰í a nejpreciznûj‰í ãlovûk, kterého znám a kaÏdá stránka Mal˘ch

dûjin nese otisk jeho autorství.
Závûrem nûkolik slov o vztahu mezi Janem Waldaufem a âeskoslovenskou (nyní âeskou)

obcí sokolskou. VÏdycky jsem si pfiedstavoval, Ïe aÏ komunistick˘ reÏim jedním nebo druh˘m
zpÛsobem skonãí na smeti‰ti dûjin, ãeskosloven‰tí sokolové postaví v ãelo svobodného
sokolstva doma Jana Waldaufa. Nestalo se.
Ti, ktefií rozhodovali o roli Sokola po pádu komunismu, pili z jin˘ch pramenÛ, neÏ Jan

Waldauf. Je to ‰koda. Je to ‰koda historick˘ch rozmûrÛ. A zfiejmû ti, ktefií vedou sokolstvo
v âeské republice dnes, ve svém odmítavém postoji k Janu Waldaufovi, jak dosvûdãuje jejich
postoj k jeho dûjinám sokolstva v zahraniãí, pokraãují. OdvaÏuji se pfiedpovûdût, Ïe aÏ jejich
‘sokolování’ bude dávno zapomenuto, Janu Waldaufovi bude patfiit jedno z nejãestnûj‰ích
míst v galerii pfiedních sokolsk˘ch pracovníkÛ.

Josef âermák
***
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Hrajou na nás triky, zveme to cavyky
Proã mi dnes pfii‰lo na mysl zapomenuté slovo cavyky,
kdyÏ jsem pozoroval televizní zpravodajství o uzavfiení
v˘ronu nafty do Mexického zálivu? Krásná reportérka
CNN informovala plaãtiv˘m hlasem, Ïe naftovému
maléru zdaleka není konec, Ïe pr˘ se pozvedává
mofiské dno, a bude hÛfie, i kdyÏ nás BP, British
Petroleum, uji‰Èuje o opaku, kdyÏ se jim podafiilo v˘ron
nafty uzavfiít.
Slovo CAVYKY mi vyskoãilo z pamûti na jazyk, pfiestoÏe
jsem toto slovo dávno uÏ nesly‰el uÏívat - tedy od ãasu
se svou moudrou babiãkou v Ostravû. ¤ekl jsem to
Evû: Babiãka uÏívala slovo cavyky kdykoliv práce ãi
úkon byl zaplétán a ukonãení odkládáno.
„Nedûlej cavyky,“ fiíkala babiãka bratranci, kdyÏ namísto
dokonãení úkolÛ chtûl ostfiíhat nehty.
„Nerob cavyky,“ fiekla babiãka mému otci, kdyÏ namísto
odklízení snûhu ‰el hledat zimní boty.
„Dûlá‰ cavyky,“ fiekla mi babiãka, kdyÏ se mi nechtûlo
zabûhnout do obchodu pro cukr...
Eva podle svého zvyku vytáhla etymologick˘ slovník
ãe‰tiny a hledala v˘znam a pÛvod cavykÛ: CAVYKY je
kfiíÏenec slov cáry a povyk, vypátrala, cáry jako útrÏky,
jako dûlání nûãeho po kouskách, na dlouhé lokte, dûlat
drahoty; a povyk je s pfiedponou od vykání, které v
dávném smyslu znamenalo kfiiãet a dûlat hluk z
maliãkostí.
¤ekl jsem, Ïe to je pfiesnû v˘znam, jak to slovo babiãka
uÏívala. Cavyk byl opakem v˘konu.
Olejov˘ v˘ron v mexickém zálivu je událost ne‰Èastná,
ale mediálnû ne‰Èastnûj‰í neÏ byla a je.
O ãem média nemluví je to, Ïe v mexickém zálivu
takov˘ch naftov˘ch vûÏí je 4000 a je hol˘ fakt, Ïe pfii
takovém poãtu naftov˘ch vûÏí je dÛkazem opatrnosti
naftafiÛ, Ïe se to uÏ nestalo dfiív.
Jen pro ilustraci s automobilismem: kaÏd˘ z nás zná

aspoÀ 100 lidí, fieknûme, Ïe zná 100 fiidiãÛ, a zajisté
kaÏd˘ zná nûkoho, kdo mûl bouraãku s autem, kdo se
v autû zranil, kdo v autû zahynul.
Chci fiíct, Ïe nehoda je souãást Ïivota, aÈ se snaÏíme
jakkoliv se nehodû v autû vyhnout.
Nejdfiív média, pak president Obama, obviÀují BP z
nedbalosti, ba pfiímo z laxnosti, jakoby tato korporace
mûla v úmyslu nasírat Ameriãany a z rozpustilosti
vypustit tisíce galonÛ nafty do mofie.
Magofii, kfiiãím na reportéry do obrazovky televize, BP
má na programu tûÏit naftu a tu prodávat, a ne nasírat
lidí tím, Ïe tu vzácnou naftu vylejvají do mofie.
President Obama pfiinutil nevídan˘m zpÛsobem BP,
aby rezervovali 20 miliard dolarÛ na kompenzaci naftové
‰kody na v˘chodním pobfieÏí Ameriky. Britové se lekli,
Ïe BP zbankrotuje.
Magore, kfiiãím na Obamu do televize, copak lze zaplatit
kalamitu pfiírodní? Dnes je naftov˘ v˘ron zastaven, coÏ
se dá technicky porovnat s nároky pfiistání na Mûsíc.
Ale nesly‰ím z médií Ïádnou pochvalu na fenomenální
úsilí technikÛ z BP, ktefií tuto unikátní situaci v hloubce
1500 metrÛ pod hladinou zvládli a dokonãili v termínu.
„Co bude s naftou, která uÏ vytekla,“ kvílí mediální
magofii a krásné magorky, jejichÏ znalosti jsou minimální
a Ïivotní zku‰enosti nulové. Dnes jedna taková pohledná
reportérka tfiikrát uÏila sousloví 9000 psi a vsadím své
úspory proti její podprsence, Ïe nemá ani potuchy, Ïe
psi znamená pounds-per-square-inch, coÏ je americká
jednotka tlaku, která v Kanadû, kde uÏíváme od roku
1980 metrickou soustavu, je atmosféra, tedy kilogramy
na ãtvereãní centimetr.
BoÏíãku, nechci b˘t hnidopich, ale bez základÛ se nedá
stavût ani chata, natoÏ dÛm.
Zpátky v‰ak k otázce, co bude s naftou, která uÏ vytekla
do oceánu? Tak si to spoãítejme: 40% nafty, která

vyplula na povrch oceánsk˘ z hlubiny, protoÏe olejová
nafta je lehãí neÏ voda, tedy 40% té nafty se vypafií do
vzduchu za 24 hodin, protoÏe lehké frakce nafty jsou
tûkavé a v horkém klimatu Mexického zálivu mizí do
atmosféry.
TûÏ‰í frakce nafty trvají déle, a tisíce sbûrn˘ch ãlunÛ
sbírají plovoucí naftu, stahují ji do jak˘chsi plovoucích
ostrÛvkÛ nafty a zapalují, takÏe shofií a zanechá drobet
popílku na hladinû. Za dal‰í, a to se nesmí zapomenout,
jen zlomek nafty dopluje tûch pár stovek kilometrÛ pod
západním vûtrem aÏ k pobfieÏí, k pláÏím Luisiany,
Texasu a Floridy v podobû dehtov˘ch ÏmolkÛ. Na
pobfieÏí ãekají tisíce dobfie placen˘ch pracovníkÛ BP,
ktefií to svinstvo sbírají a pálí.
Patálii poklesu turistického ruchu na v˘chodním pobfieÏí
Ameriky nezpÛsobil v˘ron nafty, ale média, která udûlala
tuto ne‰Èastnou nehodu vût‰í neÏ to zasluhuje.
Teì budou mediální v˘rony pokraãovat smûrem k
ptákÛm, ktefií namoãeni do nafty hynou.
To je velice ne‰Èastné, pfiipou‰tím, ale kaÏd˘ ornitolog
vám fiekne bez muãení, Ïe zdrav˘ pták se naftové
skvrnû vyhne a nenamoãí se do ní, leda pták nemocn˘
ãi star˘ a hynoucí.
Ptáci, Ïelvy, ryby a ve‰kerá mofiská havûÈ se naftû
vyhne jako ten pfiísloveãn˘ ãert kfiíÏi, a kdo povídá opak,
fiíká to z neznalosti, anebo jako Ïivnost zvanou ‰ífiení
úzkosti a paniky.
Ale zÛstanu je‰tû chvilánku u tûch ptákÛ v naftû, a
poloÏím otázku: Jak˘ je rozdíl mezi husiãkou upeãenou
do zlatova na oleji, a husou zasvinûnou naftov˘m
olejem? Rozdíl je toliko graficky, Ïe nad upeãenou
husiãkou na oleji se nám sbíhají sliny, kdyÏ nám ji
ukazuje na obrázku kuchafi s vysokou ãepicí, ale tent˘Ï
pták zmáãen˘ olejem naftov˘m a pfiedvádûn˘ nûjak˘m
milovníkem pfiírody do kamery nám pÛsobí tíseÀ a
úzkost.
Nenechme se mást, a slÛvko mást je zkrácenina od
slova zamastit, vesmûs olejem, od mediálních parchantÛ
a ekologick˘ch hÀupÛ, Ïe pfiíroda na v˘chodním pobfieÏí
Ameriky je kvÛli naftovému v˘ronu v potíÏích na mnoho
let, protoÏe to není pravda ani z evropské vzdálenosti.
Teì totiÏ jde o vydojení tûch 20 miliard z pokladny BP
a kaÏd˘ obyvatel a podnikatel ze zmínûného pobfieÏí
bude hledat milión dÛvodÛ, aby vyrazil z toho hanebného
pytle penûz od Obamy nûjakou tu tisícovku pro sebe. A
to je ta nejvût‰í hanba, kterou prezident Obama
zorganizoval a budiÏ mu hanba.

Ross Firla - Sudbury
***
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Praha-právo/Václav Bûlohradsk˘-3.7.2010-V posledních mûsících demokratického
âeskoslovenska Ferdinand Peroutka, nejznámûj‰í pfiedstavitel politické kultury první republiky,
napsal, Ïe uÏ se spoléhá jen „na sílu neorganizovaného vefiejného mínûní, které souhlasnû
soudí o základních lidsk˘ch faktech, aÈ v popfiedí scény kdokoliv si hluãnû vykraãuje a
deklamuje, pro celek lidí nepravda zÛstává nepravdou… Je-li politick˘ Ïivot pln zmatku,
stáhne se jasn˘ názor na vûci do neorganizovaného vefiejného mínûní“. Pojem
„neorganizované vefiejné mínûní“ zní naivnû v souãasné epo‰e mediální neoreality a zbraní
of mass distraction, fieknûme ale, Ïe Peroutka jím mínil soudnost národa, která je produktem
svobodné komunikace mezi lidmi, v níÏ se ustavují soudy zaloÏené na nadpolitick˘ch
existenciálních kategoriích, jako jsou etické normy, tradice, Ïivotní zku‰enost ãi smysl pro
„human condition“. Svou víru v soudnost národa si Peroutka uchoval po cel˘ Ïivot. Vidûl v ní
nezniãiteln˘ zbytek demokratického âeskoslovenska a vûfiil, Ïe sv˘mi promluvami na
Svobodné Evropû pfiispívá k jejímu upevnûní. Potkal jsem v exilu uÏ jen málo emigrantÛ z roku
1948, ktefií by byli nositeli „ducha první republiky“, ale pfiesvûdãil jsem se, Ïe vût‰ina z nich
Peroutkovu víru v „neorganizované ãeskoslovenské vefiejné mínûní“ sdílela: vytrvale mluvili
k neznám˘m lidem doma v ‰umu ru‰iãek, psali do ãasopisÛ, které se pak do rukou „lidí doma“
vût‰inou nedostaly. Vûfiili v sílu soudnosti národa, která nás v‰echny spojuje v jeden lidsk˘
celek, „aÈ v popfiedí scény kdokoliv si hluãnû vykraãuje a deklamuje“. Setkání s tûmito lidmi
byl pro mû siln˘ záÏitek, i kdyÏ jsem vûdûl, Ïe „neorganizované vefiejné mínûní“ doma je uÏ
jinde, a tfieba Peroutkovy promluvy nám v ‰edesát˘ch letech pfiipadaly archaické. Pfiesto
jsem ale cítil, Ïe sv˘m exilov˘m psaním navazuji na jeho víru v soudnost národa jako
nezniãiteln˘ základ demokracie. Ta Peroutkova víra byla ale sebeklamem. Tragick˘ rok 1948
pfiipravily uÏ volby z roku 1946, kdy se „neorganizované vefiejné mínûní“ masovû rozhodlo
volit proti historick˘m ‰ancím na udrÏení demokratického státu ve stfiední Evropû. Ne‰lo o
nûjakou v˘jimku, o chvilkové zatemnûní „soudnosti národa“, ty volby byly pfiíznakem
patologické antipolitiãnosti ãeského vefiejného mínûní, která má své kofieny v dobû národního
obrození, kdy politika nenapravitelnû nasákla literární fikcí. Jádrem antipolitiãnosti je podcenûní
institucí a pfiecenûní velk˘ch osobností, podcenûní tradiãních politick˘ch idejí a stran a
pfiecenûní nov˘ch stran a idejí. Ale o tom jindy. Po leto‰ních kvûtnov˘ch volbách nezb˘vá neÏ
b˘t realisty a opustit definitivnû PeroutkÛv sebeklam. Neexistuje Ïádná soudnost národa,
nûjak˘ ostrov, na nûjÏ by se „stáhl jasn˘ názor na vûci“ v dobû plné zmatkÛ.
Naopak, ãeské vefiejné mínûní lze manipulovat jednoduch˘mi mediálními strategiemi,
napfiíklad démonizací jedné osoby (Paroubka), kultem jiné osoby (Schwarzenberga) a
zastra‰ující lÏí (¤ecko) - na jedné stranû admirál Karel uvrhávající do klece rozkradaãe
zlatého pokladu, na druhé pak démon s nadváhou, pfiivádûjící âesko zpût ke komunismu.
Pravicov˘ (ne praviãáck˘!) novináfi Petr Zídek napsal: Pokud více neÏ 27 procent hlasÛ získají
dvû marketingové strany, z nichÏ jedna má za maskota dobrotivého kníÏete a druhá
bezduchého televizního moderátora, a obû jsou ze zákulisí fiízeny lidmi, o nichÏ skoro nic
nevíme, pak… je to dÛvod k váÏnému znepokojení. Myslím, Ïe toto váÏné znepokojení z
ãeského vefiejného mínûní je první velké pouãení z kvûtnov˘ch voleb. Druhé pouãení s tím
úzce souvisí: Jacques Rupnik v povolebním rozhovoru s Karlem HvíÏìalou fiíká: KdyÏ jsem
vidûl klip Pfiemluv bábu, kter˘ mûl tak velk˘ úspûch u mlad˘ch a v umûleck˘ch kruzích …
zarazila mû drsnost… „pravou rukou se zdravíme a volíme, levou rukou si vytíráme zadek...“
Dominantní kli‰é posledních dvaceti let lze shrnout takto: v‰e sociální… navazuje na
komunistickou minulost. A musíme tedy jako mladí, úspû‰ní a soutûÏiví ãelit dvojímu
nebezpeãí: zadluÏení + „socialismu“. Nazvûme tuto „drsnost“ prav˘m jménem - je to lÛzovit˘
politick˘ diskurz, kter˘ ãas od ãasu v ãeské politické kultufie získává hegemonii, tfieba v dobû
druhé republiky, v níÏ se organizovaly ‰tvanice na Karla âapka, na bol‰evismus a
masarykismus, pak v padesát˘ch letech a také v letech sedmdesát˘ch. Václav âern˘ popsal
lÛzovité politické diskurzy ãeské pravice i levice s hnûvem a studem ve druhém a tfietím díle
sv˘ch pamûtí.
Co je lÛzovit˘ politick˘ diskurz? Místo teorie, mal˘ pfiíklad: Bol‰evická líná lÛza zase vystrkuje
rÛÏky. VÏdy platilo pofiekadlo ... sociální demokrat kudy chodil, tudy krad ... Co nûjaké
odboráfiské prase se nûkdy ukáÏe v televizi, tak je to vÏdy funkcionáfi âSSD nebo KSâM. To
je daÀ za to, Ïe v roce 1990 neviseli na lampách. …Je jim jedno, Ïe stát uÏ pfiivedli do prdele
velkorys˘m rozdáváním lenochÛm z toho, co druh˘ poctivû vydfiel… chtûjí jen novou rudou
totální revoluci, pfiesnû tak jak je to uãil Lenin. Historie (sic!) se tu opakuje.
Slavn˘m pfiíkladem lÛzovitého diskurzu je Gottwaldovo: Jezdíme se do Moskvy uãit, jak vám
zakroutit krkem! adresované spoluposlancÛm v ãeskoslovenském parlamentu. A nyní pfiece
jen trochu teorie: demokratická spoleãnost je otevfiená v tom smyslu, Ïe kritická distance
mezi stranami a postoji tu nevede k vyluãování ze spoleãnosti. Naopak, v‰echny problémy
se fie‰í uvolnûním institucionálního rámce, aby ten, kdo se cítí vylouãen ze systému, kdo Ïivofií
na jeho periferii v sociálním i kulturním smyslu, byl do nûj vtaÏen, fiíká se tomu integrace. V˘voj
demokracie má proto svÛj nemûnn˘ smûr - je jím stále vût‰í inkluzivnost, stále se zmen‰ující
rozdíl mezi stfiedem a periferií systému.
LÛzovit˘ politick˘ diskurz - aÈ uÏ levicov˘ nebo pravicov˘ - je opaãn˘: v‰echny problémy je
tfieba fie‰it tím, Ïe kritická distance mezi lidmi a stranami se pfiekoná vyluãováním ze
spoleãnosti - nejdfiíve extremistÛ, pak sociálních demokratÛ, pak liberálÛ, pak chud˘ch a
star˘ch a nakonec kaÏdého kritika systému. Vlajkovou lodí lÛzovitého diskurzu pravice se stal
pod vedením Pavla ·afra t˘deník Reflex - pfiíkladem budiÏ Rath pfiemalovan˘ na Hitlera nebo
titulek Byl Václav Klaus agentem KGB nebo CIA? Typick˘mi projevy lÛzovitého diskurzu
pravice jsou nejen klipy typu Pfiemluv bábu, ale i házení vajíãky po sociálních demokratech,
nevybíravé uráÏky Paroubkovy Ïeny, stra‰ení ¤eckem a tfieba sochafi David âern˘ komentující
volby na stfie‰e tanãícího domu v pfiímém pfienosu âT pokfiikem „Socani nemají ‰anci!“
LÛzovit˘ praviãáck˘ diskurz si u nás „hluãnû vykraãuje v popfiedí scény“ od druhé poloviny
let desát˘ch, v kvûtnov˘ch volbách pak ovládl scénu celou. Jeho jádrem je antikomunismus,
kter˘, jak pfiesvûdãivû ukázal Ondfiej Slaãálek, má jako nová hegemonie ucpat díry, kter˘mi
ze systému unikl konsensus nahromadûn˘ v polistopadov˘ch „letech demokratické nadûje“.
Tfietím pouãením je „váÏné znepokojení“ nad tím, jak snadno lze zobrazit chudé a slabé jako
nepfiítele. V jediném sociálnû kritickém ãasopise, kter˘ v âesku pfieÏil ‰tvanici na v‰e
levicové, v Novém prostoru, prodávaném bezdomovci, ãteme: âasto sly‰íme obvinûní z
rozdmychávání zá‰ti proti bohat˘m a úspû‰n˘m. Tyto volby jsou v‰ak spí‰e ve znamení jitfiení
emocí proti tûm nejchud‰ím a nejslab‰ím … lidem znejistûl˘m krizí je tfieba dodat obraz
nepfiítele tyjícího z jejich daní. Ano, nejvíce alarmující na kvûtnov˘ch volbách bylo, Ïe se
odehrávaly ve znamení tfiídního boje naruby, boje proti chud˘m a slab˘m, proti státnímu
pfiíspûvku rodiãkám, proti pracujícím, ktefií sv˘mi poÏadavky „pfiipravují krach státu“, proti
právu na „bezplatnou“ lékafiskou péãi. Boj proti zneuÏívání sociálních dávek pak není neÏ
krycí název pro star˘ ãesk˘ proticikánsk˘ rasismus. Volební kampaÀ byla pojata jako tfiídní
boj, v nûmÏ bohatí, organizovaní po leninsku jako tfiída, zvítûzili nad chud˘mi, ktefií se stydûli
hájit své zájmy, protoÏe patfiit mezi nû se stalo hanbou - stafií a slabí, socky, okrádají stát.
PouÏívám v˘raz chudí, ale myslím tím jednodu‰e pracující.

Jako ãlovûka, kter˘ cel˘ Ïivot strávil na univerzitách, mû dûsí pfiedstava, Ïe tato masová
identifikace s pány proti chud˘m je pevnû zakofienûna v nejmlad‰ích voliãích. V zemi, v níÏ
jen men‰ina dosáhne na prÛmûrn˘ plat, je vítûzství bohat˘ch smutn˘m svûdectvím o ãeském
neorganizovaném vefiejném mínûní, které by mûlo, podle Peroutky „souhlasnû soudit o
základních lidsk˘ch faktech“. Tfiídní boj skonãil, chudí prohráli, ale kdo bude v opozici a jak˘
bude mít opozice vÛbec smysl?
A co nové formy chudoby - prekarizovaní pracující, zamûstnanci promûnûní v podnikatele
sebe sama, a tfieba rybáfii v Mexickém zálivu, které planetární naftafiská lobby promûnila pfies
noc v chudáky potfiebující státní podporu? V‰imnûme si zpÛsobu, kter˘m fungoval v tomto
tfiídním boji symbol ¤ecka: státy se zadluÏily, protoÏe zaplatily dluhy bank, které nadûlali
nezodpovûdní manaÏefii vydûlávající roãnû milióny dolarÛ; místo aby banky doãasnû znárodnily
a jejich manaÏery postavily pfied soud, státy zaãaly ‰etfiit na sv˘ch obãanech. Od doby, kdy
Michael Moore ve slavné scénû dokumentu Capitalism: A Love Story obkruÏuje Ïlutou
páskou s nápisem Crime Scene Wall Street, jako by ubûhly desítky let. Díky mohutné
mediální kampani je „neorganizované vefiejné mínûní“ nyní pfiesvûdãeno, Ïe je správné platit
za lékafiské o‰etfiení a vzít státní pfiíspûvek rodiãkám, protoÏe „to si uÏ nemÛÏeme dovolit“,
zatímco miliónové platy manaÏerÛ bank a jejich neprÛhledná moc jsou nedotknutelné.
„¤ecko“ byla jedna z nejvût‰ích volebních lÏí v politick˘ch dûjinách této zemû, a to i v
absurdním systému rÛstu RÛstu, ve kterém Ïijeme, v nûm pfiece není ctností ‰etfiit, ale utrácet,
spotfiebovávat, brát si pÛjãky. Srdce by chtûlo utrácet, rozum fiíká ‰etfiit, my jsme na stranû
va‰eho srdce! praví reklama jedné banky. Evropská demokracie má dva pilífie: obãanskou
spoleãnost, neboli v‰echny formy úãasti na rozvoji celku spoleãnosti, jdoucí za pouh˘
konzum, aÈ uÏ ekonomick˘ch, ãi kulturních statkÛ; a sociální solidaritu, která pfiekonává
v‰echny formy nerovností, znemoÏÀující v˘kon demokracie a svobody ve spoleãnosti trÏní
ekonomiky.
Evropská demokracie není darwinistická, vidí v sociální solidaritû pfiedpoklad demokracie.
Sociální solidarita má demokratick˘ rodokmen v Británii, ve Skandinávii, v âeskoslovensku,
v Nûmecku a stál na nûm i projekt sjednocené Evropy. Souãasná ideologie âeska stojí na
fale‰né pfiedstavû, Ïe obãanská spoleãnost je dûdictvím „havlovské pravdolásky“ a sociální
solidarita pozÛstatkem bol‰evismu. Je to tragické nedorozumûní, které vyprazdÀuje ãeskou
demokracii.
âtvrt˘m pouãením je nûco, co bych nazval misplaced discontent, snad tedy ‰patnû zacílená
nespokojenost. Lidé jsou nespokojeni s tím, jak funguje kapitalismus, ale nemají odvahu
vidût, Ïe kapitalismus jinak fungovat nemÛÏe, zamûfiují proto svou kritiku na „‰patnou
pravici“, po níÏ pfiijde „pravice pravá“ a ta zavede kapitalismus s lidskou tváfií, kterému bude
velet admirál Karel a nezkaÏen˘ Radek.
Lidé se bojí kritizovat to, co by mûli kritizovat - fungování globálního kapitalismu, proto se
radûji zlobí na „zkaÏen˘ kapitalismus“. Na ten nezkaÏen˘ ale ãekají marnû, Ïádn˘ nepfiijde,
nezb˘vá neÏ se nauãit kritizovat a napravovat ten kapitalismus, kter˘ máme. ·vejk se na
svém putování setkal s dûtinsk˘m generálem, kter˘ mûl rád, kdyÏ se vojáci rozpoãítávají -
doma mûl „dva bur‰e, které si stavûl pfied sebe, a ti museli sami hlásit: První - Druh˘…“.
âeské vefiejné mínûní se tomu generálovi podobá, má rádo, kdyÏ se pravice rozpoãítává na
První pravice - Druhá pravice. Jsou to samozfiejmû pofiád titíÏ zpûváci radarov˘ch ãastu‰ek,
obhájci „trhu bez pfiívlastkÛ“ a bushovci, ale vystupují jako Druhá pravá strana. Je to fra‰ka,
která má ale svÛj hlubok˘ smysl. Pseudodialektika - nové pravé strany kontra staré pravé
strany - slouÏí k pfiehlu‰ení opravdov˘ch otázek. A toto je ãtvrté poselství kvûtnov˘ch voleb:
strategie na‰í pravice úspû‰nû bere pÛdu pod nohama opozici. Opravdová opozice se musí
vrátit ke kritice kapitalismu.
Pát˘m pouãením je jak˘si autismus ãesk˘ch voliãÛ - absence smyslu pro podstatné
souvislosti. Tyto volby se odehrávaly na pozadí nejvût‰í pfiírodní katastrofy, která postihla
nejmocnûj‰í stát svûta a pfied cel˘m svûtem odhalila bezmocnost amerického lidu a jeho
prezidenta. Statisíce lidí v krátkém ãase byly oÏebraãeny, tisícileté mokfiady fieky Mississippi
nenapravitelnû po‰kozeny, dosah ‰kod pfiesahuje ãasov˘ horizont mnoha lidsk˘ch generací.
Prezident Obama fiekl, Ïe ta katastrofa je nové 11. záfií, ale nikde nevidíme americké vojsko
pfiipravující se k válce s firmou BP, ani její manaÏery navleãené v oranÏov˘ch teplácích s
pouty na nohou a s kapucou na hlavû, vysl˘chané za pouÏití waterboardingu; a nepfiipravuje
se Ïádn˘ nov˘ Patriotic Act, kter˘ by zefektivnil boj s tímto druhem terorismu. Naopak,
naftafiské koncerny pfiipravují nové podmofiské vrty. Ztroskotání zelen˘ch, zejména mezi
mlad˘mi voliãi, vypovídá o nebezpeãné lhostejnosti k podstatnému, která je stále viditelnûj‰ím
rysem „kulturní nadstavby montovny aut“, v níÏ se ãeské vefiejné mínûní pomalu promûÀuje.
To není jen americk˘ problém, pfiirozenû.
Terorismus zabudovan˘ do v‰edního dne trÏní ekonomiky je nejvût‰ím problémem na‰eho
tisíciletí, ãeské vefiejné mínûní ale vyznaãuje naprostá lhostejnost k jeho obûtem. Tyto volby
brzy v‰ichni zapomeneme, dÛsledky ropné katastrofy v Mexickém zálivu nás ale staví pfied
otázky zásadní pro budoucnost lidstva. Napfiíklad: co je odpovûdnost ãlovûka v technologickém
prostfiedí? A co je tu vlastnû zisk a co ztráta? Co je tu dluh? Tyto otázky povedou k obnovû
demokracie, v níÏ nepÛjde jen o „agregaci zájmÛ“, ale o jejich hlubokou transformaci, jejich
nové zarámování a ustavení nového pole pozornosti, abychom nepfiehlédli, co je podstatné.
O vidûní podstatného, o to jde dnes.
Obdivuji dokument Martina Mareãka Zdroj o tûÏbû nafty v ÁzerbájdÏánu. Je dÛslednû
postaven na heslu „Jedeme v tom v‰ichni“ - kaÏdá ãerpací stanice je propojena s naftafisk˘mi
státy, kaÏd˘ kilometr, kter˘ ujedeme sv˘m autem, odsuzuje nûkde k smrti nûjak˘ Ïivot, pfiivádí
nûkde k moci nûjakou oligarchii, nûkoho zotroãuje a nûkoho obohacuje. Otfiesná je postupná
promûna ÁzerbájdÏánu ve stát, v nûmÏ je v‰e podfiízeno „zdroji“. Kde konãí ÁzerbájdÏán? A
konãí vÛbec? Lidé jsou lhostejní k „blbostem zelen˘ch“, protoÏe se bojí o práci. Ekologie, to
jsou jen takové „nereálné fieãi“, realita jsou pracovní místa, splácení hypoték, i za cenu naftou
udu‰eného mofie, mûst promûnûn˘ch v plynové komory.
V tomto ohledu je ãeská levice je‰tû zaslepenûj‰í neÏ pravice. Je to stra‰né odcizení ãlovûka,
kdyÏ obûtuje „pro práci“ svou zemi, své vefiejné statky, svá lidská práva. Taková spoleãnost
je jen masou ustra‰en˘ch a vydíran˘ch lidsk˘ch zdrojÛ. A kapitál toho vyuÏívá k heslÛm jako
Lidé chtûjí práci, ne sociální dávky! a aby byla práce, kapitál chce stále více deregulace:
privatizaci vefiejn˘ch statkÛ, ménû kontrol, ménû pravomocí ekologÛm, ménû byrokracie,
více investic do formování lidsk˘ch zdrojÛ, z nichÏ ale stále vût‰í ãást musí hradit ty lidské
zdroje samy. Je to obludné fale‰né vûdomí - smyslem ekonomického rÛstu pfiece nemÛÏe
b˘t práce, ta sama má smysl, jen kdyÏ slouÏí nûãemu smysluplnému. A ãemu slouÏí
ekonomick˘ rÛst? Jen tomu, aby bylo více pracovních pfiíleÏitostí? âeská ekonomika je
závislá na v˘robû automobilÛ, voliãi se ale chovali, jako by nebyl Ïádn˘ vztah mezi
katastrofou v USA a ãeskou montovnou aut. Ta nepozornost k podstatnému, je pát˘m
alarmujícím pouãením z kvûtnov˘ch voleb.

***

Pût pouãení z kvûtnov˘ch voleb
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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

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

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

Gambrinus liga
1. kolo: Hradec Králové-Sparta Praha
2:1, Bohemians 1905-Slavia Praha 1:1,
Slovácko-Teplice 3:0, Viktoria PlzeÀ-
Sigma Olomouc  2:2, âeské Budûjovice-
Slovan Liberec 0:0, Ústí nad Labem-
Mladá Boleslav 0:2, Jablonec-Brno 1:0,
Pfiíbram-Baník Ostrava 0:0.
2. kolo: Hradec Králové-Bohemians 1905
1:1, Baník Ostrava Slavia Praha 1:1,
Brno-Ústí nad Labem 1:3, Mladá
Boleslav-âeské Budûjovice 1:1, Sigma
Olomouc-Jablonec 4:1, Teplice-Pfiíbram
1:2, Slovan Liberec-Viktoria PlzeÀ 2:3,
Sparta Praha-Slovácko 2:1.
 3. kolo: Slovácko Hradec Králové 2:1,
Viktoria PlzeÀ-Bohemians 1905 2:1,
âeské Budûjovice-Sparta Praha 1:0, Ústí
nad Labem-Slovan Liberec 0:0, Jablonec-
Teplice 1:1, Pfiíbram-Sigma Olomouc 0:0,
Slavia Praha-Mladá Boleslav 1:0, Baník
Ostrava-Brno 3:0.

Tabulka
1. PlzeÀ 3 2 1 0 7:5 7
2.  Slovácko 3 2 0 1 6:3 6
3.  Olomouc 3 1 2 0 6:3 5
4.  Ostrava 3 1 2 0 4:1 5
5.  Slavia 3 1 2 0 3:2 5
6.  Pfiíbram 3 1 2 0 2:1 5
7. Budûjovice 3 1 2 0 2:1 5
8. Boleslav 3 1 1 1 3:2 4
9.  Hradec 3 1 1 1 4:4 4
10. Ústí 3 1 1 1 3:3 4
11. Jablonec 3 1 1 1 3:5 4
12.  Sparta 3 1 0 2 3:4 3
13.  Bohemians 3 0 2 1 3:4 2
14.  Liberec 3 0 2 1 2:3 2
15.  Teplice 3 0 2 1 2:3 2
16.  Brno 3 0 0 3 1:7 0

CorgoÀ liga
1. kolo: M·K Îilina-FC Zlaté Moravce
2:1, FC Nitra-MFK Dubnica 3:2, Spartak
Trnava-FK Senica 3:0-MFK RuÏomberok
Tatran Pre‰ov 1:0, Banská Bystrica-
Dunajská Streda 2:0, Slovan Bratislava-
MFK Ko‰ice 2:0.
2. kolo:  Dunajská Streda FC Nitra 0:1,
M·K Îilina Slovan Bratislava 2:2,FC Zlaté
Moravce-Spartak Trnava 2:0, MFK
Dubnica-MFK RuÏomberok 1:0,Tatran
Pre‰ov FK Senica 0:1, MFK Ko‰ice
Banská Bystrica 1:1.
3. kolo. Banská Bystrica-M·K Îilina 1:2,
FC Nitra-MFK Ko‰ice 1:1, MFK
RuÏomberok-Dunajská Streda 2:0, FK
Senica-MFK Dubnica 1:0, Spartak
Trnava-Tatran Pre‰ov 1:0, Slovan
Bratislava-FC Zlaté Moravce 3:0.

CorgoÀ liga
1. Slovan 3 2 1 0 7:2 7
2. Îilina 3 2 1 0 6:4 7
3. Nitra 3 2 1 0 5:3 7
4. Trnava 3 2 0 1 4:2 6
5. RuÏomberok 3 2 0 1 3:1 6
6. Senica 3 2 0 1 2:3 6
7. Bystrica 3 1 1 1 4:3 4
8. Dubnica 3 1 0 2 3:4 3
9,  Moravce 3 1 0 2 3:5 3
10. Ko‰ice 3 0 2 1 2:4 2
11. Pre‰ov 3 0 0 3 0:3 0
12. Dun.Streda 3 0 0 3 0:5 0

V Lize mitrÛ budeme mít
komu fandit

NYON. Futbalisti úradujúceho slovenského
‰ampióna M·K Îilina sa stretnú v play off
elitnej Ligy majstrov 2010/2011 so Spartou
Praha. Rozhodol o tom piatkov˘ Ïreb v sídle
Európskej futbalovej únie (UEFA) vo
‰vajãiarskom Nyone.
Zverenci ãeského kouãa Pavla Hapala by
mali prv˘ zápas odohraÈ na Letnej. Prvé
zápasy play off sa budú hraÈ 17., 18. augusta,
odvety potom 24., 25. augusta. V tíme “rud˘ch”
pôsobia viacerí Slováci, v zostave sa
pravidelne objavujú mená Juraja Kucku, Igora
Îofãáka aj Milo‰a Laãného.

***
Leten‰tí jdou dál, ale ztratili tfii opory

Lech PoznaÀ-Sparta 0:1 (0:0)
Leten‰tí dokázali vyuÏít tûsné domácí v˘hry v
prvním zápase, odvetu na rozbitém trávníku
Lechu PoznaÀ mûli pod kontrolou a po gólu
Kladrubského z penalty si pohlídali postup.
Závûr byl nervózní, Sparta pfii‰la o
Matûjovského, kter˘ byl spoleãnû s Bosack˘m
vylouãen. A ãervenou spatfiil za ostr˘ faul i
Sionko, coÏ je pro dal‰í zápasy velk˘ problém.
První zápas vyhrála Sparta 1:0.

***
Îilina vyhrala nad Loveãom 3:1 a ide

ìalej
Futbalisti úradujúceho slovenského ‰ampióna
M·K Îilina zvíÈazili v odvetnom zápase 3.
predkola Ligy majstrov 2010/2011 nad
Litexom Loveã 3:1 a postúpili do ìal‰ej fázy
súÈaÏe.
Zverenci trénera Pavla Hapala po sºubnej
remíze 1:1 v Bulharsku vyuÏili domáce
prostredie a majú istotu, Ïe na jeseÀ ich ãaká
ìal‰ích osem vystúpení na medzinárodnej
scéne. Góly: 52. Rilke, 70. Oravec, 84. Ceesay
- 50. Sandrinho  âK: 54. Popov (po druhej
ÎK), 8123 divákov. Prv˘ zápas: 1:1.

***

Evropská liga:
âeská ostuda

Slovan postupuje
Ostrava-Dnûpr Mogilev 1:2 (1:1)

Baník neãekanû padl. Postup si z BazalÛ
odvezl autobusem bûlorusk˘ Dnûpr do 1100
km vzdáleného mûsta Mogilev. Branky: 26.
¤ezník - 24. Jurãenko z pen., 70. Zenkoviã.
První utkání 0:1, postupuje Mogilev.

***
PlzeÀ se v pekle popravila

nedisciplinovaností
Besiktas Istanbul-Viktoria PlzeÀ 3:0 (1:0)
ISTANBUL/PRAHA - Slovo disciplína
plzeÀsk˘m fotbalistÛm v pekle na stadiónu
Inönü nic nefiíkalo. Jinak by si tûÏko nechali
dát v souboji s Besiktasem dvû ãervené karty
a tureckému soupefii darovali postup jako na
zlatém podnose. Branky: 39. Quaresma, 57.
Delgado, 71. Holo‰ko. âervené karty: 32.
Navrátil, 52. Limbersk˘ (oba P), 31000 divákÛ,
první zápas 1:1.

***
Severoãe‰i krutû pykali
za selhání v první pÛli

 Jablonec-Apoel Nikósie 1:3 (1:3)
Neuvûfiiteln˘ v˘padek v prvním poloãase sebral
fotbalistÛm Jablonce postupovou nadûji v odvetû
3. pfiedkola Evropské ligy s kypersk˘m soupefiem.
Po prohfie 0:1 v prvním zápase totiÏ nezvládli ani
vystoupení na domácí pÛdû a inkasovali tfii góly.
Branky: 33. Pavlík - 24. Jorge, 28. Charalambidis,
37. Solari.  3620 divákÛ, první zápas 0:1.

***
Futbalisti Slovana Bratislava

postúpili do baráÏe Európskej ligy
Futbalov˘ Slovan Bratislava si zahrá baráÏ o
základnú skupinu Európskej ligy. V dvojzápase
vyradili zverenci trénera Jozefa Jankecha Crvenu
Zvezdu Belehrad. V prvom stretnutí vyhrali v
Belehrade 2:1 a vo ‰tvrtkovej odvete uhrali na
Pasienkoch postupovú remízu 1:1. Góly: 2.
Djordjeviã (vlastn˘) - 72. Cadú, âK: 56. Dosoudil
- 56. Djordjeviã.  8500 divákov. Slovan se stretne
v baráÏi so ·tuttgartom.

***


