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Pravidla pouÏívaná a zfiídka pouÏívaná
ReÏisér Du‰an Hanák mi jednou fiekl: „Nûkdo nám krade du‰i.“ MoÏná bych to trochu
parafrázoval: „Nûkdo nám ukradl Olympijské hry!“ AspoÀ jsem mûl tento pocit, kdyÏ OH v
Lond˘nû zaãínaly a televizní reklama stfiídala reklamu.
Na stejném místû, tedy v Anglii natoãili Ross Devenish a Abidin Dino film Goal! World Cup

1966, kter˘ pfii‰el do kin o rok pozdûji v roce 1967 a v âeskoslovensku pod názvem Gól byl
uveden jiÏ na jafie téhoÏ roku. Literární noviny, které se sportem nezab˘vají mu v hodnocení
renomovan˘ch kritikÛ pfiidûlily jedno z nejlep‰ích filmov˘ch ocenûní vÛbec. Z dne‰ního
pohledu, kdy jsme zkaÏení ‰irokoúhl˘mi obrazovkami barevn˘ch televizorÛ, je film témûfi
zapomenut. Pfiíbûhy Eusebia, Tilkowského, Uwe Sellera, triumf MaìarÛ nad Brazílií a
zranûní Pelého v utkání s Portugalskem znají jiÏ jen pamûtníci. O jediné události se v‰ak
dodnes hovofií je to 101. minuta finálového utkání, kdy Hurst vystfielil z dvaceti metrÛ do
bfievna, od kterého se míã odrazil na/za brankovou ãáru. Není jeden spolehliv˘ dokument,
kter˘ by rozhodl o tom, zda to byl gól nebo nebyl. ·v˘carsk˘ rozhodãí Dienst si také nebyl jist˘
a tak se ‰el poradit s pomezním Rusem Bachramovem, kter˘ ukázal na stfiedov˘ kruh. Branka
platila a Angliãané Hurstem ve zmatku, kter˘ nastal v poslední minutû prodlouÏení upravili
na koneãn˘ch 4:2. Pfiíbûh MS, star˘ 46 let, zachycen˘ oãima správce stadionu, kterému zbyl
po finálovém zápasu pouze bordel v hledi‰ti. To je dûj filmu.
Pfied OH v Mnichovû byl v televizi film o posledním závodníkovi na mexické olympiádû.

Jedná se o Afriãana pfii maratónu, kter˘ s ovázanou nohou se blíÏí do cíle závodu. Je poslední,
chytají ho kfieãe, je posledním závodníkem na této olympiádû, ale nevzdá, dobûhne do cíle.
âasy se mûní a jestliÏe film Gól byl uveden v praÏsk˘ch kinech jen nûkolik mûsícÛ po svém

vzniku. Film Vidûno osmi o Olympijsk˘ch hrách v Mnichovû v roce 1972 na sebe nechal ãekat
nûkolik let neÏ se objevil a byl nenápadnû promítnul klubov˘m divákÛm v âeskoslovensku.
Snad díky ironii osudu jsem ho vidûl v kriminále na Borech, kdyÏ byl nedostatek elektrické

energie v lednu 1979, televize nevysílala a komunisté se báli nepokojÛ ve vûznici a tak jim
promítali i nûkolik filmÛ dennû. Proã byl tento film utajován v dobû normalizace je zfiejmé jiÏ
pfii úvodních titulcích, kdyÏ se mezi tvÛrci filmu objeví Milo‰ Forman. Je zde také rusk˘
prominentní reÏisér Jurij Ozerov a komunista nevûdûl, co s tím. KdyÏ to nevadilo RusÛm, tak
to nakonec nûjak pro‰lo i k nám. A nakonec se film dostal i do kriminálu a pro vûznû to byl
svátek.
Osm v˘znamn˘ch svûtov˘ch reÏisérÛ Milo‰ Forman, Jurij Ozerov, Mai Zetterlingová, Arthur

Penn, Michael Pfleghar, Kon Ichikawa, Claude Lelouch a John Schlesinger si mûlo vybrat
jednu disciplinu, která je zaujala. S napûtím jsem ãekal na FormanÛv Desetiboj a bylo to pro
mne dost velké zklamání. Toãil jsem pfied tím svÛj vlastní film a objevoval jsem tehdy tajemství
‰estnáctimilimetrové kamery. Objevoval jsou komiku zrychlen˘ch ãi zpomalen˘ch zábûrÛ, ãi
komiãnost situace, kdyÏ se dá k nûkterému zábûru hudba, která je urãená do zcela odli‰né
situace. Forman tûmito triky udûlal z olympiády grotesku a pamatuji se jak právû tohle nûktefií
z m˘ch znám˘ch oceÀovali. Mnû se nejvíc líbil Arthur Penn, kter˘ pracoval pouze obrazem
(bez komentáfie) a detailem dokázal vystihnout jednu z filmafisky nejnároãnûj‰ích disciplin
skok o tyãi. Francouz Claude Lelouch, autor filmu MuÏ a Ïena, se soustfiedil na poraÏené a
Jurij Ozerov nepfiekroãil svÛj stín, kdyÏ zachytil soustfiedûní sportovcÛ pfied závodu. Zajímav˘
byl John Schlesinger, kter˘ se na olympiádu dívá pohledem jednoho maratónského bûÏce.
Ten jedin˘ dokázal zachytit tragédii her, kdy zahynuli na mnichovském leti‰ti izrael‰tí
sportovci. Anglick˘ maratónec, kter˘ ani nevyhraje ani neprohraje po atentátu poznamená:
„Pro mne to znamená, Ïe se závod pobûÏí o den pozdûji.“ Hodnû jsme o tomto v˘roku tehdy
hovofiili a já jsem pro nûj nalezl urãité pochopení. JiÏ tehdy fiíká: „Terorismus nesmí zaãít
urãovat ná‰ Ïivot.“
Jaké pfiíbûhy tedy vybrat z leto‰ní olympiády? Asi dva bronzové kanadské, t˘kající se

pravidel, pravidel málo znám˘ch, která ani sportovní komentátofii vût‰inou neznají, natoÏ
prost˘ divák.

Pfiíbûh první s dobr˘m koncem a bronzovou medailí
Deset minut do konce semifinálového utkání Kanada-Spojené státy: Reprezentantky

javorového listu vedou pfiekvapivû 3:2. Brankáfika Erin McLeod zachytila míã, ãtyfii vtefiiny
trvá neÏ se zvedne ze zemû, a po osmi vtefiinách ho v panice vyhazuje do autu. Je v‰ak pozdû
norská rozhodãí Christiana Pedersen píská nepfiím˘ trestn˘ kop.
A nyní odboãím k tomuto pravidlu, které pro‰lo sv˘m v˘vojem. V ‰edesát˘ch letech bylo je‰tû

zvykem, Ïe brankáfi mohl míã drÏet neomezenû dlouho, ale smûl udûlat pouze tfii kroky bez
udefiení míãe o zem. Toto pravidlo se pozdûji zmûnilo na pravidlo, kdy brankáfi musel buì
vykopávat pfiímo z místa, kde míã zachytil nebo ho dopravit nohou na hranici pokutového
území. V druhé polovinû devadesát˘ch let pfii‰lo pravidlo, Ïe brankáfi musí do ‰esti vtefiin
rozehrát míã, pokud ho má pod kontrolou. Toto pravidlo se v‰ak brzy pfiestalo pouÏívat a vím
pouze o jednom pfiípadû, kdy za posledních snad deset let bylo pouÏito. BûÏná doba drÏení
míãe brankáfiem je kolem dvanácti vtefiin. Nejsou v˘jimky osmnáct aÏ dvacet vtefiin. Není mi
jasné, proã existuje pravidlo, které se nedodrÏuje nebo proã nebyla stanovena doba tak, aby
ji bylo moÏné splnit. JiÏ fakt, Ïe kanadská brankáfika rozehrála míã „naslepo“ svûdãí o tom,
Ïe nechtûla zdrÏovat. Následoval tedy nepfiím˘ kop. Druhá kuriozita: Nepfiím˘ kop je
zahráván z hloubi pokutového území. V tom místû mohla stát kanadská brankáfika, tak
zhruba po pûti vtefiinách. Tfietí kuriozita: Míã po trestném kopu zasáhne Marie-Eve Naultovou
do hrudi a pak sjede na ruku. V tomto pfiípadû se jednalo o nastfielenou ruku. Pfiesto norská
rozhodãí píská pokutov˘ kop, aãkoliv pfied tím podobn˘ pfiestupek Ameriãanky Megan
Rapinoeové neodpískala. âtvrtá kuriozita: V druhém prodlouÏení jsou nastaveny dal‰í tfii

minuty, aãkoliv je zfietelné, Ïe kanadské hráãky se pot˘kají se zranûní. (V prodlouÏení se
nastavuje vût‰inou jedna aÏ dvû minuty). V 123. minutû Alex Morganová dává vítûznou
branku Ameriãanek.
A zde je dal‰í otázka. JestliÏe pravidla povolují tfii stfiídání bûhem 90 minut. Proã nejsou

povolena ãtyfii stfiídání za 120 minut, ãili ãtvrté stfiídání v prodlouÏení. âastokrát se stane, Ïe
muÏstvo musí hrát v oslabení kvÛli zranûní o deseti hráãích. Tentokrát se pfienese tato
nev˘hoda na dal‰ích 30 minut do prodlouÏení. Souhra tûchto okolností nakonec vedla k tomu,
Ïe Kanaìanky hrály „pouze“ o bronz s Francií. Tentokrát v‰ak vyhrály díky brance Diany
Mathesonové z 92. minuty 1:0 a nakonec si medaile pfiece jen pfiivezly. Bronzové medaile,
které mûly cenu zlata a autorka tfií semifinálov˘ch branek Christine Sinclairová nesla pfii
závûreãném ceremoniálu kanadskou vlajku. Kdoví, jestli kdyby Kanaìanky postoupily do
finále a prohrály s Japonkami (jako na zaãátku turnaje 1:2),  jestli by byly tak slavné.

Pfiíbûh druh˘: s ãestn˘m koncem, ale bez bronzové medaile
Usain Bolt ve ‰tafetû 4x100 metrÛ probíhá cílem v novém svûtovém rekordu a v ãase 36:84,

druzí jsou Ameriãané. V tu chvíli nevûnuje témûfi nikdo pozornost tfietímu místu a na svûtelné
tabuli se objeví jasnû Canada. V‰echny tfii vítûzné t˘my oslavují a najednou se objeví v tváfii
bûÏcÛ zdû‰ení. Kanada je diskvalifikovaná. Patriotická BBC, narozdíl od diskvalifikace
britské ‰tafety den pfied tím, neposkytuje zprvu opakovan˘ záznam a kdyÏ se objeví, je jasné,
Ïe kanadské pfiedávky jsou v pofiádku. Reportéfii se dotazují zdû‰en˘ch bûÏcÛ, ale ti rovnûÏ
nevûdí aÏ do okamÏiku neÏ se reportér zeptal závodníka na tfietím úseku Jared Connaughtona.
Ten vysvûtlil: „Ano byla to moje chyba. KdyÏ jsem se podíval na obrazovku vidûl jsem, Ïe

jsem ‰lápl na ãáru, coÏ je neodpustitelné. Jsem smutn˘ kvÛli ostatním bûÏcÛm v na‰em t˘mu.
A je smutné, Ïe se to stalo právû tímto zpÛsobem.“ Zbyteãné byly protesty kanadské
delegace, Ïe tímto nevûdom˘m pfiestupkem nikoho nepo‰kodil ani nezískal pro t˘m nûjakou
v˘hodu.
V dobû, kdy nejen ve sportu, úãel svûtí prostfiedky, kdy doping pronikl do sportu, kdy se

zfiídka kdy stane, Ïe hráã pfiizná teãovan˘ míã, kdy se neustále zdokonaluje technika, aby
pfiistihla podvádûjící hráãe a závodníky. V této dobû je ãestné pfiiznání k neúmyslné chybû
snad jedním z nejsvûtlej‰ím momentem olympiády a pfiesto se nabízí otázka, ne‰lo by i zde
zafiídit nûco jako Ïlutou kartu a pokud by se pouze jednou závodník dotkl ãáry byl by
napomenut, pokud podruhé ‰tafeta by dostala ãervenou kartu a byla diskvalifikována.
JestliÏe by v‰ak bránil jinému bûÏci pak by následovala diskvalifikace okamÏitû. VÏdyÈ proti
pfiestupku kanadského závodníka ani v pofiadí ãtvrtí závodníci Trinidadu a Tobago
neprotestovali a spí‰e jakoby se KanaìanÛm omlouvali za to, Ïe jim sebrali medaili.
BohuÏel neexistuje záznam, jestli míã ve finále MS v roce 1966 pfie‰el ãáru nebo ne. Ale

bohuÏel existuje záznam, Ïe Jared Connaughton na ãáru ‰lápl. Obojí se stalo v Lond˘nû.
Mezi obûma událostmi ubûhlo 46 let. Obû ãáry mûfií asi osm centimetrÛ a pravidla se nûkdy
pouÏívají striktnû a jindy jen zfiídka.

Ale‰ Bfiezina
Zpravodajství z OH od na‰eho zpravodaje Jaroslava Kircchnera na stranû 10 a 11.

***

Barbora Špotáková získala v Londýně zlatou Medaili

Foto: www.prahasportovni.cz
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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

Czech Republic

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.

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.

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.  BohosluÏby v následujících mûsících:
26. 8., 16.9 a 21. 10. vÏdy ve 13 hod.

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

Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

Kat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jifií Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911

Kingston: Kaple Newman House,
192  Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
v záfií.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: v záfií.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:  v
záfií.

Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd.

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

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

16. 8. 2012 v 19:00

Pfií‰tí ãíslo vyjde:
6. 9. 2012

Uzávûrka: 1. 9. 2012

Zakázat nebo nezakázat?
Ve své zprávû v Satellitu z 19. ãervence
2012 o nedávné torontské náv‰tûvû
delegace senátu âR v ãele s pfiedsedou
stálé komise pro krajany Ïijící v zahraniãí,
Tomá‰em Grulichem, vydavatel Ale‰
Bfiezina komentoval mimo jiné i Grulichovu
poznámku o Ïádosti o zru‰ení KSâ, kterou
vláda podporuje, ale právnû je to
neprÛchodné: Dovolím si zde komentáfi, Ïe
jsem nepfiítelem jak˘chkoliv politick˘ch
zákazÛ, protoÏe ty mohou fungovat pouze

doãasnû. Spí‰e mi vadí vytváfiení nostalgie
po star˘ch dobr˘ch ãasech komunistické
seriály a jejich promítání v televizi. S tím
celkem souhlasím, aãkoliv ve dvou
pfiípadech (nacismus a komunismus) s
nadlidsk˘m sebezapfiením. Spí‰ z dÛvodÛ
praktick˘ch neÏ jin˘ch.

Pochopil jsem teprve nedávno (po
pfieãtení nûkolika stránek Zrychleného tepu
dûjin, fascinujícího záznamu jednání
Václava Havla s tehdej‰ím komunistick˘m

ministersk˘m pfiedsedou Ladislavem
Adamcem (jednání se, vedle Havla,
zúãastnili Petr Pitthart, Jifií KfiiÏan a autor
knihy, Vladimír Hanzel), jak naivní byly
na‰e pfiedstavy o ‘pádu’ komunismu v âSR.
Havel se v jednání - schÛze se konala 5.
prosince 1989, tedy jiÏ po pádu komunismu
v celé Evropû (s v˘jimkou Rumunska) - a
poté co na Národní tfiídû byli komunistickou
policií zmláceni protikomunistiãtí studenti -
snaÏil Adamce pfiesvûdãit, aby
pfiekonstruoval vládu a zÛstal jejím
pfiedsedou: ”My jsme se domnívali, Ïe vládu
budete pfiekonstruovat vy...” a kdyÏ Adamec
rezolutnû odmítl, nabídl mu prezidentství:
”... já mám pocit, Ïe fie‰ení s tím, Ïe vy byste
byl prezidentem a Sacher pfiedsedou
vlády...” Jak jsme mohli oãekávat zákaz
komunistické strany?

 A jak bychom mohli oãekávat (leda vírou
v justiãní zázraky) zru‰ení komunistické
strany dnes, kdy vût‰ina kandidátÛ na
prezidentsk˘ úfiad v nastávajících volbách
byla pfiechodnû jejími ãleny?

Bylo by nespravedlivé nevzít v úvahu dva
faktory:

1. komunismus v prosinci 1989 ztratil
nûco z brutálního primitivismu komunismu
konce ãtyfiicát˘ch a zaãátkem padesát˘ch
let (jak ho znala vût‰ina poúnorov˘ch
uprchlíkÛ).

2. Veliká ãást národa vstoupila - aÈ uÏ z
jak˘chkoliv dÛvodÛ - do komunistické
strany. Oba faktory politiãtí vÛdci museli
vzít v úvahu. Ale ani jeden z nich se mi
nejeví jako pfiesvûdãiv˘ mravní argument
proti zákazu komunistické strany. Daleko
pfiesvûdãivûj‰í argument pro její zákaz
nabídl senátor Grulich. Na otázku v ãem
vidí hlavní problém ãeského politického
Ïivota, odpovûdûl, Ïe nemáme na co
navazovat - komunistick˘ reÏim pfietrhal
v‰echny spoje s minulostí, zniãil stfiední
vrstvu, která se musí znovu vytváfiet.

A smím-li dodat: likvidoval vesnici a (na
rozdíl od kapitalistického komunismu
ãínského - chudák Marx) smrtelnû oslabil
Ïivotaschopnost ãs. prÛmyslu a co je jeho
nejvût‰í zloãin, pfiivodil smrt (na
popravi‰tích, v Jáchymovû a jinde) stovek
nejcennûj‰ích lidí a desetitisíce jich vy‰tval
ze zemû...

Josef âermák
***

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.12.satellite1-416.com
www.12.zpravy.ca

***
Kalendáfi

Co se pfiipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.zpravy.ca
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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 $ 20,52 Kã
1 EURO 25,06 Kã
1 US $ 20,39 Kã
âNB - 10. 8. 2012

Kursovní lístek
100 Kã 4,84  CDN $
1 CDN $ 20,63 Kã
1 EUR 1,22 CDN $
1 CND $ 0,82 EURO
1 US $ 0,99 CDN $
1 CND $ 1,01 US $

Universal Currency Converter - 11. 8. 2012

23.8. (ãt) 19:00
Black Ribbon Day 2012

Dormition of the Mother of God
3625 Cawthra Rd., Mississauga

***
8.9. (so) 16:30

Zahájení sezóny 2012/2013
Osada kostela sv. Václava

496 Gladstone Ave.
***

22.9. (so) 9:30
Leteck˘ den v Edenvalle

***
22.9. (so) 18:00

Galaveãer
Benefice pro Slovensk˘ svet

7065 Islington Ave, Woodbridge
***

23.9. (ne) 10:30
Svatováclavské posvícení s obûdem

Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
27.9. (ãt) 14:30

Vzpomínka na Josefa ·kvoreckého
Hart House

University of Toronto
***

29.9. (so) 19:00
Vinobraní s taneãní zábavou

496 Gladstone Ave.
***

âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ KOMORA

INC.

CZECH – NORTH AMERICAN CHAMBER
OF COMMERCE AND CULTURE

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

Tel./Fax: (416) 929-3432

E-mail: czechevents.novotny@gmail.com
www.czechevents.net
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Leopoldina - Elizabeth - Erna
To, co se pokusím popsat se mi zdá dost zajímavé na to,
abych se s tím povídáním podûlila i s dal‰ími. A nejde jen
o tfii hezká Ïenská jména!
Snad v‰ichni v âechách vÏdy vûdûli, Ïe se na Kladnû

vyrábí v Poldinû huti ocel. Zakladatelem jmenované huti
byl Karl Wittgenstein, kter˘ patfiil k nejvlivnûj‰ím
podnikatelÛm v oboru tûÏkého prÛmyslu Rakousko-
Uherské monarchie v poslední tfietinû 19. století. Îivot Karl
Wittgensteina, pozdûji naz˘vaného „ocelov˘m králem“
byl jak v˘jimeãn˘, tak dramatick˘, tak dokonale vloÏen˘ do
tehdej‰í souãasnosti i budoucnosti. A byla zde je‰tû jedna
zajímavost, ponûkud odtaÏitá od v˘roby oceli, technologií
a dal‰ích technick˘ch vûcí, byla to jeho kulturnost, nev‰ední
a profesionální zájem o umûní a ‰tûdré mecená‰ství.
Finance Karla Wittgensteina dosahovaly astronomick˘ch
ãísel. Nikdy se nikomu nepodafiilo zjistit, pod jak˘m klíãem
obrovské ãástky ze sv˘ch pfiíjmÛ rozdával do umûní.
Pfiesto snad nebyl nikdo z umûlcÛ, kdo by jeho ‰tûdrost
nepoznal.
KaÏdopádnû jeho nejslavnûj‰í podnikatelskou aktivitou a

také zfiejmû obchodnû nejzdafiilej‰í bylo zaloÏení moderní
hutû v Kladnû. Kladno pfiemûnil v jednu z nejv˘znamnûj‰ích
prÛmyslov˘ch lokalit. ZaloÏení huti na speciální ocele v
roce 1889 byl technicky, technologicky a ekonomicky
jednoznaãnû poãinem zdafiil˘m, S novou hutí pfii‰la do
Kladna obrovská éra modernizace a racionalizace.
A jsme u prvního jména. Leopoldina Kalmusová

narozená 4. 3. 1850 v Dubí u Teplic (tehdy je‰tû Eichwaldu)
v pomûrnû bohaté mû‰Èanské rodinû, která ji zajistila jak
znamenitou spoleãenskou v˘chovu, tak vzdûlání. Spoleãn˘
obdiv k umûní se stal asi jejich vzájemnou seznamovací
náhodou. V roce 1874 se pohledná hnûdovláska s ponûkud
naivním pohledem krásn˘ch oãí, Poldinka - jak ji doma
fiíkali - stává paní Wittgensteinovou. To je‰tû netu‰í, Ïe její
muÏ za patnáct rokÛ zaloÏí na Kladnû novou huÈ pro

Coyensové s patentkou v oku zatím nikde v galeriích není
k vidûní, v˘jimkou snad byla v˘stava obrazÛ v Lidicích asi
pfied dvûma roky - tfieba se i toto zmûní a my si sleãnu
Elizabeth budeme moci na Kupkovû plátnû prohlídnout.
Sly‰ela jsem, Ïe se o takové moÏnosti jedná.
A je asi na místû zmínit se o Jindfiichu Waldesovi, neboÈ

tato osobnost k tomu pfiímo vybízí. Narodil se 1876 v
jiÏních âechách, kde mûl jeho otec hospodu a maliãk˘
obchod s galanterií. Jindfiich zaãal svou odbornou karieru
u praÏské firmy Eduard Lokesch kde se vyrábûly módní
manÏetové knoflíky. Brzy byl vysílán jako obchodní
zástupce do dal‰ích evropsk˘ch zemí a Afriky, pfiedev‰ím
pro své jazykové znalosti. V roce 1902 spoleãnû s

dílem je bezesporu firemní plakát, kter˘ vytvofiil v roce
1922 na objednávku firmy Henkel. V této dobû uÏ uvedená
chemická firma mûla za sebou patnáct rokÛ odzkou‰enou
revoluãní zmûnu ve svém v˘zkumu a v˘voji a tou byla
nová smûs urãená pro praní, smûs sloÏená z kfiemiãitanu
sodného a perbonátu sodného. Prací smûs, která opravdu
jak sv˘m pouÏitím, tak pfiíjemn˘m voÀav˘m zevnûj‰kem
udûlala naprost˘ ‰krt v dosud velice namáhavém procesu
praní prádla. Smûs dostala jméno PERSIL coÏ
pfiedstavovalo zkratky pro jednotlivé chemické sloÏeniny
v ní obsaÏené.
Kurt Heiligenstaedt pro reklamní vyjádfiení uvedeného

v˘robku pouÏil jako model svou tehdy snad teprve
osmnáctiletou pfiítelkyni Ernu Muchow. Zvûãnil ji v bíl˘ch
‰atech s mírnû rozevlátou sukní, v bíl˘ch punãochách a
moderních bíl˘ch lodiãkách, s bíl˘m florentsk˘m kloboukem
na hlavû. Dokonce se ví, Ïe bílé ‰aty si modelka pofiídila
jako ‰aty konfekãní v jakémsi módním obchodu na
Alexander Platz v Berlínû a snad i pod dohledem Kurta
Heiligensteadta. Pravá ruka modelky v bílé rukaviãce si
mírnû pfiidrÏuje ‰irok˘ klobouk, levá zdviÏená drÏí krabici
s balením zázraãného pracího prá‰ku.
Provedení reklamy z roku 1922 mûlo pfiíjemné zelené

pozadí. KaÏdopádnû kombinace barev bílé a zelené dobfie
navazovala dojem dokonalé a záfiící ãistoty. Reklama se
stala nejen velmi oblíbenou a známou v celém Nûmecku,
ale stala se i urãitou stálicí v celém dal‰ím v˘robkovém
v˘voji firmy Henkel. A tak se v˘raz modelky jen upravoval
s bûÏícími roky a celkovou módou, která v té ãi oné dobû

v˘robu kvalitních nástrojov˘ch ocelí a Ïe huÈ pojmenuje po
ní, domácím oslovováním POLDI. Dnes bychom fiekli, Ïe
to byl základ loga, pro tehdej‰í dobu se lépe hodí slovo
emblém, z kterého na nás hledí profil paní Poldi s vlasy
stoãen˘mi do jakéhosi drdolu ozdobené maliãkou pûticípou
hvûzdiãkou Hvûzdiãka se pozdûji stala symbolem v˘vozu
poldovské oceli do pûti svûtadílÛ. Tahle grafická ochranná
známka „paní Poldi“ byla patentována v roce 1893 a patfií
mezi nejstar‰í známku u nás. Z manÏelství se narodilo
celkem devût dûtí, ani jedno z nich v‰ak nesplnilo sen
svého otce a Ïádné nepokraãovalo v jeho podnikatelské
cestû. KaÏdopádnû nelze se nezmínit o nejmlad‰ím ze
synÛ, Ludwigu Wittgensteinovi, kter˘ se stal uznávan˘m a
jedním znejv˘znamnûj‰ím filozofÛ 20. století.
Jméno druhé: Elizabeth Coyensová, pÛvodem

Ameriãanka se pr˘ v roce 1912 plavila na zaoceánské lodi
spoleãnû s panem továrníkem, ãeského pÛvodu Jindfiichem
Waldesem. KaÏdopádnû uvedená sleãna si pr˘ jaksi
rozpustile a zfiejmû jen z legrace pfiiloÏila ke svému
levému oku velk˘ vzorek, tehdy v˘robní Waldesovy novinky,
spínacího knoflíku, neboli patentky a nápad vytvofiit obraz
byl na svûtû. Hnûdovlásku s patentkou v oku, zvûãnil
olejem na plátnû malífi Franti‰ek Kupka, jeden z nejlep‰ích
pfiátel Jindfiicha Waldese. Po Kupkovi se pfiipojil dal‰í
umûleck˘ pfiítel, malífi Vojtûch Preissig, kter˘ sv˘m
profesionálním grafick˘m pojetím vytvofiil zajímavé logo.
Obchodník Waldes nazval stiskací kovov˘ knoflík Koh-i-
noor podle nejvût‰ího diamantu na svûtû o váze 186
karátÛ.
Název byl znamenit˘m obchodním tahem, stejnû tak jako

jiÏ zmínûné logo oznaãené „Miss KIN“ Obraz Elizabeth

mechanikem Hynkem Pucem zakládá vlastní v˘robu
Waldes a Hynek Puc. Zde oba zaÏívají pfievrat zpÛsoben˘
vynálezem Puce, tzv. zakladaãky neboli zafiízení na
zakládání pruÏin do stiskacích knoflíkÛ. Dosavadní
zakládání se provádûlo v˘hradnû ruãnû pomocí pinzety.
Pfiístroj dokáÏe nahradit aÏ deset dûlníkÛ. V roce 1907 uÏ
Waldes buduje v Praze - Vr‰ovicích novou moderní továrnu
s tfii sta zamûstnanci nejvût‰í tohoto druhu v celé Rakousko-
Uherské monarchii. Za dal‰ích tfiicet rokÛ je to jiÏ obrovsk˘
koncern s poboãkami ve Var‰avû, DráÏìanech, PafiíÏi,
Vídni, Barcelonû, New Yorku. V‰e pfieru‰ují nacisté, jednak
pfiejmenovávají Waldesku na Koh-i-noor a Jindfiicha
Waldese v roce 1939 pro jeho Ïidovsk˘ pÛvod odsunují do
koncentraãních táborÛ v Dachau a Buchenwaldu z kter˘ch
ho vykupuje po dvou letech jeho rodina, která pfied nacisty
staãila emigrovat do Spojen˘ch státÛ. Pro Jindfiicha
Waldese byla emigrace vlastenecky zcela nepfiijatelná a
tak ji sám neprovedl. V roce 1941 za ne zcela vyjasnûn˘ch
okolností umírá v Havanû - dnes existují dohady, Ïe se na
jeho smrti podílel pobyt v táborech, které mu zcela podlomily
zdraví.
Také Jindfiich Waldes patfiil mezi obdivovatele umûní a

mecená‰e. V roce 1918 otevfiel vlastní muzeum, kam
pfienesl své obrovské sbûratelské záliby knoflíkÛ, spon a
dal‰ích galanterních zajímavostí. Tahle vr‰ovická úÏasná
zajímavost fungovala aÏ do roku 1947. Byl i zanícen˘m
sbûratelem obrazÛ, nejvíce asi obrazÛ Franti‰ka Kupky. A
to je snad v kostiãce v‰e a já budu mít klid, Ïe jsem tûch
pár informací o Jindfiichu Waldesovi, „knoflíkovém králi“
jak se mu pfiezdívalo, poslala dál.

panovala. Z reklamy se tak nûkdy dívala modelka kfiehká,
jindy trochu robustní, buì blond˘na ãi bruneta s vlasy
dlouh˘mi anebo moderním mikádem. V roce 1925 je
zvûãnûna se dvûma dûtmi, dvojãaty, dÛslednû obleãen˘mi
do bílého. Reklama s popisovanou modelkou je stále
slavná, v Nûmecku ji v‰ichni znají pod v˘razem „Bílá
dáma“. Pravé jméno modelky se uÏ v‰ak dávno propadlo
do neznáma. A já si myslím, Ïe by bylo ‰koda, aby tak
krásnou Ïenu odvál ãas zapomenutí.
První dvû povídání o Ïenách se jmény Leopoldina a

Elizabeth d˘chají ãeskou historií a na‰í dávnou
podnikatelskou úspû‰ností, jméno tfietí má vût‰í
opodstatnûní v sousedním Nûmecku, pfiesto jsem v‰echna
tfii vyprávûní spojila. ZdÛvodnila jsem si to tím, Ïe na
dokonal˘ch reklamách se od nepamûti podílely dokonalé
a pohledné Ïeny a bylo mi opravdu zcela lhostejné, zda
jedna byla âe‰ka mluvící nûmecky kdesi v Dubí, druhá
Ameriãanka a tfietí se procházela po Berlínû. Ta tfietí
dokonce brzy po na‰í sametové revoluci byla nûkolik rokÛ
zvûãnûná ve sv˘ch bíl˘ch mírnû rozevlát˘ch ‰atech na
jednom ze ‰títov˘ch stûn domÛ na rohu Václavského
námûstí a PfiíkopÛ a byla tam nádherná.

Jana Fafejtová - Praha
***

A jsem u jména tfietího. Erna Muchow byla mladiãká
pfiítelkynû velmi slavného berlínského malífie, ilustrátora a
karikaturisty Kurta Heiligenstaedta. Jeho nejslavnûj‰ím



5August 16, 2012 Canada

Translations

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.

Prodám pûkn˘ druÏstevní ateliér
vhodn˘ k bydlení

Centrum Prahy na rozhraní Vinohrad a ÎiÏkova,
50 m od nám. Jifiího z Podûbrad (metro A).

Mûsíãní poplatky 1410 Kã bez poplatkÛ za elektfiinu.
Cena k jednání, fotky a podrobnosti viz uvedené odkazy:

http://www.dumrealit.cz/
detail/274334-prodej-atelieru-11-v-dv-35-6-m2-blodkova-ul-praha-3-zizkov

http://www.dumrealit.cz/
detail/274075-prodej-atelieru-36-m2-dv-blodkova-praha-3

V pfiípadû zájmu prosím kontaktujte majitele:
Jan Hrabina

(011-420) 775 285 709
hombre@hombre.cz

pfiípadnû pfiímo realitní kanceláfi.

Letní odpoledne u Georgian Bay
Kanada si rozhodnû nemÛÏe nafiíkat, Ïe
se k ní pfiíroda zachovala mace‰sky. Má
asi ãtvrtinu svûtové zásoby sladké vody.
PonûvadÏ je rozsahem druhou nejvût‰í
zemí na svûtû, mÛÏe si dovolit vûnovat
rozsáhlé plochy parkÛm. A tak si vytvofiila,
na celkové plo‰e vût‰í neÏ celé Nûmecko,
systém 42 národních parkÛ (Pacific Rim
National Park Reserve, The Mountains
of Banf Park...), které mají zachovat
v˘znaãné rysy kaÏdé z jejích 39 pfiírodních
oblastí. Tento systém, k nûmuÏ patfií ãtyfii
mofiské pobfieÏní oblasti, se rozlohou
skoro rovná celému Nûmecku.

Jedním z tûch 42 národních parkÛ je
Georgian Bay Islands National Park.
Georgian Bay je záliv Hurónského jezera,
dlouh˘ 220 km a ‰irok˘ 100 km, a
roztahuje se na 15 000 ãtvereãních km.
Ve vodách zálivu uvaÏuje o vûãnosti
desetitisíce ostrovÛ. Nejvût‰í z nich pfii
severní stranû zálivu, Manitoulin Island,
je nejvût‰ím ostrovem na svûtû v
sladkovodním jezeru. Vût‰ina tûch
ostrovÛ je znaãnû men‰í - v jedné jediné
oblasti, kdyÏ si s tím budete ochotni dát
práci, jich napoãítáte pfies tfiicet tisíc - tak
se také ta oblast jmenuje Thirty Thousand
Islands; v létû jí z Penetangu a z Midlandu
projíÏdûjí lodû s tisíci turistÛ. Ty vody a
pobfieÏí byly po tisíciletí domovem
indiánsk˘m kmenÛm. První Evropan,
kter˘ tuto oblast prozkoumal a zmapoval

(1615-1616 - jen nûkolik málo let pfied
Bílou horou), byl Samuel de Champlain,
kter˘ Georgian Bay naz˘val Le Mer douce
(Klidné Mofie). Pokfitil ji (podle krále
George IV.) poruãík britského váleãného
námofinictva Henry Wolsey Bayfield.

Nejmarkantnûj‰ími poznávacími znaky
oblasti Georgian Bay (hlavnû Algonquin
parku) jsou vûtrem o‰lehané bílé borovice
a rezavá Ïulová základna, kterou
odcházející ledovce odkryly koncem
poslední doby ledové pfied 11 000 roky.
Do tûch vod a ostrovÛ, té rezavé Ïuly a
tûch bíl˘ch vûtrem o‰lehan˘ch borovic,
se zvlá‰È zamilovala skupina kanadsk˘ch
malífiÛ, zvaná Group of Seven. Tûlo
prvního z nich, Toma Thomsona, jehoÏ
pfiíbytek dramatizuje galerii pár kilometrÛ
na sever od Toronta, bylo vyloveno z
jezera Canoe v Algonquin parku v r.
1917. Dal‰ími ãleny této skupiny byli
Franklin Carmichael, A. J. Casson, Arthur
Lismer, Lawrence Harris, A. Y. Jackson,
F.H. Varley a jaksi se k nim pfiifafiila
vancouverská malífika Emily Carr. (Do
Algonquin Parku se zamilovala celá fiada
na‰ich krajanÛ, mezi nimi Sokolové
Jarmila Beãková, rodiny Dity a Charley
Hykla a Jany a Lubo‰e Fryntov˘ch a také
b˘valého gen. konzula âR v Torontu,
Richarda Krpaãe).

Kolem Georgian Bay vyrostla fiada
v˘letních stfiedisek, jako Collingwood,

Port Severn, Tobermorry, Penetang,
Wassaga Beach, Scenic Caves, Tyrolean
Village Resorts, Midland, Blue Mountain
Resort. Nejvût‰í a nejúspû‰nûj‰í z nich je
bezpochyby Blue Mountain Resort,
zaloÏen˘ slovensk˘m uprchlíkem JoÏo
Weidrem. JoÏo pfied druhou svûtovou
válkou vlastnil v Malé Fatfie mezinárodnû
známou chatu zvanou Pod Rozsutcem.
Chata se za války stala partyzánsk˘m
útulkem a v roce 1944 byla nacisty
rozmetána. JoÏo a jeho ãeská Ïena Helen
- rodaãka z Nymburku - pfii‰li do Kanady
v kvûtnu 1939 a v r. 1941 JoÏo zaloÏil
Blue Mountain Resorts (v r. 1948 Helen
a Jozo zaloÏili Blue Mountain Pottery) a
doãkal se - pfied svou smrtí v
automobilovém ne‰tûstí - prvních
v˘razn˘ch úspûchÛ. Po jeho smrti Helen
napsala The Mountain Ballad, vûnovanou
jejímu manÏelu “kter˘ náleÏel horám,
narodil se a Ïil mezi nimi cel˘ svÛj
pozemsk˘ Ïivot, a sv˘m popelem
navÏdy.”

Cestou z Toronta na Georgian Bay - na
poloviãní cestû mezi Barrie a
Collingwoodem - narazíte na skvûl˘ dÛkaz
ãeského podnikatelského genia,
Edenvalsk˘ Aerodrome Milana Kroupy,
kde se pÛvodnû mûli 11. srpna, ale pro
‰patné poãasí aÏ 22. záfií 2012 se sjedou
ãi slétnou, na pokud vím nejvût‰ím
festivalu toho druhu v Kanadû, letadla
(bude tam i letadlo, které bombardovalo
Tokio) a historická auta (bude jich tam na
dvû stû) a tisíce lidí z celého kraje.

Díváte-li se s Blue Mountain pfies jezero,
uvidíte na druhé stranû malé v˘letní místo,
Palm Beach, v jehoÏ okolí má chaty fiada
krajanÛ, mezi nimi i ãlenky torontského
Nového divadla, Jana Fabiánová a Dá‰a
Hübschmanová. Pár kilometrÛ podél
pobfieÏí smûrem na západ narazíte na
mûlkou kruhovitou plochu vody,
vypadající jako rozsáhlé pfiírodní
koupali‰tû, oddûlené od jezera na
nûkolika místech pfieru‰enou hradbou
kamenÛ. Celou tu plochu snadno
pfiejdete. Uprostfied prostranství pfied
koupali‰tûm stojí vzpfiímená hrdá bfiíza.
Trávil jsem tu nejedno letní odpoledne. A
dokonce jsem tu spáchal básniãku.

Josef âermák
***

Koupím ãesk˘ ãi anglick˘
kuffiíkov˘ psací stroj!

Oplátkou spravím va‰e jízdní
kolo, kapající kohoutek,

poloÏím kachliãky, opravím
radio, gramofon.

Volejte Dana: 416/604-5829.
Nabídky písemnû do redakce

novin.
2013-9/15

Îádost o pomoc pfii nalezení osob
ãeského pÛvodu v Kanadû

Obracíme se na krajanskou vefiejnost s prosbou o pomoc pfii nalezení osob
ãeského pÛvodu v Kanadû pro neuzavfiená pozemková a dûdická fiízení, vedená
na území âR. Hledáme:
Pana Jaroslava ZAFOUKa, syna Jana Zafouka, soukromého zemûdûlce, kter˘
byl nucenû vystûhován v padesát˘ch letech minulého století. Rodina Zafoukov˘ch
(manÏelé Jan a Dobromila, dcera Jana a syn Jaroslav) bydlela je‰tû pfied cca 15
lety v St. Laurent, QC. Potfiebovali bychom kontaktní adresu  pana Jaroslava,
telefon, popfi. kontakty na jiné ãleny rodiny (napfi. dûti pana Jaroslava).
Paní Irene REJMAN, provd. Semencová, rozená Jifiina Wágnerová, která Ïila
pfied sv˘m odchodem do Kanady v r. 1982 na Mladoboleslavsku. ManÏelé
Semencovi bydleli ve Vancouveru, po rozvodu se pak pí. Rejman pfiestûhovala do
Chilliwacku, BC. Souãasné bydli‰tû ani kontakty nejsou známy.
Pfiíbuzné paní Vûry Edenové - Hermannové, rozené Glaserové. John Jan EDEN
zemfiel 14.9.2009 v Oakville, ON. Paní Vûra zemfiela v Kanadû cca pfied rokem.
ManÏelé Edenovi mûli syna Williama EDEN a dcery Sandru a Lindu, provdanou
LITVACK. William EDEN se oÏenil s Glorií a mají dûti Anthonyho, Remy a Elyse,
pfied cca 4 lety bydleli ve Vancouveru, BC. Dcera Linda byla provdána za Bruce
LITVACKa, dûti se jmenují Emily a Tara, pfied cca 4 lety bydleli v Montrealu, QC.
Pokud byste vûdûli alespoÀ o jednom ãlenu rodiny, prosíme poskytnûte nám
kontakt (telefon, adresa, e-mail).
Za spolupráci dûkujeme.
Mgr. Ivana Krahulcová, konzulka, Zastupitelsk˘ úfiad âeské republiky v Ottawû
(613) 562-3875 x 22
consular.ottawa@embassy.mzv.cz

***



6 August 16, 2012Canada

Letní tábor Host˘n

Letos slavíme 58. v˘roãí zaloÏení tábora
Host˘n kter˘ se nachází 80 km na sever od
Montrealu. Dûtsk˘ tábor zpravidla zaãíná
první nedûli v ãervenci a trvá 3 t˘dny. Pak
se tábor pronajímá pro rodinné rekreace.
Leto‰ní dûtsk˘ tábor probíhal od 1. do 21.
ãervence. JiÏ po desáté ho vedl RNDr.
Josef Maxant.
Tábor se rozkládá ve dvou sekcích na

rozloze 10,5 ha (26 akrÛ). Jedna sekce je
pro dûvãata a druhá pro chlapce. K táboru
patfií pláÏ na jezeru Lafond. V kaÏdé sekci
je jedenáct chatiãek a v kaÏdé chatiãce je
místo pro tfii dûti. Kapacita tábora je tedy 66
dûtí. V dÛsledku dobré povûsti tábora leto‰ní
poãet dûtí stoupnul na 51. Oãekáváme, Ïe
pfií‰tí rok bude tábor zaplnûn blízko své
plné kapacity. Z toho dÛvodu doporuãujeme
v‰em rodiãÛm, aby své dûti pfiihlásili jiÏ

zaãátkem bfiezna 2013, pokud chtûjí mít
zaji‰tûno jejich místo. Dûti, které se pfiihlásí
na celé 3 t˘dny budou mít pfiednost. ZároveÀ
zvy‰ujeme horní vûkovou hranici pro
úãastníky tábora na 16 let.
Vloni jsme zrenovovali chatiãky v tábofie

za 26 000 dolarÛ. Dûkujeme Ministerstvu
zahraniãních vûcí âeské republiky za dar
na tyto práce v hodnotû 4500 $.
Zrenovované chatiãky se v‰em líbí.
O dûti se letos staralo deset vedoucích a

pomocn˘ch vedoucích. ProtoÏe ne v‰echny
dûti se úãastnily celé tfii t˘dny, kaÏd˘ t˘den
bylo pfiítomno jen asi 40 dûtí: Proto pfiipadal
jeden vedoucí zhruba na ãtyfii dûti, coÏ je
asi dvakrát aÏ tfiikrát tolik, neÏ kolik se
v‰eobecnû doporuãuje. Po této stránce
tedy byla péãe vynikající. Hlavního
vedoucího u chlapcÛ pfiijel dûlat profesor
Jirka Ra‰ka z lokality Inuvik, N.T, a u dûvãat
univerzitní studentka z Ostravy, Silvie
Mezírková. V˘borná ãeská a kanadská jídla
pfiipravovala  ‰éfkuchafika Milada LouÏecká
spolu s obûtavou Zuzanou Borovjakovou.
O údrÏbu a opravy bûhem tábora se staral
zdarma president Asociace Host˘n, Zdenûk
Nosek.
Program pro dûti byl bohat˘ a intenzivní.

Dûti hrály fotbal, volejbal a rÛzné hry v
lesním prostfiedí i na hfii‰ti. Vzhledem k
tomu, Ïe leto‰ní  léto bylo teplé, dûti
vyuÏívaly na‰i pláÏ na pfiekrásném jezefie
Lafond takfika dennû, a to jak ke plavání,
tak k rÛzn˘m vodním hrám, kanoistice i
rybafiení. Dûti podnikly i tradiãní v˘let k
vodopádÛm, kde se koupaly v mûlké vodû
a ukr˘valy se pfied sluncem v romantickém
lesíku porostlém vysok˘m kapradím. Velk˘
úspûch mûly i tance v na‰ich klubovnách.
Leto‰ní tábor se opût obe‰el bez nehod.

Tábor se nachází v bezpeãném prostfiedí.
Jediné nebezpeãí, na které se musí dávat
pozor je, Ïe bûhem nûkolika posledních let
se kolem tábora objevuje sedm li‰ek v
zástupu, které kaÏdého, koho uvidûjí,
roztrhají na kusy a seÏerou. Jestli nevûfiíte,
zeptejte se dûtí! Jedinou moÏnou záchranou
je okamÏitû vylézt na strom a to do v˘‰ky
minimálnû 2 m, protoÏe bylo pozorováno,
Ïe li‰ky vyskoãí aÏ tak vysoko. Osmou li‰ku
jsme zastfielili a pouÏívá se na ma‰karní
tance. âasté táborové ohnû zv˘razÀovaly
trampsk˘ a pfiírodní  charakter tábora.
Obãasné rachejtle  a   dûlobuchy vytváfiely
veselou atmosféru. Faktem je, Ïe kdo
jednou zavítá do tábora Host˘n, musí se
tam vracet znovu a znovu. Zkuste si to!
Tû‰íme se se na va‰e dûti v pfií‰tím roce.

Josef Maxant
***
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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

Jeãmínek
21. srpen 1968 - ten den zaãal velice divnû, ráno nás
doma neprobudil jako obvykle transistorák s ranní
rozcviãkou, ale neustále opakovaná znûlka ãs. rozhlasu
a po té rachocení ruského tanku pfies námûstí v Litovli,
rovnou pfied na‰ím barákem. Rychle jsme se s
manÏelkou vydali ven, poznat co se dûje. Od znám˘ch
jsme se dovûdûli, Ïe nás jiÏ od pÛlnoci obsazují Rusáci
s velk˘m poãtem vojska, tankÛ a letadel. Rozhlas
varoval obãany, Ïe jsme obsazováni z dÛvodu
kontrarevoluce, vyvolané m.j. propu‰tûn˘mi politick˘mi
vûzni, které je podle RusÛ nutno poslat zpátky za mfiíÏe,
pfiípadnû i do Ruska. Tak na to jsem uÏ, s m˘m
podmínûn˘m zbytkov˘m trestem sedm rokÛ, nechtûl
ãekat. MÛj první nápad byl, rychle se nûjak dostat ven
za hranice, ale Maru‰ rezolutnû prohlásila, Ïe uÏ sama
nebude a Ïe pÛjdeme v‰ichni, celá rodina.
Nebylo snadné se rychle rozhodnout, protoÏe jsme
nemûli pasy, ale nakonec nám to rozhodnutí usnadnil
litovelsk˘ kulturní pracovník, kterého jsme potkali na
ulici, rovnou pfied domem: „Dáváme dohromady vysílání
rozhlasu a potfiebujeme Tû!“ Moc jsem se nerozm˘‰lel
a zamífiil rovnou do místního studia rozhlasu po drátû.
Tam jsem se od ostatních dovûdûl, Ïe studium je uÏ
napojeno na silné rozhlasové vysílaãe na âervence a
Ïe mÛÏeme zaãít vysílat.
Bylo potfieba sehnat co nejrychleji v‰echny nejnovûj‰í
události, zaãít s nahráváním na magnetofony a následnû
vysílat. Ujal jsem se organizace a zahájili jsme vysílání.
Nûkdo dal návrh, abychom se hlásili jako „Svobodn˘
vysílaã Jeãmínek“ a pfii tom zÛstalo. Za krátko pfiijel
fieditel Tesly a nabídnul se, Ïe zajistí stravování a
postele pro nepfietrÏité vysílání a také ostrahu místními
ãleny SNB. Ty jsme poslali na kfiiÏovatku olomoucké
silnice, aby nás vãas varovali pfied pfiijíÏdûjícím rusk˘m
zamûfiovaãem, abychom mohli doãasnû vysílání
pfieru‰it. V‰echno najednou zaãalo fungovat jako
hodinky. Podrobnûj‰í popis celé na‰í ãinnosti se pozdûji
objevil ve vy‰etfiovacích protokolech kpt. Úlehly z
ostravské STB a v soudním protokolu.
Celé to Jeãmínkovo vysílání trvalo ale jenom sedm dní,
tedy neÏ se vrátila ãeskoslovenská vládní delegace z
Moskvy, kam byla agenty KGB hned v prvních dnech
unesena a neÏ soudruh Dubãek s pláãem konstatoval,
Ïe to je konec celého PraÏského Jara. V‰ichni jsme
pochopili, Ïe budeme zase “se Sovûtsk˘m svazem na

vûãné ãasy” a tûm co se to nebude líbit, Ïe nezb˘vá neÏ
rychle zmizet dokud je ãas. Vysílání jsme zabalili a já
jsem zaãal pfiem˘‰let, jak se dostat z té ‰lamastiky neÏ
bude pozdû. Doufal jsem, Ïe se najde nûjaká cesta ven
za hranice, aÈ uÏ legální nebo nelegální.
Musím je‰tû vysvûtlit, Ïe kdyÏ nastalo to “PraÏské jaro”
uvûdomil jsem si, Ïe Rusové si nemohou pfiece dovolit
ztratit jejich nejvût‰ího prÛmyslového dodavatele jako
je âeskoslovensko a s tûmito pochybnostmi jsem se
nûkdy v dubnu 1968 vypravil do Prahy za m˘mi komplici,
poradit se co dál. Já i Milo‰ jsme mûli stejné názory,
zatím co ostatní, byli toho názoru, Ïe Rusové zase
odtáhnou a vûci pÛjdou dál svou cestou.
Dal‰ího dne jsme se spolu s Milo‰em pro jistotu vydali
na Kanadské vyslanectví, prozkoumat moÏnost
emigrovat do Kanady. Moc jsme tam ale neuspûli,
protoÏe já jsem nemûl cestovní pas a vûdûl jsem, Ïe
jako osoba v podmínûném trestu ho ani nemÛÏu dostat.
Nebylo snadné rozhodnout se pro emigraci do cizí
zemû. “Kam pojedeme, kdy se budeme moci svobodnû
vrátit, uvidíme se je‰tû kdy se sv˘mi blízk˘mi, jak se tam
venku uchytíme, jak˘ jazyk se budeme muset rychle
nauãit a co na‰e dûti?” My‰lenky se honily hlavou, ale
jedno bylo jisté, Ïe doma zÛstat nemÛÏeme. Byl to
nervák pro nás pro v‰echny s velice nejist˘m koncem.
MÛj spolupracovník Va‰ek z typové zku‰ebny se kter˘m
jsem také spolupracoval na Jeãmínkovi, mi nabídnul,
Ïe zná Ïenu, která se provdala do Jugoslávie a Ïe bych
se mohl na ni jako odvolat s pozváním do Jugoslávie a
odtamtud Ïe uÏ se nûjak dostaneme do Rakouska. Na
cestu do Jugoslávie, jakoÏto socialistického státu,
nebylo totiÏ zapotfiebí cestovního pasu, staãila pouze
tzv. V˘jezdní doloÏka do obãanského prÛkazu. Chopil
jsem se této pfiíleÏitosti a po dohodû s bráchou jsme se
oba dva vypravili na okresní velitelství SNB v Olomouci
se Ïádostí o v˘jezdní povolení do Jugoslávie “na

vinobraní” s odvoláním na fingované písemné pozvání,
které jsme si vyhotovili. Soudruh SNB, aby si pravdivost
vûci ovûfiil, chtûl vidût také obálku dopisu, ale tu jsme
“nevûda Ïe bude zapotfiebí, spálili”. Soudruh SNB
záleÏitost dále neprovûfioval a doloÏky do obãanky
nám vydal, rovnûÏ tak i pro na‰e manÏelky s dûtmi.
Tenkrát je‰tû nevûdûl, co bude dál a tak si zfiejmû
nechtûl dûlat do budoucna nûjaké nepfiíjemnosti.
Nu a to uÏ v‰echno dostalo konkrétní tváfi. Bylo nutno
pfiipravit ná‰ byt na opu‰tûní, sbalit vûci, a rozlouãit se
s na‰imi nejbliÏ‰ími, snad navÏdy. Je‰tû jsem staãil v
rychlosti napsat dopis na rozlouãenou pro fieditele
Tesly se kter˘m nás oba dva Jeãmínek je‰tû více sblíÏil,
bez ohledu na na‰i rozdílnou minulost; dal jsem dopis
do ‰uplíku v mém pracovním stole a vysvûtlil mému
kolegovi Václavovi, Ïe kdyÏ se do nûkolika dní nevrátím,
aby ten dopis jako náhodou na‰el a dal ho fiediteli. V
dopise jsem vysvûtlil proã se obávám dále ãekat a kam
máme namífieno, ale to je jiÏ jiná kapitola.
Cel˘ ten Jeãmínek mi sice pfiidal k mému zbytkovému
trestu dal‰í ãtyfii roky, ale ty jsem tady v Kanadû nûjak
zanedbal.

Milan Fr˘bort - Torry Hill, Ontario
***

Pronajmu dlouhodobû
pokoj + kuchyÀ v bytu 2+1na vsi.

75 km v˘chodnû od Prahy. Spojení
autobusem a vlakem. Klidné prostfiedí,

krásné lesy, zámek, dva obchody, po‰ta atd.
Cena 5000 Kã/mûs ãi ménû.

Byt zafiízen, moÏnost mít psa ãi koãku.
Volejte Dan 416/604-5829

(nebo písemnû do redakce novin).
2012-8/15
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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
***

Tempo jak se Ïivot Ïije, ukáÏou fotografie
Události v na‰em Ïivotû dûlíme do dvou
‰katulí: jednak ty, které jsou události
okamÏité a snaÏím se je vyfotit jako je
svatba, auto nehoda, narození vnuka ãi
vichfiice; a druhá krabice obsahuje ty
pomalej‰í, které se vyvíjejí jaxi z niãeho a
pozdûji mám vztek, Ïe jsem ten poãátek
nezachytil na foto; takové jsou jaro,
otûhotnûní, anebo pfiátelství.
Do pytle tûch druh˘ch - co se vyvíjejí z

krtince do kopce - patfií Sjezd m˘ch
spoluÏákÛ-maturantÛ v dubnu, kterého
jsem se nezúãastnil, protoÏe jsem se o
tom dozvûdûl t˘den pfied jeho konáním,
ale zavolal jsem do kavárny Metropol,
kde se konal maturitní veãírek i Sjezd po

osmaãtyfiiceti letech, a s nûkter˘mi
pokecal. Tím jsem se kvalifikoval, aby mi
spoluÏaãka Milena poslala po internetu
digitální fotky spoluÏákÛ. Fotky jsem si s
gustem prohlédl, porovnal parametry
stárnutí a uspofiádal do svého fotoarchívu.
T˘den po sjezdu mne spoluÏaãka Milena

skajpem poÏádala, abych ty sjezdové
fotky poslal spoluÏaãce Evû K., kterou
neznám ãi nepamatují, ale adresu jsem
znal a fotky jsem odeslal.
Následující den jsem dostal od Evy

podûkování za fotky a otázku kdo jsem,
kdyÏ ji posílám fotky z Ostravy pfies
Ontario do Ostravy?
Ihned jsem podûkoval za podûkování,

kdo dnes je‰tû za drobnÛstky dûkuje?! a
upfiesnil jsem, Ïe jsem chodil do tfiídy C,
anglické, a ona odpovûdûla, Ïe chodila
do tfiídy A, nûmecké a optala se, zda
nemám nûjaké fotky z gymplu, jak jsem
tehdy vypadal?
âernobílé fotky z mladosti máme v

krabici; napoãítal jsem jich 82, skenoval
tfii a poslal digitálním skajpem.
Odpovûdûla, Ïe si na podobu z chodeb
gymnázia na Hladnovû vzpomíná, beztak
zalhala, a poÏádala o víc fotek.
Tak se stalo, kvÛli spoluÏaãce Evû, Ïe

jsem skenoval a pfievedl do digitálního
archívu v‰echny ãernobílé fotky pfied
emigraci, tedy do srpna roku 1980.
V uprchlickém lágru v Rakousku jsem

moc fotil, rodiãe prahli po fotkách v
dopisech a fotky byly barevné. KdyÏ jsme
se usadili v Sudbury a rodiãe nepfiestávali
prahnout po fotkách, zaãal jsem ukládat
fotky do fotoalba. Teì jsem spoãítal listy
v albu, album má 40 stránek, zpravidla
ãtyfii fotky nalepené na stránku, coÏ dûlá
160 fotek v albu a na spodní polici
knihovny v ob˘váku je 35 alb.
Musím napsat, Ïe kdyÏ si ho‰i zaãali

vodit domÛ dûvãata, tak mockrát jsem je
vidûl s hlavami u sebe jak si listuji v
albech a prohlíÏejí fotky a baví se tím jak
vypadali a rostli.
Za léta 1980 aÏ 2001, kdyÏ moji rodiãe

umfieli a víc po fotkách neprahli, kdy
Rostik promoval a ode‰el z domu do
svého a Petr byl na univerzitû ve
Windsoru, pfiestal jsem fotky lepit do alb.
Spoãítal jsem, Ïe poãet barevn˘ch fotek
v tûch albech je okolo 5000.
Otázka je nabíledni, kdy ty fotky oskenuju

a pfievedu do digitálního archívu?
Nemusím, uÏ je to udûláno. Petr, neÏ se
odstûhoval do Edmontonu skenoval
v‰echny alba se slovy, Ïe se s bratrem
Rostíkem nebude hádat, kdo si vezme
sudá a kdo lichá alba a tak máme rodinnou
fotohistorii v digitální formû.
V pÛli první dekády 21. století si v‰ichni

ãlenové na‰í rodiny, kde se fotilo na film
dle receptÛ George Eastmana z roku
1884 z firmy Kodak, tedy si koupili digitální
foÈáky a jak kaÏd˘ ví, firma Kodak ‰la
nedávno bankrot.
Etapa klasické fotografie na film a fotky

na papír zanikla; ov‰em ne kvÛli nám, ale
kvÛli desítkám miliónÛ uÏivatelÛ digitálnch
fotoaparátÛ.

Otervfien˘ dopis Patriarchovi Moskvy
a celé Rusi Kyrillovi

VáÏen˘ Patriarcho Kyrille!
Obracíme se na Vás jako fiadoví pfiíslu‰níci církví v âeské republice, ktefií jsou znepokojeni
postupem státu a postojem pravoslavné církve vÛãi mlad˘m umûlkyním ze skupiny Pussy
Riot. PoÏadujeme jejich okamÏité a bezpodmíneãné propu‰tûní a Vás Ïádáme, abyste se
zasadil o ukonãení trestního stíhání.
Tyto Ïeny nikoho neohrozily, nikomu neublíÏily a nespáchaly Ïádn˘ trestn˘ ãin. Jsou

uvûznûné kvÛli svému politickému projevu - a to je skuteãnost, s níÏ nemÛÏeme souhlasit.
Uvûznûní NadûÏdy Tolokinnikovové, Marie Aljochinové a Jekatûriny Samuceviãové

popírá svobodu slova a principy demokratické spoleãnosti.
DÛvodem, proã si pro své vystoupení vybraly chrám, nebylo jeho zhanobení, ale modlitba

k Bohorodiãce. Z na‰eho pohledu vyjadfiuje jejich umûlecké vystoupení jasné znepokojení
nad spojením státní a církevní moci a proto vystoupení v chrámu mûlo své opodstatnûní.
V dûjinách církve existuje mnoho pfiípadÛ, kdy svûtská moc usilovala o získání vlivu na

církve nebo se je snaÏila zneuÏít pro své mocenské zájmy. Máme také fiadu pfiíkladÛ
stateãn˘ch osobností i svûtcÛ, ktefií tomu bránili. VzpomeÀme Thomase Becketta, Thomase
Moora, Jana Husa a dal‰í. Pokud Vy jako patriarcha pravoslavné církve na celé Rusi jste
vyz˘val v chrámu vûfiící, aby podporovali Vladimíra Putina v prezidentsk˘ch volbách,
vnímáme reakci NadûÏdy Tolokinnikovové, Marie Aljochinové a Jekatûriny Samuceviãové
jako oprávnûnou.
Cítí-li se vûfiící a duchovní uraÏeni, jsou jistû jiné zpÛsoby, jak mohou dát svÛj nesouhlas

s jejich vystoupením pfied oltáfiem najevo. ·iroká a upfiímná diskuze o roli církve ve
spoleãnosti by byla jistû adekvátní odpovûdí. A my vûfiíme, Ïe právû o to NadûÏdû,
Jekatûrinû i Marii pfiedev‰ím ‰lo. Provokativní zpÛsob v˘povûdi svûdãí pfiedev‰ím o tom, Ïe
nebezpeãí propojení státní a církevní moci povaÏují za velmi naléhavé. Souãasn˘ tvrd˘
postup státu i pfiedstavitelÛ pravoslavné církve je v‰ak v rozporu s postojem, jak˘ bychom
jako kfiesÈané mûli zastávat.
Mûjte prosím také na pamûti, Ïe uvûznûním tûchto mlad˘ch Ïen ubliÏujete i jejich dûtem,

které jsou jiÏ mnoho mûsícÛ bez matek. Není moÏné vnímat zranûné náboÏenské cítûní
vûfiících pravoslavné církve jako opravdové, pokud pfiehlíÏejí základní pfiikázání Nového
zákona: ‘Miluj bliÏního svého jako sám sebe!’ (Mk, 12,29-31).
Dûkujeme Vám, Ïe se necháte vést BoÏí láskou, odpu‰tûním a milosrdenstvím.
S pozdravem

Anna Hradilková, 160 00 Praha 6, Junácká 17
Michaela Valentová, 110 00 Praha 1, ·tûpánská 41

a dal‰í pfiipojené podpisy.

Pfiestal jsem fotit? Naopak, kde jsem
udûlal snímek, dva, teì udûlám snímkÛ
deset nebo dvacet, kdyÏ je to tak snadné
a nestojí to ani cent.
KdyÏ jsme minul˘ rok stali v ¤ímû u

Kolosea, pfiijel autokar, vystoupil houf
lidí, kaÏd˘ mûl foÈák, zvuky kamer cvrlikaly
jako hejno kanárkÛ; fotografování se stalo
vskutku masovou záleÏitostí a kvalitu
fotek si netroufám posuzovat...
Jen mne napadlo porovnat, Ïe za prvních

35 let Ïivota mám 92 fotek, za dal‰ích 20
let máme uloÏeno 5000 a pokud vím, tak
syn Petr se Ïenou Helgou udûlali za
t˘den na dovolené v Cancunu tisíc fotek
easy, jak se fiíká, snadno.
Znám pár lidí, ktefií vzdorují pokroku a

zaklínají se, Ïe fotografování na film má
lep‰í kvalitu; nevûfite tomu ani vtefiinu,
protoÏe digitální fotka má desetkrát,
stokrát vût‰í rozli‰ovací kvalitu neÏ fotka
podle Eastmanova receptÛ.
A na staré moudrosti, Ïe obrázek je

lep‰í neÏ tisíc slov se dosud nic nezmûnilo,
i kdyÏ se zdá, Ïe pfiib˘vá lidí, ktefií
nefotografují ani nepí‰ou - asi nemají co
zaznamenat o svém Ïivotû, ale to je
úplnû jiné téma na jin˘ den.

RosÈa Firla - Sudbury
***

Je‰tû k XV.
V‰esokolskému sletu

Vãera jsem si neuvûdomil jednu záleÏitost,
která není pfiíli‰ radostná vÛãi Sokolu. Zaãnu
od Adama, jak se fiíká. V âeské republice
vychází jedin˘ sportovní deník SPORT. Pfied
ale ani po sletu se o nûm nezmínili ani pouhou
fiádeãkou. Jiné noviny pfiinesly alespoÀ
snímky s textem o sletu, ale Sport, kter˘ by
mûl o nûm napsat podrobnûj‰í informace, se
o Sokolu nezmíní, jakoby Sokol ani nebyl
tûlov˘chovnou a dnes i sportovní organizací
(vÏdyÈ pod Sokolem pracuje mnoho desítek
rÛzn˘ch sportovní odvûtví). Je smutné, Ïe
noviny k tomu zavedené, sokolskou ãinnost
bojkotují.
KdyÏ jsem tuto skuteãnost zaregistroval hned
v prvním vydání Sportu po skonãení sletu,
napsal jsem otevfien˘  dopis redakãní radû a
o nûkolik dní pozdûji pfiímo ‰éfredaktorovi.
Dosud jsem neobdrÏel Ïádnou odpovûì.
BohuÏel.
Napadlo mû, Ïe tato skuteãnost by se mohla
rozmáznout kriticky v zahraniãí.

Franti‰ek Kadlec
***
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Lament (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

Zápisky od Pacifiku
Následující téma je, dle mého názoru, závaÏné a proto se o nûm zmiÀuji znovu.
Lze moÏné nûco namítnout proti sdûlení, Ïe referendum je jednou z nejskvûlej‰ích
moÏností ba projevÛ, které demokracie poskytuje?V podstatû dokonale odpovídá
tomu, co pojem demokracie vlastnû pfiedstavuje nebo by mûla b˘t.

A pfiesto v Britské Kolumbii nevládne
pan Neãas ãi jeho snad morálnû chabí
spolupracovníci, ale demokraticky
zvolená vláda, v poÏadovaném poãtu
sestávajících z kandidátÛ, ktefií se v
pfiedvolební klání presentují jako velmi
zdatní pro svou funkci. Pak tedy jimi
zvolená vláda v této BC vyhlásila
referendum ve vûci zda chce lid pfiijmout
novou daÀ 12 procent ze v‰eho (zvaná
struãnû HST) nebo ne a zÛstat pfii
dosavadních daních PST a GST s mnoha
v˘jimkami pro daÀ PST.
V˘sledek referenda v pfiesvûdãivém

pomûru ne pro novû zavedenou daÀ
(HST).
Je tomu uÏ znaãnû ãasu, kdy k referendu

do‰lo a my platíme stále a stále a budeme
je‰tû dlouho platit onu v referendu
odmítnutou daÀ aÏ do roku 2013.
A teì mi, váÏen˘ ãtenáfie, poraì, koho

mám volit v pfií‰tích provinãních volbách
tady v Britské Kolumbii?
Volil jsem v Kanadû dosud vÏdy, od

chvíle, kdy jsem na to mûl legální právo.
Pochybuji, Ïe si stejnû tak budu poãínat
v pfií‰tích provinãních volbách.

(Poznámka redakce: V âR budou mít bez
referenda v pfií‰tím roce DPH 21 %.. V Ontariu je
HST 13 %. Neplakal bych proto nad 12 % HST.
Pfií‰tí vláda to rozdûlí moÏná stejnû jako to bylo v
Ontariu na 5% GST a 8 % PST a bude vymalováno.)

***

Aã tyto poznámky jsou mínûny od
Pacifiku, následující staÈ bude z Lond˘na,
dûji‰tû OH 2012. (A tedy asi pfiesnûji od
Atlantiku).
Je tomu 64 let, kde na OH v roce 1948

vyhrál Emil Zátopek bûh na 10 km. To, Ïe
mûl tehdy asi lep‰í státním systémem
poskytované tréninkové podmínky oproti
soupefiÛm ze západních zemí, kde tehdy
se bral amatérsk˘ olympijsk˘ status za
bernou minci, na rozdíl od sportovcÛ SSSR
a jeho satelitÛ, to sotva cokoli mûní na
v˘konech tohoto asi dosud nejslavnûj‰ího
ãeskoslovenského sportovce.
Ale, co bylo, to bylo, jak praví postava v

podání P. Landovkého ve znamenitém
filmu âerní baroni. Od roku 1948 leccos
se ve svûtû zmûnilo. Stejnû tak v podobû
OH.
Kde tehdy byli policisté a vojáci v poãtu

mnoha tisíc, nezbytná to v posledních
letech souãást tohoto vrcholného
sportovního zápolení? Kolik sportovcÛ bylo
tehdy vylouãeno jiÏ pfied a nebo v prÛbûhu
her kvÛli dopingov˘m podvodÛm? V kolika
disciplinách se soutûÏilo? A co museli
sportovci dokázat... v porovnání tfieba
dneska s v˘kony gymnastÛ a gymnastek?
Nepochybuji o tom, Ïe kaÏd˘ sportovec

z tûch, ktefií se na kolbi‰tích v Lond˘nû
ocitli, zaslouÏí si nejvy‰‰í míru uznání a
obdivu. Michael Phelps a jeho kolegové
nejenom ameriãtí, atleti, cyklisté a dal‰í
borci. Ale navzdory tomu obdivu v‰em,
nemohu se ubránit veleobdivu gymnastÛ
a gymnastek, bez rozdílu mezi vítûzi a
tûmi, ktefií medaile nezískali.
Aã jsem sportovec jen velmi obãasn˘ a

pouze snaÏiv˘, po mnoho let omezovan˘
v tom, co bych rád dûlal ze v‰ech sil a
schopností, myslím, Ïe nejvût‰í úsilí, talent,
píli a v‰e ostatní, je tfieba vynaloÏit právû
tûmi, ktefií na kruzích, bradlech, kladinû a
ostatních náfiadích vãetnû plochy pro
prostná udivují sv˘mi neuvûfiiteln˘mi
v˘kony. Jen si, váÏen˘ ãtenáfie, pfiedstav

kladinu tak úzkou jakou je a kousky, které
na ní gymnastky pfiedvádûjí! Nepfiechází
vám mráz po zádech? Mnû ano. A to platí
i o ostatních náfiadích. U mne je ten obdiv
moÏná poznamenan˘ vzpomínkou na
tûlesnou v˘chovu praktikovanou pro nás
uãitelem-gymnastou, kde v˘myk na
hrazdû byl pro mne vrcholn˘m, leã
nenávidûn˘m v˘konem, neboÈ jsem byl
spí‰ hráãsk˘ typ (tedy kromû licitovaného
mariá‰e lední hokej, fotbal, volejbal a
basketbal, pozdûji pak tenis).
·kodolib˘ ‰otek mi obãas na‰eptával

otázku, jak by si asi na tom náfiadí poãínali
ti, ktefií o medailích pro ty obdivuhodné
gymnasty a gymnastky sv˘m bodováním
rozhodují?
Udûlat televizní pfienos dokonal˘m je asi

velmi tûÏké. Pfiesto si ale myslím, Ïe by
bylo snadné pro ten ãi onen televizní
kanál OH pfiená‰ející pfiedem sdûlit, co
mÛÏe na nûm v dal‰ích hodinách zajímající
se divák sledovat a nad v˘kony Ïasnout.
NeboÈ, coÏ je pfiirozené, preference
posluchaãe pro jistá zápolení existují.
Pokud jde o moje preference, rád sdûlím,

Ïe se zájmem sleduji plavání (zajímalo by
mû, zda v‰echny plavkynû bez jediné
v˘jimky nemají ony viditelné znaky Ïenství
a nebo je to nûjak˘ fígl, kter˘ pouÏívají,
aby eliminovaly pfiípadn˘ neÏádoucí odpor
vody pÛsoben˘ v bazénu poprsím pfii jejich
nádherném díle), atletiku, volejbal,
basketbal.
Coby tenista jsem si dnes pfiivstal a byl

svûdkem deklasování mého oblíbeného
tenisty Federera A. Murreyem. Nemyslím,
Ïe tomuto Andymu v˘raznû k vítûzství
pomohlo domácí publikum. Byl lep‰í a to
se velmi ãasto stává, Ïe lep‰í vyhraje.
Tedy i ve sportu.
Právû zaãaly lehkoatletické discipliny a

tu mohu opût v ohromení porovnávat moje
nûkdej‰í dorostenecké snaÏení s tûmito
v˘kony! Bude to jistû i nadále moc zajímavá
podívaná. Bylo by pfiíjemné s odstupem
ãasu shledat, Ïe Ïádn˘ atlet svého v˘konu
nedosáhl jinak neÏ jenom sv˘m talentem,
pílí, tréninkem a snad i naveãer, po
vyãerpávající pfiípravû osvûÏil se snad jen
sklenkou dobrého vína, Ïádn˘m steroidem
nevylep‰enou.
Bez reklam se pfienos neobejde. Není mi

ale jasné, proã stanice utrácí drahocenn˘
ãas kratiãk˘mi rozmanit˘mi ‰oty na úkor
skuteãného pfienosu.

***
Ne Ïe bych se tím hnusn˘m ãinem hocha

James Holmese do detailÛ zaobíral, ale
vzpomínám si, Ïe krátce po tragédii
sdûleno, Ïe v nemocnici bylo ãtyfileté
postfielené dítû. K barbarskému ãinu do‰lo
údajnû 30 minut po pÛlnoci. Z filmov˘ch
ukázek onoho promítaného filmu je zfiejmû,
Ïe jde o mnoÏství divoãiny a násilí, nic
nepfiipomínající znamenité filmy let
padesát˘ch ãi ‰edesát˘ch, aÈ uÏ evropské
nebo hollywoodské produkce.
Co na takovém filmu má dûlat po pÛlnoci

ãtyfileté dítû? Nevím, zda o tomto se nûjaké
noviny zmínily. Nebo televize. Spí‰ o tom
jak˘ dal‰í morbidní zázrak si jeden mÛÏe
objednat k promítání. Je mi z toho nûkdy
na zvracení, váÏení ãtenáfii tohoto Satellitu.
Doufám, Ïe vy jste k podobn˘m zprávám

otrlej‰í...
Vladimír Cícha - Vancouver

***

MÛÏete Ïít bez umûní?
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Olympijské hry - Lond˘n 2012
Jak vypadala nejvût‰í sportovní událost, která dosud v dûjinách lidstva probûhla?

Od na‰eho zvlá‰tního zpravodaje
âe‰i r˘Ïovali v Lond˘nû zlato

V jedné z nejru‰nûj‰ích svûtov˘ch metropolí zemû, jejíÏ
ekonomika patfií k nejvyspûlej‰ím na na‰í planetû a
navíc je uznávanou kolébkou sportu, se na pfielomu
ãervence a srpna bojovalo o nejvy‰‰í sportovní pocty uÏ
na jubilejních XXX. olympijsk˘ch hrách. Ano, v Lond˘nû,
kde se uÏ letní olympiády uskuteãnily v letech 1908 i
1948.... A staly se nejvût‰í sportovní událostí, která se aÏ
dosud v historii lidstva uskuteãnila. Zkrátka pfii ní nepfii‰ly
ani âe‰i, ktefií dob˘vali medaile, ba r˘Ïovali zlato. Kolekce
deseti medailí, z toho ãtyfi zlat˘ch, tfií stfiíbrn˘ch a tfií
bronzov˘ch, pfiedstavuje pro âeskou republiku 19. místo
v hodnocení národÛ. Je to jen o jednu medaili ménû neÏ
v Atlantû 1996, odkud ãeská reprezentace pfiivezla
rovnûÏ ãtyfii zlata a mezi národy byla sedmnáctá. Za dob
âeskoslovenska byla nejbohat‰í ÏeÀ v Mexico City
1968, tfiináct medailí a z toho sedm zlat˘ch. Tentokrát je
v‰ak mimofiádnû lichotivé i to, Ïe medaile z nejcennûj‰ího
kovu jsou ve ãtyfiech rÛzn˘ch sportovních odvûtvích -
atletice, veslování, moderním pûtiboji a na horsk˘ch
kolech.

Uãitelka ‰kolila Ïákynû
V atletickém sektoru mezi o‰tûpafikami byla Barbora

·potáková dlouhodobou favoritkou. Zlato vybojovala uÏ
pfied ãtyfimi lety v Pekingu a ani letos o její pfievaze nad
ostatními soupefikami nebylo pochybností. Av‰ak o tom,
Ïe bude tak ohromná ve finále, nesnila ani sama Bára.
NejenÏe zvítûzila zpÛsobem start - cíl. Do soutûÏe
vstoupila jako první, její náãiní se zapíchlo do vzdálenosti
66,90 m a pak uÏ ostatní úãastnice bojovaly jen o druhé
místo a nemûly sebemen‰í ‰ance. Jako by ten veãer
uãitelka ‰kolila své Ïákynû. Tûmi nejuãenlivûj‰ími z nich
byly na druhém a tfietím stupínku Nûmky Christina

Obergfoliová s Lindou Stahlovou. ·potáková ãtvrt˘m
pokusem zaznamenala nejlep‰í v˘kon 69,55 m a mezi ní
a Obergfoliovou byl nakonec rozdíl témûfi ãtyfii a pÛl
metrÛ, pfiesnû ãtyfii metry a devûtatfiicet centimetrÛ! Ano,
ãtete dobfie.
“Pfiesto to byl trochu zvlá‰tní závod. Na‰e finále bylo do

programu dne zafiazeno aÏ jako poslední a kdyÏ konãilo
velká ãást osmdesátitisícového hledi‰tû uÏ zela
prázdnotou. O to víc jsem si v‰ak mohla uÏívat
povzbuzováni ãesk˘ch fanou‰kÛ. A co se t˘ãe m˘ch
rivalek, zdálo se mnû, jako by si nûkteré byly aÏ pfiíli‰ jisté
sv˘mi úspûchy a jiné zase pfiemotivované,” tvrdila
·potáková, která na tiskové konferenci zdÛraznila: “Za
ãtyfii roky na olympiádû v Riu de Janeiru chci získat tfietí
zlato a vyrovnat se tak svému trenérovi Honzovi
Îeleznému.” Pozdûji to pfiece jen mírnila: “Vím, Ïe je to
troufalé. Je mnû uÏ tfiicet a tûlo mnohaletou dfiinu cítí
stále víc. TakÏe aspoÀ chci v Riu je‰tû startovat a bojovat
o medaili.” A jestli jsem legenda? “Aby to tak bylo, mûla
bych dokázat je‰tû víc.”

Brambor místo zlata
JenÏe na spadnutí bylo i druhé o‰tûpafiské zlato a

dal‰ího svûfience Jana Îelezného. Vítûzslav Vesel˘ se
letos stal mistrem Evropy v Helsinkách, jako jedin˘ na
svûtû pfiehodil osmaosmdesát metrÛ a k tomu v‰emu
je‰tû v lond˘nské kvalifikaci zlep‰il svÛj osobní rekord na
88,34 m! Nic naplat, ve finále se nepoznával ani on sám
a teprve posledním pokusem se dostal alespoÀ na 83,34
m, coÏ staãilo jen na ãtvrté místo, které se také naz˘vá
bramborovou medailí.  Senzaãním vítûzstvím uchvátil
teprve devatenáctilet˘ Keshorn Walcott z Trinidadu.
Zatímco svÛj Ïivotní závod neunesl ani ‰ampión z
pfiedchozích dvou olympiád v Aténách i v Pekingu Nor

Andreas Thorkildsen, kdyÏ se musel spokojit jen se
‰estou pfiíãkou a tfiem olympijsk˘ch vavfiínÛm po sobû
Jana Îelezného z Barcelony 1992, Atlanty 1996 a
Sydney 2000 se nevyrovnal. i Vesel˘ pochopitelnû
zpytoval svûdomí: “K formû, kterou teì mám vynikající,
je v‰ak potfieba i hlava a ta mnû chybûla. MÛÏu si za to
sám. Jsem vûfiící ãlovûk a takhle se to asi mûlo stát...”

Musí ãtyfii roky vydrÏet
Velk˘ v˘lov âe‰i slavili nedaleko památného zámku

Windsor na jezefie Dorney a to zásluhou sv˘ch
spolehliv˘ch veslafisk˘ch matadorÛ a skifafiÛ -
dvaatfiicetileté Miroslavy Knapkové i o dva roky mlad‰ího
Ondfieje Synka. JenÏe trochu v opaãném gardu, neÏ se
ãekalo. Synek, pfiedloÀsk˘ mistr svûta z novozélandského
Karapira, mûl v poslední dobû skvûlou formu a také na
cestû do lond˘nského finále poráÏel v‰echny své soupefie
rozdílem tfiídy. V nûm byl jeho tradiãním sokem Make
Drysdale z Nového Zélandu, kter˘ tentokrát od poloviny
trati nedal rodákovi z Brand˘sa nad Labem a vyuãenému
zlatníkovi ‰anci. Synek si zopakoval stfiíbrnou olympijskou
medaili z Pekingu 2008 a i kdyÏ si svÛj úspûch
uvûdomoval, ‰tûstím zrovna neh˘fiil: “Do‰ly mnû síly a
na Drysdala jsem dneska nemûl. V závûru jsem se je‰tû
snaÏil o mohutn˘ fini‰, ale uÏ nebylo z ãeho brát. Moc
jsem touÏil po olympijském zlatu, ale dost na mû dolehla
nervozita. AÏ moc jsem si uvûdomoval, Ïe olympijské
hry jsou jen jednou za ãtyfii roky. Teì tedy budu muset
vydrÏet je‰tû dal‰í ãtyfii do olympiády 2016 v Riu de
Janeiru...”

Zranûní pomohlo technice
Lond˘nsk˘ pfiíbûh brnûnské rodaãky, která se aÏ do

devatenácti let vûnovala atletice, je úplnû jin˘ a
neuvûfiiteln˘. Nikdo netu‰il, co se odehrávalo v zákulisí.
Loni se sice Knapková ve slovinském Bledu stala
svûtovou ‰ampiónkou, av‰ak tentokrát den pfied
ãrtvrfinále fiekla: “Nemohu nastoupit a ze soutûÏe
odstupuju.” DÛvod? Silné bolesti v oblasti Ïeber. Vlastnû
únavová zlomenina Ïeber, která se projevila teprve po
pfiíletu do Lond˘na. Neskuteãnou roli sehrál profesor
Pavel Koláfi, nejen jako svûtovû proslul˘ fyzioterapeut,
ale v tomto pfiípadû i psycholog. Mimochodem Koláfiov˘ch
znalostí mnoho let vyuÏíval uÏ zesnul˘ ãesk˘ prezident
Václav Havel a nyní mezi jeho stálé pacienty patfií i
souãasn˘ prezident Václav Klaus. Koláfi s veslafikou
v‰echno probral a kaÏd˘ den hodinu a pÛl aÏ dvû hodiny
pracoval na zlep‰ení jejího zdravotního stavu. A sám
pfiiznal: “Bylo to riziko, do ãeho jsme ‰li. KdyÏ Mirka
odstartovala, ani jsem se nekoukal a zaãal jsem závod
sledovat aÏ po pûti stech metrech.”
To uÏ ale Knapková v‰em soupefikám ujíÏdûla stále víc

a víc, fieãeno veslafiskou terminologií - o parník! Zvítûzila
nevídan˘m a suverénním zpÛsobem. “MoÏná, Ïe to bylo
i tím zranûním, protoÏe jsem musela zmûnit zpÛsob
jízdy. Tolik jsem za to nervala a jela daleko víc technicky.
Asi se znovu potvrdilo známé Ïivotní pfiísloví, Ïe nûco
‰patné, je pro nûco dobré... Pfied ostatními závodnicemi
jsme moje problémy tajili, protoÏe by se to okamÏitû
rozneslo,” pfiiznávala nová olympijská vítûzka a dále se
svûfiovala: “KdyÏ jsem po polovinû závodu vidûla, jak
moc jsem vpfiedu, nechtûla jsem tomu vûfiit. Sama jsem
se zaãala bát, jestli jsem to nepfiepálila. NejdÛleÏitûj‰í
v‰ak bylo, Ïe jsem pfiekonala prvních tfii sta metrÛ. I kdyÏ
v závûru jsem uÏ stra‰nû vytuhla.” A také uÏ si koneãnû
mohla vychutnávat svou radost: “Teì se v‰echno kolem
mû toãí, jen nabídku ke sÀatku jsem je‰tû nedostala!”
Za to ãeské veslování pfiepsalo její zásluhou své dûjiny.

Získalo první zlatou olympijskou medaili a z hlediska
ãeskoslovenské historie to byl nejvy‰‰í olympijsk˘
stupínek po pfiedlouh˘ch dvaapadesáti letech, protoÏe
pfiedtím se stejn˘ triumf podafiil v ¤ímû 1960 uÏ neÏijícím
Václavu Kozákovi s Pavlem Schmidtem ve dvojskifu.
Navíc zlato Knapkové je vÛbec prvním v Ïenském
veslování v celé historii.

Senzaãní válka s âíÀanem
·erm, plavání, jízda na koni a bûh spojen˘ se stfielbou.

Tûchto pût sportÛ pfiedstavuje jeden, kter˘ se jmenuje
moderní pûtiboj a ãeskoslovenské i ãeské barvy v nûm
uÏ v minulosti na olympiské medaile dosáhly. V Montrealu
1976 druÏstvo v sestavû Jan BártÛ, Jifií Adam a Bohumil
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Starnovsk˘ skonãilo druhé a BártÛ v
jednotlivcích tfietí. A v Aténách 2004, kdy
uÏ toto odvûtví nebylo rozdûleno do pûti
dnÛ, n˘brÏ do jediného jako je tomu nyní,
si bronz pfiipsal Libor Capalini.
V Lond˘nû v‰ak David Svoboda pfiedãil

v‰echna oãekávání. Do vedení ‰el hned
po úvodním ‰ermu a pak uÏ jen bojoval s
âíÀanem Cchao âung-Ïungem. Ten ho
sice pfiedstihl v plavání, jízda na koni v‰ak
byla opût pfiíznivûj‰í pro klubového
pfiíslu‰níka praÏské Dukly. Jednou si své
pozice je‰tû vymûnili v bûhu po první
stfielecké poloÏce, ale tuhle válku pfiece
jen v závûreãné disciplínû vyhrál
sedmadvacetilet˘ ãesk˘ reprezentant a
za âíÀanem tfietí dobûhl Maìar Adam
Marosi. “Pfiipadán si, jako bych se vzná‰el
dva metry nad zemí. A také bych byl moc
rád, kdyby se moderní pûtiboj stal
populárnûj‰ím pro diváky. VÏdyÈ je to velká
show a já jsem k tomu snaÏil pfiispût.”

V Riu na silnici?
Poslední ãeské zlato se zrodilo poslední

olympijsk˘ den ve v˘chodním Lond˘nû na
farmû, kterou vlastní Armáda spásy.
TfiebaÏe je sedmadvacetilet˘ Jaroslav
Kulhav˘ loÀsk˘m mistrem svûta na
horsk˘ch kolech, v poslední dobû ho
pronásledovaly nepfiíjemnosti jako
autonehoda nebo defekty pfii závodech.
Sám fiekl: “Vefiejnost mû snad uÏ
odepsala.” Na traÈ, která vedla nádhern˘mi
pastvinami, se vydal bez zbyteãného
spûchu, ale ve vedoucí skupince se
·v˘carem Ninem Schurterem a Italem
Marcem Fontanou. Pozdûji se zam˘‰lel:
“Do niãeho jsem se hnát nechtûl.”
Kulhav˘ znovu prokázal, jak je skvûl˘m

taktikem a jakou má pfiedvídavost. V
závûreãném kole vyrazil Ital, ale neuspûl.
Pak ‰el dopfiedu ·v˘car a v‰echno hovofiilo
pro nûho. V posledním stoupání v‰ak
Kulhav˘ pfiedstihl Schurtera a slavil: “TraÈ
byla technicky hodnû nepfiíjemná a navíc
‰lo o jeden z nejrychlej‰ích závodÛ, co
jsem kdy absolvoval. Teì rozm˘‰lím, co
dál. Mám nabídky, Ïe bych mohl pfiejít k
silniãní cyklistice.” A nevylouãil, Ïe by se v
brazilském Riu mohl v roce 2016 pokusit
o zlato na silnici.

Radost str˘ãka z velvyslanectví
Voda, tentokrát divoká, v‰ak drÏela

âechy v Lond˘nû nad vodou i v dal‰ím
sportovním odvûtvím. Ve vodním slalomu,
byÈ se v nûm oãekávaly je‰tû lep‰í
v˘sledky. Stanislav JeÏek v kanoi
jednitlivcÛ skonãil pát˘ a Jaroslavu Volfovi
s Ondfiejem ·tûpánkem, ktefií mají
bronzovou olympijskou medaili z Atén
1996 a stfiíbrnou z Pekingu 2008, se v
kanoi dvojic nepovedlo postoupit ani do
finále. Pfiíkladnû v‰ak zabojoval mistr svûta
z roku 2009 pûtadvacetilet˘ Vavfiinec
Hradílek, byÈ v semifinále obsadil po hrubé
chybû v deváté brance aÏ osmé místo,
tedy poslední postupové. Finále ov‰em
absolvoval skvûle a tû‰il se ze stfiíbrné
medaile. Povahou pohodáfi, kter˘ je znám˘
pod pfiezdívkou Vávra, se netajil: “Jsem
‰Èastn˘, ale mÛj Ïivot tahle sláva urãitû
nezmûní.” Lep‰í byl pouze Ital Daniel
Molmenti. Mimochodem podûlil se s ním o
ni v dûji‰ti soutûÏe i jeho bratr Václav,
rovnûÏ vodní slalomáfi, kter˘ v roce 1999
jen zázrakem unikl smrti. Pfii tréninku v
praÏské Tróji tehdy zÛstal patnáct minut
bezvládnû pod vodou a potom, co ho
záchranáfii vytáhli, byl pût dní v umûlém
spánku. A mezi prvními gratulanty byl i
VavfiincÛv str˘c, kter˘ pracuje ve funkci
zástupce ãeského velvyslance Michaela
Îantovského v Lond˘nû.
Jsme-li v‰ak v pefiejích na krásném kanále

fieky Lee, nesmíme zapomenout na

kajakáfiku ·tûpánku Hilgertovou.
Olympijskou vítûzku z Atlanty 1996 i ze
Sydney 2000, která se ve sv˘ch
ãtyfiiaãtyfiiceti letech vydala uÏ na ‰estou
olympiádu! I ona do finále pro‰la s
odfien˘mi zády, ale v nûm se rvala se
zrádn˘mi válci, roládami i vlnami, takÏe
vybojovala ãtvrté místo. “V koutku du‰e
jsem snila i o bronzové medaili. MoÏná, Ïe
byla v m˘ch silách. Snad moje umístûní
dalo odpovûì tûm, co pochybovali, zda
jsem do Lond˘na mûla jet. Od roky 1992,
kdy jezdím na olympijské hry, je to mÛj
tfietí nejlep‰í v˘sledek.” Velk˘m
handicapem Hilgertové bylo, Ïe pfied
leto‰ní olympiádou po soustfiedûní právû
v Lond˘nû pfii‰la pfii pfiepravû do Prahy o
svou ideální loì a v závûreãném období si
musela zvykat na novou. Prostû pfied
·tûpánkou klobouk dolÛ!

Vyhaslé tenisové hvûzdy
Naopak za klobouk si nedají své

úãinkování na slavn˘ch travnat˘ch
dvorcích ve Wimbledonu ãeské tenisové
hvûzdy, pfiedloÀsk˘ finalista Wimbledonu
Tomá‰ Berdych s loÀskou wimbledonskou
‰ampiónkou Petrou Kvitovou. Stejnû jako
nedávno pfii pravém wimbledonském
turnaji Berdych nepro‰el prvním kole pfies
stého svûtového hráãe Loty‰e Gulbise,
nyní ho hned v úvodu olympijské soutûÏe
zastavil Belgiãan Darcis, jehoÏ Ïebfiíãek
fiadí na pfiíãku ‰estasedmdesátou, 4:6,
4:6. A ani v muÏské ãtyfihfie pfiíli‰ nepodpofiil
Radka ·tûpánka, se kter˘m uÏ léta tvofií
uznávan˘ daviscupov˘ pár. Prohráli ve
druhém kole s neznám˘mi Brazilci
Melouem a Soaresem po maratónu
rozloÏeném do dvou dnÛ a trvajícím ãtyfii
hodiny a dvacet minut 6:1, 4:6, 22:24!I
Kvitová mûla od zaãátku problémy, nutno
pfiiznat, Ïe i zdravotní, av‰ak i jí profesor
Pavel Koláfi vûnoval stejnou péãi jako
veslafice Knapkové. BohuÏel Kvitová ve
ãtvrtfinále podlehla Rusce Kirilenkové 6:7,
3:6 a do smí‰ené ãtyfihry, v níÏ se jí dávaly
vysoké medailové ambice po boku
·tûpánka, vÛbec nenastoupila. Berdych
su‰e konstatoval: “Na to, co se stalo se
mnou na wimbledonsk˘ch kurtech
nedávno i teì nechci uÏ myslet.” A
vyjádfiení Kvitové bylo podobné: “Jsem
ráda, Ïe tenisová sezóna na rozdíl od
jin˘ch sportÛ na olympijsk˘ch úspû‰ích
nestojí.” TûÏkou hlavu si s tím nedûlali...
JenÏe obû na‰e hvûzdy by mûly vidût,

jak se tfieba radovali francouzské debly
Tsonga s Llodrou ze stfiíbrné medaile a
Benneteu s Gasquetem z bronzové.
Prostû v‰echny nejvût‰í tenisové
osobnosti, které na olympiádu pfiijely, ze
sebe dostaly maximum. MuÏskou ãtyfihru
vyhrála skvûlá americká dvojãata Mike s
Bobem Bryanovi, Ïenskou dvouhru
Serena Williamsová a ve finále muÏské
dvouhry domácí miláãek Andy Murray a
svûfienec legendárního ãeskoslovenského
reprezentanta Ivana Lendla po nevídaném
v˘konu spláchl svého nedávného
pfiemoÏitele z finále leto‰ního Wimbledonu
·v˘cara Rogera Federera 6:2, 6:1, 6:4! A
moc Murrayho mrzelo, Ïe se svou
krajankou Laurou Robsonovou ve finále
smí‰ené ãtyfihry nejtûsnûj‰ím v˘sledkem
6:2, 3:6 8:10 zaostali za Bûlorusy Maxem
Myrnym a Victorií Azarenkovou...
Pfiesto ãest tradic ãeského tenisu

zachránily Lucie Hradecká s Andreou
Hlaváãkovou ve ãtyfihfie Ïen. RovnûÏ jako
pfied mûsícem ve Wimbledonu to dotáhly
aÏ do finále, kde znovu nestaãily na stejné
soupefiky, zejména na trávû neporazitelné
americké sestry Serenu a Venus
Williamsovy, s nimiÏ v tomto pfiípadû
ode‰ly poraÏeny 4:6, 4:6 v utkání, které

mûlo velmi dobrou úroveÀ. V‰ak se také
stfiíbrné medailistky netajily spokojeností.
Sedmadvacetiletá Hradecká prohlásila:
“Je to pro mû nejvût‰í úspûch v kariéfie.
Kdokoliv se dnes postaví proti sestrám
Williamsov˘m, tûÏko mÛÏe udûlat nûco
víc neÏ my.” A o rok mlad‰í Hlaváãková
pfiitakávala: “I já si druhého olympijského
místa váÏím víc neÏ vítûzství na
grandslamovém turnaji! Tyhle Ameriãanky
porazit neumíme a mezi Ïenami to na
svûtû nedokáÏe v souãasné dobû nikdo.”

Poprvé mezi novináfii
Teì pfiejdûme ke kovu bronzovému,

ov‰em v tomto pfiípadû úplnû jiné kategorie
neÏ popisují pfiedchozí tenisové fiádky.
Nikoliv proto, Ïe je ze stfielby. Sportovního
odvûtví protkaného z minulosti mnoha
úctyhodn˘mi vavfiíny, které v‰ak tentokrát
pfiíli‰ neoslnilo. Od vzniku samostatné
âeské republiky a olympijsk˘ch her 1992
v Barcelonû ãesk˘m reprezentantÛm
medaile nechybûla, naposledy se bez ní
je‰tû v dobách âeskoslovenska vraceli z
Moskvy 1980 a mnoho nechybûlo k tomu,
aby se to v Lond˘nû opakovalo.
Odpovûdnost na sebe vzala dívka, od

které se to vÛbec neãekalo a o níÏ ãeská
sportovní vefiejnost do této chvíle vlastnû
nevûdûla zhola nic, tfiebaÏe jí je
pûtadvacet. A pokud by ve druhé sérii
finále netrefila jen 8,8, mohla b˘t stfiíbrná,
moÏná i zlatá. Jmenuje se Adéla S˘korová
a na minul˘ch olympijsk˘ch hrách v
Pekingu byla aÏ dvaatfiicátá. Teì v
krásn˘ch prostorech b˘val˘ch kasáren
dûlostfielectva v pfiístavu Woolwich ji
pfiedãily pouze Ameriãanka Jamie Lynn
Grayová a Srbka Ivana Maximoviãová.
Adéla pfiiznala: “Poprvé v Ïivotû dûlám
rozhovor s novináfii.” A ptala se: “To váÏnû
za olympijsk˘ bronz dostanu od âeského
olympijského v˘boru pÛl miliónu korun?
To tedy mÛÏeme jít s holkama na pivo... A
opravdu jako medailistka mohu v Lond˘nû
zÛstat je‰tû o nûkolik dní navíc?”
V˘sledkovou listinou naopak propadali

ostfiílení borci, olympijsk˘ vítûz z Pekingu
David Kosteleck˘ stejnû jako stfiíbrná z
aténské olympiády 2004 Lenka
Maru‰ková. Zatratit v‰ak nelze Katefiinu
Emmons. Pfied ãtyfimi roky vybojovala v
Pekingu zlato ve vzduchové pu‰ce, která
rovnûÏ letos byla úvodní a tím i ostfie
sledovanou disciplínou lond˘nsk˘ch her.
A nebylo pfiekvapením, Ïe si ji nenechal
ujít ani prezident âeské republiky Václav
Klaus. Katefiina ‰la do finále aÏ z osmého
místa, navíc po pfiedchozím rozstfielu pûti
závodnic, av‰ak v nûm pálila na terã
stateãnû. kdyby b˘vala v poslední poloÏce
dosáhla absolutní trefy 9,9, staãilo by to
na bronz a 9,8 na rozstfiel o nûj. Nakonec
odcházela ãtvrtá za âíÀankou I S´ling,
Polkou Sylwií Bogackou a dal‰í ãínskou
závodnicí Jü Tan a realisticky hodnotila:
“Tohle umístûní má pro mû cenu zlata.
VÏdyÈ jsem po Pekingu porodila dceru a s
velk˘mi problémy jsem se vracela mezi
stfieleckou elitu.” Vystoupení
devûtadvacetileté Emmons nutno vzdát
podobnou poklonu jako v pfiípadû vodní
slalomáfiky Hilgertové.

Aperitiv v podání lanû
A je‰tû jedna medaile z královny sportu

atletiky. Byla vlastnû jak˘m si aperitivem
ve chvíli, kdy teprve na své závody ãekala
ãeská o‰tûpafiská esa. Bylo patrné, Ïe si
bûÏkynû na 400 metrÛ pfiekáÏek Zuzana
Hejnová (26 let) na lond˘nskou dráhu
pfiivezla vynikající formu, protoÏe do finále
postoupila s druh˘m nejrychlej‰ím ãasem.
Také v nûm to napálila na nejvy‰‰í obrátky
a pfiitom se pfies ploty, jak fiíkají atleti,
pfiená‰ela s lehkostí lanû. “V minulosti mû

provázelo hodnû smÛly, tfieba pfii leto‰ním
mistrovství Evropy v Helsinkách, kde mnû
o vlásek unikla medaile.  Proto jsem zaãala
spolupracovat s psychologem
Alexandrem Kubáãkem a moje nervy jsou
teì tak pevné, Ïe se vÛbec nepoznávám.”
Rychlej‰í byly pouze Ruska Natalje
ArÈuchinová s Ameriãankou Lashindou
Demusovou.

Pravda zvítûzila, ale sloÏitû
Story ãeského ãtykajaku, kter˘ ve sloÏení

Daniel Havel, Luká‰ Trefil, Josef Dostál a
Jan ·tûrba dojel tfietí za Austrálií a
Maìarskem, je námûtem na samostatnou
povídku. Jejímu zadákovi ·tûrbovi totiÏ
17. kvûtna po závodech v Poznani byl pfii
antidopingové kontrole v moãi nalezen
vzorek s krkolomn˘m názvem
Betamethylphemylethylamin. JenÏe látka
v seznamu zakázan˘ch nefigurovala a
navíc ji ·tûrba poÏil v potravinovém
doplÀku, kter˘ uvedl. ArbitráÏní komise
Mezinárodní kanoistické federace ICF jeho
argumenty sice uznala, av‰ak vedení ICF
se zcela nepochopitelnû odvolalo aÏ k
vedení Mezinárodní sportovní arbitráÏe
CAS, která má sídlo v Lausanne. Po
mnoha sloÏit˘ch právních jednáních bylo
teprve 25. ãervence pfiímo v Lond˘nû,
tedy dva dny pfied zahájením her,
rozhodnuto, Ïe ·tûrba do bojÛ pfiece jen
nastoupit mÛÏe. Co se ale mezitím
nestalo? Náhradník Pavel Davídek, kter˘
pfii ·tûrbovû neúãasti v lodi zaskakoval,
návrat svého kolegy cítil jako kfiivdu a jeho
otec dokonce na toto téma vydal tiskové
prohlá‰ení!  A Jan ·tûrba k tomu zdÛraznil:
“Doufal jsem, Ïe si to s Pavlem Davídkem
vyfiíkáme sami a ne pfies media...” Za
tûchto okolností je bronz v rychlostní
kanoistice z jezera Dorney unikátní a ani
zbyteãná, leã typická osobní ha‰tefiivost,
nemohla zkalit dobrou lond˘nskou náladu
v ãeské tábofie.

JAROSLAV KIRCHNER, Lond˘n
***

Koneãná medailová
bilancia OH Lond˘n 2012

Najúspe‰nej‰ou krajinou lond˘nskych
hier sa stali Spojené ‰táty, ktoré sa po
Pekingu opäÈ vrátili na prvú prieãku
medailovej bilancie.
Ameriãania získali v 302 súÈaÏiach
celkovo 104 medailí, z toho 46 zlat˘ch a
po 29 strieborn˘ch a bronzov˘ch.
Najúspe‰nej‰ím ‰portovcom je plavec
Michael Phelps, ktor˘ získal 6 cenn˘ch
kovov a jeho kolegyÀa Missy Franklinová,
ktorá na stupne víÈazov vystúpila 5-krát.
âína sa v Lond˘ne musela v medailovej
bilancii uspokojiÈ s druh˘m miestom, keì
jej ‰portovci získali 87 medailí.
Bronzovú prieãku v medailovej bilancii
lond˘nskej olympiády získal hostiteº,
Veºká Británia, ktorej reprezentanti
vybojovali celkovo síce iba 65 medailí,
ale aÏ 29 z nich bolo zlat˘ch.
Viac medailí ako Británia získalo Rusko,
82, ale t˘ch zlat˘ch získali jeho
reprezentanti o päÈ menej ako Briti.
19. sa nachádza âeská Republika 4 zlaté,
tri strieborné a tri bronzové.
Kanada je na 36. (1 zlatá, 5 striborn˘ch a
12 bronzov˘c)
Slovensko s bilanciou 1 striebornej a
troch bronzov˘ch medailí obsadilo 59.
miesto z 85 krajín, ktoré v Lond˘ne získali
aspoÀ jednu medailu.
·portovou tragédiou sa dá oznaãiÈ
vystúpenie rakúskych ‰portovcov, ktorí
prv˘krát od olympiády v roku 1964
nezískali ani jednu medailu.

***
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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

TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.

Toronto, ON M6G 1M1
e-mail:

Tatratravel@hotmail.com
Vám ponúka

cestovanie
do celého sveta

Spolahlivo vybavíme!
Volejte

Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

Liga mistrÛ
Liberec v 2. kole pfiedkola Ligy mistrÛ mûl za
soupefie kaza‰sk˘ ·achÈor Karagandu. Po
hubeném vítûzství 1:0 v Liberci se stejn˘m
v˘sledkem skonãila i odveta a utkání se muselo
prodluÏovat. V prodlouÏení Slovan nûkolikrát
podrÏel brankáfi Biãík a v poslední minutû
BlaÏek vyrovnal na 1:1 a tím zajistil Liberci
postup do 3. kola, kde Seeveroãe‰i prohráli s
KluÏí  venku 0:1 i doma 1:2 a Ligu mistrÛ si
nezahrají. Sny o Lize mistrÛ se fotbalistÛm
Liberce tedy rozplynuly, úfiadující ãesk˘
‰ampión mezi elitu nepostoupil ani na tfietí
pokus. Libereck˘ trenér Jaroslav ·ilhav˘
doufal, Ïe do klíãového zápasu bude moci
nasadit alespoÀ nûkteré z opor, jejichÏ start
byl nejist˘. Nastoupit nakonec mohl jen
Bosanãiã, mezi náhradníky usedl stoper
Nezmar (zlomen˘ malíãek na noze), s
nakopnut˘m kotníkem laborující Ku‰nír nebyl
ani tam. A ·tajnera, jehoÏ na del‰í dobu
vyfiadila ze hry plicní embolie, sotva pustili z
nemocnice. Liberec se pfiesto bil o vysnûn˘
postup stateãnû. JenÏe v nastaveném ãase
první pÛle dala KluÏ gól. Po rohovém kopu se
míã vrátil k Bastosovi, ten poslal lahÛdkov˘
oblouãek na hlavu Kapetanose a ten zamífiil k
tyãi. Biãík se natahoval marnû. Nadûji domácí
vykfiesali v 58. min. Obránci rumunského
celku pozapomnûli na ·urala, ten se fiítil z
pravé strany sám na branku a prostfielil
gólmana mezi nohy. Trenér ·ilhav˘ se snaÏil
posílit ofenzívu, jak mohl. Stáhl hru na tfii
beky, do hry poslal z laviãky na hrot Nezmara,
ale dal‰í zásah uÏ domácí nepfiidali. Naopak
v nastaveném ãase je definitivnû skolil
Sougou.
Slovensk˘ mistr M·K Îilina sice vyhrál v

prvním utkání 2. pfiedkola nad izraelsk˘m
Hapoel Kirjat ·imon 1:0, ale v odvetû v Haifû
svûfienci holandského trenéra Franse
Adelaara prohráli 0:2. Îilina odolávala aÏ do
70. minuty, kdy si Leitner vstfielil vlastní branku
o postupu IzraelcÛ rozhodl v 78. minutû
Abuhazíra.

Evropská liga
2. pfiedkolo: Apoel Nikosia (Kypr)-Senica 2:0 a

1:0, Slovan-Szekesfehévár (Maìarsko) 1:1 a 0:0,
Trnava-Sligo Rovers (Irsko) 3:1 a 1:1,

Z ãesk˘ch klubÛ zasáhly do 2. pfiedkola Mladá
Boleslav vítûzstvím 3:0 v prvém utkání doma nad
islandsk˘m Thór Akureyri v odvetû pak 1:0 a PlzeÀ
vyhrála nad gruzínsk˘m Metalurgem Rustávi 3:1 a
doma 2:0.

V 3. kole jedin˘ slovensk˘ zástupce Trnava vyhrál
v Bukure‰ti nad Steauou 1:0 brankou Mikoviãe, ale
doma prohráli trnav‰tí fotbalisté 0:3 a jsou ze soutûÏe
vyfiazeni. Holandsk˘ Twente Enschede zdolal
dvakrát Mladou Boleslav 2:0. Postup si naopak
zajistila PlzeÀ, která pfieválcovala polsk˘ Ruch
Chorzow venku 2:0 a 5:0 v Plzni a Sparta vítûzstvím
ve Vídni 2:0 a remízou na Letné 2:2.

Sparta se ve 4. pfiedkolu utká s holandsk˘m
Feynordem. Liberec s Dnûprem Dnûpropetrovsk a
PlzeÀ má za soupefie belgick˘ Lokeren.

Gambrinus liga
Do ãela tabulky se dostala Sparta, která po úvodní

plichtû s Duklou 1:1, dvakrát vyhrála 2:1 doma nad
Pfiíbramí a venku nad Slováckem 4:1.
Nepfiesvûdãivé v˘kony pfiedvádí PlzeÀ. Po vítûzství
3:0 nad Hradcem, remízovala s nováãkem Jihlavou
1:1 a dokonce prohrála s dal‰ím nováãkem Brnem
doma 2:3, aãkoliv je‰tû sedmnáct minut pfied
koncem vedla 2:1. Mezlík a Hala‰ka v‰ak bûhem
dvou minut otoãili skóre. Slavia tfiikrát remízovala
doma s Jihlavou 3:3, kdyÏ v poloãase prohrávala jiÏ
0:3, ale v závûru dokázala srovnat, s Ostravou 2:2
a v zajímavém utkání s Olomoucí 1:1. Vedoucí
branku hostí vstfielil v 12. minutû Ordo‰ za Slavii
vyrovnal Kisel v 27. minutû. Mistr Liberec po
úvodních dvou v˘hrách v Pfiíbrami 4:0 a s Duklou
3:2, prohrál v severském derby s Jabloncem, kdyÏ
jedinou branku vstfielil do vlastní sítû Ukrajinec
Ljulka v 74. minutû. Ostatní v˘sledky 3. kola:
Budûjovice-Ostrava 1:2, Hradec-Jihlava 1:1,
Pfiíbram-Mladá Boleslav 1:1 a Dukla-Teplice 4:0.

***

Tabulka
1. Sparta  3  2  1  0  7:3  7
2. Jablonec 3 2 1 0 5:2 7
3. Brno 3 2 1 0 5:3 7
4. Liberec 3 2 0 1 7:3 6
5. Dukla 3 1 1 1 7:4 4
6. PlzeÀ 3 1 1 1 6:4 4
7. Olomouc 3 1 1 1 3:2 4
8. Boleslav 3 1 1 1 4:4 4
9. Ostrava 3 1 1 1 4:5 4
10. Teplice 3 1 1 1 2:5 4
11. Slavia 3 0 3 0 6:6 3
12. Jihlava 3 0 3 0 5:5 3
13. Budûjovice 3 1 0 2 4:5 3
14. Hradec 3 0 2 1 3:6 2
15. Pfiíbram 3 0 1 2 2:7 1
16. Slovácko 3 0 0 3 1:7 0

CorgoÀ liga
1. kolo: Îilina-Myjava 1:0, Trenãín-Nitra 5:0,

RuÏomberok-Zlaté Moravce 3:1, Slovan-Pre‰ov
2:1, Trnava-Ko‰ice 0:0, Senica-Banská Bystrica
2:3.

2. kolo: Myjava-Zlaté Moravce 2:2, Banská
Bystrica-Trenãín 2:0, Nitra-RuÏomberok 1:1,
Pre‰ov-Senica 2:0, Ko‰ice-Slovan 1:0.

3. kolo: Trenãín-Pre‰ov 2:1, Zl. Moravce-Nitra
0:2, RuÏomberok-Bystrica 1:0, Senica-Ko‰ice 2:1,
Slovan-Îilina 1:1, Trnava-Myjava 1:1.

4. kolo: Myjava-Nitra 0:2, Pre‰ov-RuÏomberok
2:0, Ko‰ice-Trenãín 3:0, Îilina-Senice 2:0, Bystrica-
Zl. Moravce0:0, Trnava-Slovan 0:1,

5. kolo: Trenãín-Îilina 0:2, RuÏomberok-Ko‰ice
3:1, Nitra-Bystrica 1:1, Slovan-Myjava 2:1, Zl.
Moravce-Pre‰ov 2:0, Senica-Trnava 3:0.

***

Tabuºka
1. Îilina 4 3 1 0 9:2 10
2. RuÏomberok 5 3 1 1 8:5 10
3. Slovan 5 3 1 1 6:4 10
4. Bystrica 5 2 2 1 6:4 8
5. Nitra 5 2 2 1 6:7 8
6. Ko‰ice 5 2 1 2 6:5 7
7. Pre‰ov 5 2 0 3 6:6 6
8. Senica 5 2 0 3 7:8 6
8, Trenãín 5 2 0 3 7:8 6
10. Moravce 5 1 2 2 5:7 5
11. Trnava 4 0 2 2 1:5 2
12. Myjava 5 0 2 3 5:11 2

uhrála remízu. Pfied záfiijov˘m duelem v Dánsku o
kvalifikaãní body to ov‰em v její hfie skfiípalo, ve
druhé pÛli se musela vlastnû neustále bránit, ale i
kdyÏ si bez Rosického a Pla‰ila nerozhodn˘m
v˘sledkem zvedla sebevûdomí, má trenér Bílek o
ãem pfiem˘‰let.

***

 Dánsko - Slovensko 1:3
Hodnû nepovedenou generálku na úvodní záfiijov˘
zápas kvalifikace o postup na mistrovství svûta s
âeskou republikou mají za sebou fotbalisté Dánska.
Svûfienci trenéra Mortena Olsena ve stfiedu prohráli
v domácím pfiípravném duelu se Slovenskem 1:3,
pfiestoÏe po poloãase vedli.

V Odense otevfiel skóre ve 22. minutû útoãník
Tobias Mikkelsen sv˘m prvním gólem za
reprezentaci. HostÛm se v‰ak povedla závûreãná
pÛlhodina. Po tfiech minutách na hfii‰ti vyrovnal
Martin Jakubko, devût minut po nûm otoãil skóre
Marek Ham‰ík a v 87. minutû peãetil v˘hru SlovákÛ
dal‰í náhradník Lubomír Guldan.

***

Kanada-Trinidad a Tobago 2:0
Vedoucí branku Kanady vstfielil v 57. minutû
Ricketts, druhou branku pfiipojil v závûru z penalty
Marcel de Jong.

***

Pfiátelská utkání
Ukrajina - âesko 0:0

LoÀská trpká lekce od NorÛ se na Ukrajinû
neopakovala, poslední pfiípravu pfied vstupem do
kvalifikace o postup na svûtov˘ ‰ampionát 2014 v
Brazílii ãeská fotbalová reprezentace ve stfiedu ve
Lvovû se ‰tûstím zvládla a s domácím t˘mem


