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Dvacet let Satellitu a jiná v˘roãí
Stará pravda fiíká, Ïe nejlep‰ím fotbalov˘m rozhodãím je ten, kterého není na hfii‰ti vidût. Nûco podobného je i s novinami. V pozadí je fiada lidí, ktefií nejsou vidût. ·patné je, kdyÏ nûco
nefunguje, to je hned znát. V poslední dobû velice pociÈujeme nepfiízeÀ kanadské po‰ty. V létû jsme dostali omluvu od prezidenta kanadské po‰ty za stávku a za ‰kodu, kterou nám tato
stávka zpÛsobila. To jsme netu‰ili, Ïe skuteãn˘ horor nás teprve ãeká. Vûci, které fungují, pak bereme za samozfiejmost. Po cel˘ch dvacet let jsme u jedné tiskárny, která tiskne zároveÀ
Korea Times. Je na nû spolehnutí a vût‰inou, kdyÏ jdou noviny jeden veãer do tiskárny, jsou druh˘ den na po‰tû. Pak trvá ãtrnáct dnÛ aÏ tfii t˘dny neÏ noviny dorazí k ãtenáfiÛm.
Za novinami stojí fiada lidí. Jsou to pfiispûvatelé, korektofii, autofii ãlánkÛ, spolupracovníci. Lidé, ktefií nám dávají své mínûní, ktefií je kritizují, ãtenáfii, ktefií podporují noviny pfiedplatn˘m,

podniky a firmy, které v nich inzerují. A jestliÏe nûkteré noviny takto existují víc jak dvacet let, je oslava dvacát˘ch narozenin zároveÀ podûkováním v‰em, ktefií nám v minulosti pomohli
a uvûdomuji si, Ïe to není samozfiejmostí. Mnohé z nich jsem v Ïivotû nevidûl anebo je znám pouze pfies e-mail ãi telefon.
PÛvodnû jsem pfiedpokládal, Ïe pfii této pfiíleÏitosti bude v kostele sv. Václava i kfiest mé jediné knihy ¤etûz bláznÛ, která bude obsahovat i DVD …a andûlé jeho bojovali; tato poslední

vûc se v nakladatelství trochu zpozdila, takÏe na veãeru usly‰íme pouze ukázky z knihy a bude moÏné si ji objednat. V prÛbûhu veãera budou na pofiadu krátké vzpomínky, rozhovory
s pamûtníky, ukázky z filmu, fotografie a Ïivá hudba, poho‰tûní, a závûrem i dárky pro vylosované úãastníky veãera. ZároveÀ bych chtûl podûkovat ãeskému vysílání Nové vize za pofiad,
kter˘ k tomuto v˘roãí uvedla premiérovû v sobotu 19. listopadu 2011.
Den 10. prosince, kdy se oslavy v Hale kostela svatého Václava konají, je také Svûtov˘m dnem lidsk˘ch práv. Letos ode‰li dva moji vrstevníci, signatáfii Charty 77, jeÏ jsem osobnû znal:

Markéta Fialková a Ivan Martin Jirous, kter˘ byl pfiesnû pfied rokem na náv‰tûvû zde v Kanadû. Snad bychom mûli vzpomenout i na nû a pfiipomenout si, Ïe svoboda tisku a slova není
samozfiejmostí.

Podívejme se tedy na jubilejní roky:
Rok 2011

Dokonãení knihy ¤etûz bláznÛ pro nakladatelství Eman
v âR. Pfiedmluvu má na starosti Jan Kozlík, s kter˘m
jsem byl vylouãen z Komenského evangelické fakulty v
roce 1972. Obrazy jsem si pÛjãil z dvou posledních
v˘stav své manÏelky Marie Gabánkové Podobenství
tûla v Hradci Králové a Puzzle v Torontu. Kniha bude
doplnûna filmem: …a andûlé jeho bojovali na DVD.
Kfiest knihy je stanoven na jaro 2012.

***
Rok 2006

Pfiíprava obrazové publikace Marie Gabánkové body
broken, body redeemed, která vy‰la v roce 2007 v

Rok 1996
Chtûl jsem uvést, Ïe Satellite jako jedny z prvních

novin zaãal pouÏívat digitální fotografii. Pfii ovûfiování
tohoto faktu, jsem v‰ak zjistil, Ïe to bylo aÏ v srpnu
1997. Jednalo se o fotoaparát Sony s rozli‰ením
640x480, kter˘ fotil na 3,5 palcové diskety. Na jednu
disketu se ve‰lo asi 30 snímkÛ. Jednou z prvních obûtí
byla zpûvaãka Lenka Lichtenbergová. Tento fotoaparát
mnû byl odcizen v Palermu v roce 2003. Následoval
pak dal‰í fotoaparát Sony, kter˘ je‰tû nûkdy pouÏívám,
protoÏe má vynikající teleobjektiv.

***

anglickém nakladatelství Piquant. Obrazy pocházejí ze
dvou v˘stav v roce 2004 a 2005 na Redeemer University
College v Ancastru a Institute for Christian Studies v
Torontu.

***
Rok 2001

21. ãíslo Satellitu se objevilo na internetu 15. listopadu
2001.  Jednalo se o první pokus. Tehdy jsme nemûli
je‰tû vlastní internetovou adresu. Vyhledávání bylo
pomûrnû komplikované a v té dobû nebyl internet je‰tû
zdaleka tak populární jako dnes. RovnûÏ pfiipojení na
internet bylo pomalé a totéÏ platí i o poãítaãích. První

Lenka Lichtenbergová na jedné z prvních

digitálních fotografií z roku 1997
Pokračování na str. 6

vydání v PDF se objevilo na internetu o dva roky
pozdûji. Od té doby lze vyhledat v‰echna ãísla na
internetu a doufáme, Ïe se nám tam podafií dodat na
internet i zbytek novin od roku 1991.
Nejprve jsme mûli internetovou adresu www.satellite1-

416.com . Nyní máme ãtyfii internetové adresy. K pÛvodní
pfiibyly postupnû je‰tû: zpravy.org, zpravy.ca a letos
slovenská verze spravy.ca.
Kromû toho mÛÏete na internetu nalézt i zpravodajství

z hokeje, kdyÏ pfied hlavní adresy dáte tfii písmenka nhl
a teãku. Napfiíklad nhl.zpravy.ca. Zde b˘vá záznam
závûru torontského utkání v Národní hokejové lize.
Dále jsou zde rozhovory s ãesk˘mi a slovensk˘mi
hokejisty, fotografie a komentáfie.
Od roku 2005 máme také stránku vûnovanou Novému

divadlu; tu naleznete, kdyÏ dáte pfied na‰i adresu slovo
divadlo (napfi. divadlo.zpravy.ca). Dal‰í dÛleÏitou
webovou stránkou je kalendáfi (kalendar.zpravy.ca).
Zde b˘vají v‰echny události v komunitû v
chronologickém pofiadí, vãetnû barevn˘ch upoutávek,
které mÛÏete nalézt i v na‰ich novinách v ãernobílé
verzi.

***

Rok 1991
15. dubna vy‰lo první ãíslo Satellitu. V âechách bylo

zvykem, Ïe pokud zaãal vycházet nov˘ ãasopis, objevilo
se nejprve nulté ãíslo. Tentokrát jsem ‰el je‰tû dál a
udûlal jsem kromû nultého ãísla je‰tû minus prvé a
minus druhé. TakÏe prakticky první ãíslo Satellitu vy‰lo
aÏ v ãervenci. Byl to osmistránkov˘ mûsíãník. První
ãíslo bylo zaplacené z kreditní karty, kterou jsem pak
mohl splatit díky tomu, Ïe jsem vybral peníze za inzerci.
Tímto zpÛsobem postupovalo vydávání bûhem prvního
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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, 169 a 520)
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, 169 a 520)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Kalendáfi
www.kalendar.zpravy.ca

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.

24.11. (ãt.) 8:40 a 10:00
âesk˘ chlapeck˘ sbor z Hradce Králové

v Loretto Abbey v kapli klá‰tera
101 Mason Blvd., Toronto.

***
24. 11. (ãt) 18:00

Mír v du‰i
Filmov˘ festival EU

The Royal - 608 College St.
***

26.11. (so) 10:00
Bazar Slovenského kostola sv. Pavla

1424 Davenport Rd.
***

26. 11. (so) 19:00
Mikulá‰ská zábava

Sokol Toronto
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.

Hana Jurasek: 905/838-5269
***

27.11. (ne) 17:00
Jan Novotn˘, Piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
3.12. (so) 18:00

Zahájení v˘stavy
Vladûny Krykorkové

Laurier Gallery in Liberty Village
113 Jefreson Ave.

***
10. 12. (so) 15:30

Sokolské dûtské vánoce
601 Magnetic Dr., Unit 21, North York

Hana Jurasek: 905/838-5269
***

10.12. (so) 19:00
20 let Satellitu

Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
18. 12.(ne) 13:00

Vianoãn˘ koncert
Klub Martina Rázusa
Hala kostola sv. Pavla
1424 Davenport Rd.

***
28.12. (st) 20:00
30.12. (pá) 20:00
31. 12. (so)  20:00

âardá‰ová princezna
St. Lawrence Centre for the Arts

Toronto Operetta Theatre
416/366-7723

***
2012

4.1. (st) 20:00
6.1. (pá) 20:00
7.1. (so) 20:00
8.1. (ne) 14:00

âardá‰ová princezna
St. Lawrence Centre for the Arts

Toronto Operetta Theatre
416/366-7723

***
14. 1. (so) 18:00

Sokolsk˘ potluck
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.

Hana Jurasek: 905/838-5269
***

22.1. (ne) 17:00
Profesor Iain Scott

Audio-vizuální prezentace z ãesk˘ch
oper

Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
5.2. (ne) 14:00

·ibfiinky pro dûti
Sokol Toronto

Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.

Hana Jurasek: 905/838-5269
***

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

for our publishing activities.

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.  Vianoãné bohosluÏby: 24. 12. 2011 v
16:30.

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:
19. listopadu v 10 hod.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 19. listopadu v 17
hod.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
20. listopadu v 11 hod.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
budou oznámeny.

Nová sokolská sezóna:
Cviãení pro dûti je kaÏdou sobotu

od 15:30 do 18 hodin
v Magnetic Dr., Unit 21, , North York;
Cviãení pro dospûlé je kaÏdou stfiedu

od 20 do 21:30 hodin.
v G.Harvey C.I.,, 1700 Keele St.,

Informace: Hana Jurasek:
905/838-5269

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
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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˘ generální konzulát
v Torontu

Czech General 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 $ 18,39 Kã
1 EURO 25,50 Kã
1 US $ 18,92 Kã
âNB - 18. 11. 2011

Kursovní lístek
100 Kã 5,47 CDN $
1 CDN $ 18,29 Kã
1 EUR 1,39 CDN $
1 CND $ 0,72 EURO
1 US $ 1,03 CDN $
1 CND $ 0,97 US $

Universal Currency Converter - 20. 11. 2011

Na‰i milí krajania!
 poz˘vame v‰etk˘ch vás

na Bazár 2011,
Slovenskej cirkvi Evanjelickej cirkvi a. v.

dÀa 26.novembra 2011,
v sobotu ráno od 10.00 hodiny.

Ako minulé roky, ponúkame v˘robky mäsiarskej kuchyne: klobásy, pálivé i
nepálivé, jaternice, slaninu, údenú a paprikovú. Rezance, rôzne cukrárske

v˘robky, koláãe a zákusky, vianoãné oblátky a mnohé iné.
Poãas BAZÁRU 2011 budete môcÈ ochutnaÈ jedlá zakáºaãkovej kuchyne a

presvedãiÈ sa o najvy‰‰ej kvalite na‰ich v˘robkov, pri zachovaní ich tradiãn˘ch
receptov.

Pripravili sme pre vás aj hodnotnú tombolu.
Bazárová hala sa nachádza v prízemí kostola

sv. Pavla, Slovenskej cirkvi Evanjelickej a. v. na 1424 DAVENPORT Rd.
100 metrov na západ od kriÏovatky Davenport Rd. a Dufferin Str.

Prosíme vás, väã‰ie nákupy si objednávajte uÏ teraz.

Tel.: 416/658-9793.

V Britské Kolumbii, ve vancouverské
nemocnici St. Joseph zemfiel 22. listopadu
2011 ve vûku 88 let Jozef Gabánek. Milovan˘
manÏel Antonie Laníkové-Gabánkové, otec
Marie a Jana a dûdeãek Kamily a Tomá‰e.
Doposud Ïijí v Seattlu jeho bratfii Ján a Karol,
zatímco sestra Hedvika a bratfii Peter a Pavol
jiÏ zemfieli.

Jozef byl talentovan˘ umûlec, kter˘
namaloval fiadu pûkn˘ch portrétÛ (vãetnû
Vladimíra Krajiny a guvernéra pro Britskou

Zemfiel malífi Jozef Gabánek
Kolumbii Jacka Nicholsona) a zachytil poezii
pfiírody v mnoÏství kreseb a obrazÛ, které
jsou souãástí kanadsk˘ch a mezinárodních
umûleck˘ch sbírek.
Narodil se v Budape‰ti 23. dubna 1923,

vyrÛstal na Slovensku. Po druhé svûtové
válce studoval na praÏské AVU, kde potkal
rovnûÏ talentovanou malífiku Antonii
Laníkovou, která se stala jeho manÏelkou.
Spoleãnû pracovali a vystavovali jako
profesionální umûlci v âeskoslovensku,
Kanadû a Spojen˘ch státech.

Jozef rovnûÏ miloval studium cizích jazykÛ,
kterému se vûnoval do konce Ïivota. V mládí
byl vûznûn ãeskoslovensk˘m komunistick˘m
reÏimem za odpírání vojenské sluÏby. Jeho
odvaha, pasivní rezistence a kfiesÈanská víra
byly inspirací v‰em, kdo ho znali.
Bude postrádán rodinou a mnoha pfiáteli.

Vzpomínka na Jozefa Gabánka se bude konat
v prosinci v St. Columba Presbyterian Church
ve Vancouveru.

mg
***

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
www.spravy.ca

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.18.satellite1-416.com

www.18.zpravy.ca
www.18.spravy.ca

***
Kalendáfi

Co se pfiipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

***
Nové divadlo

O jednotliv˘ch pfiedstaveních
Nového divadla v Torontu
www.divadlo.zpravy.ca

***
NHL

Závûr utkání a rozhovory s hráãi
ãeského a slovenského pÛvodu

www.nhl.zpravy.ca

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
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Translations

Canada

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.

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

11.11.11.11
Leto‰ní 11. listopad byl zvlá‰È zajímav˘. K
tfiem jedenáctkám v˘roãí formálního konce
1. svûtové války v 11 hodin 11. 11. v roce
1918 pfiibyla letos ãtvrtá (to se stane jen
jednou za sto let). Pí‰e se rok 2011 a tím se
údajnû dostalo 11. hodinû 11. listopadu 2011
zvlá‰tní dÛleÏitosti. Mûlo to b˘t datum
prakticky zaruãující úspûch v‰emu, co jste v
ten den dûlali, aÈ uÏ jste uzavírali miliardovou
transakci nebo hráli hokej (stfiední útoãník
Toronto Maple Leafs Philippe Dupuis je
pfiesvûdãen, Ïe kdyby 11. listopadu Toronto
hrálo, urãitû by b˘val skóroval (byla by to
b˘vala jeho první branka za Toronto). Také
jsme vidûli v rÛzn˘ch místech po svûtû, hlavnû
v Asii, dvojice lidí (tu a tam i stejného pohlaví)
slibovat si lásku aÏ za hrob. OdváÏní lidé,
ktefií se nedali svést z cesty statistick˘mi
pfiekáÏkami: tuhle jsem v televizi sly‰el -
pravdûpodobnû si to úplnû pfiesnû
nepamatuji - Ïe v Hollywoodu  pfied svatební
cestou vstupuje do manÏelství jen asi 25%
“svatebãanÛ” a jen asi polovinû z nich
manÏelství vydrÏí cel˘ jeden rok.
Ale o tom vlastnû nechci psát. UÏ asi

padesát rokÛ 11. listopadu pfied jedenáctou
hodinou ranní si vyhledám místo pfied

torontskou starou radnicí. Skoro v‰ude ve
svûtû si v tom okamÏiku lidé pfiipomínají
nejen konec první svûtové války, ale i obûti
v‰ech válek, které tuto údajnû poslední válku
následovaly, vzdají hold v‰em, ktefií v tûch
válkách bojovali na obou stranách barikády
a zam˘‰lí se nad absurdností záminek
(une‰ení Heleny, zastfielení následníka
trÛnu...) ãasto pochodujících pfii pfiehlídkách
jako dÛvody vyvraÏdûní desítek milionÛ lidí a
zpusto‰ení  svûtadílÛ. Do této listopadové
tradice jsem se zamiloval brzy po pfiíchodu
do Kanady. A teprve teì si zaãínám
uvûdomovat proã.  V mém podvûdomí se
prolínají (i kdyÏ na ãeské stranû legie tvofiili
zbûhové z rakousko-uherské armády a
Kanaìané bojovali za matefiské impérium)
obûti ãeskoslovensk˘ch legií (hlavnû v
Rusku) se ztrátami kanadsk˘ch jednotek ve
Francii. Kanadské ztráty byly brutální - ve
skvûlém Ïivotopisu Josepha Schulleho
Laurier  The First Canadian jsem na‰el tento
popis situace v roce 1915 (pfieklad): Na
konci kvûtna dvanáct tisíc KanaìanÛ bylo
zabito, zranûno nebo byli nezvûstní v oblacích
plynu a kráterech po granátech v St. Julien,
Festubert a Givenchy. Prapor Princezny
Patricie, první prapor v linii, byl témûfi
vyhlazen. I kdyÏ to ani netu‰ili, i Kanaìané
se zaslouÏili o zrod âeskoslovenska.  Vidím
pfied oãima fotografii skupiny Bohemian
Detachment of the 223rd Battalion, Canadian
Expeditionary Force, kter˘ vznikl brzy po
zaãátku první svûtové války a tedy nûkolik let
pfied vznikem ãeskoslovenského státu. A
je‰tû jiné  fotografie vidím pfied oãima: stovky
ãeskoslovensk˘ch legionáfiÛ z Ruska
pochodujících Winnipegem v ãervnu 1920
na cestû domÛ; fotografie KanaìanÛ ãeského
a slovenského pÛvodu z velk˘ch mûst i z
míst jako Iron Springs nebo Fort William, v
uniformách kanadské armády, ktefií se
dobrovolnû pfiihlásili do armády na zaãátku
druhé svûtové války. Vzpomínám na 11.
listopady posledních padesáti let, kdy mezi
pochodujícími veterány pfied starou
torontskou radnicí jsem zahlédl i tváfie pfiátel,
nejãastûji vojákÛ z druhé svûtové války na
v˘chodní frontû, Vladimíra Dufka, bratfií KytlÛ
a Josefa Hynka, ale také Pavla Skoka a
Tibora Gregora a - myslím - i Franti‰ka
Tesafie, Rudolfa Sadlonû a zakladatele
kanadské obce legionáfiské, italského
legionáfie, Václava Pefiinu. UÏv‰ichni svlékli
uniformy, uÏ v‰ichni se (s v˘jimkou Josefa
Hynka, kter˘ tak nádhernû popsal
ãeskoslovenské legie v první svûtové válce
a Franti‰ka Tesafie, kter˘ z Nigerie psal
neuvûfiitelné milostné dopisy své budoucí
Ïenû v âSR) vytratili do noci. V Kanadû -
pokud vím - vedle Josefa Hynka a Franti‰ka
Tesafie Ïijí je‰tû dva krajané, ktefií bojovali v
druhé svûtové válce, Josef SvatoÀ a Karel
Wolf. V‰em ãtyfiem byl loni tehdej‰ím
generálním konzulem âeské republiky v
Torontu, Richardem Krpaãem pfiedán
ZásluÏn˘ kfiíÏ ministra obrany âR.
Na leto‰ní listopadovou vzpomínku se mi

moc nechtûlo: únava dlouhého Ïivota a siln˘
studen˘ vítr radily zÛstat doma. Ale pak jsem
na CNN sly‰el, Ïe prÛmûrnû 16 (ale mohlo to
b˘t i 18) americk˘ch veteránÛ spáchá dennû
sebevraÏdu. Jak bych mohl nejít?
Zdálo se mi, Ïe leto‰ní vzpomínky se

zúãastnilo víc lidí neÏ jiná léta. Foukal siln˘
studen˘ vítr a odná‰el projevy,  písnû,
recitace, orchestrální hudbu pryã od ztichlého
zástupu, takÏe vût‰ina tûch, ktefií nestáli v
blízkosti úãinkujících, byla odkázána na svoji
pfiedstavivost, coÏ pro pravidelné
náv‰tûvníky nebylo nesnadné. Program,
vãetnû projevÛ (letos to byl torontsk˘ starosta
Rob Ford), se rok od roku mûní jen málo.
Ani prosté (a snad proto tak pÛsobivé) ver‰e
In Flanders Field , kde rostou vlãí máky
nechybûly.  Jen ti veteráni byli jiní neÏ pfied
dvaceti lety. Jen hrstka tûch, ktefií bojovali v
nejvût‰í (zatím) válce lidské historie,
pochodovala studenou Královninou ulicí. A
nikdo z na‰ich.

Josef âermák
***

Kanadsk˘ státní dluh
 nebude sníÏen

Kanadsk˘ ministr financí Jim Flaherty oznámil,
Ïe Kanada kvÛli zhor‰ující se ekonomické
situaci nesplní stanoven˘ cíl sníÏení státního
dluhu. V následujících dvou letech se
pfiedpokládá, Ïe dluh naopak naroste o dal‰ích
16 miliard dolarÛ, a ministru Flahertymu se
tak nepodafií splnit vládní závazek o vyrovnání
rozpoãtu do roku 2014. Státní dluh Kanady,
kter˘ se od podzimu 2008, kdy nastala
ekonomická recese, zvy‰oval, nyní dosahuje
55,6 miliard dolarÛ. Aktuálnû se pfiipravují
dal‰í úsporná opatfiení, která by pomohla
sníÏit rozpoãtov˘ schodek. Ministr Flaherty
kvÛli hrozícímu zpomalení ekonomického
oÏivení v Kanadû oznámil, Ïe vláda uãiní dal‰í
sníÏení na dani ze mzdy, kterou plánovala
zavést od 1. ledna, aby rychleji sníÏila
rozpoãtov˘ schodek. Jako dal‰í opatfiení na
podporu pracovního trhu vláda doãasnû
podpofií v˘robní a zpracovatelsk˘ sektor a
zamûstnanost v mal˘ch firmách, prodlouÏí
fungování iniciativy na podporu star‰ích
pracovníkÛ v zamûstnání a jejich ‰kolení.
Dále podpofií program na ochranu
zamûstnancÛ, kdy napfiíklad firma
zamûstnancÛm nabídne sníÏenou pracovní
dobu do zlep‰ení situace na trhu místo
propou‰tûní. Dlouhodobé plány v rámci
Kanadského ekonomického akãního plánu
se zamûfiují pfiedev‰ím na v˘zkum, podporu
stfiednû velk˘ch spoleãností a jejich spolupráci
s univerzitami, studentské pÛjãky a granty,
PPP projekty a dal‰í opatfiení.

 www.fin.gc.ca
***

Kanada láká doktorandy
Ministerstvo obãanství a pfiistûhovalectví
oznámilo, Ïe díky programu Federal Skilled
Worker Program / Le programme fédéral des
travailleurs qualifiés udûlí tisíci mezinárodním
studentÛm doktrorandského studia povolení
k trvalému pobytu v Kanadû. Od 5. listopadu
leto‰ního roku tak mohou studenti, ktefií jiÏ
mají za sebou minimálnû dva roky studia na
uznávané kanadské univerzitû, podávat své
Ïádosti. Studenti, ktefií v prÛbûhu posledních

12 mûsícÛ jiÏ ukonãili své doktorandské
studium, mají téÏ moÏnost podat Ïádost.
„Doktorand‰tí studenti hrají dÛleÏitou roli v
ekonomice zemû. Jsou aktéry v˘voje a inovací
a zároveÀ ‰ífií znalosti uãením mlad‰ích
studentÛ. Tato iniciativa pomÛÏe kanadsk˘m
univerzitám udrÏet a nalákat nové mezinárodní
studenty, a tak zv˘‰it konkurenceschopnost
na‰í zemû v porovnání s dal‰ími ekonomikami,
které se zamûfiují na vzdûlání,“ fiekl minister
Gary Goodyear. Mezinárodní doktorand‰tí
studenti tvofií ãtvrtinu v‰ech studentÛ
doktoranského cyklu zapsan˘ch na
kanadsk˘ch univerzitách.

www.cic.gc.ca

***

PoloÏen základní kámen
Velvyslanectví a rezidence

Ve ãtvrtek 27. fiíjna byl za úãasti paní
velvyslankynû Kanady Valerie Raymond,
zástupkynû Prahy 6 a fieditele generálního
dodavatele spoleãnosti Hochtief poloÏen
základní kámen nové budovy Velvyslanectví
Kanady a oficiální rezidence kanadského
velvyslance.Velvyslanectví Kanady i oficiální
rezidence velvyslance nadále zÛstanou na
územní Prahy 6, ale po dokonãení stavebních
prací se sestûhují do objektu na adrese Ve
Struhách 95/2. „Jsem velmi potû‰ena, Ïe po
mnoha letech pronajímání jak budovy
Velvyslanectví, tak oficiální rezidence
velvyslance, jsme nalezli ideální nemovitost v
Praze 6, která je vhodná pro umístûní
Velvyslanectví i oficiální rezidence velvyslance
a zároveÀ bude slouÏit k propagaci
diplomatick˘ch a obchodních vztahÛ mezi
Kanadou a âeskou republikou,“ uvedla v této
souvislosti paní velvyslankynû. Rezidence
velvyslance Kanady vznikne rekonstrukcí
dvoupatrové dobové vily postavené v letech
1889-1890 podle projektu vídeÀsk˘ch
inÏen˘rÛ Miksche a Niedzielskiho. Pfiilehl˘
hospodáfisk˘ objekt byl strÏen a na jeho místû
bude postavena nová budova velvyslanectví.
Kolaudace celého projektu se oãekává v roce
2013.

Kanadská mozaika
vydává Kanadské velvyslanectví v Praze

***
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Terezín
Nevím, kde na Ïebfiíãku pozornosti
vûnované ãesk˘m bydli‰tím je Terezín. V
Torontu rozhodnû na velmi pfiedním
místû. Letos se terezínsk˘mi Ïidovsk˘mi
dûtmi zab˘val program Slovanského
departmentu Torontské univerzity 8.
listopadu 2011, organizovan˘
profesorkou Veronikou AmbroÏovou. Z
pozvánek jsem mûl dojem, Ïe jde o
vzpomínku na Kristallnacht (9. - 10.
listopadu 1938, noc zbûsilého
nacistického niãení Ïidovsk˘ch domovÛ,
obchodÛ a synagog), ale datum té noci
bylo pouze podnûtem pro vzpomínku na
Ïidovské dûti v terezínském ghetu, které
uÏ potom nikdy neuvidûli mot˘la. Ten
ver‰ je citátem z nádherné  básnû Pavla
Friedmana nazvané Mot˘l, jedné z
nejsmutnûj‰ích, které znám,v níÏ
Friedman popisuje posledního mot˘la,
kter˘ Terezín opustil:
Ten poslední ten zcela poslední
tak sytû hofice oslnivû Ïlut˘
snad kdyby slunce slzou zazvonilo o

bíl˘ kámen
taková ÏluÈ...
A o kousek dál:
na sedm˘ t˘den uÏ tu Ïiji-
pampeli‰ky tu na mne volaj
i bílá vûtev v dvofie ka‰tanu
mot˘la jsem tu nevidûl
ten tenkrát byl poslední...
Leto‰ní vzpomínka na Departmentu

slovansk˘ch jazykÛ a literatur byla
zahájena úfiadujícím vedoucím oddûlení
Maximem Tarnawskym. Pak vystoupila
Lenka Lichtenberg, praÏská rodaãka,
která studovala hlas na praÏské hudební
konzervatofii a získala akademické tituly
na University of B.C. a na York University,
a vystoupila v programech Yiddish a
kantorské hudby na festivalech a v
divadlech 25 zemí. Jedno z alb, která jí
letos vyjdou, nese název (v pfiekladu):
Písnû pro d˘chající zdi, a je souborem
liturgick˘ch písní, nahran˘ch v ãesk˘ch a
moravsk˘ch synagogách. Lenka
Lichtenberg zasvûtila svojí souãasnou
kariéru Ïidovské hudbû k uctûní památky
své matky, která své dûtství strávila a
pfieÏila v Terezínû. Na tomto programu
jsme ji sly‰eli nejprve v Îalmu 121: Esa
Einai (I Will Lift My Eyes),  Dremlen Feygl
(Holocaust Song from Vilna) a podruhé,
v El Male Rachamim (Prayer for theDead).
Mezi jejími dvûma vystoupeními

pfiedstavil Ivan Kalmar, zástupce
vedoucího Departmentu antropologie,
úãinkující: Yuri Dojã, kanadsk˘ fotograf
slovenského pÛvodu, znám˘ sv˘mi
portréty kanadsk˘ch vojákÛ druhé
svûtové války a projekty jako Americké
sny, promítl svÛj dokumentární film Last
Folio, bolestn˘ch zábûrÛ slovensk˘ch
Ïidovsk˘ch obûtí nacismu, zvukového
záznamu ãásti antisemitské fieãi
prezidenta Slovenského ‰tátu, v níÏ se
Tiso vychloubá slovensk˘mi zákony, jimiÏ
byla dláÏdûna cesta do Terezína a
Osvûtimi. Na tu fieã jsem si vzpomnûl,
kdyÏ jsem se na Torontském filmovém
festivalu evropské unie jen pár dní pozdûji
díval na ãesk˘ film Protektor a zvlá‰È na
okamÏik, kdy rozhlasov˘ reportér Emil
Verbata má pfieãíst odsouzení muÏÛ, ktefií
zavraÏdili Reinharda Heydricha,
podûkovat Gestapu za zat˘kání, t˘rání a
popravování ãesk˘ch lidí a pfiísahat
vûrnost Hitlerovi. Emil - hlavnû proto, Ïe
jeho Ïena byla Ïidovka - v rozporu se
sv˘m pfiesvûdãením - kolaboroval s
nacisty, ale v okamÏiku (ve skoro stejném
Ïivotním okamÏiku, ve kterém Tiso svÛj
osud spojil s Hitlerov˘m), kdy se mûl
ztotoÏnit s reÏimem, kter˘ znásilnil jeho
domov, na rozdíl od Tisa, odmítnutím,
podepsal vlastní rozsudek smrti.
Jedním z pamûtihodn˘ch okamÏikÛ

veãera byl text Jifiího Weila Îalozpûv pro
77,297 (poãet ÎidÛ deportovan˘ch nacisty
z Protektorátu âechy a Morava), kterou v
anglickém pfiekladu Davida Lightfoota s
hlubok˘m pochopením textu pfieãetla
hereãka, romanopisec, zpûvaãka,
vizuální umûlkynû a rozhlasová
pracovnice, Marilyn Lightstone. Program
uzavfiela úfiadující fieditelka jednoho ze
sponzorÛ veãera, Centra pro evropská,
ruská a evropsko - asijská studia, Anna
Korteweg.
Program byl jedním z fiady

vzpomínkov˘ch programÛ, vûnovan˘ch
tûm, ktefií v Terezínû nikdy neuvidûli jiného
mot˘la. Byla to tato báseÀ - anebo snad
spí‰ kniha I Never Saw Another Butterfly,
která inspirovala kanadskou houslistku,
skladatelku a zpûvaãku Ruth Emmet
Fazal, aby zkomponovala Oratorio
Terezin, skladbu, v níÏ smísila básnû z
knihy I Never Saw Another Butterfly s
pasáÏemi z bible. Oratorio Terezin mûlo
premiéru v Torontu 1. listopadu 2003 a
zatím nejslavnûj‰í pfiestavení v newyorské
Carnegie Hall 8. února 2007, na nûmÏ

úãinkoval padesátiãlenn˘ orchestr a
zpívalo víc neÏ 150 zpûvákÛ.
O tom, jak Oratorio Terezin vznikalo a o

jeho vítûzné cestû svûtem byl natoãen
film I WILL NOT DIE. Tûmi slovy konãí
jiná báseÀ, napsaná v Terezínû, která
rovnûÏ pfieÏila. O tûch básních a
povídkách, uvefiejnûn˘ch v táborovém
ãasopis Vedem, Václav Havel napsal, Ïe
jsou dÛstojn˘m pfiipomenutím hodnot,
pfiekonávajících ãas, smrt a zmar. Ve
filmu se objevilo i nûkolik b˘val˘ch
terezínsk˘ch vûzÀÛ, mezi nimi John
Freund (jehoÏ pozvání vdûãím za
pfiíleÏitost film vidût) a George Brady.
Je‰tû jedna vzpomínková oslava spadá

- jakkoliv nepfiímo - do rámce doby,
poznamenané obludností hákového
kfiíÏe, v tomto pfiípadû vyznaãující se
hlavnû tím, Ïe jde o dûti, které Terezínu
unikly. 26. kvûtna 2006 se na Innis College
v Torontu konal vzpomínkov˘ veãer k
100. narozeninám Nicholase Wintona,
anglického makléfie, kterému se - s
pomocí ãesk˘ch institucí - v bfieznu 1939

podafiilo z jiÏ okupované Prahy doslova
unést stovky Ïidovsk˘ch dûtí. Mezi tûmi,
které unikly Terezínu, buì s Wintonem
nebo jin˘mi cestami, jsou dva nositelé
nejvy‰‰ího kanadského vyznamenání,
Peter Newman a Joe Schlesinger, a
vynikající jednotlivci, jako Hana
Gartnerová. Veãer byl organizován
tehdej‰ím Generálním konzulem âeské
republiky v Torontu, Richardem Krpaãem
a Britsk˘m generálním konzulem v
Torontu.

 Josef âermák
 ***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

24. 11. 2011 ve 2:00

Pfií‰tí ãíslo vyjde:
15. 12. 2011

Uzávûrka: 8. 12. 2011
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roku. Druh˘m rokem jiÏ fiada stateãn˘ch pfiedplatitelÛ
uvûfiila, Ïe by noviny mohly pfieÏít dal‰ích 365 dní a tak
mohly zaãít vycházet jako ãtrnáctideník. Dal‰í zmûnou
bylo, Ïe pfiibyly dal‰í ãtyfii stránky. V té dobû také
fungovala spolupráce s Janem Hrabinou (Hombre) a
kaÏdé ráno jsme dûlali zpravodajství z NHL, coÏ bylo i
zdrojem dal‰ích pfiíjmÛ. Od zaãátku se Satellite tiskl v
korejské tiskárnû KT Publishers. Letos tedy oslavujeme
také dvacet let spolupráce s touto tiskárnou.

***
Rok 1986

MasarykÛv ústav a âeskoslovenské sdruÏení v Kanadû
zakoupily první poãítaãe znaãky Macintosh. Tyto
poãítaãe nemûly pevné disky (hard discs). V‰e se

novinách. Pfiekvapilo mne, Ïe v mém kanadském vízu
bylo místo pobytu urãeno do Ottawy a Ïe sponzorem je
Czechoslovak Association of Canada, coÏ, jak jsem se
pozdûji dovûdûl, bylo âeskoslovenské sdruÏení v
Kanadû. Na torontském leti‰ti mne ãekal pan Reini‰ z
Kitcheneru a po t˘dnu jsem se ocitl v Ottawû, kde mû
rodina Tomãíkov˘ch poskytla ubytování. Na práci v
novinách to v‰ak nevypadalo. To byl fiíjen 1980. Po
mûsíci jsem zaãal chodit do ‰koly a paní Pinkeová mi
zajistila malé pfiivydûlání úklidem v obchodu s
elektronikou. Podafiilo se mi spáchat dva ãlánky, jeden
pro Západ a druh˘ pro Národní politiku v Mnichovû, a
zaãal jsem spolupracovat s ottawsk˘m televizním
vysíláním, které vedl Arno‰t Wagner. Práce tehdy bylo
pomálu a krajané mi radili: „Napfied si musí‰ udûlat

Fotochemy a t˘den jsem trnul, jestli z toho nûco zÛstalo.
A svûte div se, zÛstalo. A tímto zpÛsobem vznikal tfii
roky film. Nesmûlo se nic zkazit. Neexistovala repríza

dûlalo na dvou disketách, z nichÏ na jedné byl program
(800 kb) a na druhé (400 kb) byly vznikající noviny.
Tehdy nebylo ani ãeské ãi slovenské písmo na poãítaãi.
To se postupnû vytváfielo. Tisklo se nejprve na jehliãkové
tiskárnû. Teprve v druhé polovinû roku 1986 se koupila
za deset tisíc dolarÛ laserová tiskárna, která byla v
kanceláfii SdruÏení. Vyti‰tûní poloviny stránky trvalo
jednu hodinu. Celé noviny se tiskly zhruba 12 hodin. V
praxi to vypadalo asi tak, Ïe se udûlala horní polovina
první stránky a s tou jsem jel na kole do 4 km vzdálené
kanceláfie SdruÏení. VloÏil jsem disketu do poãítaãe,
zaãal tisknout, pak jsem jel domÛ dûlat spodní polovinu
strany. Tímto zpÛsobem se noviny mohly udûlat bûhem
jedné noci od pûti veãer do osmi hodin ráno. Takto
pfiipravené noviny se odvezly do tiskárny. V˘hodou
bylo, Ïe tehdy po‰ta noviny doruãila do druhého dne.
Dnes máme noviny odeslané do tiskárny za dvacet
minut, ale po‰ta je doruãí za tfii t˘dny.

***
1981

Po pfiíchodu do Kanady jsem chtûl zaãít pracovat v

ekonomickou základnu a pak si mÛÏe‰ cestovat, jak
bude‰ chtít…“ Neposlechl jsem je a vydal se stopem na
cestu pfies jih Spojen˘ch státÛ do Kalifornie a pak na
sever pfies Vancouver aÏ na Yukon. Na ekonomickou
základnu ãekám dodnes.
V˘sledkem byla poslední povídka z pfiipravované kníÏky

¤etûz bláznÛ - Kosmick˘ cyklista. V okamÏiku, kdy
jsem ji dopsal, tak mi nûkdo fiekl, Ïe v Novém domovû
hledají redaktora. Zavolal jsem tam a kdyÏ jsem dostal
k telefonu doktora Karla Jefiábka, tak zvolal: „Vás nám
sem sám pán BÛh poslal.“ A tak jsem se stal v záfií Léta
Pánû 1981 za plat 7500 kanadsk˘ch dolarÛ roãnû
zamûstnancem Masaryk Memorial Institute Inc. Noviny
se tehdy tiskly v 68 Publishers nebo-li v nakladatelství
u ·kvoreck˘ch a na toto období velice rád vzpomínám.

***
1976

Na poãátku bylo slovo. Spí‰e zpráva v
âeskoslovenském rozhlase a tolik úspû‰nû
papou‰kovaná volovina, Ïe v‰e je o penûzích. Jedna z
tûch zpráv fiíkala, Ïe Holandsko je na tom ekonomicky
tak ‰patnû, Ïe si nemÛÏe dovolit natoãit ani jeden
celoveãerní film. Tuto zprávu odvysílala stanice Hvûzda
a já jsem vzplanul spravedliv˘m hnûvem. V ten okamÏik
jsem se rozhodl natoãit celoveãerní film. V ãasopise
Film a doba jsem objevil inzerát, Ïe nûkdo prodá
v˘chodonûmeckou kameru AK16. Objektivy byly skvûlé.
Cena pfiimûfiená, 6000 Kãs. Vybral jsem z vkladní
kníÏky polovinu dûdictví a odjel stopem do âesk˘ch
Budûjovic. Zpátky jsem se vrátil v˘jimeãnû autobusem.
Mûl jsem kufr s kamerou, stojan bez kamery a baterii k
motocyklu, která mûla pohánût kameru. Teì jiÏ zb˘valo
jen natoãit celoveãerní film. Koukal jsem na to jako v
Jifiíkovû vidûní. Koupil jsem si tedy za 66 Kãs film a za
dal‰ích 33 Kãs jsem ho nechal vyvolat. Podle toho jsem
dospûl k závûru, Ïe dvû a pÛl minuty filmu stojí sto
korun. Za desetinu mûsíãního platu se dalo tedy natoãit
pût minut filmu. Za dva roky by se tímto zpÛsobem dal
udûlat film celoveãerní. JelikoÏ byl i nûjak˘ ten odpad,
vy‰lo natáãení na tfii roky a staãilo se to do památného
roku 1976.
KdyÏ ãlovûk potfieboval natoãit mofie, tak nestaãilo

Máchovo jezero. Ve ãtvrtek jsem vzal patnácti-
kilogramovou kameru a odjel na v˘padovku za Prahu.
Pfies DráÏìany a Berlín jsem jel stopem cel˘ den a noc,
aÏ jsem se dostal do Stralsundu. Tam jsem vypotfieboval
ty dvû a pÛl minuty za 66 Kãs a zase celou noc a cel˘
den jsem jel stopem domÛ. Pak jsem kotouã odnesl do

Dvacet let Satellitu
Pokračování ze str. 1

Digitální návrh plakátu na počítači.

Tehdy se tato technika brala jako žert.

Macintosh z roku 1986

Kongres SVU v Bostonu: Manželé Škvorečtí

První polovina 80. let - Reportáž byla v ND.

Dr. Karel Jařábek a ontarijský premiér

David Peterson (Kolem roku 1985)

Pilot Karel Kotlář na stroji Velorex 350

Velorex byl užit ve filmu …a andělé jeho bojovali

Řetěz bláznů v samizdatovém vydání

nebo deset, dvacet natáãení. VÏdy na ostro. Kdo tehdy
mohl vûdût, Ïe z patnáctiletého Michala Kocába bude
rocková hvûzda. Jedinû snad Milo‰ Rejchrt mûl
zku‰enosti s filmem, protoÏe hrál Aljo‰u v Jire‰ovû
Îertu. Koneãnû byl film sestfiihán. Teì se musel je‰tû
ozvuãit. Doposud se pou‰tûl zvuk k filmu z magnetofonu
Sonet B4. Podle zásady JPP (jedna paní povídala)
jsem se dovûdûl, Ïe na Pankráci existuje ãlovûk, kter˘
má patent na lepení magnetické stopy. Skuteãnû
existoval, a kdyÏ jsem mu film pfiinesl, nevûdûl, co si má
myslet. Pfied tím mûl zakázky pouze od Barrandova.
Tohle se mu nestalo. Chvíli nevûfiícnû kroutil hlavou a
pak za smû‰nou cenu 1000 Kãs mi magnetickou stopu
nalepil. Nastala poslední fáze - ozvuãení filmu. Stará
promítaãka, koupená v bazaru, nejen magnetickou
stopu pfiehrávala, ale i na ní nahrávala. Bylo nutné to
jen trochu synchronizovat. AÈ jsem odpoãítával ok˘nka,
jak odpoãítával, vÏdy se to po chvíli roze‰lo a muselo se
zaãít od zaãátku. Nakonec film s témûfi pûti sty slepkami
byl hotov. Do‰lo asi k dvaceti projekcím a kdyÏ film
vidûli zástupci praÏského undergroundu, kdosi pronesl:
„Underground ano, ale takto ne!“  Bratislavsk˘ sochafi
V. H. v‰ak tvrdil, Ïe se jedná o nejlep‰í film století. Asi
jsem si svého díla váÏil, kdyÏ jsem ho táhl s sebou do
exilu. JenÏe zde zapadl nûkam na pÛdu a leÏel tam pfies
dvacet let.
Teprve ke konci minulého tisíciletí se u mne zastavil

Radovan Holub a já mu film pustil. On se zamyslel a
fiekl, Ïe v Plzni je nov˘ fieditel festivalu Ivan Jáchim a Ïe
tam mají sekci Osamûlí bûÏci. A tak se film dostal
poprvé na festival a díky Krátkému filmu na Barrandovû
a paní ·ímové byl zrestaurován.

***
Rok 1971

V tu dobu zaãaly vznikat samizdaty, první povídky,
básnû, ale zároveÀ také první procesy. DÛleÏitou souãástí
tvofiení byl kopírák a nejlep‰í psací stroj byl ten, do
kterého se ve‰lo aspoÀ sedm tenk˘ch papírÛ a ‰est
kopírákÛ. Skuteãností bylo, Ïe ta poslední kopie byla jiÏ
tûÏko ãitelná, ale o to byla cennûj‰í.
V tu dobu se také konal první HusákÛv monstrproces.

Mezi obvinûn˘mi byli stfiedo‰kolsk˘ profesor ing. Petr
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Uhl, Petru‰ka ·ustrová, polistopadoví politici Jaroslav
Ba‰ta a Ivan Dejmal. Mezi obhájci byli i pozdûj‰í ministfii
spravedlnosti Otakar Motejl a Dagmar Bure‰ová.
Soudcem pfii procesu byl JUDr. Antonín Ka‰par. Soud se
konal na Karlovû námûstí a zaãínal v osm hodin ráno. Po
vzoru Andreje Sacharova jsme ãekali pfied soudní
místnosti. Pak následovaly dlouhé politické diskuse na
chodbû. Obãas se na procesu objevil i inÏen˘r Rudolf
Slánsk˘, syn popraveného Rudolfa Slánského. Pravidelnû
tam b˘val Jan ·ling, syn Otty ·linga, odsouzeného k
smrti ve stejném procesu se Slánsk˘m.
Vzpomnûl jsem si na to, kdyÏ jsem dostal oznámení, Ïe

Honza ·ling dnes zemfiel. Tak jsem mûl tehdy z první
ruky moÏnost sly‰et i svûdectví o tom, jak Antonín
Zápotock˘ mûl jiÏ podepsan˘ zatykaã na jeho otce, ale
pfii tom s ním mazal karty, jako kdyby se nechumelilo. V
lidovém vyprávûní v‰ak byl prezentován jako prezident
dobrodûj narozdíl od ukrutného Tondy Novotného. Honza
v‰ak pasivnû nepostával. Pronásledoval pfiedsedu senátu
JUDr. Antonína Ka‰para a vÏdy se mu pfiedstavil jako
Jan ·ling, syn popraveného Otty ·linga. Jednou to
pfiedseda Ka‰par nevydrÏel a zamknul se pfied ním na
záchod. Osobnû jsem zaÏil situaci, kdy jeho bratr na
dotaz pfiíslu‰níka StB, proã je zde, odpovûdûl: „ProtoÏe
jste v padesát˘ch letech popravili mého otce!“ Estébák
se nedal odb˘t a hbitû odpovûdûl: „Dejte si pozor, aby se
nûco podobného nestalo i vám!“ Od té doby aÏ do
dne‰ního dne jsem o Janu ·lingovi nesly‰el, a v roce
1971, tedy pfied ãtyfiiceti léty, jsem psal první povídky.

***
Rok 1966

Poslední zastavení je nûkdy pfied 45 lety. Nevím, jestli to
bylo v roce 1966 nebo v roce 1967. Doba normalizace se
vyznaãovala tím, Ïe pro kotlety se chodilo do Zelináfiství

a pro pneumatiky k fiezníkovi, aspoÀ tak mi to vÏdycky
fiíkal souãasn˘ ministr vnitra Jan Kubice. V ‰edesát˘ch
letech zase psal Jan Hanu‰ o fotbale v Literárních
novinách a Vûda a technika mládeÏi psala o autostopu.
Dokonce vyhlásila soutûÏ, kdo stopne nejstar‰í automobil.
Vyhrála to nûjaká koãka, která stopla Pragovku z roku
1924. Za odmûnu byla vyfocená na první stránce ãasopisu.
MÛj str˘c Josef z Kutné Hory mûl Opla z roku 1934, kter˘
jezdil aÏ ‰edesátikilometrovou rychlostí, ale pfiedûlal to
na tudora a uÏ to nebylo ono. S autem z roku 1934 bych
se dostal do top-ten.
V tu dobu se dokonce nad‰enci pokou‰eli po vzoru

polsk˘ch kolegÛ vytvofiit organizovan˘ autostop. ¤idiãi
sbírali kupóny a stopafii se za nû vozili. Na konci roku se
konalo slosování a vítûz získal nov˘ automobil. Nápad to
byl dobr˘, ale neujal se. Pofiádali se dálkové stopafiské
závody Praha-Brno-Praha. Dvakrát jsem skonãil na
druhém místû. VÏdy jsem byl poraÏen dívkou, která mûla
lep‰í exteriér.
V té dobû stopafii pouÏívali rÛzn˘ch trikÛ. Muselo se

pfiesnû vûdût, kde stát. Stopafi nesmûl b˘t pfiíli‰ agresivní,
musel vypadat uboze, ale nikoliv ‰pinavû. Osobnû se mi
osvûdãila motocyklová pfiilba. Tehdy se jezdilo hodnû na
motorkách a pfiilba pro tandemistu nebyla povinná.
Motocyklista vidûl v takovém stopafiovi s pfiilbou kolegu,
nikoliv bfiídila, kter˘ mu v první zatáãce spadne a zastavil
mu.
Pfiilbu jsem pouÏil i pfii cestách na Balkán do Rumunska

a Bulharska. Jednou, kdyÏ jsem se z takové expedice
vracel, zastavil mne poblíÏ Komárna celník. Byla mu
nápadná moje pfiilba. SnaÏil jsem se mu vysvûtlit, proã ji

mám a on to nechtûl chápat. KdyÏ jsem vidûl, Ïe ho tûÏko
pfiesvûdãím, tak jsem mu ukázal na vnitfiek pfiilby, kde
bylo napsáno MADE IN CZECHOSLOVAKIA. Naivní
celník, kter˘ se nejmenoval Rousseau, v‰ak nechtûl
ustoupit a vynesl svÛj trumf: „To nic neznamená, mohl
jste to ukrást na‰emu turistovi v zahraniãí!“
V tu dobu mne napadlo udûlat vûdeck˘ rozbor autostopu.

Práce byla obohacená mnoÏstvím statistik. Nejrychlej‰í

mûsíce byly bfiezen a listopad, nejpomalej‰í prosinec a
srpen. Spí‰ ze srandy jsem to poslal do tehdy prestiÏního
ãasopisu Vûda a technika mládeÏi a zapomnûl jsem na
to. Jednou ve ãtvrtek pfiijdu do ‰koly a spoluÏáci jsou
rozru‰ení nad nûjak˘m ãasopisem. V úÏasu jsem zjistil,
Ïe je to VTM s m˘m ãlánkem. Koupil jsem si za dvû
koruny jedno ãíslo, ukázal ho svému bratrovi Jeronymovi
a ten to oznaãil za prÛ‰vih a Ïe otec z toho bude mít
pravdûpodobnû infarkt, abych to pfied ním peãlivû tajil.
JenÏe rodiãe jsou nevyzpytatelní a otec Jeron˘m ãasopis
objevil a koupil si ho na nádraÏí hned tfiikrát. Ménû
nad‰en˘ byl fieditel Stfiední prÛmyslové ‰koly spojové
techniky âestmír Hledík, kter˘ mne chtûl pozdûji vylouãit
ze ‰koly, ale to jiÏ je rok 1967. A sám nedokáÏi dnes fiíci,
jestli to bylo v roce 1966 nebo o rok pozdûji. Skuteãnou
vûdeckou práci o autostopu a cenu ministerstva zahraniãí
in memoriam by zasluhoval mÛj bratranec Jifií Svoboda,
kter˘ napsal o tomto tématu fiadu knih ve speciálním
jazyce a svût objel nejménû pûtkrát. Jeho vûdecké dílo
se také tisklo u ·kvoreck˘ch. Jifií Svoboda byl nejvût‰ím
ãesk˘m stopafiem v‰ech dob. Skuteãností v‰ak také je,
Ïe mÛj ãlánek ve VTM byl prvním.
KaÏdopádnû pfiijìte na oslavy 10. prosince 2011 v 19

hodin v hale kostela sv. Václava.  Je co slavit!
Ale‰ Bfiezina

***

Dnes již je VTM pouze v inernetovém

vydání a místo o Autostop se zajímá o

potkany

Od roku 2001 je na internetu i Satellite Oprava
Montreálsk˘ pfiítel, Alois Fogl, mne pfiísnû a správnû
upozornil, Ïe se známe desítky let a Ïe bych tedy mûl
vûdût, Ïe jeho jméno je Fogl a ne Vogl, jak jsem napsal
ve zprávû o valné hromadû Kanadského Sokola. Má
pravdu. ZároveÀ opravuji kfiestní jméno faráfie BlaÏka
správnû mûlo b˘t Franti‰ek. Moc se omlouvám!

Josef âermák
***
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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

viera.kononenkova@rbc.com

Vláda smogu
Ano, uÏ je to tak, ãeská kotlina se celé dny dusí pod pokliãkou setrvalé nízké oblaãnosti a
inverze, jak to v˘stiÏnû vyjadfiuje smûs kuchyÀsk˘ch a meteorologick˘ch pojmÛ. Ale ani ãistá
meteorologie na‰ince nepotû‰í, neboÈ ten je prostfiednictvím medií pouãen, Ïe zmínûn˘ jev
zpÛsobuje nepfiíznivá povûtrnostní situací, ba pfiesnûji, zhor‰ené rozptylové podmínky. A
basta! Jde tady o takové jemné, eufemistické vysvûtlení, nûco jako Ïe hromadnou dopravní
nehodu zpÛsobila mlha ãi námraza. Ve skuteãnosti se jedná o prachsprostou v˘mluvu, o
klamání sama sebe. Jako by tu ãlovûk zÛstával jen pasivní pfiihlíÏející. Ale jsme v tom opravdu
zcela nevinnû?

To podstatné napoví samotné slovo smog, v˘raz zrozen˘ ze smoke a fog, tedy koufie a
mlhy. Jazykovû je zde rovnomûrnû rozdûlena role zl˘ch pfiírodních sil a omluvitelného
antropologického pfiíspûvku. No, a kdyÏ uÏ tak mûníme obory, odskoãme si od lingvistiky k
právu. Zde nás nemile zaskoãí kruté zji‰tûní, Ïe teprve pfii vzniku echt smogové situace je
nastolena skuteãná spravedlnost, neboÈ to co vyprodukujeme, rozumûjme, to co vypustíme
do ovzdu‰í, to si taky po zásluze vyd˘cháme. Je tak nastolen stav, kdy ãlovûk nese plnû
dÛsledky svého poãínání. A jak vidût, vÛbec se mu to nezamlouvá. Spravedlnost mu zkrátka
nevoní, spravedlnost ho dusí. V tomto pfiípadû doslova.

ZÛstaÀme je‰tû v rezortu spravedlnosti, totiÏ u otázky, zda je verdikt o kolektivní vinû
ãlovûka oprávnûn˘. Jinak fieãeno, musíme se ptát, zÛstaneme-li pro zjednodu‰ení v kategorii
jednotlivcÛ, zda-li nejsou mezi námi tací, ktefií produkují tûch ‰kodliv˘ch emisí do ovzdu‰í více,
a tací, ktefií ménû.

Pro ilustraci vzpomenu svoji ãerstvou zku‰enost, kdy jsem na sídli‰ti oslovil cizího pána
stfiedních let s d˘mající cigaretou na rtech. Nebylo to ode mne zrovna slu‰né. Popocházel
totiÏ okolo svého nastartovaného autíãka zjevnû ponofien do sv˘ch my‰lenek, a tak jsem ho
moÏná vytrhl i z nûjakého dÛleÏitého soustfiedûní.

„Pane típnûte to. Máme tu pfiece smog.“
Pán se ukázal jako inteligentní ãlovûk. Ihned pochopil o co mi jde. Vyfoukl labuÏnicky koufi,

aby bez zaváhání a bezelstnû odpovûdûl: „Zahfiívám motor.“
Tohle lakonické oznámení nesdûlovalo pochopitelnû Ïádnou novou vûcnou skuteãnost,

pfiesto mi napovûdûlo, Ïe dotyãn˘ povaÏuje proces zahfiívání motoru za tak dÛleÏit˘, Ïe ho
ani v ãase vypjaté smogové situace nemíní ru‰it.

Inu, pravda pravdoucí, kaÏd˘ máme své priority. Av‰ak existují i takové spoleãné. To pak
radnice mûst Ïádají fiidiãe, aby omezili jízdy autem, ba dokonce aby je vÛbec nechali
odpoãívat. Jsou to ov‰em Ïádosti zjevnû mírné, bojácné. KoneckoncÛ fiidiãi pfiedstavují pfieci
jen dÛleÏité a háklivé voliãe, a pak i sami kon‰elé pfiináleÏí do preferovaného motoristického
klubu. A rovnûÏ není zvlá‰tní v˘jimkou, Ïe v˘zvy k motoristické askezi mají pfiesnû opaãn˘
efekt - fiada spoluobãanÛ se‰lápne plyn svého vehiclu právû proto, aby nemuseli bûhem
pfiemísÈování napfiíklad chÛzí ãi hromadnou dopravou inhalovat nezdrav˘ vzduch.

Smogová situace tak prozrazuje na danou spoleãnost mnohem více, neÏ bychom ãekali.
Je to vlastnû takov˘ sociologick˘ test. A tak se nám potvrzuje, Ïe jsme velmi svobodomyslná
pospolitost. Jsme rovnûÏ velmi tolerantní spoleãnost. Tolerantní i k vlastnímu sebepo‰kozování.
VÏdyÈ vdechování oxidÛ síry a dusíku a polétavého prachu s obsahem tûÏk˘ch kovÛ a
toxick˘ch organick˘ch látek nemá jen pfiechodné dÛsledky v podobû zdánlivû banálního
podráÏdûní sliznice, ka‰le a slzení, ale celkovû oslabuje organismus a sniÏuje jeho imunitu.
K onemocnûní prÛdu‰ek a plic tu jiÏ není daleko a souvislost nastfiádan˘ch toxinÛ v tûle s
nádorov˘mi onemocnûními je také dobfie známa.

A jak je to s tou smogovou svobodou? První jsou na fiadû nemocní, stafií a ti nejmlad‰í.
Posléze dojde i na ostatní. Doporuãení zdravotních a správních úfiadÛ typu nevûtrejte,
nesportujte, omezte pohyb ve venkovním prostfiedí, sly‰íme teì dennû.

Fale‰ná svoboda nûkter˘ch a slabo‰ská tolerance vût‰iny v‰ak umoÏÀuje pfiikládat pod tu
na‰i pokliãku i tuny smogu, kter˘ by pod ní b˘t vÛbec nemusely. Ale moÏná Ïe ãekáme je‰tû
na jednu, poslední v˘zvu odpovûdn˘ch orgánÛ. Na v˘zvu: „Ned˘chejte! ·kodí to zdraví.“

Av‰ak úplnû nejdfiíve musíme pfiestat klamat sami sebe a svádût prÛ‰vih zvan˘ smog na
pfiírodu. Bez na‰eho pfiiãinûní by totiÏ neexistoval.

z v˘chodních âech
-m.petr- ©

listopad 2011
***
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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

Evropa mi h˘be Ïluãí, z USA se nepouãí
Tajemství úspûchu demokracie nespoãívá v tom, Ïe lid sobû zvolí nejlep‰í z
nejlep‰ích, ale v tom, Ïe zvolenci v urãeném termínu z kapitánského mÛstku
odcházejí.
USA, dodnes bezpochyby nejúspû‰nûj‰í systém uspokojování lidsk˘ch potfieb, má

neoblomné prezidentské pravidlo Osm let a dost, aby prezidentu moc nezachutnala
aÏ pfiíli‰.
Tragikomedie italského premiéra Berlusconiho, v politice dvacet a na vrcholu vlády

sedmnáct let, budiÏ exkurzí do vládnutí a jak pfiivést zemi tak hezkou na buben.
Odboãím na jeden odstavec do moderních dûjin svého rodného národa ãeského,

kde je ilustrace dlouhovûkého kormidelníka je‰tû v˘raznûj‰í neÏ Berlusconi; tím
pfiíkladem je císafi Franti‰ek Josef, narozen 1830, Ïil 86 let, z toho 68 let pfiedsedal
veliké fií‰i Rakousko-Uhersko, a s jeho úmrtím vzápûtí zanikla i celá a slavná fií‰e
HabsburkÛ.
KdyÏ se Franti‰ek-Josef stal císafiem v roce 1848, byla poãtem obyvatel i

prÛmyslovou v˘robou Franti‰kova fií‰e srovnatelná s mlad˘mi a demokratick˘mi
Spojen˘mi státy. Za 68 let vlády Franti‰ka Josefa se v USA vystfiídalo u kormidla v
Bílém Domû sedmnáct prezidentÛ, ktefií postupnû vybudovali z USA nejvût‰í
prÛmyslovou velmoc a  zdvojnásobili populaci na 120 miliónÛ; kdyÏ Franti‰ek Josef
hasnul a Rakousko-Uherská fií‰e s ním, byly mladé Spojené státy schopné postavit
pÛlmiliónovou armádu, pfiepravit ji z Ameriky do Evropy, ukonãit nekoneãnou válku
tfií bratrancÛ zvanou první svûtová a americk˘ prezident Woodrow Willson pfierozdûlil
Evropu. Tento pfiíklad uÏívám k ilustraci bezv˘chodnosti autokracie a úspûchu
demokracie.
Berlusconi za sedmnáct let nevytvofiil, ale umoÏnil, aby se Itálie stala zemí

penzistÛ, kter˘m vládnou penzisti zcela soustfiedûní na blahobyt penzistÛ.
Italské Ïeny mají nejniÏ‰í poãet dûtí, 1.2 dítûte na jednu Ïenu.
V˘chovu jedináãkÛ Italové dovedli k takové dokonalosti, Ïe 80% tfiicetilet˘ch Ïije

doma s rodiãi.
Ti mladí, ktefií odmítají Ïít pod rodiãovsk˘m a státním de‰tníkem, odcházejí se sv˘mi

nápady do zahraniãí, aby ukázali, co dokáÏou.
Italové mají nejniÏ‰í produktivitu práce v Evropû a nejvy‰‰í poãet regulací podnikání.
Znalci naz˘vají dne‰ní Itálii petrifikovanou, ãili zkamenûlou, a jiní zase

gerontologickou, ãili pfiestárlou za hranici oÏivení.
JestliÏe si dnes evrop‰tí finanãníci gratulují, Ïe Itálii zachraÀují pfied bankrotem, a

Ïe dokázali starého Berlusconiho odstavit od  kormidla, toliko odkládají agónii
finanãního krachu, protoÏe Itálie není ¤ecko, a není dost penûz na její záchranu.
Nemalá nadûje pro novou, úfiednickou ãi technokratickou, vládu spoãívá v tom, Ïe

svedou na Berlusconiho ukvapené pfiijetí eura a promptnû se vrátí k národní mûnû
lira.
Je‰tû v roce 1999, kdyÏ jsme prvnû jeli s Evou na pobyt v ¤ímû, jsme platili lirou;

pravda, bankovky byly vût‰í neÏ kapesník a mnoho nul za ãíslem na bankovkách -
leã vláda si mohla dûlat s lirou, co chtûla a inflací kompenzovat nepomûr mezi prací
a mzdou státních zamûstnancÛ. Dopu‰tûní eura ubralo nuly z cen i platÛ, ale
nezv˘‰ilo poãet pracovi‰È a produktivitu.
Pohled na fiímské zedníky a fiemeslníky mi tolik pfiipomínal skomírání ekonomiky v

ãase normalizace sedmdesát˘ch let, a jak to dopadlo, jsme vidûli o deset ãi patnáct
let pozdûji.
Z italské tragikomedie je mi zvlá‰tû úzko: v ¤ímû jsme byli ‰estkrát, celkem skoro

pÛl roku a mám k té zemi emotivní vztah jako k rodné Moravû: rádi tam zajedeme,
pobudeme, ale Ïít bych tam nemohl, protoÏe státní a byrokratick˘ dohled nad
obãany mi pfiipadá hor‰í neÏ v základní ‰kole na nezbedné Ïáky.
Zdûtin‰tûli ti Italové v˘mûnou za státní pfiíplatky a penze, a regulace na ochranu

pfied globální konkurencí volí ty, ktefií jim to v‰e dají a nevím, jestli vezmou rozum do
ruky a zaãnou pracovat, anebo budou dûlat rotyku v ulicích a vymáhat, aby dostali,
co vláda nemá. Pamatuji na shromáÏdûní kolem velebného Pantheonu, kde mladí
Italové nosili transparenty s nápisy, které vyjadfiovaly pohor‰ení nad tím, Ïe by se
mûly reformovat penze. Pohled na dvacetileté deroucí se o penze byl dost hnusn˘.
A zajisté pfií‰tí rok nepojedeme do ¤íma, abychom se na ten úpadek dívali zblízka.

RosÈa Firla - Sudbury
***

E-mail
Nelituj, Ale‰i, Ïe jsme na Masaryktownu oslavili na‰e hochy od Zborova.   Pravda, dûjiny
se militarizují. Ale na téhle planetû to jiné nebude.  Nemám ráda válku o nic víc neÏ ty, ale
uctít památku padl˘ch musím a chci.
Hodnû lidí pofiád podléhá m˘tu, Ïe âe‰i jsou zbabûlí a Ïe si nikdy svobodu nevybojovali.

Není to pravda:  na‰e ãeskoslovenské legie mají velké zásluhy.
Kdysi to dobfie popsal tu‰ím b˘val˘ poslanec Petr Zenkl, kdyÏ napsal, Ïe zabrání sibifiské

magistrály velmi pomohlo spojencÛm za 1. svûtové války, a Ïe by si tento ãin zaslouÏil
vût‰ího uznání od historikÛ, neÏ jakého se  mu dostalo.
Nakoukla jsem na TvÛj pohled na 28. fiíjen a dovolují si malou polemiku. âasto sly‰ím

názor, Ïe âeskoslovenská první republika byla zemí nûkolika národÛ. Je to matení pojmÛ.
Zemí mnoha národÛ bylo Rakousko-Uhersko. âeskoslovensko bylo státem âechÛ a

SlovákÛ, pro âechy a Slováky. Ostatní byly jen národnostními men‰inami, které se tû‰ily
v‰em právÛm a v˘sadám. V‰echny evropské státy mají men‰iny. Státní útvar, kter˘ lze
nazvat mnohonárodnostní, vût‰inou okupuje nûkolik území, kde jsou jiná etnika. To nebyl
pfiípad âSR. âeskoslovensko nezískalo území, které mu historick˘ nepatfiilo (aÏ na
podkarpatskou Rus, kterou jsme promptnû ztratili. Spi‰ jsme je‰tû mûli nárok na LuÏici.
Ti ostatní, ktefií tu spolu s âechy Ïili, sem pfii‰li pozdûji. Nûmci ãasto na pozvání ãesk˘ch

králÛ, aby osídlili kraje, vyprázdnûné po moru. Îe se tito hosté vût‰inou chovali jako
kolonizátofii a nadfiazená kasta, je kapitola sama pro sebe, a lidstvo by si z ní mûlo vzít
pouãení.

Barbara Sherriff
***
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novû otevfiené

kadefinictví
v jiÏním Etobicoke na Lakeshore

(mezi Kipling a Brown‘s Line)
Parkování zdarma nebo TTC

Otevfieno: úter˘-pátek, 9-19
Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í

Karin Waldstein

Tenkrát, kdyÏ jsme sedûli se smí‰en˘mi pocity v
tryskov˘m letadle co nás uná‰elo pfies oceán, tak jsem
cítil Ïivû jak se mi Ïivot jakoby rozpadal na dvû epochy
a jak tenhle let je zaãátkem té druhé, nové a neznámé,
zaãátkem dobrodruÏství, ke kterému mû a mojí rodinu
dohnaly okolnosti „... kaÏd˘ zl˘ k nûãemu dobr˘,“ fiíkal
jsem si, bez toho ne‰Èastného nápadu Kremlu bych se
k tomu nikdy neodhodlal, proã taky, najdûte mi deset
mûst na svûtû, která jsou hezãí neÏ Praha s Vltavou, coÏ
to není pûkné jméno pro pûknou fieku?
Vzná‰eli jsme se nad oceánem. Ze smutné pfiítomnosti

do nejasné, ale snad nadûjné budoucnosti a ze v‰ech
tûch nejistot a nejasností jedno se mi jevilo slibné -jestli
to v‰echno dobfie dopadne, tak se aspoÀ podíváme
tro‰ku po tom ‰ir˘m svûtû tak jak nás to napadne, jak
budeme mít prachy a kuráÏ, v˘lety k Mácháãi nebo do
Hamru na Jezefie byly sice jedineãné, ale svût je ohromn˘
a exotick˘, moÏná, Ïe jednou uvidíme PafiíÏ nebo Tahiti....
A pak ta na‰e nová éra zaãala a to pfiímo uprostfied

veliké zemû, v prérii, která se ukázala trochu jinaãí neÏ
jak jsem si jí pfiedstavoval z mladistvé ãetby mayovek,
ale pak do‰lo i na ty cesty a poznávání, nic svûtoborného,
ale jsem ãlovûk umírnûn˘ a tak ãas plynul a nûkdy
pfiiná‰el pochybnosti jestli ten v˘bûr nového domova
byl správn˘, taková Main Street nebo Portage Avenue
to pfiece není Ïádná Mariahilferstrasse ani Saint Germain
Boulevard ... vûdûl jsem, Ïe jin˘ by klidnû dokázal zase
se spakovat a jet nebo letût jinam, zaãít znova a jinde,
aÏ by nakonec na‰el v du‰i klid a mohl si fiíct ... ano, tady
to je ono, teì uÏ se mi balvan snÛ a pfiání neskutálí dolÛ,
tady zbuduji svÛj hrad, odtud mû vynesou aÏ pfiijde ãas.
Ale nakonec jsme to je‰tû jednou dokázali a kdyÏ jsme
se ve mûstû Winnipeg v Manitobû dostateãnû zpotili a
dostateãnû vymrzli, kdyÏ uÏ jsme nasákli v‰ím co se
dalo, opustili jsme to místo s pfiátelsk˘m obyvatelstvem
a krajansk˘mi kamarády a dva t˘dny nato doufali, Ïe
jsme dosáhli místa koneãného zabydlení, kde to asi
doklepeme do penze a do smrti, i kdyÏ jsme do
Vancouveru vjíÏdûli za podzimního psího poãasí, za
de‰tû a mlhy, ale pak první sluneãn˘ den nám staãil,
abychom vûdûli, Ïe dûláme dobfie.
Pojednou nás zaãaly opou‰tût cestovatelsk˘ chutû a

zaãali jsme se plavit jen po tûch ohromn˘ch ferry na
ostrov Vancouver a na pÛvabné ostrovy Gulf a tam si
pfiipadali skoro jako doma, jako na Vysoãinû, nemohli

se vynadívat na hory a na mofie a jak jsme se plavili na
tûch lodích, tak jsem stfiídavû myslel na Archimeda a
jeho geniální a jednoduch˘ zákon a stfiídavû se kochal
pohledem na vytyãen˘ mrakodrapy mûsta osvûtlené od
západu sluncem a to se mi ta chladná mrakodrapová
mohutnost jevila aÏ krásná a jak uÏ mi ub˘valo
mladického elánu a pfiib˘valo strachu ze zlodûjÛ,
bankéfiÛ, politikÛ ãi krásn˘ch Ïen, tak jsem si po návratech
domÛ fiíkal: „BoÏínku, jen aÈ tady uÏ mÛÏeme zÛstat v
klidu, aÈ nás odtud nevyÏene tfieba revmatismus, ty
hory, co se táhnou aÏ k Pacifiku pfiitahují a zastavují
mraãna, hodnû tady v zimû a z jara pr‰í ... a tak ãas
plynul, obãas jsme si prohlíÏeli prospekty z Havaje,
Vánoãních ostrovÛ, mexické Riviéry, Alja‰ky, ale
nakonec jsme jeli do údolí Okanagan na broskve a nebo
na Sunshine Coast, slunili se na opu‰tûném, drsnû
krásn˘m pobfieÏí a to jsem si vzpomínal na H. Millera,
takhle moÏná trochu vypadá i ten jeho Big Sur, fiíkal
jsem si a pak vlez do ãir˘, ale studen˘, ale pfiíjemnû
osvûÏující vody Pacifického oceánu.
Nûkdy pozoruji, Ïe se ze mû stává místní patriot a kdyÏ

si v poledne o pracovní pfiestávce vycházím do ulic,
fiíkám si, Ïe to nakonec dopadlo docela dobfie, Burrard
Street sice není Národní tfiída, ale mÛÏu sejít dolÛ a
podívat se co se dûje v pfiístavu a jak se naproti za
úÏinou tfipytí na horách sníh, na sjezdovkách Grousu se
dá jezdit i veãer, v namodralém osvûtlení jsou pûknû
vidût boule i bouliãky, a pak se posadit do hospody na
vrchu, plzeÀ tam sice netoãí, ale i tak se tam dá
spekulovat o Ïivotû, na to jsou pfiece hostince nejlep‰í,
váÏení.
I kdyÏ tady sice neplatí Kdo nepracuje, aÈ nejí, nepodafiilo

se mi dostat do spoleãnosti nepracujících jedlíkÛ a tak
ve vracím do kanceláfie ke sv˘m lejstrÛm, cestou se
dívám na sleãny a paní, ne kaÏdé ale módní vlna pfiidá
na pÛvabu; nûkdy se je‰tû stavím na vínko v
pfiepychovém baru hotelu Hyatt Regency, hezk˘
ãernovlas˘ barman ve fialovém kabátci se mû se zájmem
ptá jak se mi vede. Je to mil˘ ãlovûk, cosi mi fiíká, Ïe patfií
k dost poãetné komunitû ho‰anÛ, co se dá dûlat, kaÏd˘
jsme Àákej, fiíkám si roz‰afnû. Na místo ke svému stolu
v kanceláfii zamûstnavatele a chlebodárce se vracím
nûkdy s vûdomím, Ïe díky reorganizaci ubylo nároãn˘ch
a zajímav˘ch úkolÛ, ale to mi nebrání v tom, abych si
fiíkal: „Jo, za jin˘ konstelace moh sem se stát váÏen˘m
odborníkem!“
V‰echno krásní a vypadá zajímavû, kdyÏ je hezky a

svítí slunce a to se dívám kolem, na sleãny a dámy
stejnû jako obãas na podivné existence, v t˘ spoleãnosti
zaujímá v˘znaãn˘ místo jeden ãernoch, aã vÏdycky s
brejlema proti slunci, tak není pochyb o tom, Ïe je to
pohledn˘ ãlovûk, hezk˘ muÏ ãern˘ pleti, v jeho chÛzi je
pruÏnost sprinterÛ a elegance taneãníkÛ, ‰koda jenom,
Ïe to jeho tûlo není dost dobfie vidût, protoÏe vÏdycky je
odûn˘ do tenisek, teplákÛ a kalhot na nich, do ‰viháckého
bílého kabátu a ten je do pasu rozhalen˘ a tak ten
ãernoch pfiipomíná rozfiíznutou cibuli, protoÏe pod tím
kabátem má je‰tû svetfiík a vestu, moÏná, Ïe toho je
je‰tû víc, mluvím jen o tom, co je vidût, na ramena mu
spl˘vá rou‰ka snad z flanelu, která pokr˘vá tu ãernou
hlavu a na ní je klobouk, pûkná, zachovalá ‰edá boufika.
Nûkdy se v chÛzi zastaví, snad se nad nûãím v klidu
zam˘‰lí, pokufiuje d˘mku a v druhé ruce drÏí svûtlou
kabelu, v ní má moÏná nûco na pfievléknutí, moÏná
knihy, spisy, jídlo, moÏná v˘bu‰ninu nebo zbraÀ, ale v
kaÏdém pfiípadû de‰tník, ten z ní vyãuhuje. A kdyÏ pak
vykroãí, jeho krok je elegantní a zvlá‰tní je, Ïe ten ãlovûk
vlastnû pfii v‰í stfielenosti a podivínství nevzbuzuje
ú‰klebek ãi smích, je v nûm dokonce cosi majestátního,
jako kdyÏ jazzov˘ muzikant leÏérnû pfiichází na svoje
místo ve smû‰né ãepiãce nebo bekovce. To bych ho,
toho mého ãernocha, nûkdy nejrad‰i trochu déle sledoval
na jeho procházce, jen tak se na nûho díval a nebo se
dokonce s ním skamarádil, ale na to se mi nedostává
ãasu ani odvahy a tak jdu do svého úfiadu, obyãejn˘
ãlovûk za svou prací.
KdyÏ je hezky, tak nûkdy trávím polední odpoãinek v

prostorách Robson Square, po schodech pfied Art Gallery
se tam sestoupí na prostranství s ryneãkem, kde se v
zimû bruslí, jednou jsem se tam taky projíÏdûl na sv˘ch
bruslích Lange a tam pfied prosperující restaurací The
Old Bailiff ãí‰ník vynese pár stolÛ a Ïidlí a jak ten podnik

prosperuje, tak je tam stolÛ a Ïidlí stále víc, ‰éfkuchafi
musí b˘t mistr svého oboru. Nejdfiív jsem si dával jen
v˘bornou polívku s houskou, ale kolem mû to libû
vonûlo a tak jsem pak nezÛstával jen u polívky, ten
kuchafi je záruka prosperity toho podniku. Kuchafiina
bude asi sotva jeho desát˘m nebo dvacát˘m
zamûstnáním jak je tomu tady dost bûÏn˘m zvykem,
ano. „One must be flexible, adjustable to the situation!“
fiíkají a podle toho to nûkdy vypadá. Pochybuji, Ïe ten
ãlovûk byl real estate agentem nebo prodavaãem ojet˘ch
automobilÛ, spí‰ bych vûfiil, Ïe uÏ jako kluãina ãmuchal
v kuchyni, na svojí babiãce vyzvídal, jak dûlá tu v˘bornou
bramborovou polívku a sám si pfiipravoval jídlo.
Ten podnik má bar pfiíjemn˘, protoÏe je na nûm hodnû

dfieva. Îádná moderna ze skla a lesklého kovu, Ïádn˘
ten mnohdy hogo-fogo paskvil, ve kterém si libují nûktefií
návrháfii interiorÛ. KdyÏ jsem tam zaãal docházet,
pracoval u baru takov˘ ukecan˘ chlapík, veselá kopa s
knírem, ale pak ho vystfiídala dost hezká rusovláska, s
poãátku se na mû pûknû usmívala, ale pak se vût‰inou
zdálo, Ïe jí nûco trápí, starosti nebo láska, to uÏ se
usmívala jen tolik co se hodí k jejímu zamûstnání. Zase
bylo pûkné sluneãní poledne a tak jsem si sednul ke
stolku pfied podnikem, nûkdy mám s sebou kníÏku, buì
anglick˘ originál nebo exilovou literaturu, v duchu
smekám pfied ãinností tûch na‰ich dost poãetn˘ch
nakladatelství, nad tou velikou a zásluÏnou prací, kterou
dûlají, tentokrát jsem ale mûl s sebou nároãnou
filosofickou literaturu a to jsem od knihy obãas vzhlídnul,
abych se zamyslel nad pfieãten˘m odstavcem. A v
jednu takovou chvíli jsem uvidûl jak po blízkém schodi‰ti
k budovû Art Gallery, kde za pûkn˘ch dnÛ nûkdy sedí
úfiednice, podobnû jak jsem vídal sedat sleãny a paní na
schodi‰ti k Rudolfinu v Praze 1, nûkdy mi z t˘ podívan˘
bylo jako po ‰tamprli slivovice nebo vínovice … tedy
najednou jsem vidûl jak po tom ‰irok˘m schodi‰ti ke
stánku umûní po jedné stranû volnû sestupuje ten mÛj
ãernoch ve svojí kompletní v˘zbroji jako vÏdycky, scházel
kliìánko a d˘mka mu trãela z úst, ani bych se nedivil,
kdyby to byla dunhillka nebo petersonka, scházel po
tûch schodech jako nûjak˘ zvûstovatel, prorok nebo
Maur. Ve stejnou chvíli, po druhé stranû schodi‰tû
kfiepce sestupoval muÏ stfiedního vûku v prvotfiídním
‰ed˘m obleku, na bílé ko‰ili tmavá kravata, v jedné ruce
koÏen˘ kufírek a v druh˘ nûco drÏel a tisknul to k uchu,
ve tváfii mûl napjat˘ v˘raz a nûco povídal. I kdyÏ jsem
dost pozadu se sv˘mi znalostmi moderní techniky,
do‰lo mi, Ïe k uchu tiskne bezdrátov˘ malinkat˘ telefon
a do nûj i hovofií, Ïe pfiedbíhá drahocenn˘ ãas o tu chvíli,
neÏ se dostane na své pracovi‰tû, ke svému stolu s
normálním telefonním pfiístrojem.
UÏ v polovinû schodi‰tû pfiede‰el mého ãerného

podivína. Tu mû najednou napadla otázka, kdo z tûch
dvou je vût‰í blázen, vût‰í po‰etilec, kdo zaslouÏí útrpnost
a kdo závist, obdiv: pokojn˘ sestup blahoslaveného a
rázn˘ krok muÏe businessu, kter˘ moÏná, Ïe jenom díky
tomu jeho malinkatému telefonu u ucha pfiichází v ten
okamÏik ke znaãnému jmûní a nebo se ho na poslední
chvíli staãí zachránit. Dostal jsem strach, aby se po tûch
chodech v tom svém spûchu dostal ve zdraví. Rázoval
pak dál kolem toho ringu, kde se v zimû bruslí, zatímco
ten mÛj ãern˘ podivín, kdyÏ sestoupil po schodech,
postavil svou kabelu na lavici a zvolna, peãlivû si
zapaloval vyhaslou d˘mku, vyslal modrav˘ obláãek
koufie k modrému nebi, vzal kabelu a ladn˘m krokem,
jak˘m pfiicházejí jazzoví muzikanti ke sv˘m místÛm,
kráãel kolem ringu, kde se v zimû bruslí.
Pojednou uÏ jsem nemûl potfiebu vrátit se k filosofickému

spisu, dostal jsem právû svou dávku. Dopil jsem, zaplatil
a vracel se do sluÏeb Jejího Veliãenstva. Ulice teì byly
plné lidí, dav se valil v obou smûrech a tu mû napadlo,
Ïe se je‰tû moÏná doãkám ãasÛ, kdy po Robson Streetu,
Burrard Streetu, po tfiídû Georgia a jin˘ch ulicích
Vancouveru budou spûchat muÏi, ale moÏná i Ïeny s
bezdrátov˘mi minitelefonními pfiístroji u sv˘ch u‰í, nûkdo
u levého, nûkdo u pravého, ale co mám z toho, takov˘
uÏ je Ïivot, jak se dá pokrok do pohybu, nic uÏ ho
nezastaví.

Vladimír Cícha
¤íjen 1989

(vy‰lo ve vancouverském Zpravodaji jako Robson Square)

Redakãnû upraveno Satellitem.

Toãí se svût…
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Village Idiot Pub Sin&Redemption
126 McCaul St.
poblíÏ Dundas W.

Toronto, Ontario M5T 1W2

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

www.villageidiotpub.ca
***

136 McCaul St.
poblíÏ Dundas W.

Toronto, Ontario M5T 1W2

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

www.sinandredemption.com
***

Tfii  hospody v centru Toronta
Na pípû padesát evropsk˘ch piv

mezi nimi

Pilsner Urquell!
K tomu evropské jídlo po cel˘ den

Otevfieno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Town Crier Pub
115 John St.

poblíÏ Queen St. W.

Toronto, Ontario M5V 2E2

Tel.: 416/204-9502
E-mail: towncrierpub@atef.ca

www.towncrierpub.ca
***

Roráty za Magora  aneb  pravdivá zpráva z Humpolce
První, co Ivan Martin Jirous uãinil 4. záfií
Léta Pánû 2009, kdyÏ vstoupil se sv˘mi
uÏ notnû olysal˘mi uãedníky do
kanceláfie starosty mûsta Humpolce,
bylo zvolání: „Nemá‰ panáka?“ Po
zji‰tûní, Ïe obdrÏel nealkoholické pivo
Bernard zafival v˘hruÏku: „Nesedûl jsem
osm a pÛl roku, abych v m˘m rodn˘m
mûstû chlastal nealkoholick˘ pivo. Jdem
pryã!“ Bylo pfiineseno Mistru pivo
alkoholické a po prvním loku následovala
omluva v podobû lidové písnû z
Humpolce, jejíÏ varianta je zapsána na
·umavû:
AÏ pfiijdu domÛ, v‰echno rozbiju, vokna
vytfiískám, starou zabiju! Rum a putyka
do srdce proniká. Rum a putyka, to já
mám rád. KdyÏ sem voÏralej, tak jsem
pitomej. KdyÏ jsem pitomej, tak nemám
cit.
 Otec ãeského kulturního undergroundu,
muÏ, kter˘ poctivû „zkurvil bol‰evikovi
celou jednu generaci“, Ivan Martin Jirous,
fieãen˘, proslaven˘ a ãinn˘ jako Magor,
byl totiÏ doma. Ten den se mûl stát
ãestn˘m obãanem mûsta, kde se narodil
23. záfií 1944. KdyÏ pfied pûti lety první
Jirousova láska, zdravotní sestra, ãlenka
jeho recitaãního souboru Jarmila
Neomytková, pfiipravila sborníãek
Humpoleck˘ Magor, mohli jste se tam
doãíst toto: Ptala jsem se lidí, na úfiadû
i ve ‰kole, pro v‰echny byl „nestraviteln˘“.
Pfii otázce, zda nûco ãetli, mi v‰ichni
fiíkali, Ïe nemají ãas, nebo krãili rameny!
Teì ne. Na otázku, zda znají jeho díla,
odpovûì stejná. Záporná. Nebo jin˘
obãan Humpolce: Pfii prvních
parlamentních volbách kandidoval I.M.J.
za Hnutí obãanské svobody. Tehdy jsem
ho volil já i moje Ïena, oslovoval jsem
lidi, aby ho taky volili, a v‰ichni si pokaÏdé
odplivli.
 A teì? Kromû dvou ostfie protestujících
bol‰evikÛ hlasovalo pro ãestné obãanství
celé zastupitelstvo. Proto pan starosta
Jifií Kuãera nájezd undergroundu sná‰el
velkoryse a s pobaven˘m úsmûvem.
Magor jak byl voÏralej a pitomej to vycítil,
pfiidal na radnici je‰tû polep‰enou sloku
lidového gregoriánského chorálu z
Humpolce: „AÏ pfiijdu domÛ, Ïenu
pohladím, vokna dám zasklít.“ Pfii slovech
Ïenu pohladím, hladil po hlavû Jifiinu
·iklovou.
 Po pfiijetí na radnici si koupil Magor ko‰
na houby i na lahváãe a ode‰el zakr˘vat
rozpaky do putyky. Pak jsme hodinu
ãekali pfied kinem, aÏ skonãí pát˘ roãník
Mezinárodního antropologického
kongresu Ale‰e Hrdliãky s tématem:
„Kam kráãí‰ ãlovûãe….lidstvo?“ âlovûk
Magor stále podnikal pokusy odkráãet
do hospody s v˘kfiiky: „Já se na to mÛÏu
vysrat. Jdu na panáka!“ Jediná
socioloÏka ·iklová mûla odvahu mu v
tom bránit. Jak gej‰a z Kurosawov˘ch
filmÛ drobnû cupitala za ním, stavûla se
mu do cesty, cosi chlácholivû, jak dûcku
vysvûtlovala a Magor se schlíple a
pokornû vracel pfied kino. Uniknul jen
jednou, pfiinesl si pivo a hru‰kovici.
Pfiezpíval nám cel˘ svÛj svûtov˘
repertoár lidov˘ch písní. Pak pfii‰lo na
písnû, vtipy a v˘kfiiky erotického
charakteru, mírnû fieãeno. Kolem
obloukem, s vypla‰en˘mi zraky krouÏili
humpoleãtí obãané, rÛzní funkcionáfii
mûsta, organizátofii antropologického

kongresu vybíhali vydû‰enû pfied dvefie
a rezignovanû odcházeli. Matky
zacpávaly dûtem u‰i. Do této situace
pfiijel IvanÛv domácí, kníÏepán Karel
Schwarzenberg. Mûl triko s Jirousov˘m
portrétem a heslem Magor for president!
Skupinka desperátÛ v ãele s kníÏepánem
a Magorem pak vstoupila do závûru
antropologického kongresu, zrovna kdyÏ
v potemnûlém kinû pod fotografií indiánÛ
hrál nûjak˘ hoch z místní lidové umûlecké
‰koly na kytaru ‰panûlské rytmy. „Kdo
tudle kravinu vymyslel, co to je za
kreténa!“ zafival Magor. V tu chvíli by ho
ãlovûk pra‰til. Rachiticky vyhlíÏející ho‰ík
s kytarou se stáhnul. Nastala jakási aÏ
formanovská atmosféra dekorování
svûtov˘ch antropologÛ. Andro‰i trochu
hluãeli, pan tajemník kongresu ‰ílel, tekly
mu nervy, pan starosta se stále usmíval.
A do toho to zaznûlo:
„VáÏené dámy a pánové, váÏení hosté,
nyní mi dovolte pokraãovat v oceÀování
tûch osobností, které se v˘znamnou
mûrou zaslouÏili o rozvoj ãi reprezentaci
Mûsta Humpolec, ãi kter˘ch si obãané
mûsta váÏí pro jejich pevné morální a
obãanské postoje, pro jejich mimofiádné
vlastnosti a zásluhy ãi pro pfiíkladné ãiny
provedené v obecn˘ prospûch. Tak praví
Statut Medaile Dr. Ale‰e Hrdliãky. Tato
medaile pfiedstavuje pro mûsto
Humpolec obdobu institutu ãestného
obãanství. K ocenûní básnick˘ch a
publicistick˘ch poãinÛ, k ocenûní jeho
pÛsobení v ãeském undergroundu a v
neposlední fiadû k ocenûní jeho pevn˘ch
morálních postojÛ, rozhodlo
Zastupitelstvo mûsta Humpolec ocenit
pana Ivana Martina Jirouse Medailí Ale‰e
Hrdliãky v rovinû obãanské.“
 Evidentnû dojat˘, k slzám pohnut˘
nejvût‰í Ïijící ãesk˘ básník vystoupal
ztûÏka na podium. Dostal medaili s
citátem „Ve‰keré lidstvo je jednoho
pÛvodu“ a pfiipomnûl, Ïe jeho pradûda,
humpoleck˘ tesafi, dûlal ve stejné dílnû
jako otec autora této vûty Ale‰e Hrdliãky.
A jako v adventním ãase, kdy se kostel
postupnû rozsvûcuje, tak se rozsvítilo v
Humpolci i na‰ich du‰ích a vzpomínkách.
A jako se postupnû zvût‰uje poãet
zapálen˘ch svící adventního vûnce a

zpûvy se prodluÏují, neboÈ adventní píseÀ
Rorate caeli (Rosu dejte) má ãtyfii sloky
pro ãtyfii t˘dny Adventu, kdy toto narÛstání
svûtla a délky zpûvu symbolizuje blíÏící
se pfiíchod Krista, kter˘ je “svûtlem k
osvícení pohanÛ a spásou Izraele” (Lk
2,32), tak jsme povstali a tleskali k poctû
muÏe, kter˘ je moÏná sám sv˘m
nepfiítelem i obûtí. Ale ãlovûkem za v‰ech

okolností vûrn˘m sobû samému. Tím,
kdo osvítil generaci vlasat˘ch pohanÛ
svûtlem svobody a pfiinesl jim spásu.

Bfietislav Rychlík,
Magorovi k pûta‰edesátinám

+++
Ivan Martin Jirous byl povolán na vûãnost 9.
listopadu 2011, pohfieb se konal v Kostelním
Vydfií 19. listopadu 2011 v kostele Panny
Marie Karmelské v Kostelním Vydfií.
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V˘sledek nehovofií o dramatu
- ve skuteãnosti dva góly do prázdné branky

Toronto-Ottawa 2:5
Je‰tû minutu pfied koncem utkání vedli ottaw‰tí Senátofii v Torontu pouze o branku 3:2. V závûru tfietí tfietiny v‰ak
torontsk˘ trenér Wilson odvolal brankáfie a puk skonãil dvakrát v domácí brance. Slavnostní zahájení, kdy byli uvedeni
ãtyfii noví hráãi do haly slávy: Doug Gilmour, Marty Howe, Joe Nieuwendyk a Ed Belfour, posunulo úvod utkání o pÛl
hodiny. Obû muÏstva se tûÏko rozehrávala a v˘sledkem byla pouze jedna branka z hole torontského Bozaka v závûru
první tfietiny. V druhé ãásti hry nejprve Gonãar vyrovnal na 1:1 a pfii hfie pût na tfii Foligno získal pro Senátory vedení,
které potvrdil v úvodu tfietí tfietiny Zack Smith. Necelé tfii minuty pfied koncem utkání vykfiesal Lupul pro domácí nadûji
a Maple Leafs odvolali brankáfie bûhem pÛl minuty v‰ak dvakrát inkasovali. Nejprve Foligno druhou brankou upravil
na 4:2. Pátou branku si toront‰tí dali sami. Branka byla nejprve pfiipsána Philipsovi, pozdûji byl jako stfielec branky
oznaãen Milan Michálek. Byla to jeho jedenáctá branka v této sezónû. V dresu Ottawy nastoupili dva âe‰i. V obranû
Filip Kuba a v útoku právû Milan Michálek a zde jsou jejich postfiehy:

ABE: Milane, dnes kuriózní jedenáctá branka, k tomu pût asistencí v této sezónû, ãekal jste to pfied zaãátkem?
MM: To asi ne. Jsem rád, Ïe se mi takto dafií a doufám, Ïe to vydrÏí. Hlavnû, aby mi vydfielo zdraví. Dva roky jsem

mûl problém s koleny. Teì se cítím v˘bornû a doufám, Ïe mi to takto vydrÏí.
ABE: Jak ãasto se Ottawû podafií vstfielit dva góly do

prázdné branky?
MM: Toronto uÏ nemûlo, co ztratit a ‰li do toho bez

gólmana a my jsme skórovali nejprve do prázdné branky
Folignem. Doufám, Ïe to takhle vydrÏí.

FK: Konec byl dobr˘, vyvarovali jsme se chyb  a dokonce
jsme dvakrát skórovali, jednu branku jsme dali my, jednu
si dali sami. S v˘sledkem jsme spokojeni.

ABE: Jak hodnotíte tuto sezónu?
FK: Je pravdou, Ïe byly hor‰í chvilky ãastûji, ze zaãátku

jsme prohráli pár zápasÛ za sebou, pak jsme vyhráli ‰est,
následovalo pût proher a dnes vítûzství. Rádi bychom se
vyvarovali takov˘ch v˘kyvÛ a byli bychom rádi, kdyby ná‰
v˘kon ‰el nahoru.

ABE: Jak byste charakterizovali jednotlivé tfietiny?
FK: V první tfietinû jsme nehráli dobfie, dûlali jsme chyby.

V druhé tfietinû do‰lo k obratu.
MM: O pfiestávce po první tfietinû jsme si to vyfiíkali. V

druhé jsme pfievzali iniciativu a k niãemu jsme je nepustili
a závûr jsme kontrolovali.

ABE: Mezi rozbruslením a úvodním hvizdem byla
víc jak pÛlhodinová pfiestávka, jak moc to vadí hráãÛm?

FK: Není to pfiíjemné, kdyÏ se ãeká pÛl hodiny na
zaãátek utkání. Takov˘ch vûcí je v poslední dobû hodnû a
kaÏd˘ hráã se musí na to pfiipravit, aby ho to nerozhodilo.

MM: Bylo to divné. Byli jsme trochu ztuhl˘, ale bylo to pro
dobrou vûc. Toronto, ale mûlo stejné podmínky jako my.

ABE: Motivuje vás to nûjak, kdyÏ víte, Ïe vás pozorují
tyto legendy?

MM: Urãitû to bylo pûkné a bylo jich pomûrnû hodnû.
Podali jsme si s nimi ruku. Poznat je ve skuteãnosti je
vÏdycky záÏitkem.

ABE: Mezi legendami byl i Peter ·Èastn˘, setkali jste
se s ním?

FK: Na to nebyl ãas. Hlavnû jsem se soustfiedil na
zápas.

MM: Nemluvil jsem s ním, jen jsme se pozdravili a podali
si ruku.

ABE: Kdo byl v dne‰ním utkání klíãovou postavou?
FK: Jako celek jsme hráli dobfie. Bránili jsme perfektnû

v oslabení a dali góly pfii pfiesilovkách.
ABE: Rozhodující byl zfiejmû závûr druhé tfietiny,

kdy jste hráli pfiesilovku pût na tfii a Foligno skóroval.
FK: Pfied tím, ale bylo dvakrát oslabení, které jsem

ubránili.
ABE: Milane, pro vás tato sezóna zaãala dobfie, ale

pro Va‰eho bratra ZbyÀka to tak dobré nebylo, byl
zranûn. Jak to s ním vypadá?

MM: Pfied tfiemi t˘dny si zlomil prst pfii blokování stfiely.
Teì jíÏ se cítí dobfie a hraje s pukem. UÏ by mûl b˘t brzy
zpátky.

ABE: Co je cílem pro muÏstvo v této sezónû?
MM: Máme hodnû mlad˘ch hráãÛ. Cíle nejsou tak

vysoké. Budeme se snaÏit dostat do play-off, ale hlavnû
hrát dobr˘ hokej, aby diváci na nûj chodili.

ABE: Mûnil byste Ottawu za jiné mûsto?
MM: JiÏ jsem si zvykl. Máme nov˘ t˘m, coÏ se mi líbí.
ABE: Místo Atlanty hraje Winnipeg Jets, je to pfiínos

pro NHL?
MM: Urãitû je to pfiínosem, protoÏe mají stále vyprodáno

a je to v Kanadû, kde lidé Ïijí hokejem.
Ale‰ Bfiezina

***

âe‰i zdolali v baráÏi
âernou Horu

Postup s celkov˘m skórem 3:0 se v‰ak nerodil jednodu‰e.
Nejprve v Praze na Letné zvítûzili ãe‰tí fotbalisté 2:0.
âernohorci v‰ak byli v prvním utkání rovnocenn˘m
soupefiem. V prvním poloãase pÛsobili sice zakfiiknut˘m
dojmem, ale v druhé ãásti hry jim patfiil úvod a jen díky
Petru âechovi neinkasovali âe‰i branku. Rozhodnutí pfii‰lo
v 63. minutû, kdy Pilafi bombou z levé strany pokutového
území rozvlnil síÈ za zády brankáfie M. BoÏoviãe. Druhou
branku pfiipojil v nastaveném ãase Sivok. V druhém utkání
v Podgorici se âe‰i dobfie bránili. V závûru utkání, kdy
domácí otevfieli hru, pronikl sedm minut pfied koncem do
pokutového území Jiráãek a jeho dûlovka málem protrhla
síÈ. SíÈ zÛstala pevná, ale hÛfie dopadly odûvy hráãÛ pfii
cestû domÛ. Za bujaré oslavy a ostudu s tím zpÛsobenou
dostali hráãi od nového pfiedsedy svazu Pelty
dvoumilionovou pokutu. A je‰tû zajímavost: Potlesk na
stadionu v Podgorici po ãeské hymnû patfiil vzpomínce na
Jana Palacha, jak objasÀovali domácí Ïurnalisté.

***

Sparta rozdrtila Bohemians
Bohemians 1905 porazili naposledy Spartu pfied deseti
roky a ani 14. kolo Gambrinus ligy nic na tradici nezmûnilo.
Bohemians dokázali pfied 4382 diváky odolávat do 50.
minuty, kdy prohrávali 0:1, v druhém poloãase v‰ak tfiikrát
inkasovali a konãn˘ v˘sledek byl 0:4. Dvû branky vítûzÛ
vstfielil Krejãí, po jedné Sionko a Kadlec. Druh˘ Liberec
zdolal v Uherském Hradi‰ti Slovácko 2:1, kdyÏ oba góly dal
Rabu‰ic. Pfii tom vítûzn˘ aÏ v nastaveném ãase. Ostrava
pokraãovala v matn˘ch v˘konech a prohrála doma s
Pfiíbramí 0:2. V souboji o to komu zÛstane âern˘ Petr
zvítûily Budûjovice nad ÎiÏkovem 1:0 a trenér Pulpit pfii‰el
o zamûstnání. Fotbalisté Hradce Králové se v první lize po
523 minutách doãkali gólu a remízovali se Slavii 1:1.
Slávisté vedli brankou Pospûcha z penalty. Za domácí
vyrovnal âern˘. Nerozhodnû 0:0 hrála i Dukla s Teplicemi.
Kuriozitou bylo, Ïe Teplice vedl Petr Rada v brance Dukly
chytal jeho syn Filip. Jablonec dvûma góly Lafaty zdolal
Olomouc. Lafata má na svém kontû letos ‰estnáct gólÛ a
do klubu kanon˘rÛ mu chybí pouhá branka. Magnetem
kola bylo utkání Plznû s Mladou Boleslaví. Dva góly
Bako‰e a jeden Jiráãka v prvním poloãase zajistili Plzni
vítûzství 3:2.

***

Tabulka
1. Sparta 14 12 0 2 29:10 36
2. Liberec 14 9 3 2 33:16 30
3. PlzeÀ 14 8 3 3 33:19 27
4. Jablonec 14 8 2 4 34:12 26
5. Boleslav 14 7 4 3 24:15 25
6. Pfiíbram 14 7 0 7 24:26 21
7. Teplice 14 6 3 5 14:16 21
8. Dukla 14 5 4 5 18:17 19
9. Slavia 14 5 4 5 14:17 19
10. Bohemians 14 5 4 5 11:21 19
11. Slovácko 14 5 2 7 14:18 17
12. Hradec 14 3 4 7 8:18 13
13. Budûjovice 14 2 4 8 13:27 10
14. Ostrava 14 2 2 10 12:27 8
15. ÎiÏkov 14 2 1 11 9:28 7
16. Olomouc 14 3 6 5 15:18 6

CorgoÀ liga
16. kolo: Ko‰ice RuÏomberok 1:1, Slovan-Bystrica
3:2, Pre‰ov-Zl. Moravce 0:1, Dun. Streda-Nitra 0:2.
Trenãín-Îilina a Senica-Trnava odloÏeno na 23. 11.
17. kolo: Bystrica-Senica 1:1, RuÏomberok-Pre‰ov
1:1, Nitra-Ko‰ice 1:1, Trnava-Îilina 1:1, Zl. Moravce-
Slovan 1:1, Dun. Streda-Trenãín 2:0:
Pofiadí: 1. Trnava 31, 2. Zl. Moravce 30, 3. Îilina 29,
4. Slovan 29, 5. RuÏomberok 28, 6. Senica 27, 7. Nitra
21, 8. Bystrica 21, 9. Trenãín 15, 10. Ko‰ice 15, 11. Dun
Streda 12, 12. Pre‰ov 11

***

Bako‰ova trefa zajistila Plzni
pohárovou Evropu

Sport.cz-Nejde vÛbec o dal‰ích dvacet milionÛ, které PlzeÀ
v˘hrou nad Borisovem v pátém dûjství Champions League
vydûlala, daleko podstatnûj‰í je, Ïe má nakroãeno do
vytouÏeného jarního pokraãování v Evropské lize. V
chladném, do mlhy se halícím a vytrval˘m mrholením
skrápûném Minsku pfiehrála domácí t˘m sv˘m aktivním
fotbalem, aby jí cestu ke tfietí pfiíãce ve skupinû a tudíÏ
dal‰ímu pokraãování na evropské pohárové scénû otevfiel
ãtyfii minuty pfied pfiestávkou Bako‰. Pfii momentální
konstelaci je prakticky vylouãeno, aby o ni ãesk˘ mistr
pfii‰el, neboÈ v posledním kole by Bûlorusové museli
vyhrát v Barcelonû, aby ho pfiedstihli.

***

Karjala Cup
Finsko-Rusko 1:2 (SN), âesko-·védsko 5:2, ·védsko-
Rusko 1:4, Finsko âesko 4:0, Finsko-·védsko 3:4,
âesko-Rusko 1:2.

***

Tipsport extraliga
21. kolo: Tfiinec-Litvínov 7:3, Kladno-Slavia 5:1, Zlín-
PlzeÀ 1:3, Boleslav-Pardubice 3:4, K. Vary-Sparta 0:3,
Brno-Vítkovice 2:0, Budûjovice-Liberec 2:3.
22. kolo: Sparta-Zlín 1:2 (PP), Litvínov-Kladno 5:4 (PP), K.
Vary-Brno 4:3 (SN), Pardubice-Slavia 2:3, PlzeÀ-Tfiinec
3:1, Liberec-Boleslav 2:1 (SN), Vítkovice-Budûjovice 3:0.
23. kolo: Budûjovice-Brno 2:1, Tfiinec-Sparta 1:5, Zlín-K.
Vary 1:0, Litvínov-PlzeÀ 8:2, Kladno-Pardubice 4:2,
Boleslav-Vítkovice 4:1, Slavia-Liberec 1:3.
Pfiedehrávky: 24. kolo: Brno-Slavia 4:0, 27. kolo: Zlín-
Slavia 4:3 (SN), 32. kolo: PlzeÀ-K. Vary 5:4.
Pofiadí: 1. Liberec 23/47, 2. Sparta 23/45, 3. Budûjovice
22/41, 4. Zlín 24/41, 5. PlzeÀ 23/40, 6. Pardubice 23/37, 7.
Tfiinec 23/36, 8. Vítkovice 23/33, 9. Kladno 22/33, 10. Brno
23/31, 11. Litvínov 23/31, 12. Slavia 25/26, 13. K. Vary 24/
23, 14. Boleslav 23/22.

***

Slovenská extraliga
20. kolo: Poprad-Skalica  3:6, Trenãín-Martin  1:3, Nitra-
Bystrica  4:3 po predl., Zvolen-Ko‰ice  2:8, Îilina-Slovan
BA  1:5.
21. kolo:  HK Orange 20-Zvolen  0:4, Poprad-Îilina  2:3
(PP), Slovan-Ko‰ice  5:3,  Bystrica-Zvolen  3:4, Martin-
Nitra  2:1, Skalica-Trenãín  2:5.
22. kolo: Poprad-Trenãín  5:0, Nitra-Skalica  0:3, Zvolen-
Martin  2:3, Slovan-Bystrica  3:4 (SN), Ko‰ice-Îilina  2:1.
23. kolo:  Poprad-Ko‰ice  7:3, Bystrica-Îilina  2:1 (SN),
Martin-Slovan  3:2, Skalica-Zvolen  4:1, Trenãín-Nitra  6:3.
Pofiadí po 24. kole: 1. Skalica  48, 2. Ko‰ice 45, 3. Slovan
44, 4. Zvolen 43, 5. Poprad 40, 6. Trenãín 39, 7. Martin 35,
8. Bystrica, 9. Îilina 27, 10. Nitra


