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Strelec zabil v Devínskej
sedem ºudí a potom aj seba

BRATISLAVA. Bratislavské krajské riaditeºstvo polície
informovalo, Ïe páchateº pondelkového (30. 8. 2010) útoku
pochádzal z Devínskej Novej Vsi a mal 48 rokov. Na rozdiel od
predchádzajúcich informácií uviedlo, Ïe samopal i ìal‰ie strelné
zbrane mal v legálnej drÏbe. Jeho motív v‰ak zatiaº nie je známy.
Masov˘ vrah ªubomír Harman najskôr strielal ‰portovo. Bol ãlenom
zväzu vojakov v zálohe.
Sedem ºudí sa minul˘ pondelok stalo obeÈou strelca, ktor˘ spustil
paºbu v bratislavskej mestskej ãasti Devínska Nová Ves. MuÏ
nakoniec spáchal samovraÏdu. ·esÈ zastrelen˘ch pochádzalo zrejme
z jednej rodiny, siedmu obeÈ útoãník pravdepodobne zasiahol
náhodne, keì vy‰la na balkón. Zranen˘ch bolo viacero ºudí vrátane
trojroãného chlapca.
 Strelec so samopalom podºa polície spustil paºbu v byte, strieºal
v‰ak aj neskôr na ulici po náhodn˘ch obetiach.
Polícia pôvodne informovala o ‰iestich obetiach streºby, neskôr
v‰ak bola v byte v blízkosti paºby nájdená e‰te zastrelená Ïena.
“Zrejme vy‰la na balkón v ãase, keì vrah strieºal v‰ade na okolo,”
poznamenal Lip‰ic. Strelec predt˘m zabil v byte ‰tyri Ïeny a
jedného muÏa, ‰iestu osobu zastrelil pri vchode. Podºa Lip‰ica
rodina patrila k rómskemu etniku.
Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik (KDH) na mimoriadnej tlaãovej
konferencii povedal, Ïe zranen˘ch bolo 15 ºudí; trinásÈ bolo
hospitalizovan˘ch vo viacer˘ch bratislavsk˘ch nemocniciach, dvoch
úãastníkov streºby zdravotníci o‰etrili na mieste. Krajské riaditeºstvo
polície veãer uviedlo, Ïe zranen˘ch bolo 13 ºudí, z ãoho desaÈ
hospitalizovali a troch z nemocnice prepustili.
Za najváÏnej‰ie lekári povaÏujú zranenia hrudníka, chrbtice, bru‰nej
dutiny ãi hlavy.
 Strelec bol v strednom veku, mal pre‰edivelé vlasy, na hlave mal
slúchadlá proti hluku. Strieºal aj na policajtov, ktorí jeho streºbu
opätovali,“ informuje z Devínskej Novej Vsi redaktorka SME
Zuzana Petková.
K paºbe do‰lo na Ulici Pavla Horova neìaleko nákupného strediska
pred desiatou dopoludnia, v mestskej ãasti následne miestnym
rozhlasom vyzvali obyvateºov, aby nevychádzali z domovov. Miesto
prestrelky aj vjazd do mestskej ãasti polícia uzavrela. Do oblasti bol
vyslan˘ ‰pecializovan˘ tím psychológov, ktor˘ má pomôcÈ rodinám
a príbuzn˘m obetí a zranen˘ch.
Jeden zo zavraÏden˘ch, ktorého páchateº zastrelil pri vchode do
bytovky v Devínskej Novej Vsi, sa volal Jozef Putík a neb˘val v
byte spolu s ostatn˘mi obeÈami. Pre TASR to uviedol brat obete
Fero Putík. “Mal tam Ïenu a chodieval tam za synom, ktorého teraz
nevieme nájsÈ,” povedal pre TASR s t˘m, Ïe sa o celom incidente
dozvedel z televízie.
Veãer obyvatelia Devínskej Novej Vsi zapaºovali na poãesÈ obetí
svieãky. Na lúke v miestnej ãasti sa zhromaÏdilo asi 200 ºudí.

sme-1.9.2010
***

Trochu o násilí a nenásilí
MÛj synovec ãastokrát argumentuje slovy: „Nejsme v roce devatenáct set ‰edesát tfii!“ Má pravdu. A dodejme: BohuÏel! ·edesátá léta
jsou pro vût‰inu nás star‰ích nûãím, co symbolizuje období nadûje a bezstarostnosti, které kazila snad jen vietnamská válka. Radostná
hudba Beatles nebo Mamas and Papas kontrastovala s provokativními Stones a Who a mezi nimi se nacházel melancholick˘ Eric
Burdon a Animals. Do svûta folku vpluli Bob Dylan a Leonard Cohen. SvÛj protest proti svûtu násilí sdûlovala Joan Baez. V Praze se
najednou objevila divadla Mal˘ch forem. V kinû se mohlo chodit na ãeské filmy, které patfiily k nejlep‰ím na svûtû. To se nedá fiíci o
dne‰ku, kdy poprvé v historii Torontského filmového festivalu zde nebude uveden ani jeden ãesk˘ film, i kdyÏ právû letos se na
plzeÀském festivalu Finále objevilo hned nûkolik dobr˘ch filmÛ jako tfieba Kawasakiho rÛÏe od Jana Hfiebejka. Kde se stala chyba, zatím
nevím.

Svedok Matej Urmín strelca nafotil z balkónu svojho bytu na
ulici Pavla Horova.

MoÏná je to tím, Ïe se zmûnila doba a filmy, které hovofií o hlub‰ích
vûcech nikoho nezajímají. Jednou z charakteristik tohoto období
byla otázka násilí ve spoleãnosti. Mluvili o nûm francouz‰tí ‰ansoniéfii
stejnû jako Jifií Such˘, kvûtinové dûti, hippies a beatníci.
JenÏe pfii‰el rok 1968 a s ním pfii‰lo nejen ãeské vystfiízlivûní. U nás
pfievládla my‰lenka, Ïe komunisticky reÏim je svinstvo, ale Ïe se
proti tomu nedá nic dûlat a prost˘ lid zaãal budovat své chalupy,
chaloupky a chatiãky, protoÏe do svûta se jezdit stejnak nemohlo.
JenÏe pfii‰el rok 1989 a ono to bez jediného v˘stfielu prasklo. V‰e
se stalo nenásilnou, pfiímo pokojnou cestou. Nastala doba
tunelování, nûkomu se podafiilo vytunelovat ãeskou námofiní flotilu,
jin˘m Barrandov, nûkter˘m Sokol, jin˘m tfieba i nûjakou tu men‰í
církev.
Nyní jsme svûdky tunelování dûjin. A tak místo nenásilí dostáváme
jiné hrdiny. Dovídáme se, Ïe proti komunismu se mûlo bojovat se
zbraní v ruce a pokud nepadl ani jeden v˘stfiel, tak to nebyl Ïádn˘
odboj. Jsem rád, Ïe v minulém ãísle Josef âermák znovu otevfiel
otázku bratfií Ma‰ínÛ a Milana Paumera. Pfiekvapilo mne, kdyÏ
âSSK udûlilo této trojici Masarykovu cenu. Nakonec to je vûcí
SdruÏení, co dûlá a pokud to probûhne demokratickou cestou,
musím uznat, Ïe jsem v men‰inû a nebylo by to poprvé. JenÏe jsem
byl na poslední schÛzi v˘konného v˘boru sdruÏení pfied zmínûn˘m
kongresem a o udûlení ceny ani slovo. Pak jsem odjel do Prahy a
tam jsem se dovûdûl z televize o tomto ocenûní. Bez jakékoliv
diskuse se vyfie‰il jeden ze základních etick˘ch problémÛ.
A tak se moÏná bûhem doby dovíme, Ïe to byla jediná skupina,
která vlastnû proti komunismu bojovala. Nedávno mi jeden mÛj
pfiítel fiekl: „Oni totiÏ Ma‰ínovi znepokojují v‰echny ty âecháãky,
ktefií uklízeli ten svÛj kostelíãek a povaÏovali to za odboj.“ Odpovûdûl
jsem mu, Ïe k tomu bylo zapotfiebí moÏná více odvahy neÏ k
prostfiílení se na Západ.
Skuteãnou odvahou je totiÏ stát za svou pravdou, jak fiíká jeden
spirituál a, pouÏiji-li Havlova v˘razu, tak je zapotfiebí existenciálního
ruãení.
Vím, Ïe to není vût‰inov˘ názor, ale pfiekvapilo mû, kolik mûl
pozitivních ohlasÛ právû ãlánek Josefa âermáka, kter˘ byl rovnûÏ
uvefiejnûn v internetovém vydání CzechFolks.com Plus:
Bfietislav Kotyza: Jsem vnitfinû potû‰en závûry Va‰eho ãlánku -
Prezidentské zastavení u pátého pfiikázání. Jsem z tûch, co zÛstali
doma na své hroudû a dûkuji zde tímto v‰em “krajánkÛm”, Ïe svÛj
odchod z tehdej‰í âeskoslovenské republiky uskuteãnili jen na
vlastní nebezpeãí. Bez po‰pinûní si vlastního svûdomí vraÏdou
ãlovûka. VraÏda zÛstává vÏdy jen vraÏdou. Zájem spoleãnosti o
toto téma, vãetnû rozdílnosti názorÛ na vinu ãi nevinu aktérÛ,
svûdãí o hlubokém povûdomí národa o základech kfiesÈanské
morálky. Vyhnuli jsme se rovnûÏ, jak doufám i do budoucna,
nejãernûj‰í události v dûjinách kaÏdého národa: Obãanské válce.
Barbara Semenov: Jedním slovem - BRAVO za tento ãlánek.
Osobnû jsem se dlouho s touto záleÏitostí pot˘kala, protoÏe se
stoprocentnû ztotoÏÀuji s názorem pana âermáka, ale nikdy jsem
nemûla odvahu tento názor vefiejnû vyslovit vzhledem k tomu, Ïe
by se znaãné ãásti ãtenáfiÛ pravdûpodobnû nelíbil. Dovolím si toto
odváÏné a v˘znamné zamy‰lení Josefa âermáka otisknout v
rámci spolupráce s redakcí CzechFolks PLUS ve svém ãasopise
âechoaustralan.
Jan Waldauf: „Dr. J. âermákovi se podafiilo v ãlánku vyjádfiit a
logicky zdÛvodnit pochybnosti, které mnozí mûli pfii návrzích na
udûlení cen a vyznamenání Ma‰ínovû skupinû. Nedokázali jsme je
v‰ak tak pfiesvûdãivû zdÛvodnit, jak se to podafiilo v ãlánku J.
âermáka. Doufám, Ïe si hodnû lidí ãlánek pfieãte a nad vûcí se
zamyslí. Myslím také, Ïe ãlánek napsal právû vãas, kdy se po smrti
Milana Paumera opût podávají návrhy na vyznamenání skupiny
prezidentem republiky.“
Alena MartinÛ: „Vãera jsem se náhodou podívala na Satellite a
na‰la jsem tam vá‰ ãlánek o bratrech Ma‰ínech a Paumerovi. Moc
se mi líbil, je skvûle napsan˘. Je to pfiesnû to, co si já také myslím
a co jsem se snaÏila pfied tûmi dvûma lety fiíct ve sv˘ch komentáfiích
pro Nov˘ domov. (Já to ov‰em dûlala velmi neobratnû.) V kaÏdém

pfiípadû vám dûkuji; moc jste mû potû‰il!“
Marie Zieglerová: „Velmi si váÏím dr. âermáka a povaÏuji za ãest,
Ïe se mohu svojí tro‰kou práce podílet na úpravû a zvefiejnûní jeho
textÛ. VáÏím si jeho erudice vycházející z Ïivotních zku‰eností,
dÛkladné znalosti problému v celé jeho ‰ífii a hloubce, i logického
zdÛvodnûní dÛsledkÛ, které vede ãtenáfie k pozornému vnímání
argumentÛ. Pfiiznávám, Ïe jsem sice problém “Ma‰ínÛ” povrchnû
znala a vûdomû jejich poãínání neschvalovala, ale teprve tento
ãlánek dr. âermáka mi poskytl dostateãnû pádné srovnání toho, Ïe
kdyÏ dva dûlají totéÏ, nikdy to není totéÏ. A zamrazí mû pfii
pfiedstavû, Ïe by se panu Paumerovi pfiipletlo do cesty dítû, které,
cituji: “Mûlo by prostû smÛlu…” Asi je naivní moje pfiesvûdãení, Ïe
by pro budoucnost planety staãilo, aby ãlovûãí populace Ïila podle
deseti jednoduch˘ch pfiímoãar˘ch pfiikázání… nezabije‰…
nepokrade‰… nesesmilní‰… Proã by to ne‰lo u lidí, kdyÏ v‰echny
ostatní Ïivoãi‰né druhy dokáÏí dodrÏovat daná pravidla smeãky,
rodu, roje…?! A máme vÛbec právo sami sebe povaÏovat za
“homo sapiens”?!“
Martin PfiibáÀ: „Dûkuji Vám za ãlánek, kter˘ je napsán upfiímn˘m
jazykem. Vyjadfiuje hluboké zamy‰lení nad letitou skuteãností
smrti lidí a morálním aspektem samotného zabití. Pfii hledání
historick˘ch paralel je moÏné spatfiit i podobenství u sv Václava a
jeho zabití, z ruky jeho bratra. MÏikové rozhodnutí bratra Boleslava
a nebo pfiipravená akce jak ukonãit vyjednávání slabého bratra…
Jisté je, Ïe z bratra Václava se stal svûtec a patron národa a bratr
Boleslav zÛstal v historické ‰edi. KaÏd˘ národ potfiebuje své
hrdiny, jak bylo v ãlánku napsáno, to aby pfií‰tí generace si mohly
pfiipomenout své kofieny a nebo nacházet vzor pro následování.
âím déle od události bude, tím rozostfienûj‰í mÛÏe b˘t fokus
pozorovatele. Morální hledisko v‰ak zÛstává nemûnné, tedy
alespoÀ pro ná‰ národ.“
Paterka (do‰lo e-mailem do Satellitu): „âetl jsem, ãi ãtu, zajímav˘,
aã dle mne tak trochu zamotan˘ ãlánek pana âermáka o bratrech
Ma‰ínech a Paumerovi. Ono je to sloÏitûj‰í. Bratfii Ma‰ínové dostali
od prezidenta ocenûní. A v dal‰ím vyvíjeli protikomunistickou
ãinnost. A dle nûkter˘ch názorÛ, pfiispûli také dílem pfiíslu‰n˘m k
likvidaci totalitního reÏimu. Jaká byla po válce a osmaãtyfiicátém
situace, asi kaÏd˘ dospûl˘ ví. Evropa (a nejen Evropa) rozdûlená
mocnostmi dle jaltské konference, v té dobû spojenci. Byly skupiny,
které se skuteãnû snaÏily reÏim snad svrhnout. Jistû. Ale mûlo to
nadûji na úspûch? V té dobû po Únoru urãitû ne.
âili po r. 48 mohli odbojáfii národu sdûlovat, Ïe nesouhlasí se
stavem, ale to asi bylo v‰e, co mohli dûlat. Pfiíklad dal‰í. V Plzni pfii
mûnû vypuklo povstání. Z oken radnice byly vyhazovány busty
komunistick˘ch velikánÛ a dokonce milice odmítaly zakroãit a tak
byly poslány na uti‰ení vá‰ní pohraniãní jednotky. Ty ale nemûly
‰anci. No a nic. Ale mezi lidmi chodili pfiíslu‰níci StB a fotili a fotili
a aÏ se dav za dva tfii dny roze‰el, obcházeli tito pánové pracovi‰tû
a ukazovali fotky a negativy, jako Ïe hledají kamaráda ãi podobnû.
Co tím chci fiíci? Stav po 48. byl obdobím strachu. Ve‰keré akce
proti reÏimu jenom zvy‰ovali ostraÏitost ÚV a nakonec se to zvrhlo
tak, Ïe ãlovûk nevûdûl, kdo ho práskne. Víme, Ïe staãilo fiíci tfieba
v hospodû vtip a i ten co ho sly‰el a nehlásil, mohl jít sedût.
Bratfií Ma‰ínové a jejich skupina na to ‰la jinak. ZaráÏeli Ïelezné
tyãe do obilí, tím se rozbíjely samovazy, rÛzné sekaãky a uÏ
zaãínající kombajny; dále zapalovali stohy a snad i jeden kravín.
Lidé uÏ toho mûli dost, vûdûli kdo to dûlá a Ïe na ne po‰lou VB. No,
chlapci museli pryã. Cel˘ útûk je trochu pfiedûlán do akãního stylu,
existuje o tom celém i film . Jó, tam jsou jako skuteãní ranafii a znalci
boje. V reálu ale podfiízli pfiíslu‰níka. No. Ten jako nemusel b˘t
zrovna vûrn˘ straník. MoÏná Ïe kdyby Ma‰ínové fiekli, Ïe hodlají
utéct, Ïe by jim i ten pfiíslu‰ník je‰tû pomohl. MoÏná ne. A válka,
podle v˘roku spojen˘ch mocností definitivnû skonãila. Akce s
pokladníkem, je to ale loupeÏ s vraÏdou  dohromady. A dle názoru
jin˘ch: komunismus, teda to, co to bylo, skonãil. Skonãil hlavnû
proto, Ïe uÏ ho nechtûli ani lidé, ani samotní komunisté. AÏ na
skupinu takov˘ch tûch koÏen˘ch straníkÛ.“

Ale‰ Bfiezina
***
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

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

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

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

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Porady a ovûfiování dokladÛ po pfiedchozím zavolání

Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

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

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

Canada

âeská televize Nová vize
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

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

Kalendáfi

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church);
BohosluÏby v kostele na 200 Annette St. se
jiÏ nekonají. Program budoucích bohosluÏeb
bude oznámen. Rev. Ján Banko. Tel.: 289/
242-0635.
Internet: http://www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca.  BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/532-
5272, fax: (416) 516-5311.

Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 10:45.
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836.  BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.

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

Satellite 1-416
 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.

11.9.(so) 17:00
Zahájení sezóny s veãefií Sokola Toronto

Hala kostela sv. Václava
***

11.9. (so) 14:00
Tradiãní piknik âSSK v Londonu

Weldon Park
***

12.9. (ne) 13:00
4. roãník Golfového turnaje

Station Creek Gromley
416/562-6532

***
12.9. (ne) 17:00

Nokturna v mûstû
Profesor Ian Scott: Mozart v Praze

Hala kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave.
***

15.9. (st) 20:30 AMC 3
17.9. (pá) 14:15 AMC 2
18.9. (so) 17:15 AMC 2

Film Ingrid Veninger Modrá
Torontsk˘ mezinárodní filmov˘ festival

***
18.9.(so) 10:00

Jármok slov. kult. spolku
1720 Barbertown Rd., Streetsville

***
19.9. (ne) 11:00

KniÏní trhy na Masaryktownu
***

19.9. (ne) 12:00
BBQ - Farní den

Kostol Cyrila a Methoda
5255 Thornwood Dr., Misissauga

***
19.9. (ne) 17:00

Koncert klubu Martina Rázusa
Îivot v rytmu Strausse

Kostel sv. Pavla
1424 Davenport Rd., Toronto

***
19.9. (ne) 18:00

Voices within Walls
Gas Station Theatre

445 River Ave., Winnipeg
 Info: Eva Sailerová,  204-451-0992

***
25.9. (so) 17:00

Svatováclavské posvícení
Kostel sv. Václava, 496 Gladstone Ave.,

Toronto
***

2.10. (so) 17:00
Bravãové hody

1720 Barbertown Rd., Streetsville
***

2.10. (so) 18:00
3. ples klubu M. R. ·tefánika

Hala kostola sv. Cyrila a Metoda
5255 Thornwood Dr., Misissauga

***
3.10. (ne)

Spisovatelka Vûra Nosková
na Masaryktownu (nepotvrzeno)

***
10.10. (ne) 17:00

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

***
16.10. (so) 17:00

V˘chodná Slovak Dancer na Bankete KSL
6 Broadway, Welland

***
17.10. (ne) 15:00
Kanadsk˘ Slavík

Dûtská pûvecká soutûÏ
The Assembly Hall Community Centre

1 Colonel Samuel Smith Park Dr.
***

We acknowledge the financial support of the Government of

Canada through Canada Periodical Fund (CPF) for our

publishing activities.

âeská centrála cestovního ruchu
zaji‰Èuje propagaci a

marketing âeské republiky jako atraktivní turistické destinace

 na kanadském trhu.
Pro více informací kontaktujte CzechTourism Kanada:

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

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

E-mail: info-ca@czechtourism.com   www.CzechTourism.com

Financial

1 CDN $ 18,27 Kã
1 EURO 24,69 Kã
1 US $ 19,26 Kã
âNB - 3. 9. 2010

Kursovní lístek
100 Kã 5,48 CDN $
1 CDN $ 18,26 Kã
1 EUR 1,35 CDN $
1 CND $ 0,74 EURO
1 US $ 1,05 CDN $
1 CND $ 0,95 US $

Universal Currency Converter - 3. 9. 2010
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

7. 9. 2010 v 1:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

23. 9. 2010

Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
of the Czech Republic

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

Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1

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

Fax: (613) 748-0699

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

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

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

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

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

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

Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

âesk˘ konzulát v Torontu
Czech Consulate in Toronto

2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476

Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

Úfiední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Slovak House
Slovak Infocentre

8 Clarence Square,
Toronto

Otvoreno: Streda 15:00-
17:00

Tel.: 416/689-9889
E-mail:

info@slovakhouse.org

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.

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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Toronto, Ont.

www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.

Translations

Integrated Medicine Clinic
Some of the medical services

we provide
Registered Massage Therapy

Craniosacral Therapy
Lymphatic Drainage (CDT)

Lymphoma Treatment
Hot Stone Massage

Low Level Intensity Laser
Naturopathic Medicine

Acupuncture
Chiropractic Treatments

Relationship Issues and Psychoterapy

Nûkteré soukromé poji‰Èovny
hradí nûkteré vybrané léãby

2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke
(at Islington Avenue)

Tel.: 416/823-1165
E-mail: rmt-yyz@integratedmedicine.ca

www.integratedmedicine.ca

Aniversary

âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ

KOMORA INC.

CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND

CULTURE

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2

Tel./Fax: (416) 929-3432

E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

EVA
MESTICOVÁ

Certifikovaná
pfiekladatelka

emestic@hotmail.com

416/922-8786

Blanka Rohnová, Ïena nev‰edních hodnot, slaví osmdesátku
Jsou lidé, ktefií by ji nazvali ozdobou své
komunity. Pravdûpodobnû i to je, ale Blanka
je rozhodnû daleko víc, neÏ jen ozdoba
ãehokoliv, i kdyÏ má vkus a elegantnû se
obléká. Je také bojovnice a du‰e soucitná
(ale musíte si to zaslouÏit). A moÏná, Ïe ani
není tak moc soucitná. MoÏná, Ïe i o ní platí
slova francouzského básníka: “Tys nikdy
nebyla v‰ak milosrdnou, Ïeno, o Ïeno, soucite,
hromádko nûÏn˘ch krás...” Hromádka
nûÏn˘ch krás? To bych se asi Blance do oãí
fiíct nedovolil. Jak vidíte, mám s portrétem této
pozoruhodné Ïeny potíÏe. Bezpeãnû mohu
fiíci jen tolik, Ïe Blanka má fiadu zajímav˘ch
vlastností a aãkoliv ji znám tak dlouho, Ïe uÏ
si ani nepamatuji, kdy jsem ji neznal, vût‰inu
jich je‰tû pofiád asi neznám. (Mimochodem,
narodila se 15. záfií  1930 v Praze - ale to není
vlastnost, to je Ïivotopisné datum.) O Blanãinû
dûtství a mládí bych nevûdûl vÛbec nic, kdyby
ji její rodina nedonutila  napsat alespoÀ pár
poznámek o svém Ïivotû, a já mûl pfiíleÏitost
si její poznámky pfieãíst. A ty jsou korektní aÏ
hrÛza, jak se koneãnû u Blanky musí
pfiedpokládat (tady ale musím specifikovat -
jinak bych dostal vynadáno: Blanka odmítá
b˘t politicky  korektní - prostû si od nikoho
nedá pfiedpisovat, co je správné a co ne, ani
od prezidenta Václava Klause, s kter˘m se
dostala pfied ãasem na Masaryktownu do
kfiíÏku.
Blanka o svém dûtství: Léto strávené na
chatû, parta kamarádek, s kter˘mi jsem trávila
vût‰inu ãasu u fieky, na lodiãkách a hrály jsme
rÛzné hry. V˘lety s rodiãi, pfii kter˘ch se muselo
vût‰inou “pracovat”: sbírat houby, jahody a
dfiíví, ‰i‰ky a pod. To v‰em nám zkazil pfiíchod
nûmecké okupace. JelikoÏ v blízkosti byla
zbrojovka, kterou Nûmci zabrali, do jejího
okolí smûli jen místní obyvatelé... Také si
pamatuji to ãasné ráno po zavraÏdûní
Heydricha, kdy na na‰e dvefie zabu‰ili dva
muÏi a odvedli moji sestru k v˘slechu. Podle
v˘povûdi svûdka, do skupiny, která mûla b˘t
za vraÏdu zodpovûdná, patfiila i mladá dívka,
která vedla kolo, které snad vzala a nebo
pfiedala jednomu z muÏÛ té skupiny. A tak z
blízkého okolí byly dívky v podobném vûku
sebrány a musely chodit s kolem pfied osobou,
od které se ãekalo, Ïe pozná tu, kterou vidûla.
 Blanka o vánocích: Vánoce, to opravdové
kouzlo mohou mít jen v dûtství. Na ·tûdr˘ den
odpoledne jsme musely se sestrou ven. Buì
jsme ‰ly bruslit a nebo sáÀkovat. Tehdy jsem
netu‰ila, Ïe rodiãe potfiebovali ten ãas na
ozdobení stromeãku, kter˘ zÛstal skryt˘ za
dvefimi pokoje. Na ‰tûdroveãerního kapra
pfii‰la také babiãka a maminãina sestra s
manÏelem. Veãefie trvala vûãnost a já z celého
napûtí nemohla pofiádnû jíst. Koneãnû pfii‰el
ten nezapomenuteln˘ okamÏik, kdy jsme byly
zavolány do ztemnûlého pokoje, ve kterém
stál ozdoben˘ stromeãek, ozáfien˘ svíãkami
a prskavkami. A pod ním vytouÏené dárky.
Jen jednou jsem byla nesmírnû zklamaná - a
to jsem musela b˘t hodnû malá, jelikoÏ jsem
si pfiála ‰lapací auto - které jsem pod
stromeãkem nena‰la. Nevím, zda dÛvod byla
cena auta a nebo to rodiãe pokládali za dárek
pro kluka. Dostala jsem jen asi
dvaceticentimetrové autíãko.
V této epizodû je moÏná zakleta jedna z
odpovûdí na otázku: Kdo je Blanka? Bylo její
zklamání  tak veliké, Ïe v její du‰i vytvofiilo
protilátky, které jí pomohly, aby se v
budoucnosti snadnûji vyrovnala s úklady, které
jí Ïivot pfiichystal, Ïe se zdá b˘t vÏdycky ve
stfiehu pfiipravena odrazit i jen náznak útoku
(s tím mám osobní zku‰enosti ze schÛzí
âeského a Slovenského sdruÏení v Kanadû),
ale dûlá to zpÛsobem, kter˘ jí získává
v‰eobecn˘ respekt. Bylo její zklamání tak
veliké, Ïe zpochybnilo pfií‰tí oãekávání, Ïe
skoro v‰echna budoucí zklamání (kromû tûch
nejtûÏ‰ích) se zdála snesitelnûj‰í, Ïe se nauãila
nést bolest zklamání? Na‰eptalo toto velké
rané zklamání jejímu dûtskému podvûdomí,
Ïe v‰ecka její oãekávání nebudou splnûna,
Ïe osud je frajer, na kterého není moÏno
spolehnout a Ïe je moudré pfiijímat Ïivot se
znaãnou dávkou stoicismu?

Blanka o konci války: Válka koneãnû skonãila,
ale nadûje na pokojn˘ Ïivot nevydrÏela dlouho.
Maminka krátce po válce, po roãním utrpení,
zemfiela. Starost o moji mlad‰í sestru, tehdy
tfiíletou, padla na nûkolik mûsícÛ na mne. Tak
i fronty na nákupy a domácnost. Ale brala
jsem to jako samozfiejmost a byla jsem velice
ne‰Èastná, kdyÏ nûkdo z pfiíbuzn˘ch rozhodl,
Ïe o sestru se bude starat teta, tatínkova
sestra, která Ïila v Podûbradech.  Ale byly v té
dobû chvíle, na které jsou krásné vzpomínky.
Taneãní, Sokol, kamarádi.
 Blanka o komunismu: Na sokolském sletû
jako dorostenka v roce 1948 (tak Blanka i
sokolovala, to jsou novinky! A jak to, Ïe jsem
ji tam nevidûl?) jsem pozorovala první pfiíznaky,
jak bude na‰e budoucnost vypadat. Po
dokonãení na‰í ãásti prÛvodu jsme se postavily
mezi diváky lemující prÛvod a vyvolávaly hesla
jako: AÈ si kdo chce co chce fiíká, my jsme dûti
Bene‰e a Masaryka! AÈ Ïije prezident Bene‰!’
Po chvíli k nám pfii‰el muÏ v tmavém kabátu a
fiekl, Ïe bychom také mûly volat „AÈ Ïije
prezident Gottwald!“ My na to odpovûdûly, Ïe
my ale jsme dûti Bene‰e a Masaryka!
(Skvostná odpovûì, Blanko!) A on nás varoval,
aÈ si dáme pozor, co fiíkáme. Po dokonãení
prostného cviãení jsme pfii pochodu pod
tribunou odvrátily hlavy a opût vyvolávaly hesla.
(Jan Waldauf, já a hromada jin˘ch dnes
ToronÈanÛ dûlala totéÏ. Jak to, Ïe jsme se tam
nevidûli?). KdyÏ jsme vycházely ze stadionu,
na‰e vedoucí byly odvedené pryã... Pfii‰ly
doby znárodÀování, zat˘kání, t˘rání lidí jen
proto, Ïe jejich názory a my‰lení nesouhlasilo
s ideologií nov˘ch pánÛ. MÛj budoucí ‰vagr
(Bedfiich) byl jeden z postiÏen˘ch; na v˘bûr
mûl jen vûzení a nebo odchod za hranice.
Rozhodl se pro to druhé a my se sestrou
(Libu‰í) jsme ode‰ly s ním. Povedlo se nám to
aÏ pfii tfietím pokusu.
Blanka o uprchlickém táboru v Nûmecku: Po
pfiechodu ná‰ Ïivot zaãal ve vûzení v prvním,
malém mûsteãku. JelikoÏ jsme hranice pfie‰li
na velikonoãní pondûlí, americké úfiady byly
zavfiené a nûmecké peníze na hotel jsme
nemûli. Bylo to poprvé za tu nebezpeãnou,
napjatou dobu, co mi povolily nervy. Bránu
otevfiel váleãn˘ veterán, kterému chybûla
hnedle pÛlka levé strany obliãeje. To samo o
sobû bylo otfiesné. ·pinavá cela, k˘bl místo
záchodu a deky, ze kter˘ch se ‰pína nechala
‰krábat nehtem mne pfiivedly do zpupného
breku (to je moc pûkn˘ obrat, ten si budu
pamatovat). Bûhem záchvatu Blanãina breku
ve‰el do cely pán, kter˘ se dozvûdûl, Ïe pfie‰li
hranice PraÏáci a chtûl vûdût, jestli neznají
jeho známého z Prahy. Neznali, ale kdyÏ se
ptal, proã Blanka pláãe a ona mu to fiekla, dal
jim peníze na pokoj v místní hospodû. Blanãin
komentáfi: Nikdy jsem nebyla nikomu tak
vdûãná. Byl to první záÏitek laskavosti v
západním svûtû. Pak Blanãinu skupinu poslali
do sbûrného tábora v Lechfeldu u Augsburku,
kde jim Libu‰ina schopnost mluvit anglicky (a
uãit druhé uprchlíky anglicky) dopomohla k
lep‰ímu ubytování. Jedin˘ problém: na oknech
nebyly záclony. Blanka: Vzala jsem tedy roli
toaletního papíru, natrhala na pruhy v˘‰ky
okna, nakreslila na nû rtûnkou ãervené puntíky,
pfiilepila na zeì nad oknem a bylo po problému.
První ukázka mé budoucí kariéry.
Za nûjak˘ ãas Bedfiich dostal místo ‰oféra u
filmové spoleãnosti  a Blanka a Libu‰e si v
Mnichovû najaly  místnost a zaãaly ‰ít na
zakázku. To dûlaly do doby, neÏ v‰ichni tfii
dostali povolení vycestovat do Kanady.
Zaãátkem ãervna  nastoupili v Bremenhafenu
na starou námofiní loì Nelly. Bylo to k veãeru
(a tady objevujeme dal‰í Blanãin talent - mazlit
se s rodnou fieãí) slunce se blíÏilo k hladinû
mofie a zapadlo nad Evropou. Bude to trvat
nûkolik let, neÏ na ni opût pfiistaneme a 41 let,
neÏ stoupneme na na‰i rodnou pÛdu.
Nelly byla stateãná, oceán pfieplula a svÛj
vzácn˘ náklad vyloÏila v Halifaxu. A potom
vlakem pfies celou Kanadu do Vancouvru.
Vûdûla jsem, Ïe Kanada je veliká zemû, ale
mít tu zku‰enost poznat ji od Atlantiku aÏ k
Pacifiku pfii prvním vstupu na její pÛdu, byla
nezapomenutelná zku‰enost. Ve Vancouveru
Blanka Ïila ãtyfii a pÛl roku, poznala tam Jifiího

Rohna a vzali se (pfied ãasem Blanka s nûÏnou
ironií poznamenala: Musela jsem pfieplout
oceán a pfiejet Kanadu do Vancouveru, abych
si vzala âecha). Jifií dokonãil univerzitu a
dostal místo fieditele saskatchewanské
odboãky Canadian Mental Health Association
(CMHA) v Reginû; po dvou letech pfiesídlili do
Toronta, kde se Jifií stal fieditelem programÛ v
hlavní kanceláfii CMHA a pozdûji generálním
fieditelem celé organizace (první  generální
fieditel, kter˘ nemûl doktorát v medicínû).
Narodily se jim tfii dûti, dva synové a dcera (k
nimÏ dnes pfiibyla ãtyfii vnouãata). Hodnû
cestovali - cestování je Blanãina velká láska
(nav‰tívili pût kontinentÛ).
Dokud byly dûti malé, Blanka byla doma. Jak
odrÛstaly, zaãala pracovat v obchodech, mimo
jiné pro velkoobchod se sportovním zboÏím. V
54 letech se vrátila do ‰koly. Vzala si tfii roky
veãerních kurzÛ v oboru interior design, coÏ jí
umoÏnilo dûlat práci, kterou miluje a  kterou
dûlá dodnes.
To je v‰ecko hezké, ale tahle zdravice mûla
spí‰ b˘t ódou na její zásluhy o krajansk˘ Ïivot.
35 rokÛ byla ãlenkou Dámského Odboru
âeského a Slovenského SdruÏení v Kanadû
(âSSK). A teì zaãnu opisovat - v pfiekladu - co
o ní napsali (anglicky) v kníÏce It All Began
With Prince Rupert : “Obrovsk˘ kus
neopûvované práce byl vykonán Dámsk˘m
Odborem âeského a Slovenského SdruÏení v
Kanadû, zaloÏeného na podzim 1960. Za
úãinného vÛdcovství jeho pfiedsedkyÀ, Ruth
Petfiíãkové, Ericy Vieznerové a Blanky
Rohnové, ãlenky Odboru sbíraly peníze a
obleãení pro ãeské a slovenské uprchlíky v
táborech v Nûmecku, Rakousku a Itálii, se
zvlá‰tním zfietelem na uprchlíky, ktefií buì pro
stáfií nebo nezpÛsobilost mûli malou nadûji na
emigraci. Také poskytovali pomoc a radu
uprchlíkÛm, ktefií byli Kanadou pfiijati a hledali
práci nebo ubytování. Mezi jejich nejúspû‰nûj‰í
projekty sbírání penûz a ‰atstva byl kaÏdoroãní
bazar v Masarykovû hale  a kuchafiská kniha
oblíben˘ch národních jídel, která vy‰la v roce
1965. V roce 1964 byla ãinnost Dámského
Odboru poctûna za sluÏbu komunitû cenou
Chatelaine Award. Blanka by mûla dostat
osobní medaili  za mimofiádné zásluhy pfii
sbírce pro postiÏené povodnûmi v âeské
republice v roce 1997 i za charitativní práci,
kterou spolu s Jifiím dûlali v âeské republice
(jestliÏe se nem˘lím, pomáhali i na jednom z
projektÛ A. K. Velana). Blanka velmi  elegantnû
dvû volební období sedûla v kfiesle
pfiedsedkynû âSSK a v roce 2002 byla - spolu
s Janem Waldaufem, Milo‰em ·uchmou a
Josefem Dobrovoln˘m, ãlenkou panelu, kter˘
se na winnipegském kongresu zab˘val
problémem elektronické virtuální kanceláfie  a
její webová stánky. Byla poctûna Masarykovou
cenou âSSK a cenou Jana Masaryka od
ãeského konsulátu v Torontu.
Blanka - a to ov‰em neplatí jen o ní - je víc neÏ
souãet funkcí a Ïivotopisn˘ch dat.  Vlastnost,
které si u ní váÏím nejvíce, je otevfienost a
pfiímost. JestliÏe u mnoh˘ch z nás alespoÀ
ãást na‰í vefiejné reakce je diktována dojmem,
jak˘ si myslíme, Ïe vyvoláváme, Blance jde
snad v˘hradnû jen o vûc. Tu‰íte v ní jistotu
vlastní hodnoty a své pravdy - ponûvadÏ jí
nebyl dán dar útûchy víry, nese vesmír na
vlastních ramenech. V závûru svého vyprávûní
o vlastním Ïivotû cituje hrst slov ze slavné
písnû: „…what’s too painful to remember, we
simply choose to forget…” Písniãku proslavila
Barbra Streisand. Jméno písniãky? “The Way
We Were”. We still are, Blanka, we still are...
Nev‰ední Ïena, jejímÏ osmdesátinám mÛÏeme
jen z povzdálí tleskat (bude asi na zahrádce
plít trávu).

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

Josef âermák
 ***
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Televízia Slovensk˘ svet a J.K. Produktions
vás srdeãne poz˘vajú

na druh˘ piknik
na podporu slovenského vysielania v Kanade. Dátum konani: 11. september 2010

Miesto konania: Slovensk˘ park Koliba na 1720 Barbetown Rd. v Mississauge
Zaãiatok pikniku: 11.00 hod.

Zaãiatok Programu: 14.00 hod Úãinkujúci: Súbor V˘chodna Marka Rajna,
Zolo Lebo, JoÏko Chlebniãan, Katka Vilimová-Blasková,

 Robin Doris, Nicolletta so skupinou
A moÏno niekoºko ìaº‰ích umelcov

Diskotéka: Igor Batuk
ëaº‰í program: Detsk˘ kútik

Stánky : Milan Brodniansky, PekáreÀ Sprolls, Nitra Travel Obãerstvenie:
Cigánska peãienka, Bryndzové halu‰ky, Gulá‰

âapované pivo: Czechvar Zlat˘ baÏant
Te‰íme sa na va‰u úãasÈ a veríme

Ïe prídete podporiÈ Slovenské vysielanie v Kanade.

Marta Mouka: Z kolekce Zimní krajiny v okolí farmy, Clair River. Rozmûr: 14"x10", cena: $390.00

Mezi Ottawou a Torontem
Podzimní náv‰tûvy ateliérÛ místních umûlcÛ v Tweedu a okolí mají jiÏ tfiináctiletou tradici. Ty
leto‰ní se konají 2. a 3. fiíjna, dennû od 10 do 17 hodin, a je moÏné shlédnout a zakoupit souãasné
práce talentovan˘ch umûlcÛ v rÛzn˘ch kategoriích, napfi. olejomalba, akvarel, kombinovaná
technika, sochafiská práce, fiezba, keramika, vitráÏe, ‰perky, textilní práce, tkalcovské v˘robky,
fotografie atd. Malebné okolí ontarijského Tweedu slibuje pfiíjemn˘ záÏitek z projíÏìky krajinou
zvlnûn˘ch kopcÛ a lesÛ pln˘ch záfiiv˘ch barev listí. Mnohé ateliéry se nacházejí v historick˘ch
domech, kamenn˘ch ãi dfievûn˘ch, ãasto dobovû zafiízen˘ch a náv‰tûva tedy sk˘tá dvojí záÏitek.
BliÏ‰í informace na webov˘ch stránkách www.tweedstudiotour.org; telefon: 613-477-2039.

Letos poprvé otevírá náv‰tûvníkÛm svÛj ateliér Marta Mouka, rodaãka z Olomouce, která se
zab˘vá tvorbou textilních koláÏí zhruba dvacet let. Ve svém ateliéru pfiedvádí kolekci nejnovûj‰ích
prací inspirovan˘ch malebnou krajinou v okolí stoleté farmy, na které Ïije se sv˘m partnerem a
mnoha oranÏov˘mi koãkami. Opakovan˘m námûtem je fieka Clair, která se klikatí devíti hektary
pastvin a smí‰en˘ch lesních porostÛ a tvofií neskuteãn˘ v˘hled z ateliéru, v kterém pracuje. Tahle
fieka je ústfiedním motivem kolekce zimních krajin. Pukliny v ledu, které pfies den roztají a v noci
znova zamrznou, a ranní sluneãní paprsky vytváfiejí obrazy, které pak staãí jen vystfiíhat z
hedvábí.
V˘lety na kanoji po fiece Clair pfiiná‰ejí pokaÏdé nové vjemy a jsou velk˘m zdrojem inspirace
pro tvofiivou práci.
Dal‰ími námûty jsou detaily typické pro Ïivot na venkovû, napfiíklad balíky sena, které se objeví
koncem léta na loukách a pro oko v˘tvarníka jsou neuvûfiitelnû atraktivní.
Bláznivé jarní ra‰ení pfiiná‰í neskuteãnou ‰kálu bizarních tvarÛ, staãí se jen pozornû dívat,
kopírovat pfiírodu, a stfiíhat hedvábí.
Martu odjakÏiva pfiitahovaly textilie svojí strukturou, vazbou, barevnou ‰kálou a schopností
reagovat rozdílnû na svûtlo. Tahle poslední vlastnost je dána pfiedev‰ím hedvábí, a proto jej Marta
pouÏívá ve sv˘ch textilních koláÏích nejãastûji. Nejradûji má hedvábí Dupioni, které se chová
jako chameleón, se svûtlem mûní barvu a právû tuhle schopnost Marta ráda vyuÏívá pfii
navrhování koláÏí.
Marta pÛvodnû zaãínala s technikou appliqué. Postupnû si vypracovala vlastní zpÛsob práce,
jehoÏ základem je lepení tenk˘ch prouÏkÛ hedvábí na podklad, takové “malování” látkou. Tahle
technika jí poskytuje více v˘tvarné svobody a moÏnost lépe se soustfiedit na detail.
Umûlkynû tentokrát vystavuje také ‰perky - náhrdelníky. PouÏívá polodrahokamy, perly a
stfiíbro. Náhrdelníky jsou pfieváÏnû spletené ze tfií ‰ÀÛr, které si hrají se strukturou a barevnou
kombinací kamenÛ. Na zakázku je moÏné si objednat i nejrÛznûj‰í jiné kombinace.
Tvorba náhrdelníku zaãala velmi nevinnû jako vánoãní dárky pro ãleny rodiny. Dárky byly
hotové a Marta zjistila, Ïe nemÛÏe pfiestat, ‰perky ji pohltily. Objevila novou tvÛrãí ãinnost, jejíÏ
mnohostrannost v˘tvarnici sk˘tá velké zadostiuãinûní.
Marta vystudovala grafick˘ design a fiadu let fiídila svou firmu v Torontu, která se specializovala
na art direction magazínu. Textilie byly vÏdy v pozadí jako práce pro potû‰ení. Nyní se vûnuje
plnû v˘tvarn˘m pracem na své farmû u Tweedu. Marta také vystavovala v Torontu v fiadû
skupinov˘ch v˘stav.

mm
***

Koncert âESKÁ SERENADA
28.fiíjna 2010, 19:30, Walter Hall, Edward Johnson Building, 80 Queen’s Park,
Toronto
Dva prominentní ãe‰tí hudebníci (violista Jan ¤ezníãek a klavírista Eduard Spáãil)
pfiicházejí do Kanady, aby pfiedvedli ve svûtové premiéfie dvû díla torontsk˘ch
skladatelÛ Alexandra Rapoporta a Philipa McConnella.
Concerto pro violu a piano bylo inspirováno pfiedchozí spolupráci Philipa
McConnella s tûmito hudebníky, jehoÏ v˘sledkem byla skladba Invocation and
Dance premiérovû uvedena v Torontû v roce 2007, dále v Brnû a Praze a nahrána
v Brnû v roce 2008.
Skladba Alexandra Rapoporta také navazuje na úspû‰nou spolupráci s Janem
¤ezníãkem a Eduardem Spáãilem a jejich premiérového pfiedvedení pfiedchozí
skladby Elegy and Gigue for Viola and Piano v Torontû v roce 2007.
Vedle této nové hudby program koncertu âeská serenáda obsahuje tradiãní
klasickou hudbu, která reprezentuje du‰i ãeského národa.

***
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Dvakrát internetové poselství z ¤íma
Za poslední dekádu popáté. No, prima a co tak Trastevere? Je to ãást ¤íma na západním
bfiehu Tiberu. Nedá se fiíct, Ïe je to zapadákov - i Vatikán, i Andûlsk˘ hrad je za Tiberem.
Turistické proslulosti ¤íma jsou na v˘chodní stranû fieky. Ty tfii nejslavnûj‰í z mnoha jsou
Koloseum, fontána di Trevi a ·panûlské schody. Tiber plyne v ¤ímû od severu na jih; v
terénu ¤íma tvofií pro radost geologÛm i architektÛm tfii veliké smyãky a v tûchto zákrutách
leÏí to nejzajímavûj‰í. Stafií ¤ímané si nebrali vzor z Tiberu, kter˘ jim leckdy svou
nevypoãitatelností horské fieky pÛsobil bolehlav. Jejich cesty byly rovné jako stfiela ‰ípÛ,
a aby ukázali Tiberu, jak má slu‰ná fieka téci, postavili severojiÏnû Via Flaminia od
Kapitolu, která je dodnes jednou z hlavních silnic ¤íma. A pofiád rovná jako ta dráha ‰ípÛ...
Bydlíme v paláci (rozdrobeném na byty) jménem Cisterna a agent nelhal; je to kouzelná

smûs mramoru a pohodlí. Cestou na trh pro rajãata, hrozny a papriky jsme potkali dva
mladíky obtíÏené batohy a zcela ztracené v uliãkách. Ptali se anglicky a docela zoufale,
kde Ïe jsou? Eva jim ukázala na mapû, kde jsou, a pak se obrátila na mû, abych vysvûtlil
kudy mají jít neb, vûdom si problémÛ s fiímsk˘mi uliãkami, jsem vybaven kompasem. Byli
to studenti architektury z Toronta a budou tu ãtyfii mûsíce studovat architekturu mostÛ,
silnic a budov, coÏ si myslím je správn˘ kurs pro zaãínající architekty. Samozfiejmû, Ïena
Eva neodolala volání nákupu a u pouliãních prodejcÛ si koupila letní ‰aty (troje), zatímco
mû usadila na kafe, abych se jí do transakce a smlouvání se Srí Lankanem nepletl. ¤íkal,
Ïe není Tamil, a drbali s Evou svornû italsky o ¤ímu, o Kanadû, a nakonec jí je‰tû pr˘
zlevnil. Pr˘ sleva pro Kanaìany.
Na rohu Via della Cisterna je fontána z travertinu ve tvaru sudu, z kterého pr˘‰tí pramen

chladivé vody; ochutnal jsem, je to voda bájeãná, chladná a beztak léãivá. Nejspí‰ budu
tuto vodu lokat kaÏdé ráno na cestû pro noviny. V ¤ímû kupujeme tradiãnû International
Herald Tribune a v tom dne‰ním se pí‰e, Ïe do ¤íma pfiilétá plukovník Kaddafi, doprovázen˘
40 amazonkami (svou osobní gardou) a 30 plnokrevn˘mi koÀmi; obojí jej má zdobit, aÏ si
rozbije svÛj beduínsk˘ stan na zahradû libyjského velvyslance. Jeho program není znám,
coÏ italské bezpeãnostní sloÏky zneklidÀuje, leã je to lep‰í, neÏ kdyÏ minul˘ rok na podzim
tábofiil na vefiejném místû se sv˘m stanem, do kterého pozval 200 italsk˘ch hereãek a
modelek a vyprávûl jim o krásách islámu a koránu. Nu, není ¤ím vzru‰ující mûsto hned
první den?

***
Cestování je na vrcholu pyramidy konzumerismu, blahobytu a svobody, kterou teì

zveme globalizace. Vatikánsk˘ zpravodaj pí‰e, Ïe do chrámu Sv. Petra pfiijde milión
cestovatelÛ mûsíãnû, coÏ pfiepoãítávám na 33 000 dennû; chrám je otevfien˘ vefiejnosti od
osmi ráno do sedmi veãer, takÏe kaÏdou hodinu je uvnitfi aspoÀ 3000 cestovatelÛ, aã se
tam snadno vejde desetinásobek a stejnû by nebyla Ïádná tlaãenice.
Celkov˘ poãet cestovatelÛ do ¤íma neznám, ale bude to je‰tû více neÏ do Vatikánu.

Sedûli jsme v kavárniãce na Trastevere a u stolku vedle nás pily kafe a ‰tûbetaly rusky dvû
krásné dívky a plánovaly veãerní tah mûstem. O tom se jejich matkám a babiãkám ani
nezdálo; pro nû to byla samozfiejmost. Nakonec ani m˘m rodiãÛm a prarodiãÛm.
Proto jsem na zaãátku fiekl, Ïe globalizace se skládá z blahobytu a svobody - podmínka

pro konzumní cestování.
Dovolím si cestovatele rozhodit do tfií skupin: První a nejpoãetnûj‰í jsou turisté ve
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âeská a slovenská televize
na internetu!

skupinách, které poznáme podle toho, Ïe vûrnû následují prÛvodce jako poslu‰né oveãky
a je pro nû hlavní, Ïe se o nû nûkdo postará.
Druhá skupina jsou poutníci, ktefií se vybaví mapou (v ¤ímû je vhodn˘ také kompas) a

navigují své zkoumání ¤íma sami.
Tfietí skupina cestovatelÛ jsou tuláci; kaÏd˘ byl turista, v dûtství peãlivû veden˘ rodiãi

nebo uãiteli. Ve tfiinácti jsem se pfiifiadil k turistickému oddílu BVU v Ostravû, vedeném
podvratnû pod pion˘rskou hlaviãkou v nejlep‰ích skautsk˘ch tradicích a dva roky jsem byl
turista veden˘ neÏ jsem se stal rádcem, tedy vÛdcem druÏiny KamzíkÛ a vedl jsem jiné
chlapce na pouÈ a stal se sám poutníkem.
A tuláci? Tuláci jsou poutníci bez penûz. Tuláci otravují turisty i poutníky v ¤ímû na

kaÏdém zajímavém místû, Ïebrají a ãíhají, kde se nají a vyspí. V sousedství na‰eho bytu
na ulici della Cisterna je pÛvabné námûstí, na jehoÏ severní stranû ãní kostel Santa Maria
in Trastevere. Stfied námûstí zdobí renesanãní ka‰na, zarámovaná travertinov˘m
schodi‰tûm a tam se cel˘ den motají tuláci. Je jich nûkolik tuctÛ, více muÏÛ neÏ Ïen; hluãí,
obtûÏují turisty, jejich psi ‰tûkají - nedodal jsem, Ïe poslední trik tulákÛ je, Ïe chtûjí peníze
pro psy. Psi tam bûhají a také se rvou.
Ale proã se tuláci houfují zrovna u Marie Trasteverské jsem vypátral dnes ráno v 7 hodin.

Na námûstí pracovala skupina mûstsk˘ch ãistiãÛ, aby odklidila láhve a odpadky, kelímky
odházené na zem po divoké noci. Tuláci nepomáhali uklízet, to ne, ale byli sefiazení do
vojensky pfiesného ‰iku pfied bazilikou, aby ‰li na ranní m‰i, kázání a pak dostali snídani
pfiipravenou dobrotiv˘mi mnichy.
Tuláky od nátury a po staletí jsou cikáni, momentálnû zvaní Rómové. V evropském tisku

je veliké pohor‰ení z poãinku francouzského prezidenta Sarkozyho, jehoÏ vláda deportuje
stovky RómÛ zpût do Rumunska. Italská vláda dûlá totéÏ - deportuje rumunské Rómy,
ktefií si za tfii mûsíce pobytu nena‰li práci a bydlení, coÏ jsou prakticky v‰ichni.
Popravdû bych si pfiál, aby dobrotiví mni‰i v Trastevere udûlali totéÏ a tuláky z námûstí

deportovali. Turisté i poutníci je za to budou velebit!
RosÈa Firla - ¤ím

***

Zdání klame
V posledním roce nebo dvou letech, neÏ jsme se z Libnû pfiestûhovali na Staré Mûsto,
vûnoval jsem se hodnû fotbalu. Zpoãátku na hfii‰tích, která tvofiily brány z bot nebo na‰ich
svr‰kÛ, ale protoÏe se mi v brance docela dafiilo, pozval mû jednou kamarád Mirek do
Ïákovského nebo snad mlad‰ího dorostu klubu b˘valého Meteoru VIII, kter˘ právû v té
dobû mnoha zmûn mûnil také své jméno na S.K. Lodûnice LibeÀ. On za ten klub hrál,
znamenitû si vedl na pravém kfiídle. Tehdy uÏ jsem si opatfiil koÏené náloketníky a vhodné
nákolenky, v˘zbroj nezbytnou pro hru na ‰kvárov˘ch hfii‰tích, jak˘m bylo i na‰e domácí
hfii‰tû.
Tehdy byly m˘mi vzory dva brankáfii: Roãek ze Sparty, (tehdy pod názvem Spartak

Sokolovo), navíc sestra pana Roãka bydlela ve stejném domû jako my, a druh˘m vzorem
byl pan Mizera, z mého klubu Meteor, resp. Lodûnice.
Nav‰tûvoval jsem vût‰inu zápasÛ na domácí pÛdû, sledoval pozornû pana Mizeru a pak,

sám v bránû, snaÏil jsem se napodobovat jeho zákroky. Ale pan Mizera mne poutal je‰tû
z jiného dÛvodu. Byl to velik˘ ‰vihák a tehdy uÏ jsem cosi tu‰il o svûtû Ïen a blahu, které
mohou poskytnout takov˘m ‰vihákÛm jako byl on. A byl jsem si jist, Ïe ten nádhern˘
chlapík, navíc v˘born˘ ochránce fotbalové svatynû, je idolem nejedné pûkné sleãny stejnû
jako paní. Byl jsem si jist, Ïe se nem˘lím, neboÈ pfii zápasech, kdy hra se odehrávala na
druhé stranû, obãas se pan Mizera opfiel leÏérnû o tyã a sv˘ma tmav˘ma oãima díval se
na tribunu a fixíroval tam jeho v˘kony sledující sleãny a dámy.
A to jsem si fiíkal, kdybych tak byl za pár let taky takov˘m nejen dobr˘m brankáfiem, ale

i takov˘m ‰vihákem, to uÏ bych se asi nemusel prosit o pfiízeÀ a lásku Jitunky. Nebyla by
jedinou, která by mû byla pfiíznivû naklonûna.
Pan Mizera byl skuteãnû v˘born˘ brankáfi a nedostal se do vy‰‰í soutûÏe jen proto, Ïe

jeho spoluhráãi na to nemûli. Zato ale dostával hojnû pfiíleÏitostí za slab‰ími beky se
vyznamenat elegantními zákroky, hlavnû nádhern˘mi robinsonádami.
Pan Mizera byl prostû mÛj vzor. A mimo hfii‰tû povaÏoval jsem jej za velikého Don Juana.

Nemohlo tomu b˘t jinak, fiíkal jsem si a byl jsem o tom naprosto pfiesvûdãen.
Jednou jsem se po lekci hry na harmoniku zastavil v kavárnû Svût. Bylo tam v tu dobu

dost lidí, sotva jsem na‰el místo u jednoho ze dvou prázdn˘ch stolkÛ. Objednal jsem si
limonádu a ãetl si noviny, které byly k dispozici zavû‰ené v rákosov˘ch rámech na stûnû.
A po chvíli k tomu stolku vedle pfii‰li muÏ a Ïena. Ta Ïena byla hubená a doslova nehezká

a vypadala jakoby se ten den náramnû ‰patnû vyspala. Pfiísn˘m okem pfiehlédla místnost
neÏ se posadila na Ïidli. A k ní usedl muÏ - ano, byl to pan Mizera! M˘lka byla vylouãena,
vidûl jsem ho zblízka, stejnû jako jsem ho vídal zblízka, kdyÏ jsem okounûl pfii zápasech
Meteoru, pozdûji S.K. Lodûnice, za bránou, kterou ochraÀoval.
Cítil jsem, jak se mi náhle rozbûhlo srdce, tou blízkostí mého idolu.
„Îe jsme ale mûli jít jinam, neÏ do téhle ratejny! To sem chodíte taky po zápasech?“

pravila ta Ïena dost hlasitû. V‰imnul jsem si, Ïe na prstech pana Mizery a jejím je zlat˘
krouÏek stejného tvaru a druhu. Malinko mû zatrnulo více neÏ pravdûpodobností, Ïe ta
osoba je manÏelka pana Mizery!
„Ví‰ Ïe máme na spûch, du‰inko ... nevím, proã je tu dneska tak narváno!“ pravil mnou

obdivovan˘ muÏ a pokynem ruky, kter˘ mi pfiipadal mnohem ménû jist˘ neÏ byly jeho
pohyby v bránû klubu, pfiivolával vrchního.
KdyÏ ten donesl dvû kávy, ta nehezká a nepochybnû v tu chvílí nespokojená paní, fiekla

jedovatû: „To kafe se skoro nedá pít!“
„Ale miláãku, je to tureãek, není ‰patn˘,“ pravil pan Mizera vlídnû.
„Tureãek a miláãku... Hm, tím mû neuklidní‰! A co ta usmolená kravata, co má‰ na sobû?“
MÛj idol nefiekl nic, jen se letmo na kravatu podíval a lehce jí pfiejel prsty.
Sedûl jsem u svého stolu jako uhranut˘. A v duchu vidûl pana Mizeru, jak se ve chvílích,

kdy hra se bezpeãnû pfiesunula na pole soupefie, opfien o tyã branky, zálibnû dívá na
tribunu a navazuje ne jenom jeden, ale nûkolik mnohoslibn˘ch kontaktÛ s oãima Ïen, které
moÏná více neÏ kvÛli fotbalu byly tam kvÛli nûmu. Upíjel jsem limonádu a nenápadnû
sledoval, co se je‰tû u sousedního stolu mému hrdinovi pfiihodí. Pozorování netrvalo
dlouho.
„Tak koneãnû dopij tu bfieãku, máme je‰tû tolik práce!“ pravila Ïena. A pan Mizera rychle

dopil, zaplatil, vstal a oba vy‰li na ulici, zatímco já se za nimi udivenû díval…
Vladimír Cícha - Vancouver

***

Mûstsk˘ soud v Brnû provedl „vzkfií‰ení“
Brno- 4. 9. 2010 : L. Müller - Ján Marcinãák (nar. 1932) z v˘chodoslovenské Stretavy byl v
roce 1952 a znovu v roce 1957 odsouzen za to, Ïe pro své náboÏenské pfiesvûdãení svûdka
Jehovova odepfiel vykonávat vojenskou sluÏbu, ãímÏ ,naru‰il bojeschopnost na‰í armády a
nepfiíznivû pÛsobil na morálku ostatních pfiíslu‰níkÛ jednotky‘. Poprvé byl odsouzen na 26
mûsícÛ, podruhé - ,vzhledem k závaÏnosti ãinu a zavrÏitelnosti jeho pohnutek‘ - na 4 roky.
JenÏe ãasem soudy zjistily, Ïe ,bojeschopnost na‰í armády‘ ani ,morálka ostatních pfiíslu‰níkÛ

jednotky‘ na Marcinãákovi nezávisely a Ïe jeho postoj nebyl z hlediska trestního práva nijak
,závaÏn˘‘ a ani jeho pohnutky nebyly ,zavrÏitelné‘.
V˘sledkem bylo, Ïe 11. kvûtna 2010 prohlásil Mûstsk˘ soud v Brnû Marcinãákovu úãast na

soudní rehabilitaci podle zákona ã. 119/1990 Sb. JenÏe Marcinãák se tímto rozhodnutím
nemohl nikde chlubit. V usnesení byl totiÏ omylem oznaãen jako „zemfiel˘“. Kdyby se tedy na
nûjakém úfiadu chtûl rehabilitaãním rozhodnutím prokazovat, úfiedník by mu mohl odpovûdût:
„Pane, co mnû chcete? VÏdyÈ je zde jasnû napsáno, Ïe jste mrtev!“
Marcinãákovi tedy nezbylo, neÏ se obrátit znovu na soud, tentokrát s Ïádostí, aby uznal, Ïe

Ïije. Soud Marcinãákovi vyhovûl a vydal opravné usnesení, jímÏ provedl Marcinãákovo
„vzkfií‰ení“. Usnesení nabylo právní moci 17. srpna 2010. Toho dne Ján Marcinãák úfiednû
„oÏil“.

***
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Co je lep‰í?
Aneb zlatá stfiední cesta

V‰echny nás otravuje pfiebujelá byrokracie, tuhá nafiízení
a pfiehr‰el bezpeãnostních opatfiení. Velká vût‰ina z nás
nostalgicky vzpomíná na své dûtství plné dobrodruÏství bez
ochrann˘ch pfiileb a dozoru dospûl˘ch - ten je teì v Kanadû
ustanoven zákonem a strachem rodiãÛ - Ïijeme pfieci v
divokém a krutém svûtû, jak nám to dennû potvrzují noviny a
televizní zpravodajství.
Spojujeme si to také se starou vlastí a máme proã. Není

zatím tolik zasaÏena v‰udypronikající touhou po bezpeãí a
pfiedcházení v‰eho nepfiedvídatelného jako Severní Amerika
po 11. záfií 2001.
Pfied ãasem jsem v letadle âSA dostal ostr˘ kuchyÀsk˘ nÛÏ

místo ‰roubováku, abych mohl synovi vloÏit baterie do hraãky
se slovy: „AÏ to budete mít, tak to vraÈte holkám vepfiedu.“
V˘mluvn˘ záÏitek v této dobû sekuritních excesÛ.
A zde leÏí jádro mé kritické úvahy a varování pfied extrémy.

Pfied ãasem se mi dostalo ochutnávky tohoto leÏérního
pfiístupu, kter˘ se zdál tak Ïádoucí v dne‰ní pfieopatrné
spoleãnosti a nebyl jsem tím nad‰en.
Událost je, doufejme, v˘jimeãná a byla dávno napravena,

av‰ak pro mÛj ãlánek podstatná. Místo dûje: Host˘n - letní
tábor, zaloÏen ãesk˘m duchovním. Dnes provozován panem
Maxantem a SdruÏením.
Bylo mi umoÏnûno se zúãastnit na t˘den letního tábora se

synem, kter˘ byl tehdy mlad‰í neÏ dolní vûková hranice
úãastníkÛ a tudíÏ jsme se Ïenou usoudili, Ïe tábor ano, ale
pouze s tátovou podporou. Pan Maxant s tím souhlasil, za coÏ
jsem mu byl velmi vdûãen. A tak jsme naloÏili auto a vyrazili
na dlouhou cestu z Toronta pfies Montreal, kde jsme
pfienocovali.
Ráno jsme pokraãovali zbyl˘ch nemnoho kilometrÛ do tábora

Host˘n. Tábor je v idylickém prostfiedí severního Quebeku a
místo se mi líbilo. Pûknû nás pfiivítali a vyfiídili s námi základní
otázky ubytování. Pfii prohlídce tábora mne zarazil nepofiádek
kolem chatiãek v chlapecké ãásti tábora.
Ukázalo se, Ïe to má svÛj dÛvod; ona zmiÀovaná leÏérnost

se odrazila ve vedení tábora. Pro vedení a dozor nad
chlapeckou ãástí byl vyhrazen jeden vedoucí a jeden pomocn˘
vedoucí v pubertálním vûku. Druh˘ vedoucí musel náhle
odjet. Nedostatek dozoru nebyl bohuÏel nijak kompenzován
a to se negativnû odráÏelo na denním chodu tábora. Vedoucí
byli oãividnû unaveni a rezignovali na vytváfiení denního
programu. Tábor trvá tfii t˘dny a vedoucí se nestfiídají! Chodilo
se tedy dennû k vodû na celé odpoledne, kde se kolem pÛl
ãtvrté podávala svaãina, ov‰em vût‰inou bez jak˘chkoliv
tekutin!
Dal‰ím nedostatkem byla ãastá nepfiítomnost hlavního

vedoucího a jeho neochota zanechat voln˘ pfiístup k telefonu
v kanceláfii, kterou pfii odchodu (ãasto na celé odpoledne)
zamykal. TéÏ nebylo jasné, kdo ho v jeho nepfiítomnosti
zastupuje.
KdyÏ jsem se ptal, proã není na pláÏi dûtem nabídnuto pití,

dozvûdûl jsem se, Ïe není zpÛsob, jak tam tûÏk˘ kanystr s
vodou/stravou dopravit. Nabídl jsem sluÏby na‰eho dÏípu a
nûkolikrát pití sám dopravil.
Jednou do‰lo k nebezpeãné nehodû pfii koupání a musela se

volat sanitka. Nejsem si jist˘, zda nûkdo z vedoucích mûl
oficiální kurz plavãíka a první pomoci. Rozhodnû nastala
nepfiíjemná situace, kdy nebylo dostatek vedoucích, ktefií by
dohlíÏeli na zranûnou dívku a dal‰í se vûnovali koupání
ostatních dûti ãi je odvedli zpût do tábora, a tak dûti sedûly
hodinu na pláÏi a ãekaly na pfiíjezd první pomoci.
Na tábofie byla skupina dûtí ruského pÛvodu, které byly

oãividnû utiskovány star‰í ãeskou vût‰inou. Hlavní vedoucí
situaci nevûnoval Ïádnou pozornost a kdyÏ jsem vyjádfiil
znepokojení, bylo to zpoãátku odmávnuto jako malichernost.
Jedním z dÛvodÛ proã jsme se rozhodli zapsat na‰eho syna

na tento tábor byla snaha umoÏnit mu kontakt s ãesk˘m
prostfiedím, vãetnû ãeského jazyka. BohuÏel se ukázalo, Ïe
na celém tábofie se mluvilo v˘hradnû anglicky, a to také díky
tomu, Ïe dvû ze tfií vedoucích dívãí ãásti tábora byly sice z
âech, ale pfiijeli do Kanady na letní brigádu, aby si zlep‰ili
angliãtinu!
Velice dobfie fungovala kuchynû, kde se dvû kuchafiky

vzornû staraly o na‰e Ïaludky a nikdy jsme netrpûli
nedostatkem jídla ani pití.
Tento záÏitek jsem se po tfiíleté odmlce rozhodl publikovat,

jelikoÏ jsem pfiesvûdãen, Ïe rodiãe ãesk˘ch dûtí si zaslouÏí
b˘ti informováni pfii rozhodování kam v létû umístit své dûti a
doporuãuji jim se pfied zápisem dûtí na jak˘koliv tábor doptat
na základní vûci:
-Pomûr vedoucí/dûti
-Kvalifikace vedení. Kolik ãlenÛ má kurz první pomoci (CPR

and Life Saver)
-Kdo je zástupcem hlavního vedoucího a existuje-li vÛbec
-Zda-li je dûtem umoÏnûno telefonovat ãi psát domÛ
-SloÏení programu
-Plán akce v pfiípadû nutné absence jednoho ãi více vedoucích
-Poãet vozidel k dispozici v pfiípadû nouze
Doufám, Ïe toto bylo dávno napraveno a Ïe tábor Host˘n

pobûÏí bez zádrhele a poskytne ãeské komunitû vítanou
moÏnost rekreace dûti v hezkém prostfiedí.
S pozdravem a pfiáním pûkného zbytku léta

Petr Pulchart-Toronto
***

ODPOVùë NA âLÁNEK
PANA PULCHARTA

Zdá se mi, Ïe úãelem ãlánku pana Petra Pulcharta je jakási
kritika dûtského tábora Host˘n. Není mi ale jasné, jak se
ãlánek má jmenovat. Nemám totiÏ k dispozici koneãnou
formu tohoto ãlánku. Jestli titul bude: „Co je lep‰í? Aneb zlatá
stfiední cesta“,  pak nevím, co to má co spoleãného s dûtsk˘m
táborem. Cel˘ jak˘si úvod, neÏ se pan Pulchart dostane k
jádru svého ãlánku, mi nedává smysl. Je to spletenice slov ãi
hesel a mluví se tam o v‰em moÏném, o byrokracii,
bezpeãnostních opatfieních, dûtství, ochrann˘ch pfiilbách,
staré vlasti, 11.záfií 2001, o ‰roubováku, sekuritních excesech,
varování pfied extrémy, atd. Tento nesourod˘ úvod, kter˘ je
odtaÏen˘ od jádra ãlánku pana Pulcharta, ov‰em ovlivÀuje i
dÛvûryhodnost kritiky pana Pulcharta. To si ale jistû ãtenáfii
posoudí sami.
Tábor sám patfií a je spravován Asociací Host˘n (A.H.), coÏ
je nezisková organizace, jejímÏ úãelem je zachovat a
podporovat rozvoj kulturního dûdictví âechÛ a SlovákÛ.
Kdokoliv se mÛÏe stát ãlenem. Kromû dûtského tábora je
tábor pouÏíván k dal‰ím ãinnostem jako ãeská PouÈ, slovensk˘
Piknik, soustfiedûní kfiesÈansk˘ch rodin, rodinné dovolené
apod. Letos napfi. tam byla dvû setkání b˘val˘ch úãastníkÛ
tábora. Jedna skupina byla pro vûk zhruba mezi 40 a 50 lety
a druhá pro vûk mezi 30 a 40 lety. âtenáfiÛm vfiele doporuãuji
podívat se na ná‰ webov˘ soubor na adrese: www.hostyn.org
. A.H. má jedenáctiãlenn˘ v˘bor. Josef Maxant  je pouze
fieditelem dûtského tábora, letos to bylo jiÏ po osmé. Tábor
tedy není spravován nûjak˘m SdruÏením, jak se pan Pulchart
domnívá. V‰ichni ãlenové v˘boru, vãetnû mne, pracují
zcela zdarma, jinak by tábor nemohl fungovat. Dokonce i
vedoucí  dûtí se zfiíkají v poslední dobû sv˘ch odmûn.
Pfii prohlídce tábora pana Pulcharta pr˘ zarazil nepofiádek v
chlapecké ãásti tábora. Údajn˘m dÛvodem byla ona
zmiÀovaná leÏérnost  ve vedení tábora. Pan Pulchart by
mohl vûdût, Ïe dûti jsou schopné udûlat nepofiádek bûhem
nûkolika minut. Pokud se mu situace nelíbila, mohl mne na to
upozornit, abych zjednal okamÏitû nápravu. Pfiípadnû mohl
pfiiloÏit ruku k dílu a pomoci nám tábor zvelebit. Uji‰Èuji pana
Pulcharta, Ïe o nûjaké leÏérnosti nemÛÏe b˘t ani fieãi. Ke
v‰emu bûhem dûtského tábora pfiistupujeme velice
zodpovûdnû a proto se kvalita tábora neustále zlep‰uje.
Jsem v souãasné dobû v Evropû, ale pokud si dobfie
vzpomínám, tak bûhem období dûtského tábora, o kterém
pan Pulchart mluví, jsme mûli 6 vedoucích. Nevzpomínám si,
jak˘ byl poãet dûtí, ale pravdûpodobnû kolem 30, kaÏd˘
t˘den. V Quebeku se doporuãuje v pfiípadû dûtí ve vûku 10 aÏ
15 let jeden vedoucí na asi 12 dûtí, takÏe poãet vedoucích byl
více neÏ dostateãn˘, asi jeden vedoucí na 5 dûtí. Vedoucí
rozhodnû nikdy nerezignovali na vytváfiení denního
programu, kter˘ je pfiedem pfiipraven po konzultaci se mnou.
Pan Pulchart se udivuje, Ïe vedoucí se nestfiídali. Stfiídání
vedoucích se nedoporuãuje, a dûje se pouze v nezbytn˘ch
pfiípadech. To je stejné jako se stfiídáním manÏelek. KaÏdé
stfiídání pfiiná‰í s sebou fiadu dodateãn˘ch problémÛ. Trvá to
totiÏ nûjakou dobu neÏ se vedoucí seznámí s dûtmi a s jejich
jednáním a jakékoliv stfiídání není proto na místû.
Jestli bûhem pobytu pana Pulcharta se chodilo dennû k
vodû, tak to bylo z dÛvodu, Ïe kdyÏ jsou vedra pfies 30 stupÀÛ
C, tak se moc dlouho nedá bûhat po hfii‰ti a kaÏd˘ hledá
útoãi‰tû ve vodû. Pan Pulchart by mûl ocenit, Ïe máme
soukromou pláÏ na krásném jezefie Lafond, na které se dá
koupat a kde provozujeme jízdu na kanoích a kajaku, rybafiení,
atd.
Ohlednû nedostatku nápojÛ pfii svaãinû, to se zfiejmû
jedná o nûjaké nedorozumûní. KaÏdé dítû má mít svoji láhev
s vodou. Pokud si láhev na tábor nepfiivezlo, mÛÏe si ji na
tábofie koupit. Máme dva druhy s krásn˘m logem tábora
Host˘n. Kromû toho, pfii kaÏdém dovozu svaãiny ãi obûda
pfiiváÏíme i nápoje. Nedává Ïádn˘ smysl, abychom pfii vedrech,
kdyÏ se vozí na na‰i pláÏ svaãina nepfiivezli také nápoje.
Zfiejmû jsme vyuÏili ochoty pana Pulcharta nám s dovozem
nápojÛ pomoci a za to mu dûkujeme.
¤editel tábora Josef Maxant je zdarma pfiítomen bûhem
dûtského tábora nepfietrÏitû, s v˘jimkami, kdyÏ je nutné jít
nûco zafiídit, jet na nákup potravin, náv‰tûva pláÏe, aby se
pfiesvûdãil zda bezpeãnost se dodrÏuje, kontrola programu a
ãinnosti dûtí apod. Tábor se rozkládá na území vût‰ím neÏ 10
hektarÛ (25 akrÛ) a fieditel tábora nemÛÏe b˘t v‰ude ve stejn˘
okamÏik.V tom pfiípadû je normální zamykat kanceláfi, v
které jsou peníze a léky a jiné cenné vûci, aby se tam nûco
neztratilo. Ohlednû telefonu, tak fungující a volnû pfiístupn˘
telefon je neustále (alespoÀ bûhem posledních 30 let) k
dispozici v jídelnû. Udivuje mne, Ïe si toho pan Pulchart
nev‰iml, protoÏe dûti z tohoto telefonu dennû volají sv˘m
rodiãÛm.

Ohlednû tzv. nebezpeãné nehody pfii koupání, kdy se
musela volat sanitka,  tak to se jednalo o jak˘si epileptick˘
záchvat jedné dívky. Její rodiãe nás neupozornili, Ïe jiÏ takov˘
záchvat jednou mûla. Právû díky nepfietrÏité ostraÏitostí
vedoucích tato dívka byla okamÏitû vytáhnuta z vody a
pfievezena na vy‰etfiení do nemocnice. V té dobû byli s dûtmi
na pláÏi 4 vedoucí. Koupání ostatních dûtí okamÏitû pfiestalo
a je normální, Ïe dûti za této mimofiádné situace ãekaly s
ostatními vedoucími na pláÏi, aÏ do pfiíjezdu sanitky. Já jsem
byl také pfiivolán na pláÏ a doprovázel jsem to dûvãe v sanitce
do nemocnice. (V dobû mé nepfiítomnosti moje kanceláfi byla
pravdûpodobû zamknuta.) V dobû této události mûli kurz
první pomoci dva vedoucí a v nemocnici o‰etfiující lékafi velice
chválil ná‰ správn˘ a rychl˘ postup pfii této nehodû. V nemocnici
na dívce bûhem jednodenního vy‰etfiování nic nena‰li a
diagnóza byla, Ïe se jednalo snad o nûjak˘ pubertální
záchvat podobn˘ epileptickému. Po jejím návratu do tábora
jsme ji jiÏ do vody nepustili.
Co se t˘ãe kontaktu s ãesk˘m prostfiedím vãetnû ãeského
jazyka, tak v‰ichni vedoucí, kuchafiky a fieditel tábora umûjí
ãesky nebo slovensky a také anglicky a vût‰inou i francouzsky.
Na dûti se také mluví ãásteãnû ãesky nebo slovensky.
Angliãtina se pouÏívá, protoÏe je to pfievládající jazyk, kterému
skoro v‰ichni rozumûjí. Na tábofie jsou mnohé dûti z Ontaria,
Quebeku, USA a odjinud, které ãesky nerozumnûjí vÛbec.
Rodiãe by si ov‰em mûli uvûdomit, Ïe v tábofie bûhem
nûkolika t˘dnÛ nemÛÏeme  dûti nauãit ãesky, pokud  je sami
nenauãili mluvit ãesky u sebe doma bûhem nûkolika let,
protoÏe s nimi mluví anglicky ãi s jin˘m jazykem.
K nûkolika konkrétním dotazÛm pana Pulcharta
Pomûr vedoucí/dûtí
Letos bylo na tábofie Host˘n celkem 42 dûtí, z toho kaÏd˘
t˘den 26 nebo 27 dûtí. Bûhem tfií t˘dnÛ byli tito vedoucí:
Hlavním vedoucím byl 27-let˘ uãitel z Ottawy, dále jeden 20-
let˘ vedoucí z Brna, jeden 19-let˘ vedoucí z Montrealu a jeden
17-let˘  pomocn˘ vedoucí z Montrealu. Kromû toho tam byl
je‰tû jeden t˘den jeden 30-let˘ vedoucí z Montrealu. U dívek
jsme mûli dvû dvacetileté staré studentky. V kter˘koliv okamÏik
jsme tedy mûli alespoÀ jednoho vedoucího na zhruba 4 aÏ 5
dûtí. Jestli pan Pulchart ví o nûjakém tábofie, kde mají tak
v˘born˘ pomûr vedoucí/dûti, rád bych o tom vûdûl. Pfii tom
ná‰ tábor je pravdûpodobnû úplnû nejlevnûj‰í ze v‰ech
táborÛ, které nejsou subvencovány, nejen v Kanadû, ale v
celé Severní Americe, pokud se nejedná o nûjak˘ putovní
tábor, a kde dûti bydlí v permanentních chatiãkách.
Kvalifikace vedení
¤editel tábora Josef Maxant (pisatel tohoto ãlánku) vystudoval
geofyziku na Karlovû univerzitû v Praze a navíc na stejné
universitû obdrÏel titul doktor pfiírodních vûd (RNDr.) a v
Kanadû pracoval po mnoho let jako inÏen˘r ve firmû Hydro-
Quebec. Kromû toho dvacet let vlastnil a fiídil lékafiskou
kliniku. Jeden rok jsem byl pokladníkem v katolické farnosti s
obratem kolem 400 000 dolarÛ. Úspû‰nû jsem také vedl jiÏ
osmkrát dûtsk˘ tábor. Pokud by se na‰el nûjak˘ dobrovolník,
kter˘ by chtûl vûnovat zdarma svÛj ãas dûtskému táboru, s
radostí mu vedení tábora pfienechám. Dokonce ho i rádi
zauãíme. Pomohla by i bezplatná v˘pomoc bûhem dûtského
tábora ve formû údrÏbáfie. Poskytujeme ubytování a stravu
zdarma. Tfiít˘denní tábor ov‰em nereprezentuje v‰echnu
práci. Pfiedchází mu pfiíprava, dopisování a telefonování s
vedoucími, kuchafikami, rodiãi, vybírání penûz, zásobování
(nákup potravin a pod.), pfiíprava a publikování inzerátÛ.
Práce pokraãuje i po skonãení tábora. Administrace spojená
s dûtsk˘m táborem zabírá hodnû ãasu.
Zástupce hlavního vedoucího
Tento je urãen podle potfieby v pfiípadû mé krátké
nepfiítomnosti. Vût‰inou mne zastupuje ‰éfkuchafika.
Telefonování a psaní dûtí domÛ
Psaní domÛ je dûtem samozfiejmû nejen povoleno, ale i
doporuãeno. Nejlépe je, kdyÏ si dûti s sebou pfiivezou na
tábor obálky s adresami a s nalepen˘mi známkami.
Telefonování je povoleno, ale nepodporuje se vzhledem k
tomu, Ïe dûti mají tendenci dlouho telefonovat a na tábofie
máme pouze jednu linku, kterou neradi blokujeme. Pro
mezimûtské hovory je doporuãeno, aby dûti mûly svoji vlastní
kartu, která to umoÏÀuje. Pokud ji ale nemají, pÛjãíme jim na‰i
kartu.
SloÏení programu
Pro nedostatek místa zde detailní sloÏení programu neuvádím,
ale mezi aktivity patfií fotbal, volejbal, plavání, kanoistika,
pouÏívání kajaku, rybafiení, v˘lety k vodopádÛm a jinam,
rÛzné hry na na‰em fotbalovém hfii‰ti, noãní hry, mezi
nejoblíbenûj‰í hry pafií „Capture the flag“. âasté jsou táborové
ohnû, dále se provozuje tanec, ruãní práce v pfiípadû de‰tû,
stolní tenis apod. Program se vytváfií ve spolupráci s fieditelem
tábora, stejnû jako jídelníãek.
Plán akce v pfiípadû absence jednoho ãi více vedoucích
Îádn˘ specielní plán neexistuje, protoÏe vÏdy máme nadbytek
vedoucích a tak pokud jeden ãi  dva chybûjí, nic se nedûje.
Poãet vozidel k dispozici
Ve vût‰inû pfiípadÛ máme k dispozici asi 4 auta. Jedno auto
má fieditel tábora, alespoÀ jedno má kuchafika, alespoÀ jedno
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Z v˘stavy Puzzle

Točený Pilsner Urquel a Czechvar

v západním Torontu!

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

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

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

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

se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882

má jeden z dospûl˘ch vedoucích. Zdenûk
Nosek, pfiedseda Asociace Host˘n, ãasto
pomáhá bûhem tábora a má svoje auto na
chatû asi 50 m pfied vjezdem do tábora, kde
pob˘vá bûhem tábora.
Kvalita dûtského tábora
Uji‰Èuji pana Pulcharta, Ïe kvalita dûtského
tábora Host˘n je vynikají, a neustále se je‰tû
zlep‰uje. Je zaloÏena na tfiech pilífiích:
Bezpeãnost, kvalitní jídlo a kvalitní
program. O v˘borné kvalitû svûdãí to, Ïe
v‰echny dûti, které mohou, se neustále vracejí
aÏ do 15 ãi 16 let. Potom se z nich stávají
pomocní vedoucí. Letos napfi. jeden hoch
nechal propadnout velice drah˘ zaplacen˘
pobyt na tábofie s extrémními sporty, jen aby
mohl zÛstat dal‰í dva t˘dny na na‰em tábofie.
Dal‰ích pût dûtí, které pfiijely pÛvodnû jen na
první dva t˘dny si to prodlouÏilo je‰tû na tfietí
t˘den. Dvû dûvãátka, která musela odejet na
druh˘ t˘den se vrátila je‰tû na tfietí t˘den.
Závûr
Závûrem dûkujeme panu Pulchartovi za
pfiipomínky. Vûfiíme, Ïe myslel v‰e
pozitivnû. ·koda, Ïe svoje námitky
nevznesl bûhem své pfiítomnosti na tábofie,
abychom si v‰e lépe objasnili. Dále ho
vyz˘váme, pokud mu opravdu leÏí osud
dûtského tábora Host˘n na srdci, aÈ nám
pfiijde v roce 2011 zdarma pomoci. Rádi ho
uvidíme. âím více dobrovolníkÛ, tím lep‰í
mÛÏe b˘t kvalita dûtského tábora.
Pfiipomínám váÏen˘m ãtenáfiÛm, aby se
urãitû podívali na internetu na adresu:
www.hostyn.org . Posílejte na tábor své
dûti a vnouãata. Budou mít
nezapomenetelné záÏitky z mládí na cel˘
Ïivot.

RNDr. Josef Maxant,
 fieditel dûtského tábora Host˘n

***

Opravdu to není
pokus o Ïabomy‰í

válku???
Pan Cícha v úvodu svého ãlánku:  „Îádn˘
pokus o Ïabomy‰í válku“ v Satellitu ã. 15
poznamenal, a dle mého názoru zcela
oprávnûnû, Ïe si „ãtenáfii tohoto listu
nezaslouÏí následující fiádky“. BohuÏel ho
ani na okamÏik nenapadlo, Ïe si je nezaslouÏí
ani redaktorka Nového domova. Pan Cícha
má totiÏ vzácnû selektivní pamûÈ a jeho popis
událostí má se skuteãností málo spoleãného.
Vím to, protoÏe jsem byl jeden z ãlenÛ té
„redakãní rady“, která se také dostala na
mu‰ku pana autora. JakoÏto ãlen té v˘‰e
zmínûné rady jsem byl redaktorkou ND
poÏádán, spoleãnû s ostatními ãleny, abych si
pfieãetl pfiíspûvky pana Cíchy a vyjádfiil se k
nim. To jsem uãinil a byl jsem aÏ pfiekvapen,
do jaké míry se mÛj názor shodoval s názory
dal‰ích ãlenÛ rady. V podstatû jsme byli
v‰ichni toho názoru, Ïe my‰lenky v ãláncích
napsané byly vyjádfieny znaãnû kostrbatû,
nebyly nikterak objevné a k tomu v‰emu si
pan autor zcela evidentnû vlastní v˘tvory po
sobû nerad ãte. Tolik tedy k názorÛm na
tvorbu pana Cíchy, coÏ v tomto pfiípadû není
podstatné.
Podstatné je, Ïe prÛbûh událostí byl ponûkud

jin˘, neÏ pan autor uvádí. Je také pikantní, Ïe
souãasná redaktorka ND není tak úplnû první,
která si s panem Cíchou proÏívala své. Jako
mnoho jin˘ch autorÛ si i pan Cícha zfiejmû
myslí, Ïe se jeho díla musí dostat na stránky
tisku, protoÏe v opaãném pfiípadû se lidstvo
fiítí do katastrofy, proti které je nukleární
válka pouze slab˘ odvar. V˘sledkem toho
ov‰em je, Ïe neotisknutí je bráno jako osobní
uráÏka a podle toho také reaguje. A tak se
redaktorka ND stala terãem ponûkud jízliv˘ch
dopisÛ, které zpoãátku trpnû sná‰ela a pak
pana Cíchu poÏádala, aby s tím uÏ pfiestal.
Tolik tedy k tomu zákazu posílat pfiíspûvky

do ND. Ta dal‰í obvinûní jsou je‰tû
nesmyslnûj‰í.
1. Nevím, jak se pan ·uchma do celé této

záleÏitosti dostal, ale jeho korespondenci
jsem, jako ãlen té redakãní rady, ãetl a mohu
smûle fiíci, Ïe jsem obsahem nebyl pfiíli‰
okouzlen. To jsem  také panu ·uchmovi
napsal a zdÛrazÀuji, Ïe ‰lo o v˘mûnu dopisÛ
mezi redaktorkou, redakãní radou a panem
·uchmou. Pan Cícha s tím nemûl nic
spoleãného a je mi záhadou, jak pan ·uchma
do‰el k názoru, Ïe mÛÏe soukromou
korespondenci posílat dál.
2. K povzdechnutí, Ïe „o nás bez nás“ mohu

pouze fiíci, Ïe je to nesmysl. Pan ·uchma také
tohoto obratu pouÏil s tím, Ïe dodal, Ïe
„obvinûn˘ má právo, aby se hájil“. Obratem
jsme se mu pokusili vysvûtlit, zfiejmû
zbyteãnû, Ïe pana Cíchu z niãeho
neobviÀujeme - prostû jeho pfiíspûvky
nepovaÏuje ani redaktorka, ani redakãní rada
za dostateãnû kvalitní. Navíc, redakãní rady
nikdy nepracují pfiímo s autorem (aspoÀ by
nemûly). Jde totiÏ právû o objektivitu a
odstranûní osobního vlivu na ãleny rady.
Mimochodem, snad jako perliãku, bylo
dobr˘m zvykem právû v totalitních reÏimech
toto pravidlo poru‰ovat, a tak mûli rÛzní
soudruzi moÏnost rozhodování rady
ovlivÀovat - pravda, oni mûli metody, které
byly je‰tû razantnûj‰í neÏ zpÛsoby pana Cíchy.
3. Po v˘mûnû názorÛ s panem ·uchmou

napsal pan Cícha svÛj vlastní dopis ãlenÛm
redakãní rady. A opût se dostáváme k té
zvlá‰tní selektivní pamûti. Já osobnû jsem
panu Cíchovi odpovûdûl, a to co
nejkonkrétnûji, a opravdu jsem se snaÏil b˘t
slu‰n˘. Do‰lo asi ke tfiem v˘mûnám, takÏe
soudím, Ïe mé dopisy na‰ly svého adresáta.
Jedním slovem, pan autor se odpovûdi doãkal:
ne, Ïe ne!
4. K tomu, Ïe pan ·uchma chtûl zvefiejnit

korespondenci mezi ním, redaktorkou a
redakãní radou, mohu pouze fiíci, Ïe si pan
Cícha opravdu hraje s básnickou licencí, ale
na místech, kde se to moc neslu‰í. O
zvefiejÀování nebylo ani fieãi, fieã byla o
posílání soukromé korespondence dal‰ím
lidem. Proti tomu se opravdu dva ãlenové
rady ohradili (já jsem byl jeden z nich). A
názor jsem nezmûnil - i nadále mi tento krok
pana ·uchmy pfiipadá silnû nevkusn˘ - ãlovûk
by oãekával, Ïe by se pan ·uchma mohl
aspoÀ pfiedem pfieptat, zda s tím souhlasíme.
No, a co k tomu v‰emu dodat? Ohradil jsem

se proti stíÏnosti pana Cíchy z nûkolika
dÛvodÛ. Za prvé mi to celé pfiipadá velice
nefér vÛãi redaktorce ND, která se opravdu
snaÏí a také dosahuje v˘sledkÛ. Za druhé mi
to pfiipadá nefér vÛãi ãlenÛm redakãní rady,
ale - a to nejvíce - nûco mi ten ãláneãek pana
Cíchy pfiipomnûl, a v tom má pan autor
pravdu: Takov˘m snÛ‰kám nepravd a
polopravd, jaké se mu podafiilo vpravit do
jednoho sloupku, jsme b˘vali za vlády jedné
strany vystavováni dnes a dennû.

Jifií Adler,
 za redakãní radu Nového domova

***

Jen struãnû
Jifií Adler, kolega z vancouverského Divadla Za
rohem, reagoval dlouze a oficiálnû, naz˘vaje mne
panem autorem, na mÛj text o Ïabomy‰ích válkách,
kter˘ vy‰el v Satellitu (ã.15., 2010).
Místa v krajansk˘ch novinách není nazbyt a tak
tedy  jenom následující k elaborátu Jifiíka Adlera:
NechÈ si laskav˘ ãtenáfi pozornû pfieãte oba texty,
jeho i mÛj, na kter˘ on odpovídá.
Bystfiej‰ímu ãtenáfii, vûfiím, bude leccos hnedle
jasné.
S pfiáním pûkného zbytku léta v‰em ãtenáfiÛm
Satellitu,  Nového domova,  J.Adlerovi a ãlenÛm
redakce ND, za které odpovûdûl.

Vladimír Cícha- Vancouver
***



10 September 9, 2010History

Frank Tesafi - BaÈovec a voják
Nûktefií ãtenáfii si moÏná budou pamatovat ãlánek Milostné
dopisy z Nigerie aneb Frank Tesafi - 95 romantick˘ch let,
kter˘ v tomto ãasopise vy‰el zaãátkem prosince minulého
roku. A budou si moÏná pamatovat romantick˘ pfiíbûh
Franka Tesafie, baÈovce v Nigerii a Svatavy Kapounové v
âSR, kter˘ zaãal tím, Ïe FrankÛv spolubydlící pan Neumann
poslal domÛ fotografii, na které byl i Frank, ta se dostala k
Svatavû, Svatavû se Frank na fotografii líbil, poslala mu
pohlednici a on jí odepsal, pak se to zkomplikovalo válkou
a ta kdyÏ skonãila, Frank poslal rodiãÛm Svatavy
pamûtihodn˘ dopis, v nûmÏ je poÏádal o Svatavinu ruku a
zakonãil nesmrteln˘mi slovy: “Jistû je pro Vás velmi tûÏké
dát nûkomu dceru, koho neznáte a kterého nezná osobnû
ani Va‰e dcera” (a kterou osobnû neznal on). Vzali se v
Nigerii v roce 1947, mûli spolu dva syny, kter˘m dali biblická
jména Petr a Pavel a Ïili spolu ‰Èastnû, nejdfiíve v Nigerii a
potom do dubna 2005 v Kanadû, kde Frank dosud Ïije se
vzpomínkami a s dopisy, které si víc neÏ pfied ‰edesáti roky
vymûnili..

V onom ãlánku jsem se zmínil, Ïe si je‰tû popovídáme o
Frankovi baÈovci a vojáku. I to je pfiíbûh, hodn˘ zaznamenání,
uÏ proto, Ïe je znamenitû zaznamenan˘ ve Frankov˘ch
dopisech i v drobn˘ch studiích, jako tfieba “Employment with
Bata” a “Cesta do Afriky a Kanady”.

Frank se narodil 2. prosince 1914 v Nedakonicích u
Uherského Hradi‰tû. V srpnu 1934 zaãal pracovat jako
prodavaã v BaÈovû prodejnû obuvi v Prostûjovû; rok nato byl
pfieloÏen do Zlína na  hlavní prodejnu na Námûstí Práce a
pozdûji pfievzal dámské oddûlení jako vedoucí. Pozici
vedoucího zastával i na svém posledním místû ve Zlínû, v
Americké EtáÏi. Poslali ho také do kurzu hindustán‰tiny
(myslil si, Ïe ho po‰lou do Indie). Stalo se nûco jiného.
Nechám mluvit Franka, ponûvadÏ jeho popis v˘stiÏnû
zachycuje baÈovsk˘ styl práce:

“Mezitím ale, v pondûlí 14. února 1938, mû zavolali do
kanceláfie; první otázka byla, máte cestovní pas? Odpovûdûl
jsem, Ïe nemám, fiekli tak dobfie, my Vám ho obstaráme.

Poslali mû do BaÈovy nemocnice na prohlídku na oddûlení
pro tropické nemoci a pfií‰tí den (prohlídka dopadla dobfie)
mi fiekli, v nedûli 20. února jedete do Lagosu, v Nigerii, v
Západní Africe. Vlak odjíÏdí ze Zlína v 6 hodin ráno. ZÛstanete
zde v exportním oddûlení, pfiipravíte si cestovní fiád a rÛzné
informace co se t˘ká Nigerie. Ve stfiedu jsem spakoval
sv˘ch pár ‰vestek a jel jsem domÛ do Hradi‰tû. KdyÏ mû
maminka otevfiela dvefie, tak se podívá, co v‰echno mnû
nesou z nádraÏí a ptá se, jestli jsem skonãil u BaÈÛ. KdyÏ
jsem jí fiekl Ïe nekonãím, ale jedu lodí do Nigerie, “ale BoÏe
a kde to je?” KdyÏ jsem jí ukázal na mapû Afriku a Nigerii,
zalomila rukama a hned se kfiiÏovala. KdyÏ se z toho
vzpamatovala, ptá se, jestli zÛstanu teì pár dní doma, ale já
musel vzít hned druhou lokálku a jet zpût do Zlína, odpoledne
k Neherovi nechat u‰ít nûjaké ‰ortky a lehk˘ oblek, pak
práce v kanceláfii, v‰echno pfiipravoval na odjezd. Bratry
jsem ani nevidûl, poslal jsem jim lístek z Lond˘na na
rozlouãenou. V Exportním oddûlení se pilnû pracovalo,
práce bylo hodnû, ale nikdo se mû nezeptal, jestli umím
anglicky, to je nezajímalo. V kanceláfii jsem  zjistil, Ïe já jedu
v nedûli ráno a jedna sleãna odjíÏdûla téÏ do Nigerie, ale v
sobotu veãer, ale jinou lodí, proã nejedeme stejnou lodí?
Jela se totiÏ vdávat za jednoho na‰eho zamûstnance. Na
moji otázku se pánové jen usmáli, ov‰em baÈovská taktika:
Ïádn˘ z nás neznal anglicky, kdyby jsme jeli stejnou lodí,
mluvilo by se jen ãesky, kdyÏ jsme jeli zvlá‰È, tak za tfii t˘dny
lodí jsme se nûco anglicky museli nauãit.

Zaãneme odjezdem; nedûle 20. února 1938 v 6 hodin ráno
lokálka do Otrokovic, rychlík do Prahy, dále do Norimberku,
kde jsem pfiesedal na Schnellzug nach Ostende (v‰e co
jsem znal nûmecky), dál lodí pfies kanál do Doveru a vlakem
do Lond˘na. Tam jsem pfiespal (v Grosvenor Hotelu) dvû
noci a toulal jsem se po Lond˘nû, kde jsem musel najít
cestovní kanceláfi, kde mi vystavili lístek na loì. Na‰tûstí,
kdyÏ se se mnou nemohli domluvit, nûkde tam na‰li nûjakého
âecha, ten mi v‰echno vyfiídil a dal mi adresu, kde bydlí,
abych pfii‰el na veãefii, jeho paní byla Angliãanka. Odjezd z

Lond˘na rychlíkem 23. 2. 38 do Liverpoolu na loì. Tento
vlak byl specielní, kter˘ stavûl jen na jednom místû, v
Coventry, bral cestující jenom, ktefií jeli na tuto loì.”

Ve vlaku si v jídelním voze pfiisedl k dvûma pánÛm a kdyÏ
pfii‰el ãí‰ník s jídelníãkem, vybral si nûco cenovû uprostfied,
ãí‰ník pfiines fla‰ku vína, páni se s ním skamarádili (podle
Franka to udûlala ta fla‰ka vína) a ponûvadÏ také jeli do
Nigerie, leccos mu ukázali. Napfiíklad, kdyÏ se jejich loì
(jmenovala se ACCRA, patfiila spoleãnosti Elderdempster
Line a byla potopena nûmeckou ponorkou bûhem války)
pozdûji zastavila v Las Palmas na Kanársk˘ch Ostrovech,
vzali ho sebou do mûsta, aby poznal veãerní Ïivot.

Místa, kde jejich loì stavûla: Madeira, Kanárské ostrovy,
Dakar, Konakry, Freetown, Monrovia, Abidjan, Takoradi,
Accra a Lagos, hlavní pfiístav Nigerie, kde pfiistáli 11. bfiezna
(na jiném místû udává 13. bfiezen jako den pfiistání) 1938.
Frankovi se Ïivot na lodi zamlouval: “Pofiád se jen jedlo,
popíjelo a slunilo, také rÛzné hry na palubû a koupali‰tû.”

V Lagosu nastoupil v BaÈovû prodejnû jako zástupce
vedoucího. “Ubytování jsme mûli nahofie prodejny. Vedoucí
byl Slovák, za tfii mûsíce jel na dovolenou, já jsem pfievzal
prodejnu a deset zamûstnancÛ, úãetní, pokladnice a
prodavaãi a prodavaãky, ov‰em v‰ichni ãerní. Od vedoucího
jsem taky koupil auto, Hudson-Teroplane, Americké, jezdit
jsem neumûl, ale brzy jsem se nauãil. Koncem roku 1939
jsem byl poslán na sever Nigerie (KANO), kde jsem otevfiel
novou prodejnu. Jel jsem autem (doma nemûl ani kolo) z
Lagosu do Kana úplnû sám, cesta pralesem, Ïádná asfaltka,
vzdálenost pfies 1000 km. Îádná hospoda, Ïádná benzinová
pumpa, jídlo pokud moÏno sebou, benzin taky, kdyÏ bylo
‰tûstí a nûkde ve stanici stál vlak, tak se ‰lo do vlaku na
nûjaké jídlo. Po cestû nûkde se uvidûla cedule (slon jede na
kolobûÏce), v˘straha, Ïe pfiecházejí sloni, jinde zas v˘straha
na opice a podobnû.”

A pak pfii‰el rok 1940 a Frank se v fiíjnu dobrovolnû pfiihlásil
do ãeskoslovenské armády v Anglii. Ve své Cestû do Afriky
a Kanady to Frank popisuje takto: “Firma mû uvolnila. Pfiijel
jsem lodí zase do Liverpoolu, tam jsem ãekal asi tfii dny, aÏ
pro mne pfiijel ná‰ oficír a odvezl mû do kampu, pak jsem
zaãal vojanãit. Za nûjak˘ ãas jsem byl pfiidûlen k dopravnímu
vedoucímu dÛstojníkovi jako ‰ofér, tam strávil del‰í dobu
jako ‰ofér. Absolvoval jsem para‰utistick˘ kurz, tfii t˘dny u
AngliãanÛ, to byl kurz, kde se nesmûlo chodit pomalu,
v‰echno klusem i kdyÏ se ‰lo fasovat jídlo, aÏ jsme toho mûli
dost, tak jsme ‰li skákat, napfied nûkolik skokÛ z balónu a
pak na letadla. V‰e dopadlo dobfie, ani jeden ranûn˘, jen
jeden ztratil hodinky pfii skoku, ale ty jsme pak taky na‰li. U
tankové roty jsem jezdil s tankem. AÏ po dobu, kdy se
armády vylodily ve Francii, jsme jezdili po Anglii, Skotsku a
Walesu po manévrech, nenechali nás dlouho sedût na
jednom místû. Po vylodûní armád nás pfiestûhovali do
Francie, kde jsme drÏeli Nûmce v obsazeném Dunkerque.

(Z této doby pochází zajímav˘ novinov˘ v˘stfiiÏek - moÏná
z Kanadsk˘ch ListÛ - s fotografií nûmeck˘ch vojákÛ
vzdávajících se jiné skupinû vojákÛ a tímto textem:” âs.
obrnûná brigáda pod vedením gen. A. Li‰ky podnikla na
poãest ’28. X. 1918' peãlivû plánovan˘ útok na nûkolik
men‰ích farem obsazen˘ch Nûmci koncem fiíjna 1944 u
Dunkerque. Na‰im se podafiilo zajmout na sto nepfiátelsk˘ch
vojákÛ a tuto scénu zachycuje ná‰ obrázek. Pfii jejich
v˘slechu se dobfie uplatnili pfiíslu‰níci brigády mluvící ãesky
a nûmecky. Jak˘koliv materiál o na‰ich vojácích u Dunkerque
lze poslat na: Guz Rommelaere, 15, Vallée I’ Yser, 594 70
Esquelbercq, Francie. PÛjde do tamního vojenského
muzea.”)

“KdyÏ pfii‰el mír, na‰e armáda se pfiipravovala na odjezd
do Prahy. Kolona jela pfies Francii a Nûmecko do Prahy. Co
se t˘ká mojich medálÛ, mám jich asi ‰est, ale to nejsou
Ïádné velké medály jako Váleãn˘ KfiíÏ a podobnû...”

Na‰li jsme tfii dokumenty, kter˘mi byly Franti‰ku Tesafiovi
udûleny medaile:

1. Pamûtní medaile k osvobození Dunkerque, udûlenou
mûstem Dunkerque Franti‰ku Tesafiovi za úãast v bitvách
za osvobození Dunkerque v kvûtnu 1945.

2. âskoslovenská medaile za zásluhy II. stupnû v uznání
vynikajících vojensk˘ch ãinÛ mimo boj, jimiÏ se zaslouÏil o
ãeskoslovenskou armádu. Tento dokument, datovan˘ 21.
ãervence 1945, nese podpis pozdûj‰ího prezidenta Republiky
âeskoslovenské, gen. Ludvíka Svobody. (Myslím si, Ïe pfies
zvuãnost titulu muÏe, jenÏ tento dokument podepsal, ten,
jemuÏ byla medaile udûlena, ho lidsky vysoce pfievy‰uje.
Takto Svobodu ve sv˘ch Pamûtech vidûl prof. Václav âern˘:
Na rozdíl od celého národa jsem nikdy ani minimum národní
nadûje nespojil s osobou generála Svobody, vûdûl jsem od
února, Ïe postrádá mravní pfiímosti, má my‰lenkov˘ obzor
a potenciál podfiízeného velitele stfiední vojenské jednotky.
Národní neinformovanost, Ïijící z legend, promûnila ho v
symbol národní brannosti, a on pouze sám uvûfiil kolektivnímu
omylu, vzal za bernou minci metály na svém kabátû a
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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
***

History

funkce, jimiÏ ho postupem doby ovûsili.)
3. Pamûtní medaile k 55. v˘roãí konce II.

svûtové války za úãast v boji za národní
osvobození v letech 1939 - 1945. Udûlující
dokument je datován v Praze 8. kvûtna 2000
a podepsal ho pfiedseda vlády âR Milo‰
Zeman.

“MoÏná, Ïe jste i doma ãetli, jak se povy‰ují
legionáfii, napfied jsem byl pov˘‰en jako
poruãík a v dal‰ím pov˘‰ení jsem
podplukovník. Tady si to Frank - kter˘
mimochodem válku skonãil jako staff -
sergeant  - trochu spletl: mezi jeho dokumenty
jsme na‰li V˘pis ãíslo 244 z Federálního
ministerstva obrany âSFR ze dne 3.prosince
1992, podepsan˘ ministrem obrany âSFR,
Ing. Imrichem Andrejãákem, povy‰ující
Franti‰ka Tesafie do hodnosti nadporuãíka
ve v˘sluÏbû. Na podplukovníka ve v˘sluÏbû
byl pov˘‰en 28. fiíjna 1999 ministrem obrany
(teì uÏ jen âeské Republiky), Vladimírem
Vetch˘m.

Ale nazpût k Frankovu vyprávûní. Je konec
války, Frank se vrátil s ãeskoslovenskou
armádou do âeskoslovenska a je‰tû pofiád
jako ãlen armády, zaãal pracovat pro
UNRRU, vrátil se do Anglie, a fiídil nákladní
auta ze skladi‰tû do Portmouth, pak je
dopravil do Ostende a zase po silnici do
Prahy. V Anglii kontaktoval British Shoe Co.
v Tilbury, kde si vyjednal návrat do Nigerie,
kam pfiiplul tûsnû pfied vánoci 1945.

1. ledna 1946 v Abu pfievzal od svého
pfiedchÛdce pana ·vehlíka dvû prodejny, a
dal‰í dvû - kaÏdá vzdálená pfies 100 km od
Aby - tam potom otevfiel. V Abû také
nakupoval gumu a vedl gumovníkové
plantáÏe. A bylo to v Abû, kdy...

Ale nechme mluvit na‰eho hrdinu: v jeho
ãrtû Cesta do Afriky a Kanady. Str˘c Franta
Tesafi:  Pfii ãundrování pralesem a po
plantáÏích jsem si vzpomnûl, Ïe pfied válkou
jsem si vymûnil dopis s nûjakou sleãnou z
Brna, kdyÏ jsem na‰el její adresu, rozhodl
jsem se, Ïe té sleãnû napí‰i, ale jak zaãít,
jednodu‰e MILÁ SLEâNO NEBO PANÍ. Dál
nemusím popisovat, byla je‰tû sleãna, ale
tohle uÏ známe z pfiede‰lého ãlánku. Tak jen
heslovitû: “KdyÏ jsem dostal telegram, kdy
teta (Svatava) pfiiletí (byl jsem v Abu), vzal
jsem letadlo a letûl do Lagosu. “ To uÏ ná‰
hrdina zase zní jako Clark Gable v Jihu proti
severu. “Tam mû (5. listopadu 1947) ãekala
na leti‰ti sleãna Svatava Kapounová s jedním
BaÈovcem, pfiedstavili jsme se (první setkání
Ïenicha a nevûsty), podali si ruku, dali pusu
(z tohohle scénáfie by se moÏná mohla nûco
pfiiuãit i tak skvûle organizovaná firma jako je
ta, jíÏ byl Frank Tesafi zamûstnancem), tak
jsme zaãínali ná‰ dlouh˘ Ïivot spolu. âasto
o tom spolu mluvíme a jak nám to v‰echno
dobfie vy‰lo.” V této ãrtû sv˘m synovcÛm a
netefiím se Frank zapomnûl zmínit, Ïe se se
Svatavou vzali v malém katolickém misijním
kostelíku v Abû 8. listopadu 1947 (museli si
pospí‰it, vízum bylo Svatavû udûleno s
podmínkou, Ïe se do 72 hodin po pfiíjezdu do
Nigerie vdá). Oslavili svou svatbu v
Evropském klubu, kter˘ se nacházel hned
vedle Frankova bungalovu. Na oslavu pozvali
v‰echny místní rezidenty v celkovém poãtu
30.. A hned po svatbû musel Frank v‰ecko
pfiedat novému vedoucímu, ponûvadÏ byl
pfieloÏen do Benin City, kde pfievzal stanici,
která kupovala gumu a prodejny obuvi v
Sapelle (v Sapelle byla také stanice na v˘kup
gumy a pfiístav, z nûhoÏ se guma odváÏela
do Evropy), Benin a Warri. Dlouho se tam
nezdrÏel - o necel˘ rok pozdûji (v fiíjnu 1948)
byl pfieloÏen jako vedoucí do Jos fiídit prodejnu
obuvi v Jose a Zarii (Zaria byla od Jos
vzdálena 200 mílí). Svatava byla tûhotná
(ãekali to v prosinci) a to byl hlavní dÛvod,
proã Frank Ïádal o pfieloÏení do Jos: bylo
tam nejlep‰í klima v Nigerii. V Jos se jim
narodil syn Petr. Po del‰í dovolené koncem
roku 1949 (vrátili se do Lagosu aÏ 5. ledna
1950) pfiesídlili do Kano, kde Frank pfievzal
hlavní sbûrnu kÛÏí (s dvûma poboãními
sbûrnami v okolí, a dvû prodejny obuvi v
Kano (jednu velkoobchodní a jednu

maloobchodní) a jednu prodejnu v Zarii. 1950
byl dobr˘ rok na kÛÏe: jen kozích kÛÏí za
t˘den nakoupili aÏ 8.000 - vedle tisícÛ kÛÏí
hovûzích a ovãích a dokonce i znaãn˘ poãet
hadích. V Kanu se manÏelÛm Tesafiov˘m
narodil (29. fiíjna) Pavel, druh˘ syn.

V roce 1956, kdy manÏelé BaÈovi nav‰tívili
Nigerii, Frank Tesafi zaÏádal o pfieloÏení z
Nigerie do Kanady. Hlavním dÛvodem jeho
rozhodnutí odejít z Nigerie byli jejich dûti. V
Nigerii pro evropské dûti prostû nebyly ‰koly.
Ale neÏ-li Frank a jeho rodina opustili Nigerii,
dvû epizody stojí za zaznamenání: v roce
1953 do‰lo v provincii Kano k potyãkám
mezi severními Hausasy, ktefií byli vût‰inou
mohamedáni a jiÏními kfiesÈany a Frank Tesafi
byl na jeden rok ustanoven zvlá‰tním
policejním komisafiem. Po deseti dnech se
v‰ecko uklidnilo a tak Frankova policejní
kariéra rychle skonãila.

O dva roky pozdûji , v ãervnu 1955, Frank
(a pravdûpodobnû v‰ichni zamûstnanci firmy
BaÈa) dostali dopis od Tomá‰e Bati. Dopis
(bez ãárek a bez háãkÛ) je datovan˘ 29.
ãervna 1955 a Tomá‰ BaÈa v nûm pí‰e:”...Jak
jste zajisté sly‰eli, podniká komunistická
vláda âeskoslovenska rozmanité akce za
tím úãelem, aby lidé ãeskoslovenského
pÛvodu nav‰tívili rÛzné sportovní a kulturní
podniky v âeskoslovensku. Mnoh˘m je
naznaãováno, Ïe jest to pro nû vhodná
pfiíleÏitost nav‰tívit své pfiíbuzné... Dovedu si
pfiedstaviti, jak mnoho z Vás touÏí po tom
zase jednou uvidût své rodiãe nebo
sourozence. Chápu dobfie, jak je to tûÏké
b˘ti stále odlouãen; chápu to tím lépe, Ïe já
sám za poslední války jsem nesly‰el od své
matky celou fiadu let... PovaÏuji za svou
povinnost varovat pfied cestou do
âeskoslovenska... DÛvûru vefiejnosti v na‰i
organizaci a tedy ve v‰echny ostatní
spolupracovníky nemá nikdo právo
po‰kozovat a proto cestování do
âeskoslovenska za dne‰ních okolností není
sluãitelné se spoluprací s námi. DÛraznû
Vám proto doporuãuji, abyste se nenechali
zlákat pûkn˘mi sliby komunistické vlády...”
Zajímav˘ je zaãátek posledního paragrafu
BaÈova dopisu (pfiipomeÀme si, Ïe byl psán
sedm rokÛ po komunistickém puãi a 34 roky
pfied pádem reÏimu): “NepovaÏuji za
vylouãeno, Ïe snad pfiece jenom se doãkáme
v‰ichni toho, co si jistû kaÏd˘ touÏebnû pfieje,
totiÏ novou organizaci Evropy a svûta,
organizaci, ve které i národ ãesk˘ a slovensk˘
se budou moci pokojnû vyvíjet a která bude
povaÏovat osobní svobodu za jednu ze sv˘ch
základních práv.”

V bfieznu 1957 Tesafiovi opustili Nigerii na
dobro. Zastavili se v Lisabonu a v PafiíÏi, v
East Tilbury v Anglii, kde BaÈova firma mûla
továrnu i ústfiední kanceláfi, si Frank vyfiídil
pfiemístûní do Kanady. Jak jsme se zmínili,
poÏádal Frank o pfieloÏení do Kanady
Tomá‰e BaÈu, kdyÏ manÏelé BaÈovi v
pfiedchozím roce nav‰tívili Nigerii. Pan BaÈa
- po návratu do Anglie - vûc pfiedloÏil fiediteli
v Tilbury, kter˘ mû pak sprdnul, Ïe jsem ‰el
za jeho zády, to Ïe se mu je‰tû nestalo,
pfiesto Ïe mi pomÛÏe do Kanady.  A pomohl.
Zafiídil cestovné do Kanady, ve‰kerá
zavazadla - tûch bylo pfies dvû tuny, to
v‰echno platila firma... V Kanadû zaãínal v
prodejnû ve Val d’Or v Quebecu, ale v kvûtnu
1958 byl pfieloÏen do Toronta jako vedoucí
prodejny. Tûch pak vystfiídal nûkolik, neÏ v
roce 1979, po 45 letech u firmy BaÈa - ode‰el
do dÛchodu. Ale ne úplnû. Zatímco Svatava
pracovala v bance, Frank je‰tû tu a tam
pfií‰tích pût let zaskoãil u BaÈÛ. K Frankov˘m
75. narozeninám syn Petr rodiãÛm zaplatil
cestu kolem svûta. Trvala 18 dní. A stála za
to.

Frank je pofiád ‰tíhl˘ a rovn˘, i kdyÏ ho
moÏná minul˘ rok trochu pocuchal. A uÏ se
tû‰í, Ïe aÏ dokonãím tento ãlánek mu vrátím
ty nádherné milostné dopisy z Nigerie, které
mi k napsání tohoto ãlánku (dost nerad)
zapÛjãil.

Josef âermák
 ***
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Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pfiíprava domu pro prodej.

Pro kupce:
 denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,

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

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.15.satellite1-416.com

www.15.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

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

www.kalendar.zpravy.ca

***

CorgoÀ liga
1. Senica 7 5 1 1 9:7 16
2. Trnava 7 4 2 1 11:3 14
3. Slovan 7 4 1 2 14:6 13
4. Îilina 7 3 4 0 12:6 13
5. RuÏomberok 7 4 1 2 6:5 13
6. Zl.Moravce 7 3 2 2 7:7 11
7. Nitra 7 3 2 2 8:11 11
8. Bystrica 7 2 2 3 6:6 8
9. Dubnica 7 2 1 4 7:12 7
10. Dun. Streda 7 1 1 5 6:12 4
11. Ko‰ice 7 0 3 4 3:9 3
12. Pre‰ov 7 0 2 5 3:8 2

CorgoÀ liga
·lágrem sedmého kola CorgoÀ ligy na
Slovensku bylo utkání v Senici, kde domácí
FK zdolali Slovan Bratislava 3:2. Vedoucí
branku domácích vstfielil jiÏ ve 4. minutû Tomá‰
KoÀa. Dal‰í dvû branky pfiipojil Ondfiej
Smetana. Za Slovan skórovali Karim Guédé
a a Samuel Slovák. Senica se tak vyhoupla
do ãela tabulky. Na druhé místo se dostala
Trnava bezbrankovou remízou s mistrovskou
Îilinou, která je ãtvrtá. Pát˘ je RuÏomberok,
kdyÏ vyhrál brankou Pekára nad Bánskou
Bystricou 1:0.. Ostatní v˘sledky: Dubnica-
Dunajská Streda 2:1, Nitra-Zlaté Moravce
1:1, Pre‰ov-Ko‰ice 1:1.

***

Gambrinu liga
V dohrávce 7. kola rozstfiílela Sparta poslední
Brno 5:0. JiÏ v první minutû skóroval Wilfried
a v 35. minutû a v 36. minutû upravili
poloãasové skóre Pamiã a Vacek. V druhém
poloãase pak skórovali Kucka a Sionko.
Vedoucí PlzeÀ vyhrála v Budûjovicích 3:0.
Stejn˘m v˘sledkem zdolal i Jablonec
Slovácko. Ústí v teplickém exilu porazilo
Bohemku 1:0 brankou Volka. Boleslav se
vrátila na tfietí místo, kdyÏ vyuÏila
sedmdesátiminutové pfiesilovky proti Liberci
a vyhrála 3:1. Pfiíbram si dokázala doma
poradit s Hradcem 1:0. V páteãním pfiedehfie
vedla Slavia v druhém poloãase nad Olomoucí
brankou Jaroslava âerného z dobr˘ch tfiiceti
metrÛ. Deset minut pfied konce vyuÏil Hubník
nedorozumûní v obranû ãervenobíl˘ch a
vyrovnal na 1:1.

***

Gambrinus liga
1. PlzeÀ 7 6 1 0 17:5 19
2. Olomouc 7 4 3 0 15:5 15
3. Boleslav 7 4 1 2 11:6 13
4. Sparta 7 4 0 3 13:5 12
5. Jablonec 7 3 2 2 10:8 11
6. Teplice 7 3 2 2 8:8 11
7. Slavia 7 2 3 2 9:10 9
8. Pfiíbram 7 2 3 2 3:5 9
9. Budûjovice 7 1 5 1 5:7 8
10. Hradec 7 2 2 3 5:8 8
11. Ústí 7 2 2 3 5:9 8
12. Liberec 7 1 4 2 7:8 7
13. Slovácko 7 2 1 4 7:11 7
14. Bohemians 7 1 3 3 7:10 6
15. Ostrava 7 1 2 4 5:9 5
16. Brno 7 1 0 6 6:19 3

Futbalisti nakoniec
u‰tvali ‰Èastenu

Slovensko-Makedonie 1:0
BRATISLAVA-SME-Nehrali úÏasn˘ futbal, ale
po dráme so ‰Èastn˘m koncom sa slovenskí
reprezentanti doãkali ovácií vìaãn˘ch
fanú‰ikov, ktor˘ch bolo na ‰tadióne na
Pasienkoch opäÈ raz menej, neÏ si hráãi
Ïelali. V úvodnom zápase kvalifikácie na
majstrovstvá Európy Slovensko zdolalo
Macedónsko 1:0 gólom Holo‰ka v
nastavenom ãase.
Tím trénera Vladimíra Weissa zvládol zradnú
úlohu favorita najmä zásluhou nezdolnej
bojovnosti a viery, Ïe vytúÏen˘ gól a s ním aj
tri povinné body za víÈazstvo nakoniec prídu.
Macedónci sa na slovensk˘ tím v˘borne
pripravili takticky, presadzovali sa aj
individuálne.
V prvom polãase umne a pruÏne uzatvárali
priestory okolo vlastnej ‰estnástky a na druhej
strane hrozili protiútokmi, pri ktor˘ch sa do
‰ancí dostával nielen uznávan˘ útoãník
milánskeho Interu Pandev.

***

V Torontu je gólÛ ménû
neÏ ‰afránu

V ãervnu, kdy se hrálo MS v kopané v
JAR, hrála se i tfii utkání v Torontu. 270
minut hry v‰ak nepfiineslo ani jednu
branku. V‰echny zápasy se skonãily 0:0.
Trochu se zlep‰ila situace v ãervenci,
kdy toront‰tí fotbalisté v sedmi zápasech
vstfielili ‰est branek. Vrcholem letní
sezôny byl skvûl˘ zápas proti mexickému
Cruz Azul, kter˘ toront‰tí vyhráli 2:1, ale
pak opût upadli do prÛmûru a 30. srpna
hrálo FC s Real Salt Lake opût 0:0. A to
je‰tû hosté nastfielili dvû tyãky v závûru
utkání. Pokud si nûkdo tedy chtûl zlep‰it
chuÈ v pfiátelském utkání Kanady s Peru,
byl zklamán. Po solidním v˘konu v prvním
poloãasu, v druhém naprosto zmizel stfied
pole a kanad‰tí fotbalisté prohráli 0:2. V
Evropû asi byla nejvût‰í senzací prohra
Francie s Bûloruskem 0:1 doma.
Slovensko si dokázalo poradit s
Makedonií. Zápas ãesk˘ch fotbalistÛ
Litvou se hrál aÏ po uzávûrce tohoto
ãísla.

Marn˘ byl souboj KanaìanÛ Simpsona (15) a
Hutchinsona (13) s peruanskou obranou.
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