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Hoﬁící pochodnû
Nejvût‰ím kulturním záÏitkem minulého roku byl pro
mne tﬁídíln˘ film polské reÏisérky Agnieszky Holland
Hoﬁící keﬁ, kter˘ byl na festivalech v Karlov˘ch Varech,
v Torontu a ve Vancouveru. Síla snímku nebyla ani tak
v pﬁesnosti, jako v zachycení atmosféry doby a aãkoliv
v tûchto dnech uplynulo 45 let od sebeupálení Jana
Palacha, pamatuji si atmosféru té doby docela pﬁesnû.
Mnohokrát jsem sly‰el zpochybÀovat novozákonní
evangelia, Ïe byla sepsána dlouho po ukﬁiÏování JeÏí‰e
Krista, Ïe jsou nevûrohodná, ale nejstar‰í Markovo
evangelium vzniklo zhruba dvacet let po této události.
Nûkteﬁí badatelé vznik evangelia dokonce posouvají aÏ
do roku 40 na‰eho letopoãtu. PﬁestoÏe bychom jiÏ mezi
synoptick˘mi evangelisty (Matou‰, Marek a Luká‰)
nalezli rozpory, podstata zvûsti zÛstává stejná.
EvangelistÛm ne‰lo o to, jaké ﬁemínky na botách nosil
Jan Kﬁtitel ani o druh kobylek, které jedl, chtûli vyjádﬁit
nûco zcela jiného.
âesk˘ reÏisér Robert Sedláãek ve vynikajícím
pûtidílném seriálu âeské století (moÏno nalézt v archivu
âeské televize) popisuje pût období z na‰ich dûjin.
Prvního prezidenta Tomá‰e Garrigue Masaryka na
poãátku první svûtové války. Vidíme ho v roce 1915 ve
·v˘carsku, kdy se doví, Ïe se mu zhroutila manÏelka,
jedna dcera je s ním a druhou zatkla rakouská policie,
jeden syn, Herbert, zemﬁel a druh˘, Jan, je na opaãné
stranû barikády. Pﬁesto jde se svou vírou v Boha,
demokracii a pokrok stále za vizí âeskoslovenska.
Druh˘ díl je spí‰e dialogem mezi Edvardem Bene‰em
a Emanuelem Moravcem, kter˘ chtûl za kaÏdou cenu
vypovûdût válku Hitlerovi. Bene‰ odmítá vstoupit do
války, protoÏe by to byla jatka a k válce je‰tû nedozrál
ãas. Sebe pﬁirovnal k ‰achistovi, zatímco Moravce k
boxerovi. V tﬁetí ãásti, která se jmenuje Kulka pro
Heydricha se jedná pﬁeváÏnû o rozhovor mezi Bene‰em
a nûmeck˘m sociálním demokratem Wenzelem
Jakschem, kter˘ se snaÏil zabránit odsunu sudetsk˘ch
NûmcÛ. Ve ãtvrtém dílu se Sedláãek zab˘vá únorov˘m
pﬁevratem a ukazuje i urãitou naivitu demokratick˘ch
politikÛ, kteﬁí nebyli schopni ãelit promy‰lené strategii
komunistÛ. A v závûreãném dílu Vû‰ení soudruha je
vykreslena Gottwaldova paranoia, kdyÏ získal tolik
vytouÏenou moc. Nakonec Gottwald pﬁeÏil Slánského
pouze o nûkolik mûsícÛ. Pﬁi tom celé toto období
hrÛzovlády jako by bylo historicky ohraniãeno popravou
Milady Horákové a konãilo popravou právû Rudolfa
Slánského. Je to období hrÛzy a koncentraãních táborÛ.
Pﬁitom zku‰enosti jednûch z jednoho období pro druhé,
kteﬁí to neproÏili jsou nesdûlitelné. HrÛzy Protektorátu
vystﬁídal teror komunismu. Nadûjné v‰ak je to, Ïe po
urãitém ãase tyto ìábelské síly zaãnou ztrácet sílu a
moc nad ãlovûkem a jedinec se z její moci osvobozuje.
Zaãne jaksi d˘chat volnûji. A to se stalo v ‰edesát˘ch
letech, kdy se najednou zaãala objevovat divadla mal˘ch
forem, zaãali se toãit skvûlé filmy, pﬁed knihkupectvími
stály fronty na knihy Alexandra SolÏenicyna.
Pﬁestal se ru‰it Lond˘n a Hlas Ameriky a dokonce i
hudební odpoledne Svobodné Evropy, které se zaãalo
vysílat 15. února 1965, kde se stﬁídali Honza Douba
(Jan Mûkota), Rozina Jadrná, pozdûji Pokorná, a ªudo
Dvorsk˘ (ªudovít ·ebesta). Jako odpovûì zaãal bol‰evik
vysílat ve stejnou dobu Mikrofórum. Nebyla to zlá
pomsta. Hudební odpoledne Svobodné Evropy se

Pohřeb Jana Palacha 26. ledna 1969

oz˘valo z rozhlasov˘ch pﬁijímaãÛ v hospodách,
poslouchalo se na chmelov˘ch a lesních brigádách.
Zkrátka v‰ude.
A pak po plíÏivé kontrarevoluci pﬁi‰la plíÏivá
normalizace. Nejprve ‰ok a pak pﬁi‰la hra na to, Ïe se
vlastnû nic nestalo. Jen tu a tam se objevilo nûjaké
nové naﬁízení, nov˘ zákaz. Pamatuji se, jak mÛj spoluÏák
Jan Rafaj popsal situaci jako kle‰tû, které ho stále víc
a víc svírají. Najednou se nedalo d˘chat a uprostﬁed
této tíÏivé situace se objevilo napomenutí - v˘kﬁik.
Pamatuji se, jak jsme v nedûli po obûdû sedûli ve velké
posluchárnû Pﬁírodovûdecké fakulty UK na Albertovû a
jak se diskutovalo o tom, co se stalo a najednou nûkdo
pﬁi‰el a ﬁíká, to je dÛleÏitá zpráva: „On umﬁel!“
Pohﬁeb se konal o t˘den pozdûji v nedûli 26. ledna
1969. TûÏko dnes odhadnout, kolik lidí se smuteãního
prÛvodu zúãastnilo. Do Prahy se sjíÏdûly autobusy z
celé republiky.
Po obﬁadu byla rakev pﬁenesena do pohﬁebního vozu,
za nímÏ se seﬁadil prÛvod, kter˘ pro‰el pﬁes Ovocn˘ trh,
Celetnou ulici na Staromûstské námûstí a zastavil se
pﬁed budovou Filozofické fakulty. Poslední rozlouãení
na Ol‰ansk˘ch hﬁbitovech se uskuteãnilo jiÏ pouze za
úãasti rodiny, pozvan˘ch hostÛ a novináﬁÛ. Nad hrobem
kázal evangelick˘ faráﬁ Jakub S. Trojan, kter˘ zdÛraznil
obûtování se Jana Palacha pro druhé: V tomto cynickém
století, v nûmÏ nás ãasto dûsí druzí, a my opût dûsíme
je, a v nûmÏ se mnohdy lekáme, jak jsme v‰ichni vnitﬁnû
malí, on nás pﬁivedl k tomu, abychom se ptali otázkou,
která z nás mÛÏe uãinit velké lidi: Co jsem udûlal já pro
druhé, jaké je mé srdce, za ãím jdu, ãemu slouÏím, co
je pro mne nejvy‰‰í Ïivotní hodnotou?
JenÏe normalizace pokraãovala a ani sobotní dopolední
rozhlasov˘ poﬁad vûnovan˘ Janu Palachovi se pár

hodin po pohﬁbu nesmûl reprizovat. KdyÏ se koncem
února 1969 upálil Jan Zajíc, zamíﬁil jsem do Svazu
vysoko‰kolského studentstva. Tam se „úﬁadovalo“ jako
normálnû a kdyÏ jsem se zeptal, jestli Svaz vydá nûjaké
prohlá‰ení, tak mi student v saku rozzlobenû oznámil,
Ïe Ïádné prohlá‰ení nebude.
O pár let pozdûji dûkan teologické fakulty F. M. Dobiá‰,
profesor etiky, kdyÏ Bohdan Mikolá‰ek zazpíval pﬁi
v˘roãí Palachovy smrti písniãku Ticho, oznaãil tuto akci
jako „palachiadu“ a organizátory akce nechal potrestat;
studenta Rafaje, kter˘ ho napomínal k slu‰nému
chování, oznaãil za hysterika. Byl to stejn˘ profesor,
kter˘ v lednu 1969 napomenul svého kolegu Turnského,
aby Palachovu obûÈ nezlehãoval, kdyÏ alibisticky tvrdil,
Ïe se to nedá srovnávat s upálením Mistra Jana Husa
a jako teolog profesor Dobiá‰ pomáhal pﬁipravit smuteãní
rozhlasov˘ poﬁad pﬁed pohﬁbem Jana Palacha. Na coÏ
vzpomíná publicista Jiﬁí âern˘. I to patﬁí k obrazu doby
sedmdesát˘ch let.
JenÏe, kdyÏ jsem shánûl informace k tomuto ãlánku,
objevil jsem jinou informaci: 6. bﬁezna 2003 ráno (tedy
pﬁed jedenácti léty) na praÏském Václavském námûstí
se upálil devatenáctilet˘ Zdenûk Adamec z Humpolce
na protest proti neutû‰enému stavu spoleãnosti a
iráckému váleãnému taÏení, do kterého byla zapletena
na‰e vláda, a v noci z 1. na 2. dubna 2003 se upálil na
Karlovarské tﬁídû v Plzni jednadvacetilet˘ vysoko‰kolák,
dobrovoln˘ záchranáﬁ Roman Má‰l z Prachatic (Zdenûk
·tefek - blog.iDnes.cz).
I tato informace patﬁí k obrazu 21. století. JenÏe nevím,
co s ní. Jsem jiná generace a jak jsem ﬁekl, zku‰enosti
jsou nesdûlitelné anebo jsme trochu cyniãtûj‰í. Nebo je
cyniãtûj‰í doba?
Ale‰ Bﬁezina
***
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Pﬁísloví ﬁíká: Mikulá‰ na snûhu, Vánoce na
blátû. Tentokrát v‰ak byly Vánoce v Torontu
na ledû a do toho pﬁi‰la s krásn˘m pﬁáním
kanadská po‰ta: Zru‰í dodávání zásilek v
mûstû do po‰tovních schránek a zv˘‰í
po‰tovné.
DÛvodem bylo sníÏení pﬁepravy po‰tovních
zásilek. Proã k tomuto sníÏení do‰lo? Vinu
nese v‰emoÏn˘ kazisvût internet, ale také i
kanadská po‰ta samotná; jednou jsem byl
dokonce i za místním poslancem, protoÏe
noviny ‰ly z Toronta do Toronta ãtyﬁi t˘dny.
Plakali jsme. Nyní pláãe kanadská po‰ta a my
s ní, aãkoliv v poslední dobû chodí po‰ta,
alespoÀ zde, celkem dobﬁe.
S touto situací se musíme nûjak vyrovnat,
proto budeme v tomto roce vycházet jednou
za tﬁi t˘dny a v roce 2015 jednou mûsíãnû.
Chtûli jsme ãtenáﬁe nûjak˘m zpÛsobem
kompenzovat sníÏením roãního pﬁedplatného,
ale jiÏ nyní jsou noviny nev˘dûleãné.
Od loÀského roku jsme zpﬁístupnili
internetovou verzi a ﬁadû z Vás noviny
posíláme touto cestou. Doporuãená cena pro
PDF je v Kanadû 22 dolarÛ a v âR 400 Kã, ale
jsme vdûãni za jak˘koliv pﬁíspûvek na toto
vydávání.
Dûkujeme také korejské tiskárnû KT WEB,
která nám sníÏila cenu o 10 procent, takÏe
noviny mohou vycházet v této formû i nadále.
JelikoÏ noviny vycházejí jednou za tﬁi t˘dny,
budeme aktualizovat i ná‰ kalendáﬁ, kter˘
naleznete
na
webové
stránce
kalendar.zpravy.ca, dále se nám podaﬁilo
navázat díky panu Novotnému z âeskoSeveroamerické komory kontakt s rozhlasovu
stanicí Tipradio, která zatím pokusnû vysílá
na‰e zpravodajství z NHL. Toto denní zvukové
zpravodajství naleznete novû na stránkách
hokej.zpravy.ca. Tipradio lze nalézt na
webov˘ch stránkách tipradio.cz.
Do roku 2014 pﬁejeme v‰em ãtenáﬁÛm to
nejlep‰í a abychom se tady v‰ichni se‰li i v
roce 2015!
Ale‰ Bﬁezina
***

E-mailové adresy: Ústﬁedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca
Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

www.kalendar.zpravy.ca
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Sokol Toronto
Cviãení pro dûti je kaÏdou sobotu
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

Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava (R.C.
Church of St. Wenceslaus), 496 Gladstone
Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby: nedûle
v 10:30, pátek 19:00. . Duchovní správce: Rev.
Libor ·vorãík. Tel.: 416/532-5272, fax: (416)
516-5311.
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a Metoda
(R.C. Church of St. Cyril and Methodius),
5255 Thornwood Drive, Mississauga, Ont. L4Z
3J3. Slovenská om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.:
8:00, út., st. a pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická:
Ne.: 9:00 a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan:
E. Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla (Slovak
Evangelical Lutheran Church of St. Paul)
1424 Davenport Rd., Toronto, Ont. M6H 2H8.
Tel.: 416/658-9793. Rev. Ladislav Kozák,
BohosluÏby: nedel’a: 10:45.
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv. Marie
(Slovak Greek Catholic Church of St. Mary)
257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J 2W7. Tel.
416/531-4836. BohosluÏby: 9:00 angl., 10:30
slov.

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

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

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

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: 9. 2., 16. 3., 6. 4., Velky
Pátek 18. 4. (VP), a 4. 5. v 13 hodin.

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

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.

Kalendáﬁ
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. 1. (ãt) 19:00
Theatre Around the Corner
o vancouverském divadlu a jeho zakladateli
Josefu Skálovi
Restaurace Destingo
741 Queen St. W.
(roh Tecumseth)
***
22. 2. (so) 18:30
Akuna Gala 2014
Novohotel Missisauga
Ballroom Paris „A“
3670 Hurontario, Mississaiga
905/845-0428 a 1-877-692-5862.
***
25. 1. (so) 19:00
Mardi Gras
Sokolské ·ibﬁinky
Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
***
9. 2. (ne) 14:00
Ma‰karní odpoledne
Dûtské sokolské ·ibﬁinky
Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
***
15. 2. (so) 19:00
Farní ples
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
23. 3. (ne) 17:00
Nokturna v mûstû
Duo Ventapane
Martin Karlíãek - piano
Mana Shiraishi -housle
Kostel sv. Václava

Toronto

January 16, 2014

Na‰e internetové
stránky
Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
www.satellite1-416.com
www.zpravy.ca
www.satellite416.com
www.spravy.ca

***
Toto ãíslo v PDF
www.1.satellite1-416.com
www.1.zpravy.ca
www.1.spravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

***
Nové divadlo
O jednotliv˘ch pﬁedstaveních
Nového divadla v Torontu
www.divadlo.zpravy.ca

***
NHL
O jednotliv˘ch zápasech v Torontu
Rozhovory s hráãi a reportáÏe
www.nhl.zpravy.ca
www.nhl.spravy.ca
***

Denní zvukové
zpravodajství z NHL
hokej.zpravy.ca
hokej.spravy.ca

***

Jak vyjdeme v roce 2014
# 1- 16. 1. 2014
# 2 - 6. 2. 2014
#3 - 27. 2. 2014
#4 - 20. 3. 2014
#5 - 10. 4. 2014
#6 - 1. 5. 2014
#7 - 22.5.2014
#8 - 19.6.2014
#9/10 - 17.7. 2014
#11/12 - 14.8. 2014
# 13- 4.9.2014
# 14 - 25.9. 2014
# 15 - 23.10. 2014
# 16 - 20. 11. 2014
# 17/18 - 18.12. 2014

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

5,41 CDN
18,48 Kã
1,49 CDN $
0,67 EURO
1,09 CDN $
0,91 US $

Universal Currency Converter - 17. 1. 2014

1 CDN $
1 EURO
1 US $

18,46 Kã
27,50 Kã
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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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K. H. Frank versus Vladimír Krajina
Nûkdy pﬁed mûsícem jsem si v Torontu povídal s mlad˘m, univerzitnû vzdûlan˘m âechem. Dostali jsme se na druhou svûtovou
válku, na Mnichov, na K. H. Franka. MÛj mlad˘ ãesk˘ pﬁítel jméno znal a také vûdûl, Ïe to byl nacistick˘ pﬁedák v Praze v dobû
Protektorátu. Zeptal jsem se ho, jestli mu nûco ﬁíká jméno Vladimír Krajina. Neﬁíkalo mu vÛbec nic. O tﬁi t˘dny pozdûji jsem
mûl podobn˘ rozhovor s jin˘m mlad˘m univerzitnû vzdûlan˘m âechem. I ten vûdûl, kdo byl K. H. Frank. A ani jemu jméno
Vladimír Krajina naprosto nic neﬁíkalo. Pﬁed dvûma dny jsem pﬁi obûdû s mladou vysoce inteligentní univerzitnû vzdûlanou
âe‰kou na K. H. Franka zabrousil úmyslnû. Vûdûla, kdo K. H. Frank byl a dokonce o tom nemusela ani moc uvaÏovat. Tak
jsem se ãíhavû zeptal, co ví o Vladimíru Krajinovi. Nevûdûla vÛbec nic, neznala ani Krajinovo jméno.

emestic@hotmail.com
416/922-8786

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

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

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

www.czechevents.net

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

Nûkteré soukromé poji‰Èovny
hradí nûkteré vybrané léãby
2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke
(at Islington Avenue)
Tel.: 416/823-1165
E-mail: rmt-yyz@integratedmedicine.ca

www.integratedmedicine.ca

Pamětní deska Vladimíru Krajinovi v pražské botanické zahradě
Foto: M Gabánková

Samozﬁejmû, kdyÏ jim nikdo o Krajinovi
nic neﬁekl, nemohou o nûm nic vûdût. A to
je mi upﬁímnû líto. KaÏdou chvíli sly‰íme, Ïe
nemáme hrdiny. Opravdu nemáme?
Nemyslím, Ïe je to pravda. Soustﬁedíme-li
se jen na období zaãínající rokem 1938 a
konãící rokem 1989, uvidíme galerii postav,
za které se nemusíme stydût. Nebudu se
pokou‰et je v‰echny nebo i jen
reprezentaãní skupinu vyjmenovat: Vím,
Ïe jsou jich zástupy a Ïe znám jen hrstku.
Soustﬁedím se jen na ty, o kter˘ch nûco vím
a jejichÏ stopa zÛstala ãistá i dávno po
jejich smrti. A soustﬁedím se na vojáky a
politiky (i kdyÏ mû nedávno zaujala definice
hrdiny jako ãlovûka, kter˘ vybudoval
úspû‰n˘ podnik a dal práci desítkám lidí.
Autor: Ladislav Kroupa, víc neÏ 12 rokÛ
nedobrovoln˘ student komunistick˘ch
kriminálÛ).
Zaãnu s mobilizací v roce 1938: muÏi
pﬁicházeli z práce, vymûnili oblek, nûco
snûdli a bûÏeli se hlásit. Bez gest, bez
patosu, tak neuvûﬁitelnû samozﬁejmû ...brali
mi dech... A hrdinství slov ze stejného
ãasu, hrdinství ochotné obûtovat svÛj národ
na oltáﬁ svûtového míru: Po Chamberlainovû prohlá‰ení v britském
parlamentu, Ïe pﬁijme HitlerÛv mnichovsk˘
diktát, Jan Masaryk se ho zeptal (a stejnou
otázku poloÏil i ministru zahraniãí Lordu
Halifaxovi): Bude âeskoslovensko pozváno
do Mnichova? Oba odpovûdûli negativnû.
Masarykova reakce: „JestliÏe jste obûtovali
mÛj národ, abyste ve svûtû zachovali mír,
budu první, kdo vám bude tleskat. Ale
jestliÏe mír nezachráníte, BÛh pomoÏ va‰im
du‰ím.“ Mezi tûmi, o nichÏ Churchill ﬁekl, Ïe
nikdy v historii nedluÏilo tolik lidí tak mnoho
nûkolika jedincÛm, o letcích britského
královského letectva, které chránilo Lond˘n
a Anglii proti nûmecké Luftwaffe, byli i na‰i
ãeskosloven‰tí chlapci a mladí muÏi. Jedním
z nich byl brnûnsk˘ advokát, dr. Jan Gellner,
po válce v Kanadû novináﬁ a profesor na
vojenské akademii v Kingstonu. Nevím,
kdo by mohl upﬁít nejvy‰‰í poctu hrdinství
skupinû na‰ich para‰utistÛ, kteﬁí na praÏské
tﬁídû smrtelnû postﬁelili Hitlerova brutálního
zástupce v Protektorátu, SS Gruppenführera Reinharda Heydricha a skoro
v‰ichni za to zaplatili Ïivotem. Stejnû jako

zaplatili Ïivotem v‰ichni muÏi v obcích Lidice
a LeÏáky. Stejnû jako Ïivotem zaplatil za
svoji odvahu generál Alois Eliá‰. Doufám,
Ïe nûkdo si vzpomene na jeho dopis
ﬁí‰skému protektorovi Neurathovi, kdyÏ
Neurath zastavil vydávání Masarykova díla:
„Toto je nesl˘chan˘ ãin v na‰í kulturní
autonomii”, a po Frankovû ãlánku ve
Völkischer Beobachter, oznaãujícím Eliá‰e
za vÛdce protinacistického odporu,
poznamenal: „Ten krvav˘ pes Ïádá moji
hlavu.“ Îivotem platili i Milada Horáková a
Heliodor Pika a stovky vûzÀÛ v uranov˘ch
dolech a v kriminálech po celé zemi.
Byla i vítûzství nekrvavá: 26. ﬁíjna 1951
torontsk˘ Telegram ve zprávû o jednom z
nejvelkolepûj‰ích útûkÛ z tyranie v
moderních dûjinách popisuje ukradení se
zbraní v ruce komunistického vlaku a jeho
unesení z praÏského Wilsonova nádraÏí
pﬁímo do klína spojeneck˘ch vojákÛ ve
Wildenau v Nûmecku.
Ale já jsem v tomto ãlánku chtûl napsat pár
slov jen o jednom z nich, Vladimíru Krajinovi
(i kdyÏ jsem na zaãátku napsal, Ïe se
soustﬁedím na vojáky a politiky). UÏ proto,
Ïe jsem mûl ãest se s ním nûkolikrát setkat.
Krajina byl jedním z nejmlad‰ích profesorÛ
Univerzity Karlovy. Jeho obor byla botanika.
Brzy po vypuknutí druhé svûtové války
zaãal Ïít dvojím Ïivotem: ve dne profesor

botaniky, v noci jeden z vÛdcÛ odporu proti
nacistÛm. Trochu pozdûji se pﬁesunul do
kopcovit˘ch a skalnat˘ch severních âech,
odkud vysílal informace (vãetnû Hitlerova
rozhodnutí napadnout Sovûtsk˘ svaz)
prezidentu Bene‰ovi do Lond˘na.
Nûkolikrát se mu podaﬁilo v poslední chvíli
uniknout zatãení gestapem. Ten den, kdy
se mu to nepodaﬁilo, na skále nedaleko
místa, kde Krajinu obklíãil gestapáck˘ oddíl,
ãesk˘ básník popsal Krajinovo zatãení v
oslavné básni. Nacisté si Krajinu drÏeli jako
rukojmího, ale nakonec jeho i jeho Ïenu
zachránil nûmeck˘ dÛstojník, kter˘ zastavil
v‰echny popravy. Komunisté doufali, Ïe
získají Franka jako svûdka proti Krajinovi,
kter˘ na Bene‰ovo pﬁání (aãkoliv se chtûl
vrátit k akademickému Ïivotu) vstoupil do
národnû socialistické strany. Ale Frank pﬁi
v˘slechu prohlásil, Ïe Krajina byl
nejstateãnûj‰í âech, s kter˘m se setkal. V
roce 1947 byly zaslány pekelné balíãky
ministrÛm Petru Zenklovi, Janu Masarykovi
a Prokopu Drtinovi. Vladimír Krajina hrál
hlavní roli pﬁi objevení pachatelÛ: jeden byl
ze sekretariátu komunistické strany na
Moravû. Jeho projev 27. února 1948 v
Obecním domû v Praze ke studentÛm
inspiroval jejich pochod na Hrad. Tu noc
Krajina uprchl na lyÏích do Nûmecka. Usadil
se ve Velké Británii, kde byl oficiální
sovûtskou publikací obvinûn z kolaborace
s nacisty. Krajina ji Ïaloval (uprchlík,
prakticky bez prostﬁedkÛ zkﬁíÏil zbranû s
jednou z nejvût‰ích svûtov˘ch velmocí!).
Pﬁípad skonãil v nejvy‰‰í instanci, House of
Lords. Mnozí lordi vyjádﬁili obdiv Krajinovû
ãinnosti v druhé svûtové válce, ale nakonec
museli uznat diplomatickou imunitu
sovûtského ãasopisu. Poslední zastávkou
Krajinova Ïivota byla Britská Kolumbie.
Pﬁedná‰el na univerzitû stejného jména,
byl redaktorem univerzitní publikace
Ecology of Western North America a
hlavním autorem knihy Vegetation and its
Enviroment in North America. Byla po nûm
nazvána - v Britské Kolumbii - lesní
rezervace, a ãeskoslovenská vláda mu
udûlila vyznamenání Bílého lva. Pﬁi svém
posledním setkání s ním jsem mu ﬁekl, Ïe
ho povaÏuji za nejvût‰ího ãeského hrdinu
minulého století. Jeho odpovûì: „Pﬁestal
jsem b˘t hrdinou, kdyÏ jsem
âeskoslovensko opustil.“ Dovoluji si
odporovat.
Josef âermák
***
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Dívejme se, uÏ se kácí v na‰em lese
Nazdar, a medle v prvním t˘dnu 2014 umﬁel Phil ze
slavn˘ch Everly Brothers a mÛj kamarád Zdenûk to
komentoval slovy: „UÏ se zase kácí v na‰em lese!“
Psát nekrology, ãili vzpomínku na neboÏtíka, pﬁijde co
sentimentální povinnost na kaÏdého pisálka, jak se blíÏí
k sedmdesátce a nûkdy i dﬁíve. Psát vzpomínku není
snadné, pokud jeden neopisuje oficiální Ïivotopis z
wikipedie. SnaÏím se napsat vlastní prÛseãík se slavn˘m
zemﬁel˘m.
Everly Brothers dominovali pop-music v ‰edesát˘ch
letech, kdy jsem pﬁed pÛlnocí ladil Radio Luxembourg,
vesmûs v mé rodné zemi zapomenuté. Ztrácelo se
vedle silnûj‰ích lokálních stanic a Svobodná Evropa
byla ru‰ena, ale kolem pÛlnoci ru‰iãky utichly a signál
se oãistil od komunistického svinstva - abychom
nevûdûli, Ïe existuje víc neÏ ﬁízná dechovka k
manifestaci.
âesk˘ hudební rebel zvan˘ Ivo Pavlík mûl skupinu
muzikantÛ, kteﬁí hráli dekadentní repertoár ze Západu
a Pavlík ozvuãil ná‰ maturitní veãírek v roce 1964 a
láskyplné písniãky Everly Brothers uãinily moje léta na
gymnáziu v Ostravû nezapomenuteln˘mi.
Bratﬁi Everlyové zkomponovali pûtasedmdesát singlÛ
a z toho jedenáct svûtov˘ch hitÛ, které vy‰plhaly na
první místo kdejaké hitparády, natoãili dvaadvacet
studiov˘ch alb a kosmick˘ úspûch pﬁinesl i komické
spory a v sedmdesát˘ch letech se rozhádaní bratﬁi
roze‰li, ale sólo kariéra se ani jednomu nezdaﬁila.
Vzpomínkov˘ch kompilací bylo vydáno více neÏ
originálních alb, coÏ svûdãí o pﬁitaÏlivosti melodií i
nostalgii mojí generace, která v té atmosféﬁe dospívala
a je milovala. Kdesi v prostoru je pár dûvãat, dneska
babiãek, které zajisté tyto dojáky pamatují a s nostalgií
sdílejí.
KdyÏ tuto vzpomínku pí‰u, zaslechl jsem zprávu, Ïe
fotbalista Eusebio uÏ taky není mezi Ïiv˘mi a on taky
patﬁí do houfu celebrit, které jsem vnímal, kdyÏ jsem
nabíral rozum v ‰edesát˘ch letech.
Na poãátku jsem napsal, Ïe psát nekrolog není snadné,
ale budu to procviãovat, kdyÏ pánbÛh dá a nûkteré
celebrity, co jsme ctili pﬁeÏiji.
Je dobré mít vzpomínky a jak si vzpomíná‰ na to ty?
Pﬁeji hezky den!
RosÈa Firla
***
Mil˘ RosÈo,
dûkuji za vzpomínku a zaãnu od konce. Eusebia jsem na
vlastní oãi vidûl pouze jednou, v roce 1963 v Praze. Tehdy
zde hrála Benfica a v pﬁedveãer zápasu se hrálo utkání
veteránÛ Sparta-Slavia. V brance Slavie tehdy chytal témûﬁ
‰edesátilet˘ Plániãka, coÏ bylo atrakcí i pro hráãe z jednoho
z nejlep‰ích t˘mÛ na svûtû. Pﬁi‰li do sportovní haly, byli tam
jak Eusebio, tak i autor obou branek z utkání proti Dukle v
Lisabonu Coluna. Na Strahovû pak Benfica uhrála remízu
0:0, coÏ jí staãilo k postupu. Portugalsko se pak probojovalo
na MS v Anglii do semifinále, kde prohrálo s Anglií 1:2. Obû
branky AngliãanÛ vstﬁelil Bobby Charlton, za Portugalsko
sníÏil z penalty osm minut pﬁed koncem právû Eusebio a
kdyÏ utkání skonãilo, tak se Eusebio rozplakal. V roce 1967
pak bûÏel v kinech senzaãní ‰irokoúhl˘ barevn˘ film Gól.
Dokument z MS. Dostal jedno z nejvût‰ích ohodnocení v
historii Literárních novin, hned po Bergmanovû Sedmé peãeti.
Zrovna jsem krátce na to maturoval a rozcházel se s dívkou,
s kterou jsem byl na tomto filmu. Jim dvûma jsem vûnoval
básniãku, kterou jsem témûﬁ po pÛl století dal do své
mozaikové kníÏky ¤etûz bláznÛ:

A Eusebio plakal
Plakal jak mal˘ chlapec
pro nadûji 90 minut.
A taky pro nás.
Jakoby pﬁedzvûst agónie na‰í lásky.
¤íkají o nûm, Ïe je ãerná perla.
A má rád dÏez.
Bylo to jeho velké devadesátiminutové blues
a pak ode‰el, ale pﬁedtím plakal.
(kvûten 67)
***
A teì k první ãásti vzpomínání. Pochopitelnû, Ïe se pamatuji
na Everly Brothers a jejich Dream, Dream, Dream… Ano,
odcházejí ti, které jsme mûli rádi. VÏdyÈ vloni to byl Pavel

Bobek, pﬁed ním Karel Kryl, DeÏo Ursiny, Petr Kalandra,
Mejla Hlavsa… To byla na‰e generace.
Vzpomíná‰ na dobu, kdy jsme tuto hudbu poslouchali ze
Svobodné Evropy. O hudebním odpoledni se zmiÀuji v
úvodníku, ale ty ﬁíká‰, Ïe o pÛlnoci ru‰iãky utichly. To
b˘valo v noci ze soboty na nedûli, kdy od pÛlnoci do tﬁí do
rána bûÏel poﬁad All Together - V‰ichni dohromady, v
kterém se stﬁídali hudební redaktoﬁi z ãeskoslovenského,

Cornel Chiriac

polského, maìarského, rumunského a bulharského oddûlení.
âeské oddûlení zastupoval vût‰inou Honza Douba, zajímavá
byla bulharská redaktorka, pr˘ velice krásná, která
pﬁeskakovala obãas z bulhar‰tiny do angliãtiny, ãi do
francouz‰tiny, ale i do maìar‰tiny.
Nejvíce se v‰ak pamatuji na Rumuna Cornela Chiriaca a
jelikoÏ ãeské ru‰iãky nebyly zamûﬁené tﬁeba na rumunské

vysílání, které ani Rumuni neru‰ili, tak poﬁad byl u nás
relativnû dobﬁe sly‰iteln˘ a navíc asi v jednu hodinu vypínali
i ru‰iãku na 417 metrech, kde byl nejkvalitnûj‰í pﬁíjem.
Pﬁi tvém vyprávûní jsem si vzpomnûl právû i na jednu cestu
do Rumunska, kdy jsem se v Sibiu setkal s nûjak˘mi studenty
umûlecké ‰koly z Bra‰ova. Byli posedlí umûním a jelikoÏ se
v té dobû nesmûli v Rumunsku nosit dlouhé vlasy ani vousy,
byl jsem pro nû neobvykl˘m modelem. Najednou vytáhli
vodovky, tuÏky a zaãali mne malovat. Odmûnou mi byl
nocleh v jejich ubikaci. JelikoÏ tam byl ãas je‰tû o hodinu
posunut˘, tak v jednu hodinu se zapnula tranzistorová rádia
a v‰ichni s nad‰ením poslouchali, jestli se ozve jejich pﬁítel
Cornel Chiriac. Pozdûji jsem sly‰el, Ïe ‰patnû skonãil a teì
kdyÏ jsi mi pﬁipomnûl tu dobu, tak jsem pracnû nûco o nûm
vyhledal.
Narodil se v roce 1941 v Uspenkovû v sovûtské Bessarabii.
Na stﬁední ‰kolu chodil v Pitesti a pozdûji studoval angliãtinu
na univerzitû v Bukure‰ti. V roce 1963 debutoval v rozhlase
s poﬁadem Jazz vãerej‰ka a dne‰ka, pozdûji moderoval
nejpopulárnûj‰í hudební program Metronom. Krátce po 21.
srpnu 1968 uvedl baladu Mircea Floriana, jak pût mal˘ch a
jeden velk˘ vlk napadli ovãinec (podobnost s Krylov˘m
Bratﬁíãku zavírej vrátka) a v zápûtí uvedl Back in the USSR
od Beatles. To mu procházelo aÏ do roku 1969, kdy
normalizace dorazila i do Rumunska a Metronom byl zakázán.
V roce 1969 zorganizoval jazzov˘ festival v Ploe‰ti, kde
prosazoval skupinu Phoenix z Timisoary a bukure‰Èskou
skupinu Sideral. Koncert Phoenixu byl v‰ak zakázán. Chiriac
se zamkl v hotelu a zapálil záclony. Pﬁi ha‰ení poÏáru Cornel
zmizel s nahrávkami Phoenixu a o nûkolik dnÛ pozdûji se
objevil v Rakousku, kde strávil nûjak˘ ãas v Treiskirchenu.
Tam ho objevil ﬁeditel rumunského oddûlení Noel Bernard a
Cornel zaãal pracovat pro rumunské oddûlení Svobodné
Evropy, kde obnovil program Metronom. Jednal ãasto
impulzívnû a pﬁicházel do konfliktu s americk˘m vedení
RFE a byl témûﬁ vyhozen z rádia. Hrozilo mu i vyho‰tûní z
Nûmecka. Prohla‰oval, Ïe jeho posláním není politika, ale
hudba a pﬁeloÏil operu Andrew Lloyd Webera Jesus Christ
Superstar do rumun‰tiny.
Dne 4. bﬁezna 1975 okolo pÛlnoci byl bodnut poblíÏ svého
auta na parkovi‰ti v Mnichovû. Bylo nûkolik podezﬁel˘ch,
vãetnû tﬁí TurkÛ (pozdûj‰í atentát na papeÏe Jana Pavla II.
ukazoval stejn˘m smûrem); není vylouãena ani politická
vraÏda rumunské tajné sluÏby Securitate. Jeho popel pﬁevezla
jeho matka na bukure‰Èsk˘ hﬁbitova Reinverea. 24. února
1995 byl v Ploe‰ti otevﬁen klub Cornela Chiriaca.
Ale‰ Bﬁezina
***

BrouCzech - staronové ãeské pivo
Po‰máknûte si v Ontariu na lahodném zlatém leÏáku
z malého pivovaru v Nové Pace, kter˘ je zde od roku 1864
K ochutnání v restauraci Praha
na Masaryktownu ve Scarborough
K dostání je ve víc jak ãtyﬁiceti
prodejnách s pivem
od Oshawy aÏ po St. Catharines.
RovnûÏ v obchodech v Ottawû,
Peterborough, Sudbury, Barrie,
Collingwoodu, Kitcheneru, Londonu
Windsoru a v pﬁilehl˘ch oblastech!

Najdûte si vá‰ Beer Store na
www.thebeerstore.ca/beers/brouczech-premium-lager
a klepnûte na “View Locations”

V roce 2014 je sníÏená cena
pﬁi nákupu 12 a 24 láhví (aÏ o 20%)!
Informace o pivovaru: www.novopackepivo.cz

E-mail
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Z do‰lé po‰ty
Odpovûì panu Firlovi
Mil˘ pane Bﬁezino!
Je mi jedno, zda tento pﬁíspûvek otisknete anebo jej po‰lete
panu Firlovi, ale chtûla bych, aby si to pﬁeãetl. Dûkuji. Jinak
povaÏují vá‰ ãasopis za ‰Èastnou souhru kultury, souãasnosti
i sportu.
Pane Firlo!
Pí‰ete zábavnû a bez pﬁedstírání, ale tentokrát jste mû rozlítil
ãlánkem KaÏdé dobré kniÏní psaní najde cestu k zfilmování,
zvlá‰tû vûta: Neznám osobnû nikoho, kdo by ãetl Pasternakovu
knihu Doktor Îivago, Tolstého tlustopis Vojna a mír atd...
Vy musíte mít zvlá‰tní v˘bûr pﬁátel a znám˘ch (a pochybuji,
Ïe paní Eva neãetla Ïádn˘ z tûch tlustopisÛ, kdyÏ pí‰e a pí‰e
velmi zasvûcenû). Urãitû nejsem sama, kdo ãetl Pasternaka
ãi v‰echno od Tolstého ãi Dostojevského, a i Goethova
Fausta… nebudu v‰echny ty klasiky jmenovat, mÛj úmysl
není se vytahovat svou ãtenáﬁskou vá‰ní, ale ubezpeãit
ãtenáﬁe, Ïe Tolstého tlustopis si zaslouÏí b˘t ãten. Film
vyjádﬁí jen dûj, kniha vytváﬁí a osvûtluje lidské charaktery,
vût‰inou jazykem krásn˘m, tedy alespoÀ v tûch tzv. knihách
klasick˘ch.
ToÈ v‰e!
Eva Kratochvílová, Guelph
***

Pár slov
K ãlánku 15 procent
Viléma Kuna z Winnipegu
(Satellite 18/2013, 28. 11. 2013)
Pﬁiznám se, Ïe mne vÏdycky dokáÏe vytoãit, kdyÏ nûkdo
dává rozumy nám debilÛm tady v téhle prdeli svûta a pﬁitom
sedí ve Winnipegu nebo na jiném Marsu, odkud na to kouká
jako zase my koukáme na Winnipeg.
Jen dvû poznámky, mohlo by jich b˘t mnohem více: kdyÏ
operuje s tím prÛmûrn˘m pﬁíjmem, údajnû teì 20 000 Kã
mûsíãnû, tak by si mûl zjistit, co se za tou statistikou skr˘vá.
Za totality byly ty údaje totiÏ jiného rázu, protoÏe prÛmûrn˘
bylo celkem rovno i tomu nejãastûj‰í, kdeÏto dnes, kdyÏ je tu
ﬁada miliardáﬁÛ a zﬁejmû tisíce milionáﬁÛ, tomu tak NENÍ. Za
nejãastûj‰í pﬁíjem (pokud vím, to u nás ale statistiky
neoznamují), tedy takov˘, kter˘ má tak 95% obyvatelstva,
bych já osobnû, laicky ov‰em, povaÏoval stûÏí 15000 Kã, a
kdyby se mûli zapoãítat i dÛchodci (a proã by nemûli!?) tak
by to pravdûpodobnû kleslo POD 10000 Kã mûsíãnû. JenÏe
to by chtûlo sem jet a tady si promluvit s lidmi, vãetnû voliãÛ
KSâM, a to pan Kun zﬁejmû dûlat nehodlá a jen ve Winnipegu
poãítá rohlíky: tak aÈ si to pﬁepoãítá teì s tím, co pí‰u, tﬁeba
mu to vyjde, Ïe lidi FAKT dnes objektivnû mají na Ïrádlo
pomûrnû ménû penûz, neÏ mûli tﬁeba v r. 1988!
To samozﬁejmû neomlouvá blbost voliãÛ KSâM, ale pokud
uvaÏujeme JEN tak, Ïe voliãi jsou motivováni JEN hmotnû,
pak se aspoÀ pﬁestaneme tolik divit a rozhoﬁãovat.

K tomu tam cituje toho Klause, Ïe se tu lidi nikdy nemûli tak
dobﬁe jako teì, coÏ je jen dal‰í ukázka Klausovy zhovadilosti,
neboÈ „syt˘ hladovému nevûﬁí“ - asi taky ãetl JEN ty oficiální
statistiky. Tady naopak krize uÏ opravdu tûÏce doléhá na
milióny lidí, kteﬁí mají jen na Ïrádlo, na ty pitom˘ rohlíky, a
na nic jiného.
Je tu teì novej vtip, ale uÏ zas tak novej není, asi ho zná‰:
Víte, jak˘ je rozdíl mezi americk˘m (potaÏmo kanadsk˘m)
dÛchodcem a ãesk˘m dÛchodcem? Îádn˘! Oba si mohou
dovolit jet na dovolenou do Prahy.
A ta druhá poznámka se t˘ká tvé pﬁipomínky o Klausovû
extremismu. O jeho stranû Hlavu vzhÛru nevím vÛbec nic, ale
Ïe Klaus v posledních letech pÛsobil jako tûÏkej psychopat,
kter˘ uÏ JENOM ‰kodil, tedy opravdu jako svého druhu
extremista, o tom by bylo moÏno sice se pﬁít, ale já osobnû se
domnívám, Ïe to je velmi blízko pravdy...
Ahoj!
Martin Machovec - Praha
***

Kde zaãíná extremismus?
V 18. ãísle Satellitu 2013 k mému pojednání o volbách pan
redaktor pﬁipojil poznámku, Ïe nûkteré strany mnou uvedené
nejsou extremistické.
Jednalo se o Romskou Demokratickou Stranu, stranu
Zelen˘ch a nûkteré dal‰í.
Zaãnu Romskou Demokratickou Stranou, která ve volbách
obdrÏela 0,01 %, neboli 609 hlasÛ. Proã se lidé z této strany
vÛbec namáhali, kdyÏ ani jejich soukmenovci jí nevolili,
kter˘ch v âesku Ïije mezi 250 aÏ 300 tisíc. (Podle centra pro
práva RomÛ z roku 2003).
Bylo by velice zajímavé vûdût, proã jí nevolila aspoÀ
polovina RomÛ, kdyÏ jak pí‰e pan Bﬁezina „preferují
zamûstnanost pﬁed pasívním pobíráním dávek“. Neprojevili
Romové právû opak uvedené preference tím, Ïe jí nevolili?
V tom lze vidût extremismus, kdyÏ hrstka lidí z RDS prosazuje
nesplnitelná hesla o které není ani u vlastních lidí zájem.
Romové, aã uÏ 500 rokÛ roztrou‰eni po celé Evropû, (Pozn.
- Nejstar‰í dochovan˘ ãesk˘ záznam pochází z roku 1416.
Kronikáﬁ pí‰e „Toho roku se po ãeské zemi toulali cikáni a
okrádali lidi.“ z Wiki), se nedokázali pﬁizpÛsobit k zvyklostem
a etice hostujících zemí.
Pﬁedstavme si na moment opak fiaska a RDS by obdrÏela
nejvíce hlasÛ v âesku a formovala by vládu. Není potom
snaha RDS vládnout sv˘m hostÛm extrémem?
Co je vlastnû extrém - extremismus? Podle Wikipedie
(zﬁejmû pﬁevzaté odjinud) „Extremismus je termín, jimÏ
b˘vají oznaãovány jednání, ideologie ãi skupiny mimo
hlavní (stﬁední) proud spoleãnosti“.
Je to vágní oznaãení hlavnû z toho dÛvodu, Ïe nikdo
nemÛÏe stanovit, kde zaãíná a kde konãí. Z tûchto dÛvodÛ
ani komunismus ani nacismus nebyl povaÏován za extrémní,
pokud vládl.
JestliÏe Romové mûli ideu jako strana zelen˘ch, nastrãit
nohu do dveﬁí, pak nedemokratick˘m zpÛsobem vyÏadovat
v parlamentû cokoliv - „kdyÏ mají také hlas“ (jako Greens v
Kanadû). Vyhovût jim v tom co oni vyÏadují a nikoliv k ãemu
dostali mandát ostatní vût‰inové strany.
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Pokud by se demokratické vlády svûta drÏely toho návodu,
pak demokracii (rozhodování vût‰iny) mÛÏeme vynést na
hﬁbitov a zákony rozhodování vût‰iny vyhodit na smeti‰tû
dûjin.
„Natﬁeme svût na zeleno“ („Paint the world green!)“ heslo
Zelen˘ch. Jak nádhern˘ slogan, kaÏdému to musí rvát
srdce! V‰e pﬁíjemné oãím, potom snad i zelenû natﬁen˘ plot
bude vydechovat kyslík, jako listy stromÛ. Nesmíme se
v‰ak nad jejich ãiny zamyslet a hlavnû nevidût jejich násilnosti
ve svûtû, pﬁi ru‰ení lovu ryb a tuleÀÛ a „tree hugging“
zabraÀující dﬁevorubcÛm vykonávat jejich práci.
Aã Zelen˘m jde o ochranu stromÛ, nikde jsem nesly‰el,
nevidûl jejich snahu postavit se proti nutnosti kácet také
stromy na nehorázné mnoÏství papíru, pouÏitého na reklamní
letáky (flyers), roz‰iﬁované lidem v tisícov˘ch tunách.
Je pro nû úãinnûj‰í zachraÀovat svût s „recyklováním“,
av‰ak nezabraÀují pl˘tvání papíru na letáky, aby se nemuselo
recyklovat.
Také nikde nenajdete snahu Zelen˘ch o omezení nákladní
dopravy na silnicích, nahrazením vlakovou pﬁepravou, která
by nejen sníÏila zneãi‰tûní vzduchu, ale zlep‰ila téÏ situaci
v autodopravû. Jsou to jen malé ukázky z mnoha pﬁíkladÛ,
jenÏe potom by asi Zelení pﬁestali pro ostatní b˘t zajímav˘mi.
Pokud voliã naskoãí na nádherné „slogany“ slibující
v‰echno co si obãan pﬁeje, pak samozﬁejmû ani komunistická
strana nebyla a není extrémní.
Zachovalo se dost informací v archívech o tom, co slibovala
KSâ v roce 1946 voliãÛm, vedoucí k puãi s vyzbrojenou
milicí. Jejich program (lhaní) byl tak krásn˘, Ïe i sedlák,
kter˘ mi vypravoval po té, co uÏ mu zkonfiskovali majetek
a pustili ho z vûzení, Ïe také volil KSâ. „V‰ak slibovali
nádhern˘ Ïivot, Ïe soukromí bude nedotãené, sedlákÛm
ponechají jejich statky do 50 Ha“.
Po naznaãení jak je snadné nachytat lid na leÏ, i strany
„Zmûna (s v˘sledkem 0,57%) a „Hlavu vzhÛru“ (s v˘sledkem
0,42%)“ slibující modré z nebe jsou téÏ extrémní.
Z v˘sledkÛ tûchto stran lze vidût jak˘si pokrok u ãeského
voliãe ve v˘bûru, Ïe nenaletí na v‰echno.
Sliby „Zmûny“ - „Na‰í vizi je âeská republika jako zemû
kde se dobﬁe Ïije“! Existuje snad nûjaká strana, která tuto
vizi (snahu) ve svém programu nepropaguje? Nabízí snad
nûkdo ve svém programu utahování opaskÛ?
Bylo by zcela jiné, kdyby tyto strany pﬁedvedly ve svém
programu jak˘m zpÛsobem chtûjí dosáhnout úrovnû Norska,
·v˘carska atd. Vysok˘mi danûmi? Nebo znárodnûním a
rozdáváním pokud bude, nebo navrtají naftu pod ¤ípem,
aby se vyrovnali Norsku? Nic v‰ak takového neuvedly. Jen
plané sliby!
O Pirátech nechci ani psát. UÏ samotn˘ název ﬁíká, v ãem
spoãívá jejich snaha, chtûjí - anarchii. Neuznáním práv
podnikatelÛ stanovené zákonem pﬁekraãují i mezinárodní
hranice, kradením a pﬁivlastnûním patentních a ochrann˘ch
známek by zniãili v˘voj v prÛmyslu.
Stranu Václava Klause „Hlavu vzhÛru“ také nepokládá
pan Bﬁezina za extrémní, protoÏe jí zaloÏil b˘val˘ prezident.
Staãí v‰ak pﬁeãíst nûkterou jeho knihu a hned poznáte jeho
extremismus. Samotná kuponová privatizace, jejímÏ otcem
byl právû V. Klaus, vedla k velk˘m extrémÛm - k tunelování.
Andrej Babi‰ v reakci na projev b˘valého prezidenta po
novém roce 2014 nazval V. Klause „nejvût‰ím
polistopadov˘m zlem“ a podle nûj by „mûl ãesk˘ národ
prosit o odpu‰tûní za to, co bûhen 24 let své politiky
vykonal“.
„Pokud by zmizela pûtiprocentní klausule pro vstup do
parlamentu, zﬁejmû by se nûkteré z tûchto stran dostaly do
parlamentu“ - pí‰e pan redaktor.
âeho by se tím docílilo? Jen to, Ïe by byla je‰tû vût‰í
roztﬁí‰tûnost ve vedení státu vedoucí ke stagnaci v zemi a
k ãast˘m volbám.
Spí‰e by bylo potﬁeba tuto hranici zv˘‰it na 10 %, ãímÏ by
si obãané uvûdomili, Ïe mají volit své reprezentanty, kteﬁí
povedou stát, neÏ aby se snaÏili prosazovat svoje úzké cíle
mal˘ch men‰in, tím Ïe slibují nemoÏnosti a znevaÏují
demokratick˘ proces voleb.
Îádn˘ stát nemÛÏe fungovat bez ﬁízení - vlády, proto dûlat
z voleb ‰vejkovinu napomáhá jen extrémistÛm.
Staãí vzít na pﬁíklad nûkteré hnutí jako - „Nespokojení
obãané“. Odhadem, vût‰ina lidí v âesku ﬁíká, Ïe jsou
nespokojení - je to národní trend. Proã potom toto hnutí není
v parlamentû?
„Strana pro otevﬁenou spoleãnost (SOS)“ - prohla‰uje, Ïe
kaÏd˘ obãan by mûl b˘t zodpovûdn˘ za svá rozhodnutí a
ãiny!
Existuje snad vÛbec nûjak˘ stát, kter˘ nemá svoje zákony
- Ústavu, která volá k zodpovûdnosti v‰echny své obãany?
Nikoliv! Radûji by si tito lidé mûli prostudovat Ústavu âeské
republiky, neÏ ohlupovat druhé.
Co by bylo vhodné nejen v âesku, v Kanadû, ale v‰ude
kde probíhají volby, aby vedle volebních kampaní stran,
media, ‰koly atd. vedly kurzy a pouãování a vzdûlávání
obãanÛ podle jak˘ch ukazatelÛ mají volit a ãeho se mají
vyvarovat.
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Pouãit voliãe natolik, aby rozeznali lÏivé sliby od moÏn˘ch
a snahy vedoucí jen k osobním ziskÛm, jak kandidáta, tak
voliãe.
Obãan, voliã by si mûl uvûdomit, Ïe volby nejsou pro úzké
osobní pﬁání a pﬁedstavy jednotlivcÛ (vedoucí k extrémÛm),
ale mají b˘t volbou nejschopnûj‰ích a morálních obãanÛ
pro nejprospû‰nûj‰í bûh státu a obecní blaho národa a
kaÏdého jednotlivce.
Vilém A. Kun, Winnipeg (02-01-2014)
***
VáÏen˘ pane Kune,
nejprve bych chtûl podûkovat za pﬁíspûvek a zároveÀ na nûj
odpovûdût. Zﬁejmû máme kaÏd˘ jiní poãítaã a tak jsem nalezl jako
první tuto definici: Vymezení pojmÛ; Extremismus je pojem velmi
nejednoznaãn˘, pojí se k nûmu celá ﬁada definicí.
Ministerstvo vnitra vyuÏívá ve své koncepãní ãinnosti tuto pracovní
definici:
Pojmem extremismus jsou oznaãovány vyhranûné ideologické
postoje, které vyboãují z ústavních, zákonn˘ch norem, vyznaãují se
prvky netolerance, a útoãí proti základním demokratick˘m ústavním
principÛm jak jsou definovány v ãeském ústavním poﬁádku. Mezi
tyto principy patﬁí:
• úcta k právÛm a svobodám ãlovûka a obãana (ãl. 1 Ústavy),
• svrchovan˘, jednotn˘ a demokratick˘ právní stát (ãl 1 Ústavy),
• nezmûnitelnost podstatn˘ch náleÏitostí demokratického právního
státu (ãl. 9 odst. 2 Ústavy),
• svrchovanost lidu (ãl. 2 Ústavy),
• volná soutûÏ politick˘ch stran respektujících základní
demokratické principy a odmítajících násilí jako prostﬁedek k
prosazování sv˘ch zájmÛ (ãl. 5 Ústavy),
• ochrana men‰in pﬁi rozhodování vût‰iny (ãl. 6 Ústavy),
• svoboda a rovnost lidí v dÛstojnosti a právech, nezadatelnost,
nezcizitelnost, nepromlãitelnost a nezru‰itelnost základních práv a
svobod bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a
náboÏenství, politického nebo jiného sm˘‰lení, národního a
sociálního pÛvodu, pﬁíslu‰nosti k národnosti nebo etnické men‰inû,
majetku, rodu nebo jiného postavení (ãl. 1, ãl. 3 Listiny základních
práv a svobod).
Extremistické postoje jsou zpÛsobilé pﬁejít v aktivity, které pÛsobí,
aÈ jiÏ pﬁímo nebo v dlouhodobém dÛsledku, destruktivnû na stávající
demokratick˘ politicko - ekonomick˘ systém, tj. snaÏí se nahradit
demokratick˘ systém systémem nedemokratick˘m (totalitním nebo
autoritáﬁsk˘m reÏimem, diktaturou, anarchií). Tímto typem aktivit
se zab˘vá Bezpeãnostní informaãní sluÏba na základû zákona ã.
153/1994 Sb., dle § 5 písm a). Zdroj rovnûÏ Wikipedie.
Pokud tvrdíte, Ïe Rómové jsou jiÏ 500 rokÛ roztrou‰eni po celé
Evropû a nedokázali se pﬁizpÛsobit zvyklostem a etice hostující
zemû, pak se pod tímto zorn˘m úhlem musíme podívat sami na
sebe. JiÏ 500 let Ïijí bûlo‰i v Kanadû a nedokázali se pﬁizpÛsobit
zvyklostem a etice hostující zemû a jejich obyvatel. Rozdíl mezi
tûmito pﬁímûry je pouze jeden a to Ïe Rómové (jak podle vás pí‰e
kronikáﬁ cikáni), podobnû jako Eskymáci nikdy nevedli válku a
nikoho ke sv˘m zvyklostem nenutili vojenskou cestou. Pokud se
má jejich Ïivot zmûnit musí to b˘t demokratickou cestou a nûkde se
zaãít musí a nevadí, Ïe první volby skonãily pro RDS. fiaskem.
Sám pﬁiznáváte, Ïe podle definice, kterou uvádíte by za
extremismus nebyl povaÏován ani komunismus ani nacismus,
pokud by vládl. Zcela správnû. V tom pﬁípadû jsou extremisté
v‰ichni, kdo s komunismem nesouhlasí, nevolili ho a ti, kteﬁí proti
nûmu nûco dûlali.
Nevím, co je na tom extremistického, kdyÏ nûkdo brání rezervaci
nebo urãitá zvíﬁata, která jsou v ohroÏení. Nevím také, co máte proti
recyklování papíru. To, Ïe tﬁídím odpad nepokládám za extremismus.
RovnûÏ nepamatuji se, Ïe bych dostal nûjak˘ leták propagující
Zelené, ale dennû dostávám reklamy na rÛzné spotﬁební zboÏí, které
nepotﬁebuji.
Úplnou novinkou je pro mne, Ïe se Zelení nesnaÏí o omezení
nákladní dopravy po silnicích. Pokud vím tak propagují hlavnû v
Evropû právû hromadnou dopravu a pak tﬁeba i jízdu na kole.
Od té doby, co jsem v Kanadû sly‰ím, Ïe Skandinávské zemû jsou
pﬁed krachem, ale stále dosahují ve v‰ech moÏn˘ch hodnoceních
prvních pﬁíãek. MoÏná, Ïe je to právû i díky jinému daÀovému
systému, jinému pﬁístupu ke zdravotnictví, k penzím a ke vzdûlání.
Tato ﬁe‰ení nejsou na jedno volební období, ale bûh na del‰í traÈ.
Hlavní v˘hrady, které mám proti Pirátské stranû, je Ïe zv˘hodÀuje
lidi, kteﬁí ovládají dokonale poãítaãe a moderní technologie a Ïe tím
nutí ãlovûka zab˘vat se je‰tû více virtuálním svûtem. Kradení
patentÛ je spí‰e vlastní zemím jako je âína a rozhodnû se tak nedûje
pﬁes internet. KaÏd˘ má moÏnost si svá data na poãítaãi ochránit, ale
jde o to, aby tato svobodná v˘mûna informací nebyla pouze pro stát
nebo pro úzkou skupinu lidí. Jed o to, aby stát nediktoval, co na
internetu smí b˘t a co nesmí.
O stranû Václava Klause zde nemíním hovoﬁit. Je o mnû známo,
Ïe jsem byl jeho odpÛrcem od té doby, co se dostal do politiky.
Druhá vûc proti které bojuji jiÏ od roku 1989 je pûtiprocentní
hranice. Pokud nûkterá strana získá jedno kﬁeslo má ho mít v
parlamentu. Vy byste pûtiprocentní hranici posunul dokonce na
deset procent. Byly doby, kdy byla devadesát devût procent. K
takov˘m volbám jsem v‰ak nechodil.
Pokud se jedná o nûjak˘ populistick˘ nesplniteln˘ slib, pak je to
uji‰Èování souãasné konzervativní kanadské vlády, Ïe bude mít
vyrovnan˘ rozpoãet. Zatím nikdy tento slib nesplnila, ale vÏdycky
jí na to voliãi skoãí.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Originály televizní tvorby Milo Kubíka
v knihovnû na Masaryktownu
(PﬁedbûÏná tisková zpráva)
PﬁedbûÏná, ponûvadÏ Ale‰ Bﬁezina, kter˘ zpracovává
Milovu televizní pozÛstalost (kopie pÛjde do archivu
Libri Prohibiti v Praze), nebude se svou prací hotov aÏ
nûkdy v únoru. Ale protoÏe si myslím, Ïe jde o nûco
opravdu v˘znamného, rozhodl jsem se pﬁipravit
pﬁedbûÏnou tiskovou zprávu.
Ti nejmlad‰í asi nebudou vûdût, kdo Milo Kubík byl, ale
myslím, Ïe ani nám star‰ím a nejstar‰ím neu‰kodí
pﬁipomenout si jeho Ïivotní cestu a pﬁínos krajanské
veﬁejnosti. Narodil se v âadcích na západním Slovensku.
Na slavné praÏské ‰kole FAMU se setkal se svojí
budoucí Ïenou Alicí, nadanou zpûvaãkou (kdyby Vás

nûkdy pozvala, nezapomeÀte ji poÏádat, aby Vám
pﬁehrála nahrávku její Ave Maria). Po promoci Milo
pracoval v bratislavském Studiu dokumentárních filmÛ.
V roce 1968 se manÏelé pﬁemístili do Toronta, kde Milo
dostal zamûstnání v North York Board of Education,
Audio-Visual Department. V roce 1971 Kubíkovi zaloÏili
nezávislou spoleãnost Animete Canada. Ve svém studiu
vytvoﬁili série animovan˘ch filmÛ pro dûti, vysílan˘ch
CBC a Radio Canada, Adventures in the High Grass
(26 poﬁadÛ), Silver Fur, Welcome to Our Small World a
nejúspû‰nûj‰í sérii Inuit. To nebylo jednoduché: Alice a
Milo si museli postavit scénu, vãetnû miniaturních
modelÛ a loutek.

Z krajanského (a ãeského a slovenského hlediska) je
nepochybnû nejdÛleÏitûj‰í jeho práce v âeskoslovenské
televizní skupinû Okno-The Window v Torontû ve studiu
MacLean Hunter Cable TV. O tvoﬁivosti poúnorové
uprchlické vlny svûdãí, Ïe televizní skupiny v ãeském a
slovenském jazyce pravidelnû vysílaly v KitchenerWaterloo, v Ottawû, Londonu, Guelphu a Vancouveru.
Torontsk˘ program vlastnû zaãala Karla Hartlová, která
pﬁed tím se sv˘m manÏelem Pavlem Hartlem a Jiﬁím
Voráãkem od ledna do ãervna 1987 hrdinsky svût
televiznû obohacovali z Guelphu, v Torontu pak
pokraãovala s Ale‰em Bﬁezinou a s Ivanem Zná‰ikem.
Tato skupina vytvoﬁila nûkolik poﬁadÛ.
Pak se toho ujal Milo a vysílání ﬁídil od roku 1988 do
1995. V té dobû jeho skupina vytvoﬁila, vedle mnoha
jin˘ch programÛ, 75 pÛlhodinov˘ch profilÛ. KaÏd˘ byl
vysílán tﬁikrát. Mezi tûmi, kteﬁí byli na programu
zpovídáni, byli tehdej‰í ministersk˘ pﬁedseda (a pozdûj‰í
prezident) Václav Klaus, pﬁedstavitelé prÛmyslu a
obchodu (Tomá‰ BaÈa), vûdci (Anna a Otakar ·irek),
spisovatelé (Josef ·kvoreck˘ a ZdeÀka Salivarová),
hudebníci (Oskar Morawetz, Nicholas Goldschmidt,
Jiﬁí Bûlohlávek a Jiﬁí Taxler), univerzitní profesoﬁi (Victor
M. Fic), vedoucí spolkÛ a organizací (Karel Buzek a Jan
Waldauf), politiãtí vûzni (Milo Komínek), lidé pracující
za války v odbojov˘ch organizacích (Emilie Peﬁinová) a
...tehdy uÏ skoro stolet˘ rusk˘ legionáﬁ v první svûtové
válce, major Rudolf Hásek. Jeden z posledních
programÛ je vûnován rodinû Ottovû z Rakovníka. Jejich
rakovnick˘ podnik, zaloÏen˘ Franti‰kem Ottou v roce
1945, byl komunisty znárodnûn a po pádu komunistÛ
za éry ministra Dlouhého prodán firmû Procter and
Gamble.
Mezi konferenciéry programÛ najdete jména známá
je‰tû dnes i jména, která uÏ málokdo zná: Zdenka
Novotná, Eric Weldfon, Jana Jeﬁábková Fabiánová,
John Hásek, Tomá‰ Ma‰ek, Ivan Zná‰ik, Otto Krãka,
Eva ¤eháková, Jan Rotbauer, Olga Turok, Sebastian
Hergot, Livia Jakabeková, Ale‰ Bﬁezina, Katarina
Smihulová. Nejãastûj‰ími konferenciéry byli Olga
Turoková, ale hlavnû Josef âermák. Ten ãlovûk musí
b˘t u v‰eho...
A co o Milo Kubíkovû dílu soudí kritik nanejv˘‰ povolan˘,
Jiﬁí Voráã v ãlánku o âeské a Slovenské televizi v
Kanadû v ãasopisu Film a doba. âlánek jsem pﬁeloÏil
do angliãtiny a protoÏe nemám po ruce ãesk˘ originál,
pﬁekládám zpût do ãe‰tiny ze svého anglického
pﬁekladu: âeskoslovenská televizní skupina Okno-The
Window pﬁedstavuje pozoruhodnou, dokonce
jedineãnou kapitolu: jednu dobu poskytla Torontu
pravidelné televizní vysílání, ale pozvolna vytvoﬁila
nezávislou dokumentární produkci, v které pokraãuje
do dne‰ka. Jádrem této skupiny jsou Josef âermák,
kter˘ je zodpovûdn˘ za dramaturgii a ﬁízení diskusí, a
Milo Kubík v roli producenta, reÏiséra, kameramana,
stﬁihaãe a zvukaﬁe. Má-li nûkdo z ãtenáﬁÛ dojem, Ïe
Milo Kubíkovi fandím, má pravdu. Milo byl jedním z
nejpûknûj‰ích lidí, které jsem v svém dlouhém (moÏná
aÏ pﬁíli‰ dlouhém) Ïivotû potkal. Jednou vám napí‰u, co
jsem na‰el v jeho pracovním deníku.
Josef âermák
***

PRESS RELEASE
Even the worst ice storm in recent history and a
catastrophic power blackout in North Eastern USA and
Southern Ontario has not stopped Czechevents web
portal team to complete the Christmas gift for its viewers.
It’s computer specialists worked, some without having
power, to finalize free access to 64 television stations
broadcasting in our viewers’ native tongs, from both the
Czech Republic and Slovakia.
You could connect with Czech Republic TV
http://www.czechevents.net/links/cz-tv-stations-online
Slovak Republic TV
http://www.czechevents.net/links/sk-tv-stations-online
Contact: Lubomir Novotny 416/929-3432.
December 24. 2013
***
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Za Ludmilou (Lídou) Havrlantovou - 100
Lída se narodila 27. dubna 1913 ve Slezské Ostravû, v polsky mluvící oblasti rozsáhlého hornického
mûsta, v blízkosti pozdûj‰í hranice mezi Polskem a âeskoslovenskem. Vyrostla z ní pravá dcera
nové âeskoslovenské republiky. Nav‰tûvovala ‰koly, v kter˘ch vládlo nad‰ení pro nov˘ stát a pro
humanitní principy prvního prezidenta, Tomá‰e Garrigue Masaryka a nabízely se nové pﬁíleÏitosti
pro mladé Ïeny, dychtivé ujmout se nov˘ch rolí v zamûstnání industrializujícího se státu.
Její pﬁíleÏitost se dostavila, kdyÏ dostala zamûstnání u obuvnické spoleãnosti BaÈa jako uãednice
‰iãka, potom operátorka ‰icího stroje, kontrolorka a inspektorka. Byla vybrána do skupiny instruktorÛ
a manaÏerÛ, kteﬁí mûli za úkol zﬁídit BaÈovu továrnu ve ·v˘carsku. Jedním z tûch manaÏerÛ byl její
budoucí manÏel.
Nejen, Ïe se vzali, ale jejich nová rodinka byla vybrána spolu s asi 200 dal‰ími ze 40 000
zamûstnancÛ ãeské BaÈovy organizace pro dal‰í BaÈovu továrnu, tentokrát v Kanadû. Do Kanady
pﬁipluli 4. srpna 1939.
Váleãná léta pﬁinesla starosti o rodiny, které zÛstaly v âeskoslovensku, ale ty starosti byly alespoÀ
z ãásti zapomenuty bûhem pomoci, která se skládala hlavnû z vaﬁení pro skupiny ãeskoslovensk˘ch
letcÛ, kteﬁí byli RAF do Ontaria posíláni na v˘cvik v rámci Commonwealth Training Program.
Po skonãení války a komunistickém pﬁevzetí moci pﬁi‰ly do Kanady nové vlny uprchlíkÛ, které
potﬁebovaly pomoc. To v‰echno Lídû nabízelo pﬁíleÏitost roz‰iﬁovat svoje zájmy. Její vlastní ‰kolní
vzdûlání skonãilo stﬁední ‰kolou, ale ve skuteãnosti nikdy neskonãilo. Pﬁes problém získání ãesk˘ch
knih z âeskoslovenska dominovaného komunisty, Lída si vybudovala knihovnu o nûkolika tisících
v˘tiskÛ ãesk˘ch a slovensk˘ch knih, které po jejím pﬁechodu do Copernicus Lodge byly darovány
knihovnû Torontské Univerzity.
Lída byla prvním ãlenem své rodiny, která se py‰nila ﬁidiãsk˘m prÛkazem. Netrvalo dlouho a lidé
v Batawû zaãali hovoﬁit o bláznivé Ïenû, která je pﬁedjíÏdûla na silnici, kde byly pouze dva pruhy.
Kdykoliv v Maple Leaf Gardens hostovala Metropolitní opera (Lída byla vá‰niv˘ fanou‰ek opery),
její auto, nacpané pﬁáteli, se vydalo na 173 km dlouhou cestu z Batawy do Toronta.
Vyrostla v oblasti mal˘ch horsk˘ch potÛãkÛ, ale ‰iroko daleko nebylo Ïádné koupali‰tû. Kde se
nauãila plavat? V kaÏdém pﬁípadû v dobû, kdy rodina vlastnila chatu, majitelé ãlunÛ a jiní sousedé
si rychle zvykli na barevnou koupací ãepiãku, nedoprovázenou lodí, míﬁící k malému kamenitému
ostrÛvku uprostﬁed jezera vzdálenému míli od v˘chozího bodu, na poloviãní cestû nazpût.
Na v‰ech jejích v˘pravách ji doprovázel jeden z jejích psÛ, kteﬁí na‰li zvlá‰È zalíbení pﬁi její práci
v zahradû - v rezidenci i na chatû. Na jaﬁe, v‰echny její oblíbené kvûtiny a nové odrÛdy, které na‰la
v zahradních katalozích, oÏily, zvlá‰È v okolních kanadsk˘ch lesech, které se Lída pokou‰ela
poevrop‰tit narcisy, snûÏenkami a konvalinkami. Hodiny a hodiny v zahradû zpÛsobily bolesti a
artritické klouby.
Snad nejménû oãekávan˘ byl její dlouh˘ Ïivot, bûhem kterého do‰lo k mnoha zmûnám. S tím ruku
v ruce pﬁicházely postupnû tûlesné problémy: slábnoucí zrak ji donutil vzdát se své ãtenáﬁské vá‰nû
i háãkování. Bolavé klouby ji pﬁipravily o radost práce v zahradû, potom o pobyt na chatû i ve své
rezidenci, a nakonec po pﬁestûhování se sv˘m psem do Copernicus Lodge i o samostatnost. To
v‰echno navr‰ené zrychlující se slepotou a demencí. Darem bylo, Ïe v‰ecky zmûny dokázala
pﬁijmout. Zemﬁela 7. prosince 2013.
(Autorem anglického rozlouãení je syn zesnulé, Alexander Havrlant - pro krajansk˘ tisk do ãe‰tiny pﬁeloÏil Josef
âermák).

SOKOLSKÁ ÎUPA KANADSKÁ
ZVE V·ECHNY P¤ÁTELE A P¤ÍZNIVCE
ZIMNÍHO SPORTU NA SVÉ
43. ZIMNÍ HRY,
KONANÉ V SOBOTU 22.ÚNORA 2014
VE ST¤EDISKU “HORSESHOE VALLEY“
RESORT BARRIE, ONTARIO
ZAâÁTEK HER:
BÉH V 10.00 - SLALOM A SNOWBOARDING VE 13.00
LHÛTA PRO PODÁNÍ P¤IHLÁ·EK
Pondûlí 17. ÚNORA 2014
SOCIAL GATHERING AND MEDAL CEREMONY AFTER THE
COMPETITION UPSTAIRS IN THE MAIN CHALET

INFORMACE A P¤IHLÁ·KY
WENDY MALYSAK EMAIL:
WENDYNEWMARKET@SYMPATICO.CA
Sokol Canada website www.sokolcanada.ca

***

Za Marií Jelínkovou - 87
(V sobotu 4.ledna 2014 slouÏil v kostele sv. Václava v Torontu Rev. Libor ·vorãík m‰i za Marii
Jelínkovou, které se zúãastnila skupina jejích sokolsk˘ch sester a jeden bratr z Torontské sokolské
jednoty, jíÏ byla ãlenkou. Za v‰echny se s ní rozlouãila starostka Kanadského Sokola a vzdûlavatelka
torontské jednoty, Anna Janou‰ová, jejíÏ vzpomínka následuje. Zachytila Ïivot Marie, talentované
(nepﬁekvapuje, Ïe jedním z jejích pﬁedkÛ byl velk˘ ãesk˘ básník), Ïivelné Ïeny, s kterou se Ïivot
nemazlil. Vûdûl jsem o její bitvû s klí‰Èaty, ale nevûdûl, kdo se o ní staral poslední roky jejího Ïivota.
Za tu informaci sestﬁe Janou‰ové dûkuji: je dobﬁe si obãas pﬁipomenout, jak skvûlé lidi mezi sebou
máme. Jâ)
Sestra Marie Jelínková se narodila 11. 7.1926 ve Spi‰ské Nové vsi na Slovensku, kam byl její otec
odvelen a kde vykonával vojenskou sluÏbu. Po nûjaké dobû se pﬁestûhovala s rodiãi do Prahy a
zaãala docházet do ‰koly Domácích prací.
Po dokonãení ‰koly nastoupila do zamûstnání v Drutûvû jako návrháﬁka odûvÛ a pozdûji v Ïivotû,
pﬁi práci a v˘chovû sv˘ch dûtí, Marcely a Dany, dokonãovala dálkovû textilní prÛmyslovou ‰kolu v
Jihlavû, kam kaÏdou sobotu ve dvû ráno dojíÏdûla vlakem na víkendové studie. Po invazi Sovûtské
armády do âeskoslovenska se Marie rozhodla v roce 1969, Ïe svÛj tﬁídenní v˘let v Rakousku
prodlouÏí na neurãito. PoÏádala kanadské úﬁady o vystûhování do Kanady. Vyﬁízení trvalo cel˘ rok,
tak pilná Marie vyuÏila dobu prací v nemocnici. Z Rakouska letûla do Montrealu, kde se usadila,
zaãala pracovat ve dvou zamûstnáních a zároveÀ se stala ãlenkou Montrealské sokolské jednoty.
S vervou jí vlastní se zapojila do sokolského Ïivota a v‰ech sokolsk˘ch aktivit.
V roce 1980 se pﬁestûhovala do Toronta za novou prací a hned pﬁestoupila do torontské jednoty.
Sokol bylo místo, kde získala mnoho nov˘ch pﬁátel a pozdûji Sokol naz˘vala svou rodinou. Maru‰ka
Ïila heslem: Ve zdravém tûle zdrav˘ duch!
Velmi ãasto zdolávala Bruce Trail, stanovala, lyÏovala, provozovala turistiku. Vûnovala se
astrologii a houbám, byla ãlenkou klubu mykologÛ a tam s Dá‰ou Táborskou po spoleãn˘ch v˘letech
zkoumaly houby, tﬁídily na jedlé, málo jedlé a jedovaté. Bylo vÏdy zábavné ji trochu po‰kádlit, Ïe ta
houba není ta pravá a ãekat co ona na to. Pro její lásku ke kvûtinám, bylinkám v medicínû, si
vyslouÏila pﬁezdívku Maru‰ka-zdravu‰ka. Mûla pro kaÏdého dobrou radu jak˘ ãaj, jakou bylinku na
to neb ono. Mûla jednu slabost a to bylo dobré italské double Espresso. To tﬁeba i po cviãení v noci
se zastavila si jedno dát, ale muselo b˘t dvojité, jinak se, jak ﬁíká Jarmilka, moc rozzlobila, ‰la pro
nové a to bylo pak triple espresso. A pﬁesto v‰echno klidnû spala. Touto slabostí na italskou
laskominu získala pﬁezdívku Espresso lady.
KdyÏ ztratila ve sv˘ch 64 letech práci, zapsala se na tﬁílet˘ program gerontologie a ve sv˘ch 67
letech s úspûchem graduovala. Pak se vûnovala malování a cviãení se star˘mi lidmi a vÏdycky o nich
ﬁíkala moje babiãky a dûdeãkové, i kdyÏ sama byla kolem sedmdesátky. Nikdy nám neﬁekla, Ïe je
potomkem Karla Jaromíra Erbena, jednoho z velk˘ch ãesk˘ch básníkÛ.
Nedovedu si pﬁedstavit V‰esokolské slety a slety v Americe a Evropû bez Maru‰ky, a bylo jich dost.
V roce 2000, na druhém sletû ve svobodné âeské republice, se poprvé setkala s klí‰tûtem a
boriolozou. Ale to ji neodradilo a na pﬁí‰tí slet jela opût s tím, Ïe do lesa nepÛjde. KdyÏ mi pak ﬁíkala,
Ïe ji klí‰tû kouslo na Václavském námûstí, zdálo se mi to nepravdûpodobné. Skuteãnû od té doby
nebyla v poﬁádku, byla dost nemocná, a v roce 2008 diagnóza znûla vascular dementia a Maru‰ka
musela do domova s peãovatelskou sluÏbou, kde dlouho s nemocí bojovala. Poslední dva roky jako
by to vzdala. Zemﬁela 28. prosince 2013, ti‰e, bez bolesti.
Nejvíce ze v‰ech sokolÛ se sblíÏila se sestrou Jarmilou Beãkovou, která ji pravidelnû kaÏd˘ den
chodila nav‰tûvovat, proÏívala s ní celé ty roky v ústavu a udrÏovala spojení s rodinou. Za to jí v‰ichni
moc dûkujeme.
Maru‰ko, nashledanou na dal‰ím sletû, tam nahoﬁe, ãekej na nás a cviã! NAZDAR!
Anna Janou‰ová
***

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Mr. Lindsay

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net
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Urbanizace v âínû
1. ãást
Pro Satellite z âíny b˘val˘ konsul v Torontu Richard Krpaã
Vesniãan vyrábûjící plastové hraãky v Kantonu nebo uklízející ulice v ·anghaji má pro ãínskou ekonomiku pûtkrát vy‰‰í pﬁínos neÏli tent˘Ï vesniãan hospodaﬁící na svém
pÛlhektarovém políãku uprostﬁed seãuánsk˘ch hor.
zemû je okamÏik, kdy poãet mûstsk˘ch obyvatel pﬁev˘‰í
poãet obyvatel vesnic - ve Velké Británii k tomu do‰lo v
roce 1851, v USA v roce 1920 a v âínû v roce 2011.
Dal‰ím rozdílem ãínské urbanizace oproti evropsk˘m a
americk˘m je, Ïe ãínskou hrbolatou cestu k prosperitû
nepopisuje Charles Dickens, Emile Zola nebo Upton
Sinclair, ale úﬁedníci Svûtové Banky, OECD, Greenpeace
a McKinsey. Pﬁíbûhy ãínsk˘ch OliverÛ TwistÛ tak ponûkud
zanikají mezi statistick˘mi údaji a prognózami budoucího
v˘voje. Pﬁitom o dramatické a mnohdy i tragické lidské
osudy není nouze, neboÈ, podobnû jako v pﬁípadû jin˘ch
zemí, i âína má problém podûlit se o v˘nosy industrializace
s tûmi, na kter˘ch je cel˘ její úspûch postaven. V souãasné
dobû se odhaduje, Ïe více neÏ 250 milionÛ pﬁistûhovalcÛ
z vesnic nemá povolení k pobytu ve mûstû, kde Ïije a
pracuje - a je nadále registrováno ve vesnici svého
pÛvodu, odkud ode‰li leckdy i pﬁed nûkolika desítkami let.
V ãem se ãínská cesta li‰í od britské ãi americké na první
***
pohled je magnituda. âínská cesta k urbanizaci a k
Hukou
prosperitû není postavena na zádech a mozolech milionÛ,
ãínské povolení k trvalému pobytu
ale stovek milionÛ osob. Zatímco v roce 1980 Ïilo v
ãínsk˘ch mûstech 200 milionÛ obyvatel, o tﬁicet let pozdûji Povolení k trvalému pobytu, tzv. hukou, vzniklo v
v roce 2010 se uÏ hovoﬁí o takﬁka 700 milionech a v roce padesát˘ch letech dvacátého století a hlavní inspirací pﬁi
2030 bude dle prognóz Ïít v ãínsk˘ch aglomeracích 1 jeho zavádûní byla kontrola a restrikce obyvatel dle
miliarda obyvatel (sic!). Jin˘mi slovy, bûhem pÛl století od sovûtského vzoru. DrÏitelé vesnické hukou mûli pﬁedev‰ím
smrti Mao Ce-tunga, kter˘ aÏ do svého skonu dogmaticky povinnost Ïivit dûlníky ve mûstech, resp. odvádût druÏstvu
trval na striktním rozdûlení venkova a mûsta, naroste potaÏmo státu v˘nosy sv˘ch polí. Lidé ve mûstech nemûli
poãet obyvatel ãínsk˘ch mûst o 800 milionÛ - o populaci nárok na pÛdu, ale dostávali potravinové lístky. Hukou
USA a EU dohromady. Pﬁedpokládá se, Ïe v roce 2030 zároveÀ komunistickému reÏimu poslouÏilo k naprostému
bude 221 ãínsk˘ch mûst vût‰ích neÏ jeden milion a 23 odﬁíznutí vesnic od mûst a zamezení migrace bûhem
vût‰ích neÏ pût milionÛ. V rámci ãínské urbanizace tak hladomorÛ a represí bûhem Velkého skoku a Kulturní
mimodûk dojde k daleko nejvût‰í migraci v historii lidstva. revoluce. Od smrti Mao Ce Tunga v roce 1976 se postupnû
Zajímav˘m ukazatelem urbanizace, resp. industrializace reÏim hukou uvolÀoval - dnes je jeho hlavním smyslem v
Tato, ponûkud cynická pravda, kterou vzalo pragmatické
komunistické vedení zemû za svou mantru okolo roku
1980, se stala hlavním motorem ãínského ekonomického
zázraku uplynul˘ch tﬁiceti let. Stovky milionÛ obyvatel
vesnic v ãínském vnitrozemí se vydaly za vidinou lep‰ího
Ïivota do ãínsk˘ch aglomerací na v˘chodním (Peking,
·anghaj, Tianjin) a jiÏním pobﬁeÏí (Guandong/Kanton,
Shenzhen). âína tak v mnoha aspektech následuje cestu,
kterou v historii u‰ly mnohé dal‰í zemû v Evropû i v
Severní Americe. Pittsburgh, Detroit nebo Chicago by se
v devatenáctém století stûÏí staly prÛmyslov˘m srdcem
amerického Stﬁedozápadu bez pﬁísunu levné pracovní
síly z Evropy a prÛmyslová revoluce v Británii by se záhy
zadrhla neb˘t stovek tisíc vesniãanÛ vyhnan˘ch z polí do
manufaktur v Glasgow, Manchesteru a Lond˘nû v rámci
procesu ohrazování.

pﬁípadû vesnické hukou právo k uÏívání cca
pÛlhektarového pole, a právo na bydlení, sociální a
zdravotní zabezpeãení a k pﬁístupu dûtí do státních ‰kol v
pﬁípadû mûstské hukou.
Z této ponûkud generalizující definice (v kombinaci s
neochotou místní samosprávy vydávat pﬁistûhovalcÛm
mûstská hukou) vypl˘vá hlavní problém ãínské urbanizace,
kter˘ nûkteﬁí komentátoﬁi naz˘vají ãínsk˘m urbanistick˘m
apartheidem. âtvrt miliardy pﬁistûhovalcÛ Ïije ve mûstech
bez pﬁístupu k sociálním a zdravotnick˘m sluÏbám. Vût‰ina
z nich nemá nárok na standardní pﬁíspûvky na bydlení,
Ïije v ubytovnách postaven˘ch vedle továren, pracuje
‰est dní v t˘dnu, 10 - 12 hodin dennû za prÛmûrn˘ mûsíãní
plat okolo 6 000 Kã. Do domovské vesnice se vrací jednou
roãnû na dva t˘dny bûhem ãínského Nového roku. Dûti
obvykle zÛstávají s prarodiãi na vesnici - rodiãe na nû ve
mûstech nemají ãas a státní ‰koly je nemohou pﬁijmout.
Na druhé stranû, prÛmûrn˘ v˘dûlek farmáﬁe na vesnici
je ãtyﬁikrát men‰í neÏli nejniÏ‰í mzdy ve mûstû - pouh˘ch
1500 Kã mûsíãnû. A mnozí migranti vydûlají ve mûstû za
mûsíc tolik, jako jejich bratranci na vesnici za rok. Motivace
ekonomicky aktivní ãásti populace k pﬁesunu do mûst tak
je zﬁejmá na první pohled a jen stûÏí lze pﬁedpokládat, Ïe
proud pﬁistûhovalcÛ ustane.
Situace ãínsk˘ch migrantÛ ve mûstech v lecãems
pﬁipomíná situaci pﬁistûhovalcÛ ãi cizincÛ v mnoha
rozvojov˘ch (Indie, Brazílie), ale i vyspûl˘ch zemích - viz
jiÏ mnoho let trvající vypjatá diskuse v americkém Kongresu
a nûkter˘ch státech americké Unie o právech mexick˘ch
nelegálních pﬁistûhovalcÛ na vzdûlání jejich dûtí a sociální
podporu. Situace v âínû je v‰ak navíc komplikována
neobvyklou strukturou finanãních tokÛ mezi ãínsk˘m
státem a místní samosprávou. S mírnou nadsázkou lze
ﬁíci, Ïe ãínsk˘ stát bere v‰e, nedává zpût nic a navíc
oãekává, Ïe místní samosprávy pokryjí ve‰keré náklady
na bydlení a zdravotní a sociální zabezpeãení sv˘ch
obyvatel z vlastních zdrojÛ. Podle zprávy Svûtové banky
disponuje místní samospráva pouh˘mi 34 procenty
daÀov˘ch odvodÛ, zato je povinna hradit 60 procent
nákladÛ na veﬁejné sluÏby pro své obyvatelstvo.
Tento alibistick˘ pﬁístup ãínského ústﬁedí má nûkolik
dopadÛ. Za prvé, stát je na úrovni samospráv vyhladovûl˘
a zadluÏen˘, zatímco na úrovni ústﬁedí se topí v pﬁebytku.
Za druhé, místní samosprávy financují své potﬁeby
prostﬁednictvím velmi diskutabilních finanãních nástrojÛ,
potaÏmo prodejem zemûdûlské pÛdy, ze které vypudily
vesnické obyvatelstvo. Za tﬁetí, ochota místních samospráv
platit sociální a zdravotní náklady za poãetnou migrující
komunitu je logicky mizivá. A koneãnû za ãtvrté, mûstské
obyvatelstvo nejen, Ïe hledí na pﬁistûhovalce jako na
niÏ‰í kastu vykonávající podﬁadné práce, ale zároveÀ trpí
obavou, Ïe se dﬁíve ãi pozdûji s nimi bude muset dûlit o
své mûstské v˘hody.
Reforma hukou - povolení k trvalému pobytu byla jiÏ
nûkolikrát v minulosti pﬁipravována, aby byla vÏdy potichu
zastavena. Experti se v‰ak shodují, Ïe reformu nelze
odkládat donekoneãna a Ïe vláda prezidenta Xi Jinpinga
a premiéra Li Keqianga, o níÏ se pﬁedpokládá, Ïe bude
vládnout do roku 2023, k ní bude muset relativnû brzy
pﬁikroãit. Náklady na pokrytí sociálních a zdravotních
potﬁeb 300 milionÛ migrujících obyvatel odhaduje vládní
think-tank (Centrum pro v˘zkum) rozvoje na 3,6 bilionu
Kã roãnû, coÏ je ãástka rovnající se tﬁem procentÛm
ãínského HDP. Na takto obrovsk˘ch nákladech by se
samozﬁejmû velkou mûrou musela podílet centrální ãínská
vláda - radnice uÏ nyní dluÏí kvÛli masívním injekcím do
infrastrukturních projektÛ bûhem finanãní krize 40 - 60
bilionÛ Kã. Reforma hukou v‰ak není jen samoúãeln˘m
poÏadavkem lidsko-právních idealistÛ - kromû odstranûní
diskriminace by zv˘‰ené pﬁíjmy pﬁistûhovalcÛ mûly zásadní
pozitivní dopad na roztoãení kola spotﬁeby - a zvy‰ující se
domácí spotﬁeba je povaÏována za základní pﬁedpoklad
pokraãujícího ãínského rÛstu.
Status migrujících pracovníkÛ jako obãanÛ druhé
kategorie je dlouhodobû neudrÏiteln˘. Nûkterá progresivní
mûsta (Chongqing, ·anghaj) jiÏ zaãala s pilotními
programy zamûﬁen˘mi na napravení situace. Rozhodující
roli v‰ak bude hrát rozhodnutí na centrální úrovni o
radikálním nav˘‰ení finanãních zdrojÛ místních samospráv.
Pokraãování pﬁí‰tû
***
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Zápisky od Pacifiku (2014-1)
Omlouvám se za svou neznalost, ale i pﬁesto si dovolím poloÏit otázku: odkud pochází
poãáteãní impuls a pak energie, která Ïene vesmírem kometu ISON rychlostí zhruba 380 km
za vteﬁinu? (Pﬁipomínám si v uãebnách pﬁedná‰en˘ zákon o zachování a promûnû energie
jedné v jinou, ale nûjak mi to nepomáhá!)
To mne vede k obãasné otázce stran Velikého tﬁesku. Ano, Ïe k nûmu do‰lo snad s urãitostí
zjistili uãenci. Ale proã? A z ãího popudu?
Vzdûlanûj‰í laskav˘ ãtenáﬁ snad mi otázky odpustí a nebo na nû odpoví.
***
Zpráva o rozhodnutí vedení Kanadské po‰ty (Canada Post) je dal‰ím zpochybnûním
ãastého sdûleni pﬁítele R.F., dopisovatele Nového domova a Satellitu, o nejlep‰í zemi svûta,
Kanadû.
Snad v kaÏdé solidní, vyspûlé zemi centrální banka, Ïeleznice, policie, armáda a po‰ta patﬁí
do správy státu. Ke kanadské po‰tû: v nadcházejících letech se zde tato státní sluÏba
promûní do podoby, která moÏná existuje v zaostal˘ch zemích a nebo existovala pﬁed
dvûma sty léty. Bude zru‰ena dodávka po‰tovních zásilek ve mûstû, zdraÏeno znaãnû
po‰tovné a to nejen v dÛsledku v‰emocného digitálu, kter˘ komunikaci pﬁesunul z po‰tovních
doruãovatelÛ na monitor PC, ale nepochybnû i v dÛsledku neschopného ﬁízení vãetnû
horentních pﬁíjmÛ a bonusÛ ve vedení Po‰ty. (O uniov˘ch platech nevím, nemohu komentovat.)
Dovedli si ti, zmûnu pﬁipravující, uvûdomit, kolik velmi svízeln˘ch ba i nebezpeãn˘ch situací
zpÛsobí nov˘ systém, kdy adresát oãekávající dÛleÏitou zásilku bude se pro ní muset
dostavit do novû zﬁízené sbûrny, moÏná znaãnû vzdálené od obydlí? Nemocn˘ senior, kter˘
je odkázán na veﬁejnou dopravu, ve Vancouveru právem povaÏovanou za ‰patnou?
Nepﬁipomíná to krajnû nepodaﬁen˘ Ïert, ‰tulec zdravému rozumu a státní solidnosti a
zodpovûdnosti?
Je vskutku nepochopitelné, jak dnes, v dobû moderní technologie, kdy stát není ﬁízen
socialistick˘mi pûtiletkami, ale snad inteligentními odborníky, tohle se mÛÏe dít. Jakoby
dobﬁe placení borci v Canada Post teprve teì si uvûdomili vliv digitálu, fenoménu, kter˘ se
nezrodil vãera ani vloni. Proã se dávno nepouãili z grafÛ, které teì pﬁedkládají veﬁejnosti?
Toto neuvûﬁitelné rozhodnutí pochází z hlavy pana Chopry, CEO Canada Post, jehoÏ plat
byl od 1.února 2011 zv˘‰en ze 422500 na 497100 dolarÛ (ne za pût let, ale za rok,
samozﬁejmû). Pod jeho velením jsou zamûstnáni: dva group prezidenti, 7 senior viceprezidentu, 12 vice-prezidentÛ, jak sdûluje Crown Corporation webside. Co k tomu dodat?
Bravo!
âeho je‰tû bude na‰inec v zemi nevyuÏívající vÏdy nejlépe jejího nerostného bohatství k
uÏitku sv˘ch obãanÛ, svûdkem, neÏ jí opustí navÏdy?
***
V roce 2010, pro olympijsk˘ Vancouver, jednou z nejznámûj‰ích a nejváÏenûj‰ích osobností
se stal hlavní organizátor her, John Furlong. Zﬁejmû organizaãnû schopn˘ muÏ. Zdalipak jej
napadlo, co jej za tﬁi roky potká? V jakém dramatu se ocitne? A zde je jádro pudla, zakopan˘
pes, záhada, pﬁekvapení. Obvinûní novináﬁkou za pﬁestupky spáchané na mládeÏi svûﬁené
mu k v˘chovû, pﬁed desítkami let. Do‰lo k nim skuteãnû, nebo je to zl˘ zámûr novináﬁky?
Proã právû teì, kdy muÏ dosáhl statu jisté celebrity a váÏnosti, snad i movitosti? Najdou
pravdu pravdoucí právníci v litigálním klání? Je pád pana Furlonga z vrcholu do propasti
opodstatnûn˘ nebo není? Proã ti údajnû postiÏení a postiÏené promluvili teprve dnes? Jsou
jejich zranûní dosud bolestivá, rány otevﬁené? Nebo spí‰ jejich bankovní konta oãekávají
naplnûní? Dosud, jak se zdá, odpovûì nezná nikdo. Ale aÈ tak ãi onak, na tu slavnou
vancouverskou olympijskou ‰arádu padl neoãekávan˘ stín, olympijské kruhy ztratily
soudrÏnost ...
***
Jsem dûd, kter˘ obãas se s vnouãátky dívá na animované filmy pro dûti. Mocná technika
podepsala se samozﬁejmû také na tomto umûní, stejnû jako fantazie tvÛrcÛ. Dodávají na
obrazovku ãi DVD postaviãky lidí i zvíﬁat sestavené do rÛzn˘ch aÏ prapodivn˘ch podob,
mnohdy sotva lidské bytosti pﬁipomínající.
Je samozﬁejmû nemalé umûní vymyslet pﬁíbûh pro dûti vhodn˘, s jist˘m pouãením,
zábavn˘, srozumiteln˘, pohádkov˘. Kvantita takov˘ch programÛ je ohromná, kvalita velmi
kolísavá. VyuÏití nejmodernûj‰í digitální technologie zcela patrné.
Ale do‰lo u nás i k promítání slavného kresleného filmu Walt Disneye a co uvidûla
vnouãátka a co já, staﬁík, stejnû uchvácen˘ slavn˘m filmem mistra, vytvoﬁeného dávno pﬁed
digitálními zázraky, ale vytvoﬁeného po zralé úvaze, nejen schopností autorského kolektivu
a samotného W. Disneye ale i s nemalou dávkou moudrosti a citu pro dûtskou du‰i!
Jaká to je podívaná, dokonalá ve v‰ech hodnotících aspektech! Snûhurka a sedm trpaslíkÛ!
Nespoãet hodn˘ch zvíﬁátek, k zulíbání pÛvabní trpaslíci, líbezná Snûhurka, melodická
hudba. Zlá a ohavná baba nezÛstane za svÛj bídn˘ ãin dlouho nepotrestána. Ale Ïádné
v˘buchy a dûsivá dramata, jen bouﬁe s blesky a lijavcem, dílo to pﬁírody.
Co dnes kromû zmínûn˘ch filmÛ pro malé posluchaãe je jim v hojnosti dodáváno? Pﬁí‰ery
a obludy onûch skládacích TransformerÛ, jejichÏ klad je neÏ v poÏadavcích na ‰ikovnost
dítûte.
Ponûkud zjednodu‰en˘ závûr: pokud Amerika dodala do svûtové kultury jazz a ﬁadu
spisovatelÛ, snad i nûkolik dnes jiÏ klasick˘ch filmÛ z Hollywoodu, pak pro malé i mladé
posluchaãe zmínûn˘ film, kter˘ si zcela zasluhuje téÏ zaﬁazení mezi díla klasická, s ãasem
se nemûnící hodnoty.
***
âím se dá vysvûtlit aÏ neuvûﬁitelnû vysok˘ poãet vlakov˘ch ne‰tûstí, k nimiÏ v poslední dobû
do‰lo, v Evropû stejnû jako na tomto americkém kontinentu? Pﬁi tom v‰em technickém
pokroku! Lidská nedbalost, stále více zanedbávaná údrÏba? Myslím, Ïe ani není tﬁeba,
abych si ten náhl˘ vzrÛst takov˘ch ne‰tûstí srovnal s historickou statistikou. V pﬁípadû
amerického kontinentu pak rostoucí poãet obyvatelstva sotva jako vysvûtlení obstojí,
Ïelezniãní doprava tu není nejpopulárnûj‰ím dopravním prostﬁedkem obyvatel.
Zﬁejmû zanedbávání prost˘ch úkonÛ na úkor chvatného pokroku je omylem...
A zde je‰tû si dovolím osvûÏit uÏ nejednou pﬁipomenuté staÏení statisícÛ automobilÛ
nedávn˘ch roãníkÛ z trhu z bezpeãnostních dÛvodÛ. Závada shledána jednou na té ãasti
vozidla, jindy na jiné.
***
Pokud tyto Zápisky vyjdou jako první v roce 2014, pak váÏen˘m ãtenáﬁÛm Satelitu pﬁeji pro
ten nadcházející rok dobré zdraví, pohodu a spokojenost a sobû pak, abych si v dal‰ích
Zápiscích (pokud se ocitnou na stránkách Satellitu) pﬁi jejich sepisování nemusel nasazovat
RÛÏové br˘le mámení!
PF ze Severního Vancouveru tímto posílá
Vladimír Cícha
***

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!

Hockey

12

January 16, 2014

Îidlick˘ ani Jágr o olympiádû nechtûjí mluvit
Toronto-New Jersey 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0 - 1:0)
Úvod utkání patﬁil hostÛm, ale první
branku vstﬁelil v 16. minutû torontsk˘
Bozak. HostÛm se podaﬁilo srovnat na
zaãátku druhé tﬁetiny Henriquem. V 26.
minutû sice van Rimsdyk znovu dostal
domácí do vedení, ale to trvalo pouh˘ch
27 vteﬁin, kdy se Cloweovi z pﬁihrávky
Marka Îidlického podaﬁilo vyrovnat. Byla
to jiÏ Îidlického 17 asistence a
pﬁipoãteme-li k tomu sobotní branku v
prodlouÏení proti Floridû má tento
obránce 25 bodÛ v kanadském bodování.
a je v této kategorii na druhém místû mezi
Devils hned za Jaromírem Jágrem, kter˘
má 36 bodÛ. Ten svoji bilanci mohl je‰tû
vylep‰it pﬁi samostatn˘ch nájezdech, ale
tak dlouho mixoval s pukem aÏ ho
torontsk˘ brankáﬁ Bernier vychytal.
Jedin˘m hráãem kter˘ samostatné
nájezdy promûnil byl torontsk˘ van
Riemsdyk. Marek Îidlick˘ si po utkání
postûÏoval, Ïe asistence v tomto zápase
nic neznamená, protoÏe Devils prohráli.
Otázky torontsk˘ch novináﬁÛ se v‰ak
t˘kaly hlavnû událostí posledních dnÛ,
kdy byla zveﬁejnûna nominace na OH v
Soãi. Marek Îidlick˘ ﬁíká, Ïe se zatím

nepodíval na nominace ostatních t˘mÛ,
ãeskou nominaci si prohlédl, ale nechce
ji komentovat. Podle Îidlického je na to
dost ãasu navíc se musí respektovat
rozhodnutí trenéra. O mladém kolegovi v
obranû Gudasovi z Tampy tvrdí, Ïe je to
tvrd˘ bek, kterému nominace zv˘‰í
sebevûdomí. Skuteãností je, Ïe nikdy
snad je‰tû Gudas za národní muÏstvo
nehrál, coÏ mu mÛÏe rovnûÏ pomoci pﬁi
získávání zku‰eností. Îidlick˘ dÛraznû
odmítl názory severoamerick˘ch
novináﬁÛ, Ïe slabinou ãeského t˘mu je
právû obrana. MuÏstvo tam nejede pouze
bránit, ale jede tam udûlat nejlep‰í
v˘sledek.

Hledáme ãesky mluvící
chÛvu
na obãasné hlídání dûtí
v na‰em domû
v Mississauze.
Prosím volejte
na tel. ã. (416) 575-9360
2303- 20

Nabízí se péãe o
postiÏeného ãi star‰ího
ãlovûka!
Stﬁedo‰kolák s praxí v âR i
Kanadû, 43 let jako spoleãník,
pomoc pﬁi pﬁemisÈování, vaﬁím a
i dokáÏi leccos opravit. Sám
mám lehãí postiÏení. Mluvím
anglicky, rusky a nûmecky.
Jezdím na kole, mám ãesk˘
ﬁidiãsk˘ prÛkaz. Odpovím
kaÏdému. Kontakt: Dan
Newman:
25 ESPLANADE
POSTE RESTANTE
TORONTO, ON
M5W 1A1
Hlasová schránka: 416/604-5829
2304-01

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

Jaromír Jágr při komerční přestávce

Na dotaz, co je s Patrikem Eliá‰em,
odpovûdûl Marek Îidlick˘, Ïe má
pohmoÏdûnou spodní ãást tûla, ale Ïe do
olympiády by mûl b˘t v poﬁádku. (V
ãtvrteãní zápase v Coloradu, kter˘ Devils
prohráli na sam. nájezdy 1:2, jiÏ Eliá‰
hrál.) Pﬁipravenost ostatních t˘mÛ jako je
tﬁeba Slovensko v‰ak nechce hodnotit,
protoÏe je to velká neznámá. Nyní se
v‰ak soustﬁeìuje na NHL, protoÏe do
konce regulérní soutûÏe chybí pﬁes tﬁicet
zápasÛ a New Jersey je ve V˘chodní
konferenci na 12 místû.
Je‰tû skoupûj‰í byl po zápase Jaromír
Jágr, kter˘ tvrdil, Ïe do olympiády chybí
je‰tû mûsíc a Ïe se o ní bude bavit aÏ k
tomu bude ãas.
Ale‰ Bﬁezina - Toronto
***

Hokejisty polského
Sanoku povede ãesk˘
trenér Miroslav Fryãer
Nov˘m trenérem hokejistÛ Ciarko PBS
Bank KH Sanok byl v nedûli oficiálnû
jmenován Miroslav Fryãer. âtyﬁiapadesátilet˘ kouã byl v aktuálnû druhém t˘mu
polské ligy dosazen do ãela souãasné
trenérské dvojice a poprvé se pﬁedstavil v
úterním utkání proto Cracovii Krakov.
B˘val˘ útoãník Québeku, Toronta, Detroitu
nebo Edmontonu se do Polska stûhuje po
pûtiletém pÛsobení v Itálii, kde vedl Fassu
a Merano. Z ãeské extraligy je Fryãer znám˘
z angaÏmá ve Vítkovicích, které kouãoval
v letech 2006 a 2007. Fryãer byl prvním
ãesk˘m hokejistou, kter˘ nastoupil a
skóroval v utkání hvûzd NHL.
ãtk-sport.cz
***

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

Jsem tu pro vás!

Royal Le Page, Signature Realty
Independently owned and operated brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.com

