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…a spasitel nepﬁi‰el
Koneãnû do‰lo k pﬁímé volbû prezidenta. Národ se opût
probudil a opût rozdûlil. Elektronickou po‰tu nebylo
moÏné pouÏít, protoÏe v‰ichni radili, Ïe mám volit
kníÏete, ale nakonec zvítûzil Milo‰ Zeman.
Tak tedy nejprve v˘sledky. Celkovû: Milo‰ Zeman
54,80%, Karel Schwarzenberg 45,19%. V zahraniãí:
Schwarzenberg 84,21%, Zeman 15,78%. Kanada:
Schwarzenberg 92,85%, Zeman 7,14%. Ottawa:
91,52%, Zeman 8,47%. Toronto: Schwarzenberg
93,68%, Zeman 6,31%.
Tato ãísla hovoﬁí jasnû sama za sebe. Své jistû sehrála
úãast Schwarzenberga v nepopulární Neãasovû vládû
a Zemanovo rádoby levicová orientace. PﬁipomeÀme,
Ïe tﬁeba komentátoﬁi levicového Práva se v‰ak vût‰inou
vyslovili pro Schwarzenberga a pravicov˘ Václav Klaus
podpoﬁil Milo‰e Zemana. TakÏe orientace levá/pravá je
naprosto matoucí.
Nejsme jiÏ ve stﬁedovûku, aby na panovníkovi záleÏelo
blaho poddan˘ch. Jde spí‰e o to, k jak˘m hodnotám
národ vzhlíÏí. Václav Klaus navíc zcela cynicky citoval
Václava Havla, Ïe pravda a láska zvítûzily nad lÏí a
nenávistí. Podívejme se jen na tﬁi pﬁípady, kdy se
odstupující prezident Václav Klaus m˘lil a kdy nastupující
prezident Milo‰ Zeman nehovoﬁil pravdu.
Pﬁípad první: Premiér Milo‰ Zeman vyslovil poÏadavek
na odvolání Kubiceho z ãela Útvaru pro odhalování
organizovaného zloãinu. „Anal˘za práce tûchto
policejních útvarÛ ukazuje, Ïe jejich v˘konnost není
nijak záﬁivá. Oba tyto policejní útvary vedou neodborníci
jako b˘val˘ taxikáﬁ, b˘val˘ instalatér nebo b˘val˘
tûlocvikáﬁ,“ prohlásil tehdy Zeman. „K v˘mûnû chtûl
Zeman pﬁikroãit po anal˘ze, kterou mu tehdy pﬁipravili
jeho poradci. Ale pak se ukázalo, Ïe za zprávou stojí
b˘valí komunistiãtí dÛstojníci tajn˘ch sluÏeb, kteﬁí se
Kubiceho chtûli úãelovû zbavit,“ popsal situaci server
iDnes.cz. Komentátor Hospodáﬁsk˘ch novin Jindﬁich
·ídlo ve svém profilovém ãlánku o Janu Kubicem
pﬁipomnûl, Ïe v té dobû mûl klíãov˘ vliv na chod státní
správy poradce premiéra Zemana Miroslav ·louf a
jeho kolektiv. V té dobû kontroverzní podnikatel
oznaãovan˘ za bosse ãeského podsvûtí Franti‰ek
Mrázek pravidelnû dochází na Úﬁad vlády. ·éfÛ obou
protikorupãních útvarÛ se ale zastal tehdej‰í prezident
Václav Havel: „Ze v‰ech podkladÛ i z osobních poznatkÛ
jsem nabyl pﬁesvûdãení, Ïe v na‰í zemi existují síly,
které mají zájem na destabilizaci obou v˘znamn˘ch
policejních sloÏek. Vûﬁím, Ïe policejní prezident
nepodlehne nekvalifikovan˘m politick˘m doporuãením.“
Havel zadal úkol Bezpeãnostní informaãní sluÏbû, aby
zjistila, kdo má zájem na rozvratu policie a Kubiceho
podpoﬁil tím, Ïe osobnû pﬁijel do sídla útvaru na Zbraslavi
a zde Kubicemu pﬁedal medaili (nasipolitici.cz).
Osobnû znám Jana Kubiceho od tﬁinácti let a nikdy
taxikáﬁe nedûlal. Pﬁesto je tento dÏin vypu‰tûn z láhve
a koluje na internetu. Citoval ho ãastokrát Jiﬁí Paroubek
a obvinûn˘ z korupce poslanec David Rath. Milo‰
Zeman nikdy necítil potﬁebu se distancovat od tohoto
v˘roku a jistû by ﬁekl, Ïe myslel jako taxikáﬁe nûkoho
jiného ne právû Jana Kubiceho.
Pﬁípad druh˘: V kvûtnu 1999 novináﬁe Ivana Brezinu
tehdej‰í premiér Milo‰ Zeman naﬁkl z toho, Ïe je
zkorumpovan˘m novináﬁem, kter˘ pí‰e ãlánky na

V den vyhlá‰ení v˘sledkÛ pﬁímé volby âeského prezidenta nejsledovanûj‰í redakce TV NOVA situovala své pracovi‰tû
moderátorÛ na námûstí Jana Palacha odkud vysílala Televizní noviny. Moderátoﬁi L. Borhyová a R. Korantén sedûli více
jak pÛl hodiny na místû a v silném mrazu -12 °C seznamovali veﬁejnost s v˘sledky voleb. I kdyÏ se tváﬁili jakoby nic a mûli
v pozadí osvûtlené panoráma praÏského hradu bylo patrné, Ïe zima dûlá své. Pﬁesto se pﬁím˘ pﬁenos Televizních novin za
extrémního poãasí vydaﬁil a byl velmi úspû‰nou premiérou. Moc se líbila moderátorka Lucie Borhyová o níÏ se hovoﬁí, Ïe
by mûla ‰anci i ve filmech natoãen˘ch v Kanadû a USA. Je zku‰enou moderátorkou spoleãnû R. Korentenem tvoﬁí podle
názorÛ zahraniãních novináﬁÛ de facto evropskou ‰piãku.
text-foto Allén Mirko FojtÛ - Praha
podporu dostavby jaderné elektrárny Temelín na
objednávku spoleãnosti âEZ. Soudy v‰ech instancí
shodnû konstatovaly, Ïe jde o nepravdu, a v dubnu
2007 byl Zeman pravomocnû odsouzen k omluvû.
Jestli se Milo‰ Zeman omluvil, nevím, ale paradoxnû se
podle Hospodáﬁsk˘ch novin zv˘‰ily ‰ance rusk˘ch
firem po zvolení Milo‰e Zemana na dostavbu Temelína.
Pﬁípad tﬁetí: Britské listy se musí ohradit proti tvrzení
Milo‰e Zemana v „prezidentské“ diskusi na âT 24, Ïe
zveﬁejnily informaci ze Süddeutsche Zeitung o podpoﬁe
Bernda Posselta kandidátovi na prezidenta
Schwarzenbergovi. Není to pravda.
Jméno Posselt pouÏily Britské listy naposledy 30.
kvûtna 2012 v ãlánku Petra Uhla: Etnická sprostota
âeské televize... Skuteãnost je dohledatelná pomocí
internetového vyhledávaãe. Britské listy se ov‰em musí
stejnû dÛraznû ohradit i proti útoãné dezinterpretaci
tohoto dementi Lidov˘mi novinami, které tvrdí, Ïe Britské
listy „usvûdãily Zemana ze lÏi“. Lidové noviny se
nezachovaly férovû. LeÏ je vûdomé tvrzení nepravdy.
Britské listy nemají dÛkaz o tom, zda Milo‰ Zeman
zmínûn˘ v˘rok pronesl, protoÏe se o nûm domníval, Ïe
je pravdiv˘, anebo zda, jak tvrdí Lidové noviny, „lhal“.
Britské listy nicménû velmi pochybují, Ïe Zeman
zámûrnû lhal ve vûci, v níÏ musel b˘t z nepravdy za pût

minut usvûdãen. JenÏe v tom nevidím problém a nevidím
rozdíl v tom, kdyÏ nûkdo tvrdí vûdomû nepravdy a v
tom, kdyÏ nûkdo vûﬁí skuteãnostem, které si vymyslí.
âlovûk, kter˘ vûdomû lÏe nemá sklon k fanatismu.
Jedno z nejvût‰ích nebezpeãí je právû ve víﬁe, Ïe leÏ je
pravdou. To byl problém George W. Bushe, Tony Blaira
a je to zﬁejmû i problémem Milo‰e Zemana. Nechci
tvrdit, Ïe Milo‰ Zeman mluví pravdu, jen kdyÏ se splete,
ale mám pocit, Ïe pro nûho je pravda nûco, s ãím se
mÛÏe zacházet jako s toaletním papírem, jak ﬁekl ãesk˘
filozof Ladislav Hejdánek v osmdesát˘ch letech o
profesorech na teologické fakultû, kteﬁí nás na nátlak
ministerstva kultury vylouãili ze ‰koly.
Milo‰ Zeman o sobû prohlásil, Ïe star˘ pes se nov˘m
kouskÛm nenauãí. K tomu dodal nûco je‰tû o rase. Bylo
by dobré, kdyby se jako prezident novému kousku reflektovat pravdu a tu pak respektovat - pﬁece jen
nauãil.
Karel Schwarzenberg by ãesk˘ národ nespasil a ten
má prezidenta, kterého si zvolil. T. G. Masaryk dával
vÏdy pﬁednost pravdû pﬁed popularitou. TotéÏ nemohu
ﬁíci o novû zvoleném prezidentovi, ale neÏijeme v roce
1918 a národní hodnoty se mûní.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Nová sokolská sezóna:

Kalendáﬁ

Cviãení pro dûti je kaÏdou sobotu

www.kalendar.zpravy.ca

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

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
âeská televize Nová vize
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

Churches

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 520)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù

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

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

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

Tel.: 416-439-0792
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.

9.2. (so) 18:30
Ma‰karní ples
Banquet Hall of Cyril and Methodius
Church
5255 Thornwood Dr., Mississauga
***
9.2. (so) 19:00
·ibﬁinky - Valent˘n
Sokol Toronto
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
23. 2. (so) 18:00
Polovnické hody
Re‰taurácia Golden Fesant
733 Lakeshore Rd., Mississauga
***
24. 2. (ne) 15:00
Vzpomínka na osudn˘ Únor
Hala kostela 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.3.satellite1-416.com
www.3.zpravy.ca
www.3.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

***

Toto ãíslo bylo dáno do
tiskárny
5. 2. 2013 v 5:00

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
21. 2. 2013
Uzávûrka: 14. 2. 2013

Toronto
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Iain Scott
a Wagnerova
romantika
Na pﬁelomu ledna a února uvádí Canadian
Opera Company operu Richarda
Wagnera Tristan a Isolda pod taktovkou
Jiﬁího Bûlohlávka. PÛvodní zámûr Milo‰e
Krajného byl, aby operu pﬁedstavil Iain
Scott spolu s dirigentem Jiﬁím
Bûlohlávkem. JenÏe v‰echno je tak trochu
jinak. Milo‰ Krajn˘, kter˘ je otevﬁen
improvizaci a hlavnû rÛzn˘m ÏánrÛm,
zaﬁadil operativnû je‰tû jedno Nokturno
na nedûli 20. ledna 2013 s Jiﬁím
Grosmanem, Lenkou Novákovou a
Majkou FraÀkovou. Znamenalo to, Ïe
dvû nedûle po sobû byla Nokturna na
Masaryktownu, byÈ s rozdíln˘m obsahem
i formou. Ke v‰emu se je‰tû Jiﬁí
Bûlohlávek omluvil a poãasí nebylo
zrovna nejlep‰í. Pﬁesto o v˘klad Iaina
Scotta a jeho audiovizuální pﬁedná‰ku
byl slu‰n˘ zájem.

Pﬁedná‰ka

Georginy Steinsky-Schwartz
na téma

Czech-Mate: How My Czech Roots
Have Surrounded My Life
se koná

ve ãtvrtek 7. února 2013
od 15 do 17 hodin
v Carr Hall
(místnost 403)

na St. Michal College
81 St. Mary Street,
Toronto
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Czech &Slovak Institutions
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

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

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

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.

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

Prof. Iain Scott

PﬁestoÏe nepatﬁím k Wagnerov˘m
obdivovatelÛm, byl jiÏ úvod pﬁedná‰ky
pro mne zajímav˘. Iain Scott totiÏ uvedl,
Ïe vlastnû jsou dva druhy posluchaãÛ
váÏné hudby. Jedni, kteﬁí dávají pﬁednost
opeﬁe, druzí baletu. Operní pﬁíznivci se
pak dûlí na italskou vûtev (Puccini, Verdi)
a nûmeckou, kam lze zaﬁadit Richarda
Wagnera. Dodejme, Ïe máme také
ãeskou vûtev, ale o té se tentokrát
nehovoﬁilo.
Zatímco v italské opeﬁe jsou árie kolem
osmi minut, Wagner to dotáhl aÏ na
poÏehnan˘ch dvacet a jeho Tristan a
Isolda trvá aÏ ‰est hodin a jednotlivá
dûjství trvají kolem devadesáti minut. V
italské opeﬁe je orchestr oporou pûvcÛ,
zatímco v nûmecké orchestr dominuje.
Wagner se také ponûkud vzdálil od
pÛvodní keltské legendy. Opera vznikla v
letech 1857-1859. V prvním dûjství je
pocta Irsku. V této ãásti je Izolda
rozhnûvaná na Tristana, kter˘ ji má pﬁivézt
jako nevûstu pro svého str˘ce. V druhém
dûjství vzplane ne‰Èastná láska mezi
Tristanem a Isoldou. Tragédie vrcholí ve
tﬁetím dûjství, kdy Tristan umírá. Ve
Wagnerovû pojetí není pﬁímo smrt Isoldy
a skladatel ji sám naz˘vá Promûnou du‰e Ïije.
Pﬁí‰tí NOKTURNA budou 24. února 2013
opût v MÉSTÉ, a to v kostele svatého
Václava (496 Gladstone Ave., Toronto),
a vystoupí pﬁi nich od 17 hodin se sv˘m
recitálem klavíristka Anna Betka.
abe
***

Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
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Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
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Michael Martincek, Honorary Consul
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e-mail: stan.lisiak@gmail.com
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EVA
MESTICOVÁ
Certifikovaná
pﬁekladatelka
emestic@hotmail.com
416/922-8786

Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-pátek:
10-13 a
15-19.

Tel.: 416/533-0005
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
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První velká ãeská hra na prezidenta
V sobotu 26. ledna 2013 pﬁesnû v 14.00
hodin hra skonãila. Zúãastnilo se jí pln˘ch
59 % ãeské populace, která dle zákona
mÛÏe volit. 2 717 405 lidí ve hﬁe nakonec
vyhrálo a 2 241 171 prohrálo, coÏ
znamenalo, Ïe 54,8% bylo pro Milo‰e
Zemana a 45,19% pro Karla
Schwarzenberga. Jak bude dál vypadat
tahle v˘hra pro celou na‰i spoleãnost se
teprve ukáÏe. KaÏdopádnû pro onûch
45,19% bude je‰tû pûknû dlouho
odeznívat levicová pachuÈ z vítûzství
pana Zemana ozdobená lÏí,
podpásovkami a celkov˘m stylem dost
hrubé volební kampanû. A pak „Ïe
pravda a láska zvítûzila nad lÏí“ jak se po
volbách nechal sly‰et pan Klaus. Nikdo
neví, zda to tﬁeba nebylo my‰leno Ïertem,
kaÏdopádnû pan Klaus nikdy moc
nepatﬁil mezi ty, kteﬁí si nûjak v Ïertu
libovali.
BohuÏel jak pﬁib˘valo dní, zaãínali b˘t
mnozí lidé velice znechuceni celou
kampaní a mnozí zaãali uvaÏovat, Ïe si
ze dvou kandidátÛ nelze vybrat. Velkou
mûrou k celému drsnému pojetí
pﬁispívala i media, která neustále
vytahovala témata, která budoucí voliãe
znejisÈovala, pﬁiãemÏ si myslím, Ïe
daleko víc jich bylo vytaÏeno proti Karlu
Swarzenbergovi. Konec volební
kampanû pﬁipomínal ‰tvanici jako na
nûjakém honu, pﬁiãemÏ pan kníÏe Ïádn˘
hon na svém panství nepoﬁádal.
Dovednû byla provádûna i dal‰í „masáÏ“
medií a to tak, aby obyãejn˘ ãi vût‰inov˘
ãesk˘ ãlovûk se zaãal zab˘vat hlavnû
nepodstatn˘mi vedlej‰ími skuteãnostmi,
jako tﬁeba tím, Ïe eventuální budoucí
první dáma zatím neumí ãesky a jin˘mi
obdobnostmi - bylo to hodnû celé

bulvární, ale média moc dobﬁe vûdí, kde
je ta správná slabá pata ãeského
ãlovíãka. Jak to zde bude vedeno aÈ
jedním ãi druh˘m anebo jaké ideály má
ten ãi onen budoucí prezident bylo cílenû
postaveno na vedlej‰í kolej a opût
viditelnû víc v neprospûch pana kníÏete.
TakÏe jsme se jen opakovanû dozvídali,
Ïe se pan Zeman bude i nadále
zasazovat o daÀová pﬁiznávání pÛvodu
majetkov˘ch skuteãností, Ïe bude
dÛslednû nadstranick˘ a jedním dechem
i to, Ïe by se mu zamlouvaly pﬁedãasné
volby - coÏ zas tak moc nadstranicky
ov‰em nevyznívá. Nemohu si odpustit,
Ïe dojem z první tiskovky pana Zemana
pÛsobil, jako kdyby jeho oblíben˘
fotbalov˘ klub vyhrál ligu a on dokonce
opravdu po volbách uvedl, Ïe skonãilo
utkání Sparty se Slavií a teì se musí
v˘hradnû hrát za národní muÏstvo - tak
nûjak to jiÏ dávno pﬁed ním, pﬁi jiné
pﬁíleÏitosti ﬁekl jeden z na‰ich b˘val˘ch
a opravdu schopn˘ch ministrÛ, pan
Pospí‰il. V tomto pﬁípadû neoznaãil pan
Zeman b˘valého ministra spravedlnosti
za autora rãení, pﬁesto, Ïe tak témûﬁ
vÏdy ãinil a pﬁipomínal tak národu jak si
v‰e dokonale pamatuje a to vÏdy s
pocitem své patﬁiãné nadﬁazenosti.
Nebylo samozﬁejmû moÏné ani
pﬁehlédnout zklamání u proslovu pana
Schwarzenberga, ale i tak mûl tento
proslov mnohem vût‰í eleganci a konãil
v˘zvou „sejdeme se v lep‰ích ãasech“.
BohuÏel, ani jeden z nich se neodhodlal
k rozboru, Ïe ‰krty vedené v souãasnosti
jen tûÏko mohou pomoci k vyrovnanému
státnímu rozpoãtu ãi sniÏování jeho
v˘dajÛ. ·krty jsou vedené v˘hradnû vÛãi

lidem a jejich financím. Lidé zaãali s
‰etﬁícím systémem - omezují
nakupování, s penûzi ãekají na hor‰í
ãasy. Tohle na druhou stranu
jednoznaãnû vede k tomu, Ïe z niÏ‰ích
obratÛ nemÛÏe stát získávat spásné
danû. Kdyby se jeden z kandidátÛ ozval,
jak bude podporovat hledání státních
úspor v redukci státních institucí a
úﬁedníkÛ (jsou to také voliãi!), mûl
vítûzství v kapse mnohem rychleji, k
tomu v‰ak nedo‰lo, aÈ jsem poslouchala
ve volební kampani sebepeãlivûji. A ono
to ani nebylo moÏné, neboÈ panu
Schwarzenbergovi se trvale vyãítala
sounáleÏitost k souãasné vládû a ta ty
‰krty provádí a u pana Zemana jsem
také Ïádnou úﬁednickou redukci
nezaznamenala. Tak snad si alespoÀ
neroz‰íﬁí hradní úﬁednictvo o tolik
proslulého pana ·loufa - to pan Zeman
dost rezolutnû slíbil.
TakÏe to je v‰e, jen je‰tû nûkolik
poznámek na závûr - pan Zeman teì
relaxuje na své Vysoãinû a zhubnul pr˘
asi o pût kilogramÛ, coÏ se ov‰em vÛbec
pﬁi jeho postavû nepozná. Pan Klaus
ihned poté, co vhodil do urny lístek se
jménem Zemana, odcestoval do Chile asi vrátit propisku. Pan kníÏe uÏ zase
bûÏnû pracuje na ministerstvu zahraniãí.
A je‰tû jedno mé pﬁání, které se mi v
kampani nesplnilo, napjatû jsem ãekala
pﬁi trvale pouãujících a mnohdy
rozvláãn˘ch a opakujících se proslovech
pana Zemana, Ïe si pan kníÏe zdﬁímne.
BohuÏel, nestalo se tak a to pan kníÏe
v‰ude uvádí, Ïe kdyÏ ho ﬁeãi nudí anebo
jsou nepravdivé a o niãem, tak si zdﬁímne!
Jana Fafejtová - Praha

Názor âecho-Kanaìana
na volby prezidenta âR v roce 2013
(A aÏ zloãinci demokracii nakonec ovládnou,
protoÏe zloãinci od pﬁírody tíhnou po pozicích
a moci, vznikne tyranie hor‰í neÏ dovede
nejhor‰í monarchie nebo oligarchie ...
Sokrates)
Na tento mÛj názor se obãané v mojí b˘valé
vlasti mohou klidnû, jak se lidovû ﬁíká,
vybodnout. Úvodem k dal‰ímu povídání pár
vûcn˘ch informací o moji bezv˘znamné
maliãkosti (nûco o ní sdûleno v rÛzn˘ch
krajansk˘ch periodikách, do nichÏ
nepravidelnû od roku 1979 dopisuji v poku‰ení
stát se grafomanem, tedy ãlovûkem, kterého
nijak moc neodsuzuji).
Se svou malou rodinkou jsem emigroval z
âSSR v listopadu roku 1968. Nikdy jsem
nepodlehl poku‰ení upravit si tzv. vztahy s
republikou pod vedením G. Husáka a nemohl
tedy jít na pohﬁeb ani matce, ani otci, ani
bratrovi.
Moje Ïena i já jsme se snaÏili zapojit do Ïivota
v Kanadû, snad se nám to slu‰nû podaﬁilo.
Dál budu psát více o sobû, neboÈ mne situace
v rodné zemi po odchodu nepﬁestala zajímat.
Po léta jsem odbíral a nadále odbírám knihy a
periodika krajansk˘ch nakladatelství a situaci
v âechách nikdy jsem nepﬁestal sledovat. Ani
po (pro mne neoãekávané) zmûnû pomûrÛ v
roce 1989.
Tolik ve struãnosti úvodem.
Dnes je rok 2013 a lid v âechách volí svého
dal‰ího prezidenta.
SnaÏím se tu dÛleÏitou událost sledovat hlavnû
v Lidov˘ch novinách ale i jinde, coÏ dnes není
Ïádn˘ problém díky internetu.
A tu mne ponûkud fascinuje úroveÀ nûkter˘ch
komentáﬁÛ a vÛbec zpÛsob, jak˘m probíhá

volební kampaÀ v onom druhém kole, mezi
dvûma kandidáty. Îasnu nad chabou pamûtí,
která promíjí závaÏné vûci kupﬁ. panu
Zemanovi (opoziãní smlouvu, startovní to blok
pro ﬁadu dnes znám˘ch problémÛ, vãetnû
tunelování), stejnû tak nad invektivami
sdûlovan˘mi proti svému konkurentovi na
hradní kﬁeslo, K. Schwarzenbergovi.
Myslím, Ïe oba kandidáti mají stránky kladné,
stejnû jako záporné. Podivuji se ale mnohdy
nad ubohostí argumentÛ, o kter˘ch se doãítám
a to pﬁeváÏnû v kritickém postoji vÛãi K.
Schwarzenbergovi.
A Ïasnu ... proã tak mnozí jeho odpÛrci mají
tak nepﬁekonateln˘ odpor k jeho ‰lechtickému
titulu? CoÏ ten ná‰ národ netrpí po staletí tím,
co se stalo po Bílé hoﬁe? Aristokracie, aã ne
zcela bez chyb, stejnû jako kaÏdá spoleãenská
tﬁída, byla deklasována a zlikvidována. A s
jak˘m v˘sledkem? Úpadek úrovnû a
vzdûlanosti. Proã nûkteré severské státy, kde
král není podobnû hodnocen, jak ‰lechta v
âechách lidem, ale je váÏenou osobností,
patﬁí
k
tûm
nejúspû‰nûj‰ím
a
nejdemokratiãtûj‰ím zemím Evropy? Proã
taková nevraÏivost mnoh˘ch vÛãi kandidátu
se ‰lechtick˘m titulem, kter˘ samozﬁejmû není
bez chyb? Ale kdo je? Kdo z váÏen˘ch obãanÛ
âeské republiky? A nebo snad já?
Mám zato, Ïe je to právû likvidace této
spoleãenské tﬁídy, k níÏ patﬁí i prezidentsk˘
kandidát K. Schwarzenberg, ten prvopoãátek
mnoha smutn˘ch událostí, poãinÛ a konec
koncÛ i v˘voje charakteru obyvatel âR.
Obávám se, Ïe tak mnozí moji krajané v
domovinû chabû a unáhlenû, se zastﬁenou
pamûtí, zvaÏují rozdíl mezi obûma kandidáty

na stolici na Hradãanech! Mezi panem
Zemanem, pohotov˘m a jistû chytr˘m a K.
Schwarzenbergem, zku‰en˘m, komunismem
‰ikanovan˘m a moudr˘m.
V této chvíli, kdy pí‰u tohle povídání o v˘sledku
je‰tû není rozhodnuto ... a právû to mojí úvahu
nijak neovlivÀuje.
Dou‰ka: jaká je nadûje, Ïe pod nov˘m
prezidentem dojde k nápravû ostudné situace
s letitou neexistencí honorárního konzulátu
ve Vancouveru a potaÏmo vzato k situaci,
které jsme, já a moje Ïena, právû vystaveni?
Budou se ve Vancouveru konat konzulární
dny, na kter˘ch jsem chtûl zaﬁídit prodlouÏení
na‰ich ãesk˘ch pasÛ. Sdûleno, Ïe to není
moÏné neb jsme drÏiteli dosud platn˘ch pasÛ
a jejich obnovení lze, s technick˘ch dÛvodÛ a
s ohledem na platná ustanovení v rámci EU
od roku 2006 vykonat jen v Praze, Ottawû,
pﬁípadnû Los Angeles. To znamená nemalé
cestovní náklady. Naposledy jsme si vyﬁizovali
ãeské pasy snadno a jednodu‰e na
honorárním konzulátu ve Vancouveru.
Vysvûtlení konzulární zastupitelky, dosud
nedostateãnou technikou zvládnout z
Vancouveru technické nezbytnosti, nikterak
nám nepomÛÏe.
A tak je docela moÏné, Ïe ten slavn˘ ãesk˘
pas obnovovat nebudeme. Je moÏné, Ïe pan
Zeman zapÛsobí na pﬁíslu‰né ministerstvo,
aby do‰lo k nápravû? Sotva. Není snad
Vancouver povaÏován za jedno z
nejv˘znamnûj‰ích a neskvûlej‰ích svûtov˘ch
mûst?. (To, Ïe s takovou klasifikací velmi
nesouhlasím, je docela jiná vûc.)
Vladimír Cícha - Vancouver
***
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Milo‰ Zeman pro âRo: ·louf je mÛj pﬁítel, ale na Hrad se mnou nepÛjde
Pane Zemane, je pﬁed Vámi pût let na
PraÏském hradû. Jak se tû‰íte?
Bude to zhruba stejná práce, jako kdyÏ mû
zvolili pﬁedsedou vlády. Tehdy byla
ekonomika v krizi a já jsem tvrdil, Ïe moje
vláda ekonomiku z té krize vyvede. A díky
m˘m spolupracovníkÛm se to podaﬁilo.
Nebo vám dám je‰tû jeden pﬁíklad. KdyÏ
jsem byl zvolen pﬁedsedou sociální
demokracie, která mûla 7 procent
preferencí, a já jsem drze ﬁekl, Ïe vstoupíme
do vlády hlavním vchodem, a to se také
podaﬁilo.
Je to v podstatû tﬁetí úkol téhoÏ kalibru,
pﬁed kter˘ jsem postaven. A pokud se mnû
podaﬁilo splnit pﬁedchozí dva, pevnû
doufám, Ïe se mnû podaﬁí splnit i ten tﬁetí.
Jaká je tedy Va‰e ambice, z ãeho
chcete teì republiku vyvést?
Pﬁedev‰ím uklidnûní politické scény. Já
si myslím, Ïe toho uklidnûní mÛÏe daleko
spí‰e dosáhnout prezident, kter˘ není
pﬁímo spojen s Ïádnou parlamentní
stranou, neÏ prezident, kter˘ je navleãen v
jakémkoli stranickém triãku.
Chtûl bych na Hradû vytvoﬁit jakési
neutrální pole pro dialog politick˘ch
subjektÛ, pro vûcnou, klidnou a pokud
moÏno i pﬁátelskou diskusi. A doufám, Ïe
se mi to podaﬁí.
Pﬁedseda âSSD Bohuslav Sobotka
ﬁekl, Ïe Va‰e vítûzství je poráÏkou
koalice. Sociální demokracie Vás
nakonec v kampani podpoﬁila, berete ji
tímto na milost?
Ale já uÏ jsem v reakci na jednomyslné
usnesení pﬁedsednictva sociální
demokracie, které mnû vyjádﬁilo svoji
podporu, ﬁekl, Ïe to chápu jako pﬁátelské
gesto, na které podle svého zvyku odpovím
rovnûÏ pﬁátelsk˘m gestem.
Vyhraje podle Vás sociální demokracie
pﬁí‰tí volby?
Já si myslím, Ïe pokud souãasná
Neãasova vláda bude pokraãovat ve své
politice, Ïe sociální demokracie má
vysokou ‰anci na to, aby vyhrála pﬁí‰tí
volby.
Vy jste tady dnes ﬁekl, Ïe jste pro
pﬁedãasné volby. Jak by se k nim ale
mûlo dojít?
Pﬁedãasné volby vypl˘vají z ústavy, to

Paní uãitelka
ve ‰kolce
Paní uãitelka ve ‰kolce pomáhá
chlapeãkovi s obouváním bot. Oba tlaãili,
tahali, ale poﬁád se do tûch botiãek
nemohli dostat. A kdyÏ se to koneãnû
podaﬁilo, tak si oba upocení sedli,
chlapeãek se podíval na boty a ﬁíká:
„Paní uãitelko, my jsme dali botiãky
obrácenû.“ Paní uãitelka se také podívala
a skuteãnû, boty byly obuty obrácenû.
Zachovala klid, znovu je sundala a znovu
je rvali na nohy. Tentokrát správnou botu
na správnou nohu. Potom se chlapeãek
podívá na boty a ﬁíká: „To ale nejsou moje
botiãky.“ Uãitelka se kousla do jazyka a
místo toho, aby na nûj zaﬁvala: „To jsi, ty
hovado, nevûdûl dﬁív?“ s námahou zase
botiãky sundala. KdyÏ byly boty dole,
povídá chlapeãek: „To jsou botiãky mého
brá‰ky. Maminka ﬁíkala, Ïe je teì budu
nosit já!“ Uãitelka uÏ nevûdûla, jestli se
má smát nebo plakat a znovu pomohla
chlapeãkovi do bot. KdyÏ mu po té úporné
práci pomáhala do kabátu, tak se zeptala:
„Kde má‰ rukaviãky?“
Chlapeãek odpoví: „Rukaviãky mám
schované v botiãkách.“
Proces s uãitelkou zaãne pﬁí‰tí mûsíc…
***

znamená, Ïe vláda se mÛÏe dostat do
situace, Ïe jí nebude vyslovena dÛvûra.
No a záleÏí jenom na sloÏení Poslanecké
snûmovny, která dÛvûru vyslovuje,
respektive nevyslovuje, zda k tomu dojde,
nebo nedojde.
To zatím opozici nevy‰lo. A nefunguje
ani to druhé, Ïe se koalice uÏ mnohokrát
vyslovila tak, Ïe nebude pokraãovat,
ale nakonec se vÏdycky dohodla.
Víte, já jsem uvádûl jednu bizarní stranu,
která se jmenuje LIDEM. To je zkratka
Liberální demokraté, aniÏ bych si pod tím
dokázal cokoli konkrétního pﬁedstavit, ale
budiÏ, kaÏd˘ má právo se nazvat, jak
chce.
Kdyby tady byla vláda sloÏená ze stran,
které uspûly ve volbách, to znamená
pﬁekroãily onu magickou pûtiprocentní
hranici, tak bych to naprosto respektoval.
Ale co dûlat s vládou, kterou drÏí nûkolik
poslancÛ, kteﬁí jsou nyní ãleny strany, jeÏ
ve volbách vÛbec nekandidovala a kteﬁí
naprosto evidentnû tuto vládu podporují
jenom proto, Ïe vûdí, Ïe v pﬁí‰tích volbách,
aÈ ﬁádn˘ch nebo mimoﬁádn˘ch, uÏ zcela
urãitû do poslaneck˘ch seslí nezasednou.
Ale poﬁád neznáme cestu, jak k tûm
pﬁedãasn˘m volbám dojít…
Já si myslím, Ïe mÛÏe dojít k situaci, kdy
nûkteﬁí dne‰ní poslanci vládní koalice
budou natolik znechuceni politikou
souãasné vlády, Ïe se rozhodnou této
vládû nedat dÛvûru.
Víte o nûkter˘ch?
Ne, já si myslím, Ïe je to obecn˘
politologick˘ závûr. ProtoÏe v okamÏiku,
kdy je vláda neúspû‰ná, a vláda má dÛvûru
pouze osmi procent obãanÛ, coÏ je smutn˘
rekord, tak v takovém pﬁípadû obãas
dochází k jist˘m politick˘m pﬁesunÛm. A
Ïe nûkteﬁí lidé se rozhodují opustit
potápûjící se loì, aniÏ bych je naz˘val
krysami.
Ve své kampani jste pouÏíval
billboardy s heslem Stop Neãasovû
vládû. Budete se teì snaÏit najít nûjak˘
zpÛsob, jak s touto vládou
spolupracovat, nebo se pﬁipojíte k
opozici?
Zaprvé, kaÏd˘ prezident musí
spolupracovat s ﬁádnû zvolenou vládou,
to je axiom. Já jsem pouze poloÏil otazník
nad tím, zda tato vláda je ﬁádnû zvolena.
ProtoÏe podle mû ﬁádnû zvolena vláda je
sloÏena z tûch parlamentních stran, které
uspûly ve volbách.

UÏ jsme mluvili o stranû LIDEM. Mûl jsem
tisíc a jednu námitek proti Vûcem veﬁejn˘m,
ale nepopírám, Ïe dostaly 11 procent hlasÛ.
I kdyÏ teì podle prÛzkumÛ pﬁedvolebních
preferencí mají zhruba 1 procento. Ale co
ﬁíci o stranû LIDEM, která nekandidovala,
a která má - nechci to ironizovat - ãlenskou
základnu, která se vejde do jednoho
autobusu.
Mluvil jste o tom, Ïe budete ãastûji
chodit na zasedání vlády. V jaké roli
tam budete vystupovat?
Budu tam chodit tehdy, kdyÏ vláda bude
projednávat zákony, které budu povaÏovat
za dÛleÏité pro osud na‰í zemû. To
znamená, nebudu tam chodit, kdyÏ vláda
bude projednávat napﬁíklad zákon o
puncování drah˘ch kovÛ, protoÏe tomu
zaprvé vÛbec nerozumím, zadruhé si
myslím, Ïe to je technická norma, do které
prezident nemá vÛbec co mluvit.
Na druhé stranû, kdyby vláda
projednávala analogické zákony, jako byla
dÛchodová reforma, daÀová reforma nebo
církevní restituce, tak je podle mého názoru
dokonce povinností prezidenta na tu vládu
pﬁijít a seznámit vládu se sv˘m názorem.
Nebudete je chtít rovnou na místû
„vetovat“…
Samozﬁejmû Ïe na zasedání vlády
prezident nic nevetuje. Chcete-li to naz˘vat
pﬁipomínkami nebo vûcnou argumentací,
tak to uÏ je jenom otázka literárního vkusu.
Víte, kdo budou Va‰i nejbliÏ‰í
spolupracovníci na PraÏském hradû?
Zatím jsem o tom kupodivu vÛbec
neuvaÏoval. ¤ekl jsem, Ïe si na PraÏsk˘
hrad vezmu pouze tajemníka a ‰oféra.
Seznámím se samozﬁejmû s pracovníky
Kanceláﬁe prezidenta republiky a budu od
nich chtít, aby to byli profesionální úﬁedníci,
kteﬁí nebudou jakkoli politicky zabarveni.
Nevylouãil jste moÏnost, Ïe na Hradû
zÛstane Jiﬁí Weigl. Platí to je‰tû?
Mnû teì pan Moravec, kter˘ je zﬁejmû
lépe informovan˘ neÏ já, sdûlil, Ïe Jiﬁí
Weigl chce odejít. Pokud je tomu tak, budu
muset pﬁem˘‰let o tom, k˘m ho nahradit.
Miroslav ·louf ﬁekl, Ïe Vám hodnû
pomáhal a bude i nadále. Poãítáte i Vy
s ním jako on s Vámi?
Mirka ·loufa i nadále pokládám za svého
pﬁítele. Ale zejména poté, co jsem vyslechl
záznam, kde pﬁekroãil hranice ‰éfa
poradcÛ, Ïe dohadoval jak˘si obchod mezi
Komerãní bankou a tu‰ím IPS, tak se
domnívám, Ïe pro nûj i pro mû bude

uÏiteãnûj‰í, kdyÏ samozﬁejmû se mnou na
Hradû nebude. KdyÏ budeme i nadále v
pﬁátelsk˘ch vztazích, ale rozhodnû nebude
v mém t˘mu.
Je podle Vás rozdíl mezi prezidentem,
kterého zvolí parlament a Va‰í pozicí?
Prezident, kter˘ je zvolen pﬁímo obãany,
je cosi, co by se ponûkud pateticky dalo
nazvat hlas lidu, vox populi, vox Dei.
Zatímco prezident, kter˘ je zvolen jenom
parlamentem, to znamená 281 ãlovûkem,
mÛÏe b˘t v˘sledek rÛzn˘ch zákulisních
machinací, stranick˘ch klik, korupce atd.
Ale 8 milionÛ oprávnûn˘ch voliãÛ
zkorumpovat nemÛÏete. V tomto smyslu
je nespornû pozice prezidenta jako
mluvãího obãanÛ daleko silnûj‰í, pokud
byl zvolen pﬁímou volbou.
Na pódiu v Top Hotelu jste dnes
poÏádal svou dceru Kateﬁinu, aby se
stala pro úãely prezidentského
protokolu Va‰í první sleãnou. Va‰e
manÏelka má jistû právo zÛstat v ústraní,
nicménû obãané mají právo vûdût, kde
pracuje a proã to tajíte.
ProtoÏe ji o to poÏádal její zamûstnavatel,
protoÏe se obával toho, Ïe by se jeho jinak
- pokud vím velmi spoﬁádaná, slu‰ná a
danû platící firma, stala centrem neÏádoucí
pozornosti. Já samozﬁejmû toto pﬁání své
Ïeny plnû respektuji.
Nebojíte se, Ïe se to mÛÏe stát
pﬁedmûtem rÛzn˘ch spekulací?
A jak˘ch spekulací? V kaÏdém pﬁípadû,
pokud já vím, je to normální malá
prosperující firma a pokud se nedopou‰tí
Ïádné trestné nebo jinak pochybné
ãinnosti, tak nikomu není nic do toho, kde
dûlá moje Ïena.
Teì se tû‰íte na Vysoãinu, kolik ãasu
na ni asi budete mít, aÏ budete na Hradû?
KdyÏ jsem byl premiérem, tak jsem byl
tehdy
souãasnû
i
pﬁedsedou
sociálnûdemokratické strany aÏ do roku
2001, takÏe jsem musel pracovat takﬁíkajíc
na dvou stavech najednou.
Teì to budu mít jednodu‰‰í, protoÏe budu
prezidentem. Ale i jako premiér jsem na tu
Vysoãinu obãas jezdil. Nejezdil jsem nikam
do Toskánska, moje jediná jachta je
nafukovací ãlun na rybníce. No a v létû i v
zimû jsem kousek dovolené trávil na
Vysoãinû a budu v tom samozﬁejmû
pokraãovat i nadále.
27. ledna 2013 v 03:24
S vítûzem prezidentsk˘ch voleb Milo‰em
Zemanem mluvil Jaroslav Skalick˘

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

Village Idiot Pub

Sin&Redemption

115 John St.

126 McCaul St.

136 McCaul St.

poblíÏ Queen St. W.

poblíÏ Dundas W.
Toronto, Ontario M5T 1W2

poblíÏ Dundas W.
Toronto, Ontario M5T 1W2

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

Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca
www.sinandredemption.com
***

Toronto, Ontario M5V 2E2
Tel.: 416/204-9502
E-mail: towncrierpub@atef.ca
www.towncrierpub.ca
***
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Tak se tomu v klubu ﬁíká, první show je politika
Pﬁedposlední t˘den ledna se jeÏil politick˘mi událostmi jako bodliny dikobraza: V
pondûlí byl uveden do úﬁadu Obama a Mervyn v klubu Cicero shrnul opulentní
inauguraci nejmocnûj‰ího prezidenta svûta slovy: „Za ãtyﬁi roky bude americk˘
státní dluh 20 miliard, Rusové budou sek˘rovat Evropu a âína podporující Severní

65. v˘roãí komunistického puãe
v âeskoslovensku
si pﬁipomeneme pﬁed Nokturnami

v nedûli 24. února 2013 od 15 hodin
v Hale kostela svatého Václava,
496 Gladstone Ave., Toronto
Vzpomínku poﬁádá Torontská odboãka âSSK
a pﬁipojené organizace.
Bûhem odpoledne bude i malé poho‰tûní!

Koreu zpÛsobí, Ïe Japonsko, Taiwan a JiÏní Korea se postarají o vlastní atomovou
bombu, aby se neobávaly âíny a atomové hrozby ze Severní Koreje. Obamovi to
nevadí a chce sníÏit vyzbrojení USA.“
Nikdo takové pﬁedpovûdi neodporoval, kdyÏ rostoucí dluh degraduje americk˘ vliv
na globální ekonomiku i bezpeãnost. Ve stﬁedu byl zvolen do tﬁetího období
pravicov˘ izraelsk˘ vÛdce Bibi Netanyahu a kaÏd˘ v klubu ví, Ïe Izrael je vcelku sám
mezi zbankrotovan˘mi zemûmi na pobﬁeÏí Stﬁedozemního moﬁe, tedy ¤eckem,
Itálii a ·panûlskem, a radikálními islámsk˘mi zemûmi na africkém severu i
nepﬁátelsk˘mi arabsk˘mi zemûmi Stﬁedního v˘chodu; nikdy od vzniku Izraele
nebyly vztahy s Bíl˘m domem tak mrazivé jako to ukázal Obama. Bibi snad doufal,
Ïe s pomocí USA vytluãe z Íránu atomovou bombu i veﬁejnou rétoriku zniãení Izraele
a teì je v této kritické situaci sám a to je prekérní situace pro Izraelce jako národ i
pro existenci státu.
V sobotu se âe‰i demokraticky rozhodli pro levicového prezidenta a pﬁedznamenali
námluvy smûrem k Moskvû, kdyÏ kandidát Zeman svou rétorikou urazil Nûmce na
západû.
Ale tím politick˘ cirkus pﬁedposledního t˘dne ledna neskonãil, protoÏe sobotní sjezd
ontarijské liberální strany zvolil do ãela Liberální strany lesbiãku Kathleen Wynne a
tím i premiérku provincie Ontario po odstupujícím premiérovi. Tato zpráva zpÛsobila
v klubu to, co se kulantnû naz˘vá neskr˘vané rozpaky.
Jim Geese se shovívavostí ﬁekl, Ïe jemu sexuální orientace premiérky Ontaria
vÛbec nevadí a dodal, Ïe pro nûho je podstatné to, co premiérka udûlá s
desetimiliardov˘m rozpoãtov˘m schodkem, kter˘ zdûdila po pﬁedchÛdci.
Jerry Labelle ﬁekl, Ïe bude drÏet premiérce palce, pokud omezí to ekologické
bláznovství, Ïe vûtrná a solární energie mÛÏe nahradit energetick˘ schodek v
elektﬁinû, kterou provincie existenãnû potﬁebuje. Fred Slade ﬁekl, Ïe fandí premiérce,
jestliÏe nasadí ohlávku Unii uãitelÛ, která poÏaduje více penûz za stejnou práci a
vyhroÏuje stávkou uãitelÛ.
Bylo znát, Ïe Mervyn vhodí do této pohody s novou premiérkou granát slzného
plynu: „Zatím jsme nesly‰eli od nové premiérky kloudnou vûtu ani k jednomu z
vyjmenovan˘ch ontarijsk˘ch problémÛ - deficit a energie a sebestﬁedné unie. A
musím vám oponovat, Ïe nejvût‰í problém Ontaria i Kanady je rozpad tradiãní rodiny

Záplavy na Moravû

Neãekaná promûna zimního poãasí v jarní postihla âeskou republiku a zpÛsobila velké
starosti. Vlivem pÛsobení vy‰‰ích teplot nastalo rychlého tání snûhu na mnoha místech
dochází k záplavám. Nebezpeãné jsou praskající ledové plochy na ﬁekách zpÛsobující
devastaci pﬁi prÛtoku a niãí v‰e co jim pﬁíjde do cesty.
Autor: Allén Mirko FojtÛ-Brno
***

E-mail

February 7, 2013

a morálky; kdyÏ polovina Ïen vychovává dûti bez pﬁítomnosti otce, kdyÏ polovina
dospûl˘ch jsou obézní, kdyÏ tﬁetina studentÛ neukonãí stﬁední ‰kolu maturitou,
musím ﬁíct, Ïe premiér musí b˘t pﬁíkladem rodinného Ïivota, coÏ premiérka není, a
na tyto utopie, jaká bude hospodynû, ale není matka, se nedám nachytat.“ Ticho
bylo jako v kostele a Mervyn dodal, co mne taky ãasto hnûte: „Já chci u kormidla
úplnû normální osobu.“
Paní Firlová, která dosud sledovala a mlãela, pok˘vla hlavou, Ïe Mervyn vystihl, co
si ona taky myslí. A já jsem sklopil hlavu k papíru, kam zapisuji prÛbûh sezení, a
poznaãil jsem, Ïe k rodinû není alternativa. Eva pﬁipomnûla, jak se Francouzi vztyãili
k odporu, kdyÏ liberální prezident Francois Hollande pﬁedloÏil zákon, Ïe
homosexuálové by mohli adoptovat dûti; copak se od FrancouzÛ nemÛÏeme aspoÀ
v nûãem pouãit, Ïe rodina a dûti jsou základem národa i na‰í provincie?
Poznaãil jsem si, Ïe po vyslechnutí názorÛ Mervyna a paní Firlové by hlasování o
v˘hledu premiérky v jarních ontarijsk˘ch volbách nebylo rÛÏové. Ale Mervyn
hlasování nenavrhl.
RosÈa Firla - Sudbury
***
Mil˘ RosÈo,
s politováním musím konstatovat, Ïe ti ani tv˘m kumpánÛm v klubu Cicero pﬁedpovûdi nûjak moc
nevycházejí. Doufám, Ïe Mervynovi rovnûÏ nevyjde ta pﬁedpovûì s 20 miliardami státního dluhu.
Zatím nijak bûhem Obamova prezidentování bezpeãnost Spojen˘ch státÛ nepoklesla a, pokud vím, ani
rozpoãet na armádu nesníÏil, ale odmítl dát dal‰í miliardy extra na zbrojení. Zdá se, Ïe je to poslední
vûc, na kterou si mohou Ameriãané stûÏovat.
Nevím, jestli lze Milo‰e Zemana naz˘vat levicov˘m kandidátem. ¤ada sociálních demokratÛ dala
pﬁednost Karlu Schwarzenbergovi a naopak „pravicov˘“ Václav Klaus se vyslovil pro Milo‰e
Zemana. V dal‰ím ﬁádku chválí‰ vítûzství premiéra Benjamina Netanyahua. KaÏd˘ má právo na svÛj
názor, ale jeho vítûzství bylo Pyrrhov˘m vítûzstvím (jedná se o slovní spojení, které vyjadﬁuje formální
vítûzství ãi úspûch, které ve skuteãnosti ve sv˘ch dÛsledcích Ïádn˘m vítûzstvím ãi úspûchem není Wikipedie). Netanyahu ve volbách ztratil a druh˘ den jiÏ upravil svoji ostrou rétoriku. Co se t˘ãe
Milo‰e Zemana, ten byl naopak jeho velk˘m pﬁívrÏencem.
A k volbû ontarijské premiérky - nechci jít tak daleko jako Robert Sedláãek, kter˘ natoãil skvûl˘ film
Rodina je základ státu, ale jen bych upozornil, Ïe pﬁedchozí premiér Dalton McGuinty mûl dobrou a
spoﬁádanou rodinu, pﬁesto jsi s ním nebyl spokojen a totéÏ platí o prezidentovi Obamovi. Navíc
francouzsky parlament odsouhlasil sÀatky osob stejného pohlaví. Nová premiérka je tedy spí‰e
v˘jimkou neÏ pravidlem. Na druhou stranu císaﬁ Josef II. nav‰tûvoval i veﬁejné domy a byl to skvûl˘
panovník. A co se t˘ká odborÛ, je jim nová premiérka víc naklonûná neÏ byl její pﬁedchÛdce.
Ale‰ Bﬁezina
***

Dopis panu Firlovi

VáÏen˘ pane Firlo,
se zájmem jsem ãetl v Satellitu Vá‰ ãlánek s námûtem o fiscal cliff-u v Americe. Nedivím se
Vám a Va‰í partû v Books & Beans, Ïe probíráte svûtové problémy. Je to vrozená vlastnost
v‰ech âechÛ ﬁe‰it bol svûta u piva nebo u jin˘ch mokÛ. Zﬁejmû to probíhá v‰ude, kde se
sejdou na‰inci (aã Va‰e parta je vícenárodnostní). Obdobné debaty lze najít i v na‰em
âeském klubu ve Winnipegu, kde se scházíváme si popovídat. Ná‰ klub není jen obyãejná
hospoda. Na‰i krajané chodí do tohoto ostrova na‰incÛ uÏ bezmála sto rokÛ. Pﬁesnûji, v
dubnu oslavíme sté v˘roãí âeskoslovenské podpÛrné jednoty Gala veãerem.
Pane Firlo, Vy se hrdû odvoláváte na shromaÏdi‰tû klubu Cicero v Books & Beans, kde si
vymûÀujete názory. Jak se jeví z ãlánkÛ, paní Eva musí nakonec v‰e vyﬁe‰it nebo aspoÀ
pﬁibrzdit rozjeté pány. Nechci ani odhadovat, kde by to bez ní skonãilo.
Dle názvu a obrázkÛ restaurace, které jsem mûl moÏnost vidût, moc tûch books v restauraci
ani není. Na rozdíl od B&B, by jste se asi podivil, kolik kníÏek se nachází v na‰í hospÛdce (v
klubu). TotiÏ na‰i pﬁedchÛdci zaloÏili pro Jednotu také knihovnu, která stále funguje. JelikoÏ
ãas je neúprosn˘, situace se vyvinula tak, Ïe knih tam stále pﬁib˘vá víc a víc, a to z
jednoduchého dÛvodu, Ïe krajané stárnou a dal‰í generace buì uÏ neumí ãesky nebo
nechtûjí ãesky ãíst. Jak lidé stárnou, tak odkládají svoje knihy do klubu. Jsou jich tam stovky.
Dokonce se musel pﬁistavit nov˘ regál na celou stûnu, kter˘ se hned naplnil a navíc v rohu
stojí krabice, do které lidé stále pﬁiná‰ejí knihy, od klasikÛ pﬁes vûdu aÏ k souãasn˘m
spisovatelÛm.
Je to zl˘ osud ãesk˘ch knih v Kanadû! PokaÏdé, kdyÏ umﬁel nûkter˘ ze starousedlíkÛ,
pﬁesouvaly se knihy k mlad‰ím krajanÛm, av‰ak dnes uÏ i ti mlad‰í zestárli. S hrÛzou jsme
hledûli na pﬁívûs za auto pln˘ knih, ãasopisÛ, dokumentÛ a novin aÏ z roku 1952, kter˘ se vezl
na smeti‰tû po té, co pan Franti‰ek Hlubuãek zemﬁel. Pan J. Marek nás zavolal k likvidaci,
ale jen malou ãást knih jsme si mohli uloÏit doma nebo v klubu. KdyÏ se o této záleÏitosti
dozvûdûl pan Jiﬁí Gruntorád z Libri Prohibiti, vstávaly mu vlasy na hlavû. Co v‰ak nadûlat?
Tuny knih a papíru nelze jen tak jednodu‰e poslat do Prahy, aby to nûkdo pﬁebral.
Dalo by se ﬁíct, Ïe jsme zde ve Winnipegu jaksi konzervativnûj‰í. I pﬁesto, Ïe máme v klubu
plno knih, nepﬁejmenovali jsme klub na Books & Beers!
V na‰em starobylém stánku krajanÛ si závaÏnûj‰í záleÏitost radûji probíráme u lahvinky
ãerveného vína, které vedle ãeského piva je v oblibû u mnoha z nás. Starobylá moudrost „In
vino veritas“ nás moÏná vede po jin˘ch stezkách vyhledávání pravdy, neÏ popíjení ãerného
moku, o kterém jsem zatím nesly‰el moc vábiv˘ch v˘rokÛ.
Snad proto náhledy a v˘roky vût‰iny z na‰í party vyznívají ve smyslu, Ïe „cel˘ souãasn˘ svût
je ve velikém maléru a stojí za baãkoru“. SloÏitost dne‰ních spoleãností, aÈ se díváme do
kteréhokoli kouta svûta, je pﬁinejmen‰ím zaráÏející. Kam kráãíme (lidstvo), nebo spí‰e kam
se ﬁítíme, je na‰í ãastou otázkou o dne‰ku, kdyÏ ekonomie nejen v USA ale témûﬁ v‰ude stojí
pﬁed propastmi.
Pokud by spoleãnost stála jen pﬁed hospodáﬁskou propastí, nebylo by to nejhor‰í! Ta se dá
vyﬁe‰it vyhrnutím rukávÛ a utaÏením opaskÛ; ale co je hor‰í, lidstvo stojí pﬁed „morální
propastí“, nebo dokonce uÏ v ní je, a to uÏ se nedá lehce vyﬁe‰it nûjak˘m tisknutím více penûz.
Pí‰u Vám to, pane Firlo, Ïe zatím ve Va‰ich ãláncích z klubu Cicero jsem nenarazil na
debatování tohoto problému. Doufám, Ïe to není z dÛvodu, jak se kdosi vyjádﬁil, Ïe „lidé jsou
radûji v davu a dokonce mají strach jít proti davu“. Pak ale tito lidé, tlaãeni davem, nemÛÏou
poznat, co je ‰patné“.
Na obdobnou záleÏitost redaktorka z Nového Domova mi jednou napsala, „Jak to, Ïe jen Vy
pí‰ete kladnû o Evropské Unii, kdyÏ v‰ichni ostatní to vidí ‰patnû?“ Asi jsem se vymkl z davu.
Nakonec bych rád je‰tû dodal názor mnoha filozofÛ, Ïe „filozofování (uvaÏování a debatování)
nemá b˘t k tomu, abychom vûdûli, co se lidé domnívají a propagují (mnohdy ve svÛj
prospûch), ale jak se to má s pravdou vûcí.“
Vilém A. Kun, Winnipeg
***
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Josef Svoboda: Tﬁi inkarnace
V roce 2011 vy‰la ve vydavatelství
Radioservice, a.s. kniha Josefa Svobody
(doktora edmontonské univerzity a
profesora University of Toronto) Tﬁi
inkarnace s podtitulkem Vzpomínky
skauta, vûznû komunistick˘ch kriminálÛ a
arktického ekologa. Jak uÏ název knihy i
podtitulek naznaãují, Josef Svoboda Ïil
bohat˘ Ïivot. Narodil se v Praze, vyrÛstal
v Kralupech a jako kluk z rodinného domku
sledoval vlaky, kter˘mi jezdíval do Prahy
Antonín Dvoﬁák “a napsal o tom svou
slavnou Humoresku. Zaãíná stejnû, jak se
lokomotiva rozjíÏdí: ta-tada-tada-tadata...”
Ale jeho první vzpomínka má smutnûj‰í
zabarvení. 10. ﬁíjna 1938 (bylo mu tehdy 9
let) nûmecká armáda okupovala Teplice a
henleinovci povûsili hákenkrajc na
sokolovnu jednoty, jejímÏ byl jeho dûdeãek
z matãiny strany starostou (maminka byla
náãelnicí dorostu). Dûdeãka ranila mrtvice
a nepﬁeÏil to - jeho Ïena zemﬁela nûkolik
dní pﬁed ním. Josefova maminka ztratila
oba rodiãe v jednom mûsíci. Dvakrát vidûl
Tomá‰e Garrigua Masaryka: Poprvé, kdyÏ
projíÏdûl v otevﬁeném autû s rumunsk˘m
králem Karlem II. dolÛ po Václavském
námûstí... Podruhé, kdyÏ Masaryk v roce
1937 zemﬁel. ·li jsme asi pÛl dne v dlouhém
zástupu na PraÏsk˘ hrad, kde byl vystaven
ve Vladislavském sále. Sokolové a
legionáﬁi stáli podél katafalku jako ãestná
stráÏ. Pamatuji si, jak jsem ‰el s tatínkem
okolo jeho rakve. Bylo mi osm let.
JosefÛv dûdeãek z tatínkovy strany se v
Brnû úspû‰nû Ïivil povoznictvím. Brnûnská
babiãka prodávala pﬁes ulici z okna polívku,
nejvíc pro vozky. Brnûnsk˘ dûdeãek ve
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stáﬁí nikomu nevûﬁil. Nechal si na hﬁbitovû
postavit hrobku a koupil si dubovou rakev,
v níÏ byl (zemﬁel, kdyÏ mu bylo ‰edesát
ãtyﬁi let) pochován. Po jeho smrti se
Josefova rodina pﬁestûhovala do Brna ponûvadÏ JosefÛv tatínek byl Ïelezniãáﬁ
dostal k dispozici prázdn˘ vagón, naloÏil
do nûj v‰echen majetek a nechal jej poslat
do Brna. V té dobû Brno bylo napolo
nûmecké a smí‰ená manÏelství byla
bûÏná. Obû tatínkovy sestry si vzaly
Nûmce, kteﬁí po okupaci optovali pro
Hitlerovo Nûmecko, coÏ pﬁirozenû naru‰ilo
rodinné vztahy. Na pﬁíklad: Josef byl
skautem, jeden jeho bratranec vstoupil do
Hitlerjugend a pﬁi jedné Josefovû náv‰tûvû
u tety mu bratranec na klopy a na ãepici
napíchal rÛzné odznáãky Hitlerjugend a
teta mu ﬁekla: „Teì pojede‰ domÛ a v
tramvaji ﬁekne‰: Einen kleinen
geradeaus...“ PrÛvodãí se na mne díval,
vidûl, Ïe jsem mal˘ blbeãek, neﬁekl nic.
Ale kdyÏ jsem pﬁi‰el domÛ, maminka se na
mû podívala a rozãílila se: „Prosím tû,
strhni to, nebo se pÛjdu obûsit.“ A podobná
epizoda, jen z opaãného konce: KdyÏ v
dvaaãtyﬁicátém roce rozhlas oznámil, Ïe
byl spáchán atentát na Reinharda
Heydricha, Josef pﬁibûhl domÛ, zaãal
kﬁepãit a volal: „Heydricha zastﬁelili, to je
prima, to je bezva.“ Jeho otec ho chytil pod
krkem: „Kdyby to sly‰el nûkdo venku, tak
nás v‰echny zastﬁelí.“ V tûch dnech byly
za schvalování atentátu na ﬁí‰ského
protektora popraveny desítky lidí.
Skautem byl od devíti let. Obdivnû
vzpomíná skautského vÛdce Eduarda
Nalezeného, kováﬁe a zámeãníka v
královopolské Ïelezárnû a skautem du‰í
zÛstal po cel˘ Ïivot. Dodnes vzpomíná na
skládání zkou‰ky tﬁí orlích per. Jedním
úkolem bylo odejít po veãerce z tábora,
pﬁeÏít noc pod ‰ir˘m nebem a pﬁed
budíãkem se vrátit. Josef se zavrtal do
kupky sena, které pûknû hﬁálo a vonûlo,
usnul a spal a spal; a zaspal budíãek. Ale
orlí pero dostal. Stejnû vûrn˘ jako skautu
zÛstal i své víﬁe. Od deseti let ministroval.
Jako septimán vykonal tﬁídenní
Ignácianské exercicie, pﬁi nichÏ se nauãil
meditovat. Koncem roku 1957 (krátce poté
co mu na marodce dr. Jiﬁí Krbec v horním
levém klíãku na‰el tuberkulózu) byl
pﬁipraven pﬁijmout jáhenské a knûÏské
svûcení. Z technick˘ch dÛvodÛ (nebo „z
tajemného úradku BoÏího”, jak to vidûl
on), k nûmu nedo‰lo. Mezi lidmi, kteﬁí
hluboce ovlivnili jeho Ïivot (velcí lidé jeho
Ïivota) byla ﬁada knûÏí a teologÛ (Dominik
Pecka, kter˘ Josefa za války uãil
náboÏenství, jeho druhové ve vûzení Josef
Zvûﬁina, dominikáni Reginals Dacík a
Silvestr Braito, jezuita Adolf Kajpr...,
premonstrát Heﬁman Josef Tyl (prost˘
Hanák s vírou dítûte a morální sílou
apo‰tola Petra) - na táboﬁe Vojna s ním
koncipoval dopis papeÏi Piu XII a pﬁi své
náv‰tûvû v âSR v r. 1990 ho - jako opata
tepelského klá‰tera - nav‰tívil v
Mariánsk˘ch Lázních, a pozdûj‰í kardinál
·tûpán Trochta. Josef Svoboda kapitolu o
velk˘ch muÏích svého Ïivota uzavírá:
Maminka mi psávala: „Nevûﬁ na náhody.
Vede tû BÛh.“ Franti‰kán otec Richard
Rohr tvrdí, Ïe BÛh k nám pﬁichází
„pﬁevleãen v ná‰ vlastní Ïivot“. (Nedávno
jsem psal nekrolog o jiném hluboce vûﬁícím
v˘znamném ãlovûku, ing. Vladimíru
Kavanovi, kter˘ byl pﬁesvûdãen, Ïe nad
ním bdí jeho osobní andûl stráÏn˘. KavanÛv
i SvobodÛv Ïivot je protkán tolika
neuvûﬁiteln˘mi zvraty a náhodami, tolika
koneãn˘mi vítûzstvími, Ïe bych i já, jemuÏ
nebyl dán dar víry, snadno uvûﬁil, Ïe nad

obûma - ing. Kavanem i profesorem
Svobodou - bdûl a bdí andûl stráÏn˘.
V kapitole Ivan jede Josef vzpomíná ménû obdivnû (pﬁedcházela jí nepûkná
povûst) - na pﬁíjezd sovûtské armády.
Jeho otec rodinu odvezl do obce Bedﬁichov
a tam se na ‰tûstí armáda dlouho
nezdrÏela: Rusové odjechali a ve vesnici
zÛstal jen jedin˘ star‰í voják, rusk˘ star‰ina.
Svolal si mladé muÏe a povûﬁil je
udrÏováním poﬁádku ve vesnici. Ov‰emÏe
jsem byl mezi nimi. Dostali jsme rudou
pásku, kterou jsme si navlékli na lev˘
rukáv kabátu. V lese jsme si na‰li pﬁíhodné
zbranû na posílení na‰í autority. Zbranû
tam odhodili prchající nûmeãtí vojáci. Josef
znárodnil vojenskou pu‰ku a pouzdro s
pistolí a jeho bratr, tﬁináctilet˘ Frantík, se
ok‰íroval kulometn˘mi pásy a zabral
tûÏkou pistoli. Takto vyzbrojen˘ se odebral
na náv‰tûvu ke kamarádovi, kde pﬁi pokuse
kamarádovy maminky ty dva váleãníky
odzbrojit z pistole vyletûla kulka a spálila
Frantíkovi bﬁicho. Nakonec je odzbrojili
hasiãi. Pak pﬁi‰la neslavná epizoda sbûru
a vyho‰tûní nûmeck˘ch rodin do
Rakouska, mezi nimi i jedné z Josefov˘ch
tet a její dcerky. Druhá teta neãekala a
odjela sama - její manÏel byl v Brnû zajat
a umﬁel na úplavici v zajateckém táboru v
Minsku.
Josef Svoboda zbytek svého Ïivota
popisuje takto: Ve dvaceti mû sebrali.
Propustili mû, kdyÏ mi bylo skoro tﬁicet. Ve
ãtyﬁiceti jsem ode‰el do Kanady. V m˘ch
‰edesáti to koneãnû ‘prasklo’, sovûtsk˘
monoblok se rozpadl, republika získala
znovu svobodu. V tomto okamÏiku mám
neodolatelné nutkání pouÏít Masarykovo
oblíbené slovo, toÏ. ToÏ, tak jednoduché
to nebylo... Jen o nûco málo podrobnûji
SvobodÛv Ïivot v ediãní poznámce na
konci knihy popisuje Milo‰ DoleÏal: Jeden
Ïivotní pﬁíbûh, a pﬁitom nespoãet dramat,
protikladn˘ch svûtÛ, politick˘ch zvratÛ,
setkání i louãení. A také profesí. Josef
Svoboda byl studentem, vûznûm
komunistick˘ch ÏaláﬁÛ, krmiãem v zoo,
ãerpaãem vody, technikem botanického
ústavu, arktick˘m ekologem, profesorem
univerzity, misionáﬁem u EskymákÛ. To je
heslovit˘ popis Josefovy druhé a tﬁetí
inkarnace. Tato recenze jeho knihy se
zastaví u nûkolika okamÏikÛ tûchto
inkarnací, ne tak podrobnû jako v pﬁípadû
první inkarnace, ale bohatûji neÏ JosefÛv,
ale i DoleÏalÛv popis.
Druhá inkarnace zaãíná jeho zatãením
23. záﬁí 1949, ale nûjak osudovû se k
nûmu schyluje uÏ na konci vyprávûní o
první inkarnaci, kdy Josef se neúspû‰nû
pokou‰í utéct za hranice, stává se ãlenem
podzemní skupiny jako její spojka. Na
podzim 1948 - to uÏ byl první rok na
univerzitû - dostal pﬁíkaz zajet do Hodonína,
pﬁevzít od jiného ãlena skupiny zalepenou
obálku a pﬁedat ji tﬁetímu ãlenovi. V tomto
ãinu, jak Josef v kníÏce pí‰e, spoãívala má
ve‰kerá ilegální ãinnost. A pak na to
zapomnûl. Pﬁipomnûla mu to skoro o rok
pozdûji skupina muÏÛ v civilu, kteﬁí si pro
nûj pﬁijeli v tatraplánu, vytáhli ho z postele,
namíﬁili na nûj pistoli: “Kde má‰ pistoli?”
Nepomohlo, Ïe Ïádnou nena‰li, ani to, Ïe
maminka lomila rukama a obhajovala ho
vûtou, jeÏ mûla v‰ecko vysvûtlit a v‰ecko
ospravedlnit: “On je zamilovan˘”. Odvezli
ho do Brna a ‘hodili do kobky’, kam brzy
pﬁibyl student Karel Danûk, kterého (i jeho
bratra) - jak se mnohem pozdûji Josef
dozvûdûl - popravili v listopadu 1950... (i
kdybych se sebevíc snaÏil, bojím se, Ïe se
mi nikdy nepodaﬁí vidût komunistickou
stranu jinak neÏ jako zloãineckou

organizaci). A je‰tû jeden mlad˘ muÏ byl v
kobce ubytován (i kdyÏ jen na zbytek
jedné noci): vstoupil do kobky pozdû v
noci (chytili ho na útûku), byl obleãen v
hnûdém ﬁeholním hábitu. Josef ho pozval,
aby se vtûsnal na slamník vedle nûj. Pﬁesto,
Ïe franti‰kánsk˘ knûz mûl jednu plíci
prasklou, povídali si ‰eptem aÏ do rána.
Josef na tu noc vzpomíná: “Jeho srdce
hoﬁelo pro JeÏí‰e a rád by za nûj poloÏil
Ïivot. Zapálil i mé nitro a já jsem se mu
vyzpovídal. Hned ráno jej odvedli a já jsem
se s ním uÏ nikdy nesetkal. Jeho jméno si
nepamatuji, ale vûﬁím dodnes, Ïe té noci
do cely BÛh poslal svého andûla.”
Pﬁed vánocemi 1949 Josefa s nûkolika
dal‰ími odvezli do vûznice ve Znojmu.
Fascinující
je
JosefÛv
popis
mezimûstsk˘ch hovorÛ (hovorÛ s celami v
jin˘ch patrech). Hovory se konaly
hajzlfónem: “V danou hodinu jsme
vy‰plouchali vodu ze záchodové mísy.
Tím se otevﬁely kanály (doslova) k
dorozumívání. Jeden z nás strãil hlavu
hluboko do mísy a kamarád mu hodil pﬁes
hlavu deku, aby utlumil rozhovor. A mluvilo
se. Odpadové potrubí rozná‰elo slova na
velkou dálku...”
4. kvûtna 1951 byl jako ideolog skupiny
odsouzen na 11 let, o tﬁi roky víc, neÏ byl
navrÏen˘ trest 8 let. Soud rozsudek zv˘‰il
pravdûpodobnû proto, Ïe na soudcovu
otázku, zda se cítí vinen, Josef odpovûdûl
zápornû, protoÏe si myslel, Ïe to, co dûlal,
bylo dobré pro národ a lidskou spoleãnost,
kterou si pﬁedstavoval jako demokratickou
spoleãnost, zaloÏenou na kﬁesÈansk˘ch
principech.
Jeho skupina byla souãástí vût‰í
organizace, do jehoÏ vedení byli infiltrováni
komunistiãtí agenti, kteﬁí vûdûli o kaÏdém
hnutí. VÛdci této vût‰í organizace, Petr
Kﬁivka a Rudolf Pohl byli odsouzeni k smrti
a popraveni. V témÏe roce byl Josef
svûdkem dal‰ích poprav. V ostravské
vûznici: “Jednou ráno, je‰tû pﬁed úsvitem,
jsme zaslechli na dvorku pod na‰ím oknem
sbíjení prken... Jen nûjaké dva metry pod
na‰imi zavﬁen˘mi okny stavûli ‰ibenice...
V absolutním tichu letního rána jsem
zﬁetelnû sly‰el muÏsk˘ hlas, zﬁejmû
pﬁedsedy senátu, jak se tlumen˘m hlasem
dotazuje pﬁedvedeného vûznû na jméno a
informuje ho, Ïe v‰echna jeho odvolání
byla zamítnuta a rozsudek smrti bude nyní
vykonán. Odsouzen˘ neodpovídal. ¤etízky
zarachotily. Sly‰ím dut˘ zvuk propadající
se podlahy. Následuje nûkolik minut ticha.
Po nûm hlá‰ení lékaﬁe, Ïe smrt udu‰ením
nastala... Pﬁivádûjí druhého odsouzence...
âtyﬁi popravy nám neznám˘ch politick˘ch
vûzÀÛ, pﬁímo pod na‰imi okny... Teprve
po letech jsem se dozvûdûl jména
popraven˘ch. Onoho ãasného rána 28.
ãervence 1951 jsme byli nûm˘mi svûdky
poprav Miroslava S˘kory, Milo‰e Morávka,
Josefa Polomského a Ladislava Ceé. Kde
jsou ti, co je odsoudili k smrti a popravy
provedli?”
Josef Svoboda nastoupil trest v ãervnu
1951 v Mírovû, o mûsíc pozdûji ho pﬁesunuli
do Ostravy, v prosinci téhoÏ roku do
vûznice Bory u Plznû, od ãervence 1952
aÏ do ãervna 1955 hostoval v táborech
Mariánská, Barbora, Nikolaj, Rovnost, v
údobí mezi ãervnem 1955 a prosincem
1957 pÛsobil v institucích zvuãn˘ch jmen:
Pankrác, Ilava a Leopoldov - muklovsk˘
Vatikán, v prosinci 1957 se “na skok”
zastavil ve Valdicích u Jiãína. 5. bﬁezna
1958 jeho bolestná odysea skonãila: v ten
den byl na Pankráci propu‰tûn. Bûhem
tûch 8 let, 5 mûsícÛ a 14 dní byl svûdkem
justiãních vraÏd, zaÏil zimu a hlad i
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betonov˘ bunkr na Barboﬁe; setkal se s
lidmi vzne‰en˘mi jako skaut Eduard
Nalezen˘, premonstrát Heﬁman Josef Tyl
a budoucí kardinál ·tûpán Trochta; se
spisovateli Václavem Renãem a Josefem
Kostohryzem; ale také se synovcem
Klementa Gottwalda, mistrem kasaﬁem
jménem Arno‰t. Na táboﬁe Rovnost ho 5.
bﬁezna 1953 zastihla smrt Josefa Stalina.
V‰ichni vûzni se radovali. Velitel tábora
povûstn˘ Paleãek jich desítky (pﬁedev‰ím
vûﬁící) nechal postavit pﬁímo podél
ostﬁelovacího pásma, kde museli stát dny
a noci (v noci je‰tû mrzlo), dokud nepadli.”
Jednoho z nich, mladého ·tûpu z
Moravského Slovácka, si Paleãek pozval
do vytopené kanceláﬁe a prohlásil: “Jen
ﬁekni, Ïe uÏ nevûﬁí‰, a my tû hned pustíme.”
·tûpa zavrtûl hlavou a ti‰e pﬁiznal: “To já
nemÛÏu”. (Jak˘ to skvûl˘ vzor pro dne‰ní
politické vÛdce.)
Propu‰tûním z vûzení poãalo v Josefovû
Ïivotû mezidobí, které skonãilo pﬁepadením
âeskoslovenska armádami Var‰avského
paktu v srpnu 1968. Bûhem deseti let
mezidobí se Josef Ïivil jak se dalo: jako
krmiã v zoo (do jeho kompetence spadala
na pﬁíklad pﬁeprava starého velblouda,
kterého se jeden z ãesk˘ch cirkusÛ
potﬁeboval zbavit); v té dobû se také staral
o Jozínku, dívku postiÏenou obrnou a
pokusil se (neúspû‰nû) získat povolení k
externímu studiu na Pﬁírodovûdecké
fakultû Masarykovy univerzity; jako ãerpaã
vody v maringotce; v záﬁí 1962 ho
mobilizovali a poslali k Ïenijnímu útvaru v
Jeseníku, kde se nakonec stal sbûratelem
ranûn˘ch; po skonãení vojenské povinnosti
se vrátil k maringotce (také se zaslouÏil o
propu‰tûní leopoldovského spoluvûznû,
na kterého ãtrnáct let ãekalo jeho dûvãe);
pak dva roky studoval na Pﬁírodovûdecké
fakultû jako hospitant a dokonce mu dovolili
dûlat zkou‰ky. V polovinû ãervna se
rozlouãil se sv˘m otcem-dopoledne ho
nav‰tívil v nemocnici. KdyÏ odcházel, otec
ho k sobû pﬁitáhl a drÏel nezvykle dlouho
v objetí. Táta se louãil. Zakrátko zemﬁel.
Na podzim roku 1964 se Josef oÏenil s
Kvûtou, sestrou svého komplice z odboje
a nyní druha z maringotky; také si na
záchodû pﬁeãetl inzerát, Ïe Botanick˘ ústav
âeskoslovenské akademie vûd hledá
technika na terénní v˘zkum a neuvûﬁitelnou
souhrou okolností místo dostal. HÛﬁ
pochodil, kdyÏ se pozdûji pokusil o ﬁádné
dálkové studium na Masarykovû univerzitû
- vedoucí katedry marxismu-leninismu, dr.
Kuãera jeho Ïádost odbyl slovy: ”Znám
Va‰e názory. Takové lidi na univerzitu
nepou‰tíme.” Pﬁijali ho ale na Karlovû
univerzitû, kde dálkovû studoval aÏ do
praÏského jara 1968. Na jaﬁe toho roku se
setkal s dvûma spoluvûzni, Eduardem
Goldstückerem (pomohl Josefovi s
povolením osobního studijního plánu) a s
tehdy je‰tû biskupem ·tûpánem Trochtou,
kter˘ Josefa poÏádal o ideje pro svÛj
inauguraãní projev. Po sovûtské invazi si
Josef i jeho Ïena zaÏádali o pas a vízum
do západního Nûmecka. Obé bez prÛtahu
dostali a zaãátkem prosince 1968 pﬁiletûli
do Toronta, kam za nimi o tﬁi t˘dny pozdûji
pﬁiletûl JosefÛv bratr Frantík.
První dojmy tﬁetí - kanadské- inkarnace byly nevalné: V ãásti, kde nás ubytovali,
byly jen staré ulice plné odpadkÛ, s
elektrick˘m a telefonním vedením na
dﬁevûn˘ch sloupech podél chodníkÛ.... Pak
si Josef vzpomnûl, Ïe kdyÏ se v Botanickém
ústavu s kolegy louãil, Milena Rychnovská
se mu zmínila, Ïe její bratr, Du‰an Soudek,
je v ontarijském Londonu hostujícím
profesorem v mikrobiologickém ústavu.
Spojil se s ním, Du‰an Soudek si pro nûj
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pﬁijel a ... Na podzim roku 1969 jsem zaãal
studovat (na Univerzity of Western Ontario,
kde poznal vynikajícího psychologa,
profesora Jaroslava Havelku, na jehoÏ
pﬁedná‰ky chodilo na pût set posluchaãÛ
a jehoÏ nûkteré knihy vy‰ly v nakladatelství
Atelier IM v Luhaãovicích) a v dubnu 1970
jsem sloÏil poslední zkou‰ku... Tent˘Ï rok
jsem nastoupil do postgraduálního
programu na Albertské univerzitû a o tﬁi
roky pozdûji, v ãervnu 1973, jsem uÏ mûl
místo jako odborn˘ asistent na Torontské
univerzitû. Meteorická kariéra!
Na Albertské univerzitû Josef studoval u
profesora Larryho Blisse, kter˘ ho pozval,
aby se zúãastnil expedice na ostrov Devon
ve vysoké Arktidû, kde mûli zkoumat
produktivitu tundry.
V souvislosti s touto cestou se Josef
rozepsal o Kanadû: Kanada je po Rusku
nejvût‰í zemû svûta. Na její plo‰nou
rozlohu by se umístnilo témûﬁ sto tﬁicet
ãesk˘ch republik. I nûkteré z jejích men‰ích
ostrovÛ jsou vût‰í neÏ na‰e dobrá stará
vlast. Pﬁes její nesmírnou rozlohu ji ob˘vá
jen tﬁikrát víc lidí, neÏ má na‰e republika....
Na území novû vytvoﬁeného teritoria
Nunavut, nejvût‰í kanadské provincie,
která by pﬁekryla plochu dvou tﬁetin Indie,
Ïije v‰ehov‰udy dvacet sedm tisíc
domorod˘ch seveﬁanÛ. ¤íkají si Inuité.
Ve vysoké Arktidû (na první pohled se jeví
jako mûsíãní krajina), na ostrovu Devon,
se se‰el se sv˘m spoluvûznûm ‘z uranu a
z Leopoldova’, nyní profesorem
mineralogie na Albertské univerzitû, Jiﬁím
Krupiãkou.
Pﬁed vánocemi 1971 dostal zprávu od
sestry, Ïe jejich maminka zemﬁela. Napsala
pro své dûti krátk˘ Ïivotopis a kdyÏ jí Josef
z Edmontonu sdûlil, Ïe odlétá do Arktidy,
odepsala: Buì opatrn˘, aby tû neposlali
na Mûsíc. Ti Ameriãané jsou v‰eho
schopni. O dva roky pozdûji se do âeské
republiky vrátila Josefova Ïena Kvûta, která
tûÏce sná‰ela pravidelné tﬁímûsíãní
odlouãení, kdyÏ Josef odjel do Arktidy.
Kvûta v republice umﬁela. Josef se pozdûji
oÏenil s Lewinou, dcerou hongkongské
kupecké rodiny, která pracovala jako jeho
asistentka na Devonu a s níÏ se pozdûji
setkal v edmontonském kampusu. Mûli
spolu dvû dûti, Mí‰u, kter˘ táhnul ke skautu
a k pﬁírodû a Ondﬁeje, kter˘ rád bûhal
krátké vzdálenosti, hrál volejbal a bavila
ho muzika. Na klavír se uãili hrát oba.
Michal pﬁestal v osmnácti. Ondﬁej
pokraãoval se svou v˘bornou uãitelkou,
ãeskou pianistkou Dagmar Rydlovou a
nakonec si hudbu zvolil jako své povolání.
Po vánocích, 29. prosince, 2004 náhle
zemﬁel. Pro Josefa a jeho rodinu to byla
bolestná ztráta. Josefa víra drÏela v Ïivotû
na nohou a pomohla mi i ve chvíli, kdy
jsem ztratil syna... MÛÏe ãerv obviÀovat
drozda, Ïe je pánem nad jeho Ïivotem a
smrtí? BÛh je buì dobr˘ a pak ví, co ãiní,
nebo je zl˘ duch, a co proti nûmu nadûlám...
Jak mÛÏe tvor soudit svého tvÛrce? Aãkoliv
profesor Svoboda ode‰el do penze v roce
1994, jeho práce a pﬁínos spoleãnosti tím
neskonãily. Je‰tû dnes pﬁispívá esejemi,
mnohotvárnou pomocí své farnosti a novou
misí: udûlat v‰ecko, aby hudební dílo
neobyãejnû talentovaného syna Ondﬁeje
nebylo zapomenuto.
Kniha Josefa Svobody Tﬁi inkarnace je
v˘znamn˘m záznamem nejen o jeho
Ïivotû, ale i dobû, v níÏ Ïil. Svûdectvím, v
nûmÏ se prolínají jeho Ïivotní pﬁíbûhy s
politikou, vûdou, náboÏenstvím a filozofií.
Svûdectvím o nadaném a stateãném
ãlovûku, kter˘ neÏil marnû.
Josef âermák
***

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
Točený Pilsner Urquel a Czechvar
v západním Torontu!

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Mother - Pastel

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

E-mail
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Vojvodina
Vojvodina, klub dolnozemsk˘ch Slovákov v Torontu,
Kitcheneru, Londonu a Hamiltonu, vydal k loÀsk˘m
vánocÛm dal‰í ãíslo svého ãasopisu Vojvodina. âasopis
redigují (soudû podle iniciálek) pﬁedseda Klubu Michal
Pavlis a Ján Petkovsk˘. Vánoãní ãíslo pﬁineslo struãn˘
pﬁehled ãinnosti Klubu za minul˘ rok: v kvûtnu uvedl v Torontu a Windsoru - knihu Slováci v Srbsku; v
ãervenci poﬁádali v parku Koliba mimoﬁádnû úspû‰n˘
tradiãní piknik (zúãastnil se ho aradáãsk˘ faráﬁ Vladimír
Lovás s rodinou); 28. ﬁíjna církevní sbor sv. Pavla
oslavil své 70. narozeniny’; v listopadu mlad‰í ãlenové
Vojvodiny (·vecovci a Valovci) uspoﬁádali tanec. I ten
byl úspû‰n˘ a pﬁilákal do Klubu ﬁadu mlad˘ch lidí.
Vladimír Lovás, faráﬁ v Aradaãi v Srbsku (synovec
b˘valého mnohaletého pﬁedsedy církevního sboru
Slovenského evanjelického kostola augsburgského
vyznania sv. Pavla v Torontu) do ãísla pﬁispûl vánoãním
pozdravem a ãlánkem Slovensk˘ Aradáã v Banáte. V
ãlánku popisuje poãátek Aradáãe (nejstar‰í slovenské
osady v Banátû) v roce 1786, kdy byla podepsána
osadnická smlouva mezi zemûpánem z Elemíru Izákem
Ki‰em a pﬁedstavitely SlovákÛ. T˘mto bol poloÏen˘
legitimn˘ základ, aby sa prisÈahovali prvé rodiny zo
stolic - novohradskej, zvolenskej a torontálskej. V
nastávajúcich rokoch novi prisÈahovalci prichádzali
taktieÏ aj z pe‰tijanskej, béke‰skej a gemerskej stolice.
Autor ãlánku uvádí jako hlavní dÛvod této emigrace
touhu po náboÏenské svobodû, jak potvrzuje
skuteãnost, Ïe v témÏe roce, kdy se pﬁistûhovali, tito
pﬁistûhovalci zaloÏili církevní sbor. Sbor brzy dostal
prvního faráﬁe, Pavla Kováãe, kter˘ také pro budoucnost
zanechal mnoho písemn˘ch informací o Ïivotû sboru.
UÏ dva roky po pﬁíchodu si pﬁistûhovalci postavili první
modlitebnu, která bûhem t˘dne slouÏila jako ‰kola
(‰koly spravovala církev aÏ do roku 1921, kdy pﬁe‰ly do
správy státu). Druh˘ kostel byl postaven v roce 1796 a

tﬁetí - v podstatû dne‰ní - v roce 1836. Po mnoho let den
zaãínal (a konãil) tím, Ïe zvoník zpíval z kostelní vûÏe,
z kaÏdého okna jeden ver‰, náboÏné písnû. Zvlá‰tností
v Aradáãi byla (a dosud je) hra zvoneãkÛ pﬁi sbírkách
bûhem m‰e. Ale i dolnozemská Vojvodina se musí
zab˘vat problemem, jimÏ trpí v‰echny pﬁistûhovalecké
skupiny na svûtû: vymírání, církevnû i národnostnû.
Zatím - pro aradáãskou skupinu, jde o problém víc
teoretick˘ neÏ praktick˘. Podle faráﬁe Lováse v Aradáãi
skupina dosud stojí díky tﬁem pilíﬁÛm: církvi (nejstar‰ímu
a nejdÛleÏitûj‰ímu pilíﬁi, ponûvadÏ podnes dává dôleÏit˘
duchovn˘ základ slovensk˘m evanjelick˘m obãanom;
druh˘m pilíﬁem je ‰kola (pro zachování a vyuãování
slovenské ﬁeãi); tﬁetím pilíﬁem je Matice slovenská
(která svoji kulturní ãinnost prejevuje cez rozliãné spolky
- KOS, zdruÏenie Ïien, spolek vinnohradnikov). V
souãasné dobû dÛleÏitou sloÏkou Ïivota osady je festival
star˘ch zvykÛ a obyãejÛ.
Pûkn˘ vzpomínkov˘ ãlánek (podepsan˘ za Vojvodinu
iniciálkami M.P. a J.P.) je vûnován 70. v˘roãí zaloÏení
církevního sboru sv. Pavla v Torontu. Oslavy v˘roãí (28.
ﬁíjna - Den reformace) se v kostele zúãastnilo pﬁes 120
ãlenÛ sboru a pﬁátel, kteﬁí pﬁi‰li na slavnostní bohosluÏby
(slouÏené faráﬁem Rev. Ladislavem Kozákem) a na
slavnostní obûd. âlánek pﬁipomíná, Ïe prvé slovenské
evanjelické sluÏby BoÏie se v Torontu konaly v létû v
roce 1927. V pﬁí‰tích 12 letech slouÏil jednou mûsíãnû
SluÏby BoÏí faráﬁ z Montreálu. V roce 1940 pﬁi‰el do
Toronta misijní faráﬁ Ján Horarík a 1. ledna 1942 si
toront‰tí Slováci zaloÏili vlastní sbor a v roce 1950 si
koupili kostel. O deset rokÛ pozdûji si koupili dal‰í
kostel, do kterého chodili 12 rokÛ a pak se pﬁestûhovali
do svého dne‰ního kostela na Davenport Road. V
sedmdesát˘ch letech minulého století sbor mûl pﬁes
300 ãlenÛ. Autoﬁi ãlánku uvádí, Ïe dnes na bohosluÏby
pﬁijde 25-30 ãlenÛ, a vyskytly se hlasy, aby se kostel
prodal a sbor se pﬁipojil k silnûj‰ímu, anglickému sboru.
Vût‰ina chce zÛstat ve svém kostele jako samostatn˘
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sbor. Majú rovnaké zvyky a obyãaje, majú podobné
Ïivotné a existenãné ÈaÏkosti - vo veciach viery a reãi,
ve veciach tykajúcích sa dobrobytu zboru, sú schopn˘
ÈahaÈ za jeden provaz, kráãaÈ za spoloãn˘m cielom...
vo svete, v diaspore, ìaleko od domova. Hodnû pomÛÏe
i ‰tûdrost ãlenÛ, jejichÏ dary na potﬁeby sboru jsou
znaãné. Zvlá‰È pomáhá pﬁíjem z Hrincovho domu:
Pavel Hrinc, ml., vojvodinsk˘ Slovák z Báãského
Petrovca, daroval svoj dom církvi sv. Pavla r.1990...
Pozoruhodná je ãrta, podepsaná J. P (pﬁedpokládám
Ján Petkovsk˘) nazvaná Bratia Kvaãalovi a Ján Ámos
Komensk˘. Zaãíná autorovou vzpomínkou na rozhovor
s pﬁítelem a na otázku, kterou mu poloÏil, a na niÏ pﬁítel
neznal odpovûì: ”âo má moja rodná dedina vo
Vojvodine spoleãné s Bratislavou?” Odpovûì:
„DeveÈtriedna základná ‰kola v Kulpíne (stará uÏ 222
rokov) nese meno Ján Amos Komensk˘ (vo Vojvodine
jediná tak pomenovaná) a vysoká ‰kola v Bratislave sa
volá Univerzita J. A. Komenského.“ Ján Petkovsk˘ ve
své ãrtû zaznamenává i dal‰í jméno spojené s
Komenského univerzitou: jméno v˘znamného rodáka
Vojvodiny (narodil se v Báãskom Petrovci), Jána
Kvaãaly. Ján Kvaãala studoval teologii v Bratislavû a
Lipsku, v Novém Sadû byl vysvûcen na knûze, v r. 1886
se stal doktorem filozofie (pﬁí‰tích sedm rokÛ uãil na
lyceu v Bratislavû, v r. 1892 se stal doktorem teologie
a o rok pozdûji profesorem (i dûkanem) na katedﬁe
evangelické teologické fakulty univerzity v Tartru v
Loty‰sku. Od roku 1921 aÏ do své smrti v r. 1934 byl
profesorem církevních dûjin a patristiky (i dûkanem) na
Teologické vysoké ‰kole v Bratislavû. Tehdy se v
Bratislavû zakládala Univerzita Komenského a tak se
splnilo pﬁání Jána Kvaãaly stát se profesorem na
Komenského Universitû… Jeho bratr Drahotín (krásné
jméno, s kter˘m se setkávám poprvé) se narodil v r.
1860 (dva roky pﬁed Jánem), teologii studoval v
Bratislavû a v Erlangene v Nûmecku, krátce kaplanoval
v Petrovci, potom byl osm rokÛ faráﬁem sboru ErdevikBingula; v r. 1892 odchází za faráﬁe do Freelandu v
Pensylvanii a od roku 1904 byl faráﬁem v Johnstonu,
Pa. Byl jedním ze zakladatelÛ Slovenskej evanjelickej
Jednoty v USA (1893) a Slovenskej evanjelickej
luteranskej cirkvi Synody v USA roku 1902. PoÏehnané
Ïivoty...
Dal‰í ãlánek, vy‰perkovan˘ fotografiemi prostﬁen˘ch
stolÛ s bohatû naloÏen˘mi talíﬁi v nás vyvolává chutû na
vianoãné dobroty vo Vojvodine a poslední stránka nás
upozorÀuje, Ïe podle loÀského soupisu obyvatelstva v
Srbsku Ïije zde 52 750 SlovákÛ - pﬁed deseti lety soupis
státu Srbsko a âerná hora vykazoval 59 021 SlovakÛ (pokles o víc neÏ ‰est tisíc a to pﬁes to, Ïe slovenská
vláda organizace sv˘ch krajanÛ, Ïijících v zahraniãí
‰tûdﬁe podporuje). A také (ta poslední stránka) pﬁiná‰í
fotografii souãasného nejlep‰ího tenisty na svûtû, Srba
Novaka Djokoviãe a ãásteãné vysvûtlení, proã je tak
dobr˘: uÏ víc neÏ ‰est rokÛ je jeho trenérem Slovák
Marian Vajda. Pﬁi Dojkoviãovû loÀské náv‰tûvû v
Bratislavû mu jako dárek dali krásn˘ malovan˘ ‰amlík
(mnû to pﬁipomíná stoliãku). Odkud? No jasnû:” z
galérie Babka v Kovaãiãi, vo Vojvodine!”
Opravdu pûkné poãtûní.
Josef âermák
***

Zemﬁela Susan Douglas Rube‰
Narodila se 13. bﬁezna 1925 ve Vídni, ale jiÏ v mládí se
pﬁestûhovala na statek ve stﬁedních âechách. S rodiãi
nav‰tûvovala ãastokrát operu v Brnû. Ráda jezdila do Vídnû
k babiãce z maminãiny strany, dûdeãek byl manaÏerem
slavného Burgtheatru. V roce 1939 emigrovala s matkou do
PaﬁíÏe a o rok pozdûji do Spojen˘ch státÛ. V roce 1947
debutovala ve filmu The Private Affairs of Bel Ami. V letech
1946 aÏ 1959 se objevovala ve stovkách televizních a
rozhlasov˘ch pﬁedstavení, z nichÏ nejznámûj‰í bylo The
Guiding Light. 22. záﬁí 1950 se provdala za herce a operního
zpûváka Jana Rube‰e a ve stejném roce se oba objevili ve
filmu Forbidden Journey. O devût let pozdûji se Rube‰ovi
pﬁestûhovali do Toronta, kde Susan v roce 1965 zaloÏila
Young People?s Theatre. Rube‰ovi mûli spolu tﬁi syny,
Christophera (zemﬁel 1996), Jonathana a Anthonyho. Jan
Rube‰ zemﬁel v roce 2009, Susan 23. ledna 2013.
abe

***—-
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Sports

ABE: Co bylo rozhodujícím momentem v utkání?
JT: V druhé tﬁetinû Toronto dopravilo puk do sítû, ale branka
nebyla uznána. Vidûl jsem to jen na kostce a tak to nemohu
NHL má za sebou pár dní, ale pﬁi zkrácené sezónû záleÏí na kaÏdém posoudit, protoÏe to byla dosti sloÏitá situace pro rozhodãí.
vítûzství ãi bodu za prohru v prodlouÏení. Torontu se doposud daﬁilo Byl tam urãit˘ pohyb nohy, coÏ bylo rozhodující.

KdyÏ ani 37 zásahÛ nestaãí…
Toronto-Washington 3:2

lépe venku neÏ doma, o cemÏ svûdãí skuteãnost, po osmi zápasech mûli
Maple Leafs ze ãtyﬁ zápasÛ doma jedno vítûzství a tﬁi prohry, zatímco
z venku si pﬁivezli ze stejného poãtu zápasÛ tﬁi vítûzství a pouze jednou
prohráli v NY s Rangers. Capitals nutnû potﬁebovali bodovat, aby
neztratili kontakt s postupovou pozicí. Pﬁi tom samotné utkání pro
Capitals nezaãalo nejhÛﬁe a jiÏ v druhé minutû je dostal Ward do vedení.
Je‰tû v první tﬁetinû torontsk˘ van Riemsdyk srovnal na 1:1. V druhé
tﬁetinû doposud spící Alexej Oveãkin jiÏ v tﬁetí minutû prostﬁelil
torontského Reimera, ale to bylo pro washingtonské bohuÏel v‰e, co od
nich 19374 divákÛ v Air Canada Centre vidûlo. Od toho okamÏiku
stﬁela za stﬁelou míﬁila na Michala Neuwirtha, kter˘ odolával aÏ do 48.
minuty, kdy Kulemin se zorientoval v jeho brankovi‰ti nejlépe a
doslova dostrkal puk za jeho záda. Katastrofa pro jeho t˘m pﬁi‰la o dvû
minuty pozdûji z hole Frattinovy a to je‰tû v závûru mohl torontsk˘ van
Riemsdyk zv˘‰it na 4:2, ale Neuwirth byl i tentokrát na místû.
Washingtonu nepomohla ani závûreãná power-play.
Brankáﬁ Neuwirth i pﬁes poráÏku byl oznaãen za tﬁetího nejlep‰ího
hráãe utkání. V dresu Washingtonu nehrál veterán obránce Roman
Hamrlík. Patnáct minut na ledû strávil Tomá‰ Kundrátek, ale bohuÏel
si pﬁipsal dva záporné body v závûreãné tﬁetinû. Po utkání byl celkem
rozmrzel˘ a byl zklamán z prohry. Je rád ve Washingtonu a pochvaluje
si, Ïe je v t˘mu s Michalem Neuwirthem a Romanem Hamrlíkem. Do
NHL se dostal díky dobré ofenzívnû hﬁe na farmû. Pﬁes poráÏku mûl
Michal Neuwirth pocit, Ïe Capitals hráli v Torontu dobﬁe a nevidí
situaci tragicky, protoÏe sezóna se teprve rozjíÏdí. Velmi oceÀuje

Jiří Tlustý a Dion Phaneuf

ABE: VraÈme se do zaãátku sezóny, hrál jste za Kladno
s Jaromírem Jágrem?
JT: To byl skvûl˘ záÏitek, protoÏe málokdo mÛÏe ﬁíci, Ïe hrál
s Jardou Jágrem v jednom útoku a je‰tû k tomu doma. Já jsem
si to neuvûﬁitelnû uÏíval. Nejen já, ale i na‰e rodiny a fanou‰ci.
Bylo to skvûlé zpestﬁení nepovedené sezóny. Navíc jsem byl
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doma pﬁes Vánoce, coÏ se mi po mnoha letech podaﬁilo po
prvé. Bylo to skvûlé a ke v‰emu hrát za muÏstvo, které mne
pﬁivedlo k hokeji.
ABE: Po del‰í dobû to bylo také setkání s Tomá‰em
Kaberlem. S ním jste hrál právû zde v Torontu…
JT: S Tomá‰em trénuji kaÏdé léto, také hrál krátk˘ ãas u nás
v Carolinû. Bylo to pûkné si s ním zahrát, ale jsme spolu
ãastûji neÏ by se zdálo.
ABE: Nevyrostl jste pﬁímo na Kladnû, ale ve Slaném,
jaké jsou vzpomínky na toto mûsteãko?
JT: Pocházím z malé vesniãky, smûrem na Velvary a pro
mne je to velk˘ odpoãinek, vrátit se domÛ. Hroznû to pomÛÏe
k uklidnûní z toho hokejového napûtí.
ABE: Jak je rozdílná zkrácená sezóna od normální?
JT: KaÏd˘ zápas se hodnû poãítá, kaÏd˘ v˘sledek je dÛleÏit˘.
Je nutné hrát dobﬁe od zaãátku, coÏ se nám nepovedlo, ale
teì jiÏ nám to tam snad zaãne i padat.
ABE: Co je reálné pro Carolinu v této sezónû?
JT: Máme velké ambice, máme siln˘ t˘m a jakmile zaãnûme
hrát to, co máme nacviãené, tak bude tûÏké proti nám hrát. A
díky tomu bychom to mohli dotáhnout daleko i v play-offs.
Koneãnû bych si chtûl zahrát v Stanley Cupu, protoÏe uÏ jsem
zde pût let, ale je‰tû se mi to nepo‰tûstilo.
Ale‰ Bﬁezina - Toronto
***

Davis Cup: ·v˘carsko-âesko 2:3
Neuvûﬁitelnou bitvu, která vejde do historie, vyhráli ãe‰tí
tenisté Tomá‰ Berdych a Luká‰ Rosol v sobotní ãtyﬁhﬁe
úvodního kola Davisova poháru proti ·v˘carsku. Ve vÛbec
nejdel‰ím zápase v dûjinách této soutûÏe udolal ãesk˘ deblov˘
pár v Ïenevské hale Palexpo domácí dvojici Stanislas
Wawrinka, Marco Chiudinelli 6:4, 5:7, 6:4, 6:7 a 24:22, kdyÏ
po sedmi hodinách promûnil tﬁináct˘ meãbol.
***

Michal Neuwirth zachraňuje před Steckelem

zku‰enost z ãeské extraligy, kdy chytal za Spartu. Nikdy pﬁed tím v
ãeské nejvy‰‰í soutûÏi nehrál. Situaci ve Washingtonu pﬁirovnával
právû k situaci ve Spartû, které se ze zaãátku také nedaﬁilo. V NHL
narozdíl od ãeské extraligy chytá více vepﬁedu, coÏ mu zvy‰uje úspû‰nost
zásahÛ. Pﬁes dobr˘ v˘kon v Torontu v‰ak nemá jisté místo brankáﬁské
jedniãku a protoÏe Capitals dvakrát v Kanadû prohráli, nedivil by se
kdyby v pﬁí‰tím utkání proti Philadelphii chytal Braden Holtby, coÏ se
nakonec o den pozdûji, kdy Washington zvítûzil 3:2 potvrdilo.
Toronto pak v sobotním utkání prohrálo s Bostonem 0:1, kdyÏ jedinou
branku vstﬁelil Chris Bourque v 9. minutû. Zdeno Chára strávil na ledû
21:39 minut a David Krejãí o necelou minutu ménû.
***

Jiﬁí Tlust˘ se vrátil do Toronta
Toronto-Carolina 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
KdyÏ se Toronto v 6. minutû ujalo vedení Mattem Frattinem
nikdo v Air Canada Centre neãekal, Ïe je to v‰e co domácí
Maple Leafs na ledû dosáhnou. Dobrá atmosféra trvala v
hledi‰ti do úvodu druhého dûjství, kdy nejprve Jordan Staal
vyrovnal a v 31. minutû to byl b˘val˘ hráã Maple Leafs Jiﬁí
Tlust˘, kter˘ asistoval pﬁi vítûzné brance Erica Staala.
Závûreãná tﬁetina se podobala druhé dvacetiminutovce jako
vejce vejci, pouze autoﬁi branek se li‰ili. v 41. minutû to byl
Faulk a v 50. Dwyer. Nejlep‰ím hráãem Caroliny v‰ak byl
brankáﬁ Cam Ward, kter˘ kryl 41 stﬁel. Jiﬁí Tlust˘ byl po
zápase s v˘sledkem spokojen, i kdyÏ pﬁiznával, Ïe úvod
utkání nebyl lehk˘ a teprve v druhé tﬁetinû se muÏstvo dostalo
do tempa.
ABE: Jaká byla Va‰e úloha na ledû?
JT: PﬁestoÏe jsem hrál kﬁídlo, snaÏil jsem se, co nejvíce clonit
brankáﬁi. Nedaﬁilo se nám to v pﬁedchozím zápase ve
Philadelphii, proto jsem se o to víc snaÏil jít pﬁed branku a díky
tomu mne bylo moÏná také víc vidût ve stﬁedu kluzi‰tû.
ABE: V˘raznou postavou v muÏstvu v‰ak byl Cam Ward,
kter˘ vychytal zápas…
JT: Ano, k takovému v˘konu se mÛÏe jen gratulovat. Dnes
nás podrÏel a chytal perfektnû.
ABE: V leto‰ní sezónû, dnes druhá asistence. ZáleÏí na
individuálních statistikách?
JT: DÛleÏitûj‰í je, jak se daﬁí t˘mu. Na jednotlivce se dívá aÏ
pozdûji. A my hrajeme dobﬁe v obranû, nedostáváme góly.
Zatím mi v‰e vychází a vûﬁím, Ïe mi to tam brzy zaãne padat,
protoÏe ‰ance mám.

Restaurace a bar

The Black Horse
âern˘ kÛÀ
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otevﬁeno kaÏd˘ den do pÛlnoci
Pûnivé plzeÀské pivo

PILSNER URQUEL
Dobrá kuchynû
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Do radu Spravodliv˘ch medzi národmi
pribudli ‰iesti Slováci
·esÈdesiatosem rokov od oslobodenia nacistického koncentraãného tábora AuschwitzBirkenau, 30. januára v podveãer v Bratislave ocenili ‰iestich Slovákov, vìaka ktor˘m sa
niekoºko slovensk˘ch Ïidov nedostalo do dlhého zoznamu obetí holokaustu.
Za odvahu, ktorú prejavili poãas druhej svetovej vojny, sa zaradili medzi viac ako 24.000
nositeºov titulu Spravodliv˘ medzi národmi. Slovensko ich uÏ má takmer 550.
“Kde mnohí zavreli svoje mysle pred ºudskosÈou a svoje srdcia pred utrpením, ktoré mohlo
ºahko postihnúÈ ich sam˘ch, tam boli Spravodliví ºuìmi. Pomoc a podpora, ktorú poskytli
svojim Ïidovsk˘m spoluobãanom v ich najÈaÏ‰ích chvíºach a pohnútky, ktoré ich k tomu viedli,
sú spojením diametrálnych protikladov - samozrejmosti, ktorú by sme oãakávali od kaÏdého
ãloveka, keì sa jedná o záchranu ºudského Ïivota a v˘nimoãnosti,” povedal o ocenen˘ch
Alexander Ben-Zvi, veºvyslanec Izraela, ktor˘ ceny udeºuje.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) v tomto kontexte podotkol, Ïe hoci sa môÏe zdaÈ, Ïe príbehy
prenasledovan˘ch Îidov sú podobné, v skutoãnosti je za kaÏd˘m individuálny ºudsk˘ príbeh.
“·tát, ktor˘ spolupracoval s hitlerovsk˘m Nemeckom, nemôÏe byÈ súãasÈou mojich predstáv
o humanizme. Je dnes úplne evidentné, Ïe prezident Jozef Tiso vedel o v‰etk˘ch veciach,
úzko spolupracoval s nemeck˘m fa‰istick˘m systémom, preto tento spôsob riadenia ‰tátu ja
odmietam,” podãiarkol Fico. Slovensko by podºa jeho slov nemalo nikdy zabudnúÈ na Ïiaden
príbeh prenasledovan˘ch Îidov.
Jeden z nich napísal osud rodine Neurathov˘ch. Tak ako ìal‰í Îidia, aj oni sa museli poãas
vojny skr˘vaÈ pred prenasledovaním nacistov. Deportácia Neurathov˘m hrozila od roku 1942
a do roku 1944 vystriedali niekoºko úkrytov, priãom po potlaãení Slovenského národného
povstania sa ich situácia e‰te zhor‰ila. Práve vtedy im pri‰li na pomoc Spravodliv˘ medzi
národmi - obuvník Alexander ReÏn˘ a jeho Ïena Katarína. ManÏelia boli uteãencom ochotní
pomôcÈ a poskytnúÈ úkryt vo vlastnom byte. Keì narastalo nebezpeãie, presunuli ich do
obuvníckej dielne. Skr˘vanie rodiny sa skonãilo aÏ po oslobodení Bratislavy v roku 1945.
Pomocnú ruku podobne v ãasoch strachu na‰li Îidia aj v ìal‰ích Spravodliv˘ch medzi
národmi - Jána a Anny Mackovjakov˘ch a Jozefa a Márie Chladn˘ch. Prezident SR Ivan
Ga‰paroviã v tejto súvislosti poukázal, Ïe podobné príbehy dokazujú, Ïe hrdinom sa môÏe
staÈ aj beÏn˘ ãlovek. “Medzi ocenen˘mi je robotník, krajãír aj matky,” podotkol. Pripomínanie
si ich ãinov je preto podºa neho dôleÏité, aby sa v dejinách ºudstva uÏ podobná hrôza ako
holokaust uÏ nikdy nezopakovala.
TASR-TA3
***

Milosti na spravedlnost? Jako za Havla
Po deseti letech by ministerstvo
spravedlnosti znovu mohlo mluvit do
udûlování milostí, které podle ústavy náleÏejí
v˘hradnû do pravomocí prezidenta republiky.
AlespoÀ tak si to pﬁedstavuje novû zvolen˘
prezident Milo‰ Zeman, kter˘ - jak uÏ Právo
informovalo - chce pﬁevést agendu milostí
právû pod ministerstvo spravedlnosti. Témûﬁ
Ïádné milosti udûlovat totiÏ nechce, s
v˘jimkou ãistû humanitárních, napﬁíklad u
tûÏce nemocn˘ch.
Nápad nového prezidenta není novinkou a
má své zastánce. Do roku 2003 totiÏ tímto
zpÛsobem udûlování milostí fungovalo.
Ministerstvo spravedlnosti pﬁipravilo pro
prezidenta, tehdy Václava Havla, ve‰keré
podklady k udûlení ãi zamítnutí Ïádosti o
milost a prezident po konzultaci s pracovníky
Hradu rozhodl.
Nástupem Václava Klause se ale tato praxe
zmûnila a o ve‰ker˘ch Ïádostech se
rozhodovalo pﬁímo na PraÏském hradû.
Klaus pﬁitom za své desetileté pÛsobení v
prezidentském úﬁadu udûlil individuální
milost 412 lidem. Jeho pﬁedchÛdce Václav
Havel udûlil 860 milostí.
Kdo v‰echno se podílel na Hradû na
pﬁípravû podkladÛ pro Klause, ale není
známo. Jisté pouze je, Ïe na prezidentskou
kanceláﬁ se obracejí roãnû tisíce lidí s Ïádostí
o milost. Zaãátkem ledna Klaus oznámil, Ïe
do odchodu 7. bﬁezna musí posoudit je‰tû
800 Ïádostí, a Ïe nûkolik milostí je‰tû udûlí.
To Milo‰ Zeman opakovanû tvrdí, Ïe s
milostmi je tﬁeba ‰etﬁit a sám by je pr˘
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udûloval pouze v pﬁípadech, kdy tﬁeba
odsouzen˘ umírá ve vûzení a poslední chvíle
svého Ïivota by chtûl strávit doma.
„Takov˘ model je moÏn˘, i kdyÏ koneãné
slovo bude mít stejnû prezident,“ ﬁekl Právu
k Zemanovu nápadu b˘val˘ ministr
spravedlnosti, místopﬁedseda Snûmovny Jiﬁí
Pospí‰il (ODS). Pﬁipomnûl, Ïe právû za Havla
byl model nastaven tak, jak o tom nyní mluví
Zeman. Podle Pospí‰ila ale vÏdy bude
záleÏet na kvalitû a odbornosti lidí, kteﬁí
podklady pro prezidenta pﬁipravují: „Nevím,
jaké odborníky má na Hradû pan prezident,
ale moÏná je lep‰í, kdyÏ je takto citlivá
záleÏitost rozdûlena mezi Hrad a
ministerstvo.“
Podle pﬁedsedy snûmovního ústavnûprávního v˘boru Stanislava Polãáka (TOP
09/STAN) jde o správné ﬁe‰ení, nicménû i
prezident by mûl mít ve svém úﬁadu skupinu
dvou, tﬁí lidí, kteﬁí by byli korektivem k
návrhÛm ministerstva spravedlnosti. „Jde o
tak v˘znamnou pravomoc prezidenta, Ïe by
nemûla b˘t zcela mimo jeho gesci,“ ﬁekl
Právu Polãák.
Naopak jakkoli komentovat návrh Zemana
odmítl na dotaz Práva námûstek ministra
spravedlnosti Daniel Volák. „VÛbec se k
tomu nebudu v tuto chvíli vyjadﬁovat, je to
vûc ústavních kompetencí,“ prohlásil.
Právû pﬁi pﬁechodu posuzování Ïádostí o
milost na ministerstvo spravedlnosti by podle
zdrojÛ z resortu bylo nutné personálnû posílit
odbor dohledu, kam by milosti nejspí‰
spadaly. Patﬁí pod Voláka.
Po pﬁechodu ve‰keré agendy na Hrad v
roce 2003 byl odbor stíÏností a milostí zru‰en
a zbytková agenda pﬁe‰la pod odbor
dohledu.
I za situace, kdy si Klaus pﬁevedl ve‰kerou
agendu milostí pod svÛj úﬁad, ale existuje
moÏnost, jak rozhodnutí pﬁevést na ministra
spravedlnosti.
Stanoví ji trestní ﬁád. T˘ká se to
bezdÛvodn˘ch Ïádostí o udûlení milosti, kdy
prezident republiky mÛÏe stanovit, ve kter˘ch
pﬁípadech ministr spravedlnosti ﬁízení o
Ïádosti o milost mÛÏe provést a
bezdÛvodnou Ïádost sám zamítnout.
V takov˘ch pﬁípadech je rozhodnutí plnû v
kompetenci ministra spravedlnosti.
Naìa Adamiãková-právo 4.2.2013
***
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