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Ledové sochy na Pustevnách

S pfiíchodem paní zimy se objevují v okolí snûhuláci vytvofiení z radosti a nad‰ení z prvního snûhu. To se stalo impulsem pro organizátory Obãanského sdruÏení Art centrum DAGI Valachia
pofiádat soutûÏní pfiehlídku ledov˘ch soch na nejznámûj‰ím vrcholu Vala‰ska Pustevnách. My‰lenka se setkala s velk˘m nad‰ením a do soutûÏe se zapojila fiada v˘tvarníkÛ z âeské
republiky i svûta. Dne‰ní pohled na doposud 14 uspofiádan˘ch mezinárodních sochafisk˘ch sympozií pod názvem Snûhové království na Vala‰sku vykazuje velmi slu‰nou a zajímavou
bilanci. Pfii souhrnném souãtu to pfiedstavuje 101 profesionálních v˘tvarníkÛ z âR, Rakouska, USA, Kanady, Francie a ·védska. Mravenãí dÛslednou práci sledovalo tisíce náv‰tûvníkÛ
z USA, Kanady, Austrálie, ·védska, Norska, Itálie, Francie, Slovenska a Japonska. Na pfiípravû a organizaãním zabezpeãení se pracuje ihned po skonãení uplynulého roãníku. Je
zpracován pfiesn˘ ãasov˘ harmonogram prací vãetnû garance snûhov˘ch polotovarÛ. Pro 15. roãník je termín 12. 1. - 20. 1.2013. Hlavním úkolem je pfiíprava snûhov˘ch válcÛ o prÛmûru
i v˘‰ce tfii metry. Poãítá se asi se 16 kusy. O tvorbu ledov˘ch snûhov˘ch soch je mimofiádn˘ zájem rovnûÏ mezi mládeÏí. Proto bylo dohodnuto po v˘tvarné dílnû dospûl˘ch od 14.1. do
18.1.2013 uskuteãnit v˘stavu zhotoven˘ch ledov˘ch soch a po té je aktivita urãena dûtem ze základních a stfiedních ‰kol. Vyvrcholením soutûÏe mlad˘ch bude do 20. 1. 2013 v˘stava
v˘sledn˘ch prací.

news-photo Allén Mirko FojtÛ-Pustevny
***

Tunely, amnestie a milosti
Václav Klaus to má za pár. Jeho dny v prezidentském kfiesle jsou seãtené. V tûchto
dnech se volí nov˘ prezident. Ve chvíli, kdy jsem psal tento úvodník pro tisk,se je‰tû
nevûdûlo, kdo postoupí do druhého kola. Vedl Milo‰ Zeman pfied Janem Fischerem,
nakonec ten byl pfiedstiÏen skvûle fini‰ujícím Schwrzenbergem.

S Václavem II. nebo chcete-li na praÏském trÛnu sedm˘m jsme si nepadli do oka.
JiÏ v roce 1990, jsem fiekl v rozhovoru s psychologem dr. Matûjãkem: „StfieÏte se
lidí typu Václava Klause!“ Aã jsme byli velcí pfiátelé, odpovûdûl: „Tomu nemohu
uvûfiit!“ V dobû, kdy byl Václav Klaus populární a jeho hvûzda záfiila, Satellite byly
snad jediné noviny, které obdiv k Velkému Ekonomovi nesdílely.

Tak tedy Václav Klaus to má za pár a rozhodl se udûlat dobr˘ skutek. JenÏe, jak
fiíkala neboÏka moje matka: „Cesta do pekel je dláÏdûná dobr˘mi úmysly!“ Vyhlásil
amnestii nebo-li jak fiíkají vûzni aminu. AmÀa tentokrát pfii‰la.

A najednou je oheÀ na stfie‰e. V‰ichni prezident‰tí kandidáti se du‰ují, Ïe kdyby
oni sedûli na Hradû, Ïe by se nic takového nemohlo stát. Pfiiznám se, Ïe moc
nevûfiím na to, Ïe kriminál nûkomu pomÛÏe. Zloãinnost je tradiãnû men‰í tam, kde
jsou tresty niÏ‰í. Dlouhé tresty vedou k tomu, Ïe se odsouzen˘ jiÏ není schopen
zafiadit zpátky do spoleãnosti.

Teatrální na klausovské amnestii je, Ïe ji udûlal v den v˘roãí vzniku samostatné
âeské republiky. Pro mne to není svátek, ale spí‰ bych ãervenou barvu ãíslice v
kalendáfii zmûnil na ãernou. Stále v‰ak nechápu tu hysterii.

Pfieãetl jsem si znûní amnestie nûkolikrát. V prvním ãlánku se odpou‰tûjí
nepodmíneãné tresty do jednoho roku. Na Borech jsme tûmto lidem fiíkali „mûsíãkáfii“.
To nejsou skuteãnû zloãinci. Ti neohroÏují obãany. O „mûsíãkáfiích“ se fiíkalo v
kriminále, Ïe tam sedí za to, Ïe kradli dûtem svaãiny. Bûhem roku 2013 by stejnak

Pokračování na str. 3

Prezidentské volby na konzulátû

Ve ãtvrtek 10. ledna a v pátek 11. ledna 2013 mûli ãe‰tí obãané v Torontu moÏnost poprvé
volit v pfiímé volbû prezidenta âR. 1. kolo mûlo v Torontu pokraãování i o den pozdûji. Na
úfiad prezidenta bylo devût kandidátÛ: M.. Zeman (podle aktualne.cz získal 24,21%), K.
Schwarzenberg (23,40%), J. Fischer (16,35%), J. Dienstbier ml. (16,12%), Vl. Franz
(6,84%), Z. Roithová (4,95%), T. Fi‰eová (3,23 %), P. Sobotka (2,46%) a J. Bobo‰íková
(2,39%). V pátek v18 hodin odvolilo zhruba 10 procent zapsan˘ch voliãÛ. Ve druhém kole,
které se bude konat v Torontu 24. a 25. ledna 2013 od 14 do 21. hodin se tedy stfietnou Milo‰
Zeman a Karel Schwrzenberg.  Snímek z voleb na konzulátu pochází z prvního dne voleb.
Aktualizováno 12. ledna v 16:00

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

Tel.: 416-439-0792

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

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

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

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

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 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

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.

We acknowledge the financial support

of the Government  of Canada through Canada Periodical Fund

 of the Department of the Canadian Heritage.

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

Nová sokolská sezóna:
Cviãení pro dûti je kaÏdou sobotu

od 16:30 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

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.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 24. 12  (16:30  hod.),
6.1., 10.2., 17. a 29. 3. v 13 hod.

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

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

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

Kingston: Kaple Newman House,
192  Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
22. prosince v 11 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe: (Lyndale
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby:  22. prosince v 17 hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:  23.
prosince v 11 hodin.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd.

20. 1. (ne) 17:00
Rita di Ghent, Jifií Grosman &

Bohemian Swing
Lenka Nováková, Marie Franková &

Josef Musil
Nokturna na Masaryktownu

Restaurace Praha
450 Scarborough Golf Club Rd.

***
27. 1. (ne) 17:00

Iain Scott - videoukázky
Nokturna na Masaryktownu

Restaurace Praha
450 Scarborough Golf Club Rd.

***
2.2. (so) 18:00

Polovnické hody
The Golden Pheasant

733 Lakeshore Rd., Mississauga
***

3.2. (ne) 14:00
Sokolské dûtské ·ibfiinky

Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
9.2. (so) 19:00

·ibfiinky - Valent˘n
Sokol Toronto

Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
24. 2. (ne) 17:00

Anna Betka - piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
7. 4. (ne) 17:00

Tereza Pfiívratská - housle
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
21. 4. (ne) 17:00

Radim Zenkl
Mandolína, banjo a flétna

Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***

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.satellite416.com
www.spravy.ca

***
Toto ãíslo v PDF

www.1.satellite1-416.com
www.1.zpravy.ca
www.1.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

***

Toronto
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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

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 $ 19,75 Kã
1 EURO 25,52 Kã
1 US $ 19,46 Kã
âNB - 8. 1. 2013

Kursovní lístek
100 Kã 5,05  CDN $
1 CDN $ 19,81 Kã
1 EUR 1,29 CDN $
1 CND $ 0,77 EURO
1 US $ 0,99 CDN $
1 CND $ 1,01 US $

Universal Currency Converter - 8. 1. 2013

Tunely,  amnestie a milosti
vy‰li z kriminálu podle vûzeÀského pfiísloví „zavfiít nás
mohli, pustit nás musí.“ Dále jsou to „hodináfii“. To jsou
ti, ktefií dostali vefiejnû prospû‰né práce, které se poãítají
na hodiny.

V druhém odstavci se odpou‰tûjí tresty lidem, kter˘m
je nad 75 let a pokud nebyli odsouzeni na dobu del‰í neÏ
deset let. V tomto pfiípadû bych asi pustil v‰echny. Nebo
chceme, abychom mûli ve vûzení stoletého stafiíka?

Uvûdomíme-li si, jak Václav Klaus odmítl omilostnit
Romana Smetanu, kter˘ maloval na pfiedvolební plakáty
politikÛm tykadla, tak zde vidím osvícení Václava Klause.
Nikoliv senilitu. Dal‰í prominuté tresty se ãastokrát t˘kají
lidí, kter˘m by v tomto roce bylo 70 let.

Je s podivem zmírnûní nûkter˘ch nepodmínûn˘ch
trestÛ odnûtí svobody za zloãin, pfii nûmÏ byla zpÛsobena
smrt nebo tûÏká újma na zdraví, nebo za zloãin proti
Ïivotu a zdraví, proti lidské dÛstojnosti v sexuální oblasti,
anebo proti rodinû a dûtem. No, tihle lidé vût‰inou v
kriminále nepatfiili k m˘m kumpánÛm. To nebyli moji
komplicové.

Nejvût‰í rozruch v‰ak zpÛsobil ãlánek II.: Zastavení
trestního stíhání: Nafiizuji, aby bylo zastaveno
pravomocnû neskonãené trestní stíhání, s v˘jimkou
trestního stíhání proti uprchlému, od jehoÏ zahájení k 1.
lednu 2013 uplynulo více neÏ 8 let, pro trestné ãiny, za
nûÏ trestní zákoník stanoví trest odnûtí svobody
nepfievy‰ující deset let.

Jedná se tedy o v‰echny tuneláfie, ktefií díky právním
kliãkám protahovali procesy do nekoneãna. Václav Klaus
tento poãin pro âesk˘ rozhlas zdÛvodnil ‰alamounsky:
„Dal jsem tím za vyuãenou byrokratické justici, aby
pracovala rychleji a efektivnûji.“

Krokod˘lí slzy kapou na hrob obûtí vytunelovaného H-
systému. Je smutné, Ïe pfied léty pfii‰la fiada tu poctiv˘ch,
tu ménû poctiv˘ch lidí, tu o v‰echny, tu o ãást sv˘ch
úspor. Hlavní viník (mozek tunelu) v‰ak omilostnûn
nebyl. Na nûho se amnestie nevztahuje. Celá záleÏitost
z pohledu obûtí, jak se velice ãasto zdÛrazÀuje, je v‰ak
spí‰ nadûjná. Sly‰el jsem o pfiípadu, Ïe zlodûj vrátil
ukradenou penûÏenku, ale Ïe by tuneláfi vrátil miliardy…
To snad ani horliví ãe‰tí novináfii nemyslí váÏnû. Po
amnestii se po‰kození mohou obrátit na stát a ten jim
mÛÏe dát alespoÀ symbolické od‰kodné. Je stát
spoluviníkem? Je. ZpÛsobil to sv˘mi pfiiblbl˘mi zákony.
Mohou za to daÀoví poplatníci? Mohou. Zvolili vládu,
která udûlala blbé zákony.

Kuriózní je, Ïe by se tato amnestie zfiejmû t˘kala i dvou
estébákÛ, ktefií byli aÏ v kvûtnu 2012 odsouzeni za to, Ïe
v roce 1989 unesli disidenta Petra Placáka, kter˘
protestoval proti kácení stromÛ ve Stromovce. Autem
ho zavezli do lesÛ poblíÏ Kfiivoklátu, kde ho surovû
zmlátili. Antonín Prchal dostal vloni v kvûtnu 1,5 roku a
Ladislav Irovsk˘ rok. JenÏe není tfieba amnestie. Odvolací
soud tresty v NEVE¤EJNÉM zasedání zru‰il, protoÏe
trestn˘ ãin byl PROMLâEN. Petr Placák se o
osvobozujícím rozsudku pro estébáky dovûdûl z denního
tisku. Komunistické man˘ry, které jsou v justici vadí
ménû neÏ Klausova amina. RÛzné pojmy se totiÏ dají
rÛznû vytunelovat. Jedna Husákova ãi Svobodova
amnestie z roku 1969 se vztahovala na lidi, ktefií ode‰li
do zahraniãí. ¤íkalo se v ní, Ïe ten, kdo se nevrátí bude
odsouzen, ale ten, kdo se vrátí do urãitého data tomu se
nic nestane. Pojem amnestie byl tedy vytunelován jiÏ
dávno pfied Klausem jeho pfiedchÛdci pfied víc jak ãtyfiiceti
lety. Amnestie není nikdy populární. Tento poznatek
uãinil i Václav Havel.

Ale abychom se nem˘lili, pojmy se netuneluje pouze v
âechách, ale i tfieba v Americe. Hnutí pro Ïivot (for life)
bylo v sedmdesát˘ch letech záleÏitostí demokratÛ;
obsahovalo celé spektrum Ïivota: stavûlo se proti násilí,
zbraním, za sociální spravedlnost, proti trestu smrti,
bylo pro lep‰í ekologii, ochranu pfiírody… Dnes je takto
oznaãováno úzké spektrum vût‰inou konzervativních
republikánÛ, ktefií se staví proti pfieru‰ení tûhotenství,
ale jinak nemají problém tfieba s prodejem zbraní.

Václav Klaus moÏná amnestoval tuneláfie, ale z jeho
pohledu to byli svûtlono‰i trÏní ekonomie a svobody.
Proã se na nûj zlobit aÏ teì. Mûli jsme se zlobit jiÏ dávno
a nevolit ho za prezidenta. A ta chyba se stala ne jednou,
ale dvakrát. (Pro internet aktualizováno v sobotu 12.
ledna 2013).

Ale‰ Bfiezina
***—-
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Translations

Music/E-mail

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

Integrated Medicine Clinic
we provide

Registered Massage Therapy
Craniosacral Therapy

Lymphatic Drainage (CDT)
Lymphoma Treatment

Hot Stone Massage
Low Level Intensity Laser

Naturopathic Medicine
Acupuncture

Chiropractic Treatments
Relationship Issues and Psychoterapy

Osteopathy, Yoga, Addiction Councelling.

Nûkteré soukromé poji‰Èovny
hradí nûkteré vybrané léãby

2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke
(at Islington Avenue)

Tel.: 416/823-1165
E-mail: rmt-yyz@integratedmedicine.ca

www.integratedmedicine.ca

Antonín Kubálek a Vlastimil Lejsek sní svÛj vûãn˘ sen
KdyÏ se v roce 2003 tito dva muÏi poprvé
tváfií v tváfi setkali (do této chvíle se znali
jen z povídání v umûleck˘ch kuloárech),
byli navzdory svému vûku plni elánu a
humor z nich jen sr‰el. Kdo by si tehdy
pomyslel, Ïe se z nich stanou nerozluãní
pfiátelé, ktefií se rok co rok setkají u
pfiíleÏitosti Interpretaãních kurzÛ ve Zlat˘ch
Horách, jimÏ kanadsk˘ pianista ãeského
pÛvodu propÛjãil své jméno. Jejich
rozhovory, aÈ uÏ osobní ãi odborné u stolu
ãi u 120 let starého klavíru, kter˘ vévodil a
stále vévodí rejvízskému sídlu (Zlatohorsko
- Severozápadní Slezsko âeské republiky)
rodiny Lejskovy, se nezfiídka protáhly do
pozdních noãních hodin.

Kobr‰tejn. A tady vysoko nad tajuplnou
krajinou se rozhodli dva muÏi dokázat v‰em,
Ïe jejich pfiátelství pfietrvá a bude
pokraãovat tam, odkud není návratu.
MoÏná jako Kobr a ·tejn, kdo je kdo,

nechám na tûch, ktefií oba muÏe osobnû
poznali a také mûli moÏnost sly‰et Lejskovu
operu stejnojmenného názvu. Pfiedstavme
si, jak tito dva statní muÏi stojíce na vrcholu
zfiíceniny vévodící této krajinû, se rozhodli
spoleãnû usednout za klavír jako Duo
Kubálek-Lejsek a ukázat v‰em, Ïe je‰tû
stále mají co nabídnout. PfiipusÈme, Ïe by
to byly Dvofiákovy Slovanské tance, jimiÏ
by udûlali radost nejen sobû, ale hlavnû
tûm, ktefií mohou za to, Ïe se zde daleko od
sv˘ch domovÛ setkali, aby mohli vést svÛj
nekoneãn˘ dialog.
KdyÏ uÏ jsme u nádherné Dvofiákovy

hudby, napadlo mû, Ïe by ãtenáfie Satellite,
mohla zaujmout jedna z úsmûvn˘ch pfiíhod
souvisejících právû s jedním z mnoha
provedení Slovansk˘ch tancÛ klavírním
duem V+V Lejskovi.
Pianisté Lejskovi v dobû dávno minulé

vlastnili Trabanta, kter˘m jezdili po celé
Evropû. Nebyly to jen v˘lety, ale pfiedev‰ím
jízda za posluchaãi, ktefií se na jejich
vystoupení tû‰ili. Jedno takové bylo v zimû,
jeÏ nebyla vûru skoupá na pfiívaly snûhu.
Sdûlovací prostfiedky varovaly, nevyjíÏdût,
Ïe hrozí zapadnutí a kdoví, co je‰tû! Ov‰em
umûlecká ãest nedovolovala zklamat své
posluchaãe. Vydali se tedy na cestu do
tehdej‰í NDR s pevn˘m pfiedsevzetím, Ïe
do cíle musí dorazit, stÛj co stÛj. Pfies
v‰echny kalvárie, které je cestou potkaly,
dorazili k pfiekvapen˘m pofiadatelÛm a je‰tû
více udiven˘m posluchaãÛm. Se zkfiehl˘mi
prsty se ponofiili do kláves, aby sálem
znûla nádherná hudba Antonína Dvofiáka.
Za jeho Slovansk˘mi tanci je do mûsteãka
v tehdej‰ím NDR dovezl Trabant. BakeliÈák,
jak se mu fiíkalo, pfiekonal to, co druzí
vzdali.
Na prahu kaÏdého Nového roku si vût‰ina

z nás dává fiadu pfiedsevzetí. Já mám také
jedno, ale je to spí‰e vize. Byla bych ráda,
kdyby se na‰el nûkdo, kdo splní osobní
pfiání Antonína Kubálka. Jaké bylo? Inu,
zahrát nejen sám sobû, ale hlavnû paní
Vûfie, Lejskovy Písniãky ze sklepa, o nichÏ
se v nekrologu k úmrtí svého rejvízského
kamaráda Kubálek zmínil. BohuÏel,
pianistovo pfiání díky neãekané smrti,
zÛstalo nenaplnûno.
Nyní si dovolím trochu fabulovat. Vûfiím,

Ïe kdyby Antonín Kubálek Ïil, byl by
potû‰en, Ïe jeho jméno, i kdyÏ jen pomyslnû
bylo, je a bude spjato s benefiãními koncerty
pro záchranu nemovité kulturní památky
kostela sv. Jana Kfititele v Horním Údolí u

Zlat˘ch Hor. První koncert se totiÏ
uskuteãnil v roce 2003 jako souãást
Interpretaãních kurzÛ, kter˘m kanadsk˘
pianista propÛjãil své jméno.
Vûfime, Ïe i nov˘ partner Duchovní správy

Poutního místa Panny Marie Pomocné, jeÏ
památku spravuje, mlad˘ trombonista a
jesenick˘ rodák Kurt Neubauer, bude této
my‰lence naklonûn. Pfiejme mu, aby mûl
‰Èastnou ruku pfii v˘bûru úãinkujících, ktefií
na toto posvátné místo pfiilákají stovky
tûch, jimÏ není lhostejné dûdictví na‰ich
pfiedkÛ. DluÏno v‰ak podotknout, Ïe bez
podpory mecená‰Û by jeho úsilí bylo marné.
Vûfime, Ïe souãasné bruselské regulace
nezniãí my‰lenku, jeÏ na‰la pochopení
nejen u umûlcÛ, ale pfiedev‰ím u tûch, ktefií
na poutní místo neváhají jet i desítky
kilometrÛ.
A nezapomeÀme, Ïe na‰e poãínání budou

z umûleckého nebe sledovat Anton a

Pianista, pedagog a skladatel Vlastimil
Lejsek, byl tûlem i du‰í BrÀák, ale neménû
miloval Jeseník a jeho krajinu, kde rok co
rok v malebném prostfiedí Rejvízu trávil se
svou Ïenou Vûrou témûfi pÛl roku. Právû
tady se pfied mnoha lety zrodila my‰lenka
Mezinárodní interpretaãní soutûÏe pro
klavírní dua, která se co dva roky koná v
jesenick˘ch lázních a nese jméno
hudebního skladatele Franze Schuberta.
Na Rejvízu se také, jak v˘‰e pí‰i, osobnû

seznámil s kanadsk˘m pianistou ãeského
pÛvodu Antonínem Kubálkem a jeho
rodinou. Setkání dvou v˘znamn˘ch
osobností umûleckého Ïivota pfiipomíná
kaÏdoroãní koncert, kter˘ se koná 21.
ãervence v den narozenin Vlastimila Lejska,
jenÏ pfiede‰el Antonína Kubálka o deset
mûsícÛ. Oba muÏi opustili pozemsk˘ svût
s plány, které zÛstaly nenaplnûny. Ale jejich
vzájemné pfiátelství postavené na tónech
hudby pfiipomínají cykly koncertÛ, kter˘m v
roce 2012 rodina Vlastimila Lejska
propÛjãila jeho jméno.
Zavfiete oãi a nechte pracovat svou fantazii.

V dáli vidíme jeden z pfiíkr˘ch rejvízsk˘ch
kopcÛ, jehoÏ vrchol zdobí zbytky hradu

Vlasta, jak se Kubálek s Lejskem dÛvûrnû
oslovovali. Udûlejme tedy v‰e proto, aby
XI. koncert ve prospûch záchrany kulturní
památky pfiilákal dne 15. ãervna nejen
stálé pfiíznivce, ale i ty, ktefií by mûli chuÈ ho
podporovat. Najde-li se takov˘ mezi Vámi,
milí ãtenáfii, rádi Vám zprostfiedkujeme
kontakt.
Antonín Kubálek zemfiel pfied dvûma

roky 18. ledna 2010 v Praze.
Pro Satellite

Jarmila Pohlová-âeská republika
***

Nepukejme je‰tû smíchem, nevíme co s fiscal cliffem
Na Silvestra má b˘t smích a sranda a v
duchu tradice jsem nesl na poslední sezení
klubu Cicero do kavárny Books&Beans
nûkolik anekdot v rukávu, abych
rozchechtat své kamarády; fiíkat anekdoty
anglicky není snadné a je‰tû cestou jsem
si opakoval v˘slovnost: potkají se dvû
my‰ky a jedna povídá: Sly‰ela jsem, Ïe
má‰ nového milence. Má‰ jeho fotku?
My‰ka ukáÏe fotku a ta první kvikne: To
není my‰ák, ale netopejr! Sakra, fiekne ta
druhá, on mi tvrdil, Ïe je astronaut.

Leã sezení nebyla veselice, ale debata o
debatû ve Washingtonu na téma
katastrofick˘ FISCAL CLIFF - coÏ Mervyn
uvedl ponur˘mi slovy, Ïe jestli se poslanci
nedohodnou, bude krize. Viditelnû se
ãlenové klubu o‰ívali a Jim se pfiiznal, Ïe
neví co fiscal cliff obná‰í?

Mervyn objasnil, Ïe za poslední ãtyfii roky
hospodafií americká vláda s deficitem 10%
amerického rozpoãtu, coÏ obná‰í nav˘‰ení
státního dluhu a pût set miliard dolarÛ
roãnû.

Fred vyprskl, Ïe pfied Obamou slovo bilion
(ãesky) ve státních financích nikdy nesly‰el
a Jim se pfiidal, Ïe v presidentské kampani
sousloví fiscal cliff taky nesly‰el ani jednou.

Do ticha fiekla paní Firlová rozváÏnû, Ïe v
kampani ‰lo o zvolení presidenta a teì jde
o zvládnutí dramatick˘ rostoucího
zadluÏení.

Pfiidal jsem svoji tro‰ku, Ïe oddálení
krachu americké ekonomiky pfies fiscal
cliff do recese znamená jen dvojí postup:
Buì zv˘‰it danû, které by pokryly
rozpoãtov˘ schodek, kdyÏ Obama v
kampani slíbil zv˘‰it danû jen tûm

“bohat˘m”, anebo sníÏit vládní v˘daje na
sociální programy, aãkoliv Obama slíbil
voliãÛm, Ïe v˘daje nesníÏí, a proto byl
zvolen.

„Fiscal cliff JE drastické zv˘‰ení daní a
drastické sníÏení v˘dajÛ!“

Zdenûk vzdychl a fiekl rozváÏnû: „Takto
zapoãíná trest americk˘m voliãÛm za
naivitu a kdybych mohl, tak u toho nechci
b˘t, aÏ Obama vtáhne do recese cel˘ svût.“

Ticho zaãalo b˘t tr˘znivé a Jim fiekl, Ïe se
mu zdají lidí ve Washingtonu zhola
neschopní finanãní situaci fie‰it a nikdo nic
nefiekl; a to byla moje chvíle utrousit první
anekdotu z rukávu: „Pfiijde Ïena s
miminkem k dûtskému lékafii a ten zvolá,
Ïe dítû je stra‰nû hubené a zavelí Ïenû,
aby se svlékla a ukázala mu prsa jestli má

Vlastimil Lejsek

Antonín Kubálek
Foto: M. Gabánková
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mléko; prohmatá Àadra a vyjekne znova; Vy nemáte pro
dítû Ïádné mléko!“ „BodejÈ bych mûla mlíko, já jsem jeho
teta.“

Sly‰el jsem zdvofiil˘ smích a Mervyn mne zpraÏil
pohledem za vyru‰ení. Zamumlal jsem omluvnû, Ïe nelze
nakojit dítû, kdyÏ není mléko...

„Copak jsou Ameriãani dûti?“ ohradil se Jerry a já
pfiik˘vl, Ïe zvolit presidenta, kter˘ za ãtyfii roky zdvojnásobil
státní dluh na 16 bilionÛ je znamení pomatenosti voliãÛ.

„A to je dûtinské?“ pfiihrál mi na smeã Mervyn.
Ov‰em, jen rozpustilé dûti chtûjí od sv˘ch vychovatelÛ

stejnû a více, kdyÏ vychovatele mají prázdnou kapsu, a
dûti dupou buclat˘ma noÏkama a chtûjí s povykem co
mûly a najednou nemÛÏou dostat.

„Proã Obama nenalije ãistého vína, jak se Amerika má
dostat z dluhu?“ zeptal se Zdenûk na vûc, kterou v‰ichni
vûdí.

„ProtoÏe je slab˘ ãlovûk, kter˘ nerad fiíká nepopulární
pravdu, a má v úmyslu svalit na oponenty-republikány, Ïe
vzdorují zadluÏování a nechtûjí zv˘‰it danû tzv. bohat˘m,
coÏ má b˘t kdokoliv prakticky nad minimální mzdu”, fiekla
Eva, aby mne u‰etfiila fiíkat co jsem uÏ mockrát fiekl.

„Je nûjaká nadûje jak zadluÏování Ameriky zbrzdit?“
fiekl Jim.

„Ov‰em,“ fiekl Mervyn, udûlají to bankéfii tím, Ïe zavfiou
dajnou ruku a pak se to svede na nemilostivû pracháãe,
coÏ je Obamuv plán ústupu.“

„Zasáhne a povalí to i na‰í Kanadu?“ vyslovil Jerry ti‰e
na‰e obavy.

„Zasáhne, ale nepovalí, protoÏe konzervativní kanadská
vláda obrátila svÛj zájem od USA smûrem do Asie a
veletok zboÏí poplyne na západ namísto na jih do USA; a
kanadsk˘ dolar vÛãi americkému posiluje.“

Postaru by se dalo fiíct, Ïe vzniklo mírnû oÏivení kolem
stolu a Zdenûk mne pohledem a slovem popíchl, abych
fiekl nûjakou anekdotu;

Nezaváhal jsem a vytasil jednu z rukávu: „Pacient pfied
operaci vzdychá a bledne a lékafi ho uji‰Èuje: Îádné
strachy, pane Novák, já tuhle operaci dûlal uÏ aspoÀ
padesátkrát a byl by v tom ãert, aby se mi to koneãnû
nepovedlo.“

âlenstvo na‰eho dÛstojného klubu Cicero, ktefií fie‰í
svût, se zachechtalo a Zdenûk hodil do pláãu tu svoji:
„Kamarádi si povídají o sv˘ch Ïenách a první poznamená
opatrnû: Povídá se, Ïe ta tvoje je velice temperamentní.“
„Ale o to já se nestarám, odpovídá druh˘, jeden fiíká todle,
druh˘ onodle.“

Byl ãas k odchodu na brazilskou oslavu Silvestra v
sousední restauraci.

A jestli nevíte co je brazilsk˘ Silvestr, tak pÛlnoc je
Buenos Aires v devût a seniofii úãastníci se dostanou do
postele pfied pÛlnoci jak jsou uvyklí.

RosÈa Firla - Sudbury
***

Mil˘ RosÈo,
i já pfiidám jeden Ïert: Potká ÏíÏala ÏíÏalu a ptá se: „Jak se má‰?“

„Ale dobfie.“ „A co dûlá manÏel?“„ManÏel, manÏel… Jó, ten ‰el na
ryby!“

A teì k Tvému povídání. Nejprve jsem upravil tvé biliony a
triliony na ãeské miliardy a biliony.

Nyní citát z Wikipedie: Státní dluh USA narÛstá zejména od
poãátku 80. let, kdy byl americk˘m prezidentem zvolen Ronald
Reagan. NarÛst se podafiilo zastavit v 90. letech Billu Clintonovi.
Od poãátku 21. století. (nástup prezidenta Bushe) v‰ak státní dluh
opût strmû narÛstá.

Na poznámku Freda, Ïe pfied Obamou slovo bilion nesly‰el. Cituji
zprávu ze 7. 10. 2008 (mûsíc pfied volbami): Státní dluh v USA se
spolu se zaãátkem aplikace prvních záchrann˘ch opatfiení v USA
vy‰plhal na hranici 10 bilionÛ dolarÛ, kdyÏ se koncem záfií zastavil
na úrovni 10,025 bilionÛ dolarÛ (v ãíslech: 10.025.000.000.000),
vypl˘vá to ze zvefiejnûné zprávy amerického ministerstva financí.
Právû v souvislosti se záchranou amerického finanãního sektoru se
ameriãtí zákonodárci odhodlali k nav˘‰ení státního zadluÏení o 10
%.

âili zadluÏování o 10 % bylo jiÏ pfied Obamou. JestliÏe byl dluh
pfied Obamou pfies 10 bilionÛ a dnes, jak Mervyn tvrdí je 16 bilionÛ,
tak to není aÈ poãítám, jak poãítám dvojnásobek.

JestliÏe je skuteãností, Ïe republikáni nechtûjí zv˘‰it danû tzv.
bohat˘m, coÏ má postihnout kohokoliv, kdo má pfiíjem trochu vy‰‰í
neÏ minimální mzdu. Tak na tom Spojené státy nejsou tak ‰patnû.
ProtoÏe Obama chtûl zv˘‰it danû tûm, co mají pfiíjem vy‰‰í neÏ 250
tisíc roãnû. Z toho logicky vypl˘vá, Ïe minimální mzda ve Spojen˘ch
státech je 250 tisíc dolarÛ roãnû. JenÏe republikáni chtûli povolit
zv˘‰ení daní od milionu nahoru. DÛvodem je, Ïe do 335 tisíce je daÀ
39 %, zatímco od 335 tisíc do deseti milionÛ je daÀ pouze 34 %.

Myslím si, Ïe jste tuto debatu mûli v klubu Cicero vést jiÏ na
Silvestra 2008, pak bych mûl pocit, Ïe to bylo na místû. Dnes je to
pláã nad rozlit˘m mlíkem.

S pozdravem a pfiání v‰eho nejlep‰ího v roce 2013!
Ale‰ Bfiezina

***
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Za Ing. Vladimírem Kavanem
9. února 1918 - 16. prosince 2012

Vûfiil, Ïe má vlastního andûla stráÏného. A asi mûl - jak jinak by mu v‰echno mohlo
tak znamenitû vycházet? Jistû svému andûlu stráÏnému dûkoval, Ïe se setkal se
svojí pozdûj‰í Ïenou RÛÏenou a Ïe spolu proÏili krásná léta a Ïe byla vedle nûj v jeho
posledních mûsících. Ale jeho andûl stráÏn˘ se o nûj staral od zaãátku: narodil se
do skvûlé rodiny - jeho otec, Josef, strojní inÏen˘r (a doktor technick˘ch vûd), kter˘
také pfiedná‰el na technice, podnikal v âechách, ale i v Egyptû, kde jednu dobu byl
velitelem britsk˘ch jednotek Earl of Cavan a ta podobnost jmen Vladimírovi v roce
1946 pomohla, aby mohl urychlenû nav‰tívit Irsko. Den nato, co nacisté zavfieli
vysoké ‰koly, se Vladimírova maminka náhodou v Praze na ulici setkala se sestrou
Ing. Václava Kameníãka, kter˘ v Hostivafii vlastnil továrnu na obrábûcí stroje.
Vladimír, kter˘ rovnûÏ vystudoval strojní inÏen˘rství, do t˘dne v Kameníãkovû

továrnû nastoupil jako asistent se speciálním úkolem opravovat Kameníãkovy
stroje kdekoliv v Evropû, coÏ Vladimírovi rovnûÏ dovolovalo úãast na protinacistické
ãinnosti v evropském mûfiítku. Byl také ãlenem organizace, která zaji‰Èovala
objednávky obrábûcích strojÛ a tím posílila pováleãnou kapacitu ãs. prÛmyslu. A jak
vysvûtlit, Ïe den poté, co nav‰tívil DráÏìany, bylo toto starobylé mûsto zdemolováno
spojeneck˘m náletem?
V ãervnu 1945 Vladimíra v jeho kanceláfii nav‰tívil muÏ v koÏeném kabátu -

komunistické zákefinosti nezaãaly teprve únorem 1948 - poloÏil na stÛl revolver a
Vladimírovi rozkázal: “A teì de‰ ty!”(Ing. Kameníãka z jeho podniku vykázali uÏ v
kvûtnu). Vladimír nastoupil povinnou vojenskou sluÏbu. KdyÏ se vrátil do civilu,
námûstek TOS (Továrny na obrábûcí stroje - hlavnû pÛvodní KameníãkÛv podnik)
mu nabídl zamûstnání. Vladimír pfiijal, ale nedlouho potom na jafie 1947  byl povolán
do Peãkárny (rasovny ãs. vlastencÛ za nacistického i komunistického reÏimu) v
souvislosti s pfiipravovan˘m procesem. Vy‰etfiující policista se na Vladimíra podíval
a uãinil neuvûfiitelné (andûl stráÏn˘?) a pro sebe riskantní rozhodnutí: proces s Ing.
Vladimírem Kavanem a dal‰ími se konat nebude. Proã? Jeho otec byl holiãem
Kavanovy rodiny! I mezi lotry se najde slu‰ná du‰e, ale asi musíte mít andûla
stráÏného. V ãervenci 1947 byl Vladimír poslán na v˘stavu a stáÏ do New Yorku a
v budoucnosti se nikdy nezapomnûl zmínit, jak krásnû se k nûmu v podniku
Cincinnati Milling chovali.
Pfied návratem domÛ (svÛj návrat do âSR plánoval na duben 1948) se zúãastnil

zájezdu do Niagara Falls. Na lodi Maid of Mist projíÏdûjící divokou vodou pod
vodopády se setkal - andûl stráÏn˘ zfiejmû zase zapracoval - s Ing. Václavem
Kameníãkem, kter˘ po v˘hazovu ze svého podniku se pfiesunul do Kanady a zaãal
budovat nov˘ podnik. Jeho plány zmûnil únorov˘ komunistick˘ puã: Vladimír si na
kanadském úfiadû - tvrdil, Ïe úfiad se jmenoval Ministerstvo dolÛ a emigrace -
poÏádal o pfiijetí do Kanady. Úfiedníci se k nûmu chovali velmi laskavû, poÏádali ho,
aby se posadil a hodinku poãkal. Vladimír - zvykl˘, Ïe vûci mu zázraãnû vycházejí
- byl pfiesvûdãen, Ïe Kanadu “má v kapse”. JenomÏe dokument, kter˘ mu za hodinu
odevzdali, byl deportaãní pfiíkaz. Ale neÏ mûl ãas se zhroutit, pozval si ho do
kanceláfie vedoucí úfiedník, kter˘ pfiíkaz podepsal a poradil mu, aby napsal královnû.
Îádost napsali spolu a neÏ-li Vladimír ode‰el, sly‰el od úfiedníka slova, která mu
mohl vnuknout jen VladimírÛv andûl stráÏn˘: „Kdybyste se kdykoliv dostal do potíÏí,
ozvûte se! Vladimír v Kanadû zÛstal. První dva roky v Kanadû pracoval u BaÈÛ. Pak
mu vedoucí americké továrny na v˘robu startovních pistolí nabídl v˘robní licenci pro
Kanadu.
Vladimír zaloÏil firmu Ramset Ltd. (Ing. Kameníãek se stal spoleãníkem) a tím

poloÏil základy k své úspû‰né kanadské kariéfie. Hodnû cestoval, nav‰tívil místa v
té dobû je‰tû skoro neznámá. Ve svém bytû má trofeje lovce africk˘ch slonÛ a
indick˘ch tygrÛ i fotografie tance domorod˘ch africk˘ch kmenÛ (dokonce byl jedním
z taneãníkÛ). Také nav‰tívil slavné lvíãe, hrdinu knihy “Born Free”, které ho kouslo.
Byl ãlenem RotarianÛ, a na jedné jejich schÛzce pfiedná‰el pfiedstavitel organizace
Care. Vladimír ho upozornil, Ïe má pfied sebou ãlovûka, kter˘ balíãek od jeho
organizace dostal. Byl pozván, aby pro Care pracoval jako dobrovolník. NeÏ se
nadál, byl zvolen prezidentem kanadské odboãky Care, brzy nato navrhl její spojení
s matefiskou americkou organizací a tak vznikla Care International, která
poznamenala Ïivot milionÛ lidí po celém svûtû. Vladimír byl zvolen jejím prezidentem
a kdyÏ svoji ãinnost zaãátkem devadesát˘ch let konãil, její roãní rozpoãet dosáhl
miliardy dolarÛ. Vladimírovi se dostalo mnoha uznání: Rotary Club (jehoÏ byl
ãestn˘m ãlenem) mu udûlil fiád Paul Harris Fellow, je nositelem ¤ádu Kanady, ¤ádu
Maltézsk˘ch rytífiÛ, ¤ádu sv. Lazara a ¤ádu Chevalier du Taceinin, udûlovan˘m za
propagaci burgundského vína...
Byla mu udûlena stfiíbrná i zlatá medaile k 25. a 50. v˘roãí vlády královny AlÏbûty.

Byl prvním evropsk˘m ãlenem Rosedale Golf Clubu a doÏivotním ãlenem Royal
Canadian Yacht Clubu. Ze sv˘ch vyznamenání, jako témûfi ze v‰eho, co mu Ïivot
nabídl, se tû‰il s mladick˘m elánem. Vidûl je i jako uznání své rodné zemi. Jeho
pfiesvûdãení, Ïe nad ním bdí andûl stráÏn˘, není jedin˘m dÛkazem jeho hluboké víry.
Dokud mohl, zúãastnil se se svou Ïenou RÛÏenou skoro kaÏdou nedûli m‰e v
kostele sv. Václava v Torontu, kde si ho mnozí pamatují pro jeho pûveck˘ v˘kon pfii
oslavách narozenin ãlenÛ osady: v‰ichni - pfii zpívání ‘Ïivio’ - uÏ unavenû zmlkli, jen
VladimírÛv hlas se je‰tû mohutnû nesl kostelem. Naposledy jsem se s ním setkal,
kdyÏ nûkdy pfied dvûma roky - jako já s Kozákov˘mi - si se svou paní RÛÏenou k Alici
a Milovi Kubíkov˘m pfiijeli pro hru‰ky. To uÏ ani nevystoupil z auta a v jeho oãích jsem
ãetl, Ïe se vidíme naposledy. Ale jeho pfiítomnost jsem ucítil je‰tû jednou. Pfii
zádu‰ní m‰i, kterou za nûho u sv. Václava slouÏil faráfi Rev. Libor ·vorãík. Ing.
Vladimír Kavan za sebou zanechává bohat˘rskou stopu. Jeho paní vyslovujeme
upfiímnou soustrast.

Josef âermák
***
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Klání na Ïivot a na smrt mezi pfiekvapiv˘m kapitalistou
a b˘val˘m agentem KGB

Bill Browder dob˘vá hradby Kremlu
1. kolo: 1946 - Moskva vyluãuje ze strany
pfiedsedu Komunistické strany USA a Billova
dûdeãka, Earla Browdera, pro jeho názor, Ïe
sovûtsk˘ komunismus a americk˘
kapitalismus mohou koexistovat. (Dûdeãek
mûl pravdu: jak dokazuje âína, komunistická
vláda a kapitalismus mohou dokonce
koexistovat i v jednom státu.)
2. kolo: BillÛv otec Felix, nemÛÏe - jako syn

b˘valého pfiedsedy komunistické strany USA
- v dobû, kdy senátor McCarthy ovládal
americkou scénu skoro stejnû nelítostnû jako
jeho komunistiãtí odpÛrci ve stfiední a v˘chodní
Evropû, najít zamûstnání. Nakonec ho na‰el
na Brandejs University a i to jen díky Eleanor
Rooseveltové, která byla pfiedsedkyní správní
rady Brandejs University a kdyÏ její správní
rada Felixe odmítla (ze strachu pfied
McCarthym) zamûstnat, vetovala její
rozhodnutí a Felix byl pfiijat. Pracoval v oboru
nelineární funkãní anal˘zy. Za svÛj pfiíspûvûk
byl vyznamenán Národní medailí za vûdu,
kterou mu pfiedal prezident Clinton.
3. kolo: Bûhem sv˘ch pubertálních let v

Chicagu se Bill  rozhodl rebelovat. A ponûvadÏ
vûdûl, Ïe nic jeho rodinu nena‰tve víc, neÏ
opustí-li dûdeãkovu politickou linii, rozhodl
se, Ïe bude kapitalistou. Po studiích na
Stanfordské obchodní ‰kole pracoval na
v˘chodoevropsk˘ch projektech pro
Bostonskou poradní skupinu v Lond˘nû a od
roku 1990 v Polsku, kde probíhala první vlna
privatizace obchodních spleãností. Bill
analyzoval finanãní hodnotu prodávan˘ch
podnikÛ a zjistil, Ïe jsou nabízeny za polovinu
jejich pfiíjmu v pfiedchozím roku! Celé jeho
úspory v té dobû byly kolem 4000 dolarÛ.
Investoval je v továrnû na pneumatiky, v
bance a obchodní spoleãnosti. Bûhem
jednoho roku se hodnota jeho investic
zdesetinásobila.
4. kolo: Je‰tû neÏ pfievzal ruské oddûlení u

firmy Salomon Brothers, Bill se podíval na
privatizaci ve v˘chodní Evropû a v Rusku.
Do‰el k závûru, Ïe “Jelcin - místo, aby ji prodal
v draÏbû,  dal  padesát procent ruské ekonomie
dvaadvaceti lidem.... A tûch 22 lidí
zkorumpovalo v‰ecko.” Bill pouÏil metodu,
která se mu osvûdãila v Polsku a vydûlal
Salomon Brothers i sobû obrovské mnoÏství
penûz. V roce 1996 se ze ‰iroka rozkroãil:
zaloÏil - s pomocí dnes uÏ mrtvého investora
Edmunda Safry (investoval s Billem 25 000
000 dolarÛ) firmu Hermitage Capital
Management. A dafiilo se mu: “Bûhem pfií‰tích
18 mûsícÛ hodnota investic vzrostla 800
procent. NeÏli se rusk˘ trh poloÏil, pfiilákali
jsme jednu miliardu dolarÛ.” A zjistili o ruském
trhu a nov˘ch rusk˘ch miliardáfiích spoustu
nelichotiv˘ch vûcí, které po tro‰kách dávali k
dizpozici mezinárodním sdûlovacím
protfiedkÛm.
5. kolo: Gazprom - Hermitage udûlala

‰estimûsíãní  studii o rozkrádání této nejvût‰í
ruské naftové spoleãnosti a zjistila, Ïe devût
jejích fieditelÛ ukradlo naftu a benzinové
produkty rovnající se hodnotû Kuvajtu. Ale to
reprezentovalo pouze 9,6 procent celkov˘ch
rezerv Gazpromu. Tûch zb˘vajících skoro 90
procent tam dosud bylo, ale trh byl pfiesvûdãen,
Ïe v‰ecko bylo rozkradeno - Gazprom se stal
nejvût‰í investicí Hermitage. Hermitage pak
dal informace o Gazpromu k dispozici New
York Times, The Wall Street Journal,
Businessweek, The Financial Times a v Rusku
tím rozpoutal boufii, do které vstoupil b˘val˘
agent KGB Vladimír Putin. Bill Putinovi nejdfiív
fandil, ponûvadÏ vûfiil, Ïe omezí moc oligarchÛ
a skonãí kulturu korupce. To fandûní
pokraãovalo i po zatãení Michajla
Chodorkovského, ‰éfa Yukos Oil, ale skonãilo,
kdyÏ se dozvûdûl, Ïe Putin na otázku
oligarchÛ, co mají dûlat, aby nebyli zatãeni,
odpovûdûl dvûma slovy: ”padesát procent.” A

tak uãinil korupci státním monopolem (podle
dnes uÏ b˘valého prezidenta Dmitrije
Medvedûva zmizí roãnû z vládních kontraktÛ
330 miliard dolarÛ, tedy asi tfiicet procent
ruského roãního národního produktu.
6. kolo:  V listopadu 2005 byl Billovi, jako

“hrozbû národní bezpeãnosti” zakázán do
Ruska vstup. Bill ãetl mezi fiádky a zaãal
nenápadnû likvidovat svÛj rusk˘ majetek. Na
Svûtovém ekonomickém foru v Davosu v
roce 2007 (Bill byl v té dobû jedním z
nejbohat‰ích lidí ve v˘chodní Evropû) se setkal
s tehdej‰ím zástupcem ruského ministerského
pfiedsedy, Dmitrijem Medvedûvem a poÏádal
ho o pomoc s vízem do Ruska. Medvedûv
slíbil, Ïe vûc pro‰etfií. O tfii t˘dny pozdûji Bill
dostal telefonní vzkaz od podplukovníka Arta
Kuznûcova, kter˘ navrhoval schÛzku s
Billov˘m zástupcem a konãil touto radou:
“Podle toho, co udûláte a jak se budete chovat,
o to rychleji va‰e problémy zmizí.” Bill (z
obavy z vydírání) na schÛzku nikoho neposlal.
7. kolo: 4. ãervna 2007 padesátiãlenná

policejní jednotka ministerstva vnitra, vedená
Kuznûcovem, udûlala razii jak v  kanceláfii
Hemitage, tak v  kanceláfii Billovy advokátní
firmy Firestone Duncan, pod záminkou, Ïe
vy‰etfiuje daÀov˘ nedoplatek firmy, jíÏ byla
Hermitage poradcem (navzdory tomu, Ïe úãty
firmy byly revidovány a danû plnû zaplaceny).
Policie zmlátila mladého advokáta, kter˘
protestoval proti konfiskaci dokumentÛ,
razítek, poãítaãÛ (odvezli dva dodávkové vozy)
tak dÛkladnû, Ïe potfieboval nemocniãní
o‰etfiení.
8. kolo: fiíjen 2007 - Hermitage  obdrÏela

telefonick˘ dotaz od soudního zfiízence
petrohradského soudu, vyÏadující informaci
o rozsudku nedávno vyneseném proti jedné z
registrovan˘ch Hermitage spoleãností.
ProtoÏe Hermitage o Ïádn˘ch rozsudcích proti
sv˘m spoleãnostem nevûdûla, Bill poÏádal
Sergeje Magnitského, mladého advokáta u
firmy Firestone Duncan, aby pfiípad pro‰etfiil.
Magnitsky zjistil, Ïe Hermitage své spoleãnosti
uÏ nevlastnila. Byly - s pomocí dokumentÛ v
ãervnu zabaven˘ch - podvodnû
pfieregistrovány na odsouzeného vraha
Victora Markelovova. Tyto dokumenty byly
rovnûÏ zneuÏity k padûlání smluv, podle nichÏ
Hermitage dluÏila jednu miliardu dolarÛ tfiem
spoleãnostem bez jakékoliv majetkové
podstaty, které na základû tûchto padûlan˘ch
smluv Ïalovaly Hermitage. Advokáti
ustanovení k jejich obhajobû okamÏitû pfiiznali
vinu sv˘ch klientÛ. Po pûtiminutovém soudním
pfielíãení soudci vynesli rozsudek odsuzující
tyto spoleãnosti k zaplacení jedné miliardy
dolarÛ. V prosinci Hermitage podala tfiem
nejdÛleÏitûj‰ím vládním orgánÛm
dvûstûpadesátistránkovou stíÏnost líãící
podrobnosti podvodu. Sergej Magnitsk˘
rozeslal 50 dopisÛ rÛzn˘m daÀov˘m
úfiedníkÛm s Ïádostí o podrobnosti. Odpovûì
dostal 5. ãervna 2008. Z dopisu vypl˘vá, Ïe
spoleãnosti byly novû registrovány v pfiedmûstí
Moskvy a otevfiely si úãet u malé ruské banky,
The Universal Savings Bank, na nûmÏ
okamÏitû po otevfiení bylo uloÏeno 230 milionÛ
dolarÛ, pfiesnû ãástka, kterou za rok 2006
Hermitage zaplatila na daních a ponûvadÏ
nevykazovala za onen rok Ïádn˘ zisk, mûla
právo na vrácení velké ãásti. Ve skuteãnosti
cel˘ obnos byl daÀov˘m úfiadem vrácen
bûhem 48 hodin na ·tûdr˘ veãer 2007. âástka
byla telegraficky zaslána nûkolika bankám v
Moskvû, pak poslána prostfiednictvím
rakouské Raiffesen banky na západ, kde byla
“vyprána” pfies Citibank a  JPMorgan Chase.
Ruské ministerstvo vnitra pozdûji vydalo
zprávu, Ïe ukradené danû nemohly b˘t
sledovány,  ponûvadÏ bankovní záznamy se
nacházely ve vozidle, které explodovalo.
9. kolo: V ãervenci 2008 Magnitsky a

Hermitage podali víc neÏ deset trestních
oznámení u v˘konn˘ch orgánÛ ve vûci
ukraden˘ch 230 milionÛ. Ministerstvo vnitra
odpovûdûlo trestním stíháním advokátÛ
Hermitage. PonûvadÏ Bill cítil, Ïe jeho právní
t˘m je v nebezpeãí, nabídl jim, Ïe je na vlastní
náklad pfiestûhuje do Lond˘na. Magnitsky
odmítl: vûfiil, Ïe pravda zvítûzí. 7. fiíjna ‰el na
rusk˘ ekvivalent FBI, Ruskou státní
vy‰etfiovací komisi, svûdãit proti Kuznûcovovi.
Také dal o pfiípadu interview pro
Businessweek. Dva t˘dny na to byl ve svém
bytû zatãen dvûma Kuznûcov˘mi podfiízen˘mi
a obvinûn, Ïe byl fieditelem dvou Hermitage
spoleãností, které údajnû v roce 2001
nezaplatily danû. Vy‰etfiováním pfiípadu byl
povûfien Oleg Silãenko. Silãenko se pokou‰el
- v jednom z  nejhroznûj‰ích vûzení Stalinovy
éry - Magnitského pfiinutit (t˘ráním a
odmítnutím lékafiské pomoci), aby pfiiznal, Ïe
ukradl onûch proslaven˘ch 230 milionÛ, jejichÏ
krádeÏ lidmi vládní garnitury  objevil a zvefiejnil.
Magnitsky zemfiel 16. listopadu 2009. Îádost
jeho rodiny, aby Sergejovo tûlo bylo
podrobeno nezávislému ohledání, byla
zamítnuta. Pfii ukládání do hrobu pozÛstalí
vidûli na jeho rukou, Ïe byly zmrzaãeny  a
jeho prsty zlomeny. Prezident Medvedûv sice
nafiídil propu‰tûní 20 vy‰‰ích vûzeÀsk˘ch
úfiedníkÛ - vût‰ina z nich nemûla s pfiípadem
nic spoleãného a krátce na to  dostala nová
místa. Pfiípadem se masivnû zab˘valy ruská
televize a tisk (alespoÀ v tom byl pokrok od
ãasÛ Stalinov˘ch). Pokrok, kter˘ by nemûl b˘t
podceÀován. Ani to, Ïe v bfieznu 2010
moskevsk˘ Helsink˘ v˘bor, organizace hájící
lidská práva, Ïádala ruské vládní orgány, aby
zahájily vy‰etfiování úfiedníkÛ ministerstva
vnitra pro t˘rání a vraÏdu. Neuspûla, ale i to
byl prÛlom do monopolu moci a  “pravdy”.
10. kolo: Bill do‰el k závûru, Ïe v Rusku se

daleko nedostane. Nedostal se daleko ani na
americkém ministerstvu zahraniãí. Ale tohoto
vnuka vylouãeného vÛdce komunistické
strany USA není snadné odradit. Bill se obrátil
na US Helsinki Commission, nezávislou vládní
organizaci zfiízenou v roce 1976, aby
sledovala, jak Rusko dodrÏuje Helsinskou
dohodu a jiné mezinárodní závazky. Senátor
Benjamin Cardin, demokratick˘
spolupfiedseda komise, poslal dopis ministryni
zahraniãí Hillary Clintonové, Ïádající, aby
“okamÏitû a permanentnû zru‰ila víza ‰edesáti
rusk˘ch úfiedníkÛ, ãlenÛ a pfiíslu‰níkÛ jejich
rodin, které komise oznaãila za viníky v
daÀovém podvodu a v pronásledování
Magnitského”. Cardin svÛj dopis zvefiejnil na
webové stránce komise. Bill byl s reakcí
spokojen: „…dopis rozsvítil moskevskou
oblohu. Nikdy v historii americko-rusk˘ch
vztahÛ nikdo nejmenoval jména a nesnaÏil se
pfiivodit následky pro poru‰ení lidsk˘ch práv
na druhé stranû zemûkoule.“ Nûjak˘ch tisíc
ãlánkÛ o Billovû kampani potrestat Silãenka a
v‰echny, kdo s pfiípadem mûli nûco
spoleãného, probûhlo rusk˘m tiskem.
Cardinova Ïádost byla ministerstvem
zahraniãí USA odmítnuta. Na CardinÛv návrh
Bill o pfiípadu promluvil  v kongresu pfii zasedání
Human Rights Commission a k pfiedstavitelÛm
Human Rights Watch a Committee to Protect
Journalists. Pfiedseda Human Rights
Commission, James McGovern osobnû
koncipoval a v fiíjnu 2010 kongresu pfiedloÏil
Sergei Magnitsky Act (Cardin pfiedloÏil
podobn˘ návrh zákona v senátu).
11. kolo: Povzbuzen úspûchem ve

Washingtonu, Bill se obrátil na Evropsk˘
Parlament. Na‰el spojence ve Fince Heidi
Hautal, pfiedsedkyni Podv˘boru pro lidská
práva v Evropském Parlamentu a Marietje
Schaake, ãlence Evropského Parlamentu z
Holandska, jejichÏ úsilím se podafiilo, Ïe 23.
listopadu 2010 podv˘bor schválil - 54 hlasy

proti 0 - rezoluci, vyz˘vající ruské soudní
úfiady, aby vy‰etfiili Magnitského smrt a vyzval
Evropskou unii, aby 60 rusk˘m funkcionáfiÛm,
zapleten˘m do pfiípadu, zakázala vstup do
Evropy a zmrazila jejich úãty v evropsk˘ch
bankách.
12. kolo: Potom se spojil se skupinou

holandsk˘ch filmafiÛ, ktefií natoãili film Justice
for Sergei (Spravedlnost pro Sergeje), kter˘
bûÏel v televizi v Polsku, Gruzii, Estonsku a
Izraeli, byl souãasnû promítán v ‰esti
parlamentech a v Haagu byl zafiazen do
exponátu Amnesty International ‘Movies That
Matter’. Reakce Kremlu byla zufiivá. T˘den
pfied hlasováním v Evropském Parlamentu o
rezoluci schválené jeho podv˘borem pro
lidská práva 23. listopadu 2010, ruská Duma
poslala do Strasbourgu delegaci, jejímÏ
úkolem bylo pfiesvûdãit poslance parlamentu,
aby hlasovali proti rezoluci. K hlasování do‰lo
16. prosince 2010. Rezoluce byla schválena
318 hlasy proti 161.
13. kolo: 19. kvûtna 2011 senátor Cardin

roz‰ífiil svÛj návrh ‘Magnitského’ zákona -
spolusponzorem se stal i senátor John McCain
a dal‰ích 24 senátorÛ. Návrh se stal spoleãn˘m
návrhem obou stran, demokratické i
republikánské, pod jménem Sergei Magnitsky
Rule of Law Accountability (Zákon Sergeje
Magnitského o právní odpovûdnosti). Návrh
dovoluje zákaz vstupu do USA cizím
funkcionáfiÛm, ktefií jsou vûrohodnû podezfielí
z hrubého poru‰ení lidsk˘ch práv, a zmrazení
jejich majetku v USA. PonûvadÏ zákon není
omezen na Rusko a Magnitského pfiípad, je
nejmasivnûj‰ím legislativním ãinem
amerického senátu v oblasti lidsk˘ch práv.
Reakce - jak se dalo oãekávat, byla divoká.
14. kolo: 28. listopadu 2011 Hermitage vydal

75 stránkovou zprávu o posledních dnech
Magnitského Ïivota: po pfiíchodu do vûzení
byl pfiipoután k posteli a mlácen osmi policisty
gumov˘mi obu‰ky. KdyÏ dr. Vitalij V. Kornilov
byl  po víc neÏ hodinû ãekání pfiipu‰tûn k
Magnitskému, na‰el ho v jeho cele na podlaze
mrtvého. “LeÏel v louÏi moãe, jeho zápûstí a
ruce rozedfieny, jak se zmítal pod de‰tûm
ran”. Návrh ruského detektiva, aby bylo  ve
vûci Magnitského smrti zahájeno trestní fiízení,
byl ignorován.
15. kolo: Zákon Sergei Magnitsky Rule of

Law Accoutability byl senátem  USA schválen
7. prosince 2012 92 hlasy proti 4. Sergej
Magnitsky mûl pravdu, kdyÏ vûfiil ve vítûzství
pravdy a odmítl pfiijmout Billovu nabídku k
pfiesunu do Lond˘na. Za své rozhodnutí
zaplatil Ïivotem, ale pohnul dûjinami. Stejnû
jako pfied ‰esti stoletími Jan Hus. Bill Browder
se pustil (a riskuje tím svÛj Ïivot) do zápasu se
stohlav˘m drakem v jeho doupûti a na
otevfiené scénû na dvou kontinentech. Jeho
hlavními kolbi‰ti jsou legislativní shromáÏdûní
USA a Evropy a sdûlovací prostfiedky Ruska.
Svûdomí ãásti svûta se ozvalo. (Pfiál bych si
- vá‰nivû bych si pfiál, pro vût‰í slávu lidského
rodu, ale hlavnû pro budoucnost nového
Ruska, aby alespoÀ jeden poslanec Dumy
na‰el odvahu navrhnout zfiízení nezávislé
mezinárodní komise s úkolem prozkoumat
Magnitského pfiípad.) Bill mne fascinuje i z
jiného, ménû osudového dÛvodu: jeho zpÛsob
práce a prostfiedky, jichÏ pouÏívá, jsou ov‰em
jiné, ale nûãím mi pfiipomíná slovenského
Jáno‰íka a je‰tû víc anglického Scarlet
Pimpernela. Jenom  trochu naruby. Myslím,
Ïe jako oni vstoupí do mytologie a - na rozdíl
od nich - i do dûjin.
(Informace pro tuto ãrtu jsem nasbíral leckde,

ale pfiedev‰ím v znamenitém ãlánku Michaela
Weisse, fieditele Henry Jackson Society,
lond˘nského stfiediska odborníkÛ,
zab˘vajících se geopolitikou)

Josef âermák
***
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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
***

Kouzlo snÛ
Na otázku „co se ti v noci zdálo“, ãasto
sly‰íme odpovûì „spal jsem tak dobfie, Ïe
jsem Ïádné sny nemûl“. Skuteãnost je
v‰ak jiná, jak tvrdí vûdci. Pfii kaÏdém del‰ím
spánku se v mozku objeví sny, ale po
probuzení si je prostû mnohdy
nepamatujeme.

Co jsou vlastnû sny? Encyklopedie o snu
fiíká, Ïe „je iluzorní (myln˘) záÏitek vjemÛ
vytváfien˘ch mozkem bûhem spánku,
vycházející z vnûj‰ích i vnitfiních podnûtÛ,
vzpomínek a pfiedstav spícího“. Jednodu‰e
fieãeno „nic to není“! Je tomu opravdu tak,
nebo se vûdci snaÏí vysvûtlit jednodu‰e
nûco, co je pravdûpodobnû sloÏité jako
cel˘ ná‰ vesmír? Z ãeho ãerpají svá tvrzení,
kdyÏ encyklopedie v dal‰í stati pokraãuje:
“sny ãasto ukazují události, místa, která
jsou ve skuteãnosti nemoÏná, a jsou mimo
kontrolu spáãe“. Z toho vyvstává veliká
otázka, odkud se tedy berou? Na otázku
v‰ak zatím nikdo nedokázal odpovûdût.
Sigmund Freud, povaÏovan˘ za eso v
psychoanal˘ze, se léta snaÏil odhalit
tajemství spánku, ale s mal˘m úspûchem.

Sen, kter˘ nyní popí‰u, by mohl ãásteãnû
odpovídat teoriím o objasÀování snÛ S.
Freudem. âerpám z vyprávûní jednoho
emigranta, kterému se doma v âesku
zjevovaly noãní dûsy. Témûfi v‰echny byly
na stejné kopyto - musel prchat z nûjakého
místa - ze sklepa, z budovy, z domu, které
se na nûho hroutily, padaly. Sny byly tak
mocné, Ïe se mu stalo, Ïe zatfiepal spící
manÏelkou, aby mu pomáhala drÏet stûnu
bytu, Ïe na nû padá. Jindy se zase snaÏil
utéct z loÏnice, pfiiãemÏ prolítl sklenûn˘mi
dvefimi do druhé místnosti. Nav‰tívil i lékafie,
kter˘ mu dal jen prá‰ky na spaní, aby
tvrdûji spal.

Co se v‰ak stalo? Po srpnové invazi
var‰avské smlouvy sebral svou rodinu a
emigroval. První místo emigrace byl sbûrn˘
tábor Zirndorf u Norimberka. Na pfiebírání
sv˘ch snÛ tenkrát nebylo moc ãasu, aã
kaÏd˘ emigrant dfiíve nebo pozdûji pro‰el
sv˘mi „emigrantsk˘mi sny o domovinû“,
které pozÛstávaly vût‰inou z náv‰tûv u
sv˘ch mil˘ch a z obav, Ïe jim je bránûn
návrat zpût za hranice. Po ãase ten ãlovûk
zjistil, Ïe jeho noãní mÛry pfiestaly a Ïe ve
sv˘ch snech uÏ nemusí nikam prchat. Pro
vysvûtlení jeho snÛ (dle Freuda) by se dalo
fiíct: „Pfii‰li okupanti v ‰edesátém osmém a
z toho dÛvodu chtûl prchnout - odejít“, coÏ
se odráÏelo v jeho snech. Není to v‰ak tak
jednoznaãné. Dotyãn˘ fiíkal, Ïe takové sny
mûl uÏ jako mladík. Kde se potom sny o

nutnosti útûku (emigraci) u nûho braly
dávno pfied okupací, kdy je‰tû Ïil s rodiãi?

Vûdou uvádûné „podnûty, vzpomínky a
pfiedstavy spáãe“ potom jaksi neodpovídají
vysvûtlení jevÛ u lidí. Snáfie a v˘klady snÛ,
které se bohuÏel mnoho amatérÛ snaÏí
vysvûtlovat, jsou vût‰inou mylné, tím
pádem jsou lidem pro posmûch. Pfiesto,
jak je vidût z mnoha pfiípadÛ, nûco v sobû
skr˘vají. Nejznámûj‰í v˘klad snu ve svûtû
je napsán v bibli, kde Josef vyloÏil Faraónovi
jeho sen o sedmi tuãn˘ch kravách a o
sedmi chud˘ch kravách, které spolkly tuãné
krávy. Ve skuteãnosti znamenaly sedm
úrodn˘ch bohat˘ch rokÛ a následnû sedm
chud˘ch rokÛ. DÛsledkem v˘kladu snu
bylo, Ïe Egypt byl z nashromáÏdûného
obilí z úrodn˘ch let uchránûn hladomoru.
Kde pak zÛstává to snadné vysvûtlení a
názory vûdcÛ podané pouze jako „iluzorní
(mylné) záÏitky“, nebo chemické reakce v
mozku. Jejich názory pak neodpovídají
mnoh˘m událostem z prÛbûhu dûjin, kdyÏ
sny jakkoliv vzaty, sehrály svou roli u mnoha
lidí ãerpajících podnûty a rozhodnutí do
budoucna.

Varovn˘ sen, kter˘ je od starého ãeského
farmáfie z Manitoby, naráÏí téÏ na budoucí
dûj. Andrej velice rád vypravoval o
událostech ze svého mládí, jak to dûlá
snad kaÏd˘. Za I. svûtové války strávil
dlouh˘ ãas s ostatními vojáky v
rozbahnûn˘ch zákopech pfiední linie, jen
kousíãek od sv˘ch nepfiátel. „Nûkdy jsme
byli tak blízko od sebe, Ïe jsme mohli sly‰et
jejich hlasy,“ povídal. „UÏ del‰í ãas na na‰í
frontû probíhala pfiíprava na velik˘ útok.
Vûdûlo se, Ïe zb˘vají jen hodiny, neÏ
vyrazíme. Tehdy se mi v noci zdál
nezapomenuteln˘ sen: Byla doba Ïní. Na
poli jako za m˘ch dûtsk˘ch let, jsem vidûl
své rodiãe s bratrem, jak si právû sedali k
polednímu obûdu. Na rozprostfiené plátno
od batohu máma poloÏila chléb s ostatním
jídlem a dÏbán. Ve snu jsem je z dáli
pozoroval, neÏ mne také zahlédli a zaãali
na mne mávat a volat, abych s nimi
poobûdval. Ale i ve snu jsem si byl vûdom
toho, Ïe jak rodiãe, tak i bratr jsou uÏ mrtvi.
Pfiesto, Ïe bych po letech tak rád objal
svou mámu a promluvil s otcem, zÛstal
jsem na místû jako zmrazen˘. Jejich mávání
nehrálo dohromady s vûdomím, Ïe uÏ jsou
dávno pohfibeni.

Cel˘ den jsem o svém snu pfiem˘‰lel, a
veãer, kdyÏ nám rozdali to skrovné jídlo, co
jsme je‰tû dostávali, do‰el jsem k nápadu
a zeptal jsem se kolegy, zda by nevymûnil
svÛj tabák za moji veãefii. On to s radostí
udûlal. Za soumraku jsem rozdûlal ohníãek
a z vymûnûného tabáku i ze svého, co
jsem mûl, jsem uvafiil ãaj, dalo-li se to tak
nazvat. Tu protivnou tekutinu jsem
pomalouãku celou vypil. Druh˘ den mi
mohli fiíkat „kanárku“, jak jsem zeÏloutl. Na
marodce, kam jsem za‰el, mi lékafi vûnoval
jen letm˘ pohled. Îloutenka byla na bûÏném
pofiádku mezi vojskem, tak mnû jen
odmávnul na lazaret.

Den potom ãasnû zrána pfii velikém
chaosu se cel˘ pluk vydal na hromadn˘
útok, nepfiítel to zfiejmû oãekával a byl
pfiipraven. Pfiipraven natolik, Ïe pouÏil v‰e,
co se dalo. Z boji‰tû pfiinesli jen nûkolik
zuboÏen˘ch a slep˘ch vojákÛ, jejichÏ osud
byl také zpeãetûn. Teì jsem teprve pochopil
v˘znam svého snu a snahu pfiekonat
poku‰ení obejmout svou mámu, ãímÏ jsem
se vyhnul jisté smrti“.

Z uveden˘ch poznatkÛ by se dalo fiíct, Ïe
v mozku se bûhem na‰eho spánku
odehrává cosi pro nás zatím
nevysvûtlitelné. Jako kdyby mozek mûl
schopnost dostat se do stádia, kdy mÛÏe
pfiijímat jako nûjak˘ radiov˘ pfiijímaã sdûlení

Kanadská vláda spustila
nové stránky pro cestovatele

Kanaìané cestující do zahraniãí, ale také cizinci cestující do Kanady ãi jinde po
svûtû, mohou nyní vyuÏít novou verzi vládních internetov˘ch stránek travel.gc.ca.
Jejich hlavním úãelem je poskytnout cestovatelÛm potfiebné informace o zemích,
kam cestují. Tento internetov˘ portál obsahuje napfiíklad rady, co si mÛÏete a
nemÛÏete s sebou vzít do letadla, jaké zdravotní problémy a komplikace vás mohou
potkat, ãi jak dlouho vám zabere bezpeãnostní kontrola na kanadsk˘ch leti‰tích.
Nechybí ani informace o ãekacích dobách na pozemních hraniãních pfiechodech ãi
bezpeãnostní varování ohlednû cestování do nûkter˘ch ãástí svûta. Stránka také
nabízí cestovní aplikaci vyuÏitelnou na tabletech a chytr˘ch mobilních telefonech.
travel.gc.ca

Kanadská mozaika
Vydává Kanadské velvyslanectví v Praze

***
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

Mother - Pastel

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

událostí, a to nejen minulé, pfiítomné, ale -
jak se zdá - téÏ budoucí.

Fantazie? Je to fantazie do té míry, pokud
pro nesnadnost vûci chceme radûji zÛstat
pfii na‰ich denních materiálních
zku‰enostech, které ná‰ mozek chápe
snadno a nejlépe. Z tûchto materiálních
zku‰eností se potom mÛÏeme vysmát i
slovutn˘m vûdcÛm jako byli Sigmund Freud
a C. G. Jung, ktefií na své cestû lodí z Brém
do New Yorku kaÏd˘ den spoleãnû
analyzovali své noãní sny a dûlali dÛleÏité
závûry, podle kter˘ch konali svá denní
jednání a práci.

Názor, Ïe kromû toho, co na‰e smyslové
vjemy v bdûlém stavu staãí pochopit, existují
je‰tû dal‰í skuteãnosti, je nejen
problematick˘, ale v 21. století není „cool“.
Asi tak jako svého ãasu nebylo namístû
vûfiit kulatosti zemû, do doby neÏ Newton
vysvûtlil, proã na‰i protinoÏci nepadají do
vesmírn˘ch hlubin.

Vyboãit v‰ak z této pfiízemní skuteãnosti
je velice nesnadné, pokud nám vûci nejsou
podané po lopatû. C. G. Jung si jednou
postesknul, Ïe „nedokáÏeme pfii ve‰kerém
na‰em úsilí bádajícího rozumu objevit v
hlubinách du‰e zdánlivû nic jiného, neÏ jen
to pfiíli‰ známé „ve‰keré lidské“.

Dne‰ní vûdeck˘ svût s vehementností
odmítá ãlovûku „du‰i“ - du‰evno jako
neprokázanou vûc, která nepatfií do
materiálního pojetí svûta. Nadmateriální
nauky jsou pro lidstvo ãasto nesnadné aÏ
nepochopitelné, zahalené do tajemství, a
tím jsou vût‰inou odmítnuty.

Nejsou to jen sny, které zÛstávají
záhadou, ale mnoho dal‰ích fyzikálních
jevÛ Vesmíru. Mezi nû patfií jedna z nov˘ch
tûÏko pochopiteln˘ch teorií o „temné
energii“ (nebo téÏ skryté) rovnomûrnû
vyplÀující 72 % vesmíru a „neviditelná
temná hmota“ zabírající zhruba 23%
vesmíru. Vûdci jsou si jisti, Ïe existují, aã
nikdo neví, co vlastnû jsou. Na otázku, co
je vlastnû temná energie, svûtoznám˘
ãesk˘ astrofyzik RNDr. Jifií Grygar
odpovûdûl: „kdybych to tak vûdûl!“

Následnû z toho si kaÏd˘, i nestudovan˘
v oboru, mÛÏe spekulovat o tom, co se
skr˘vá v temné energii - ve tfii ãtvrtinû
vesmíru. Jedna z teorií mÛÏe b˘t, Ïe tak,
jak lze-li elektromagnetickou energií
pfiená‰et informace, je také moÏné
pfiedpokládat, Ïe neznámá tmavá energie
obsahuje informace. Jaké informace? Je
to miliardová otázka! Lze jen spekulovat a
pou‰tût uzdu fantazii, se kterou se mÛÏeme
dostat k názoru, Ïe „neznámá ãerná
energie“ obsahuje ve‰keré informace od
zrodu vesmíru aÏ do skonání vûkÛ. Podané
jednodu‰e, nûco jako semínko stromu,
které musí téÏ obsahovat ve‰keré
informace o rÛstu. Má informace o kaÏdé
jehliãce na vûtvích, Ïe ze semínka smrku
na Ïádné z jeho vûtví nevyroste dubov˘
list.

Z toho mÛÏe vyvstat otázka, zda mozky
nûkter˘ch lidí mají schopnost z tûchto
informací ãerpat?  Pokroãíme-li v tom dále
mÛÏeme se ptát: “Kde se vzala v dûjinách
svûta veliká fiada talentovan˘ch lidí?
Géniové, jako byli Archimédes, Leonardo
da Vinci, Newton, Einstein a dal‰í, kter˘ch
je v populaci pouze asi jedna tisícina
promile. Tito geniové byli schopni objevovat
pfievratné vynálezy a zákonitost a proã
jenom oni? Nemûli právû tito nám známí
geniové schopnost nûjak˘m zpÛsobem se
napojit na vesmírné informace? âím to, Ïe
ostatní studenti ktefií studovali s Einsteinem,
na stejné fakultû nejen Ïe neobjevili zákon
relativity, ale pravdûpodobnû nic?

Na podporu tohoto názoru pfiicházejí
pfiípady nûkter˘ch lidí, jako Paul McCartney,
kter˘ po probuzení ze spánku mûl plnou

hlavu hudby, kterou pfiedtím neznal a tûÏko
by nûco takového vÛbec zkomponoval.
TéÏ proslul˘ jazzov˘ skladatel Dave
Brubeck (zemfiel 5. prosince 2012), kdyÏ
skládal jazzovou m‰i, zdálo se mu o celém
Otãená‰i i se sborem a s orchestrem.
Vzpomínal na jeden díl poté, co vyskoãil z
postele a zapsal to pfiesnû tak jak sly‰el ve
snu.

MÛj b˘val˘ ‰éf John z továrny kde jsem
pracoval, mi prÛbûhem ãasu nûkolikrát
vyprávûl svÛj nezvykl˘ sen, ve kterém ho
ve spánku nav‰tívili mimozem‰Èané.
Chovali se k nûmu velice pfiátelsky a on to
také opûtoval. S velik˘m zájmem se jich
vyptával na mnoho vûcí. Jeho osobnû
nejvíce zajímal jejích stroj a hlavnû pohon
jak˘ pouÏívají. Nic pfied ním netajili a
dopodrobna mu vysvûtlovali systém, na
jakém funguje antigravitaãní pohon.
Pfiedvedli mu celé zafiízení - motor a
pouãovali ho, která ãást zafiízení má jakou
funkci. John byl z informací u vytrÏení. Od
svého mládí mûl obrovsk˘ zájem o
ve‰kerou techniku a sám se zab˘val
konstruováním rÛzn˘ch strojÛ, ma‰in mimo
jiné i vzná‰edel (hovercrafts). Pfii náv‰tûvû
cizích bytostí uÏ ve spánku se radoval, Ïe
to v‰e hned napí‰e, jen co odejdou a on
vstane. Co se v‰ak stalo, po probuzení si
nemohl na Ïádné detaily vzpomenout. Jen
povrchnû vûdûl, Ïe mu ukázali v‰e, co
chtûl vidût. „Dovede‰ si pfiedstavit,“ povídal
„co by se stalo ve svûtû s pouÏitím
antigravitace?“ Olej by byl na nic. Cestovali
bychom bez pohonn˘ch hmot.

Koherentnû s problematikou snÛ a
nepochopiteln˘ch informací, dospûjeme k
úchvatn˘m závûrÛm. Není snad ãlovûka,
kter˘ by nesly‰el v˘rok „mûl to napsáno ve
hvûzdách!“ Dnes víme jaké je sloÏení hvûzd
i planet, v prvním pfiípadû rozÏhavené plyny
na miliony stupÀÛ a v druhém pfiípadû
horniny, skály jaké máme na zemi. Z toho
vyvstala pochybnost a odmítání v˘roku,
jelikoÏ i kdyby nûjaká zpráva, ãí informace
byla vytesaná na nûjakém nebeském
tûlese, zÛstala by nedosaÏitelná t˘kající se
osoby. Av‰ak ãerná energie, o které se ví
jenom tolik, Ïe s nejvût‰í pravdûpodobností
existuje, mÛÏe (?) obsahovat informace
pro kaÏdého z nás. MÛÏe v ní b˘t napsaná,
jak se fiíká na‰e kniha Ïivota. Tak jako
elektromagnetické vlny radia, nebo televize
mÛÏou skr˘vat a pfiená‰et informace, mÛÏe
se pfiedpokládat, Ïe ãerná energie má téÏ
obdobnou vlastnost. Z toho vyvstává
ohromující otázka, z jakého dÛvodu na‰i
pfiedkové vÛbec pfii‰li s nápadem o vepsání
ãehokoliv ve hvûzdách, potaÏmo v ãerné
energii? Nebo je snad nûkdo o tom pouãil,
jak by to asi fiekl Erich von Däniken?

PakliÏe by opravdu nûco takového
existovalo, implikace by byly
nepfiedstavitelné. Lidstvo by se ãasem
dopracovalo k získávání tûchto informací,
minul˘ch i budoucích. Vûdûlo by se, co
pfiijde a z minulosti by ne‰lo absolutnû nic
zapfiít. Vûdûlo by se na sto procent kdo a
kdy co vyvedl, nezÛstala by Ïádná
neodkrytá záhada. Skonãily by konspiraãní
teorie tfieba o tom, proã v New Yorku
spadla také budova ãíslo 7 i bez nárazu
letadla.

Kdyby ãtení budoucnosti bylo pfiístupné
kaÏdému, které bylo zatím v˘sadou Sybily,
Nostradama a nûkolika dal‰ích, by
pravdûpodobnû zniãilo lidstvo.

NeÏ se kouzlo snÛ vyfie‰í (s velkou
pravdûpodobností se to nikdy nestane),
budeme si pfiát „sladké sny“, abychom po
probuzení mohli vyprávût o úchvatn˘ch
místech, kde jsme byli a o lidech, se kter˘mi
jsme se se‰li nezávisle na místû a ãase...

Vilém A. Kun, Winnipeg
***
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Zápisky od Pacifiku
2013/1
Vloni, 5. srpna 2012, uplynulo padesát let od tragické
smrti jedné z nejznámûj‰ích, nepozoruhodnûj‰ích,
moÏná i nejménû ‰Èastn˘ch, ale rozhodnû velice
talentovan˘ch hereãek, Marilyn Monroe. Pí‰i
talentovan˘ch a to i pfies obãasné mínûní nûkter˘ch
odborníkÛ o její jednoduchosti a naivitû. MoÏná, Ïe mají
pravdu. Ale i to, dle mého názoru, patfií k její osobnosti
a nespornému talentu.
Není totiÏ tak v‰eobecnû známo, Ïe umûla nádhernû

zpívat, Ïe její pfiednes, dle mého mínûní, zafiazuje jí
mezi v˘borné zpûvaãky jazzové. A to nejen snad
podáním její písnû neznámûj‰í (z filmu Gentlemen
Prefere Blondes ...Diamonds Are A Girl’s Best Friend).
Mám CD s nahrávkami je‰tû dal‰ích sedmnácti skladeb,
které dokonale mÛj názor potvrzují.
A tu mne napadá, kdyby se místo stfiíbrnému plátnu

vûnovala jazzovému zpûvu, nebyla by moÏná tak slavná,
rozhodnû ale nikoli zapomenutá a v‰ední. Nebyl to
jenom její zcela podmaniv˘ hlas, ale pfiednes a v‰e, co
jazzová (a nejen jazzová) zpûvaãka má mít.
BohuÏel, ne kaÏd˘ unese svou slávu bez úhony. Jistû

se o ní více doãtu v masivní knize Arthura Millera (jehoÏ
byla druhou manÏelkou) Timebends, do které jsem se
právû pustil navzdory hrÛze z tlust˘ch knih...

***
Mnoho v˘znamn˘ch Nobelov˘ch cen bylo udûleno v

mnoha oborech lidského snaÏení. Já ale marnû ãekám
na oznámeni v tisku, Ïe k nespoãtu nositelÛ v˘znaãné
ceny pfiibude dal‰í. A sice muÏ a nebo Ïena, ktefií
vymyslí sérum, které lidstvo zbaví nepfiíjemnosti nikoli
snad Ïivotu nebezpeãné, ale krajnû a ãasto po dlouhou
dobu postiÏeného ne‰Èastníka suÏující.
V posledních letech se na doporuãení odborníkÛ oãkuje

proti chfiipce. To je ov‰em nebezpeãné a horeãnaté
onemocnûní, kterému je velmi rozumné se vyhnout,
pokud to jde.
Jiná nepfiíjemnost, která se na podzim dostavuje, je

nachlazení. Na to pr˘ protichfiipkové oãkovaní nezabírá.
Inu, nevím, nejsem odborník, ale v tûch nûkolika letech,
kdy jsem si protichfiipkovou injekci dopfiál, strávil jsem
podzim i zimu v tzv. pohodû, jak se v âechách fiíká.
V opaãném pfiípadû, jako loni a letos, nestaãil jsem

Ïasnout nad tím, kde se bere tolik oné hmoty, kterou
sbírám do kapesníkÛ látkov˘ch a nebo velejemn˘ch
kapesníãku papírov˘ch. Je to nekoneãn˘ a zcela
fantastick˘ proces, udivuje mne nekonãící tvorba toho,
co odstraÀuji z nosu. Pfiidal se i ka‰el.
„Teì uÏ na oãkování nemÛÏe‰, kdyÏ se‰ nastydlej, to

by ti mohlo ublíÏit!“ informuje mne choÈ, zdravotní
sestra.
Proklínám ten den, kdy jsem jen zaflirtoval s tím zcela

nebolestn˘m vpichem jehly, odmítnul jej a marnû se
snaÏím závaznû dopátrat jak by tomu asi bylo, kdybych
svÛj úmysl uskuteãnil. Krom toho, Ïe patfiím do kategorie
obãanÛ, pro které, jak sdûlují odborníci, je takov˘
nebolestn˘ vpich nezbytnû nutn˘m.
Ano, tento neduh., jakkoli intenzivní nachlazení, není

víc neÏli vût‰í nebo men‰í nepfiíjemnost, naru‰ené
spaní, bolest hlavy, neschopnost soustfiedûní. Existuje
fiada návodÛ jak se neduhu vyhnout ãi mu pfiedejít, ale
pokud uÏ se to rozjede, dle mé zku‰enosti sotva co
pomáhá. Ale i tak uvádím, co se doporuãuje: Zázvorov˘
ãaj s medem; Kapky slibující úlevu, zakoupené v lékárnû;
Trpûlivost; Sklenka ãi dvû silné lihoviny ráno a veãer. A
v˘sledek: Jedin˘m lékafiem v tomto a podobn˘ch
pfiípadech je, jak se zdá: âas, kandidát v‰ech vûd!

***

V okolí na‰eho bydli‰tû nacházejí se obchodní stfiediska
rÛzné velikosti. Takov˘ veleobhod samozfiejmû musí
poskytnout zákazníkovi parkovací prostor. A tu jsem si
v‰imnul, Ïe aÈ je doba pro nákup zlá a nebo dobrá,
nakupující vÏdy najde místo pro svoje vozidlo! Jedinou
nepfiíjemností dneska je, Ïe na asfaltu se s vyznaãen˘mi
prostoty pro zaparkování, v ãase svého namalování,
nepoãítalo s vût‰ími vozidly SUV, které se dnes mezi
obyvateli ‰ífií jako nûjaké zvûst, Ïe kdo tento t˘den
vsadí do loterie 6-49 nepochybnû vyhraje, alespoÀ
ãtvrtou cenu.

***
Asi by bylo velmi pfiíjemné a zábavné, ocitnout se v

praÏském baru v nedûlní noci, kdy se tam ãe‰tí tenisté
a hojná skupina kolem nich, pfiesunuli po veãefii v
Obecním domû (Repre), aby oslavili pozoruhodné
vítûzství nad ·panûlskem ve finále. Úspûch je umocnûn
tím, Ïe se to stalo v roce 100 letého v˘roãí trvání Davis
Cupu.
Nic tuto slávu asi nezmen‰í neúãast zranûného ·panûla

Rafaela Nadala. To uÏ je, bohuÏel, nezbytná souãást
celého profesionálního dûní. Zranûní se nevyh˘bá
Ïádnému hráãi a tak vlastnû spravedlivé je poãítat
jenom v˘sledky,
Je ponûkud smutn˘m jevem tohoto tenisového

zápolení, Ïe tenisové velmoci minulosti, USA a Austrálie,
se nikterak dnes nepohybují na v˘sluní tohoto sportu.
Tomu zcela dominují Evropané, v men‰í mífie
Jihoameriãané (Juan Martin Del Potro). Jak lze
zdÛvodÀovat ústup ze slávy b˘val˘ch tenisov˘ch veliãin?
Na to nejsem odborník.
V onen veãer po skonãeném zápolení finále Davis

Cupu zfiejmû si v‰ichni pochutnali na veãefii v Obecním
domû (Repre), kde podávána byla nejskvûlej‰í ryba
zde v Kanadû dostupná za Tfiicet osm dolarÛ za libru
(sdûleno mi odborníkem).
·koda, Ïe jsem se na kurtech nesnaÏil od útlého mládí,

moÏná, Ïe ·tûstûna by mi dopfiála, aã v jiném ãase,
podobn˘ch záÏitkÛ. (Hm... to nebrat váÏnû, prosím).

***
Poãítaã je v˘borná vûc. Stále platí, Ïe vykoná pfiesnû

co se od nûj Ïádá. A tak nevím, proã takové zadání
informací se nedûje jednodu‰e, vûcnû, pfiehlednû a
struãnû.
Pokud tfieba chcete zjistit, kdy, kde, v kolik hodin a zda

jsou je‰tû lístky a jak si je objednat na reprízu nûkterého
ze skvûl˘ch pfiedstavení Metropolitan opery v nûkterém
Cineplex kinû ve Vancouveru, nedozvíte se to otevfiením
jediného poãítaãového okénka (window). NeboÈ na
nûm rozhodnû chybí nûkterá z uveden˘ch informací,
ne-li vût‰ina. Je tfieba pídit se dál. A tak mne napadá,
není snad jednodu‰‰í zpÛsob jak na jediném okénku
poãítaãe dodat zvûdavému v‰echny informace
najednou?

***
Pro zmûnu nûco pûkného o Vancouveru: právû byl

dokonãen nov˘ velemost Port Mann Bridge, nádhera
uÏ jenom na pohled, urychlení provozu byÈ za cenu
vybíraného m˘tného. Stavba je to monumentální a
snad i znaãné zjednodu‰ení provozu ãiní vybírané
m˘tné oprávnûn˘m. Jinak je to ov‰em se stále vybíranou
daní HST, aã lid si v referendu na otázku zda s ní
souhlasí nebo ne odpovûdûl uÏ pfied rokem rozhodn˘m
Ne.

***
Podle interview v ã.19 Satellitu je paní Lucie RadoÀová

osobnost velmi schopná a pozoruhodná. Sotva by jinak
byla povûfiena pfiípravou kanadsk˘ch vodákÛ na pfií‰tí
OH. V rozhovoru vyslovila názor, kter˘ mne zaujal,
neboÈ mi pfiipadá logick˘: povaÏuje postih cyklisty L.
Armstronga za nesmysln˘, neboÈ v tak nároãném sportu
je droga asi pro vrcholn˘ v˘kon nezbytná. A hlavnû,
proã se postih pro L. Armstronga dostavuje aÏ po tolika
letech, po jeho sedmi vítûzstvích v nejvût‰ím cyklistickém
závodû? Proã neponechat drogování tûmto cyklistÛm
jako souãást jejich v˘konu? Ani nemluvû o tom, co
Armstrong vykonal pro finanãní podporu v˘zkumu
rakoviny.

Vladimír Cícha - Vancouver
***
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Zámeãek ve Veleslavínû
NeÏ se dostaneme k popisu vlastního zámeãku a jeho
struãné historie musíme maliãko uvést, jak to celé bylo
na zaãátku. Veleslavín byla zemûdûlská ves tvofiená
v˘hradnû zemûdûlsk˘mi dvory a tyto dvory jiÏ od svého
samého vzniku v desátém století byly v majetku klá‰tera

v Bfievnovû. V dobû husitské mûl majetek uÏ drÏitelÛ
víc. Od poãátku 15. století patfiil Veleslavín Nejvy‰‰ímu
purkrabství PraÏského hradu - v této dobû se zde jako
drÏitelé dvorÛ objevují bohatí mû‰Èané a ‰lechtici. Za
tfiicetileté války postihla Veleslavín velká pohroma, ãást
pÛvodnû patfiící Bfievnovu zcela zpustla a z ãásti
purkrabské zbyly jen tfii poniãené domy a hodnû
zdevastovan˘ dvÛr vrchnostensk˘.
Vrchnostensk˘ dvÛr byl v poãátku 18. století obnoven

a právû zde se jeho souãástí stává nová stavba -
zámeãek. Nechala ho postavit ‰lechtiãna E. M.
Oestérenová, manÏelka tehdy známého nûmeckého
spisovatele a majitelka ãásti Veleslavína. B˘vá
vyslovována domnûnka, Ïe byl postaven podle plánÛ
Kiliána Ignáce Dienzenhofera. ·lo o barokní
jednopatrovou a ãásteãnû dvoupatrovou stavbu na
pfiesném obdélníkovém pÛdorysu s vystupujícím
rizalitem o ‰esti okenních osách, nad jejímÏ stfiedem
byla postavená vûÏiãka. Zámeãek tak uzavíral komplex
opraveného vrchnostenského dvora na jeho
severov˘chodní stranû. Pozdûji byly odbourány
postranní je‰tû pÛvodní hospodáfiské budovy a zámeãek
byl prodlouÏen o novobarokní postranní kfiídla. Kromû
vlastního zámeãku byl vybudován i park, kter˘ budovu
obklopoval.
V roce 1903 bylo v zámeãku zfiízeno sanatorium pro

nervové a du‰evní choroby. V následujících letech se
sanatorium ve svém interiéru stavebnû stále dotváfií.
Urãitou zajímavostí je i to, Ïe se zde v dobách války
léãila paní Charlotta Masaryková a rakouská policie ji
zde vytrvala hlídala a sledovala v‰echny za ní docházející
náv‰tûvy.
Po válce ve dvacát˘ch letech se majiteli sanatoria

stávají MUDr. Leo‰ Kosák a jeho bratranec prof. Oskar
Fischer. Stavební úpravy pod jejich vedením pokraãují.

Na jejich návrzích a realizacích se podílejí zejména
architekt A. D. Focher, stavitel Josef Koãí a architekt F.
Kuãera.
Kosák a Fischer vedou sanatorium vlastnû aÏ do doby

druhé svûtové války, pfiíchodem NûmcÛ v‰e konãí a
nepomáhá ani to, Ïe Fischer nechává svÛj majetkov˘
podíl v roce 1939 pfiepsat na svoji neÏidovskou
manÏelku. MUDr Kosák a prof. Fischer jsou za války
tvrdû rasovû perzekuováni. Cel˘ objekt byl nakonec
vyvlastnûn pro Auswanderungsfond für Böhmen und
Mehren. Doktor Kosák na následky vûznûní v
koncentraãním tábofie zemfiel. Po válce pak zestátnûní
léãebn˘ch a o‰etfiovacích ústavÛ pfiipravilo nadále rodinu
o jejich pÛvodní majetek. A protoÏe i dnes uvádûn˘
majetek patfií státu, tak zfiejmû buì vÛbec neprobûhla
restituce a nebo byla pro rodinu neúspû‰ná.
Zámeãek nadále slouÏí léãebn˘m úãelÛm a stát ho

pronajímá pro speciální léãebn˘ soukrom˘ systém,
kter˘ zde provozuje Canadian Medical Care. A to je v‰e
- od ‰lechtiãny Oestérenové, pfies doktora Kosáka,
umuãeného v koncentraãním tábofie, aÏ po kanadskou
zdravotnickou péãi.
Do zahrady lze vstoupit a také si ji projít, obsluha ve

vstupu proti tomu nic nemá. Park je jednoduch˘, krásn˘
v anglickém stylu. V parku pfiekvapí i dal‰í honosná
stavba a tou je samostatnû stojící veliká vila, o které
jsem se vÛbec nic nedozvûdûla. DÛm je viditelnû
prázdn˘ a nic se v nûm nedûje - mohlo se moÏná kdysi
jednat i o soukromou rodinnou vilu, ale kdo ví? Tak jsem
ji alespoÀ pfiiblíÏila na druhé fotografii. Pfii procházce
parkem je stále patrn˘ pÛdorys pÛvodního komplexu
vrchnostenského dvora, se stavbou zámku, kter˘, na
severov˘chodû pÛdorys uzavírá. Vpravo pfii vstupu do

parku je objekt jakési obrovské stodoly a i kdyÏ je v
souãasné dobû tento objekt opraven tak se zfiejmû
jedná o opravdu pÛvodní souãást dvoru. Na poslední
fotografii je pohled na zámeãek z parku.
Kdesi jsem vyãetla, Ïe vzpomínka na pana doktora

Kosáka je zvûãnûna na pamûtní desce obûtem válek -

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

deska je pr˘ nainstalována blízko sportovního areálu
Aritma, Pod lávkou 5 a nese vûtu „Umuãení, vá‰ pfiíklad
záfií dál“. Desku jsem hledala, ale nena‰la.
A to uÏ je opravdu v‰e, co se mi podafiilo zjistit kolem

prvního ãísla popisného, veleslavínského katastru, snad

jen je‰tû to, Ïe mnoho rokÛ sídlila v zámeãku
pneumologická klinika I. lékafiské fakulty UK, asi uÏ od
konce sedmdesát˘ch rokÛ a zámeãek opustila aÏ kolem
roku 2000.

Jana Fafejtová - Praha
***

Toto ãíslo bylo dáno do tiskárny

11. 1. 2013 v 5:00

Pfií‰tí ãíslo vyjde:
24. 1. 2013

Uzávûrka: 17. 1. 2013
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863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080
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281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

Rosti
Brankovsky

Broker
Jedineãné sluÏby

Jak prodat dÛm nebo kondo?
Rosti Brankovsk˘, kter˘ má hodnû zku‰ností s prodejem,

 to mÛÏe udûlat za vás.
Jak koupit dÛm nebo kondo?

KdyÏ vidíte inzerát nebo nápis DÛm na prodej.
Rosti Brankovsk˘ vám ho mÛÏe ukázat.

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

Jak vyjdeme v roce 2013
# 2. - 24. 1. 2013
# 3. - 7. 2. 2013

# 4.. - 21.2. 2013
# 5. - 7. 3. 2013

# 6. - 21. 3. 2013
# 7. - 4. 4. 2013

# 8. - 25. 4. 2013
# 9. - 16. 5. 2013
# 10. - 13. 6. 2013

# 11/12. - 18. 7. 2013
# 13. - 15. 8. 2013
# 14. - 5. 9. 2013
# 15. - 26. 9. 2013
# 16. - 17. 10. 2013
# 17. - 7. 11. 2013
# 18. - 28. 11. 2013

# 19/20. - 19. 12. 2013

Toronto vymûnilo krátce pfied
startem NHL generálního

fieditele
Toronto Maple Leafs vymûnilo krátce pfied
startem zkrácené sezóny NHL generálního
manaÏera. V˘konn˘ v˘bor odvolal Briana
Burkea a na jeho místo jmenoval dosavadního
asistenta Davea Nonise.
Sedmapadesátilet˘ Burke pÛsobil ve funkci
od roku 2008. Tradiãní kanadsk˘ klub pod
jeho vedením ani jednou nepostoupil do play
off a marnû ãeká na 14. triumf v historii.
Zmûna ve vedení klubu krátce po skonãení
113 dní trvající v˘luky v zámofií pfiekvapila.
“Dost se toho teì dûje hodnû rychle. Rozhodnû
je to zvlá‰tní naãasování,” fiekl obránce Maple
Leafs Mike Brown.
Zkrácená sezóna NHL by mûla podle
oãekávání zaãít 19. ledna a kaÏd˘ klub by mûl
odehrát 48 zápasÛ základní ãásti.

âTK - SPORT.CZ

***

âeká Kladno po Jágrovi
temno?

V˘chozí pozice je více neÏ slu‰ná. Kladno
má na páté pfiíãce tabulky na aktuálnû
jedenácté âeské Budûjovice tfiináctibodov˘
náskok, coÏ se jeví jako dostateãn˘ pfiedpoklad
pro udrÏení si pozice alespoÀ v pfiedkole play
off.
Do konce základní ãásti ale zb˘vá je‰tû ãtrnáct
utkání a proti kladensk˘m ambicím mluví
rozsáhlá marodka. Poté, co z kvinteta Tomá‰
Kaberle, Marek Îidlick˘, Jifií Tlust˘, Tomá‰
Plekanec, Jaromír Jágr uÏ v dresu RytífiÛ
nikdo nezbyl, by se pfiitom zku‰enosti hráãÛ
jako Pavel Patera nebo Jan Hlaváã velmi
hodily…
Jágr v‰ak o osud t˘mu obavy nemá. „Bude to
dobré, Ïádn˘ strach,“ tvrdil po svém
rozluãkovém duelu s Litvínovem. Teì uÏ bude
kladenské snaÏení sledovat jen na dálku,
aspoÀ co mu ãas dovolí. „V Dallasu ale budu
muset trénovat hlavnû sebe,“ smûje se.
Optimismus mu dodává nadûje na brzké
uzdravení indisponovan˘ch opor. „Kluci se
postupnû vracejí. Nesmíme zapomenout, Ïe
vypadlo z prvních dvou lajn pût klukÛ a na‰e
vlastnû ãtvrtá formace teì hraje jako první,“
pfiipomíná Jágr. „Vedou si dobfie, je to ov‰em
pro nû obrovsk˘ rozdíl,“ fiíká.

Michal Osoba, Právo -SPORT.CZ

***

Lev Praha a Slovan Bratislava
v KHL

Hokejisté Lva Praha porazili na domácím
ledû favorizovan˘ t˘m Traktoru âeljabinsk
vysoko 6:2 a na sedmém místû Západní
konference zv˘‰ili svÛj náskok na devát˘
Donûck na pût bodÛ. Svûfienci trenéra Václava
S˘kory nejprve prohospodafiili vedení 2:0, ve
tfietí tfietinû ale jasnû dominovali a ãtyfimi góly
rozhodli o v˘hfie. Dvûma zásahy se bl˘skl
Petr Vrána. Po pauze pro víkendové Utkání
hvûzd KHL ãeká Lev v úter˘ v O2 arenû
prestiÏní duel proti Slovanu Bratislava, kter˘
zdolal v posledním utkání rovnûÏ âeljabinsk
4:3 po prodlouÏení.

***
KHL - Bobrovova divize

1. Petrohrad 42 150:98 92
2. Dynamo 42 128:94 85
3. Slovan 41 95:98 63
4. Lev 41 104:101 60
5. Donûck 42 106:121 55
6. âechov 41 100:119 45
7. Riga 42 90:123 45

Extraliga ve dvou tfietinách
Pfied ukonãením v˘luky v NHl se hrálo 38.
kolo: Základní ãást - 38. kolo: Sparta -
Pardubice  9:2, Liberec - Brno  3:4 pp,
Budûjovice - Karlovy Vary  3:5,  Kladno -
Litvínov  3:2, Chomutov - Vítkovice  2:5,
Tfiinec - Slavia  5:2.

***
Tabulka

1. PlzeÀ 39 131:90 79
2. Tfiinec 39 148:114 69
3. Zlín 38 112:97 68
4. Slavia 36 98:80 62
5. Kladno 38 115:106 61
6. Brno 36 114:108 58
7. Litvínov 38 115:115 58
8. Sparta 37 118:112 56
9. Vítkovice 36 93:98 51
10. Pardubice 37 113:125 50
11. Budûjovice 37 98:122 48
12. K.Vary 37 93:111 42
13. Liberec 36 93:123 41
14. Chomutov 38 90:130 40

Na Slovensku jiÏ  36. kolo
Îilina - Ko‰ice 4:2, Skalica - Zvolen 4:2,
Martin - Poprad 0:6,  Nitra - Pie‰Èany 5:2, Ban.
Bystrica - Trenãín 6:4.

***
Tabulka

1. Zvolen 38 150:96 86
2. Nitra 39 133:101 73
3. Ko‰ice 38 146:96 71
4. Pie‰Èany 38 100:89 66
5. Skalica 38 143:137 60
6. Bystrica 39 108:128 56
7. Poprad 38 128:115 55
8. Trenãín 38 111:120 53
9. Îilina 38 104:135 40
10. Martin 38 90:142 37

Juniorské MS
Hráãi USA sa stali tretí raz v histórii
majstrami sveta hráãov do 20 rokov. Vo
finále ‰ampionátu v ruskej Ufe zdolali
obhajcov titulu zo ·védska 3:1. V
medailovej bilancii sa posunuli na tretie
miesto za dvojicu Kanada (15 zlat˘ch
medailí), Rusko (13). Ameriãania získali
svoj predchádzajúci celkov˘ triumf v roku
2010. O 3. místo: Kanada-Rusko 5:6 pp.,
Koneãné poradie: 1. USA, 2. ·védsko, 3.
Rusko, 4. Kanada, 5. âesko, 6.
·vajãiarsko, 7. Fínsko, 8. Slovensko, 9.
Nemecko, 10. Loty‰sko.

***
Znojmo v Rakouské lize EBEL
Kuriozní je start znojemsk˘ch OrlÛ v
rakouské lize EBEL. V této soutûÏi startují
i muÏstva z Chorvatska, Slovinska a
Maìarska. Znojmo je po 39. kolech
sedmé. Na ãele je UPC Viena Capitals
pfied KHL Medve‰ãak Zagreb. K
zajímavostem téÏ patfií, Ïe juniorka
Karlov˘ch Var hraje v ruské lize.

***

Chci se Spartou titul, prohlásil kanon˘r Lafata, kdyÏ se
jeho nekonãící pfiestupová sága pfiece jen uzavfiela

Akci kulov˘ blesk zavr‰il v páteãním dopoledni nejlep‰í ligov˘ stfielec posledních let David Lafata
parafováním smlouvy, jíÏ se upsal praÏské Spartû na tfii a pÛl roku. Zdánlivû nekonãící pfiestupová sága
táhnoucí se dlouhou dobu se tak pfiece jen uzavfiela. Hlavnû proto, Ïe jabloneck˘ boss Miroslav Pelta
dodrÏel slovo dané Lafatovi po nezdaru letních námluv a tentokrát s pfiestupem souhlasil. Ve ãtvrtek
pfiitakal, v pátek uÏ se ãlen Klubu ligov˘ch kanon˘rÛ PraÏanÛm upsal. „V létû jsem na nûho byl
na‰tvan˘, teì mu musím podûkovat,“ nechal se sly‰et Lafata, kdyÏ stvrdil transfer autogramem.

Sport.cz
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