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UÏ je po de‰ti…

alespoÀ v‰ichni doufají. V Praze povodÀov˘ rekord z roku 2002
nepadl. Na ‰tûstí. Ne v‰ude byli takhle ‰Èastní. Tﬁeba v Nûmecku v
Pasovû dopadli podstatnû hÛﬁe. V âechách to odneslo hlavnû
povodí Labe od Mûlníka na severozápad. V Ústí nad Labem stoupla
hladina ﬁeky o víc jak deset metrÛ a nûkolik dnÛ spojoval obû ãásti
mûsta pouze vlak, protoÏe silniãní mosty byly zaplavené vodou. V
Jaromûﬁi pro zmûnu most spadl, ale to jsou v˘chodní âechy a zde
Labe vypadá za normálních okolností jako potÛãek.
Pﬁitom hodnû zachránila pﬁehrada Les Království, o které málokdo
ví, pﬁestoÏe je od 1. ãervence 2010 Národní kulturní památkou.
Byla postavená v roce 1920 a v té dobû to byla nejvût‰í pﬁehrada v
âeskoslovensku. Málokterá pﬁehrada je tak neobvyklá sv˘m
estetick˘m provedení. Na podzim roku 1955 jsem strávil v nedaleké
ozdravovnû pro podvyÏivené dûti dva mûsíce a pﬁehrada byla
ãast˘m cílem odpoledních vycházek. Za tu dobu jsem pﬁibyl dva
kilogramy na váze. Zajímavé bylo, Ïe v dospûlém vûku pﬁib˘vám
na váze i mimo dosah této magické stavby. K mému pﬁekvapení
Ozdravovna Les Království existuje dodnes.

âasy se mûní a od roku 1920 vyrostla na Vltavû celá kaskáda devíti
pﬁehrad: Lipno I, Lipno II, Hnûvkovice, Koﬁensko, Orlík, Kam˘k,
Slapy, ·tûchovice a Vrané. Pﬁitom z Prahy aÏ do ·tûchovic se dalo
v dobû mého dûtství jet parníkem. Tato kaskáda zadrÏela znaãné
mnoÏství vody, ãímÏ pozdrÏela povodnû o ãas, takÏe bylo moÏné
postavit protipovodÀové bariéry. Neobvyklé na této povodni v‰ak
bylo, Ïe mnoÏství vody pﬁi‰lo z pﬁítokÛ Sázavy a Berounky, coÏ
málokdo ãekal a které se vlévají do Vltavy aÏ na dolním toku. Je‰tû
pﬁekvapivûj‰í bylo rozvodnûní Botiãe v Hostivaﬁi, v Zábûhlicích a
dokonce v Michli, coÏ zpÛsobilo i evakuaci domova dÛchodcÛ Sue
Ryder v Michelské ulici v Praze 4.
Leto‰ní povodnû pﬁi‰ly skuteãnû nenadále; je‰tû v pátek jsme ‰li po
zablácené cestû v Kuksu podél Labe, které pﬁipomínalo spí‰e
potÛãek. V sobotu pr‰elo a v nedûli jsem se cestou vlakem do Prahy
dovûdûl, Ïe nemÛÏeme jiÏ pouÏít metro, které pﬁestalo zastavovat v
nûkter˘ch stanicích. Na‰tûstí linka 26 stále jezdila. V pondûlí
pﬁestalo metro v okolí vltavsk˘ch bﬁehÛ fungovat úplnû. Kolem
jednotliv˘ch stanic vznikly bariéry a místo metra zaãaly jezdit

tramvaje XA a XB a autobusy XC. Intervaly byly jedna aÏ dvû
minuty. Nûkteré mosty byly pro dopravu uzavﬁené, KarlÛv most byl
uzavﬁen i pro pû‰í. Místo automobilÛ se na mostech objevily stovky
lidí, kter˘m média ﬁíkala ironicky vodní turisté. Ve skuteãnosti tito
náv‰tûvníci dûlali totéÏ, co profesionální média: fotili, filmovali a
pﬁedávali své zku‰enosti dál. Zkrátka dali pﬁednost skuteãnosti pﬁed
virtuálním proÏitkem. Nejvíc v‰ak ãlovûk v takové situaci hodnotí
v‰echny dobrovolníky, nûkteﬁí z nich dokonce obûtovali svou
dovolenou.
Objevuje se -i jako vÏdy - neobvyklá míra solidarity. V tuto chvíli
(ve stﬁedu 12. ãervna 2013) se vybralo jiÏ 47 milionÛ. Koná se ﬁada
benefiãních koncertÛ. Voda se nevyhnula ani parkÛm, kde zaãaly
padat stromy a tak se nesmûlo ani do Letensk˘ch sadÛ a do
Stromovky. ·kody se odhadují na desítky miliard, jen poji‰Èovny jiÏ
dostaly Ïádost o pomoc ve v˘‰i ãtyﬁ miliard a povodnû pﬁipravily o
Ïivot deset lidí.
Ale‰ Bﬁezina, foto: Maria Gabánková - Praha
***
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Predám dom s 2 bytmi

Kalendáﬁ

v malebnej dedinke na Novej Scotii (St. Mary Bay, vidiet z okna).
Dom má trojposchodovú stajÀu (stajÀa, sklad, dielÀa), organickú
záhradu, jazierko, potok. 1.21 acr pozemok. V prípade záujmu
po‰lem foto.
Cena $160 000. moÏnosÈ dohody.
Tel: (902) 645-3970, E-mail: aapfel@seznam.cz
Anna Apfel, P.O. BOX 121
Methegan Centre, NS B0W 2K0

www.kalendar.zpravy.ca

Slovak House - Slovak Infocentre

âeská adresa: ABE/âIÎINSKÁ
·tefánikova 387, 500 11 Hradec Králové 11
Tel.: 222-261-811
ISSN 1186-9283 (Print)
ISSN 1923-1784 (Online)
Advertising rates: 22.00 per inch/col.
$ 1.65 CDN per line/col.
Pﬁedplatné:
v Kanadû $ 38,10 + $ 1,90 (GST) = $ 40,00,
pro ostatní svût CND/US $ 60 .
v âR 1000 Kã, na Slovensku 40 eur.
PDF elektronicky $ 22 V âR 200 Kã , na Slovensku 8 eur.

vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin

Churches

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 520)

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
opakování v úter˘ v 7:30 hodin
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.

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.

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.

450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an Tóth.

Stﬁeda: 16:00-21:00.

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:
15. ãervna 2013 v 11:00.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe: (Lyndale
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: 15. ãervna v 17:00..
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 16.
ãervna 2013 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.
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Knihovna na Masaryktownu
Tel.: 416-439-0792

Klub seniorú pﬁi Osadû svatého Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
se schází (kromû mûsícÛ ãervence a srpna)
kaÏdou první a tﬁetí stﬁedu v mûsíci ve 13 hodin,
pﬁed tím jsou od 12 hodin bohosluÏby.

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.

15. 6. (so) 18:00
Filmotéka Klubu Martina Rázusa
Hala kostola sv. Pavla
1424 Davenport Rd., Toronto
***
22. 6. (so)
âesk˘ a Slovensk˘ den
na Masaryktownu
***
30. 6. - 20. 7.
Dûtsk˘ tábor Host˘n
***

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.10.satellite1-416.com
www.10.zpravy.ca
www.10.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

***

Financial
Kursovní lístek
100 Kã
1 CDN $
1 EURO
1 CND $
1 US $
1 CND $

5,27 CDN
18,97 Kã
1,35 CDN $
0,74 EURO
1,02 CDN $
0,98 US $

Universal Currency Converter - 8. 6. 2013

1 CDN $
1 EURO
1 US $

18,88 Kã
25,71 Kã
19,40 Kã

âNB - 7. 6. 2013

Jak vyjdeme v roce 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

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
12. 6. 2013 ve 3:00

Pﬁí‰tí dvojãíslo vyjde:
18. 7. 2013
Uzávûrka: 11. 7. 2013

June 13, 2013
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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.
Montreal, Quebec
Honorary Consul:
JUDr. Hynek Îilkovsk˘
2020 University, Suite 1920.
Montreal, QC
Tel.: (514) 316-4383
E-mail:montreal@honorary.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) 5852496
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
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Translations

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.

Corriere Canadise a Canadian Jewish
News konãí publikaci
Kdo tak udûlá zítra?
Corriere Canadise, znamenité kanadsko-italské noviny zastavily ãinnost 4. kvûtna.
Pﬁí‰tí mûsíc by slavily své 59. narozeniny. ZaloÏil je Dan Iannuzzi, kter˘ pozdûji také
zaloÏil mnohojazyãnou televizní stanici CFMT (dne‰ní Omni Television). Noviny
dostávaly od italské vlády skoro 3 miliony dolarÛ roãnû. Na minul˘ rok (2012)
podpora nepﬁi‰la. Majitelé zastavili vydávání.
20. ãervna konãí publikaci 53 rokÛ vycházející v˘znamn˘ ãasopis Canadian
Jewish News. Zastavení publikace bylo odÛvodnûno “ub˘vajícím poãtem
pﬁedplatn˘ch a stále se zmen‰ujícím poãtem inzerentÛ”.
S ub˘vajícím poãtem pﬁedplatitelÛ a inzerentÛ se pot˘kají sto rokÛ vycházející
americké noviny. Nûkteré uÏ rovnûÏ zastavily ãinnost. Problém je pochopitelnû
tûÏ‰í u pomûrnû mal˘ch etnick˘ch skupin a net˘ká se jen tisku. T˘ká se i na‰í
skupiny. Dnes oba ãesky (a obãas slovensky) psané ãasopisy, Satellite a Nov˘
domov jakÏ takÏ pﬁeÏívají. PﬁeÏívají, více nebo ménû úspû‰nû, i jiné na‰e krajanské
organizace. Ale ti, kteﬁí je vedou, mají nejen obtíÏn˘ úkol je udrÏet, ale i snaÏit se
odhadnout, co s nimi bude za 10-20 let. A jestliÏe jednou z moÏností je jejich zánik,
pak se pokusí buì zánik oddálit nebo hledat ﬁe‰ení, jak zachovat alespoÀ nejdÛleÏitûj‰í
stopy snaÏení na‰í generace (i tûch pﬁede‰l˘ch) v Kanadû. Zaãali jsme na
Torontské univerzitû, která roz‰iﬁuje (do jaké míry záleÏí na podpoﬁe na‰í komunity)
program ãesk˘ch studií. Tam, kde máme co nabídnout (Masaryktown) by
pravdûpodobnû stálo za to (nepochybuji, Ïe dne‰ní vedení Masarykova ústavu uÏ
hledá cesty) zahájit nezávazné jednání s místními správními a ‰kolními orgány
mûsta Scarborough o spolupráci, jeÏ by zaruãila zachování i pﬁístupnost odkazu
Masarykova ústavu a ãeské a slovenské demokratické vûtve v Torontu a v Kanadû
vÛbec. Není to úkol pouze vedení. Je to úkol pro nás pro v‰echny.
Josef âermák
***

Chvála krajansk˘ch
ãeskoslovensk˘ch ãasopisÛ
V Kanadû vychází ﬁada místních ãasopisÛ vynikající úrovnû. Vãera jsem obdrÏel
dva z nich: Letní ãíslo Dobrého dne, vydávaného Czech and Slovak Association of
Canada, K-W-G branch (zodpovûdná redaktorka: Eva Kratochvílová), v nûmÏ jsem
si - mimo jiné - pﬁeãetl zajímavou ãrtu cestovatelské dvojice Jany a Standy
StaÀkov˘ch o Fannie Quigley, rozené Franti‰ce Sedláãkové, proslulé taneãnici,
zlatokopce, dﬁevorubkyni a lovkyni divoké zvûﬁe - v národním parku Denali na
Alja‰ce, kde nav‰tívili její domek.
Druh˘ ãasopis - Montrealsk˘ vûstník (ãervnové ãíslo) mi poãítaãem pﬁeposlala
Anna Janou‰ová, starostka Kanadského Sokola a vzdûlavatelka torontské jednoty.
Montrealská skupina má na ãerven bohat˘ program: 9.6. - koncert CEM; 12.6. schÛzka klubu seniorÛ; 16.6. - bohosluÏby; 18.6. - v˘borová schÛze Montrealské
poboãky âeského a Slovenského sdruÏení v Kanadû; 26.6. schÛze klubu seniorÛ.
Pro konec ﬁíjna Montreal plánuje koncert, na kterém vystoupí “Trio Vald‰t˘n” (na
poãest b˘valé pﬁedsedkynû montrealské poboãky âSSK, Aleny Vald‰t˘nové). V
ãervnovém ãísle si pﬁeãteme i poznámku o dni matek (zaãalo to uÏ v ¤ímû, o
uvedení svátku v âechách v rove 1923 se zaslouÏila Alice Masaryková). Obdivoval
jsem i fotografii skupiny dávn˘ch a hlavnû nestárnoucích (Ïe bych se na ãas
odstûhoval do Montrealu?) pﬁátel: Ludvíka MartinÛ, Mí‰y Fuchsové, Josefa Hﬁiba
a Aleny MartinÛ. ·éfredaktorkou Montrealského vûstníku je Alena MartinÛ a v
redakãní radû najdeme chvalnû známá jména: Mí‰a Fuchsová, Ema Ko‰acká,
Ladislav Kﬁivánek, Ludvík MartinÛ.
j.ã.
***
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Dvû slavná v˘roãí vlastnû tﬁi:
Jiﬁí Krupiãka, Olga
Velanová a Karel Velan
V první polovinû roku 2013 se doÏili krásného
vûku tﬁi lidé, kteﬁí v˘znamnû poznamenali ná‰
Ïivot. Jiﬁí Krupiãka oslavil sté narozeniny,
Olga Velanová a Karel Velan devadesáté
páté. V‰em tﬁem jsem vzdal ãest pﬁed osmi
roky v knize It All Began With Prince Rupert The story of Czechs and Slovaks in Canada
K jejich slavn˘m narozeninám se je dovolím
pozdravit ãesk˘m pﬁekladem textu
uveﬁejnûného v této kníÏce.
***

Jiﬁí Krupiãka
Mnozí dobﬁí ãe‰tí a sloven‰tí uprchlíci a
imigranti si za svÛj domov zvolili Edmonton.
Jen málokdo z nich se tû‰í povûsti tak
skvûlé jako Jiﬁí Krupiãka, jako vûdec i jako
ãlovûk. Krupiãka ve své rodné zemi bojoval
proti nacistÛm i komunistÛm. V Kanadû byl
jedním z vÛdcÛ své komunity a byl poctûn
zvolením za ãestného pﬁedsedu
edmontonské poboãky âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû. Je
nositelem PurkyÀovy ceny Geologického
ústavu v Praze a Masarykovy ceny, která
mu byla udûlena âeskoslovensk˘m
sdruÏením v Kanadû.
***

Olga Velanová
Je mimoﬁádnou Ïenou. Nejen proto, Ïe koná
dobré skutky - a tûch je ﬁada - ale je‰tû víc pro
kvalitu její povahy. Není snadné Ïít vedle
obrovsky úspû‰ného muÏe, mít víc penûz
neÏ byste mohli utratit a jít Ïivotem tak
vyrovnanû a zÛstat tak prostû a graciéznû
ãlovûkem a neokázale Ïenou. âeská a
slovenská komunita v Montrealu (i jinde) jí
hodnû dluÏí.
***

Karel Velan
(zkrácená verze)
Vystudoval mechanické inÏen˘rství v Brnû,
pracoval jako návrháﬁ ve Zbrojovce. Pak
pﬁe‰el k firmû Vikor, kde skonãil jako vedoucí
plánovacího oddûlení. Ve vûku 27 let vytvoﬁil
dvû inÏen˘rské spoleãnosti, které o dva
roky pozdûji komunisté znárodnili. Velan
uprchl i s rodinou a v roce 1949 dorazil do
Kanady. V roce 1950 inkorporoval Velan
Engineering Ltd. Vynalezl a patentoval
zvlá‰tní ventil, právû v dobû, kdy americké
námoﬁnictvo mûlo s ventily problém. O deset
rokÛ pozdûji 95 % v‰ech lodí nejmocnûj‰í
zemû na svûtû tyto ventily pouÏívalo. Jiné
jeho v˘robky najdete v energetick˘ch
podnicích ãi v nukleárních raketov˘ch
instalacích. Vedle Kanady má továrny v
USA, Anglii, Portugalsku, JiÏní Koreji a âínû.
Je autorem knihy o vzniku svûta a ãlenem
uãen˘ch a profesionálních spoleãností a
‰tûdr˘m podporovatelem nemocnic, ‰kol
pro tûlesnû po‰kozené dûti a kulturních
organizací. Na‰el si i ãas zúãastnit se
krajanského Ïivota.
V‰em tﬁem upﬁímnû gratulujeme a pﬁejeme
jim, aby se jim splnilo v‰ecko, co si sami
pﬁejí.
Josef âermák
***
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Italské prázdniny
Vlastnû to v‰echno zaãalo uÏ hroznû dávno. Jak praví klasik, lépe ﬁeãeno klasiãka ãeské
literatury BoÏena Nûmcová: Dávno jiÏ tomu…, co létaly âSA do Kanady, pﬁesnûji ﬁeãeno
do Toronta a Montrealu a z té doby nám zÛstaly karty âSA Air Miles a zároveÀ i nûjaké
ty míle. JenÏe nic netrvá vûãnû a jednoho dne vloni v záﬁí, pﬁi‰el pﬁes e-mail vzkaz, Ïe
musíme své míle zuÏitkovat do konce mûsíce, jinak, Ïe propadnou. Na cestu pﬁes Atlantik
jich bylo málo, ba ani do Irska, ãi ·panûlska jich nebylo dost. Zapﬁem˘‰leli jsme a zatouÏili
jsme po krásné dovolené u moﬁe. „Taková Jugo‰ka, pravil jsem zasnûnû!“ A jiÏ jsem se
díval, jestli âSA létají do âerné Hory. Nelétaly. V seznamu jmen jsem objevil dvû
pohádková mûsta Split a Dubrovník a to na ãerven 2013. Pro jistotu jsem je‰tû pﬁipojil tﬁetí
moÏnost: ¤ím - kvûten téhoÏ roku. A pak se nic nedûlo.

Tam někde vpředu lze vytušit papeže Františka

KdyÏ jsem ãekal dost dlouho a poﬁád nic, tak jsem poslal dal‰í e-mail a k mému
pﬁekvapení jsem se dovûdûl, Ïe na‰e míle propadly, protoÏe jsme nesloÏily patﬁiãn˘
poplatek za nutné danû k letence do ¤íma. Podivil jsem se tedy nad tímto poãínáním,
protoÏe nic v mé ani v Mariinû elektronické po‰tû nebylo. PoÏádal jsem o vysvûtlení. V
âSA tvrdili, Ïe mi úãtenku poslali, já jsem se zase divil, Ïe jsem nic nedostal. Po
nûkolikadenním dohadování jsme dostali pﬁece jen nové letenky na kvûten 2013 a tak
do‰lo pﬁece jen k na‰í cestû do vûãného mûsta.
KdyÏ jsem zde byl asi pﬁed deseti léty a chtûl jsem si vzít pﬁes kreditní kartu peníze, moje
celkem nová VISA karta zmizela nenávratnû v hlubinách bankomatu a mûl jsem po h˘ﬁení.
Na ‰tûstí mûla moje Ïena cestovní ‰eky, které v úﬁadovnách AMERICAN EXPRESS bez
poplatkÛ promûÀovali. Pravda, kdyÏ jsme byli v roce 2010 ve Florencii, uÏ tam po této
dobroãinné organizaci nebylo vidu ani slechu, ale my jsme mûli speciální kartu od Royal
Bank VIP, kde nám nic neúãtovali, takÏe jsme ani nepostﬁehli, Ïe by s cestovními ‰eky byly
potíÏe. Po návratu jsme opût tuto kartu zru‰ili, protoÏe nepotﬁebujeme chodit nûkde v
zahraniãí kaÏd˘ t˘den do banky. Nyní jsem tedy pﬁi‰el s nápadem vzít opût s sebou
cestovní ‰eky na zaplacení noclehu, pﬁece jen po zku‰enostech z minul˘ch let ãlovûk
nerad tahá velké peníze v prostﬁedcích mûstské hromadné dopravy.
VÏdy koncem záﬁí je v Torontu svatováclavské posvícení a vloni zde byl nejen biskup
Esterka, ale i salesián Jaromír Zádrapa, kter˘ vede poutní dÛm Velehrad v ¤ímû. S Marií
si bûhem obûda povídali o umûní a o v‰em moÏném a tak jsme jeho pozvání do poutního
místa Velehrad rádi pﬁijali.
Musím ﬁíci, Ïe to bylo neuvûﬁitelné setkání. Ale abych nepﬁedbíhal. Pﬁijeli jsme do ¤íma
a bez problémÛ jsem vybral na leti‰ti 200 eur z bankomatu. KdyÏ jsme, ale pﬁi‰li na
Velehrad, tak nikdo Travel Cheques neznal, v bance je nechtûli a ve smûnárnû na ulici
chtûli témûﬁ deset procent poplatek.

Jedno z římských tržišť

Úﬁad AMERICAN EXPRESS sice v telefonním seznamu byl, ale kdyÏ se zavolalo na
zmínûné ãíslo, tak elektronick˘ hlas oznamoval, Ïe ãíslo je neplatné. Jaromír sice zkusil
zavolat do Vatikánské banky, kde má Velehrad také úãet, ale tam to nikdo pro zmûnu
nebral. KdyÏ uÏ jsme byli rozhodnuti jít do smûnárny, ﬁekl Jaromír, aÈ chvíli poãkáme,
oblékl se a vyrazil s námi kolem katedrály svatého Petra na posvátné území. Vstup na
území samostatného státu Vatikán je z jedné postranní uliãky a není pﬁístupn˘ normálním
smrtelníkÛm. V‰e kontroluje pﬁísná ‰v˘carská garda. JenÏe Otec Jaromír mûl zvlá‰tní
propustku, která ho opravÀovala projít touto branou, kudy procházeli pouze duchovní a
obãas projely autem ﬁeholnice s vatikánsk˘m ãíslem. KdyÏ jsme dorazili pﬁed banku,
Jaromír se zarazil. Pﬁece jen pohybovat se po tomto posvátném místû v krátk˘ch
kalhotách není obvyklé, ale jít takto do samotného úﬁadu Vatikánské banky by mohlo
zpÛsobit skandál. JelikoÏ ‰eky nebyly napsány na mne, ale na Marii, okamÏitû jsem
nabídl, Ïe poãkám venku. Chvíli jsem tedy postával pﬁed Vatikánskou bankou a ãekal
jsem, Ïe mne co nejdﬁíve vyvedou, protoÏe jsem nemûl u sebe Ïádn˘ doklad. Pozoroval
jsem provoz, sledoval rÛzné metaﬁe, kteﬁí uklízeli chodníky. Zkoumal jsem, zda se jedná
o najatou firmu anebo o ﬁeholníky, ale po chvíli jsem byl unaven a pﬁece jen únava zvítûzila
nad strachem, Ïe budu vypovûzen za hradby, aãkoliv od okamÏiku, kdy je zde papeÏem
Franti‰ek, tak zde mají chudí vût‰í práva neÏ v minulosti, coÏ je vidût na kaÏdém kroku.
Usedl jsem tedy na schody u protûj‰í budovy. Po chvíli pro‰el kolem mne zástupce
‰v˘carské gardy. Slu‰nû jsem povstal a nechal ho po schodech projít. On mnû jen
pokynul, abych nevstával. Za chvíli pro‰el opût a nesl v ruce na talíﬁi bábovku. Situace se
opakovala. UÏ jsem z toho byl ponûkud nervózní. Koneãnû vy‰la z banky rozradostnûná
Marie a Jaromír. Ve Vatikánské bance jí ‰eky bez problémÛ a bez poplatkÛ proplatili. Ve
stejnou chvíli se objevil muÏ ze ‰v˘carské gardy. Nenesl celou bábovku, ale pouze její ãást
v ubrousku a s úsmûvem mnû ji vûnoval. Jestli mû pokládal za bezdomovce, kter˘ se tam
nûjak˘m záhadn˘m zpÛsobem ocitl nebo za poutníka, ãi za zkrachovalého teologa, jsem
se nedovûdûl, ale o bábovku jsme se rozdûlili. Pokud byste v‰ak jeli do Itálie neberte si
sebou cestovní ‰eky. Ne kaÏd˘ má pﬁístup do Vatikánské banky a ne kaÏdému dá
‰v˘carská garda bábovku.
Oddechli jsme si a trochu jsme oslavili tento vítûzn˘ vstup do vûãného mûsta a zaãali
odyseu po památkách.
Jak jiÏ jsem ﬁekl, vidût nového papeÏe je velmi obtíÏné, poutníci na nûj ãekají od ‰esti
hodin ráno a námûstí pﬁed katedrálou je zcela zaplnûné. Za to dostat se do Sixtinské kaple
nezabere ani deset minut. Pravda musíte absolvovat ﬁadu sbírek z Vatikánského muzea
a kromû Rafaelov˘ch fresek mÛÏete vidût i pûknou v˘stavu moderního umûní. Tam v‰ude
jiÏ to vzdali a mÛÏete fotografovat, jen v sixtinské kapli, kde se pravidelnû oz˘vají v˘kﬁiky

Stará židovská část města

stráÏcÛ: „Ticho!“ se fotit nesmí. Jedna sleãna poblíÏ nás to zkusila a stráÏce ji naãapal a
musela v‰echno hezky rychle smazat.
Jedním z nejvût‰ích záÏitkÛ je Národní muzeum Palazzo Massimo alle Terme, kde je
mezi neuvûﬁiteln˘mi dva tisíce let star˘mi mozaikami i malá zmínka o tom, Ïe pár metrÛ
od muzea bylo objeveno celé sídli‰tû, jelikoÏ se v‰ak v roce 1947 stavûlo nádraÏí Termini
(jedna z nejo‰klivûj‰ích budov v ¤ímû), byla celá oblast zbuldozérována. Inu asi v dobû
války nebylo moc úcty k památkám. Bombardovaly se Pompeje, proã nesrovnat se zemí
i nûco po válce.
Cestou z muzea jsme se v jedné postranní uliãce zastavili na veãeﬁi. Ceny byly pﬁijatelné
Jednalo se o restauraci ve dvoﬁe ãinÏovního domu. Vedle nás se posadili manÏelé z
Brazílie, pﬁesnûji ﬁeãeno z hlavního mûsta Brazílie, ãili Brasílie. My jsme si dali jeden chod,
oni dva. KdyÏ nám pﬁinesl ãí‰ník úãet zaplatili jsme místo 40 eur 46. 15 % byla obsluha.
Na‰i spolustolovníci dokonce 12 eur navíc, pﬁestoÏe to byli slu‰ní lidé, nadávali jako
‰paãci.
Ale abych jen nepomlouval. V sobotu jsme vyrazili do mûsteãka poblíÏ ¤íma Frascati,
které je povûstné skvûl˘mi víny. Pokud nav‰tívíte Montreal, mÛÏe vás pﬁekvapit, Ïe v
mnoh˘ch restauracích si k jídlu mÛÏete pﬁinést víno a vrchní vám ho otevﬁe. Ve Frascati
je tomu opaãnû. Na námûstí si mÛÏete koupit levné s˘ry, ‰unky, rÛzné salámy, prosciuta
a pak zajdete do vinárniãky, kde jsou papírové ubrusy a mÛÏete ba‰tit a popíjet. Litr
dobrého vína tam stojí pût euro.
Pravda, vrchní nevypadal pﬁíli‰ dÛvûryhodnû a ãekali jsme, co za obezliãku vymyslí.
Vrátil nám pﬁesnû, podle toho, kolik jsme vypili. Víno nám chutnalo. KdyÏ jsme chtûli koupit
za dal‰ích pût eur je‰tû láhev na cestu, hrdû odmítl: Pût eur to stojí v podniku, láhev na
cestu stojí dvû eura a tﬁi eura nám vrátil. Pak vûﬁte lidem, podle toho, jak˘ na vás udûlají
dojem na první pohled.
Ale‰ Bﬁezina, foto: Maria Gabánková - ¤ím, Praha

***
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Já jsem nûkdo jin˘ - filmy na leto‰ním MFF v Cannes byly ve znamení zmûn identity
(MFF v Cannes probûhl 15.-26.5.2014)
Na Mezinárodním filmovém festival v Cannes se objevilo mnoho témat. Jedním z hlavních se mi zdá b˘t, Ïe málo víme, kdo vlastnû jsme. A víme to stále míÀ. MoÏná
to ani nechceme vûdût. Plejáda hrdinÛ, kteﬁí nevûdí, kdo jsou, kam jdou a o co usilují, byla ve festivalov˘ch filmech tak dominantní jako fotografie Paula Newmana a
Joanne Woodwardové na ãelní stranû Festivalového paláce. Dobrat se vlastní identity byla víc neÏ jen otázka obvykl˘ch snobsk˘ch konverzaãek, ale skuteãnû váÏné
téma dne‰ka - francouzsk˘ film o ztrátû identity v kataklyzmatech destrukcí a revolucí Zapomenut˘ obraz (L’Image Maquante) ocenila porota programové sekce Jin˘
pohled hlavní cenou. Byl to jeden z mála snímkÛ, kde reÏisér kambodÏského pÛvodu Rithy Panh po letech emigrace ve Francii hledá svou ztracenou a Pol Potov˘m
reÏimem pﬁeválcovanou identitu. Na mysl mu po letech pﬁicházejí zapomenuté obrazy a zároveÀ snaha svou pÛvodní identitu vzkﬁísit. Potom, co ztracen˘ obraz najde,
stává se sám sebou. Vût‰ina filmov˘ch hrdinÛ leto‰ních Cannes v‰ak identitu nepotﬁebovala, dokonce se jí chtûla zbavit, stát se nûk˘m jin˘m, anonymním,
bezejmenn˘m.
V Tootsie Sydneyho Pollacka z roku 1982 bylo je‰tû
jasné, Ïe zámûna identity je akt, kter˘ dûláme s
rozmyslem. Nezamûstnan˘ herec se pﬁevleãe za Ïenu,
aby dostal angaÏmá. Identita se nezmûnila, ‰lo jen o to,
b˘t na chvíli nûkdo jin˘. Byla to konec koncÛ legrace.
Dvaatﬁicet let poté je obtíÏné ﬁíct o hrdinech, kdo jsou.
I kdyÏ se nepﬁevlékají a opticky zÛstávají stejní. Hlavní
problém je v tom, Ïe svou identitu neznají ani oni sami.
Zjistit, kdo jsem, b˘t ãiteln˘ pro své okolí, je tûÏko
ﬁe‰iteln˘ rébus. Skr˘vání vlastní identity je jednou z
hlavních zbraní filmov˘ch hrdinÛ, kteﬁí by moÏná chtûli
b˘t nûk˘m jin˘m, ale nevûdí k˘m. Francouzsk˘ film Já
a moje matka (Les Garçons et Guillaume, à Table!) byl
uveden v mimosoutûÏní sekci âtrnáctideník reÏisérÛ a
stal se sv˘m zpÛsobem objevem festivalu. Ve filmu
hraje hlavní roli Guillaume Gallienne, v˘znamn˘
francouzsk˘ herec z Comédie Française, znám˘ z rolí
v dílech francouzsk˘ch klasikÛ nebo z remaku Fanfána
Tulipána z roku 2003. Já a moje matka je jeho reÏijní
prvotina, komedie o identitû, film, u nûhoÏ jsme schopni
se od srdce smát i velmi odváÏn˘m vûtám jako
„kolonoskopie je zpÛsob deflorace“. Guillaume je
heterosexuál, jehoÏ celá rodina povaÏuje za
homosexuála. Ve ‰kole v pﬁírodû ve Franciii musí
pozorovat s nechutí onanující spoluÏáky, pak ho rodina
po‰le do Anglie. Je stále nûkdo jin˘, nepatﬁí do davu,
neví ani, kdo je. A jeho rodiãe to vûdí je‰tû míÀ. Na
vojnû ho neodvedou, ale masáÏe v Alpách mu udûlají
dobﬁe. Pozná tam Ïenu. A nakonec mu jeho kamarádka
ﬁekne, Ïe je nejlíp prakticky vyzkou‰et, které pohlaví ho
bude víc pﬁitahovat. A tak se stane. Identita je jasná,
nastává happy end. Ale takov˘ film jsem v leto‰ní
kolekci filmÛ Cannes na‰el jen jeden.
Emocionální izolace
Kdo jsou cizinci Ïijící pod zemí v soutûÏním filmu
Borgman (reÏie Alex van Warmerdam), je otázka.
Nevûdí to ani oni. Nejsou to zcela jistû blaniãtí rytíﬁi,
protoÏe na povrch zemsk˘ vylézají jen proto, aby
‰kodili. Camiel Borgman dokonce pﬁipomíná trpaslíka
a pro malou holãiãku na zemi je kouzelník z pohádky.
Ale on je nûkdo úplnû jin˘. Je to únosce, násilník, zl˘
element. Malíﬁka Marina Ïijící bohabojnû ve
stﬁedostavovské rodinû s ním má slitování, kdyÏ jí ﬁíká,
Ïe je ‰pinav˘ a potﬁebuje se vykoupat. Trpaslík si ﬁíká
Anton, jeho zájmem je rodinu zniãit, jejich krásnou
zahradu vyplenit. Proto pﬁivolá pomoc druhÛ z podzemí.
V‰ichni jsou fale‰ní. Fale‰n˘ bagrista, fale‰ná lékaﬁka.
Nejsou to vrazi, nevíme pﬁesnû, kdo jsou. Vypadají
slu‰nû. Jejich podstata je jiná.
Neznámou identitu má také dívka ve filmu Mladá a
krásná (Jeune&Jolie) od Françoise Ozona. Ozon,
znám˘ provokatér, se domnívá, Ïe Ïijeme v brutálním
svûtû, kde tûÏko poznáme, kdo je kdo. Jeho hrdinka je
opravdu mladá a krásná a sedmnáctiletá - hraje ji
svÛdná modelka z titulních stránek leto‰ních
francouzsk˘ch novin Marine Vacth. Doma má v‰echno,
co potﬁebuje, jídlo, peníze, prostor. Nepotﬁebuje peníze.
Isabelle se stává po pﬁedná‰kách amatérskou
prostitutkou jménem Lea. Má dvû simkarty a dvû identity.
Erotiku za peníze má jen jako povyraÏení, jako
experiment. KlientÛm tvrdí, Ïe je plnoletá. Je vidût, Ïe
erotická práce ji moc netû‰í, aÏ na krátk˘ vztah s
pﬁibliÏnû sedmdesátilet˘m muÏem, kter˘ bûhem aktu
zemﬁe. Jedinû s ním proÏívá nûco jako rozko‰. Jen tady
je krátk˘ okamÏik pravdy, jen tady na chvilku vidíme,
kdo je kdo. Francouzsk˘ reÏisér Ozon natoãil dal‰í ze
sv˘ch provokativních filmÛ, kter˘ je nejen o erotice, ale
i stavu lidské du‰e.
Dívka jménem Miele ve stejnojmenném filmu italské
hereãky a nyní i reÏisérky Valerie Golino je dívka dvou
identit. Hraje ji hereãka Jasmine Trinca. Dívka je
studentka, ale ve své druhé, skr˘vané identitû pomáhá
terminálnû nemocn˘m lidem zemﬁít. Miele znamená v

ital‰tinû med. Je to zároveÀ kódovací jméno Irene,
která studovala medicínu a vydûlává si ilegální
euthanasií. Pﬁiná‰í star˘m lidem léky, vysvûtluje jim
jejich funkci a diskrétnû sleduje, kdyÏ si pacient vezme
lék nebo kdyÏ mu ho podá nûkdo z jeho blízk˘ch. Irene
je nezávislá, její matka zemﬁela, dívka má jen Ïenatého
partnera. Îije v emocionální izolaci. CoÏ je první krok k
tomu, aby ãlovûk mohl mít druhou identitu. Nerozumí
svému vlastnímu Ïivotu, svému já. Jednou se jí podaﬁí
obstarat lék ãlovûku, kter˘ nemocen není, chce jen
zemﬁít. Irene vûﬁí, Ïe euthanasie není záleÏitost pro
právníky a pro policii, ale Ïe je to hluboce osobní vûc,
která se musí ﬁe‰it individuálnû. Mezi dívkou a jejím
okolí snímá reÏisérka velmi ãasto sklenûné zdi. Je tu
odcizení, vzdálenost, neporozumûní. MoÏná odcizení
je to, co umoÏÀuje, abychom na sebe brali roli nûkoho
jiného a pohrouÏili se do ní.

F. Ozon: Mladá a krásná

Foto: internet

Na druhé stranû zdi
BûÏenci a emigranti Ïijí vnitﬁnû na druhé stranû
pomyslné sklenûné zdi. Ve filmu Mezipﬁistání (L’Escale)
Kaveha Bachtiariho (programová sekce âtrn˘ctideník
reÏisérÛ) sledujeme v polodokumentárním, polohraném
stylu jedenáct imigrantÛ z Íránu, kteﬁí zÛstali v ¤ecku a
snaÏí se dostat dál do západní Evropy. Hlavnû touÏí po
Norsku, Nûmecku nebo ·v˘carsku. Potﬁebují k tomu
peníze. Musí proto napﬁed pracovat. Na druhé stranû
zdi v pﬁístavu (tentokrát to není sklenûná stûna, ale
drátûn˘ plot) sledují turisty, jak nastupují na lodi, které
je odvezou do pﬁístavÛ. Uteãenci Ïádn˘ pﬁístav nemají.
Mají svÛj pronajat˘ byt, nûkteﬁí v nûm Ïijí uÏ nûkolik let.
âekají na turistickou sezónu, kdy je snaz‰í dostat se do
proudu turistÛ. Nûkteﬁí z ÍráncÛ si proto nechávají barvit
duhovku, aby ji mûli modrou jako Evropané. Není
jasné, kdo jsou. Podobnû jako ve francouzském filmu
Mohamneda Hamidiho Homeland nevûdí, jestli jsou
spí‰ Íránci nebo spí‰ Evropané. AlÏíﬁan Farid ﬁíká ve
filmu Homeland: „Nevím nic o zemi, kde se narodili mí
rodiãe, nic mû sem netáhne.“
Svou identitu popírají i tﬁi uteãenci z Guatemaly. Je jim
patnáct a jsou na cestû do Spojen˘ch státÛ pﬁes Mexiko.
Mexick˘ reÏisér Diego Quemada-Diez ve filmu Zlatá
klec (La Jaula de Oro) sleduje cestu dûtí, které nemají

nebo nechtûjí mít Ïádnou identitu. Nevlastní Ïádn˘
oficiální dokument, popírají, Ïe by mûli nûjakou rodinu.
Existují zde a nyní, vzpomínky nemají. Neplánují. Na
cestu pﬁibírají i Indiána, kter˘ neumí ani ‰panûlsky,
natoÏ anglicky. Jsou neustále na stﬁe‰e nûjak˘ch vlakÛ,
které kaÏdou chvíli pﬁepadávají buì vojáci nebo gangy.
Jedou „z nicoty do nicoty“. V jednu chvíli se objeví
krásn˘ obraz Ïeleznice, zasnûÏen˘ch stromÛ a hor.
Kamera se vzdálí a my vidíme, Ïe jde jen o model
Ïeleznice. Realita je pra‰ná, není kde spát a není za co
jíst. Ani to ale hrdinÛm nevadí. Jako by nemûli cit. Jsou
to hrdinové na druhé stranû zdi. Tu skuteãnou zeì mezi
Mexikem a Spojen˘mi státy prolezou s pomocí
pﬁekupníkÛ, dostanou se chodbou pod zemí do pásu
nikoho (trochu pﬁipomíná pásmo mezi drátûn˘mi
zátarasy a státní hranicí u nás za socialismu) a pﬁed
sebou mají vysok˘, úhledn˘ plot, kontrolovan˘
elektronikou a helikoptérou. Za ním jsou uÏ Spojené
státy. Ale i na tenhle zátaras mají mexiãtí pﬁekupníci
recept. Za zátarasem jsou v bu‰i ameriãtí ostﬁelovaãi.
Je to film o tom, Ïe trojrozmûrn˘ ãas ztratil smysl.
DÛleÏit˘ je jen pﬁítomn˘ okamÏik. OkamÏik, jak naskoãit
na vlak. OkamÏik, kdy letí kulka. OkamÏik, kdy se platí
pﬁekupníkovi. OkamÏik, kdy se utíká.
Konec ãasu
Student práv Fabian je také ãlovûk na útûku. Ve
ãtyﬁhodinovém filmu Norte, konec historie (Norte,
Hangganan Ng Kasaysayan) mluví filipínsk˘ reÏisér
Lav Diaz (jeho film Batang West Side byl na MFF v
Karlov˘ch Varech) o tom, Ïe je nemoÏné mít nûjakou
identitu v situaci, kdy smyslupln˘ vztah mezi vûcmi a
lidmi neexistuje. UklidÀující je ve filmu jen pohled na
domácí zvíﬁata. Na zaãátku filmu se mluví dokonce o
„smrti pravdy“ a „smrti v˘znamu“. Norte, konec historie
(programová sekce Urãit˘ pohled) vypráví o studentovi
práv Fabianovi, kter˘ vzdal studia, dostane se do
finanãních obtíÏí a zabije matku. Podezﬁení z vraÏdy
ale padne na jeho bratra Joaquina, kter˘ mûl s matkou
potyãku chvíli pﬁedtím. Film dlouze, ale strhujícím
zpÛsobem líãí, jak rodina po uvûznûní Joaquina pﬁeÏívá,
jaké násilí panuje ve vûznici, jak je moÏno spoluvûznû
bít nebo ubít. A zatím Fabian chodí jako Ïivá mrtvola po
místech, kde Ïije rodina jeho bratra, aby nakonec v
zoufalství znásilnil svou vlastní sestru, která se mu
snaÏí v jeho mukách pomoct. Postavy chtûjí jen pﬁeÏít.
Jsou to lidé bez identity. Uprostﬁed filmu hledá Fabian
spásu v kﬁesÈanském shromáÏdûní, na konci filmu
sleduje pﬁízraãn˘ obraz lidí, pobit˘ch pod dálnicí. Není
moÏné pﬁesnû rozeznat, o co jde. Buì z dálniãního
mostu spadl autobus nebo se skupina bezdomovcÛ
stala obûtí nûjakého násilí. TûÏko ﬁíct. Není Ïádná
spása. Je jen nekoneãné vykoﬁenûní lidí bez identity.
„Vychovávaly nás sluÏky, na‰e rodina vÛbec
nefungovala,“ ﬁíká Fabian své sestﬁe, která má na
venkovû hospodáﬁství a ráda by, aby se k ní Fabian
nastûhoval a rodina zaãala znovu fungovat. Je to ale
jen iluze. Jsou jen démoni. Nespokojenost s tím, jak jde
svût. Není moÏné to ani zmûnit. „Revoluce skonãily,
leviãáci zmizeli, nikdo nic nechce, masy budou vÏdycky
jen poslouchat,“ ﬁíká na jednom místû Fabian sv˘m
kolegÛm, kteﬁí mezitím dûlají kariéru, zatímco on se
trápí se situací svûta. Na jednom místû ho vidíme
pracovat v bistru. âlovûk v uniformû, s jmenovkou, s
pﬁesn˘mi pohyby, bez identity.
Cizinci v tolika filmech leto‰ního festivalu v Cannes,
kteﬁí nechtûjí a ani nemohou najít, kdo jsou, povaÏuji za
pﬁíznaãn˘ rys souãasné filmové krajiny. Jedou, prchají,
vraÏdí, ale nevûdí proã. Nechápou, jak˘ je smysl toho,
co dûlají. MoÏná ztratili v globální spoleãnosti koﬁeny,
moÏná jen mûli smÛlu. MoÏná jsou lidé bez identity
nemocní jedinci uprostﬁed mûnící se spoleãnosti, moÏná
je spoleãnost nemocná. A moÏná je nemocn˘ jen film.
Radovan Holub, Cannes
***
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Pohádka z jednoho praÏského ostrova
NeÏ jsem zaãala psát o Kampû, opakovanû jsem ostrov nav‰tûvovala a bylo tam v‰echno v naprostém poﬁádku, jen v‰ude panovala zima a ãast˘ dé‰È - jaro totiÏ letos
do Prahy nepﬁiletûlo. Pak se to ale v‰e zmûnilo a zaãaly v Praze povodnû. Poslední den máje uÏ byla situace znaãnû váÏná a Vltava chrlila obrovské mnoÏství Ïlutohnûdé
vody. PraÏané zaãali Kampu bránit stavbou protipovodÀov˘ch zdi, které Kampa pﬁi povodní roku 2002 je‰tû nemûla. Dne 3. ãervna byl prÛtok Vltavy kolem tﬁech tisíc
kubíkÛ za vteﬁinu - v roce 2002 to bylo pût tisíc. Je‰tû dnes 12. ãervna se na Kampu nesmí a stavební objekty se stále je‰tû schovávají za hliníkov˘mi zábranami. Opût
‰patnû dopadlo muzeum Kampa v Sovov˘ch ml˘nech, ‰kody budou obdobnû ‰kodám roku 2002. Leto‰ní povodeÀ na‰tûstí nikterak nezasáhla sbírky moderního umûní.
Symbolem leto‰ní povodnû bude bezesporu socha dalajlámy nainstalována právû na Kampû. Díky její velikosti bylo moÏné sledovat v˘‰ku vltavské hladiny.
Tím ostrovem je Kampa v bezprostﬁední blízkosti Malé
Strany, místo obestﬁené po mnoho století romantick˘m
tajemstvím, místo dávající na odiv barokní a klasicistní
krásu ‰lechtick˘ch palácÛ, stejnû tak i krásu domÛ
mû‰Èansk˘ch, místo nabízející vzpomínky na ‰lechtické
rody, ale také místo spojující osudy mnoha v˘znamn˘ch
i obyãejn˘ch lidí a lidiãek. Ostrov pﬁeplnûn˘ historií,
sentimentem, zamilovaností, pÛvabem, legendami,
nostalgií a jedineãností.
Kampa je umûl˘ ostrov s první zmínkou uÏ v roce 1169,
kter˘ vznikl vykopáním vodní ml˘nské strouhy pozdûji
naz˘vané âertovka. Stﬁedovûké dílo je dÛkaznû
pﬁipisováno johanitÛm z ﬁádu Maltézsk˘ch rytíﬁÛ, kteﬁí
takto dokonale ﬁe‰ili potﬁebu regulace vody pro chod
tehdej‰ích ml˘nÛ na levém bﬁehu âertovky. Dnes je
âertovka napájena ‰tolou z horního smíchovského
zdymadla.

Foto D.Materna Mafa

O pÛvodu jména Kampa existuje mnoho verzí, jsou to
v‰ak povût‰inou jen a jen domnûnky. Domnûnkou uÏ
není, Ïe název Kampa se pouÏíval aÏ od 2. poloviny 18.
století, pﬁed tím se ﬁíkalo jen Ostrov. Staroslovansky je
moÏné souznûní od jména kepa (kupa) coÏ zde mohlo
znamenat nakupen˘ ﬁíãní písek. Dal‰í hezké vysvûtlení
je od jednoho z pozdûj‰ích majitelÛ místních zahradních
domÛ a to Rudolfa Tychona Gansneba Tengnagla z
Kampu, v˘znamného zemského soudce a hejtmana
PraÏského hradu, kter˘ do âech pﬁi‰el uÏ v 17. století se
sv˘m otcem slavn˘m hvûzdáﬁem Rudolfa II., Tychonem
Brahe a pak je‰tû vysvûtlení latinské kde campus znaãí
plochost, planinu, pole a koneãnû i ãeské, protoÏe
zákampím bylo oznaãováno stinné místo.
PÛvodnû Kampa pﬁedstavovala pouze jakési anglické
krajináﬁské parky patﬁící v˘znamn˘m ‰lechtick˘m rodÛm
a bohat˘m mû‰ÈanÛm se zajímavou promenádou podél
Vltavy a âertovky. Lze si tak pﬁipomenout zahradu
Michnovskou, Odkolkovskou, v˘znamného majitele
Sovov˘ch ml˘nÛ, Kaiser‰tejnskou, Kolovratskou a
zahradu Nosticovu. Zahrady se zaznamenávají uÏ ve
14. století, následné stavby aÏ o dvû stû let pozdûji. Po
druhé svûtové válce pospojováním uveden˘ch hlavních
zahrad a jejich architektonickou zahradní úpravou se
vytvoﬁil dne‰ní témûﬁ tﬁíhektarov˘ nádhern˘ praÏsk˘
park, kter˘ na procházku pﬁímo vyz˘vá. Nabízí
nezapomenutelné pohledy na plynoucí Vltavu a
panoramata obklopující ﬁeku na jejím pravém bﬁehu,
pak neodmyslitelnou dokonalost Karlova mostu a
samozﬁejmû i historickou líbeznost vlastního toku dne‰ní
âertovky - ne nadarmo se zde to místo naz˘vá „PraÏské
Benátky“ - nehledejme v‰ak italské gondoly, nejsou zde
a nehledejme ani ducha staré historie - ten se nám totiÏ
nezjeví. Uji‰Èuji vás ale, Ïe ten tady pob˘vá, v místû se
usadil dávno, pﬁedávno a z ostrova uÏ nikdy neode‰el,
aby mohl svou pﬁítomností trvale dodávat tomuhle
praÏskému místu niãím nenahraditelnou mystickou
atmosféru.
A tak jsme tedy na Kampû. Cest jak sem dojít je celá
ﬁada. Ta na‰e je zvolena z Karlova mostu, kde pﬁibliÏnû
u Bruncvíkovy sochy sejdeme dokonal˘m
dvouramenn˘m schodi‰tûm v novogotickém stylu na
pÛvodní rynek Kampy a dne‰ní ulici Na Kampû. Hned na
podestû schodÛ si nezapomeneme prohlídnout rohov˘
dvoupatrov˘ pÛvodní dÛm s nepﬁehlédnuteln˘m

domovním znamením, které navozuje dojem zdobného
oltáﬁíãku s obrázkem panny Marie a Jezulátkem. K
obrázku se pojí nûkolik legend, jednou je i ta, Ïe obrázek
zachránili dávní majitelé domu z rozvodnûné Vltavy.
KaÏdopádnû tento dÛm patﬁil vÏdy k nejvíce ohroÏen˘m
v dobách povodní, dodnes jsou ve zdivu znaãky kam, aÏ
sahala voda v letech 1784 a 1845, zda je tam i povodeÀ
roku 2002 jsem asi pﬁehlídla. Pamûtní deska pﬁipomíná
malíﬁe a ilustrátora Adolfa Ka‰para, kter˘ v domû „U
obrázku panny Marie“ Ïil.
Tradici zdej‰ích hrnãíﬁsk˘ch trhÛ se podaﬁilo obnovit a
probíhají na rynku s kaÏd˘m jarem. Hrnãíﬁi zde totiÏ
kdysi dávno pﬁedstavovali nejrozsáhlej‰í ﬁemeslo. Kromû
nich zde byla usazena v hojné míﬁe i dal‰í ﬁemesla jako
krãmáﬁi, bednáﬁi, pekaﬁi, platnéﬁi, mastiãkáﬁi, zlatníci a
dal‰í a zpod obloukÛ Karlova mostu vykukoval nejeden
krámek. Na rohu ulic Na Kampû a Hroznové je nejstar‰í
kampsk˘ dÛm, dnes zrekonstruovan˘ na restauraci a
hotel. Je ozdoben domovním znamením „U zlat˘ch
nÛÏek“, takÏe znamení napovídá, Ïe se kdysi dávno
jednalo o cech krejãovsk˘. Znak nÛÏek mûl dÛm uÏ v
roce 1568 a dobou se jen mûnily ze zlat˘ch na Ïluté a
tﬁeba stﬁíbrné. Dne‰ní podoba dvouposchoìového
klasicistního domu je z roku 1804 od Ignáce Palliardi,
stﬁe‰ní vik˘ﬁe jsou pÛvodní.
Ulice Na Kampû konãí mal˘m námûstíãkem u parku a
o co je men‰í námûstí o to je vût‰í a honosnûj‰í zdej‰í
stavba. Je to Lichten‰tejnsk˘ palác. Stavba se datuje do
let 1697-1698. Je provedena na neobvyklém ‰estibokém
nepravidelném pÛdorysu. DÛm tehdy mûl jedno patro,
na v˘chodním prÛãelí dvû vûÏe s cibulovit˘m ukonãením
a kolem celého paláce udrÏovanou a zajímavou zahradu.
Tﬁicetileté války palác po‰kodily a 18. století se
vyznaãovalo hojn˘m stﬁídáním majitelÛ, pﬁedev‰ím
‰lechtick˘ch rodÛ KolovratÛ a Lichten‰tejnÛ. Ti zmûnili
vzhled, odstranili obû vûÏe a na prÛãelí Lichten‰tejnové
umístili svÛj rodov˘ znak. Dne‰ní podobu dal paláci dal‰í
majitel, kter˘m byl zámoÏn˘ mû‰Èan pÛvodem z pekaﬁské
rodiny, majitel vltavsk˘ch Sovov˘ch ml˘nÛ, Franti‰ek
Odkolek. Zv˘‰il palác o dal‰í patro a na vltavskou stranu
pﬁidal dva balkony. Palác byl upraven klasicistním stylem.
Do paláce vedl na úrovni hladiny Vltavy tunel pro loìky
zakonãen˘ mal˘m pﬁístavi‰tûm. Od roku 1897 patﬁil
palác Obci praÏské. Ta pozdûji provedla potﬁebnou
rozsáhlou adaptaci, ve které byl vodní loìkov˘ tunel
zru‰en. ·koda! Po celou dobu 2. svûtové války byl palác
obsazen gestapem, v zahradû vybudovali cviãi‰tû
Hitlerjugendu. Dnes je palác upraven pro pobyty
v˘znamn˘ch státních náv‰tûv. TakÏe jiÏ zaznamenal
‰panûlského krále Carlose, anglickou královnu AlÏbûtu
II., prince Filipa, japonského císaﬁe Akihito a dal‰í.
Proti Lichten‰tejnskému paláci stojí nevelk˘ a nemal˘
zahradní dÛm, ve kterém ve 20. století bydlely v˘znamné
ãeské osobnosti: herec a spoluzakladatel Osvobozeného
divadla Jan Werich, historik a znalec Prahy prof. Wirth,
básník Vladimír Holan. PÛvodnû dÛm patﬁil NosticÛm a
slouÏil jako koÏeluÏna. Hrabû Bedﬁich Jan Nostic dal
dÛm upravit pro bydlení nemocného Josefa
Dobrovského, knûze a velkého uãence, s kter˘m udrÏoval
velice dobré a pﬁátelské vztahy. TakÏe vlastnû úplnû
prvním obyvatelem byl tento v˘znamn˘ patriarcha ãeské
slavistiky.
A uÏ jen docela mal˘ kousek podél Vltavy a jsou tu
Sovovy ml˘ny, pro jejichÏ záchranu se nesmírnû
angaÏovali Meda Mládková a její dnes jiÏ neÏijící manÏel.
Meda Mládková patﬁí k pﬁedním svûtov˘m sbûratelÛm a
‰tûdr˘m mecená‰Ûm moderního umûní. V historick˘ch
prostorách ml˘nÛ se jí, po návratu z emigrace, podaﬁilo
vybudovat rozsáhlé muzeum moderního umûní. Hlavními
umûleck˘mi smûry, kter˘mi to zde d˘chá, jsou abstrakce
malíﬁe Franti‰ka Kupky a kubismus sochaﬁe Otto
Gutfreunda. Ale jsou i dal‰í. Na trávníku pﬁed muzeem
pokukuje nûkolik obrovsk˘ch kovov˘ch mimin Davida
âerného a zdá se, Ïe jsou tady mnohem spokojenûj‰í
neÏ na ÏiÏkovské televizní vûÏi.
A pﬁesouváme se na jeden z mÛstkÛ âertovky a

nechceme uvûﬁit tomu, Ïe se pﬁed na‰imi zraky nepﬁetrÏitû
otáãí obrovské ml˘nské kolo Velkopﬁerovského ml˘na,
jakoby se zde otáãela dávná historie zmizelé a znovu
nalezené Kampy. A kolo hlídá zelen˘ panáãek, není to
uÏ vodník âochtan pana Wericha, tenhle se jmenuje
Vrbina. Jen o pár metrÛ dál na Velkopﬁerovském námûstí
nahlíÏíme do jiné historie nové, mladé a moderní. Stojíme
u bohatû pomalované Lennonovy zdi, která v tichosti
pﬁipomíná slavného frontmana skupiny Beatles a která
b˘vala i jak˘msi protestním místem, kam se pﬁicházelo
vyjadﬁovat nespokojenost mlad˘ch lidí s rud˘m reÏimem.
Bolí vás nohy? Mû hroznû, musím nûkam za maliãk˘m
odpoãinkem do hospÛdky. V˘bûr je opravdu nasnadû,
ale já uÏ to mám promy‰lené a tak vyhledám hospÛdku
s docela nev‰edním a trochu morbidním oznaãením
„Márnice“ a do její zahrádky vstupuji. Je na moc dobrém
místû, je úplnû u âertovky, je blizouãko patám obloukÛ
Karlova mostu. Usmívám se pﬁi vzpomínce na jeden z
dílÛ televizního seriálu „Hﬁí‰ní lidé mûsta praÏského“,
kdy právû tady sedûl pan Filipovsk˘ v roli soukromého
detektiva a hlídal a hlídal jistou záletnou milostivou paní
z protûj‰ího domu na âertovce. Po kafíãku nastává
znovuzrození, platím a pomalu odcházím rozlouãit se s
ostrovem. Jen je‰tû mrknu na úchvatn˘ dÛm v ã. p. 76 „U
tﬁí p‰trosÛ“ tûsnû u oblouku Karlova mostu. Dnes je to
velmi vyhledávaná honosná restaurace. Hospoda zde
pr˘ b˘vala uÏ ve stﬁedovûku a tak se nabízí i my‰lenka,
Ïe mohl b˘t jejím hostem klidnû i sám Karel IV. kter˘ pr˘
pravidelnû kontroloval, jak pokraãuje stavba jeho mostu.
A tak tady mohl klidnû posedávat se sv˘m stavitelem
Petrem Parléﬁem. Tolik legenda. Stavebníkem domu byl
jist˘ Jan Fux, kter˘ provozoval velice zajímavé ﬁemeslo
a sice pernaﬁství. Îe netu‰íte, o co ‰lo? Bylo to v˘nosné
a vyhledávané ﬁemeslo, které umûlo vyzdobit
nejrÛznûj‰ím peﬁím a peﬁíãky pﬁedev‰ím klobouky a
klobouãky v‰em bohat‰ím a bohat˘m mû‰Èansk˘m
dámám. Úplnou tehdej‰í módní ‰piãkou pak bylo peﬁí
p‰trosí. DÛm mûl a má ve svém ‰títu umûlecky
vypodobnûné tﬁi p‰trosy - v tomhle pﬁípadû uÏ ani ne‰lo
o domovní znamení, ale o jakousi reklamu. DÛm má i
dal‰í zajímavost - v roce 1714 si zde jist˘ Armén Georgius
Deodatus otevﬁel první kavárnu na Malé Stranû.
A je‰tû poslední informace. Kampû se téÏ pﬁezdívá
„Ostrov milencÛ“ a je to zde vidût opravdu v‰elikde v
podobû pﬁivû‰en˘ch visacích zámkÛ nejrÛznûj‰ích barev,
velikostí a tvarÛ, ozdoben˘ch iniciálami anebo i cel˘mi
kﬁestními jmény milencÛ. Zámek dokáÏou koupit skoro
v‰ichni, najít místo kam ho pﬁivûsit a zamknout si tak
pﬁed svûtem svoji lásku, se stává den po dni obtíÏnûj‰ím,
vhodit pak klíã do Vltavy nebo âertovky je maliãkostí.
Zvyk anebo zlozvyk? Nápad k nám pr˘ pﬁi‰el z ¤íma,
kde je zazámkováno leccos dokonce cel˘ starobyl˘
most Milvio a ﬁeka Tibera vlastní nepﬁeberné mnoÏství
vhozen˘ch klíãkÛ. Nevím jak se k této vûci postavit, zda
schvalovat následné odﬁezávání zámeãkÛ správou
praÏského mûsta a souhlasit s tvrzením odborníkÛ, Ïe
zámky mají dlouhodobû niãící úãinek pro na‰e unikátní
památky anebo brát „zámkování“ jako nov˘ fenomén
mladé, moderní doby. MoÏná, Ïe ten fenomén je mi
bliÏ‰í.
A je‰tû k tûm povodním. Vltava se rozvodÀovala i v
dobách dávn˘ch. Kampu si vybírala prakticky vÏdy. Od
15. století mûla Praha svÛj první vodoznak a sice
kamennou sochu Bradáãe, stavitele Juditina mostu ve vyústûní pÛvodního mostu byla i umístûna. V 19.
století byla pﬁemístûna ve stejnû pÛvodní v˘‰ce do
nábﬁeÏní zdi na KﬁíÏovnickém námûstí u Karlova mostu.
A jedna zajímavost za dobu asi ãtyﬁ set roku byl Bradáã
celkem patnáctkrát cel˘ pod vodou. Technick˘ se v˘‰ka
hladiny Vltavy odeãítá dennû od roku 1825. Teì svítí
koneãnû v Praze sluníãko a tak nám dává
pozapomenout na slova, která posledních ãtrnáct dní
mezi námi v‰emi stále kolovala. Ptáte se, co to bylo za
slova? Inu, hasiãi, pytle s pískem, vltavská kaskáda,
kulminace, uzavﬁené metro, bahno, zatopené sklepy a
Jana Fafejtová - Praha
dal‰í.
***
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Vysídlení NûmcÛ
R.M. Douglas: Orderly and Humane: The Expulsion of the Germans After the Second War
(R.M. Douglas: Uspoﬁádané a lidské: Vyhnání NûmcÛ po druhé válce)
Yale University Press, 486 pages, $ 38.00
Recenze Paul Wilsona: Vykopnûte Nûmce z v˘chodu (The New York Review of Books)
Paul Wilson zaãíná svoji recenzi (a tato ãrta je inspirována jeho recenzí, je to vlastnû moje
recenze Douglasovy knihy, vidûné oãima Paul Wilsona) touto vûtou: Jestli jste si nûkdy
mysleli, Ïe ãerná díra hrÛz, jíÏ byla druhá svûtová válka, vydala v‰echna svá dûsivá tajemství,
pak moÏná pﬁi‰el ãas zaãít myslet znovu. A pokraãuje: Nová kniha Colgate historika R. M.
Douglase otevﬁela - nebo spí‰ znovu otevﬁela - dal‰í muãivou a vût‰inou ignorovanou
kapitolu, jejíÏ duch dosud tahá a ﬁinãí ﬁetûzy po boji‰tích druhé svûtové války.
V roce 1944 a v prvních mûsících roku 1945 Rudá armáda pﬁed sebou hnala Hitlerovy divize
a souãasnû vysídlovala skupiny nûmeck˘ch usedlíkÛ. KdyÏ válka konãila, byly jich miliony.
KdyÏ v kvûtnu 1945 skonãila, otﬁásla stﬁední Evropou dal‰í exploze, která byla zosnována
bûhem války a schválena vládami v Lond˘nû, Moskvû a Washingtonu. Od kvûtna 1945 a po
znaãnou ãást roku 1947, a ãasto i pozdûji, dal‰í miliony NûmcÛ, usedl˘ch v âeskoslovensku,
Polsku a Maìarsku (a v men‰í míﬁe v Rumunsku, Bulharsku a Jugoslávii) byli zbaveni
obãanství, majetku a vyhnáni ze sv˘ch domovÛ, pû‰ky, nebo v dobytãích vozech, jen s tím,
co mohli unést, do okupaãních zón zpusto‰eného Nûmecka. Douglas odhaduje, Ïe - vãetnû
uprchlíkÛ z v˘chodu - mezi 12 a 14 miliony nûmeck˘ch civilistÛ opustilo nebo bylo vyhnáno
ze sv˘ch domovÛ, jeden z nejvût‰ích pﬁesunÛ obyvatelstva v historii. Pﬁíkaz SpojencÛ,
vydan˘ v Postupimi v létû v roce 1947, Ïádající odsunující zemû, aby odsun provedly
‘spoﬁádan˘m a humánním zpÛsobem’ pﬁi‰el pozdû. V té dobû uÏ odsun zaãal - barbarsky,
v podstatû bez dohledu mezinárodní autority.
Wilson vidí Douglasovu knihu jako peãlivû pro‰etﬁenou zprávu o odsunu samotném pﬁedev‰ím z âeskoslovenska a Polska - kolem deseti milionÛ lidí. Nevyhnutelnû provázen˘ch
velkou krutostí, bídou a smrtí: odhaduje se, Ïe mezi 500 000 a 1 miliónem etnick˘ch NûmcÛ
- vãetnû mnoha Ïen a mal˘ch dûtí- zemﬁelo hladem, sebevraÏdou, nemocemi a ‰patn˘m
zacházením. Rodiny byly rozdûleny a mnoho muÏÛ a mlad˘ch chlapcÛ podezíran˘ch z
kolaborace nebo ãlenství v Hitlerovû mládeÏi, bylo bez soudu popraveno a pohﬁbeno v
hromadn˘ch hrobech a uzavírá citátem Douglasovy jedné z nejoptimistiãtûj‰ích interpretací
odsunu: Byl nesmírnou, ãlovûkem zpÛsobenou tragédií, v rozsahu, kter˘ tlaãí utrpení
vyvolané ‘etnickou ãistkou’ v Jugoslávii v devadesát˘ch letech do pozadí.
Odsun NûmcÛ probíhal v dobû, kdy Sovûtsk˘ svaz (také díky rozhodnutí generála Dwight
Eisenhowera pﬁenechat osvobození Prahy sovûtsk˘m jednotkám), konsolidoval svoji
dominantní pozici ve stﬁední a v˘chodní Evropû (jak˘ by asi byl osud této oblasti, kdyby
Truman i Eisenhower vzali váÏnû naléhání Winstona Churchila v telegramu Trumanovi z 30.
dubna 1945: Není pochyby, Ïe osvobození Prahy a okupování co moÏná nejvût‰í ãásti
západního âeskoslovenska Va‰imi jednotkami by mohlo b˘t rozhodujícím pro pováleãnou
situaci v âeskoslovensku a mohlo by v˘znamnû ovlivnit v˘voj v sousedních zemích... a kdyby
se b˘valo splnilo Churchillovo ‘doufání’, vyjádﬁené v telegramu Eisenhowerovi ze 7. kvûtna:
Doufám, Ïe Vá‰ plán Vám nebrání, abyste postupoval na Prahu, budete-li mít dostateãn˘
poãet muÏstva a nesetkáte-li se s Rusy dﬁíve... Na EisenhowerÛv rozkaz se americké tanky
na poloviãní cestû z Plznû do Prahy vrátily do Plznû. Prahu ‘osvobodily’ sovûtské jednotky.
V âeskoslovensku, v Polsku a Maìarsku rozhodující role byla svûﬁena osvûdãen˘m
komunistÛm. Tak v roce 1945 se vrátil do Prahy z Moskvy, kde podepsal aÏ 100 rozsudkÛ
smrti mûsíãnû, Karel Va‰, narozen˘ 1916 na Podkarpatské Rusi v Ïidovské neproletáﬁské
rodinû (jeho otec byl advokát), promovan˘ pﬁed válkou na Univerzitû Karlovû. V Praze jedním
z jeho hlavních úkolÛ bylo zat˘kání ãeskoslovensk˘ch obãanÛ a jejich pﬁedávání do sovûtské
péãe: témûﬁ polovina jich v gulagu nepﬁeÏila; vycviãil a komandoval jednotky vybran˘ch
zabijákÛ, dával pﬁíkaz k zastﬁelení nûmeck˘ch civilistÛ - v Postoloprtech jich zlikvidovali víc
neÏ tisíc. Ale nûmeãtí civilisté nebyli jedin˘mi obûÈmi desítek Va‰Û. Va‰ sám zaãátkem
padesát˘ch let zatkl generála Karla Janou‰ka, velitele ãeskoslovensk˘ch letcÛ v RAF, kter˘
se zúãastnil bitvy o Anglii. Janou‰ek dostal dostal 15 let. (Generál Heliodor Píka dostal
provaz). ‘Va‰ové’ zlikvidovali i jednu z nejpﬁednûj‰ích ãeskoslovensk˘ch Ïen, Miladu
Horákovou: byla obû‰ena; její tûlo nebylo nalezeno...
Souhlasím s Douglasem, Ïe odsun byl nesmírnou, ãlovûkem zpÛsobenou tragédií potvrzující
GibbonÛv názor (citovan˘ i Winstonem Churchillem v jeho románu Savrola), Ïe historie je v
podstatû záznam zloãinÛ, po‰etilostí a ne‰tûstí lidstva. Nevím, do které kategorie by Gibbon
zaﬁadil odsun NûmcÛ. Rozhodnû by bylo snaz‰í zaﬁadit ho mezi zloãiny, kdyby nebylo dvou
svûtov˘ch válek, na jejichÏ vzniku se tak masivnû podíleli pﬁedstavitelé Nûmecka. Pokud jde
o âeskoslovensko, bylo by daleko snadnûj‰í cítit soucit s vyhnáním sudetsk˘ch NûmcÛ,
kdyby si tak mnozí z nich nepﬁáli pﬁipojení Sudet k Hitlerovu Nûmecku a kdyby ze Sudet
pﬁedtím nevyhnali âechy.
Autor knihy samozﬁejmû ví, Ïe jen v druhé svûtové válce pﬁi‰lo o Ïivot pﬁes dvacet milionÛ
lidí; Ïe pût let nemilosrdné války a zotroãení zemí, z nichÏ po válce byli etniãtí Nûmci vyhnáni
(skoro se ost˘chám pﬁipomenout vyvraÏdûní v‰ech muÏÛ a vyvezení v‰ech Ïen a dûtí z
vesnice Lidice v odplatu za zastﬁelení Hitlerova zástupce v trosce âech, SS Gruppenführera
Reinharda Heydricha), zbrutalizovalo obyvatelstvo do nenávistné touhy po odvetû. Stejnû se
ost˘chám uvést ponûkud ironick˘ argument, Ïe odsun NûmcÛ z âeskoslovenska nemûl
(alespoÀ pro velkou vût‰inu tûch, kteﬁí to pﬁeÏili) jen negativní následky: proÏili pﬁí‰tích 40
rokÛ svého Ïivota více ménû jako svobodní lidé, zatím co v âeskoslovensku (pokud by z nûj
neuprchli jako desetitisíce protikomunistick˘ch âechÛ, nebo pokud by na sv˘ch kabátech
nezamûnili hákov˘ kﬁíÏ rudou hvûzdou) by Ïili v komunistickém systému jako otroci
nenávidûného Stalina.
Kdo tedy nese (vedle tûch, kdo se dopustili aktÛ fyzického násilí) zodpovûdnost - bez ohledu
na okolnosti - za utrpení statisícÛ lidí. Ti, kteﬁí odsun navrhli (jedním z nich byl ãeskoslovensk˘
prezident Edvard Bene‰) a ti, kteﬁí ho schválili (vlády USA, Velké Britanie a Sovûtského
svazu) a kteﬁí tak uãinili v oãekávání, Ïe budou odstranûna ohniska etnick˘ch sporÛ a nov˘ch
válek? Ti, kteﬁí halasnû a nad‰enû odsun schvalovali a zabírali majetky odsunut˘ch NûmcÛ?
Ti, kteﬁí si lízali vlastní rány a mlãky pﬁihlíÏeli k bezpráví, páchaném na jin˘ch? Kde byli ti âe‰i
a Slováci, o kter˘ch v roce 1949 v University of Toronto Quaterly americk˘ historik S. Harrison
Thomson napsal: Zatím co hrdiny druh˘ch národÛ jsou jejich velcí dobyvatelé... hrdiny âechÛ
a SlovákÛ jsou muÏi citliv˘ch srdcí a myslí. Nejvût‰ím je Jan Hus, náboÏensk˘ reformátor,
milovník pravdy? Ano, ale kolik lidí je ochotno platit za pravdu sv˘m Ïivotem a obûtovat
královsk˘ dar lásky, zﬁíct se pohledu na nûÏnou prÛsvitnou zeleÀ javorÛ v pﬁedjaﬁí, na první
kvût na jabloni, na JiÏní kﬁíÏ na noãní obloze, vzdát se v˘sady stát s Einsteinem v absolutní
pokoﬁe pﬁed nepochopiteln˘m tajemstvím vesmíru...
Ale ov‰em, v‰ední Ïivot je jinde. A nekonãí vÏdycky tragicky. KdyÏ zaãal odsun NûmcÛ ze
Sudet, nemajetní lidé ve vnitrozemí, zvlá‰È zemûdûl‰tí dûlníci, obsadili jejich chalupy, statky
a obchody. Sudet‰tí Nûmci byli pﬁesunuti do vnitrozemí prakticky jen s tím, co unesli. Byli

pﬁidûleni hlavnû sedlákÛm, jejichÏ zamûstnanci ode‰li do Sudet. Národní v˘bor v mé obci
mû poÏádal, abych s nûkolika rodinami zajel do jejich b˘val˘ch domovÛ a pomohl jim vzít si
pár dal‰ích vûcí jako obleky a peﬁiny. V jejich obci se na nás vyﬁítil ãlovûk s rudou hvûzdou
na klopû kabátu. Prosbu m˘ch svûﬁencÛ ﬁíznû odmítl a kdyÏ jsme protestovali, rozzuﬁil se tak,
Ïe jsme v‰ichni - vãetnû mne - ãekali, Ïe nás postﬁílí, nebo zmlátí. Do du‰e jsem se stydûl.
Po mém odchodu do exilu mÛj bratr udûlal nejlep‰í a - vzhledem k ladûní doby - stateãné,
rozhodnutí: oÏenil se s Emmou, dcerou jednoho odsunutého nûmeckého sedláka. Pozdûji
strávil nûjak˘ch ‰est let v komunistick˘ch vûzeních a v pracovních táborech. Zemﬁel pﬁed
pádem reÏimu. Emma dosud Ïije v mém rodném domku. KaÏdou sobotu ráno jí telefonuji a
povídáme si o problémech pokroãilého vûku.
Josef âermák
***

Collected for Monument Victims of Communism
up to 31. May 2013
Alince Vesna, Fischer Karel & Marie, Heger Peter & Donna, HloÏánek Jana,
Jackson Simon & Marie, Pelnáﬁ Hana, Proschek Libuse, Runza Ivana, Sammer
Hana, Schiller Milan & Jane, Scholz Miloslav & Hana, Sirotek Frederick, Skoumal
Zdenek, Vesel˘ Anna. (Zaslala H. Flack - Ottawa)
***
Dear Mr. Klimkowski,
Enclosed please find a Bank of Montral draft in the amount of $ 4326.75 payable to
Tribute to Liberty. This draft represents the balance of funds in the account of
DareDen Theatre Inc., a partner - with Hearts Open Toronto and Sokol Canada in
an organization known as Open Book Group. The OBG agreed collectively that no
funds should be sent to anyone until the project is substantially advanced. The draft
is sent to you as the contribution of the Open Book Group for the erection of a
monument to the Victims of Communism in Ottawa.
The following is the list of donors, whose contributions comprise the total donation,
as prepared by DareDen Theatre’s Treasurer. We believe these donors qualify for
your “brick” program. Please add their names to your list.
Kiung B Lee, Hana Kolin, David Levy, Nitra Travel, Halveka Marketing Inc., J.
Matûjoviã, Joe âermák, Anonym, Sokol Gymnastic Association ‘Masaryk’, Czech
and Slovak Assciation, Czech and Slovak Association Montreal, Total: $4,250.00
(zaslal Jossef âermák).
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Zápisky od Pacifiku
(2013-10)
Podobnû, jako moÏná nejeden z kandidátÛ na onen ãas, kter˘ penzijní vûk zbavuje
mnoh˘ch povinností, jsem se právû na to období tû‰il, po peãlivém zhodnocení, zda
si mohu dovolit penzi ponûkud dﬁíve, neÏ je v kraji zvykem. Zjistil jsem, Ïe mohu a tak
jsem to udûlal.
Po cel˘ Ïivot, stejnû doma, jako v Kanadû, jsem si kupoval knihy. Ne Ïe bych je
dodnes v‰echny do jedné pﬁeãetl a pamatoval si dokonale jejich obsah. Ostatnû, to
se na mnû, v mém pokroãilej‰ím vûku, snad ani nemÛÏe chtít.
Nejednou jsem si liboval, kdyÏ jsem místo náv‰tûvy veﬁejné knihovny sáhl pro
poÏadovanou knihu do vlastní knihovny. Nûkdy jsem dílo nalezl, nûkdy ne. Ale vÏdy
jsem se z toho vlastnictví knih (a i jin˘ch drobn˘ch vûcí) tû‰il, zatímco automobilÛ jsem
si bûhem více neÏ ãtyﬁicetiletého pobytu v Kanadû poﬁídil pomûrnû málo.
âasy se mûní, jak se ﬁíká, ale pro mû staãí jen ãas. A ten dospûl k bodu, kdy je reálné
pomyslet, bohuÏel, na zmûnu. Prodání domu, pﬁestûhování do men‰ího apartmentu,
v docela krajním pﬁípadû domova dÛchodcÛ. Aã tato situace bohudík snad je‰tû není
aktuální, dochází k obãasné pﬁedstavû takového momentu.
A v tu chvíli adrenalin stoupá, ale nikoli z radostného dÛvodu, stejnû tak krevní tlak
a mÏitky se mi dûlají pﬁed oãima! Co to bude za kalamitu, stûhování, prodej,
transakce! V‰echno to po léta pﬁíjemné schraÀování, promûní se v artikl bezmála
proklet˘!
„UÏ máme dvacet beden tûch tv˘ch knih plnejch a není to vÛbec vidût!“ sly‰ím
lamentovat choÈ. A tu na‰e emigrace se dvûma kufry pﬁipadá mi jako Ïertík nebo
dûtská pohádka.
Není snad Ïivot komedie pln˘ omylÛ?
***
Kverulant (vûãn˘ nespokojenec)...tak si nûkdy pﬁipadám sám sobû. Ale ne vÏdy.
Vût‰inou se povaÏuji jen za pozorovatele dûní a nûkterá pozorování sdûluji.
O tom, co snad struãnû se pokusím popsat, dovolím si ﬁíct, Ïe nûco takového by se
tady v Kanadû sotva stalo pﬁed dvaceti, tﬁiceti lety.
V roce 2006 se na‰i sousedé rozhodli pro renovaci domu, kter˘ právû koupili. Pﬁinesli
plány s dotazem, zda proti tomu nic nemáme. Nemûli jsme. „It will be our dream
home!“ pravil muÏ-psychiatr a tváﬁe mu rÛÏovûly nad‰ením.
Zaãalo se dílo firmou slibného jména Carpenter (Truhláﬁ) and Gentleman. Asi po
tﬁech mûsících se mi zdálo (na ten sousední dÛm a bazén vidíme chtû nechtû z
jídelny), Ïe práce se nûjak protahují, ba Ïe se na pozemku a na domû mnoho nemûní.
âas plynul a obãas do‰la velmi robustní dvojice manÏelÛ - majitelÛ a diskutovali s
Carpenterem. Renovace se vlekla, do‰lo na stﬁechu, pak bazén, likvidaci ledné ãasti
domu, zaãátek budování v tom místû jiné. pﬁibylo nûkolik diskusí.
GaráÏ v úrovni zemû zmizela, na jejím místû vybudován pokoj, garáÏ poklesla, jímka
pﬁed ní napojena na kanalizaci (jak se pozdûji ukázalo s nedostateãn˘m spádem). Po
mnohem del‰í dobû, neÏ je pro takovou renovaci bûÏná, do‰lo k dokonãení.
Uplynulo pár let. Asi pﬁed rokem dÛm koupil souãasn˘ majitel. Pﬁed nedávnem sdûlil,
Ïe mu do domu zatéká a musí vymûnit stﬁechu. Pﬁijela firma, téÏ velik˘ jeﬁáb, s jeho
pomocí na stﬁechu uloÏeny nové ta‰ky a po ní zaãalo se pohybovat sedm chlapíkÛ!
Asi po ãtyﬁech dnech byla krat‰í chvíle klidu a pak se na ulici objevily vehikly úplnû
jiné firmy a na stﬁe‰e jiná skupina. A v ohromení jsem vidûl, jak na nûkolika místech
sundávají instalované ta‰ky a Ïena (moje) dokonce zaslechla rozhovor stﬁe‰ního
odborníka s majitelkou domu, Ïe byly shledány neuvûﬁitelné nedostatky a jejich
vyﬁe‰ení zabere dosud neurãen˘ poãet dnÛ! Takto informoval v té vûci (snad)
odborník.
Se sousedy jsme se krátce setkali jen asi dvakrát nebo tﬁikrát. Je mi jich v tuto chvíli
velice líto. ·koda, Ïe u nás dne‰ní soused nezazvonil neÏ podepsal koupi. Asi bych
mu poreferoval o prÛbûhu té renovace. Bylo by to jistû vhodné. Ale pﬁi‰el se s chotí
pﬁedstavit aÏ kdyÏ uÏ se stali ‰Èastn˘mi majiteli.
***
Následující pozorování jen neÏ Ïertíkem k tomu právû uvedenému. Cestou na jisté
místo minuli jsme tenisové kurty, na kter˘ch se objevil nov˘, sytû modr˘ nátûr, lákající
co nejdﬁíve ke hﬁe. Ten nápad s modrou barvou hﬁi‰tû je dobr˘, míãe jsou lépe vidût.
A jak jsme místo míjeli, zdálo se mi, Ïe bílé lajny jsou nûjak divné, moc ‰iroké. ¤ekl
jsem si: „Jsi staﬁec, blbû sly‰í‰, teì uÏ moÏná do‰lo i na zrak!“
Ale docela náhodou a z jiného dÛvodu odpoledne jsem ty kurty minul opût a co vidí
moje br˘lemi vylep‰ené oko? Chlapík kráãí, v ruce pistoli a modrou barvou postﬁikuje
ty pﬁedtím nabarvená bílé lajny! Napadlo mû, Ïe tohle je asi pod hlaviãkou obce a ta
zaplatila mamlasovi, kter˘ lajnování zpackal a bude muset zaplatit i schopnûj‰ímu
chlápkovi, kter˘ dal kurtÛm správné lajny. TakÏe, ptám se, zda by takovéhle trapasy
byly tu moÏné pﬁed zmínûn˘mi mnoha lety, kdy jsem ke Kanadû vzhlíÏel jako k zemi
bezmála dokonalé?
VáÏen˘ ãtenáﬁ si moÏná pomyslí, Ïe je mnoho jin˘ch, dÛleÏitûj‰ích vûcí k zamy‰lení
... k tomu pravím: tím hÛﬁ!
***
Jeden (tedy já rozhodnû) uÏ se nestaãím divit, smát se, pohor‰it se, nakrknout a
podobnû, kdyÏ se dozvím, co se mezi politiky dûje a to na niÏ‰í i vy‰‰í úrovni ba
nejvy‰‰í úrovni! Mnoho mne nepotû‰í, Ïe takové zprávy plynou pﬁeváÏnû z mojí
b˘valé, dneska zcela svobodné domoviny. V této chvíli kanadsk˘ Senát se zachvívá
ve sv˘ch základech, hladovci zneuÏili sv˘ch postavení a pﬁi‰lo se na to.
Nevím dost pﬁesnû (aã to se mohu snadno dozvûdût na internetu) jak ãasto
kanadsk˘ senát zasedá a rozhoduje o vûcech dÛleÏit˘ch. Za to ale vím, Ïe takové
místo je velmi dobﬁe placené a zodpovûdnost za to ãi ono rozhodnutí senátora? Jistû
by v tom smyslu nerad mûnil s navrhovatelem mrakodrapu nebo mostu. A nebo
srdeãním chirurgem.
Dávno jiÏ nebylo profese, která byla tak zneuctûna jejími pﬁíslu‰níky jako je profese
politikÛ. Ano, ne v‰ichni mají hro‰í kÛÏi a doufám vût‰ina z nich muÏÛ a Ïen solidního
charakteru, Pﬁesto se vûru obávám ãíst noviny a otevﬁít internet jakbysmet.
Vladimír Cícha - Vancouver
***

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

Z v˘stavy Puzzle

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net
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·arvátky kolem ÚSTR
Ústav pro studium totalitních reÏimÛ (ÚSTR) byl
zﬁízen v roce 2007 a jak nedávno napsal Mark
Kramer, ﬁeditel programu studií o studené válce
na Harvardské univerzitû a nûkdej‰í ãlen vûdecké
rady ÚSTR, od zaãátku byl stﬁedem sporÛ. Kramer
- stejnû jako tﬁeba Vilém Preãan - od zaãátku chtûl,
aby ÚSTR byl profesionální, nestranickou
organizací, nûco jako nûmeck˘ ústav
Bundesbeafragte, zodpovûdn˘ za archiv Stasi,
kter˘ si uchoval svoji samostatnost hlavnû díky
Joachimu Gareckovi, ochotnému postavit se i
kancléﬁi Helmutu Kohlovi. Kramer zdÛrazÀuje, Ïe
zákon zﬁizující ÚSTR stanovil jako hlavní úkol
Ústavu pochopit a dokumentovat utiskující
mechanismus nacistického a komunistického
reÏimu v âeskoslovensku, zatímco nûkteﬁí ãlenové
Ústavu Ïádali, aby se vûnoval v˘zkumu
individuálních sociálních pozic dûlníkÛ, inteligence,
funkcionáﬁÛ reÏimu… pozice národnostních
men‰in atd. K poslední krizi do‰lo v polovinû
dubna, kdy v‰ech patnáct ãlenÛ vûdecké rady zní
ode‰lo na protest proti odvolání (nûkter˘mi
zamûstnanci vidûného jako politicky
motivovanému) b˘valého ‰éfa ústavu Daniela
Hermana. ¤editelka ÚSTR, Pavla Foglová se
pﬁed sestavením nové vûdecké rady obrátila na
ﬁadu osobností s dotazem, zda by ãlenství ve
Vûdecké radû ÚSTR pﬁijali. Vilém Preãan
odpovûdûl: „Jsem pﬁipraven podílet se na
souãasném pokusu uãinit z ÚSTR odbornou
instituci schopnou ãelit i nepﬁízniv˘m politick˘m
tlakÛm. Vycházím z pﬁedpokladu, Ïe ÚSTR má
‰anci (moÏná poslední) stát se tím, co od nûho
ideologicky nezatíÏená ãást veﬁejnosti oãekává.“
V rozhovoru pro âT24 15. kvûtna 2013 Preãan,
kter˘ v radû pÛsobil uÏ v letech 2009 aÏ 2010, ﬁekl:
“Do vûdecké rady vstupuji proto, aby se vûdecká
rada stala hrází proti jakémukoliv zneuÏití ústavu.“
¤editelka Foglová kandidáty do vûdecké rady
pﬁedloÏila hlavní radû ÚSTR, která sestavení
nového vûdeckého panelu odsouhlasila pûti hlasy
(NadûÏda Kavalírová se zdrÏela hlasování). Nová
vûdecká rada má 12 ãlenÛ (pﬁede‰lé vûdecké
panely mûly 15 ãlenÛ):
Zdenûk Bene‰ - Profesor ãesk˘ch dûjin,
Filosofická fakulta UK.
Muriel Blaiveová - Historiãka (ãeské a
ãeskoslovenské dûjiny), Institut Ludwiga
Bolzmanna ve Vídni.
Peter Bugge - dánsk˘ historik a bohemista
(pﬁedná‰í ãeské a stﬁedoevropské dûjiny a ãeskou
literaturu na univerzitû v Aarthusu.
Ladislav Cabada - Politolog, vysoko‰kolsk˘
pedagog. Souãasnû pﬁedná‰í v Plzni a na
Metropolitní univerzitû Praha.
Michal Pehr - Historik a politolog, pracovník
Masarykova ústavu AV âR
Petr Pithart - Disident, b˘val˘ ãesk˘ premiér,
pozdûji pﬁedseda Senátu, vysoko‰kolsk˘ pedagog
Adrian Portmann von Arburg - ·v˘carsk˘
historik dlouhodobû pÛsobící v Praze. Vûnuje se
dûjinám migrací, pﬁedev‰ím vysídlení NûmcÛ z
ãeského pohraniãí. Pﬁedná‰í historii na Filosofické
fakultû Masarykovy univerzity v Brnû.
Vilém Preãan - univerzitní profesor, zab˘vá se
ãesk˘mi i slovensk˘mi dûjinami. Stojí v ãele
âeskoslovenského dokumentaãního stﬁediska. V
roce 1998 získal ¤ád Tomá‰e Garrigua Masaryka.
Jan Rataj - Historik a politolog, zab˘vá se
moderními ãesk˘mi a ãs. dûjinami, vyuãuje na
praÏské V·E, externû pÛsobí i v Ústavu ãesk˘ch
dûjin FF UK.
Oldﬁich TÛma - Historik, od roku 1992 pracuje v
Ústavu pro soudobé dûjiny (ÚSD) Akademie vûd
âR. Od roku 1998 je jeho ﬁeditelem.
Karel Vodiãka - Politolog, zab˘vá se zejména
transformací politick˘ch systémÛ stﬁedov˘chodní
Evropy. Od srpna 2010 pracuje na Institutu Hannah
Arendtové pro v˘zkum totalitarismu pﬁi Technické
univerzitû v DráÏìanech.
Tomá‰ Vrba - Pﬁekladatel a novináﬁ, v letech
2004 aÏ 2007 pﬁedsedal radû âTK. Pﬁedná‰í
literaturu na New York University v Praze a zasedá
ve správních radách Nadace Forum 2000 nebo
âeskoslovenského dokumentaãního stﬁediska
nebo dozorãí radû Divadla Archa.
Josef âermák
***
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Ani tucet borcÛ z NHL nezachránil ãesk˘ hokej od debaklu na mistrovství svûta
Domácí prokletí prolomeno
Ze Stockholmu od na‰eho spolupracovníka JAROSLAVA KIRCHNERA
Hokejové dûjiny se pﬁepisovaly a trÛny se kymácely. A ãe‰tí fanou‰ci
se pﬁitom vztekali: “Nejpotupnûj‰í vyﬁazení v historii svûtov˘ch
‰ampionátÛ!” Tûch se mimochodem odehrálo uÏ sedmasedmdesát...
Projdeme-li tuhle neskuteãnû bohatou historii, která se zaãala psát
uÏ v roce 1920 v rámci olympijsk˘ch her 1920 v Antverpách,
paradoxnû nikoliv zimních, n˘brÏ letních, nebudeme-li vûnovat
pﬁehnanou pozornost ãeskoslovensk˘m v˘praskÛm od KanaìanÛ ãi
AmeriãanÛ v dobách hokejového pravûku a zamûﬁíme se na období
posledních tﬁech desítek let, vybaví se nám tﬁi nejménû vydaﬁená
mistrovství svûta. Tedy po stránce pﬁedvedené hry a v˘konnosti. V
roce 1986 v Moskvû, kde z toho bylo ‰esté místo, ke stejnému
umístûní také je‰tû âeskoslovensko doklop˘talo v roce 1991 ve
Finsku a leto‰ní selhání znamenalo pﬁíãku sedmou. V prvních dvou
pﬁípadech pod hokejov˘m krachem byli podepsáni trenéﬁi Ján Star‰í
a Stanislav Nevesel˘, letos Alois Hadamczik. Pochopitelnû ale i jimi
nominovaní hráãi.
Letos ve Stockholmu, kde ‰ampionát konan˘ podruhé za sebou
spoleãnû ve ·védsku a Finsku, vrcholil, obléklo v‰ak ãesk˘
reprezentaãní dres dvanáct borcÛ pÛsobících v kanadsko-americké
NHL. Navíc jejich jména lze oznaãit za zvuãná. Prohry ve stockholmské
skupinû se ·védskem i s Kanadou stejn˘m pomûrem 1:2 urãitû nelze
povaÏovat za tragédii, mnohem vût‰ím varováním byla uÏ ta se
·v˘carskem 2:5... K této negativní bilanci v‰ak je‰tû pﬁibylo utrápené
vítûzství nad Dánskem 2:1 aÏ po samostatn˘ch nájezdech a v˘hra ve
stejn˘ch kﬁeãích 4:2 s posledním a sestupujícím Slovinskem, s nímÏ
âe‰i je‰tû v polovinû zápasu prohrávali 1:2. Po tûchto v˘sledcích se
Hadamczikovi svûﬁenci propadli aÏ na páté místo a staãilo, aby
Norsko v normální hrací dobû zdolalo ·v˘carsko a ãe‰tí reprezentanti
by se vÛbec poprvé v dûjinách mistrovstvích svûta nedostali ani mezi
osm nejlep‰ích celkÛ...

Dveﬁe se otevíraly dokoﬁán
Na‰tûstí si ·v˘caﬁi s Nory poradili 3:1 a o ãeském postupu do
ãtvrtfinále uÏ mohlo rozhodnout v posledním stﬁetnutí pﬁímé vítûzství
nad Nory. Tûsnû pﬁed tímto soubojem muÏstvo âeské republiky
posílily dvû hvûzdy vysoké hokejové záﬁe a to obránce New Jersey
Devils Marek Îidlick˘ s útoãníkem Montrealu Canadiens Tomá‰em
Plekancem, kter˘ pﬁi zisku bronzov˘ch medailí na loÀském ‰ampionátu
zastával roli reprezentaãního kapitána. Za dan˘ch okolností jejich
rozhodnutí bylo velk˘m sebeobûtováním! I jejich nemalou zásluhou
jsme norského protivníka smetli 7:0 a dveﬁe k velkému úspûchu se
neãekanû otevﬁely dokoﬁán. VÏdyÈ ve skupinû jsme skonãili ãtvrtí a ve
ãtvrtfinále nás ãekal její vítûz - ·v˘carsko. A Ïe by s ním âe‰i prohráli
i podruhé, neãekal snad nikdo. Navíc krátce pﬁedtím v helsinském
ãtvrtfinále Ameriãané senzaãním v˘sledkem 8:3 vyﬁadili Rusy, kteﬁí
v poslední chvíli byli posíleni hvûzdn˘m Alexandrem Oveãkinem z
Washingtonu Capitals a co víc pro semifinále bychom si mohli pﬁát
neÏ celek USA?

Druhá potupa od ·v˘carÛ
JenÏe v Globen Arénû pﬁed ostudné prázdn˘m hledi‰tûm, v nûmÏ
pﬁihlíÏelo pouh˘ch 2297 divákÛ, místo oãekávané herní lehkosti a
údernosti, která nás pﬁedtím provázela proti NorÛm, znovu pﬁi‰la
nepochopitelná kﬁeã a s ní dvû inkasované branky, témûﬁ vlastní. Pﬁi
první, která byla pﬁipsána Hollensteinovi, si puk do sítû ne‰Èastnû
kopl Îidlick˘ a pﬁi druhé stﬁelu Josiho, kdyÏ na trestné lavici sedûl

PlzeÀ po roce mistrem!
Teprve závûreãné tﬁicáté kolo rozhodlo o
mistru âeské republiky, i kdyÏ si oba
rivalové v závûru ‰lapali po ‰tûstí. Nejprve
v 27. kole PlzeÀ prohrála doma se Slávií
0:1, zatímco Sparta bez problémÛ zdolala
Mladou Boleslav 4:0, s kterou pﬁedtím
prohrála v semifinále âeského poháru
doma 1:2. Tím se podaﬁilo Spartû
stáhnout rozdíl na pouhé dva body. JenÏe
v dal‰ím 28. kole Sparta prohrála v Brnû
3:2 a PlzeÀ zvítûzila v Olomouci 1:0 a
bylo to opût o pût bodÛ. Zdálo se, Ïe jiÏ
Plzni nic nechybí k získání titulu. JenÏe
pﬁi‰el zápas s Libercem doma, inkasovala
v 93. minutû branku a prohrála 1:2,
zatímco Sparta vyhrála v Teplicích 3:0. O
v‰em tedy muselo rozhodnout poslední
kolo. Jak Sparta doma s Duklou, tak
PlzeÀ v Hradci vyhrály shodnû 3:0 a titul
nakonec v de‰ti putoval do Plznû. To jiÏ
ale stoupaly vody v ﬁekách a nikdo nemûl
na oslavy pomy‰lení. Zajímav˘ byl osud
Slavie, která po rozchodu s trenérem
Radou ãtyﬁikrát za sebou pod vedením
trenéra Michala Petrou‰e vyhrála se
skórem 12:1 a klop˘tla aÏ v závûru v
Jihlavû 1:3. Po tûchto v˘sledcích se s
ním Slavia dohodla na pokraãování
spolupráce. Nov˘m generálním
manaÏérem se stal Jaromír ·etrle, kter˘
se do Slavie vrací po ãtrnácti letech.
Slavia také odsoudila k sestupu v˘sledky
3:0 jak Budûjovice v 28. kole, tak i Hradec
o kolo pozdûji. Zatím se neví, kdo postoupí

Hubáãek, teãoval Irgl. Teprve v poslední tﬁetinû se dostavil tlak
Zázrak helvetského kﬁíÏe
ãesk˘ch hokejistÛ, s ním KutlákÛv gól po Plekancovû pﬁihrávce v na‰í O hokejov˘ zázrak, na nûjÏ dûjiny budou je‰tû dlouho vzpomínat, se
pﬁesilovce a pak uÏ bohuÏel jen nevyuÏité ‰ance. Nejvût‰í mûl tﬁi ve Stockholmu postarali ·v˘caﬁi! VÏdyÈ v minulosti, vlastnû dávné, se
minuty pﬁed koncem Vrbata, kdyÏ se ﬁítil sám na brankáﬁe Gerbera, na svûtov˘ch ‰ampionátech dostali pouze dvakrát k medailím. V roce
ale nepﬁekonal ho.
1935 ke stﬁíbrné a 1953 k bronzové, pﬁiãemÏ v obou pﬁípadech se
Trenér pod obrovsk˘m tlakem
hrálo v jejich zemi. Letos udivili vynikajícími bruslaﬁsk˘mi kvalitami,
Hodnû trpkou prohru 1:2 se ·v˘carskem trenér Alois Hadamczik herní disciplinovaností i neuvûﬁitelnou silou v osobních soubojích.
komentoval: “·v˘caﬁi byli agresivnûj‰í, vyhrávali víc osobních soubojÛ TﬁebaÏe v t˘mu mûli pouze dva hokejisty hrající NHL, oba beky a také byli rychlej‰í.” A jaké hlavní pﬁíãiny tak ‰patného vystoupení Diaze z Montrealu Canadiens a Josiho z Nashville Predators, ve
sv˘ch svûﬁencÛ na ‰ampionátu vidûl? “KdyÏ nepoãítám zápas s sv˘ch rud˘ch dresech s bíl˘m helvetsk˘m kﬁíÏem na prsou ze sebe
Nory, kter˘m jsme dali sedm gólÛ, tak jsme jich tady dávali moc málo. Ïdímali v˘kony, nad nimiÏ experti nevûﬁícnû kroutili hlavami. Na své
Nepﬁedãili jsme jsme soupeﬁe dÛrazem v pﬁedbrankovém prostoru. triumfální cestû do finále ztratili jedin˘ bod a to kdyÏ ve skupinû
Na‰i hráãi z NHL byli pﬁekvapeni nasazením nûkter˘ch t˘mÛ i jejich porazili Kanadu 3:2 “jen” na nájezdy... V semifinále smetli z ledu
bruslením! Nûkteﬁí z nich se dlouho adaptovali na zmûnu ãasového brankami Niederreitera, Walkera a Suriho 3:0 Ameriãany, kteﬁí
pásma a jiné rozmûry kluzi‰tû, neÏ na jak˘ch hrají v zámoﬁí...” Na pﬁedtím ve ãtvrtfinále, jak uÏ jsme poznamenali, velmi neãekanû
otázku, co trenér udûlá, kdyÏ se bude uvaÏovat o jeho rezignaci, pﬁejeli Rusy a nakonec si odvezli bronzové medaile. Také velkou
zareagoval: “Teì na to nebudu odpovídat a ﬁe‰it to. Na dvou zásluhou Paula ·Èastného, kter˘ se sedmi góly a osmi asistencemi
pﬁedchozích mistrovstvích jsem s muÏstvem âeské republiky byl skonãil druh˘ v kanadské bodování a je synem legendy legendy
úspû‰n˘. Pﬁivezli jsme dvû bronzové medaile a z dvaceti zápasÛ ãeskoslovenského hokeje Petera ·Èastného...
Ale je‰tû krátce ke ·v˘carÛm, kteﬁí teprve ve finále podlehli ·védÛm
jsme jich ‰estnáct vyhráli...” Zatímco mediální tlak na Hadamczika po
neúspû‰ném ‰ampionátu byl siln˘, vedení âeského svazu ledního 1:5 a získali stﬁíbrné medaile. Jejich trenér Sean Simpson, vlastnû
hokeje ho jednoznaãnû podrÏelo a o jeho odvolání vÛbec nehlasovalo. Kanaìan, to vyjádﬁil v˘stiÏnû: “Nejen ·v˘carsko, ale cel˘ hokejov˘
TakÏe pﬁí‰tí rok v Soãi, kde se stejnû jako na pﬁedchozích ãtyﬁech svût Ïasne nad tím, co v‰echno lze v tomto sportu dokázat!”
zimních olympijsk˘ch hrách, znovu pﬁedstaví nejlep‰í hokejisté z
Famózní dvojãata rozhodla
NHL, bude mít ‰anci na úspû‰n˘ reparát.
Zatímco ‰v˘carsk˘ hokej na medailové umístûní musel ãekat pln˘ch
Chára hodnû chybûl
‰edesát let, domácímu muÏstvu na svûtov˘ch mistrovstvích trvalo
Ani Slováci své loÀské senzaãní stﬁíbro z Helsink nezopakovali a sedmadvacet let, aby se postavilo na nejvy‰‰í stupeÀ. Pﬁed ·védskem
mnoho nechybûlo k tomu, aby se popáté bûhem posledních ‰esti let to naposledy byl v roce 1986 Sovûtsk˘ svaz v Moskvû, rok pﬁedtím
neprobili ani do ãtvrtfinále. ProtoÏe velmi neãekanû podlehli Loty‰sku se to podaﬁilo i âeskoslovensku v Praze. Hlavními ozdobami
3:5 a Rakousku 1:2 na samostatné nájezdy. I na nû se valila velká ‰védsk˘ch Tre Kronor se stala tﬁiatﬁicetiletá dvojãata Daniel a Henrik
kritika slovensk˘ch médií. V porovnání s loÀskem jim hodnû chybûl Sedinové. Kdysi spoluhráãi a velcí kamarádi pûtinásobného kapitána
znamenit˘ obránce a kapitán Zdeno Chára, kter˘ v tu dobu v barvách ãesk˘ch mistrÛ svûta Davida V˘borného ze ‰védského klubu Mo Do
Bostonu Bruins usiloval v závûreãn˘ch bojích o StanleyÛv pohár a na poslední ãtyﬁi zápasy pﬁiletûli z Vancouveru Canucks a svou
mnohem hor‰í formu tentokrát mûl loÀsk˘ kanon˘r Miroslav ·atan, brilantní kombinací byli témûﬁ témûﬁ u v‰ech ‰védsk˘ch branek.
jemuÏ bude uÏ devûtatﬁicet... Pﬁesto své závûreãné stﬁetnutí v Nejvût‰ím dramatem v‰ak bylo ãtvrtfinále s Kanadou, v nûmÏ ·védové
helsinské skupinû t˘m Slovenska zvládl brilantnû a také díky dvûma nepﬁízniv˘ stav 0:1 otoãili dvûma zásahy útoãníka praÏského Lva v
hrub˘m chybám brankáﬁe Bishopa hned v úvodu porazil USA 4:1. Ve KHL Danielsona pﬁi pﬁesilovkách a za nerozhodného skóre 2:2 i po
ãtvrtfinále v‰ak proti SlovákÛm stáli Finové a po první tﬁetinû se zdálo, prodlouÏení musela rozhodnout aÏ ãtvrtá série nájezdÛ, ve které
Ïe je v‰echno rozhodnuté, neboÈ domácí hokejisté vedli uÏ 3:0. Pettersson pﬁímou stﬁelou skóroval, ale Eberle pouze trefil tyã... V
JenÏe svûﬁenci ãeského kouãe Vladimíra VÛjtka to nezabalili, je‰tû semifinálovém severském derby, které kupodivu nebylo ani
do druhé pﬁestávky trefami Miklíka i Sekery sníÏili a hned po tﬁiceti vyprodáno, ·védsko jasnû pﬁehrálo Finsko 3:0 a nezaváhalo ani ve
sekundách závûreãné tﬁetiny Surov˘ vyrovnal na 3:3. Dokonce pak finále proti ·v˘carsku 5:1, tﬁebaÏe soupeﬁ v páté minutû ‰el do vedení
v pﬁesilovce pﬁi vylouãení Kontioly mûli pﬁíleÏitosti, av‰ak byl to opût díky nejlep‰ímu obránci a zároveÀ nejuÏiteãnûj‰ímu hráãi ‰ampionátu
t˘m Suomi, kter˘ pﬁed sv˘m publikem gólem Aaltonena rozhodl o Josimu. A trenér ·védÛ Pär Marts zdÛraznil: “ProÏíváme
nezapomenutelné chvíle, ale kdybychom s Kanaìany nemûli ‰tûstí
tûsném vítûzství 4:3.
pﬁi nájezdech, nebyli bychom ani v semifinále. Takov˘ je prostû
·koda prospané tﬁetiny
Vladimír VÛjtek, kter˘ mimochodem v roce 2005 o jedin˘ hlas hokej...”
prohrál s Hadamczikem souboj o funkci ãeského reprezentaãního V˘sledky závûreãn˘ch zápasÛ - ãtvrtfinále: USA-Rusko 8:3,
trenéra, konstatoval: “·koda, Ïe jsme prospali první tﬁetinu, ve které ·v˘carsko-âeská republika 2:1, Finsko-Slovensko 4:3, ·védskonám Finové mohli vstﬁelit je‰tû víc branek. KdyÏ jsme pak vyrovnali Kanada 3:2 po samostatn˘ch nájezdech. Semifinále: ·védskoa soupeﬁe dostali na kolena, znovu pﬁi‰la na‰e osudová chyba, Finsko 3:0, ·v˘carsko-USA 3:0. O 3. místo: USA-Finsko 3:2 po
kterou jsme darovali FinÛm postup do semifinále.” I tak ale celkov˘ samostatn˘ch nájezdech. Finále: ·védsko-·v˘carsko 5:1.
***
v˘sledek slovenského muÏstva, které sice obsadilo aÏ osmé místo,
nebyl povaÏován za neúspûch...

do první fotbalové ligy! Druhou ligu vyhrálo
Znojmo s 58 body, pﬁed Bohemians 1905
s 56 body. Znojmo v‰ak nedostalo kvÛli
stadionu prvoligovou licenci. Ani tﬁetí HFK
Olomouc na tom není finanãnû dobﬁe a
neví se jestli bude hrát v pﬁí‰tím roce
druhou nebo dokonce tﬁetí ligu.
Finále Poháru âeské po‰ty se hrálo v
Chomutovû a provázely ho v˘trÏnosti
fanou‰kÛ. Jablonec hrál s Mladou
Boleslaví 2:2, ale zvítûzil v penaltovém
rozstﬁelu 5:4.
Závûreãná tabulka
1. PlzeÀ
2. Sparta
3. Liberec
4. Jablonec
5. Olomouc
6. Dukla
7. Slavia
8. Boleslav
9. Slovácko
10. Jihlava
11. Pﬁíbram
12. Teplice
13. Brno
14. Ostrava
15. Budûjovice
16. Hradec

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

20
19
16
13
13
11
11
10
10
7
7
8
9
7
7
5

5
6
6
10
8
13
9
8
7
15
11
8
5
8
5
10

5
5
8
7
9
6
10
12
13
8
12
14
16
15
18
15

54:21
55:23
46:34
49:41
38:29
48:37
41:33
34:43
37:41
36:42
27:39
36:47
34:53
34:44
24:49
27:44

65
63
54
49
47
46
42
38
37
36
32
32
32
29
26
25

Na Slovensku Slovan
Na rozdíl od âech byl na Slovensku vítûz
znám a tak si mohl Slovan dovolit prohrát v
posledním kole v Banské Bystrici 0:1.
Zajímav˘ byl souboj o udrÏení. Pre‰ov v
pﬁedposledním 32. kole vyhrál v Îilinû 1:0 a
staãila mu v posledním kole pouze remíza
doma s Trnavou, která byla poslední. O
v˘sledku zápasu pﬁed 4500 diváky rozhodla

26. minuta, kdy KolbasÛv faul byl ohodnocen
ãervenou kartou a pokutov˘m kopem.
PﬁestoÏe v druhém poloãase hrála i Trnava o
deseti hráãích, domácím se vyrovnat
nepodaﬁilo a nejménû na rok budou hrát
druhou ligu, zatímco se mezi elitu vrací
Dunajská Streda.
***

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

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

16
16
14
13
12
12
9
11
11
9
8
8

11
7
11
9
11
9
15
8
6
11
11
9

6
10
8
11
10
12
9
14
16
13
14
16

56:33
40:34
52:34
43:37
38:33
36:46
37:28
42:43
39:54
28:32
34:51
21:41

59
55
53
48
47
45
42
41
39
38
35
33

âe‰i mají stále
‰anci
Kvalifikace pro MS v Brazílii je jako na
houpaãce. âeská reprezentace po prohﬁe
s Dánskem, vyhrála v zápûtí v Arménii a
udrÏela si nadûji na postup. S napûtím se
oãekával páteãní souboj s Itálií.
Pﬁekvapiv˘ byl prÛbûh utkání. âeská
reprezentace od první minuty dominovala
a jiÏ v prvním poloãase donutila Buffona
k nûkolika zákrokÛm. Daﬁilo se obzvlá‰tû
Kozákovi, kterému dal trenér Bílek
pﬁednost pﬁed Lafatou. Ten mûl také
nejvût‰í ‰anci v druhé pÛli, ale italsk˘
brankáﬁ vãasn˘m vybûhnutím jeho ‰anci

zmaﬁil. Velk˘m zklamáním byl Balotelli,
kter˘ byl více na zemi neÏ ve hﬁe. KdyÏ v
72. minutû zasáhl Gebre Selassieho
norsk˘ rozhodãí neváhal mu ukázat
druhou Ïlutou kartu a Balotelli musel pod
sprchy. Závûr utkání se odehrával za
jednostranné pﬁevahy ãesk˘ch fotbalistÛ,
ale Jiráãkova stﬁela v 84. minutû skonãila
na tyãi. S v˘sledkem 0:0 byli rozhodnû
spokojenûj‰í Italové, coÏ trenér ItalÛ
Prandelli pﬁiznal a Ïe za získan˘ bod
mÛÏe vdûãit pouze skvûlému brankáﬁi
Buffonovi. Na dotaz Satellitu, proã trenér
Bílek nepostavil Lafatu, odpovûdûl kouã
národního t˘mu, Ïe mûl tuto variantu
pﬁipravenou, ale Ïe dal v závûru pﬁednost
Václavu Kadlecovi, kter˘ je rovnûÏ
koncov˘m hráãem. Mezitím se v‰ak
Arménci postarali o dva senzaãní
v˘sledky. Nejprve doma prohráli s Maltou
0:1 o ãtyﬁi dny pak pozdûji zvítûzili v
Dánsku 4:0. Zdá se, Ïe v souboji o druhém
místû se rozhodne v závûreãném pﬁímém
souboji v Bulharsku. Utkání se hraje 15.
10. Je nutné si uvûdomit, Ïe ani druhé
místo nezaruãuje úãast v baráÏi.
Podstatnû si zkomplikovalo situaci ve
skupinû G Slovensko, které pouze
remízovalo
ve
Vaduzu
s
Lichten‰tejnskem a na druhé ¤ecko ztrácí
jiÏ ãtyﬁi body. Tuto skupinu vede Bosna a
Hercegovina, která v kvalifikaci je‰tû
neprohrála a má ze ‰esti zápasÛ 16
bodÛ.
abe
***

E-mail
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Staãí kolem pohledût,
jak je mal˘ tenhle svût
Je aÏ k nevíﬁe jak globalizace zmen‰uje
svût kolem nás; vãera mi napsal kamarád
z Ostravy, Ïe na oslavû narozenin se taky
mluvilo o moji rodinû. Emailoval jsem
kamarádovi dotaz, kdo na oslavû byl a on
mi obratem osvítil, Ïe jeho pﬁítelkynû
Milena pracovala na pedagogické fakultû,
kterou vede profesorka Hana. Aha,
komentovala tuto narozeninovou oslavu
Eva, která se s Hankou pﬁáteli víc jak 40
let a korespondují spolu tﬁicet let, co Ïijeme
v Ontariu.
Emailoval a vysvûtlil jsem to do Ostravy
kamarádovi se kter˘m kamarádím od
chlapectví ve skautském oddílu BVU v
Ostravû a dodnes si dopisujeme, a dodal
jsem, Ïe jeho pﬁítelkynû Milena dûlá most.
Ladislav, mÛj kamarád z mladí, se nadále
podivoval jak je svût maliãk˘, Ïe on zná
mne, jeho pﬁítelkynû Milena zná prof.
Hanku a Hanka nás. Evû to nepﬁipadalo
extra podivné, ale spí‰e zábavné, a
vysvûtlila mi, Ïe ke kaÏdému ãlovûku na
svûtû máme blízko nanejv˘‰ pﬁes ‰est
znám˘ch, ale zpravidla staãí pût, jak o
tom psala kniha “Six Degrees of
Separation”.
Neﬁíkej, ﬁekl jsem pochybovaãnû, a Eva
pokraãovala, Ïe k ex-presidentovi Václavu
Klausovi máme pokud ona ví, trojí cestiãku
a na prstech poãítala: „MÛj bratr Alan má
spoluÏáka Libora Nováka, kter˘ bylo v

Seeking single female
housekeeper / caregiver
(live-in optional)
for Mississauga area.
Valid work permit and
driver’s licence required.
Slavic language preferred.
Call Didi @ 416-727-1305.

TRAVEL INC.
827A Bloor St. W.
Toronto, ON M6G 1M1

e-mail:
Tatratravel@hotmail.com
Vám ponúka
cestovanie
do celého sveta
Spolahlivo vybavíme

GRAND CHINA TOUR
Oct 18-31, 2013
Readers of Satillite who
book by June 30th
$50.00 reduction.
Volejte
Annu Zapletalov
Tel.: (416) 537-7698

devadesát˘ch letech KlausÛv tajemník a
tak si to spoãítáme: ty má‰ manÏelku
Evu, Eva má bratra Alana, Alan má
kamaráda Libora a Libor tajemníkoval
pro Klause, takÏe mezi tebou a Klausem
jsou tﬁi lidí.
To je vlastnû pravda, ﬁekl jsem a Eva
pokraãovala s druhou cestiãkou: ty má‰
od dûtství kamaráda Káju, Kája dûlal
funkcionáﬁe ODS ve Vy‰kovû a v
devadesát˘ch letech kandidoval na
senátora a zajisté byl blízko Klausovi,
takÏe kdybys chtûl, dostal bys audienci s
Klausem pﬁes jednoho ãlovûka. To je
vlastnû pravda, ﬁekl jsem, protoÏe mám
dûravou hlavu na takové vûci.
A do tﬁetice si zajisté pamatuje‰, Ïe k
VánocÛm jsme dostali fotky od pﬁátel z
Nûmecka, kteﬁí nám poslali fotku
presidenta Klause v jejich domû u jídelního
stolu v srdeãném rozhovoru a hned tu
fotku ve svém archívu na‰la a pﬁedloÏila
jako dÛkaz jak blízko máme ke Klausovi.
Díval jsem se na foto s pocitem, Ïe bych
si mohl na Klause sáhnout jako oni,
kdybych chtûl. „Anebo by sis s Klausem
pokecat nechtûl?“ zeptala se Eva.
Ale chtûl, ﬁekl jsem pomalu, vÏdyÈ ví‰ s
jakou chutí jsme ãetli jeho kníÏku Modrá
planeta, kde upozorÀoval na ekologickou
diktaturu, která nahrazuje marxistickou
diktaturu komunistick˘ch v‰iváku a má
stejn˘ úãel brát lidem svobodu ve jménu
ekologick˘ch regulaci.
„A ﬁekl bys to na té narozeninové oslavû
Hance a Milenû a Ladislavovi?“
„Asi ne,“ ﬁekl jsem váhavû, „protoÏe âe‰i
uÏ veskrze zapomnûli, Ïe Klaus byl jedin˘,
kter˘ vûdûl co dûlat po vy‰umûní
komunismu v âeskoslovensku a
nastartování ekonomiky po tom
beznadûjném
znárodÀování
a
rovnostáﬁství.
„Urãitû má‰ pravdu, Ïe dneska je Klaus
nepopulární, ale za pár let Zemanova
prezidentství bude Klaus vzácn˘ jako byl
zhanobeny TGM a dnes je velikán ãeské
politiky a pﬁíklad ctnosti.“
„Chtûl jsem napsat, Ïe kaÏd˘ zná
kaÏdého, ale co kdyÏ ãlovûk nezná ani
sám sebe?“
Eva se usmála a ﬁekla, Ïe heslo Poznej
sám sebe bylo nad vchodem do antického
chrámu uÏ dávno pﬁed narozením Krista
a ode‰la do kuchynû okoﬁenit zeleninovou
polévku.
Neodolal jsem a tuto malou situaci s
narozeninami roz‰íﬁenou o známosti s
Klausem jsem odeslal profesorce Hance,
pro potû‰eni jak se rozhovor o nás na její
oslavû roz‰íﬁil za Atlantick˘ oceán.
Obratem emailovala prof. Hanka, Ïe si to
pﬁeãetla, a Ïe ona má fotografií s Klausem,
kdyÏ ji udûloval profesuru. Fotografií
pﬁipojila k emailu, takÏe my z Ontaria
známé osobnû ne tﬁi, ale ãtyﬁi lidí, kteﬁí
znají osobnû Václava Klause.
Pochopitelnû v bﬁeznu 2013, kdy
president Klaus uÏ je ex-president a
vût‰ina národa se prezentuje tím, jak se
jí Klaus zprotivil, není taktické si dodávat
lesku známosti s lidmi, kteﬁí znali osobnû
Klause; ani to nemám v úmyslu tímto
psaním, akorát jsem rozvíjel úvahu, jak
ten nov˘ svût mal˘ a jak je snadné b˘t
blízko komukoliv, pokud je ãlovûk na
internetu, pokud emailuje a zná lidí, kteﬁí
znají dal‰í lidí a ti dal‰í atd. atd.
RosÈa Firla - Sudbury
***
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