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Setkání po letech
MÛj pﬁítel Jan Rafaj nûkdy na podzim roku 1969 vystihl
situaci kolem nás jako kle‰tû, které nás stále více a více
svírají. Normalizace zaãala celkem nevinnû a pomalu.
Nebyl jsem nikdy velk˘m pﬁívrÏencem televize, ale z
rádia zaãaly mizet poﬁady, které jsme mûli rádi. Nejprve
zajímavé rozhovory, pak poﬁady jako Houpaãka. Nejprve
se nesmûl hrát Kryl, pak Hutka. Najednou zmizely i cizí
skladby, hlavnû pokud byly v angliãtinû. V kinû se hrálo
ãím dál ménû filmÛ, které o nûãem hovoﬁily a byly
nahrazeny tup˘mi veselohrami, po kter˘ch je dnes aÏ
nostalgick˘ smutek. Snad jen Filmov˘ klub v Klimentské
ulici vzdoroval.
Hudebníci se pomalu podvolili normalizaci. I Waldemar
Matu‰ka se vûnoval více dechovce, neÏ bylo zdrávo.
Ze skupiny Rangers se stali díky pﬁesnému pﬁekladu
Plavci. Karel Gott sice emigroval a Gustáv Husák
pronesl plamenn˘ projev, Ïe budeme i bez Gotta, ale
pak se v tichosti vrátil a na projev tehdej‰ího prezidenta
se zcela zapomnûlo.
Pﬁed totalitou se nedalo utéct; i fotbalové televizní
pﬁenosy se nesly v duchu doby. Reportér vÏdy povinnû
fandil sportovcÛm ze socialistick˘ch zemí. Makety
sovûtsk˘ch tankÛ a sochy rudoarmûjcÛ zaãaly hyzdit
nejen mûsta, ale i vesnice a pokud nebylo na betonov˘
pomník, objevil se alespoÀ nûjak˘ ten transparent.
Rakovina jakoby zachvátila tuto zem, ale i celou
v˘chodní Evropu, vãetnû Ruska. V roce 1974 byl
Jaroslav Kučera: Praha, Michalská ulice -Před Blatničkou, 1973
Alexandr SolÏenicyn vyvezen násilím ze Sovûtského
svazu. Zastalo se ho pouze pár lidí. Jedním z nich byl
slaví osmdesáté narozeniny - narodil se 18. ãervence Na tuto pﬁíhodu, témûﬁ ãtyﬁicet let starou, jsem témûﬁ
básník Jevgenij Jevtu‰enko (shodou okolností dnes
1933 v Stancii Zima v irkutské oblasti). Za tento protest zapomnûl. AÏ letos pﬁi náv‰tûvû Prahy jsem spatﬁil
mu bylo zakázáno vystoupení, na kterém se mûly ãíst reklamu, Ïe v Tereziánském kﬁídle Starého královského
jeho básnû. Jevtu‰enko odpovûdûl po svém a v dopise paláce je v˘stava fotografa Jaroslava Kuãery. Pro
Leonidu BreÏnûvovi napsal, Ïe se jeho pûtilet˘ syn jistotu jsem si zkontroloval, jestli fotografie v mém filmu
PéÈa velice na veãer poezie tû‰il. Byl zklamán a ptal se, jsou od stejného autora a pak jsem vyrazil na praÏsk˘
proã se ãtení neuskuteãní. Jevtu‰enko konãí tento Hrad. To, co jsem vidûl mnohonásobnû pﬁedãilo mé
dopis slovy: A já mu odpovûdûl pravdu. Jevtu‰enko oãekávání. MÛÏeme zde vidût okolo tﬁí set ãernobíl˘ch
udûlal jediné, co bylo moÏné: Ïaloval na zvÛli reÏimu fotografií, které autor poﬁídil zhruba od roku 1968, kdy
svému pûtiletému synovi.
studoval na âVUT stavaﬁinu, které se pak v Ïivotû nikdy
V té dobû se nûkteﬁí pﬁizpÛsobili a jiní chtûli Ïalovat, ale nevûnoval. Z té doby jsou také snímky ze Strahovsk˘ch
nebylo komu. Îalovat proti lÏi, pokusit se pravdivû kolejí. Jaroslav Kuãera má na v˘stavû Jak jsem poznal
zachytit skuteãnost, která nás obklopovala.
lidi ﬁadu fotografií z osmdesát˘ch let, kdy chodil fotit
Tehdy v bﬁeznu toho pochmurného roku 1975 jsem se groteskní figurky v prvomájov˘ch prÛvodech. V té dobû
zastavil ve v˘stavní síni Fotochemy na Jungmannovû také strávil hodnû ãasu v severov˘chodním Rumunsku
námûstí, kde byly fotografie ing. Jaroslava Kuãery. - v Moldavsku. V devadesát˘ch letech fotografuje
Bylo to nûco zcela jiného neÏ co se objevovalo v tisku, prostitutky v severních âechách. Velk˘m tématem jsou
v Mladém svûtu, ãi jin˘ch dobov˘ch magazínech. Fotky Rómové. Ke kaÏdé fotografii má krátk˘, ale v˘stiÏn˘
zachycovaly Ïivot takov˘, jak˘ byl. Bylo to nûco, co pﬁíbûh.
jsem se snaÏil zachytit i já ve svém filmu. Druh˘ den Narodil se v roce 1946 a pﬁestoÏe zvládá nejnovûj‰í
jsem se vrátil se stativem a svojí kamerou AK 16 a techniky digitální fotografie, nenechává se technologií
zeptal jsem se, jestli si mohu v galerii nûco natoãit. urãovat, jak se dûje souãasn˘m „mistrÛm“, kteﬁí
Tehdy takovou kameru mûla (pﬁesnûji ﬁeãeno na pﬁedvádûjí v rÛzn˘ch v˘stavních síních rozmazané
pﬁelomu padesát˘ch a ‰edesát˘ch let) âeskoslovenská poloabstrakce, z kter˘ch je ãlovûk po pûti minutách
televize a tak nikde na mnû nechtûli nûjaké povolení. prohlíÏení unaven.
Nûkolik fotek jsem tehdy nafilmoval a pouÏil ve svém V Tereziánském kﬁídle mÛÏete vydrÏet hodiny nebo jít
filmu - autorovi, aniÏ bych ho nûkdy potkal, jsem pﬁiznal na tuto v˘stavu nûkolikrát. Je‰tû je ãas, potrvá do 18. 8.
kredit v úvodních titulcích. Film jsem zázrakem odvezl 2013. A pokud nemáte cestu do Prahy, podívejte se
do Kanady, kde nûjakou dobu chátral a rozpadal se, alespoÀ
na
jeho
webovou
stránku:
neÏ se ho nakonec díky Milo Kubíkovi podaﬁilo, i kdyÏ www.jaroslavkucera.com.
poniãen˘, pﬁetoãit na VHS. Nyní je na DVD a je souãástí Stojí to za to!
Jaroslav Kučera: Praha, Podchod
mé knihy ¤etûz bláznÛ, která vy‰la vloni v nakladatelství
na Václaváku - Milenci na jednu noc
Ale‰ Bﬁezina
Tato fotografie byla pouÏita i v mém filmu
Eman.
***
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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
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: 29. 3. ve 13 hod.
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
KITCHENER-WATERLOO:German Gospel
Church, 223 Union St.E.
Informace o bohosluÏbách: 289/242-0635
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers Church);
BohosluÏby pouze anglicky-nedûle v 11:00.
7 Glenora Ave. Toronto, On. M6C 3Y2.
Tel.: 416/656-8661. Duchovní správce:
Rev.Margaret Hassler, Pastor, e-mail
mkhassler@yahoo.com

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-nedûle
15:00 hodin. Streda 18:00. Duch. správce: Jiﬁí
Macenauer St. Adalbert R.C. Mission, 464
Plains Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,
192 Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
27. dubna 2013 v 11:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe: (Lyndale
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: 27. dubna 2013 v 17:00..
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 28.
dubna 2013 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. Bohosluzby 31. brezna
2013 v 16 hodin.
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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

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.

10. 8. (so) 9:30
Leteck˘ den
na Edenvale Aerodrome
5195 HWY 26 East, RR#2
Stayner ON, Near Wasaga Beach
***
10. 8. (so) 10:00
Letní sokolské hry
Masaryktown
Tel.: 905/884-9829
E-mail:
wendynewmarket@sympatico.ca
***
25. 8. (ne) 17:00
Vladimír Mi‰ík - Pavel Skála
Odpolední koncert
Restaurace Praha na Masaryktownu
Tel.: 416/289-0283
***
28.8. (st) 19:00
Vladimír Mi‰ík -Pavel Skála
Veãerní koncert
The Golden Pheasant
Tel.: 905-781-9374
***
21.9. (so) 19:00
Vinobraní
Soundscape Music
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave, Toronto
Tel: 416/538-2468
***
22.9. (ne) 17:00
Nokturna v mûstû
Shawn Mlyne - Tenor
Valerie Poole - piano
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave. Toronto
Tel.: 416/481-7294
***
29.9. (ne) 10:30
Svatováclavské posvícení
Farnost sv. Václava
496 Gladstone Ave, Toronto
Tel: 416/538-2468
***
10. 11. (ne) 17:00
Nokturna v mûstû
Boris Krajn˘ -piano
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave. Toronto
Tel.: 416/481-7294
***
1.12. (ne) 17:00
Nokturna na Masaryktownu
Drew Jureãka - Jazz Quintet
Restaurace Praha
450 Scarborough Golf Club Rd.
Tel.: 416/481-7294
***
2014
19. 1. (ne) 17:00
Nokturna na Masaryktownu
Jiﬁí Grosman - Jazz Quintet
Restaurace Praha
450 Scarborough Golf Club Rd.
Tel.: 416/481-7294
***
23. 3. (ne) 17:00
Nokturna v mûstû
Duo Ventapane
Martin Karlíãek - piano
Mana Shiraishi -housle
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave. Toronto
Tel.: 416/481-7294
***
27. 4. (ne) 17:00
Nokturna v mûstû
Jan Novotn˘ - piano
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave. Toronto
Tel.: 416/481-7294

Toronto
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âesk˘
a Slovensk˘ den
na Masaryktownu
Leto‰ní âesk˘ a slovensk˘ den na
Masaryktownu (22.ãervna 2013) - jak se
mu obãas stává - promokl. Dé‰È
nepochybnû odradil ﬁadu lidí, ale zase ne
tolik, aby znemoÏnil vystoupení SokolÛ z
Kitcheneru, Guelphu, Waterloo, St.
Jacobs a Toronta, 12 muÏÛ a Ïen. Jejich
vystoupení v de‰ti mi pﬁipomnûlo slet na
Torontském v˘stavi‰ti v roce 1962, kter˘
se konal pod zá‰titou ontarijského
guvernéra J. Keiler MacKaye, kdy muÏi a
Ïeny cviãili v prudkém lijáku a guvernér
byl tak nad‰en, Ïe byl ochoten stát se
na‰ím patronem. Ten slet mi pﬁipomnûla
i pﬁítomnost Jaroslava Kasandy,
vynikajícího sokolského atleta, pozdûj‰ího
majora kanadské armády, kter˘ svoji
vojenskou kariéru zakonãil jako velitel
Canadian Forces School of Physical
Education and Recreation v CFB Borden,
a byl vyznamenán nejvy‰‰ím kanadsk˘m
vojensk˘m vyznamenáním Order of
Military Merrit (OMM). Br. Kasanda na
onom památném sletu nejen cviãil, ale
také pﬁi vystoupení muÏÛ a Ïen recitoval
slavné ver‰e: “A padli v‰ichni? Po
zákonech vlasti...”
Dûti a dorostenky cviãily v restauraci.
Dûti pﬁedvedly cviãení na Ïínûnkách za
dozoru bratrÛ Kondela, Curilly a sestry
Knibbe. Po nich následovala skupina
mlad‰ího Ïactva, na které dohlíÏeli bratﬁí
Syptákové, a akrobatick˘ v˘stup
dorostenek a star‰ích ÏákyÀ. Posledním
bodem cviãení byl rytmick˘ skupinov˘
v˘stup dorostenek a ÏákyÀ, které si Jenna
a Sarah Syptákovy, Madelaine a McKayla
Dixonovy, Mia Knibbe, Celestina Hykel a
Jacqueline Palík samy daly dohromady.
Starostka Kanadského Sokola, Anna
Janou‰ová, a náãelnice Sokola Canada,
sestra Malysáková, mûly dÛvod b˘t
spokojeny.
Nezlobilo jen poãasí, ale i mikrofon, coÏ
nijak neulehãilo práci Barbaﬁe Sherriffové
a Robertu Tmejovi, kteﬁí program uvádûli.
Bûhem odpoledne se dostavil pﬁedseda
opozice v ontarijském zákonodárném
sboru a pﬁedseda ontarijské konzervativní
strany, Tim Hudak, kter˘ pﬁi‰el oslavit
svÛj slovensk˘ pÛvod. Masaryktown
vypadal skvûle a hodnû pﬁítomn˘ch
obdivnû komentovalo práci manÏelÛ
Franti‰ka a Ivy Jeãmenov˘ch.
Josef âermák

***

Jak vyjdeme v roce 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 dvojãíslo bylo dáno
do tiskárny
19. 7. 2013 ve 4:00

Pﬁí‰tí dvojãíslo vyjde:
15. 8. 2013
Uzávûrka: 10. 8. 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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Czech Republic
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Certifikovaná
pﬁekladatelka
emestic@hotmail.com
416/922-8786

Dr. Petr
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CZECH – NORTH AMERICAN
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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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Po povodních padl Neãas
Divné vûci se dûjí v zemi ãeské. Policie
zaãala zat˘kat politiky. Vlastnû b˘t
politikem je opût velice rizikové
zamûstnání. To je ãlovûk jednou nohou v
kriminále. Tak v padesát˘ch letech to byl
Slánského proces. O deset let pozdûji v
lednu 1962 zavﬁeli ministra vnitra Rudolfa
Baráka, pr˘ za rozkrádaãku.
Pﬁipoãtûme k tomu komunistické zloãiny
z padesát˘ch let a z doby normalizace,
kdy se perzekuce dûla ponûkud jin˘m
zpÛsobem, tak nebylo zvykem v této
zemi nûkoho z politikÛ zavírat.
Po roce 1989 se poslanecká imunita
respektovala a mûla svoji váhu. Obãas
se pﬁece jen nûjak˘ politik dostal do
‰atlavy, jako b˘val˘ ministr financí z let
Zemanovy vlády Ivo Svoboda za
vytunelování spoleãnosti Liberta. Byl to
v‰ak pﬁípad ojedinûl˘. Politici spí‰e
dostávali jako „odborníci“ trafiky. Jedním
z nich byl tﬁeba b˘val˘ ministr opût v
Zemanovû vládû Jaroslav Tvrdík. JiÏ pﬁi
studiích vstoupil do KSâ a absolvoval
vojenskou akademii ve Vy‰kovû. Poté,
co skonãil jako ministr obrany, sociální
demokracie hledala pro Tvrdíka uplatnûní
a na‰la. Po ãase se stal Tvrdík bez
v˘bûrového ﬁízení ‰éfem âSA, které tento
odborník málem pﬁivedl k bankrotu. Díky
odbornosti vedení pﬁestaly âSA létat do
Toronta a vÛbec do zámoﬁí. A mÛÏeme jít
dál, dávání trafik odstoupiv‰ím ministrÛm
se stalo národním evergreenem.
Nikdo v tom nevidûl nic divného, nic
neetického. B˘valí ministﬁi a politici
bohatli, lid chudl. Velké ryby byly hájené,
aÏ pﬁi‰el 14. kvûten 2012 a byl zatãen s
nûkolika miliony korun poslanec David
Rath za úplatkáﬁství. AÈ se kroutil, jak se
kroutil, nakonec zÛstal ve vazbû. A zlí
jazykové tvrdili, Ïe to byla pomsta od
vládní koalice, která chtûla zdiskreditovat
sociální demokracii. To trvalo rok a mûsíc.
Ve ãtvrtek 13. ãervna 2013 byla zatãena
ﬁeditelka Sekce kabinetu pﬁedsedy vlády
Jana Nagyová. Teì se zase hovoﬁí o puãi
proti ODS. Podívejme se na Ïivotopis
Jany Nagyové, jak jej mÛÏeme nalézt ve
Wikipedii: Podle oficiálního Ïivotopisu
Nagyová od kvûtna 1984 do srpna 1993
pracovala jako mzdová úãetní strojíren
Chodos v Chodovû. V lednu 2012 napsal
Reflex „Co pﬁesnû vystudovala, ona sama
neﬁíká, ãímÏ pﬁiÏivuje dal‰í informaci, Ïe
se vyuãila prodavaãkou.“ Jako fakt bez
dal‰ích podrobností a zdrojÛ to v ãervnu
2013 uvedl iHNed.cz. âlánky neuvádûjí,
jak by v tom pﬁípadû získala maturitu. V
Ïivotopise Nagyové zase chybí nejménû
rok po skonãení ‰kolní docházky.
Publicista Ladislav Nykl, od 60. let
politicky perzekuovan˘, napsal, Ïe
Nagyová zaãínala jako prodavaãka v
kant˘nû Chodosu a „postoupila na lep‰í
místo“ kvÛli své angaÏovanosti v KSâ.
Od záﬁí 1993 do prosince 1995 byla
Nagyová vedoucí tuzemského odbytu
porcelánky LEANDER 1946 spol. s r.o. a
od ledna do srpna 1996 vedoucí
obchodního oddûlení skláren West
Bohemia Glass - Kerpo a.s. Z manÏelství,
které se jí rozpadlo v polovinû 90. let, má
dvû dcery. Její následn˘ nadﬁízen˘
senátor Kulhánek v ãervnu 2013 ﬁekl
„Byla myslím dvakrát po rozvodu“.
Právû kvÛli potﬁebû ãasovû
nenároãnûj‰ího zamûstnání po rozvodu
a úmrtí matky si na‰la místo v ODS, kde
byla od záﬁí 1996 do srpna 2005 oblastní
manaÏerkou Oblastního sdruÏení ODS

Karlovy Vary (podle Respektu asistentkou
krajského manaÏera). ZároveÀ od
listopadu 1996 do listopadu 2004 byla
asistentkou karlovarského senátora
Vladimíra Kulhánka (ODS). Od záﬁí 2005
do prosince 2006 pov˘‰ila na vedoucí
provozního oddûlení Hlavní kanceláﬁe
ODS, kde zaãala blízce spolupracovat s
prvním místopﬁedsedou strany Petrem
Neãasem, s nímÏ spojila svou dal‰í
kariéru.
KdyÏ se Neãas stal ministrem práce a
sociálních vûcí, Nagyová byla od záﬁí
2006 do srpna 2009 ﬁeditelkou odboru
kanceláﬁe ministra. Po pádu Topolánkovy
vlády od záﬁí do prosince 2009 podnikala
v poradenské ãinnosti v oblasti sociální
politiky. Od ledna 2010 do ãervence 2010
byla poradkyní ministra obrany
Fischerovy vlády Martina Bartáka
nominovaného ODS; místo jí zajistil
Neãas.
Poté, co byl Neãas v ãervnu 2010
jmenován premiérem, pﬁivedl Nagyovou
s sebou jako vrchní ﬁeditelku Sekce
kabinetu pﬁedsedy vlády âeské republiky;
zároveÀ mûla funkci jeho poslanecké
asistentky. UÏ o dva mûsíce dﬁíve, kdyÏ
se po odstoupení Mirka Topolánka stal
Neãas volebním lídrem, se v médiích
objevily
spekulace
o
jeho
mimomanÏelském pomûru s Nagyovou.
Znovu se vynoﬁily, kdyÏ Neãas s
manÏelkou 17. ledna 2013 vydali
prohlá‰ení, Ïe uÏ nûkolik mûsícÛ Ïijí
oddûlenû a „v tuto chvíli nemáme
konkrétní pﬁedstavu, jak tuto situaci
budeme nadále ﬁe‰it.“
Nagyová se vyh˘bala médiím;
opakovanû byl kritizován vysok˘ plat,
kter˘ pobírala. V lednu 2012 získal deník
Insider její v˘platní pásky, podle nichÏ v
bﬁeznu 2011 mûla základní plat 33 500
Kã, osobní ohodnocení 49 600 Kã a
dostala mimoﬁádnou odmûnu 190 tisíc
Kã po lednov˘ch 100 tisících. V souvislosti
s tím byl trestnû stíhán Karel Randák,
b˘val˘ ﬁeditel civilní rozvûdky ãinn˘ v
NFPK.
Jako státní úﬁednice si Nagyová doplnila
vysoko‰kolské vzdûlání: v letech
2006-2009 vystudovala na soukromé
Univerzitû Jana Amose Komenského
Praha bakaláﬁsk˘ obor Sociální a masová
komunikace a v letech 2009-2011 totoÏn˘
navazující magistersk˘ obor.
Brzo po absolvování byla kritizována,
Ïe její diplomová práce „Mediální podpora
Národního akãního plánu ke sjednocení
a transformaci systému péãe o ohroÏené
dûti a rodiny“ je nekvalitní, tvoﬁená z
valné ãásti kopiemi vládních materiálÛ, a
Ïe jí pﬁi získání titulu vedení ‰koly
nadrÏovalo. Reflex citoval bez uvedení
jména studenta: „Janu Nagyovou, kterou
znám od vidûní ze státní správy, jsem za
pût let studia vidûl poprvé u státnic. A její
v˘kon byl tristní.“
V noci na ãtvrtek 13. ãervna 2013 Janu
Nagyovou zadrÏel policejní Útvar pro
odhalování organizovaného zloãinu
(ÚOOZ) zároveÀ se ‰esti dal‰ími politiky
ODS nebo vysok˘mi státními úﬁedníky.
Byla pﬁevezena do Ostravy (na stíhání
dohlíÏí vrchní státní zastupitelství v
Olomouci a ne praÏské) a odpoledne
obvinûna nejménû ze dvou trestn˘ch ãinÛ:
podplacení (§ 332 trestního zákoníku) a
organizátorství zneuÏití pravomoci úﬁední
osoby (§ 329, § 24). Pﬁíslu‰n˘ okresní
soud v Ostravû v sobotu 15. ãervna

vyhovûl Ïádosti o uvalení vazby stejnû
jako u ostatních obvinûn˘ch vyjma ﬁeditele
Vojenského zpravodajství, kter˘ se plnû
doznal.
Jsou zde propojeny tﬁi samostatné
kauzy: pÛvodní bylo vy‰etﬁování „kmotrÛ“
Ivo Rittiga a Romana Janou‰ka (kteﬁí
pﬁed razií odjeli do zahraniãí). Druzí jsou
tﬁi „rebelové“ ODS Petr Tluchoﬁ, Marek
·najdr a Ivan Fuksa, kteﬁí se na podzim
2012 vzdali poslaneck˘ch mandátÛ a
následnû dva z nich získali posty ve
státních firmách, coÏ orgány ãinné v
trestním ﬁízení interpretují jako skutkovou
podstatu úplatkáﬁství, zatímco vût‰ina
politikÛ a ﬁada komentátorÛ obhajuje jako
standardní politické dohody. Nagyová
jako Neãasova pravá ruka údajnû se
v‰emi dotyãn˘mi opakovanû jednala.
Nejskandálnûj‰í je obvinûní, Ïe
Nagyová od podzimu 2012 protizákonnû
„úkolovala“ Vojenské zpravodajství ke
sledování soukrom˘ch osob, podle
domnûnky policie proto, Ïe naléhala na
katolíka Neãase, aby se rozvedl. Neãas
tûsnû pﬁed vypuknutím aféry, v úter˘ 11.
ãervna 2013 oznámil, Ïe podal návrh na
rozvod, k nûmuÏ se jeho manÏelka Radka
pﬁipojila. Podle prvních zpráv se mûlo
jednat o sledování premiérovy manÏelky,
kterou Nagyová podezírala z nevûry. V
pátek 14. ãervna do médií unikl údajn˘
obÏalovací spis, podle nûjÏ byl dále
sledován ﬁidiã Nagyové a jeho pﬁítelkynû,
také pracovnice úﬁadu vlády; dÛvodem
snad mûlo b˘t potlaãit hrozbu mediálního
odhalení, Ïe ﬁidiã jezdí do Neãasova
praÏského bydli‰tû v Hrzánském paláci,
a moÏná i podezﬁení, Ïe vyná‰ejí
informace novináﬁÛm.
V nedûli 16. ãervna obhájce Nagyové
prohlásil, Ïe nechala Neãasovou sledovat
kvÛli obavám, Ïe ji ovlivÀují Svûdkové
Jehovovi. V pondûlí uvedl, Ïe Nagyová
Neãase k rozvodu nijak netlaãila. Dále
prohlásil, Ïe rozvûdce nedávala pokyny,
n˘brÏ jen v neformálním rozhovoru
vyjádﬁila své obavy.
Z funkce Nagyovou hned v pátek 14.
ãervna odvolal vedoucí Úﬁadu vlády, kter˘
byl zadrÏen zároveÀ s ní a po v˘slechu
propu‰tûn; Nagyová zÛstává na
neplaceném volnu, dokud nebude v její
vûci jednoznaãnû rozhodnuto.
Ve stﬁedu 19. ãervna byla Nagyová
podruhé vysl˘chána po dobu 6
hodin.Podle unikl˘ch zpráv v médiích
vypovídala podrobnû, ale vût‰inou tvrdila,
Ïe se nepamatuje.
V pondûlí 24. ãervna Neãas ﬁekl
novináﬁÛm, Ïe Nagyovou schÛzkami s
kmotry povûﬁil kvÛli získání uÏiteãn˘ch
informací z praÏského podnikatelského
suterénu.
Ve ãtvrtek po zatãení Nagyové byl
premiér aÏ do veãera nedostupn˘. Pak
oznámil, Ïe za ní stojí. V pondûlí
rezignoval.
Jednalo se o korupci anebo o standartní
politick˘ handl? Podle mého názoru o
korupci. Námitka, Ïe lukrativní místo ve
správní radû je hÛﬁe placené neobstojí. V
parlamentu se musí sedût kaÏd˘ den, ve
správní radû, sice za ménû penûz, jen
jednou za nûkolik t˘dnÛ.
Pﬁesto podle posledních zpráv Nejvy‰‰í
soud tﬁi b˘valé poslance propustil. DÛvod:
v dobû spáchání trestného ãinu se na nû
vztahovala poslanecká imunita.
Ale‰ Bﬁezina - Toronto
***
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Rozhoﬁãen˘ Neãas:
Vracíme se do dob ãarodûjnick˘ch procesÛ
Právo-19.7.13 (ada, nig) Z inkvizice
nepﬁímo obvinil justici ﬁe‰ící kauzu tﬁí
exposlancÛ a Jany Nagyové její pﬁítel a
expremiér Petr Neãas.
„Jak dlouho bude pan I‰tvan provádût
své právnické experimenty? Provádí je
na Ïiv˘ch lidech, to nejsou pokusná
zvíﬁata. Tato zemû není právnick˘
experiment,“ burcoval rozãilen˘ Neãas
na tiskové konferenci a dodal, Ïe nyní jiÏ
nejde o kauzu Nagyová, ale I‰tvangate.
Podle nûho totiÏ vrchní státní zástupce
Ivo I‰tvan „pﬁivedl tuto zemi za hranici
politické krize i na hranici ústavní krize a
dokonce krize právního státu“.
Neãas emotivnû poloÏil ﬁadu otázek, na
které by mûli v‰ichni právniãtí aktéﬁi
vy‰etﬁovan˘ch pﬁípadÛ odpovûdût.
Napﬁíklad by mûli veﬁejnosti sdûlit, jak
souvisí zadrÏen˘ch aÏ 150 miliónÛ s
k˘mkoli z obvinûn˘ch a pﬁedev‰ím s jeho
osobou. Neãas oãekává, Ïe bude
zveﬁejnûno, jak mohli Nagyová a b˘val˘
námûstek na zemûdûlství Roman Boãek
zaﬁídit tzv. trafiky pro poslance.
„Co je na tom, Ïe nûkdo na pokyn svého
‰éfa nûkomu dohodne termín schÛzky,
na ni zaﬁídí obãerstvení, kávu, obloÏené
chlebíãky a po pﬁíchodu hosta s ním
nûkolik minut spoleãensky konverzuje
na téma poãasí, dûti a nejnovûj‰í filmy?“
poloÏil otázku Neãas, podle kterého právû
toto byla role Nagyové v kauze trafiky.
Podle nûho státní zástupci umûle
prodluÏují vazbu obvinûn˘ch. Upozornil,
Ïe za 30 dnÛ probûhlo pouze 28 v˘slechÛ
svûdkÛ.
„To je vskutku stachanovské tempo,“
uvedl ironicky. Jak dodal, v této kauze
nikdy ne‰lo o obavu z maﬁení vy‰etﬁování,
ale o „brutální nátlakovou metodu“.
Neãase zaskoãilo vyjádﬁení ministrynû

spravedlnosti Marie Bene‰ové, od které
oãekával, Ïe podá návrh na kárné ﬁízení
s I‰tvanem a jeho námûstkem
Rostislavem Bajgarem. Ministrynû to v‰ak
odmítla s tím, Ïe jde o politick˘ nátlak.
„JestliÏe pﬁipustíme situaci, Ïe státní
zástupci budou obviÀovat lidi a zavírat je
do vazby nezákonnû, tak co je‰tû více
mÛÏe státní zástupce udûlat? Îe bude
tlouci pﬁi v˘slechu toho svûdka nebo toho
obvinûného? Muãení?“ zvolal expremiér.
„Paní ministrynû nemÛÏe ignorovat
pravomocné nezvratné a koneãné
rozhodnutí Nejvy‰‰ího soudu, Ïe tﬁi
obãané âR byli státním zástupcem
nezákonnû obvinûni a uvrÏeni do vazby.
Pﬁed tímto nemÛÏe paní ministrynû utíkat,
nemÛÏe strkat hlavu do písku,“ dodal
Neãas.
„Chci vûﬁit tomu, Ïe se nevracíme do
dob, kdy byly ãarodûjnické procesy, Ïe
cílem není nikoho upálit. Ale jestliÏe se
takto bude chovat vrchní státní zástupce,
obávám se, abychom nedostali
novodobou podobu Bobliga z
Edelstadtu,“ rozpálil se Neãas. Pﬁipomnûl
tak rakouského císaﬁského inkvizitora
Bobliga, kter˘ vedl ãarodûjnické procesy
na ·umpersku.
Neãas pﬁipustil, Ïe se zﬁejmû pﬁipojí k
Ïádosti právníkÛ tﬁí b˘val˘ch poslancÛ o
dohled Nejvy‰‰ího státního zastupitelství:
„Jsem pﬁesvûdãen, Ïe nejvy‰‰í státní
zástupce se nemÛÏe promlãet touto
kauzou. Vûci jiÏ za‰ly pﬁíli‰ daleko, aby
se daly ignorovat.“
Podle expremiéra je moÏné, Ïe si I‰tvan
chce zachránit svoji Ïidli, která je
ohroÏena novou podobou zákona o
státním zastupitelství. „Je to odváÏná
politická konstrukce, Ïe I‰tvan by se
moÏná chtûl stát ‰éfem - pokud by zákon

pro‰el - specializovaného protikorupãního
zastupitelství. ProtoÏe premiér je pﬁece
více neÏ nûjak˘ hejtman, je je‰tû vût‰í
pecka dostat premiéra na korupci,“ uvedl
Neãas. Podle nûho není náhoda, Ïe
obvinûní byli odvezeni a do vazby uvrÏeni
v sobotu. „MoÏná ‰lo o to, dát kauzy
soudci, kter˘ jako b˘val˘ policista je zvykl˘
chodit policistÛm na ruku, nebo to mohl
b˘t soudce, kter˘ byl ãelem ODS a ve
zlém se s ní po sarajevském atentátu
roze‰el,“ spekuloval.
Podle nûho by se mûli novináﬁi zajímat i
o konkrétní vazby I‰tvana na nûkteré
politiky, soudce, policisty, státní zástupce
ãi novináﬁe.
Krátce pﬁed tiskovou konferencí
Snûmovna schvalovala novelu zákona o
v˘konu vazby. Neãas oznámil, Ïe se
jednání nezúãastní pro moÏn˘ stﬁet zájmÛ.
„KdyÏ pánbÛh I‰tvan dopustí, i vazbu
spustí,“ prohlásil. Shodou okolností vãera
napsala dcera Nagyové Nikola dopis
senátorovi Jiﬁímu âunkovi, kde si stûÏuje
na nedodrÏení presumpce neviny i na
nedostatky v hygienick˘ch podmínkách,
kter˘mi matka ve vazbû trpí a prosí ho o
pomoc. âunek, jako ‰éf senátního
podv˘boru pro lidská práva, existenci
dopisu potvrdil a podnût povaÏuje za
závaÏn˘. Text dopisu pﬁinesl T˘den.cz.
Neãase uÏ neãeká hlasování o vydání
policii Snûmovnou. K pﬁedsedkyni dolní
komory Miroslavû Nûmcové (ODS) totiÏ
vãera dorazila Ïádost Vrchního státního
zastupitelství v Olomouci o zpûtvzetí
Ïádosti o jeho vydání.
Místopﬁedseda âSSD Lubomír Zaorálek
Neãase za jeho v˘roky zkritizoval: „Bylo
to zneuÏití funkce ústavního ãinitele.“ ODS
je podle nûj pokropena Ïivou vodou z
rozhodnutí NS.
***

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

5,25 CDN
19,07 Kã
1,36 CDN $
0,73 EURO
1,04 CDN $
0,96 US $

Universal Currency Converter - 15. 7. 2013

1 CDN $
1 EURO
1 US $

18,88 Kã
25,71 Kã
19,40 Kã

âNB - 7. 6. 2013

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.11-12.satellite1-416.com
www.11-12.zpravy.ca
www.11-12.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

***
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Jací vlastnû jsou?
Poslední zimu jsem se pût mûsícÛ toulala svûtem po
Asii a Evropû. KdyÏ jsem se vrátila domÛ, tak si asi
kaÏd˘ z vás dovede pﬁedstavit, kolik po‰ty a v‰ech
rÛzn˘ch tiskovin se mi za tu dobu nahromadilo na stole,
vãetnû poﬁádného stohu Satellitu. Vzalo mi to nûkolik
snídaní, neÏ jsem v‰echny v˘tisky prolistovala a pﬁeãetla.
Zaujal mû mj. ãlánek od paní Stáni Bay, velmi dobr˘
v˘klad o v˘voji ãeského jazyka. Co mû ale silnû oslovilo
a vzru‰ilo v její stati, byla zmínka o Vietnamcích. Cituji
z ãesk˘ch novin: „Nedávno jsem ãetla ãlánek o
Vietnamcích v âechách, kde autor bez zastávání se
jich prostû vysvûtloval jejich Ïivotní styl, pomûry a
vÛbec jejich zpÛsob Ïivota ve Vietnamu a také v âechách
atd., atd.“ Za ním následovaly komentáﬁe ãtenáﬁÛ na
toto téma, plná slov uráÏek, poníÏení a hrubosti na
jejich adresu... „VÏdyÈ je známe, víme, jací jsou!“
Do âeské republiky jezdím jednou aÏ dvakrát roãnû,
u maminky na poschodí bydlí vietnamská rodina,
nakupovat chodím do Bistra k VietnamcÛm, do blízké
vietnamské restaurace ãasto s maminkou zajdeme na
dobré a laciné jídlo, vietnamské trÏnice také ãasto
nav‰tûvuji, takÏe se dá ﬁíci, Ïe jsem s Vietnamci do
styku v âeské republice pﬁi‰la. Poznala jsem je jako
slu‰né lidi - pozdraví, nedûlají kravál, jsou nápomocni
- mamince pﬁinesou nákup aÏ domÛ, motivováni, vûdí,
co chtûjí a jdou za tím, pracovití - od brzkého rána do
pozdního veãera jsou k nalezení v obchodû, restauraci
ãi v trÏnici, skromní - slovo pﬁepych neznají. Nedûlají
násilné zloãiny, nejsou ‰pinaví, nekradou, nejsou na
sociální podpoﬁe. Co si myslím, Ïe je ale to nejdÛleÏitûj‰í,
a ãeho si u nich vysoce cením a váÏím, je jejich vÛle se
nauãit tûÏk˘ jazyk, zaãít v cizí zemi (s totálnû jinou
kulturou i jin˘m Ïivotním stylem) Ïít i podnikat a je‰tû se
vyrovnávat s neláskou ãesk˘ch spoluobãanÛ! Je to
snad závist z úspûchu, která za tím v‰ím vûzí? Nebo Ïe
by snad náznaky rasismu? Myslím si, Ïe se od nich
máme hodnû co uãit!
Jedna ze zemí, kde jsem leto‰ní zimu strávila mûsíc,
byl právû Vietnam. Chodila jsem na trhy, bydlela jsem
u vietnamsk˘ch rodin, cestovala s nimi jak v autobusech
tak i ve vlacích, chodila po ulicích, na‰lapala jsem
mnoÏství kilometrÛ, nav‰tívila nûkolik muzeí, ale hlavnû

pozorovala Ïivot. Pﬁeãetla jsem si o vietnamské historii
- svût zaujala a upoutala jejich válka s USA, málokdo
v‰ak ví i o jejich skoro stoleté francouzské kolonizaci a
dﬁívûj‰í tisícileté ãínské. Vybojovali si svoji tolik
vytouÏenou nezávislost od FrancouzÛ (1954 v Dien
Bien Phu), sotva se v‰ak vzpamatovali, dal‰í válka.
Fakta, krutosti, zvûrstva této války byly velmi dobﬁe
dokumentovány v mûstském muzeu War Remnants
Museum v Ho Chi Minh City (Saigon) v srdcelomném
se‰ikování fotografií - jednak muãen˘ch obûtí války, ale
také tûch, kteﬁí se narodili s defekty, které zpÛsobily
toxické látky pouÏité americkou armádou. Fotografie
jsou od znám˘ch váleãn˘ch fotografÛ, jako Tim Page,
Larry Burrows, Robert Capa a dal‰ích, z nichÏ nûkteﬁí
byli zabiti pﬁímo na váleãném poli. Ze v‰eho se dostali!
NezaslouÏí si Vietnamci ná‰ obdiv a úctu?
Nemûla jsem jasno, co oãekávat, neÏ-li jsem do
Vietnamu jela, ale tato zemû mû velmi pﬁekvapila.
PÛsobí jako jedno velké staveni‰tû, v‰ude se buduje,
staví, pracuje, nové továrny vstávají ze zemû s kaÏdou
ranní rosou. Byla to - pár dekád zpátky - jedna z kdysi
nejchud‰ích a válkou zdevastovan˘ch zemí, která se
v‰ak teì transformovala do stabilní prosperující
spoleãnosti, díky své dÛmyslnosti, ctiÏádostivosti,
pﬁiãinlivosti a snaÏení. Îivotní standard jejích obyvatel
se silnû zv˘‰il, spolu s lékaﬁskou péãí a ‰kolstvím. Na
b˘val˘ch r˘Ïov˘ch polích se staví komerãní centra, ze
soudruhÛ se stávají podnikatelé. AÏ se dech tají nad
touto velkou úspû‰nou transformací. Pﬁímoﬁské rezorty
jsou nádherné, mûsta v˘stavná, fascinující. NezaslouÏí
si Vietnamci ná‰ obdiv a úctu?
Jsou hrdí a nacionalisté. Válka je ztuÏila, zpevnila.
KdyÏ si vzpomenu na Vietnam, tak se mi vÏdy vybaví
pﬁed oãima trÏi‰tû plné v‰eho moÏného - od jídla aÏ po
spotﬁební zboÏí - smlouvat se moc ale nedá, jsou dobﬁí
obchodníci. Jejich Ïivot se toãí kolem rodiny. Îeny tvoﬁí
pﬁes padesát procent pracovních sil. Je zcela bûÏné, Ïe
nûkolik generací Ïije pod jednou stﬁechou. Dovedete si
pﬁedstavit ty v˘hody?
Vietnam je krásná zemû, moc se mi tam líbilo - nûkde
více, nûkde ménû. Lidé na mne udûlali ten nejlep‰í
dojem - slu‰ní, poctiví, pracovití, mírní, ochotní, pﬁátel‰tí,

vût‰inou s úsmûvem na tváﬁi. Do poslední mince mi
peníze byly vÏdy vráceny. Nevûdûla jsem kudy kam?
VÏdy byl poblíÏ nûkdo ochotn˘, kdo mû z bludi‰tû
chobotnicov˘ch uliãek vyvedl. Spousta motorek na
silnici? Ano, ale ani jednou jsem nesly‰ela nadávky,
kﬁiãení, lamentování, vÏdy se jeden druhému zázraãné
vyhnul. Îeny rády vysedávají na chodnících na nízk˘ch
Ïidliãkách a jen tak popíjejí ãaj, tlachají i trochu klevetí,
dûti kolem nich. Nûkolikrát jsem si k nim pﬁisedla a
popíjela ãaj s nimi. Pozvaly mne. Tak, jak já jsem je
poznala si absolutnû nezaslouÏí ani jedno ‰patné,
uráÏející ãi poniÏující pﬁídavné ãi podstatné jméno. Ba
naopak! Po pﬁíletu z Vietnamu do âeské republiky jsem
neopominula v‰em VietnamcÛm kolem pochválit jejich
zemi a jak si vysoce jejich kultury a lidí váÏím. Velmi rádi
sly‰eli moje slova. KdyÏ se mû zeptali, co byl mÛj
nezapomenuteln˘ záÏitek z Vietnamu, tak jsem
odpovûdûla: „Adrenalinová jízda na motorce Saigonem!“
A pak jsme se v‰ichni srdeãnû zasmáli.
Co mi uniklo?? TakÏe jací tedy ti Vietnamci jsou…
P.S.: Proã odcházejí do âech a jinam? Malá zemû pro
90 milionÛ obyvatel;
- ano, korupce tu také existuje, pomûrnû dost rozvinutá
a z inflace mají velkou starost;
- nespoãetné mnoÏství motorek na silnicích, není jim
úniku, v‰ude, kam se ãlovûk podívá, jich tam urãitû
nûkolik stojí;
- tudíÏ chodníky pro chodce neexistují, parkují tam
motorky;
- to je to jediné, co mû tam kolikrát hodnû na‰tvalo,
nebylo kudy jít; chaos; ‰patné ovzdu‰í; takÏe mají také
svoje problémy;
- francouzská kolonizace je stále vidût: kdyÏ
opomineme architekturu, tak to jsou nesãetné cukrárny,
ale hlavnû vynikající ãerstvû peãené bagety, které
rozváÏí na kolech sliãné vietnamské dívky; pastva sice
pro oãi, ale i chuÈové buÀky oÏivnou!
PPS: âepuje se zde nejlacinûj‰í pivo na svûtû a k tomu
velmi chutné!
Naìa Humlová - St. Catharines
***
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64. kongres âeského
a Slovenského sdruÏení
v Kanadû
Ve dnech 7.-9. ãervna ve Vancouveru konal uÏ 64.
kongres âeského a Slovenského sdruÏení v Kanadû.
Pﬁítomni byli pﬁedsedové nebo delegáti ze v‰ech osmi
poboãek této celokanadské krajanské organizace, která
se zasazuje o zájmy kanadsk˘ch âechÛ a SlovákÛ. Z
velvyslanectví âeské Republiky v Ottawû pﬁicestoval
chargé d‘affaires Robert Tripes, kter˘ byl pﬁítomen
celému jednání i slavnostnímu banketu. Robert Tripes
pﬁátelsky a vstﬁícnû poskytoval zajímavé informace k
tématÛm, která nám leÏí na srdci a o nichÏ je‰tû
budeme na na‰ich stránkách referovat.
Bylo zvoleno nové vedení V˘konného v˘boru. V jeho
ãele stanula Marie Fuchsová, zku‰ená funkcionáﬁka a
pﬁedsedkynû montrealské poboãky. M. Fuchsová se
tím ujímá funkce celokanadské pﬁedsedkynû âeského
a Slovenského sdruÏení po odstoupiv‰ím Milo‰ovi
·uchmovi.
Úkoly âSSK zÛstávají: Je to apelovat na ãeskou vládu
ve vûcech dvojího obãanství a restitucí. S kanadskou
vládou ﬁe‰íme otázku vízové povinnosti. Tato záleÏitost
nás velmi trápí velmi se o zru‰ení zasazujeme, a
budeme tak ãinit i nadále.
Na slavnostním banketu byla jako vÏdy udûlena
Masarykova cena âSSK. Za rok 2013 ji dostali: Milo‰
Zach - fyzik a dlouholet˘ pﬁedseda vancouverské
poboãky, Jan Drábek - spisovatel, diplomat, jiÏ zmínûná
M. (Mí‰a) Fuchsová - za mnoho let práce v krajanském
Ïivotû v Montrealu, Pavel Hebelka z Calgary za stejnou
obûtavou práci, a in memoriam - nedávno zesnul˘ Ing.
Jan Kavan z Toronta, podnikatel, filantrop, sportovec,
v˘znamn˘ ãinitel v organizaci CARE.
Milo‰ ·uchma pﬁevzal od ãlenÛ v˘konného v˘boru
ocenûní za jeho dlouhá léta práce v âSSK a za 16 let
pﬁedsednictví.
Leto‰ní organizace kongresu se ujala vancouverská
odboãka v ãele s pﬁedsedkyní Zdenkou BeranovouKﬁíÏovou a místopﬁedsedkyní Martou Jamborovou.
Kongres âeského a slovenského sdruÏení byl
produktivní a zároveÀ probíhal v obzvlá‰tû pﬁátelské
atmosféﬁe, v pﬁíjemném prostﬁedí univerzity Britské
Kolumbie (UBC). Úãastníci na pﬁíjemné zasedání
vzpomínají a dûkují hostitelské poboãce za hezké pﬁijetí.
VV - Zvoleni na kongrese ve Vancouveru 2013:
Pﬁedsedkynû: Marie (Mí‰a) Fuchsová; 1.
místopﬁedseda: Du‰an Králík, 2. místopﬁedseda: Milo‰
·uchma, 1. jednatelka: Alena Kapitánová
2. jednatelka: Barbara Sherriffová. Pokladník: Helena
Flacková, zástupce pokladníka Hana Sammerová.
âlenové V˘konného v˘boru: dr. Milo‰ Krajn˘, Markéta
Re‰ovská, SoÀa Metcalfe, Jiﬁí Karger
âlenové V˘konného v˘boru âSSK jsou rovnûÏ
pﬁedsedové v‰ech poboãek: Calgary - Pavel Hebelka,
Edmonton - Edward Brabec, K-G-W - Ludmila
Dejmková, London - Josef Mára, Montreal - Mí‰a
Fuchsová, Ottawa - Ladislav Kubát, Toronto - Radmila
Locherová, Vancouver -Zdenka Beranová KﬁíÏová,
Winnipeg - Misha Gogelová,
Revizní komise: Vladimír Ma‰ata a Edward Brabec.
Smírãí komise: Joe Dobrovoln˘, V. Kun, Marta
Jamborová a Blanka Ondra‰íková.
Zvoleni en bloc - jednohlasnû.
Barbara Sherriffová
***

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.

Czechs and Slovaks in Canada
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SOKOL CANADA
ZVE

V·ECHNY P¤ÍZNIVCE LEHKÉ ATLETIKY

NA LETNÍ SOKOLSKÉ HRY
KONANÉ 10. SRPNA 2013 NA MASARYKTOWNU
ZAâÁTEK V 10. HODIN
V P¤ÍPADù ·PATNÉHO POâASÍ SE HRY P¤EKLÁDAJÍ NA NEDùLI!
PROSÍME P¤IHLÁ·KY POSÍLEJTE EMAILEM NA ADRESU SESTRY
NÁâELNICE.

INFORMACE ANNA JANOU·OVÁ

TEL: 905/884-9829
EMAIL:

WENDYNEWMARKET@SYMPATICO.CA
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Z festivalu do festivalu
V dubnu jsem odjel z Toronta na plzeÀsk˘
festival ãeského filmu Finále a vrátil jsem
se 3. ãervence z 48. Mezinárodního
festivalu v Karlov˘ch Varech. Skuteãností
je, Ïe se oba festivaly dají tûÏko srovnávat.
PlzeÀsk˘ festival je pro nás ze zahraniãí
oknem do ãeské produkce, zatímco
karlovarsk˘ festival je naopak pro místní
lidi oknem do svûta. JestliÏe jsem v sobotu
30. ãervna pﬁi‰el ráno na autobusové
nádraÏí v nadûji, Ïe odjedu prvním nebo
druh˘m autobusem do Karlov˘ch VarÛ,
zle jsem se m˘lil. PﬁestoÏe Student
Agency pﬁistavila nûkolik zvlá‰tních
autobusÛ, první voln˘ byl aÏ v pÛl tﬁetí
odpoledne. Jet na festival v podveãer
není to nejlep‰í, ale co se dalo dûlat; je‰tû
se mi podaﬁilo stihnout ten veãer dva
filmy. Pro jistotu jsem si koupil lístek i pro
cestu zpátky a to z Karlov˘ch VarÛ do
Prahy. Chtûl jsem co nejpozdûji. Nakonec
jsem to usmlouval na pátou veãer.
Pravda, 13. záﬁí 1980 jsem v jednom dnu
dokázal na kole dojet do Karlov˘ch VarÛ
a zpátky za deset hodin, ale kde Ïe
loÀské snûhy jsou a tak jsem musel pár
hodin poãkat na autobus, kter˘ byl
zaplnûn do posledního místeãka.
Vlastnû skuteãn˘m dÛvodem, proã jsem
se do VarÛ vydal, byla nabídka Michala
Otﬁísala z NáboÏenského vysílání âTV,
Ïe bûhem festivalu dojde k jakémusi
setkání teologÛ a k diskusím o jednotliv˘ch
filmech. Tûch setkání mûlo b˘t nûkolik, já
jsem se zúãastnil pouze jednoho, ale byl
bych rád, kdyby se mi nûco podobného
podaﬁilo uskuteãnit v Torontu, protoÏe na
filmech mne fascinuje hlavnû to, jak jsou
vnímány v kinû, ale i nûk˘m jin˘m.
Oãekával jsem, Ïe se teologové budou
vûnovat
osmdesátiminutovému
italskému snímku Giovanni Columba Su
Re (O králi), kde se reÏisér jaksi stﬁihov˘mi
aÏ chaotick˘mi zábûry snaÏí vypovûdût
hlavní body novozákonní zvûsti. Pﬁi
hlasování o tom, kter˘ film bude rozebírán
v‰ak jednoznaãnû zvítûzil film jiného
italského reÏiséra Paola Sorrentina La
grande bellezza (Velká nádhera): Dámy
z lep‰í spoleãnosti i z polosvûta,
intelektuálové, politici i památky, v‰e
pozorováno vûdoucím pohledem Jepa
Gambardelly, novináﬁe a autora jednoho
románu. Zestárl˘ svûták v podání Toniho
Servilla zná v ¤ímû kdejaké tajemství, ve
vlastním Ïivotû se v‰ak tûÏko vyzná. ¤ím,
jak se jeví Paolu Sorrentinovi pÛl století
po Sladkém Ïivotû. Tak úchvatn˘, Ïe z
jeho krásy mÛÏe i puknout srdce. (Tolik
programov˘ prÛvodce.)
Proã se vlastnû mladí katoliãtí teologové
(Tomá‰ Vaclík, Ondﬁej Sabol, Benedikt
Mohelník a Ondﬁej ·pindler) chtûjí zab˘vat
tímto filmem, to mne docela zajímalo,
protoÏe na první pohled se zdá, Ïe se
jedná o jakousi reprízu filmÛ Frederica
Felliniho. Star˘ svûták je v‰ude ve
spoleãnosti vítán, ale nevidíme za ním
Ïádnou vyoranou brázdu. DokáÏe kde
koho urazit ãi zesmû‰nit, Ïádná Ïena mu
neodolá, má pﬁístup snad k samotnému
papeÏi, ale v‰e je pro nûj nudou.
Vzpomíná na jeden krásn˘ okamÏik lásky,
kdy se setká s dívkou o nûco star‰í, ale
nic tento okamÏik nedokáÏe pﬁehlu‰it,
v‰echny záÏitky jsou prázdné. Pohybuje
se ¤ímem od jednoho mejdanu k
druhému. Obrazy star˘ch mistrÛ jsou mu
pouhou kulisou.
Zázrak, kdy v jakési soukromé ZOO
nebo malém cirkuse zmizí Ïirafa je

Takhle to vypadalo před hotelem Termal v době 48. MFF

pouh˘m trikem. A pak pﬁijede jakási
ﬁeholnice, misionáﬁka z Afriky, která
pÛsobí spí‰e jako karikatura Matky
Terezy. Tato stará Ïena je pﬁi v‰ech
klasick˘ch ceremoniích nemoÏná. Nehodí
se do prostﬁedí pompy a luxusu. Usíná,
kde mÛÏe, dokonce pﬁi nûjakém ocenûní
ztratí botu. Nakonec se vytratí a jde spát
na kus papíru kamsi ven. V tu chvíli,
nevím, do jaké míry je to biblická nebo
nûjaká jiná symbolika, usednou nad její
hlavou plameÀáci a kdyÏ ji nûkdo probudí,
tak pouh˘m fouknutím je po‰le zpátky do
Afriky. To není trik jako se Ïirafou, to je
realita. Znamená to, Ïe nová zvûst
pﬁichází do Itálie právû z Afriky? Najednou
divák objevuje ve filmu stále krásnûj‰í
momenty, které se jen tak mihnou. Nadûje
nepﬁichází skrze kardinály, ale právû
skrze ty opomíjené - skrz jeho hospodyni
trpaslici, ke které ‰osák vzhlíÏí s
respektem. Film zﬁejmû nebude nijak moc
divácky úspû‰n˘, ale beze sporu stojí za
zhlédnutí.
BohuÏel jsem nevidûl celou trilogii polské
reÏisérky, která Ïila nûjakou dobu v
Kanadû, Agnieszky Holland Hoﬁící keﬁ.
Jedná se o jeden z mála filmÛ, kter˘
popisuje dûs normalizace na pﬁíbûhu
Jana Palacha. Hlavní postavou je v‰ak
advokátka Dagmar Bure‰ová, která
neúspû‰nû hájila Palachovu rodinu proti
komunistickému funkcionáﬁi Vilému
Novému.
Zajímav˘ byl i slovensk˘ snímek
Zamatoví teroristi (Sametoví teroristi).
Jedná se o pﬁíbûh tﬁí muÏÛ Stana,
Franti‰ka a Vladimíra, kteﬁí se pokusili

buì vyhodit komunistickou tribunu pﬁi
prvomájovém prÛvodu, ãi spáchat atentát
na Husáka anebo rozbu‰kami vyhazovat
komunistické pomníky. Obzvlá‰tû
poslední pﬁíbûh o Vladimíru Huãínovi
doporuãuji ke zhlédnutí. ReÏisérovi se
mistrnû podaﬁilo ukázat, jak tento ãlovûk
dokáÏe ovládat druhé lidi.
Tûsnû pﬁed odjezdem z festivalu se mi
podaﬁilo udûlat krátk˘ rozhovor s
umûleck˘m ﬁeditelem festivalu Karlem
Ochem.
ABE: Kolikát˘m rokem jste ﬁeditelem
festivalu?
KO: ¤editelem jsem tﬁetím rokem.
ABE: K jak˘m do‰lo za tu dobu
zmûnám?
KO: SnaÏíme se soustﬁedit na
stﬁedoevropsk˘ a v˘chodoevropsk˘ film.
Tím je ná‰ festival zvlá‰tní a ojedinûl˘.
KaÏd˘ festival by mûl mít svou specialitu,
kterou by byl odli‰n˘ od jiného festivalu.
Jinak splyne s ostatními festivaly a lidé
pak nemají dÛvod na nûj jezdit. My jsme
posilnili sekci Na v˘chod od Západu,
která je vûnována nov˘m tvÛrcÛm. Jejich
prvním a druh˘m filmÛm, kteﬁí pocházejí
ze stﬁední a v˘chodní Evropy. Souvisí to
s projektem Works in Progress, kde jsou
pﬁedstavovány nové projekty.
ABE: Vidím, Ïe lidé mají o filmy zájem,
ale problémem je, Ïe pﬁijedou sem do
VarÛ a na nûkteré filmy nedostanou
lístky. Konkrétnû mám na mysli ãeské
a slovenské filmy.
KO: My se snaÏíme v‰echny filmy
opakovat dvakrát aÏ tﬁikrát, ale nestaãí
kapacita. Je lep‰í mít ménû filmÛ a vícekrát

je opakovat, protoÏe divák, kter˘ pﬁijede
na festival na dva nebo tﬁi dny, má tak
vût‰í ‰anci vidût film, o kter˘ má zájem
neÏ o film, kter˘ na nûj vyjde. Nastává
jakási obroda slovenského filmu. Pﬁed
‰esti léty jsme nemûli ze Slovenska co
nabídnout a teì je zde mnoÏství
nadûjn˘ch filmaﬁÛ a hlavnû filmaﬁek.
ABE: Jak to vypadá s dokumenty?
KO: Dokumenty jsou nedílnou souãástí
karlovarského festivalu od druhé poloviny
devadesát˘ch let. Na festivalu uvádíme
deset
celoveãerních
a
‰est
krátkometráÏních filmÛ a pak jsou zde
je‰tû dokumenty mimo soutûÏ.
ABE: Velmi mne oslovil film Agniezky
Holland Hoﬁící keﬁ. Projevil jiÏ nûkdo o
tento film zájem?
KO: Film mûl premiéru v TV HBO a pak
byl na festivalu v Rotterdamu. Problém
je, Ïe má zahraniãního producenta Beta
Cinema. JelikoÏ se jedná o tak známou
reÏisérku, jistû bude o nûj zájem u
televizních spoleãností. My jsme ho v‰ak
uvedli na velkém plátnû, protoÏe má
parametry klasického filmu.
ABE: Byl na tomto festivalu zástupce
z Torontského mezinárodního
filmového festivalu?
KO: Pﬁed ãasem sem jezdil torontsk˘
kritik Dimitrij Ejpides, kter˘ se stará na
TIFF o filmy z na‰í zóny, je velk˘m
obdivovatelem filmÛ Jana Hﬁebejka, ten
zru‰il náv‰tûvu na poslední chvíli, ale
pokud Toronto projeví zájem, tak
kontaktuje pﬁímo filmaﬁe, nikoliv nás.
ABE: Byl jste vy sám nûkdy v
Torontu?
KO: Vloni nebyl, ale pﬁed tím dvakrát
ano. Toronto koliduje s Benátkami a San
Sebastianem. Je to festival, kdy mÛÏete
bûhem jednoho veãera potkat kaÏdého,
coÏ pro nás je nedocenitelné.
ABE: Karlovy Vary jsou oknem do
svûta, PlzeÀ pro zahraniãního diváka
je oknem do âeska…
KO: Myslím si, Ïe PlzeÀ dûlá velice
zásluÏnou práci tím, Ïe mapuje kompletní
domácí produkci. Pro na‰e diváky není
dÛleÏité, jestli byl film pﬁed tím jiÏ nûkde
promítán nebo jestli je promítán po prvé.
ABE: Jak˘ film byste doporuãil z
na‰ich filmÛ do Toronta?
KO: Skvûl˘ je nov˘ film Jana Hﬁebejka
Líbánky. MoÏná bude i v Torontu. Dobr˘
je dokument DK o pﬁedãasnû zemﬁelém
architektovi Davidu Kopeckém. Je to
velice radikální film, vzpomínka na blízkou
osobu. Doporuãil bych oba slovenské
filmy Zázrak a Sametoví teroristi.
Slovenské filmy dokáÏí mít v sobû takovou
zvlá‰tní hravou ironii, coÏ se mi osobnû
líbí.
ABE: Vidûl jsem, Ïe zde byl uveden
film Václava Táborského, kter˘ Ïije v
Torontu Zablácené mûsto…
KO: Vloni festival v Benátkách uvedl
zrestaurovan˘ film Vûry Chytilové Pytel
blech a spolu s ním byl uveden i film
Václava Táborského Zablácené mûsto.
Tento film je pro mnohé na‰e diváky
neznám˘ a kdyÏ je tak pûknû
zrestaurovan˘, tak jsme ho pochopitelnû
uvedli.
ABE: Co chystáte do pﬁí‰tích let?
KO: Zatím nemáme ãas pﬁem˘‰let o
budoucím festivalu, ale chceme zÛstat
vûrní svému vkusu. Doufáme také, Ïe
zaãneme trochu pozdûji, asi tak 4.
ãervence 2014.
Ale‰ Bﬁezina, Karlovy Vary
***
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Jdûte k ‰ípku, politici vlezlí, kdy jste nûco vynalezli?
V pÛli ãervna v hluku cirkusáckého pádu premiéra Neãase úplnû zanikla exotická Zdenûk tvrdí, a ﬁíká, Ïe má ovûﬁeno, Ïe pomûr lidí svobodn˘ch v zemí jako je na‰e
zpráva z Prahy o pﬁedvedení létajícího kola.
ãi Amerika je mezi siln˘mi a slab˘mi pÛl na pÛl. Dále tvrdí, Ïe slabí hledají ochranu
sv˘ch práv a potﬁeb u státních úﬁedníkÛ, kter˘ch v levicov˘ch vládách pﬁib˘vá,
zatímco silní nechtûjí, aby se jim stát míchal do Ïivota a volí vládu konzervativní,
která b˘vá men‰í a má niÏ‰í v˘daje z niÏ‰ích daní. Pochopitelnû, dodává Zdenûk ke
svému v˘kladu, kaÏd˘ byrokrat se stává arogantním a arogantnûj‰ím ãím déle
vládne, a tak voliãi stﬁídají vládu levice, kterou volí slabí, a vládu pravice, která jde
více na ruku tûm siln˘m, ãímÏ irituje ty slabé.
Ale hlavní je ve svobodné zemí, Ïe o vládû rozhoduje asi tak pûtina ze v‰ech voliãÛ,
protoÏe dvû pûtiny voliãÛ jsou pﬁesvûdãení praviãáci, dejte nám s vládou pokoj, a
dal‰í dvû pûtiny jsou návykoví leviãáci, co chtûjí, aby vláda ﬁídila jejich existenci. A
jen pûtina voliãÛ kmitá zleva doprava a naopak a tím vlastnû urãuje charakter vlády.
To mi pﬁipadá docela zajímavé, ﬁekl jsem, a jak je to v âesku? Eva se zasmála, Ïe
jsem ZdeÀka pﬁitlaãil ke zdi, a Zdenûk se nedal zviklat a ﬁekl, Ïe v âesku jsou slab˘ch
dvû tﬁetiny, tedy zkaÏen˘ch totalitou. „Neﬁíkej,“ ﬁekl jsem, a Zdenûk dodal, Ïe v
Rusku, kde komunisti ruinovali národ rusk˘ dvakrát déle neÏ v âe‰ku, jsou tûch
slab˘ch urãitû tﬁi ãtvrtiny a promítá se to voliãskou touhou po vládû silné ruky, ãehoÏ
reprezentant je b˘val˘ KGB rozvûdãík Putin.
Neﬁe‰íme Rusko, napomenul jsem ZdeÀka, a ten hned doplnil, Ïe âesko je furt na
pokraji dát kormidlo do ruky levici, aby se o nû postarala - jak je zvykem v‰ech
slab˘ch, co nechtûjí vzít svÛj Ïivot do vlastních rukou, ale ãekají, Ïe stát rukama
byrokratÛ bude ﬁídit jejich Ïivoty.
„Projevuje se to tak,“ ﬁekl Zdenûk, „Ïe âech chce b˘t zdráv, ale nechce za své
zdraví zaplatit ani korunu, coÏ je absurdní; âech chce pro své dûti ‰kolství zdarma
a pﬁíãí se mu pﬁiplatit na lep‰í soukromou ‰kolu; âech chce státní penzi a kvílí jak
Létající kolo
píchnuté prase, kdyÏ to není dost, aby cestoval na dovolenou do Chorvatska ãi
PRAHA - Láska k dobrodruÏn˘m románÛm Julese Verna pﬁivedla skupinu Egypta.“
inÏen˘rÛ a designéru k sestrojení létajícího kola Flying Bike, které se poprvé na K˘vnul jsem, Ïe âe‰i chtûjí od státu moc, ale vzdorují zvy‰ování daÀové povinnosti,
nûkolik minut vzneslo do vzduchu na praÏském v˘stavi‰ti LetÀany. Funkci kﬁídel protoÏe slabí nemají nikdy dost ani neumí b˘t vdûãní. Eva ﬁekla, Ïe taky má obavy,
potﬁebn˘ch pro let nahradil statick˘ tah ‰esti horizontálních vrtulí. Na kole zatím Ïe si âe‰i v pﬁedãasn˘ch volbách zvolí soc. dem. s komunisty a pak uvidí, zaã je toho
sedûla jen figurína, do budoucna se ale poãítá s tím, Ïe pﬁístroj bude ﬁídit ãlovûk. loket.
Stojí za zmínku, Ïe zat˘kání v nejvy‰‰ích patrech ãeské politiky ignorovala „MoÏná,“ ﬁekl Zdenûk, „ale to se stane tím, Ïe polovina âechÛ nepÛjde volit a slabí
kanadská média, ale létající kolo z âeska dostalo místo v celokanadském tisku: budou volit za v‰ecky, aby pak v‰ichni mohli naﬁíkat...“
PRAGUE, Czech Republic - Is it a bike? Is it a plane? Three Czech companies „Já bych se fakt radûji vûnoval tomu létajícímu kolu,“ ﬁekl jsem mírnû, „protoÏe
have teamed up to make a prototype of an flying bicycle that successfully took off takov˘ vynález by umístil âesko na svûtovou mapu zásluh.“
Wednesday inside an exhibition hall in Prague and landed safely after a remote- „Koupil by sis létající kolo?“ ironizoval mne Zdenûk.
„Nekoupil,“ ﬁekl jsem pevnû, „ale znám dost lidí, kteﬁí by si radûji zlomili váz pádem
controlled, five-minute flight.
CoÏ mne pﬁivádí k otázce, zda uÏ kdy nûjaká vláda cosi vynalezla ku prospûchu z létajícího kola, neÏ aby sedûli pﬁed televizí a sledovali ty zpustlé politické debaty
ãlovûka, kterou jsem pﬁed rokem kladl dokola a nikdy nedostal odpovûì, protoÏe o zmûnû klimatu nebo jestli dát teroristÛm v S˘rii zbranû proti Asadovi, popﬁípadû
odpovûì je nabíledni, Ïe byrokrati nevynalézají nové vûci, ale brzdí v˘voj i pokrok. kter˘ senátor je na paletû dnes se sv˘mi v˘daji...“
Jestli levicová opozice vynutí pﬁedãasné volby, prognostici evropské politiky „Já taky,“ ﬁekla Eva, „protoÏe mne v kníÏkách od Foglara Tleskaãovo létající kolo
oãekávají vítûzství sociálních demokratÛ a novou vládu s úãastí komunistÛ. BoÏe fascinovalo jako holku a vÏdycky jsem chtûla z Moravy uletût pﬁes hranice nûkam
chraÀ. UÏ skoro rok, tedy od tûch hroznû zbabran˘ch komunálních voleb 2012, na jih, do Rakouska a dál do Itálie...“
jsme nadmíru popuzeni trapn˘m zvolením b˘valého komunisty Zemana na Zachechtal jsem se té pﬁedstavû, jak Eva emigruje na létajícím kole - zvlá‰È kdyÏ
presidentsk˘ trÛn a debatujeme s kamarádem ZdeÀkem otázku Jak slabí jsou ãe‰tí se jí toãí hlava v prvním poschodí - ãímÏ jsme se povznesli nad trudnou politickou
situaci a ãert ví, proã ani jeden z m˘ch ãesk˘ch kamarádÛ ãeské létající kolo nezmínil
voliãi?, a zda jsou slab‰í neÏ jsme si kdy mysleli.
ani slovem.
RosÈa Firla-Sudbury
***—-

âeská republika
v kanadském tisku

Dlouho jsem nezahlédl jméno âeské republiky v hlavním ãlánku zpráv ze svûta. 18.
ãervna 2013 jsem se doãkal. V ãlánku pﬁeti‰tûném z Global Post, nazvaném “Czech
Republic rocked by scandal”, jehoÏ autorem je Paul Ames, jsem se dozvûdûl
(pﬁedtím jsem to vidûl v televizi), Ïe ministersk˘ pﬁedseda Petr Neãas rezignoval a
jeho vedoucí asistentka, Jana Nagyová (spolu s ﬁadou dal‰ích veﬁejn˘ch osobností),
byla zatãena pro podplácení a vydání pﬁíkazu zpravodajské sluÏbû, aby ‰pehovala
Neãasovu Ïenu, s kterou se rezignovav‰í ministersk˘ pﬁedseda rozvádí. Reakce na
tuto zprávu mohou b˘t rÛzné, od ìábelského chechtotu aÏ k pláãi nad bídou
lidského údûlu. A ov‰em pan Neãas není první politik, kter˘ má problém s Ïenami
(zvlá‰È pikantní problém mûl b˘val˘ prezident Clinton), to v‰ak nijak neumen‰uje
tragedii ãeské trojice. Ale o tom jsem nechtûl psát.
Chci se zmínit jen o jedné vûtû v Amesovû ãlánku: ”Tento skandál pﬁivodil NeãasÛv
pád a je‰tû víc po‰ramotil reputaci zemû souÏené denními obvinûními ubohosti na
vrcholu.”
Smutné vysvûdãení státu, kter˘ pﬁed 80 lety byla srovnáván s antick˘m ¤eckem
v dobû jeho nejvût‰í slávy.
Josef âermák
***
Prosím o uveﬁejnûní této opravy: V ãísle z 13. ãervna 2013, v ãlánku ‘Collected for
Monument Victims of Communism up to 31. MAY 2013’ vypadla na konci dopisu
panu Klimkowskému závûreãná ãást: “Open Book Group: Zuzana Hahn, Elley Ray
Hennessy“.
Mezitím nám pan Klimkowski poslal tuto zprávu: “Your donation brick numbers on
the Tribute to Liberty virtual Pathway are: Bricks # 2777-2798 Donated By Open
Book Group.” Jednotliví jmenovaní dárci mající zájem o pojmenování cihel jejich
jmény, se mohou obrátit na Tribute to Liberty, P.O.Box 8455, 2336 Bloor Street
West, Toronto, Ontario M6S 4Z7
Dûkuji.
Josef âermák
***

Rosťa Firla s nebývalým úlovkem
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Za Vlastou Troblovou - 100
V nedûli 23. ãervna 2013 v Torontu zemﬁela ve vûku
100 let Vlasta Troblová. Zádu‰ní m‰i v kostele sv.
Václava slouÏil Otec Libor ·vorãík. Za jednotu Sokol
Toronto se s ní rozlouãil Josef âermák: „11. záﬁí 1951,
uprostﬁed údobí nejbrutálnûj‰ího teroru komunistického
reÏimu, se v Praze stalo nûco, co po mém soudu je
nejdÛleÏitûj‰ím projevem odporu proti komunistické
zvÛli bûhem ãtyﬁiceti let jejího trvání. Akt stejnû v˘znamn˘
jako zastﬁelení ãesk˘mi para‰utisty na praÏské ulici

uprostﬁed druhé svûtové války SS Obergruppenführera
Reinharda Heydricha. Oba ãiny byly dÛkazem - v dobû
jejich nejvût‰ích úspûchÛ - Ïe ani nacistick˘ ani
komunistick˘ reÏim není neporaniteln˘.
Ten den vlak, kter˘ se mûl zastavit na nádraÏí v
Chebu, se v Chebu nezastavil. Prorazil ‘Ïeleznou oponu’
a skonãil u americké posádky ve Wildenau v západním
Nûmecku. Torontsk˘ deník The Toronto Telegram (psaly
o tom noviny po celém svûtû) tu zmûnu cestovního ﬁádu
popsal jako jeden z nejvelkolepûj‰ích únikÛ z tyranie v

July 18, 2013

moderních dûjinách, jako skoro fantastick˘ pﬁíbûh
krádeÏe se zbraní v ruce komunistického vlaku na
praÏském Wilsonovû nádraÏí a jeho únosu pﬁímo do
klínu americk˘ch jednotek ve Wildenau v západním
Nûmecku. Únos vlaku byl plánován ãtyﬁmi muÏi. Jedním
z nich byl Václav Trobl, pﬁed puãem námûstek inspektora
praÏské policie, kter˘ hrál hlavní roli pﬁi plánování
projektu a kter˘ dal pﬁíkaz k proraÏení Ïelezné opony.
Pouze nûkdo, kdo Ïil v té zvlãilé dobû v âeskoslovensku,
si dovede pﬁedstavit míru odvahy tûchto ãtyﬁ muÏÛ.
Kdyby byli chyceni, v‰ichni by skonãili na ‰ibenici. Vlak,
kter˘ unesli, se po celém svûtû stal znám˘ jako VLAK
SV0BODY. Vlakem svobody byl pokﬁtûn i vlak, kter˘m
Václav Trobl, jeho Ïena Vlasta, syn Zdenûk a student
Karel Ruml jeli z Halifaxu do Toronta.
V Torontu se o nû t˘den pûknû starala v jedné instituci
(tu‰ím na Jarvis Street) kanadská vláda a pak jim ﬁekla,
Ïe teì se musí o sebe starat sami. Jak bylo tehdy
zvykem, rozjeli se na 212 Cowan Ave., kde mûl sídlo
MasarykÛv ústav. To uÏ je dávno. Václav Trobl uÏ je
dlouho mrtev, ale s jeho vdovou, s níÏ se dnes louãíme,
jsem si o tom, jak to tehdy bylo, popovídal 29. ﬁíjna
loÀského roku, kdyÏ slavila své 100. narozeniny. Paní
Vlasta se zatoulala je‰tû dále, aÏ k zaãátku. Vzpomnûla
si, Ïe její otec narukoval pár let po jejím narození a uÏ
se nevrátil. Vzpomnûla si na svou uãitelku francouz‰tiny,
která milovala T. G. Masaryka a svoji lásku pﬁenesla i
na své Ïaãky, vãetnû paní Vlasty. Na otázku, jak˘ byl její
první dojem z Kanady, odpovûdûla nezvykle prakticky,
Ïe ‘neumí anglicky’. Vzpomínala na náv‰tûvu v
Masarykovû ústavu, na pﬁedsedu ústavu, Gustava
Pﬁístupu, kter˘ vlastnil krejãovsk˘ závod a zamûstnal ji
na pﬁi‰ívání knoflíkÛ a kdyÏ je v‰ecky pﬁi‰ila, povûﬁil ji
se‰íváním látek a to jí (paní Vlasta nebyla ‰vadlena)
vy‰lo trochu na kﬁivo. Pak jí dr. NadûÏda Hradská, která
tehdy v Masarykovû ústavu hrála v˘znamnou roli,
na‰la na krátk˘ ãas zamûstnání v domácnosti lékaﬁe a
nakonec ji doporuãila do slovenské rodiny Gizelle
Kerneyové. S Gizelle si padly do oka, zÛstala u ní 32 let
a její dûti jí ﬁíkali ‘teta Vlasta’. Vlasta Troblová dala
hodnû i krajanské komunitû: nevynechala jednu schÛzi
Dámského odboru âeskoslovenského sdruÏení v
Kanadû, úzce pracovala s pﬁedsedkynûmi sdruÏení
Ruth Petﬁíãkovou, Erikou Vieznerovou a Blankou
Rohnovou, vaﬁila na plesech a zábavách v Masarykovû
ústavu i (s paní Bern‰teinovou) v kostele sv. Václava.
Zvlá‰È si oblíbila Otce Jaroslava Jandu a kdyÏ se
jednou zdálo toho vaﬁení moc a Otec Janda kaÏdé z
nich dal 20 dolarÛ za ples, Vlasta Troblová dala 10
dolarÛ na kostel a druh˘ch 10 dolarÛ nabídla Otci
Jandovi. Ten se zdráhal, ale nakonec pﬁijal: ”Dám to na
dluhy.” Pﬁi oslavû sv˘ch 100. narozenin Vlasta Troblová
zpívala své oblíbené národní písniãky.
A nesmím zapomenout vûrnou péãi, kterou ji aÏ do
konce obklopoval její syn Zdenûk. Nevím, kam kdo z
nás, aÏ tu skonãíme, pÛjde. Myslím si ale, Ïe Vlasta
Troblová si zaslouÏí jedno z nejpûknûj‰ích míst.
jã
***

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

e-mail:Tatratravel@hotmail.com
Vám ponúka
cestovanie do celého sveta
Spolahlivo vybavíme
Volejte
Annu Zapletalovou
Tel.: (416) 537-7698
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ProÏívat pﬁírodu v‰emi smysly,
aneb o jedné pﬁírodovûdné exkurzi ve v˘chodních âechách
Vydat se do pﬁírody s na slovo vzat˘mi odborníky je jako vypÛjãit si od nich na nûkolik
hodin orlí zrak a netop˘ﬁí sluch. Ale to je‰tû neznamená, Ïe si neprocviãíte i buÀky
chuÈové a ãichové, jakoÏ i jemn˘ hmat. Ano, proÏívat pﬁírodu v‰emi smysly, to by
mohlo b˘t motto právû nedûlní ãervnové pﬁírodovûdné exkurze.
Královéhradeãtí pﬁátelé pﬁírody se nechali tentokrát zlákat do jedné z nejcennûj‰ích
pﬁírodních lokalit ve v˘chodních âechách, do národní pﬁírodní rezervace Bohdaneãsk˘
rybník, nedaleko vyhlá‰en˘ch Lázní Bohdaneã na Pardubicku. Kdo se pﬁidal,
nelitoval.
Chránûná lokalita zahrnuje kromû zmínûného rybníku i rybník Matka a pﬁilehlé
litorální porosty a louky. Hlavním dÛvodem ochrany právû tohoto území byl a
zÛstává v˘skyt vzácn˘ch druhÛ ptactva. A tím, Ïe je toto místo vyjmuto z na‰eho
bûÏného vyuÏívání krajiny, tedy intenzivního zpÛsobu hospodaﬁení v zemûdûlství a
v rybáﬁství, ke kterému patﬁí napﬁíklad hnojení a meliorace, vznikl zde ostrov bohaté
a rozmanité pﬁírody ‰iroko daleko nevídané.
Ale vraÈme se k plnému zapojení smyslÛ úãastníkÛ pﬁírodovûdné exkurze. KaÏd˘
tu‰í, Ïe spatﬁit v na‰í pﬁírodû orchidej, jako tﬁeba ohroÏen˘ prstnatec pleÈov˘, je
záÏitek, kter˘ stojí rozhodnû za foteãku. Zcela jin˘ poÏitek nabízí rdesno peprník.
Kdo jej jednou ochutná, uÏ na tuto rostlinu jen tak nezapomene. Citliv˘ nos se zase
hodí k identifikaci známého pu‰kvorce, ale tﬁeba i zavánûjícího ãistce bahenního.
Ale co naplat, kytiãky, to je pﬁedev‰ím pastva pro oãi. Pﬁehlédnout se tak nedají Ïlutû
kvetoucí kosatce a statná kapustka obecná. Z celé ﬁady vodních rostlin jmenujme
Foto: Květa Kalousková
alespoÀ masoÏravé bublinatky, drobn˘ okﬁehek men‰í a hvûzdo‰e. Ze vzácn˘ch
Vy‰‰í intenzita sluneãních paprskÛ pﬁeje aktivitû tvorÛ tak ãasto pﬁehlíÏen˘ch,
objevÛ pak pupeãník a pryskyﬁník velk˘.
ÏivoãichÛ z rozsáhlé ﬁí‰e hmyzu. Nejnápadnûj‰í z nich - mot˘li - jsou letos ze
záhadn˘ch dÛvodÛ k vidûní pramálo. Pﬁesto se jich nûkolik ukázalo. Za zmínku stojí
soumraãník rezav˘, perleÈovec a jindy velmi hojná baboãka bodláková. Mot˘lÛm
ov‰em smûle konkuruje i dal‰í okﬁídlen˘ hmyz, a sice váÏky jako mot˘lice lesklá a
váÏka ãernoﬁitná, dále pak modré a páskované ‰idélko a do lesklého brnûní odûné
zlatûnky. Krasavce najdeme samozﬁejmû i mezi brouky. Urãitû sem patﬁí ãerveno
ãernû pruhovaná plo‰tice knûÏice páskovaná a dlouhoústec ãerven˘. K pohlazení
zase láká chlupatá housenka noãního mot˘la pﬁástevníka medvûdího. Vzácn˘
nález pﬁedstavovaly larvy ohroÏeného lesáka rumûlkového.
Hladina Bohdaneãského rybníka pÛsobila línû uklidÀujícím dojmem. Tento pocit
je‰tû umocÀovaly na vlnkách se pohupující husy velké a páry kachen. Ty zastupoval
tﬁeba polák velk˘ a polák chocholaãka, ale i nepﬁehlédnutelná zrzohlávka rudozobá.
Zpestﬁením celé podívané byl rozhodnû pﬁelet bukáãka malého, nejmen‰í to na‰í
volavky. Jeho vytáhlí pﬁíbuzní kralovali vzdu‰nému prostoru nad rybníky a poblíÏ
svého úchvatného hnízdi‰tû. Orel moﬁsk˘ se tentokrát neukázal. Milovníky ptákÛ
v‰ak dokáÏí potû‰it i zpûvy a skﬁeky skryt˘ch zobáãkÛ. Od rákosníka velkého, pﬁes
slavíka obecného aÏ po ponûkud tajemnou Ïluvu hajní.
Jednorázová pﬁírodovûdná exkurze nemÛÏe nahradit pravidelné a systematické
pozorování pﬁírody. Jejím cílem je tedy alespoÀ umoÏnit zájemcÛm o pﬁírodu z ﬁad
‰iroké veﬁejnosti nahlédnout do pokladÛ, které stﬁedoevropská fauna a flóra nabízí.
A to se díky zku‰en˘m odborníkÛm z královéhradecké univerzity, z Muzea v˘chodních
âech a z âeské spoleãnosti ornitologické rozhodnû podaﬁilo.
Miroslav Petr-Hradec Králové
Spoleãnost pro trvale udrÏiteln˘ Ïivot (STUÎ), v˘chodoãeská poboãka
ãerven 2013
***
Foto: M. Petr

Pﬁímá volba prezidenta - ach, jo!
I kdyÏ jsem pana Milo‰e Zemana nevolila, tak se
chovám demokraticky a snaÏím se jeho podivuhodné
aktivity respektovat. Také mi asi nic jiného nezb˘vá. Z
poãátku to b˘valy jen vûci, které vyvolávaly u lidí smích,
ale teì uÏ mnoh˘m z nás úsmûvy zmrzly. ·koda, Ïe
nezÛstalo jen u proslulé „virózy“, která pana prezidenta
ochromila a podlamovala mu nohy jako jednomu z
hlavních klíãníkÛ pﬁi otevírání korunovaãních klenotÛ.
·koda také, Ïe na sebe nenechal dlouho ãekat ostr˘,
aÏ pﬁíli‰ osobnû vyznívající rozpor s panem Karlem
Schwarzenbergem ve vûci urãení velvyslancÛ pro
Slovensko a Rusko. V prvním pﬁípadû ‰lo o paní Livii
Klausovou, manÏelku b˘valého prezidenta a ve druhém
o pana soudruha Vladimíra Remka, na‰eho
kosmonauta. A pak uÏ to celé ‰lo ráz na ráz. Pan
prezident tvrdû vychází ve sv˘ch aktivitách z
opakovaného tvrzení, Ïe byl zvolen pﬁímou volbou a
tudíÏ nebude sehrávat ãeskému národu Ïádného
apatického a nic nedûlajícího prezidenta. Zajímalo by
mû, co se podávalo na slavnostním obûdû na‰eho
prezidenta s jeho nûmeck˘m protûj‰kem panem
Joachimem Gaucke, ale nikdo to nikde nesdûlil. Zato
jsem se seznámila s proslovem pana Gaucke z kterého
cituji: „vzru‰ující a souãasnû obtíÏná úloha definovat

roli prezidenta v souladu s jeho pﬁím˘m mandátem“.
Mnû se zdá, Ïe pro pana prezidenta Zemana jsou v
souãasné dobû v‰echny jeho aktivity hodnû vzru‰ující
a ne pﬁíli‰ obtíÏné - ﬁekla bych, Ïe je mu stále více vûcí
veﬁejn˘ch, jak mi tady ﬁíkáme, putna anebo Putna?
Stejnû tak se opakovanû vrací ke svému slibu z
pﬁedvolební kampanû „Stop Neãasovû vládû“. Tady je
na místû Ïensk˘ postﬁeh, Ïe pro splnûní tohoto slibu do
urãité míry pﬁispûla i horoucí láska b˘valého premiéra
s jednou blond˘nou. A to je opravdu síla, nechat si do
vládních vûcí mluvit blond˘nu. BohuÏel nikomu z nás
nebylo dostateãnû pﬁedem vysvûtleno, kam aÏ mÛÏe
prezident zvolen˘ pﬁímou volbou ve sv˘ch rozhodnutích
zacházet. A tak jsme nyní mnozí pﬁekvapeni aÏ
zaskoãeni. Nejvût‰í zaskoãení je teì v tom, Ïe se pan
prezident rozhodl pro novou vládu sám, bez jakékoli
dohody s politick˘mi stranami. Jmenování pana Jiﬁího
Rusnoka nov˘m premiérem uÏ tak moc nepﬁekvapilo.
V nejbliÏ‰ích dnech pan Rusnok sestaví novou vládu a
novináﬁi zatím brnkají se slovíãkaﬁením „úﬁednická“,
„odborníkÛ“, „kamarádÛ“ a také „prezidentská“. Ale
sám pan Rusnok, a ani ti, kteﬁí mu jiÏ pﬁislíbili svoji úãast
na vládních kﬁesílkách moc úﬁednicky nevypadají aÈ se
jedná o pana Pecinu, pana Kohouta nebo paní

Bene‰ovou. Necháme se pﬁekvapit, jak dlouh˘ bude
vládní Ïivot. My, âe‰i jsme uÏ znaãní odborníci v
náhradních vládách, aÈ to byl kabinet Josefa To‰ovského
anebo Jana Fischera.
A v‰imli jste si, milí ãtenáﬁi, Ïe se v âesku podivné
vlády vÏdy profilují v letech povodní? V roce 2002 to
byla vláda pana Vladimíra ·pidly, v roce leto‰ním pana
Jiﬁího Rusnoka. Je dost nepravdûpodobné, Ïe by leto‰ní
povodeÀ byla povodní poslední.
A myslím si, Ïe by mohli novináﬁi pﬁestat oslovovat
první dceru sleãnu Kateﬁinu Zemanovou „Kate“ - tohle
oslovení náleÏí jen a jen usmûvavé vévodkyni z
Cambridge. Ale to je zase jen Ïensk˘ postﬁeh, stejnû
tak, Ïe o obû dámy Zemanov˘ch pr˘ módnû peãuje
paní Blanka Matragi. Konec koncÛ i tahle svûtovû
proslulá módní návrháﬁka je pÛvodem z Vysoãiny.
A je‰tû jeden laick˘ úsudek. Panu Zemanovi jeho
objímání stromÛ na Vysoãinû asi do znaãné míry
pomohlo k jeho souãasnému mocenskému chování.
Inu nebylo to asi jednoduché Ïít dlouho v izolaci, bez
funkcí na které byl zvykl˘, s nezdaﬁilou pﬁedchozí
kandidaturou na prezidenta a také bez rodinného
zázemí.
Jana Fafejtová - Praha
***
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Zápisky od Pacifiku (2013-11)
Jeden z pravideln˘ch dopisovatelÛ do Satellitu opakovanû sdûluje svÛj názor, Ïe
Kanada je nejlep‰í zemí na celém svûtû. Má k tomu moÏná dost dÛvodÛ, ale myslím
si, Ïe neprocestoval svût kﬁíÏem kráÏem, aby mohl udûlat tento závûr.
Samozﬁejmû, Ïe Kanada je jedna z nejlep‰ích, nejsvobodnûj‰ích, nejpokrokovûj‰ích
a ekonomicky nejzdatnûj‰ích zemí svûta, kde ãlovûk mÛÏe bydlet a Ïít. Jenom si
myslím, Ïe s takov˘mi superlativy jako nej- tﬁeba je zacházet opatrnûji. NeboÈ jsou na
svûtû i jiné bájeãné zemû, aã zase ohromn˘ poãet jich není.
MoÏná, Ïe pﬁed dvaceti lety bych s takov˘m hodnocením naprosto souhlasil. Dnes?
Nevím. Pravda je, Ïe hodnocení tohoto na‰eho nového (a zﬁejmû posledního)
domova vychází hlavnû z poznatkÛ, které nabízí místo, kde Ïijeme. V na‰em pﬁípadû
je to Britská Kolumbie, s povûstí provincie nejkrásnûj‰í. Ano, pﬁíroda tady byla ‰tûdrá,
hory, oceán, poloha mûsta Vancouveru, nádherná oblast Okanagan Valley a dal‰í
pozoruhodná místa. JenÏe u Pacifiku, v nûm a nebo na horách kolem, sotva jeden
mÛÏe b˘t stále.
Nic mu ale nebrání v tom, pozorovat, co se ve mûstû dûje. Dovolím si uvést nûkolik
informací, shromáÏdûn˘ch v nûkolika málo posledních t˘dnech:
Vládnoucí Liberální strana premiérky C. Clark vyhrála opût volby. Navzdory onomu
fiasku s referendem ohlednû HST a navzdory prÛzkumÛm veﬁejného mínûní (na které
mám v‰eobecnû velmi skeptick˘ názor a nemyslím, Ïe jsou tím nejlep‰ím, co se mÛÏe
v pﬁedvolební kampani dít).
A jak ona a její strana, kromû nepochybnû bouﬁliv˘ch oslav, zahájila své dal‰í funkãní
období? Neuvûﬁiteln˘m zv˘‰ením platÛ mnoha hodnostáﬁÛ s ponûkud nejasnou
náplni práce a k tomu nezbytnému vzdûlání a kvalifikace ... a to o znaãné ãástky! âiní
to bratru, roãní platy po masivním zv˘‰ení okolo 230 000 kanadsk˘ch dolarÛ!
Ale zpût k Ïivotu prostého obãana této provincie.
Nûkolik informací tzv. z první ruky:
-Dodavatel televizních programÛ opût zv˘‰il poplatky. Navzdory cenám benzinu (v
rozumné toleranci v posledních dvou letech), otopného plynu, jehoÏ cena nebyla po
mnoho let niÏ‰í a stejnû tak i cen elektrického proudu. Pﬁíjemce obrazu, aÈ je klidn˘
nebo se vzteká, musí novou figuru pﬁijmout a nebo TV odhlásit. Pﬁesahuje znaãnû i
ono oficiální procento inflace ... tedy to je pro mne také jedno z politick˘ch zaklínadel,
kouzeln˘ to proutek ovládající nevinné davy.
-Na jedné ulici instalovali na dvou místech svûtla a sice tak, Ïe jsou viditelná jen z této
hlavní ulice; maník, pﬁijíÏdûjící z ulic kolm˘ch, nachází sdûlovanou informaci na
sloupech pro chodce, odkud není vidût.
-Soused, pouh˘ rok majitel domu, shledal, Ïe mu do nûj zatéká. Pﬁijel ohromn˘ jeﬁáb,
jeho pomocí byly umístûny ta‰ky na stﬁechu. Nejménû t˘den sedm muÏÛ pracovalo
na sousedovû stﬁe‰e. KdyÏ byla dokonãena, po dvou dnech dostavila se jiná firma,
opût mohutn˘ jeﬁáb dodával na stﬁechu ta‰ky, pak ‰est dal‰ích chlapíkÛ jalo se právû
instalovanou stﬁechu rozebírat.
Dneska, jak se zdá, aktivita koneãnû skonãila. Trvala ale mûsíc. Den co den bûÏel

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!

kompresor pohánûjící mechanické kladivo, kter˘m vhánûny hﬁeby do stﬁechy
sousedova obydlí, které zakoupil za milion a dvûstû padesát tisíc kanadsk˘ch dolarÛ.
V˘mûna na‰í stﬁechy pﬁed nûkolika lety se dûla bez pomocí kompresoru a dílo bylo
hotové za dva dny.
-Po necel˘ch dvou letech doslouÏil nám dálkov˘ ovladaã TV. Dostal jsem nov˘ ... a
ejhle! I ten nepracoval správnû. Dal‰í cesta do úﬁadu Shaw, znamenala v˘mûna
digitálního boxu a koneãnû je v‰e jak bylo pﬁed kolapsem pÛvodního dálkového
ovladaãe. (Digitální box, souãást soupravy, bez dálkového ovladaãe pouÏít nelze).
-Vancouversk˘ pan starosta hollywoodské vizáÏe, G. Robertson a jeho kon‰elská
skupina, se rozhodli v jistém dost dÛleÏitém místû Vancouveru vybudovat 18 nov˘ch
vûÏákÛ 3O-45 pater vysok˘ch. Zﬁejmû se pan starosta vzhlédl v Hong Kongu, aã si
nejsem jist, zda tam byl. Pokud ano, pak by se mûl pouãit také tím, jak tam dokonale
funguje veﬁejná doprava a vyuÏít té zku‰enosti pro Vancouver. Zatím tady vybudoval
nûkolik tras pro cyklisty na úkor jiného zpÛsobu putování mûstem a jak jsem z vlastní
zku‰enosti shledal, cyklisté, pro které byly zmûny vybudovány, vyskytují se na nich
aÏ v neuvûﬁitelnû chabém poãtu.
***
Leccos mû nûkdy napadne. Mnohdy jsou to po‰etilé my‰lenky, nûkdy otázky, na
které sotva pﬁesnû odpovûdût, aã pﬁi dne‰ním stavu informatiky by se odpovûì pﬁi
vût‰ím (a moÏná, Ïe i pﬁi ne zcela vyãerpávajícím) snaÏení, na‰la.
Ta otázka zní: kolik asi lidí, od skonãení Druhé svûtové války, na na‰í slavné
zemûkouli pﬁi‰lo o Ïivot, nepoãítaje pﬁírodní katastrofy, ale jen dÛsledky lidské povahy
a letory? Odhadují, Ïe by to bylo velmi vysoké ãíslo! A do‰lo k nûmu ze stejnû
nevyhnuteln˘ch dÛvodÛ jako v dÛsledku lidské zrÛdy Hitlera a nepﬁedvídatelnosti a
naivitû politikÛ tzv. demokratick˘ch zemí?
Byli a jsou dÛvody k pokraãujícímu mordování na mnoha místech svûta stejnû
naléhavé jak v roce 1939?
Jak pokroãil ná‰ svût od té doby, kdy nastala radost z míru?
A kdo zpÛsobil a zpÛsobuje, Ïe nemohla ta radost vytrvat nejen vûãnû, ale alespoÀ
pár desítek dal‰ích let?
Komunistická totalita ve valné vût‰inû svûta zdechla na úbytû, ale kde je ten klid a
v‰eobecn˘ svûtov˘ mír?
***
Snad z dÛvodu vlastni naivity pﬁipou‰tím zklamání a pﬁekvapení nad tím, kde se moje
domovina, kterou jsem po zásahu velmoci (dneska témûﬁ zkrachovalé) opustil, po
necel˘ch ãtyﬁiadvaceti lety ocitla. Ano, do‰lo v âechách k obnovû základních svobod,
moÏnosti cestování, dostatku v obchodech, k svobodn˘m volbám, rozkvûtu mûst a
vÛbec celé zemû, Hudební festival PraÏské jaro se stále koná, divadla hrají,
knihkupectví nekrachují, Praha i ostatní mûsta jsou krásná a obdivu cizincÛ si
zasluhující…
Ale pokud se mohu odvolat na zpravodajství v krajanském tisk , stejnû jako domácím,
v tûchto dnech moje rodná zem promûÀuje se v Absurdistán, jehoÏ solidní, po roce
1989 zvolna získávanou reputaci v zahraniãí moÏná ani neuchrání ty dobﬁe známé
krásy hlavního mûsta! A virtuosové klasické hudby, a tvÛrci bájeãn˘ch v˘stav rÛzného
umûní.
Je to marast, o jakém jsem nemohl mít ani potuchy, Ïe se stane od onoho zlomu v
dûjinách zemû, návratu svobody a demokracie v roce 1989.
Sdûlil mi velmi dobr˘ pﬁítel Ïijící v Nûmecku, nav‰tûvující âechy nûkolikrát do roka:
Onûch 400 policistÛ, pracujících teì na odhalování ne‰varu, je sídlem v Ostravû. CoÏ
je kraj s vítûzstvím komunistÛ v posledních volbách. Ostrava je na Moravû, kde v
posledních létech pÛsobil dne‰ní prezident Zeman, jehoÏ ‰tít není bez poskvrny.
Je zcela vylouãeno, Ïe to, co se teì dûje, ten útok na vládnoucí stranu, aã jsou v ní
grázlové malí i velcí a podvodníci, Ïe je zcela nemoÏné, aby to nebyl rafinovan˘ puã?
Ale, aÈ je tomu tak nebo není ... tento souãasn˘ kolaps solidnosti v zemi ãeské
rozhodnû posílí stranu komunistickou, stejnû jako posílí zklamání prostého obãana,
kter˘ si návrat demokracie a svobody v roce 1989 nepochybnû pﬁedstavoval ponûkud
jinak.
***
Svûtová pozornost je ale v tûchto dnech (cca polovina ãervna 2013) upﬁena ke
schÛzce G8, aby se ãlenské státy tohoto v˘znamného spoleãenství vûnovaly oÏehavé
situaci v S˘rii. Názor na situaci a její ﬁe‰ení není zcela jednotn˘ a v souladu s
rozhodnutím prezidenta Obamy podpoﬁit rebely, názor V. Putina je zcela opaãn˘.
Jeho názor, Ïe podpora barbarÛm, kteﬁí pojídají vnitﬁnosti nepﬁítele (video záznam
poãínání rebelÛ) není zcela hodn˘ ignorace. UÏ dneska se ostatnû ví, kam zatím vedlo
ono africké jaro. Jen k dal‰ím problémÛm, v Egyptû a dnes i v Turecku.
A tak mne opût napadá, proã si vlastnû dobﬁe zaopatﬁen˘ a dosud zdrav˘ ãlovûk,
komplikuje Ïivot touhou po prezidentském kﬁesla v Bílém domû. Je moÏné, Ïe by snad
nûkdy pﬁed usnutím B. Obama zalitoval sv˘ch tendencí, které jej do úﬁadu vynesly?
***
Dojel k nám na nûkolikat˘denní náv‰tûvu mladík z rodinného klanu a pohovoﬁil o
souãasné politické situaci v âechách podobnû jako kamarád Ïijící v Nûmecku a
nedávno se z náv‰tûvy Prahy navrátiv‰í. Panuje podezﬁení, Ïe celá ta policejní aktivita
je vyvolána komunisty, jakási forma puãe. A tak si ﬁíkám, aÈ je tohle jen chiméra nebo
není. to, co se v posledních letech dûje ve vládních kruzích âeské republiky je
kalamita prvního ﬁádu a tak i kdyÏ nakonec o Ïádn˘ puã nejde, komunisté a jím
podobní sociální demokraté rozhodnû získají na pﬁízni mnoha obyvatel.
Lep‰í zpráva je ta, Ïe Divadlo Semafor na záﬁí pﬁipravuje obnovenou a upravenou
premiéru Kdyby 1000 klarinetÛ, takÏe, pokud mne dal‰í v˘voj v b˘valé domovinû
dokonale nerozladí, vydám se po men‰í pﬁestávce na náv‰tûvu Prahy a pokusím se
té semaforské premiéry zúãastnit...
Vladimír Cícha - Vancouver
***
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Rodina Lubo‰e a Jany Fryntov˘ch:
Julinka, Barunka, Elinka, Tomá‰, Joná‰, Lilinka...
Nejprve nûkolik slov Magdaleny Krondlové, emeritní profesorky na Torontské univerzitû:
Pokud si dobﬁe pamatuji, tak Jana a Lubo‰ Fryntovi se seznámili v 90. letech, v
autobuse „·v˘carsko - âSR“, kdy Lubo‰ odjíÏdûl z Curychu do Prahy z náv‰tûvy Jana
a Evy Faltysov˘ch. Jan je Lubo‰Ûv str˘c a Eva moje sestﬁenice. Lubo‰ovi prarodiãe
pocházeli z Chocnû, kde na námûstí mûli obchod se stﬁiÏním zboÏím. Pan Faltys byl
mimoﬁádnû mil˘ ãlovûk, Sokol. Jan byl nejmlad‰í ze tﬁí dûtí. Nejstar‰í byl Ludûk, druhá
byla Milenka, maminka Lubo‰e a má nejlep‰í kamarádka, spoluÏaãka z mládí. Bûhem
války, kdyÏ jsem byla v Anglii, pracovala Milenka jako sekretáﬁka mé matky, která byla
prokuristkou v letecké továrnû mého otce. Pro matku byla Milenka mou náhradou. V
továrnû se Milenka setkala s panem Fryntou, sv˘m budoucím a nyní jiÏ zesnul˘m
manÏelem, otcem Lubo‰ka a jeho dvou star‰ích bratrÛ, Jiﬁího a Vladimíra, oba téÏ letci.
Lubo‰ se zastavil ve ·v˘carsku na cestû z Toronta, kam pﬁi‰el z Nûmecka, kde

Manželé Fryntovi…

Jâ: A opaãnû?
LF: Co Janinku na mne pﬁilákalo, pﬁesnû nevím, pﬁi prvním rozhovoru si myslela, Ïe
jsem ‰pion, protoÏe jsem o ní v‰echno vûdûl, zapomnûla totiÏ, Ïe jsem pﬁed rokem
v‰echno vyslechl, kdyÏ za mnou k mé nevoli celou cestu ‰vitoﬁila se svou kamarádkou.
KdyÏ jsme si zaãali psát, vûdûla uÏ, Ïe jsem inÏen˘r, ale vÏdycky se smála, Ïe jsem jí
napsal: Jmenuji se L.F. , je mi 36 let... a neÏ ten dopis do‰el, tak mi bylo 37… V jednom
jsme si ale s Janinkou od zaãátku padli do noty, a to bylo, Ïe jsme ani jeden nemûli
Ïádné ambiciózní osobní cíle, chtûli jsme tu b˘t jen jeden pro druhého, mít hezkou
rodinu a vyka‰lat se na ten tolik po‰etil˘ a uspûchan˘ okolní svût.
Jâ: Myslím, Ïe Ty i Madla Krondlová máte zvlá‰tní vztah k letadlÛm. Jak jste k
té vá‰ni pﬁi‰li?
LF: Jak asi ví‰, tatínek Madly, ing. Jaroslav Mráz, byl majitelem velké továrny v
Chocni. V jedné pÛlce se vyrábûla mrazicí a chladicí zaﬁízení (reklamní slogan Va‰e
zboÏí chladí Mráz) a v druhé se od roku 1935 vyrábûla malá sportovní letadla. Ing. Mráz
mûl tudíÏ velice dobr˘ ãich na dobré k‰efty (jeho podﬁízení o nûm tvrdili:” kdyby starej
dneska zjistil, Ïe od zítﬁka bude epidemie prÛjmu, tak uÏ od vãerej‰ka vyrábí noãníky...”).
TakÏe kdyÏ se zaãala rozjíÏdût akce 1000 pilotÛ republice, pozval do Chocnû osvûdãenou
dvojici leteck˘ch konstruktérÛ Bene‰ a Hajn z praÏské Avie a zaãal vyrábût sportovní
letadla. Madla, coby zvídavé a energické dûvãe byla od zaãátku u toho, a kdyÏ
pﬁesvûdãila továrního pilota, aby ji tu a tam svezl, nauãila se i sama létat. Já sám jsem
se k létání dostal pﬁes otce a bratry. Otec byl jedním z pﬁedních pováleãn˘ch leteck˘ch
konstruktérÛ a sám byl sportovním pilotem, uãitelem létání a náãelníkem praÏského
leti‰tû v LetÀanech. Oba star‰í bratﬁi také létali v Aeroklubu, takÏe já jsem samozﬁejmû
v patnácti letech zaãal s bezmotorov˘m létáním, v 21 letech jsem byl instruktorem a v
25 letech jsem mûl pilotní prÛkaz na motorová letadla. Oba bratﬁi to pak dotáhli na
dopravní piloty, já jsem díky emigraci mou leteckou dráhu pﬁeru‰il a nakonec zÛstal u
ãokolády.
Jâ: Kdy jste se - a proã - rozhodli odejít do Kanady? Pohled TvÛj a Janin…
LF: Do Kanady jsem se rozhodl odejít, je‰tû neÏ jsem Janinku poznal. Îil jsem tenkrát
v západním Nûmecku a moje Ïádost o politick˘ azyl byla zamítnuta. Vedoucí cizineckého
úﬁadu mi ﬁekl, Ïe mne asi bude muset nechat odsunout zpátky ke komunistÛm, ale dal
mi dvû moÏnosti (pﬁekládal jsem pro nûj, kdyÏ bylo potﬁeba, takÏe se mi snaÏil pomoci);
buì se prohlásím za Nûmce, mám pﬁeci skoro nûmecké jméno, mluvím plynnû
nûmecky… To jsem odmítl, protoÏe v na‰í rodinû dva lidé pﬁi‰li za války díky NûmcÛm
o Ïivot, takÏe jsem se nikdy Ïádn˘m Nûmcem necítil. Druhá moÏnost byla zaÏádat si
o imigraci do tﬁetí zemû. Zkusil jsem USA, Velkou Británii, Izrael, Norsko, Austrálii a
jediná Kanada byla ochotna mne pﬁijmout. Madla mi tenkrát prostﬁednictvím svého
manÏela Dr. Krondla zprostﬁedkovala sponzorování pﬁes âeskoslovenské sdruÏení v
Kanadû. Janinka pak za mnou do Kanady pﬁi‰la, protoÏe se holt vdala za Kanaìana…
Jâ: Pﬁíjezd do Kanady a první dojmy - hledání zamûstnání…
LF: Mé první dojmy byly smí‰ené. Na jedné stranû niÏ‰í Ïivotní úroveÀ neÏ v západním
Nûmecku. Tam byl poﬁádek, v‰echno fungovalo a i obyãejn˘ ãlovûk dostával docela
slu‰n˘ plat, od zaãátku ‰est t˘dnÛ dovolené, atd. Lidé byli slu‰ní, i kdyÏ ne moc pﬁátel‰tí
k cizincÛm… Politick˘ systém ale plnû demokratick˘, svobodomysln˘, liberální a
tolerantní. V Kanadû trochu nepoﬁádek, lidé ze v‰ech koutÛ svûta, Ïivotní úroveÀ niÏ‰í.
Lidé ale je‰tû tolerantnûj‰í, otevﬁení, svobodomyslní. Zkrátka profesionální Ïivot lep‰í
v Nûmecku, osobní Ïivot lep‰í v Kanadû.
Jâ: Kdy jste si zaãali zvykat - Janina láska k rodnému koutu (nûkde v âeském
ráji)?
LF: Janinka mûla od prvopoãátku velké problémy zvyknout si na velkomûsto, na
placaté Ontario, na obrovské vzdálenosti, na politickou korektnost, a zkrátka moc se
jí st˘kalo. Pﬁed pár lety uÏ to bylo tak daleko, Ïe jsme dokonce odeslali pár krabic s
na‰imi vûcmi do âech, s tím, Ïe se zakrátko budeme stûhovat. Nakonec k tomu nedo‰lo
z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ, hlavní z nich v‰ak ten, Ïe se na‰im dûtem líbí ve zdej‰í ‰kole.
Fryntovi... nádherná rodina. V‰ichni je obdivujeme a milujeme.
âlánek pﬁipravili: Magdalena Krondlová a Josef âermák
***

pracoval úspû‰nû jako inÏen˘r po ukonãení studií a útûku z âSSR z politick˘ch dÛvodÛ.
Do Kanady se dostal, kdyÏ jsem ho sponzorovala na Ïádost jeho tety Evy. Lubo‰ se
zpoãátku snaÏil získat zamûstnání jako letec. NeÏ si poﬁídil vlastní domek, bydlel u nás.
Pak nás pravidelnû nav‰tûvoval kaÏdou nedûli.
Zpût k autobusu ve ·v˘carsku. Za Lubo‰em sedûly v autobuse dvû dívky, které
‰vitoﬁily ãesky. Jednou z nich byla Jana Strnadová. S Lubo‰em se pozdravily bez
bliÏ‰ího seznámení. Pﬁí‰tí rok pﬁi odjezdu z náv‰tûvy str˘ce ve ·v˘carsku jel Lubo‰
stejnou autobusovou linkou, kde se neãekanû setkal s onou dívkou Janou.
Myslím, Ïe Jana pracovala ve ·v˘carsku jako osobní asistentka u jedné rodiny a
vracela se domÛ, do obce Chuchelna u Semil. Tak zaãala jejich známost. Brzy poté
Lubo‰ Janu pozval do Kanady a pﬁivezl ji k nám na chatu na Muskoku pﬁedstavit. Brzy
poté se v âechách vzali.
Domek v Chuchelnû, kde bydlela matka Jany a také Jana, si Fryntovi roz‰íﬁili pro svou
potﬁebu. Stavení má krásnou polohu na kraji obce pod lesem ve velmi pÛvabné krajinû,
kterou Jana miluje. Jana má bratra Michala a její otec byl starostou obce.
Lubo‰ byl v té dobû jiÏ v Torontû usazen˘, mûl v˘teãné místo hlavního inÏen˘ra v
nejvût‰í potravináﬁské firmû Nestle a domek s pûknou polohou blízko jezera a ‰koly,
ideální pro rodinu. Pﬁesto nebylo pro Janu snadné se pﬁesadit do nového prostﬁedí z
krásné ãeské krajiny, i kdyÏ poznala cizinu, ·v˘carsko. To v‰ak byla je‰tû Evropa.
Proto, kdyÏ pak pﬁi‰ly dûti, bylo pro nû venkovské prostﬁedí Chuchelny snaz‰í neÏ
torontské velkomûsto.
V prÛbûhu let se jako první narodila krásná holãiãka Julinka, po dvou letech
následovala dvojãátka, klidná a pﬁem˘‰livá Barunka a milouãk˘ diblík Elinka, pak pﬁibyli
dva chlapci, Tomá‰ a Joná‰ a rodinku ukonãila nejmlad‰í holãiãka Lilinka.
T˘denní náv‰tûvy Lubo‰e s rodinou u nás pokraãovaly s holãiãkami neÏ se narodili
chlapci. Od té doby pravidelnû a s úÏasem sleduji tuto ãesko - kanadskou rodinu ã. 1.
TûÏko by se na‰el podobn˘ respekt, láska, ohledy, péãe jednoho o druhého v jiné
rodinû. Dûti jsou dokonale dvojjazyãné, vynikají nejen ve ‰kole, kde jsou vybírány do
‰kolních pﬁedstavení, ale i ve sportech, tanci a hudbû. Vystupují ãasto v krajansk˘ch
hudebních a divadelních pﬁedstaveních. Jsou ãleny torontského Sokola, kde jsou oba
rodiãe aktivní.
V dûtech se odráÏí rodinná péãe a láska a správná v˘chova, dnes tak vzácn˘ úkaz.
A nyní nûkolik otázek Josefa âermáka Lubo‰i Fryntovi:
Jâ: Co Tû na Janû zaujalo? Pamatuji se, Ïe jste se setkali nûkde na cestû domÛ.
âím chtûla pÛvodnû b˘t, co studovala?
LF: KdyÏ jsem tenkrát jel noãním autobusem z Curychu do Prahy, chtûlo se mi stra‰nû
spát, ale ta dvû dûvãata za mnou povídala a povídala, uÏ jsem zaãal b˘t nevrl˘. Pak
jsem si ale v‰imnul, Ïe jedna z nich má stra‰nû pﬁíjemn˘, vlídn˘ hlas. Otoãil jsem se a
v‰imnul si, Ïe je ke v‰emu i moc hezká, takÏe to bylo asi, co vzbudilo mÛj zájem. KdyÏ
jsem ji v tom samém autobuse potkal o rok pozdûji, uÏ jsem moc neváhal. Janinka
chtûla vÏdycky b˘t uãitelkou, protoÏe má hroznû ráda dûti. BohuÏel ji ale na Pedagogickou
Fakultu nepﬁijali, a tak zÛstala u toho, co ji na Stﬁední ekonomické ‰kole nauãili, to jest
úãetnictví. Pracovala nûkolik let jako mzdová úãetní v Dopravních podnicích hl. mûsta …a jejich děti (pouze nejmladší chybí)
Prahy. Tam proÏila také sametovou revoluci a krátce poté ode‰la do Curychu opatrovat
dûti.
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Povídka, která se jmenuje:

23:18

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

This song is for burning.
Tato píseÀ je pro ty, co hoﬁí v ohni.
(L. Cohen - Don’t pass me - NemiÀ mne)
Leti‰tû Orly minul kolem jedenácté veãer. Na obloze se objevilo letadlo, rozsvítilo
reflektory a zaãalo klesat. Jel ve svém peugeotu. Myslel na obchodní záleÏitosti, které dnes
vyﬁídil. Nebylo v nûm lásky ani zloby. Jen bolest v oãích a zisk byly skuteãné. Otoãil
knoflíkem u autorádia. Melancholick˘ hlas zpíval:
„…We follow now Jane of Arc…“ Kdo to vlastnû byla Johanka z Arku. Zaãalo pr‰et.
Neumûl tak dobﬁe anglicky, aby rozumûl v‰emu. Jindy jezdilo v tuto dobu tolik aut, ale dnes
byla silnice prázdná. „Nikdy jsem tady nejel ve dne.“ „…dust of Jane of Arc…“
„Zastavím se na kávu. - Kdo jen byla Johanka z Arku. - Jsem pﬁíli‰ unaven.“ ¤ízení ‰lo náhle
doleva. Musel zastavit.
Vy‰el do de‰tû. „Teì se ‰pinit s v˘mûnou kola.“ Zapálil si cigaretu. Zjistil, Ïe má poslední.
Pﬁál si, aby nehoﬁela tak rychle. Vypnul rádio. Vy‰el ven a zaãal opravovat kolo. Najednou
k jeho vozu pﬁistoupila Ïena. Podíval se na ni. Nebylo jí ani dvaceÈ. Pﬁestalo pr‰et. „To uÏ
neopravíte, pane.“ Jindy by ho to rozãílilo, ale teì odpovûdûl: „Jsem hotov.“ „Klepete se
zimou,“ ﬁekla. „Pojìte se ohﬁát!“ „Ne, musím b˘t ráno v Lyonu.“ „Proã?“ „Zítra musím…“
„Vím, jste obchodní cestující.“ Dotáhl poslední ‰roub. Zaãal v‰e uklízet. „Mohla byste mi
ﬁíci, kam jedete vy?“ zeptal se a nasedl. Auto ne‰lo nastartovat. „¤íkala jsem vám, Ïe s tím
uÏ neodjedete.“ Zaãal se hrabat v zapalování.
„Pojìte ke mnû.“ „Kde bydlíte?“ „Vidíte tamhleto ãervené svûtlo? Tak tam.“ Vy‰li. On-muÏ
kolem ãtyﬁicítky. Ona-Ïena v letních ‰atech. Vzala ho za ruku. „V tuhle dobu jsem uÏ mohl
b˘t v Lyonu.“ „Nepﬁeháníte?“ ·li dál. Vypadali jako milenci. Se‰li ze silnice. ·li po mokré
louce k ãervenému svûtlu. „Îena bude ãekat s veãeﬁí.“ „·la si uÏ lehnout, má tam nûkoho
jiného.“ „Vym˘‰líte si.“ „Sám dobﬁe víte, Ïe mám pravdu. Nejsem první, kdo vám to ﬁekl.“
„Vy poﬁád s tou va‰í pravdou.“ „Vím, bojíte se jí.“ „Vy ne?“ „Ne.“ Nyní si v‰iml, Ïe ãervené
svûtlo, ke kterému se blíÏili, je plamen. „Vím, byl jste v AlÏíru.“ „Jak to víte?“ „To se pozná.
Pak jste se oÏenil.“ „Ano, oÏenil jsem se.“ „Potﬁeboval jste peníze. Zaãal jste vydûlávat. Stal
jste se obchodním cestujícím. Usadili jste se v Lyonu. Nûkolikrát jste byl v Itálii, jednou ve
·panûlsku. Pﬁí‰tí mûsíc máte jet do Lond˘na.“ „Ano, ale odkud tohle v‰echno víte?“ „Vá‰
zevnûj‰ek musí b˘t spoﬁádan˘. S autem jezdíte celkem dobﬁe. AÏ na…“ Nedomluvila. Pﬁe‰li
most. „V‰echno je s vámi naprosto v poﬁádku, jste dobr˘ obãan, pﬁestoÏe jste zabíjel. Va‰e
obchody jsou neãestné. Na sv˘ch cestách jste vûrn˘ své Ïenû a ona není vûrná vám. Vím,
máte polehãující okolnosti: Máte rád hory a les. Máte svÛj klub, povaÏujete se za romantika
a idealistu.“ „Proã mne soudíte?“ „Jste slu‰n˘ ãlovûk. Máte rád Aznavoura, ale nemáte uÏ
rád Ferrého.“ „I za to jsem souzen?“ „Ne, to je polehãující okolnost. AlespoÀ jste v nûãem
spravedliv˘.“ „Dûkuji.“ PﬁiblíÏili se k ohni. „Proã právû mnû vyãítáte vûci, které jsou
normální. Kdo vlastnû jste?“ „ProtoÏe právû takoví lidé pﬁinesli polena na tuto hranici.“
Îena vyndala z kabelky okovy. Jednu ãást pﬁipevnila na zápûstí jemu a druhou sobû. Podivn˘
pár se pomalu blíÏil k ohni. „Kdo jste?“ „Copak jste mne nepoznal? Jsem Johanka z Arku!“
„Ale proã já musím shoﬁet s vámi? Mûla jste svoji pravdu.“ „Ano a ta mne vysvobodila. Vy
jste nikdy nestál za pravdou, a kdyÏ jste ji poznal, tak vás zatratila.“ Îena si stoupla
doprostﬁed ohnû. „Proã jsou dvû pravdy? Jedna, která vysvobodí, a druhá, která zatratí.“
„Nejsou dvû pravdy. Je pravda, která vychází z ducha, a je pravda, která vychází z rozumu.
Ale pouze jedna z nich je skuteãná a pouze jedna z nich vysvobozuje.“ Pﬁi tûch slovech ho
Ïena vtáhla do ohnû. „Jste krutá.“ „Ne, jsem jen plná bolesti.“ Nemyslel uÏ na ni. BÛhví proã
se mu v hlavû zjevil tunel, kter˘ je uprostﬁed Lyonu.
Druhého dne ráno byl vidût u okraje dálnice PaﬁíÏ-Lyon ohoﬁel˘ vrak peugeotu. K veãeru
byl odklizen. V autû uhoﬁel obchodní cestující z Lyonu.
(Pankrác, kvûten 1977)
***

Z knihy ¤etûz bláznÛ, kterou si mÛÏete objednat u nás v redakci. Kniha
má rovnûÏ DVD s filmem …a andûlé jeho bojovali. Objednávka je v
levém horním rohu.

Podûkování
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Chtûl bych podûkovat Jankovi Kosibovi a Láìovi Soudkovi za uspoﬁádání dvou
koncertÛ Du‰ana Grunû na podporu krajanského tisku. K tûmto koncertÛm jsme
dostali tuto zprávu:
Tak to máme dal‰í akci, která tu uÏ dlouho nebyla. Po dvaceti letech se objevila
zábava, která jiÏ v názvu uvádí “... pro Slováky a âechy. ÚÏasné, nové a jiné. Akci
navrhli, pﬁipravili a zorganizovali pánové Jan Kosiba a Láìo Soudek. S pomoci
sponzorÛ a úsilí obûma organizátorÛm se podaﬁilo Juniales vyprodat jiÏ v dubnu a
po zábavû ãeská a slovenská média dostali slíbenou podporu.
Sobotní Juniales se opravdu vydaﬁil, úãastníci odcházeli po pÛlnoci velmi spokojeni...
Zpûváci Majka Rajna a Janko Vaculík zahájili Juniales. Kvalita jejich vystoupení
byla perfektní pﬁípravou na vystoupení Du‰ana GruÀa. Host ze Slovenska dokázal
Ïe i pﬁes svÛj vûk (71) dokáÏe zaujmout audienci v‰ech generací a v zábavû se
pozdûji vystﬁídala skupina Avalanche. Byl to úspû‰n˘ veãer a hezk˘ kulturní záÏitek.
Velk˘ dík patﬁí také dobrovolníkÛm pﬁedev‰ím dcerám pana Kosiby a dceﬁi pana
Soudka, paní Lube Daniãincové, paní Horvayov0 s dcerou a Matûjovi Soosovi s
rodinou a ostatním, kteﬁí se zaslouÏili o hladk˘ prÛbûh krásného veãera. Restaurace
Golden Pheasant opût dokázala, Ïe patﬁí k jedniãkám. Zvlá‰tní podûkování panu dr.
Krajnému za v˘stiÏn˘ projev, ve kterém vyzdvihnul spolupráci âeské a Slovenské
komunity na kulturních akcích. Pûkn˘ nedûlní koncert Du‰ana GruÀa na
Masaryktownu byl zakonãen “standing ovation”. Jedním slovem ÚSPùCH! Tû‰ím
se na dal‰í akci, kterou pánové Kosiba a Soudek zase pﬁipraví.
Zuzana Williams, Toronto
***
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Magické sedmiãky zavr‰ily neskuteãnû dlouhé ãekání BritÛ na nejcennûj‰í titul

Wimbledon pﬁepisoval dûjiny
Od na‰eho zpravodaje z Lond˘na JAROSLAVA KIRCHNERA
Historie nejslavnûj‰ího a nejstar‰ího tenisového turnaje na svûtû, která se zaãala psát uÏ v roce 1877, je protkána nesmrteln˘mi pﬁíbûhy. Pﬁi jeho leto‰ní sto
sedmadvacáté kapitole v reÏii muÏÛ a sto dvacáté Ïen do‰lo na tradiãním travnatém povrchu v jihozápadním lond˘nském pﬁedmûstí Wimbledonu k nevídanému mnoÏství
senzací a dûjiny se pﬁepisovaly. Z osmi nejv˘‰e nasazen˘ch borcÛ ve dvouhﬁe muÏÛ se do ãtvrtfinále probojovali pouze ãtyﬁi. Hlavnû ale dvû nejvût‰í souãasné a stále
aktivnû hrající legendy ·v˘car Roger Federer se ·panûlem Rafaelem Nadalem nepro‰li ani mezi nejlep‰ích dvaatﬁicet hráãÛ, kdyÏ oba byli pﬁekonáni outsidery
startovního pole!
Wimbledonsk˘ vítûz z let 2008 a 2010 Nadal dokonce
ztroskotal hned v prvním kole. Stejnû jako loni, kdy ho
‰okoval ãesk˘ tenista Luká‰ Rosol. Tentokrát ho ve tﬁech
setech 7:6, 7:6, 6:4 sestﬁelil aÏ 135. hráã svûtového
Ïebﬁíãku Belgiãan Steve Darcis a svûﬁoval se: “Vycházelo
mnû, na co jsem sáhl a lidi si budou o tomhle zápasu
urãitû povídat je‰tû dlouho.” Nadal si byl naopak vûdom
toho, Ïe tentokrát pﬁípravû na Wimbledon moc nedal a
soukal ze sebe: “NepovaÏuji to za tragédii, vÏdyÈ jsem
letos na trávû neodehrál jediné utkání.” Jen o kolo dál
skonãil sedminásobn˘ wimbledonsk˘ ‰ampión Federer,
kterého ve ãtyﬁech setech 6:7, 7:6, 7:5, 7:6 sÈal Ukrajinec
Sergej Stachovskij, registrovan˘ na Ïebﬁíãku ATP jako
ãtyﬁiadevadesát˘... Jeho maximálnû odváÏnou hru
zaloÏenou na servisu a voleji experti pﬁirovnávali k tenisu
na trávû osmdesát˘ch let. V‰ak také vítûz pﬁiznal: “Hrát
od základní ãáry s Federerem, by bylo cestou do pekla.
Tohle byl jedin˘ zpÛsob, jak na nûho vyzrát.” NaãeÏ
dvaatﬁicetilet˘ Federer byl dotázán, zda to znamená
konec jeho kariéry, odpovûì ale byla jasná: “Vrátím se,
protoÏe mám stále je‰tû velké cíle!” Pro zajímavost oba
neãekaní pﬁemoÏitelé tenisov˘ch velikánÛ svou pouÈ
uzavﬁeli hned v následujících soubojích. Darcis ze
zdravotních dÛvodÛ nenastoupil proti Polákovi Lukaszi
Kubotovi a Stachovskij podlehl Raku‰anovi Jürgenu
Melzerovi 2:6, 6:2, 5:7, 3:6.
Poláci letí vzhÛru
JestliÏe zaznûlo Kubotovo jméno, pak je nutné zdÛraznit,
Ïe patﬁil k nejvût‰ím pﬁekvapením leto‰ního Wimbledonu.
A z tenisové “polské druÏiny” nejen on! Jednatﬁicetilet˘
Kubot se jako 130. hráã svûtového Ïebﬁíãku probil aÏ do
ãtvrtfinále. Mimochodem veden˘ ãesk˘m trenérem Janem
Stoãesem, ãesk˘m fyzioterapeutem Ivanem Machytkou
a podporovan˘ slovenskou pﬁítelkyní Evou Slaninkovou.
A kdo Kubota ve ãtvrtfinále zastavil? Jeho krajan Jerzy
Janowicz 7:5, 6:4, 6:4! Dvaadvacetilet˘ Janowicz díky
skvûlému servisu a útoãnému pojetí se stal prvním
polsk˘m tenistou historie, kter˘ si vybojoval úãast ve
wimbledonském semifinále muÏské dvouhry a jeho
pﬁemoÏitel Andy Murray o nûm prohlásil: “Brzy ho uvidíme
v absolutní svûtové ‰piãce.” Pﬁed ním se nejdále z PolákÛ
prokousal v roce 1980 Wojciech Fibak, tehdy také trenér
Ivana Lendla. Skvostnou polskou bilanci dovr‰ila
ãtyﬁiadvacetiletá Agnieszka Radwanská. LoÀská
wimbledonská finalistka tentokrát byla v semifinále.
Apropos o necel˘ t˘den pozdûji tahle pÛvabná blond˘nka
vystavila své vnady na odiv v nafocen˘ch aktech pro
magazín ESPN Body Issue a také to stálo za to...
Znovu bolavá záda?
Teì ale to nejpodstatnûj‰í. KaÏd˘m rokem Britové dychtili
po naplnûní svého snu. Zdálo se b˘t aÏ neuvûﬁitelné, Ïe
jejich tenista naposledy Wimbledon vyhrál v roce 1936!!!
Ano, byl to Fred Perry, kter˘ na této posvátné tenisové
trávû dominoval rovnûÏ v letech 1934 a 1935 a je‰tû dﬁíve
byl i mistrem svûta ve stolním tenisu... Tenhle cíl se
domácím fanou‰kÛm v posledních patnácti letech
pﬁibliÏoval mnohokrát. Tim Henman stanul v roãnících
1998, 1999, 2001 i 2002 aÏ v semifinále a jeho nástupce
Andy Murray totéÏ docílil 2009, 2010, 2011 a loni se
posunul je‰tû o stupeÀ v˘‰ do finále. Letos se
‰estadvacetilet˘ rodil˘ Skot rozjel tryskov˘m tempem a
aÏ do ãtvrtfinále nepﬁi‰el o jedin˘ set. Jako by na cestû za
svou tenisovou nesmrtelností, jak britská média ãasto
opakovala, chtûl u‰etﬁit co nejvíce sil. ProtoÏe se
spekulovalo o tom, Ïe má váÏné problémy se zádov˘m
svalstvem, kvÛli nimÏ nedávno odstoupil z turnaje v ¤ímû
a ani se nezúãastnil Frech Open v PaﬁíÏi.
Pomáhal i Sir Ferguson
Ve ãtvrtfinále se mu ov‰em do cesty postavila nejvût‰í
pﬁekáÏka v podobû Fernanda Verdasca. Levou rukou
hrající ·panûl získal první dva sety a v‰echno
nasvûdãovalo tomu, Ïe kalvárie favoritÛ bude pokraãovat
i v tomto pﬁípadû. Murray se v‰ak nad touto propastí
dokázal zastavit a stﬁetnutí promûnil ve svÛj postup 4:6,
3:6, 6:1, 6:4, 7:5. Murrayho trenér Ivan Lendl o tomto

hororu na‰emu listu povûdûl: “I kdyÏ Andy ztratil dva
sety, vÛbec jsem si nepﬁipustil, Ïe prohraje. Obavy jsem
mûl naopak ve ãtvrtém a pátém setu za stavÛ 3:4 a 4:5,
aby se nedopustil nûjaké dvojchyby, která by ho psychicky
mohla rozhodit...” V královské lóÏi ústﬁedního dvorce si
oddechl i fenomenální fotbalov˘ trenér Sir Alex Ferguson,
kter˘ se po utkání s Murraym se‰el a tenista prozradit:
“Jeho zku‰enosti jsou nesmírnû cenné i pro ná‰ sport.
Poradil mnû, jak zvládat tlak, kter˘ se na mû v takhle
dramatick˘ch zápasech valí.”
Nezapomenutelná válka titánÛ
Ani úvod semifinále nebyl pro Murrayho snadn˘, protoÏe
s uÏ zmínûn˘m Polákem Janowiczem prohrál první set v
tie-breaku vysoko 2:7, ov‰em zb˘vající prÛbûh uÏ
jednoznaãnû patﬁil jemu a po v˘hﬁe 6:7, 6:4, 6:4, 6:3 celá
Velká Británie se mohla tû‰it na oãekáváné velkolepého
finále. Témûﬁ v‰ichni si byli jisti, Ïe teì uÏ se to koneãnû
musí podaﬁit. Snad jen tenisov˘ komentátor James Lawton
ve známém veãerníku Evening Standard napsal:
“Djokoviã je pﬁesvûdãen˘, Ïe vyhraje, ale Murray si myslí,
Ïe mÛÏe vyhrát.” Od prvních míãÛ nebylo pochyb, Ïe na
kurtu úãinkují dva aktuálnû nejlep‰í borci svûta. Na trávû
neobvykle dlouhé aÏ pﬁedlouhé v˘mûny, pﬁitom v‰echny
v plném tempu a kaÏd˘ úder hran˘ s maximálním dÛrazem.
Navíc v nepﬁíjemném vedru, kdyÏ rtuÈ teplomûru ‰plhala
ke tﬁiceti stupÀÛm Celsia. Prostû uÏ navÏdycky
nezapomenutelná válka tenisov˘ch titánÛ. Otázkou
ov‰em bylo, kdo tuhle nesmírnû nároãnou hru vydrÏí
déle? Jen první tﬁi gamy trvaly skoro dvacet minut a
úvodní set bez jedné minuty hodinu. Pﬁipsal si jej na své
konto Murray v˘sledkem 6:4, stejnû jako druh˘, kter˘ byl
je‰tû o pût minut del‰í, 7:5. Ano, právû kondice a herní
odolnost je to, co za rok a pÛl svého trenérského pÛsobení
Lendl nejvíce Murraymu v‰típil.
Velké uznání Lendlovi
Ve tﬁetím setu sice domácí miláãek vedl 2:0, av‰ak
následnû prohrál ãtyﬁi gamy za sebou. Znovu v‰ak prolomil
servis srbského soupeﬁe a patnáctitisícové publikum
burácelo: “Murray, Murray.” Tedy vyloÏenû fotbalov˘m
zpÛsobem, jak˘ posvátn˘ tenisov˘ Wimbledon snad
je‰tû nepamatuje. Za stavu 5:4 a 40:0 ale Murray
nepromûnil tﬁi meãboly a chvilku pozdûji pﬁi dal‰í v˘hodû
ãtvrt˘... KdyÏ se mu to na pát˘ pokus po tﬁech hodinách
a devíti minutách koneãnû povedlo celkov˘m skóre 6:4
7:5, 6:4, netajil se: “Tahle koncovka pro mû znanenala
nejtûÏ‰í v˘zvu mého tenisového Ïivota. Kdyby Djokoviã
b˘val set vyhrál, nevím, jak by to dopadlo...” A hrd˘ Albion
koneãnû propukl v nad‰ení. Po 77 letech od Freda
Perryho a navíc 7. 7., tedy magické sedmiãky!!! Mezi
mnoha nejãestnûj‰ími hosty se v hledi‰ti radoval i britsk˘
premiér David Cameron, mimochodem vlastnû také Skot.
Své nad‰ení Murray ze sebe dále ventiloval: “SvÛj triumf
vûnuji Ivanovi, protoÏe mû nauãil, abych se pouãoval z
proher a po kaÏdé z nich jsem se na dvorec vracel
silnûj‰í! Nejvíc se na nûm cením, jak je upﬁímn˘ a mluví
se mnou i o nepﬁíjemn˘ch vûcech, coÏ mezi tenisov˘mi
trenéry zvykem neb˘vá. A kdyÏ tvrdû makám, vidím na
nûm, jak je ‰Èastn˘.” Sám Lendl sice vyhrál v letech 1984
aÏ 1990 osm grandslamov˘ch turnajÛ, av‰ak Wimbledon
nikdy.
Hlavní favoritka pokoﬁena
Îenské startovní pole zaÏilo je‰tû vût‰í zemûtﬁesení. Z
osmi nejv˘‰e nasazen˘ch hráãek se tﬁi musely se soutûÏí
rozlouãit uÏ ve druhém kole. Druhá nasazená Bûloruska
Victoria Azarenková pro zranûní vzdala Italce Flavii
Pennettaové, tﬁetí Ruska ·arapovová podlehla 3:6, 4:6
neznámé Portugalce Michelle Larcher De Britové a sedmá
Nûmka Angelique Kerberová 6:3, 6:7, 3:6 Estonce Kaiae
Kanepiové, která potom pro‰la do wimbledonského
ãtvrtfinále stejnû jako v roce 2010. Nejvût‰í bomba v‰ak
spadla na populární Ameriãanku Serenu Williamsovou,
která nejcennûj‰í wimbledonskou trofej v minulosti
pﬁebírala od roku 2002 celkem pûtkrát a rovnûÏ letos byla
jasnou favoritkou. Serena v‰ak ve ãtvrtém kole byla
pokoﬁena 2:6, 6:1, 4:6 ãtyﬁiadvacátou svûtovou hráãkou

Nûmkou Sabine Lisickou, ov‰em své ohromné zklamání
dokázala aÏ neskuteãnû potlaãit: “·ok to pro mû není,
jelikoÏ Lisická je na trávû vynikající a vysoce agresivní.
Dal‰í sympatická blond˘nka na wimbledonské scénû,
která naopak své vysoké emoce pﬁi v‰ech zápasech
dávala najevo a je dcerou emigrantÛ z Polska (vlastnû i
v tomto pﬁípadû mûl tolik úspû‰n˘ polsk˘ tenis alespoÀ
symbolické zastoupení) se nakonec prodrala aÏ do finále,
po nûmÏ se samou radostí rozplakala a pﬁipomínala:
“Pﬁedloni jsem tady byla uÏ ve ãtvrtfinále, loni v semifinále,
av‰ak tohle ze mû udûlalo je‰tû mnohem kvalitnûj‰í
tenistku a v dal‰ím období to urãitû zúroãím.”
Groteskní pohled na ‰ampiónku
JestliÏe tvrdíme, Ïe se tento rok ve Wimbledonu
pﬁepisovaly dûjiny, urãitû to platí i na Ïenskou dvouhru. A
zdaleka nejen z toho dÛvodu, Ïe bylo do vítûzné listiny
zapsáno nové jméno. Osmadvacetilá Francouzka Marion
Bartoliová uÏ byla ve ãtvrtfinále Wimbledonu v roce
2011, ov‰em zpÛsob, jak˘m dokázala nyní vystoupat na
nejvy‰‰í stupeÀ nemá obdoby. Sama do soutûÏe vstoupila
co by patnáctá tenistka svûtové klasifikace a okolnosti ji
v prÛbûhu turnaje byly naklonûny tak, Ïe jí v cestû nestála
ani jedna soupeﬁka ze svûtové desítky!!! A zpÛsob její
hry? Obouruãn˘ úder nejen z bekhendu, ale i z forhendu!
Podání jako by rozfázované na nûkolik etap, pﬁed returnem
aÏ groteskní poskakování, mezi jednotliv˘mi míãi jakési
kuriózní taneãky a stínování úderÛ... Takhle se Ïádná
wimbledonská ‰ampiónka na dvorci opravdu
neprezentovala. “VÏdycky jsem byla jiná a li‰ila se od
ostatních,” tvrdí Bartoliová sama o sobû. Finále proti
Lisické v‰ak mûla absolutnû ve sv˘ch rukách, zvlá‰tû její
tvrd˘ bekhend znamenal niãivou sílu a své vítûzství 6:1,
6:3 peãetila po hodinû a jednadvaceti minutách. Nicménû
zdÛraznila: “O nûãem takovém jsem ani nesnila.”
Míã zadarmo a konec
Ani letos se âe‰i ve Wimbledonu neztratili, byÈ o
pﬁedloÀském prvenství Petry Kvitové a finálové úãasti
Tomá‰e Berdycha z roku 2010 se jim mohlo jen zdát.
Obû nejvût‰í osobnosti ãeského tenisu se v‰ak dokázaly
vklínit do ãtvrtfinále dvouher, coÏ je pﬁece velmi kvalitní
vizitka. Berdych si tam vylámal zuby na svûtové jedniãce
Djokoviãovi ve tﬁech setech 6:7, 4:6, 3:6. Velkou ‰anci
v‰ak nevyuÏil na zaãátku druhého setu, kdyÏ byl ve
vedení 3:0 potom, co srbskému protivníkovi dvakrát
prolomil podání... Svûﬁenec slovenského trenéra Mariana
Vajdy se v‰ak skvûle pohyboval a pﬁedev‰ím to, jak na
trávû dokázal dokluzovat údery, bylo obdivuhodné.
Berdych musel konstatovat: “Umím hrát mnohem lépe,
neÏ jsem dneska pﬁedvedl. Z mojí strany mohlo b˘t lep‰í
úplnû v‰echno.” A k nadûjnému stavu v prostﬁedním setu
utrousil: “Do ãtvrtého gamu jsme ‰li s nov˘mi míãi, já pﬁi
servisu udûlal dvojchybu. Djokoviã je takov˘ mistr, Ïe
kdyÏ mu dáte pouh˘ jeden míã zadarmo, ztratíte nadûji.”
Promarnûná ‰ance na titul?
Leto‰ní pﬁíbûh Kvitové byl ale jin˘ neÏ Berdycha. V roli
osmé hráãky Ïenského Ïebﬁíãku pﬁi v˘padcích v‰ech
favoritek se pﬁed ãtvrtfinále zdálo, Ïe by svÛj neãekan˘
triumf z roku 2011 mohla zopakovat. JenÏe pﬁekazila jí to
pod zataÏenou stﬁechou ústﬁedního dvorce, neboÈ pr‰elo
(na rozdíl od minul˘ch roãníkÛ v‰ak de‰tû letos v Lond˘nû
bylo minimum) o dvanáct pozic níÏe postavená Belgiãanka
Kirsten Flipkensová. Kvitové patﬁil úvodní set a semifinále
se jí pﬁibliÏovalo, kdyÏ v rozhodujícím setu vyhrávala 2:1
a pﬁi podání Flipkensové mûla v˘hodu. Naopak svÛj
servis ztratila za stavu 4:4, tﬁebaÏe uÏ byla ve v˘hodném
stavu 40:15. Belgická tenistka svou v˘hru 4:6, 6:3, 6:4
zakonãila tûsnû k ãáﬁe esem, které muselo potvrdit aÏ
jestﬁábí oko. âeská reprezentantka se pak nechala sly‰et:
“Byla to velká ‰ance, jak se dostat dále, ale já ji promarnila.
Vím, Ïe se tady hodnû mluvilo o tom, Ïe budu aspoÀ v
semifinále, a já ten tlak neunesla...” Objektivnû je ov‰em
tﬁeba poznamenat, Ïe do tohoto souboje Kvitová
nastoupila s bolestmi v krku a po druhém setu si musela
vzít léky.
***
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Na Slovensku se jiÏ
zaãala CorgoÀ liga
V úvodním utkání hrál pﬁekvapivû Slovan
Bratislava doma nerozhodnû s Dunajskou
Stredou 1:1. Ostatní zápasy: MyjavaBanská Bystrica 0:4, Ko‰ice-Zlaté
Moravce 2:0, Trenãín-Nitra 4:0, SenicaTrnava 2:1, RuÏomberok-Îilina 2:0.
***

Pﬁedkola pohárÛ:
Liga mistrÛ -2. pﬁedkolo
Viktoria PlzeÀ- Îeljezniãar
Sarajevo 4:3
Celou první pÛli hrála PlzeÀ na polovinû
soupeﬁe, dlouhé minuty obléhala jeho
‰estnáctku, do níÏ se vytrvale tlaãila, ale
recept na vedoucí gól hledala marnû. Snad v
domnûní, Ïe i druhá pÛle se bude odvíjet
podle stejné reÏie a gól nakonec pﬁijde, zaãala
PlzeÀ po pﬁestávce hodnû vlaÏnû a hlavnû
nedÛraznû. Nechala hrát protivníka a ten ji
promptnû ztrestal. Jamak vysunul Tomiãe a
ten pﬁízemní ranou pﬁekonal Kozáãika. Trenér
Vrba zareagoval na proÏit˘ ‰ok dvojnásobn˘m
stﬁídáním, které málem pﬁineslo okamÏit˘
efekt. Wágner byl totiÏ hned po pﬁíchodu na
trávník k vyrovnání hodnû blízko. Míã putující
k nûmu z levé strany sice usmûrÀoval ‰ikovnû,
ale ke smÛle své i celého t˘mu tûsnû vedle.
Co se nepovedlo jemu, napravil zanedlouho
âi‰ovsk˘, jenÏ teãoval Daridovu stﬁelu a
zdánlivû nepﬁekonateln˘ brankáﬁ HadÏiã
poprvé kapituloval. A za dal‰í tﬁi minuty byl
obrat dokonán, neboÈ Koláﬁ ve skluzu protlaãil
míã do sarajevské sítû podruhé. PlzeÀ se
rozjela, Koláﬁ se trefil i podruhé, ãímÏ vedení
svého t˘mu pojistil, takÏe se zdálo, Ïe PlzeÀ
kráãí k bezproblémové v˘hﬁe. Sarajevo v‰ak
bylo proti, neboÈ si chtûlo uchovat nadûji pro
domácí odvetu. Hlaviãkující Selimoviã
v˘sledek zkorigoval a pﬁivodil tak domácím
komplikace.Divoká pﬁestﬁelka ov‰em
pokraãovala. Rajtoral svému t˘mu dvougólov˘
náskok znovu vrátil, jenÏe Buãan se trefil
vzápûtí také, takÏe PlzeÀ nakonec pojede k
odvetû jen s huben˘m jednogólov˘m aktivem.
Branky: 63. âi‰ovsk˘, 66. a 76. Koláﬁ, 81.
Rajtoral - 52. Tomiã, 78. Selimoviã, 85. Buãan.
10381 divákÛ.

***

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

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

July 18, 2013

Slovan Bratislava - Ludogorec
Razgrad (Bulh.) 2:1 (0:0)
Vstupní zápas do kvalifikace Ligy mistrÛ se
pro Slovan dlouho nevyvíjel dobﬁe. V 65.
minutû brankáﬁ Putnock˘ neudrÏel stﬁelu z
pﬁímého kopu a hostující Mäntylä z doráÏky
otevﬁel skóre.
Za tﬁi minuty mohli Bratislav‰tí srovnat z
pokutového kopu, ale Foﬁt naﬁízenou penaltu
nepromûnil. KdyÏ pak v 81. minutû dostal
domácí Grendel ãervenou kartu, zdálo se, Ïe
se slovenskému mistrovi ‰ance na postup
vzdalují. Ale Slovan zvládl poslední minuty na
jedniãku a zaslouÏil se o to hlavnû stﬁídající
Halenár, jenÏ ãtvrt hodiny pﬁed koncem
nahradil Foﬁta. Nejprve v 87. minutû srovnal a
pak v nastavení z dal‰ího pokutového kopu
dokonal senzaãní obrat. Pﬁímo na hﬁi‰ti ho
mohl slavit i dal‰í ãesk˘ fotbalista v dresu
Slovanu Jiﬁí Kladrubsk˘, kter˘ odehrál cel˘
zápas. Branky: 87. a 90.+3 z pen. Halenár 65. Mäntylä.
***

Evropská liga - 2. pﬁedkolo
Skonto Riga - Slovan Liberec
2:1 (1:1)
Fotbalisté Liberce prohráli v úvodním utkání
2. pﬁedkola Evropské ligy na hﬁi‰ti Skonto
Riga 1:2 a v odvetû, která je na programu
pﬁí‰tí ãtvrtek U Nisy, budou dohánût manko.
Slovan nastoupil na pÛdû vedoucího muÏstva
loty‰ské ligy i s jedenadvacetilet˘m
talentovan˘m záloÏníkem Kalitvincevem a mûl
v˘born˘ start. V 8. minutû napﬁáhl z hranice
pokutového území Fr˘dek a za pﬁispûním
domácího gólmana skonãila vÛbec první stﬁela
na bránu v síti. Poté v‰ak pﬁebrali iniciativu
hráãi Skonta. Mingazov Kováﬁe je‰tû
nepﬁekonal, ve 39. minutû ov‰em pﬁihrávku
Kara‰auskase pﬁetavil ve vyrovnávací gól
·abala. Domácí krátce po zmûnû stran
dokonali obrat, kdyÏ se po zaváhání liberecké
obrany prosadil Kara‰auskas. Branky: 39.
·abala, 47. Kara‰auskas - 7. vlastní
Grybauskas.
***

Sparta Praha - BK Häcken
2:2 (1:0)
Krajnû rozpaãitû vstoupila praÏská Sparta na
evropskou pohárovou scénu. V úvodním
zápase 2. pﬁedkola Evropské ligy s Häckenem
mûla sice dlouho jasnû navrch, po dvou trefách
svého nového kapitána Lafaty uÏ 2:0 vedla,
jenÏe nepochopiteln˘m zkratem dovolila
‰védskému soupeﬁi bûhem osmi minut skóre
srovnat. Notnû si tak zkomplikovala cestu k
odvetû za t˘den v Götteborgu. Trenér Laviãka
mûl pravdu - ‰védsk˘ soupeﬁ byl hodnû zrádn˘.
V úvodních deseti minutách se sice nechal
zaskoãit náporem Sparty, takÏe se jen
zmatenû bránil, ov‰em dvojice urostl˘ch
stoperÛ Björck a Joza toho pﬁes nûkterá
nedorozumûní a zmatky domácím hráãÛm
moc nedovolila.
V˘sledky slovensk˘ch muÏstev: GöteborgTrenãín 0:0 a Ljubljana-Îilina 3:1. Odvety se
hrají za t˘den.
***

Rosti
Brankovsky
Broker
Jedineãné sluÏby
Jak prodat dÛm nebo kondo?
Rosti Brankovsk˘, kter˘ má hodnû zku‰ností s prodejem,
to mÛÏe udûlat za vás.
Jak koupit dÛm nebo kondo?
KdyÏ vidíte inzerát nebo nápis DÛm na prodej.
Rosti Brankovsk˘ vám ho mÛÏe ukázat.

Jsem tu pro vás!

Royal Le Page, Signature Realty
Independently owned and operated brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268
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