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Lámání rekordÛ na Masaryktownu a cestovní horeãka v Old Millu

Jako souboj mladší a starší generace vyzněly sokolské hry na Masaryktownu. Na krajních snímcích mladí závodníci. Vlevo: stylově nejčistší vrh koulí. Vpravo: vítěz
přespolním běhu na 2 km. Uprostřed Petr Pfenig (65), který běžel přespolní běh bos, jak dokládá další snímek a legenda Jan Waldauf (81) při vrhu koulí.

Letos poprvé se konaly Letní sokolské hry na Masaryktownu.
A musím ﬁíci, Ïe to byl dobr˘ nápad. Poprvé jsem se letních
her zúãastnil pﬁed 27 léty v Chersey, poblíÏ Montrealu. Tehdy
se konaly cel˘ dlouh˘ víkend a byl to pﬁíjemn˘ v˘let s
kempinkem a koupáním. Navíc pﬁespolní bûh mûﬁil 4 km a
vedl lesem. Pamatuji se, Ïe paní Waldaufová skákala jako
laÀka pﬁes laÈku ve v˘‰ce okolo 135 cm. Pûknû klasick˘m
zapomenut˘m stylem nÛÏkami. Tak, jak tomu bylo pﬁed
válkou. Pak pﬁi‰el do módy stredl nebo BrumelÛv styl valiv˘
s hlavou napﬁed, aÏ pﬁi‰el na olympiádû 1968 Dick Fosbury
se sv˘m flopem. Pro tento styl je zapotﬁebí asi pÛlmetrovou
Ïínûnku pﬁi dopadu. Ta tehdy pﬁi letních sokolsk˘ch hrách
nebyla k dispozici, ale jsem pﬁesvûdãen, Ïe by paní Waldaufová
i tento styl ovládla. Od té doby jsem se sokolsk˘ch her
nezúãastnil. Hlavnû proto, Ïe jsem byl buì mimo Toronto
nebo jsem byl v Torontu, ale LSH byly nûkde mimo. Letos
jsem byl v Torontu a Masaryktown není zas tak daleko, aby
se tam na kole nedalo dojet.
Pravda, kdyÏ jsem na Masaryktown dorazil, probíhala právû
pﬁedposlední disciplina: vrh koulí. S uspokojením musím
konstatovat, Ïe nikdo nebyl zasaÏen a vût‰ina závodníkÛ
odcházela správnû zadem z improvizovaného kruhu. Vûdûl
jsem s jistotou, Ïe pokud nepadl rekord LSH, tak rozhodnû byl
vytvoﬁen nov˘ rekord Masaryktownu. Této discipliny se
zúãastnila i sokolská legenda Jan Waldauf. Pro mne osobnû
byl dÛleÏit˘ pﬁespolní bûh, kter˘ v na‰í kategorii mûﬁil pouh˘
jeden kilometr. Pﬁes velmi dobré znaãení trati vedoucí bûÏci
v první zatáãce zabloudili, ale staãili se pomûrnû rychle
zorientovat a udrÏet si náskok. Na ãele sprintoval o tﬁi roky
star‰í Petr Pfenig, kter˘ bûÏel lehce a jako Abebe Bikila bos.
SnaÏil jsem se drÏet krok s Lubo‰em Fryntou, ale po vybûhnutí
do kopce jsem pﬁece jen poznal, Ïe vrchy na Masaryktownu
nejsou torontské roviny a potﬁeboval jsem se trochu
nadechnout a tento o deset let mlad‰í Sokol se mi vzdálil za
horizontem. V˘hoda bylo, Ïe po pﬁekroãení této pomyslné
ãáry traÈ vedla kolem kapliãky s kopce a tak jsem ve sv˘ch
improvizovan˘ch cyklistick˘ch tretrách v druhé ãásti spí‰e jen
brzdil, zatímco moji soupeﬁi sprintovali. Musím pﬁiznat, Ïe
jsem neprotrhl cílovou pásku, ale to se mi nepodaﬁilo snad
nikdy v Ïivotû. Pﬁesto i pátá bodovaná pozice vstoupila do
sokolsk˘ch roãenek. ·koda jen, Ïe restaurace Praha na
Masaryktownu byla zavﬁená, ale klobásky pana Jeãmena
v‰e vynahradily a já se vypravil na svém bicyklu zpátky do
Toronta.

A je‰tû v˘sledky: Chlapci/muÏi: Do 6 let: 1. John Tmej 10 b.;
7-11 let: 1. Shanin Capek 40 b.; 7-14 let: 1. Daniel Santiago
30 b.; 2. Victor Facini 21 b.; 15-18 let: 1. Jerome Elairei 47 b.
(host); 2. Drake Becka 37 b.; 19-30 let: 1. Luká‰ Takacs 30 b.;
31-40 let: 1. John Jurásek 40 b.; 40-50 let: 1. Zdenûk Becka
27 b.; 2. David Facini 24 b.; 3. Peter Syptak 10b. 51-60 let: 1.
Lubo‰ Frynta 41 b.; 2 Petr Capek 37 b.; 61-70 let: 1. Petr
Pfenig 40 b.; 2. Ale‰ Bﬁezina 7 b.; nad 70 let: 1. Ivo Syptak Sr.
50 b.; 2. Jan Waldauf 7 b. Celkem: 17 úãastníkÛ.
Dûvãata a Ïeny: Do 6 let: 1. Renee Matheson 10 b.; 7-11 let:
1. Sarah Syptak 40 b.; 12-14 let: 1. Isabela Hlavon 47 b.; 2.
Cairsea Becka 31 b.; 41-50 let: 1. Karen Syptak 17 b.; 2.
Pagastoo âapek 10 b.; 3. Kathy Facini 5 b.; 51-60 let: 1. Hana
Jurásek 10 b.; 61-70 let: 1. Svatava Heﬁmánek 37 b.; 2. Luba
Stupka 34 b.; 3. Jarmila Becka 16 b.; 4. Eva Pfenig 7 b.; 5.
Marie Crhák 3 b.; nad 71 let: 1. Milly Syptak 50 b. Celkem 14
úãastnic.
***
JestliÏe se nûkolika ne‰ÈastníkÛm podaﬁilo bûhem Letních
sokolsk˘ch her ztratit váhu, pak druhá srpnová akce v Torontu
mohla mít opaãn˘ v˘sledek. Bylo to bûhem veãera, kter˘
uspoﬁádala kanceláﬁ CzechTourism. âeská republika se
prezentovala nejen jako zemû plná hradÛ, zámkÛ, historickou
Prahou, âesk˘m Krumlovem, Kutnou Horou ãi Karl‰tejnem,
ale i jako zemû, kde je nejlep‰í pivo na svûtû Pilsner Urquel
a nejen to. Gulá‰ek s knedlíky, to snad nebylo ani v dobách
nejvût‰í slávy Dámského odboru, kdy byly nezapomenutelné
vánoãní veãeﬁe rovnûÏ v krásném Old Millu, kter˘ se nachází
na stanici metra poblíÏ Humber River.
V první ãásti veãera zástupci CzechTourism odpovídali na
dotazy medií ohlednû âeské republiky a zároveÀ vyslovili
lítost nad tím, Ïe jiÏ není pﬁím˘ leteck˘ spoj mezi Torontem a
Prahou. Doporuãili tﬁi hlavní spoleãnosti KLM, Austrian Airlines
a Air France. Odpovídali i na dotazy ohlednû Ïelezniãní a
mûstské dopravy. PﬁestoÏe v posledních letech zájem o
âeskou republiku klesá, Praha je ve svûtovém Ïebﬁíãku
popularity mûst na 15. místû. Sice stále pﬁed takov˘mi mûsty
jako PaﬁíÏ ãi Madrid, ale pﬁedbûhla ji tﬁeba i Budape‰È. Na
prvním místû, jak mne informovala J. Schebek, která v této
oblasti pracuje, je VídeÀ. DÛvodem je jednak lehká dostupnost
mezinárodní dopravou, levné sály pro kongresová jednání a
niÏ‰í jazyková bariéra (v‰ichni zde mluví nûmecky a vût‰ina
personálu v hotelech a informaãních centrech i anglicky).
Z tohoto dÛvodu si zvolila Destination Managment Company

Dizak Ketex (DZK) v Praze svého zástupce torontského
partnera FamTour Promotion. Tato firma je v nûkolika zemích
stﬁední a v˘chodní Evropy a má za úkol zaﬁizovat semináﬁe a
konvence pro skupiny od 10 do 1200 lidí. Pﬁi tom zaﬁizuje
ubytování, registraci, odvoz z leti‰tû, spoleãenské události,
kulturní podniky a sportovní události, vãetnû VIP servisu.
Zástupkynû DZK a ﬁeditelka FamTour Promotion Fayza
Abdallaoui Marsaud upﬁesnila bûhem tiskové konference, Ïe
kromû Prahy má DZK kanceláﬁe i v Bratislavû, Budape‰ti a
Bukure‰ti. FamTour Promotion sídlí na adrese 761 Bay St,
Suite 4122, Toronto, Ontario M5G 2R2 ON. Tel.: 416/5760506.
Kanceláﬁ CzechTourism navíc nabízí ﬁadu propagaãních
materiálÛ a informací o âeské republice, které si mÛÏete
vyzvednout v torontské kanceláﬁi na 2 Bloor St. W v 15. patﬁe.
Telefon je 416/363-9928, e-mail: info-ca@czechtourism.com.
Ale‰ Bﬁezina
***

Prezidentka FamTour Promotion Fayza
Abdallaoui Marsaud představuje destinace v ČR

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

Churches

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 anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email 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: 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 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:
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. 905563-8547

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
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Kalendáﬁ
30.8. (po) 19:00
MegaWorld: Czech Republic
Discovery Channel
***
11.9.(so) 17:00
Zahájení sezóny s veãeﬁí Sokola Toronto
***
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.
***
19.9. (ne) 17:00
Koncert klubu Martina Rázusa
Kostel sv. Pavla
1424 Davenport Rd., Toronto
***
25.9. (so) 17:00
Svatováclavské posvícení
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
***
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

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, sobota: 10:00-13:00.

Tel.: 416-439-0792
Satellite 1-416
jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ
slouÏí vzájemnému pochopení a porozumûní.
Na‰im úkolem není ﬁíkat ãtenáﬁi, co si má myslet,
ale pﬁedat mu informace,
z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pﬁebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude
poru‰ena rovnováha, která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané
a autor zodpovídá za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

We acknowledge the financial support of the Government of
Canada through Canada Periodical Fund (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.
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Zemﬁela
Marina Kovrig
Ve vûku 66 let zemﬁela 9. srpna v Torontu vicepresidentka firmy Recochem Marina Kovrig,
rozená Kuchaﬁová. Narodila se v Praze a
vyrÛstala v Montrealu, graduovala na Mount
Allison University. SvÛj umûleck˘ talent
vûnovala divadlu. Její otec Josef Kuchaﬁ je
vídeÀsk˘m âechem, kter˘ se bûhem války
skr˘val v Praze a po pﬁíchodu do Kanady
vybudoval jednu z nejúspû‰nûj‰ích firem
Recochem, po kterém Marina pﬁevzala
spoluvedení firmy. Marina se zaslouÏila o
zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí v oblasti
chemického prÛmyslu. Její velkou zálibou
zÛstalo divadlo, vûnovala se i zahradniãení,
psaní, vaﬁení, plachetnicím a stále pﬁem˘‰lela,
jak se dá tento svût zmûnit k lep‰ímu.
Podporovala ﬁadu neziskov˘ch organizací,
hlavnû v‰ak CAMH (Centre for Addiction and
Mental Health).
Kromû otce Josefa Kuchaﬁe, sestry Evy, dûtí
Sebastiana a Ariany, bude chybût i vnukÛm
Sebastianovi a Kaiovi.
Rodinû vyslovujeme upﬁímnou soustrast.
abe

Obituary

Nokturna v mûstû - 10. sezóna
Pﬁedná‰ka s hudebními ukázkami
profesora Iaina Scotta

Mozart
v Praze
Nedûle 12. záﬁí 2010 v 17 hodin
V hale kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
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Czech &Slovak Institutions
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

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 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

***

Moc se omlouvám,
sestro Pavelková
(Sestra Mary Pavelková zemﬁela 26. ãervence
2010 - narodila se 2. prosince 1923)
Nûjak mi hodnû záleÏelo na tom, abych se
zúãastnil zádu‰ní m‰e a jejího pohﬁbu. Znal
jsem ji vlastnû jen z cviãení a sokolsk˘ch sletÛ,
nepamatuji se, Ïe bychom spolu nûkdy hovoﬁili
o sv˘ch osudech; vût‰inu informací pro tento
ãlánek mám od Jana a Vlasty Waldaufov˘ch.
Pﬁitahovala mne sv˘m prost˘m, dÛstojn˘m
chováním, nûãím mi pﬁipomínala pﬁirozenû
u‰lechtilé Ïenské postavy BoÏeny Nûmcové.
Chtûl jsem jí dát sbohem, i kdyÏ uÏ mû nemohla
sly‰et. Nemohla?
Den pﬁed jejím pohﬁbem jsem si zavolal TTC
a zeptal se, jak se dostanu na 2 Richardson Ave.,
kde byla v jejím kostele slouÏena m‰e. V den
jejího pohﬁbu jsem vstal uÏ v 6:00 ráno, vyﬁídil
pár vûcí a (podle pokynÛ TTC) ‰el na stanici
autobusu, ale to nebudu popisovat, jen se
zmíním, Ïe ﬁidiã o adrese nikdy nesly‰el a jel
jsem s ním aÏ na Kipling. ¤idiã na zpáteãní
cestû o ulici vûdûl, ale konãil sluÏbu v pÛli cesty
a jeho nástupce se nedostavil, atd. Jestli sestra
Pavelková ná‰ svût odnûkud mohla pozorovat,
jsem jist˘, Ïe se m˘m cestováním na svÛj pohﬁeb
znamenitû bavila... Já se omlouvám, a je mi líto,
Ïe jsem na nûm nebyl.
Mary pﬁijela do Kanady s rodiãi nûkdy pﬁed
druhou svûtovou válkou. Vdala se, mûla dûti,
syna a dceru Madeline Carter. ManÏel a syn ji
pﬁede‰li. Bûhem druhé svûtové války pracovala
v âeskoslovenském národním sdruÏení (sbírky
na ãs. zahraniãní armádu v Anglii a exilovou
vládu v Lond˘nû) a v Ïenské polovojenské
organizaci kanadské armády; byla aktivní
ãlenkou Sokola (cviãila na sletech ve Spojen˘ch
státech a Kanadû a po roce 1989 v Praze). Za
celoÏivotní vûrnost sokolské my‰lence jí byla v
r. 2007 udûlena Sokolskou Ïupou kanadskou
medaile Miroslava Tyr‰e. Poslední léta se
vûnovala dobroãinné práci, zvlá‰È jako
dobrovolná pracovnice v domovû pro seniory
Harold and Grace Baker.
Sestra Mary Pavelková Ïila poctiv˘,
spravedliv˘, nezi‰tn˘ Ïivot. I my, ãlenové
Sokola Toronto a Sokolské Ïupy kanadské,
jsme jejími dluÏníky. Její rodinû (dceﬁi Madeline
Carter, vnouãatÛm Alexandﬁe Carter, Christinû
Carter, Lauﬁe Pavelka, Bradu Pavelkovi a bratru
Frankovi âechovi v Albertû) vyslovujeme
upﬁímnou soustrast.
Josef âermák
Sokol TorontoSokolská Ïupa kanadská
***
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âeská emigrace a imigrace v 21. století
Stûhování národÛ je fenomén, kter˘ je zachycen jiÏ v Druhé knize MojÏí‰ovû, která se podle toho jmenuje Exodus. Ale i Nov˘ zákon a útûk
do Egypta má s touto skuteãností co ãinit. Legenda ﬁíká, Ïe prvním ãesk˘m pﬁistûhovalcem byl praotec âech. Nejedno oko nezÛstane suché,
kdyÏ sledujeme bloudûní Jana Ámose Komenského. Chicago na poãátku dvacátého století bylo druhé nejvût‰í ãeské mûsto. Emigrovalo
se v dobû první republiky, hlavnû ze Slovenska, pﬁed Hitlerem, pﬁed komunisty, v roce 1968, v roce 1980… Václav Havel v Torontu mûl
závaÏn˘ projev k emigrantÛm po sametové revoluci v roce 1990. Nûkteﬁí lidé se vrátili, jiní zÛstali venku.
Faraon nechtûl pustit Izraelity z Egypta a zrovna tak Walter Ulbricht postavil protimigraãní zeì. Jen nûkolik nad‰encÛ se pustilo ze Západu
na V˘chod. Drtivá vût‰ina lidí emigrovala opaãn˘m smûrem. Jednou ze zaslíben˘ch zemí byla Kanada.
Ivan Bunin pﬁed tím neÏ ode‰el z Ruska si povzdechl, Ïe je tam neútulno. Je to zﬁejmû nejãastûj‰í dÛvod pro emigraci v dvacátém století.
Lidé volí útulnûj‰í zemi, útulnûj‰í kraj. Místo, kde dostanou práci, kde s nimi budou slu‰nûji zacházet, kde se jejich dûti budou mít lépe, kde
budou mít náboÏenskou svobodu.
Pouze men‰ina obyvatel Toronta se zde narodila a pﬁesto toto mûsto funguje relativnû bez problémÛ. Pokud nûjaké problémy jsou, není
to kvÛli tomu, Ïe by zde ãást obyvatelstva pocházela z Itálie, ¤ecka, Vietnamu nebo z âíny. MoÏná se v této zemi pﬁece jen nûco dûlalo
nebo snad stále dûlá dobﬁe.
Kanada je zemí pﬁistûhovalcÛ. Pﬁistûhovalectví do âeské republiky je nov˘m fenoménem. Nûãím, na co lidé v âechách nebyli zvyklí.
Najednou jsou v obchodech Vietnamci, na stavbách Ukrajinci a za pﬁední ligové t˘my hrají hráãi, kteﬁí se narodili v Africe. Politick˘ azyl zde
hledají Bûlorusové. Z Kazachstánu pﬁicházejí vyznavaãi islámu.
Je âesko pro nû pouze tranzitem anebo zde zÛstanou? Jak si na nû zvyknou obyvatelé? To jsou otázky, na které se tûÏko odpovídá z dálky.
Proto jsem uvítal setkání s nûk˘m, kdo s tûmito lidmi pracuje, kdo se snaÏí pochopit jejich situaci a zároveÀ si uvûdomuje, Ïe ãesk˘ zpÛsob
ﬁe‰ení nemusí b˘t jedinou cestou. S nûk˘m, kdo ví, Ïe se v Kanadû mÛÏe pﬁiuãit nûãemu, co lze aplikovat na ãeské podmínky.
V minul˘ch dnech jsem mûl moÏnost se setkat s Martinou Vodiãkovou, která zná situaci snad z obou stran. Pracovala v Rakousku, v Rusku,
na Novém Zélandu i na Islandu. Nyní je v Kanadû. Na druhou stranu pomáhá uteãencÛm v Brnû. Stará se o nû jako sociální pracovnice.
Bylo by tedy nejlep‰í se jí na zaãátku zeptat pro jakou organizaci pracuje a co je smyslem této organizace:
MV: V âeské republice pracuji jako sociální
pracovnice a volnoãasová pedagoÏka v
neziskové organizaci SdruÏení obãanÛ
zab˘vajících se emigranty - SOZE
(www.soze.cz). SOZE je nevládní nezisková
organizace, jejímÏ posláním je poskytování
pomoci uprchlíkÛm a dal‰ím kategoriím
cizincÛ, pﬁicházejících do âeské republiky.
Tato pomoc spoãívá v bezplatném právním,
sociálním a psychologickém poradenství, v
realizaci volnoãasov˘ch a vzdûlávacích
programÛ a v komplexní sociálnû-právní
asistenci dlouhodobû usazen˘m cizincÛm a
uprchlíkÛm v namáhavém procesu integrace
do majoritní spoleãnosti.
ABE: Odkud tedy pﬁistûhovalci pﬁicházejí
a jaká je jejich motivace?
MV: Národnostní sloÏení imigrantÛ v âeské
republice je pestré, ale primárnû vypl˘vá
pﬁedev‰ím z geografické blízkosti ãi
vzdálenosti urãit˘ch zemí, ze kter˘ch k nám
imigranti pﬁicházejí. âeskou republiku si jako
cílovou destinaci volí mnoho lidí i kvÛli kulturní,
náboÏenské ãi jazykové blízkosti. Konkrétnû
je u nás nejvíc UkrajincÛ, kteﬁí pﬁicházejí do
âR pﬁedev‰ím za prací, dále je velk˘ podíl
SlovákÛ, kteﬁí u nás ãasto studují na vysok˘ch
‰kolách, následují na trÏi‰tích v‰udypﬁítomní
Vietnamci, dále pak Rusové a Poláci. V
souãasné dobû pob˘vá na území legálnû
nûco pﬁes 400 tisíc cizincÛ. Tﬁeba migrace
VietnamcÛ do âR má koﬁeny nûkolik desítek
let zpût. Vietnam‰tí soudruzi byli zváni do
tehdej‰ího komunistického âeskoslovenska
za studiem ãi za prací a nûkteﬁí zÛstali a
pozvali i svoje rodiny. Je zajímavé, Ïe hodnû
VietnamcÛ k nám pﬁi‰lo z Nûmecka, takÏe
pokud se nemÛÏu v terénu domluvit s
Vietnamci ãesky, tak pﬁecházíme na nûmãinu,
která je nám spoleãn˘m jazykem v pﬁípadû
jakékoli právní ãi sociální intervence.
Îadatelé o mezinárodní ochranu, jak ﬁíkáme
ÏadatelÛm o azyl, mají zase trochu jiné
národnostní sloÏení: jsou mezi nimi nejvíce
Ukrajinci, Mongolové a Vietnamci, dÛvody
jejich Ïádostí jsou hlavnû ekonomické;
Kazachové a Turci utíkají zejména pﬁed
náboÏensk˘m útlakem.
ABE: Kolik z nich chce v âR zÛstat, kolik
se chce vrátit a kolik chce pokraãovat dál?
MV: âeská republika je uÏ nûkolik let cílovou
zemí pro mnoho ekonomick˘ch migrantÛ i
uprchlíkÛ. Po revoluci jsme spí‰ slouÏili jen
jako tranzit na Západ, ale nyní jsme v oãích
imigrantÛ civilizovaná, vyspûlá zemû, kde lze
vést slu‰n˘ Ïivot a dosáhnout poÏadovan˘ch
standardÛ. Je jasné, Ïe mnoh˘m cizincÛm se
u nás st˘ská po domovû, pﬁedev‰ím dospûlí
si tûÏko zvykají na novou Ïivotní situaci. Mnoho
cizincÛ si i stûÏovalo, Ïe se nemohou vrátit ani
domÛ, aÈ uÏ je to do Mongolska, na Ukrajinu
ãi kamkoli jinam. Jejich krajani je uÏ po mnoha
letech emigrace nepﬁijímají mezi sebe a berou
je jako cizince ve vlastní zemi. Ale s tímto
problémem se asi pot˘kají v‰ichni imigranti,
aÈ Ïijí kdekoli. Naopak u dûtí je to jiné. Ty si
rychle zvyknou, aÈ uÏ Ïijí v Asii nebo v Evropû
ãi v Americe. Jakmile jsou zaﬁazeny do

vzdûlávacího systému (zaﬁazeny b˘t musejí v
kaÏdé zemi, kde je povinná ‰kolní docházka),
rychle pochytí jazyk hostitelské zemû a
zvyknou si.
ABE: Li‰í se nûjak struktura pﬁistûhovalcÛ
v âR a v Kanadû?
MV: No logicky li‰í. Li‰í se pﬁedev‰ím kvÛli
tomu, Ïe do Kanady se musí nejlépe pﬁiletût
nebo pﬁiplout. Nyní po novelizaci imigraãních
zákonÛ je problém pﬁijít do Kanady pﬁes USA
a získat tu tﬁeba azyl jako uprchlík. USA jsou
povaÏovány jako bezpeãná zemû a uprchlík
je v tûchto pﬁípadech pﬁesunut se sv˘m
pﬁípadem sem. Podobnou strategii aplikují i
státy EU. Îadatelé o azyl mohou Ïádat pouze
v jednom státû EU a to v tom, kam vkroãí
poprvé, zjednodu‰enû ﬁeãeno - jedná se o
institut tzv. tﬁetí bezpeãné zemû. Proto mají s
imigrací uprchlíkÛ nejvût‰í problémy Itálie a
·panûlsko, protoÏe jsou hraniãními zemûmi,
kam dennû pﬁiplouvají bárky z Afriky.

Martina Vodičková

Ekonomiãtí imigranti mají v Evropû také jinou
národnostní strukturu neÏ zde, v Severní
Americe. Tuto skuteãnost vÏdy ovlivÀovaly a
ovlivÀovat budou rÛzné faktory jako historie,
geografické postavení zemû, politika,
ekomonika, jazyk, socio-kulturní faktory.
V‰echno souvisí se v‰ím.
ABE: V ãem se li‰í imigraãní systémy?
MV: TûÏko ﬁíct, co to jsou imigraãní systémy...
KaÏdopádnû ãeská a kanadská realita se v
mnohém znaãnû li‰í. To se potom odráÏí i v
problematice pﬁistûhovalectví. Jako
stﬁedoevropanku mû tu hodnû vûcí pﬁekvapilo.
Tak napﬁíklad lidé jsou tu opravdu velmi vstﬁícní
a ochotní pomoct, kdyÏ vidí, Ïe máte potíÏe
nebo prostû jen nûco hledáte. Musím
podotknout, Ïe v‰ak hovoﬁím o situaci pﬁímo
tady, v Torontu. Jaká je situace v mal˘ch
obcích v provinciích dokáÏu tûÏko odhadnout,
kdyÏ jsem tam ãas netrávila. Pﬁedpokládám,
podle informací z tisku i od kolegÛ, Ïe
multikulturní realita je tam zase jiná a strategie
tamních obyvatel se budou od tûch torontsk˘ch
v mnohém li‰it. Ale vraÈme se k Torontu. Asi

pﬁedev‰ím proto, Ïe kaÏd˘ druh˘ je tu cizinec
a ti první mají cizince rodiãe nebo prarodiãe,
tak tu lidé moÏná víc chápou, jak je tûÏké
nûkde zaãít Ïít od nuly a navíc s nálepkou
imigrant. Proto mi pﬁipadá, Ïe jsou zde jak
úﬁady, tak i lidé samotní ochotní a otevﬁenûj‰í
pomoci neÏ u nás doma, kde má kaÏd˘
hluboké koﬁeny. MoÏná proto jsou âe‰i zprvu
k pﬁíchozím cizincÛm, aÈ pﬁicházejí odkudkoli,
trochu chladnûj‰í a nepﬁístupnûj‰í. Navíc jsme
otevﬁeni svûtu teprve pouh˘ch 20 let, osobnû
znám pár lidí, kteﬁí „nevytáhli paty“ ze svého
rodného sídli‰tû. Je celkem logické, Ïe budou
nepﬁátel‰tí k cizincÛm, pokud s nimi nemají
vlastní osobní zku‰enost a jsou masírováni
pouze negativními zprávami z médií. Tûch
okolností, které ovlivÀují integraãní strategie
jednotliv˘ch zemí je hroznû moc. Pocit národní
identity, pﬁíslu‰nosti a historická zakotvenost
k zemi, kde Ïiju mi pﬁipadají jako zásadní
ãinitelé, které ovlivÀují rozdílné integraãní
strategie obou státÛ.
ABE: Nedochází tedy k jakémusi
paradoxu, Ïe do âR pﬁicházejí lidé z
V˘chodu a z jihu a na Západ odcházejí lidé
z âech, pﬁeváÏnû Rómové?
MV: Urãitû bych si netroufla tvrdit, Ïe od nás
odcházejí pﬁeváÏnû Rómové. Rómská
emigraãní vlna ze stﬁední Evropy (dnes do
Kanady pﬁicházejí hlavnû Rómové ze
Slovenska a Maìarska) je urãitû velk˘
problém, kterému musejí ãelit jak zemû EU,
tak i cílové destinace jako jsou právû Kanada
nebo i Spojené království. Migrace jako taková
je historicko-spoleãensk˘ jev, kter˘ je ovlivnûn
rÛzn˘mi ãiniteli. Nevidím imigraci k nám z
v˘chodu a emigraci od nás na západ jako
paradox. Spí‰ mi to pﬁipadá jako logické
vyústûní spoleãensko-politické situace ve
svûtû. Lidi vdycky hledají místo, kde se budou
mít líp. Hodnû migrantÛ vám ﬁekne, Ïe ode‰lo
ze zemû pÛvodu hlavnû kvÛli lep‰í budoucnosti
pro svoje dûti. Toto vám ﬁekne ukrajinsk˘
dûlník v âechách i rómská maminka v Kanadû.
Dokonce jsem zjistila, Ïe motiv „lep‰í
budoucnost pro svoje dítû“ není ovlivnûn ani
dobou, i pﬁed 30 lety utíkali z âeskoslovenska
lidé, kteﬁí mi ﬁekli, Ïe prostû nechtûli
vychovávat v takové zemi svoje dûti.
Dal‰ím zajímav˘m momentem je, Ïe mnoho
mlad˘ch âechÛ cestuje, protoÏe mají tu
moÏnost, ale zase se vracejí domÛ, protoÏe
prostû nepotﬁebují hledat útoãi‰tû jinde. UÏ u
nás mÛÏete ﬁíkat co chcete, dûlat co chcete a
vcelku i Ïivotní úroveÀ obyvatel je uspokojující.
TakÏe není mnoho dÛvodÛ proã prchat.
ABE: Není strach v âechách z emigrace
inteligence, tﬁeba doktorÛ? Na druhou
stranu je v âechách mnoÏství zdravotního
personálu ze Slovenska a z Ukrajiny, zatím
jsem nesly‰el jedinou stíÏnost na nû.
MV: Osobnû si také myslím, Ïe s
kvalifikovanou pracovní sílou tﬁeba z v˘chodu
nejsou v âR Ïádné v˘znamné problémy. A Ïe
by inteligence nûjak v˘znamnû emigrovala
na Západ se mi zatím také nezdá. Faktem ale
je, Ïe minulé vlády ani ta souãasná nejsou
vûdû pﬁíli‰ naklonûné, takÏe financování
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Akademie vûd, v˘zkumn˘ch ústavÛ a
vysok˘ch ‰kol je ve srovnání se situací ve
svûtû v˘znamnû poddimenzováno a jasnû
pak nutí kapacity k odchodu do zahraniãí.
Nûkdy mi pﬁipadá, Ïe si lidé neváÏí toho
nejcennûj‰ího pokladu, kter˘m je vzdûlání. V
dlouhodobém horizontu se investice do vûdy
a vzdûlání mohou jen a jen vyplatit. Vlády mají
v‰ak funkãní období jen 4 roky, coÏ je prostû
hroznû krátká doba na to, aby jim stálo za to
investovat do tak dlouhodobého projektu,
jak˘m vzdûlání bezesporu je. Na ãeské voliãe
tato hesla prostû neplatí.
ABE: Jak emigrace zasahuje do struktury
rodin? Nemizí autorita rodiãÛ?
MV: Jak jsem ﬁíkala, dûti se v‰ude integrují
hroznû rychle, nauãí se jazyk hostitelské zemû
a potom pomáhají rodiãÛm, kter˘m pﬁece jen
pamûÈ neslouÏí tak jak mladé generaci. Dûti
pak pomáhají rodiãÛm s pﬁeklady na úﬁadech,
u doktorÛ, vysvûtlují jim, proã se paní uãitelka
ve ‰kole zlobí atd. V podstatû dochází k jakési
v˘mûnû sociálních rolí a z rodiãÛ se stávají
dûti, které niãemu a nikomu nerozumí. Je
potom hroznû obtíÏné si v takové situaci
zachovat rodiãovskou autoritu, kdyÏ dítû ví,
jakou má nad rodiãi moc. Jazyk je prostû
základ.
ABE: NepouÏívají se pﬁistûhovalci pouze
jako levná pracovní síla? V pﬁípadû, Ïe pro
nû nemáme práci, vymyslí se repatriaãní
program a pﬁistûhovalci se po‰lou domÛ.
Jak jsou úspû‰né tyto programy?
MV: Taková je trÏní ekonomika - krutá.
Nûkomu mÛÏe pﬁipadat, Ïe jsou pﬁistûhovalci
levná pracovní síla, jindy se ale setkáte s
cizinci zamûstnan˘mi v mezinárodních
podnicích na vysok˘ch postech. Je logické,
Ïe pokud neznáte komunikaãní jazyk svého
pracovního prostﬁedí a neovládáte nûco
opravdu jedineãného, tak vám ve vût‰inû
pﬁípadÛ nezbyde nic jiného, neÏ pracovat na
stavbû, kde mluvit ani moc nepotﬁebujete.
Dal‰í vûcí je, Ïe v pﬁípadû, Ïe Evropa
zamûstnala mnoho cizincÛ z tzv. tﬁetích zemí
(tedy obyvatelé státÛ mimo EU), mûl za jejich
zamûstnání ãi nezamûstnání nûkdo nést
zodpovûdnost. Je hroznû alibistické zaplatit
letenku a 500 euro (jak napﬁíklad nabídla
ãeská vláda) a poslat Ivana pûknû zpátky na
Ukrajinu. Mnû to pﬁipadá jako nedospûlé
zametání problémÛ pod kobereãek. V Kanadû
programy „dobrovoln˘ch návratÛ“ v tûchto
pﬁípadech neexistují. Jednou imigranty
pﬁijmeme, tak se o nû holt postaráme. Navíc
tyto programy nejsou moc efektivní. UÏ v 70.
letech se Nûmecko pﬁesvûdãilo, Ïe gastarbeitﬁi
z Turecka nikam neodjedou, i kdyÏ ztratí
momentálnû práci. Tahle situace jen
napomáhá bujení rÛzn˘ch mafiánsk˘ch praktik
mezi zahraniãními dûlníky. Vût‰ina
nezamûstnan˘ch cizincÛ domÛ stejnû
neodjela a ti, kteﬁí zÛstali, se nachází nûkde
mezi legálním a nelegálním pobytem na území
âR.
ABE: Svûtov˘ trend je nyní silnû
protiimigraãní, dá se oãekávat, Ïe i nová
vláda se bude chovat stejn˘m zpÛsobem?
Nenastanou pro neziskové organizce
problémy?
MV: Svûtové politické trendy mohou b˘t jaké
chtûjí, migraci se zabránit stejnû nepodaﬁí.
Jaká bude na‰e nová vláda ukáÏe ãas. Zatím
mi pﬁipadá, Ïe ﬁe‰í spoustu problémÛ
spojen˘ch pﬁedev‰ím s celosvûtovou
ekonomickou krizí. Na‰e nová vláda se ãiní
celkem rychle. UÏ 18. srpna byla schválena
novela zákona o pobytu cizincÛ; co nám tato
novela v praxi pﬁinese, teprve uvidíme. Lidi
budou ale poﬁád nespokojení a dokonalého
stavu se stejnû nikdy nedoãkáme, protoÏe co
to ta dokonalost je, Ïe? Spí‰ mám obavy, Ïe
bude cizinecká problematika vzhledem ke
v‰em úsporn˘m balíãkÛm odsunuta na vedlej‰í
kolej. ProtoÏe v‰ak v âR cizinci jsou a budou,
musíme na jejich Ïivotní situaci poﬁád
upozorÀovat, hájit jejich práva a vysvûtlovat
jim jejich povinnosti. Nejen od toho by mûl b˘t
v âR neziskov˘ sektor..., ale ﬁeknu vám
upﬁímnû - nûkdy je to s tím úﬁednick˘m ‰imlem
potíÏ.
Rozmlouval a pﬁes e-mail dokonãil
rozhovor Ale‰ Bﬁezina
***
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Netrapme se tím, Ïe stárne i film
Gina Lollobrigida bude v ãervenci slavit 83
let. Je protivné, Ïe filmové krásky téÏ vadnou,
ale Lola ve filmu Fanfán Tulipán je navÏdy
krásná.
„Ale ten film valn˘ není,“ ﬁekl Dino, kdyÏ se
vrátil z Itálie a sedûli jsme u kafe v
Books&Beans.
Dino je Kanaìan italsk˘ch rodiãÛ, kteﬁí
prchli do Ontaria z ¤íma pﬁed fa‰ismem; Dino
mluví italsky, udrÏuje styky s bratranci v
Itálii, a co pár rokÛ letí do ¤íma na náv‰tûvu.
NeÏ na poãátku kvûtna odletûl na tﬁi t˘dny,
optal se mne Ïertem, co mi má pﬁivézt a já
Ïertem ﬁekl, aÈ pﬁiveze nûjaké italské filmy.
Dino se koncem kvûtna vrátil, se‰li jsme se na
kafe, dal mi triãko s nati‰tûn˘m obrázkem
Kolosea a ﬁekl, Ïe italská filmová tvorba je
mrtvá, Ïe k vidûní jsou jen americké filmy v
kinech i v televizi.
Protestoval jsem jen naoko (vÏdyÈ jsme s
Evou mûli v ¤ímû v 2007 stejnou filmovou
zku‰enost) a dotíral jsem otázkou: „Proã by to
mûlo b˘t tak chabé s italskou filmovou
tvorbou?“ „Nevím proã,“ ﬁekl Dino zlostnû,
„ale tro‰ku jsem bádal na internetu a zjistil, Ïe
v padesát˘ch a ‰edesát˘ch letech Italové toãili
200 filmÛ roãnû, v sedmdesát˘ch jenom dvacet
a v tomto tisíciletí ménû neÏ deset roãnû.“
„To je zvlá‰tní - takov˘ prudk˘ zánik,“ ﬁekl
jsem, „a jak je to s americk˘m filmem?“
„Náhodou jsem to taky zjistil, Ïe Amíci
vyrábûjí 500 aÏ 600 filmÛ roãnû, celé dvacáté
století!“
„To jsem netu‰il, Ïe je to tak moc filmÛ.“
A Dino potû‰en˘ m˘m zájmem ﬁekl: „Na
svûtû se toãí 2000 filmÛ roãnû, ale zemû, kde
se toãí, to se mûní. Teì právû se toãí 1000
filmÛ roãnû v Indii.“ „Neznám jedin˘ indick˘
film,“ povzdechl jsem. A Dino ﬁekl, Ïe on taky
ne, ale Ïe tak to je. A pak dodal: „Tohle tû bude
zajímat, Ïe od poãátku filmové tvorby bylo
natoãeno ãtvrt miliónÛ filmÛ a z toho jen 10
000 stojí za zmínku v nûjakém katalogu filmu
a DVD, zbytek jsou piliny.“ To si musím
pamatovat, udûlal jsem si mentální poznámku
a vrátil Dina k italskému filmu, kter˘ si oba
dobﬁe pamatujeme, myslím ale on daleko lépe
a vyprávûl: „KdyÏ jsem jel do ¤íma koncem
padesát˘ch letech coby puberÈák, tak jsme
chodili s bratranci do kina kaÏd˘ veãer na jin˘
film; Gina Lollobrigida uÏ pohasínala, ale
furt byla tahákem v tandemu s americk˘mi
hvûzdami. Pamatuje‰ si Ginu?“
“To ví‰, Ïe si pamatují Ginu,“ ﬁekl jsem, vidûl
jsem Fanfána Tulipána jako kluk v Ostravû...“
„Ano, to bylo s Gerardem Philipem, ona
nena‰la italsk˘ protûj‰ek, zbûsile se uãila
anglicky, aby mohla do Holywoodu toãit s
Gablem, Curtisem, Sinatrou a natoãila samé
blbosti. Asi neví‰, Ïe Lola natoãila za 30 let 80
filmÛ a podaﬁilo se jim, Ïe ani jeden nemám
ve své sbírce filmÛ.“ Nemusel jsem Dina
pobízet do ﬁímsk˘ch vzpomínek a pokraãoval:
„Leã pﬁi‰la na filmov˘ obzor Sofia Lorenová,
stala se senzací a zastínila Lolu hereck˘m
‰armem i velikostí poprsí.“
Usmál jsem se, a Dino ﬁekl: „Sofia na tom
poprsí vydûlala milióny dﬁív neÏ natoãila
dobr˘ film.“ „Nepovídej,“ ‰pitnul jsem, a Dino
ﬁekl: „Sofia harcovala po filmov˘ch ateliérech
Anglie a Hollywoodu 10 let, touÏila po slávû
a po penûzích a Carlo Ponti ji zaﬁídil kontrakt
na ãtyﬁi filmy v Holywoodu v tandemu se
Sinatrou, Cary Grantem, Marlonem Brando,
ale nic z toho - jen peníze a piliny. Koneãnû
Vittorio de Sica pﬁemluvil Pontiho a povznesl
Sofii z komerce k umûní a natoãili Horalku.
Pﬁesvûdãit Sofii nebylo lehké, nechtûla hrát
matku, ale dceru, fakt ale de Sica umluvil
Pontiho i Sofii, roli vzala a ejhle - byl z toho
Oscar za nejlep‰í zahraniãní film.“ Sofii jsem
vidûl prvnû v Horalce,“ ﬁekl jsem... a Dino
pokraãoval ve svém milovaném tématu: „Po

Horalce, která by se ti dneska sotva líbila,
Vittorio de Sica natoãil dal‰í dva filmy, které
by si ti urãitû líbily, Vãera, dnes a zítra a
ManÏelství po italsku s protûj‰kem Marcelo
Mastroiannim. A to byla dvojice z italského
rodu a uchvátili cel˘ filmov˘ svût.“
„Ty dva filmy mám ve své sbírce v dabingu,“
ﬁekl jsem nad‰enû, a Dino ﬁekl, Ïe ty dva filmy
se nikdy nechytly v Americe a do angliãtiny
namluvené nejsou dodnes. „Vûﬁí‰ tomu?“
Chtûl jsem sly‰et víc o Sofii, ale Dinova mysl
dlela u jiného krásného poprsí a ﬁekl: „Sofia
byla o sedm let mlad‰í neÏ Gina, ale Sofii
‰lapala na paty Claudia Cardinalová, jen o
ãtyﬁi roky mlad‰í.“
„Copak to je tak dÛleÏité, ten vûk?“ optal
jsem se.
„Samozﬁejmû,“ ﬁekl Dino, „kdyÏ se prodává
maso, tak musí b˘t ãerstvé, ne?“ Myslil jsem,
Ïe Sofia prodávala osobnost a hereck˘
charakter, ale Dino mávl rukou a ﬁekl, Ïe
Sofia natoãila devadesát filmÛ, ze kter˘ch jen
ãtyﬁi nebo pût stojí za podívání znova za pár
desítek let.
Díval se na mû s údivem a zeptal se, jestli
neznám filmové pravidlo 20-20? „Asi ne,“
ﬁekl jsem nejistû a Dino vyslovil moudrost:
„Filmové pravidlo 20-20 znamená, Ïe kdyÏ
jeden film z 20-ti je moÏné vidût za 20 let od
natoãení, pak herec ãi hereãka vstoupila do
dûjin filmu.“ „Dûkuji,“ ﬁekl jsem upﬁímnû,
„hned si to zapí‰u a natluãu do hlavy. A jak to
je s Claudiou?“
„Claudia byla krásná a zaãala filmovat ve
dvaceti, natoãila osmdesát filmÛ, ale jenom
dva stojí za shlédnutí i dnes a oba urãitû zná‰;
v 1964 natoãila s Burt Lancasterem v˘teãn˘
western Profesionálové, a o dva roky pozdûji
je‰tû lep‰í s Henry Fondou a Charlesem
Bronsonem a zároveÀ asi nejlep‰í western co
znám, Tenkrát na západû.“
Pﬁik˘vnul jsem, a pochválil skvostnou hudbu
k filmu sloÏenou mistrem Ennio Morricone,
Ïe film dobﬁe znám; a snaÏivû jsem ﬁekl, Ïe na
ty dva filmy platí pravidlo 20-20.
Dino mûl radost, Ïe jsem pojal jeho pravidlo
za své a dodal, Ïe po tûch krasavicích uÏ
nemají Italové ve filmu Ïádné Ïelízko v ohni...
Chvíli jsme mlãeli a já ﬁekl, za pár t˘dnÛ bude
fotbalov˘ ‰ampionát a tam Italové zazáﬁí...

„Pché,“ ﬁekl Dino, syn italsk˘ch rodiãÛ a
amatérsk˘ fotbalista, „Italové poletí z prvního
kola ven.“
„Ale jdi ty,“ ﬁekl jsem zklamanû, Ïe Dino
setﬁel italsk˘ film a teì i fotbalové mistrovství.
„Chce‰ se vsadit, Ïe se Italové nekvalifikují
do ãtvrtfinále?“ „Nechci,“ ﬁekl jsem opatrnû,
protoÏe ví víc o italsk˘ch filmech i o italském
fotbalu.
„To mi vûﬁ, Ïe vím,“ ﬁekl Dino, „a proto mne
ten úpadek Itálie velice ‰tve.“ A odplivnul si,
protoÏe jsme sedûli venku na sluníãku a
plivanec hned osychal na horkém asfaltu.
Nikdy jsem Dina nevidûl tak zlostného nad
italskou kulturou a nad fotbalem.
RosÈa Firla - Sudbury
***—-
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Slovak House
Slovak Infocentre
8 Clarence Square,
Toronto
Otvoreno: Streda 15:0017:00
Tel.: 416/689-9889
E-mail:
info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org

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.
Volejbal (dva vítûzné sety)
Zaji‰Èují: âesk˘ t˘m Petr Moc (519) 472 - 8507.
Slovensk˘ t˘m Milo‰ Je‰ko (519) 472 - 5562,
Tû‰íme se na vás!
âSSK London
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Film Modra bude na Torontském
filmovém festivalu
Skupina Blue Effect získala svÛj název podle toho, Ïe v‰ichni ãlenové mûli modrou
kníÏku. Podle nich byla modrá nejhezãí barvou. Modra je v‰ak také název mûsteãka,
které se nachází na západû Slovenska mezi Bratislavou a Trnavou ãi poblíÏ Pezinku. A

Halie Switzer a Alexander Gammal ve filmu Modra

âeská a slovenská televize
na internetu!

Foto pUNK PRODUCTION

pokud bychom pﬁijeli na slovenskou stranu z âech od Bﬁeclavi, první vût‰í obec jsou Kúty,
pak následují Malacky, a kdybychom zamíﬁili mírnû na sever, jsme v Modre.
KdyÏ jsem se dovûdûl, Ïe film s tímto názvem pobûÏí na festivalu, nevûdûl jsem, co od
toho mohu ãekat. K mému pﬁekvapení, kdyÏ zaãalo promítání se objevila torontská vûÏ.
Nejprve jsem myslel, Ïe jsem si spletl film. A skuteãnû první ãást filmu se odehrává v
Torontu.
Pokud jsem se nepﬁeslechl, pﬁál b˘val˘ pﬁítel pﬁi rozchodu hrdince filmu Linû, aby se
mûla dobﬁe ve Slovinsku. Zﬁejmû nevûdûl, kam má jeho milá namíﬁeno, a ani ho to moc
nezajímalo. Komunikace pﬁes mobilní telefon není také nic neobvyklého, takÏe kdyÏ Linû
zavolá druh˘ den Leko, pozve ho Lina na Slovensko. Pﬁekvapí, Ïe nejsou problémy s
letenkou a ani se ve filmu neﬁe‰í, jak se na Slovensko bûhem krátkého ãasu dostanou.
Film tohle asi ani nechce ﬁe‰it, i kdyÏ by to moÏná bylo zajímavé. Vteﬁinov˘ stﬁih na letadlo
a pak jiÏ je Bratislava - Hlavní nádraÏí a cesta do Modry, kam jedou oba v doprovodu
Linina bratrance. Zatímco Lina (hraje ji Hallie Switzer, dcera reÏisérky) v Modre objevuje
svoje koﬁeny, svojí rodinu a dokonce se setká i s témûﬁ stoletou pratetou, její pﬁítel Leko
(hraje Alexander Gammal), je v tomto prostﬁedí naprosto cizincem. Nezná nikoho. TûÏko
s nûk˘m komunikuje, v‰e je pro nûj cizí, neznámé. Ani Lininy pﬁíbuzní mu nevûnují mnoho
pozornosti.
Vlastnû Lina a Leko sami nevûdí, jestli k sobû patﬁí nebo ne. Tato nejistota o vlastním
vztahu se projevuje i v jednání tûchto dvou mlad˘ch lidí. Mohou si nûco dovolit anebo
nemohou? Film by mohl lehce sklouznout do nûjaké banální bitky nebo do milostného
trojúhelníku. Snad neprozradím moc, kdyÏ napí‰i, Ïe se tak nestane. Ve filmu není ani
cestovní humor ani bujar˘ sex ani tam neteãe krev.
Ve filmu je hodnû slovenské hudby a není bez zajímavosti, Ïe se jedná opût o pﬁíbuzné
reÏisérky. Pokud by se dal tento film k nûãemu pﬁirovnat, tak se jedná spí‰ o kanadsk˘
muzikál se slovenskou hudební skupinou Bukasov˘ Masív, kde dominují Imrich a
Branislav Dugoviãovi. Film Modra je ale i dÛkazem, Ïe se dá udûlat levn˘ a dobr˘ film,
kter˘ by snesl i ostrá kritéria Dogmatu Lars von Triera, kdy se netoãí ve studiích, ale pﬁímo
v terénu, nepouÏívají se laciné poãítaãové efekty a hlavnû nejsou na scénû profesionální
herci.
Co lze filmu vytknout je, Ïe nemá titulky, ale vÏdy je zde v‰udypﬁítomn˘ pﬁekladatel a
tím ztrácí film na tempu. O tom, kdy tento film bude uveden na Torontském filmovém
festivalu vás budeme informovat, buì na na‰ich internetov˘ch stránkách nebo v pﬁí‰tím
ãísle Satellitu.
abe
***
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Nejvy‰‰í uznání Kanadské lékaﬁské
komory dr. Josefu Skálovi
25. srpna 2010 bylo v Niagara Falls na Kongresu Kanadské lékaﬁské komory
ãeskému lékaﬁi a v˘zkumníkovi (herci a reÏisérovi), Dr. Josefu Skálovi z Vancouveru
udûleno nejvy‰‰í uznání komory, F.N.G. Starr Award. Uznání, udûlované jen zﬁídka.
Dr. Skála je teprve 45. lékaﬁem a jestliÏe se nem˘lím, uznání bylo prvnû udûleno
nositelÛm Nobelovy ceny, Bantingovi a Bestovi. Uznání mu bylo pﬁedáno na zvlá‰tní
slavnosti v Crowne Plaza Hotelu v Niagara Falls.
Dr. Skála studoval medicínu na Karlovû univerzitû v Praze, kde promoval s
vyznamenáním v roce 1964. Po invazi armád Var‰avského paktu v roce 1968
ode‰el do ·védska, kde pracoval ve Wenner-Gren institutu ve Stockholmu. V roce
1969 získal Medical Research Council fellowship a pﬁe‰el na Univerzitu Britské
Kolumbie (UBC) ve Vancouvru, kde mu v roce 1972 byl udûlen doktorát (PhD) ve
fyziologii; v letech 1975 aÏ 1980 byl ‘MRC Scholar’ v oddûleních pediatrie,
porodnictví a gynekologie, v roce 1977 obdrÏel FRCPC a v roce 1984 se stal
profesorem pediatrie a porodnictví a gynekologie. Po pádu komunismu se stal
hostujícím profesorem na Karlovû univerzitû v Praze, pﬁedná‰el na Druhé lékaﬁské
fakultû Karlovy univerzity a v Motolské nemocnici pomáhal zakládat jednotku
transplantace kostní dﬁenû. Ve Vancouveru vedl vlastní v˘zkum v rakovinû na
Children’s Research Centre (obdrÏel více neÏ dva miliony dolarÛ v grantech). Je
autorem více neÏ 100 publikací a monografií.
Pﬁi pﬁíleÏitosti oslav 75. v˘roãí zaloÏení Univerzity Britské Kolumbie (UBC) byl jako
jeden z jejích nejúspû‰nûj‰ích absolventÛ zvolen do její Haly slávy a Vancouver Sun
ho nazval Vancouversk˘m renezaãním muÏem.
Jako herec vystoupil ve více neÏ 40 rozhlasov˘ch dramatech v CBC a v jedné z
nich byl jeho v˘kon ocenûn jako nejlep‰í v˘kon v hlavní roli v kanadské rozhlasové
hﬁe. V roce 1976 byl jedním ze zakladatelÛ divadelní skupiny Divadlo za rohem
(Theatre Around the Corner). Jako producent, reÏisér a ãasto i jako herec v hlavní
roli se podílel na více neÏ tﬁiceti produkcích. Zastoupeni byli nejen ãe‰tí autoﬁi
(âapek, V+W+J, Hrabal, Kundera, Havel), ale i dal‰í, mj. Moliere, Anouilh nebo
Goldoni.
Prezidentka Kanadské lékaﬁské komory Dr. Anne Doig o nûm v tiskové zprávû
komory, vydané o udûlení ceny 11. srpna 2010 uvedla: “Energie a prÛbojnost, s
kter˘mi doktor Skála pﬁistupuje k medicínû je srovnatelná pouze s vá‰niv˘m a
nad‰en˘m pﬁístupem k ãeské umûlecké komunitû, ve Vancouveru i mezinárodnû.
ZaslouÏil se o velk˘ pokrok v medicínû, ale zÛstal stejnû oddan˘ ideji obohacení
Ïivota prostﬁednictvím umûní.”
V ãlánku, kter˘ jsme uveﬁejnili koncem dubna pod titulem “Dvû ceny prof. Dr.
Skálovi”, ve kterém jsme psali o udûlení ceny F.N.G Starra, jsme se zmínili i o druhé
cenû, která mu byla letos udûlena, Masarykova cena âeského a Slovenské
sdruÏení v Kanadû, kterou pﬁed nûkolika t˘dny pﬁevzal na kongresu sdruÏení ve
Winnipegu. K obûma cenám prof. Skálovi upﬁímnû gratulujeme.
Josef âermák
***

Black Ribbon Day
Îel, nic nedopadlo dle oãekávání
Sobota 21.8.
Odpoledne: Na Centennial Parku se konal Ukrajinsk˘ den. Ukrajinci oslavovali 19. v˘roãí
samostatnosti - po rozpadu SSSR. Byly modlitby, potom hodnû ﬁeãníkÛ, nûco anglicky, nûco
ne. Zaslechla jsem cosi o tom, Ïe Kreml nespí. Tato akce se t˘kala v˘hradnû UkrajincÛ, ale
asi jim nelze mít za zlé, Ïe se nechtûli zab˘vat jin˘mi v˘chodoevropany. Radmila Locherová
byla pozvána na VIP recepci, kde jeden z ﬁeãníkÛ poukázal na to, Ïe 21. srpna si pﬁipomínáme
i sovûtskou okupaci tehdej‰ího âeskoslovenska.
Slovensk˘ veãer: Celkovû dobr˘ nápad. Sama restaurace Cherry Hill je hezká. Vypadá
na takovou tu historickou budovu, kamenné zdi, dﬁevûné obloÏení, nûkolik sálÛ a navíc se
sedí i na terase. Dole je „pub“ a bar, v dost malém sklípku, kde je velmi málo míst k sezení.
A tam byla ta zábava. Dali jsme si nahoﬁe veãeﬁi a netu‰ili jsme, Ïe zatím dole uÏ bûÏí
program. Po jídle a zaplacení, coÏ se protáhlo, jsme ‰li dolu, kde uÏ jsme pﬁi‰li o vystoupení
Marky Rajné. Samozﬁejmû jsme stáli, a stihli jsme vystoupení nûjakého mladého rappera.
Pr˘ zpíval slovensky, ale ani to se mi nepodaﬁilo urãit, natoÏ abych rozumûla slovÛm. Ale jeho
vystoupení se jin˘m divákÛm líbilo. Rozdala jsem na kaÏd˘ stÛl informaãní leták o Black
Ribbon Day a nûjaké ãerné ma‰liãky, které pﬁipravila Radmila Locherová.
Dali jsme si dobrou ãeskou veãeﬁi knedlo vepﬁo zelo, a smaÏen˘ s˘r (ale dala bych k tomu
trochu brusinkového dÏemu). Trochu jsem se zatû‰ila, Ïe restauraci Cherry Hill snad pﬁevzal
ãesk˘ nebo slovensk˘ kuchaﬁ nebo vedoucí, a Ïe se tam teì bude vaﬁit po na‰em. Ptala jsem
se ãí‰nice. Ale bohuÏel ne. Tohle bylo jednorázové.
***
Pondûlí 23. 8.
Black Ribbon Day History, Memory & Politics in Central and Eastern Europe
Pod tímto titulem se 23. srpna 2010 v Munkovû centru na Torontské univerzitû konala
konference, sponzorovaná Centrem for European, Russian and Euroasian Studies, Estonian
Foundation, Ukrainian Canadian Congress, Estonian Central Council in Canada, Central
and Eastern European Council of Canada, Black Ribbon Day Foundation a dal‰í. Konferenci
znamenitû zorganizovali Marcus Hess a Marcus Kolga. V dopolední sekci pﬁedná‰eli
komentátoﬁi, právníci, politiãtí vûdci a Ïurnalisté Robert Amsterdam, Dr. Livi-Anna Masso,
Vladimír Kara-Murza, Taras Kuzio a v odpolední historici Dr. Lee Edwards a Imbi Paju, politik
(MP, Canada) Borys Wrzesnewskyj a právník a autor Warren Kinsella. Nejvût‰í pozornosti
se tû‰il interview s Borisem Nûmcovem, dﬁívûj‰ím námûstkem ruského ministerského
pﬁedsedy a zakladatelem Ruské opoziãní strany a hnutí Solidarita. Boris Nûmcov (v Moskvû)
byl pﬁedstaven Borysem Wrzesnewskym. I kdyÏ pﬁenos byl obãas pﬁeru‰ován, Nûmcov
nena‰el na Putinovi ãist˘ ani chlup. Byl velmi kritick˘, i kdyÏ byl den pﬁedtím znovu zatãen.
Ale nejzajímavûj‰í informace, které jsem se dozvûdûl, se t˘kají kandidatury na presidenta:
musíte mít dva miliony podpisÛ a ty musí b˘t ovûﬁeny. Konference, které se zúãastnila ﬁada
krajanÛ, byla mimoﬁádnû úspû‰ná a pﬁí‰tí rok bude opakována.
bsh/jã
***
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DÛchodci v âR berou prÛmûrnû pﬁes 10.000 mûsíãnû
PRAHA-volny/Petra Kotvová-PrÛmûrná v˘‰e starobního dÛchodu k 30. ãervnu ãinila 10
075 korun, v roce 2005 ke stejnému dni to bylo 7 720 korun, o 2345 korun ménû neÏ
letos.
MuÏi prÛmûrnû pobírají 11 192 korun, Ïeny 9154 korun a nejlépe jsou na tom praÏ‰tí
dÛchodci, informovala ve stﬁedu Jana BuraÀová z âSSZ.
PrÛmûrná v˘‰e starobního dÛchodu vãetnû vyplácen˘ch pﬁedãasn˘ch dÛchodÛ podle
âeské správy sociálního zabezpeãení (âSSZ) k 30. ãervnu 2010 ve srovnání se stejn˘m
dnem roku 2005 vzrostla.
DÛchodci v âR k tomuto dni v roce 2010 pobírali prÛmûrnû 10075 korun, zatímco v roce
2005 to bylo pouze 7720. MuÏi mají v prÛmûru vy‰‰í dÛchody neÏ Ïen, k 30. ãervnu 2010
pobírali muÏi prÛmûrnû 11192, ale Ïeny 9154 korun.
PrÛmûrn˘ vûk penzistÛ k 30. ãervnu leto‰ního roku byl 68 let. Opût se li‰í pro Ïeny a
muÏe: vûkov˘ prÛmûr muÏÛ pobírajících dÛchod byl 70 let a u Ïen 67 let.
Nejvy‰‰í prÛmûrn˘ starobní dÛchod pobírají dÛchodci v Praze, 10763 korun, nejniÏ‰í
dÛchodci v Olomouckém kraji, 9790 korun.
Novû pﬁiznan˘ch dÛchodcÛ za druhé ãtvrtletí roku 2010 eviduje âeská správa sociálního
zabezpeãení (âSSZ) celkem 58870.
Ke konci ãervna 2010 vyplácela âSSZ celkem 2242281 starobních dÛchodÛ.
Starobních penzistÛ a osob pobírajících invalidní a pozÛstalostní dÛchody âSSZ
evidovala celkem 2 809 816 a do zahraniãí zasílala ke stejnému datu 59 566 v˘plat
dÛchodÛ.
Ke 30. ãervnu pﬁipadalo na jednoho dÛchodce 1,76 poplatníka pojistného na
dÛchodového poji‰tûní. Na celkem 2809816 dÛchodcÛ pﬁispívalo 4946256 daÀov˘ch
poplatníkÛ.
***
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Prezidentské zastavení u pátého pﬁikázání
(Pﬁíbûh bratﬁí Ma‰ínÛ a Milana Paumera)
Skupinû bratﬁí Ma‰ínÛ se dostalo vysok˘ch poct od skoro v‰ech pﬁedstavitelÛ státní
moci âeské republiky, snad i proto, Ïe se tvoﬁí legenda tﬁetího odboje, která
vyÏaduje obûti na Ïivotech. S v˘jimkou vyznamenání, které mÛÏe udûlit pouze
prezident republiky. Neudûlil je prezident Václav Havel a zatím ani prezident Václav
Klaus (za zmínku stojí i to, Ïe román Oty Rambouska “Jenom ne strach”, napsan˘
po Rambouskovû setkání s bratry Ma‰íny v New Yorku 1984, byl tehdy odmítnut
nejv˘znamnûj‰ím exilov˘m nakladatelstvím 68 Publishers v Torontu). Ta skuteãnost
je pro mne jedním z nejv˘raznûj‰ích náznakÛ, Ïe âeská republika se dostává z fáze
kovbojského kapitalismu tak zdatnû pûstovaného komunisty (i jin˘mi) a prodejného
systému vládnutí do oblasti, kde se alespoÀ nûkteﬁí obãané na chvíli zastaví a hledají
prameny, které napájely vzne‰enûj‰í období na‰ich dûjin. Je, myslím, dÛvodem k
radosti, Ïe mezi tûmi obãany jsou oba nejvy‰‰í pﬁedstavitelé státu.
Fakta pﬁíbûhu skupiny bratﬁí Ma‰ínÛ jsou obecnû známa: bratﬁí Ma‰ínovi, kteﬁí jako
mladí chlapci byli v roce 1945 presidentem Bene‰em vyznamenáni za pomoc
svému otci v protifa‰istickém odboji, se stejnû jako jejich komplic Milan Paumer
chtûli dostat do vznikající zvlá‰tní jednotky âeskoslovenské armády, ale protoÏe ani
jeden z nich nepro‰el pﬁijímacími testy, rozhodli se (aby mohli bojovat proti
komunismu) získat zbranû, prostﬁílet se na západ a vstoupit do americk˘ch jednotek
Rangers (Vladimír Kapal, Jak jsem poznal Milana Paumera já). A prostﬁíleli.
(Epizoda na území NDR - tedy uÏ po útûku z âeskoslovenska - je sympatická svou
jáno‰íkovskou atmosférou: bylo proti nim zmobilizováno 20,000 pﬁíslu‰níkÛ
Volkspolizei a armády.) Zanechali za sebou ‰est mrtv˘ch. Do americké armády byli
pﬁijati a zúãastnili se války v Koreji. âást národa je povaÏuje za národní hrdiny a
druhá ãást (moÏná vût‰í) za vrahy. Já bych je rád vidûl jako hrdiny: jako oni, jsem
povaÏoval (a povaÏuji) komunistick˘ reÏim v âeskoslovensku - zvlá‰È jeho prvních
pût let - za zrÛdnost; a jako oni jsem z komunistického âeskoslovenska uprchl. Ale
zabití Oldﬁicha Ka‰íka, Jaroslava Honzátka a Josefa Ro‰ického je pro mne dost
tûÏké nevidût jako vraÏdy - snad i proto, Ïe jsem nikdy nevûﬁil v onu pohodlnou
pouãku, Ïe úãel svûtí prostﬁedky.
Sly‰el jsem jejich pﬁíbûh srovnávat s pﬁípadem para‰utistÛ Kubi‰e a Gabãíka, kteﬁí
v kvûtnu 1942 provedli atentát na Reinharda Heydricha. Jediná podobnost, kterou
mezi obûma pﬁíbûhy vidím spoãívá v tom, Ïe obû skupiny zabily. Rozdíl je ov‰em
v dÛvodech zabíjení a v jejich obûtech: zatímco Ma‰ínové a Paumer pﬁivodili smrt
jednotlivcÛ, kteﬁí se provinili pouze tím, Ïe se jim dostali do cesty a je‰tû ãastûji si
je Ma‰ínova skupina vyhlédla, aby se zmocnila zbraní nebo penûz, Kubi‰ a Gabãík
sprovodili ze svûta jednoho z nejzbûsilej‰ích a nejmocnûj‰ích pﬁedstavitelÛ
nacistického reÏimu. Argument, Ïe Ma‰ínové a Paumer zbavili svût nûkolika
komunistÛ je pochybné ceny. I kdyby v‰echny jejich obûti byly ãleny komunistické
strany, nedûlalo by to z nich nutnû komunisty a je‰tû ménû zloãince hodné smrti.
Nebyl ãlenem komunistické strany i nedávn˘ pﬁedseda ãeské úﬁednické vlády?

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
***

***

Prchalo nás statisíce, vût‰inou beze zbraní. My utíkali z boji‰tû (stejnû jako
Ma‰ínové a Paumer, kteﬁí ov‰em opou‰tûli pouze boji‰tû v âeskoslovensku), oni se
dali vysadit na boji‰ti (v âeskoslovensku) skoro s jistotou, Ïe i kdyby se jim podaﬁilo
Heydricha zabít, ãeká je smrt. Pﬁes obrovské obûti, které ná‰ národ po zabití
Heydricha byl odsouzen pﬁinést, jeho smrt zasadila Hitlerovû tﬁetí ﬁí‰i nezhojitelnou
ránu: i jeden z nejpﬁednûj‰ích nadlidí byl smrteln˘, ani nejmocnûj‰í policejní aparát
ho nemohl uchránit pﬁed hnûvem poníÏen˘ch. A smrt obûtí bratﬁí Ma‰ínÛ a Milana
Paumera?
JestliÏe se argumentuje tím, Ïe v dobû, kdy Ma‰ínové a Paumer prchali z
âeskoslovenska zemû potﬁebovala povzbuzení a oni tím, Ïe se prostﬁíleli na západ
dokázali, Ïe komunistÛm je moÏno vzdorovat, nebyl daleko kladnûj‰ím a
v˘mluvnûj‰ím pﬁíkladem “vlak svobody”, kter˘ na praÏském Wilsonovû nádraÏí se
zbraní v ruce (samo o sobû trestné popravou) ãtyﬁi vÛdci operace - Václav Trobl,
jeho Ïena Vlasta, jejich syn a Karel Ruml komunistÛm “uloupili”, pﬁejeli hranice a
skonãili ve Wildenau v Západním Nûmecku? Psaly o tom noviny po celém svûtû.
The Toronto Telegram to nazval “jedním z nejvelkolepûj‰ích útûkÛ z tyranie v
moderní historii”. A ani jeden nevinn˘ mrtv˘.
Argumentuje se také tím, Ïe zabití ‰esti osob pﬁi útûku je ospravedlnitelné
Îenevsk˘m protokolem, i kdyÏ nûkteﬁí zastánci tohoto argumentu si nejsou docela
jistí, zda by pro‰el i pﬁípad probodnutého pokladníka a podﬁíznutého pﬁíslu‰níka
SNB. Nevím. A koneãnû mnû (víc neÏ pÛl století pozdûji) ani nejde o to, zda
technicky Ma‰ínové spáchali ‰est vraÏd (vlastnû mne zajímají jen ty tﬁi v
âeskoslovensku). Spí‰ se snaÏím pochopit, co povaÏujeme za hrdinství hodné úcty
národa. Ma‰ínové a Paumer nepostrádají odvahu, základní a nezbytnou pﬁísadu
hrdinství. Ale odvaha sama o sobû je morálnû neutrální. Zdobí zloãince stejnû jako
svûtce. Svoji odvahu vypl˘tvali na akci (útûk za hranice), kterou statisíce jin˘ch (a
toto není nejpoctivûj‰í argument) úspû‰nû ukonãila bez zbraní. KdyÏ se ho Vladimír
Kapal zeptal, proã se nepokusili spáchat atentát na nûkterého pﬁedstavitele
komunistické moci, Paumer odpovûdûl, Ïe o tom ani neuvaÏovali. Neuskuteãnûná
tﬁetí svûtová válka nebyla vybojována noÏi, revolvery, tanky a letadly. Sovûtsk˘
systém se zhroutil vlastní neschopností pﬁeÏít, tﬁebaÏe byl ochoten - jako Ma‰ínové
a Paumer (ospravedlÀuje je, Ïe byli na na‰í stranû argumentu?) - zabíjet své
odpÛrce. Byl poraÏen pravdou, obûÈmi milionÛ sv˘ch otrokÛ, svûdectvím sv˘ch
SolÏenicynÛ a PasternakÛ. K pádu reÏimu u nás pﬁispûli (vedle lidí jako Milada
Horáková a generál Píka a statisícÛ vûznûn˘ch) spisovatelé z rodu ZahradníãkÛ,
·kvoreck˘ch (a co ﬁíct o nakladatelství 68 Publishers, které v Torontu vydupali ze
zemû Zdena a Josef ·kvoreãtí?) a HavlÛ a snad nad jiné muÏi tvrdo‰íjného vzdoru
jako byli Václav âern˘ a Jan Zábrana, kteﬁí odmítli opustit svoji fyzickou i duchovní
v˘spu a neuhnuli ani o píì v nerovném zápasu s neurvalou totalitní mocí.
Tohle v‰echno jistû musí bûÏet hlavou nejvy‰‰ímu legitimnímu pﬁedstaviteli státu
pﬁi rozhodování o udûlení nejv˘znamnûj‰í ceny, kterou stát mÛÏe nabídnout.
Myslím si, Ïe v pﬁípadû tak tûhotném otázkou národního svûdomí, jak˘m je pﬁíbûh
bratﬁí Ma‰ínÛ a Milana Paumera, jeho zam˘‰lení musí jít za sféru politiky i oblast
národního vûdomí, do ponorn˘ch ‰tol problému nejbytostnûj‰ího, systoly Ïivota a
diastoly smrti, k dﬁeni ãlovûãenství. Kdy máme právo vzít Ïivot, kdy máme právo
zabít, a zabít tak brutálnû? Biblické pﬁikázání odpovídá imperativním zákazem:
Nezabije‰! JeÏí‰ dal svÛj Ïivot za druhé. âlovûk se bûhem své celkem nedlouhé
historie na zemi nauãil obcházet boÏské i vlastní zákony a spojovat nesluãitelné
(kardinálové dvou válãících národÛ, kaÏd˘ Ïehnající zbraním svého národa) a
postulovat, Ïe ano, jsou okolnosti, za kter˘ch máme právo zabít: ve válce, v
sebeobranû, pﬁi obranû sv˘ch rodin a domovÛ… Ale nemyslím, Ïe nûkdy ‰el tak
daleko, aby vavﬁínem ovûnãil nûkoho za to, Ïe se vydal na cestu k uskuteãnûní
svého osobního snu, poráÏce komunismu (i kdyÏ tﬁeba sdíleného miliony), rozhodnut
zabít kaÏdého, kdo by se mu postavil do cesty. (Kapal ve své vzpomínce zaznamenává
v˘mûnu mezi sebou a Paumerem, kter˘ hlídal venku pﬁed stráÏnicí, kdyÏ Ma‰ínové
vtrhli dovnitﬁ pro samopaly a munici. “Nesmûli existovat svûdkové... Ptal jsem se
(Paumera), co by dûlal, kdyby k nûmu pﬁi‰lo malé dûcko a zaãalo by si ho prohlíÏet,
jak dûti u neznám˘ch lidí dûlají.” “To by mûlo smÛlu,”znûla lakonická odpovûì.
“Mám tomu rozumût tak, Ïe byste tﬁeba ‰estileté dítû zabil?” Znûla má dal‰í otázka.
“Mûlo by prostû smÛlu.” opakoval svou první odpovûì.)
Národ, ke kterému patﬁíme, víc neÏ kter˘koliv jin˘, hledal svoji velikost v oblasti
mravních hodnot - jeho váleãníci, ÎiÏka a legionáﬁi, bojovali za víru nebo právo na
vlastní stát. Takto nás vidûl americk˘ historik, S. Harrison Thomson, kter˘ o nás v
ãlánku, uveﬁejnûném v University of Toronto Quarterly v ãervenci 1949, Thomas
Garrigue Masaryk, Philosopher in Action, napsal: âe‰i a Slováci mají duchovní
tradici jedineãnou mezi evropsk˘mi národy, slovansk˘mi i neslovansk˘mi. Zatímco
hrdiny vût‰iny evropsk˘ch národÛ jsou jejich velcí dobyvatelé - Charlemagne,
Napoleon, Bedﬁich Barbarosa, Bedﬁich Velik˘, Gustav Adolf, Petr Velik˘ - hrdiny
âechÛ a SlovákÛ jsou muÏi citlivého srdce a ducha. Nejvût‰ím je Jan Hus,
náboÏensk˘ reformátor, milovník pravdy, nebo Chelãick˘, mystik a pacifista, nebo
Kollár, kter˘ chtûl slovensk˘ národ vést k slávû po stezce duchovní vzne‰enosti,
nebo Palack˘, historik, kter˘ Ïivot strávil tím, Ïe svÛj národ pﬁesvûdãoval, Ïe byl
velik˘, kdyÏ byl národem kﬁesÈansk˘m, nebo Havlíãek, vá‰niv˘ a stateãn˘ novináﬁ,
kter˘ svÛj lid uãil vûﬁit, Ïe velikost se mu vrátí jen tehdy, kdyÏ si ji mravnû zaslouÏí.
Tato tradice byla Masarykovou inspirací... (Dve poznámky redaktora: 1. Srovnejme
jen ãeskou hymnu a bojové hymny ostatních evropsk˘ch národÛ. 2. Evangelíci mají
toto pﬁikázání jako ‰esté.)
SnaÏil jsem se mezi hrdiny S. Harrisona Thomsona nalézt alespoÀ jednoho, kter˘
by, po mém soudu, Ma‰íny a Milana Paumera ovûnãil vavﬁínem. Nena‰el...
Josef âermák
***
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Studentsk˘ vÛdce v únoru 1948,
Vratislav ·tafl, devadesátníkem
Poprvé jsem se s ním setkal (aniÏ bych o tom vûdûl) veãer pﬁed tím, neÏ prezident Bene‰
podepsal osudn˘ dokument, jímÏ pﬁijal demisi ministrÛ a formálnû (i kdyÏ proti svému
pﬁesvûdãení) pﬁedal vládu nad âeskoslovenskem (kterou v tom okamÏiku uÏ komunisté
prakticky stejnû mûli) Klementu Gottwaldovi. Ten veãer v Obecním domû v Praze pronesl k
studentÛm vá‰nivou ﬁeã Vladimír Krajina, po mém soudu nejvût‰í hrdina na‰eho národa ve
dvacátém století. O úrovni tohoto muÏe svûdãí i jeho odpovûì, kdyÏ jsem mu tento hold sloÏil
nûkdy pﬁed tﬁiceti lety: “Pﬁestal jsem b˘t hrdinou, kdyÏ jsem ode‰el z âeskoslovenska.” Ale
nazpût k VráÈovi ·taflovi. Jsem si jist˘ (i kdyÏ si to nepamatuji a tehdy jsem ho neznal), Ïe
sedûl s Vladimírem Krajinou za pﬁedsednick˘m stolem spolu s Viktorem Ficem a jin˘mi vÛdci
studentÛ. O Viktoru Ficovi se zmiÀuji proto, Ïe po Krajinovû ﬁeãi to byl on, kter˘ pﬁítomné
lapidárnû vyzval: “Jde se na hrad!” A kter˘ (kdyÏ jsme na Hrad do‰li) - byl s Vratislavem
·taflem a tﬁemi dal‰ími k prezidentu Bene‰ovi pﬁipu‰tûn.
Vratislav ·tafl se narodil 28. srpna 1920 v Dobrovicích. Jako vysoko‰kolsk˘ student se zapojil
do âs. strany národnû socialistické a hrál v˘znamnou roli v studentském hnutí. Po
komunistickém vítûzství se moudﬁe doma dlouho nezdrÏel. Pﬁi v‰esokolském sletu v létû
1948 uprchl. Ve stejné skupinû byla i Ïena poslance Oty Hory a jejich syn, mal˘ Otík. VráÈa
- vedle toho, Ïe byl ovû‰en samopalem - nesl i malého Otíka. Do Kanady emigroval v roce
1949. Dostudoval v Kanadû na University of Toronto a na‰el zamûstnání u Canadian
General Electric. V roce 1954 získal Master’s degree v Business Administration. Do penze
odcházel jako Vice-President, Corporate Finance.
S VráÈou jsem se setkal v Torontu zaãátkem padesát˘ch let. Jednak v Klubu Milady Horákové
a také v âeskoslovenském národním sdruÏení, v nûmÏ VráÈa zastával nûjak˘ ãas funkci
generálního jednatele. Myslím, Ïe hned pﬁi prvním setkání jsme se domluvili, Ïe jsme byli na
Krajinovû projevu a VráÈa mi povûdûl, Ïe o poschodí pod námi v té dobû zasedala obrozená
(tak nûjak to jmenovali) Národní fronta: Gottwald, Zápotock˘, Fierlinger, celá ta nechutná
banda a VráÈa se skoro ﬁeãnicky zeptal:” Pﬁedstav si, jak by to dopadlo, kdybychom se na
nû vrhli a udûlali dal‰í defenestraci...” BohuÏel neudûlali, VráÈo. Neudûlali.
Nûkdy v té dobû se VráÈa se‰el s Dagmar, která - jako dal‰í ãlenové její rodiny - strávila v
druhé svûtové válce tﬁi roky v koncentraãním táboru. Po komunistickém puãi uprchla do
Rakouska a kdyÏ Kanada hledala ‘domestics’ (zajímav˘ je ãesk˘ pﬁeklad pﬁídavného jména
“domestic”: 1 domácí, domáck˘ 2 krotk˘, ochoãen˘ - hlavnû termíny pod ã. 2 jsou v pﬁípadû
Dagmar naprosto nepouÏitelné), Dagmar se pﬁihlásila, odpracovala si rok v New Brunswicku,
pﬁemístila se do Toronta, promovala na University of Toronto, pracovala pro Canada Life,
potom Sun Life a nakonec 22 rokÛ jako Chief Economist pro Ontario Ministry of Consumer
and Commercial Relations). S VráÈou se vzali, mají dva syny a oba pracovali v charitativních
organizacích. A teì je VráÈovi 90 a Dagmar 84 (jako královnû) a nikdo neví, kam se ta léta
podûla.
VráÈovi k jeho devadesátce blahopﬁejeme a doufáme, Ïe tûch pﬁí‰tích deset let se k nûmu
Ïivot bude chovat pﬁesnû tak, jak mu naﬁídí.
Josef âermák
***

Ga‰paroviã vetoval obnovenie ministerstva
Ïivotného prostredia
BRATISLAVA-sme/TASR, SITA, âTKPrezident Ivan Ga‰paroviã neodobril
obnovenie samostatného ministerstva
Ïivotného prostredia, ktoré malo
opätovne vzniknúÈ od 1. septembra.
Ako TASR informovala Elena Bianchi z
tlaãového oddelenia Kancelárie
prezidenta SR, hlava ‰tátu totiÏ novelu
kompetenãného zákona vrátila späÈ do
Národnej rady SR, priãom ju odporúãa
neschváliÈ ako celok. Na prelomenie
prezidentovho veta bude v parlamente
potrebn˘ch 76 hlasov.
Ministerstvo Ïivotného prostredia (MÎP)
malo od 1. septembra opäÈ existovaÈ
samostatne. Poslanci Národnej rady SR
totiÏ 11. augusta schválili novelu
kompetenãného zákona, ktorá mala vrátiÈ
situáciu pred 1. júl 2010.
Práve vtedy sa envirorezort z iniciatívy
vlády Roberta Fica (Smer) zlúãil s
ministerstvom pôdohospodárstva. Za
obnovenie rezortu zahlasoval aj Miroslav
âíÏ (Smer) ako jedin˘ z opozície.
Informácie o stopnutí obnovy rezortu
prenikli do médií asi pred t˘ÏdÀom.
Prezident pre denník Pravda uviedol, Ïe
má v˘hrady k vzniku ekologického
ministerstva v podobe, ako ho navrhla
Radiãovej vláda. O svojom postoji hovoril
aj s premiérkou a predsedom Mostu-Híd
Bélom Bugárom. Práve Most má
nominovaÈ svojho kandidáta na post
ministra Ïivotného prostredia.
“Nie som stotoÏnen˘ s náplÀou práce
ministerstva a uÏ vôbec nie s t˘m, ãi
ministerstvo Ïivotného prostredia má byÈ
v systéme ‰truktúry vlády,“ povedal v
tom ãase prezident. K tejto otázke bude
maÈ ìal‰ie stretnutia s odborníkmi, s

ktor˘mi chce o svojich pochybnostiach
hovoriÈ.
Podºa Ga‰paroviãa by malo vzniknúÈ
ministerstvo lesov, vôd a Ïivotného
prostredia. Argumentuje, Ïe aj posledné
Ïivelné pohromy naznaãujú, Ïe také
rie‰enie by bolo správnej‰ie. Tvrdí, Ïe
porozumenie pre svoj zámer na‰iel aj u
niektor˘ch ochranárov a predstaviteºov
in˘ch rezortov, s ktor˘mi konzultoval.
Jurajovi Rizmanovi z Greenpeace sa zdá
zvlá‰tne, Ïe prezident vychádza so svojou
iniciatívou práve teraz. „Nev‰imli sme si,
Ïe by v ãase, keì sa hovorilo o zru‰ení
ministerstva, vstúpil do diskusie s
alternatívnym návrhom. Prichádza s t˘m
teraz, keì sa má ministerstvo obnoviÈ,“
podotkol Rizman.
Podºa neho názov ministerstva nie je aÏ
tak˘ dôleÏit˘, rozhodujúce je, aké bude
maÈ kompetencie.
O nieãom podobnom ako prezident uÏ v
minulosti uvaÏoval aj exminister
Ïivotného prostredia László Miklós
(SMK). Podºa neho je problém, Ïe zhruba
30 percent lesov je v druhom a treÈom
stupni ochrany, ão spôsobuje neustály
boj s rezortom pôdohospodárstva. Za
dôleÏité Miklós povaÏuje, aby ‰tát vykúpil
chránené územia v ‰tvrtom a piatom
stupni ochrany.
Ministerstvo Ïivotného prostredia zru‰ila
predchádzajúca koalícia Smer, SNS a
HZDS, rovnako zaniklo aj ministerstvo
v˘stavby. B˘valá vláda Roberta Fica
(Smer) tak chcela u‰etriÈ roãne do
pribliÏne 13,28 milióna eur. Viaceré médiá
v‰ak informovali, Ïe poãet úradníkov sa
prakticky nezmenil a úspory budú
minimálne.
***

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
Točený Pilsner Urquel a Czechvar
v západním Torontu!

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Kayla

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

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net
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Relativnû vzato
Pod tímto názvem vy‰la v roce 1975 u spoleãnosti Kampa
Disc v New Yorku deska s Jiﬁím Voskovcem a Janem
Werichem. Nenapadl mne lep‰í název pro následující kratiãkou
úvahu.
Je to téma pro filosofy, ona otázka co je absolutní a co je
relativní. Lépe si v této vûci poãínají vûdy exaktní. Nejsem ale
vûdec a uchyluji se k tomuto v˘razu z jiného dÛvodu:
zodpovûdût si otázku, co se za posledních více neÏ 40 let, co
Ïiji ve svobodném západním svûtû, pﬁesnû tedy v Kanadû,
tady zmûnilo a jak. Ve smyslu kladném i záporném. A právû
u takové úvahy, aÈ tak ãi onak, ona relativita se snadno
pﬁipomene. Ano, absolutní pr˘ není ani Ïádná pravda, praví
moudﬁí.
Obãas mne napadá otázka: má se prÛmûrn˘, solidní,
pracující ãlovûk, aÈ uÏ vy‰‰ího vzdûlání a nebo jen zdatn˘ ve
své profesi ... má se dnes v Kanadû lépe neÏ pﬁed cca ãtyﬁiceti
lety? Îije si Ïivotem spokojenûj‰ím, mÛÏe si snadno a bez
vût‰í zadluÏenosti v bance, koupit dÛm nebo nov˘ automobil?
Musí k tomu vynaloÏit více úsilí, neÏ pﬁed onûmi ãtyﬁiceti lety?
Následující text jsou moje zcela osobní pozorování, zcela
osobní názory. Mohou se li‰it od názorÛ ãtenáﬁe docela
mírnû, znaãnû a nebo vÛbec. PÛvodnû jsem si myslel, Ïe
bych mûl vyjít ze statistik, ale s tûmi mám zde v Kanadû vcelku
zvlá‰tní zku‰enost, která mne vede k jisté pochybnosti v jejich
dÛvûryhodnost (kupﬁ. mnohdy pochvalné statistiky o klesající
zloãinnosti).
Dorazili jsme do Kanady 1. prosince 1968. Tedy je to uÏ dost
dávno, ale leccos si je‰tû docela dobﬁe pamatuji. Z takového
pamatování teì se rodí otázka, kterou si obãas kladu, kdyÏ,
pozoruji dûní kolem sebe, aÈ uÏ se mû nebo mojí rodiny pﬁímo
dot˘ká nebo ne.
Îije se nám ... prÛmûrnû vzdûlan˘m a pracujícím obãanÛm
této veliké zemû, dneska lépe a nebo hÛﬁ, snadnûji a nebo
naopak, neÏ tehdy a nebo prostû jenom ... jinak? Odpovûì na
takovou o‰emetnou otázku dá se odpovûdût ... jak se to
vezme nebo je to tak ãi onak, relativnû vzato.
Pokusím se teì zmínit o nûkolika skuteãnostech, které mají
s odpovûdí na otázku souvislost. KdyÏ jsme ve zmínûném
ãase pﬁijeli do Kanady, byla také obãasná nezamûstnanost,

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.14.satellite1-416.com
www.14.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

***

ale bylo pﬁesto moÏné v ãase velice krátkém, pro toho, kdo
mûl zamûstnání a to i obãas pﬁeru‰ené okolnostmi, existovala
moÏnost zakoupit si slu‰né bydlení. Nejen byt, ale i dÛm se
zahradou.
Po nûkolika málo letech po pﬁíchodu do Kanady podnikli
jsme pûtinedûlní v˘let do Evropy a po návratu bankovní konto
nebylo prázdné. Ani já, ani moje Ïena jsme neobchodovali s
drogami. Naopak, na‰e povolání byla a jsou (tedy moje uÏ ne)
velmi prozaická. Ani na‰e platy nebyly nijak horentní. JenÏe,
Ïilo se snadnûji. A to, myslím i s pﬁihlédnutím k tomu, Ïe
dneska je podstatnû dráÏ, ale jsou i vy‰‰í pﬁíjmy.
Podobné nákupy a dovolené jaké jsme si my mohli dovolit
(i mnozí jiní novû pﬁíchozí do této zemû) v dobû tak krátké po
pﬁíchodu s prázdnou, jak se mi zdá, mohou si dnes dopﬁát jen
pﬁíchozí z Asie, Iránu nebo Ruska, ãi Hong Kongu, individua
kupující si drahé residence za hotovost … s velmi neblah˘m
v˘sledkem pro mladé manÏelské páry zaãínající Ïivot v této
zemi (velmi je to patrné ve Vancouveru). Nákup domu si
nemohou dovolit mladí manÏelé, na rozdíl od onûch ãasÛ
pﬁed tﬁiceti, ãtyﬁiceti lety; o takové dﬁíve samozﬁejmosti si
dneska jako o luxusu mohou nechat jen zdát.
Pro nás, v té dobû imigrace v roce 1968, kdy jsme dorazili se
dvûma kufry a ‰estilet˘m dítûtem, v kapse jen stovku s TGM
na památku byla situace znaãnû pﬁíznivûj‰í.
Ve zmínûn˘ch ãasech na‰eho pﬁíchodu po ideologii politické
správnosti nebyla ani zmínka. Vûci se dûly vcelku v logickém
uspoﬁádání, pﬁevaÏoval tzv. selsk˘ rozum, zde common
sense. Pokud jste ﬁekli mamlasovi, Ïe je mamlas, nic se
nedûlo a ani nemohlo dít, kdyÏ to byla pravda. Dnes ale
Human Rights Tribunál by vám navaﬁil nepﬁíjemnou krmi
spojenou se zásahem do va‰eho bankovního konta. V lep‰ím
pﬁípadû byste strávili hojnû ãasu vysvûtlováním svého z faktÛ
vycházejícího názoru.
MnoÏí se dÛkazy, které navzdory faktÛm a skuteãnostem
mocní neberou v úvahu; Ïe totiÏ multikulturalismus a imigrace,
jak se pûstuje v posledních nejménû dvaceti letech, v rÛÏové
teorii se dosti li‰í od temnûj‰í praxe.
Aby v‰e dostalo je‰tû ten správn˘ spád, ukazuje se ãastûji
neÏ je zdrávo, Ïe mnozí politici jsou hrabiví podvodníci stejnû
jako odmûny CEO hodnostáﬁÛ a zamûstnancÛm ve státních
sluÏbách dosahují v˘‰e sotva úmûrné uÏiteãnosti vykonané
práce ãi vzdûlaní pﬁíjemcÛ tûch ohromn˘ch ãástek.
Pravda, moÏná, Ïe tehdy nebyla informatika na takové v˘‰i
a leccos mohlo b˘t snadno utajeno, co dneska se obãanovi
sdûluje (zcela konkrétnû ... nedávno vy‰lé v na‰em The
Vancouver Sunu pojednání o neuvûﬁitelnû vysokém
procentuálním zv˘‰ení velmi dobﬁe placen˘ch pozic $100,000
plus ve veﬁejn˘ch sluÏbách, navzdory prokázan˘m
ukazatelÛm, Ïe ãasy se zmûnily a ne právû k dobrému ãi
znamenitému). Solidní pracant a daÀov˘ poplatník se nestaãí
divit. A to, jak se ﬁíká, je jen vrchol ledovce.
Tehdy o internetu nikdo je‰tû nevûdûl. Ani o blogu nebo
twitteru a jin˘ch pochoutkách dne‰ní informatiky. (Zmínka o
kladném i neblahém následku takového rozvoje vyboãila by
z podstaty tohoto textu.)
Konzumní spoleãnost je stále konzumnûj‰í, nikdy snad se
neÏilo víc na dluh neÏ dnes.
Taková praxe je ov‰em pﬁípustná, stejnû jako rÛznû
podporovaná bankami, v˘robci a medii; není na tom nic
‰patného, pokud se to dûje v rozumn˘ch mezích. Pokud
jeden klidnû a bez men‰ího nebo vût‰ího stresu, za vûc
poﬁízenou na dluh v koneãné bilanci zaplatí trojnásobek jeho
ceny. Mnohdy to ale b˘vá pochod po lanû, jehoÏ nosnost je
neznámá.
Pﬁíliv zahraniãního kapitálu, ve valné vût‰inû z Asie a âíny,
do BC a Vancouveru, zpÛsobil onu shora zmínûnou
nedostupnost nákupu solidního bydlení mladé, snaÏivû
pracující generaci. Ve Vancouveru se vytopoﬁilo mnoho
vysok˘ch budov, které mûsto pﬁipodobÀují k Hong Kongu. Je
to k jeho ‰kodû a nebo dobru? Tam je ale (jak mû moje Ïena,
která tam krátk˘ ãas strávila, informovala) veﬁejná doprava
v˘borná, tady od v˘bornosti hodnû vzdálená.
Kvap se stal jistou souãástí snad v‰ech zamûstnání, spolu
s obavou, Ïe práce mÛÏe b˘t ztracena. Ano, vyrábí-li se nûco
rychle, musí se rychle prodat ...a kolobûh se zaãíná a jeho
souãástí mÛÏe b˘t znehodnocování zboÏí loÀského, aby
mohlo b˘t nahrazeno modely leto‰ními.
Vytratila se soudnost a smysl pro rozli‰ování toho, co je
nezbytné, pro Ïivot zcela základní a co je neÏ nûãím navíc, aã
pﬁíjemn˘m, ale v podstatû zbyteãn˘m, a získan˘m mnohdy za
cenu men‰ího ãi vût‰ího bolehlavu.
„Je ãas, aby byla zase veliká válka, aby lidi pﬁi‰li k rozumu!“
sdûlil pﬁítel. Tedy, válku takového rozsahu, jakou mûl na
mysli, bych si rozhodnû nepﬁál. A jistû ani on to nemyslel
váÏnû. Ale je nûjaká cesta, kterou by se západní spoleãnost,
vãetnû Kanady, mohla ubírat, bez extrémÛ, bez laãnosti vûcí,
bez v˘stﬁelkÛ, které jenom umûle nahrazují onu pﬁirozenou
radost ze Ïivota, ke klidu a spokojenosti?
Ano, nenapsal jsem nic, co by nebylo víceménû známo, ale
jenom takové men‰í (osobní) pﬁipomenutí.
Vladimír Cícha
Autor není marxista.
***
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Îádn˘ pokus
o Ïabomy‰í válku ...
Souhlasím, Ïe ãtenáﬁi tohoto listu si zaslouÏí jinou ãetbu, neÏ
jakou jim poskytnou následující ﬁádky. V nedávné minulosti,
bohuÏel, do‰lo k jisté události, v jejímÏ stﬁedu jsem se ocitl.
ProtoÏe jde o záleÏitost, která mne velmi pﬁekvapila a udivila,
dovoluji si teì o ní co nejstruãnûji zmínit. Pokud je to sdûlení
del‰í neÏ struãné, ãtenáﬁi se omlouvám.
Nejsem spisovatel, jen milovník psaného slova ... a tato
záliba mne vedla k tomu, Ïe jsem v roce 1979 poslal povídku
do tehdy existujícího, dle názoru mnoh˘ch v˘borného ãasopisu
Západ, jehoÏ redaktorem byl pan Milo‰ ·uchma, nynûj‰í
pﬁedseda âSSK.
Od té doby posílám obãas svoje literární pokusy do nûkter˘ch
krajansk˘ch periodik (Satellite, Nov˘ Polygon, vancouversk˘
Zpravodaj, elektronick˘ CS-magazine a do nedávna i Nov˘
domov). Ov‰em, Ïe ne v‰echny jsou oti‰tûny, ale stejnû tak
ne v‰echny jsou odmítnuty.
Nûkdy na zaãátku tohoto roku, po dotazu u redaktorky
Nového domova, zda se mÛj pﬁíspûvek k oti‰tûní hodí, sdûlila
mi, Ïe ano, ale po její edici. PoÏádal jsem tedy, aÈ mi edici
dodá, neboÈ se snaÏím dodrÏovat (ne vÏdy úspû‰nû, ale
podobnû si poãíná i ﬁada znám˘ch dopisovatelÛ) onu zásadu
posílat text vÏdy jen na jedno místo a aÈ tedy vím, jak
pﬁíspûvek v ND bude editován. Slíben˘ revidovan˘ text jsem
nikdy nedostal a text uveﬁejnûn nebyl.
Zato ale nedlouho poté do‰el pﬁíkaz paní redaktorky, abych
uÏ do ND nic neposílal. ProtoÏe jsem pﬁedplatitel tohoto tisku,
její pﬁání mne velmi udivilo a optal jsem se pana ·uchmy, z
minulosti zku‰eného redaktora, zda je toto poãínání v souladu
takovou funkcí.
Abych dlouho ãtenáﬁe nezdrÏoval popisem následující
posloupnosti dûní, uvedu jen nejpodstatnûj‰í fakta:
(1) Po jisté v˘mûnû názorÛ pana ·uchmy s paní redaktorkou
pan ·uchma poslal jí, ãlenÛm redakãní rady ND a nûkolika
ãlenÛm MMI opis ve smyslu, proã jsou moje pﬁíspûvky do ND
nejen ignorovány, ale jejich posílání zakázáno. Mezi adresáty
dopisu jsem byl i já.
(2) Zcela logicky jsem pﬁedpokládal, stejnû jako autor dopisu,
Ïe odpovûdi na zmínûn˘ dopis pﬁijdou i mnû. To se nestalo.
Tím pﬁekvapen˘ pan ·uchma odpovûdi mi pﬁeposlal a jejich
odesilatelÛm sdûlil, Ïe tak uãinil, neboÈ jinak celá vûc se bude
dít dle onoho O nás bez nás, s ãímÏ moÏná mnozí mají své
smutné zku‰enosti z neblah˘ch let totality.
(3) KdyÏ to zvûdûli nûkteﬁí z dopisovatelÛ dali najevo svou
nelibost, ãímÏ zcela logicky posunuli svá vyjádﬁení o m˘ch
textech do ND zaslan˘ch do ponûkud zvlá‰tního svûtla.
(4) Na zmínûné literárnû kádrové posudky jsem odpovûdûl
emailem paní redaktorce a v‰em adresátÛm v emailu p.
·uchmy se sdûlením, Ïe nûkteré z nich obsahují to, ãemu se
non‰alantnû mÛÏe ﬁíct vlastní intepretace pravdy. Jak uÏ si
ãtenáﬁ snadno domyslí, nedostal jsem ani slÛvko odpovûdi.
(5) Presto jeden z ãlenÛ redakãní rady v závûru svého
odsudku m˘ch textÛ sdûlil, Ïe pokud se seberu, vzchopím a
napí‰u nûco pûkného, nechÈ jsem vzat na milost. Poslal jsem
tedy poté do ND dva textíky, po základní slu‰nosti odpovûdût
alespoÀ zda do‰ly nebo ne, ani stopy. Asi jsem se je‰tû
nevzchopil.
(6) Navíc pana ·uchmu dva ãlenové vehementnû nabádali,
aby se nikterak nepokusil o cokoli v této vûci publikovat, neb
by vznikla ona mezi na‰inci ne tak zcela neobvyklá Ïabomy‰í
válka.
(7) Tato celá situace potvrzuje podstatu onoho dopisu pana
·uchmy o bojkotu pﬁedplatitele-dopisovatele V. Cíchy v ND.
Ale, aby bylo zcela jasno: Je vûcí redaktorky-redaktora
tiskoviny, pﬁíspûvek odmítnout a nebo pﬁijmout, V tom smyslu
se také dotázaní ãlenové redakãní rady vyjádﬁili. S tím nemohu
neÏli souhlasit. Jaké ale pak je poslaní a funkce takové
redakãní, pﬁípadnû konzultaãní rady, v pﬁípadû ND bezmála
tak poãetné jakou mají Literární noviny?
Co je dÛvodem k napsání tohoto dopisu (dÛvodem také je, Ïe
nadûje, Ïe by mÛj dopis byl uveﬁejnûn v ND je nulová) je onen
aÏ neuvûﬁiteln˘ pokles základní etiky, uÏití neslavné metody
O nás bez nás. Mohlo se totiÏ stát, Ïe v odpovûdích na dopis
pana ·uchmy mohl jsem b˘t oznaãen za cokoliv, nejen za
neumûtela v písemnictví.
S takovou praxí mám, bohuÏel, osobní zku‰enost z b˘valého
domova. Stála mû dva ztracené roky neÏ jsem mohl vejít do
slavn˘ch budov âVUT....
Vladimír Cícha - Vancouver
***

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
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ROGERS CUP
Torontsk˘ tenisov˘ turnaj Rogers Cup opäÈ rozprúdil krv v Ïilách fanú‰ikov tohoto krásneho ‰portu. UÏ prv˘ sobotn˘ deÀ priniesol veºa zaujímavého - popri kvalifikaãn˘ch
zápasoch prebiehala aj tréningová príprava. Mnohí zo ‰piãkov˘ch hráãov v‰ak popri kvalitnej príprave pote‰ili divákov aj in˘m spôsobom. Prví dvaja nasadení hráãi
turnaja, Rafael Nadal a Novak Djokoviã po tréningu predviedli spolu so svojimi trénermi v˘born˘ minifutbal s tenisovou loptiãkou priamo na kurte.
V úvodn˘ch fázach turnaja sa veºmi dobre uviedol aj domáci
kanadsk˘ tenis. Peter Polansky v prvom kole porazil 13.
nasadeného hráãa turnaja, rakúskeho Jurgena Melzera 7:6(6),
6:4. V prvom kole ‰tvorhier kanadská dvojica Vasek Pospisil/
Milos Raonic zdolala duo Novak Djokoviç/Rafael Nadal v
troch setoch.
I ãesk˘ a slovensk˘ tenis zaznamenal pekné v˘sledky.
âesko-slovenská dvojica Franti‰ek âermák/Michal MertiÀák
sa po víÈazstve nad prv˘m nasaden˘m párom Daniel Nestor/
Nenad Zimonjic 6:3, 7:6(5) prepracovala aÏ do semifinále.
Siedmy nasaden˘ hráã turnaja, ãeská jedniãka Tomá‰ Berdych
sa po víÈazstve nad Sergejom Stachovsk˘m a Alexom
Dolgopolovom postavil vo ‰tvrÈfinále proti Rogerovi
Federerovi. V strhujúcom zápase, kedy v rozhodujúcom 3.
sete Tomá‰ viedol 5:2 a niekoºkokrát bol len 2 body od
víÈazstva, nakoniec podºahol 3:6, 7:5, 6:7(5). Pri tlaãovej
konferencii, usporiadanej s Tomá‰om v utorok, po zápase 2.
kola, paríÏsky semifinalista a wimbledonsk˘ finalista odpovedal
na otázky rôznych médií (M) vrátane Satellitu (S):
M: Tomá‰, skóre vyzerá celkom príjemne - bol to aj
pohodln˘ zápas?
TB: Urãite nie. MoÏno, Ïe zápas vyzeral ºahk˘, ale bolo to
nepríjemné a ÈaÏké stretnutie. Sergeja (Stachovského)
poznám, niekoºkokrát som s ním trénoval a viem, aká je jeho
hra. Veºmi ãasto chodí na sieÈ a hrá rezan˘ backhand. Obãas
loptiãku veºmi zr˘chli od základnej ãiary a má veºkú hernú
variáciu. Proti nemu sa hrá veºmi nepríjemne. Som rád, Ïe uÏ
od zaãiatku sa mi podarilo udrÏaÈ koncentráciu a vyhraÈ
zápas v dvoch setoch (6:2, 6:4).
M: Po v˘sledkoch vo Wimbledone - kladiete na seba
veºké oãakávania, aby ste potvrdili svoj v˘kon?
TB: Urãite nie. MoÏno, Ïe ºudia si to budú myslieÈ, ale pre
mÀa je najdôleÏitel‰í vÏdy ten nasledujúci zápas. Robil som
to tak v ParíÏi aj vo Wimbledone. Beriem to zápas od zápasu
a snaÏím sa ísÈ sústredene za t˘m.
M: K úspechom ste sa prepracovali cez mnoÏstvo
turnajov. Ako sa cítite na zaãiatku severoamerického
turné, ktoré vedie k US Open?
TB: Presne tak, t˘ch zápasov je v tomto roku veºa. Ja som
si predsa v‰ak nejaké to voºno po Wimbledone vybral. Ale
musím povedaÈ, Ïe som rád naspäÈ na turnajoch. Po Toronte

ma ãaká e‰te Cincinatti a oba sú to ÈaÏké turnaje. Ale stále to
je o tom, aby som sa dostal do tej správnej formy a vybudoval
si sebavedomie, ktoré som mal, keì som konãil v Lond˘ne a
aby som bol stopercentn˘ na US Open.
M: Hovorili ste o tom, aké dôleÏité je sebavedomie. Ako
tento rok zmenil Va‰u sebadôveru vo veºk˘ch momentoch
zápasov s t˘mi najlep‰ími hráãmi sveta?
TB: Dobré v˘sledky s kvalitn˘mi hráãmi znamenajú veºa.
Mám veºmi rád turnaj v Indian Wells, ale tento rok som tam
podºahol vo ‰tvrÈfinále Nadalovi. Napriek tomu bolo treba
pokraãovaÈ ìalej. Moje víÈazstvo nad Federerom v Miami mi
v‰ak ukázalo, Ïe dokáÏem poraziÈ t˘chto hráãov a tak sa od
zápasu k zápasu a od turnaja k turnaju buduje sebadôvera.
M: Porazili ste uÏ viacer˘ch ‰piãkov˘ch hráãov sveta.
Nadal v‰ak aj naìalej odoláva. Je v tom nieão
mimoriadne?

TB: Áno, momentálne si zaslúÏi byÈ prv˘m hráãom sveta.
Ukazuje v‰etk˘m, Ïe je najlep‰í. Keby som vedel, ão urobiÈ z
mojej strany lep‰ie, snaÏil by som sa to dokázaÈ priamo na
kurte. Zatiaº má v‰ak náskok pred mnoh˘mi hráãmi a snaÏíme
sa ho dostihnúÈ.
M: ªudia uÏ dávno hovoria o Va‰om talente a
prirodzen˘ch schopnostiach. Aké milé je pre Vás, Ïe Vá‰
talent sa zaãína zúroãovaÈ vo Va‰ej hre?
TB: Áno, to sú tie najkraj‰ie chvíle - dostaÈ sa do semifinále,
ãi finále veºk˘ch turnajov (tento rok finále v Miami a vo
Wimbledone), to sú úÏasné chvíle, na ktoré sa nezabúda. Je
za t˘m ÈaÏká práca, ale e‰te som neskonãil a dúfam, Ïe tie
najlep‰ie v˘sledky mojej kariéry na mÀa e‰te ãakajú.
S: Tomá‰, teda najskôr semifinále French Open a potom
finále vo Wimbledone. Aké dôleÏité sú tieto medzníky pre
Vás?
TB: Obidva grandslamové turnaje boli pre mÀa mimoriadne,
obzvlá‰È finále vo Wimbledone. Teraz v‰ak potrebujem utí‰iÈ
v sebe v‰etky emócie a sústrediÈ sa na kaÏd˘ prichádzajúci
zápas. Sú to síce v˘borné v˘sledky pre mÀa, ale sezóna ìalej
pokraãuje a rád by som v nej aj ja pokraãoval aÏ do posledného
turnaja roku v Lond˘ne (Barclays ATP World Tour Finals).
S: Po tak˘ch tenisov˘ch legendách, ako Jaroslav
Drobn˘, Jan Kode‰ a Ivan Lendl ste ‰tvrt˘m ãesk˘m
hráãom, ktor˘ dosiahol finále Wimbledonu. Kto bol Va‰ím
tenisov˘m vzorom?
TB: NemôÏem povedaÈ, Ïe by som mal nejaké meno, o
ktorom by som bol prehlásil, Ïe chcem byÈ ako on. UÏ od
prv˘ch turnajov sa mi darilo veºmi dobre a ºudia ma ãasto
stavali na roveÀ s Ivanom Lendlom. To je veºmi milé, on v‰ak
bol lep‰í hráã s o mnoho lep‰ími v˘sledkami, ako mám zatiaº
ja. Tenis je krásny v tom, Ïe neviete predpovedaÈ, ão sa stane
o niekoºko t˘ÏdÀov, ãi mesiacov. SnaÏím sa teda o to najlep‰ie.
S: ëakujem a prajem Vám veºa úspechov na Rogers
Cup a US Open.
V turnaji nakoniec slávil úspech v upr‰anom finále Andy
Murray po víÈazstve nad Federerom 7:5, 7:5. Trofej zo
‰tvorhier si odniesli bratia B. Bryan/M. Bryan. Prajeme tieÏ
úspe‰n˘ turnaj tenistkám na Rogers Cup v Montreale a
te‰íme sa na ne budúci rok v Toronte.
Text i foto: Ján Banko
***

Sparta v boji o Ligu mistrÛ dostala na Letné krutou lekci 0:2 od Îiliny
Slováci opravdu âechy pﬁeskoãili
âesk˘ a slovensk˘ fotbal se opût postavily
proti sobû. Fanou‰ci mají je‰tû v Ïivé pamûti,
jak Slovensko neãekanû vyﬁadilo âeskou
republiku v kvalifikaci na leto‰ní mistrovství
svûta v Jihoafrické republice, kde se Slováci
rovnûÏ pﬁekvapivû probojovali mezi ‰estnáct
nejlep‰ích muÏstev. Tentokrát v‰ak ‰lo o
konfrontaci klubovou, ale nejvy‰‰í úrovnû.
Mistrovské celky obou zemí Sparta Praha a
M·K Îilina se ve ãtvrtém, tedy posledním
pﬁedkole, Ligy mistrÛ stﬁetly o postup do této
elitní soutûÏe. Bojovalo se nejen o 150 miliónÛ
ãesk˘ch korun, coÏ je pﬁepoãet minimálního
zisku za pouh˘ postup do Ligy mistrÛ, ale také
o velkou prestiÏ. Zda je momentálnû slovensk˘
fotbal skuteãnû lep‰í neÏ ãesk˘ a nebo jestli
vyﬁazení âechÛ na svûtov˘ ‰ampionát Slováky
bylo jen náhodné?
K prvnímu vzájemnému utkání se stadión
Sparty v Praze na Letné vy‰Àoﬁil do sváteãního
hávu a jeho hledi‰tû po dlouhé dobû bylo
vyprodáno devatenácti a pÛl tisícem divákÛ!
Vzhledem k trestÛm z posledního zápasu
kvalifikace Ligy mistrÛ v Poznani nemohl
domácí trenér Chovanec poãítat se záloÏníky
Matûjovsk˘m a Sionkem a ani s útoãníkem
Wilfriedem. Pﬁedpokládalo se, Ïe tento
reprezentant PobﬁeÏí slonoviny bude Spartû
v úderné fázi chybût nejvíc, coÏ se bohuÏel
potvrdilo. Ale nepﬁedbíhejme... Zranûní
nedovolila nastoupit ani dal‰ímu útoãníkovi
Kadlecovi a obránci Kladrubskému. Na hrotu
útoku se proto musel objevit úplnû nov˘
tandem sloÏen˘ se Slováka Laãného a
Kamerunce Kweukeho. Na pravé stranû
obrany dal‰í Kamerunec Bondoa a místo ve
stﬁedu pole zaujal zku‰en˘ jednatﬁicetilet˘
Vachou‰ek, kterého právû kvÛli mnoha
absencím Sparta na poslední chvíli
angaÏovala z Teplic. Zajímavostí je, Ïe Sparta
vyrukovala do boje se tﬁemi Slováky, kromû
uÏ zmínûného Laãného také se Îofãákem a

Kuckou, kter˘ úspû‰nû hájil slovenské barvy
na leto‰ním mistrovství svûta. Îilina naopak
mûla k dispozici dva âechy, v základní sestavû
záloÏníka Rilkeho a na laviãce obránce
·ourka, kter˘ se v závûru rovnûÏ objevil na
trávníku. Navíc Spartu vedl trenér Jozef
Chovanec, narozen˘ na Slovensku a Îilinu
ãesk˘ trenér Pavel Hapal.
Kam to chce‰?
UÏ ve 12. minutû pﬁi‰el velmi dÛleÏit˘
moment, o nûmÏ sparÈané zﬁejmû je‰tû dlouho
budou mluvit. Îofãák ideálním pasem na‰el
zcela volného Kweukeho, kter˘ zcela sám
bûÏel na Ïilinského brankáﬁe Dúbravku. Mohl
se ho zeptat, do kterého místa chce poslat
míã, ale nakonec trefil jen jeho nohy... Pozdûji
se Martin Dúbravka svûﬁil: “Chtûl jsem se co
nejdéle udrÏet na nohách a aÏ v poslední
chvíli jít k zemi. To vÏdycky na útoãníka platí.
Navíc mám Kweukeho trochu okoukaného z
dob, kdy hrával ve slovenské lize.” Asi nikdo
v té chvíli netu‰il, Ïe tohle bude poslední
gólová ‰ance Sparty. Îilinãané brzy zvedli
hlavu a JeÏ z trestného kopu vymetl lev˘
rÛÏek branky, kam se v poslední chvíli
zázraãnû vrhl gólman BlaÏek a míã vyrazil na
tyã. Do pﬁestávky se je‰tû do dal‰í velké
pﬁíleÏitosti po centru Rilkeho dostal Oravec,
ale na ‰tûstí hlaviãkoval pﬁímo do BlaÏka.
âerná perla z Gambie
Po zmûnû stran uÏ otûÏe iniciativy zaãali
oãividnû pﬁebírat hosté. Prosazovali se
pﬁesnou kombinací, rychl˘m pohybem a v
záﬁící hvûzdu se na hﬁi‰ti promûnil gambijsk˘
útoãník Ceesay. Jeho brilantní kliãky,
naráÏeãky i rychlé sprinty zamotávali
sparÈansk˘m zadákÛm stále více hlavy. A
kdyÏ si v 51. minutû pﬁi vysokém míãi
nerozumûli brankáﬁ BlaÏek s rakousk˘m
stﬁepolaﬁem Hohenederem, pÛsobícím ve
sluÏbách PraÏanÛ, právû Ceesay z ostrého
úhlu dostal Îilinu do vedení. “BlaÏek i
Hoheneder mají na gólu stejn˘ podíl,” rozsoudil

oba viníky po utkání trenér Chovanec. A
sparÈanské dílo zkázy v 73. minutû dokonal
Oravec, kter˘ si nik˘m nekryt˘ pohodlnû
naskoãil na rohov˘ kop Mráze a hlavou zv˘‰il
na 2:0 pro Îilinu. Tímto v˘sledkem zápas také
skonãil, tﬁebaÏe slovensk˘ mistr mohl vyhrát
je‰tû vy‰‰ím rozdílem. Kdyby b˘val JeÏ ve
vyloÏené ‰anci pﬁihrál Oravcovi místo toho,
Ïe bezhlavû nepﬁesnû vystﬁelil nebo kdyby
svÛj dal‰í ukázkov˘ únik lépe zakonãil
Ceesay...
Katastrofální stﬁelecká bilance
Nutno zdÛraznit nûkolik faktÛ. SparÈanská
posila Vachou‰ek, o nûmÏ v úvodu byla
zmínka, pﬁedpoklady nenaplnil a zejména ve
druhém poloãase se ze hry témûﬁ vytratil.
Obrana Sparty mûla velké trhliny a hlavnû v
útoãné fázi se domácí muÏstvo vÛbec
nedokázalo prosadit. To jen potvrzuje
katastrofální bilance pomûru stﬁel na branku,
která hovoﬁila pomûrem 10:2 ve prospûch
Îiliny! V‰ak také trenér Jozef Chovanec netajil
své rozãarování: “Neãekal jsem, Ïe organizace
na‰í hry bude tak ‰patná. Soupeﬁi jsme
umoÏÀovali témûﬁ v‰echno a byl jednoznaãnû
lep‰í. A v obranû jsme dûlali fatální chyby. Pﬁi
druhém gólu zÛstali tﬁi volní hráãi na na‰í
pﬁední tyãi!” Podobnû se vyjádﬁil i stoper Erich
Brabec: “Za Ïilinsk˘mi hráãi jsme zaostávali
ve v‰ech smûrech. Ale kdyby b˘val Kweuke
‰anci v úvodu promûnil, urãitû by se zápas
vyvíjel jinak. Nikde v‰ak není napsáno, Ïe v
Îilinû nemÛÏeme vyhrát 2:0 my...” Poslední
Brabcova slova v‰ak obsahují dal‰í
sparÈansk˘ zádrhel. ByÈ uÏ pro odvetu budou
k dispozici Wilfried se Sionkem, zákaz startu
budou naopak mít právû Brabec s ¤epkou,
kteﬁí v tomto stﬁetnutí dostali druhou Ïlutou
kartu. Tedy kompletní stopersk˘ tandem
ãeského mistra! Trenér M·K Îilina ne‰etﬁil
chválou na své svûﬁence, ale pﬁi dal‰ích
prognózách se drÏel obûma nohama na zemi:
“Podali jsme skvûl˘ v˘kon a vítûzství jsme si

zaslouÏili. V první pÛli jsme hráli pozornû
dozadu, ale pak uÏ jsme se pustili do ofenzívy.
Je vynikající, Ïe i u nás v Îilinû bude
beznadûjnû vyprodáno. Ale pozor, je‰tû jsme
nepostoupili, stát se mÛÏe cokoliv. Takov˘ch
situací fotbal pamatuje hodnû.”
PﬁemoÏitel s poloviãním rozpoãtem
Ov‰em, ale realita pﬁed odvetou byla nejen
pro Spartu, ale pro cel˘ ãesk˘ fotbal krutá.
VÏdyÈ kompletní trio zástupcÛ, kteﬁí se v
kvalifikaci pokou‰eli o úãast ve druhé nejvy‰‰í
klubové soutûÏi, kterou je Evropská liga,
neuspûlo. Jablonec ztroskotal na kyperském
Apoelu Nikósie, Ostrava na bûloruském
Dnûpru Mogilevu a PlzeÀ na Besiktasi
Istanbul. Pﬁitom pouze v pﬁípadû tureckého
t˘mu ‰lo o zdatnûj‰ího fotbalového protivníka.
TakÏe jediná Sparta i v pﬁípadû vyﬁazení
Îilinou (mimochodem ta má poloviãní
ekonomick˘ rozpoãet neÏ Sparta!) z Ligy
mistrÛ se do Evropské ligy dostane. Av‰ak na
otázku, zda slovensk˘ fotbal pﬁeskoãil ãesk˘,
znají âe‰i s nejvût‰í pravdûpodobností uÏ
drsnou odpovûì.
JAROSLAV KIRCHNER, Praha
***

Îilina v Lize mistrÛ,
Slovan ne‰Èastnû vypadl
I v odvetû zvítûzila Îilina doma 1:0, kdyÏ jedinou
branku vstﬁelil Momodou Ceesay v 18. minutû
po úniku Emila Rilkeho. V druhém poloãase
SparÈan Kladrubsk˘ v 53. minutû nepromûnil
penaltu. Îilinu ãeká v lize mistrÛ Chelsea,
Olympique Marseille a Spartak Moskva. Slovan
Bratislava v souboji o Evropskou ligu prohrál
doma se ·tuttgartem 0:1. V odvetû se hostÛm
podaﬁilo Dobrotkou srovnat skôre a pak Slovan
nastﬁelil dvû tyãky. V druhém poloãase pak
Sylvestr zv˘‰il na 2:0 pro Slovan. V 55. minutû
se nechal zbyteãnû vylouãit Breznanik a
Stuttgartu se bûhem devíti minut podaﬁilo
vyrovnat. Domácí si pak jiÏ postup nenechali ujít.
***
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Henryho zájem médií
ve Spojen˘ch státech nepﬁekvapuje
Je jakousi ironií, Ïe mnoho velk˘ch postav v
dûjinách je hodnoceno podle nikoliv velk˘ch
okamÏikÛ Ïivota, ale podle toho, jak se louãily
se svou kariérou. Nûkdy jeden moment,
jeden okamÏik zastíní zbytek Ïivota. Antonína
Panenku si v‰ichni pamatují díky bûlehradské
penaltû, na Zinedine Zidana se bude
pamatovat i díky ãervené kartû ve finále MS,
kdyÏ hlavou udeﬁil Marca Materazziho.
Ne‰Èastn˘ Thierry Henry neodpáﬁe ze své

Gambrinus liga
4. kolo: Brno-Slavia 2:3, Bohemians 1905-Slovácko
1:0, Olomouc-Ústí n. Labem 3:0, Mladá BoleslavPﬁíbram 3:0, Liberec-Jablonec 1:1, Sparta-Ostrava
4:0), Hradec Kálové-PlzeÀ 0:3, Teplice-â.
Budûjovice 1:1.
5. kolo: PlzeÀ-Slovácko 3:0, â. Budûjovice-Hradec
Králové 0:0), Ústí n. Labem-Teplice 0:2, JablonecBohemians 1905 3:1, Pﬁíbram-Sparta 0:1, SlaviaLiberec 1:3, Ostrava-Olomouc 1:2, Brno-Ml.
Boleslav 3:1.
6. kolo: Hradec Králové-Jablonec 1:0, Bohemians
1905-â. Budûjovice 2:2, Slovácko-Ústí n. Labem
1:1, Ml. Boleslav-Ostrava 1:0, Olomouc-Brno 3:0,
Teplice-Slavia 2:1, Liberec-Pﬁíbram 0:0, SpartaPlzeÀ 0:1.
***

vizitky ruku pﬁi kvalifikaãním utkání Francie s
Irskem.
Krátce po sv˘ch 33 narozeninách nastoupil
za newyorské Rudé B˘ky v Torontu v zápase
MLS. Není to poprvé, co newyorsk˘ fotbal
pﬁivítal hráãe první hvûzdné velikosti ve svém
stﬁedu. VÏdyÈ za New York Cosmos hráli i
Pelé a Franz Beckenbauer. Není divu, Ïe na
hﬁi‰tû BMO (kurióznû tato zkratka pochází
od sponzora Bank of Montreal) v Torontu,
kde je od leto‰ního roku pﬁírodní trávník,
pﬁi‰lo rekordních 22108 divákÛ.
Toronto je jedin˘ kanadsk˘ klub, kter˘ hraje
MLS a má prÛmûrnou náv‰tûvu doma 20510,
coÏ je po Seattlu, kter˘ má letos prÛmûr
36155, druh˘ nejvût‰í poãet divákÛ. Pﬁitom
jsou v‰echny torontské zápasy pﬁená‰eny
televizí, nûkteré, jako zápas proti Bulls,
dokonce hlavní televizní stanicí CBC a vût‰ina
utkání je i v rozhlase (FAN 590).

Gambrinus liga
1. PlzeÀ
2. Olomouc
3. Boleslav
4. Sparta
5. Budûjovice
6. Slavia
7. Jablonec
7. Teplice
9. Hradec
10. Liberec
11. lovácko
12. Bohemians
13. Pﬁíbram
14. Ostrava
15. Ústí
16. Brno

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5
4
3
3
1
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1

1
2
1
0
5
2
2
2
2
4
1
3
3
2
2
0

0
0
2
3
0
2
2
2
2
1
3
2
2
3
3
5

14:5
14:4
8:5
8:5
5:4
8:9
7:8
7:8
5:7
6:5
7:8
7:9
2:5
5:8
4:9
6:14

16
14
10
9
8
8
8
8
8
7
7
7
6
5
5
3

CorgoÀ liga
4. kolo: MFK Ko‰ice-MFK RuÏomberok 0:1, M·K
Îilina-FC Nitra 5:1, FC Zlaté Moravce-Tatran Pre‰ov
1:0, MFK Dubnica-Spartak Trnava 0:4, Dunajská
Streda-FK Senica 2:3, Slovan Bratislava-Banská
Bystrica 2:0.
5. kolo: MFK RuÏomberok-M·K Îilina 1:1, Banská
Bystrica-FC Zlaté Moravce 0:0, Tatran Pre‰ovMFK Dubnica 1:1, Spartak Trnava-Dunajská Streda
1:1, FC Nitra-Slovan Bratislava 1:0, FK SenicaMFK Ko‰ice 1:0.
6. kolo: Banská Bystrica-FC Nitra 2:0, MFK Ko‰iceSpartak Trnava 0:2, M·K Îilina-FK Senica 0:0, FC
Zlaté Moravce-MFK Dubnica 2:1, Dunajská StredaTatran Pre‰ov 2:1, Slovan Bratislava-MFK
RuÏomberok 3:0.
***

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
4
4
3
3
3
3
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1
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1
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1
1
1
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4
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12:3
11:3
6:5
12:6
6:6
5:5
7:10
6:5
5:10
5:11
2:8
2:7

13
13
13
12
10
10
10
8
4
4
2
1

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080
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Toronto, Ont
(416) 466-0330

Thierry Henry

Souboj mezi Toronto FC a New York Red
Bulls mûl naprosto vyrovnan˘ první poloãas
a v 16. minutû LaBrocha nastﬁelil tyã
newyorské branky. U Henryho poﬁád stála
pozorná obrana domácích, ale nevûnovala
pozornost hostujícímu Marquezovi, kter˘ z
35 metrÛ poprvé pﬁekonal ‰v˘carského
brankáﬁe ·tefana Freie v 35. minutû.
Prvopoloãasovou torontskou tragédii
dokonãil o pût minut pozdûji domácí záloÏník
Nane vlastní brankou.
Teprve v druhém poloãase se podaﬁilo
torontskému kapitánovi a kanadskému
reprezentantu Dwayne Rosariovi sníÏit na
1:2, ale ruka obránce Atakory v 61. minutû,
za kterou dostal ãervenou kartu, a promûnûná
penalta Angela, znamenaly konec nadûjí
pro TFC. Pﬁedtím se v‰ak dostal do jediné
‰ance Thierry Henry, ale z hranice ‰estnáctky
pﬁestﬁelil. Vzápûtí byla legenda vystﬁídána
Salou Ibrahimem a b˘val˘ torontsk˘ hráã
Carl Robinson upravil na koneãn˘ch 1:4.
Po utkání byl b˘val˘ francouzsk˘
reprezentant spí‰e v roli reflektujícího filosofa
neÏ hráãe, kter˘ pro‰el emotivním zápasem.
Pochvaloval si skvûlou atmosféru utkání.
Novináﬁe, kter˘ ho chválil, Ïe mûl hodnû
pﬁíleÏitostí, opravil, Ïe mûl pouze jednu a to
v druhém poloãase. Osobnû pro nûj je
dÛleÏité dostat se po zranûní do formy a také
to, jak pracuje t˘m. Na dotaz, jestli na nûho
není pﬁíli‰ velk˘ tlak od médií, se Henry
usmál: „O ãem mluvíte, hrál jsem v Anglii,
Itálii, ·panûlsku, ve Francii, v‰ude je to stejné.
DÛleÏitûj‰í je, Ïe jsme vyhráli a získali tﬁi
body.“
Zdá se, Ïe Thierry Henry se rychle zabydlí v
severní Americe, i kdyÏ ani v Torontu
neodehrál cel˘ zápas. Skuteãností je, Ïe
narozdíl od Spojen˘ch státÛ v Kanadû mohl
pokraãovat v pozápasovém rozhovoru ve
francouz‰tinû. A v severní Americe je po
Davidu Backhamovi nejvût‰í hvûzdou MSL.
Otázkou je, jak newyor‰tí Rudí B˘ci dokáÏí
jeho pﬁítomnosti vyuÏít a jestli naváÏí na
úspûch New York Cosmos ze sedmdesát˘ch
let.
Ale‰ Bﬁezina,
Sport.cz a Satellite 1-416
***
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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

