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Epi‰toly praÏské a královéhradecké
Epi‰tola první

Îijeme v dobû PostfiiÏin. V‰echno se zkracuje. MnoÏství
krátk˘ch vjemÛ nás biãuje ve stále vût‰ím tempu. Romány
nahradily povídky, ty nahradily ãasopisy, následovaly noviny.
Internet je uÏ pomal˘. Lidi zblbli; na hokeji ãumûj na baseball
pfies malá digitální zafiízení, v kinû koukají na blbosti pfies
mobil…

Víme v‰echno a vlastnû máme v hlavû gulá‰. Pfiepínáme z
jedné vûci na druhou a pokud nemáme kam pfiepnout,
usínáme…

Usínáme, ale kdyÏ máme usnout, nespíme. Máme poruchy
spánku i bdûlosti.

Obranou proti tomu je jak˘si vnitfiní svût. Neusnout, b˘t stále
napojen na nûco. Ale na co? Stfiedovûk˘ ãlovûk, hledal
spojení s nûãím, co bylo nad ním. Sluchátka v u‰ích dávají
jakousi anonymitu ãi soukromí, ale není to ono. Chceme, aby
nás svût sly‰el, proto je zesilujeme, aby nás sly‰eli
spolucestující, ale ti mají také nûco v u‰ích. Za svÛj misionáfisk˘
ãi osvûtov˘ postoj platíme ztrátou sluchu. Pláãeme po star˘ch
dobr˘ch ãasech, kdy jsme je‰tû sly‰eli a vidûli. Hledáme
vãerej‰í den, jak fiíkal mÛj otec, ale ten je nenávratnû pryã…

***
Epi‰tola druhá

Do ‰koly v Panské ulici vedly dvû cesty. První zaãínala ráno
v 7:07. Probûhlo se Ki‰inûvskou nahoru do Bajkalské, v
tlaãícím se davu bylo nutné zachytit se zadních dvefií trolejbusu
ãíslo 51. ¤idiãovi se po tfiiceti aÏ padesáti metrech podafiilo
dvefie zavfiít a my jsme byli vtlaãeni dovnitfi; pak projel bez
zastavení aÏ k Orionce, kde se pokusili nûktefií po‰etilci je‰tû
nastoupit, protoÏe první leno‰i jiÏ vystupovali. âas od ãasu
jsem nechápavû pozoroval str˘ce Otu, kter˘ s klidem jemu
vlastním nechával pfied zamûstnáním ujet i nûkolik trolejbusÛ
ãi naopak jsem ho spatfiil, jak v tomto pfiedpotopním dopravním
prostfiedku sedûl na postranním sedadle vyhrazeném
penzistÛm, aã do dÛchodu mu je‰tû chybûlo pár let. Mírnû
pomaãkané nás to vyhodilo v ·umavské, kde jezdila
jedenáctka. Chodník byl v‰ak klopen˘ na opaãnou stranu a
pfii náleÏité rychlosti docházelo ke smyku. Pád mûl za následek
nechycení jedenáctky, ke které bylo nutné se zavûsit.

Stra‰nick˘ Thienel pouÏíval smetáku u pfiedního vchodu,
kter˘m byla tramvaj opatfiená. Pokud chtûl nûkdo vystoupit,
musel se snoÏmo odrazit a ve vzduchu otoãit a pak následoval
bûh, kter˘ bylo moÏné po chvíli zbrzdit. Následoval v‰ak dal‰í
bûh, podobn˘ lyÏafiskému slalomu, mezi pfiíslu‰níky pracující
inteligence, která se fiítila do úfiadÛ na Václavském námûstí.

V‰e bylo zakonãeno bûhem sérií prÛchodÛ aÏ do Panské 3,
kde ãekal ãasomûfiiã fieditel Hledík se stopkami a zapisoval si
cílové ãasy tûch, ktefií probûhli v 7:30 a pozdûji.

Varianta B zaãínala o dvû minuty pozdûji, ãili v 7:09,
probûhnutím Vladivostockou ulicí na autobus ãíslo 135. Ten
po mezipfiistání v KodaÀské ulici zastavil u Ludmily na Námûstí
míru. Italská ulice nebyla jiÏ tak zákefiná, chci fiíci, lépe
klopená, ale pfiijíÏdûjící jedenáctka jiÏ byla obsypaná a Ïáci z
vy‰‰ích roãníkÛ nás odhánûli od záchytn˘ch tyãí a k naskoãení
do jedoucího dopravního prostfiedku bylo nutné zachytit se
tyãe pfiední, byÈ u zadního vchodu.

Cesta do ‰koly mûla rÛzná pfiekvapení. Jednou po dostizích
v ·umavské ulici jsem zjistil, Ïe oãekávaná jedenáctka zfiejmû
nepfiijede, protoÏe chybûly koleje. Jindy v Italské ulici místo
jedenáctky pfiijela nová dvacítka a fiidiã mi pfied nosem zavfiel
dvefie. Na znamení nevole, jsem mu alespoÀ udefiil do dvefií.
Cynicky s tramvají opustil zastávku. PoblíÏ v‰ak stál taxík
tentokrát pilotovan˘ nûjakou dámou. Ta se zeptala, kam chci
a tak jsem nesmûle sdûlil adresu ‰koly. Ta krásná bytost,
podobná andûlu, mnû otevfiela dvefie své limuzíny znaãky
Volha a odvezla do ‰koly. Zfiejmû jsem byl jedin˘m studentem,
kter˘ pouÏil tohoto aristokratického dopravního prostfiedku,
aby nabyl patfiiãné vûdomosti.

KdyÏ jsem se svûfiil se sv˘m záÏitkem dílenskému profesoru
Dvofiákovi pfii pilování pertinaxové desky, jako filosof se
zamyslel a poloÏil mi následující kontrolní otázku: „Ví‰, co by

byl je‰tû vût‰í zázrak?“ Odpovûdûl jsem bez váhání: „Kdyby
v tom autû byl chlap.“ Zavrtûl hlavou a jiÏ tehdy mûl odpovûì,
která by byla bûÏná aÏ po pÛl století: „To by byl homosexuál…“
Pravda, fiekl to trochu drsnûji. Dychtiv po poznání jsem
zakroutil po druhé hlavou a tím dal najevo, Ïe on je uãitel a já
pouh˘ student tfietího roãníku. Bylo vidût, Ïe na to ãekal. Pak
teprve zvolna odpovûdûl: „Kdyby ti ten fiidiã t˘ tramvaje ty
dvefie otevfiel.“

***
Ve stfiedu pfied v˘stavou spûcháme s Marií po ·tefánikovû

bulváru v Hradci Králové na autobus ãíslo 23. Dal‰í jede za
dvacet minut. Stanice je asi 100 metrÛ od nás, navíc jsme
v protismûru. Autobus jiÏ odjíÏdí ze zastávky. Udûlám
zoufalé gesto. Nûco mezi vztekem, rezignovaností a
prosbou. ¤idiã zastaví a otevfie dvefie. Vycviãen z mládí,
probûhl jsem mezi projíÏdûjícími auty. „Je‰tû manÏelka…“
¤idiã se na mne nechápavû podívá, jakoby fiíkal: „Pfiece
neodjedu jen s Vámi…“
Pak nemám b˘t stoupencem katolického filozofa Pierra

Teilharda de Chardina, kter˘ tvrdil, Ïe pfies v‰echny
katastrofy BÛh tvofií svût evolucí a ten smûfiuje ke Království
BoÏímu, kde prototypem dokonalosti, ãili absolutní
jedniãkou, je Kristus.
Nikomu tuto filozofii nevnucuji, obzvlá‰tû, kdyÏ jsme svûdky

skoro apokalyptick˘ch jevÛ pfiímo ve stfiedu hlavního mûsta
âeské republiky. Nûjak jsem se jiÏ smífiil s tím, Ïe zde
nejezdí staré tramvaje, na které se bylo moÏno pfiivûsit, i
kdyÏ jsem opût jednu spatfiil. Byla v‰ak prázdná a jen pro
turisty. Ale co zasadilo mé vyprahlé du‰i tûÏkou ránu je, Ïe
zmizel ‰enk Vrbovec. Poslední místo na Václavském
námûstí, kde toãili dobré levné víno. Vedle BaÈova Domu
obuvi je teì dal‰í tuctov˘ obchod. Je‰tû pfied Vánocemi
jsme si tu dávali voÀavého Millera Thurgau za 32 Kã.
Není uÏ ani levné dobré jídlo U Vladafie, kde mûli ‰panûlské

ptáãky za osmdesát korun. KdyÏ jsme je v prosinci
poÏadovali, smáli se nám, tak jako v Suchého písniãce o
skromném muÏíãkovi, kter˘ chtûl jen pÛl párku.
A pak Ïe je inflace jen 3 %, jak tvrdí pan Kalousek. Tohle

je také inflace.
***

Epi‰tola tfietí
V dobû, kdy pfievaÏují ve v˘stavních síních digitální

fotografie, je pfievoz umûní je‰tû lehãí neÏ by se pÛvodnû
zdálo. Nejen to. Dnes mÛÏete trojrozmûrnû naskenovat
sochy, dát si je na disketu a pokud v místû umûní mají
digitální tiskárnu, ãi lépe fieãeno slovensky tlaãiarnu, tak
vám jsou identické odlitky z umûlé hmoty vyfrknuty pfiímo
na místû v rÛzn˘ch velikostech. Z delfína mÛÏete mít
sardinku, ale ze sardinky tûÏko udûláte delfína v Ïivotní
velikosti, ledaÏe byste ho poskládali z cihliãek jako
trojrozmûrnou mozaiku. UÏ se tû‰ím, jak nûkdo s touto
my‰lenkou pfiijde a jak kritici budou vykfiikovat podobnû
jako v Bergmanovû filmu: „Jak skuteãné a jak neskuteãné.“
Vozit originály, byÈ vlastního umûní, je vûcí nadmíru

podezfielou. Ono dnes jiÏ je jaksi podezfielé vÛbec originály
tvofiit. Nejlep‰í je stáhnout si Monu Lisu z internetu a pak
ji tfieba zmûnit do zelena a dát tomu název Rusalka Mona.
Kritici pak se pfiedhánûjí v komentáfiích o pozoruhodném
historickém kontextu, kter˘ existenciálnû protíná na‰i
pfiítomnost s vertikálou moderní technologie za pfiítomnosti
virtuální reality.
Pokud nepouÏíváte tohoto ptidepe, jste ztraceni a octnete

se na tenkém ledû diletantismu a polovzdûlanosti.
Navíc vozit velké formáty, jak tomu bylo v na‰em pfiípadû,

je záleÏitostí velice nepohodlnou a nároãnou.
O tom jsme se pfiesvûdãili poprvé v roce 2001 pfii v˘stavû

v Bratislavû, kdy polovina obrazÛ zÛstala pfii pfiekládání z
jednoho letadla do druhého na leti‰ti v Praze. Místo dvou
krabic dorazila pouze krabice jedna. Bezradnû jsme stáli
na bratislavském leti‰ti a jelikoÏ to bylo pouze jedno ze tfií
letadel, které ten den do Bratislavy pfiiletûlo, byl malér.
Celníci zpozornûli a my jsme se jim snaÏili vysvûtlit, Ïe to
jsou obrazy pro v˘stavu, která zaãíná v pondûlí. Náklad
byl zapeãetûn, museli jsme sehnat ‰peditérskou firmu,
která dala pÛlmilionovou záruku za jednoprocentní zisk,
ãili pût tisíc slovensk˘ch korun. KdyÏ v‰e bylo odbavené,
pfii‰la druhá polovina, o kterou nemûl nikdo zájem a my
jsme na bratislavském leti‰ti marnû shánûli nûjakého

Ze zahájení výstavy Podobenství těla. Zleva: Umělkyně, autor článku a oficiální překladatelka

z Lékařské fakulty, zástupkyně kanadského velvyslanectví paní Suzzane Drisdelle-Guven, děkan

fakulty prof. MUDr., RNDr. Miroslav Červinka a hráč na klasickou kytaru Petr Fiala. Foto: O. Čižinská

Pokračování na str. 5
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Knihovna na Masaryktownu
Stfieda: 16:00-21:00.

Tel.: 416-439-0792

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

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.

28. 5. (so)
Dûtské gymnastické závody

Sokol Toronto
***

29. 5. (ne) 17:00
Rytmus v patách

Film podle Josefa ·kvoreckého
Host Emil Viklick˘ se svou skupinou
Mysteriously Yours Dinner Theatre

2026 Yonge St.
***

2.6. (ãt)  20:00
5.6. (ne) 16:00

Nebyla to pátá, ale devátá
Nové divadlo

Mysteriously yours Theatre
2026 Yonge St., Toronto

***
4. 6. (so) 19:00
Kamarát z ulice
Skupina Lavina

Hala Slovenského rímsko-katolického
kostola Cyrila a Metoda

5255 Thornwood Drive, Mississauga¨
www.cskstore.com

416/689-9889
***

5.6. (ne)
V˘let s dûtmi

Sokol Toronto
***

25.6. (so)
âesk˘ a Slovensk˘ den

Masaryktown - Scarborough
***

29.6.-2.7. (po-ne)
Slet amerického Sokola

Cleveland
***

6.8.(so) 10:00
Letní sokolské hry

Masaryktown
***

We acknowledge the financial support of the Government
of Canada through Canada Periodical Fund (CPF)

for our publishing activities.

Rozvrh cviãení

Sokola Toronto
pro jaro 2011

Dûti (vûk 5-15 let): Sobota: 15:45-18:00
Cviãení v tûlocviãnû, venku: atletika v létû, lyÏování v zimû.

Cviãení rodiãÛ s dûtmi: Sobota: 16:00-17:00
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 Ave. West)
***

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church);
BohosluÏby jsou ãtvrtou nedûli v mûsíci v
Slovenském evang. kostele aug. vyznání
sv. Pavla na 1424 Davenport Rd., Toronto.
Rev. Ján Banko. Tel.: 289/242-0635.
Poslední bohosuÏby: 29.5. v 17:30.

KITCHENER-WATERLOO: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.  NejbliÏ‰í bohosluÏby: 29.5. v 13 hod..

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:
28. kvûtna 2011v 10 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 28. kvûtna 2011 v 17.
hod.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
29. kvûtna 2011 v 11 hodin
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
budou oznámeny.

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.8.satellite1-416.com

www.8.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

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

www.kalendar.zpravy.ca

DÛleÏité upozornûní
Tûsnû pfied uzávûrkou jsme dostali
oznámení, Ïe plánované spojení mezi
Hamiltonem a Prahou (Budape‰tí a
Krakovem) bylo zru‰eno.
Ve zprávû se fiíká: We have today been
informed by FlyCentralEurope.com that
flights from Hamilton International to
Budapest, Krakow and Prague have been
suspended.
We are working closely with the tour
operator, Panorama Travel & Tours, to
better understand the situation and to get
more information for passengers who
have already booked and will update our
website as more information becomes
available:
http://www.tico.ca/news/advisories/290-
closure-advisory-panorama-travel-a-tours-
ltd-oa-wwwflycentraleuropecom.html
www.flycentraleurope.com
http://www.flyhi.ca/destinations-and-airlines/
fly-central-europe/
May 17, 2011
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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

Financial

1 CDN $ 17,88 Kã
1 EURO 24,39 Kã
1 US $ 17,31 Kã
âNB - 16. 5. 2011

Kursovní lístek
100 Kã 5,62 CDN $
1 CDN $ 17,78 Kã
1 EUR 1,37 CDN $
1 CND $ 0,73 EURO
1 US $ 0,97 CDN $
1 CND $ 1,03 US $

Universal Currency Converter - 16. 5. 2011

About life with…
Generální konzulát âeské republiky si Vás
tímto dovoluje pozvat na cyklus rozhovorÛ
se zajímav˘mi hosty. Rozhovory se konají
kaÏdou stfiedu v 19:00 v restauraci Praha
v Masaryktownu
- www.praguerestaurant.com
18. kvûtna: JOE SCHLESINGER -  CBC
televizní novináfi, zahraniãní dopisovatel,
producent a autor a drÏitel Canadian
Journalism Foundation’s Lifetime
Achievement Award. Jeho autobiografie
Time Zones: a Journalist in the World se
stala bestsellerem
25. kvûtna: HANA GARTNER - jiÏ 35 let
v˘znamná novináfika CBC. Bûhem této
doby ji její pfiím˘ styl a ochota  ptát se
nepfiíjemné otázky vynesl respekt
novináfiské obce, stejnû jako ãetná ocenûní.
30.kvûtna - PONDÉLÍ v 18:00: KAREL
VELAN - vûdec, vynálezce, filantrop a jeden
z nejúspû‰nûj‰ích kanadsk˘ch podnikatelÛ,
drÏitel desitky patentÛ a mnoha ocenûní.
Jeho firma patfií k nejv˘znamnûj‰ím
v˘robcÛm prÛmyslov˘ch armatur. Jeho
velk˘m koníãkem je astrofyzika a
kosmologie. Místo konání: Generální
konzulát âeské republiky, 2 Bloor Street
West, Suite 1500
1. ãervna: GEORGE HELLER - v 70.letech
pracoval na kanadském severu pro Hudson
Bay Company aby se o 30 let pozdûji stal
prezidentem a CEO spoleãnosti Hudson
Bay.  Byl Prezidentem a CEO spoleãnosti
Victoria, BC Commonwealth Games
Committee, která organizovala v roce 1994
XV Commonwealth Games.
8.ãervna: SONJA BATA - zakladatelka
Bata Shoe Museum, filantrop, ãlenka
mnoha organizací z oblasti vzdûlávání,
zdravotnictví a Ïivotního prostfiedí.
Dlouholetá partnerka v Ïivotû a businessu
Tomá‰e Bati jr.. DrÏitelka mnoha ocenûní
vãetnû Honorary Captain of the Navy.
Dûkujeme na‰im partnerÛm za podporu
tohoto projektu. Jsou to pan Velan z
Montrealu, pan Planeta z Macro
Engineering & Technology Inc., pan Paclik
z Technisonic Communication, pan Kroupa
z United Cleaning Services Limited,pani
Monica Vacca z Vaticano Trattoria, pan
Durcak z Pinedale Farm, MMI a dal‰í.

***

Z Kanady
Novosvûtská

Hlavní skladbou na programu Toronto
Philharmonia 5. kvûtna 2011 v Toronto Centre
for the Arts byla Dvofiákova Symfonie ã. 9  Z
nového svûta. Vyplnila celou druhou polovici
koncertu, kter˘ zaãal  s John Estaciov˘m
Pfiíslibem jara a pokraãoval Rachmaninovou
Rapsodií na téma Paganiniho.
Tûchto pár fiádek není pokusem o kritiku ani

hodnocení. Je jenom poznámkou na okraj
zdafiilého koncertu, kter˘m Toronto
Philharmonia, jejímÏ prezidentem je âech dr.
Milo‰ Krajn˘, znám˘ lékafi a pro mnohé z nás
je‰tû známûj‰í jako jeden z nev˘znamnûj‰ích
‰ifiitelÛ  klasické hudby v Kanadû,, obzvlá‰tû
ãeské, zakonãila leto‰ní sezonu. Je pfiiznáním
mé citové závislosti na Dvofiákov˘ch
melodiích, ale i na Rachmaninovû hudbû.
Pfied nûkolika t˘dny jsem se v kostele sv.
Václava setkal pfii pohfibu jedné z nás seniorÛ,
paní Da‰kové, s prof. Magdalenou
Krondlovou. Jsme stejnû stafií a znaãnû letití.
A spekulovali jsme, kter˘  z nás pÛjde první.
Zatím jsme to nevy‰pekulovali. Ale co jsme
vy‰pekulovali, je láska k Dvofiákovû hudbû. A
na tu jsme se dostali tak, Ïe varhanice bûhem
pohfibu hrála Dvofiákovu melodii z
Novosvûtské - Going home. A my se s paní
profesorkou shodli, Ïe v této melodii - a také
v Humoresce - Antonín Dvofiák distiloval
v‰echen smutek svûta.
Velmi dobfie nav‰tíven˘ koncert byl dirigován

Bradley Thachukem, odchovancem Královské
konservatofie v Torontu.

 ***

Valná hromada Masarykova ústavu
v Torontu

Na valné hromadû Masaryk Memorial Institute,
Inc. v Torontu, konané 2. kvûtna 2011, byl
pfiedsedou na dal‰í období znovu zvolen
oblíben˘ Frank Jeãmen. Do fieditelské rady
se vrátil Robert Tmej, kter˘ rovnûÏ zastává
funkci pokladníka v torontské sokolské
jednotû, a s ním byli zvoleni Petr Smetana a
Lado Soudek. Pokraãujícími ãleny rady jsou
Libu‰e Peichlová, Jarka Juriã, Eleonora Bohm,
Dasha Hubschmann, Dagmar Vavru‰a, Erika
a Josef Redekovi a Lara Brady.

 ***
63. Kongres âeského a Slovenského

SdruÏení v Kanadû
Ve dnech 13. aÏ 15. kvûtna se konal na St.
Jerome Universitû v ontarijském Waterloo.
Hostitelkou kongresu byla odboãka âSSK
Kitchener, Waterloo - Guelph, v ãele s
pfiedsedkyní Ludmilou Dejmkovou.
Mezi ãestn˘mi hosty byli velvyslanec âeské
republiky v Kanadû, pan Karel Îebrakovsk˘
a generální konzul âeské republiky v
Torontu, pan Richard Krpaã, kter˘ se
zúãastnil jednání bûhem dne, ale po trapné
scénû na konci jednání se na banket nevrátil.
Pfiedsedou na pfií‰tí období byl znovu

zvolen Milo‰ ·uchma (i tentokrát byl jedin˘m
kandidátem) a první místopfiedsedkyní Eva
Sailerová. âinovníci sdruÏení byli voleni
pfiímo, coÏ se zdá b˘t v rozporu se stanovami
sdruÏení, podle kter˘ch ãlenové v˘boru jsou
voleni z pléna a ãlenové v˘boru potom zvolí
ãinovníky. Stanovy nepfiipou‰tí alternativní
zpÛsob voleb.
Bûhem banketu, fiízeném Georgem

Kargerem, byla pfiedána Masarykova cena
Radmile Locherové-Jefiábkové, Davidu
·evãíkovi, Markétû Slepãíkové-Re‰ovské a
Sokolské Ïupû Kanadské.
Nûkolik slov o cenû Sokolské Ïupû

Kanadské. Pfied nûjak˘mi pûti lety ji pro
Sokol ve sdruÏení navrhl Jan Waldauf. Pro
odpor dvou ãlenÛ ústfiedního v˘boru âSSK
svÛj návrh stáhl, ponûvadÏ bylo pod jeho
dÛstojnost i pod dÛstojnost Sokola se o

cenu handrkovat.  Po Waldaufovû (i mém)
soudu,  je ctí pro kteroukoliv organizaci
udûlit vyznamenání Sokolu. Je stejnû
pravdou, Ïe Ïádná jiná krajanská organizace
nedokázala zorganizovat na vlastní náklady
a sv˘m vlastním úsilím tak skvûlé podniky
jako byly sokolské slety v Torontu, PafiíÏi a
ve Vídni, jako byl pravdou popis ãs. legií
legionáfiem Josef Hynkem: Ïe totiÏ Ïádné
armádû na svûtû se nepodafiilo to, co
âechÛm Ïijícím 300 let pod Rakouskem a
SlovákÛm, jimÏ tisíc rokÛ vládli Maìafii,
vytvofiit mimo hranice vlastní zemû armádu,
která pochodovala rusk˘m imperiem, plavila
se Pacifick˘m, Atlantsk˘m a Indick˘m
oceánem, V˘chodoãínsk˘m a
Stfiedozemním mofiem a pfiepravila se pfies
Spojené státy a Kanadu ...  Mûl jsem potû‰ení
- jako starosta Kanadského Sokola - cenu
pro Sokol pfievzít. Pro zajímavost jsem
poÏádal pfiítomné Sokoly, aby povstali. Mûl
jsem dojem, Ïe to byla vût‰ina pfiítomn˘ch
(podobnû jako v legiích). A potom jsem si
dovolil za Sokol podûkovat ver‰i Horova
“Zpûvu rodné zemi”. Myslím, Ïe ti, ktefií
Horovu báseÀ znají budou souhlasit, Ïe je to
jeden ze skvostÛ na‰í poezie, básnické
vidûní dûjin na‰eho národa. A zahfiálo mne
vûdomí, Ïe text citace, oti‰tûné v Masarykovû
cenû, jsem mûl ãest  napsat v roce 1985...

 ***
Stfiíbrná medaile Agnes

Tomasovové
Leto‰ní patnáct˘, 2011 roãník  Independent
Publisher Book Awards v USA udûlil stfiíbrnou
medaili Agnes Tomasovové  za knihu pamûtí
From Generation to Generation, o níÏ Satellite
i CzechFolks loni pfiinesly mimofiádnû kladné
recenze, a Marianu Domanskimu za jeho
“Fleeing from the Hunter”. Obû knihy vy‰ly v
The Azrieli Foundation ... Medaile budou
poctûn˘m pfiedány v New Yorku 23. kvûtna
2011. Paní Agnes Tomasovová se
slavnostního pfiedání medailí osobnû
zúãastní.

Josef âermák
***
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Translations

U.S.A.

EVA
MESTICOVÁ

Certifikovaná
pfiekladatelka

emestic@hotmail.com

416/922-8786

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.

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

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

Dva t˘dny v Ïivotû Baracka Obamy
T˘den ãíslo jedna

Ten první t˘den byl vlastnû tfietím t˘dnem
mûsíce dubna 2011, ale zaãal uÏ pfied
lety, kdy dost novopeãen˘ senátor,
mí‰enec Barack Obama (maminka
bûlo‰ka a tatínek ãernoch) drze oznámil
svoji kandidaturu na prezidentství USA
za demokratickou stranu. JenomÏe stát
se kandidátem (o prezidentství vÛbec
nemluvû) není snadná vûc. Hlavnû proto,
Ïe tûch kandidátÛ je celá fiada, v tomto
pfiípadû vãetnû témûfi jistého vítûze,
senátorky (a zároveÀ choti b˘valého
prezidenta), Hillary Clinton. Pustil se do
nûj kdekdo a v‰ichni vûdûli, Ïe chudák
Obama nemá ‰anci: nenarodil se v USA,
taky je muslim a spojenec Osamy bin
Ladena, navíc socialista (tady mûli trochu
problém, ponûvadÏ sociálnû
nejvyspûlej‰í a k tomu blahobytné
skandinávské zemû jsou neost˘chavû
socialistické), k tomu je moron, taky nûco
jako Hitler a Stalin, nejhor‰í president,
jakého by kdy Spojené státy mûly. Tito
odpÛrci vûdûli, Ïe Obama nemá ‰anci
porazit Hillary Clintonovou, a kdyÏ ji
porazil, Ïe nemÛÏe vyhrát presidentské
volby proti senátoru McCainovi, a kdyÏ
to udûlal, prohlásili jeho volbu za
neplatnou, ponûvadÏ se v USA nenarodil.
A to - alespoÀ pro jednoho amerického
dÛstojníka - vedlo k tragickému ukonãení
jeho kariéry - nûjak (fiekl bych, Ïe mûl
fiadu na‰eptavaãÛ) do‰el k závûru, Ïe
kdyÏ ten lÏi-prezident prezidentem není,
nemusí poslouchat rozkazy sv˘ch
nadfiízen˘ch, ponûvadÏ ty (rozkazy) svoji
platnost ãerpají z moci nejvy‰‰ího velitele
brann˘ch sil USA - ano, uhádli jste -
prezidenta Baracka Obamy. A protoÏe
Barack Obama prezidentem není,
nemÛÏe b˘t ani nejvy‰‰ím velitelem
brann˘ch sil USA a tudíÏ si své rozkazy
mÛÏe nûkam strãit (nejsem si jist, Ïe to
pfied vojensk˘m soudem fiekl pfiesnû
takhle). A neposlechl! A to nemûl dûlat.
Pokud nechtûl zneuctûnû odejít z
armády. A to on nechtûl: on prostû chtûl
tomu samozvanci narozenému nûkde v
Keni - a navíc skoro jistû muslimovi -
ukázat, Ïe je nic, nula, a k tomu barevná
nula. JenomÏe armáda to vidûla jinak,
zbavila ho v‰ech hodností a vyhostila z
armády.
Nejvût‰í zábava (moÏno fiíci cirkus) se

rozpoutala kolem Obamova rodného listu.
Pfiedpovídám (to mne nic nestojí), Ïe aÏ
tento dokument budou za sto let draÏit,
dostanou za nûj (vãetnû inflaãního
pfiírÛstku) alespoÀ 10 miliard dolarÛ. V
podstatû, v Americe je to s rodn˘mi listy
jednoduché: kdyÏ dokument potfiebujete,
jdete na úfiad ve státû, kde tvrdíte, Ïe jste
se narodil, dáte jim pár dolarÛ a oni vám
(pokud jste se tam opravdu narodil) rodn˘
list vystaví. To je jedin˘ dokument
uznávan˘ v USA jako oficiální dÛkaz o
va‰em narození. A ponûvadÏ Obama je
pfiesvûdãen, Ïe se narodil na Havaji,
fiíkala mu to maminka, má tam kamarády,
s kter˘mi chodil do ‰koly, a ‰éfka úfiadu,
která má vydávání rodn˘ch listÛ na
starosti (a ke v‰emu je nebo byla
republikánkou), to nûkolikrát vefiejnû
potvrdila v televizi. A samozfiejmû, kdyÏ
kandidujete na prezidenta USA (a asi i do
kongresu nebo senátu), musíte prokázat,
Ïe jste americk˘m obãanem. A ponûvadÏ
Obamovi bylo dovoleno, aby kandidoval
a byl volen prezidentem USA, ãlovûk by
myslel, Ïe tím pfiíbûh konãí.

Ne tenhle pfiíbûh, kter˘ se v tomto prvním
t˘dnu krásnû rozko‰atûl. Hlavnû
zásluhou muÏe (“M”), kter˘ miluje b˘t
stfiedem pozornosti, kterého uvidíte
v‰ude, kde se nalézá mikrofon. A do
kaÏdého takového mikrofonu ohlásil, Ïe
rodn˘ list, kter˘ Obama pfiedloÏil, je
bezcenn˘ padûlek. Na argument, Ïe tento
dokument byl uznán platn˘m v
prezidentsk˘ch volbách a Ïe je to jedin˘
doklad o narození, kter˘ Havaj uznává,
odpovûdûl, Ïe ObamÛv skuteãn˘ rodn˘
list neexistuje, zmizel. âímÏ obvinil z
podvodu nejen Obamu, ale i havajské
úfiady. Ale dal Obamovi moÏnost, aby
v‰ecko napravil: aby poÏádal o vystavení
tzv. del‰ího rodného listu, a kdyÏ ho
dostane, pan M bude spokojen. V tom
okamÏiku otázka rodného listu byla pro
americká media jedinou dÛleÏitou
otázkou. Ekonomie? Nezamûstnanost?
MoÏnost teroristick˘ch útokÛ? Uragány?
Zátopy?
Dûtské záleÏitosti. USA se zmátofií,

jenom kdyÏ bude vyfie‰ena otázka
Obamova rodného listu. Tak Bíl˘ dÛm
del‰í rodn˘ list opatfiil a zvefiejnil. M se
zaãal b˘t do prsou, ala “Já Tarzan, nikdo
v Americe nedokázal co já, donutit
Obamu, aby zvefiejnil del‰í rodn˘ list “
(krátce pfiedtím tvrdil, Ïe rodn˘ list
neexistuje).

T˘den ãíslo dvû
Zatím jsme se dostali ke konci t˘dne

ãíslo dvû. Nikdy mi z pamûti nevymizí
nedûle 1. kvûtna 2011. Ten den jsem
dopoledne otevfiel televizi. Z obrazovky
na mne civûl elektronick˘ ãlánek v mé
rodné fieãi. V ãlánku autor oznámil
obludn˘ nález: ObamÛv del‰í rodn˘ list
(na jehoÏ zvefiejnûní M byl tak hrd˘) je
padûlek. On (autor) a jeho pfiítel (kter˘ se
v tom taky vyzná) do‰li (pomocí dlouhé
fiádky ãísel) k nezvratnému závûru, Ïe
ObamÛv del‰í rodn˘ list je padûlek. A
chudák M si dal tolik práce, aby Obamu
donutil del‰í rodn˘ list zvefiejnit! Byl na to
tak hrd˘, byl se v prsa a la “Já Tarzan...”
A teì tohle. Jen aby ho to nezabilo... Ale
to byl teprve zaãátek té zvlá‰tní
prvokvûtnové nedûle. V podveãer té
nedûle americká CNN (celkem dost
známá televizní stanice) zaãala hlásit,
Ïe za hodinu nebo tak prezident Obama
(ten co není prezidentem) promluví k
národu ve velmi závaÏné vûci. A
opakovala to kaÏdou chvíli. A on nakonec
promluvil. A byla to bomba: na jeho
pfiíkaz zvlá‰tní jednotka bezpeãnostních
sil USA v Pákistánu likvidovala iniciátora
útoku na slavné komerãní vûÏe v New
Yorku a nedokonãeného útoku na
Pentagon 11.9. pfied deseti lety, Osamu
bin Ladena.. Ale to pfiece není moÏné:
Obama? Ten zbabûl˘ lÏi-prezident a
nadrÏovatel islámu, o nûmÏ moudfií
pfiedpovûdûli, Ïe se rozsype pfii první
mezinárodní krizi? Ten, Ïe dal pfiíkaz,
aby zvlá‰tní bezpeãnostní jednotka USA
nezákonnû (z pákistánského hlediska, a
nejen pákistánského) vnikla v noci na
území druhého státu a na jeho území (za
rohem od vojenské akademie)
zlikvidovala jednoho z nejvût‰ích teroristÛ
v‰ech dob? A jeho tûlo odstranili a pohfibili
v mofii? Podle názoru mnoh˘ch - na
republikánském i demokratickém
politickém kfiídle, Obama svoji první
mezinárodní krizi fie‰il brilantnû (nebylo
by asi docela fair, kdyby pár bodÛ nebylo
pfiifiãeno i ‰tûstí: konec koncÛ, bydli‰tû

bin Ladena mohlo b˘t odhaleno za
prezidentování Obamova pfiedchÛdce,
prezidenta George W. Bushe a v‰echnu
slávu by sklidil on; také je skoro
neuvûfiitelné, Ïe celá akce probûhla bez
jediného zádrhelu, jistû do velké míry
díky kvalitû jednotky, která akci
provádûla, ale bez úsmûvného pfiitakání
osudu informace mohly b˘t nepfiesné,
bin Laden mohl zavûtfiit a najít si nov˘
úkryt, pákistánská tajná sluÏba nebo
policie mohla neãekanû zasáhnout...).
Mne zaujal názor snad nejlep‰ího
amerického televizního komentátora,
Fareeda Zakarii, Ïe Obama (kter˘ se
nezdá b˘t pfiíli‰ citovû ladûn˘), se choval
jako ocelov˘ muÏ.
Konec bin LadenÛv bude nepochybnû

mít dalekosáhlé následky, nejen v
Pákistánu a Afghanistánu, ale i v USA..
Momentálnû zvy‰uje Obamovu
zvolitelnost na druh˘ prezidentsk˘ termín
(já vím, Ïe to je vylouãeno, máme uji‰tûní
“obamovsk˘ch specialistÛ”, Ïe to
nepfiichází v úvahu), ale v‰ichni víme,
jak hrbolaté jsou cesty za slávou a mocí,
a jak vrtkav˘ je osud nás v‰ech. Nebylo
by fair, kdybych neuvedl svoji vlastní
perspektivu. Od první Obamovy fieãi,
kterou jsem bûhem volební kampanû
sly‰el, jsem cítil, Ïe jde o mimofiádnû
schopného muÏe, o ãlovûka vize, o vÛdce
nového raÏení, o nejvût‰í politickou nadûji
svûta. Nezdál se mi posedl˘ po moci pro
moc samu, ale ponûvadÏ se cítil povolán
urychlit bûh dûjin. Po mém soudu v onom
historickém okamÏiku se o prezidentství
USA mohl ucházet buì ãlovûk s
posláním, nebo blázen: zemû visela na
pokraji finanãního krachu (s dobrou ‰ancí,
Ïe ten krach zasáhne cel˘ svût), vedla
dvû nepfiíli‰ úspû‰né války, zemû s
vysokou a rostoucí nezamûstnaností, s
rostoucí pfiíjmovou propastí mezi horními
dvûma procenty a dolními ãtyfiiceti, s
rozpadající se infrastrukturou). Obama i
jeho republikánsk˘ soupefi, sen. John
McCain se mi jevili jako muÏi s posláním.
Dával jsem pfiednost Obamovi, ponûvadÏ
pro mne pfiedstavoval dovr‰ení historické
trilogie druhé nejvût‰í etnické skupiny v
USA, která zaãala dovozem ãernochÛ z
Afriky, novodob˘ch otrokÛ v zemi
svobody. Trilogie, která zaãala
Lincolnem, pokraãovala smrtí
ãerno‰ského vÛdce Martina Luthera
Kinga a vyvrcholila kandidaturou a
zvolením Baracka Obamy prezidentem.
Zatím nemám dÛvod svÛj pohled na
Obamu mûnit. Naopak. Kdybych mûl
vybrat tfii politické vÛdce, ktefií mimofiádnû
ovlivnili duchovní proudûní své doby i
budoucnosti, vybral bych asi Abrahama
Lincolna, Tomá‰e Masaryka a Baracka
Obamu. V‰ichni tfii ochutnali bídu Ïivota
(Lincoln a Masaryk i v tom, Ïe Ïeny obou
trpûly niãiv˘mi depresemi), barva
Obamovy pleti mu navÏdy pfiipomene
Kalvarii jeho pfiedkÛ. V‰echny tfii nûjak
vidím jako Bfiezinovy stavitele chrámÛ, v
nichÏ v‰ichni lidé mají právo Ïít ve
svobodû, slouÏit sv˘m bohÛm, volit si
své zástupce v síních moci, pfiát svobodu
jeden druhému a - chceme-li snít - milovali
se navzájem. V‰ichni tfii se mi zdají vnímat
svût pod zorn˘m úhlem vûãnosti, v‰ichni
jsou si vûdomi kfiehkosti na‰ich (vãetnû
jejich) osudÛ, v‰ichni tfii zvedli v˘‰e
nebe...

 Josef âermák
***
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  VáÏení pfiátelé divadla,
je mi líto, Ïe po velkém úspûchu “Ostfie sledovan˘ch vlakÛ” jsem tento rok
nemohl pfiijet do Toronta opût reÏírovat. Tak jako v‰ichni pomalu stárneme,
kdy mnozí herci Nového divadla jiÏ nejsou mezi námi, je stále tûÏ‰í realizovat
pfiedstavení, které by Vás pobavilo a dalo Vám moÏnost aspoÀ tfiikrát v roce
se sejít se sv˘mi pfiáteli.
 Nové Divadlo v Torontû bude pokraãovat: Rád bych Vám k doplnûní sezóny
nabídl kvalitní pfiedstavení PraÏsk˘ch divadel, ve kter˘ch vystoupí známí
herci. Hra Nebyla to pátá, byla to devátá v reÏii Jifiího Menzela s Rudolfem
Hru‰ínsk˘m, Janou ·vandovou a Josefem Cardou. Vûfiím, Ïe se Vám tato hra
bude  líbit, Ïe se zasmûjete. Hrát se bude v Mysteriously Yours (Limelight)
divadle.
 Tak aÈ Ïije divadlo, v‰ichni, kdo jej tvofií a hlavnû v‰ichni, kdo se na nû
pfiijdou  podívat.

Vá‰ Adolf Toman
***

celníka, kter˘ by nás pro zmûnu proclil,
abychom mûli dÛkaz, Ïe jsme to v‰echno
dovezli.
Od té doby dáváme pfiesn˘ soupis obrazÛ

kanadské celní správû pfii odjezdu, která
nám dá patfiiãné razítko a bumáÏku pak
ochraÀujeme jako oko v hlavû.
Stejn˘m zpÛsobem jsme si poãínali i v

roce 2005, kdy se konala skupinová v˘stava
Art Canada 5 v Praze i letos pro v˘stavu
Podobenství tûla v Hradci Králové.
Velké formáty se pak nabalily na men‰í

válec, kter˘ slouÏí jako forma pro betonové
sloupy. KdyÏ je v‰e náleÏitû pevnû

inteligenci, moudrost a dobrotu - jin˘mi slovy,
ony nenahraditelné atributy lidskosti. Aãkoliv
jsme se osobnû poznali aÏ o mnoho pozdûji,
uvûdomil jsem si uÏ tehdy, Ïe portrét
namalovala umûlkynû. Vûz, Ïe toho slova
pouÏívám uváÏenû a zfiídka, protoÏe je
zdevalvováno neustál˘m zneuÏíváním do
té míry, Ïe ztrácí svÛj skuteãn˘ v˘znam.
Poté co jsem vidûl obrazy, které bude‰

vystavovat v Hradci Králové, ale hlavnû po
na‰em vãerej‰ím rozhovoru, jsem zaãal
znovu pfiem˘‰let o tvé práci. Napfied jsem
myslel, Ïe o ní uvaÏuji jinak neÏ pfiedtím, ale
pak jsem si uvûdomil spojitost mezi tv˘mi
rann˘mi obrazy a vûcmi, na kter˘ch pracuje‰
nyní. Tím mám na mysli tvÛj odpor vÛãi
zÛstávání na pouhém povrchu subjektu -
tedy nûãem, co by se dalo oãekávat od
nûkoho, kdo je vnímán a oznaãován jako
portrétista, coÏ by bylo, pokud jde o tebe,
velice mylné ve své nedostateãnosti - a
touha dosáhnout daleko do hloubky
organismu, jak metaforicky, tak i hmatatelnû.
Klade‰ zároveÀ otázky, z mého hlediska
velice zajímavé, poãínaje tûmi
nejelementárnûj‰ími, napfiíklad ‘jak ãlovûk
funguje?’, aÏ po tu nejsloÏitûj‰í a
nezodpovûditelnou, ‘kam jdeme?’.
Potfiebujeme na oné pouti prÛvodce? A
pokud ano, kdo by jimi mûli b˘t? Tady se
opût nask˘tají otázky kontinuity a inspirace,

narolováno, vsune se v‰e do vût‰ího válce
a zajistí proti tomu, aby se men‰í válec ve
vût‰ím neotáãel, ãi jinak nepohyboval. A na
velk˘ válec se napí‰e ze v‰ech stran
FRAGILE. S takov˘m zavazadlem se musí
dorazit vãas na leti‰tû, kde to náleÏitû
zrentgenují a pak se jiÏ jen strachujete, aby
to nedorazilo místo do Prahy do Hong-
Kongu.
I konexe jsou dÛleÏité a my jsme jich

náleÏitû vyuÏili. Barbara s Láìou odvezli
Mariinu ãást v˘stavy na leti‰tû. Z leti‰tû v
Praze do Hradce to na dvakrát zvládl
synovec Daniel. Eva Mesticová pfiipravila
perfektní tiskovou zprávu a Michael
Schönberg místo povídání v ptidepe dal
pûkn˘ prÛvodní glejt ve formû dopisu, za
kter˘ by se nemusel stydût ani Mistr Jan.
Milá Marie:
Vztah mezi tv˘m umûním a mnou, a tím

také mezi mnou a tebou, zaãal pfied mnoha
lety. T˘ká se portrétu Josefa ·kvoreckého,
na jehoÏ klínû sedí jeho koãka JÛlinka.
Obraz visí na prominentním místû v jeho
ob˘vacím pokoji, takÏe je to vÏdycky první
vûc, kterou vidím, hned jak se usadím na
svém obvyklém místû na gauãi. Je to mÛj
nejmilej‰í obraz mého uãitele, mentora a
pfiítele, kter˘ byl a zÛstává jednou z klíãov˘ch
postav za posledních ãtyfiicet let mého
Ïivota. Mám ten obraz stra‰nû rád, protoÏe
zachycuje ty nejdÛleÏitûj‰í povahové rysy,
které pro mne Josefa definují: jeho

kdyÏ uvádí‰ a konfrontuje‰ ve své práci,
bok po boku, my‰lenky biblick˘ch apo‰tolÛ
sv. Luká‰e a sv. Matou‰e, slepé Ïebráky
Pietera Bruegela ve spoleãnosti souãasn˘ch
politick˘ch veliãin a náhodného v˘bûru tv˘ch
pfiátel. Kam jdeme?  Kdo jsou ti lidé, ktefií
nás vedou? Li‰íme se nûjak od

Bruegelov˘ch slepcÛ? Nauãili jsme se vÛbec
nûco?
 jin˘ch pracích je tvá fascinace s lidskou

anatomií podnícena unikátními voskov˘mi
figurinami anatomicky pfiesn˘ch lidsk˘ch
tûl ze sbírky v muzeu La Specola na
Florentské univerzitû, kterou aÏ donedávna
pouÏívali medici pfii studiu anatomie. Dopad
tvého vlastního prodlouÏeného prÛzkumu
tûchto exponátÛ se odráÏí v této sérii tv˘ch
obrazÛ.
Mohl bych pokraãovat ad infinitum, ale

bude myslím rozumnûj‰í, kdyÏ ostatní
ponechám k odhalení náv‰tûvníkÛm tvé
v˘stavy. Skonãím tedy tím, Ïe tvoje obrazy
nejenom prezentují realitu a fantazii, jak ty
ji vnímá‰ a pfietváfií‰, ale zároveÀ mají stejnû
dÛleÏitou, ne-li je‰tû dÛleÏitûj‰í schopnost
evokativní.
A pokud jde o nás - vím, Ïe bude mnoho

dal‰ích obrazÛ a také mnoho dal‰ích
rozhovorÛ.

  Michal
Nápad uspofiádat v˘stavu v nejstar‰ím

sále knihovny královéhradecké lékafiské
fakulty patfií kurátorovi panu dr. Josefu
Bavorovi a mé sestfie Olze âiÏinské. Vznikl

krátce po tom, co vy‰la v Anglii v
nakladatelství Piquant kníÏka body broken
- body redeemed.
PfiestoÏe Maria v‰e peãlivû promyslela,

do‰lo na poslední chvíli k mal˘m zmûnám.
Na ‰tûstí se do stûn daly tlouci hfiebíky.
Krátkou reportáÏ o v˘stavû pfiinesl i âesk˘
rozhlas Hradec Králové.
Pfii slavnostním zahájení nechybûla, jak je

zde zvykem, hudba, kterou obstaral hrou
na klasickou kytaru Petr Fiala. Za fakultu
v˘stavu zahájil dûkan prof. MUDr., RNDr..
âervinka a za kanadské velvyslanectví,
které mûlo patronát nad v˘stavou,
promluvila obchodní radová Suzanne
Drisdelle-Guven. Úvod mûla nejprve ãesky,
pak následovalo pfiedstavení umûlkynû v
angliãtinû (obrázky ze zahájení mÛÏete vidût
na www.paintinggallery.ca).
Nejvût‰í náv‰tûva v‰ak byla v nedûli 15.

kvûtna 2011. Pfii akci Hradec neznám˘, kdy
byly otevfiené bûhem nedûle historické
budovy mûsta, v˘stavu nav‰tívilo podle
záznamu do 16 hodin bûhem toho jednoho
dne 370 náv‰tûvníkÛ a nûktefií nechali i
hezk˘ záznam v knize náv‰tûvníkÛ.

Ale‰ Bfiezina - Praha, Hradec Králové
***

Epištoly…

Poikračování ze str. 1

Po zahájení

Ministr Jan Kubice s děkanem prof.

Miroslavem Červinkou při zahájení

výstavy

Z hradecké výstavy Podobenství těla

Foto: lfuk v HK
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Z Nového Zélandu pfies JiÏní Ameriku aÏ do Afriky
Cestování patfií urãitû k tûm nejlep‰ím lidsk˘m poÏitkÛm,
které si umíme jen pfiedstavit. Snad kaÏd˘ z nás jednou v
Ïivotû zatouÏil nav‰tívit nûjakou vzdálenou zemi. Pro nás,
zdravé lidi, je to úplnû jednoduché. MÛÏeme si koupit
letenku, jízdenku na vlak, nasednout do auta nebo si jen tak
vzít batÛÏek a vyrazit. âlovûk, kter˘ je upoután na invalidní
vozík, musí pfii tom fie‰it spousty pfiekáÏek. Ale nic není
nemoÏné a kdyÏ má za sebou rodinu, která ho miluje a snaÏí
se mu splnit jeho sny, je i Ïivot pak o nûco lehãí, bohat‰í a
veselej‰í.
A tak se rodina Márov˘ch, se svojí nezdolnou vÛlí a
odhodláním, stala pfiíkladem pro spousty rodin, které svÛj
aktivní Ïivot díky váÏn˘m nemocem jiÏ vzdaly.
Jifií Mára vystudoval vysokou ‰kolu ekonomickou a 15 let
pracoval v Komerãní bance. Svoji práci mûl rád, ale rodinná

vypravila jiÏ celá rodina. DÛleÏitou roli ve v˘bûru hrál i
rodinn˘ japonsk˘ pfiítel Kai, kter˘ pomáhal s ubytováním,
jako prÛvodce a tlumoãník. Díky jeho znalostem bylo moÏné
dokonale poznat japonskou kuchyni, obléknout si  kimono,
nav‰tívit rjókany s termálními prameny a poznat krásu i
zvlá‰tnost místní pfiírody i velkomûst. V˘let byl neskuteãnû
pestr˘. ZáÏitkem bylo proÏít spoustu dní pfiímo v místní
rodinû a poznat tak jejich zpÛsob Ïivota, cestovat na vlastní
pûst, coÏ je obzvlá‰È v Japonsku dobrodruÏství samo o
sobû. TûÏko oznaãit nejkrásnûj‰í záÏitek, ale rozhodnû
nezapomenutelná byla náv‰tûva osmi pekel v Beppu, pohled
na majestátnou FudÏi, poznávání obrovsk˘ch mûst,  zápasy
sumo, koupající se opice a samozfiejmû v‰echny japonské
chrámy a zahrady. V Japonsku byl úÏasn˘ kaÏd˘ den. Z
nádherné cesty po Hon‰ú, Kjú‰ú a ·ikoku vznikla cestopisná
kniha Japonskem s otevfienou pusou i filmov˘ dokument
Japonsko - v zemi pramenÛ a zahrad.
Márovi nezapomnûli ani na Evropu, která také skr˘vá celou
fiadu exotick˘ch míst. Dal‰í cesta se uskuteãnila v roce
2010, pfiesnûji severská cesta pfies Dánsko a Faerské
ostrovy na tajupln˘ Island a na skok do Grónska.
Dokumentaristick˘m v˘sledkem expedice se stal nov˘ film
Kde se zlobí sopky a telí ledovce a v pofiadí pátá kniha Ve
stopách VikingÛ.
Zatím poslední cestou Márov˘ch byla v˘prava na ãern˘
kontinent, do Afriky, odkud se zcela nedávno vrátili a jiÏ
dnes co nejrychleji chystají pro své pfiíznivce, ãtenáfie i
posluchaãe, zpracovat ve‰ker˘ materiál z cesty. ZáÏitkÛ
bylo opût nepoãítanû, nad‰ení nebralo konce. Na své cestû
ujeli 8500 km, vidûli mnoho zvífiat, píseãné duny, vodopády,
nav‰tívili místní vesnici. Nejvût‰í záÏitky? TûÏko vybírat, ale
tfieba kdyÏ Jirku obstoupili chudé Ïeny z kmene HimbÛ (to
jsou ty nahaté dámy, které se cel˘ Ïivot nemyjí a jsou
napatlané hlínou od hlavy aÏ k patû) a kaÏdá mu dala
malink˘ dárek jako úctu k jeho stateãnému cestování. To
bylo velmi dojemné a vhánûlo slzy do oãí.
Nezapomenuteln˘m záÏitkem bylo setkání se skupinou asi
70 slonÛ na sloní stezce, ktefií se vraceli od fieky a procházeli
tûsnû kolem auta. Sto tisíc lachtanÛ v zátoce v Namibii byl
záÏitek spí‰e smradlav˘, ale parádní. Let nad píseãn˘mi
dunami nebo Viktoriin˘mi vodopády v‰echny uchvátil. Pro
Jirku to byla nejlep‰í cesta a byl opût absolutnû ‰Èastn˘. A
to byl ten nejvût‰í dar pro celou rodinu Márov˘ch…..
Paradoxnû hendikep Jirky Máry mlad‰ího stmelilo celou
rodinu dohromady, stal se z nich opravdov˘ t˘m, kter˘ jde za
snem svého syna jako jeden muÏ. V souãasné dobû
uskuteãÀují po celé republice pouãné i veselé cestovatelské
pfiedná‰ky, pí‰í knihy, toãí filmy a pomáhají tak  dal‰ím lidem
s podobn˘m osudem.

Jirka Mára se tak stal  prvním ãesk˘m vozíãkáfiem, kter˘
nav‰tívil v‰echny obydlené svûtadíly. Dokázat nûco takového
s nemocí zvanou progresivní svalová dystrofie té nejhor‰í
formy, kdy prakticky nepohnete jedinou ãástí svého tûla....je
urãitû skvûl˘m pfiíkladem i povzbuzením pro mnoho
zdravotnû postiÏen˘ch.....

situace a nemoc syna Jirky ho donutila ukonãit pracovní
pomûr a získat tak více ãasu na svoji rodinu. Svoji první
cestu podnikl v roce 2004 na Nov˘ Zéland, kde strávil tfii
mûsíce studiem angliãtiny. Îil pfiímo v novozélandské rodinû
a mûl tak moÏnost poznat domorod˘ Ïivotní styl. O rok
pozdûji, v roce 2005, vydal o této cestû svoji první knihu s
názvem Nov˘ Zéland - zemû protinoÏcÛ. Není to klasick˘
cestopis, ale je to kniha plná cestovatelsk˘ch záÏitkÛ,
exotick˘ch receptÛ a pohledu na v‰ední i nev‰ední Ïivot
novozélandsk˘ch rodin. V knize najdeme spoustu barevn˘ch
fotografií. Jedná se  o unikátní snímky rostlin a zvífiat Ïijících
pouze v této zemi. Psaní knihy v nûm opût vyvolalo spousty
vzpomínek, rozvífiilo touhu se do této zemû opût vydat. Je
to jako kdyÏ nahlédnete pod tajemnou pokliãku a snaÏíte se
uvidût aÏ na dno, nûkam dál. Dál poznávat zemi, která je na
druhé stranû na‰í polokoule, zemi plnou du‰evní pohody,
krásné pfiírody a zvlá‰tních tradic.
Kniha byla velmi úspû‰ná, jejím prodejem se podafiilo získat
pro syna Jirku finanãní prostfiedky na drah˘ rehabilitaãní
pfiístroj, kter˘ mu slouÏí ke kaÏdodennímu cviãení. A snad i
díky tomu se mohli spolu na pfielomu roku 2006 a 2007 na
Nov˘ Zéland vrátit. Spoleãnû procestovali oba nejvût‰í
ostrovy a proÏili v zemi Pána prstenÛ nádhern˘ch ‰est
t˘dnÛ. Cílem této cesty bylo dokázat, Ïe zemi na konci svûta
se dá projet i s invalidním vozíkem. Jirka se tak stal prvním
ãesk˘m vozíãkáfiem, kter˘ procestoval nejvzdálenûj‰í zemi
na svûtû - Nov˘ Zéland.
Celkem spolu naletûli pfies 40 tisíc kilometrÛ letadlem na
Nov˘ Zéland a zpût a 10 tisíc kilometrÛ autem, lodí, vlakem,
autobusem, motorov˘m ãlunem ãi pû‰ky a na vozíku po
obou ostrovech Nového Zélandu. Jak se dá shrnout do tfií
vût taková cesta? Na to odpovídá Jifií Mára takto:
„Vidûli jsme mnoho nádhern˘ch pfiírodních scenérií i
cizokrajn˘ch mûst, ale co hlavnû....svého syna jsem nikdy v
Ïivotû nevidûl ‰Èastnûj‰ího. V jeho Ïivotním osudu je to pro
nás pro v‰echny, ktefií mu to pfiejí, obrovské vítûzství a
krásn˘ pocit. Pevnû vûfiím, Ïe právû Vy tento pocit sdílíte
spoleãnû s námi“.
S úmyslem dodat motivaci lidem se zdravotním hendikepem
a optimistick˘m zpÛsobem je podpofiit v jejich boji za naplnûní
vlastního snu vy‰el druh˘ díl knihy s názvem Nov˘ Zéland
návrat k protinoÏcÛm a novû také DVD Nov˘ Zéland -
Severní ostrov a Nov˘ Zéland - JiÏní ostrov.
O rok pozdûji, v roce 2008, následovala dal‰í expedice,
tentokrát do JiÏní Ameriky, kam s sebou vzali také maminku
Alenu Márovou. A tak co se v‰ichni ve ‰kole v Ekvádoru
prokousávali do té doby neznámou ‰panûl‰tinou a souãasnû
poznávali tuto nádhernou zemi, dcera Monika zÛstala doma
a zaji‰Èovala spojení s rodinou. Nezapomenuteln˘m záÏitkem
pro nû byl urãitû pobyt v amazonské dÏungli, seznámení s
pralesními indiány a také pozorování ojedinûl˘ch zvífiat
tajupln˘ch Galapág. Z této cesty vznikla kniha Na vozíku na
rovníku a nov˘ dokumentární film  Hola Ekvádor a Galapágy.
Dal‰í cesta vedla do Asie, do Japonska (2009), kam se

V‰ichni sníme. KaÏd˘ ãlovûk má nûjak˘ ten svÛj sen.
Málokdo jej v‰ak dokáÏe naplnit. Sny se neplní jen tak,
samy. Popravdû, je to velká dfiina, sebezapfiení, odhodlání,
silné vÛle a trpûlivosti. Ale kdyÏ ãlovûk plní sny nûkomu, na
kom mu záleÏí a koho miluje, v‰echna ta dfiina jde stranou,
je zapomenuta. Popfiejme tedy Márov˘m, aby mûli dost sil
plnit sny svého syna a aby mohli sv˘mi záÏitky potû‰it i nás,
ktefií nemáme tu odvahu se sami na cesty vydat.
Pfiehled cest:
2004 - Jifií Mára st. - Nov˘ Zéland
2006/2007 - Jifií Mára st. a Jifií Mára ml. - Nov˘ Zéland
2008 - Jifií Mára st, Jifií Mára ml., Alena Márová - JiÏní
Amerika - Ekvádor, Galapágy
2009 - Mára st. a Jifií Mára ml., Alena Márová, Monika
Márová - Asie - Japonsko
2010 - Mára st. a Jifií Mára ml., Alena Márová, Monika
Márová - Severní Amerika - Grónsko, Evropa - Island,
Faerské ostrovy,
2011 - Mára st. a Jifií Mára ml., Alena Márová, Monika
Márová - Afrika -  Jihoafrická republika, Namibie, Botswana,
Zimbabwe

Knihy: Nov˘ Zéland zemû protinoÏcÛ, Nov˘ Zéland návrat
k protinoÏcÛm, Na vozíku na rovníku, Japonskem s otevfienou
pusou, Ve stopách VikingÛ.
Filmy: Nov˘ Zéland zemû protinoÏcÛ - Severní ostrov, Nov˘
Zéland zemû protinoÏcÛ - JiÏní ostrov, Hola Ekvádor! A
Galapágy, Japonsko - V zemi pramenÛ a zahrad, Kde se
zlobí sopky a telí ledovce
V˘znamná ocenûní:
2008 - Na Videofestivalu “S vámi nás baví svût”  za
dokumentární snímek Nov˘ Zéland zemû protinoÏcÛ získali
cenu Zlatého Alberta.
2008 - První kniha Nov˘ Zéland zemû protinoÏcÛ byla
vybrána pro naãtení do Zvukové knihovny pro nevidomé
K.E. Macana v Praze. V souãasné dobû jsou naãteny jiÏ tfii
knihy a dal‰í se naãítají.
2008 - Druh˘ díl knihy Nov˘ Zéland návrat k protinoÏcÛm
získal hlavní cenu za literaturu -Modr˘ slon. Tato soutûÏ s
názvem “Tvofiíme du‰í” oceÀuje tvorbu ze Ïivota zdravotnû
postiÏen˘ch.
2010 - Na Videofestivalu S vámi nás baví svût  za
dokumentární snímek Hola Ekvádor! A Galapágy získali
cenu Zlatého Alberta.
2010 - Dne 2. prosince Jifií Mára v Lichten‰tejnském paláci
v Praze pfievzal z rukou pfiedsedy vlády âeské republiky
ãestné uznání za publicistické dílo. Akce se konala pfii
pfiíleÏitosti Mezinárodního dne zdravotnû postiÏen˘ch.
A ãeho si nejvíce váÏí sami Márovi?
Nezaãali jsme cestovat kvÛli diplomÛm, ale kvÛli synovi.
Jirka na‰e cesty sám pfiipravuje a aktivnû pomáhá pfii tvorbû
knih, filmov˘ch dokumentÛ i pfiípravû besed. Cestování se
stalo na‰ím smyslem Ïivota, jako rodina drÏíme pfii sobû a
nemáme ãas myslet na tu hroznou nemoc. VáÏíme si
kaÏdého ocenûní od lidí, ktefií nám napí‰í nebo zavolají a
drÏí nám pûsti. Jsme moc rádi, kdyÏ se knihy a filmy na DVD
na‰im pfiíznivcÛm líbí, dûlá nám dobfie spokojenost
náv‰tûvníkÛ na‰ich besed. Jen díky tomu mÛÏeme cestovat.
Finance na na‰e cesty získáváme v˘hradnû prodejem knih,
DVD a pofiádáním besed, obãas se najde men‰í sponzor
nebo dárce.
Zdroj: Webové stránky Jifiího Máry www.jirkamara.cz
Konzultace: Jifií Mára, foto: Márovi
Zpracovala: Dagmar Honsnejmanová, knihovnice a
kronikáfika obce Mokré, âeská republika
www.obecmokre.cz/knihovna

V Mokrém 16.5.2011
***

Nový Zéland

Afrika

Island

Japonsko
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Transcom Transport
s radostí oznamuje,
Ïe se spojil s t˘mem

aby vám slouÏil lépe!

Nyní na‰e sluÏby smûfiují
nejen do v˘chodní Evropy,

ale do celého svût!

Stejní lidé Dana, Jamie, Eva,
Michal a Viktor

spolu s dal‰ími kolegy
vyhoví va‰im poÏadavkÛm

a ãekají pouze na va‰e zavolání.
A ov‰em Jerry zÛstane konzultantem!

Volejte (905) 362-1111
a chtûjte nûkoho z nás!

Kanaìané 2. kvûtna 2011 rozdali karty sv˘m parlamentním reprezentantÛm a teì
rok ãi dva ponechají konzervativní vládu a parlament pfiedvést, co umí a neumí.
Tento tradiãnû shovívav˘ pfiístup k volbám a v˘sledkÛm je nejkrásnûj‰í rys

kanadské politiky - pfiem˘‰lejme bûhem kampanû a respektujme v˘sledek jako
kolektivní mínûní národa. V âechách, jak to pozoruji, je to pfiesnû naopak: âe‰i
kampaÀ nesledují, volit se neobtûÏují a po volbách si otvírají hubu a zapomínají
první pravidlo demokracie - kdyÏ nevolí‰, drÏ hubu. V âechách je zvolen˘ politik
terãem ostfielování hned dal‰í den po volbách a zvolenec trpí nelibost obãanÛ a
médií bez úlevy: zvolenec nemá ãas dûlat politiku vládnutí a furt musí manévrovat
a politikafiit, aby se u vládnutí udrÏel.
Proã je v âechách politik soustavnû bit˘? A proã nejsou bití voliãi z okrsku, ktefií

volbu provedli a politika pozvedli do kfiesla? Demokracie a volby jsou snadná
aritmetika: ãeská populace je 10 miliónÛ. Odeãte se pûtina (mládeÏ pfied vûkem
volební dospûlosti) a 8 miliónÛ jsou voliãi rozdûlení na 200 okrskÛ; tedy cosi kolem
40,000 voliãÛ rozhoduje, kdo z kandidátÛ má nárok b˘t poslancem.
JestliÏe zvolenec, ãi poslanec, je vÛl korunovan˘, proã se média a stûÏovatelé

nestrefují do okrsku, kter˘ vola zvolil a tím korunoval? KdyÏ se Zdenûk zlobil na
Paroubka, kterému fiíká Pablbek, tak vÏdy spílal volebnímu okrsku Ústí nad Labem,
a tûm blbcÛm Ïijícím tam, ktefií zvolili a tím korunovali Pablbka.
A to mi pfiipadá správné. (V kanadsk˘ch volbách Liberálové pohasli jako strana;

a ejhle, vÛdce liberální strany nebyl zvolen ve svém okrsku - coÏ je symbolicky
ukazatel moudrosti kanadsk˘ch voliãÛ.) Je zhola dûtinské, kdyÏ dne‰ní rozhodnutí
je zítra zmûnûno ãi zapomenuto. A je nanejv˘‰ ‰kodné, pro stát i lid, mûnit smûr
vládnutí a kormidelníka kaÏd˘ rok.
Leã v âechách to patfií k tradici prodlouÏené z totality, kdy vládci nebyli voleni, ale

jmenováni, a tím se cel˘ národ odpolitizoval a vÛãi politice a vûcem vefiejn˘m zkazil.
Kdokoliv si myslí, Ïe kormidelník mÛÏe otoãit loì na pûtníku, ten nevidûl a neprocítil
katastrofu Titaniku, kter˘ se od kolize s ledovcem nedal odklonit, kdy rychlost lodi
plus smûr a tím setrvaãnost nedávaly Ïádnou toleranci k úhybnému manévru.
Máme se ZdeÀkem k této nevraÏivé situaci v ãeské politice své kuchyÀské
vysvûtlení: ãesk˘ národ musel tak dlouho drÏet hubu pod totalitou komunistickou a
pfiedtím nacistickou (mluvím o Ïiv˘ch pamûtnících), Ïe v dne‰ní svobodné atmosféfie
si lidé otvírají hubu na své zvolené politiky z prostého potû‰ení, Ïe teì mohou
pyskovat bez hrozivého nebezpeãí, Ïe pfiijdou o existenci jako tomu za totality
b˘valo. To pfiece pamûtníci nezapomnûli. A tak âe‰i pyskují a pyskují bez milosti
a ve velkém stylu, a zvolení politici manévrují a manévrují v ubohém stylu, a na
samotné vládnutí nezb˘vá energie ni ãas.
Kanadsk˘ nov˘ parlament teì bude vládnout a zvolenci vûdí, Ïe národ to ví a

nebude kazit. A úkoly pfied novou kanadskou vládou jsou obrovské: Zkrotit ten
rostoucí národní dluh a rozpoãtov˘ deficit, aby zemû ne‰la bankrot, pfiesunout
energetiku z utopick˘ch alternativních experimentÛ na prÛmyslovou v˘robu, kde
uÏivatel mÛÏe zaplatit úãet za energii a nebát se, Ïe se vrátíme do stfiedovûku svítit
louãí, a posílit armádu v˘zbrojí i poãtem vojákÛ, protoÏe v tom novém svûtû pofiád
platí vûta z ãasu fiímského impéria: Chce‰-li mír, pfiipravuj se na válku, a kdo to neví,
jednou se probudí okupován silnûj‰í armádou neÏ je ta na‰e. Stojí za pov‰imnutí,
Ïe vláda ve svobodném âesku a vláda v odjakÏiva svobodné Kanadû mají úplnû
stejnû primární úkoly; vlastnû v‰ecky demokratické vlády na svûtû mají stejnû úkoly
- jak nejlíp financovat pokrok, rozumûjme energii na pokrok, a udrÏet si nezávislost
a svobodu.
A proboha mi nefiíkejte, Ïe poslanci jsou blbí, kdyÏ za kaÏd˘m stojí desítky tisíc

voliãÛ. Anebo jsou ti voliãi blbí a volí blbû? Ale to je téma na jinou rozvahu - o lidech
jací jsou v blahobytu.

RosÈa Firla-Sudbury
***

Mil˘ RosÈo,
Opût nemÛÏu jinak neÏ v fiadû bodÛ s Tebou nesouhlasit. Hned první pfiedpoklad, Ïe

Kanaìané chodí k volbám, zatímco âe‰i k nim nechodí: pfii posledních volbách v âechách
byla úãast 62,6 % zatímco v Kanadû 61,4 %, ãili v âechách o nûco vy‰‰í neÏ v Kanadû. Byl
jsem vloni v âechách bûhem voleb a nefiekl bych, Ïe politiku pfied volbami nesledovali.
Naopak docela zamíchali kartami. RovnûÏ politická orientace vlády se pfiíli‰ mûnila. Pfiijmu-
li tvé rozdûlení na levici a pravici pouze dvakrát. Za posledních devatenáct let to není nûjak
dramatické ãíslo. Od roku 1992 do roku 1998 to byla pravice, od roku 1998 do roku 2006
levice a teì je u moci opût pravice. Mezitím byla párkrát úfiednická vláda.

Souhlasím s tebou, Ïe v Kanadû bylo od opozice naprosto neprozíravé vyslovit nedÛvûru
vládû v okamÏiku, kdy jí nebyla naklonûná vefiejnost. Opozice pfii‰la i o to málo, co mûla.
To premiér Harper vykalkuloval pfiesnû a v pfiedvolebním klání mu staãil minimální v˘kon,
kter˘ bych komentoval slovy básníka Egona Bondyho k 25. únoru 1978: JiÏ tfiicet let mne
serou sv˘m Ïvanûním o ekonomice. Na kus Ïvance lze totiÏ nachytat kaÏdého.

Vyrovnan˘ státní rozpoãet je evergreenem v‰ech pravicov˘ch vlád, ale zatím pfievést
ãervená ãísla do ãern˘ch se podafiilo pouze Chrétienovi, kdyÏ byl ministrem financí Paul
Martin. Pochybuji o tom, Ïe se to podafií i této konzervativní vládû.

Chyba Ignatieffa byla v tom, Ïe nebyl ani ryba ani rak. Z leva mu urval voliãe Layton,
zprava Harper. Lidé si ho také pamatovali jako velkého stoupence nepopulární války v Iráku
a prezidenta Bushe.

¤eknu-li to velmi zjednodu‰enû, hlavní rozdíl je ve volebním systému. V Kanadû se
dostane z kaÏdého okrsku pouze vítûz, zatímco v âechách je volební systém komplikovanûj‰í
a za kaÏd˘ volební okrsek je zvoleno nûkolik poslancÛ z rÛzn˘ch stran. Podmínkou je, Ïe
strana musí pfiekroãit pûtiprocentní hranici, coÏ je podle mne nedemokratické a hlasy pro
malé strany, které nepfiekroãí tuto hranici se pfiipoãítávají k vítûzn˘m stranám. Tím si vládní
strany drÏí vût‰inu. Paradoxnû jsem se na to zeptal ministra Cyrila Svobody, kter˘ s jistotou,
Ïe to mají lidovci v kapse na vûãné ãasy tuto hranici hájil a ejhle, chybûla mu nûjaká ta
desetinka k tomu, aby nedopadl jako Ignatieff. Kanadsk˘ systém je spí‰e podobn˘ ãesk˘m

volbám do senátu.
Nesouhlasím ani s tím, Ïe je potfieba zv˘‰it v˘daje na armádu. UÏ dnes nás stojí tento

moloch, jak v âechách, tak v Kanadû víc penûz neÏ by mûl a je to jedna z ãern˘ch dûr, kam
padají peníze daÀov˘ch poplatníkÛ.

To, Ïe ãe‰tí voliãi nadávají na vládu, to je jiÏ folklórem, ale to nesvûdãí o tom, Ïe by nemûli
zájem o politiku; spí‰e to svûdãí o tom, Ïe se nechtûjí nechat zbavit zodpovûdnosti a chtûjí
vytvofiit nûco, ãemu Václav Havel fiíkal obãanská spoleãnost. Nûkdy to i funguje. Napfiíklad
se podafiilo zachránit druh˘ program ãeské televize, kter˘ mûl b˘t privatizován. Velice ãasto
se ptá‰, co dûlá stát lépe neÏ soukromá spoleãnost. Mám-li odpovûdût, tak je to právû tento
program vefiejnoprávní televize, kter˘ je narozdíl od ostatních soukrom˘ch televizí uráÏejících
lidskou inteligenci nadprÛmûrn˘.

Politici nejsou blbí, jak správnû tvrdí‰, ale ani ne nijak chytfií. Je známou skuteãností, Ïe
prokazatelnû inteligentní politik prohrává nikoliv s hloup˘m politikem, ale s prÛmûrn˘m.
BohuÏel to je ten problém demokracie, Ïe voliã s prÛmûrn˘m koeficientem inteligence volí
politika, kter˘ má opût IQ 100 nebo kter˘ se tak tváfií.

S pozdravem
Ale‰ Bfiezina - Praha

***

Nechme je teì vládnout, nenechme je padnout!
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Potfiebujete koupit rodinn˘ domek v Torontu,
apartment na Floridû

nebo malou komÛrku v Praze?
Nevíte, jak na to?

Zavolejte:

Viera Kononenková
Mortgage Specialist

Royal Bank of Canada
T.416-857-0330
F. 905-823-6047

Prezident Bene‰ oãima mladé básnífiky pfied ‰edesáti lety
(k 66. v˘roãí ukonãení Druhé svûtové války a návratu prezidenta Bene‰e)

Mezi intimními poklady nedávno zemfielé
Blanky Rohnové, jedné z nejv˘znamnûj‰ích
Ïen ãeské a slovenské komunity v Kanadû,
její dcera Marcela na‰la tfii zaÏloutlé, napolo
rozpadlé listy papíru, a na jejich pfiedních
stránkách vybledl˘ text. Text básnû bez udání
jejího názvu ãi jména autora. Nikdo mi zatím

nedovedl fiíct, kdo by mohl b˘t autorem. Z
básnû samotné jsem vyãetl, Ïe ji psala mladá
Ïena, nûkdy po komunistickém puãi,
pravdûpodobnû nedlouho pfied odchodem z
âeskoslovenska. Není to vybrou‰en˘
básnick˘ skvost (jako tfieba ver‰e Jaroslava
Seiferta, s kter˘mi se pomazlíme za chvíli),

ale v básni jsou obraty a r˘my napovídající
talent. Je to pfiedev‰ím citové podbarvení
celé básnû, idealizmus pohledu, nad‰ení, s
kter˘m jsme skoro v‰ichni (s v˘jimkou
kolaborantÛ s nacisty) pozdravili konec války
a návrat presidenta Bene‰e, které do mne -
jako ãlovûka, kter˘ tu dobu Ïivelnû proÏíval a
kter˘ se s Bene‰ov˘m politick˘m odkazem a
tragick˘m závûrem jeho Ïivota dodnes
nevyrovnal - zaseklo drápky a odmítá mne
propustit.
Slíbil jsem hrst Seifertov˘ch ver‰Û, kter˘mi
ná‰ jedin˘ nositel Nobelovy ceny za literaturu
(a které cituji zpamûti a doufám, Ïe jsem jim
pfiíli‰ neublíÏil) pfiivítal Bene‰e v kvûtnu 1945:

“KdyÏ jste jel mostem, kter˘ máme rádi,
v pfiívalu slávy huãel vody spád.
A fieka nelÏe. Její fieã je jiná
a je v ní vûrnost zemû odvûká.
Tak vítá matka ztraceného syna,
kter˘ se ‰Èastnû vrací zdaleka.

I acháty se v kapli rozpr‰ely,
já jsem je vidûl, já znám jejich tfipyt.
V‰ak slzy ‰tûstí, tekoucí v té chvíli,
jsou vzácnûj‰í. To plakal ‰tûstím lid.

Byli i jiní, v jin˘ch okamÏicích, ktefií Bene‰e
vysoce cenili. Na pfiíklad T.G. Masaryk: “Bez
Bene‰e bychom republiku nemûli.” Nebo
Winston Churchill, kter˘ o Bene‰ovi napsal:”
Ve v‰ech sv˘ch my‰lenkách a usilování
soustavnû podporoval hlavní zásady, na
nichÏ je západní civilizace zaloÏena, a zÛstal
vûrn˘ vûci své rodné zemû, kterou vedl
dvacet rokÛ. Byl mistrem administrace a
diplomacie. Vûdûl, jak trpûlivû a stateãnû
pfieÏít dlouhá období nepfiíznû osudu. Kde
zklamal - a za to on i jeho zemû draze
zaplatili bylo, Ïe v rozhodn˘ch okamÏicích
neumûl pouÏít sílu.” (Closing the Ring,
Houghton Miffin Company, Boston 1951,
str. 451-453). Zajímav˘ byl postoj jednoho -
jak mnû se jeví - z nejãestnûj‰ích a
nejstateãnûj‰ích ãs. politikÛ, kter˘ jako
agrárník mnohé vûci vidûl jinak neÏ Bene‰,
Ladislava K. Feierabenda. Ve ãtvrté knize
sv˘ch vzpomínek na léta 1938 aÏ 45, Ve
vládû exilu (str. 32) Feierabend hodnotil
Bene‰e velmi kladnû: “Bene‰ byl po T. G.
Masarykovi ve svûtû nejznámûj‰í ãs.
osobností a s generálem Milanem
Rastislavem ·tefánikem spolutvÛrcem
âeskoslovenské republiky. Jako dlouholet˘
ministr zahraniãních vûcí mûl velké zásluhy
o ná‰ stát a mnichovské ne‰tûstí svou
politikou nezavinil. Bene‰ byl první, kter˘ po
15. bfieznu 1939 zdvihl prapor odporu na
svûtovém fóru, a doma zÛstal pro v‰echny
vûrné âechy a Slováky symbolem odporu a
zárukou, Ïe republika bude obnovena.”  Ve
své teprve pfied nûkolika málo lety vydané
knize Paris 1919 kanadská historiãka
Margaret MacMillan napsala, Ïe Bene‰
nevynikal ani zjevem ani osobním kouzlem,
ale svojí pílí, pracovitostí a vûdomostmi na
pafiíÏské konferenci âeskoslovensku
prokázal velké sluÏby.
Bene‰ovi kritici se dûlí na dva tábory:
pfiem˘‰livé analitiky, hledající fie‰ení pro
nemalé problémy (silná nûmecká men‰ina a
nespokojenost ãásti slovenského
obyvatelstva) a pak ti (pfiedev‰ím nûktefií
vÛdci nûmecké men‰iny a nûktefií sloven‰tí
politici), ktefií argumentovali nenávistí nejen
vÛãi Bene‰ovi, ale k ãeskoslovenskému státu
vÛbec. Do té první skupiny (s nenávistí je
po‰etilé argumentovat) patfiil na pfiíklad
slovensk˘ politik evropského v˘znamu, Milan
HodÏa, kter˘ jako vÛdce agrární strany stál v
ãele ãeskoslovenské vlády v dobû pro
âeskoslovensko nejtûÏ‰í, v ãase, kdy
henleinovci v âechách a Hlinkova Slovenská
l’udová strana a Slovenská národní strana
volali po autonomii. Britská vláda poslala do
âeskoslovenska Lorda Runcimana, aby se

pokusil najít kompromis mezi poÏadavky
sudetsk˘ch NûmcÛ a postojem ãs. vlády.
Novináfi New York Times (New York Times
nebyly jedin˘m svûtov˘m deníkem, kter˘ se
krizí v âeskoslovensku zab˘val; Times of
London bûhem jednoho roku uvefiejnil o
sudetonûmecké krizi více neÏ dvû stû ãlánkÛ)
tehdy o HodÏovi napsal: “JestliÏe v Evropû
existuje ‰piãkov˘ politik, kter˘ má
nezávidûníhodnûj‰í situaci neÏ ministersk˘
pfiedseda HodÏa, pak o nûm nevím.” (John
Palka, Moje Slovensko, moja rodina, str.
28). O HodÏovû reputaci svûdãí i jiná vûta ve
stejném ãlánku: “Dávno pfiedtím, neÏ vypukla
dne‰ní krize podporoval zatím nejprozíravûj‰í
a nejpraktiãtûjsí plán jak neutralizovat rasové
a politické rozdíly vytvofiením ekonomického
spoleãenství podunajsk˘ch národÛ.” HodÏa
se s Bene‰em rozcházel v nazírání na domácí
problémy (postavení Slovenska v rámci
âeskoslovenska) i na zahraniãní politiku
(nedÛvûfioval Sovûtskému svazu, zatímco
Bene‰ povaÏoval Sovûtsk˘ svaz za
nejdÛleÏitûj‰ího spojence - je‰tû ve své
pováleãné Demokracii dnes a zítra neztratil
víru v Stalinovo slovo úplnû: “Blízká
budoucnost ukáÏe, jest-li jsem se m˘lil…”.
Aãkoliv HodÏa svÛj zahraniãní spor s
Bene‰em prohrál, zÛstal koncepci
spoleãného státu âechÛ a SlovákÛ vûrn˘.
KdyÏ zemfiel (28. fiíjna 1944) mluvil nad jeho
hrobem na âeském národním hfibitovû v
Chicagu (slovensk˘ hfibitov tam nebyl) i Jan
Masaryk. V ãlánku, kter˘ vy‰el v
Newyorksk˘ch listech (a pozdûji i v
clevelandském Slovenskom hlásníkovi)
Masaryk napsal: “Pfii posledním rozhovoru,
kter˘ jsem s ním mûl, HodÏa mi je‰tû jednou
jasnû opakoval to, o ãem jsem nikdy
nepochyboval, Ïe plnû stojí za
âeskoslovenskou republikou a Ïe uznává
plnû Edvarda Bene‰e za svého prezidenta.”
Nejpovolanûj‰ím kritikem Bene‰ova
prezidentování i jeho osobnosti v hofik˘ch
letech 1945 aÏ 1948 byl pravdûpodobnû
profesor Václav âern˘. âern˘ nesdílel
prezidentÛv pfiístup k slovenské otázce
(Bene‰ byl tvrd˘m zastáncem spoleãné
národní totoÏnosti), nesouhlasil s ním v
otázce globálního odsunu sudetsk˘h NûmcÛ,
vinn˘ch i nevinn˘ch, ptal se otázky, které si
samy odpovídají, jako: “Jak mohl b˘t
nemocn˘ stafiec Hácha odvezen jako
zloãinec ihned na Pankrác, a pfii jeho
zdravotním stavu “in extremis” to mohlo b˘t
uÏ jen do vûzeÀské nemocnice, kde vzápûtí
pfied jak˘mkoliv moÏn˘m soudem zemfiel?”,
nesdílel s ním víru (v oãích âerného
neuvûfiitelnû naivní) v Stalinovo slovo (o té
vífie má ve sv˘ch Váleãn˘ch pamûtech
zajímav˘  záznam De Gaulle, citující Bene‰e
po návratu z Moskvy: “Mou zemi osvobodí
tedy od NûmcÛ Rudá armáda. Abych v ní
mohl zavést svoji správu, musím se tudíÏ
dohodnout se Stalinem. Právû jsem to
vykonal, a to za podmínek, které na
âeskoslovensko neuvalují Ïádnou hypotéku.
Podle toho, na ãem jsme se oba shodli,
ruské vedení se do na‰ich politick˘ch
záleÏitostí vmû‰ovat nebude vÛbec.” JestliÏe
âern˘ je vÛãi Bene‰ovi tvrdû kritick˘, není to
proto, Ïe by mu upíral zásluhy: “Doba mezi
obûma svûtov˘mi válkami... byla Bene‰ovou
velkou dobou a první Spoleãnost národÛ
jevi‰tûm jeho nejvût‰ích úspûchÛ v
mezinárodní politice, tehdy a tam jsme zvonili
na zvony svûta a âeskoslovensko bylo takfika
svûtovou politickou velmocí.” Co mu upírá,
je charakter a mravní podstata:” Za
demokracii v Bene‰ovi neruãila mocná
osobnost, n˘brÏ jenom nabyté pfiesvûdãení
a profesionální obratnost. V Masarykovi byla
demokracie ethosem a pathosem, v Bene‰ovi
jen poctiv˘m politick˘m stranictvím... ãlovûk
v Bene‰ovi nebyl hlubokého a ryzího
demokratického raÏení, a aby dosáhl
demokratick˘ch politick˘ch cílÛ, Bene‰ tedy
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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

neváhal, bylo-li tfieba, pouÏívat velmi
nedemokratick˘ch prostfiedkÛ. Jeho politiãtí
odpÛrci, pfiedev‰ím z fiad národnû-
demokratické a agrární pravice, Kramáfi, Dyk,
·vehla, HodÏa, to tvrdívali jiÏ v dobách První
republiky (Bene‰ pravdivost jejich tvrzení
potvrdil likvidací jejich stran)... Nemûl
velkolepou královskou svrchovanost a klidnû
spravedlivou rovnováhu Masarykovu, byl
povahou mnohem a mnohem slab‰í neÏ byl
TGM… V kritick˘ch letech 1945-1948 byl
slab˘ dvojnásob. Byl nejprve slab˘ slabostí
rodilého bázlivce. President Bene‰ byl
vskutku ãlovûk bázliv˘, a právû proto nepfiím˘,
taktick˘, postranní, pfiímo fyzicky uh˘bav˘,
ostraÏit˘ a plach˘... A byl podruhé slab˘
svou nemocí: president se z emigrace vrátil
váÏnû churav, a nemoc ti‰e pokraãovala, aÏ
ho v krizi 1948 srazila. V politick˘ch kruzích
se o ní mlãky vûdûlo. A byli lidé, ktefií tvrdili,
Ïe je zámûrnû nervovû opotfiebován, aby ve
vyhlédnutou chvíli nebyl schopen odporu.”
Profesor âern˘ prezidenta Bene‰e naposled
nav‰tívil v Sezimovû Ustí 12. bfiezna 1948.
“President”, pí‰e âern˘ “vypadal stra‰nû,
zestárl o dvacet let, vpadl se, zhroutil.
MuÏíãek jakoby navleãen˘ do cizích ‰atÛ,
boty si zfiejmû ne‰nûroval sám. Tváfi
popelavá, oãi vydû‰ené, zalité vodou. Pohyby
loutky, mechanismu pokaÏeného dítûtem:
pfii kroku vpfied se mu noha sama vymr‰tí,
nepruÏná, v kolenou neohnuta, jako by padal
‰ikmo na tváfi, zbaven rovnováhy.”
O tom ov‰em neznámá autorka básnû bez
názvu sotva vûdûla. Dívá se na Bene‰e
obdivn˘ma oãima mládí, skoro
obrozeneck˘m  idealizmem, s jak˘m jsem se
jiÏ dlouho nesetkal (a pfied kter˘m se pokornû
skláním), ale i soucitností Ïenství s muÏem,
kter˘ pfii‰el na svût “neznám˘, mal˘, v‰ední,
prostink˘”. A ti z nás, ktefií v té dobû Ïili,
budou, myslím, souhlasit, Ïe, ano, velká
vût‰ina národa Bene‰e vítala jako Seifertova
fieka... A budou souhlasit s autorkou básnû,
Ïe jsme Bene‰e vidûli jako ãlovûka, kter˘
národu zasvûtil svÛj Ïivot, jako hrdinu, kter˘
zÛstal vûrn˘ odkazu prezidenta Masaryka.
JestliÏe jsem temperamentem bliÏ‰í pohledu
Václava âerného, Ïe v Mnichovû jsme mûli
bojovat a Ïe v únoru 1948 jsme mûli padnout
s vût‰í ctí, vím také, Ïe nebylo snadné ani
moudré ignorovat politickou skuteãnost
onûch dní. TûÏ‰í je najít odpovûì na âerného
hodnocení Bene‰ova charakteru, schopností
a ãinÛ (nikdy jsem se nedokázal smífiit s
Háchovou smrtí ve vûzeÀské nemocnici).
Jistû byla chyba i na na‰í stranû, v na‰í touze
vidût Bene‰e jako blanického rytífie, v na‰em
oãekávání hrdinsk˘ch ãinÛ od ãlovûka, kter˘
se hrdinou nenarodil. Takov˘m hrdinou byl
pro autorku básnû bez názvu, nalezenou
mezi intimními poklady Blanky Rohnové:

Nekvetl tehdy ná‰ prapor mil˘
modr˘ a rudobíl˘,
kdyÏ poprvé na svût popatfiily
jeho oãi.
Na kraji na‰í vlasti drahé
VídeÀ svou vládla pûstí
a domov musel nésti
daÀ Ïivota.

Tehdy jsi pfii‰el jako kaÏd˘ jin˘,
neznám˘, mal˘, v‰ední, prostink˘,
pfii‰el jsi na svût, dítû do otãiny,
velk˘ syn prosté maminky.

Tehdy Tû nevítal zvuk hymny na‰í,
vítal Tû jenom slunce svit,
dech na‰í zemû nade v‰e nám draÏ‰í,
dech zemû, pro kterou jsi pfii‰el Ïít.
Jak kolem sebe zfiel jsi oãima,
a dorÛstal do muÏn˘ch let,
poznals, jak trpí otãina,
bez svobody, Ïe vlast je plná bûd.
Proto jsi poslouchal slova vûfiícího,
proto jsi za ním pfies hranice ‰el,
proto jsi domov opou‰tûl...
Tak jsme Tû neznali,
my vzpomínáme jen:

Tolik tam bylo lidí,
tolik praporÛ a tolik kvítí!!

Nad Prahou smál se jasn˘ den...
Já mûla strach,
co kdyÏ se nesplní ti,
abys ho zahlédla, snad na okamÏik jen.
VÏdyÈ za tûch veãerÛ,
kdy b˘vali jsme doma
mi o nûm otec vyprávûl:

AÏ vyÏenem tu stra‰nou pfií‰eru,
nacisty aÏ odsud vyÏenem,
pak pfiijde zpût on, Bene‰, znova
a pfiijde vládnout v rodnou zem.
Pak zase budem Ïít a nebudem se bát,
pak zase bude klid a vlásti bude fiád,
a synu, pamatuj,
Ïe zazní volnû zas
ta píseÀ plná krás
 kde domov mÛj.
Teì, synu, mlã, buì chlap a mezi námi
zÛstává on, jak Masaryk je s námi,
jak jeho duch nám velí, neprozraì!!!

A maminka nám vÏdycky slibovala,
Ïe jednou, blízko, kolem pojede,
a fiíkala, jak sama jednou stála
s kyticí rÛÏí...

Tak jako já, kdyÏ se do vlasti vrátil,
mal˘ a ‰ediv˘ s tváfií usmûvavou,
jsem dávala mu kvítí proplétané slávou
a slzami, jimiÏ svou radost splatil.
Tehdy mne zdvihl, -nechtûl ani snad -
a ti‰e za‰eptal: Vás, dûti, mám tak rád.

Já tehdy plakala, snad v radosti, snad
strachem,
snad trémou, nevím sama
a slzy - koulely se hrachem...
vÏdyÈ plakala i máma...

V‰ichni jme plakali, v‰em nám srdce bilo,
v‰ichni jsme jásali,
a v‰em nám v mysli zbylo
slovo, jeÏ fiekl ze v‰ech nejpevnûji:
AÈ v bídû, v otroctví budeme Ïít,
aÈ nûkdo rozbije ná‰ ãestn˘ ‰tít,
aÈ uvrhnou nás do pout, háÏí do plamene,
my pevnû budem stát, my vûrni zÛstaneme.

Proã jsi pak zÛstal sám, kdyÏ jsme tû mûli
rádi,
proã lidé Tû tak zrádnû opustili.
My ãekali, Ïe promluví‰,
my doufali a nevûfiili,
Ïe krutá dlaÀ tû v hradu uzavfiela,
Ïe hrstka vûrn˘ch pfiijít neumûla
a otevfiít ty pevné brány hradu,
kde rud˘ bûs svou hnusnou ukul zradu...
ZÛstal jsi sám, zÛstal jsi opu‰tûn˘
milován národem a od své vûrné Ïeny,
zÛstal jsi uzavfien v palãivé separaci,
v letech, kdy Ïivot tvÛj a síly tvé se ztrácí.
My plakali, vûdûli, Ïe se svobodou na‰í
i Ïivot tvÛj jiÏ nad hrobem se vzná‰í
a my se modlili....
My s mámou plakali,
nás dûsil pohled otce do dáli,
v nûmÏ oheÀ plál,,,,,,,
AÏ jednou v noci vstali jsme a ‰li,
s rodiãi, ktefií tolik milovali
vlast, svobodu a republiku....
a nasedli jsme do rychlíku....

Tak jako ty jdem pro pomoc a sílu,
tak jako ty jsi pro vlast bojoval,
tak jako ty se pfiipravujem k dílu,
k nûmuÏ jsi odkazem nás povolal.
AÏ vyrostem, aÏ zesílí nám ruce,
aÏ bude ãas a pÛjdeme se bít,
první fiad budem my…
a aÏ zas bude klid
o tobû budem dûtem vyprávût,
o tobû presidente ná‰.
K tobû se budem vracet zpût...
VÏdyÈ pro nás znamená‰
jít pevnû za cílem, jít cestou Masaryka,
jít cestou pfiímou, kráãet cestou cti.
VÏdyÈ dnes z nás kaÏd˘ ví,
byÈ v bídû, v otroctví budem Ïít,
byÈ nûkdo poplival ná‰ ãist˘ ‰tít,
byÈ uvrhli nás do pout nebo do plamene,
my pevnû budem stát
my vûrni zÛstaneme.

Josef âermák
***
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DÛleÏité upozornûní:
Toto ãíslo bylo dáno

do tiskárny 18. 5. 2011 v 9:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde: 9. 6. 2011

Uzávûrka: 2. 6. 2011
V letních mûsících aÏ

 do srpna budeme vycházet
pouze jednou mûsíãnû!

Martin Friã by zíral (2)
Pfied nedlouh˘m ãasem jsem  napsal o své krátké
pfiítomnosti na natáãení jakési scény snad pro televizi,
kdyÏ jsem ‰el kamsi za úãelem vykonat cosi uÏiteãnûj‰ího.
Tehdy jsem byl alespoÀ svûdkem dÛvodu pfiítomnosti
tolika vûcí a lidí na místû.  Mladík mnohokrát bûÏel pfies
silnici a skoãil na jakési Ïínûnky.
Dneska jsem si vyjel k nedalek˘m tenisov˘m kurtÛm za
úãelem potûchy ze sportu, kter˘ mám rád. Na obvyklé
parkovi‰tû jsem se dostal s nemal˘mi obtíÏemi. Ulice k
nûmu vedoucí byla plná deseti ohromn˘ch kamionÛ, kabelÛ
a lidí v‰eho druhu, obãerstvovacími stanicemi, ale Ïádnou
filmovací aktivitu jsem nepozoroval.
Na kurt jsme se nakonec oba dostali, po mírnû
komplikovaném parkování docela jinde, neÏ je u tûch
kurtÛ bûÏné. Cestou k nim jsem se zeptal chlapíka, kter˘
se zdál, Ïe ví oã se jedná.
„Jak dlouho tady bude ta cesta zatarasená?“
„Do ‰esti hodin do veãera,“  odpovûdûl vlídnû.
„Co se to natáãí?“ chtûl jsem vûdût.
„Televizní film. Psychic.“ Hledûl jsem na tu záplavu
kamionÛ a málem jsem se zeptal, co to zase bude za
ohavnost. Ale nefiekl jsem nic.
Z kurtu jsem se obãas podíval k tomu místu, kde se cosi
mûlo dít. Nic se ale nedûlo. Ani kdyÏ jsme po více neÏ
hodinû hry ‰li zpátky ke sv˘m na jin˘ch místech neÏ bûÏnû
zaparkovan˘m automobilÛm. Nikde Ïádná aktivita, bruãící
kamera, pokyny reÏiséra klapání klapky, akce ...  jen
spousta lidí, nûktefií pojídající obãerstvení, jiní lelkující.
Kolik asi taková ‰aráda, dneska nezbytná k natoãení
snad jediného, nespoãetnû opakovaného zábûru, stojí? A
co pak divák uvidí na své obrazovce? VÏdyÈ moÏná právû
ta scéna, vyÏadující si zaparkování deseti ohromn˘ch
vozÛ s ãímsi, o ãem nemám vûdomost, bude nakonec
vystfiiÏena!
ProjíÏdûje opatrnû úzk˘m místem na ulici ke kurtÛm
vymezeném deseti ohromn˘mi vozy, znovu jsem si
pfiipomnûl ãasy, kdy Marin Friã a jiní mistfii ãeské a cizí
kinematografie natáãeli své filmy vût‰inou smysluplné a

zábavné a nejednou doslova mistrovské a v duchu jsem
si pfiedstavoval, jak asi vypadalo místo, kde se toãila
nûkterá scéna. Kolik asi ohromn˘ch kamionÛ tam stálo,
kolik tlust˘ch kabelÛ bylo nataÏeno, kolik podivn˘ch postav
lelkovalo, nic nedûlajíce, na tom místû?
Byl jsem tím v‰ím tak znechucen, Ïe jsem se toho
vlídného ãlovûka ani nezeptal, kdy bude moÏno se na ten
produkt snaÏení podívat v televizi. Ale jak mi na‰eptává
zku‰enost, fiekl asi, Ïe neví. UÏ jsem si na takovou
odpovûì zvykl a ani mû nezneklidÀuje, Ïe b˘vá pfiíli‰
ãastá. A netu‰il, je‰tû uvidím…    KdyÏ jsem pak po hfie
opatrnû projel ulicí s omezen˘m provozem, Ïasnul jsem
nad poãtem tûch ohromn˘ch vozÛ a napadla mne otázka
bez odpovûdi, co v‰echno se v nich nalézá. Zaboãil jsem
do ulice sousední a soubûÏné, a Ïasnul. V ní stálo dal‰ích
asi deset stejn˘ch monster nikde vrãící kamera, herec
nebo hereãka v akci.
A tu, snad z dobrého dÛvodu jisté rezignace a jistého
vûku, napadlo mû, Ïe uÏ vlastnû do tohoto supermoderního
svûta tisícÛ digitální ma‰inek a nepochybnû fenomenálních
vymoÏeností, vãetnû moderní medicíny, která mi zachránila
Ïivot, snad ani nepatfiím, ledaÏe se smífiím s tím, Ïe se ãas
od ãasu budu více nebo ménû rozãilovat.

Vladimír Cícha - Vancouver
***

DOXA DOCUMENTARY FILM FESTIVAL
VE VANCOUVERU UVEDL

ZAPOMENUTÉ TRANSPORTY âESKÉHO
REÎISÉRA LUKÁ·E P¤IBYLA

Mezinárodní festival dokumentárních filmÛ DOXA v
kanadském Vancouveru, kter˘ probíhal od 7. do 15.
kvûtna 2011, uvedl bûhem leto‰ního roãníku v‰echny
ãtyfii filmy z dokumentárního cyklu „Zapomenuté
transporty“, mapující osudy ãesk˘ch ÎidÛ v ménû
znám˘ch koncentraãních táborech a ghettech v
Estonsku, Loty‰sku, Bûlorusku a Polsku. Filmy zkoumají
rÛzné „modely pfieÏití“ v extrémních podmínkách a
pfiiná‰í dosud nezvefiejnûné autentické vizuální
materiály a nová svûdectví pfieÏiv‰ích.
Za podpory Velvyslanectví âR v Ottawû se festivalu
osobnû zúãastní reÏisér cyklu Luká‰ Pfiibyl. Více
informací je k dispozici na stránkách festivalu
www.doxa.ca

Velvyslanectví âR v Ottawû
***
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âesk˘ bronz a slovensk˘ debakl
na mistrovství svûta v Bratislavû

Je to nakaÏlivá epidemie. Plná optimismu a nadûjí. MuÏstvo âeské republiky ‰lape jako nejkvalitnûj‰í ‰v˘carské hodinky, byÈ se jubilejní 75. mistrovství svûta v ledním
hokeji koná na Slovensku. Má velké hráãské osobnosti i herní sílu. Mnohem vût‰í neÏ na loÀském svûtovém ‰ampionátu v Nûmecku, kde po ostudn˘ch prohrách s
Norskem i se ·v˘carskem shodn˘mi v˘sledky 2:3 nakonec senzaãnû vybojovalo zlaté medaile.

Obránce v ohroÏení Ïivota
Letos se mÛÏe py‰nit dvûma elitními útoãn˘mi fiadami.

Ta první dostává od druhého stfietnutí podobu Jágr -
Plekanec - âervenka. Tedy dvû v˘jimeãnû sehraná kfiídla
z Omsku, nejvût‰í ãesk˘ hokejista v‰ech dob Jágr a
nadûjn˘ dravec âervenka, kter˘ letos v Rusku byl nejlep‰ím
stfielcem základní ãásti Kontinentální hokejové ligy. A
mezi nimi v centru mimofiádnû ostfiílen˘ borec Montrealu
Canadiens s defenzivními úkoly Plekanec. Druhá lajna
Havlát - Eliá‰  - Milan Michálek se pro zmûnu skládá
v˘hradnû z osobností kanadsko-americké Národní
hokejové ligy. Zatímco Havlát s Eliá‰em vynikají technikou,
Milan Michálek se prosazuje vysok˘m dÛrazem. A
nezaostává ani defenzíva. VÏdyÈ mezi obránci figurují
taková jména NHL jako Zbynûk Michálek z Pittsburghu
Penguins, Îidlick˘ z Minnesoty Wild ãi Martínek z New
York Islanders. Poslední jmenovan˘ je bohuÏel hned v
úvodním utkání zákefin˘m zákrokem loty‰ského beka
Kuldy zranûn a dokonce bezprostfiednû po tomto faulu
zÛstává bezvládnû leÏet na ledû v ohroÏení Ïivota! Na‰tûstí
se Radek Martínek probírá k vûdomí, ale ‰ampionát tím
pro nûho konãí a v tomto zápase ani nevylouãen˘ Kulda
dodateãnû dostává trest zákazu startu na tfii dal‰í zápasy.
Ale hlavnû mají âe‰i v brance nepfiekonatelného Pavelce,
kter˘ v NHL obléká dres Atlanty Thrashers. AÏ
neuvûfiiteln˘m zpÛsobem nahrazuje Vokouna, kter˘ v
minulosti ãesk˘m barvám vychytal tituly mistrÛ svûta 2005
ve Vídni i 2010 v Kolnu, av‰ak tentokrát se neãekanû a
teprve tûsnû pfied ‰ampionátem omluvil.

Zcela zmûnûn˘ trenér
“UÏívám si toho, Ïe u tak v˘borného t˘mu mohu pracovat,”

zdÛrazÀuje nûkolikrát v prÛbûhu turnaje trenér Alois
Hadamczik. A právem se tû‰í z toho, Ïe tentokrát
reprezentanti hrají i za nûho. Nutno zdÛraznit, Ïe i
devûtapadesátilet˘ trenér pro‰el zajímav˘m v˘vojem. Jeho
podnikatelské schopnosti totiÏ dfiíve ãasto stály hlavnû
vzhledem k tomu, Ïe nikdy nebyl ‰piãkov˘m hráãem, v
konfrontaci s hokejovou odborností. To mu pfiíli‰ nepomohlo
pfii jeho prvním angaÏmá u ãeské reprezentace v letech
2006 aÏ 2008 a zejména na zimních olympijsk˘ch hrách
v Turínû 2006, byÈ tam se sv˘mi svûfienci dokráãel k
bronzov˘m medailím. Hadamczik v‰ak od té doby v˘raznû
zlep‰il komunikaci s hráãi, na svou stranu si získal i
nejvût‰í hvûzdu Jaromíra Jágra a podstatnû uvolnûnûji
zaãal vystupovat i pfied novináfii.

Pochopitelnû, Ïe i tohle se v˘raznû promítá do kvality
ãeského muÏstva na bratislavském ledû. âe‰i v základní
skupinû postupnû zdolávají Loty‰sko 4:2, Dánsko 6:0 a
Finsko 2:1. Stfietnutí proti FinÛm, ktefií teprve devatenáct
sekund pfied koncem zaznamenávají svÛj ãestn˘ úspûch,
má vynikající úroveÀ. V‰ak také Hadamcik zdÛrazÀuje:
“Do hry jsme ‰li s nejvût‰ím nasazením, jaké bylo moÏné.”
V osmifinálové skupinû pak ãesk˘ t˘m poráÏí Rusko i
Slovensko stejn˘m pomûrem 3:2 a Nûmecko 5:2. V utkání
s Rusy jej nezastavuje ani jejich provokaãní hra a bolestivé
fauly ArÈuchina, pfiedev‰ím na Milana Michálka a
RachÛnka. Po nich Alois Hadamczik s nádechem ironie,
ale i racionality, prohla‰uje: “Pokud hokej pÛjde tímto
smûrem dále a rozhodãí tohle budou tolerovat, zváÏíme v
budoucnosti to, abychom na mistrovství svûta povolali
známého bitkafie Koãího, kterého máme v NHL...”

Senzaãní a skromn˘ Jágr
Ve ãtvrtfinále nastupuje Hadamczikova a Jágrova parta

proti AmeriãanÛm, ktefií jsou postrachem ãeského hokeje.
Pfied sedmi lety nepustili âechy v bitvû, kterou rozhodly aÏ
samostatné nájezdy, pfied domácím publikem v Praze do
semifinále. A o rok pozdûji se pfiesnû tohle ãtvrtfinálové
drama opakovalo ve Vídni, ov‰em naopak se ‰Èastn˘m
ãesk˘m koncem. I teì v Bratislavû Ameriãané v první
tfietinû pofiádnû kousají. Je‰tû, Ïe jejich vyloÏené ‰ance
bravurnû zne‰kodÀuje brankáfi Pavelec. A navíc tûsnû
pfied první pfiestávkou pfiichází první ze ãtyfi ãesk˘ch
úderÛ. Je symbolické a neuvûfiitelné zároveÀ, kdo je jeho
autorem a strÛjcem postupu do semifinále. Nikdo jin˘ neÏ
devûtatfiicetilet˘ Jaromír Jágr. Na vítûzství 4:0 nad USA
se podílí tfiemi góly a jednou nahrávkou, ale s pokorou,
která mu je vlastní, hodnotí: “Mûli jsme velké ‰tûstí a díky
bohu, Ïe v na‰í brance stál Pavelec. Kdyby ho Ameriãané
v úvodu pfiekonali, zápas se mohl vyvíjet úplnû jinak. Já si

uÏ pfii rozbruslení pfiipadal divnû a ani potom jsem se nijak
zázraãnû necítil. Prostû mnû to tam tfiikrát spadlo...”

·patn˘ systém ãi individuální chyby?
Stejnû jako loni v Nûmecku naráÏejí âe‰i v semifinále na

·védy. Tehdy teprve pár vtefiin pfied koncem normální
hrací doby vyrovnal na 2:2 RachÛnek a aÏ samostatné
nájezdy vyfiadily ‰védské Tfii korunky. Nyní ãesk˘ t˘m
Eliá‰em otevírá skóre na zaãátku druhé tfietiny. Ov‰em
·védové velmi dobfie bruslí, dafií se jim poziãnû a tfiebaÏe
znovu Pavelec dûlá, co mÛÏe, cestu do jeho sítû nacházejí.
Beglundova dûlovka pfii jejich pfiesilovce a Backlundona
perfektní trefa pfies obránce âáslavu do pravého horního
rÛÏku otáãejí stav 2:1 v jejich prospûch. KdyÏ v‰ak Pavelec
likviduje Ericssonovo trestné stfiílení a Sevefiané
nevyuÏívají ani tfiiaãtyfiiceti sekundovou pfiesilovou hru pût
na tfii, zdá se, Ïe je‰tû není v‰echno ztracené. JenÏe i tak
je ãeské dílo zkázy dokonáno. Právû Ericsson napravuje
své zaváhání, kdyÏ skóruje z brejku a Kruger obratn˘m
manévrem po objetí branky zvy‰uje na 4:1. Pût minut pfied
závûreãn˘m klaksonem sice je‰tû Eliá‰ sv˘m druh˘m
gólem oÏivuje nadûji, ov‰em Backlund pfii ãeské power-
play do prázdné branky definitivnû peãetí ‰védské vítûzství
5:2.

“Pfiíli‰ moc jsme se nechali unést útoãením. ·védové
nás pak pfieãíslovali a proto jsme dostávali góly. VÛbec se
nám nedafiilo ve stfiedním pásmu a mûli jsme problémy s
rozehrávkou,” komentuje nejvût‰í pfiekvapení turnaje, které
se zrodilo snad symbolicky v pátek tfiináctého, Jaromír
Jágr. A Alois Hadamczik se svûfiuje: “Byl jsem pfiesvûdãen˘,
Ïe tento zápas vyhrajeme.” Na odborn˘ dotaz, zda ãesk˘
herní systém proti v˘teãnû bránícím ·védÛm byl správnû
urãen˘, reaguje: “Îádn˘ systém nefunguje, kdyÏ hráãi
udûlají tolik individuálních chyb. A my jsme se jich dopustili
víc neÏ v pfiedchozích stfienutích dohromady. Navíc jsme
propadli v koncovce.”

âervenkÛv hattrick na závûr
A tak na ãeské muÏstvo zb˘vá pouze zápas o bronzovou

medaili s Ruskem. Jak ten první ve skupinû byl válkou aÏ
pfiehnanû tvrd˘ch zákrokÛ, tak druh˘ se promûÀuje v
gólovou pfiestfielku s nádhern˘mi hokejov˘mi momenty.
Bleskové akce s mnoha ‰ancemi se rychle stfiídají na
obou stranách. âe‰i jdou do vedení 1:0, pak ale bûhem
pouh˘ch patnácti sekund prohrávají 1:2. Po necelé minutû
v‰ak srovnávají na 2:2, ov‰em Rusové mají opût navrch
3:2. Ale ãeské muÏstvo zlep‰enou hrou ve stfiedním
pásmu skóruje tfiikrát za sebou. Rusové sice je‰tû sniÏují
na 4:5, av‰ak poslední tfii stfielecké záznamy jdou uÏ jen
na ãesk˘ úãet. Tfiemi brankami v utkání se koneãnû
vyznamenává renomovan˘ “rusk˘” kanon˘r Roman
âervenka. Vítûzství 7:4 a bronz tedy patfií âeské republice.
Navíc je to teprve podruhé v historii, kdy âe‰i poráÏejí
Rusy dvakrát bûhem jednoho ‰ampionátu. Pfiesnû fieãeno
pfiedtím ‰lo o konfrontaci âeskoslovenska se Sovûtsk˘m
svazem na mistrovství svûta 1969 ve Stockholmu v
památn˘ch bitvách, kter˘ mûly v˘razn˘ politick˘ podtext,
s v˘sledky 2:0 a 4:3.

Trenér Hadamczik v‰ak pfiiznává: “Získat medaili je
krásné, ale i tak jsem smutn˘ a asi je‰tû dlouho budu.
Jedná prohra nás pfiipravila o to, abychom mohli hrát o
zlato. Bûhem devíti zápasÛ jsme pouze jednu tfietinu byli
hor‰í neÏ soupefi a to byla prostfiední proti ·védÛm.” Tahle
slova Ïádn˘ dal‰í komentáfi nepotfiebují...

Slovenská a ãeská mentalita
S je‰tû vût‰í euforií neÏ âe‰i vstoupili do ‰ampionátu

Slováci. Není divu. S boufilivou domácí podporou v zádech
i s velmi zku‰en˘m muÏstvem, jehoÏ v˘konem má gradovat
úspû‰nost mimofiádné hráãské generace slovenského
hokeje. Vãetnû osmi mistrÛ svûta z Göteborgu 2002. Po
povinném vítûzství na úvod se Slovinskem 3:1 se v‰ak
velk˘ slovensk˘ sen zaãíná rozpl˘vat. První rána pfiichází
od NûmcÛ, s nimiÏ hokejisté Slovenska prohrávají uÏ 0:4
a nakonec alespoÀ sniÏují na koneãn˘ch 3:4. RovnûÏ
pomûrem 3:4 nestaãí na Rusko, uÏ zmínûnou prohru 2:3
musejí pfiijmout od âeské republiky a aby toho nebylo
dost, i po ãtvrté za sebou odcházejí poraÏeni o jedin˘ gól!
Tentokrát 1:2 s Finskem, pfiestoÏe aÏ do 48. minuty gólem
Gáboríka vedou 1:0.

Nezvládají vysok˘ tlak domácího prostfiedí a v
rozhodujících momentech psychicky selhávají. Jak se

prosl˘chá z jejich tábora, hvûzdy t˘mu mají aÏ pfiíli‰ velké
slovo na úkor mlad˘ch hráãÛ. Sloven‰tí hokejisté se tedy
nedostávají ani do ãtvrtfinále. A kdyÏ ve svém závûreãném
stfietnutí pfiece jen vyhrávají nad Dánskem 4:1, zdá se b˘t
neuvûfiitelné, jak˘m zpÛsobem se s nimi slovenská
vefiejnost louãí. Vyprodané hledi‰tû v závûru skanduje:
“ëakujem, ìakujem.” A po zápase za nimi do ‰atny
dokonce pfiichází slovensk˘ prezident Ivan Ga‰paroviã.
Inu, jin˘ kraj, jin˘ mrav. Jak mají âe‰i a Slováci rozdílnou
mentalitu...

Anglicky je nauãil
“Na‰e hra byla pfiíli‰ sloÏitá, nedostávali jsme se do

‰ancí a chybûla nám potfiebná ‰Èáva,” vidûl dÛvody
slovenského krachu na bratislavské hokejové burze jeden
z lídrÛ, obránce ªubomír Vi‰Àovsk˘, kter˘ se stejnû jako
útoãník Pavol Demitra rozhodl s reprezentaãní ãinností
skonãit. Otázkou v‰ak je, zda se bude louãit i kanadsk˘
trenér slovenského reprezentaãního muÏstva Glen Hanlon,
kter˘ je velmi rozporuplnou postavou. Slovensk˘ hokejov˘
svaz s ním uÏ pfied rokem uzavfiel lukrativní smlouvu a to
aÏ do zimních olympijsk˘ch her 2014 v Soãi. Loni na
mistrovství svûta v Nûmecku v‰ak pfiivedl Slovensko jen
dvanácté místo a letos na desáté. Mimochodem pfiedtím
vedl celek Bûloruska a rovnûÏ bez pronikavûj‰ích úspûchÛ.

Jeho pfiínos legenda ãeskoslovenského a slovenského
hokeje Jozef Golonka vystihuje takto: “Podafiilo se mu to,
Ïe i hráãe, ktefií nepÛsobí v NHL, nauãil mluvit anglicky....”
Na otázku své dal‰í budoucnosti Hanlon odpovídá
vyh˘bavû ve stylu: “Svou práci mám rád a Ïivot na
Slovensku se mnû moc líbí.” Ostatnû Hanlon u slovenské
reprezentace konãí. Hanlonov˘m spojencem byl pfiedseda
Slovenského svazu ledního hokeje Juraj ·irok˘, kter˘
v‰ak uÏ v této funkci pokraãovat nemíní. Jen tak na okraj,
o ·irokém se opakovanû a velmi nelichotivû vyjadfiuje i
jeden z nejúspû‰nûj‰ích SlovákÛ hokejové historie a v
souãasné dobû Europoslanec Peter ·Èastn˘.

Neãekan˘ skandinávsk˘ fini‰
Slovensko pfií‰tí rok v pofiadatelství ‰ampionátu vystfiídají

Finsko a ·védsko. VÛbec poprvé od roku 1930, kdy se
mistrovství svûta hraje, se o jeho pofiadatelství rozdûlí dvû
zemû. A hned v následujícím roce 2013 si to zopakují. Jen
s tím rozdílem, Ïe závûreãná fáze turnaje se uskuteãní
nejdfiíve v Helsinkách a pak ve Stockholmu. Snad vy‰‰í
moc tomu chtûla, aby se letos do finále probojovali Finové
právû proti ·védÛm. Pfiitom v úvodu turnaje ani jeden ze
skandinávsk˘ch celkÛ neopl˘val takovou suverenitou jako
âe‰i.

MuÏstvo ·védska v Ko‰icích, kde absolvovalo boje v
základní i osmifinálové skupinû, podlehlo NorÛm na
samostatné nájezdy 4:5 a KanaìanÛm v normálním ãase
2:3. Finové se v bratislavsk˘ch skupinách trápili s Loty‰i ,
které pfiehráli teprve na nájezdy 3:2. S âechy, jak uÏ jsme
psali, utrpûli prohru 1:2. A koneãnû proti NûmcÛm vyrovnali
aÏ v závûreãné tfietinû a v˘hru 5:4 na svou stranu strhli
také na samostatné nájezdy.

Doma po ‰estadvaceti letech?
Favoritem finálového duelu plného v˘borné defenzívy,

která je pro tradiãní severské rivaly, je mlad˘ ‰védsk˘ t˘m.
V‰ak také aÏ do poslední minuty druhé tfietiny vyhrával
gólem Paarjaviho 1:0. JenÏe pak z hole Immonena, s
devíti góly nejlep‰ího kanon˘ra a s dvanácti kanadsk˘mi
body nejv˘‰e hodnoceného hráãe ‰ampionátu, pfiichází
vyrovnání. NaãeÏ pûtigólová smr‰È v poslední tfietinû
katapultuje Finsko k senzaãnímu finálovému vítûzství 6:1.
Ale zároveÀ i ke druhému titulu mistrÛ svûta v historii,
protoÏe ten první získalo Finsko na mistrovství svûta 1995
ve ·védsku. A pfiidá k tomu i tfietí za rok na ledû helsinské
Hartvall Areny? Pokud by se to podafiilo, byli by Finové po
pfiedlouh˘ch ‰estadvaceti letech prvním t˘mem, kter˘ by
zlaté medaile vybojoval v domácím prostfiedí. Naposledy
to dokázali v roce 1986 hokejisté Sovûtského svazu v
Moskvû.

Závûreãné v˘sledky - ãtvrtfinále: âeská republika - USA
4:0, ·védsko - Nûmecko 5:2, Finsko - Norsko 4:1, Rusko
- Kanada 2:1. Semifinále: ·védsko - âeská republika 5:2,
Finsko - Rusko 3:0. O 3. místo: âeská republika - Rusko
7:4. Finále: Finsko - ·védsko 6:1.

JAROSLAV KIRCHNER, Bratislava
***
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Rosti
Brankovsky

Broker
Jedineãné sluÏby

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

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

finanãní asistence.

Jsem tu pro vás!
Royal Le Page, Signature Realty

Independant owned and operated Brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268

www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.com

BEST VALUE!!!
HURRY!!

 SPRING AND SUMMER
AIRLINE TICKETS ON SALE

1221 YONGE STREET
(BY SUMMERHILL
SUBWAY STATION)

TORONTO, ON
M4T 2T8

Phone: 416-504-3800
  Toll free:1-800-825-7577

Heart of Europe Holidays:
416-504-6399

Fax: 416-363-2205
A GETAWAY THAT’S MORE
THAN JUST A HOLIDAY!!!

ADVENTURE TRAVEL
 - EXOTIC TRAVEL

LUXURIOUS TRAVEL
 - ROMANTIC TRAVEL

WE OFFER ALL!!!
TRAVEL AND MEDICAL INSURANCE,

AIRLINE TICKETS
WWW.TICO.CA #1810380

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

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
***

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

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

Slovak House
Slovak Infocentre

8 Clarence Square,
Toronto

Otvoreno: Streda 15:00-
17:00

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

info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org

Gambrinus liga
Dvû kola pfied koncem leto‰ního roãníku je zapotfiebí
zodpovûdût tfii otázky. Kdo bude mistrem? Kdo
bude druh˘m sestupujícím? A jestli Slavia dostane
licenci do pfií‰tího roãníku pro profesionální fotbal.
Odpovûdi na první dvû mohou pfiijít jiÏ tuto sobotu.
Kdy PlzeÀ hostí doma Ostravu. Pokud zvítûzí, je
mistrem. ·ampionem by byla i v pfiípadû prohry
Sparty v Teplicích s Ústím. Paradoxnû právû v
Teplicích se moÏná o titulu jiÏ rozhodlo. Sparta zde
v 26. kole remízovala 2:2, zatímco PlzeÀ zde minulou
sobotu vyhrála 1:0.
O setupujícím by mûl rozhodnout vzájemn˘ souboj
mezi Pfiíbramí a Brnem. Brno k záchranû potfiebuje
vyhrát, protoÏe v posledním kole pouze remízovalo
s Budûjovicemi 1:1 a má jednobodovou ztrátu
právû na Pfiíbram, která hraje existenãní zápas
doma.
O osudu Slavie se rozhodne aÏ 24. kvûtna 2011.
Komise âMFS pfiedbûÏnû Slavii licenci neudûlila.
Její hráãi letos nedostali peníze a muÏstvo se topí
v dluzích, coÏ je neuvûfiitelné, protoÏe je‰tû v
sezónû 2007/2008 hrála Ligu mistrÛ a v sezónû
2009/2010 Evropskou ligu. Navíc prodala do
zahraniãí nûkolik skvûl˘ch hráãÛ jako Marka
Suchého, Tomá‰e Necida ãi Du‰ana ·venta.
Zaãátkem kvûtna ji v‰ak nebyla udûlena
profesionální licence. Souãasnû probûhly bûhem
pohárového utkání s Olomoucí mohutné protesty,
které mûly za následek kontumaci utkání, pokutu
750000 Kã a tfii následující zápasy musí Slavia
sehrát doma bez divákÛ. V souãasné dobû byly
prodány akcie klubu skupinû Natland Group, která
se zavázala, Ïe závazky klubu uhradí. Ironie, Ïe
fotbalisté Slavie hrají na jafie skvûle a prohráli
pouze jediné utkání (se Spartou na Letné 0:2).

V˘sledky: 26. kolo: Boleslav-Hradec 1:2, Liberec-
Bohemians 1:0, Olomouc-Slovácko 0:2, Brno-PlzeÀ
1:1, Ostrava-Budûjovice 3:2, Slavia-Òstí 3:0,
Pfiíbram-Jablonec 1:2, Teplice-Sparta 2:2. 27. kolo:
Ústí-Pfiíbram 0:3, Budûjovice-Slavia 1:1, Jablonec-
Ostrava 3:3, Slovácko-Brno 0:2, PlzeÀ-Boleslav
3:1, Bohemians-Olomouc 2:1, Hradec-Teplice 0:0,
Sparta-Liberec 3:2. 28. kolo: Olomouc-Hradec 2:0,
Sparta-Bohemians 2:0, Liberec-Slovácko 1:0,
Teplice-PlzeÀ 0:1, Brno-Budûjovice 1:1, Ostrava-
Ústí 3:3, Boleslav-Jablonec 1:2 a Slavia-Pfiíbram
3:2.

***
Tabulka

1. PlzeÀ 28 20 6 2 66:25 66
2. Sparta 28 20 2 6 48:19 62
3. Jablonec 28 16 6 6 59:29 54
4. Olomouc 28 13 5 10 45:27 44
5. Liberec 28 12 6 10 42:32 42
6. Bohemians 28 12 6 10 32:29 42
7. Ml.Boleslav 28 11 7 10 45:39 40
8. Hradec 28 10 8 10 24:33 38
9. Teplice 28 10 7 11 37:44 37
10. Slavia 28 8 12 8 36:34 36
11. Ostrava 28 7 9 12 30:41 30
12. Slovácko 28 8 6 14 25:40 30
13. Budûjovice 28 6 11 11 26:45 29
14. Pfiíbram 28 6 7 15 19:36 25
15. Brno 28 7 3 18 30:50 24
16. Ústí 28 4 7 17 21:62 19

CrogoÀ liga
28. kolo: Ko‰ice-Trnava 1:3, Îilina-Senica 0:1,
Bystrica-Nitra 0:1, Zl. Moravce-Dubnica 2:1, Dun.
Streda-Pre‰ov 2:1, Slovan-RuÏomberok 1:0 .
29. kolo: Pre‰ov-Ko‰ice 0:3, Trnava-Îilina 1:0 ,
Nitra-Zl. Moravce 0:0, RuÏomberok-Bystrica 0:0,
Dubnica-Dun. Streda 0:1, Senica-Slovan 1:2.
30. kolo: Nitra-RuÏomberok 0:2, Ko‰ice-Dubnica
1:1, Îilina-Pre‰ov 2:1, Bystrica-Senica 3:2, Zl.
Moravce-Dun. Streda 3:0, Slovan-Trnava 3:0.
31. kolo: Pre‰ov-Slovan 0:2, RuÏomberok-Zl.
Moravce 0:0, Senica-Nitra 3:2, Trnava-Bystrica
0:2, Dubnica-Îilina 1:0, Dun. Streda-Ko‰ice 0:0.

Tabuºka
1. Slovan 31 18 8 5 57:21 62
2. Senica 31 17 7 7 50:27 58
3. Îilina 31 14 11 6 47:27 53
4. Trnava 31 13 9 9 38:27 48
5. Bystrica 31 12 9 10 36:28 45
6. Moravce 31 11 10 10 34:29 43
7. RuÏomberok 31 9 10 12 20:31 37
8. Nitra 31 10 6 15 24:46 36
9. Streda 31 9 8 14 24:36 35
10. Pre‰ov 31 9 5 17 25:43 32
11. Ko‰ice 31 7 9 15 27:43 30
12. Dubnica 31 6 10 15 20:44 28


