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Ptaãí potok a potok bez stromÛ
Je tomu asi pÛl století, kdy mezi burÏoazní pavûdy byly zafiazeny
obory jako genetika, kybernetika, sociologie ãi psychologie. Není
náhodou, Ïe se historie opakuje, ale tentokrát zprava. Nyní se do
této kategorie dostávají „pavûdy“ jako ekologie ãi památková
péãe. PfiestoÏe tfiináct rozhnûvan˘ch profesorÛ pí‰e ministru kultury
Besserovi, aby zachoval dÛm na rohu Václavského námûstí a
Opletalovy ulice, je to jako kdyÏ hází hrách na stûnu a zfiejmû se
brzy doãkáme dal‰ího obchodního domu ãi kanceláfiské budovy.
V osmdesát˘ch letech si jedny bratislavské noviny povzdechly,

Ïe v Praze se chovají ‰etrnûji k historick˘m objektÛm neÏ v
Bratislavû. JenÏe ãasy se mûní a památkové ba‰ty padají jako
kuÏelky jedna za druhou. Nic nepomohlo, Ïe zimní stadion ·tvanice
byl prohlá‰en v roce 2000 kulturní památkou; letos v létû nastala
urychlená demolice. Otázkou je, co na tomto místû vznikne.
Hotel? Obchodní centrum?
Ministr kultury stomatolog Jifií Besser byl prezidentem

berounského hokejového klubu a kromû krátkého koketování s
KSâ v roce 1989 je nestraníkem. V jeho Ïivotopisu jsem nenalezl
jedinou zmínku o tom, Ïe by se nûkdy tfieba okrajovû zajímal o
kulturu. Spí‰e o reklamu a nemovitosti. Proto také nepfiekvapí,
kdyÏ z památkovû chránûného domu udûlá dÛm nepamátkov˘,
kter˘ je ale dobfie prodejn˘.
Dal‰ím odborníkem ve vládû je ministr Ïivotního prostfiedí Tomá‰

Chalupa. Vystudoval Ïurnalistiku, masovou komunikaci,
politologii, historii a práva. Pracoval jako redaktor ve Veãerníku
Praha a v Denním Telegrafu, kde to dotáhl aÏ na zástupce
‰éfredaktora. Veãerník Praha se pfiemûnil v roce 2005 na bulvární
·íp. Denní Telegraf zanikl v roce 1996. Nikde opût není jediné
období, kdy by se tento politik zajímal o Ïivotní prostfiedí. Zkrátka
Ïivotní prostfiedí ho nezajímá a podívat se na ·umavu, kde se to teì
mele se taky zatím nechystá.
Nechci hodnotit, jestli je kácení vzácn˘ch stromÛ oprávnûné

nebo nikoliv, ale pfiekvapuje mne arogance moci, která prosazuje
bez hlub‰í expertízy likvidaci porostu.
Koncem ãervence se sice objevila zpráva, Ïe policejní inspekce

zaãala provûfiovat akci fiadov˘ch policistÛ i zásahové jednotky
proti aktivistÛm, ktefií od poloviny ãervence blokují les u Ptaãího
potoka v Národním parku ·umava a brání stromy pfied dfievorubci.
Na inspekci se obrátil Ekologick˘ právní servis. Policisté - mnohdy
i s pouÏitím pout - vyvlekli nebo odnesli blokádníky. A umoÏnili
dfievorubcÛm kácet kÛrovcové smrky, které aktivisté bránili.
Ekologové jsou pfiesvûdãení, Ïe vedení národního parku nemá ke
kácení stromÛ v jedné z nejcennûj‰ích oblastí ·umavy patfiiãné
v˘jimky. ¤editel parku Jan Strásk˘ tvrdí, Ïe Ïádné v˘jimky
nepotfiebuje a zásahem proti kÛrovci chrání ‰ífiení kÛrovce.
„Po zásahu policie v oblasti u Ptaãího potoka jsme podali podnût

na Inspekci Policie âeské republiky. Domníváme se, Ïe policie v
podstatû sv˘m postupem napomáhá nelegální tûÏbû,“ uvedl v
pondûlí veãer Pavel Franc z Ekologického právního servisu.
Dodal, Ïe se právní servis obrátil na plukovníka Du‰ana Brunclíka,

kter˘ je povûfien fiízením inspekce. Brunclík pak podle France
osobnû nav‰tívil „místo ãinu“ u Ptaãího potoka ·umavû.
Policejní zásah proti blokádníkÛm odsoudil i mezinárodnû

uznávan˘ ekolog, nûkdej‰í senátor a exministr Ïivotního prostfiedí
Bedfiich Moldan.
„Ze zapojení policie jsem osobnû dost znechucen, pfiipomíná mi

to doby dávno minulé. Je to ‰patnû,“ uvedl Moldan, kter˘ za
radikální boj s kÛrovcem ostfie zkritizoval i vedení národního
parku.
Pfiedstavitelé ‰umavsk˘ch obcí ov‰em s podobn˘mi názory

nesouhlasí, místní se opakovanû postavili za plán likvidace kÛrovce
vãetnû kácení napaden˘ch stromÛ.
„V bezzásahov˘ch zónách je absolutní nesmysl kácet,“ oponuje

Moldan, „a to z hlediska pfiírodovûdeckého, tak i lesnického.
Navíc se mi nelíbí systém, kter˘ pfiijalo vedení parku: není
jednoduché urãit, jaké stromy se mají kácet. Pochybuji, Ïe by ‰lo
o to zabránit ‰ífiení kÛrovce.“
Vedení parku svÛj krok u Ptaãího potoka obhajuje i tím, Ïe musí

zabránit i tomu, aby se kÛrovec neroz‰ífiil do sousedních mûstsk˘ch
lesÛ Ka‰persk˘ch hor. Moldan to oznaãil za nesmysln˘ dÛvod.
„Ka‰perské Hory jsou odsud pût kilometrÛ daleko, situace tady

nemÛÏe tu tamní vÛbec ovlivnit,“ poznamenal Moldan.
„Je naprosto nehorázné a nelíbí se mi, Ïe se tu mûní tabule, které

urãují první zónu! Dûlají to se zdÛvodnûním, Ïe informace na nich
není úplná a musí pr˘ uvést, jak chránit osobní majetek. To ale
absolutnû nesouvisí s národním parkem,“ fiekl Moldan.
Vedení parku tvrdí, Ïe postupuje pfiesnû podle zákona a Ïádné

pfiedpisy neporu‰uje. Tvrdí, Ïe naopak ãlenové Hnutí Duha a dal‰í
blokádníci poru‰ují zákon. Park má k dispozici i pfiedbûÏné
opatfiení soudu, které mu napomáhá k zásahu proti kÛrovci u
Ptaãího potoka.
Podle ãeského rozhlasu boj s kÛrovcem na ·umavû zajímá i

Brusel. Vláda musí Evropské komisi vysvûtlovat, proã je tfieba
kácet taky v cenn˘ch zónách národního parku. Situace v oblasti se
pfiitom v posledních dnech vyhrotila, ekologiãtí aktivisté se snaÏí
vlastními tûly zabránit tûÏbû napaden˘ch smrkÛ, správa
·umavského parku proto zvaÏuje u Modravy dokonce nasazení
tûÏké techniky, takzvan˘ch harvestorÛ, údajnû proto, aby stihla
zlikvidovat co nejvíc nakaÏen˘ch dfievin, neÏ z nich kÛrovec
vyletí. Redaktorka Veronika Sedláãková se zeptala Bedfiicha
Moldana, co znamená zájem Evropské komise o  kácení stromÛ v
cenn˘ch lokalitách ·umavy. Mûla by brát tento zájem vláda
váÏnû?
BM:  Já jsem pfiesvûdãen, Ïe ano, protoÏe ·umava je národním

parkem, kter˘ má v˘jimeãn˘ v˘znam nejen pro âeskou republiku,
ale z hlediska celé Evropy a proto je zcela pochopitelné, Ïe
Evropskou komisi a evropskou vefiejnost velmi silnû zajímá, co se
tady dûje.
VS: Proã zejména, podle vás, Ïádá Brusel vysvûtlení, proã je

pro Evropskou komisi tak dÛleÏitá hlavnû zmiÀovaná soustava
Natura 2000, kterou citují i tuzem‰tí ekologové?
BM: Soustava Natura 2000 je takovou pátefií celé ochrany

pfiírody v Evropské unii. Je to skuteãnû promy‰lená soustava
velmi systematická, která by mûla zajistit, aby pfiíroda v rámci celé
Evropy byla chránûná, chránûna dÛslednû, chránûna dobfie a proto

mû vÛbec nepfiekvapuje ten zájem o ·umavu, protoÏe to, Ïe se kácí
i v zónách, které byly jasnû definovány jako bezzásahové, to
znamená bez nûjak˘ch základních zásahÛ proti takov˘m vûcem,
jako je kÛrovec. Je pochopitelné, kdyÏ se to najednou nedodrÏuje,
tak Ïe Evropská komise projevuje o to zájem a Ïádá vysvûtlení.
Podle senátora za ODS Tomá‰e Jirsy se jedná o standardní dotazy

v rámci ‰etfiení stíÏnosti obãanÛ Evropské unie.
VS: A co tfieba názor vûdecké obce, která také je na stranû

ekologÛ?
TJ: Obecnû se ví, Ïe kdyÏ se prostû nepokácí kÛrovcov˘ strom,

tak vzlétl˘ kÛrovec zniãí v pfií‰tím roce dal‰ích 10 stromÛ. âili
jestli se tam dneska nepokácí tûch 3000 napaden˘ch stromÛ,
nûkde tu kÛrovcovou kalamitu musíme kácením zastavit.
VS: Pane Moldane, je to tak podle vás?
BM:  V tûch cenn˘ch lokalitách, právû v místû tûch podmáãen˘ch

smrãin, ra‰elini‰È a podobnû, je spousta mal˘ch kÛrovcov˘ch
ohnisek, které se prostû ne‰ífií. To je skuteãnost, to je dokázáno,
tam jsou prostû uÏ dávno okolo toho nové podrosty.
K problému se rovnûÏ vyjádfiil i ãlen akademie vûd âR Pavel

Kindlmann, kter˘ by podporoval ráznûj‰í zásah proti kÛrovci v
okrajov˘ch ãástech parku, nikoli ale v jádrov˘ch lokalitách.
Horské smrãiny jsou podle vûdcÛ ve vy‰‰ích polohách parku
pfiirozen˘mi lesy, v niÏ‰ích partiích smrky nahradily dfiívûj‰í jedle
a buãiny. Tam vidí ekologové prostor pro lidsk˘ zásah. Místo
smrkÛ by v niÏ‰ích polohách mûly znovu dostat prostor jedle a
buky, které by vytvofiily pfiirozené pásmo proti ‰ífiení kÛrovce do
okolních lesÛ. Na rakouské ãásti hor bylo toto pásmo zachováno
a jako pfiirozená bariéra funguje.
„Strásk˘ chce na ·umavû pokácet 68000 stromÛ. Tedy zhruba

patnáctkrát víc, neÏ je vyznaãeno jen u Ptaãího potoka. I kdyby
mûl tisíc dfievorubcÛ, je nepravdûpodobné, Ïe to do v˘letu kÛrovce
stihne. Je mi proto záhadou, proã zamûfiil své síly zrovna na
kontroverzní Ptaãí potok, kdyÏ má z lesního zákona povinnost
dÛslednû zasahovat ve v‰ech zásahov˘ch zónách,“ uvedl
Kindlmann.
(·umavskou v˘zvu uvádíme na str. 4)

Ale‰ Bfiezina. aktuálnû.cz, âRO, âTV

To nebyl uragan, ale tuhle spoušť udělali lidé na Šumavě Foto: Iva Zimová
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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

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

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

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

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

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

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

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

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

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

Canada

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

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

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

Kalendáfi

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.

13.8.(so) 10:00
Letní sokolské hry

Masaryktown
***

24.8-31.8.
Soubor Jasenka na Torontském

v˘stavi‰ti
***

10.9. (so) 19:00
Kamaráti z ulice

Lavina Band
Kostel sv. Cyrila a Methoda

5255 Thornwood Dr. Mississauga
***

24.9. (so) 18:00
25.9. (ne) 10:30

·edesát let farnosti sv. Václava
Kostel sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
***

9.10. (ne) 14:00
Oslavy 100 let Sokola

v Sparwood Recreation Complex
Britská Kolumbie

***

We acknowledge the financial support of the Government

of Canada through Canada Periodical Fund (CPF)

for our publishing activities.

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.11.satellite1-416.com

www.11.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

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

www.kalendar.zpravy.ca

***

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

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù

¤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.
3. záfií 2011 v 15:00 na Masaryktownu.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
416/532-5272, fax: (416) 516-5311.

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.

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: 17.7, 22.8 a
11.9. v 13 hod..

âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
KITCHENER-WATERLOO:German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Informace o bohosluÏbách: 289/242-0635

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

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:
V záfií.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: V záfií
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: V
záfií
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
budou oznámeny.

âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ

KOMORA INC.

CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND

CULTURE

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

Tel./Fax: (416) 929-3432

E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net
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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 $ 17,74 Kã
1 EURO 24,16 Kã
1 US $ 16,86 Kã
âNB - 29. 7. 2011

Kursovní lístek
100 Kã 5,69 CDN $
1 CDN $ 17,59 Kã
1 EUR 1,37 CDN $
1 CND $ 0,73 EURO
1 US $ 0,95 CDN $
1 CND $ 1,05 US $

Universal Currency Converter - 30. 7. 2011

17. ãervence 2011 poslala Dá‰a
Hübschmanová, vedoucí Nového divadla
v Torontu v‰em jeho ãlenÛm zprávu, Ïe v
sobotu 16. ãervence  zemfiel v Nymburku
zakladatel torontského Nového divadla,
Adolf Toman. Byl poslední ze skupiny
vynikajících hercÛ a reÏisérÛ, ktefií  (se
sv˘mi kolegy) torontsk˘m divákÛm dali
stovky hodin hodnotného divadla v jejich
rodné fieãi. Nejdfiív - a to uÏ je pûkná
fiádka let - ode‰el Ferda âulík. Pak Bohou‰
Máca, Jirka Benda, Tomá‰ Ma‰ek, Pavel
Král...
Lenka Kimla smrt Hády Tomana

komentovala: „nûjak si to synchronizovali
kluci!  Aby jim nahofie nebylo smutno...“ A
Zorka Borovjaková napsala: „Zapálila
som dve svieãky na cestu - jednu za
âechy, druhú za Kanadu.“

Ïe poezie, divadlo a hudba je to nej-
krásnûj‰í, co nám Ïivot mohl dát. Citoval
i dopis, kter˘ po diagnóze, Ïe trpûl (jako
Adolf Toman) rakovinou, Jifií Voskovec
napsal Janu Werichovi: „Já se jí svinû
zubat˘ taky bojím. Kdo fiíká, Ïe ne, lÏe.
Jde o to se jí bát míÀ. Nalézt triky a
kouzla, jak na ní vyzrát, na potvoru... jde
o to aspoÀ ji prohnat... Vona mrcha
vyhraje, to je na beton - ale alespoÀ jí to
prodat draze.“ Áda Toman jí opravdu

Divadlo v Kanadû, a hlavnû v Torontu,
má dlouhou historii. Na‰i pfiedchÛdci hráli
v Torontském divadle uÏ v tfiicát˘ch letech
minulého století (nem˘lím-li se, dosud
Ïije Ïena jednoho z nejnad‰enûj‰ích
tehdej‰ích ochotníkÛ, Jana PapeÏe
(zemfiel v r. 1995 ve vûku 95 let). Dal‰í
vlnu divadelníkÛ do Kanady vy‰tval
komunistick˘ puã v únoru 1948. Ale
nejslavnûj‰í metamorfózu krajanského
divadla pfiinesla schÛzka inspirovaná
Adolfem Tomanem v r. 1970, které se
vedle Tomana zúãastnili Ferda âulík,
Irma âulíková, Milan Crhák, Josef
âermák, Zdena Salivarová-·kvorecká,
Hugo Ho‰ek, JoÏa Ligda, Jindra
Polívková, Zlata Novotná a Jan Novotn˘.
Skupina pfiijala jméno Nové Divadlo (New
Theatre) a krajanské vefiejnosti se
pfiedstavila 14. bfiezna 1970 Jiráskovou
Lucernou...
S Nov˘m divadlem hostovali vûhlasní

herci, mezi nimi Jifií Voskovec v DaÀkovû
hfie âtyfiicet zlosynÛ a jedno neviÀátko
nebo Václav Postráneck˘ v Gogolovû
Svatbû. Ale kde Áda se cítil nejlíp, byla
opereta. Tam opravdu záfiil, tam oslÀoval
sv˘m vtipem, sv˘m elánem. Áda pracoval
i v anglickém divadle, nejdfiíve v
Colonnadû, potom Aladdin Theatre a
naposled jako fieditel a spolumajitel velmi
úspû‰ného Limelight Dinner Theatre.
Po pádu komunistického reÏimu se vrátil

domÛ, do Nymburka, kde se uplatnil nejen
v divadle, ale i v politice. V Nymburku -
jak to pfii posmrtné vzpomínce fiekl jeden
z jeho pfiátel: „Doslova vzkfiísil k Ïivotu
Nymburské divadlo a nymburské
divadelníky. Bofiil hráze mezi amatéry a
profesionály a spoleãnû se v‰emi
dosahoval zaslouÏeného ohlasu.“
Mottem mu byla slova Jaroslava Seiferta,

zadarmo nedal ani den. Mûl svÛj Ïivot ve
své reÏii do poslední chvíle.
Toront‰tí divadelníci se s ním rozlouãili

ve stfiedu 20. ãervence 2011 v hostinci
Scotland Yard, kde byla ãtena hofiej‰í
vzpomínka a také vzpomínka hereãky
Marie Kleãkové, která s ním hrála dlouhá
léta v Torontu a jako Adolf Toman se po
pádu komunismu vrátila do âeské
republiky.

Josef âermák
***

Za Adolfem Tomanem
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Translations
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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.

Slovenskému politikovi hrozí,
Ïe pfiijde o obãanství,

pfiiznal se i k maìarskému
·éf poboãky mimoparlamentní Strany
maìarské koalice (SMK) v Levicích 24let˘
László Gubik mÛÏe ztratit slovenské
obãanství, protoÏe pfiiznal, Ïe v ãervenci
získal obãanství Maìarska. Na Slovensku
platí zákon o ztrátû obãanství v pfiípadû, Ïe
nûkdo získá obãanství jiného státu.
Maìarsko zaãalo pfiidûlovat obãanství
zaãátkem roku 2011 ve zjednodu‰eném
fiízení. O obãanství tak mÛÏe poÏádat kaÏd˘,
kdo má maìarské kofieny.
Nejvût‰í zájem o obãanství Maìarska je

zatím ze strany pfiíslu‰níkÛ maìarské
men‰iny v Rumunsku a v Srbsku. Podle
maìarsk˘ch úfiadÛ poÏádalo o obãanství
asi 100 tisíc etnick˘ch MaìarÛ Ïijících v
sousedních zemích.
Slovensko za vlády Roberta Fica schválilo

zákon, na jehoÏ základû ztratí slovenské
obãanství kaÏd˘, kdo pfiijme obãanství
jiného státu. Vláda premiérky Ivety
Radiãové tento zákon zatím nezmûnila, a
zÛstává proto nadále v platnosti. Gubik je
prvním maìarsk˘m politikem na Slovensku,
kter˘ zisk maìarského obãanství otevfienû
pfiiznal. „Dne 19. ãervence jsem sloÏil ve
mûstû Soltvadkert obãanskou pfiísahu,“
citoval deník Sme Gubika.
Kromû ztráty slovenského obãanství mu

podle zákona hrozí také pokuta ve v˘‰i
3319 eur (asi 80 tisíc Kã), protoÏe získání
maìarského obãanství nenahlásil
slovensk˘m úfiadÛm. „Pevnû vûfiím, Ïe se
to nestane. Tento zákon povaÏuji za
protiústavní. Má vÛle je zÛstat obãanem
Slovenské republiky. Chci tady Ïít, mít

rodinu a pracovat,“ uvedl.
Gubik se odvolává na slovenskou Ústavu,

podle níÏ není moÏné nikoho zbavit
obãanství proti jeho vÛli.
Slovenské ministerstvo vnitra zatím

nekonkretizovalo, jak bude v pfiípadû
Gubika postupovat. Sdûlilo pouze, Ïe zatím
eviduje devût lidí, ktefií ztratili slovenské
obãanství v dÛsledku získání obãanství
Maìarské republiky.
Slovenská média si v‰ímají, Ïe Gubik

poÏádal o maìarské obãanství dva mûsíce
po pfiedsedovi SMK László Berényim. Ten
odmítá informovat, zda maìarské
obãanství získal. Berényi poÏádal
maìarské obãanství jiÏ zaãátkem ledna
2011.

Ivan Vilãek, Bratislava, Právo
***

Historická remíza s komunisty
ODS nedûsí

Praha-mfd-Minul˘ t˘den pfiinesl prÛzkum
pfiekvapivou zprávu: obãan‰tí demokraté
by získali navlas stejnû mandátÛ jako
KSâM. Zaãíná je tak poráÏet
zdiskreditovaná partaj, na troskách jejíhoÏ
ãtyfiicetiletého impéria nové politické strany
vznikly a kde se ODS etablovala jako vÛdãí
pravicová síla v zemi.

Jak zdÛrazÀují fieditelé agentur
zkoumajících vefiejné mínûní, je to jen jeden
prÛzkum, navíc zatíÏen˘ v˘bûrovou chybou,
kterou prÛzkumy nutnû mohou mít. Vybrat
vzorek pár set lidí, kter˘ pfiesnû odrazí
náladu v celé spoleãnosti, je prakticky
nemoÏné.

Ale pfiesto ten poslední odraz dopadl pro
ODS historicky nejhÛfi. PrÛzkum agentury
Factum Invenio jí pfiisoudil zisk 39 poslancÛ,
kdyby se volby konaly nyní. A zcela stejn˘

poãet zákonodárcÛ by mûla KSâM.
“Takov˘ pfiípad jsme nena‰li ani ve

vlastních databázích od roku 1992, ani u
konkurence,” fiekl iDNES.cz fieditel
spoleãnosti Factum Invenio Jan Herzmann.

Historicky nejhÛfi v záznamech této
agentury na tom ODS byla v dobû po
“sarajevském atentátu” a vzniku Unie
svobody. “Dvacátého února 1998 mûla
ODS 8,9 %, ale KSâM tehdy mûla je‰tû
ménû. Pak v prÛbûhu prvního pololetí roku
ODS stoupala, kdeÏto Unie svobody klesla
z únorov˘ch 11,6 % na zhruba osm procent,”
upfiesnil Herzmann.

“Ani nám se nic podobného nestalo,” fiíká
o v˘sledku prÛzkumu Jan Hartl z
konkurenãní agentury STEM.

Za nízk˘m v˘sledkem pro ODS Herzmann
vidí spojení dvou fenoménÛ - klesající
podporu ODS a nízkou namûfienou volební
úãast. Voliãi KSâM totiÏ jsou
disciplinovanûj‰í neÏ voliãi obãansk˘ch
demokratÛ.

“PrÛzkum není fyzikální mûfiení”
·éfové Factum Invenio i STEM varují

pfied pfieceÀováním prÛzkumu.
“Nedramatizoval bych to. Postavení

KSâM je dlouhodobû stabilní, ODS je na
povlovném sestupu, v na‰ich prÛzkumech
je‰tû není na stejné úrovni jako KSâM, ale
ta trajektorie tak smûfiuje,” soudí Jan Hartl.

Opatrn˘ je i Jan Herzmann. “Nejsme ve
fyzice, nelze to zmûfiit exaktnû. Je to jedno
mûfiení zatíÏené v˘bûrovou chybou,” fiíká.

ODS se mÛÏe utû‰ovat pouãkou z
politologick˘ch pfiíruãek - chce-li vláda dûlat
reformy, mûla by nejdrastiãtûj‰í opatfiení,
která logicky sníÏí její oblibu, stihnout v
první polovinû vládnutí. A ve druhém
poloãase pak sbírat body a zbrojit na volby.

***

http://sumavskavyzva.cz
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Sto let Sokola v Kanadû
První jednota

První sokolská jednota v Kanadû byla zaloÏena v obci Michel v Britské Kolumbii 22. fiíjna
1911.

Leto‰ní sté v˘roãí zaloÏení Sokola v Kanadû uÏ bylo a je‰tû bude dÛstojnû oslaveno:
bylo oslaveno vystoupením sokolské skupiny na âeském s Slovenském dni na
Masaryktownu a na sletu v Clevelandu a bude oslaveno ve Sparwoodu v Britské Kolumbii

Vystoupení na sletu v Clevelandu
Z Clevelandu nám do Toronto 1. ãervence Anna Janou‰ová e-mailem poslala tuto

zprávu:
“Na‰i milí bratfii!
Pí‰i radostnou zprávu, dovezli jsme 7 závodníkÛ, 5 dûvãat a 2 chlapce a musím vám fiíci,

Ïe máme 2 zlaté medaile, 3 stfiíbrné a 2 bronzové. To je úspûch, co? Dûti jsou nad‰eny.
Allen Dixon, Robert Tmej a Lubo‰ Frynta se o dûti starali a jako cviãitelé si vedli perfektnû.
Musíme jim potom podûkovat, zasluhují si to. Pfii zahájení jsem … pfiebrala krásnou
plaketu k na‰emu 100. v˘roãí od Americké obce sokolské a vãera na schÛzi WSF plaketu
a diplom od âOS. V‰ude nám blahopfiejí, je to perfektní slet, máme se dobfie a
vzpomínáme na vás.”

Sokolské Letní hry na Masaryktownu 13. srpna 2011
Pfií‰tí sokolská událost na oslavu 100. v˘roãí zaloÏení Sokola v Kanadû, na níÏ jsou

v‰ichni zváni, se koná 13.srpna, opût na Masaryktownu v Torontu. Pro informace volejte
Hanu Juráskovou (905 838-5269)

Sparwood, 9. fiíjna 2011
Zvlá‰È památná bude oslava 9. fiíjna v Sparwoodu v Britské Kolumbii. Na tuto

jedineãnou událost (kterou inspiroval - jako tak mnoho sokolsk˘ch akcí - Jan Waldauf a
o níÏ se nejvíc zaslouÏil a dosud zasluhuje - pokud takové slovo existuje) ottawsk˘ Sokol
Pavel Vidlák, jsou v‰ichni na‰i krajané srdeãnû zváni.

V tent˘Ï den bude v Sparwood Recreation Complex umístnûna deska se struãn˘m
popisem oslavované události a vedle budou umístnûny kopie broÏury s ãtyfijazyãn˘m
textem (ãesky, slovensky, anglicky a francouzsky) o Sokolu a historii Sokola v Kanadû.
Pfiiná‰íme úvodní slovo o Sokolu slovensky a struãnou historii Sokola v Kanadû ãesky.

Co je Sokol?
Sokol je celosvetová gymnastická a na ‰port zamerená organizácia, zaloÏená v Prahe

roku 1862 doktorom Miroslavom Tyr‰om a Jindfiichom Fügnerom. V tej dobe sa ãesk˘
ºud nachádzal pod rakuskou nadvládou a jeho bratia Slováci pod nadvládou maìarskou
v Rakusko-Uhorskej monarchii. Dr. Tyr‰ bol univerzitn˘ profesor a vlastenec, ktor˘ si
prial, aby Sokol prebudil v spoloãnosti národnÛ uvedomelosÈ a fyzickou zdatnost’ou
prispel k ozdraveniu du‰evného a mravného Ïivota svojho národa. Spoluzakladatel
Jindfiich Fügner, obchodník nemeckého povodu, bol blízky priatel Dr. Tyr‰a; vd’aka
ktorému bola uÏ v roku 1863 postavená budova s modernou telocviãnou, ktorá  tieÏ
slúÏila ako sídlo praÏského Sokola. Sokolské organizácie boli zakládané aj v in˘ch
mestách a poãas prvej svetovej vojny (1914-1918) sa Sokol v˘znamne zaslúÏil o
vzniknutie âeskoslovenskej republiky.

Sto let Sokola v Kanadû
Na zaãátku dvacátého století touha po lep‰ích Ïivotních podmínkách podnítila emigraci

z ãesk˘ch zemí do Kanady. V roce 1911 se skupina ãesk˘ch havífiÛ se sv˘mi rodinami
pfiistûhovala do oblasti prÛsmyku Vraního hnízda na rozhraní Britské Kolumbie a Alberty
a usadila se v nyní jiÏ neexistujících obcích Michel a Natal, nedaleko dne‰ního mûsteãka
Sparwood. První sokolská jednota v Kanadû byla zaloÏena v Britské Kolumbii v obci
Michel v nedûli 22. fiíjna 1911. âinovníky jednoty byli zvoleni: Franti‰ek Trojánek, starosta;
Josef Beránek, místostarosta; Václav Vohradsk˘, náãelník; Václav Brixa, jednatel;
Antonín Pondûlníãek, pokladník; Josef Rybníãek, úãetní; Franti‰ek Pavel, hospodáfi; a
Josef Haner, knihovník. Brzy nato byla zaloÏena druhá sokolská jednota v obci Frank v
Albertû. Jejími ãleny se téÏ stali havífii z okolních obcí Blairmore, Coleman a Hillcrest. Po
první svûtové válce (bûhem obou  svûtov˘ch válek ãlenové Sokola slouÏili dobrovolnû v
kanadsk˘ch a spojeneck˘ch armádách) vlivem nepfiízniv˘ch hospodáfisk˘ch pomûrÛ
ãinnost obou jednot upadala a zaãátkem tfiicát˘ch let zanikla. Sokolsk˘ tûlocvik se v‰ak
projevil je‰tû v roce 1947 zásluhou Antonína Kalivody, kdy poãetná skupina mládeÏe
pfiedvedla skladbu sokolsk˘ch prostn˘ch na festivalu slovansk˘ch národÛ v obci Blairmore.

Dal‰í jednoty byly zaloÏeny v Margo (1913), v Montrealu (1928), ve Winnipegu (1929),
v Torontu (1931), v Goldburgu (1932), v Reginû (1933), ve Fort William (1935), v Battawû
(1940), a v Kitcheneru (1949). Po komunistickém puãi v âeskoslovensku v únoru 1948,
kdy Sokol byl rozpu‰tûn, nová vlna ãesk˘ch a slovensk˘ch imigrantÛ zaloÏila dal‰í
jednoty v Montrealu, Windsoru, Torontu, Norandû, Ottawû a Vancouveru. Vût‰ina tûchto
jednot byla sdruÏena v Kanadském Sokole pfii vzniku této organizace v roce 1952.
Kanadsk˘ Sokol, pfiejmenovan˘ v roce 1973 na Sokolskou Ïupu Kanadskou, je
nev˘dûleãn˘ spolek, inkorporovan˘ federální chartou, kter˘ pÛsobí bez jakékoliv finanãní
podpory od vlády ãi jiné subvence. Jeho ãinnost je financována z pfiíspûvkÛ jednot a z
v˘nosu jeho podnikÛ.

Sokolská Ïupa Kanadská pÛsobí nejen v gymnastice a jin˘ch sportech, ale pofiádá téÏ
kulturní a spoleãenské akce. Bûhem témûfi ‰edesáti let od svého zaloÏení pofiádala
Sokolská Ïupa Kanadská jedenáct sv˘ch sletÛ a její ãlenové se úãastnili sokolsk˘ch sletÛ
a jin˘ch podnikÛ v jin˘ch zemích, vãetnû v‰esokolsk˘ch sletÛ v letech 1994, 2000 a 2006
v Praze, kde Sokol obnovil svou ãinnost po pádu komunistického reÏimu v listopadu
1989.

âlenové kanadského Sokola znaãnû pfiispûli k rozvoji tûlesné v˘chovy a programu
fyzické zdatnosti v Kanadû a docílili pozoruhodn˘ch úspûchÛ na kanadském a
mezinárodním poli. PÛsobili ve v˘znamn˘ch funkcích jak v kanadské amatérské atletické
asociaci, tak v ontarijské, celokanadské a mezinárodní gymnastické federaci a v
kanadské armádû; byli rovnûÏ ãleny kanadsk˘ch olympijsk˘ch druÏstev a pÛsobili jako
rozhodãí na mezinárodních gymnastick˘ch závodech a na mistrovství svûta v gymnastice.

Pfii vstupu do svého druhého století Sokol pÛsobí v Montrealu, Kitcheneru, Ottawû a
Torontu.

Na shledanou 13. srpna na letních sokolsk˘ch hrách na Masaryktownu a 9.fiíjna na
oslavû st˘ch narozenin Sokola ve Sparwood.

Josef âermák - Czech Folks a Satellite
* * *

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

v místû, kde je piva jako ‰afránu!

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

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

Village Idiot Pub Sin&Redemption
126 McCaul St.

Toronto, Ontario M5T 1W2

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

www.villageidiotpub.ca
***

136 McCaul ST.
Toronto, Ontario M5T 1W2

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

www.sinandredemption.com
***
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Ne zas tak dávno tomu…
âiho‰È

Hádanka na poãátku: KdyÏ se fiekne „ãiho‰È“, co si pod
tím pfiedstavíte?
Asi pfiedev‰ím lidové synonymum pro fiádûní vichru,
krupobití, extrémní boufiku. âlovûku orientujícího se v
nedávné historii a pamûtníku onûch ãasÛ pfiipomenou se
nejspí‰e takzvané ãiho‰Èské události v padesát˘ch letech,
bûsnûní zvlãilé komunistické moci. Katolík si jistû
neodpustí upfiesnûní a dodá cosi o ãiho‰Èském zázraku.

A koneãnû osoba znalá na‰ich zemûpisn˘ch kuriozit, si
pfiisadí s geografick˘m stfiedem âeské republiky, kter˘Ïto
se nachází v  katastru obce âiho‰È. NuÏe, v‰echno z toho
je pravda pravdoucí. I kdyÏ nepoãítáme ten první pfiípad,
je toho na jednu malou vesnici v idylicky zvlnûné
posázavské krajinû, osm kilometrÛ severnû od Ledãe
nad Sázavou docela dost, Ïe.

ZÛstaÀme u zmínûn˘ch ãiho‰Èsk˘ch událostí. Pí‰e se
rok 1950 a obec je vskutku stfiedem republiky, tehdy
âeskoslovenské. Je i stfiedem zájmu Státní bezpeãnosti:
pfiístup do ní je omezen, místní lidé vystaveni hrubému
nátlaku v podobû policejního vy‰etfiování, osobního
zastra‰ování a násilné propagandy. TíÏivá atmosféra z
které není úniku. Proã zrovna tato vesniãka ãítající dnes
169 obyvatel?

Nejprve si pfiipomeÀme, co tomu v‰emu pfiedcházelo.
Klíãové datum je 11. prosinec 1949. Nedûle adventní.

Páter Josef Toufar káÏe pfii m‰i na téma Uprostfied vás
stojí, kterého neznáte. Nevidí, Ïe ãtyfiicetiosmicenti-
metrov˘ kfiíÏ s kulat˘m podstavcem stojící na oltáfii se
zaãal jaksi samovolnû pohybovat - k˘vat do stran a
naklánût do pfiedu. Nevysvûtliteln˘ jev se opakoval i pfii
dal‰ích m‰ích a svûdkÛ pfiib˘vá. Do âiho‰tû se hrnou
poutníci z daleka a tajemnou záleÏitost ‰etfií jak církevní
hodnostáfii, tak i SNB.

Koncem ledna 1950 je faráfi Toufar zatãen, t˘rán a
muãen ve Valdicích, a na následky toho záhy ve vûku 47

let umírá. StB tak pfii‰la o dÛleÏitou postavu obÏalovaného
pro pfiipravovan˘ soudní proces s katolick˘mi duchovnímu,
kter˘ mûl lidu ukázat, Ïe náboÏenská víra je jen babská
povûra a opium a katolická církev podvodn˘ spolek ve
sluÏbách zrádného Vatikánu. V její reÏii vznikl k pfiípadu
propagandistick˘ film s názvem Bûda tomu skrze nûhoÏ
pohor‰ení pfiichází.

Existují tfii hlavní verze pfiípadu. Za prvé verze StB,
zjevnû vykonstruovaná, pfiisuzující knûzi Toufarovi roli
loutkoherce, kter˘ pomocí provázkÛ ovládá kfiíÏ, a tím i
své oveãky. Dal‰í verze, na kterou je dne‰ní duchovní
správce tohoto gotického kostela zasvûceného Pannû
Marii Nanebevzaté, sám pamûtník, viditelnû alergick˘,
pfiisuzuje tuto podvodnou roli loutkohercÛ samotné StB,
která tím mûla cel˘ pfiípad zinscenovat. Zb˘vá poslední
verze, tedy nevysvûtliteln˘ jev. Pro fiadu vûfiících, ktefií
toto místo nav‰tûvují a své dojmy svûfiují i do objemné
kroniky, jde o jev pfiirozenû nevysvûtliteln˘ a náboÏensk˘,
jin˘mi slovy zázrak.

K obnovení vy‰etfiování âiho‰Èského pfiípadu do‰lo jiÏ
bûhem PraÏského jara, a pak po revoluci 1989. Z jeho
v˘sledkÛ vypl˘vá, Ïe páter Toufar nejenÏe Ïádn˘m
podloudn˘m zafiízením pro manipulaci s kfiíÏem
nedisponoval, ale on se ani k niãemu takovému nepfiiznal.
Pfiiznání, kter˘m se ohánûla StB, byl podvrh. Vy‰lo také
najevo, na coÏ poukazuje právû i souãasn˘ místní knûz,
Ïe ani StB se nepodafiilo dodateãnû sestrojit funkãní

zafiízení pro ovládání kfiíÏku. TakÏe zÛstává asi jen ona
záhada.

Z dal‰ích zajímavostí okolo âiho‰Èského pfiípadu stojí
za zmínku, Ïe jeho tehdej‰ího vy‰etfiování ve zdej‰í ‰kole
se úãastnila i b˘valá komunistická prokurátorka
Polednová-BroÏová, odsouzena aÏ ve stafieckém vûku
za spoluúãast na vraÏdû dr. Milady Horákové. Odsouzen
za zavinûní smrti Josefa Toufara byl pfiíslu‰ník StB
Ladislav Mácha. Dostal pût let nepodmínûnû. Trest byl
pozdûji zkrácen na dva roky. A hrdinn˘ páter? K procesu
jeho blahofieãení zatím nedo‰lo. Hrob má hned vedle
kostela. Je v‰ak prázdn˘. Ostatky prvního duchovního
zavraÏdûného u nás komunisty spoãívají ve spoleãném
hrobû v Praze-ëáblicích. Zázraãn˘ kfiíÏek se ztratil. StB
dokázala zametat stopy.

Vesnice i farnost Ïije souãasností, Josef Toufar se stal
neoficiálním muãedníkem, ale k jeho pomníku, rovnûÏ u
kostela, vás nepfiivedou Ïádné ukazatele, Ïádná
orientaãní tabule. BohuÏel nejde o v˘jimku. Dûje se tak i
u fiady jin˘ch „památníkÛ“ komunistick˘ch zloãinÛ a zvÛle.
Tuhle nesmûlost a zakfiiknutost nelze v âechách
pfiehlédnout.

TakÏe v‰e je uÏ jen zarÛstající historie? I kdepak. V
pfiípadû ãiho‰Èsk˘ch událostí tomu tak rozhodnû není.
Svûte div se, ale mají své pokraãování. Je‰tû v roce 1950
do‰lo v kostele pfii dvou slavnostních pfiíleÏitostech k
opakování samopohybu, tentokráte ale uÏ nového
oltáfiního kfiíÏe. Svûdkové ze strachu mlãeli. A v dobû
docela nedávné, pfii 49. v˘roãí kfiíÏkového zázraku, se na
namrzlém oknû fary objevil jasnû viditeln˘ kfiíÏ. Událost
zachytil objektiv fotoaparátu, pfiítomen byli i nynûj‰í
arcibiskup Dominik Duka.

Inu, tfieba se je‰tû nûãeho velkého v âiho‰ti doãkáme.
VÏdyÈ BoÏí cesty jsou nevyzpytatelné. Otázka v‰ak zní,
zda existuje takov˘ zázrak, kter˘ by dokázal pohnout s
námi pfiesycen˘mi a otupûl˘mi, a vÛbec s dne‰ní konzumní
spoleãností.

miroslav petr -©- 2011

***

Vzpomínka
ke Dni Pohraniãní stráÏe

Pohraniãní stráÏ (PS) zfiídila jak známo komunistická
vláda k ochranû státních hranic s imperialistickou a
nepfiátelskou cizinou. Jednalo se o vojensky
organizovanou sloÏku spadající ale pod ministerstvo
vnitra. Pamûtníci si jistû vzpomenou na reÏimní
propagandu, která vzletn˘mi a nabubfiel˘mi slovy tento
preferovan˘ elitní vojensk˘ útvar oslavovala. V‰ak také
jeho pfiíslu‰níci byli peãlivû politicky provûfieni.
Vyzdvihovala se jejich tûÏká sluÏba socialistické vlasti
ãasto s nasazení Ïivota a hrdinná role v první linii
nepropustné obranné hráze celého socialistického tábora.

PS nebyla rozhodnû Ïádná lidumilná ani ne‰kodná
organizace. Jako souãást potlaãovatelského aparátu
totalitní moci pfiispívala svojí ãinností k po‰lapávání
základních práv vlastních obãanÛ, poru‰ovala
mezinárodní konvence, zaslouÏila se o mnoho lidsk˘ch
tragédií, na rukou jejich pfiíslu‰níkÛ ulpûla krev desítek
lidsk˘ch obûtí. Území, které ovládala, se stalo bojovou
zónou, kam mûli pfiístup jen vyvolení a provûfiení. Zónou,
kde normální civilní Ïivot pfiestal existovat a kde, na
druhou stranu, dostala zelenou devastace opu‰tûn˘ch
lidsk˘ch sídel a takfika v‰eho, co zde b˘valí obyvatelé
dokázali po staletí vytvofiit.

Av‰ak rozpu‰tûním této vojenské sloÏky po sametové

Geometrický střed ČR

Kostel v Čihošti

Pamětní kámen v kostele v Čihošti

Prázdný hrob faráře J. Toufara

Pozůstatky po PS
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revoluci historie PS, jak by se mohlo zdát, úplnû nekonãí.
Existují pravidelné snahy PS „oÏivovat“. ¤eã je o b˘val˘ch
peesácích. Ti se totiÏ v nov˘ch spoleãenskopolitick˘ch
pomûrech nevypafiili. Nezmizeli. Îijí stále mezi námi.
¤adoví pfiíslu‰níci, dÛstojníci z povolání, politruci i velitelé.
A fiada z nich pociÈuje i nadále úzkou sounáleÏitost se
svojí hraniãáfiskou minulostí, s kamarády z jednotky, s
PS jako takovou. Nedá se vylouãit i pfietrvávající
sounáleÏitost ideová. VÏdyÈ ‰lo pfieji jen o elitu
komunistického vojska. KaÏdopádnû pozorovateln˘ a
nezastíran˘ je vztah k místu ãinu. K území kde slouÏili a
kde se stali pány nad Ïivotem i smrtí. Dokladem mÛÏe b˘t
právû skuteãnost, Ïe nûktefií z nich tu i natrvalo zakotvili.
UÏ dávno nenosí souãásti uniformy, a tak po dvaceti
letech byste je sotva poznali. I kdyÏ …

Svat˘ Kámen v Novohradsk˘ch horách pfii hranicích s
Rakouskem je snad ménû neÏ osada. Kdysi podhorská
ves s klá‰terem a fiadou stavení, pfiedev‰ím v‰ak s ‰iroko
daleko znám˘m poutním kostelem a kapliãkou se
zázraãnou vodou, ãítá dnes tfii trvale obydlené usedlosti.
Z jedné z nich vám pfiijde otevfiít kapli a kostel b˘val˘
major PS. Krom toho vám nabídne ve stánku u kostela
nejrÛznûj‰í svaté obrázky, pfiívû‰ky, rÛÏence… Tehdej‰í
místní rotu, zázemí pro sedmdesát peesákÛ, pfievzal
âerven˘ kfiíÏ. Její exvelitel vám naproti ní, coby rozen˘

hostinsk˘, naãepuje jiskrnou desítku Budvar a pfiátelsky
poklábosí tfieba o poãasí. Na ‰títû jeho hospody nechybí,
kromû ãeského oznaãení, ani nûmecké Gasthaus. V‰ak
také mezi hosty b˘vá mnoho Raku‰anÛ právû z pfiíhraniãí.
Dost moÏná, Ïe samotn˘ch vyhnancÛ nebo jejich
potomkÛ. Trochu to pfiipomíná sepjatost osudÛ lidí a míst
z b˘val˘ch sovûtsk˘ch GulagÛ, kde po jejich zániku
zÛstávali vûznitelé i vûznûní, aby tu spoleãnû Ïili navzdory
jejich nûkdej‰ím protipóln˘m postavením, navzdory
minulosti.

Poklidnou, pfiíjemnou atmosféru na restauraãní zahrádce
zmínûné hospody, nebo chcete-li Gasthausu, s hluãn˘mi
rakousk˘mi ‰tamgasty, vystfiídají jiní hosté. Mluví sice
na‰í matefi‰tinou, ale v jejich slovníku pfievaÏují podivné
v˘razy typu pokrytí, pfiesah, rekonstrukce útûku, clona,
zásahovka a fiada dal‰ích. Náramnû se baví historkami o
zadrÏení jak˘chsi endérákÛ, a také jak jim kdosi padnul
pfiímo do náruãe, a o tom, Ïe ten a ten rok mûli 134
zadrÏení a o tom, Ïe pfielet se uÏ musel hlásit jakési
Var‰avské smlouvû. Jsou plni i ãerstv˘ch záÏitkÛ z
Trocnova, ze srazu spolubojovníkÛ budûjovické brigády.
Letos, byÈ si pfiipomínali ‰edesáté v˘roãí pfiijetí onoho
neblahého zákona o ochranû státních hranic, se jich
se‰lo pouze okolo stovky. Bylo to celkovû slab‰í. I hudba
znûla jenom z reproduktorÛ. Ale triãka a suven˘ry - kaÏd˘
si mohl nakoupit dle libosti.

Skupinka b˘val˘ch peesákÛ pak vstoupí do na‰eho
poutního kostela. Nesmeká, nekfiiÏuje se, ale obdiv, aÏ
planoucí zrak, nezapfie. Vyvrací hlavu a hledí na ãistû
vymalovan˘ strop, kde za jejich ãasÛ pluly mráãky a
krákali havrani. VûÏ kostela pak pouÏívali jako stráÏní
stanovi‰tû. V kostelní lodi, kde právû procházejí, b˘val
sklad a ustájení ovcí. Tohle oni moc dobfie vûdí. O tom,
Ïe tento mohutn˘ svatostánek povstal z ruin díky
obûtavosti - finanãním darÛm - b˘val˘ch obyvatel,
pfiíslu‰né rakouské diecéze a ãeského státu se doãítají
na pamûtní desce. Av‰ak k tomu, aby se ãlovûk dovûdûl
o tom v‰em, co se tu za minulá desetiletí komunistické
diktatury a krátce pfied ní odehrálo, by musela b˘t pamûtní
deska mnohem mnohem vût‰í. MoÏná, Ïe by ji ani takto
velk˘ kostel nepojal. Zvlá‰tû pokud by nám chtûla sdûlit
i v‰eliké to utrpení s tím spojené. Zdalipak to cítí rovnûÏ
tak i na‰í peesáci? Nepatfií to také k jejich chlapácké
historii?

miroslav petr -©- 2011
foto: autor

***

Bývalá rota v Cetvině

Stafiíkovy zápisky ...

(2/2011)
Je tomu uÏ fiada let, kdy v dÛsledku napadení jak˘msi po‰etilcem, v˘borná tenistka Monika Seles ukonãila pfiedãasnû svou
sportovní kariéru. Takové ukonãení jsem jí samozfiejmû nepfiál, ale … z jednoho dÛvodu mi na tenisov˘ch kurtech
nechybûla: ona totiÏ, pokud si vzpomínám, první zaãala svoje údery provázet vzdechy, které ale byly více v˘kfiiky ba fievem.
Na kurtech nastal klid.
Ten je ale znovu ztracen. Podílejí se dneska na tom i tenisté, zatím jsou v men‰inû. Je ale, aspoÀ pro mû, sledovat utkání

·arapové a je‰tû snad vût‰ím fievem disponující Bûlorusky Azarenkové, nepfiíjemn˘m záÏitkem. Takov˘ fiev moÏná i
nûkteré soupefie a soupefiky mÛÏe ru‰it, ale pro diváka (tedy pro mû rozhodnû) se tenisové hfii‰tû s tûmito kfiiklouny a
kfiiklounkami promûÀuje v cirkusové ‰apitó. Leã v‰emocná lidská práva nepochybnû budou nadále tuhle ohavnost
tolerovat…

***
ProtoÏe uÏ pfied ãasem dosud velmi dobrá rozhlasová stanice CBC 2 nahradila kvalitní programy hudby klasické a v jist˘ch

denních hodinách programy jazzu hudbou docela jinou, doma posloucháme francouzskou CBC. Na stejnou stanici jsem
pak pfieladil i na‰e autorádio.
Nedávno jsem se opût snaÏil zredukovat ponûkud  svÛj majetek a mÛj pohled padl na nûkolik magnetofonov˘ch páskÛ

se záznamy pfiedstavení Divadla Járy Cimrmana. Vzal jsem tedy jednu kazetu a pfied ponûkud del‰í cestou mûstem vloÏil
jí do pfiístroje v palubní desce.
Proã se o tom ale zmiÀuji? ProtoÏe, jak je známo i ze sdûlení odborníkÛ, nejlep‰ím v‰elékem pro ãlovûka je smích, humor.

A tu, naslouchaje záznamu jednoho z poãetn˘ch pfiedstavení tvÛrcÛ tohoto divadla a vÛbec fenoménu Járy (da) Cimrmana,
pojednou mi jakkoli dlouhá vzdálenost, kterou jsem musel ujet, pfiipadala zcela zanedbatelnou. NeboÈ neÏ jsem se nadál,
vzpomínky mi bûÏely nazpût proti toku ãasu, k tûm nádhern˘m poslechÛm radia, kde od 23. prosince roku 1966, kdy se
vysílal pfiím˘ pfienos pofiadu z Nealkoholické vinárny U pavouka. Z tûchto pofiadÛ nakonec vznikla hra Akt, s premiérou
v fiíjnu roku 1967  v Malostranské besedû. Byli jsme se Ïenou na jednom z prvních pfiedstavení, v nûmÏ je‰tû vystoupil
geniální  a pfiedãasnû zemfiel˘ jazzov˘ hudebník Karel Velebn˘, spoluobjevitel ãeského genia.
DÛkazem toho, Ïe tehdy vzniklo cosi skuteãnû originálního, nového a neskonale vtipného, je, Ïe Divadlo Járy Cimrmana,

po leta pÛsobící v  trvalém divadle na ÎiÏkovû, jde od jednoho vyprodaného pfiedstavení k dal‰ímu. Nepfiestává mne
fascinovat ta my‰lenka vytvofiení postavy ve Vídni narozeného âecha Járy Cimrmana, v‰estranného genia. Inteligentní
humor autorÛ Z. Svûráka a dnes jiÏ zesnulého L. Smoljaka, stejnû jako ostatních ãlenÛ tohoto ojedinûlého spoleãenství je
spolehlivou zárukou, Ïe poslech záznamÛ v automobilu, natoÏ pak sledování filmov˘ch záznamÛ pfiedstavení, zbaví mne
jakékoli nedobré nálady.
Napadá mû, Ïe originalita cimrmanologie má i nûco spoleãného s originalitou svûtovû proslulého ·vejka.  A ten nápad

pou‰tûní si záznamÛ pfiedstavení Divadla Járy Cimrmana pfii jízdû autem, mûl jsem dostat uÏ dávno!
Vladimír Cícha - Vancouver

***
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nechat spást tûmi zvífiaty, vÏdyÈ bys v‰ecky ty sazeniãky takhle spláchnul.
Farmáfi, ten se vody na nízko poloÏen˘m zaplaven˘m poli musí zbavit dost rychle,

protoÏe jinak mu voda buì odplaví semeno, aÈ uÏ vze‰lé anebo furt je‰tû v zemi,
a ty ryby mu tam na poli nakonec pochcípaj stejnak, to by ten trouba porybnej mûl
vûdût.
Zatím ahoj,

Pavel
***

Odpovûì:
1. ZaÏili jsme si s m˘valy své. KaÏdoroãnû nám zlikvidovali úrodu vína. V

torontském pfiípadû se nejednalo o farmáfie, ale o majitele podobné zahrádky.
Utlouci nebo zmrzaãit m˘vala lopatou mnû nepfiipadá nejlep‰í zpÛsob obrany proti
nim. Zrovna tak odváÏet majitele pozemku v Ïelízkách mnû pfiipadá stupidní.
2. Pfiípad s rybami mi pfiipadá spí‰ jako velmi v˘nosné pytlaãení. Tímto zpÛsobem

se dají ryby totiÏ chytat ve velkém. Pokud by se jednalo o náhodu, pfiedpokládám,
Ïe by si farmáfi neobstaral rybáfisk˘ lístek. Kdyby se jednalo o opakovanou záleÏitost
a farmáfii ‰lo skuteãnû o pole, pak by si tam postavil hráz. Farmáfi (nefiíkám, Ïe tomu
tak skuteãnû bylo) mohl tímto zpÛsobem legálnû obejít zákon, ãesky se tomu fiíká
tunelování, ale oni na nûj vymysleli jin˘ paragraf. Kdyby takto fungovala legislativa
v âechách, mohl b˘t poãet vytunelovan˘ch podnikÛ poloviãní.

A. Bfiezina
***

VáÏen˘ pán Bfiezina!
Príspevky p. Firla vo va‰om ãasopise (Satellite) a va‰a polemika s nimi priná‰ajú

ãitateºom zvlá‰tne pote‰enie. Teda - aspoÀ mne. Dovoºte mi struãne sa vyjadriÈ k
nedávnej va‰ej odpovedi, t˘kajucej sa DDT: Spomínate knihu Rachel Carsonovej
Silent Spring. Viaceré tézy v tej knihe uvedené boli váÏne spochybnené. Dôvodom
môÏe byÈ tieÏ to, Ïe kniha vy‰la pred takmer 50 rokmi - a medzit˘m do‰lo k ìaº‰ím
poznatkom.
Spomínate tieÏ zoslabenie ‰krupiny vtáãich vajec, spôsobené vplyvom DDT.

Mnohé ‰túdie v‰ak indikujú, Ïe k tomu zoslabeniu ‰krupiny môÏe viesÈ viacero príãin
(napr. styk s ropou, olovom, rtuÈou, stres z nadmerného hluku, teplotné v˘kyvy, ako
i mnohé iné parametre). Z tohoto hºadiska vplyv DDT je pozorovateºn˘ iba v
dávkach, ktoré sa beÏne nevyskytujú ani pri pravidelnom poºnohospodárskom
pouÏití DDT. Dokonca aj Wikipedia pí‰e, Ïe biologick˘ zoslabovací mechanizmus
vajeãnej ‰krupiny neni známy.
Keì pí‰em o spochybnení niektor˘ch t˘chto téz, zároveÀ si uvedomujem, Ïe aj toto

spochybnenie môÏe byÈ spochybniteºné. Skôr ide o to, aby sme podºa moÏností
vypoãuli aj druhú stránku.
Menej spochybniteºná je v‰ak zrejme skutoãnosÈ, Ïe zákazom DDT do‰lo k

zabraniteºn˘m stratám na ºudsk˘ch Ïivotoch. Odhady sú od niekoºko sto tisíc, do
miliónov. DDT pomohlo odstrániÈ (resp. prakticky eliminovaÈ) maláriu v JuÏnej
Afrike, Sri Lanke, Ekvádore a inde. Po zákaze DDT prípady malárie sa podstatne
zv˘‰ili a zároveÀ s t˘m súvisaca smrÈ aspoÀ státisicov ºudí na celom svete.
Isto - treba braÈ do úvahy prípadné dlhodobé negatívne implikácie pouÏitia DDT.

Z krátkodobeho hºadiska v‰ak (posledn˘ch cca 40 rokov) smrÈ t˘chto ºudí (mozno
aj miliónov) povaÏujem za prílí‰ veºkú cenu za to, akceptovaÈ neoverené a
spochybniteºné hypotézy nebezpeãia DDT.
Boh nam dal slobodnú vôºu a schopnosÈ (príkaz) ovládaÈ prírodu. Napr. vymyslieÈ

lokomotívu, alebo vakcínu na nejakú chorobu. Do toho patrí aj moÏnosÈ vyhubenia
(alebo modifikácie) komárov, ktorí priná‰ajú smrteºné choroby. Ak to nevyuÏijeme
- je to ná‰ problém.
Ak prijmeme tézu o falo‰n˘ch prorokoch [Mat.: 7:15-20], Ïe podºa ovocia poznáme

strom, tak, ak ovociem je zbytoãná smrÈ mnoÏstva ºudí - stojí to aspoÀ na
zamyslenie.
E‰te, o DDT a prípadn˘ch implikáciach - by som doporuãil pozrieÈ link

Junkscience.com a (potom) kliknúÈ na: 100 things you should know about DDT. (Je
to iba v angliãtine.)
Prajem vám veºa úspechov, hlavne ão sa t˘ka vá‰ho Satellite, lebo aj mne

spríjemÀuje Ïivot.
Boris Rajek - Venice, Kalifornie

***
Mil˘ pane Bfiezino,
Pí‰u k Va‰í odpovûdi na ãlánek Rosti Firly: UÏ je léto tady, komárÛ jsou mraky.
Zdá se mi, Ïe pro zelené je jeden mrtv˘ holohlav˘ orel dÛleÏitûj‰í neÏ 3000 africk˘ch

dûtí, které umírají na malárii kaÏd˘ den.
I Ráchel Carson, která napsala Silent Spring nechtûla zakázat pouÏívání DDT. Na

malárii zemfie za rok milión lidí. Tento poãet byl skoro vym˘cen s pomocí DDT, neÏ
pfii‰el zákaz pouÏívání v USA, a pozdûji na dal‰ích místech. Na‰tûstí pfii‰el v roce
1972, v dobû, kdy pomocí DDT vym˘tili v USA malárii. Tady je citát, toho
„rozumného“ ãlena americké vlády, kter˘ vydal zákaz:
As to the circumstances surrounding the banning of DDT, the November 1980

issue of Fusion magazine (page 52) stated: „When U.S. Environmental Protection
Agency chief William Ruckelshaus was about to announce his decision to ban DDT
in June 1972, he confided to a friend, „There is no scientific basis for banning this
chemical — this is a political decision.“ In a commentary the magazine concluded
(page 56): „The EPA and environmentalists must be held accountable for their
crime: There was not a single human death from DDT usage; there have been untold
thousands of deaths and millions of disease-stricken persons as a result of the DDT
banning.“
Jen bych podotkla, Ïe Fusion magazine mûl b˘t velmi „pokrokov˘“, hippie. MoÏná,

Ïe pfied 30 lety znamenalo pokrokov˘ „v zájmu lidí“. African American Environmentalist
Association tvrdí a vûfií, Ïe DDT se má pouÏívat jako záchrana pfied smrtí pro
statisíce lidí. DDT má b˘t nalezeno v matefiském mléce - ale nenapadá lidské zdraví

Na‰li jsme v elektronické po‰tû
Ahoj Ale‰i,
Chtûl jsem ti volat, ale zkusím ti rad‰i napsat, ãeho se tro‰ku obávám. Tedy
‘obávám’ je tro‰ku siln˘ slovo, jen jsem ti chtûl fiíct, Ïe uÏ nûkolikrát jsi v novinách
odpovûdûl tomu chlápkovi ze Sudbury tónem, kter˘ ukazuje na takovou podráÏdûnost
a nesná‰enlivost, aÏ jsem si toho v‰iml i já a mnoho dal‰ích ãtenáfiÛ taky. Já toho
chlápka neznám, jen koukám, Ïe máte kaÏdej jinej názor na rÛzné vûci, ale ten tón,
kter˘m si ho podává‰, ten z tebe dûlá star˘ho podráÏdûn˘ho strejce a ne novináfie.
Pfiijmi to prosím tû jako radu od kámo‰e a ne jako kritiku.
Na m˘vala na hru‰ce anebo na vinn˘ révû se dá cákat vodou z hadice, to má‰

pravdu, ale jak tohle udûlá‰ na záhonku se zeleninou, tak to uÏ to mÛÏe‰ rovnou
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

Z nedávné v˘stavy v Hradci Králové

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

jako smrtelná malárie. Je tvrzením nûkter˘ch zelen˘ch, Ïe tyto Ïivoty ve 3. svûtû
nejsou dÛleÏité?
S pozdravem

Eva Firlová
***

Dûkuji za obû odpovûdi. MÛj dûdeãek si pfiivezl z první svûtové války, zfiejmû z
Albánie, malárii. Nikdy si na ni moc nestûÏoval. Spí‰ babiãka to obãas pfiipomenula.
I dnes jsou ojedinûlé pfiípady v˘skytu tohoto onemocnûní, ale jedná se o dovoz z
tropick˘ch zemí. Nemám statistiky, ale nevím o pfiípadech v˘skytu malárie v
âechách nebo zde v Kanadû. Tam, kde se malárie nevyskytuje, je podle mne
neadekvátní pouÏívat protiargumentu, Ïe se nûkde jinde malárie vyskytuje. V
âechách se DDT pouÏívalo hlavnû proti mandelince bramborové.  Nejsem
antidédéteov˘m fanatikem a navíc, proã situaci hrotit: tfii tisíce africk˘ch dûtí nebo
jeden holohlav˘ orel. Ironií je, Ïe se pouÏíváním pesticidu vyvinuli komáfii, ktefií jsou
proti DDT odolní, zatímco orli imunní vÛãi této látce nejsou.
S DDT je to jako s antibiotiky. Nerozumné uÏívání antibiotik vede k tomu, Ïe se

ztratila jejich úãinnost. Navíc se antibiotika objevují v mase, které jíme a dokonce i
ve vodû, kterou pijeme. Nerozumné uÏívání DDT mûlo podobn˘ následek. Proto
jsem rád, kdyÏ se pouÏívání tûchto látek, alespoÀ v oblasti, kde Ïijeme omezuje.
Neznamená to, Ïe jsem proti jejich pouÏívání, kdyÏ se jedná o lidské Ïivoty. Proto
si myslím, Ïe je dobrá jejich „rozumná regulace“. Sly‰ím protiargument, co je to
rozumná regulace. Odpovûì je: Aby nezemfielo 3000 dûtí ani nevyhynul kter˘koliv
ptaãí dravec. Îe k tomu mÛÏe dojít i díky olovu ve vzduchu, hluku a nejen vlivu DDT,
tak i proti tûmto produktÛm na‰í civilizace je zapotfiebí bojovat. Proto jsou mi
sympatická ekologická hnutí.

Ale‰ Bfiezina
***

VáÏen˘ Martine,
Dnes nám pfii‰el Satellite a udûlal jste mi dvojí radost. Jednak Ïe jste si mého

názoru v Satellite pov‰iml a dále, Ïe jsem vás ‘dostal ke stroji’ a tím zapoãal debatu,
moÏná i kamarádství, coÏ ãas ukáÏe.
Mám odslouÏeno 65 let Ïivota a vyrÛstal jsem a podstatnou ãást svého Ïivota Ïil

v hrÛze z nukleární války; jako Ïáci jsme pfiípravy na nukleární útok nacviãovali a ná‰
uãitel civilní obrany bral tento v˘cvik velice váÏnû jako reálnou záleÏitost, která se
blíÏí.
Chci tím fiíct, Ïe mám k atomu respekt jako k máloãemu v tomto na‰em svûtû. Pfied

tfiiceti lety jsme pfii‰li do Sudbury a nikdo z na‰ich znám˘ch nemûl klimatizaci ve
svém domû a málokdo mûl dvû auta pfied domem. Dnes má klimatizaci skoro kaÏd˘,
kromû nás, a dvû auta jsou samozfiejmá nezbytnost. Z tûchto dvou odstavcÛ
vyvozuji pro vás, Ïe mám z atomu zakofienûné obavy, a Ïe hlad po energii je
bezbfieh˘.
Pokud vím z Wikipedie, tak na svûtû je dnes 500 atomov˘ch elektráren; Kanada

pokr˘vá 40% elektrické energie jádrem, Anglie 60%, Nûmecko a Japonsko 60% a
Francie 70%.
Bude to pro mne pfiínosem, kdyÏ mi vysvûtlíte, ãím tyto energetické zdroje budou

nahrazeny a za jak˘ch nákladÛ, které zaplatí spotfiebitel. Jak oba víme - zavfiít ‰est
atomov˘ch elektráren, jako to po maléru v Japonsku udûlali v Nûmecku, je snadná
vûc, zvlá‰tû, kdyÏ chybûjící energii Nûmci importují z Temelína bez rozpakÛ nad
sv˘m zelen˘m pokrytectvím.
Jak uÏ jsem fiekl v˘‰e, jsem/jsme jako rodina energeticky velmi skromní: klimatizaci

nemáme a máme jen jedno auto, nikoliv SUV, ale ekonomick˘ Saturn Astra. Tedy
jako jednotlivec jsem na va‰í stranû, ale jako ekonom ve spoleãenském rámci jsem
pro jádro v‰emi deseti, protoÏe odbûr energie roste v Ontariu o 4% roãnû, a neznám
nikoho, kdo je ochoten slevit ze sv˘ch osobních potfieb ve prospûch spoleãenského
blaha; dokonce ani ten zelen˘ král pokrytcÛ a první zelen˘ miliardáfi Al Gore není
ochoten slevit ze svého miliardáfiského stylu Ïivota; skromnost navrhuje tûm
ostatním a nikoliv sobû samému.
Kritizovat jádro je snadná vûc, ale vymyslet energetickou alternativu to je, paneãku,

zapeklit˘ úkol. A tam byste mohl, Martine, zaostfiit svou pozornost a navrhnout mi
fie‰ení.
K druhé ãásti Vá‰i v˘tky, nazvané „Chcete-li mír, pfiipravujte se na válku“ se vrátím

hned, kdyÏ mi pomÛÏete s tím proklat˘m jádrem a energetikou.
Pfieji vám hezk˘ den a v‰ecko dobré!

RosÈa Firla - Sudbury
***

Stfiíbrná medaile pro “podnikatele”.
Neviním pisatele ãlánku za jeho názor, ale noviny, Ïe ho uvefiejní, jde-li o neslu‰né napadání
obûtav˘ch slovensk˘ch talentovan˘ch a schopn˘ch lidí.
Na‰tûstí zde v Torontû mezi námi pfievládá vstfiícnost a láska mezi na‰imi dvûmi národnostmi;
jeden takovej ãlánek v‰echno vmÏiku pokazí.
Trapné.

Jan Kfiesina
***

P.S.: Pana Kfiesinu neznám a nena‰el jsem ho ani v telefonním seznamu. Tím nechci fiíci, Ïe
neexistuje. Má právo na svÛj názor, zrovna tak jako Ladislav Soudek ãi Richard Krpaã, kter˘
medaile udûlil. Noviny pouze rÛzné názory reprodukují.

DÛleÏité upozornûní:
Toto ãíslo bylo dáno  do tiskárny 2. 8. 2011 ve 3:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde: 25. 8. 2011. Uzávûrka: 20. 8. 2011

Ale‰ Bfiezina
***
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“Socialismus” ???
Magické slovo “socialismus” se dostalo na pfietfies v
pÛli ãervna 2011 ve Vancouveru, na kongresu NDP
(New Demokratic Party) Kanady. Magické, jelikoÏ
v˘znam slova má zrovna tak nejasné vymezení jako
kouzlo. KaÏd˘ si to mÛÏe vykládat podle sv˘ch pfiání a
pfiedstav. To se také vynofiilo na kongresu Nov˘ch
DemokratÛ, kdy znaãná ãást delegátÛ chtûla pozmûnit
preambuli stranické ústavy nesoucí, dle delegátÛ, mdl˘
aÏ nezajímav˘ název “socialistické” na “sociální
demokratické”. Pojem socialistické naráÏí na velice
nev‰ední obtíÏe. Aã mnozí srdcem pfiesvûdãení
socialisté servírují tento politicko-spoleãensk˘ trend
jako denní chléb, kter˘ kaÏd˘ ãlovûk potfiebuje, ale
kaÏd˘ z nich chce namazat krajíc nûãím jin˘m, aby to
neuvízlo v krku. PfiíkladÛ je nesãetnû. MÛÏeme zaãít od
pfiístupnûj‰ích, jako jsou sociální demokracie, nebo
obrácenû demokratick˘ socialismus (âR), kfiesÈansk˘
socialismus, liberální socialismus a dokonce
“socialismus s lidskou tváfií”. Dodnes se v‰ak neví zda
A. Dubãek byl tak prozírav˘, Ïe k jednomu nejasnému
pojmu pfiipojil dal‰í. Nebo snad nejasná pfiedstava
usnadÀuje kontrolu nad lidem. Sám v dobû “PraÏského
jara” nic konkrétního nevyt˘ãil, pouze jeho vláda jen
trpûla snahu lidí o nûco lep‰ího. Jakou tváfi nasadil
Leonid BreÏnûv na nov˘ druh socialismu je v‰em
známé. ZávaÏnûj‰í pro lidstvo byly násilnické socialismy
jak˘ byl HitlerÛv “nacionální socialismus” a “socialismus
komunistÛ”. Od 16. století kdy Thomas More rozvífiil
my‰lenku socialismu se svou knihou Utopie, tato idea
nedá lidem pokojnû spát. Samotn˘ název knihy z
fieckého pfiekladu ú-topos, (Ïádné místo), napovídá
hodnû o praktiãnosti socialismu. Na otázku proã vábnû
znûjící idea je neuskuteãnitelná se vyskytuje nesãetnû
mnoho odpovûdí z kter˘ch nejpodstatnûj‰í je lidská
vlastnost, Ïe kaÏd˘ z nás je unikátní. KaÏd˘ jednotlivec
má jinou povahu, schopnosti a poÏadavky. Kdyby
pfiíroda ãi BÛh stvofiily celé lidské pokolení na stejné
kopyto, socialismus by byl Ïivoucí od doby kdy ãlovûk
vylezl z jeskynû. KaÏd˘ by byl spokojen s kouskem
upeãeného masa ze zajíce a nikdo by nezápasil s
nebezpeãn˘mi mamuty pro vût‰í sousto. Rozdílnost ve
snaÏení u dne‰ního ãlovûka se dá lehce pfiedvést.
BezdomovcÛm staãí spát s fla‰kou pod mostem a jin˘m
nestaãí ani byt v paneláku, chce mít svou vilu s garáÏí
a s bazénem. V tomto je vidût nefal‰ovanou realitu
svûta, Ïe nelze u‰ít stejn˘ kabát na kaÏdého, jak to chtûl
pfiedvést vûdeck˘ socialismus. Na rozdíl od More,
praktick˘ socialista Karel Marx démonicky vyfie‰il
zavedení socialismu snadno a ‰mahem (seã jen v
teorii). Mistrovsky vyuÏil vrozenou nenávist proletariátu
vÛãi majetn˘m vyskytující se u mnoha jedincÛ. Marx
nalezl cestu jak rozvá‰nit dav bezpracn˘m
obohacováním - vyvlastÀováním majetku tûm, ktefií ho
po mnohá léta pílí své práce nabyli. Pfierozdûlování
bohatství zachvátil svût jako lesní poÏár ve vûtru.
Postup byl sepsán skuteãnû vûdecky. Poãalo to
vyvlastÀováním - kradením od nejbohat‰ích. Napfied
vût‰í továrny aÏ k mal˘m v˘robcÛm konãící mal˘m
fiemeslníkem. Zrovna tak se to dûlo v zemûdûlství.
Zaãalo se statkáfii, kter˘m to dokonce nemajetní lidé
pfiáli. Prav˘ socialismus se v‰ak ukázal aÏ vyvádûli do
druÏstva i kraviãku od domkáfie, kter˘ si pak mohl pro
svou rodinu koupit mléko v obchodû. MoÏná od své
kraviãky, pokud dostal pfiídûlové lístky, které mnozí z
nich nedostávali. Nastal v˘bûrov˘ socialismus pro
„rovnûj‰í“ po vzoru „Farma zvífiat“ od G. Orwella. BohuÏel
Marx ve svém Kapitálu nikde nenapsal, Ïe vlastnû k

socialismu jsou potfieba bohatí kapitalisté, aby bylo
konstantnû kde brát, jinak to ztroskotá jak se to stalo v
tábofie SovûtÛ a v jeho koloniích ve V˘chodním bloku.

Socialismus se v‰ak prodírá dál. SvÛdná pfiedstava
koláãÛ bez práce láká lidstvo od nepamûti. Neodrazuje
fakt, Ïe nûkdo druh˘ musí lopotit, neÏ se koláãe dostanou
na stÛl. NejzávaÏnûj‰í je v‰ak skuteãnost, Ïe tyto
pfiedstavy vedou lidstvo nejen k pohodlnosti, ale bere
jim to snahu a dÛmyslnost nûco vykonat a dokázat. V
systému to uÏ není zapotfiebí. Staãí si nastavit ruku a
peãen˘ holub pfiiletí. Nekonkrétní v˘znam slova
spoleãensk˘ vede k individualistické pfiedstavû
socialismu zneuÏívané na podporu soukromého
blahobytu na ‰iroké ‰kále lidí, vãetnû mocn˘ch.

Nesetkal jsem se s Ïádn˘m socialistou, kter˘ by tvrdil
„Jak to bude dobré kdyÏ mu bude umoÏnûno rozdávat
ze svého a pracovat pro druhé“. V‰ichni v‰ak mají
pfiedstavu jak nûco dostanou zadarmo - bezpracnû.
Zfiejmû podle nich bez toho by to ani nebyl socialismus!
Za 50 let svého trvání NDP se nikdy nestalo federální
vládnoucí stranou, snad proto maÏe silnou vrstvu
„peanut butteru“ na chlebíãek podávan˘ lidem s modr˘m
z nebe. NDP stále není dost obezfietné, aby se rozhlédlo
do svûta co se dûje tam. Snad aÏ na skupinu ve své
stranû která vidí nereálnost socialismu a chce ho vypustit
z programu, aspoÀ na oko. V takovém smyslu se
vyjádfiil i jejich vÛdce Jack Layton, Ïe “Je to jen druhá
stránka jedné mince”. Z problémÛ v Evropské Unii,
jmenovitû ¤ecka, by se mnozí mohli pouãit, jak
socialistick˘ zpÛsob hospodáfiství pfiivedlo zemi k
bankrotu. Nerealisticky vysoké mzdy fieck˘ch státních
zamûstnancÛ spolu se sociálními vymoÏenostmi o
jak˘ch se ostatním daÀov˘m poplatníkÛm zdá jen ve
snu. Po tfiech mûsících zabezpeãená práce aÏ do
penze (fireproof). Z tûchto lákav˘ch dÛvodÛ se aÏ
tfietina pracujících nahrnula do státního sektoru, placena
z daní. Jak známe, jejich ekonomie se nemÛÏe opfiít o

velik˘ prÛmysl nebo pfiírodní bohatství zemû, na rozdíl
tfieba od Nûmecka.

V˘stiÏn˘ je názor jednoho blogera z âeska:
„Socialismus musí zkrachovat, aÈ je to v ¤ecku nebo v
âesku. NemÛÏe se Ïít vûãnû na dluh a spoléhat na
pomoc tûch zodpovûdn˘ch”. A v tom se ukazuje dal‰í
kámen úrazu socialistické ideologie. Jakási kolektivní
zodpovûdnost a eventuálnû i vina nikoho. BohuÏel
odstranûní závaznosti se provozuje také v zemích kde
se vlády k socialismu ani nehlásí. Dnes snad není státu
kter˘ by nebyl nezodpovûdnû zadluÏen! V˘jimkou jsou
totalitní zemû, které se naopak hlásí k socialismu a dluh
je zamûnûn za bídu. V dne‰ní dobû uÏ to není
Jáno‰íkovské rozdávání chud˘m ukradené od
bohat‰ích, ale rozdávání v‰em blízk˘m a kfiiãícím a téÏ
do vlastní kapsy z penûz daÀov˘ch poplatníkÛ nebo z
pÛjãen˘ch nûkde ve svûtû.

Jakou cestou socialismus (spoleãenství) se bude
ubírat je stále nûkde v limbu. Snad nejvût‰í potíÏ
spoãívá v pokraãování v rozjet˘ch kolejích, vyryt˘ch
socialisty minul˘ch dob, ze kter˘ch se moderní kazatelé
nauky nedokáÏou dostat. Vût‰ina jich uznává nezdar
socialismu 20. století, ale sní o novém socialismu
pfiizpÛsoben˘m 21. století. Je tfieba vymyslet “nov˘
socialismus” tvrdí Heinz Dieterich, poradce
venezuelského prezidenta Huga Cháveze. SnaÏí se
nûjak˘m zpÛsobem vyfie‰it problém “Jak by se mohl vlk
naÏrat, aby koza zÛstala celá”? Program vypracovan˘
Dieterichem “kolektivní prospûch, zavrÏení egoismu,
rovnost v‰ech” hned naznaãuje jeho neúspûch. Jak
obrátit lidstvo na ruby, kdyÏ ani jeden z uveden˘ch
programÛ ãlovûku není pfiirozen˘. Chápou skuteãnost,
Ïe zmûnit mentalitu lidí násilím, jak to chtûl Lenin, nejde
a jiná cesta - morálním zpÛsobem se nedafií. Záhadou
zÛstává, proã socialista chce mermomocí vypomáhat
Petrovi za Pavlovy peníze.

Viliam A. Kun, Winnipeg.
***
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Pozvánka - folklórní soubor Jasenka v Torontu
VáÏení pfiátelé,
na konci srpna se jako kaÏdoroãnû uskuteãní Canadian National
Exhibition v Torontu. V rámci mezinárodního pavilónu se letos na
pozvání organizátorÛ na v˘stavû pfiedstaví také skvûl˘ folklórní
soubor vala‰sk˘ch písní a tancÛ Jasénka ze Vsetína vãetnû
taneãníkÛ a cimbálové muziky a to v termínu od 24. do 30. srpna
2011.
Soubor Jasenka vás v‰echny srdeãnû zve na svá hudební a taneãní
vystoupení, kde pfiedstaví krásné folklórní tance a písnû z oblasti
Vala‰ska.
Podrobn˘ rozpis termín; a ãasÛ jejich vystoupení:

Informace o souboru lze nalézt na webu www.jasenka.com
<http://www.jasenka.com>
Na zaãátku jejich cesty do Kanady staly kontakty a podpora
mnoha krajanÛ, pozdûji pfii pfiípravách samozfiejmû finanãní
podpora mnoha sponzorÛ vãetnû âeského velvyslanectví v
Ottawû, za coÏ v‰em dûkujeme.

***

ManÏelsk˘ pár, oba kolem 60 let, slaví své 35. v˘roãí svatby v malebné tiché
romantické restauraci. Náhle se na jejich stole objeví Drobounká, krásná víla a fiíká:
„ProtoÏe jste byly takov˘ vzorn˘ manÏelsk˘ pár, protoÏe jste celou dobu jeden
druhého milovali, splním kaÏdému z vás jedno pfiání.”
Îena zamilovanû fiekne: “Chci cestovat po svûtû se sv˘m milovan˘m manÏelem.”
Víla mávla svou kouzelnou hÛlkou a puf! V ruce se jí objevily dva lístky na Queen
Marry. MuÏ se na chvíli zamyslel a pak fiekl: “Tohle v‰e je samozfiejmû velmi
romantické, ale pfiíleÏitost jako tato uÏ nikdy nepfiijde. „Je mi líto, má lásko, ale m˘m
pfiáním je mít Ïenu o 30 let mlad‰í, neÏ jsem já.” Îena i víla byly hluboce zklamány,
ale pfiání je pfiání. Víla tedy mávla svou kouzelnou hÛlkou a - puf! ManÏelovi bylo
najednou 92 let.
Morální ponauãení plynoucí z tohoto pfiíbûhu: MuÏi, ktefií jsou nevdûãní parchanti,
by nemûli zapomínat, Ïe víly jsou Ïenského rodu.

***
Ahoj.
Dnes ráno jsem byl v pekárnû. Byl jsem tam pût minut. KdyÏ jsem vy‰el ven, stála
tam policajtka u auta a vypisovala blokovou pokutu. Tak jsem ‰el k ní a fiekl jí: “Ale
no tak, zlato, to takov˘mu fe‰ákovi, jako jsem já, nemÛÏe‰ si dopfiát ani malou
pfiestávku?”
Ignorovala mû a dál zapisovala pokutu. Nazval jsem ji nenaÏranou policajtkou.
Podívala se na mû a zaãala vypisovat dal‰í pokutu za sjeté pneumatiky. Tak jsem
jí nazval blbou ‰lapkou. Tu zaãala psát tfietí pokutu! Tak to ‰lo dal‰ích 20 minut.
âím víc jsem ji dráÏdil, tím víc psala.. Mnû to bylo ale jedno... Já tam byl pû‰ky.

***
Volá Klaus Kalouskovi:  “Lidi fiíkají, Ïe uÏ nejsou peníze na nic. Je to
pravda?”
Kalousek: “Ale ne, pane prezidente, penûz je minimálnû na rok dost!”
Klaus: “Poãítá‰ do toho i Moravu?”
Kalousek: “Ne, jen nás dva.”

***
Vyfie‰ené dilema:  ManÏelka, milenka a revoluce
Dohadovali se Marx, Engels a Lenin, zda je lep‰í manÏelka nebo milenka. Marx fiíká:
“Zásadnû manÏelka. Aby mohl ãlovûk dûlat revoluci, potfiebuje mít jisté zázemí.”
Engels tvrdí: “ManÏelství je burÏoazní pfieÏitek. Jedinû nejistota s milenkou udrÏí
revoluãního ducha v pohotovosti. Co ty o tom soudí‰ soudruhu Lenine?” Lenin: “No,
nejlep‰í je mít manÏelku i milenku. ManÏelka si myslí, Ïe jsi u milenky, milenka si
myslí, Ïe jsi u manÏelky a ty mÛÏe‰ b˘t v knihovnû a uãit se, uãit se, uãit se.”

***

Senior u počítače
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nestaãily ani tfii góly, stejnû jako v závûru
pfiípravy ho zradila katastrofální defenzíva.
Prohra Baníku stála naopak zamûstnání
domácího trenéra Marka. Fotbalisté Jablonce
remizovali v pondûlní dohrávce úvodního
ligového kola s Mladou Boleslaví 0:0.

***

Devatenáctka
ve finále ME

Po vítûzství 4:2 nad Srbskem, jsme mûli
moÏnost sledovat finále ME devatenáctilet˘ch
v kanadské televizi. âe‰i narazili na vysoce
favorizované ·panûly a mnoho nechybûlo a
zvítûzili. Nakonec v‰ak titul putuje, jako témûfi
ve v‰ech kategoriích, do ·panûlska, které
zvítûzilo 3:2 v prodlouÏení. Utkání se hrálo v
bukure‰Èském pfiedmûstí Chiajnû. âe‰i
pozornou obranou vãele se skvûl˘m
brankáfiem Koubkem vydrÏeli ‰panûlsk˘ nápor
v prvním poloãase a v 52. minutû Krejãí z
hranice ‰estnáctky zajistil na‰im vedení. S
pfiib˘vajícím ãasem ·panûlé vystupÀovali tlak.
Koubek sice nûkolikrát zachránil, ale proti
teãované stfiele Aurtenetxeho pût minut pfied
koncem normálního ãasu byl jiÏ bezmocn˘.
Je‰tû jednou se mladí ãe‰tí fotbalisté dostali
do vedení a to v 7. minutû prodlouÏení Láchou.
·panûlé v‰ak v druhé polovinû prodlouÏení
otoãili skóre dvûma góly Acacera.

***

V âechách i na Slovensku
zaãala liga

S velk˘m humbukem se vrátila po 17 letech
do ligy Dukla a na Julisku pfii‰lo 3857 divákÛ.
V premiéfie nového roãníku se v‰ak gólu
nedoãkali, protoÏe Dukla hrála s Olomoucí
0:0.. Fotbalisté Bohemians 1905 porazili v
úvodním kole nové prvoligové sezony Slavii
2:0 a pfiipravili vítûznou premiéru svému
trenérovi Pavlu Medynskému. První praÏské
derby tohoto roãníku pfied sedmi a pÛl
tisícovkami divákÛ rozhodli “klokani” dvûma
slepen˘mi góly Moravce a ·kody v rozmezí
25. a 27. minuty. Zelenobílí oplatili vr‰ovickému
soupefii poráÏku 0:3 z posledního kola minulé
sezony a vyhráli nad ním poprvé po pûti
zápasech. Ligov˘ nováãek ze ÎiÏkova vstoupil
do sezóny poráÏkou na v˘chodu âech. Viktoria
prohrála v Hradci Králové 0:1 a v jejím t˘mu
snesl pfiísné mûfiítko pouze brankáfi Vaclík.
Rozhodující gól zápasu vstfielil ve 31. minutû
·tûpán. Fotbalisté praÏské Sparty vkroãili do
nového ligového roãníku v˘hrou 4:2 na pÛdû
âesk˘ch Budûjovic. Na v˘hfie Letensk˘ch
mûl hlavní podíl záloÏník Vacek, autor dvou
tref, na které navázali Kweuke se Zápotoãn˘m.
JihoãechÛm k bodÛm nepomohly ani branky
Ondrá‰ka a Otepky, a tak jejich trenérovi
Jifiímu Kotrbovi nevy‰la obnovená premiéra
na ligové laviãce, kde se objevil po ãtyfiech
letech. Sparta na jihu âech vyhrála po tfiech
letech. Fotbalisté Plznû vykroãili za obhajobou
mistrovského titulu remízou 2:2 s Libercem.
Západoãe‰i nezlomili prokletí v domácích
zápasech se Slovanem, kter˘ ve ·truncov˘ch
sadech neporazili uÏ více neÏ deset let. Viktoria
po brankách Rajtorala a Bystronû dvakrát
vedla, za hosty srovnávali Breznaník a ·tajner.
Pfiesná koncovka v závûreãné pÛlhodinû
zápasu vynesla fotbalistÛm Pfiíbrami po
vítûzství 3:2 v Uherském Hradi‰ti nad domácím
Slováckem neãekanû úspû‰n˘ vstup do
nového ligového roãníku. Slovácko se
pfiedhánûlo v zahazování vyloÏen˘ch
pfiíleÏitostí, hosty podrÏel v˘born˘ brankáfi
Hru‰ka. Ani dvougólová ztráta fotbalisty Teplic
v leto‰ní prvoligové premiéfie nepoloÏila, v
Ostravû obrátili stav z 1:3 na 4:3 a kouã Petr
Rada tak mohl oslavit vítûzn˘ návrat na laviãku
severoãeského klubu. Baníku k domácí v˘hfie

Poháry
Velkou nadûji pro postup do Ligy mistrÛ má
vítûz ãesk˘ ‰ampion Viktoria PlzeÀ, která v
druhém kole vyfiadila arménského mistra Pjunik
Jerevan 4:0 venku a 5:1 doma. S napûtím se
ãekal zápas v norském Trondheimu, kter˘ se
hrál v t˘dnu po norské tragédii. PlzeÀ‰tí fotbalisté
v prvním zápase 3. pfiedkola Ligy mistrÛ
neinkasovali a z norského Trondheimu vezou
v˘hru 1:0. Kapitán t˘mu Pavel Horváth si
pochvaloval po zápase Ïe v˘sledek vnese do
plzeÀsk˘ch fiad potfiebn˘ klid: „Dodá nám to
elán, protoÏe jsme udûlali v˘sledek, kter˘
bychom pfied zápasem urãitû brali. Pfied odvetou
mÛÏeme b˘t relativnû v pohodû, dobré je, Ïe se
nemusíme nikam hnát.“ Stfielec branky z 33,
minuty Václav Pilafi byl nad‰en˘ z toho, jak
Plzni pomohl. „Zvládli jsme to pfiedev‰ím jako
t˘m a pfiipravili jsme si super pozici do odvety.
Vedoucí gól nás uklidnil a pak jsme to zvládli
docela v pohodû. Vzadu jsme to umlátili,“
pochvaloval si Pilafi, kter˘ pr˘ vstfielil
nejdÛleÏitûj‰í gól kariéry. „Hodnû si ho cením,
ale nejde tady o mû. Hlavní je úspûch celé
Plznû, ke kterému jsme zase o nûco blíÏ.“
Slibnou remízu si odvezl z Nikosie i Slovan
Bratislava, kter˘ hrál s Apoelem 0:0. Pfiedtím v
2. kolo vyfiadil kaza‰sk˘ Tobyl Kostanai 2:0 a
1:1.
V Evropské lize postoupil z druhého kola, jak
ãesk˘, tak slovensk˘ zástupce. Za soupefie jim
byla shodnû muÏstva z Albanie. V 3. kole pak
má postup jist˘ Sparta, která má pûtigólov˘
náskok, kdyÏ dokázala v závûru dvakrát
skórovat proti bosenskému mistru a Kamerunec
Kwueke zaznamenal hatrik. ·anci na postup
mají i slovenské t˘my, zatímco nadûje Jablonce
a Mladé Boleslavy jsou mizivé.
V˘sledky: 2. pfiedkolo: KF Tirana-Spartak
Trnava 0:0 a 1:3, KS Flamutari-Jablonec 0:2 a
1:5.
3. pfiedkolo: Sparta-Sarajevo 5:0, AZ Alkmar-
FK Jablonec 2:0, AEK Larnaka-Mladá Boleslav
3:0, Levski Sofia-Spartak Trnava 2:1, RB
Salzburg-FK Senica 1:0.
V Torontu se hrálo první utkání pfiedkola
CONCACAF Champions League. Vítûz Nutrilite
‰ampinátu, domácí FC hostilo Nikragujského
mistra poloprofesionální Real Esteli. Toronto
nastoupilo s náhradním brankáfiem Milo‰em
Koãiçem a se Gianlucou Zavarisem na levé
stranû útoku. Vût‰ina akcí v prvním poloãase
v‰ak ‰la po pravé stranû a smûfiovala na Ryana
Johnosona, kter˘ mûl ve 34. minutû nejvût‰í
‰anci v prvním poloãase, ale nikaragujsk˘
brankáfi Mendieta vyrazil na roh. Po pfiestávce
v 49. minutû Ekvádorec Joao Plata vystfiídal
Zavarise a o sedm minut pozdûji zaznamenal z
pravé strany, z hranice malého ãtverce vedoucí
branku Toronta. Dal‰í branku pak vstfielil z
trestného kopu do ‰ibenice v 72. minutû. Toronto
mûlo místy aÏ drtivou pfievahu, ale Koãiç deset
minut pfied koncem nezachytil odkopnut˘ míã a
dal‰í náhradník, tentokrát v dresu Realu Calero
do prázdné branky sníÏil na koneãn˘ch 2:1.
Odvety v‰ech pohárov˘ch utkání se hrají aÏ po
uzávûrce tohoto ãísla.

***

Na Slovensku se odehrála jiÏ tfii kola. Vãele
jsou pfiekvapivû Zlaté Moravce, pfied Senicou,
Slovan je ãtvrt˘ a Îilina ‰está.,Tabulku uzavírá
Dunajská Streda.
1. kolo: Slovan Bratislava-AS Trenãín 3:1,
Banská Bystrica-FC Nitra 1:2, FC Zlaté
Moravce-MFK RuÏomberok 1:0, FK Senica-
Tatran Pre‰ov 3:0, M·K Îilina-MFK Ko‰ice
1:1, Spartak Trnava-Dunajská Streda 2:1.
2. kolo:  AS Trenãín-MFK RuÏomberok 1:1,
FC Nitra-FC Zlaté Moravce 0:1, Slovan
Bratislava-FK Senica 3:2, MFK Ko‰ice-
Spartak Trnava 1:1, Dunajská Streda-Banská
Bystrica 1:3, Tatran Pre‰ov-M·K Îilina 0:0.
3. kolo:  Banská Bystrica-MFK Ko‰ice 4:0, FC
Zlaté Moravce-Dunajská Streda 2:1, MFK
RuÏomberok-FC Nitra 0:0, M·K Îilina-Slovan
Bratislava 2:1, FK Senica-AS Trenãín 4:0,
Spartak Trnava-Tatran Pre‰ov 0:0.

****


