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Ne zrovna optimistické filmy na Torontském festivalu
Na Torontském mezinárodním filmovém festivalu budou filmy
z b˘valého âeskoslovenska zastoupeny víc neÏ v minul˘ch
letech. Charakteristické pro nû je, Ïe ani jeden z nich není
zrovna komedií. JiÏ skoro tradiãnû zde uvidíme
severoamerickou premiéru filmu Jana Hﬁebejka. PﬁestoÏe
film Líbánky byl jiÏ na festivalu v Karlov˘ch Varech, do kin v
âeské republice a na Slovensku pﬁi‰el aÏ koncem srpna a
nyní má severoamerickou premiéru.
Navazuje na filmy Kawasakiho rÛÏe a Nevinnost. V hlavních
rolích jsou Anna Geislerová (Tereza) a Stanislav Majer
(Radim). Oba mají za sebou manÏelství, zklamání, dûti, ale i
nadûji, Ïe to tentokrát vyjde. Do svatebního veselí vstoupí
nepozvan˘ host (Ale‰ - hraje Jiﬁí âern˘), muÏ, kter˘ zná nûco
z minulosti a kter˘ zaãne psychicky deptat svatebãany. LÏe
anebo mluví pravdu?
Film bude na festivalu: ve stﬁedu 11.9. v 18:30 hodin v
Scotiabank 13, v pátek 13.9. v 18:00 hodin v Scotiabank 10
a v sobotu 14.9. v 15:00 v Scotiabank 10.
Slovensko bude zastoupeno filmem Juraje Lehotského
Zázrak. Na scénáﬁi se podílel Marek Le‰ãák, kter˘
spolupracoval i na filmu Martina ·ulíka Cigán. Juraj Lehotsk˘
pro zmûnu upoutal sv˘m pﬁedchozím dokumentem Slepé
lásky. Tentokrát jde o pﬁíbûh dívek z polep‰ovny, které mají
své sny, své lásky, ale i své zku‰enosti s drogami a prostitucí.
Hlavní hrdinkou filmu je Ela, kterou hraje Michaela Bendulová.
Autoﬁi filmu ji objevili v re-edukaãním centru po témûﬁ
dvouletém hledání. Její osobní zku‰enost v nelehkém prostﬁedí
jí pomohla ztvárnit hlavní roli ve filmu.
Film bude na festivalu v úter˘ 10. 9. v 10:00 v TIFF 3, ve
ãtvrtek 12.9. v 12:00 v Jackman Hall a v pátek 13.9. v 18:30
v Scotiabank 8.
O trilogii Agnieszky Holland Hoﬁící keﬁ jsme psali minule. Od
té doby jsem mûl moÏnost tento film znovu cel˘ vidût a znovu
si uvûdomit, jak je tûÏké udûlat film o dobû, která urãila na‰i
generaci a jistû se znovu a znovu vloudí nûkteré otázky,
pﬁestoÏe se to v‰e událo témûﬁ pﬁed 45 léty.
Je‰tû pﬁed rokem 1968 se zaãaly v studentském ãasopisu
strojnické fakulty Buchar objevovat ãlánky podepsané ‰ifrou

Anna Geislerová a Stanislav Mayer ve filmu Jana Hřebejka Líbánky

‰˘. PﬁestoÏe se jednalo prakticky o cyklostylovan˘ ãasopis,
brzy koloval po Praze. Buchar se stal ãasopisem, kter˘ si
studenti pÛjãovali z ruky do ruky. Autorem ãlánkÛ byl pozdûj‰í
disident Jiﬁí Müller. Spolu s ním se zaãal profilovat i Lubo‰
Holeãek. Oba byli v letech 1966-1967 vylouãeni ze strojaﬁiny
a Holeãek byl povolán i pﬁes ‰patn˘ zdravotní stav na vojnu.
Lubo‰ Holeãek zaãal v roce 1968 studovat Filosofickou
fakultu UK. Byl znám˘ obzvlá‰tû z radikálních a promy‰len˘ch
vystoupení bûhem PraÏského jara. Mezi studenty mûl
obrovskou autoritu a umírající Jan Palach ho jako jediného
pozval 19. ledna 1969 ke své nemocniãní posteli. Holeãek byl
pro nûj takovou autoritou, Ïe jedinû s ním byl ochoten hovoﬁit.

Michaela Bendulová ve filmu Juraje Lehotského Zázrak

Komunistick˘ poslanec Vilém Nov˘ v‰ak jiÏ 20. února tvrdil
v âeské Lípû, Ïe Palacha pﬁinutila nátlaková pûtice ve sloÏení
Ludûk Pachman, Emil Zátopek, Pavel Kohout, Vladimír ·kutina
a Lubo‰ Holeãek, kter˘, jak tvrdil Nov˘, je za hranicemi. Vilém
Nov˘ rovnûÏ tvrdil, Ïe Palachovi podali na tuto pûtici trestní
oznámení.
V samotném filmu místo Lubo‰e Holeãka vystupuje student
Trávníãek. Podle Lidov˘ch novin z 11. dubna 2013 to pr˘ bylo
na Ïádost Holeãkovy manÏelky. Ve filmu se jedná o spojení
nûkolika postav studentsk˘ch vÛdcÛ. Soudu proti Vilému
Novému se zúãastnilo nûkolik osob vãetnû Kohouta a Zátopka
(ten udûlal pozdûji pokání). Pachmana dokonce pﬁivedli k
soudu v ﬁetûzech. Ve filmu to jsou pouze Palachovi a Trávníãek.
RovnûÏ exhumace Jana Palacha, jak upozornil bratr Jana
Palacha Jiﬁí, probûhla jinak.
Lubo‰ Holeãek pﬁi‰el tragicky o Ïivot v kvûtnu 1976. Zabilo
jej auto, které vjelo na zastávku tramvaje. Objevily se i teorie,
Ïe jeho smrt nebyla náhodná, protoÏe ﬁidiã byl voják z
povolání a vyvázl s mírn˘m trestem.
Otázkou je, zda film, román, povídku nebo divadelní hru
mÛÏeme posuzovat podle tûchto detailÛ. Autoﬁi filmu naopak
pﬁiznávají, Ïe nûkteré scény byly zámûrnû zmûnûny.
Nepﬁedstírají, Ïe v‰e bylo pﬁesnû tak, jak je ve filmu. Je to jako
kdybychom porovnávali román ãi film Vojna a mír se
skuteãností.
Podobnû film Hoﬁící keﬁ není historick˘ dokument, ale jedná
se o pravdivou reflexi doby. Vypráví o stateãnosti, o kliãkování
a o ustupování. O zdánlivû marném boji advokátky Dagmar
Bure‰ové proti bezpráví. Vypráví o dobû, která byla právû zlá
tím, Ïe pravda pﬁestala b˘t pravdou a nahradila ji leÏ.
V dobû, kdy mÛÏeme sly‰et nostalgické vzpomínání na
staré zlaté ãasy, kdy v Moskvû jsou opût zavíráni lidé za
protest proti okupaci âeskoslovenska v roce 1968, je dobré,
Ïe nûkdo jako polská reÏisérka Agnieszka Holland o tom
znovu hovoﬁí.
Hoﬁící keﬁ bude na festivalu: v nedûli 8. záﬁí v 16 hodin v TIFF
2, v pátek 13. záﬁí v 15:30 v Ryerson Theatre a v nedûli 15.
záﬁí v 9:30 v TIFF 3.
Pﬁed ãasem jsme na festivalu vidûli film kanadské reÏisérky
slovenského pÛvodu Ingrid Veninger Modra. Tentokrát
pﬁedstaví film Animal Project o skupinû hercÛ, kteﬁí se pohybují
po Torontu pﬁevleãení za zvíﬁata. Film bude ve stﬁedu 11.9.
19:30 v Isabel Bader Theatre, ve ãtvrtek 12.9. v 17:00 v
Scotiabank 13 a v sobotu 14.9. v 19:45 v TIFF 4.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Sokol Toronto

Kalendáﬁ

Cviãení pro dûti je kaÏdou sobotu

www.kalendar.zpravy.ca

od 16:30 do 18:30 hodin
v Magnetic Dr., Unit 21, , North York;

Cviãení pro dospûlé je kaÏdou stﬁedu
od 20 do 21:30 hodin.
v G.Harvey C.I.,, 1700 Keele St.,
Informace: Marie Crhakova: 416/242 - 5914

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.

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.

Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an Tóth.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 22.9., 6.10., 11.11.,
8.12. ve 13 hod. a 24.12 v 16:30 .

Klub seniorú pﬁi Osadû svatého Václava

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

496 Gladstone Ave., Toronto
se schází (kromû mûsícÛ ãervence a srpna)
kaÏdou první a tﬁetí stﬁedu v mûsíci ve 13 hodin,

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:
14. záﬁí a 19. ﬁíjna 2013 v 11:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe: (Lyndale
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: 14. záﬁí a 19. ﬁíjna 2013 v 17:00..
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 15.
záﬁí a 20. ﬁíjna 2013v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.
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Tel.: 416-439-0792

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.

7.9. (so) 17:00
Spoleãensky veãer
Zahájení sezóny Sokola
Osada sv. Václava -496 Gladstone Ave.
***
8. 9. (ne) 16:00
Film Agnieszky Holland Hoﬁící keﬁ
TIFF 2
***
10. 9. (út) 10:00
Film Juraje Lehotského Zázrak
TIFF 3
***
11.9. (st) 18:30
Film Jana Hﬁebejka Líbánky
Kino Scotiabank 13
***
11.9. (st) 19:30
Film Ingrid Veninger Animal Project
Isabel Bader Theatre
***
12.9. (ãt) 12:00
Film Juraje Lehotského Zázrak
Jackman Hall
***
12.9. (ãt) 17:00
Film Ingrid Veninger Animal Project
Scotiabank 13
***
13. 9. (pá) 15:30
Film Agnieszky Holland Hoﬁící keﬁ
Ryerson Theatre
***
13.9. (pá) 18:00
Film Jana Hﬁebejka Líbánky
Kino Scotiabank 10
***
13.9. (pá) 18:30
Film Juraje Lehotského Zázrak
Kino Scotiabank 8.
***
14.9. (so) 15:00
Film Jana Hﬁebejka Líbánky
Kino Scotiabank 10
***
14. 9. (so) 19:00
The Bratislava Boys Choir
St. Mary’s Church
190 McTaggart Dr., Nobleton
***
14.9. (so) 19:45
Film Ingrid Veninger Animal Project
TIFF 4
***
15. 9. (ne) 9:30
Film Agnieszky Holland Hoﬁící keﬁ
TIFF 3
***
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
***
5. 10. (so) 17:00
Zahájení v˘stavy Victorie Pearce
Mind and Body
Integrated Medicine Clinique
2921 Lakeshore Blvd. W., Etobicoke
***
24. 10. (ãt) 14:00-21:00
25.10. (pá) 14:00 -21:00
Volby do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âR
Velvyslanectví v Ottawû
Konzulát v Torontu
***
25. 10. (pá) 20:00
26. 10 (so) 16:00 a 20:00
27. 10. (ne) 16:00
Svûtáci -Nové divadlo
Jihozápadní roh Burnhamptorpe a Dixie
3650 Dixie Rd., Mississauga
416/463-3182
***
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Czech &Slovak Institutions
âeské velvyslanectví
Czech Embassy

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

5,41 CDN
18,47 Kã
1,39 CDN $
0,72 EURO
1,05 CDN $
0,95 US $

Universal Currency Converter - 31. 8. 2013

1 CDN $
1 EURO
1 US $

18,43 Kã
25,71 Kã
19,41 Kã

âNB - 30. 8. 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.spravy.ca

***
Toto ãíslo v PDF
www.14.satellite1-416.com
www.14.zpravy.ca
www.14.spravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

***

Jak vyjdeme v roce 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
5. 9. 2013 ve 1:30

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
26. 9. 2013
Uzávûrka: 21. 9. 2013

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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University of Toronto
Translations

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

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

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

Tel.: 416/533-0005
âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE
909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

Integrated Medicine Clinic
we provide
Registered Massage Therapy
Craniosacral Therapy
Lymphatic Drainage (CDT)
Lymphoma Treatment
Hot Stone Massage
Low Level Intensity Laser
Naturopathic Medicine
Acupuncture
Chiropractic Treatments
Relationship Issues and Psychoterapy
Osteopathy, Yoga, Addiction Councelling.

Nûkteré soukromé poji‰Èovny
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Program ãesk˘ch a ãeskoslovensk˘ch studií
na Torontské univerzitû
V bﬁeznu tohoto roku paní Georgina
Steinsky-Schwartz a Josef âermák vydali
tiskovou zprávu, kterou spolu s textem
programu pﬁipraven˘m Torontskou
univerzitou a doporuãujícími dopisy
velvyslance âeské republiky v Kanadû Karla
Îebrakovského a generálního konzula
âeské republiky v Torontu Vladimíra Rumla
rozeslali krajanské veﬁejnosti.
Program Torontské univerzity navrhuje
strategické roz‰íﬁení a obohacení
v˘chovného prostﬁedí, které bude inspirovat
kanadské studenty ke studiu kultury, politiky,
spoleãnosti a ekonomie âeskoslovenské a
âeské republiky a umoÏní studentÛm
partnersk˘ch institucí v âeské republice
studium v Kanadû a o Kanadû. Tento
program zahrnuje denní kurz studia ãeského
jazyka na Katedﬁe slovansk˘ch jazykÛ a
literatury; dvout˘denní kurz pro
vysoko‰koláky, veden˘ kaÏd˘ druh˘ rok
v˘znaãn˘m
ãesk˘m
univerzitním
profesorem v oboru ãesk˘ch a
ãeskoslovensk˘ch dûjin a politologie; Letní
‰kolu pro vysoko‰koláky v zahraniãí,
studium pro postgraduální studenty v
zahraniãí; v˘zkum pro doktorantskou
dizertaci; ãesk˘m studentÛm studujícím na
Torontské univerzitû se umoÏÀuje program
pro vysoko‰koláky a studium nebo v˘zkum
pro postgraduální studenty v zahraniãí.
âástky, které umoÏní pojmenování
programÛ jménem dárcÛ: $25,000.00 pro
pojmenování ceny pro vysoko‰koláka,
$50,000.00 pro pojmenování ceny pro
postgraduálního studenta. V‰ichni dárci
obdrÏí charitativní potvrzenku pro daÀové
úãely. Jména v‰ech dárcÛ, kteﬁí pﬁispûjí
minimální ãástkou $1,000.00 budou
vepsána do Stûny cti v budovû CERES.
Dary je moÏno udûlat jednorázovû nebo
roãními pﬁíspûvky. Dotazy laskavû adresujte
na: robert.austin@utoronto.ca (telefon: 416/
946-8942) a ‰eky (vystavené na ‘University
of Toronto’ - memo ‘Program of Czech
Studies’) zasílejte na adresu: Nadina
Jamison, Assistant Dean & Executive
Director of Advancement, Faculty of Arts
and Science, University of Toronto, 100 St.
George Street, Toronto, ON M5S 3G3
Dovoluji si ocitovat poslední odstavec na‰í
bﬁeznové tiskové zprávy: Torontská
univerzita a na‰e komunita si nejsou - jak
vypl˘vá i z pﬁedchozího textu - cizí (ná‰ dík
patﬁí pﬁedev‰ím profesorÛm Gordonu
Skillingovi a Robertu Johnsonovi, a
prezidentu Torontské univerzity Claude
Bissellovi). O roz‰íﬁení programu ãesk˘ch
studií se uvaÏovalo del‰í dobu. Rozhodnû o
ní uvaÏoval dávn˘ pﬁítel ãeské a
ãeskoslovenské komunity profesor Robert
Austin i Veronica Ambros, profesorka
ãesk˘ch studií na Slovanském oddûlení.
Siln˘ impuls k akci pﬁinesl pﬁíchod nového
ﬁeditele centra pro evropská, ruská a
euroasijská studia (CERES) profesora
Randalla Hansena a uvolnûní se jednoho z
autorÛ této zprávy, Georginy SteinskéSchwartzové, pro tento projekt. V‰ichni
cítíme, Ïe ãas se s nik˘m nemazlí; nikdo
nevíme, co z na‰ich organizací pﬁeÏije
pﬁí‰tích 50 let a byla by ‰koda nepokusit se
zachytit stopy pﬁede‰l˘ch generací i na‰e.
A vytvoﬁit tak Ïivé spojení mezi na‰í rodnou
zemí a zemí, která nám dala svobodu a
pﬁíleÏitost vytvoﬁit si nov˘ domov. Myslíme
si, Ïe Ïivoucí pulzující dialog mezi budoucími
generacemi studentÛ a vûdcÛ dvou zemí,
jeÏ byly na‰ím osudem, je skoro neuvûﬁitelnû
krásn˘ zpÛsob, jak zachytit ozvûnu minulosti
i vytvoﬁit - ‘na vûãné ãasy’ (in perpetuity)
Ïivé spojení na‰ich dvou domovÛ. PonûvadÏ

jsme - my podepsaní - byli na dosah a
Georgina má dlouholeté zku‰enosti ze své
práce v oblasti managementu a Josef se
dost vyzná v krajanském prostﬁedí, nûjak
na nás padla zodpovûdnost pomoci CERES
dovést tento nádhern˘ projekt k úspû‰nému
konci. Tak, pûknû prosíme, pomozte...
Nejsme v této zemi cizinci. Stopy na‰ich
pﬁedkÛ najdete v místech, kde bychom je
nejmíÀ ãekali: v St. John’s na
Newfoundlandu, kde v roce 1583 pﬁistála
loì Squirrel s údajnû slovensk˘m
kronikáﬁem Tomá‰em ·títnick˘m na palubû;
ve jménû Hudson Bay a ve jménû Hudson
Bay Company, které (vlastnû praÏskému
rodáku, princi Rupertovi a jeho sedmnácti
kamarádÛm) anglick˘ král Karel II. 2. kvûtna
1670 daroval v Kanadû 1,846, 600
ãtvereãních mílí. Najdete je na Labradoru,
kam John Christian Ehrhardt pﬁivedl první
misi Moravsk˘ch bratﬁí v roce 1752. Najdete
je v dne‰ním Saskatchewanu, kde se nûkolik
zemûdûlsk˘ch rodin usadilo v roce 1884,
mezi nimi Norkové, jejichÏ potomek, Gerald
Norek, se nauãil ãesky recitováním básniãek
a povídek na traktoru, kdyÏ oral své obrovské
lány a kde si postavili osadu Kolín (v roce
1904 je v Albertû trumfovali vesnicí zvanou
Prague), a najdete je v osadách Michel v
Britské Columbii a Frank v Albertû, kde na‰i
emigranti zaloÏili v roce 1911 první sokolské
jednoty v Kanadû. Najdete je v Torontû na
Cowan Ave., kde b˘val˘ domov Masarykova
ústavu - stejnû jako parãík vedle -nese
Masarykovo jméno.
Najdete je v
Masaryktownu, v Collingwoodu (Blue
Mountain Resorts JoÏo Weidera), v Batavû,
BaÈovû muzeu obuvi, v divadlech v Torontu
(Nové divadlo) a ve Vancouvru (Divadlo za
rohem), kde ãeské divadlo po desetiletí
vzdávalo hold kráse ãeské ﬁeãi, i v Divadle
mlad˘ch (dítû Susany Douglas Rube‰ové);
v továrnách, charitách a vûdecké práci A.
Karla Velana, ve v˘tvarném díle Matou‰e
Kousala, Josefa Randy, Lei Vivot, Jiﬁího
Kaysera (George Kaiser), Marie
Gabánkové; v Massey Hall a Roy Thomson
Hall usly‰íte echa Smetanovy , Dvoﬁákovy
a Janáãkovy hudby i novûj‰ích skladeb
Oskara Morawetze v interpretaci Waltera
Susskinda, Karla Anãerleho, a Jiﬁího
Bûlohlávka; v opeﬁe vedle Smetanovy
Prodané nevûsty (jistû si vzpomenete na
Kecala Jana Rube‰e) a Dvoﬁákovy Rusalky,
jsme díky dirigentu Richardu Bradshaw
sly‰eli snad v‰echny Janáãkovy opery; ve
filmech jsme ãasto sly‰eli hudbu Mila
Kymliãky (Genie Award); ãeské (a nejen
ãeské) hudbû dosud vûrnû slouÏí sv˘mi
Nocturny i na ‰ir‰í Torontské hudební scénû
dr. Milo‰ Krajn˘; v Torontu tvoﬁili nejen jako
spisovatelé, ale i jako nakladatelé
(68’Publishers) Josef a Zdena ·kvoreck˘ a
na‰e Ïivotní osudy zaznamenávaly Na‰e
hlasy, Nov˘ domov a Satellite; v kanadském
tisku se proslavili Peter Charles Newman,
George (Juraj) Gross a Lubor Zink; v televizi
zanechal pozoruhodné dílo nedávno
zemﬁel˘ Milo Kubík a své dílo dosud tvoﬁí
Markéta Slepãíková; na‰e stopy najdete v
reputaci desítek profesorÛ na kanadsk˘ch
univerzitách (Vladimír Krajina, Anna ·irek a
Otakar ·irek, John Meisel, Eva Kushner,
Victor Fic, George Fodor, Zdenûk
Eisenstein, Peter Hahn (jehoÏ dva synové
GeÀa a Martin jsou rovnûÏ profesoﬁi na
kanadsk˘ch univerzitách), Josef Svoboda,
Pavel Winternitz, Gleb Îekulin; v medicinû
zvlá‰È uspûli dr. Jiﬁí Vajsar v Torontu a ve
Vancouveru Josef Skála (i jako herec a
reÏisér) a v právech Edward Then, Jr.
(soudce Superior Court of Ontario); svá

echa nacházíme v síních Karla Buzka a
Franka Josefa Scheybala na Torontské
univerzitû, na pamûtních oznámkách v
nemocnicích (manÏelé Scheybalovi), v
aerodromu Milana Kroupy v Edenvalu. To
platí i o stopách, které vytváﬁíme my. Mal˘
pﬁíklad: Vãera jsem si vyhradil hodinu na
pozorování tenisového turnaje v New Yorku.
Na obvykl˘ch televizních stanicích nebyl a
tak jsem - ponûvadÏ jsem tenis jednou
zahlédl na stanici OMNI - stiskl 4. A oni tam
hovoﬁili ãesky, ale nebylo to vysílání Nové
vize, ale vysílání v programu kanálu OMNI.
Vysílali - uÏ snad po desáté - program Nové
vize, Tﬁi vlny. Skvûlá propagace na‰í
komunity - Dík, Markéto Slepãíková. A dnes
- po schÛzce na Torontské univerzitû, na
které jsme (profesor Robert Austin, Markéta
Slepãíková a já) plánovali poﬁad o Programu
ãesk˘ch studií v Nové vizi - jsem se zastavil
v obchodû Sobeys a kdyÏ jsem platil,
pokladní se na mne podívala, usmála se a
ﬁekla: “Vãera jsem vás vidûla na televizi.
Zajímav˘ program.”
Letos na jaﬁe âeské a Slovenské sdruÏení
v Kanadû oznámilo, Ïe jako partner
celokanadské organizace zahajuje sbírku
na vybudování památníku obûtem
komunismu v Ottawû; âeská televize v
Torontû, Nová vize, Ïádala podporu
veﬁejnosti pro ples organizovan˘ Markétou
Slepãíkovou a také MasarykÛv ústav
vÏdycky potﬁebuje pomoc krajanÛ. Zdálo
se nám, Ïe je nás na malém píseãku pﬁíli‰
mnoho a rozhodli jsme se, Ïe s dal‰ími
veﬁejn˘mi akcemi ve prospûch Programu
âesk˘ch Studií na Torontské univerzitû
poãkáme aÏ na podzim.
To ov‰em neznamená, Ïe jsme byli úplnû
pasivní a Ïe krajanská obec na na‰i zprávu
odpovûdûla lhostejn˘m mlãením. K ãástce,
která byla vybrána na kurz ãeského a
slovenského jazyka a na podporu ãesk˘ch
studií na Torontské univerzitû pﬁi dﬁívûj‰ích
akcích bylo letos v odpovûì na na‰i prosbu
pﬁidáno $250,000.00.
Jak v˘znamn˘ je program na torontské
universitû pro ãeské i kanadské studenty,
napovídají dvû reakce. Jedním z prvních
dárcÛ na na‰i v˘zvu byl mimoﬁádnû vysoko
cenûn˘ praÏsk˘ advokát, David Plch. David
na Torontské univerzitû studoval jeden
semestr na stipendium jednoho torontského
krajana nûkdy pﬁed patnácti lety. Dnes je
mezinárodním partnerem mezinárodní
právnické firmy a vedoucím její praÏské
odboãky. Pobytu na Torontské universitû
‰tûdﬁe pﬁiznává podíl na svém úspûchu. Z
dopisu jedné kanadské studentky, která se
zúãastnila leto‰ního zájezdu asi 40 studentÛ
na semestr na Masarykovû univerzitû v
Brnû zásluhou daru Cvachovcovy nadace
citujeme: „Chtûla bych Vám vyjádﬁit svoji
vdûãnost za investování v Programu
ãesk˘ch studií na Torontské univerzitû...
Jako úãastnice 2013 Letního Programu v
Zahraniãí jsem mohla nav‰tívit âeskou
Republiku a nûkolik míst ve Stﬁední Evropû.
Toto je jedineãná Ïivotní pﬁíleÏitost... Slova
nedokáÏou vyjádﬁit moji vdûãnost za tento
neuvûﬁiteln˘ program... Zku‰enosti, které
jsem získala, daleko pﬁedãily mé
oãekávání..,” pí‰e Priscilla Hoy.
Podzim je pﬁede dveﬁmi a Torontská
univerzita si dovoluje upozornit, Ïe její
Program âesk˘ch Studií pokraãuje.
Georgina Steinsky-Schwartz a já si
myslíme, Ïe je to Program, kter˘ si zaslouÏí
podpory nás v‰ech.
Josef âermák
***
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Vladimír Mi‰ík po jedenácti letech
Marnû jsme se minulou nedûli na koncertû Vladimíra Mi‰íka a Pavla Skály dohadovali, kdy Málo se ví, Ïe jeho první single byl hudební experiment se skupinou Matadors Malej zvon,
byl poslední koncert Vladimíra Mi‰íka s Janem Hrub˘m na Masaryktownu. Tak tedy po co mám. Tato nahrávka z poloviny ‰edesát˘ch let pﬁedbûhla dobu o dobr˘ch deset, patnáct
prozkoumání archivu to bylo v sobotu 22. ãervna 2002 bûhem âeskoslovenského dne na let. Dal‰í neuvûﬁitelná skladba je Sluneãn˘ hrob, která mûla premiéru se skupinou The Blue
Masaryktownu a ve ãtvrtek 27. ãervna 2002 v restauraci Praha. Z tohoto koncertu je rovnûÏ Effect na beatovém festivalu v Praze v roce 1968.
V roce 1970 vystupovala skupina Blue Effect v polsk˘ch Sopotech, místû tradiãních polsk˘ch
hudebních festivalÛ. Tehdy bylo Polsko pro nás zemí, kam se mohlo jen na pozvání a tak jsem
se do Polska vypravil pﬁes Rysy v Tatrách. Pﬁe‰el jsem hory pû‰ky aÏ do Zakopaného, kde
jsem prodal jednu dederonovou ko‰ili, coÏ mi staãilo na pobyt v Polsku a vypravil jsem se
stopem k moﬁi. KdyÏ jsem dorazil do Sopot, v‰ichni si povídali o skvûlé ãeské skupinû, která
tam hraje. Byli to Blue Effekti s Vladimírem Mi‰íkem a Radimem Hladíkem. KaÏd˘ koncert
trval s pﬁestávkami témûﬁ ãtyﬁi hodiny. Tehdy jsem vlastnû s Vladimírem Mi‰íkem mluvil
poprvé a na dlouhou dobu naposledy. Svûﬁil jsem se mu, Ïe jsem tam naãerno a on mû
varoval, abych si dával pozor na policajty. Sotva koncert skonãil a já vy‰el do noãních Sopot,
uÏ ke mnû pﬁi‰el milicionáﬁ (v Polsku byla milicja na rozdíl od ãeské veﬁejné bezpeãnosti, ãi
v˘chodonûmecké Volks Polizai) a legitimoval mne. Vûdûl jsem, Ïe nesmím dát na sobû nic
znát a tak jsem ukázal svÛj pas, kter˘ byl bez v˘jezdní doloÏky neplatn˘. Milicionáﬁ si ho
peãlivû prohlédl od první do poslední stránky a pak mi ho vrátil se slovy: „V‰ecko v poﬁádku!“
Já nûco nespokojenû zamumlal, abych nebyl nápadn˘, ale abych zas neprovokoval a od té
chvíle jsem posílal z Polska známky vydané k dvacátému v˘roãí polské pohraniãní stráÏe.
Zpátky jsem se vrátil pﬁes SnûÏku v Krkono‰ích.
V roce 1982 bylo Mi‰íkovi zakázáno vystupovat. V Praze v Hole‰ovicích se pak objevil nápis
NECHTE ZPÍVAT MI·ÍKA (snímek z roku 1983 je na Wikipedii). Po listopadu 1989 se stal
poslancem âNR za OF.

poﬁízen˘ záznam Karlem RÛÏiãkou. Tak tedy od posledního koncertu ubûhlo víc jak jedenáct
let. Tentokrát místo Jana Hrubého doprovodil Vladimíra Mi‰íka na kytaru Pavel Skála, ale
záÏitek to byl stejnû skvûl˘ jako tehdy. Tentokrát byl koncert rozdûlen do tﬁí ãástí a
obecenstvo jakoby omládlo. I hudebníci byli potû‰eni, kdyÏ se s nimi krásné dívky chtûly po
koncertû vyfotografovat a ochotnû rozdávali autogramy.
Trochu nostalgicky pÛsobila bûhem koncertu vzpomínka na krásné dûvãe, které Vladimír
Mi‰ík pozval, kdyÏ rodiãe odjeli na dovolenou a on pﬁichystal poho‰tûní a koupil tehdy mezi
mládeÏí populární jablkové víno. Jako dnes sly‰ím bratislavského Gustu Dobrovodského a
jeho oblíben˘ návrh: „Pojìme si kúpiÈ jabloãkové víno a budeme jamovaÈ!“ Tak zﬁejmû nûco
podobného mûl tehdej‰í zpûvák od Blue Effectu na mysli. JenÏe ta krásná dívka tenkrát
nepﬁi‰la. To je zﬁejmû genese písnû Jednohubky. Dnes by se to asi nestalo a tak pﬁítomn˘m
pannám a dívkám zazpíval o tom, Ïe je jednou pozve na tyhle Jednohubky, po kter˘ch i jeho
kocour zavrní.
Pﬁi písni Stﬁíhali dohola malého chlapeãka vzpomnûl svého syna, kterého ostﬁíhali pﬁi
natáãení filmu a on to bral jako podraz od rodiãÛ. TakÏe ho museli dlouho utû‰ovat.
Potû‰ením pro syna byla právû tahle skladba. Tuhle písniãku si zpívali nejen branci, ale i
mladiství vûzÀové v Libkovicích. Mi‰ík k tomu pﬁipojil i historku o jakémsi bystrém fanou‰kovi,
kter˘ mûl zálibu v pistolkách a v jin˘ch stﬁeln˘ch zbraních a kter˘ tuto Kainarovu báseÀ pojal
jako protest song: Stﬁíleli do hlavy malého chlapeãka.
Bûhem nedûlního odpoledne na Masaryktownu bylo nádherné opût sly‰et blues Josefa
·kvoreckého Láska jako peníze, ãi báseÀ od Václava Hrabûte Jam session s Franti‰kem
Gellnerem anebo opût ·pejchar Blues, inspirované kioskem na pÛli cesty mezi Klárovem a
Strossmayerov˘m námûstím.

V roce 2002 tedy nav‰tívil Kanadu a od té doby se nûkolikrát o jeho náv‰tûvû mluvilo, ale
do‰lo k ní aÏ teprve teì, díky Martinu Rejzkovi a také díky obûma hudebníkÛm, kteﬁí pﬁijeli do
Toronta bez nároku na honoráﬁ. Doufejme, Ïe Vladimíra Mi‰íka s Pavlem Skálou nebo s
Janem Hrub˘m opût uvidíme v Torontu dﬁív neÏ za jedenáct let.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Pﬁípad slávy a pádu v âechách ve 20. století
Pﬁíbûh Ing. Jaroslava Mráze (1893 -1953) ilustruje dÛleÏitou ãást v˘voje v ãesk˘ch zemích ve 20. století.
Motto Dobr˘ ãlovûk bylo téma na mû‰tanské ‰kole v Chocni. Jeden Ïák napsal: “Dobr˘ ãlovûk je pan továrník Mráz, ponûvadÏ nás vozí aeroplánem”.
V období první republiky byla atmosféra spoleãenského prostﬁedí nabitá pozitivní energií a byla ideální pro podnikání a pro lidi typu Jaroslava Mráze, v‰estranného
podnikatele v prÛmyslu potravináﬁsk˘ch strojÛ a chladírensk˘ch zaﬁízení, jakoÏ i v oblasti lokomotiv a sportovních letadel.

Mládí
Od maliãka mûl Jaroslav rád pﬁírodu. Jako mal˘ kluk, kdyÏ se u jejich domu uprázdnil kozí
chlívek, choval v nûm sovy a kafky. Pﬁátelství se sousedem, lékaﬁem, ho pﬁivedlo k obdivu
a lásce k staroÏitnostem. Se sv˘m uãitelem, kterého si oblíbil, hledal v místních skalách
zkamenûliny. Tak poznával nerosty a tíhnul k mineralogii. ·kolní v˘uka o elektﬁinû ho pﬁimûla
k instalaci elektrického vedení v bytû. Tato epizoda skonãila krátk˘m spojením a následn˘m
poÏárem. Mnohá jeho dobrodruÏství vedla k ãetn˘m zranûním, která ho v‰ak nikdy neodradila
od dal‰ích experimentÛ.
JelikoÏ mu maminka zemﬁela v jeho 12 letech, o domácnost se starala jeho star‰í sestra
AneÏka.
Studium zaãal na Vy‰‰í prÛmyslové ‰kole v Praze, pokraãoval na technice v DráÏdanech a
poté v Curychu. V roce 1917 nastoupil do rodinného podniku, zamûﬁeného na v˘robu
ﬁeznick˘ch a uzenáﬁsk˘ch strojÛ. Tato v˘roba byla zaloÏena v roce 1858 v centru Chocnû
jeho dûdeãkem, Josefem Kudláãkem. Byla to první v˘roba uzenáﬁsk˘ch strojÛ v âechách a
na Moravû. Jeho otec, ·tûpán Mráz, pﬁi‰el k firmû jako uãedník a protoÏe si dobﬁe vedl, byl
firmou vyslán do Nûmecka “na zku‰enou”. V roce 1886, brzy po svém návratu, se oÏenil s
nejstar‰í dcerou zakladatele Îofií.
V roce 1918 se stal Jaroslav Mráz oficiálním spoleãníkem firmy. Za prvé svûtové války musela
b˘t v˘roba uzenáﬁsk˘ch strojÛ omezena a podnik se pﬁizpÛsobil váleãné v˘robû.
V roce 1918 se Jaroslav oÏeníl s Marií Paìourovou. Její otec, Jindﬁich Paìour, byl pﬁed 1.
svûtovou válkou poslancem v Rakousko-Uherském parlamentu. Po svatbû Marie Mrázová
pomáhala svému manÏelovi nejen v podnikání a byla jeho velkou duchovní oporou. Mûla na
starosti statek, kter˘ dostala vûnem. Byla také aktivní ãlenkou Sokola a pracovala v místním
Spolku pro ochranu matek a dûtí.

âást 1 - SLÁVA
Podnikání
V roce 1918 zakoupil Jaroslav Mráz pozemek podél trati vedle nádraÏí v Chocni s tím, aby
zde zaãal v˘robu a opravnu srbsk˘ch úzkokolejn˘ch lokomotiv, a pozdûji kotlÛ. V zaãátku,
kdy je‰tû nebyly pﬁíjmy, se pot˘kal s finanãními potíÏemi. Na v˘stavbu továrny pouÏil dûdictví
po matce a peníze z prodeje sv˘ch sbírek staroÏitností, které byly jeho celoÏivotní vá‰ní. Na
tuto dobu vzpomínal, Ïe dûlnící tehdy nemûli tu‰ení, jak tûÏko mu bylo opatﬁovat peníze na
v˘platy. Musel se vzdát svého motocyklu a to byla obûÈ nejvût‰í, neboÈ na svém Wandereru,
kter˘ si sám opatﬁil, velmi lpûl. Jaroslav Mráz zaãínal své podnikání s opravami rakousk˘ch
lokomotiv s úzk˘m rozchodem. Po vzniku samostatného âeskoslovenska mohl díky nov˘m
zakázkám v této práci pokraãovat, i kdyÏ ani v˘roba uzenáﬁsk˘ch strojÛ ani opravy lokomotiv
nebyly jeho hlavním zájmem, tím spí‰e, Ïe se o nû sniÏoval zájem a tím pádem i jejich odbyt.
Jaroslav Mráz mûl po cel˘ Ïivot vá‰eÀ pro poznávání v‰eho nového ve vûdû a technice. JiÏ

za studií se zajímal o kompresory, které jsou základem mrazících zaﬁízení. V této dobû nebyl
v âechách a na Moravû ani jedin˘ místní podnik na v˘robu chladíren. Koneãnû v roce 1921
zaãal podle svého dávného plánu s jejich v˘robou. První chladící zaﬁízení bylo vyrobeno pro
ﬁeznictví v Praze. Pﬁib˘valo zakázek i dûlníkÛ, kter˘ch bylo v roce 1923 jiÏ 70 a dílny byly jiÏ
patﬁiãnû vybaveny.
V roce 1923 mûla ChoceÀ o ãem mluvit, neboÈ Jaroslav Mráz si jako první v Chocni zakoupil
automobil.
Kromû ﬁízení a provozu v˘roby musel b˘t dobr˘ i v propagaci sv˘ch v˘robkÛ. KaÏdé úter˘
jezdil do praÏk˘ch jatek, kde se scházeli ﬁezníci ze v‰ech krajÛ a tam studoval jejich potﬁeby
a zároveÀ propagoval své v˘robky. Byl i v PaﬁíÏi, kde se zajímal o pouÏití chladíren v tamních
jatkách. Slovní hﬁíãka “Mráz na mráz” se stala sloganem firmy.
Aãkoliv se po roce 1925 v Evropû zaãala zhor‰ovat ekonomická situace a v celé republice
se zavíral podnik za podnikem, Mrázova továrna nemusela práci pﬁíli‰ omezovat a ani
svûtová hospodáﬁská krize se jí vcelku nedotkla, kteráÏto skuteãnost byla dûlníky oceÀována.
V této dobû Jaroslav Mráz cestuje po Evropû, kam sebou sice ãasto bere svou manÏelku, ale
v‰echny jeho cesty jsou ryze “pracovní”. Poznal tak Jugoslávii, Bulharsko, Nûmecko,
nav‰tívil Norsko, Francii, USA.
Po roce 1927 v˘roba chladicích strojÛ na amoniak (ãpavek) pﬁecházela v souladu se
svûtov˘m trendem na men‰í stroje s chladivem kysliãníku siﬁiãitého (SO2) a metylalkoholu,
coÏ byl typ vhodn˘ pro kaÏdodenní potﬁebu v domácnostech. Ledniãky dne‰ního typu byly
teprve v zaãátcích. Léta hospodáﬁské krize s velkou nezamûstnaností v‰ak nebyla vhodnou
dobou pro jejich v˘robu. Jaroslav Mráz uÏ tehdy vûdûl, Ïe men‰í chladniãky budou brzy
nezbytnou souãástí kaÏdé domácnosti. Prozatím v‰ak byli hlavními odbûrateli pﬁeváÏnû
ﬁezníci. Velkou technickou inspirací mu byla jeho cesta do Ameriky v roce 1933, ze které si
pﬁivezl nûkolik vzorkÛ rÛzn˘ch ledniãek.
Pod tlakem hospodáﬁské tísnû a rostoucí konkurence uãinil v roce 1934 dal‰í velké
rozhodnutí. Získal ke spolupráci uznávaného leteckého konstruktéra Pavla Bene‰e a v únoru
1935 zaloÏil poblíÏ Chocnû leteckou továrnu. Na zaãátku se objevily podobné potíÏe jako pﬁi
zahajování chladírenské v˘roby. Situaci komplikovala i rivalita mezi zamûstnanci obou
podnikÛ. Pﬁes v‰echny tyto problémy bylo v listopadu 1935 za pﬁítomnosti vojenské komise,
neboÈ typ letadla byl stavûn pro ministerstvo národní obrany, zalétnuto letadlo Be60 Bestiola.
Byl to dvousedadlov˘ cviãn˘ letoun, se sedadly vedle sebe. Toto letadlo se vyrábûlo ve velké
sérii a hojnû se pouÏívalo pro v˘cvik pilotÛ v akci 1000 pilotÛ republice. O tento typ letadla
projevila zájem také Jugoslávie a Rumunsko. Zanedlouho byl zalétnut druh˘ letoun Be50,
Beta, dvousedadlov˘ dolnoplo‰ník, kter˘ vynikal na svou dobu elegantním vzhledem. Pro
zajímavost souãasní leteãtí nad‰enci v âeské republice postavili letuschopnou repliku, která
právû ãeká na svÛj zálet.
Konkurencí této v˘robû se soubûÏnû stal BaÈÛv Zlín, dále âeskomoravská Kolben-Danûk a
Tatra. Pﬁesto letecká v˘roba byla i po komerãní stránce úspû‰ná. Typ Be50 dosáhl takové
obliby, Ïe závod dostal zakázku na velkou sérii. Od základního typu Be50 byly odvozeny dal‰í
úspû‰né typy. Be51 bylo první dvousedadlové turistické letadlo s velk˘m doletem. V
leteckém svûtû se zaãalo o choceÀsk˘ch letadlech mluvit.
Velk˘m úspûchem byla úãast choceÀsk˘ch letadel v roce 1936 na závodech v Angers ve
Franci. Tﬁi letadla obsadila ãelná místa. Na kbelském leti‰ti se jim pak dostalo slavného
uvítání ãeskou sportovní veﬁejností. Tímto do ciziny proniklo dobré jméno ãeskoslovenského
letectví a vûdomí jakosti ãeské práce.
V roce 1937 byl na paﬁíÏské vystavû pﬁedvádûn typ B550, nov˘ dvousedadlov˘ turistick˘ typ,
kter˘ vzbudil velk˘ zájem veﬁejnosti i odborn˘ch kruhÛ, na základû ãehoÏ se pozdûji jednalo
o prodeji licence do Francie. V témÏe roce byla v Praze otevﬁena propagaãní kanceláﬁ.
Následovaly úspûchy v leteckém závodu v Egyptû, na celostátní letecké v˘stavû, v Poznani,
v Bûlehradû ãi v Helsinkách. Nejúspû‰nûj‰ími typy byly B501 a B502, které dosáhly rychlostní
rekordy ve ãtyﬁech kategoriích.

Oznam pre médiá
Odosielateº: Únia Slovákov v zahraniãí (ÚSZ)
Únia Slovákov v zahraniãí (ÚSZ) posiela informáciu o na‰tartovaní rozhlasového vysielania
v RTVS/ Rádio Regína BA o Ïivote a práci Slovákov Ïijúcich v zahranãí. Z iniciatívy Unie
Slovákov v zahraniãí (ÚSZ) sa podarilo v spolupráci s RTVS na‰tartovaÈ v slovenskom
rozhlase prezentáciu aktivít zahraniãn˘ch Slovákov vo vlastnom vysielacom bloku. NutnosÈ
samostatnej relácie sa ukázala ako veºmi naliehavá, pretoÏe slovenská verejnosÈ je o Ïivote
a práci Slovákov v zahraniãí informovaná len veºmi nedostatoãne a ak vôbec, tak neobjektívne.
Po viacer˘ch stretnutiach a rozhovoroch, predov‰etk˘m s predsedom v˘boru NR SR pre
kultúru a médiá, docentom Du‰anom Jarjabkom, s generálnym riaditeºom RTVS Václavom
Mikom, riaditeºkou TV2 Martou Gajdo‰íikovou, Vincentom ·tofaníkom, riaditeºom
rozhlasov˘ch informaãn˘ch programov˘ch sluÏieb RTVS, ako aj s Dr Martou Miku‰ovou,
‰éfdramaturgiãkou Rádia Regina sa nám podarilo vytvoriÈ podmienky pre na‰tartovanie
vysielania na stanici Rádia Regina Bratislava. Relácia “Panoráma Regíny”, ktorá bude
ponúkaÈ o.i. aj 10 minút informácií o Slovákoch Ïijúcich v zahraniãí, bude maÈ premieru v
sobotu 7. septembra od 10:00h - 12:00h SEâ. PribliÏne o 10:45h bude odvysielan˘ch aj
na‰ich 10 minút. Reprízu relácie si moÏno vypoãuÈ: KaÏd˘ pondelok od 01:00h - 03:00h SEâ,
ão je vhodn˘ ãas pre Severnú Ameriku, kde je nedeºa 19:00h - 21:00h a v pondelok
predpoludním austrálskeho ãasu.
Prosíme záujemcov o spoluprácu, aby kontaktovali pani ‰éfdramaturgiãku PhDr. Mariu
Miku‰ovú Telefón:+421 2 32506600 - pevna linka; +421 919 246 600 - mobil E-mail:
mikusova@rozhlas.sk
Materiály musia byÈ nahrané na digitálnych nahrávaãoch a musia byÈ zasielané na formáte
MP3 do FTP schránky. Pripojenie k FTP
Server: ftp.rozhlas.sk; Login: rsi_ftp Password: ftp_rsi
Únia Slovákov v zahraniãí je rada, Ïe sa jej podarilo zrealizovaÈ zabezpeãenie pravidelného
vysielania tohto veºmi potrebného a dôleÏitého programu. Îeláme novej relácii nech letí do
sveta a povie v‰etk˘m, Ïe my, Slováci vo svete, sme neÏili a Ïe neÏijeme nadarmo.
Rev. Dr. Du‰an Tóth, podpredseda ÚSZ
www.usvz.de
***
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V té dobû nejen letecká ãást továrny slavila úspûchy, ale i chladírny se vyvíjely jak po technické,
tak i po organizaãní stránce. V˘znamn˘m úspûchem byl chladírensk˘ projekt pro BaÈovy závody
ve Zlínû, kter˘ pﬁekonal technick˘ rekord chlazení dosaÏením teploty -75 °C. Tím choceÀsk˘ závod
získal dÛleÏitého stálého zákazníka.
JiÏ pﬁi sv˘ch dﬁívûj‰ích ãast˘ch náv‰tûvách Slovenska uvaÏoval Jaroslav Mráz o moÏném zaloÏení
místních podnikÛ. Je‰tû v záﬁí 1938 cestoval na Slovensko na obchodní jednání, které skonãilo na
zpáteãní cestû havárií jeho letadla. Své pocity vyjádﬁil takto: „…pﬁi v‰í tragiãnosti okamÏiku jsem
byl uchvácen blaÏen˘m vûdomím, Ïe jak jsem Ïil, tak i odejdu, v plném tempu, uprostﬁed práce.
Díky neuvûﬁitelné zruãnosti pilota jsme nejen pﬁeÏili, ale nebylo poniãeno ani zemûdûlské stavení,
kde jsme pﬁistáli u oken svûtnice, kter˘m na nás od prostﬁeného stolu hledûly vydû‰ené oãi veãeﬁící
rodiny.“

âást 2 - PÁD
Pohnuté doby Mnichova, mobilizace a následn˘ zábor pohraniãních oblastí hluboce otﬁásly
sebevûdomím národa. Aãkoliv se první letadlo vyrobené v licenci ve Francii osvûdãilo, mûnící se
politické pomûry pﬁeru‰ily tuto nadûjnou spolupráci. Stejnû tak byly pﬁeru‰eny slibnû se rozvíjející
styky s balkánsk˘mi státy, Bulharskem a Rumunskem, jakoÏ i s vojensk˘mi úﬁady belgick˘mi a
‰védsk˘mi.
Velké rozhodnutí uãinil Jaroslav Mráz téÏ v soukromém Ïivotû. V srpnu 1939 v obavû z blíÏící se
války poslal své dûti Jiﬁího (17 let) a Magdalenu (15 let) do zdánlivého bezpeãí zámoﬁské Anglie.
Útoãi‰tûm se mûl stát pﬁítel Josef Danûk. Dcera Jaroslava (4 roky) zÛstala doma s rodiãi .

Protektorát
Po vyhlá‰ení mobilizace ode‰la z továrny velká ãást muÏÛ. Podnik v‰ak musel fungovat dál. Do
v˘roby se zapojoval kdo mohl, vãetnû studentÛ, kteﬁí se rychle zauãovali. Velk˘ otﬁes zaÏívala i
ekonomická stabilita republiky. Brzy po okupaci a po zákazu v˘roby motorov˘ch letadel stála
továrna pﬁed rozhodnutím vzdát se zcela letecké v˘roby nebo pﬁijmout ﬁí‰skou zakázku na vûtronû
Kranich. Zakázka byla degradující, ale zajistila pro továrnu a její zamûstnance program na celá
váleãná léta. Na svém vrcholu v roce 1944 zamûstnávala tato v˘roba aÏ 1700 pﬁeváÏnû mlad˘ch
lidí, ohroÏen˘ch jinak nasazením na nucené práce do Nûmecka.

Konec války
Na MrázÛv podnik byla uvalena Národní správa a Jaroslav Mráz byl uvûznûn. Jeho “osvobození“
napomohla jeho dcera Magdalena, která se krátce po návratu ze svého váleãného pobytu v
Lond˘nû, kde pracovala pro âeskoslovenskou exilovou vládu, dozvûdûla o uvûznûní svého otce.
V jejich domû byl v tu dobu ubytován rusk˘ dÛstojník, kter˘ jí poradil sepsat petici a získat co nejvíce
podpisÛ za propu‰tûní jejího otce. Tak se to údajnû dûlalo v Rusku, kde podobná uvûznûní byla
bûÏná. Magdalena nashromáÏdila nûkolik set podpisÛ a unavená ‰la spát. Do domu pﬁi‰li dva muÏi
a poÏádali matku o seznam podpisÛ pod záminkou, Ïe jej doplní. Oba muÏi i se seznamem zmizeli
v nenávratnu. Nakonec se Magdalenû podaﬁilo otce z vûzení pﬁece jen dostat. Náhodou potkala
svého b˘valého spoluÏáka, kter˘ se právû vrátil z koncentraãního tábora a byl jmenován policistou
se zvlá‰tním povûﬁením. Ten Jaroslavu Mrázovi umoÏnil tajnû opustit vûzení.
Ironií osudu bylo, Ïe dva vedoucí z otcova leteckého závodu, kteﬁí byli nejservilnûj‰í k nûmeckému
dozoru a byli za protektorátu vyznamenáni nejvy‰‰ím ﬁádem, Svatováclavskou Orlicí, vstoupili do
komunistické strany a postavili se na stranu nepﬁátel Jaroslava Mráze. Postarali se o to, Ïe mu byl
zakázán vstup do v‰ech jeho továrem.
Syn Jiﬁí Mráz, kter˘ se po vystudování techniky stal v Anglii leteck˘m dÛstojníkem, si vyÏádal po
skonãení války povolení k návratu domÛ a nechal se pﬁevelet k ãeskoslovenskému letectvu. Dostat
továrny zpût se mu v‰ak nepodaﬁilo. V dubnu 1946 byl demobilizován.
Po mûsících pováleãného chaosu se zdálo, Ïe se politická situace stabilizuje. Jaroslavu Mrázovi
bylo nabídnuto místo národního správce v b˘valém nûmeckém podniku na v˘robu váleãn˘ch
souãástek v Hrádku nad Nisou v b˘val˘ch Sudetech. Bylo mu pﬁislíbeno, Ïe pozdûji by se závod
mohl stát jeho majetkem náhradou za jeho znárodnûné továrny. Po ztrátû podniku, kter˘ vybudoval
od samého poãátku a kde na samém vrcholu zamûstnával skoro dva tisíce lidí, zaãínal znovu ve
sv˘ch 53 letech. Jeho odolnost a optimismus byly neuvûﬁitelné. Zásluhou Jaroslava Mráze se v
továrnû rozbûhla v˘roba strojÛ na lisování sena a slámy. SoubûÏnû probíhal v˘voj ruãních
tkalcovsk˘ch strojÛ. Dal‰í oblast v˘voje byl mal˘ dieselov˘ motor a mechanické nÛÏky na stﬁíhání
plechu.
V roce 1946 byl poslán ministrem Lau‰manem z ministerstva prÛmyslu do Ameriky. Cílem bylo
seznámit se s nov˘mi technologiemi, zjistit moÏné obchodní pﬁíleÏitosti a získat nabídky na tiskaﬁské
stroje. Syn Jiﬁí ho mûl doprovázet jako tlumoãník. Cesta byla úspû‰ná, téÏ díky ãesk˘m pﬁátelÛm
Jaroslava Mráze v Americe.
Únor 1948 znamenal definitivní konec soukromého podnikání. Jaroslav Mráz byl znovu zatãen a
vûznûn, tentokráte v Liberci. Jeho zdravotní stav se prudce zhor‰oval a díky infarktu se ocitl v
nemocnici. Po propu‰tûní byl poslán pracovat do kladensk˘ch hutí. Sdílel byt s dcerami Magdalenou
a Jaroslavou v Praze. Obû byly pﬁe‰Èastné, Ïe mohou b˘t pospolu s milovan˘m otcem. Pﬁes ve‰keré
útrapy byl pln˘ dobré nálady a vtipÛ. Pomáhal v udrÏování domácnosti, neb úzkostlivá ãistota byla
pro nûho nezbytností. KaÏdodennû dojíÏdûl do kladensk˘ch hutí. Na‰el tam ﬁadu spﬁíznûn˘ch du‰í,
které tam byly rovnûÏ na pﬁevychování. Práce v horkém provozu nepﬁidala v‰ak jeho podlomenému
zdraví.
Byl pozoruhodnou postavou ãeskoslovenského podnikání. Dne‰ními slovy workoholik, do své
práce aÏ pﬁíli‰ zahledûn˘. BohuÏel, v bipolárním svûtû hluboce podcenil politické aspekty svého díla.
Nemûl potﬁebného politického rozhledu, jak pozdûji poznamenal jeho syn Jiﬁí. Pﬁísn˘ sám na sebe
a naivní, kdyÏ od druh˘ch oãekával to samé. Jak sám napsal: Opovrhoval jsem vy‰lapan˘mi
cestiãkami a hledal jsem vÏdy svou vlastní cestu tam, kde dosud nikdo nekráãel. Vytvoﬁil základ
podniku, jehoÏ letadla získala svûtovou proslulost.
Ve vûznici v Liberci sepsal tuÏkou na 27 oãíslovan˘ch ar‰íkÛ svou “obhajobu”, vá‰niv˘ v˘ãet sv˘ch
nov˘ch nápadÛ a technick˘ch inovací, které se mu stále honily hlavou. “Jsem obvinûn z úmyslu jít
za hranice. Jak˘ to nesmysl, kdyÏ jsem mûl do pÛli listopadu 1948 platn˘ pas, za hranicemi jsem
byl a mohl tam zÛstat. Mou jedinou vá‰ní je práce a tvorba hodnot, kter˘ch jsem vytvoﬁil dost a
vytvoﬁil bych v‰ak více, kdyby mnû byla dána moÏnost.”
Tato moÏnost mu nikdy dána nebyla. Po operaci v Hradci Králové v roce 1953 zemﬁel ve vûku
‰edesáti let na rakovinu plic. Do poslední chvíle pracoval.
Magdalena Krondlová
Zdroje: Ing Marjánek, Ing. Jaroslav Mráz, pozoruhodná osobnost ãeskoslovenského podnikání.
Lidové noviny. 14.4.2005; Z pamûtí Josefa Syrového, Z pamûtí Jiﬁího Mráze; Z pamûtí Magdaleny Krondlové.
P.S.: O marnosti násilí. Nemyslím, Ïe by bylo nespravedlivé uvést nacismus a komunismus jako dva dÛkazy
o pravdivosti v˘‰e uvedeného titulku. Ovûﬁil jsem si to znovu nûkdy pﬁed rokem v rozhovoru s v˘znaãn˘m
kanadsk˘m novináﬁem a jedním ze zakladatelÛ skupiny The Plastic People of the Universe v Praze, Paulem
Wilsonem. Paulovi se krátce pﬁedtím dostala poprvé do rukou kníÏka It All Began with Prince Rupert,
zaznamenávající pﬁínos ãesk˘ch a slovensk˘ch emigrantÛ a uprchlíkÛ Kanadû. Udivilo ho, jak bohat˘ - hlavnû
v pﬁípadû uprchlíkÛ - ten pﬁínos byl na tolika polích lidské ãinnosti. V‰ecko, co komunistické násilí docílilo, bylo
vyhnání tisícÛ nadan˘ch a pracovit˘ch lidí a ochuzení zemû, které se zmocnilo. Ale nebyla to pouze ztráta tisícÛ
lidí, kteﬁí uprchli. Ten reÏim rovnûÏ ukradl majetky tûm, kteﬁí zÛstali a chtûli pokraãovat ve své práci. Jedním
z nich byl továrník Ing. J. Mráz. Jeho pﬁíbûh pro nás zaznamenala jeho dcera, profesorka Magdalena
Krondlová, která nám v minulém ãísle pﬁiblíÏila jinou poÏehnanou uprchlickou rodinu, Janu a Lubo‰e Fryntovy
a jejich nádhern˘ch ‰est dûtí.
Josef âermák
***
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Zápisky od Pacifiku
(Pro ãíslo 14/2013)
Snad nikdy jsem si nepﬁipomnûl ta moudrá slova rabína ... V‰echno je jinak ... jako v
posledních letech! Po cel˘ Ïivot jsem rád ãetl, kupoval si i pÛjãoval knihy ve veﬁejné knihovnû,
v domû dokonce vyrobil tﬁi knihovny, jednu hodnû velikou, druhou a tﬁetí o nûco men‰í a pﬁidal
je k tûm dvûma profesionálnû zhotoven˘m, liboval si, ãím více jsem v tûch knihovnách mûl
knih, tím jsem byl spokojenûj‰í, uÏ jsem je musel dávat ve dvou ﬁadách, takÏe o tûch knihách
vzadu jsem ztrácel pﬁehled, ale vÏdycky, kdyÏ jsem nûkde ãetl o nûjakém autorovi, o jeho
knize, sklánûl jsem se k tûm sv˘m knihovnám a nûkdy jsem zmínûnou knihu na‰el a hned
jí vyjímal a otevíral a v tûch knihovnách mám i nûkolik svazkÛ knih Karla Maye a Julia Vernea,
kdyÏ jsem jednou v mládí byl dost dlouho a dost váÏnû nemocen, ãetl jsem je, hlavnû tedy
spisy Kala Maye, ocital se na Divokém západû a stejnû tak v Arabii a zapomínal na to, Ïe mám
tﬁeba horeãku. To jsou knihy, které mi jako klukovi opatﬁil mÛj dûda, toho jsem mûl moc rád
a moÏná, Ïe z jakési trvající úcty k nûmu poÏádal jsem rodiãe, aby mi do Kanady kromû
váÏnûj‰í ba nejváÏnûj‰í literatury poslali i tyhle knihy, alespoÀ tedy nûkteré. A tehdy jsem si
pﬁi jejich ãetbû nepomyslel, Ïe se nûkdy podívám alespoÀ v malé míﬁe do konãin, o kter˘ch
Karel May psal.
A jak kdysi napsala choÈ Josefa ·kvoreckého Zdena Salivarová: Kdo vÏdy ãetl, ãíst
nepﬁestane. Tak to je mÛj pﬁípad, jenomÏe ãas pokroãil a dochází k opakované otázce co
budeme dûlat, aÏ prodáme dÛm a nebo aÏ já umﬁu, co s tûmi knihami udûlá moje Ïena. Knihy
jsou na stûhování to nejhor‰í, to pﬁece ví kaÏd˘ a ví to samozﬁejmû i ona a pﬁipomíná mi to.
Uznávám, Ïe to je pravda a kdyÏ se objeví nûjak˘ neduh, donesu do pokoje krabici a snaÏím
se nûkterou z tûch pûti knihoven redukovat a tu si uvûdomuji, jak to moje celoÏivotní potû‰ení
z knih, z jejich vlastnictví, teì mi vlastnû to poslednûj‰í období Ïivota náramnû komplikuje,
protoÏe v tom na‰em domû s pûti knihovnami nebudeme moci zÛstat vûãnû, aÈ uÏ z toho ãi
onoho dÛvodu, ani já ani moje Ïena. Do‰lo to tak daleko, Ïe uÏ se mi nedávno zdál sen, uÏ
jsme prodali dÛm, uÏ byly nábytek, skﬁínû, klubovky, pohovka, koberce pﬁipraveny k naloÏení
na stûhovací vÛz, jenom knihy byly stále v knihovnách, stejnû jako v bednách, které ‰peditéﬁi
vyná‰eli, ale knihovny byly stále plné a dokonce uÏ knihy vypadávaly z polic knihoven na
koberec a ‰peditéﬁi se v nich brouzdali jako v rozvodnûné ﬁece a zaãali mi nadávat a já se
bál, Ïe se na mû vrhnou, ale oni nakonec nechali toho vyná‰ení, na jednou se ne mû usmívali
a já sedûl v klubovce a kolem mne se dál kupily dal‰í a dal‰í knihy, pﬁib˘valo jich a pohybovaly
se jakoby se vzná‰ely na stoupající hladinû, zmocnila se mû panika a hrÛza a probudil jsem
se.
Kromû nezbytn˘ch neduhÛ mÛÏe stáﬁí pro nûkoho jako jsem tﬁeba já pﬁipravit znepokojující,
smutnou promûnu vûcí, které po cel˘ Ïivot tû‰ily, pojednou se stávají bﬁemenem, problémem,
dokonce hrÛzou. A kdyÏ tedy obãas opût se vûnuji redukci knihoven, propadám depresi a to
se marnû snaÏím rozpomenout na moudrosti v tûch knihách uloÏen˘ch, moÏná jedna z nich
je o tom, jak podobné situace jako je moje vyﬁe‰it. Nic takového jsem ale zatím neobjevil.
***
B˘valy ãasy ... a není tomu dávno, kdy jsme pﬁijímali pozvání na rÛzné se‰losti, party a stejnû
tak je poﬁádali u nás ... ale posléze se taková setkání setkání zaãala omezovat, aÈ z toho ãi
onoho dÛvodu, ale kontakt s pﬁáteli a znám˘mi, hlavnû s tûmi na‰í vûkové kategorie pﬁípadnû
i o ponûkud star‰ími neustal, jenomÏe se dûje za ponûkud jin˘ch okolností - setkáváme se
v pohﬁebních síních, abychom se úãastnili Oslavy Ïivota toho, kter˘ nás jíÏ opustil, kterého
jsme znali, nûkdy v˘bornû, jindy jen zbûÏnû a tak se takhle setkáváme a moÏná, Ïe v‰ichni
máme na jazyku otázku, kdy my jeden druhému pÛjdeme na podobnou Oslavu Ïivota
(Celebration of Life), pﬁítele nebo známého, kter˘ nám, pokud to snad je moÏné, mÛÏe
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podûkovat za na‰i úãast a nebo i pûkná slova, vzpomínku na nûho, uÏ jen z docela jiného
svûta ... a bez na‰eho o tom vûdomí.
***
Myslím, Ïe velmi málo vyuÏívám informací, kter˘ch se dneska kaÏdému majiteli poãítaãe
dostává. A tak mne napadlo podívat se na nûkteré údaje. Jedno monitorové okno nabídlo:
deset nejhor‰ích americk˘ch mûst. Podíval jsem se na to. Od toho nejhor‰ího k nejménû
‰patnému: Tak tedy: Detroit, Michigan; St.Louis, Missouri; Reno, Nevada; Cleveland,
Ohio; Chicago, Illinois; Comdem, New Jersey; Memphis, Tennessee,; New Haven,
Connecticut; Shackton, Kalifornia; Oakland, Kalifornia.
Pro v‰echna ta mûsta je dÛvodem k neblahé klasifikaci bez v˘jimky velmi vysoká zloãinnost
a stejnû tak nezamûstnanost. Pﬁitom nûkterá z tûchto mûst se pﬁed léty skvûla na v˘sluní,
svou tváﬁí a nabídkou spokojeného Ïivota byla na ãeln˘ch místech.
A kdyÏ uÏ jsem se pustil do takového hledání, tak i u vûdomí toho, Ïe záleÏí nemálo na tom,
kdo, která spoleãnost poﬁadník sestavuje a jaké parametry k tomu pouÏívá, naklepal jsem si
data o tzv. nejlep‰ích zemích svûta k Ïivotu vhodn˘ch.
V závorce je procento kladného vyhodnocení nejlep‰ích zemí svûta:
Rakousko (83), Francie (82), Austrálie (82), ·v˘carsko (81), Nûmecko (81), Nov˘
Zéland (79), Lucembursko (78), USA (78). Belgie (78). Kanada (71).
Zdá se mi tedy, Ïe jsme si za ná‰ druh˘ a snad i definitivní domov mohli vybrat lépe. Ale,
deset zemí je jenom zlomek z toho celkového poãtu za zemû ãi státy povaÏovan˘ch.
***
Jakkoli obdivuji po technické stránce ten nespoãet nov˘ch zázrakÛ telekomunikace toho ãi
onoho jména, napadá mne nejednou, zda tohle v‰echno je lidstvu potﬁebné, zda by nestaãilo,
aby se v˘voj zastavil u mobilního telefonu. To je ale jako bych, po vzoru budovatelÛ
komunistick˘ch zítﬁkÛ vûﬁil, Ïe je moÏno poruãit nejen vûtru, ale i de‰ti. Jak ta pevná a
pﬁesvûdãující snaha dopadla, je dobﬁe známo.
Proã ale pojednou máme v‰ichni a v‰echno vûdût? AniÏ bychom mnohdy si vûdûli s tou
záplavou informací rady. Zde jen naivní pﬁíklad: chcete informaci, pouÏijete google a
pojednou je monitor pln˘ hesel, které ale, jen v mizivém svém procentu dodávají odpovûì na
va‰í otázku.
Velice dávno, kdy poãítaãe byly tzv. v plenkách, pan profesor na automatiku, které tehdy
poãítaãe zaãínaly b˘t souãástí, varoval: Poãítaã je vûc dokonalá. Ale kdyÏ vloÏíte hloupou
otázku, dostanete hloupou odpovûì. (¤eãeno i jinak: Shit in, shit out).
***
Moudrosti nikdy není nazbyt aneb P˘cha mÛÏe pﬁedcházet Pádu, coÏ jsem v poslední dobû
zjistit sám na sobû. Po zranûní páteﬁe, mnoha marn˘ch léãebn˘ch zákrocích a poplatcích
nakonec jsem vyhledal specialistu, neurochirurga. Doporuãil veãer dva rÛzné prá‰ky a
aktivitu v bazénu, mou náv‰tûvu ukonãil konstatováním, Ïe tenis uÏ si nikdy nezahrají. Opustil
jsem ordinaci v prabídné náladû. Ta se na druh˘ den ponûkud zlep‰ila a ﬁekl jsem si ... Co
kdyÏ se pan doktor m˘lí?
A uÏíval ty dva léky a dvakrát t˘dnû docházel na cviãení do bazénu do spoleãenství vût‰iny
Ïen a nûkolika pánÛ pokroãilej‰ích roãníkÛ a povzbuzen slovy na‰í aktivní sportovkynû a
pﬁítelkynû z Nûmecka: „Nemûj strach, tûlo se s tím samo vypoﬁádá!“ zaãal jsem si namlouvat,
Ïe ta lapálie snad nebude tak zlá.
Za tﬁi nedûle jsem opût lehce zaãal s tenisem. Nejprve na zdi, pak na kurtû. A liboval si a
kapku se i chlubil jak˘ jsem pa‰ák a po pár spokojen˘ch mûsících se dopustil kardinální
hlouposti, pﬁihlá‰ení na klubov˘ turnaj. Po dlouhé pﬁestávce a nemoÏnosti servírovat, nedbal
opatrnosti a v jednom t˘dnu hrál ãtyﬁikrát.
V˘sledek se dostavil, aã v mírnûj‰í míﬁe. Ale moje sebevûdomí dostalo Èafku. (Tohle je sice
ryze soukromá informace, ale moÏná, Ïe nûkterému z laskav˘ch ãtenáﬁÛ zabrání dopustit se
podobné neprozﬁetelnosti).
***
Zaãnu tím nejménû pﬁíjemn˘m, leã dneska uÏ tak bûÏn˘m, s ãím se v rÛzné podobû na‰inec
setkává. Mnohdy je v‰ak povaÏován za mamlasa.
V místním tisku byl oznámen koncert ‰estaãtyﬁicetiletého muÏe mnoha talentÛ, Harry
Connick Juniora. NejniÏ‰í cena v reklamû uvedená zdá se pro umûlce takového kalibru dost
solidní i zavolá do divadla, aby si vstupenku zakoupil. Dozvídá se, Ïe u pokladny Queen
Elizabeth Theatre to moÏné není, jen na online anebo pﬁes Ticket Master pﬁedporodej.
Shledává, v‰ak, Ïe místo dﬁívûj‰ích dvou ãi tﬁí dolarÛ extra, ãiní pﬁedprodejní poplatky k
reklamou uvedené cenû pakatel: pln˘ch 30 procent. Rozhodnut nedûlat ze sebe hlupáka,
volil jsem pﬁípadnou moÏnost nákupu tzv. rush tickets pﬁímo pﬁed pﬁedstavením, coÏ b˘vá (ãi
b˘valo) zvykem u koncertÛ klasické hudby. Pﬁípadnû od náv‰tûvníka, kter˘ svou náv‰tûvu
koncertu musí zru‰it a lístek nabídne ke koupi. Zde dÛleÏité pﬁipomenutí: vstupenka
zakoupená u pokladny koncertní sínû není pﬁedprodej a nemá obsahovat extra poplatky.
A tu vidí, Ïe dvû pokladny jsou otevﬁené a lístkÛ je‰tû dost, navzdory informaci na internetu
o pouh˘ch ãtyﬁech vstupenkách k dostání za tu nejniÏ‰í cenu plus 30 procent. To je ale jen
první ãást pﬁekvapení. Ta druhá? Cena zahrnuje onûch 30 procent pﬁedprodejních poplatkÛ!
Basta fidli, co se diví‰, chlapãe, jsi pﬁece v olympijském mûstû Vancouveru, kde leccos je
moÏné.
Nicménû, odûn hro‰í kÛÏí kupuji vstupenku a netrpûlivû ãekám na Harry Connicka Jr., aby
mu pomohl zapomenout na tu oãividnou zlodûjnu.
Koncert je vysoké úrovnû a mistrovství (prominout se dá i malinko showmanství jednoho
sólisty). Trval bez pﬁestání dvû hodiny deset minut! A H. Connick Jr. zpíval, hrál na piano,
krátce na trubku, varhany. Vedl pﬁíjemné a vtipné proslovy k divákÛm. Fyzicky nepochybnû
velmi namáhavé dvû hodiny.
Na internetu je seznam po Vancouveru následujících koncertÛ, jejich poãet v rozmezí tﬁí
mûsícÛ je nûco pﬁes dvacet, v nejednom pﬁípadû není mezi dvûma koncerty v rÛzn˘ch
mûstech ani den volna, coÏ vzbuzuje oprávnûn˘ úÏas nad vitalitou tohoto pokraãovatele
sv˘ch slavn˘ch pﬁedchÛdcÛ, F. Sinatry, D. Martina a jin˘ch, navíc ale rozsáhlostí talentu je‰tû
bohat‰ího.
(K dokonalému obrazu viz Wikipedia ... bohatá aktivita pochopitelnûj‰í snad pro
devadesátiletého neÏ ‰estaãtyﬁicetiletého).
Tﬁicet procent extra poplatkÛ ke vstupence pro ty, kter˘m jsou urãeny, pﬁipadá v porovnání
k odmûnû pana Cornnicka a jeho tﬁináctiãlenného souboru hotové bohatství porovnáno
vynaloÏen˘m úsilím!
***
V poslední dobû je mozné se doãíst rÛzná hodnocení ãinnosti a charakteru prezidenta dr. E.
Bene‰e. Aã z vût‰í ãasti vychází z citace z knihy prof.V. âerného, ve svém ãlánku Dr.Edvard
Bene‰: Jak ho vidûli jiní dr. J. âermák nabízí struãn˘, ale dle mého názoru jeden z
nejobjektivnûj‰ích názorÛ na tohoto v˘znamného ãeskoslovenského státmíka, stejnû jak
nemálo rozporuplné osobnosti a charakteru.
Vladimír Cícha-Vancouver
***
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Karty Va‰ka Fanty
Vlastnû se nejedná o obyãejné karty, ale o slepeckou hru Qardo. Hraje se s kartami
velikosti 5x5 cm. Na jednotliv˘ch kartách je osmkrát osm symbolÛ, ãili dohromady
se jedná o 64 karet. Jednotliví hráãi sbírají dvojice karet. Letos se hrálo jiÏ po ãtvrté
jakési ãeské mistrovství vyﬁazovacím zpÛsobem. U finálového stolu ve stﬁedisku na
Dûdinû v Praze dne 18. kvûtna 2013 sedûli svornû napÛl muÏi a Ïeny - dva a dvû.
Nakonec zvítûzil Luká‰ Uher pﬁed loÀskou vítûzkou Petrou ·evãíkovou. U zrodu
této hry stál Mgr. Václav Fanta, kter˘ hru vymyslel a navrhl. Dnes je tato hra
roz‰íﬁená mezi nevidom˘mi na Slovensku, v Polsku, Nûmecku a v Kanadû. Své
hráãe má i ve Stﬁední Americe a Austrálii.

Evropská a kanadská kuchynû
Slovensk˘ i szegedinsk˘ gulá‰ s knedlíky, smaÏen˘ s˘r, ﬁízek!
V nedûli, v pondûlí a ve stﬁedu mÛÏete mít populární kﬁidélka!

Dvacet toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv
Velká obrazovka, na které mÛÏete sledovat pﬁímé fotbalové
i hokejové pﬁenosy!
Na va‰i náv‰tûvu

na 781 Annette St. (kﬁiÏovatka Jane St.) v Torontu
se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882
Točený Pilsner Urquel a Czechvar
v západním Torontu!

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Václav Fanta

JelikoÏ Václav Fanta byl v tûchto dnech v Kanadû, zeptali jsme se ho i na dal‰í
otázky ze Ïivota nevidom˘ch. Narodil se v roce 1940 a vystudoval Stﬁední
prÛmyslovou ‰kolu grafickou, kterou ukonãil v roce 1958. O devût let pozdûji ukonãil
na FAMU obor fotografie. Pracoval pro âSAV a pro Mladou frontu v oboru reklamní
a módní fotografie. V 60. letech vystavoval v Montrealu. Mezi nejzajímavûj‰í práce
patﬁí seriál fotografií z v˘lovu rybníkÛ v jiÏních âechách. V letech 1975 a 1980
nav‰tívil Mexiko. Cestou se mu podaﬁilo udûlat v˘stavu fotografií na lodi Oranienburg.
Druhá cesta byla na lodi Gera, která plula z Rostocku pﬁes Hamburk, Antverpy a
Lisabon do Mexika. Od roku 1990 je nevidom˘.
Musel se tedy v dosti pozdním vûku nauãit Braillovo písmo. Je zajímavé, Ïe v
ãe‰tinû pamatuje tento druh komunikace i na interpunkci. Psaní se dûlá jehlicí pﬁes
‰ablonu a odzadu (podobnû jako v hebrej‰tinû). Nûkteﬁí nevidomí dokáÏí zapisovat
daleko rychleji neÏ písaﬁky na psacích strojích ãi poãítaãích. âtení je vût‰inou v‰ak
pomalej‰í, protoÏe je nutné rozeznat v‰ech ‰est bodÛ. Po roce 1990 se vûnoval
Katolické nadaci pro nevidomé.
Jednou z dÛleÏit˘ch ãinností je cestování. Díky této nadaci bylo moÏné nav‰tívit
ﬁadu poutních míst. Slepí se snaÏí zachytit atmosféru místa. DÛleÏitá je i rekreace
a sport. Pﬁi jakémkoliv sportu je nutn˘ doprovod. V moﬁi mÛÏe slepec velice lehko
ztratit orientaci. Navíc nevidí nástrahy, které jsou spojené s vlnami. PﬁestoÏe Václav
Fanta dokáÏe plavat, sám si do vody netroufne. V tom je pro nûho v˘hoda bazénÛ,
kde se pomûrnû lehko orientuje. Katolická nadace pro nevidomé zanikla v roce
2000 s tehdy pﬁijat˘m zákonem o neziskov˘ch organizacích.
Od roku 2004, kdy vznikl slepeck˘ soubor Vokál klub je Václav Fanta aktivní zde.
V roce 2006 vydal tento soubor cédéãko Cantum Laudate, na kterém najdeme
kromû stﬁedovûké hudby i skladby W. A. Mozarta, Leo‰e Janáãka a nûkolik
spirituálÛ.
Co je dÛleÏité, Václav Fanta je i skvûl˘m vypravûãem a také neuvûﬁitelnû ‰ikovn˘m
kutilem. Na vlastní oãi jsem vidûl, jak dokázal opravit a zrenovovat zahradní laviãku.
A k ãemu je skeptick˘? Nevûﬁí moc na to, Ïe slepci dokáÏí fotografovat nebo
malovat. Tvrdí, Ïe hmat je trojrozmûrn˘ a nevidomí mají velk˘ potenciál právû pﬁi
trojrozmûrném modelování.
Ale‰ Bﬁezina, foto Maria Gabánková
***

Kyla

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

Anniversary
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Dvû kulatá v˘roãí v evangelickém kostele sv. Pavla
Ono to v˘roãí opravdu kulaté bylo jen jedno. To druhé bylo
zaoblené jen z jedné strany. Zaãnu s tím poctivû kulat˘m.
Margita SadloÀová 90 - Narodila se 7. srpna 1923 v
Krokavû. Doma pro‰la evangelickou ‰kolou a náboÏenství a
církev v jejím Ïivotû hrály v˘znamnou roli cel˘ Ïivot. Do
Kanady pﬁi‰la za sv˘m otcem v roce 1948. Pﬁihlásila se do
evangelického kostela na Simcoe Street. Tam také bylo
poÏehnáno jejímu manÏelství s Rudolfem Sadlonûm, ãs.
legionáﬁem, kter˘ sdílel její náboÏenství. Byli dvojicí, která

pracovala ve sboru v‰ude, kde jejich práce bylo tﬁeba. Margita
SadloÀová je své církvi vûrná do dne‰ního dne, poslední léta
v kostele Sv. Pavla na Davenport Road v Torontu, kde ji,
myslím, uvidíte pﬁi v‰ech bohosluÏbách. PonûvadÏ pracovala
jako návrháﬁka dámsk˘ch ‰atÛ, dosud patﬁí mezi nejlépe
obleãené Ïeny ve sboru. Také v˘bornû vaﬁí. Se sebou se jinak
nemazlí a zﬁejmû jí to jde k duhu.
To jen z jedné strany zaoblené v˘roãí patﬁí pastoru evangelické
církve sv. Pavla v Torontu (a vlastnû polovinû Ontaria), Rev.

Ladislavu P. Kozákovi, kter˘ poprvé spatﬁil svûtlo svûta 16.
srpna 1948. To v âeskoslovensku nebyl dobr˘ rok (Margita
SadloÀová mûla dÛvod, proã se ten rok odstûhovala do
Toronta). Ve skuteãnosti to byl rok tak ‰patn˘, Ïe církevníci
rev. Kozáka musí b˘t ‰Èastni, Ïe se se svûtem hned nerozlouãil
a neodebral se do nepochybnû lep‰ího svûta, odkud pﬁi‰el.
ZÛstal. ZÛstal a rozhodl se stát se knûzem. Na studia teologie
ho pﬁipravil faráﬁ Matej Tasler, kter˘ ho vedl i v budoucím
duchovním Ïivotû. PonûvadÏ o nûm bylo známo, Ïe není
stoupencem komunistického reÏimu, na Slovenskú
evanjelickú fakultu byl pﬁijat aÏ pﬁi tﬁetím pokusu. Po jednom
roku studia byl odveden a nastoupil vojenskou sluÏbu. Po
skonãení studia pÛsobil jako asistent na fakultû a souãasnû
jako duchovní správce - kaplan v Bratislavû. V roce 1987 mu
bylo tehdej‰ími církevními a státními úﬁady zabránûno
pokraãovat v církevní práci, ke které se vrátil aÏ po pádu
komunismu v roce 1990. (V letech 1987-1990 pracoval v
nemocniãní knihovnû a po 17. listopadu 1989 pracoval jako
novináﬁ v âSTK v církevním zpravodajství). V roce 1990 byl
pﬁedsedajícím biskupem dr. Rudolfem Ko‰tialem povûﬁen
zaloÏit a vést redakci Duchovního Ïivota.
Krátce na to byl povolán do sboru slovenskej ev. a. v. církve
Sv. Pavla v Torontu. Do Toronta s rodinou pﬁibyl 14. listopadu
1991 a po absolvování kolokviální zkou‰ky byl instalován 26.
kvûtna 1992.
Rev. Kozák mluví ﬁadou jazykÛ, vãetnû hebrej‰tiny a ﬁeãtiny.
Pﬁed nûkolika lety, kdyÏ polsk˘ luteránsk˘ faráﬁ v Torontu
umﬁel, skupina jeho církevníkÛ poÏádala rev. Kozáka, aby se
stal i jejich pastorem. Mimo jiné problémy tu byla skuteãnost,
Ïe rev. Kozák nemluvil polsky. To bylo vyﬁe‰eno tím, Ïe se
polsky nauãil a nyní nûkdy káÏe tﬁikrát v jednom dni, z toho
jednou polsky. Také hraje na fujaru, s manÏelkou Katarinou
nav‰tûvuje nemocné a oba pomáhají pﬁi kaÏdoroãní v˘robû
nudlí, klobás a jitrnic. Hlubok˘m záÏitkem pro mne byla úãast
na nûkolika pohﬁbech, které vedl. Bylo to, jako kdyby celou
du‰i vloÏil do prosby k Bohu, aby pﬁijal zesnulého.
Obûma oslavencÛm jejich církevní sbor udûlal v patﬁiãn˘ den
oslavu. Oslavy devadesát˘ch narozenin paní SadloÀové
jsem se nemohl zúãastnit, ale zúãastnil jsem se obûda na
oslavu pûta‰edesát˘ch narozenin rev. Kozáka. O tom, jak
dobr˘ obûd to byl, si dovoluji citovat pﬁedsedu Masarykova
ústavu, Franti‰ka Jeãmena: „Tenhle obûd by nedûlal ostudu
ani nejlep‰ímu hotelu.“ TakÏe si zaslouÏí, aby byla vzdána
ãest v‰em, kteﬁí se o nûj zaslouÏili. Tak tedy:
Obûd pﬁipravil Îensk˘ krúÏok Maria a Marta, jehoÏ
pﬁedsedkyní je RuÏena Lovásová. Skvûle ho uvaﬁil Ján
HloÏan (bájeãná hovûzí peãenû). Samozﬁejmû byly i pﬁípitky
a zdravice. Program ekonomicky ﬁídila Vera Petkovská, úvodní
zdravici pronesl Igor Peressényi, za církevní sbor sv. KﬁíÏe v
Kitcheneru promluvil pﬁedseda Michal Goda, za sbor sv.
Matú‰a v Smithville Mária Bálintová, a za polsk˘ církevní sbor
sv. Jana ãlenka pﬁedsednictva Jolanta Bieniek. Za domácí
církevní sbor sv. Pavla promluvili finanãní tajemnice Zuzana
Skálová, pﬁedseda finaãního v˘boru Daniel Lovás a (v˘mluvnû)
pﬁedseda církevního sboru sv. Pavla, Ján Petkovsk˘. Za Klub
Dolnozemsk˘ch Slovákov Vojvodina oslavence pozdravil
Michal Pavlis a za MMI pﬁedseda Franti‰ek Jeãmen.
Pokud vím, oba oslavenci své narozeniny ve zdraví pﬁeÏili a
my jim pﬁejeme hodnû zdraví a spokojenosti do pﬁí‰tích
kulat˘ch v˘roãí.
Josef âermák
***

Pocta pro Vladimíra Cíchu
Vyhodnocení literární soutûÏe
Polabského kniÏního veletrhu 2013 na
téma 100 let Bohumila Hrabala
Do soutûÏe bylo zasláno 27 prací od 22 autorÛ, z toho 3 v
kategorii do 18 let, 10 prací bylo v oboru poezie, 17 v oboru
próza. Dvû autorky nectily téma a byly vyﬁazeny.
Porota ve sloÏení: Jan ¤ehounek, spisovatel, pﬁedseda
klubu ãtenáﬁÛ Bohumila Hrabala, Helena Liptáková, ﬁeditelka
Mûstské knihovny v Nymburce a jednatelka Klubu ãtenáﬁÛ
Bohumila Hrabala, PhDr. Jaroslav Rejmond, literární historik,
Honza Mandelík, básník a milovník díla Bohumila Hrabala,
vyhodnotila soutûÏ takto:
Kategorie do 18. let: 1. cena - Pavel Anto‰, Podûbrady:
Vzpomínky z vûtvoví
Kategorie nad 18 let: Poezie: 1. cena - Vladimír Cícha,
Vancouver, Kanada: Pábitel neumírá
Próza: 1. cena - Ludmila Pí‰ová, LouãeÀ: Pane Hrabale...
Porota konstatovala, Ïe do soutûÏe nebyl zaslán ani jeden
pﬁíspûvek, kter˘ by nesplÀoval kritéria kvality.
V‰echna díla s v˘jimkou vyﬁazeného pﬁíspûvku budou
zaﬁazena do speciálního ãísla zpravodaje klubu ãtenáﬁÛ
Bohumila Hrabala Nymbursk˘ pábitel, kter˘ vyjde na zaãátku
roku 2014.
Veﬁejné vyhodnocení soutûÏe s pﬁedáním cen a diplomÛ se
uskuteãní na Polabském kniÏním veletrhu na v˘stavi‰ti v Lysé
nad Labem v sobotu 7. záﬁí 2013.
***
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Neuvûﬁiteln˘ zázrak v Orlick˘ch horách
Tyhle hory jsem dosud opomíjela, ani nevím proã. Letos jsem se pokusila moji
absenci dohnat. Co vám mám povídat, samá nádhera, louky, lesy, jeﬁabinové
stromy a bﬁízy lemující cesty a malé silniãky. Odstíny zelené co snad ani nejsou na
Ïádné paletû a namodral˘ horizont, kter˘ to vÏdy dokonale a umûlecky celé uzavírá.
A ten zázrak? Stal se! V úplnû nepatrné maliãké vísce blizouãko Polska, dokonce
se k ní poslední kilometry jede silniãkou po ãesko polské hranici a poblíÏ ubíhající
ﬁeky Divoké Orlici.

Jsme v Neratovû. Na tom by nebylo nic tak zvlá‰tního, ale v téhle mrÀavé vísce
se opravdu stal zázrak. Obec byla kdysi osídlena Nûmci a nesla název Bärenwald,
zaloÏená byla v 16. století za coÏ vdûãila nedaleké sklárnû - mívala kolem tisíce
pûtiset obyvatel. V obci se tehdy nacházel i mal˘ dﬁevûn˘ kostelík a místo samé
proslulo jako místo poutní poté, co zde nechal tehdej‰í faráﬁ vyﬁezat malou dﬁevûnou
so‰ku panny Marie - zaãalo se mluvit také o zdej‰ím léãivém prameni a dychtiv˘ch
poutníkÛ kaÏd˘m rokem pﬁib˘valo. Kostelík nestaãil a tak v roce 1723 spatﬁil svûtlo
svûta nov˘ pﬁekrásn˘ barokní kostel Nanebevzetí panny Marie. O co, byla men‰í
zdej‰í víska o to, byl vût‰í chrám. âtyﬁicet metrÛ dlouh˘, devatenáct ‰irok˘ a dvacet
metrÛ vysok˘. Stavba byla i netradiãnû situována sever - jih, ãímÏ se docílilo
pÛsobivého umístûní vysoko nad údolím Divoké Orlice. Jména tûch, kteﬁí stáli, za
touhle mimoﬁádnou stavbou tvoﬁí jen dohady. Poutní místo slouÏilo vûﬁícím aÏ do
doby druhé svûtové války. Po válce zde nikdo nezÛstal - obyvatelstvo bylo jen
nûmecké. Neratov vlastnû zmizel z mapy. A také kostel zaãala provázet smÛla. V
kvûtnu 1945 dostal zásah pancéﬁové pûsti od Rudé armády, od kterého vznikl tak
mohutn˘ poÏár, Ïe se dokonce roztavil i vûÏní zvon. Zánik kostela byl zapoãat.
Chátrání bylo obrovské, opravy Ïádné. V roce 1957 spadly promáãené zbytky
kleneb, kostel dle zachoval˘ch fotografií pﬁipomínal obdobné stavby po bombardování
DráÏìan. Na kostel byla uvalena demolice, první v roce 1960, byla odloÏena pro
nedostatek financí. Na druhou v roce 1973, opût chybûly finance, neboÈ jejich v˘‰e
staãila pouze na odvezení vzácného rokokového schodi‰tû do parku jistého
konkrétního zámku. Demolice se opût nekonala. V roce 1992 byl kostel zapsán do
seznamu státních kulturních památek.
A koneãnû zaãal zázrak. Za ním kaÏdopádnû stál a stále stojí zdej‰í pan faráﬁ Josef
Suchár, kter˘ se sem nechal pﬁeloÏit jiÏ v dobû komunismu. Nápad na obnovu
barokního díla mûl pevnû v hlavû. Schválení nakonec od pana biskupa obdrÏel ale
s podmínkou, Ïe se souãasnû obnoví obec a její Ïivot. Pan faráﬁ pﬁesvûdãil dvû
rodiny k trvalému nastûhování, ‰lo o rodiny pûstounské, které se staraly kromû
vlastních dûtí i o dûti cizí. Tohle byl poãátek. DobrovolníkÛ a lidí zapálen˘ch pro
vzkﬁí‰ení církevní památky pﬁib˘valo. V roce 1990 se konala opût pouÈ - venku,
následující rok uÏ ve svépomocnû uklizeném prostoru kostela. V roce 1992 zaloÏil
pan faráﬁ SdruÏení Neratov a postupnû zde vzniklo i pût chránûn˘ch dílen a tím i
pracovní pﬁíleÏitosti v chránûném prostﬁedí pro lidi se zdravotním postiÏením.
SdruÏení pracuje s roãním rozpoãtem dvaceti milionÛ, pﬁiãemÏ 40% dodává stát,
50% vydûlá sdruÏení a dílny a zbytek tvoﬁí sponzorské dary. Díky úspû‰nému
projektu Orlické baroko v promûnách ãasu probíhají opravy, v roce 2006 byl kostel
zastﬁe‰en ãásteãnû prosklenou stﬁechou. Hrubé kamenné zdivo obvodních boãních
stûn má pﬁipomínat ty nejhor‰í doby, které kostel v Neratovû zaÏil, stejnû tak i
strohost pouÏitého kamene, betonu a dﬁeva ve vlastním interiéru a architektonicky
modernû pojatá prosklená stﬁecha dobu novou a lep‰í. Teple Ïlutá ozdobná omítka
prÛãelí kostela dokonale zdÛrazÀuje jeho barokní zrod.
Stojíte-li uvnitﬁ kostela, máte dojem, Ïe jste blíÏe k Bohu a nebi. ¤ímsk˘ Pantheon?
Ale vÛbec ne, zázrak v malé ãeské vísce Neratovû skoro na polsk˘ch hranicích. A
zázraãní lidé, kteﬁí to dokázali!
Jana Fafejtová - Praha, Foto: Wikipedia
***
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Eden koneãnû fotbalov˘m rájem
Super Cup, tedy elitní pohár. Od roku 1973 v nûm
stﬁídavû mûﬁí síly dvou nejv˘znamnûj‰ích klubov˘ch
soutûÏí Evropy, které mûly rÛznû názvy, ale poãínaje
rokem 2010 je pﬁedstavují nejlep‰í muÏstva Ligy
mistrÛ a Evropské ligy. O tenhle veledÛleÏit˘ pohár
se nehrálo pouze v letech 1974, 1981 a 1985 a to
z rÛzn˘ch dÛvodÛ. Politick˘ch, termínov˘ch a v
posledním pﬁípadû ‰lo o neblaze známou tragickou
událost, která se stala právû pﬁi fotbalem v
pûtaosmdesátém roce v Bruselu. AÏ do roku 1997
se souboj tûchto gigantÛ odehrával ve dvou
zápasech, v nichÏ si oba celky vystﬁídaly domácí
prostﬁedí, ov‰em poãínaje následujícím roãníkem
1998 ‰lo uÏ jen o jedno utkání, které se aÏ do loÀska
uskuteãÀovalo pouze na jednom místû v Monte
Carlu.
Teprve od leto‰ku se Super Cup opût pﬁesunul
mimo monacké kníÏectví a prvním dûji‰tû jeho
dal‰ího pokraãování se stala stovûÏatá matiãka
mûst Praha. Netﬁeba zdÛrazÀovat, jak velk˘
diplomatick˘ úspûch ãeského fotbalu to byl.
Mimochodem podle médií ‰lo o válku dvou
nejv˘znamnûj‰ích fotbalov˘ch trenérÛ na svûtû v
souãasnosti a shodou okolností obou z
Pyrenejského poloostrova. Dvaaãtyﬁicetiletého
·panûla Pepa Guardioly a a o osm let star‰ího
Portugalce José Mourinha. Pikantností je i to, Ïe
ten první teprve nedávno pﬁevzal Bayern Mnichov
a druh˘ FC Chelsea. Ten uÏ podruhé ve své
velkolepé kariéﬁe. Tímto bitevním polem se stal
stadión praÏské Slavie ve vr‰ovickém Edenu
beznadûjnû vyprodan˘ 17686 diváky, kter˘ mûl tu
ãest se zaplnit pﬁedev‰ím fanou‰ky obou soupeﬁÛ.
Tûch ze sousedního Nûmecko bylo pochopitelnû
více, pﬁiãemÏ na ãeské pﬁíznivce, kteﬁí pﬁes internet
museli o vstupenky losovat, pochopitelnû kromû
ãestn˘ch hostÛ, zbylo pouh˘ch 1614 míst...

Bleskov˘ úder Chelsea
Ti pﬁeváÏnû a pochopitelnû drÏeli palce
lond˘nskému celku, jehoÏ dres uÏ devátou sezónu
obléká jeden z nejuznávanûj‰ích svûtov˘ch
brankáﬁÛ a dlouholet˘ kapitán reprezentaãního
muÏstva âeské republiky Petr âech. V‰ak také
Chelsea uÏ v 8. minutû udeﬁila, kdyÏ po jednoduché
uãebnicové akci Hazarda a Schürleho otevﬁel skóre
·panûl Torres. OkamÏitû bylo jasné, Ïe takov˘
fotbal na ãeské scénû je‰tû nikdy vidûn nebyl a
sotva je‰tû nûkdy bude! Oboustrannû rychlá
kombinaãní hra s dokonal˘m ovládáním míãe a
obdivuhodnou stﬁeleckou pohotovostí do pﬁestávky
zmûnu stavu uÏ nepﬁineslo.

·koda hloupého faulu?
Za to druh˘ poloãas se promûnil v pﬁes˘pací
hodiny. Na jeho zaãátku mûli jasnou pﬁevahu
Mnichované, kteﬁí vyhrávali vût‰inu osobních
soubojÛ a na sv˘ch kopaãkách drÏeli balón, jako by
ho k nim mûli pﬁilepen˘. Není divu, Ïe Francouz
Ribéry vyrovnal. KdyÏ se ov‰em zdálo, Ïe Bayern
svého protivníka pﬁeválcuje, Lond˘Àané znovu
zvedli hlavu. Nejdﬁíve stoper Bayernu Dante uklouzl
v pokutovém území, av‰ak Torresovu stﬁelu
zlikvidoval brankáﬁ Neuer. Do dal‰ích velk˘ch
pﬁíleÏitostí anglického celku se dostali Hazard,
Ivanoviã, kter˘ hlavou trefil bﬁevno i Luiz, s jehoÏ
hlaviãkou si v‰ak Neuer poradil. JenÏe v 85. minutû
ãáru pﬁes rozpoãet Chelsea udûlal Brazilec Ramires
hloup˘m faulem na Götzeho, po nûmÏ dostal druhou
Ïlutou kartu, musel opustit hﬁi‰tû a jeho spoluhráãi
za nerozhodného stavu 1:1 ‰li do prodlouÏení o
deseti.

Chybûlo pût vteﬁin!
Ani to v‰ak Mourinhovi svûﬁence nezastavilo,
protoÏe Belgiãan Hazard znovu dostal Chelsea do
vedení. Na to ov‰em armáda fotbalového generála
Guardioly reagovala drtiv˘m tlakem, bûhem nûhoÏ
doslova ãaroval Petr âech. Pﬁi jeho skvûl˘ch a
reflexivních zákrocích se tajil dech! Neuvûﬁiteln˘mi
zpÛsoby zabránil ‰anci Shaqiriho, v rychlém sledu
za sebou zázraãnû a ve v˘skoku gólov˘m hlaviãkám
MandÏukiãe i Javi Martineze, v poslední chvíli vyrazil
perfektní trestn˘ kop Ribériho a v momentû, kdy uÏ
byl pﬁekonán, míã po stﬁele Shaqiriho na brankové
ãáﬁe zastavil Ashley Cole!!! KdyÏ rozhodãí Jonas
Eriksson avizoval, Ïe druhé prodlouÏení bude je‰tû
nastaveno o jednu minutu, snad cel˘ fotbalov˘ svût
pﬁi pohledu na tohle fantastické divadlo uÏ byl
pﬁesvûdãen˘, Ïe Chelsea tûsn˘ náskok udrÏí. Av‰ak
stﬁídající ·panûl Javi Martinez po dal‰ím
mnichovském závaru pﬁed âechovou brankou pﬁece
jen rozvlnil jeho síÈ. Stalo se to pﬁesnû ve chvíli, kdy
z nastavené minuty zb˘valo do konce pouh˘ch pût
vteﬁin! Neuvûﬁitelné...

âech si sáhl

spoleãnosti fotbalov˘ch hvûzd takhle za sebou,
bylo úspû‰n˘ch. âern˘ Raku‰an Alaba - Brazilec
Luiz, Nûmec Kroos - Brazilec Oscar, Nûmec Thomas
Müller - Angliãan Lampard, Francouz Ribéry Angliãan Ashley Cole. ·v˘car Shaqiri... Pﬁitom
právû pﬁi penaltû Shaqiriho si âech na balón alespoÀ
sáhl. K pátému pokusu Chelsea se postavil ãern˘
Belgiãan Lukaku. Na první pohled bylo patrné, jak
je roztﬁesen˘, témûﬁ se nerozebûhl a Nûmec Neuer
v brance Bayernu po úspû‰né robinzonádû mohl
se sv˘mi spoluhráãi tûsnû pﬁed praÏskou pÛlnocí
slavit! Navíc to pro jeho muÏstvo byla i neuvûﬁitelná
odveta za loÀské finále Ligy mistrÛ, v nûmÏ navíc na
domácím hﬁi‰ti v Mnichovû podlehl Chelsea rovnûÏ
po nerozhodném prodlouÏení, tehdy 1:1 a na penalty
3:4!

Zatím pouze kvintet
V t˘mu poraÏen˘ch tohle nejhÛﬁe proÏíval zﬁejmû
Petr âech, k nûmuÏ se po heroickém v˘konu
‰tûstí opravdu otoãilo zády. Sklesle ﬁíkal: “Míã se
mohl odrazit kamkoli, ale pro nás ne‰Èastnû se
dostal zrovna k Javi Martinezovi. Jsem hodnû
zklaman˘. VÏdyÈ nám staãilo jen pût vteﬁin a stali
bychom vítûzi. Zápas to v‰ak byl skvûl˘.” Nutno
poznamenat, Ïe se âechovi Super Cup nepodaﬁilo
vyhrát ani na podruhé, neboÈ loni Chelsea je‰tû v
Monte Carlu podlehla Atlétiku Madrid 1:4. CoÏ
znamená, Ïe touto trofejí se zatím mÛÏe py‰nit
pouze pût ãesk˘ch fotbalistÛ. Podaﬁilo se to v roce
1999 Pavlu Nedvûdovi s Laziem ¤ím, 2001
Vladimíru ·micerovi s FC Liverpool, 2007 Marku
Jankulowskému s AC Milán, 2008 Radku ·írlovi
se Zenitem Petrohrad a zatím naposledy 2010
Tomá‰ovi Ujfalu‰imu s Alétikem Madrid...
Mourinho se zlobil
Situaci v Edenu tûÏko rozd˘chával také trenér
FC Chelsea José Mourinho, kter˘ se nemohl
smíﬁit s vylouãením Ramirese a postiÏeného
Götzeho nepﬁímo obvinil z toho, Ïe simuloval:
“Bylo to nespravedlivé. Znovu se mi potvrdilo, jak
vedení Evropské fotbalové federace UEFA v
poslední dobû postupuje proti t˘mÛm, které trénuji.
Podle mého názoru ‰védsk˘ rozhodãí Eriksson
mûl Ramirese jen slovnû napomenout. Jeho
rozhodnutí pﬁineslo závaÏné dÛsledky, protoÏe
jsme prohráli, i kdyÏ jsme byli lep‰ím t˘mem...”
Naãasovaná korunovace Ribériho
Jeho protûj‰ek Pep Guardiola mu v‰ak oponoval:
“Lep‰í jsme byli my. VÏdyÈ na‰e muÏstvo na
soupeﬁe vyslalo tﬁicet stﬁel a vynikalo skvûl˘m
pohybem i drÏením míãe. Celkovû to v‰ak byl
neuvûﬁiteln˘ zápas.” ·tûstím záﬁil i lev˘ záloÏník
Bayernu Franck Ribéry: “Co víc jsem si mohl pﬁát?
Vãera jsem byl vyhlá‰en nejlep‰ím hráãem
uplynulého roãníku Ligy mistrÛ a dnes jsem se
dopracoval se sv˘mi spoluhráãi k tomuto
v˘znamnému poháru. Navíc po takhle fantastickém
utkání.”
JAROSLAV KIRCHNER, Praha
***

PlzeÀ v Lize mistrÛ
Po v˘hﬁe 3:1 v Plzni, kdy tﬁetí branku vstﬁelil v 90.
minutû ëuﬁi‰, jela optimisticky naladûná PlzeÀ do
slovinského Mariboru. Necelé tﬁi minuty staãily a
hosté ‰li znovu do vedení, kdyÏ HorváthÛv pas
‰patnû zpracoval Rajtoral, ale míã se odrazil k
Teclovi pálícímu neomylnû k tyãi.
V daném okamÏiku Maribor potﬁeboval tﬁi góly na
prodlouÏení, ãtyﬁi na postup. Obrana Viktorie pﬁitom
pracovala spolehlivû. Borci ze západu âech se
posouvali v kompaktním bloku a nechávali domácí
kombinovat jen kolem pÛlící ãáry. KdyÏ uÏ se borci
Mariboru dostali na dostﬁel, staãil âi‰ovsk˘ pﬁed
Tavaresem míã v poslední chvíli ukopnout stejnû
jako pﬁed Cvijanoviãem, v 19. minutû pak pﬁi dûlovce
Mertelje ãaroval Kozáãik. Domácí borci kontrolovali
hru, v pﬁestávce byl rozdíl v drÏení míãe 61:39 pro
Maribor. JenÏe efekt byl nulov˘. Neb˘t nûkolika
podklouznutí Rajtorala a Limberského na de‰tûm
rozmáãeném trávníku, nemohli Slovinci na
nebezpeãné v˘pady ani pom˘‰let. PlzeÀ v Mariboru
pﬁi dvanáctém utkání v pﬁedkole Ligy mistrÛ opût
zvítûzila tentokrát 1:0 a teprve jako druh˘ ãesk˘ t˘m
po praÏské Spartû dokázala dvakrát projít do hlavní
fáze nejprestiÏnûj‰í klubové soutûÏe starého
kontinentu.
PlzeÀ v základní skupinû D bude hostit 17. záﬁí
Manchester City. Dále má ve skupinû vítûze Ligy
mistrÛ a Superpoháru Bayern Mnichov a CSKA
Moskva. TûÏko si lze pﬁedstavit tûÏ‰í skupinu.
sport cz/abe
***

TakÏe za stavu 2:2 musely rozhodnout, jak oficiální
Czech Hockey Games
fotbalová terminologie ﬁíká, stﬁely ze znaãky
pokutového kopu. Prostû penalty, v nichÏ zaãínal V úvodu sezóny âe‰i prohráli s Finy 1.3 a ·védy
Bayern a prvních devût, které ‰ly v elitní mezinárodní 0:3, ale zvtûzili nad Rusy 2:1.
***

Na ãele PlzeÀ a Sparta,
Liberec o bod zpátky
S napûtím se oãekávalo utkání dvou vedoucích
t˘mÛ v 5. kole. Vedoucí PlzeÀ hostila druhou Spartu.
Zápas v‰ak nesplnil oãekávání a skonãil se bez
branek 0:0. Obû muÏstva tak doposud ztratila pouhé
dva body za tuto remízu. V následujících zápasech
PlzeÀ zvítûzila v Uherském Hradi‰ti 3:1 a zdolala
Olomouc doma 3:2. Sparta hrála dvakrát doma a
pokoﬁila Pﬁíbram 4:0 a Ostravu 4:1. ·okem byla
prohra Slavie s Teplicemi 0:7. Jedná se o nejvût‰í
prohru se‰ívan˘ch v lize. Pouze ve finále
âeskoslovenského poháru v roce 1963 utrpûli
ãervenobílí vût‰í debakl, kdyÏ prohráli po remíze
0:0 doma v Bratislavû se Slovanem 0:9. Vedení
klubu zareagovalo milionovou pokutou pro
realizaãní t˘m a pÛlmilionovou za kaÏd˘ nevyhran˘
zápas z následujících tﬁech utkání. Slavia pak
vyhrála v Brnû se Znojmem 1:0, v poháru rozdrtila
Chomutov 7:0, ale prohrála v Jihlavû 1:2, aãkoliv
je‰tû dvacet minut pﬁed koncem vedla 1:0 a hráãi
musí opût platit. Brno reagovalo na prohru se
Slováckem 0:2 v˘mûnou trenéra Ludevíta Grmely
za Václava Kotála. V souboji nováãkÛ Bohemians
1905 porazili Znojmo 2:0, ale v zápûtí vypadli v
Poháru s DomaÏlicemi 1:2.
***

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

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
6
6
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
0

1
1
0
2
3
2
3
1
1
1
1
1
1
2
1
3

0 20:5
0 19:5
1 9:6
1 18:8
1 12:6
2 13:10
2 10:6
4 11:13
4 9:12
4 9:14
4 7:14
4 7:15
4 6:19
4 10:16
5 8:11
4 6:14

19
19
18
14
12
11
9
7
7
7
7
7
7
5
4
3

kdyÏ v odvetû v 29. minutû si jabloneck˘ Bene‰
vstﬁelil vlastní branku na 0:2 a v druhém poloãase
se jiÏ góly sypaly do jablonecké branky jako mák z
makovice a v˘sledek 0:6 byl krutou teãkou za
jabloneck˘m pÛsobením v leto‰ní Evropské lize.
Zcela opaãnû si vedl Liberec. V italském Terstu
pﬁkvapivû zdolal Udine 3:1, kdyÏ branky vstﬁelili
Rybalka, Delarge a Ku‰nír. V odvetû to byl opût
Delarge, kter˘ dostal Liberec do vedení ve 23.
minutû. Ve 42. minutû sice Lazzari vyrovnal, ale to
bylo v‰e, co hosté v Liberci pﬁed 9700 diváky
dosáhli. Liberec bude mít ve skupinû ‰panûlskou
Sevillu, nûmeck˘ Freiburg a portugalsk˘ Estoril.
***

CorgoÀ liga
Senica zÛstává na ãele tabulky, v pátek totiÏ porazila
Îilinu 2:1. S bodovou ztrátou je druh˘ Slovan po
v˘hﬁe nad Zlat˘mi Moravci 2:0, stejnû bodÛ má i
Myjava, která zdolala Ko‰ice 1:0. V duelu posledních
dvou t˘mÛ porazila Dunajská Streda Nitru 1:0, tﬁi
body získala také Trnava proti Bánské Bystrici 2:1
a RuÏomberok v Trenãínû 1:0.

Tabulka CorgoÀ liga
1. Senica
2. Slovan
3. Myjava
4. RuÏomberok
5. Trenãín
6. Bystrica
7. Îilina
8. Moravce
9. Trnava
10. Ko‰ice
11. Streda
12. Nitra

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

5
5
5
4
4
3
3
3
3
2
1
0

2
1
1
3
0
3
3
1
1
1
2
2

1
2
2
1
4
2
2
4
4
5
5
6

Liberec ano, Jablonec ne

17
16
16
15
12
12
12
10
10
7
5
2

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

Danforth Ave.

Bloor St. W
Dva severoãeské t˘my se probojovaly do
závûreãného pﬁedkola Evropské ligy. Jablonec
dvakrát porazil v 3. pﬁedkole norsk˘ Strömsgodset
doma 2:1 a v Norsku dokonce vyhrál 3:1. Liberec
dvakrát zdolal ‰v˘carsk˘ Cu˘rych 2:1. Jablonec
v‰ak narazil na ‰panûlsk˘ Real Betis. Ve
vyrovnaném utkání doma nakonec prohrál 1:2 a
jeho nadûje na postup se pﬁiblíÏily nule. Obzvlá‰tû,

15:7
15:9
17:16
17:13
19:11
15:8
16:13
8:12
10:15
6:7
4:18
11:24

Broadview Ave.

Nevídaná bitva o Super Cup v Praze se
otoãila ‰tûstím zády k âechovi

September 5, 2013

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

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

Jsem tu pro vás!
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www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.com

