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232,8°C
Není to zas tak vysoká teplota a ãíslo zfiejmû nikomu nic
nefiíká. I v ãe‰tinû se kniha Ray Bradburyho, kterou
pfieloÏili Jarmila Emmerová a Josef ·kvoreck˘ jmenuje
451 stupÀÛ Fahrenheita.
Pfiiznám se, Ïe vÏdy mû fascinovala tato stupnice,

která se jmenuje po nûmeckém fyziku Danielovi Gabrielu
Fahrenheitovi (1686-1736) a která vznikla v roce 1724.
Kdysi mi Paul Wilson, kdyÏ jsem se nelichotivû zmínil o
severoamerickém mûrném systému, zatímco ve svûtû
se pouÏívá SI (System International), rozhofiãenû
vysvûtlil: „Co je to metr? Co si pod tím mÛÏe‰ pfiedstavit?
Nic. Zatímco yard je jeden krok. Co je to centimetr? Co
si pod tím mÛÏe‰ pfiedstavit? Nic. Zatímco palec
odpovídá lidskému palci…“  A podobnû je tomu i s
Fahrenheitem. Dlouho jsem Ïil v pfiedstavû, Ïe nula
stupÀÛ byla dlouhodobû nejniÏ‰í teplota a 100 stupÀÛ
dlouhodobû nejvy‰‰í - rekordní teplota. JenÏe ono to
nebylo tak jednoduché. Nûmeck˘ fyzik Fahrenheit urãil
0°F smícháním chloridu amonného, vody a ledu a jako
horní hranice mûla b˘t teplota lidského tûla 98°F.
KaÏdopádnû to nebylo tak jednoduché, ani pfiíli‰
vûdecké, natoÏ pfiesné. Pamatuji se v‰ak, Ïe pfievést
teplotu z Fahrenheita na Celsia je pomûrnû jednoduché:
od teploty udané ve Fahrenheitovû stupnici se odeãte
32, násobí se to pûti a dûlí devíti.
Jak vysvûtloval Eman Habásko mlad‰í v MuÏích v

offsidu svému otci Emanu Habáskovi star‰ímu, kdyÏ
ten se podivoval, jak pfiihlouplá mají anglické kluby
jména, Ïe jin˘ kraj, jin˘ mrav. Zrovna tak je to s
Fahrenheitem a Celsiem. Tuhle jsem ‰el po ulici a vidím
auto s ontarijskou znaãkou BLBY 661. V âechách nebo
na Slovensku by asi nikdo s takovou znaãkou nejezdil,
zde v Kanadû je takov˘ch jezdcÛ nejménû 661. TakÏe
opût jin˘ kraj jin˘ mrav.
Proã se tedy i v âechách, kde Fahrenheitovu stupnici

nepouÏívají, vÏil pro knihu Ray Bradburyho název 451
stupÀÛ Fahrenheita, zÛstává otázkou. Málokdo tedy ví,
Ïe se papír vznítí pfii teplotû 233°C. Symbol hofiící knihy
nám spí‰ pfiipomíná postavu Matûje Antonína Koniá‰e
z 18. století, jak nám to vyobrazil Alois Jirásek v Temnu
neÏ velitele Beattyho z románu amerického spisovatele.

Knihy jsou, jak u Jiráska, tak u Bradburyho nûco, kvÛli
ãemu se podstupuje obûÈ, persekuce, nûkdy i Ïivot.
Ti‰tûné slovo mûlo váhu. V knihách byla moudrost,
historická zku‰enost. Z první cesty na Západ do Anglie
v roce 1968, jsem si vezl pln˘ batoh knih. Jel jsem
stopem a kdyÏ jsem slézal v Doveru z náklaìáku, batoh
mû stáhl dolÛ z kabiny a mírnû jsem se zranil. Na ‰tûstí
mnû po pfievozu do Francie v Calais zastavili nûjací
âe‰i, omluvili se, Ïe mû nemohou vzít, protoÏe jsou
plní, ale jestli by mi mohli pomoci. ¤ekl jsem, Ïe mám
pln˘ ruksak knih. Vzali je s sebou. Mezitím byl 21. srpen
1968 a na knihy jsem zapomnûl, byl mezi nimi i
Rampouch od Andreje SiÀavského. Nûkdy na podzim,
kdyÏ jsem nebyl doma se u nás zastavilo auto a
neznámí lidé mi pfiivezli knihy. Nevím, jak se jmenovali,
nemohl jsem jim nikdy podûkovat.
Knihy jsem vezl sv˘m znám˘m do Jugoslávie na

dovolenou a kdyÏ jsme se louãili, tak nafiídil mÛj kamarád
své Ïenû, Ïe nesmí m˘t nádobí a pak mezi ‰pinavé
hrnce v tfiicetistupÀovém horku (tedy kolem 90°F) zabalil
cenn˘ kontraband pûknû do igelitu, aby se to neumastilo.
I kdyby celník otevfiel kufr auta, ‰el z toho takov˘ smrad,
Ïe by ho okamÏitû zavfiel.
A najednou jsme v dobû, kdy o knihy není zájem. Lidé

nabízejí knihy po rodiãích zadarmo, ale nikdo je nechce.
Nejprve knihy nahradily ãasopisy, pak noviny, nyní
noviny nahrazuje internet.

MÛÏeme pozorovat, jak na hokeji, v kinû, v divadle, o
pfiestávce koncertÛ lidé maãkají svoje blackberry a
ipady. Vidûl jsem, jak na fotbale novináfii sledovali na
poãítaãi jin˘ zápas, neÏ kter˘ se právû odehrával.
Nervóznû skákali z jednoho webu na druh˘.
Dennû vidíme desítky ne‰tûstí, stovky zranûní,

nespoãet branek a druh˘ den znovu. Pofiád dokola.
Studenti na univerzitách musí prostudovat stovky
publikací, ale pfieãíst si kníÏku nemají ãas. Pfii tom jsme
stále pfiesvûdãováni, Ïe je to skvûlé, ale Ïe musíme
drÏet krok. I na poslední schÛzi torontské odboãky se
objevil návrh, Ïe problém je v tom, Ïe nepracujeme se
sociálními médii.
MoÏná je to pravda, ale spí‰ je problém v tom, Ïe

nemáme co nabídnout. Druh˘ problém je v tom, Ïe
hovofiíme fieãí, které uÏ mladí lidé nerozumí. Program
SdruÏení neoslovuje. PoÏadavky SdruÏení jsou z roku
1990. V˘jimkou je snad jen poÏadavek o zmûnû
obãanství. Ale i zde se probudilo SdruÏení ponûkud
pozdû a zákon o obãanství je v platnosti jiÏ témûfi
dvacet let.
Podíváme-li se na to, co je hlavním problémem studentÛ

v âR a v Kanadû, tak je to velice podobné. Není to jen
zavádûní ‰kolného, ale je to stále vût‰í omezování
akademick˘ch svobod. Pfiemûna vysok˘ch ‰kol na
akciové spoleãnosti. NemoÏnost uplatnit se po studiu v
oboru. Nûkdy je to promy‰len˘ odpor jako v Montrealu
nebo v Praze. Jindy je to v˘buch pfietopeného kotle
jako tento víkend v ontarijském Londonu.
Knihy dnes není zapotfiebí pálit jako je to v románech

Ray Bradburyho ãi Aloise Jiráska. Pomalu zmizí z
povûdomí lidí. Není ani takovou tragédií, Ïe se nebudou
tisknout v souãasné formû a Ïe budou tfieba v
elektronick˘ch ãteãkách. Problém je spí‰ v obsahu.
Mladí lidé Ïijí ve virtuálním svûtû a ten je zcela odli‰n˘
od reálného svûta kolem nich a odvykli tomu, Ïe by
je‰tû nûco, aÈ jiÏ je to v˘tvarné umûní ãi literatura,
mohlo jejich Ïivot reflektovat.

Ale‰ Bfiezina
***

Dûkovn˘ pugét pro Eli‰ku Wagnerovou
Pfied odchodem Eli‰ky Wagnerové z Ústavního soudu
vyjádfiili (nezávisle na sobû) dva brilantní právníci vzdûlaní
na Západû jistou obavu, abychom to s oslavami nepfiepískali.
Zvlá‰tní starost. Mám spí‰ obavu, Ïe to nedopískneme. Pfies
remcání, které zaznívalo v poslední dobû i v tomto sloupku,
pfiece odchází nejvût‰í osobnost „druhého“ Ústavního soudu.
(Tomá‰ Nûmeãek LN). Advokát L. Müller, kter˘ nám zasílá
pravidelnû informace o mnoha procesech se zaslouÏil o dva
nálezy: I nehmotná újma pfii nezákonném vûznûní je plnû
od‰kodnitelná. (I. ÚS 85/04, pfiípad jehovistického odpíraãe
vojny Chodûry) a Svoboda svûdomí - „hluboce pociÈovaná
povinnost jednat tady a teì - je hodna ochrany (Pl. ÚS 42/
02). Od té doby Nejvy‰‰í soud âR vyhovûl 168 dal‰ím
stíÏnostem pro poru‰ení zákona v obdobn˘ch kauzách,
Opaãného názoru je premiér Neãas, kter˘ 12. bfiezna 2012,

na Eli‰ku Wagnerobou neb˘vale ostfie zaútoãil a zpochybnil
její nezávislost a den, kdy Wagnerová konãí jako soudkynû
ÚS, povaÏuje za “svátek ãeské demokracie”.

Neãase rozãílilo prohlá‰ení, v nûmÏ Wagnerová
charakterizovala vládní reformy jako “‰ílené a asociální”.
Podle Neãase je takové politické prohlá‰ení od ústavního
soudce v rozporu s nezávislostí soudu a je “skvrnou” na jeho
povûsti.
“Pokud to mám fiíct otevfienû, tak jsou ‰ílené, asociální, a já

nechci Ïít ve státû, kter˘ se chová jako asociál,” odpovûdûla
Wagnerová v deníku Právo na otázku, jak˘ je její osobní
názor na vládní reformní zákony, jejichÏ projednávání u ÚS
uÏ se nebude úãastnit. Soudkynû konãí ve funkci 21. bfiezna.
K ostrému vyjádfiení Petra Neãase na adresu Eli‰ky

Wagnerové se odstupující ústavní soudkynû nechce
vyjadfiovat. V˘roky premiéra podle Wagnerové nejsou vûcné
a proto s nimi nechce polemizovat.
Jeho kritiku soudkynû razantnû odmítá. Z úfiadu pfií‰tí t˘den

odchází, konãí jí mandát.
„Podívejte se, já konãím. Byla to slova obãana, kter˘ ví, Ïe

uÏ o niãem rozhodovat nebude,“ vysvûtluje Wagnerová,

proã otevfienû kritizovala vládní reformy. A odmítá i v˘tku,
Ïe s vyjádfiením nepoãkala aÏ po odchodu z funkce.
UÏ o niãem nebudu rozhodovat, tvrdí soudkynû
„Byla jsem na nû dotázaná teì. Vûdûla jsem, Ïe rozhodovat

o tûch návrzích uÏ nebudu a garantuji vám, Ïe uÏ mi to
nemÛÏe pfiijít na stÛl ani omylem,“ fiíká soudkynû s tím, Ïe na
sv˘ch v˘rocích by nic nemûnila.
„Obvykle si stojím za slovy, která vypustím,“ dodává.
Sv˘m názorem Wagnerová souzní s opoziãní âSSD, která

dala podnût k Ústavnímu soudu, kter˘ se bude nûkter˘mi z
takzvan˘ch reformních zákonÛ Neãasovy vlády zab˘vat.
Sociální demokracie oznaãuje vládní reformy za asociální a

tvrdí, Ïe nûkteré jejich ãásti jsou i v rozporu s ústavou.
Nezb˘vá neÏ podûkovat Eli‰ce Wagnerové, která Ïila pfied

návratem do âR nûjakou dobu v Kanadû, za v‰echna moudrá
rozhodnutí i za odvahu postavit se mocn˘m a jít proti proudu.

abe
***



2 March 22, 2012

Knihovna na Masaryktownu
Stfieda: 16:00-21:00.
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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.

24.3. (so) 18:00
Benefiãné populedne

na podporu televize Slovensk˘ svet
Hala kostola sv. Cyrila a Metoda

5255 Thornwood Dr., Mississauga
Tel.: 905/812-5503

***
25.3. (ne) 17:00

Martha Herman - mezzosoprano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
25.3. (ne) 18:00

Koncert slovenskej
skupiny Longital

505 Quensway East Unit # 2
Mississauga, Ontario
Lístky: 416/689-9889

***
31.3. (so) 17:00

Diskotéka D. J. Mates
505 Quensway East Unit # 2

Mississauga, Ontario
www.cskstore.com

***
31.3. (so) 18:00

Polovnické hody
Re‰tauracia The Golden Pheasant
 733 Lakeshore Rd. Mississauga

Patrik Severa 905/781-9374
alebo Jan Kosiba 905/812-5503.

***
1. 4. (ne) 14:00

Velikonoãní koncert
klubu Martina Rázuse

Kostel sv. Pavla
1424 Davenport Rd. Toronto

***
14.4. (so) 18:00

Polovnické hody
Re‰tauracia The Golden Pheasant
 733 Lakeshore Rd. Mississauga

Patrik Severa 905/781-9374
alebo Jan Kosiba 905/812-5503.

***
15.4. (ne) 17:00

Karolina Kubálek - piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
21.4. (so)

Ball Pologne
Fairmont Royal York Hotel

Info: 416/921-4016
russ@polishorphans.org

***
22.4. (ne) 12:00
Jarni festival

Sokol Toronto
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.

Hana Jurasek: 905/838-5269
***

28.4. (so) 18:00
Jarn˘ ples

V˘chodná Slovak Dancers
Hala kostola sv. Cyrila a Metoda

5255 Thornwood Dr., Mississauga
416/845-5836, 519/654-9517

905/766-4588, info@vychodna.com
***

23.6. (so) 14:00
âesk˘ a Slovensk˘ den

na Masaryktownu
***

6.7. (pá)
XV. sokolsk˘ slet v Praze

***
11.8. (so)

Letní sokolské hry na Masaryktownu
***

We acknowledge the financial support

of the Government  of Canada through Canada Periodical Fund

 of the Department of the Canadian Heritage.

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. . 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.

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:
21. dubna 2012 v 11 hod.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 21. dubna 2012 v 17
hod.,
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
22. dubna 2012 v 11 hod.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. BohosluÏby. 8.
dubna 2012 v 17. hod.

Leto‰ní 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.

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
Czech General Consulate

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 $ 18,88 Kã
1 EURO 24,52 Kã
1 US $ 18,74 Kã
âNB - 16. 3. 2012

Kursovní lístek
100 Kã 5,33 CDN $
1 CDN $ 18,75 Kã
1 EUR 1,31 CDN $
1 CND $ 0,76 EURO
1 US $ 0,99 CDN $
1 CND $ 1,01 US $

Universal Currency Converter - 17. 3. 2012

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.5.satellite1-416.com

www.5.zpravy.ca
www.5.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

Toronto Mendelssohn Choir
Dear music loving friends,
As you may already know, I volunteer a good deal
of my free time singing as a member of the
Toronto Mendelssohn Choir. The TMC has grown
to become an important part of my life and I would
like to ask for your support with our annual
fundraising campaign called the “Conductor’s
Challenge”.

Through the month of March, the Choristers of
the TMC are “challenged” to raise $60,000, which
will allow us to hire the professional orchestra and
soloists that we need to perform our large-scale
works. The campaign revenue will also enhance
the future artistic programming that we are able to
present to the people of Toronto.

You may not know that even when we sell every
seat in the house, the TMC’s ticket sales only
cover about 40% of the cost of putting on our
performances. We count on support from generous
donors each year to keep our music on the stage!

Please consider sponsoring me <http://
www.tmchoir.org/conductorschallenge/>  in this
year’s Conductor’s Challenge campaign with a
donation. It would mean a lot to me personally and
depending on how much you wanted to contribute,
there are many benefits available:

* For any donation over $10, you will receive a
full tax receipt and thank you letter from the TMC.

* For any donation over $50, you will receive an
invitation to a TMC dress rehearsal and tour of
Koerner Hall on May 22nd, 2012.

* If you sponsor me for over $100, I will have my
name included on a special program page as a
sponsored member of the Choir.

* There are many other ways that the TMC says
“thank you” to its donors.

I believe that the Toronto Mendelssohn Choir is
an important Canadian cultural institution (now
118 years old!), and that our performances
demonstrate how a group of volunteers and
professionals can work together to achieve
something truly excellent. For those of you who
have heard TMC concerts in the past, I hope you’d
agree!

If you choose to make a contribution to the
campaign, you can do so online - click here <http:/
/www.tmchoir.org/conductorschallenge/>  to visit
the campaign webpage or by calling our choir
office at 416.598.0422.

Thank you for considering this request, and
please let me know if you have any questions.

Sincerely,
Karel Tamchyna

***
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Translations

Czech Republic

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

Nabízím k pronájmu
celé patro v domû

se zahradou. Velik˘ living
room, 3x bedroom, 1x

kitchen, pfiíslu‰enství, veliké
patio. V‰e po kompletní

rekonstrukci.
K nastûhování ihned.
Detailní informace:

Martin 647/786-1287
2012-7

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

21. 3. 2012 ve 3:00

Pfií‰tí ãíslo vyjde:
5. 4. 2012

Uzávûrka: 30. 3. 2012

Kdo stojí za nov˘mi protesty proti vládû? Disident, taxikáfi a voják
Praha-idnes/18. bfiezna 2012/Jan Jifiiãka, Jan
Wirnitzer-Její radikální hesla a smûlé
poÏadavky pfiilákaly ve ãtvrtek do ulic tisíce
lidí. Hole‰ovská v˘zva chce svrhnout
prezidenta, parlament, vládu i její reformy.
Protesty vedou b˘val˘ disident, nûkdej‰í voják
ãi taxikáfi. ¤íkají, Ïe nepfiestanou, neÏ se
jejich poÏadavky vyplní. UÏ po prvních dnech
se ale rozhádali.
V˘zva vznikla na konci loÀského roku, kdy se
spojilo nûkolik lidí nespokojen˘ch s politickou
situací. “28. ledna pak byla v Praze Hloubûtínû
konference, na které vznikla na‰e Národní
rada,” fiíká jeden z hlavních tvÛrcÛ v˘zvy a
nûkdej‰í jihomoravsk˘ disident Slávek
Popelka.
“Od té doby jezdí na‰e auta po republice,
vydáváme letáky. Ve ãtvrtek byla celonárodní
manifestace a bude to pokraãovat, dokud
vláda a prezident neodstoupí. Chceme ale
v‰e dûlat pokojnou cestou bez násilí,” popsal
pro iDNES.cz Popelka.
Petice Ïádající demisi kabinetu Petra Neãase
podle nûj pobûÏí do té doby, neÏ ji podepí‰e
zhruba polovina obyvatel zemû.
Kromû odchodu prezidenta a vlády a
jmenování doãasného kabinetu odborníkÛ (na
webu v˘zvy není, kdo by je jmenoval) v˘zva
poÏaduje zahájení pfiíprav “spravedliv˘ch
demokratick˘ch voleb”, zastavení církevních
restitucí, penzijní, sociální, zdravotnické a
‰kolské reformy ãi odvolání podpisu na
smlouvû ACTA.
K prosazení sv˘ch poÏadavkÛ chce iniciativa
zkoordinovat ãinnost podobn˘ch protivládních
sdruÏení. Popelka ale pfiiznává, Ïe se jí to
zatím pfiíli‰ nedafií. “Vût‰ina z nich nemá zájem
spolupracovat, necítíme od nich vstfiícnost.
Jsou to vût‰inou kariéristé, ktefií si tam hledají
osobní cíle,” myslí si.
Lídr Hole‰ovské v˘zvy Slávek Popelka uvedl,
Ïe na ãtvrteãní protest dorazily statisíce lidí.
To ale není pravda, v Praze protestovalo asi
2 500 lidí a v Brnû zhruba 4 000.

Na sociální síti Facebook sleduje Hole‰ovskou
v˘zvu necel˘ch 5500 uÏivatelÛ. O video z
demonstrace na Václavském námûstí mûlo
dosud zájem 2700 uÏivatelÛ portálu YouTube.
Hole‰ovskou v˘zvu údajnû podporují dvû
desítky iniciativ, neparlamentních stran ãi
obãansk˘ch sdruÏení. Na webu v˘zvy ale
schází jejich seznam.
Za Hole‰ovskou v˘zvou, pojmenované po
mûstû pÛvodu nûkter˘ch z iniciátorÛ, stojí
pfieváÏnû vefiejnû neznámí lidé. Jejich skladba
je pestrá.
Centrální koordinátor Vlastibor âermák byl
náãelníkem proviantní sluÏby âeskoslovenské
lidové armády. V roce 1976, osm let po
sovûtské okupaci, vstoupil do KSâ. “Oba
rodiãe byli komunisté a v té dobû jsem tomu
skuteãnû vûfiil,” tvrdí muÏ, kter˘ nyní na svrÏení
vlády spolupracuje s exdisidentem Popelkou.
Dále se v iniciativû angaÏuje napfiíklad
viceprezident Svazu pacientÛ Josef Mrázek
(v roce 1989 byl v Obãanském fóru),
propagátor elektromobilÛ Václav Procházka
ãi koordinátor iniciativy pro severní Moravu
Karel Fiedler. Ten ve druhé polovinû 80. let
vstoupil do KSâ, po listopadu 1989 z ní
vystoupil a Ïivil se jako podnikatel.
Popelka bûhem t˘dne redakci iDNES.cz
popsal, Ïe o koordinaci aktivit rozhoduje orgán
zvan˘ Národní rada, zhruba tfiicetiãlenné
tûleso fiídící se vût‰inov˘m názorem. Dodal,
Ïe nemá obavu z pfiípadného roz‰tûpení
protestu.
V˘voj posledních dnÛ a web Národní rady mu
ale nedal za pravdu. “Pro naprosté selhání a
nevûrohodnost v˘rokÛ pana Popelky se
Národní rada od nûj distancuje a zároveÀ
poÏádala skupinu Hole‰ovská v˘zva, aby si
zvolila nové vedení. ProtoÏe se tak nestalo,
pokraãuje nadále ve svém úsilí o zmûnu v
tomto státû bez Hole‰ovské v˘zvy vãetnû
pfiíznivcÛ jejího stávajícího vedení,” uvedl web.
Web Hole‰ovské v˘zvy nejprve uvedl, Ïe byly
stránky Národní rady “napadeny a zneuÏity”.
Poté se Hole‰ovská v˘zva na oplátku
distancovala od uskupení zvaného Skuteãná

demokracie, které web Národní rady spravuje
(mimo to má Skuteãná demokracie své vlastní
webové stránky).
Rozpory dokumentuje i web Národní rady:
“Na schÛzku koordinátorÛ rady pan âermák a
pan Popelka pfiijeli s pûti dovezen˘mi
delegovan˘mi hlasy z Brna, Znojma atd. od
lidí, které zde pfiedtím nikdo nevidûl,
pfiehlasovali zmûnu konferenciéra a program
dohodnut˘ t˘den pfiedem. Tím zabránili tomu,
aby na demonstraci v Praze zaznûlo 17
poÏadavkÛ z programu Skuteãné
demokracie.”
Za Skuteãnou demokracií stojí napfiíklad
praÏsk˘ taxikáfi Zdenûk Ponert, kter˘ v
minulosti protestoval kvÛli tomu, Ïe nemÛÏe
úãtovat 99 korun za kilometr.
Nebo Milo‰ Cach z Pardubic. “Ztratil jsem
ve‰kerou dÛvûru v to, co Ïiju. Je to
ekonomicko-politicko-finanãní mafie, která

rozkrádá a drancuje celou planetu. ¤ekl jsem
si, Ïe se do toho pustím z gruntu a nebudu
mûnit systém zevnitfi, protoÏe to nejde,” fiekl
iDNES.cz.
S Ponertem, Cachem a dal‰ími ãleny Národní
rady uÏ se Slávek Popelka z Hole‰ovské
v˘zvy roze‰el. Stejnû jako napfiíklad s jedním
ze zakladatelÛ Václavem Princem, kter˘
údajnû v˘zvu smûfioval do náruãí âSSD a
KSâM.
OrganizátorÛm se ve ãtvrtek podafiilo pfiilákat
na námûstí fiady mûst tisíce nespokojen˘ch
lidí. V Praze se podle odhadÛ policie se‰ly
zhruba dva a pÛl tisíce lidí, v Brnû dokonce
ãtyfii tisíce. Protestní akce se konaly také v
Pardubicích, Ostravû ãi Hradci Králové (o
prÛbûhu protestních akcí ãtûte zde).
Demonstrace se konaly také v pátek a v
sobotu, zájem lidí ale klesal. V sobotu pfii‰ly
na Václavské námûstí dvû aÏ tfii stovky lidí.
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Televízia
Slovensk˘ svet

v spolupráci

s JK Productions
vás srdeãne poz˘va na Benefiãné popoludnie na podporu

slovenského televízneho programu, kde vám tentoraz
premietneme dokumentárny film o histórii slovenskej

emigrácie v Kanade
s názvom

Domov ìaleko od domova.
Pôjde o pôvodnú 90-minutovú verziu filmu,

ktorá bude maÈ na tomto podujatí svoju premiéru.
Benefiãné popoludnie sa bude konaÈ v sobotu 24. Marca

v hale katolíckeho kostola sv. Cyrila a Metoda v Mississauge o 18. hodine.
FarnosÈ sv. Cyrila a Metoda je hlavn˘m sponzorom tohoto podujatia.

O obãerstvenie pred premietaním a poãas prestávky
 sa bude staraÈ re‰taurácia Zlat˘ baÏant.

Poãas prestávky vám tieÏ predstavíme na‰ich sponzorov, komunitné organizácie,
kluby a spolky, ktoré pravidelne podporujú slovenské televízne vysielanie.

Ak aj vám záleÏí na budúcnosti slovenského televízneho progamu,
urãite nás príìte podporiÈ. Vstupné je 20 dolárov.

Pre obmedzenú kapacitu haly vás prosíme, aby ste si rezervovali
vstupenky vopred
U Jána KOSIBU

Sobota 24. Marca o 18:00
hala kostola sv. Cyrila a Metoda

5255 Thornwood Dr., Mississauga
Rezervácie vstupeniek: 905/812-5503

Klub Martina Rázusa
vás poz˘va

na Veºkonoãn˘ koncert sviatoãnej hudby
v podaní Collegia Musica Toronto

Jolanta Biene (husle) a Andrej Pevn˘ (organ, klavír a saxafón)

v Palmovú nedeºu
1. apríla 2012 o 14:00

v kostole sv. Pavla - Evanjelickej a. v. cirkvi, v Toronte
na 1424 Davenport Rd.

Vstupné je 10 dol., deti neplatia.
Pripravené bude aj tradiãné obãerstvenie.

Popelka se ale “vy‰umûní” protestÛ neobává:
“Máme to promy‰lené.” Dal‰í velk˘ protest
ohlásila iniciativa na 15. dubna.
Politologa Jifiího Pehe z New York University
v Praze pomûrnû vysok˘ poãet úãastníkÛ
ãtvrteãních demonstrací nepfiekvapil. “Je to
jedna z iniciativ, kter˘ch bude dle mého soudu
pfiib˘vat s tím, jak budou dopadat na
obyvatelstvo vládní ‰krty a pocit, Ïe se to dûje
v prostfiedí korupce a nekompetentnosti.
Myslím, Ïe rok 2012 bude dost ru‰n˘,” odhadl
s tím, Ïe pokud se dosud roztfií‰tûné iniciativy
spojí, mÛÏe dojít k masivním protestÛm.
PoÏadavky Hole‰ovské v˘zvy jsou sice podle
nûj z velké ãásti nereálné a populistické, její
tvÛrci ale pr˘ zvolili postup, jak zaujmout co
nejvíce lidí. “Jednoduchost hesel a poÏadavkÛ
má ‰anci mobilizovat více lidí neÏ demonstrace
Za lep‰í politickou kulturu. KdyÏ chcete
svrhnout vládu a chcete, aby odstoupil
prezident, tak spousta na‰tvan˘ch lidí na to
sly‰í,” fiíká Pehe.

***

Slávka Popelku uvûznili celkem pûtkrát. “Dá se
fiíct, Ïe vût‰inu let 1988 a 1989 jsem strávil ve
vûzení,” shrnuje Slávek, kter˘ u svého prvního
soudního pfielíãení vyzval pfiímo v zaplnûné soudní
síni vedení Komunistické strany âeskoslovenska
k demisi.
“Vzpomínám si na epizodu, kdy mÛj bratr Milan
vyhodil ze svého domu dva estébáky, ktefií mne
tûsnû po propu‰tûní z vûzení pfii‰li zadrÏet kvÛli
v˘roãí srpnové invaze vojsky Var‰avské smlouvy,”
pfiidává dal‰í vzpomínku Slávek.
“Bylo to tehdy pro nûj dost riskantní, ale
zapamatoval si dobfie pfiekvapení v tváfiích tûch
lidí, kter˘m se nûco takového asi je‰tû nestalo.
Bratr na nû kfiiãel nûco ve smyslu, Ïe jsou jak
mafie a aÈ dají slu‰n˘m lidem pokoj. Kupodivu se
to pro nûj obe‰lo bez následkÛ, asi proto, Ïe reÏim
se uÏ brzy poté poloÏil. Celou dobu mého vûznûní
mne mÛj bratr Milan podporoval a stál za mnou,”
dodává Slávek.
“Asi nejvíc mne v Ïivotû ovlivnila zku‰enost s
pobytem vûdomí mimo tûlo,” pfiibliÏuje zvlá‰tní
rozmûr své cesty k opozici Slávek.
“Jako chlapec jsem proÏil zku‰enost, která mi
ukázala propojenost v‰eho ve vesmíru i skuteãnost,
Ïe Ïivot má vy‰‰í smysl. Tehdy jsem ztratil strach
ze smrti, takÏe mne pak ani Státní bezpeãnost
nemohla zastra‰it. KdyÏ estébáci zjistili, Ïe na
mne neplatí vyhrÛÏky, zkou‰eli mne koupit, a
kdyÏ ani to nezabralo, rezignovanû mi fiekli, Ïe mi
zafiídí pas a dovezou mne na západní hranici, aÈ uÏ
pr˘ ode mne mají pokoj. Ale i to jsem odmítl,”
dokresluje svou cestu opozicí Slávek, kterého
nakonec odsoudili k osmimûsíãnímu trestu.
U soudu, kde byli pfiítomní i novináfii, v‰ak Slávek
prohlásil, Ïe bude drÏet hladovku, buìto dokud
neodstoupí vedení KSâ, nebo dokud ho nepustí na
svobodu.
“Po dvout˘denní hladovce, kdy uÏ jsem byl hodnû
vyãerpan˘, se uskuteãnilo dal‰í soudní fiízení, ve
kterém jsem dostal trest, co pfiesnû pokr˘val dobu,
kterou jsem strávil ve vazbû. TakÏe mne propustili
a myslím, Ïe mi to tehdy zachránilo Ïivot,”
pfiibliÏuje svÛj poslední trest ze ãtyfi dal‰ích.
Také protestní hladovky drÏel Slávek nûkolikrát,
celkem hladovûl ãtyfiicet dnÛ.
“Na jafie roku 1989 jsem ‰ífiil letáky s v˘zvou k
zaloÏení Strany zelen˘ch, kde jsem kritizoval
politiku KSâ, za coÏ jsem strávil tfii mûsíce na
lágru v Novém Sedle,” popisuje Slávek dal‰í ze
sv˘ch trestÛ.
“Zorganizoval jsem tam men‰í vûzeÀskou vzpouru.
Za to mne odmûnili ãtyfiiceti dny na dífie, jak zní
lágrov˘ v˘raz pro samovazbu. Z posledního trestu
mne propustili zaãátkem listopadu 1989. Byl jsem
tak vyãerpan˘, Ïe jsem se pak stáhl do ústraní a po
pfievratu ode‰el studovat vysokou ‰kolu do
Olomouce,” konãí své pfiedlistopadové vzpomínky
Slávek.
 Slávek Popelka se po listopadu 1989 chtûl zprvu
vûnovat cviãením, meditacím, studiu star˘ch
náboÏenství a nauk.
 Ale uÏ asi za dva roky, kdy v Olomouci studoval
soubûÏnû teologii a Ïurnalistiku, zjistil, Ïe nedokáÏe
pfiihlíÏet v˘voji, kter˘ se mu nelíbil. Zaãal pÛsobit
v olomouckém hnutí Duha, v redakcích men‰ích
ãasopisÛ a v politick˘ch uskupeních Nové Hnutí,
Pospolitost nebo Charta 97.
 Prosazoval pfiímou volbu prezidenta, rozepsal
nûkolik knih, které se mu zatím nedafií vydat, psal
ãlánky do rÛzn˘ch médií a získal titul magistr na
teologii a bakaláfi na Ïurnalistice. Pak Ïil v Brnû,
kde byl zamûstnán v sociálních sluÏbách. Dnes si
pfiivydûlává jako hledaã pokladÛ v lesích Vysoãiny.
“Vût‰inou nacházím vûci ze druhé svûtové války,”
fiíká.
 Roku 1998 se Slávek oÏenil s lékafikou z Nového
Mûsta na Moravû a pfiestûhoval se za ní. “Narodila
se nám dcera Barunka, se kterou jsem byl tfii roky
na rodiãovské dovolené. JenomÏe pak jsme se s
její matkou roze‰li a dcera zÛstala s ní, takÏe ji
dnes skoro nevidím. Pracoval jsem potom jako
redaktor Deníku Vysoãina, nûkolikrát se
pfiestûhoval a vystfiídal rÛzná zamûstnání. M˘m
posledním poãinem je zaloÏení hnutí Opona
(Obecné porady o nápravû), které chce omezit
moc politick˘ch stran a vyvodit morální i trestní
odpovûdnosti politikÛ za ‰kody, které zpÛsobili.
“Ná‰ národ by se mûl stát iniciátorem velk˘ch
pozitivních zmûn na celé planetû, jenomÏe to
nebude moÏné s takov˘mi lidmi, ktefií nás nyní
vedou,” soudí Slávek Popelka.

***

Slávek Popelka, samorost
vûznûn˘ kvÛli letákÛm

Brno-idnes/Jana Soukupová-M˘m oblíben˘m
disidentem byl Slávek Popelka, pfiiznává obhájce
takfika v‰ech jihomoravsk˘ch disidentÛ Jifií
Machourek. “Byl to takov˘ samorost, kter˘ nebyl
na nikoho blíÏe napojen. Nikdo nevûdûl okamÏik,
kdy v centru mûsta rozhodí dal‰í letáky,” vzpomíná
advokát, kter˘ Slávka Popelku zastupoval zhruba
pûtkrát, vÏdycky za takzvan˘ “pfieãin proti
vefiejnému pofiádku” podle tehdej‰ího zákona o
pfieãinech.
“Trestní sazba byla do tfií mûsícÛ, a tak mu vÏdy
uloÏili trest v fiádu t˘dnÛ, maximálnû do dvou
mûsícÛ, pochopitelnû nepodmínûnû, ponûvadÏ toto
jednání bylo povaÏováno za vysoce spoleãensky
nebezpeãné,” dokládá Jifií Machourek.
Po propu‰tûní z vûzení o Slávkovi nûjak˘ ãas
nikdo nic nevûdûl. V‰em jeho pfiátelÛm a znám˘m
bylo ov‰em jasné, Ïe je nûkde schovan˘ a pomocí
písmenek z domácí tiskárniãky chystá na tenké
kopírovací papíry dal‰í letáky.
“Domácky vyrobenou tiskárniãkou se dalo
vytisknout aÏ nûkolik tisíc letákÛ za noc, pfiitom
náklady byly jen asi dvû stû korun na dva aÏ ãtyfii
tisíce kusÛ. Bylo to velmi úãinné, a pfiitom levné.
Za dobu svého pÛsobení jsem vyrobil moÏná
statisíce letákÛ,” poãítá Slávek Popelka.
Jaroslav Popelka se narodil roku 1956 na Slovácku
v Uherském Hradi‰ti. Do sv˘ch patnácti let Ïil ve
vesniãce Strání uprostfied horského údolí Bíl˘ch
Karpat.
“MÛj otec byl za první republiky úspûsny
obchodník a podnikatel, koncem války mu ale
Rusové vybombardovali a vykradli obchod a v
roce 1948 mu zbytek majetku zabavili komunisti,”
vrací se do svého dûtství Slávek Popelka.
“Îili jsme v bídû, komunistick˘ reÏim totiÏ otce
neustále ‰ikanoval a pronásledoval. Zemfiel v roce
1969. Moje maminka se narodila v ãesko-nûmecké
rodinû a vyrostla u str˘ce, kter˘ byl nadlesním.
Jsem nejmlad‰í ze ãtyfi bratrÛ,” doplÀuje své
Ïivotopisné údaje Slávek, jemuÏ nesmyslná msta
reÏimu na celé rodinû i dûtech odpÛrcÛ komunismu
nedovolila pfiijmout komunistické ideje.
Po dokonãené strojní prÛmyslovce pfiijali Slávka
Popelku v roce 1975 na strojní fakultu v Brnû.
“Roku 1979 jsem ze ‰koly ode‰el a studium z
vícer˘ch dÛvodÛ nedokonãil,” zmiÀuje Slávek,
kter˘ pak od roku 1986 psal a vlastním nákladem
vydával i ‰ífiil rÛzné ãlánky.
Jeho opoziãní ãinnost vypukla naplno aÏ poãátkem
roku 1988. Tehdy zaãal Slávek na sv˘ch letáãcích
otevfienû vyz˘vat k aktivnímu odporu proti
vládnoucímu komunistickému reÏimu a zvát lidi
na demonstrace ãi shromáÏdûní, kde by tuto vÛli
dali spoleãnû najevo.
Letáky pochopitelnû podepisoval sv˘m jménem.
Pokud byl na svobodû Petr Cibulka, s
rozhazováním letákÛ Slávku Popelkovi
vypomáhal. Pamûtníci si moÏná vzpomenou, Ïe
oblíben˘m místem pro distribuci se Slávku
Popelkovi stala pfiedev‰ím ulice âeská v centru
Brna, konkrétnû prostor pfied b˘valou
Moravankou, kde mohl Slávek z vy‰‰ích pater
budovy obchodního domu s obuví vyhodit z oken
letáky do ulice.
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K torontské náv‰tûvû Viléma Preãana
(Setkání dvou vln jedné generace)

Dopis premiéra Neãase
pfiedsedovi âSSK
Milo‰i ·uchmovi

Únor 1948 vynesl na bfieh rÛzné vlny: vlnu pachatelÛ
února, strÛjcÛ popravy Milady Horákové a Heliodora
Píky, zniãení vesnice, vlnu GottwaldÛ, Zápotock˘ch,
Nejedl˘ch... ; vlnu lidí, ktefií v rÛzném rozsahu na své
kÛÏi  okusili blahodárnost reÏimu a nûkter˘m se podafiilo
uprchnout; a vlnu nûkdy idealistÛ a jindy prospûcháfiÛ,
ktefií v únoru a dlouhou dobu po únoru, vûdomû (a
nûkdy snad nevûdomû) dûlali stafáÏ pachatelÛm a
pokraãovatelÛm února, z nichÏ nûktefií pozdûji (hlavnû
po 21. srpnu 1968) se s komunismem roze‰li a ãasto se
zaslouÏili o zhroucení komunismu ve své zemi.
Zaãátkem bfiezna 2012 do‰lo v knihovnû kostela sv.
Václava v Torontu ke schÛzce mezi pfiedstavitelem té

ãásti tfietí vlny, která se nakonec zaslouÏila o zhroucení
reÏimu, prof. Vilémem Preãanem a skupinou exulantÛ,
z nichÏ alespoÀ jeden, Ale‰ Bfiezina, se stal znalcem
komunistick˘ch kriminálÛ a jin˘, prof. Josef Svoboda,
strávil v komunistick˘ch vûzeních devût rokÛ (1949-
1958). PonûvadÏ  Josef Svoboda sdílí s Vilémem
Preãanem povolání - po útûku z âeskoslovenska v
Kanadû dostudoval a svoji mimofiádnû úspû‰nou
akademickou kariéru (byl mimo jiné kanadsk˘m
zástupcem a národním koordinátorem Mezinárodního
tundrového experimentu, organizátorem dvaceti
v˘zkumn˘ch expedic do kanadské Arktidy a autorem
fiady knih) zakonãil jako emeritní profesor Torontské
univerzity - jejich v˘mûna názorÛ pfii torontském setkání
byla zvlá‰È zajímavá.
Vilém Preãan pfiiletûl do Toronta dojednat plánovan˘

praÏsk˘ semináfi k st˘m narozeninám pfied jedenácti
lety zesnulého profesora Torontské univerzity, H.
Gordona Skillinga, kterého Preãan povaÏuje za
pokraãovatele díla cizincÛ tak v˘znamn˘ch pro na‰e
dûjiny jako byli americk˘ prezident Woodrow Wilson,
frarncouzsk˘ historik Ernest Denis a anglick˘ historik
Seton-Watson. A ponûvadÏ na dobu jeho torontského
pobytu bylo plánováno minisymposium  v Munkovû
centru na torontské univerzitû nejen k oslavû
Skillingov˘ch narozenin, na které z Vancouveru pfiiletûl
SkillingÛv syn David, ale i vzpomínka na nedávno
zesnulého jiného profesora téÏe univerzity, slavného
ãeského spisovatele Josefa ·kvoreckého,  Vilém Preãan
i David Skilling byli pozváni k úãasti v programu
minisymposia (a Vilém Preãan i k setkání s krajany v
kostele sv. Václava v Torontu). O díle Josefa
·kvoreckého (jak Ale‰ Bfiezina uvedl ve svém ãlánku
“Nad‰enci, na které by se nemûlo zapomínat” v
posledním ãísle Satellitu z 8. bfiezna 2012) hovofiili
hlavnû Sam Solecki, Paul Wilson a Paul R. Magosci, o
H. Gordonu Skillingovi uvedl zajímavé epizody Vilém
Preãan a Josef âermák pfiipomnûl, Ïe mezi Skillingovy
zásluhy patfií i iniciativa zaloÏit na Torontské univerzitû
Program ãeského a slovenského jazyka a literatur -
návrh na zaloÏení Programu byl dojednán na schÛzce
profesorÛ Skillinga a Kathryn Feuer se zástupcem
âeského a slovenského sdruÏení v Kanadû, J.
âermákem, a závazek univerzity pokraãovat v Programu
byl potvrzen prezidentem univerzity, Claude Bissellem,
datovan˘m 21. bfiezna 1967. Byl promítnut i televizní
záznam  pfiipraven˘ Ale‰em Bfiezinou o Havlovû
náv‰tûvû v Convocation Hall Torontu v únoru 1990 (byl
uvítán prof. Skillingem) a zábûry z posledního televizního
interview Nové vize s Josefem ·kvoreck˘m.
Minisymposium na Torontské univerzitû mûlo

neformálnû akademick˘ ráz. Pûknû nav‰tívené setkání
v kostele sv. Václava druh˘ den (v sobotu 3. bfiezna)
bylo zcela neformální (k neformálnosti pfiispûlo i to, Ïe
ãlovûk, kter˘ mûl profesora Preãana pfiivítat a “zpovídat
“- já - pfii‰el o pÛl hodiny pozdû). Mezitím profesor
Preãan se rozhovofiil o prof. Skillingovi: v dobû
mccarthismu mu byla odebrána zelená karta pro
neamerickou ãinnost (sledoval jsem ãinnost senátora
McCarthyho a jsem si naprosto jist, Ïe kdybych tehdy
mûl zelenou kartu, byla by mi odebrána také). V Torontu
Skilling zaloÏil katedru V˘chodoevropsk˘ch studií,
napsal kníÏku o Chartû 77, nûkolikrát na ‘hrádeãku’
nav‰tívil Václava Havla, kter˘ mu v roce 1992 udûlil
¤ád bílého lva. Profesor Preãan popsal svoji Ïivotní
dráhu, z které vybíráme: Vilém Preãan promoval na
filozofické fakultû Karlovy univerzity v roce 1955. Po
ukonãení studia pfiedná‰el krátce marxismus-leninismus
na Komenského univerzitû v Bratislavû. V roce 1957
pfie‰el do Historického ústavu âSAV, kde pÛsobil aÏ do
roku 1970, kdy byl propu‰tûn pro spoluautorství knihy
o sovûtské invazi Sedm praÏsk˘ch dnÛ: 21.-27. 8. 1968
a byl trestnû stíhán. Nûkolik rokÛ pracoval jako pomocn˘
dûlník.  V létech 1976-1990 v Scheinfeldu zaloÏil
âeskoslovenské dokumentaãní stfiedisko a pfiipravil
patnáct dokumentaãních publikací o Chartû 77. Po
návratu do âSR v roce 1990 zaloÏil Ústav pro soudobé
dûjiny Akademie vûd, vydal fiadu publikací a dostalo se
mu ãetn˘ch vyznamenání.

K v˘mûnû názorÛ mezi Josefem Svobodou a Vilémem
Preãanem do‰lo v okamÏiku, kdy Preãan si pochvaloval
stav svého manÏelství a Svoboda vyslovil názor, Ïe
bychom se mûli vûnovat vûcem vefiejn˘m a specificky
uvedl problém s prÛhledností politické ãinnosti Václava
Havla. PonûvadÏ jsem se krátce pfiedtím v tisku zab˘val
neprÛhledností (pro mne) Havlova postoje  v posledních
mûsících r. 1989 a jeho aktivity bûhem torontské
náv‰tûvy v únoru 1990 (schÛzka s pfiedstaviteli
Svûtového kongresu SlovákÛ v Romanovû katedrále v
dobû, kdy byl oãekáván v Convocation Hall Torontské
univerzity tisíci krajanÛ a pfiedstaviteli univerzity  a
vlády), rád jsem se ke komentáfii prof. Svobody pfiipojil.
Nevím,  co si z odpovûdi prof. Preãana odnesl prof.
Svoboda, ale pro mne to vyznûlo jako technická odpovûì
historika, zatímco mnû ‰lo o politické souvislosti a
pohnutky.
UÏ dlouhou dobu se mû jako klí‰tû drÏí otázka, proã se

chováme, jak se chováme. Z jiného úhlu: Za co jsme
odpovûdni? Pro sebe jsem pfiijal filozofii slavného
vynálezce radaru Roberta Watsona-Watta (alespoÀ
pfiedpokládám, Ïe to byl on): „Nesoudím druhé,
ponûvadÏ je moÏné, Ïe jsou predeterminováni; sebe
soudím, protoÏe o sobû jsem pfiesvûdãen, Ïe mám
svobodnou vÛli. Nesoudím Havla, ale myslím, Ïe kaÏd˘
z nás má právo analyzovat kroky a ãiny lidí, ktefií na
sebe pfievzali zodpovûdnost za na‰i pfiítomnost a
budoucnost. Pozoruji-li Havlovo chování v listopadu a
prosinci 1989 i pozdûji doma a v únoru 1990 v Torontu,
neubráním se dojmu, Ïe sleduji dramatika, sepisujícího
novou hru. Nebo reÏiséra Havlovy hry na zkou‰ce
torontského Nového divadla. Cítím, Ïe jeho mozek
pracuje na plné obrátky. Jde mu o to, aby hra dobfie
dopadla: jako hra. Necítím v nûm Masarykovu vá‰eÀ po
pravdû a spravedlnosti. V tom, myslím, jsem za jedno
s prof. Svobodou.
Tento ãlánek - i kdyÏ rozbûhan˘ do mnoha stran - jsem

chtûl psát jako setkání dvou vln jedné generace. A
specificky jako setkání dvou muÏÛ, dvou univerzitních
profesorÛ, ktefií se stali kapacitami ve sv˘ch oborech.
Ale jestliÏe sdílejí uãitelské povolání, bûh jejich ÏivotÛ
nemohl b˘t rozdílnûj‰í. Vilém Preãan zaãal svÛj Ïivot na
rudé stranû barikády. I to chápu, jestliÏe jeho pohnutky
byly idealistické: za druhé svûtové války jsem byl
totálnû nasazen v Poldovce - pracoval jsem se
soustruÏníkem Karlem Daubnerem. Vûdûl jsem, Ïe je
komunista (b˘t komunistou za nacistÛ nebyla právû
zbabûlost). Na noãních ‰ichtách jsme mûli vá‰nivé
debaty - jednou jsme se chytli o vesnici, Karel byl pro
kolchozy, já pro svobodné vlastnictví pÛdy. Nakonec
fiekl: „Teì uÏ bych Ti musel dát pár facek.“ Tak vá‰nivû
a idealisticky vûfiil ve svou pravdu, Ïe jsem jeho slova
nebral jako hrozbu, ale jako v˘raz intenzity jeho víry.
Preãan svoji minulost neskr˘vá a toho si váÏím, KdyÏ
mu bylo sedmdesát, fiekl o sobû redaktorovi Svûtového
pfiehledu tisku, Ïe je ‰Èastn˘ ãlovûk, ponûvadÏ na‰el
správnou cestu dfiív, neÏ bylo pozdû.  Ukázal se
stateãn˘m v záleÏitosti srpnové invaze a stálo ho to
zamûstnání. Udûlal ve svém oboru velk˘ kus práce a
dostalo se mu za to mnohé uznání.
Îivotní bûh Josefa Svobody byl velmi rozdíln˘. Z mého

hlediska velkolepû rozdíln˘. Svoboda strávil pûknou
ãást svého mládí v komunistick˘ch kriminálech, v dobû
kdy byly hnízdy pomstychtivosti, kdy nejbrutálnûj‰í
pudy mravnû nejprimitivnûj‰ích skupin obyvatelstva si
bohatû pfii‰ly na své. Co dokázal po pfiíchodu do
Kanady (vût‰inu aÏ po svém 45. roku) je pfiíkladem
jednak obrovsk˘ch ztrát, které reÏim na národu napáchal
popravováním, vûznûním a vy‰tváním do vyhnanství
tolika sv˘ch nejschopnûj‰ích lidí, ale snad i trochu
odpovûdí na moji otázku: kdo vlastnû jsme, do jaké míry
jsme tvÛrci sv˘ch osudÛ a do jaké míry jsou osudy ãistû
v˘slednicí sil mimo nás. Ale neutlumuje to urputnost
na‰eho pídûní se po pravdû a spravedlnosti. Neodpovídá
to na Svobodovu (i moji) otázku o prÛhlednosti role
Václava Havla. To, Ïe si tuto otázku znovu klademe, je
moÏná nejdÛleÏitûj‰ím pfiínosem torontské náv‰tûvy
prof. Preãana.

 Josef âermák
***
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Restaurace a bar

The Black Horse
âern˘ kÛÀ

928 Bloor St. West, Toronto
(Ossington a Bloor)

otevfieno kaÏd˘ den do pÛlnoci
Pûnivé plzeÀské pivo

PILSNER URQUEL
Dobrá kuchynû
Intimní posezení

Tel.: 416/531-9096

Je pravda co Tyr‰ praví, Ïe ve sportu je zdraví?
KdyÏ mluvíme o sportu, první mi pfiijde na mysl krev a
mlíko, jak se kdysi fiíkalo ãlovûku opl˘vajícímu zdravím
a energií; a nejsem schopen ãi ochoten tento svÛj
dojem o sportu revidovat.
Pfiedevãírem proskoãila tiskem zpráva, Ïe vedoucí

lékafi anglické olympijské v˘pravy Ian McCurdie nakázal
sv˘m olympionikÛm, aby si s nik˘m nepodávali ruku a
tím sníÏili nebezpeãí pfienosu infekce a onemocnûní.
Vymûnit pradávn˘ projev pfiátelství ve sportu - podání

ruky - za pomyslnou iluzi prevence mi pfiipadlo zhola
bláznivé.
Lidské tûlo je nádoba plná bakterií; odborníci spoãítali,

Ïe poãet bakterií v lidském tûle je 14 triliónÛ (anebo to
jsou kvadriliony?), které jsou k lidské existenci nezbytné.
Na váhu to dûlá 2 kila bakterií a bakterie jsou v‰ude.
MÛj oblíben˘ popularizátor selského rozumu, Bill

Bryson, v kterési knize napsal, Ïe je katalogizováno pût
miliónÛ druhÛ bakterií a mikroorganismÛ, pfiiãemÏ to je
ãtvrtina z 20 miliónÛ mikroorganismÛ, které nás
obklopují; s vût‰inou Ïijeme v klidu a pohodû; jen
nûkteré jsou potvory a zlobí nás, a niãí organismus.
Ale takov˘ch je zlomeãek z celkového poãtu

mikroorganismÛ, protoÏe efektivní mikroorganismus
svého nositele nezabije, ale zapojí se do procesu
Ïivota.

Kdosi spoãítal, Ïe na sedátku záchodu je 15 miliard
bakterií, a Ïe sedátko je jedno z nejãist‰ích míst, protoÏe
se nejãastûji ãistí; na rozdíl od postele, která se tak
ãasto neãistí a kde Ïijí trilióny mikroorganismÛ. V pol‰táfii,
kter˘ se uÏívá pût let, je pÛl kila mikroorganismÛ, a
pfiece dále spíme a nedûláme si s tím Ïádnou starost.
Pfii kaÏdém spláchnutí záchodu, se vypustí do prostoru

trilion bakterií, napsal v˘zkumník, ale nenavrhl, abychom
se vzdali splachovacího záchodu, a nesplachovali
vÛbec.
Nej‰pinavûj‰í plocha v normální domácnosti je dfiez;

Ïije v nûm kvadrilion bakterií; a hadr na om˘vání nádobí
obsahuje trilióny bakterií.
Pí‰i tato kolosální ãísla podobná kosmick˘m

vzdálenostem jen proto, Ïe sníÏit pfienos bakterií za
cenu odmítnutí podávaní ruky je blbovina kosmického
druhu a neuvûfiitelná hrubost ve sportu.
Jedin˘m k˘chnutím k˘chající vypudí okolo triliónÛ

bakterií do prostoru a slu‰ní lidé si pfiikr˘vají ústa.
Odplivnutím na chodník se rozprskne miliarda bakterií,
a pfiece lidé k˘chají a plivají a nikdo jim neudûlí pokutu.
Jeden z nej‰pinavûj‰ích úkonÛ v lidské existenci je

polibek, obûtí, sexuální akt, a nesly‰el jsem, Ïe by
anglicky lékafi tuto ãinnost sportovcÛm zakázal.
V pozoruhodné knize Kmen Andromeda z roku 1969,

Michael Crichton detailnû popisuje pûtistupÀovou
sterilizaci v˘zkumníkÛ v sterilním prostfiedí; uvízlo mi to
v pamûti, jak nesmírnû komplikované je vytvofiit prostfiedí
bez bakterií.
Ve skvostném filmu Letec je popsán Ïivot miliardáfie

Howarda Hughese, kter˘ mûl mánii po absolutní ãistotû;
pfies ve‰keré úsilí Ïít ve sterilním prostfiedí Howard
umfiel v sedmdesáti letech v totální izolaci a opu‰tûn˘...

Zmínûná kniha vÛbec nezestárla a film stojí za
shlédnutí.
UÏ teì pociÈuji k anglick˘m olympionikÛm lítost a

pramal˘ obdiv. A budeme bedlivû sledovat, jestli se
budou pfiátelit s jin˘mi olympioniky v Lond˘nû 2012.

Ross Firla - Sudbury
***

Nezabudnite na koncert slovenskej skupiny

LONGITAL v Toronte
NEDEªA, 25. MAREC 2012 o 18:00

VSTUPNÉ $20
505 QUEENSWAY EAST, UNIT 2

 MISSISSAUGA, ON L4A 4B4
SUPER DRINKY A OBâERSTVENIE

Lístky sa dajú kúpit on-line na
www.cskstore.com

alebo na telefonnom cisle 416-689-9889
Longital sú dvaja zvukoví cestovatelia:

 Shina (spev, basgitara),
Daniel Salontay (spev, gitara, slák)

a v batoÏine s nimi cestuje virtuálny elektronick˘
spoluhrác Xi-Di-Nim (laptop, Lemur Jazz
Mutant, zvuky prostredia, loopy, sample).

***
Longital je star˘ názov hory nad Dunajom

(dne‰né bratislavské Dlhé Diely), kde dvojica Ïije
a tvorí. Longital hrajú x201E;heart beat” - hudbu

zo srdca, ktorá upokojuje mysel a h˘be telom.
V svojej hudbe spájajú nevyspytatelnú silu

dunajského veltoku a upokojujúci v˘hlad na
panónsku níÏinu zo skaly, ktorá bola po stárocia

vych˘rená svojimi vinicami. Dano a Shina sa
preto snaÏia tvorit hudbu, ktorá by zanechávala

stopy a zrela, podobne ako víno.
***

Texty Longital v slovencine sú svojbytnou
poéziou. Vìaka Shinimnu podmanivému hlasu,
Salontayovej virtuóznej hre slákom... na gitare
 a pouÏitím nevídaného elektronického nástroja

Lemur Jazz Mutant je Longital jedn˘m
z najoriginálnej‰ích zjavov slovenskej hudobnej

scény.
***

Longital patrí medzi najaktívnej‰ie koncertné
skupiny na Slovensku, v zahranicí sa zacína
o nich písat ako o hudobnom ambasádorovi

Slovenska. Dvojica odohrala stovky koncertov
v 12 krajinách Európy, v marci 2010 absolvovali

prvé turné v USA v rámci ktorého vystúpili
aj na najprestíÏnej‰om festivale kontinentu

SXSW Austin.
***

Viac informacii na
http://www.longital.com/sk/biografia
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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

Seeking single female

live-in housekeeper.

Valid work permit

and driver’s licence required.

Must be fluent in a Slavic language.

Call Didi @ 416/727-1305.
2101-05

Neobyãejná budova blízko Vltavy
Je to Rudolfinum, novorenesanãní budova

architektÛ Josefa Zítka a Josefa Schulze z
devatenáctého století, dnes sídlo hudebního
tûlesa âeská filharmonie.

A jak to celé vzniklo? Zdej‰í pozemek patfiil
kdysi k tûm nejménû lukrativním, dlouhodobû
zde byla skládka a z lodí, které pfiiplouvaly po
Vltavû, se tady pfiekládala a skladovala
sanytrová sÛl. Pozdûji tady vznikla i vÛní
nevábná koÏeluÏna a v urãité dobû i káznice.
Pfiesto tento pozemek, zvan˘ Na Rejdi‰ti,
rozprostfien˘ na levém bfiehu Vltavy pfii
západním ústí do ulice Kaprovy, v roce 1873
od mûsta kupuje tehdej‰í první penûÏní ústav,
âeská spofiitelna. Pro oslavy svého
padesátiletého v˘roãí zde plánuje postavit
polyfunkãní kulturní budovu. âeská spofiitelna
byla mezi prvními, kdo dokonale rozpoznala
budoucí hodnotu stavebního místa s kulisou
PraÏského Hradu a zelení zahrad kolem
‰lechtick˘ch palácÛ na západû a protûj‰ím
bfiehem Vltavy pfiipraven˘m k zastavení.

Vznik polyfunkãní budovy vyvolával obdiv
a zároveÀ i obavy, zda nûco takového bude
vÛbec moÏné realizovat. Evropa totiÏ v této
dobû takové budovy nemûla. Polyfunkãnost
byla dána nûkolika oblastmi: koncertní
ãinností, v˘tvarn˘m umûním v podobû galerií
a muzejním uchováváním sbírek. Opravdu
nic jednoduchého. V roce 1874 bylo osloveno
celkem pût ãesk˘ch a pût rakousk˘ch
architektÛ. Nakonec porota, kterou tvofiily
v˘znamné osobnosti Ïádn˘ z odevzdan˘ch
návrhÛ nepfiijala a doporuãila, aby ãe‰tí
architekti Zítek a Schulz dále pokraãovali na
jednom návrhu spoleãnû - ten se také
nakonec stal návrhem vítûzn˘m. Návrh
budovy situovali hlavním vstupem do tehdy
je‰tû neexistujícího námûstí a nikoli k Vltavû.
Podafiilo se jim tím hmotnost budoucí stavby
optimálnû propojit s prostorem, coÏ se pozdûji
mnohokrát potvrdilo pfii zástavbû budoucího
námûstí. Pfiijetí projektu ponûkud zkalila
skuteãnost, Ïe dal‰í dva z ãesk˘ch uchazeãÛ
architekti Ullmann a Barvitius se proti
v˘sledku poroty tvrdû ohradili kritikou
zvefiejnûnou v novinách.

Je‰tû k osobnostem vítûzn˘ch architektÛ
Zítka a Schulze - nikdy se nepodafiilo
prokázat, kter˘ z nich mûl hlavní podíl na
Rudolfinu. Ví se pouze, Ïe to byl Zítek, kter˘
ke spoleãné spolupráci o mnoho rokÛ
mlad‰ího Schulze vyzval. Lze dokladovat,
Ïe v dobû poãátku spoleãné práce to byl
Zítek, kter˘ mûl za sebou uÏ nemalou fiadu
velmi vzácn˘ch a v˘znamn˘ch staveb. Îe
byli pfiátelé i v osobních Ïivotech je patrné ze
vzájemné korespondence. Hodnû mile
pÛsobí Zítkovo oznámení Schulzovi o
narození druhého syna z roku 1888: „Dostali
jsme dnes ãasnû z rána statného kluãíka.“ A
Ïe pod stavební plány podepisoval v plné
dÛvûfie jeden druhého, nebylo téÏ Ïádn˘m
tajemstvím.

Stavba zapoãala v ãervnu 1876 a byla
plánována na ãtyfii roky. Nakonec se
prodlouÏila na osm, neboÈ nejvût‰ím
stavebním problémem bylo její zaloÏení, kdy
nûkolik století provozovaná skládka a sanytr
s pronikáním spodní vody, udûlaly své.
Pfiedpokládan˘ rozpoãet stavby pût set tisíc
zlat˘ch se nakonec vy‰plhal na celé dva
miliony. Císafi byl poÏádán o souhlas, aby
budova nesla jméno Rudolfinum po korunním
princi a pfiedpokládaném následníkovi trÛnu.
Budova toto oznaãení dostala, i kdyÏ sám
korunní princ se otevfiení osobnû nezúãastnil.
7. února 1885 byla budova otevfiena
slavnostním koncertem, na kterém kromû
národní hymny zaznûla i díla Beethovena,
Bacha, Mendelssohna, Dvofiáka. Vefiejnosti
se tímto dnem otevfiela úÏasná kulturní,
spoleãenská a národní hodnota.

K celkové v˘zdobû Rudolfina je tfieba uvést
téÏ nûkolik základních, alespoÀ skromn˘ch
poznámek. Na v˘zdobû interiérÛ a exteriéru
se podíleli jak ãe‰tí tak cizí umûlci. Urãitá
fievnivost v tomto smûru zde panovala a

dokonce vyústila k jakémusi bojkotování,
kdy ãe‰tí umûlci odmítli úãast na v˘zdobû
Dvorany a tak jsou stûny tohoto impozantního
prostoru dodnes bez malífiské v˘zdoby.

 Strop koncertního sálu a kuloáry jsou
pojednány pompejánskou a renesanãní
groteskou od vídeÀského umûlce P. Isella.
Vlastní interiér je pomûrnû skromn˘ na
umûleckou figurální v˘zdobu. Do koncertního
sálu byly osazeny mistrovské varhany, které
ve Frankfurtu nad Mohanem postavil M. W.
Sauer. Velmi bohatou je v˘zdoba exteriéru
budovy, na které se podíleli umûlci ãe‰tí,
rakou‰tí a nûmeãtí. Velik˘ podíl odvedl
znamenit˘ ãesk˘ sochafi Bohuslav Schnirch,
jemuÏ vdûãíme za dvû gigantické sfingy
stfieÏící postranní vchod od Vltavy, dvû
souso‰í obrovit˘ch lvÛ u koãárového vjezdu
a dvû sochy zdobící stfie‰ní atiku budovy.
Monumentální schodi‰tû na dne‰ním
Palachovû námûstí zdobí dvû plastiky
sedících Ïen, z nich jedna pfiedstavuje hudbu
svûtskou a druhá církevní - jsou dílem sochafie
Antonína Wágnera. Není moÏné se
podrobnûji nezmínit o v˘zdobû stfiechy
budovy. Atiku zdobí celkem tfiicet dva soch,
kdy na jiÏní stranû ztûlesÀují hudební umûlce
a na stranû severní umûlce v˘tvarné. Také

stfie‰ní v˘zdoba s hlavním podílem deseti
plastik od ãesk˘ch sochafiÛ do znaãné míry
roztrpãila nûmeckou a rakouskou kulturní
spoleãnost a ta se zaãala k budovû chovat
dost pfiezíravû.

K v˘zdobû stfiechy patfií je‰tû jakási
legenda, kterou chci pfiipomenout. A kterou
urãitû hodnû lidí zná z Weilovy prózy „Na
stfie‰e je Mendelssohn.“ V dobû nûmeckého
podruãí si na budovû Rudolfina nesmírnû
zakládal Reinhard Heydrich zastupující fií‰sk˘
protektor protektorátu âech a Moravy a cele
ho hodlal vyuÏít pro nûmecké kulturní zájmy.
Tradovalo se, Ïe chtûl z balustrády nechat
odstranit plastiku skladatele Ïidovského
pÛvodu Mendelssohna. Sochy v‰ak nemûly
Ïádná oznaãení a tak místo Mendelssohna
byl pr˘ odstranûn Richard Wagner. Pravda
to ve skuteãnosti asi nebyla, protoÏe Wagner,
nacisty uznávan˘ skladatel, na stfie‰e ve
skuteãnosti nikdy zvûãnûn nebyl. Socha
Mendelssohna ano. Je umístûna na v˘chodní
stranû balustrády smûrem k Umûlecko
prÛmyslovému muzeu. Po levé ruce má
Roberta Schumanna, po pravé ruce Maria
von Webera a Josepha Haydna. Úpln˘ jih
balustrády do námûstí je zdoben plastikami
Bacha, Beethovena, Mozarta a Händla. Z
tradovaného pfiíbûhu vznikla zfiejmû inspirace
k napsání Weilovy novely.

Hektick˘ rok 1918 pfiinesl pro budovu
v˘znamnou funkãní zmûnu, neboÈ se stala
sídlem tehdej‰ího novû vzniklého
parlamentu. Rozhodnutí vedlo ke znaãn˘m
úpravám jejího interiéru, pfiedev‰ím v ãásti
v˘stavní, kde vestavûním stavebních pfiíãek
vznikly potfiebné kanceláfie, jídelny, kluby.
Také koncertní sál nebyl u‰etfien zmûn.
Odstranûny byly varhany a jejich místo
zaujala tribuna. Teprve v letech 1940 a 1941
byli vyzváni architekti E. Engel a B. Kozák
aby uvedli Rudolfinum do stavu, kter˘ by
slouÏil pÛvodnímu úãelu. Soustfiedili se
pfiedev‰ím na jiÏní ãást a podafiilo se jim
rehabilitovat koncertní sál. V této dobû vzniká
díky Engelovi dal‰í men‰í koncertní sál,
dne‰ní Sukova síÀ. Druhá svûtová válka
ãeskou kulturu v Rudolfinu umlãuje.
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

Foreboding- Oils-49x32  (Detail)

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

Pfiední herci propÛjãí hlasy
lidick˘m obyvatelÛm

(tisková zpráva, 12. bfiezna 2012)
V praÏském studiu Bystrou‰ka zaãalo natáãení audiodramatu Terezy Semotamové
Rozeznûní - Lidice 2012 za úãasti pfiedních ãesk˘ch hercÛ. Bûhem prvního
natáãecího dne stanuli pfied mikrofonem Vladimír Brabec, Luba Skofiepová,
Petra ·palková, Ladislav Hampl, Jana Janûková a dûti z Dismanova
rozhlasového dûtského souboru. V dramatu se posluchaã setká se stovkou
obyvatel pÛvodních Lidic.

Natáãení zaãalo v pondûlí 12. bfiezna ve
studiu Bystrou‰ka v reÏii Thomase
Zielinského a za úãasti zvukového
designéra Michala Rataje, kter˘ má na
starost celkové hudebnû-zvukové fie‰ení
dramatu. Potrvá do konce bfiezna a pfied
mikrofonem se za tu dobu vystfiídají desítky
hercÛ v‰ech generací. Celkov˘ dojem díla
je zaloÏen na mnohosti hlasÛ a lidsk˘ch
pfiíbûhÛ. Autorka Semotamová v dramatu
zobrazila fiadu v˘znamn˘ch postav ze

star˘ch Lidic, napfiíklad faráfie Josefa ·temberku, kterého hraje Oldfiich Vlach,
rodiãe letce Horáka v podání Jifiího ·trébla a Evy Salzmannové, matku druhého
z lidick˘ch letcÛ Marii Stfiíbrnou v podání Daniely Koláfiové, dál místního uãitele
Petfiíka, starostu Hejmu, kuchafie Suchánka, redaktora Kubíka, statkáfie Podhorovy
- majitele lidického rybníka a dal‰í. Lidické dûti hrají ãlenové Dismanova rozhlasového
dûtského souboru (DRDS).

Jedna z ãlenek DRDS Dorota Tuãková zahraje hlavní postavu Maru‰ky
DoleÏalové, pamûtnice, která zaÏila tragédii Lidic jako devítiletá dívka a dnes patfií
k uÏ nemnoha Ïijícím svûdkÛm celé události. Postava Maru‰ky bude posluchaãe
provázet první ãástí audiodramatu pfii své cestû do ‰koly.

Ve star˘ch Lidicích Ïilo 503 obyvatel, sto z nich potká v budoucnu náv‰tûvník Lidic
v interaktivním audiodramatu, které pfiipravuje obãanské sdruÏení Sonosféra.
Interaktivní audiodrama je umûlecká metoda zpfiítomnûní historie vyuÏívající
nejmodernûj‰í technologii. Dramatick˘ text napsala pro projekt Tereza Semotamová,
mladá ãeská autorka Ïijící v Nûmecku. Jde o pestrou mozaiku v˘jevÛ z kaÏdodenního
Ïivota obce pár dní pfied zkázou, která ji postihla 9. ãervna 1942. Náv‰tûvník díky
nim usly‰í Ïivot v místech, kde kdysi skuteãnû pulzoval. Audiodrama nyní vzniká v
ãeské jazykové verzi a do premiéry Sonosféra pfiipraví je‰tû verzi nûmeckou, aby
mohly b˘t spu‰tûny spoleãnû pfii pfiíleÏitosti 70. v˘roãí vyhlazení Lidic letos v ãervnu.

BliÏ‰í informace na www.rozezneni.cz
***

 KaÏdopádnû dal‰ím existenãním
mezníkem je pád komunismu. Pátek 17.
listopadu 1989 pohnul dûjinami
âeskoslovenska a s nimi i historií Rudolfina.
Pod tehdej‰ím tlakem odborné vefiejnosti
musela vláda na svém zasedání 15. listopadu
zamítnout pfiedloÏenou, neprofesionálnû
pojatou rekonstrukci budovy a schválit
podmínky zcela nové, s tím, Ïe bude dÛslednû
respektován pÛvodní projekt Zítka a Schulze.
NemoÏné se stalo skuteãností. Bûhem tfií
mûsícÛ vznikl nov˘ projekt rekonstrukce,
podle kterého se ihned zaãalo. Rekonstrukce
byla nesmírnû komplikovaná, zvût‰oval se
suterén, pro umístûní nov˘ch ‰piãkov˘ch
technologií, o pln˘ch tfii sta procent s
vytûÏením asi deseti tisíc kubíkÛ zeminy.
Byly restaurovány v‰echny umûlecké prvky
z interiérÛ a exteriéru. Novû byly pfiestavûny
varhany „na míru“ Dvofiákovy sínû. V‰e se
povedlo a za necelé dva roky Rudolfinum
opût zazáfiilo ve své plné nádhefie pfiedurãené
Zítkem i Schulzem.

Tu budovu dobfie znám, protoÏe jsem v ní
byla více neÏ dvanáct rokÛ zamûstnaná a
nikdy mû neomrzela a nikdy jsem na ni
nepfiestala b˘t hrdá. TakÏe budete-li v Praze,
vejdûte kolem sfing do patra, kde vás
pfiíjemnû pfiekvapí historická kavárna
vetknutá za slavnostní Dvoranou. Dopfiejte
si prohlídku v˘stavních sálÛ, do kter˘ch
vejdete z Dvorany, nádhern˘m
dvouramenn˘m schodi‰tûm. Pokuste se
nav‰tívit nûkter˘ z veãerních koncertÛ âeské
filharmonie a zaposlouchat se do
neuvûfiitelného hráãského umûní celého
orchestru a oãarovaného znûní jednotliv˘ch
nástrojÛ. NezapomeÀte se zahledût na
fascinující centrální lustr v Dvofiákovû síni. O
pfiestávce korzujte v dokonal˘ch sloupov˘ch
foyer, projdûte kolem bufetu - a pak se
sklenkou suchého ‰ampaÀského - vstupte
do respiria orchestru a pov‰imnûte si zde

vystaven˘ch bust v˘znamn˘ch dirigentÛ
âeské filharmonie, projdûte dál a nakouknûte
do místnosti dirigenta. Pomalu se vraÈte a
pokukujte z oken na vznosnou siluetu
PraÏského Hradu. Samozfiejmû, Ïe
nevynechejte prohlídku Kubelíkovy sínû, v
patfie balkonÛ, kde to na vás d˘chne dobou
slavného dirigenta Rafaela Kubelíka. A
budete-li mít moÏnost, zahleìte se alespoÀ
pfies sklo do prezidentského salónku s
krásn˘m historick˘m nábytkem.

Na podestû hlavního schodi‰tû pfied
budovou svou pozornost vûnujte dvûma
úÏasn˘m, umûleck˘m, mnohoramenn˘m
pylonÛm elektrického osvûtlení. VzpomeÀte
si, Ïe pfii svém vzniku b˘valo osvûtlení
plynové. Pov‰imnûte si osamoceného sloupu
vefiejného elektrického osvûtlení u
koãárového vjezdu - je to bohatû zdoben˘
kandelábr a patfií mezi jedny z posledních,
které v Praze je‰tû zÛstaly z pÛvodních,
kdysi urãen˘ch pro první plynové osvûtlení
mûsta. PostÛjte si pak chvilku v koãárovém
vjezdu a zavzpomínejte na dobu, kdy sem,
od de‰tû a nepohody chránûného prostoru,
pfiijíÏdûly koãáry s náv‰tûvníky na veãerní
koncerty.

Po prohlídce Rudolfina bude va‰í povinností
vyprávût v‰em pfiátelÛm a znám˘m, Ïe jste
vidûli jedineãnou budovu a to jak s jejím
architektonick˘m v˘razem, tak i nároãn˘m
fiemesln˘m zpracováním v‰ech detailÛ
interiérÛ a exteriéru, budovu, která vyjde se
ctí pfii srovnání s kteroukoli jinou historickou
budovou v dal‰ích evropsk˘ch mûstech.
Nikdy nesmíte opomenout fiíct, Ïe pfii svém
vzniku pfiedbûhla dobu o více neÏ jedno
století a Ïe nejenom v Praze, ale v celé na‰í
republice je budovou svou krásou a v‰ím tím
ostatním zcela v˘jimeãnou.

Jana Fafejtová - Praha
***
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novû otevfiené

kadefinictví
v jiÏním Etobicoke na Lakeshore

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

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

Karin Waldstein

S tímto kupónem
je 20 % sleva.

Povídka, která se jmenuje: Jak se Noe podruhé opil
Noe vstal o nûco dfiíve neÏ jindy. Byl rozhodnut vydat
se na cestu. Modré svûtlo televizní obrazovky
nahrazovalo modrou oblohu nad jeho hlavou, kterou uÏ
dávno nevidûl. V‰echny barvy tu byly jasné, ale nemûly
odstíny. Zvykl si na nû. Tohle byl dÛm, do kterého
vstoupil, aby se pokusil nalézt odpovûì na otázku,
kterou nevyslovil. Dávno pfiedtím se pfiestal ptát. Takov˘
je uÏ Ïivot. Nedostáváme-li odpovûdi, pfiestáváme
vyslovovat otázky. Opravdu není odpovûì na otázku,
proã vstoupil do tohoto domu? Opravdu není moÏné
nalézt smysl tohoto kroku? „Snad jsem chtûl zachránit

tvorstvo, a proto jsem vzal s sebou rodinu a zvífiata,“
mumlal si pro sebe Noe. Na barevné obrazovce se
objevil pták. Byla to holubice. Znamení, Ïe mÛÏe vyjít.
Na svûtelné tabuli se objevil nápis, Ïe radioaktivita
opadla. Nezajímalo ho to, vy‰el by stejnû. Pomalu
ztrácel pamûÈ. Byl uÏ ãtyfiicát˘ den v modulu. Vûdûl o
katastrofû a dovedl odhadnout následky. Vûdûl o ní
dávno pfied tím, neÏ si lidé uvûdomovali nebezpeãí.
Pfiipravoval se na ni. Léta stavûl tenhle modul.
 V okamÏiku, kdy radioaktivita dosáhla urãité v˘‰ky,

vstoupil do modulu. Vzal s sebou rodinu a pár zvífiat,
spí‰ na pokusy neÏ k záchranû. Jeho pracovna byla ve
vûÏi modulu oddûlena od ostatních ãástí. Tak se stalo,
Ïe smrtící dávka záfiení nepronikla k nûmu, ale zasáhla
celou jeho rodinu. V‰e bylo mrtvé, jen on ve své
pracovnû Ïil. Vzpomnûl si na pfiíbûh, kter˘ sly‰el v
dûtství: K mûstu se blíÏil mor. KdyÏ se to dovûdûl
‰lechtic z nedalekého hradu, nechal nanosit zásoby
potravin a zvedl padací most. Morová rána skuteãnû
pfii‰la a mnoho lidí ve mûstû zemfielo. Ti, ktefií pfieÏili,
chodili pfied hrad a hlásn˘mi troubami volali, Ïe mor
ode‰el. Padací most v‰ak nikdo nespou‰tûl, v‰ichni
uvnitfi hradeb byli mrtví.
 Noe zÛstal sám uprostfied modulu. Bylo na nûm, aby

spustil padací most. Na obrazovce krouÏila holubice.
Zmáãkl knoflík a vystoupil z modulu na spálenou
trávu. Mûla hnûdou barvu. Byla to stejná hnûì, jakou
znal z obrazovky. Vydal se na cestu. TûÏko se orientoval.
Po nûkolika hodinách bloudûní pfii‰el opût k modulu,
jenÏe z druhé strany. Znovu se vydal na cestu. Jeho oãi
pfiivykly té hnûdi a zaãaly rozli‰ovat odstíny. V‰iml si,
Ïe jedním smûrem tráva tmavne a na obzoru je témûfi

ãerná. Opaãn˘m smûrem od modulu je tráva stále
svûtlej‰í. Dostávala Ïlutozelenou barvu. Po nûkolika
hodinách cesty se Ïlutozelená zmûnila na svûÏí zeleÀ.
Najednou uvidûl holubici. Byla to zfiejmû ta, co znal z
obrazovky. Pak uvidûl mûsto. Zamífiil k nûmu. Bylo to
mûsto, z kterého pfied ãasem vy‰el. Mûsto bylo váÏné
jako je váÏné kaÏdé mûsto, které pfieÏije katastrofu.
Potkával lidi, ktefií k sobû byli nezvykle slu‰ní. Nûkteré
z nich dokonce poznával, ale nikdo se s ním nezdravil.
Lidé k nûmu byli zdvofiilí a chladní. Chovali se k nûmu
jako k cizinci, kter˘ pfiichází nevhod. Chtûl jim fiíci, aby
ho pfiijali mezi sebe, Ïe je na tom moÏná hÛfi neÏ oni. Ale
známí ho míjeli. ·el mezi polorozbofien˘mi domy k
místu, kde bydlel. Jeho dÛm tam v‰ak nestál. Byl
zbofien, ale nebyly to ruiny po katastrofû. Byly mnohem
ãerstvûj‰í. Zeptal se muÏe, kter˘ ‰el kolem, proã byl
zbofien tento dÛm.
 Koneãnû vyslovil otázku, koneãnû dostal odpovûì:

„To byl dÛm ãlovûka, kter˘ nás uvrhl do tohoto ne‰tûstí.“
ZÛstal jako opafien˘. Pak sklonil hlavu a ode‰el. Na
druhém konci mûsta za‰el do krãmy. PfiestoÏe tam bylo
‰ero, uvidûl se v zrcadle, které viselo nad v˘ãepním
pultem. Spatfiil tváfi, která byla o dvacet let star‰í neÏ on.
Ta tváfi mu nic nefiíkala, jen oãi ho ustra‰enû pozorovaly.
Byl zachránûn pfied lidmi, ale byl tu sám se sebou. Byl
tu Noe, kter˘ chtûl zachránit tvorstvo. Byl to Noe, kter˘
si poruãil sklenici a pak druhou. Noe, kter˘ pfieÏil
morovou ránu. Noe ve zruinovaném mûstû se svou
zruinovanou du‰í. Nemusel se bát davu, kter˘ si nev‰ímal
opilého dûdy, protoÏe mûl dost sv˘ch starostí.

Ale‰ Bfiezina
(PlzeÀ-Bory, samovazba, ãervenec 1979)

Z knihy ¤etûz bláznÛ, která vyjde 1. dubna 2012
www.eman.evangnet.cz

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

V  Modré zátoce blázniv˘ch andûlÛ
Tentokrát u pfiepáÏky letecké spoleãnosti
Air Transat stanul cel˘ ná‰ mal˘ rodinn˘
klan ... ãtyfii dospûlí a dvû dûtiãky. V
zavazadle urãeného do karga jsem mûl
tenisovou raketu a poÏádal, aby bylo
oznaãeno FRAGILE, coÏ ta dobrá du‰e v
uniformû Air Transatu udûlala v
nûkolikanásobném provedení.
„Ale nevím, nûkteré kufry jsou tûÏké,“

pfiipomnûla mi moje obavy.
 KdyÏ jsme se usadili ke kávû v jednom

z obãerstvovacích míst, napadlo mû
osobnû si ovûfiit, co jsem se telefonicky
dozvûdûl o moÏnosti vzít si tenisovou
raketu na palubu. Vrátil jsem se k pfiepáÏce
spoleãnosti a bylo mi sdûleno: „MoÏné to
je, vzít si na palubu tu raketu, del‰í o pár
centimetrÛ neÏ dovoleno (69x51 cm), ale
jen v pfiípadû, Ïe to bude jediné zavazadlo,
které si na palubu vezmete.“
„Ale objem rakety je pouze zlomkem

objemu daného mezními rozmûry, které
jsou mi známy. KdyÏ jí poloÏím do prostoru
nad hlavou, nezabere vlastnû prakticky
Ïádné místo!“ namítnul jsem. Dal‰í diskuse
ale nemûla cenu. A tak jsem se pak jen v
ohromení u rentgenové kontroly, stejnû
jako na palubû letadla, díval na zavazadla
mnohdy pfiesahující udávané mezní
rozmûry, jak je cestující vláãí uliãkou a
mnohdy s námahou pozvedají do prostor
nad sedadly.
 Tolik tedy o zaãátku v˘letu. Dokonalá

lekce nelogiãnosti. Ale uÏ jsem si za svÛj
celkem dlouh˘ Ïivot, musel zvyknout na
ledacos.
 V místû (originálního názvu Blue Bay

Los Angeles Locos) jsme byli pfied tfiemi
roky, shledali jej zcela podle na‰ich nárokÛ
a zálib a vydali se tam tedy opût, posíleni
tentokrát na‰ím synem a nejnovûj‰ím
pfiírÛstkem do rodiny, vnuãkou.
Pfiistáli jsme jen s  nûkolikaminutov˘m

zpoÏdûním v Manzanillu, museli nechat
vystoupit cestující do Puerto Vallarty, aby
se podrobili pasov˘m formalitám a teprve
po nich jsme vystoupili k pasové kontrole
i my. Bez ãekání se to neobe‰lo, ale po
chvíli, snad kvÛli roztomilosti a pfiíli‰né
energii vnouãka a hlavnû necelé dva roky
staré vnuãky, ocitli jsme se pfiednostnû u
pasového úfiedníka. Byl to velmi mil˘ a
pohledn˘ mladík. Nevím, zda si toho také
v‰imla moje Ïena. Nic mi o tom nefiekla.
Cesta do vybraného resortu z leti‰tû v

Manzanillu trvá hodinu. Vyjeli jsme za
rychlého stmívání a vût‰inu cesty pak ná‰
mikrobus uhánûl za tmy, fiízen˘ s  absolutní
suverenitou, takÏe bylo nemyslitelné,
abych jeho fiidiãi v cíli nedal tuzér (o jeho
v˘‰i se váÏen˘ ãtenáfi mÛÏe jen
dohadovat).
 UÏ ve Vancouveru jsem poÏádal o

pokoje na jisté stranû objektu, kam jsme
se pfii poslední náv‰tûvû pfiesunuli kvÛli
rámusu uprostfied komplexu. Bylo nám
ochotnû vyhovûno a byli jsme rádi, nemaje
potuchy o blizouãké budoucnosti.
 UloÏili jsme si vûci a vy‰li, abychom

je‰tû dostali krmi, která je souãástí onoho
ujednání all-inclusive (v‰e, ãeho jednomu
libo, v cenû je obsaÏeno). Aãkoli uÏ bylo
pozdû, mohli jsme se je‰tû dokonale
nasytit a já pak se synem nav‰tívit jeden
z barÛ. Oproti minulé náv‰tûvû na pultû
stál seznam nápojÛ k dostání (kromû
tûch, které tam ten veãer uvedeny nebyly,
ale k dostání samozfiejmû na poÏádání
byly), coÏ dává jednomu moÏnost vcelku
dobfie registrovaného prÛzkumu nabídky.
(Mohu doporuãit nápoj Brandy
Alexander).

 Nad resortem se klenula temná noc
zdobená hvûzdami a mûsícem na jeho
zapoãaté cestû k úplÀku. Taneãní
pfiedstavení (show) uÏ skonãilo a místo
tonulo v klidu a míru.
 Ráno byl nad oceánem mlÏn˘ opar, po

krátkém ãase se rozplynul a tu jsem si
vzpomnûl na internetovou pfiedpovûì pro
ten ná‰ ãas tady, která souhlasila
dokonale.
 Resort bez okolních vysok˘ch hotelÛ z

jedné i druhé strany tvofií stavby tfiípatrové
v mexickém stylu s  tfiemi sty pokoji,
kaÏd˘ s balkonem a v˘hledem na Pacifik.
Kdosi mi v prÛbûhu pobytu sdûlil, Ïe
resort je spí‰ letit˘ neÏ mlad˘ a já velmi
oceÀoval jeho fie‰ení. Nikde jsem zatím,
za sv˘ch pobytÛ v Mexiku, nevidûl kupfi.
bazény tak dokonale fie‰ené, nejen pro
dospûlé náv‰tûvníky (a z vody dostupn˘ch
nápojov˘ch stanic), ale pamatováno je
tady i na dûti, coÏ jsme opût tentokrát
velmi ocenili. Kromû brouzdali‰tû je tu
je‰tû bazén s vût‰í hloubkou, ale i jeho
hladina sahá dûcku tak po prsíãka.
Znovu jsme podnikli vyjíÏìku lodicí

zátokou v dÏungli, podafiilo se nám spatfiit
dva malé krokod˘ly a asi tfii pûknû
zbarvené ptáky. Stromy lemující lodní
trasu Ïijí z nespoãetn˘ch kofienÛ
zapu‰tûn˘ch do vody. Lodivod nemûl víc
neÏ jeden motor, ani pádla pro posádku,
coÏ tedy z hlediska selhání motoru bylo
by v Kanadû zcela nemoÏné. Nebyly nám
vydány ani záchranné vesty. Zodpovûdní
asi vûdûli, Ïe v˘let je zcela bezpeãn˘.
(Manû jsem si pfiipomnûl scénku s
tenisovou raketou). A lodivod v jednu
chvíli, dívaje se na na‰í snachu, blond˘nu,
fiekl: „Nebyli jste tady uÏ jednou ... asi
pfied tfiemi roky?“ Mûl pravdu a jeho pamûÈ
mne docela fascinovala. Já si ho taky
pamatoval, jenÏe on je jeden a stále stejn˘
u kormidla ãlunu, ale od té doby hostil v
nûm nespoãet zájemcÛ o takovou
projíÏìku!
Po cel˘ den, na rÛzn˘ch místech v rÛzn˘

ãas, je moÏnost nasytit se dokonalou
krmí... a tu jsem v duchu nejednou ocenil
ty schopnosti kuchafiÛ, ktefií to v‰e den co
den pfiipravují ... (niãeho takového se mi
doma nedostávalo pfied odletem a nebude
se mi dostávat ani po pfiistání ve
Vancouveru) stejnû jako moÏnosti
náv‰tûvníka nespoãetn˘mi nápoji dostat
se buì do ráÏe a nebo mírumilovného

stavu smífiení se v‰ím, do stavu
filosofického a to pak po pfiesunutí se na
pláÏ s blaÏen˘m pocitem leÏet na slunci,
vbûhnout obãas do oceánu, osvûÏen˘ se
vrátit, nic nedûlat, ãíst si knihu. (Vyplatí se
pfiivézt si ãetbu zajímavou pro toho, kdo
se na ãetbu dokáÏe soustfiedit na pláÏi
nebo u bazénu v trvalém slunce svitu.
Jinak literaturu krajnû zábavného
charakteru, kupfiíkladu Ha‰kova ·vejka).
Ale, jak se zdá, není dokonalého ráje na

zemi! Po pár dnech pobytu stûhovali jsme
se opût, devastováni (tedy pfiesnû, moje
Ïena více neÏ moje maliãkost) skupinou
RusÛ a MaìarÛ (pr˘ zde v okolí cosi
filmovali) a pronajali si v resortu moÏnost
rámusení dávno po pÛlnoci. Do na‰eho
pokoje nedaleko místa toho dûní pronikala
dûsivá hudba, tedy zvuky, pfiipomínající
úpornou dûlostfielbu ve zl˘ch váleãn˘ch
dobách. Intenzita neuvûfiitelnû vysoká.
Se‰el jsem do recepce, pohovofiil s
vojákem zde na ochranu resortu, ten jen
k˘val s pochopením hlavou, ale nehnul
se s místa, pak se zástupcem manaÏera
konajícím noãní sluÏbu; byl pln˘
pochopení, nabídnul nám pfiestûhování
do klidnûj‰ího místa. Pfiijali jsme, aã bylo
pfiímo proti strojovnû, ale co je hluk
strojovny proti hluku jakéhosi bum-bum-
bum techno-paskvilu? (Pfiede‰lého
veãera jsem na stejném místû vidûl
pohlednou dívku, ãlenku té skupiny, velice
krásná byla a inteligentního vzhledu. KdyÏ
jsem se ale té hluãné noci, vypravil na
místo dûní, kde pfii na‰í minulé náv‰tûvû
k niãemu podobnému nedo‰lo, ke svému
rozãarování jsem jí uvidûl v hluãném
spoleãenství).
Poslední veãer pfied odletem. Z

pohodlného lehátka se dívám do
nekoneãna temné oblohy, na kterou vy‰ly
hvûzdy v doprovodu mûsíce, temn˘mi
skvrnami zpodobnûlého do jakéhosi
str˘ce s kulatou hlavou, hledícího na
matiãku zemi. Za pár hodin nás letoun
vynese do dvanácti kilometrÛ a docela
nic se tím nezkrátí její vzdálenost od toho
usmûvavého str˘ce v úplÀku.
Pfiipomnûl jsem si nedávnou statistiku

kdesi uvedenou: v dÛsledku nûkolika
mordÛm turistÛ v Mexiku a za posledních
snad pût let 47,000 mrtvolám v‰eho druhu
gangy zabit˘ch, pr˘ 68 procent na‰incÛ,
turistÛ z Kanady a USA, zrevidovalo své
zámûry vydat se do Mexika. Snad do‰lo

k té dvojí leto‰ní zastávce na‰eho letounu
právû z tohoto dÛvodu. NeboÈ letecké
spoleãnosti mají jedin˘ zájem ... naplnit
svá letadla. A tak se na‰e zpáteãní cesta
konala se zpoÏdûním startu a se
zastávkou v Puerto Vallartû, aã nakonec
ve Vancouveru jsme, díky snad
povûtrnosti ãi v˘konn˘m motorÛm letounu,
byli ve stejn˘ ãas, jak˘ jsme mûli na
letence.
Znaãnû po pÛlnoci, ale hlavnû v

uklidnûní, Ïe dÛm nebyl vykraden, koãka
spokojena díky opatrování pfiítelkyní, po‰ta
uloÏena v pfiipraveném ko‰íku, horká voda
opût tekla, kdyÏ jsem otevfiel hlavní pfiívod,
uléhaje do postele mû napadlo, jaké asi
záhy budou následky nedokonalé ochrany
své kÛÏe nûkolika krémy, které s sebou
Ïena vzala. Pokud budou následky
nepfiíjemné, uÏ jsem sly‰el, jak fiekne:
„Kdyby ses rad‰i mazal krémem neÏ tûma
drinkama, po nichÏ ses pak poloÏil na
slunce jako pa‰a a na svou kÛÏi nijak
nedbal!“
Nûkdy se vyplatí zapomenout na pfiíkofií,

která manÏelka po fiadu let, tu málo, tu
více, svému manÏelovi zpÛsobuje. Jindy
ale, v návalu optimismu, takov˘ letit˘
manÏel oãekával by více s ochotou
prosazovanou péãi a ochranu své
pokoÏky na mexickém slunci svou milou
chotí. V dostupn˘ch ãástech tûla se o to
vÏdy mÛÏe postarat sám. Na tûch
nedostupn˘ch, jako jsou záda, nikoli.
Teì vzpomínám na ten, Ïel krátk˘, pobyt

v Modré zátoce blázniv˘ch andûlÛ a to
povût‰inou v noci, kdy nemohu spát,
neboÈ cosi se pfiihodilo právû na m˘ch,
nedostateãnû proti síle slunce chránûn˘ch
zádech.
Ale i tak, toto místo mohu vfiele doporuãit

tûm, ktefií si ve svém odpoãinku a rekreaci
nelibují v betonov˘ch monstrech ze v‰ech
stran obklopen˘ch hotelÛ, ale v klidu
dlouhatánské pláÏe, skvûlého jídla a
nespoãtu nápojÛ pokud libo, dvakrát za
t˘den jakostnímu poveãefiení v luxusní
restauraci na kopci, z níÏ nask˘tá se
nádhern˘ pohled na resort a zátoku Blue
Bay. Pro ten pohled ale je tfieba dostavit
se pfied setmûním ...
Zajímalo by mû, proã v tom názvu místa

nalézá se zmínka o bláznech...
Vladimír Cícha - Vancouver

***
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Rosti
Brankovsky

Broker
Jedineãné sluÏby

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

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

finanãní asistence.

Jsem tu pro vás!
Royal Le Page, Signature Realty

Independently owned and operated brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268

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

Nov˘ olympijsk˘ stadion v Lond˘nû
 s odklápûcí stfiechou

Gambrinus liga
21. kolo: Dukla - Slavia 0:0 Dûlbou bodÛ
skonãilo po bezgólové remíze malé praÏské
derby, jeÏ uzavfielo 21. kolo fotbalové ligy. Za
momentální konstelace je nerozhodn˘ v˘sledek
úspûchem hostující Slavie, která ani ve druhém
zápase pod vedením mladého trenéra Poustky
neprohrála, byÈ nastoupila v hodnû oslabené
sestavû. Duklu zase mÛÏe tû‰it, Ïe na jafie je‰tû
nena‰la pfiemoÏitele, takÏe se v tabulce vrátila
na ‰estou pfiíãku.  Bohemians 1905 - Hradec
0:0 Ani druh˘ pokus zvítûzit pod vedením nového
kouãe Jozefa Webra fotbalistÛm Bohemians
1905 nevy‰el. Remizovali doma s Hradcem
Králové. Klokani tak sice po osmi poráÏkách
koneãnû zabodovali, na v˘hru v‰ak ãekají uÏ
dlouh˘ch 12 zápasÛ... Cel˘ druh˘ poloãas hrála
Bohemka o deseti bez útoãníka Ne‰pora, kter˘
se staãil vyfaulovat je‰tû do pfiestávky. Mladá
Boleslav - Pfiíbram 2:2 Fotbalisté Pfiíbrami
ukonãili ãekání na vstfielen˘ gól, v Mladé Boleslavi
skórovali po 418 minutách a získali bod za
remízu 2:2. PÛst ukonãil Hejda a kdyÏ ·lapák
pfiidal druh˘ gól, vypadalo to, Ïe si hosté odvezou
v‰echny tfii body. Ale Zahustel s Rolkem stihli
dvoubrankové manko v závûru smazat.
Budûjovice - Slovácko 2:2 Fotbalisté âesk˘ch
Budûjovic se Slováckem 2:2, kdyÏ oba góly
inkasovali aÏ v samotném závûru utkání. Je‰tû
ãtyfii minuty pfied koncem vedli brankami Klesy
a Otepky z penalty, ale Hlúpik a stfiídající
âtvrtníãek zachránili hostÛm bod. Teplice -
ÎiÏkov 0:0 Fotbalisté Viktorie ÎiÏkov získali po
pûti mûsících do ligové tabulky první bod. Teplice
sice mûly po vût‰inu zápasu v˘raznou pfievahu,
ale do ‰ancí se prakticky nedostaly. ÎiÏkov
zÛstává i tak s odstupem poslední. Olomouc -
Liberec 2:4 Sigma nastoupila bez vykartovan˘ch
zadákÛ ·kerleho a Vepfieka a jak se ukázalo,
stalo se jí to osudn˘m. Zejména její levá strana
hofiela jako papír a Liberec toho dokázal ve
druhé pÛli, kdy jiÏ musel stahovat jednogólov˘
náskok domácích, dokonale vyuÏít. „Mám velkou
radost, Ïe jsme to zvládli a zÛstali v tûsném
závûsu za Spartou. Cítil jsem, Ïe Sigma z nás
má respekt. My jsme ale také byli nervózní.
První poloãas byl z na‰í strany hrozn˘ a je‰tû
jsme domácím ‰ílen˘m kiksem nabídli vedení. O
pfiestávce jsme si ale fiekli, Ïe jsme silní, v‰ichni
to pochopili a na hfii‰ti to bylo znát a to i poté, co
jsme vedení ztratili. Vzal to na sebe skvûl˘
·tajner, v˘bornû mu sekundoval Vácha a pomohli
i stfiídající hráãi,” tvrdil libereck˘ trenér Jaroslav
·ilhav˘. Branky: 25. a 60. Ordo‰ - 53. Breznaník,
57. Rabu‰ic, 71. ·tajner, 90.+2 Musiol.  Jablonec
- PlzeÀ 0:2 Stoprocentní bilanci na hfii‰tích
soupefiÛ v prÛbûhu jara drÏí fotbalisté Plznû i po
sobotní bitvû v Jablonci. Severoãe‰i sice laãní
po pohárové Evropû stejnû jako úfiadující ãesk˘
mistr, ale ZápadoãechÛm nebyli rovnocenn˘m
soupefiem. Do pfiestávky totiÏ Jablonec
pfiedvádûl neuvûfiitelnû bázliv˘ v˘kon, bez ‰petky
odvahy nemûl vÛbec nadûji se pfiiblíÏit hostující
svatyni na dostfiel. Snaha o kombinaci byla
nulová, o ofenzivním snaÏení ani nemluvû.
Severoãe‰i vypadali, jakoby ani sami nevûfiili,
Ïe mohou Plzni vzdorovat. Neb˘t nûkolika
ojedinûl˘ch brejkÛ, jimÏ v‰ak absolutnû chybûlo
smysluplné zakonãení, nedostali by se vÛbec za
pÛlící ãáry. Branky: 40. PetrÏela, 45.+1 Koláfi.
Diváci: 4120. Sparta - Ostrava 2:0 Dfielo to, ale
tfií bodÛ se nakonec doãkali. Fotbalisté Sparty
tak mají bitva o mistrovsk˘ titul dál ve svojí reÏii.

Vítûzn˘ gól dal stejnû jako minule na ÎiÏkovû
mladík Tomá‰ Pfiikryl, druh˘ znovu pfiidal
Kweuke. U obou tref asistoval Krejãí. Leten‰tí na
jafie poprvé nasadili stejnou základní sestavu z
minulého zápasu. Zatímco na ÎiÏkovû ukonãili
sérii dvou poráÏek, Baník se jim od zaãátku
stavûl na velmi koncentrovan˘ odpor, jak si
ostatnû boj o záchranu Ïádá. Diváci: 12 618.
V˘sledky 20. kola: Pfiíbram - Teplice  0:0,
Slavia - Jablonec  0:0, Hradec - Dukla  0:2, PlzeÀ
- Olomouc  0:4, Liberec - Ml.Boleslav  2:1,
Slovácko - Bohemians 1905  3:2, Ostrava -
Budûjovice  1:1, ÎiÏkov - Sparta  0:2.

Tabulka
1. Sparta  21  16  1  4  39:16  49
2. Liberec 21 14 4 3 49:24 46
3. PlzeÀ 21 12 4 5 48:31 40
4. Boleslav 21 11 5 5 37:25 38
5. Jablonec 21 9 6 6 43:24 33
6. Dukla 21 8 7 6 28:21 31
7. Pfiíbram 21 9 4 8 30:32 31
8. Teplice 21 8 6 7 22:23 30
9. Slovácko 21 8 3 10 21:26 27
10. Slavia 21 5 9 7 17:23 24
11. Hradec 21 6 6 9 15:25 24
12. Budûjovice 21 4 8 9 24:37 20
13. Bohemians. 21 5 5 11 16:36 20
14. Olomouc 21 6 8 7 24:25 17
15. Ostrava 21 3 6 12 17:34 15
16. ÎiÏkov 21 2 2 17 12:40 8

Slovenská CorgoÀ liga
21. kolo: MFK RuÏomberok-Spartak Trnava
0:0, FC Nitra-M·K Îilina 0:2 (0:2), FC Zlaté
Moravce-Banská Bystrica 1:0 (1:0), Tatran
Pre‰ov-AS Trenãín 1:0 (1:0), Dunajská Streda-
FK Senica 0:1 (0:0),  MFK Ko‰ice-Slovan
Bratislava 0:1 (0:0)
22. kolo:  FK Senica-MFK Ko‰ice 0:1 (0:1),
Banská Bystrica-MFK RuÏomberok 2:0 (1:0),
Slovan Bratislava-Tatran Pre‰ov 2:0 (1:0),
Spartak Trnava-FC Nitra 1:2 (0:2), AS Trenãín-
FC Zlaté Moravce 3:1 (1:0), M·K Îilina-
Dunajská Streda 2:0 (1:0)

***
Tabuºka

1. Îilina 21 12 6 3 35:20 42
2. Slovan 21 12 5 4 32:21 41
3. Senica 21 10 7 4 29:16 37
4. Trnava 21 10 6 5 24:19 36
5. Moravce 21 9 6 6 22:20 33
6. RuÏomberok 21 7 8 6 26:20 29
7. Bystrica 21 7 4 10 28:29 25
8. Nitra 21 5 10 6 21:23 25
9. Ko‰ice 21 6 6 9 21:27 24
10. Trenãín 21 5 8 8 26:30 23
11. Pre‰ov 21 3 6 12 10:26 15
12. D. Streda 21 4 0 17 12:35 12

âeská poji‰Èovna play-off
Pardubice - Vítkovice 5:4 Strhující sérii
rozhodlo aÏ prodlouÏení sedmého zápasu. Z
postupu do semifinálese radují hokejisté
Pardubic, ktefií v napínavé sedmé bitvû porazili
loÀského finalistu z Vítkovic 5:4 v prodlouÏení,
pfiestoÏe v zápase ani jednou nevedli. Jen
dotahovali, prodlouÏení si vynutili aÏ v power-
play a pak po 55 sekundách vstfielil postupov˘
gól Daniel Rákos. Koneãn˘ stav série: 4:3.
Brno - Sparta 4:1 Hokejisté Komety Brno se
postarali o nejvût‰í senzaci dosavadního
prÛbûhu play off extraligy, kdyÏ neãekanû
vyfiadili lídra základní ãásti Spartu. V ‰estém
zápase na domácím ledû Kometa vyhrála 4:1
a celou sérii proti PraÏanÛm ovládla na zápasy
4:2.  Zlín - PlzeÀ 4:2 Zlín doma potfietí porazil
PlzeÀ a vynutil si sedm˘ zápas. Stav série
3:3. Liberec - Budûjovice 3:1 Nedvûd dvûma
góly poslal Liberec do semifinále. Koneãn˘
stav série: 4:1. Tabulka boje o záchranu: 1.
Karlovy Vary 77, 2. Slavia 76, 3. Litvínov 72,
4. Mladá Boleslav 69.

Slovenská hokejová play-off
Ko‰ice-Ban. Bystrica 4:3 (pp), 4:3, 0:1,
3:1, 2:1; celkovû 4:1. Skalica-Zvolen 3:4,
3:0, 2:4, 2:4, 3:1, 1:5; celkovû 2:4. Slovan-
Îilina 3:2, 4:2, 1:3, 5:2, 8:2; celkovû 4:1.
Poprad-Trenãín 5:1, 4:5 (sn), 1:4, 0:3,
2:1, 1:6; celkovû 2:4. V semifinále se
utkají: Ko‰ice-Zvolen a Slovan-Trenãín.

***


