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Putinovy výhry a prohry
Objevilo se to před časem při zpravodajství z Japonska:
judista Vladimír Vladimírovič Putin se ocitl v situaci,
z které nebylo východisko. Škodolibí hostitelé proti
němu postavili na žíněnku desetileté děvčátko.
Vladimír Vladimírovič byl poněkud rozpačitý. Uklonil
se a děvčátko se také uklonilo. Oba měli zhruba
stejnou výkonost soudě podle pásku na kimonu. Celý
zápas však trval necelých patnáct vteřin a Vladimír
Vladimírovič se válel na žíněnce. Celý trapas zvládl
jako sportovec. Uklonil se a děvčátku pogratuloval.
Nevím, jestli se toto video objevilo na internetu v
Rusku, ruský prezident totiž dbá na to, aby vypadal
jako borec, což se mu daří. Tu tahá tygra za fousy,
jindy zas chytne třicetikilovou štiku.
Jako bývalý pracovník KGB se s ničím nepáře.
Čečencům dal za uši. Jsou pouze odhady, že při Druhé
čečenské válce zahynulo podle Amnesty International
25 000 civilistů, jiné odhady říkají až 120 000. I
když vezmeme něco mezitím, je to neuvěřitelné
číslo. Putinovi se ale daří tuto historii nějak ututlat a
v západních mediích se o této válce skoro nemluví.
Pouze o čečenském terorismu.
Když někde cítí sebemenší náznak odporu jako
například u člena ruské oligarchie Michaila Borise
Chodorkovského, který je o deset let mladší než
on, pošle ho ruská justice do kriminálu. Totéž se
stalo dvěma členkám skupiny Pussy Riot Naděždě
Toloknikové a Marii Aljochinové za pankovou
modlitbu, v které se říkalo: „Matko boží, vyžeň
Putina z Kremlu…“ Chodorkovskij byl odsouzen za
hospodářský delikt a Naďa s Mášou za urážku citu
věřících. Najednou totiž Vladimír vystupuje jako
pravoslavný křesťan.
Vladimír je totiž také milosrdný a hodně dbá na to,
aby před světem vypadal pěkně. Aby se představil v
nejlepším světle, sám dohlédl na uspořádání zimní
olympiády v Soči a nejznámějším politickým vězňům
udělil amnestii.
Projekt olympiády se mu podařil. Olympiáda se
uskutečnila. Nedošlo k žádnému teroristickému
útoku, i když i sem se nějaká ta chybička vloudila.
Bezpečnost, cena vstupenek, problémy s vízy
způsobily, že na některé podniky v úvodu olympiády
téměř nikdo nepřišel. Jelikož se jedná o město, kde
jsou spíše palmy než zamrzlá jezera, nepřálo ani
počasí a rozvrh se téměř denně měnil. Podle televizní
stanice Deutsche Welle dělníci na stavbě, většinou z
Kavkazu, museli pracovat v otrockých podmínkách
a pak je bez zaplacení odvezli autobusem, odkud
přišli. A Pusinky (Pussy Riot) opět zde dělaly bordel.
Vladimír dokonce navštívil i kanadskou výpravu a
popřál Kanaďanům hodně úspěchů, kromě hokeje.
To netušil, že m Sborná vypadne s Finy 1:3.
Trapně vypadala i skutečnost, že rozhlasové přenosy
z olympiády nesměly být vysílané přes internet.

Eva Samková

Český rozhlas ještě toto oznámení doplnil sloganem:
„Děkujeme za pochopení, hrajeme fair play!“ Fair
play to možná bylo vůči tomu, kdo měl vysílací
práva, i když o tom lze pochybovat, ale nikoliv vůči
posluchačům, kteří jsou i v ČR odkázáni na poslech
přes internet.
Nehledejme však v ementálu pouze ty díry, jak říkal
můj otec, ale podívejme se na to i z druhé strany: Hned
v úvodu získala v biatlonovém sprintu pro Slovensko
zlatou medaili Anastázie Kuzminová, dokázala tak
obhájit zlato z Vancouveru. Narodila se v ruské Ťumeni
a v srpnu jí bude třicet let. I to je pěkné na OH, že
se nelpí na místě narození. Hokejista Petr Nedvěd
hrál na zimní olympiádě v roce 1994, kdy získal s
kanadským národním mužstvem stříbrnou medaili,
a letos po dvaceti letech za Českou republiku. A tak
vidíme to, co je běžné již delší dobu ve fotbale, kde
třeba David Depetris je Argentinec se slovenským a
italským pasem. Mimochodem mluví dobře slovensky
a hraje za Olomouc.
Srdce televizních diváků získala zlatá snowboardařka
Eva Samková. Nejenže zajela perfektně svoji
disciplínu, ale navíc ukázala, že i zimní sport nemusí
být pouze něco chladného, ale že může mít i poezii.
Její klaunovský knírek v národních barvách, ovečka
namalovaná na prkně a vlci na přilbě, byly skutečně
originální. Vysvětlila, že ovečka jí táhla dopředu
a vlci, že jí chránili zezadu. Trochu jako pohádka.
Jaromír Jágr to prý zkusil s knírkem také, ale všichni
na něj koukali jako na blázna, tak s tím brzy přestal.
Možná, kdyby získal s knírkem zlatou, mohli bychom

Foto zaslal: Allen Mirko Fojtů

očekávat, že se to stane součástí národní identity.
Další zlatou a stříbrnou medaili po Vancouveru
získala rychlobruslařka Martina Sáblíková v závodě
na 5000 a 3000 metrů. Tři stříbrné a dvě bronzové
medaile získali biatlonisté, z nichž Ondřej Moravec
tři a Gabriela Soukalová a Jaroslav Soukup dvě.
Výčet biatlonistů s medailemi doplňme o Veroniku
Vítkovou, která běžela ve smíšené štafetě.
Celkem nemůžeme být spokojení s výkonem českých
a slovenských hokejistů. Ve vzájemném souboji sice
Češi vyhráli 4:3, ale o den později prohráli se čtvrtými
Američany 2:5. Skvělý výkon podali Kanaďané, kteří
prošli turnajem bez prohry a ve finále jasně přehráli
Švédy 3:0.
Jenže vraťme se k Putinovi. Ten se tentokrát ukázal
jako štědrý strejda a každému ruskému medailistovi
věnoval bílý mercedes i se šoférem.
Zatímco se bojovalo v Soči o medaile, bojovalo
se také v ulicích Kyjeva a zde vsadil Vladimír
Vladimírovič na špatného koně – presidenta
Janukoviče a ten situaci nezvládl, místo jednání s
opozicí použil síly, stálo to desítky životů. Nakonec
uprchl pravděpodobně do Ruska. Zdá se, že cena za
olympiádu je ztráta Ukrajiny nebo alespoň západní
části. Však také ruská armáda je v pohotovosti
a alespoň v té části, kterou Ukrajině věnovaval
koncem padesátých let Nikita Sergejevič Chruščov,
má proruské nálady. Pokud by se tato část vrátila k
Rusku, byla by to slabá náplast na únorovou ztrátu.
Aleš Březina – Toronto
***
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Churches
ČESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUŽBY
V TORONTĚ
Římsko-katolický kostel sv. Václava (R.C.
Church of St. Wenceslaus), 496 Gladstone
Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. Bohoslužby: neděle
v 10:30, pátek 19:00. Duchovní správce: Rev.
Libor Švorčík. Tel.: 416/532-5272, fax: (416)
516-5311.
Rímsko-katolický kostol sv. Cyrila a Metoda
(R.C. Church of St. Cyril and Methodius),
5255 Thornwood Drive, Mississauga, Ont.
L4Z 3J3. Slovenská omša: Ne.: 11:00, po a
št.: 8:00, út., st. a pá.: 19:00, 1. so 18:00.
Anglická: Ne.: 9:00 a so.: 17:00. Farár: J. Vaňo.
Kaplan: E. Rybánský. Tel.: 905/712-1200, fax:
905/712-0974.
Slovenský evanjelický 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,
Bohoslužby: nedel’a: 10:45.
Slovenský grécko-katolický kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. Bohoslužby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Lukáša, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Dušan Tóth.
Nejbližší bohoslužby: 16. 3., 6. 4., Velky Pátek
18. 4. (VP), a 4. 5. v 13 hodin.
Československý baptistický sbor
KITCHENER-WATERLOO:German Gospel
Church, 223 Union St.E.
Informace o bohoslužbách: 289/242-0635.
Moravští bratří (Moravian Brothers Church);
Bohoslužby pouze anglicky-neděle 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. bohoslužby mimo Toronto

Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-neděle
15:00 hodin. Streda 18:00. Duch. správce:
Jiří Macenauer St. Adalbert R.C. Mission, 464
Plains Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,
192 Frontenac Street. Nejbližší bohoslužby:
15. března v 11 hodin
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiče: (Lyndale
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. Nejbližší
bohoslužby: 15. března v 17 hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. Nejbližší bohoslužby: 16.
března ve 14 hodin.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. Nejbližší bohoslužby
budou oznámeny.
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Sokol Toronto

Cvičení pro děti je každou sobotu
od 16:30 do 18:30 hodin
v Magnetic Dr., Unit 21, , North York;

Cvičení pro dospělé je každou středu

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

Česká televize
Nová vize

vysílá v Ontariu vždy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úterý v 7:30 hodin

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

Informační a imigrační středisko ČSSK
Porady a ověřování dokladů po předchozím zavolání
Poštovní 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: Ústředí: ustredi@cssk.ca
Torontská odbočka ČSSK: Toronto@cssk.ca
Webová adresa ČSSK: www.cssk.ca

Torontská odbočka ČSSK
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
Středa: 16:00-21:00.

Tel.: 416-439-0792

Klub seniorů při Osadě svatého Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
se schází (kromě měsíců července a srpna)
každou první a třetí středu v měsíci ve 13 hodin,
před tím jsou od 12 hodin bohoslužby.

Satellite 1-416

jsou nezávislé noviny reflektující různé názory, které se nemusejí vždy
shodovat s názory redaktora těchto novin.
Jsme přesvědčeni, že výměna myšlenek a názorů slouží vzájemnému
pochopení a porozumění.
Našim úkolem není říkat čtenáři, co si má myslet,
ale předat mu informace,
z kterých si může udělat svůj vlastní názor.
Přebírání původních článků a informací je možné,
pokud se nezmění charakter článku a pokud nebude porušena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
Všechny články v našich novinách musí být podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajů v nich uvedených.

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada through Canada Periodical Fund
of the Department of the Canadian Heritage.
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Kalendář

Co se připravuje
v krajanské komunitě v Kanadě

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

***
Nové divadlo

O jednotlivých představeních
Nového divadla v Torontu
divadlo.zpravy.ca

***
NHL

O jednotlivých zápasech v Torontu
Rozhovory s hráči a reportáže
nhl.zpravy.ca
nhl.spravy.ca
nhl.satellite1-416.com
***

Denní zpravodajství z NHL
ve spolupráci s Tipradio
hokej.zpravy.ca
hokej.spravy.ca

***

Jak vyjdeme v roce 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 Kč
1 CDN $
1 EURO
1 CND $
1 US $
1 CND $

5,56 CDN
18,00 Kč
1,52 CDN $
0,66 EURO
1,11 CDN $
0,90 US $

1 CDN $
1 EURO
1 US $

18,84 Kč
27,44 Kč
20,07 Kč

Universal Currency Converter - 25. 2. 2014

ČNB - 6. 12. 2013

Toto číslo jsme dali
do tiskárny
27. 2. 2014 ve 3:00
Příští číslo vyjde:

20. 3. 2014

Uzávěrka: 13. 3. 2014
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POZVÁNKA

Na celosvetové stretnutie rodákov –
Banskobystričanov v dňoch 12.-14. septembra
2014
V tomto termíne sa konajú každoročné Dni
mesta Banská Bystrica spolu s vychýreným
Radvanským jarmokom, ktorý sa môže
popýšiť 357-ročnou tradíciou.
Pre účastníkov celosvetového stretnutia
Bysričanov mesto pod Urpínom pripravilo
celý rad zaujímavých podujají, vrátane prijatia
u primátora mesta, pána P. Gogolu.
Túto prvú informáciu o plánovanom stretnutí
krajanov v Banskej Bystrici posielame do
krajanského sveta už teraz, v dostatočnom
časovom predstihu, tak aby si každý mohol
včas naplánovať svoju letnú dovolenku a
krajania zo zámoria si mohli zakúpiť letenky
za výhodnú cenu.
Radi by sme Vás chceli poprosiť o
rozširovanie tejto informácie aj cez sociálne
siete (facebook, twitter a pod.) medzi vám
známymi rodákmi z Banskej Bystrice a
blízkeho okolia, za čo Vám dopredu pekne
ďakujeme. V prípade záujmu pošlite prosím
kontaktný mail, prípadne mailovú adresu Vám
známych Bystričanov na: info@permon.eu
Priebežne Vám budeme posielať ďaľšie
aktuálne informácie.
Tešíme sa na hojnú účasť pri celosvetovom
stretnutí rodákov z Banskej Bystrice na Dňoch
mesta či Radvanskom jarmoku 12. – 14.
septembra 2014.
S úctou a krajanským pozdravom
Marián Slivka
www.banskabystrica.sk
www.permon.eu
***

Kalendář

www.kalendar.zpravy.ca
21. 3. (pá) 19:00
Maroš Bango
v Restauraci Praha na Masaryktownu
450 Scarborough Golf Club Rd.
***
22. 3. (so) 19:00
Maroš Bango
St. Mary‘s Roman Catolic Church
190 MacTaggart Dr., Nobelton
***
23. 3. (ne) 15:00
Maroš Bango
v Kostole sv. Cyrila and Methoda
5255 Thornwood Dr. - Mississauga
***
23. 3. (ne) 17:00
Nokturna v městě
Duo Ventapane
Martin Karlíček - piano
Mana Shiraishi -housle
Tel.: 416/481-7294
***
3.4. - 27. 6.
Vystava Evy Koťátkové
Scrap Metal Gallery
1 Dublin St., Toronto
***
11.4. (pá) 20:00
12.4. (so) 16:00 a 20:00
13, 4. (ne) 16:00
Hrátky s čertem
Nové divadlo
Maja Prentice Theatre
3650 Dixie Rd., Mississauga
Rezervace: 416/463-3182
nove.divadlo@gamail.com
***
23. 4. - 10. 5.
Václav Havel: Vyrozumění
Překlad Paul Wilson
Tought for Food Productions
102 Theatre,
376 Dufferin Street, Toronto
**
27. 4. (ne) 17:00
Nokturna v městě
Jan Novotný - piano
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave. Toronto

Toronto/Slovakia
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Czech & Slovak Institutions
České 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

Český 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

Úřední hod.: pondělí až pátek 09.00 ‑ 12.00

Honorary consulate
of the Czech Republic

Calgary, AB

Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
Suite 200-638 11th Avenue SW.,
Calgary, AB T2R 0E2
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com

Montreal, Quebec
Honorary Consul:
JUDr. Hynek Žilkovský
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, QC H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972,
Mobil: (514) 585-2496
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 Lišiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
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Books/E-mail
Translations

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

Dr. Petr Munk
Chiropraktik

1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

Ordinační
hodiny:
Pondělí-pátek:
10-13 a
15-19.

Fragment prodává své knihy
v elektronickém obchodu Googlu!
Praha – Nakladatelství Fragment se
zařadilo mezi první nakladatele v České
republice, kteří své knihy nabízí přes
elektronický obchod Googlu. První knihou
nabídnutou přes tento prodejní kanál se
stal první díl fantasy série Serafína –
Příběh draků, který byl na play.google.
com „vypuštěn“ 14. listopadu 2013. Do
dnešního dne se již v nabídce objevilo
přes 230 titulů v elektronické podobě.
V pátek 29. listopadu se v Google Play
vůbec poprvé objeví Povídky Zdeňka
Svěráka jako e-kniha!
Nakladatelství Fragment se jako jeden
z prvních českých nakladatelů připojilo
k projektu Google Play. Celosvětově
služba nabízí prodej knih v elektronické
podobě již dlouho, v českém prostředí
se ale začala více rozvíjet až na podzim
2013. 14. listopadu byl službou Google
Play nabídnutý první titul z produkce
Nakladatelství Fragment s názvem
Serafína – Příběh draků. Do dnešního
dne již bylo do nabídky tohoto prodejního
kanálu zařazeno přes 230 e-knih.
Ti t u l y j e m o ž n é č í s t n e j e n
v chytrých telefonech a tabletech
s operačním systémem Android i iOS,
ale i přímo na obrazovce počítače ve
webovém prohlížeči. Zároveň je možné
je stáhnout do podporovaných čteček ve
dvou nejčastějších formátech pdf a epub.

Tel.: 416/533-0005
ČESKO-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
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První z nich, PDF, zachovává rozložení
stran původní tištěné předlohy a je určený
především k použití na stolním počítači či
notebooku. Formát EPUB nezachovává
původní vzhled, ale dovolí upravovat
velikost textu dle momentální potřeby.
V nabídce na Google Play jsou nejen
knihy zastupující beletrii pro děti a mládež,
ale také tituly pro dospělé čtenáře a
populárně-naučné jako jsou jazykové
učebnice. Z těch nejatraktivnějších lze
zmínit určitě světový fenomén HUNGER
GAMES nebo bestsellerovou ságu Odkaz
Dračích jezdců.
Pro všechny milovníky laskavého
humoru a příběhů inspirovaných životem
připravilo Nakladatelství Fragment malé
překvapení - v pátek 29. listopadu se na
Google Play objevila Povídky od Zdeňka
Svěráka. Bestsellerový titul, jehož se
v tištěné podobě prodalo neuvěřitelných
124 000 výtisků, si vůbec poprvé budou
moci čtenáři zakoupit v elektronické
podobě. Další titul tohoto oblíbeného
českého autora Nové povídky byl
nachystán k „vypuštění“ na 9. prosince
2013.
Díky službě Google Play mohou e-knihy
nakupovat nejen uživatelé připojeni
v České republice. Nakladatelství
Fragment zpřístupnilo velkou část své
produkce také uživatelům v zahraničí, aby

jim tak usnadnilo cestu k českým titulům.
Nakladatelství Fragment vzniklo v
roce 1991 pod názvem Jan Eisler –
Fragment a od května 2007 funguje
jako Nakladatelství FRAGMENT, s.r.o.
V současnosti patří k deseti největším
nakladatelům v České republice v
počtu vydaných titulů s ročním obratem
přesahujícím 120 mil. Kč. Od svého
vzniku vydalo více než 2200 různých
publikací, jejichž prodej přesáhl 21 mil.
kusů výtisků. V roce 2012 Nakladatelství
Fragment vydalo 191 knižních novinek a
podobně tomu bude i v roce následujícím.
Nakladatelství Fragment se daří s
úspěchem pronikat i na zahraniční trhy.
Do konce roku 2012 bylo uskutečněno
celkem 458 prodejů původních projektů
do zahraničí. V roce 2005 byla založena
pobočka Vydavateľstvo Fragment,
s.r.o., se sídlem v Bratislavě. V roce
2012 představil stále rostoucí slovenský
Fragment 97 knižních novinek.
Pro více informací kontaktujte:
PR manažerku Nakladatelství
FRAGMENT
Mgr. Lucii Dvořákovou
Tel.: 241 004 033
E-mail: l.dvorakova@fragment.cz
Martin Sedláček
***

Památník obětem komunismu

Příští rok v létě má být v našem hlavním
městě postaven na pozemcích parlamentu
hned vedle Nejvyššího kanadského soudu
významný památník obětem komunismu.
Památník bude stát 4 miliony dolarů.
Doposavadní soukromé sbírky a vládní
dotace přinesly 2,6 milionu dolarů. V únoru
2014 bude vyhlášena národní soutěž na
výběr návrhu a umělce. První fáze projektu,
samotný památník, by měl být dokončen na
podzim 2015. Druhá fáze, pamětní plaza,
by mohla být dokončena ve stejnou dobu
v závislosti na vybraných financích, nebo
brzy poté. Mezi vládními partnery je Kancelář
ministerského předsedy Kanady, Canadian
Heritage, Public Works, Government Services
Canada, Citizenship and Immigration Canada,

Department of Foreign Affairs, National
Capital Commission.
Partnerské organizace zahrnují Středo a
východoevropskou radu (the Central and
Eastern European Council (CEEC)), České a
slovenské sdružení v Kanadě, Sokol Kanada,
Canadian Polish Congress, Ukrainian
Canadian Congress, Estonian Central Council
in Canada, Latvian National Federation in
Canada, Council for Human Rights in North
Korea, Vietnamese Canadian Federation a
další.
Tribute to Liberty (TTL) obdržel povolení
od National Capital Commission udělit
sponzorské uznání na památníku 999 dárcům,
kteří na tento účel věnovali 1000$.
Je-li někdo, koho byste si přáli, aby byl

jmenován v areálu památníku, pak se spojte
s Tribute to Liberty na info@tributetoliberty.
ca nebo pošlete šek splatný na Tribute
to Liberty s označením osoby, páru či
organizace, kterou/které si přejete takto uctít.
Tento památník je pro nás velmi významný myslím, že ti, kteří přišli ve čtyřicátých letech
a po roce 1968, přišli z politických důvodů,
kvůli režimu, tak jako i většina těch, kteří
přišli později. Obracím se proto na vás se
žádostí, abyste tento projekt podpořili, tak
jak kdo může, protože každý, byť i malý
obnos, se počítá.
Marie Fuchsová
Předsedkyně ČSSK
***

Zajímavé meteorologické
příběhy roku 2013

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.

Některé soukromé pojišťovny
hradí některé vybrané léčby
2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke
(at Islington Avenue)
Tel.: 416/823-1165
E-mail: rmt-yyz@integratedmedicine.ca

www.integratedmedicine.ca

V Kanadské mozaice, kterou vydává
Kanadské velvyslanectví v Praze je ohlédnutí
za zajímavými úkazy souvisejícími s
počasím, které se udály v roce 2013. Tento
rok totiž přinesl celou řadu neobvyklých
úkazů. Například v Albertě se odehrály
největší záplavy v historii Kanady, které
donutily k evakuaci přes 100 000 Kanaďanů.
Toronto zase v červenci postihly nečekaně
silné přívalové deště. Během dvou hodin
zde napršelo víc než obvykle za celý měsíc.
Naopak stabilní počasí v západních oblastech
Kanady přineslo abnormálně bohatou úrodu
obilí a dalších plodin. Nebyla nouze ani
o zimní výkyvy počasí. V únoru udeřil na
východní pobřeží nečekaně silný blizard,
když během několika hodin napadlo až 60
cm sněhu. V prérijních oblastech se zase
zima nechtěla vzdát své vlády, když se zde
sníh a mrazivé teploty držely od října 2012
až do dubna 2013.
www.ec.gc.ca
***

Další koncert Maroše Banga je v kostole Sv.. Cyrila a Methoda
5255 Thornwood Dr.. Mississauga, 23. marca 2014 v 15 hodin

Lístky v predprodeji 15 dolarov, u vchodu 20 dolarov
Tel.: 905/712-1200 lebo Peter Repka: 905/616-0624; office@slovakparish.ca.

E-mail
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Oskarová paleta, půlka je má parketa
Jsem vskutku rád, když je mi přáteli důrazně
připomenuto, že jsem před pár týdny slíbil ohodnocení
filmových kandidátů na Oscara. Eva filmy zajistila,
nakrmila mne a usadila před velkou obrazovku a
ráno si nechala vyprávět, co sama nemá trpělivost
vidět a zkoumat; inu tomu se říká týmová spolupráce
v naší rodině.
Letošní šestaosmdesátá oscarová show a oficiální
vyhodnocení a udělování Oscarů za filmovou tvorbu
roku 2013 bude až 2. března v Los Angeles; posun
data je o týden, aby přenos nekolidoval s přenosy
zimní olympiády, takže mám dost času provést své
privátní hodnocení pro srandu kamarádům.
Z nominovaných filmů jsem už viděl a strávil desítku
filmů, z čehož polovina nestála ani za shlédnutí ani za
řeč, když film nemá v dostatku trojici ukazatelů kvality
filmu po-po-po (pobavit+poučit+pozitivně zakončit),
tak nenalézám důvod, abych se o filmu zmiňoval.
Abecedně dle seznamu nominovaných filmu mne
zaujal:
American Hustle, nešikovně přeložen do češtiny
jako Špinavý trik, je to dobrá podívaná do intrik dvou
podvodníků, kteří tahají prosťáčkům peníze z kapsy.
Leč nikdo nemůže podvádět věčně a podvodníčci
jsou vtaženi do většího podvodu při rekonstrukci
gamblingové slávy v Atlantic City v New Jersey, kde
se už nejedná o švindlování s tisíci, ale s milióny což smrdí krchovem. Podvodníci Christian Bale s
partnerkou Amy Adams jsou prozíraví a ve svém
strachu, že jim jde o kejhák, hrají přesvědčivý tanec
na vysokém laně nad hučící řekou ambiciózní politiky
a chamtivé mafie. Film je definitivně zajímavý pohled
do finančních machinací a podvodu.
Film August: Osage County je parádní rodinné drama
spletené na pozadí pohřbu otce (sebevražda), v kruhu
trojlístku dcer ve středním věku a vytýkajících matce
a vdově dávné prohřešky a křivdy; matriarchu rodiny
hraje Meryl Streep, 64 let, a tyranizuje dcery i další
členy rodiny svou nemoci, rakovinou, a drogovou
závislosti; rodina se rozpadá a prchá z rodinného
domů a není to ztracený čas přihlížet rodinné kolizi.
Další výtečný film Blue Jasmine, dabovány do
češtiny pod názven Jasmíniny slzy, napsal a
režíroval osvědčený filmař Woody Allen a nezklamal
moje očekávání filmové lahůdky; film pojednává
o pokrouceném vztahů dvou sester, které k sobě
lnou na bázi pokrevní příbuznosti a mentální závisti;
atraktivní blondýna Jasmíne (Kate Blanchett) se
z krachu jalového manželství s Haroldem (Alec
Baldwin) přemístila k sestře Ginger (Sally Hawkins)
do mnohem nuznějších poměru, než čemu je
Jasmíne uvyklá z New Yorku, do San Franciska.
Od počátku je zjevné, že Jasmíne je krůček od
nervového zhroucení, zatímco Ginger žije sic nuzně,
ale spokojeně s nekomplikovaným přítelem; Jasmíne
však hledá vyšší úroveň a prochází sérii zpackaných
známosti, což dává filmu říz i šmak podle přísloví: Lze
oblbovat některé lidí někdy a nikoliv všecky lidí a furt.
Saving Mr. Banks je komorní lahůdka, jakési
intelektuální střetnutí mezi britskou spisovatelkou
Pamela Travers (vynikající Emma Thompson) a
mistrem showbyznysu Walt Disneyem (Tom Hanks);
Pamela letí do Los Angeles spolupracovat na filmové
adaptaci své knížky Mary Poppins; upjatá Britka
s nelibostí vnímá bezprostřednost pracovníků ve
filmovém podniku Walta Disneyho, jejich žoviálnost
se ji příčí, vyžaduje být oslovována nikoliv Pamela,
ale Ms. Travers a spolupráce nepokračuje dobře,
když Pamela žárlivě střeží každou větu v knížce
a nerozumí práci na filmovém scénáři; Banks je
scenárista v neustálém konfliktu s Pamelou, až
kolize vrcholí v kanceláří Walt Disneyho, který má
ve svého scenáristu totální důvěru, a s nelibosti
sleduje obstrukce Pamely. Pamela střeží své dílo
psané později, ale prožité v Austrálii, zatímco Disney
chce podepsány kontrakt na zpracování filmu Mary

Poppins. Toto od počátku konfliktní jiskření mezi
tvůrkyni knížky a tvůrcem nesmírně úspěšného filmu
podle knihy je báječně zahraná studie a je zahraná
ve filmu přesvědčivým a zajímavým způsobem.
Abecedně poslední, ale pravděpodobně první
v soutěži o udělení Oscara za nejlepší film roku
je tříhodinový velkofilm z dílny velmistra Martina
Scorcese The Wolf of Wall Street; kdo zná starší
filmy Scorceseho jako bylo Kasino a Mafiáni, ten
zná techniku jak přiblížit velepadouchy a jejich osudy
do střídmého života prostého člověka jako jsem já a
většina diváků. Leonardo DiCaprio hraje finančního
padoucha s gustem a virtuozitou; na počátku filmu
Jordan Belfort pracuje na burze, aby zbohatl, což
se nedaří, když burza krachuje a Jordan je vyhnán
z burzy na ulici. Jordán hledá novou příležitost a
objeví obchodování s tak zvanými penny akciemi,
což je způsob jak se podnikatelé snaží získat kapitál
k uskutečnění svého podniku; pravděpodobnost

zbohatnutí tímto způsobem je o málo vyšší než sázet
do loterie neuskutečnitelných snů po zbohatnutí, ale
milióny lidí to dělají a Jordán se chopí této příležitosti
a vloží do podniku prodávání celou svou agresivní
osobnost; zároveň dokáže motivovat desítky
spolupracovníků a postupně roste firma do kolosální
velikosti a zakládající partneři shrabují milióny,
které ukládají do švýcarských bank a zároveň žijí
stratosférický rozpustilý život. Kdo chce nahlídnout
pod pokličku burzovních manýrů a machinací, asi
nebude tři hodiny dýchat a nad koncem filmu si
povzdechne, kdy bude zfilmován druhý díl autentické
postavy Jordána Belforda alia Leonarda Di Caprio.
Tak a to je všecko a teď jsem napjatý, kdo mi to
rozmluví a nebude čekat, až to rozhodne velectěná
filmová Akademie v Los Angeles 2. března.
Přeji hezký den a všecko dobré!
Rosťa Firla, Sudbury
***

6

Sobotu 15. února 2014 vybral výbor ČSJP pro
oslavu pětačtyřicetiletého výročí posrpnové emigrace
Čechoslováků do Winnipegu. V hale jednoty se sešlo
přes sedmdesát krajanů. Při dobré večeři dodané
z restaurace a při vínečkách a českých pivech bylo
opravdu družně.
Není divu, po tolika letech nejenže se navzájem známe,
ale vytvořili jsme dobrou přátelskou společnost.
Čtyřicet pět roků - celá jedna generace utekla od
doby, kdy kolem dvou set lidí, opustilo svou vlast Československo a rozprchlo se do širého světa.
Co se stalo, že mladí – sotva odrostlí rodičům, až
po staré lidi stojící dekádu před penzí, opustili svou
rodnou zem, své rodiče, své přátele, známé a též svůj
majetek. Co je přivedlo k tak drastickému kroku odejít
– zabouchnout za sebou vrátka, která se už nedala
znova otevřít k návratu.
Na položenou otázku emigrantům „proč“ dostanete
od každého jinou odpověď - tu jeho specifickou. Jeho
osobní, jelikož každý člověk je jedinec, který měl a má
stále svůj jedinečný osobní přístup k rozhodování ve
svém životě, ač totalitní režim měl jiné představy o
člověku.
Jedno však spojuje všechna „proč“ do stejného
jmenovatele – „je to svoboda“! Ať už jí vyřkne
dotazovaný sám, nebo to vyčte tazatel z odpovědí.
Hlavně mladí, většinou svobodní chlapci a děvčata
vyjadřovali hlavní důvod nepřímo. Spíše mluvili o tom,

Winnipeg

Pětačtyřicet roků

že „Odjel jsem, protože jsem chtěl poznat svět, jinak
bych nemohl“. Co takový výrok v sobě skrývá? Jedině
to, že bez odchodu by nemohl poznat neznámé krajiny
a realizovat svoje přání, svoje sny – neměl k tomu
svobodu, jakou mají dnes mladí po pádu komunizmu.
Starší lidé byli upřímnější a blíže ke skutečnosti, když
vyjadřovali svůj krok jako politický důvod. „Nemohl
jsem už žít pod neustálým strachem a nátlakem

totalitního režimu, který vyžadoval naprosté podřízení
a poslušnost nejen v práci a na veřejnosti, ale sahalo to
až do rodinného života“ slyšeli jsme od nich! Nedůvěra
a podezřívání každého jedince, zanesené režimem
narušilo společenské vztahy. Postavil souseda proti
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sousedovi, rodiče proti dětem, děti proti rodičům.
Neupřímnost a strach v každé činnosti života vedly k
paranoidní společnosti! I běžnou a obyčejnou činnost
tajili jeden před druhým. To vše má jediného jmenovatele
– „nesvoboda občana“!
Většina z nás zažila kratší či delší dobu ve sběrných
táborech (v lágrech) Rakouska, nebo Německa a
Italie. V agonii stálých citů k domovu se krystalizovala
přání a představy budoucího života každého utečence.
V lágrech se většinou rozhodovalo o důležitém životním
kroku, do které části zeměkoule, do které země jít za
úspěchem - za životním štěstím.
Pro nikoho, ani pro dospělé, kterým rozum velel
k odchodu z domova to nebylo lehké. Jak potom vysvětlit
tříletému dítěti v lágru, že už nemůže za babičkou a
s oblíbeným náklaďáčkem co dostal od Ježíška, už si
nikdy nebude hrát, který zůstal v té zlé zemi.
Za svého pobytu v Německu jsem zažil mnoho
diskusí o zemích o kterých se říkalo, že přijímají
emigranty. Studovaly se mapy vyvolených zemí. Přítel
přesvědčoval přítele, aby neznámou krajinu zkusili
společně.
Nebylo snadné vybrat! Daleká a horká Austrálie,
studená Kanada, jak se o ní mluvilo. Nebo Jižní Afrika,
která tenkrát nabízela veliké výhody pro bílé lidi. Či
zkusit štěstí někde v Evropě?
My, kteří jsme si zvolili Kanadu, která každému
pilnému a práce chtivému nabízela veliké možnosti, nás
nezklamala. Náš předešlý nejistý život se v nové zemi
vrátil do normálních kolejí. Jen naše city zůstaly stejné.
Stesk po domovině, po rodné zemi nelze jednoduše
za něco vyměnit nebo zapomenout.
Přetržené rodinné vztahy, které se vracely v myšlenkách
na rodiče, sourozence a milé nám zůstaly a snad vymizí
až naší smrtí. Jinak to však nešlo! Otevřít zmíněná
vrátka vedoucí zpět, znamenalo pro nás v rodné zemi
vězení. Věděli jsme dobře, čeho byl komunistický
režim schopný, když po čase nám přicházely úřední
dopisy z ČSSR s nesmyslnými a nelidskými paragrafy
ustanovenými totalitním režimem. Oznamovali nám, že
jsme se dopustili velezrady „opuštěním socialistické
vlasti“, za které nás dělnická třída odsoudila do žaláře.
(Neptejte se, která dělnická třída)!
Na sobotní oslavě Joe Dobrovolný pro zajímavost
vyzval přítomné, aby ti kteří byli komunistickým soudem
odsouzení do vězení za „opuštění republiky“ zvedli
ruce. Zvedl se les rukou, až to člověka zamrazilo.
„Rozdělíme to teda do kategorií, komu kolik vyměřili –
napařili“ pravil Joe. Do skupiny – „do šesti měsíců“ se
zvedlo pár rukou, avšak od 6. do 12. měsíců jich bylo
hodně. A odsouzené více než nad jeden rok předběhla
všechny jedna dáma s vyměřeným trestem třech let!
Zda měli na to nějakou šablonu, nebo rozsudky stříleli
jen od boku, se neví.
„Za co soudruzi?“ Jak bylo doma zvykem se vtipně ptát
na jakýkoliv tvrdý krok vládců. Za to, že „vy u moci“ jste
nedokázali vést stát bez teroru a museli jste obehnat
celou zemi ostnatými dráty? Udělat jednu velikou věznici
pro celý národ. Za to jste odsuzovali svůj lid?
(A k hrůze dneška, ještě dnes 15 procent ubohých
voličů v ČR volí tuto verbež - KSČM)!
Povzpomínali jsme při promítání fotografií z našich
krajanských setkání, zábav, pikniků a Folkloram. Dívali
jsme se zpět na uplynulá léta s uspokojením, na vše
čeho jsme zde v nové domovině dosáhli.
Každý z nás přiletěl s jedním kufrem nebo se dvěma
do neznámé země a mnohdy s malými dětmi. Za rok
pobytu a práce však většina z nás už vlastnila automobil
a za několik let také svůj dům. Navíc jsme se jeden
druhého nebáli a nezáviděli. Spíše jsme se chovali
k sobě jako rodina. Spojoval nás stejný osud. Není
mnoho míst ve světě, kde rodiny si můžou tak dobře
zařídit svoje životy, jak jsme mohli my zde v Kanadě.
Snad z těchto důvodů naše setkání po 45. letech
v Českém klubu vyznělo na veselou notu.
Zbývá jen poděkovat dobrovolníkům z ČSJP a
současnému předsedovi Josefu Dobrovolnému,
který dokáže se svým výborem připravit společenské
večery, veselé i vážné, ale pokaždé důstojné našich
Československých tradic.
Vilém A. Kun, Winnipeg, (17. 2. 2014)
***
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Dvě básně k dvěma výročím
Bohumila Hrabala
Pábitel neumírá

(B.H. +3.2.1997)

Sestřička v bílém odchází
od postele
Podobá se andělu
Ještě chvilka a on dozví se
Jak andělé vypadají
Těm pak převypráví
Svůj život
Poví jim o tom
Jak myslitelé a filozofové
Vyvedli jej z fakulty právní
Do skutečného života
Aby jej zhodnotil a prožil mnohonásobně za nás
Aby na ulicích a v hospodách moudrosti filosofů ověřoval
Aby jazyk český umocnil novou dimenzí, magickou silou
slova
Aby nám pomáhal nalézat perličky v hloubi duše
Perličky slov, nálad, pocitů, vnímání drobných věcí
Abstraktní i skutečenou cenu obyčejného života
Aby založil jedinečnou burzu s akciemi pábení
Aby jinak objevil půvab kapičky rosy
I závodního motocyklu
Nádheru života a častou pošetilost smrti
Aby se mílovými kroky ubíral českou literaturou
Stříbrnou nití imaginace spojuje klasiku s modernou
Aby neschopnost opustit psací stroj Perkeo
Ohnula jej k úplatkům moci
Ale aby se ze všeho vyznal se střízlivou přesvědčivostí
Ač ne hrdina, přece ne zbabělec ...
O tom jak viděl svět a život jak asi snad
Vídal jej Jackson Pollock
Ve svých plátnech
Složitých a přece jednoduchých
V relativitě pohledu
A jak do svých hostinců vcházel v kabátě z čiré originality
výrazu
Majitel absolutního sluchu pro řeč hovorovou

Aristotela, Platona či Homéra
čtenář autora moderní Odyseje
Jamesa z Terstu
návdavkem k Bibli svaté ...
žel všemocný čas nedopřál mu
vypít pár skvělých ležáků
s bardem Haškem
nepochybně spřízněnou duší

7
jakoby znal co pravil jeho kolega Eliot:
V přílišném množství informaci
ztrácí se vědění ...
na svých toulkách máčel si prsty
v potoce a řece
jako ve vodě svěcené
rozkročen mezi časem
klasiků dávnověku
a moderností dneška.

každý z těch 30 264 dnů
prožíval bohatěji
nežli my týden či měsíc
jen si zkusme připomenout
co jsme ode dne narození
dokázali dodnes!

Žijeme v době informacií a čísel ...
Zde tedy je jich pár:
28.3.1914 ... 30 264 ... 3.2.1997
B.H.

On, můzou navštěvovaný podal nám
obraz světa bez digitálu

Vladimir Cícha

Starý muž, života básník
Otevřeným oknem pokoje dívá se k Vltavě
A pak, padaje prostorem
Usmívá se snad spokojeně
Zatímco jím nakrmení holoubci
Vzlétají vyděšeně k nebi
Zazněly hudba smuteční a vážná slova
Odešla duše do nekonečného Všehomíra?
Nevím ... vím jen, že skončil se život
Ale že Pábitel neumírá ...
***

30 264 ...

tolik dnů
prožitých nespočtem způsobů
poznáváním života
v jeho mnohorozměrnosti a bohatství
s ojedinělým citem
pro výjimečnost každého okamžiku
blaženého jak úsměv děcka
a jindy bizarního jako dada
imaginárního lemování šedého mraku smutnění
stříbřitou nití imaginace
která sotva kdy je ztemnělá beznadějí
ten prostý člověk a přece velikán
v definovaném čase 30 264
v obdivu a s požitkem
vedl ve své mysli
chápající snad i nekonečno
nádherné debaty a diskuse
se spřízněnými dušemi
mistrů hudby a štětce
a psaného slova
a trávil kouzelný čas
v jejich duchovní společnosti
obohacován díly klasiků

BrouCzech - staronové české pivo
Pošmákněte si v Ontariu na lahodném zlatém ležáku
z malého pivovaru v Nové Pace, který je zde od roku 1864

Můžete ho ochutnat v restauraci Praha
na Masaryktownu ve Scarborough
K dostání je ve víc jak čtyřiceti
prodejnách s pivem
od Oshawy až po St. Catharines.
Rovněž v obchodech v Ottawě,
Peterborough, Sudbury, Barrie,
Collingwoodu, Kitcheneru, Londonu
Windsoru a v přilehlých oblastech!
Najděte si váš Beer Store na
www.thebeerstore.ca/beers/brouczech-premium-lager
a klepněte na “View Locations”

Od 3. února 2014 je snížená cena o 13 %.
při nákupu 24 láhví o dalších 9%!
Informace o pivovaru: www.novopackepivo.cz
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Čína a USA: východiska a perspektivy
nejdůležitějšího bilaterálního vztahu 21. století

V roce 1972, když se prezident Nixon setkal s Mao
Ce-tungem, byla Čína ekonomickým trpaslíkem a
izolovaným politickým outsiderem. O čtyřicet let později
je Čína globálním ekonomickým motorem a její politická
síla narůstá každým rokem. Obamova administrativa
na tuto skutečnost zareagovala tzv. „pivotem“, zatímco
Čína se drží svého „hide and bide“ přístupu. S výjimkou
ekonomických vztahů, kde americký smysl pro podnikání
a čínský obchodní talent vytvořily dohromady velmi
životaschopnou symbiózu, stojí obě země v mnoha
oblastech historicky, ideologicky i kulturně na zcela
opačné straně barikády. Přesto již několikrát v minulosti
prokázali při řešení krizí překvapivě neideologický,
pragmatický přístup k věci.
Čína a USA, model roku 1972
Jedna z nejpřekvapivějších tiskových konferencí
v historii Bílého domu se uskutečnila 15. července 1971.
Richard Nixon, republikánský prezident považovaný za
nesmiřitelného protivníka komunismu na této konferenci
oznámil, že se na začátku příštího roku setká s vůdcem
čínských komunistů Mao Ce-tungem. Stejným Mao Cetungem, který během několika uplynulých let poslal do
Vietnamu na podporu boje proti americké armádě tisíce
tun vojenského materiálu, 17 divizí a více než 150 000
mužů a jehož pravá ruka, premiér Chou En-lai, prohlásila:
„…čím více divizí Američané do Vietnamu pošlou, tím
šťastnější budeme – budou blízko Číny, budou našimi
rukojmími, můžeme mít jejich krev…“.
Jinými slovy, Mao Ce-tungovi by slušný člověk nepodal
ruku, natož aby s ním zasedl k jednomu stolu. Čína pod
jeho vedením byla uzavřená a Západu nesrozumitelná
země - v mnoha ohledech srovnatelná s dnešní KLDR.
Setkat se jako rovný s rovným s podobným partnerem
vyžadovalo obrovskou politickou odvahu – a tu evidentně
Nixon měl (Pozn.: fakt, že neměl soudnost a morální
zábrany se ukázalo až čtyři měsíce po návštěvě Číny
- během aféry Watergate).
Kromě odvahy potřeboval k podobnému kroku i
velkou vizi a skvělý politický cit. Ani ten Nixon, v zákulisí
podporovaný bezpečnostním poradcem Henry
Kissingerem, nepostrádal a rozhodl, že dlouhodobý
potenciál oteplení vztahů mezi Čínou a USA daleko
převažuje nad zápory takového setkání. V únoru 1972
se tak jako první americký prezident v historii setkal se
svým čínským protějškem.
Čínský (a americký) pragmatismus
Hlavním katalyzátorem změny přístupu ke vzájemným
vztahům na obou stranách samozřejmě nebyly
idealistické motivy, ale pragmatické řešení nové situace
v mezinárodních vztazích. Koncem šedesátých let byl
Sovětský svaz pod vedením Leonida Brežněva vojensky
silný, politicky sebevědomý a teritoriálně velmi asertivní.
Zásah armád Varšavské smlouvy v Československu
v roce 1968 a především omezený, nicméně významný
konflikt, hrozící přerůst ve válku mezi jadernými
velmocemi SSSR a Čínou na řece Ussuri na jaře 1969,
připomněly čínskému vedení, koncentrovanému v té
době mnohem více na přežití během pogromů Kulturní
revoluce, že významné hrozby existují i za hranicemi
země. Na americké straně zase Nixon a Kissinger
rychle rozpoznali čínské obavy ze Sovětského svazu a
vytušili unikátní příležitost k mezinárodní izolaci SSSR.
Setkání amerického prezidenta s čínským vůdcem je
nyní historiky považováno za nejvýznamnější počin
Nixonovy éry a za počátek otevírání se Číny světu.
Obě země tehdy prokázaly nebývalou míru flexibility a
především pragmatismu – vlastnosti, která je pro obě
země typická, a která také skýtá naději pro budoucí
vztahy obou zemí.
Čínský komplex
Trvalo dalších sedm let, nežli 1. ledna 1979 USA
navázaly Čínou oficiální diplomatické styky a nežli
první americké společnosti, Coca-Cola a Nike, otevřely
své první manufaktury na území Číny. Následný vznik
zvláštních ekonomických zón, pozemková reforma a
především přesun stovek milionů čínských obyvatel z
vesnic do továren, nastartoval na počátku osmdesátých
let čínský ekonomický zázrak, který trvá dodnes. Čínu
tento zázrak posunul z pozice mezinárodního outsidera

v ekonomickou velmoc, která má dle některých expertů
velkou šanci v dohledné době předstihnout USA a stát
se světovou ekonomickou jedničkou.
Pokud k tomu opravdu dojde, Čína se pouze vrátí do
čela pelotonu, který opustila v devatenáctém století.
Čína byla silná a sebevědomá, když v roce 1793 přijel
vyslanec britského krále lord MacArtney přesvědčit
čínského císaře o výhodnosti otevření čínských přístavů
britskému zboží. Panovník Říše středu ale povýšeně
prohlásil, že jeho země zboží barbarských obchodníků
nepotřebuje. Sebevědomí Číně po návštěvě lorda
MacArtneye dlouho nevydrželo – čínský dvůr byl v letech
1839 – 1942 přesvědčen děly britských fregat o tom, že
britské zboží potřebuje a otevřel zemi nejen anglickému
manšestru, ale hlavně indickému opiu. Nankingská
mírová smlouva ukončila v roce 1842 první opiovou
válku, během níž na čínské straně zahynulo 20 000
vojáků, zatímco na britské pouhých 69. Tato smlouva,
která mj. přisoudila Británii Hongkong, byla první z
dlouhé řady tzv. nerovných“ smluv, v rámci kterých
si velcí, malí a dokonce i zcela nepatrní světoví hráči
ukrajovali z čínského území podle chuti.
„Století ponížení“, jak je čínskými historiky nazýváno
období mezi první opiovou válkou a převzetím moci
maoisty v roce 1949, zanechalo v psychice čínského
národa hluboký komplex. Stopy tohoto komplexu lze
dodnes najít v mnoha oblastech čínského života, mj.
v podezřívavosti vůči úmyslům Západu či přehnaným,
někdy až hysterickým reakcím na malicherné zahraniční
události, které si Čína vykládá jako zasahování do
vlastních záležitostí. Částečně z tohoto komplexu
vyrůstá i nacionalismus čínských mas, který je na jedné
straně umně využíván vedením země k upevnění pozic,
na druhé straně mu tentýž nacionalismus svazuje ruce
při pragmatickém řešení některých situací. Zatímco
pragmatismus Číny je vítanou vlastností do budoucna,
komplex „Století ponížení“ naopak může mnoho
budoucích krizí komplikovat.
Hide and bide
Čínské vedení vnímá první dvě dekády tohoto století
za strategické „window of oportunity“, během kterého
by měla jak vnitrostátní, tak mezinárodní situace
umožnit Číně rychlý rozvoj a upevnění mezinárodní
pozice. Hlavním strategickým cílem je pevné ukotvení
vlády KS Číny. Toho lze dosáhnout jen prostřednictvím
ekonomického rozvoje za současné stability domácí a
zahraniční situace.
Deng Xiaoping na sklonku své kariéry v devadesátých
letech minulého století prohlásil, že Čína má být „v pozadí
se držícím, klidným pozorovatelem mezinárodního
dění, který nikdy nepřebírá vedoucí úlohu, skrývá své
schopnosti a čeká na svůj čas (hide our capabilities and
bide our time)“. Deng neobjasnil, proč má Čína skrývat
své schopnosti a na co přesně má Čína čekat - i proto na
tento jeho citát bývá ze zahraničí nahlíženo s nedůvěrou.
Faktem je, že čínské vedení se minimálně v ostatních,
měřitelnějších parametrech drží tohoto doporučení
ze všech sil. Čína na mezinárodním poli takřka nikdy
nevystupuje jako iniciátor či hybatel a nemá ambici měnit
globální pořádek. Naopak, k mezinárodním vztahům
přistupuje velmi pragmaticky a až na výjimky, obvykle
spojené s Tibetem či Taiwanem, bez emocí. Hlavním
těžištěm zahraniční politiky je ekonomický rozvoj, jemuž
svědčí dobré sousedské vztahy – i proto Čína na všech
možných fórech a úrovních opakuje svou mantru o
mírové spolupráci se všemi partnery.
Pacifický region
Vzrůstající ekonomická a potažmo politická a vojenská
síla Číny způsobila, že řada expertů ji označila za
potenciální budoucí nebezpečí pro USA. Ekonomický
potenciál vztahů i varování expertů vzala vážně i
administrativa prezidenta Obamy, která oznámila změnu
svých priorit a od loňského roku oficiálně klade hlavní
důraz na asijsko-pacifický region.
Za uplynulých sto let vedoucí role ve světovém dění
nasbíraly Spojené státy řadu exkluzivních přátel, několik
exkluzivních nepřátel a pár závazků, kterých by se
možná rády zřekly, ale nemohou tak učinit bez ztráty
tváře vůči domácímu i zahraničnímu publiku. K mnoha
zemím sousedícím s Čínou má USA úzké historické

vazby, od těch otevřeně spojeneckých a přátelských
jako jsou Japonsko, Taiwan a Jižní Korea, přes více či
méně partnerské s Indií, Filipínami, Kazachstánem a
Pákistánem, až po ty zatížené otevřeným vojenským
konfliktem v nedávné minulosti v případě Vietnamu a
KLDR.
Státy nacházející se v asijsko-pacifickém regionu mají
složité dilema – z obav z čínské teritoriální asertivity
se uchylují pod bezpečnostní křídla USA. Zároveň na
ně opačným směrem působí odstředivá síla zájmů
na obchodu s jasným ekonomickým lídrem této části
světa - Čínou, aneb týmž subjektem, před kterým
hledají ochranu u Američanů... V mnoha ohledech je
vztah dané země vůči USA a Číně spojitou nádobou,
kde náklonnost k jedné velmoci znamená částečné
odcizení se té druhé – viz dynamika vztahu USA, resp.
Číny a Pákistánu.
Byť Čína za posledních 15 let úspěšně ukončila 11
dlouhodobých teritoriálních sporů se šesti sousedními
zeměmi, mnohdy za cenu vlastních ústupků, v posledním
roce její kroky vypadají poněkud těžkopádněji a její
asertivita v teritoriálních otázkách vzbuzuje v regionu
obavy. Nová čínská vláda si i s ohledem na veřejné
mínění v zemi (a komplex „Století ponížení“) nemůže
dovolit kompromisní či příliš vstřícný postoj. Prezidentu
Xi Jinpingovi se však teritoriální problémy začaly
poněkud hromadit. Spor s Japonskem o Senkaku/
Diaoyu, s Filipínami, Vietnamem, Malajsií a Bruneí o
ostrovy v Jihočínském moři a s Indií o demarkační čáru
v Ladakhu se setkaly v čase a vytvořily pro nové čínské
vedení obdobu dokonalé bouře - „Perfect storm“.
Je v čínském zájmu neeskalovat tyto spory za únosnou
hranici - pokud bude Čína reagovat příliš agresivně,
sousední země se budou uchylovat pod ochranu USA
a do regionálních uskupení nazývaných v cyničtějších
politických kruzích „ABC club“ („Anybody But China“).
Např. Transpacifické partnerství (TPP – Trans-Pacific
Partnership), dohoda, která navazuje na původní dohodu
o volném obchodu mezi Chile, Novým Zélandem,
Singapurem a Brunejí a o kterou má kromě USA,
Austrálie a Kanady zájem např. Malajsie, Japonsko,
Filipíny či Vietnam, má potenciál být podobnou
platformou.
Vztah Čína – USA, model roku 2013
Přes výše uvedené, Čína považuje dobré vztahy s
USA za základní předpoklad své stability a rozvoje.
Vedení si je vědomo, že USA je dominantním hráčem
s daleko největším potenciálem narušit čínský vzestup.
A podobně jako Západ přistupuje opatrně k „hide and
bide“, i Čína hledí s obavami na deklarovaný i faktický
přesun zájmu Obamovy administrativy na pacifickou
stranu amerického pobřeží a označuje americký pivot
za myšlení zamrzlé v období studené války.
Na druhé straně, pokud převáží pragmatismus na
obou stranách tak jako v roce 1972 při setkání mezi
Nixonem a Mao Ce-tungem, i poměrně náročné krize
mezi oběma zeměmi mohou být vyřešeny rychle a
úspěšně. Během roku 2012 vedle případu slepého
disidenta Chen Guangchenga, měla především kauza
Wang Lijuna, policejního šéfa Chongqingu a pravé ruky
Bo Xilaie velký potenciál poškodit vzájemné vztahy.
Poté, co se Wang Lijun uchýlil pod ochranu amerického
konzulátu v Chengdu, prokázaly především Spojené
státy velkou míru vstřícnosti a pragmatismu.
Čína usiluje o tzv. „vztah nového typu“ s USA, vztah
založený na rovnosti, vzájemném respektu a vzájemném
prospěchu. Kořeny této snahy lze patrně nalézt ve
výše uvedeném komplexu méněcennosti způsobeného
„Stoletím ponížení“ a podstatou „nového vztahu“ je
uznání Číny ze strany USA jako rovnoprávného partnera.
Během první návštěvy nového ministra zahraničí,
Johna Kerryho na konci dubna 2013 se spokojení
čínští hostitelé dočkali mnoha referencí na „new power
relationship“ či „new type of relationship“. Ministr Kerry
zase slyšel z čínské strany to co potřeboval v jiných
oblastech. Setkání tak bylo hodnoceno z obou stran
jako „velmi, velmi podařené“.
(Pokračování příště.)
Vypracoval: Mgr. Richard Krpač
***
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Jiří Mičan
jeden z těch, kteří nezklamali

1929 – 1938
Narození – Smrt Tomáše Masaryka – Všesokolský slet – Mnichov
Narodil se v roce 1929 v staré české selské rodině v Hudlicích. Mezi jeho první a
nejsilnější vzpomínky patří smrt prvního československého prezidenta, Tomáše
Garrigue Masaryka. Ve třídě jim jeho smrt 14. září 1937 oznámil učitel Špachman.
Skoro celá třída (kolem 35 žáků) se přihlásila k zájezdu do Lán poklonit se tvůrci
státu. Jiří Mičan byl mezi prvními.. Autobus je odvezl do Lán a pak šli v dlouhém
průvodu kolem Masarykovy rakve. Pochod trval skoro dvě hodiny. Ten den mu
navždy utkvěl v paměti. I když – na rozdíl od Jaroslava Seiferta – nezahléd’ smrt
ranní mlhou odcházet od Masarykova lůžka, věděl, že odešel veliký člověk. A
také nejasně cítil (bylo mu osm let), že je na věky spjat se zemí, která ho zrodila.
Ten pocit přináležitosti zesílil a zmohutněl, když o rok později se se svým bratrem
Milošem zúčastnil zájezdu do Prahy na Všesokolský slet. Jeho hrdost byla o to
větší, že se sletu nejen zúčastnil, ale že na něm i – jako žák – cvičil. Ale rok 1938
by rokem nejen Všesokolského sletu, ale i rokem Mnichovské dohody, mobilizace
a prudkého spádu dějin
1939 – 1945
Obsazení zbytku Československa – Londýnský rozhlas – Konec války
V březnu 1939 německé jednotky obsadily zbytek okleštěného Československa,
začala druhá světová válka a země všech Jiří Mičanů se choulila do sebe, zatím
co básník z nejvzdornějších a nejtragičtějších oslovil národ hrdinnými verši:
Malověrní, myslete na chorál... Jiří Mičan jako statisíce jiných poslouchal se svým
otcem zahraniční rozhlas – hlavně Londýn – přesto, že Hitlerovi místodržící v Praze
poslech trestali mučením, vězením i smrtí. Londýnský rozhlas nabádal posluchače
sabotovat režim například pomalou prací v továrnách, zvlášť ve zbrojním průmyslu.
Jiří Mičan dostal nápad: měl malou tiskárničku na písmenka. Ta písmenka dával
dohromady a tiskl nálepky vítězství: “PRACUJ POMALU” a ty nálepky nalepoval v
Králově Dvoře na sloupy. Začátkem roku 1945 se do hudlické sokolovny nastěhovala
kolona ustupující německé armády. A Jiří dostal další nápad: několikrát přeřezal
telefonické spojení německé kolony a dokonce se mu podařilo zničit anténu a z
toho byl velký poprask a velké vyšetřování, ale pachatele nenašli. Tentokrát Jiří
měl mnohem víc štěstí než rozumu: to už mu bylo 16 a i když německé armády
byly na útěku, kdyby ho kolona v hudlické sokolovně dostala do rukou, už by tu
skoro určitě nebyl.
1945
Konec války
Jiří si vzpomíná, jak 5.-6. května 1945 na silnici na Prahu stál se skupinou přátel a
vzrušeně čekali na americké tanky, které měly přijet na pomoc Praze. Ty tanky už
z Plzně vyjely, ale než dojely daleko, dostaly od gen. Eisenhowera rozkaz vrátit se
do Plzně. Churchill se marně pokoušel Eisenhowera přesvědčit, aby svým tankům
dovolil osvobodit Prahu. Bylo to naplánováno jinak. Bylo to naplánováno tak, že
Prahu osvobodí Rudá armáda, i když o jeden nebo dva dny později, než by to bývali
mohli udělat Američané. Jiří si také vzpomíná, že mnozí čeští lidé se z osvobození
Rudou armádou radovali, ale podotýká: „Ne všichni, ne všichni.“
Únor 1948
Konec demokracie – červnový Všesokolský slet
Vývoj v roce 1947 silně naznačoval, že v příštích volbách komunistická strana utrpí
značné ztráty. Rozhodla se pro puč. Došlo k němu v posledních únorových dnech
roku 1948. Hlavními protivníky byli studenti hájící demokracii na jedné straně, a
na druhé straně ozbrojené komunistické milice. Jiří patřil k té první skupině. Byl
jedním z těch kteří 23. února na Václavském náměstí skandovali protikomunistická
hesla. Část demonstrujících mladých lidí – Jiří mezi nimi – se vydala k budově
rozhlasu, aby vyjádřili svůj nesouhlas s pro-komunistickou rolí, kterou rozhlas hrál.
Jiří si vymyslel vlastní heslo: „Ten náš rozhlas to je sranda samá rudá propaganda.“
Dostali se až před budovu. Při pokusu vstoupit do budovy narazili na ozbrojené
příslušníky SNB, zabarikádované uvnitř budovy s kulomety a samoplaly, kteří
vyzvali studenty, aby zmizeli, jinak do nich budou střílet. Studenti se vraceli na
Václavské náměstí. Při tom skandovali nové heslo: „SNB se nestydí s kulometem
do lidí.“ Pak se připojili k průvodu studentů. kteří se rozhodli pochodovat na Hrad.
Tisícihlavý průvod se dostal do Nerudovy ulice, kde narazil na oddíl SNB. Studenti
začali zpívat národní hymny. Pak zazněly výstřely a Jiří ještě nehodlal umřít. Také
se chtěl ještě zúčastnit dalšího Všesokolského sletu. Zúčastnil se ho se svým
bratrem koncem června. Na Národní třídě, kde právě procházel průvod Sokolů, Jiří
provolával slávu prezidentu Benešovi až do okamžiku, kdy se před ním objevili dva
příslušníci SNB, jeden z nich Jiřího nazval buřičem a provokatérem a nařídili mu
předat občanský průkaz. Pak mu nařídili, aby na místě zůstal stát, dokud průvod
nepřejde. Když přešel, odvezli ho s jeho bratrem na policejní stanici, kde s nimi
sepsali protokol. Poněvadž se mu nepodařilo včas podat odvolání, odseděl si 10
dní ve vězení. Tím ale rok 1948 neskončil. V srpnu si Jiří zašel s kamarádem do
kina. Před hlavním programem uváděli krátký propagační film. O tom, jak americká
armáda mohla začátkem května 1945 osvobodit Prahu, ale místo osvobozování
se její příslušníci v Plzni povalovali a popíjeli. To ruští vojáci byli jiní čimani: jejich
chrabrá rudá armáda musela urazit 150 km, než dorazila k hlavnímu městu republiky
a vyrvala Prahu ze spárů nacistů. V tom okamžiku Jiří a desítky dalších začalo
na protest pískat. Za několik minut se v kině rozsvítilo a všude byla policie, která
pískající mládež začala vyvádět na ulici,kde už stál autobus, který je odvezl do
Ruzyně. Tam je drželi dva dny.

Pokračování na str. 10

Evropská a kanadská kuchyně
Slovenský i szegedinský guláš s knedlíky, smažený sýr, řízek!
V neděli, v pondělí a ve středu můžete mít populární křidélka!

Dvacet točených domácích i dovezených piv
Velká obrazovka, na které můžete sledovat přímé fotbalové
i hokejové přenosy!
Na vaši návštěvu

na 781 Annette St. (křižovatka Jane St.) v Torontu
se těší

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

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁŽE

Mr. Frenk Stenger

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

www.paintinggallery.net

e-mail: gabankova@paintinggallery.net
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1949
Průmyslová škola chemická – Zemědělská brigáda

– Útěk – Západní Německo
Ten rok Jiří studoval na průmyslové škole chemické
v Betlémské ulici. V listopadu přišel do třídy ředitel s
nabídkou na čtrnáctidenní dobrovolnou zemědělskou
brigádu na státní statek v pohraničí, v Kunžvartu. Ředitel
rozhodl, že bude nejlépe, když pojede celá jedna třída.
Den před odjezdem dostali den volno, aby se připravili
a rozloučili s rodiči. Teprve po příjezdu do Kunžvartu Jiří
zjistil, že byli blízko bavorských hranic. To si uvědomilo i
pět dalších studentů, s kterými byl v blízkém styku. Věděli,
že od režimu nemohou nic dobrého očekávat. Rozhodli
se pro útěk. A podařilo se jim to – dokonce na významný
den: 17.listopadu…
Pak už šlo všechno jako na drátku: pohraniční stráž je
odvezla do táboru Valka. Výslechem na CIC a prověrkou
na I.R.O Jiří byl uznán za politického uprchlíka. Slíbili jim
emigraci do jiného státu, ale z počátku se zdálo, že o ně
nikdo nemá zájem. Aby nezahálel, Jiří hodně cestoval po
Západním Německu (jízdenky obdržel od I.R.O a také od
cizinecké legie. Přes léto roku 1950 pracoval u sedláků
a na podzim asi dva měsíce rozvážel uhlí. Koncem října
bylo uprchlíkům oznámeno, že se otevřela emigrace
do různých zemi, mezi nimi do Kanady, která hledala
zemědělské dělníky, dřevorubce a horníky. Jiří se rozhodl
pro dřevorubectví.
1951
Kanada – Návštěva rodné země
Do Kanady přiletěl 1.dubna 1951 a vydal se do lesa
rubat dřevo. Ale v lese vydržel jen pět měsíců (špatně se
snášel s komáry a jiným hmyzem). Pak namířil do Toronta
vyzkoušel řadu zaměstnání: ošetřovatel v nemocnici,
pomocný řezník u Shopsy, prodavač galoší u české (rodina
Steinský) firmy STEBA, kontrolor kvality (Drug Trading
Co.,- šest let). V roce 1958 se oženil s Litevkou (která
do české společnosti dobře zapadla) a o rok později byl
přijat jako chemik u firmy Polysar v Sarnii, kde pracoval
šest roků. Po prodeji firmy se vrátil o Toronta, kde našel

History
zaměstnání ve svém oboru. I když už se blíží 85 dosud
pracuje. Československo navštívil několikrát, hlavně
během zaměstnání u firmy Polysar v Sarnii. A pokaždé,
když přijel, byl bedlivě sledován. Tak například ve zprávě
státní bezpečnosti Praha, 2.odbor – 1.oddělení z 11.srpna
1971, označené za ‘přísně tajnou’, pojmenovanou “Akce
‘Emigrant’ pozor.svazek č. 17934 –vyhodnocení.” se praví:
V pozorovacím svazku č. 17934 je rozpracován Miloslav
ČAPEK, nar. 14.12. 1928, rozvedený, zaměstnán v
závodě elektrotepelných zařízení Praha-Hloubětín, jako
elektromontér jezdí na montáže po celé ČSSR, t.č. pracuje
v Šumperku, bytem trvale Slaný, Fortenská 38, o. Kladno,
z podezření ze styku s emigrantskou organizací v Kanadě,
která vyvíjí nepřátelskou činnost proti ČSSR.
Miloslav ČAPEK je bývalým agentem CIC. V roce 1950 byl
odsouzen na 12 let za protistátní trestnou činnost. Taktéž
je bývalým funkcionářem UV K 231 na okrese Kladno.
ČAPEK udržuje písemné styky s emigranty, zejména s
bývalými funkcionáři UV 231 jak v zahraničí, tak v ČSSR.
Nejintenzivnější korespondenci udržuje ČAPEK s Jiřím
MIČANEM, nar.====, bytem=== zaměstnán jako obchodní
zásupce nezjištěné firmy a jezdí po celém světě. Je to
spolužák ČAPKA, který v roce 1949 ilegálně překročil
Státní hranici se svými kamarády do NSR v prostoru České
Žleby okr. Prachatice, kde byli na zemědělské brigádě.
K tomuto útěku mu dle zjištění z úkonu K – 3 pomáhal
ČAPEK. Prověrkou Jiřího MIČANA bylo zjištěno, že dne
17.7. 1966 se ubytoval v hotelu International v Brně na
jednu noc, pokoj č. 832“ (jak oni ti soudruzi si všechno
pečlivě zaznamenávali – to asi proto, aby to mohli označit
za přísně tajné!).” Po ubytování v hotelu v 21.00 hod ihned
odešel a vrátil se ve 21.40, kde požádal o tel. spojení
s Vídní, kde na uvedeném čísle se mu ohlásil nějaký
FRANK, který se ptal MIČANA, jak všecko dopadlo. MIČAN
odpovídal „Jinak vše v pořádku.“ FRANK: „Budu vás čekat
na nádraží u podzemního vchodu, jak bylo umluveno.“
MIČAN: „Rozumím a budu čekat.“
Čs.komunistická výzvědná služba musela být spokojena
bohatstvím informací, které svým vyšetřováním vydolovala
(„Jinak vše v pořádku“ .„Budu vás čekat na nádraží...“
„Rozumím...“), poněvadž podle zmíněné přísně tajné
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zprávy: …byla 12.června (1971) nasazena sledovací
skupina na MIČANA k zjištění jeho styků v Praze. Byly
zachyceny tyto styky: v Praze se sešel s Miloslavem
ČAPKEM na Forenci, autobusové nádraží. Tuto schůzku
dojednali už předem korespondencí. Společně potom
navštívili Vysokou školu zemědělskou v Praze-Suchdole,
odkud odjeli ve společnosti jisté ženy, zatím neztotožněné,
s kterou šli po Praze... potom je opět zavezli na VŠZ
Suchdol.. Mičan po dobu svého pobytu v Praze navštívil Ing.
Dr. Schlemra...., Zdeňka Pidrmana, vědeckého asistenta
....v Ústavu fotografické chemie ....a sešel se před hotelem
Alcron s Jaroslavou Neumanovou, zaměstnanou jako
sekretářka náměstka ministra práce a sociálních věcí...
Ale čs. komuistická výzvědná služba se tehdy dívala i do
budoucna: V průběhu dalšího rozpracování akce bude
pozornost zaměřena na činnost Miloslava ČAPKA a jeho
styky... Dále bude provedena hloubková prověrka osob,
které Jiří MIČAN v Praze navštívil...
Miloslav Čapek a Jiří Mičan komunistům zřejmě leželi v
žaludku A člověk se jim ani nemůže divit: Čapek i Mičan
patřili k statečným. A ten příslušník STB, který v červnu
1948 na Všesokolském sletu Jiřího Mičana nazval
provokatérem a buřičem možná použil správných slov,
ale dával jim falešný smysl. Mičan byl provokatérem a
buřičem – z rodu Kozinů...
Josef Čermák
***

Informace o konani Letnich
skol slovanskych studii (LSSS)
v roce 2014

Náležitosti vyplnění přihlášek a termín jejich odevzdání
Uchazeči o stipendia, kteří přihlášky vyplní, vytisknou a dodají
zpět na ZÚ do 15.3.2014 , ZÚ odešlou poté do 31. března 2014 na
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, aby mohly být všechny
přihlášky včas zpracovány a zaslány na jednotlivé pořádající školy.
Před odesláním přihlášek vás prosíme o pečlivou kontrolu, zda
jsou náležitě vyplněny. Nesprávně či neúplně vyplněné přihlášky
kandidátů jsou automaticky vyřazeny a na místa těchto kandidátů
nastupují náhradníci. Jiné formuláře přihlášek než ty, které zašle
zastupitelský úřad v elektronické podobě, nebudou akceptovány. .
Rozhodnutí o přijetí na LŠSS budou zasílat jednotlivé pořadatelské
letní školy průběžně přímo na kontaktní adresy uchazečů. Je
bezpodmínečně nutné, aby kandidáti ihned po obdržení rozhodnutí
o přijetí na LŠSS potvrdili příslušné letní škole svou účast, a to
prostřednictvím elektronické korespondence i tištěným dopisem.
Omluva neúčasti na kurzech LŠSS
Pokud se některý z oficiálně nominovaných a přijatých účastníků
LŠSS nebude moci z nepředvídatelných důvodů kurzů zúčastnit, je
nutné, aby o dané skutečnosti neprodleně informoval Zastupitelský
úřad v Ottawě, je totiž nutné ihned informovat příslušnou letní
školu, aby mohl být obratem kontaktován náhradník.
V případě nenaplnění kvóty stipendijních míst (nominovanými
uchazeči i náhradníky), která jsou nabízena určité partnerské zemi
na některé pořádající škole, je možné poskytnout tato nevyužitá
stipendijní místa zájemcům z řad náhradníků jiné partnerské země.
Stipendium MŠMT na kurzy LŠSS a účast v roli tzv. samoplátce
Stipendium MŠMT, které obdrží oficiálně přijatí stipendisté LŠSS,
pokrývá náklady na výuku, stravu, ubytování a exkurze organizované
pořadatelskou školou. Kapesné obdrží pouze účastníci ze zemí,
jejichž bilaterální smlouva s ČR tuto povinnost stanovuje (ke dni
27. 11. 2013 se jednalo o Litvu a Maďarsko).
Chceme Vás informovat rovněž o možnosti účastnit se kurzů LŠSS
v roli tzv. samoplátce. Samoplátci si veškeré náležitosti k přijetí na
LŠSS vyjednávají s příslušnými pořadatelskými školami osobně,
bez zprostředkování MŠMT. Informace o přihlašování na jednotlivé
kurzy jsou k dispozici na internetových stránkách příslušných
pořadatelských škol i na internetových stránkách MŠMT.
Hrazení zdravotní péče na území České republiky
Účastníkům z členských států Evropské Unie, jejichž způsob úhrady
zdravotní péče není nikterak blíže specifikován v platné bilaterální
smlouvě, doporučujeme, aby si na dobu trvání LŠSS sjednali cestovní
pojištění, mimo jiné i z důvodu eventuálního nárokování repatriace.
Podrobné informace ohledně poskytování zdravotní péče a všechna
nezbytná doporučení nalezne kandidát na webových stránkách
Centra mezistátních úhrad (http://www.cmu.cz).
Pokud jde o účastníky z nečlenských států EU, jejichž způsob
úhrady zdravotní péče není nikterak specifikován v platné bilaterální
smlouvě, je osobní odpovědností každého stipendisty sjednat si
před zahájením LŠSS adekvátní zdravotní pojištění.
Vízová povinnost
Podmínky vstupu a pobytu cizinců na území České republiky ze
zemí, u nichž je v platnosti tzv. vízová povinnost, naleznete na
internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České
republiky:
http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/obecne_vizove_
informace/index.html
http://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/general_visa_
information/index.html
Velvyslanectví /m: ottawa@embassy.mzv.cz
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Zlý únorový mejdan, konečně je zfilmován
Ke konci měsíce úzkosti, tak indiáni zvali únor, míváme
písek v očích i ústech při vzpomenutí únorového
komunistického převratu zvaného vítězný únor 1948
- událost, když ne katastrofální a úpadková, pak
tedy počínající skoro půlstoletí stagnace a šedivé
komunistické zlovlády.
A rok co rok od pádu vedoucí komunistické strany - a
čeští rodáci už nemají strach korespondovat s cizinou
- se někdo z mých vrstevníků a nostalgiků obtěžuje mi
poslat nějaký chvalozpěv na Gottwalda a blahé časy
kdy komunisti vládli, a my se tu v Ontariu zlostime,
že komunisté nebyli odhalení, pohánění a odstranění.
Naštěstí ne všichni rodáci trpí nostalgií a velebením
‚starých zlatých času‘ a v půli února nás informoval
přítel a filmový fajnšmekr, abychom se podívali na
pětidílný televizní seriál zvaný České století a paní
Firlova hbitě seriál vystopovala a přestěhovalo do
mého PC k shlédnutí.
Scenárista historik Pavel Kosatik s režisérem
Robertem Sedláčkem vyhmátli pět dějinných
křižovatek, kdy Češi jásali v prvním dílu o vzniku
Československa v roce 1918 a pak furt padali na
hubu v dalších čtyřech pokračováních, které pojmenuji
Mnichov, Odboj, Únor a jak se komunisti hubili jeden
druhého pod dohledem Stalina.
Díl čtvrtý Únor detailně vykresluje tři dny před 25.
únorem, machinace komunistických poslanců a
naivní demise liberálních politiku a hlavně utrpení
presidenta Beneše odchovaného v masarykovských
tradicích demokracie v nezastavitelné lidové povstání
ve prospěch komunistického uchopení moci na
pozadí jásání ozbrojených dělníků v ulicích Prahy
a na Hradčanském náměstí až Beneš podepsal a
tím nastal soumrak nad Československem a Beneš
po třiceti letech v politice za lepší Československo v
hanbě a sklíčenosti umřel ve věku 64 let.
Pátý díl umístěny do roku 1951. tedy jen 3 roky

po uchopení totální moci v Československu, se
jmenuje Zabíjení soudruha a pojednává o politických
procesech.
Pátý díl začíná trudnou a detailní popravou Horákové
se všemi detaily šibenice a procedury zvané poprava.
Pak diskuse o vině a nevině, když soudruh Stalin chce
viníky, aby se bdělost ukázala v plném světle; atmosféra
strachu v nejvyšších ešalonech komunistického
vedení a vystrašených debatách mezi Gottwaldem
a Slánským až k vrcholu, kdy Slánský je prohlášen
zloduchem, mučen a usvědčen a pověšen se všemi
detaily popravy na šibenici ve věku 51 let, tak jako
Horáková byla pověšená na začátku pátého dílu
Českého století.
A jako uzávěrka je divák obeznámen, že Gottwald
přežil Slánského jen o tři měsíce než sám umřel na
ruskou chřipku ve věku 56 let; Gottwaldova manželka
Marta; aktivní komunistická organizátorka, zemřela
tentýž rok ve věku 54 let.
Kde je chyba v českém rodákovi, že po uplynutí 60
let od únorových události a následně komunistické
hrůzovlády může někdo mluvit o zlatých časech? Jak je
možná ta shovívavost ke komunistům shromážděným
v KSČM a pověření do vysokých funkci českými voliči
a v parlamentu sedí 33 komunistických poslanců a
říkají jak se má vládnout, a že Gottwald byl přímá
chlap a vítězný únor nebyl československá prohra?
A v těchto rmutných úvahách o mém rodném národě
přilétl prostorem email od dalšího mého filmového
kumpána a s tím film Norimberský proces natočený
v roce 1961.
Po prvních minutách zírání na film jsem objevil v
paměti stopu, že jsem ten film dávno v šedesátých
letech viděl; ale to bylo v čase, kdy mi v krvi běhalo
více spermií než krvinek a já ten film zcela zapomněl.
Je to film ohromný, v hlavní roli Spenser Tracy co
soudce čtyř germánských soudců, kteří soudili dle

nacistického práva a nepravdivé; v roli jednoho ze
čtyř obžalovaných padouchů hraje Burt Lanacaster
zkroušeného a zhnuseného bývalého ministra
spravedlnosti, který by se raději neviděl, že nacistům
sloužil. A než jsem film dokoukal, pochopil jsem, že s
komunisty nebylo zúčtováno, a že komunističtí zločinci
budou dále kazit zemí českou a plést sedmině či pětině
dospělých Čechů hlavy.
Když jsem své pocity z toho průsečíku televizní série
České století a filmu Norimberský proces kostrbaté
vyprávěl paní Evě, tak se usmála a optala se mne
jaký vnímám rozdíl mezi komunismem a nacismem?
Žádný, řekl jsem ochable, protože jedni i druzí
znásilnili či zmanipulovali vůli lidu a po uchopení
moci už nepřipustili, aby lid v demokratických volbách
svou chybu zrevidoval a nacisty a komunisty vyhnal
od kormidla.
To máš pravdu, řekla Eva, ale představ si, že by někdo
vyšel na ulici s hákovým křížem na rukávě či vlajce
a domáhal se pozornosti pro nacionální socialismu;
co by se stalo?
Mlčel jsem a Eva pokračovala: a teď si představ, že
někdo vyjde na ulici s komunistickým symbolem srp a
kladivo a rudou vlajkou v ruce a lidí to nepobuřuje, že
někdo chce vrátit co už měli a zahnali na pohřebiště
blbých nápadů.
Mlčel jsem a Eva řekla poslední větu: nacismus
vymetli vítězní spojenci, ale komunisty nevymetl nikdo
a rudá rakovina trvá dál a nikdo nekřičí - odsoudíme je.
Seriál České století má další čtyři díly, které budou
promítány po sklizni švestek a jako divák se mohu
těšit, že devátý díl seriálu bude obsahovat důrazný
odsudek komunismu, který zničil nejen osudy, ale taky
povahu mnohých lidí ve východní Evropě.
Rosťa Firla – Sudbury
***

Vzácné kanadské (a snad i trochu české) olympijské medaile.
Jan Hudec získal bronzovou medaili v alpském lyžování

Medaile ovšem patří těm, kteří je vyhrají. Ale kdo může
odsuzovat nás ostatní, kteří na to nemáme, že se přihříváme
při ohníčku mimořádné dovednosti a slávy, s nimiž jsme
nějakým náhodným incidentem spřízněni. Podle Cathal
Kellyho v torontském Staru ze 17. února 2014, bronzová
medaile v alpském lyžování, kterou Jan Hudec v Soči 16.
února získal, má větší cenu než zlatá. Naposled ji pro
Kanadu získal v roce 1994 Edi Podivínský. I když jsem ve
Staru nezahlédl zmínku o etnickém původu těchto dvou
skvělých sportovců (ale viděl jsem velkou fotografii Češky
Evy Samkové, která vyhrála zlatou a namalovala si na
horním rtu vous v národních barvách), jejich jména mi
připadají nějak domácky známá. Že by pocházeli taky od
nás? Samozřejmě, že medaile vyhráli pro Kanadu a ti z nás,
kteří žijí v Kanadě už alespoň půl století, jsme samozřejmě
na kanadské olympijské medaile hrdi (i když to slovo se
mi sem nějak nehodí: proč máme být hrdí na něco, o co
nemáme nejmenší zásluhy?. Ale fakt je, že jsme). A jest-li
pánové Hudec a Podívínský se u nás narodili – i když jsme jim
nijak nepomohli- jsme na ně “hrdi” také. (Pozn. red. Otec
Jana Hudce se stal mistrem Československa ve sjezdovém
lyžování, matka se věnovala běhu na lyžích. Na českém území
Honza trvale pobýval pouze 10 měsíců. Jeho rodiče se totiž
rozhodli pro emigraci z tehdejšího Československa a ideální
příležitost se naskytla při dovolené v Jugoslávii. Hudcovi
se s desetiměsíčním synem dostali na plachetnici podél
pobřeží až do Itálie, odkud se pak přesunuli do Německa.
Zde žili čtyři roky, když se rozhodli pro definitivní odjezd
za oceán – do Kanady. Edward „Ed“ Charles Podivinsky je
alpský lyžař s českými kořeny. Zúčastnil se olympijských
her 1994, 1998 a 2002 v Lillehammeru roku 1994 získal
bronzovou medaili. - Wiki).
A teď (vlastně už před chvilkou )jsem si vzpomněl, že já jsem
o Edi Podívínském už dávno psal...Samozřejmě: v knize IT
ALL BEGAN WITH PRINCE RUPERT (2. vydání 2005) je mu
věnováno půl stránky (st.319) a je tam zmínka i o jeho
druhu Zdeňkovi Metzovi. A je tam dokonce napsáno (ale
anglicky), že Edi Podívínský je pýcha a radost jeho pražské

babičky (tak vida!), že je členem kanadského národního
mužstva, že získal pět světových cen, že Kanadě vyhrál
olympijskou bronzovou medaili v roce 1994 v Lillehammeru
(první kanadská bronzová alpská medaile od roku 1980,
kdy ji získal Steve Podborski). Naposledy zazářil ve Wengen
ve Švýcarsku v lednu 2000, kde skončil na třetím místě.
Pamatuji se, jak mne těšily komentáře kanadských novinářů
o skvělém sportovci, ale ještě více o lidských hodnotách
tohoto vyjímečného člověka. Jeho babička měla důvod
být na něj hrdá.

Jan Hudec s kanadským dolarem

Foto internet

Co se dočítám o Janu Hudcovi je stejně obdivné. (A
mimochodem Jan Hudec není první český sportovec toho
jména, který se proslavil – Alois Hudec vyhrál mistrovství
světa v nářaďovém tělocviku v roce 1931 a na kruzích obhájil
svůj titul 16krát (!); a získal olympijskou zlatou medaili v
Berlíně v roce 1936 (doufám, že v přítomnosti říšského
kancléře Adolfa Hitlera) – ačkoliv tohle všechno v ‘Rupertovi’
je, do indexu se nedostal – moc se mu omlouvám...)
Jan Hudec... Cathal Kelly se o něm ve Staru rozepsal:
Třicet devět dní před dnem, kdy Kanadě získal v tu neděli
nejdůležitější medaili, Jan Hudec byl upoután na lůžko. Kelly
pokračuje: V tomto bodě své kariéry tento dvatřicetiletý
lyžař je v podstatě bionický: sedm operací kolena. Čtyři

úplné ACL rekonstrukce. V pravém koleně je kost na kosti.
Destruktivní, ničivý problém páteře; rovněž nespočetné
věci jako operace rukou, zlomené paže a prsty… Koncem
roku 2013 se Hudec poprvé od svých ranných dvacátých
let začal cítit slušně. Potom, 8.ledna, si při tréninku vyšinul
disk. Tři dny se v posteli bez pomoci nemohl hnout… Šest
týdnů se potácel mezi efektivní paralýzou a pro kanadské
muže dvacetiletým prokletím nevyhrát prestižní disciplinu
na zimní olympiádě, aby nakonec to dokázal - v bolesti
a aniž to opravdu čekal (ale jedno důležité opatření na
radu Edi Podívínského udělal: aby si usmířil bohy lyžování,
pohřbil kanadský dolar, ve sněhu na konci sjezdové dráhy.
Jeho vítězství s ním prakticky nehnulo. Bylo to tak zlé,
že s ním CBC odložilo rozhovor až se trochu vzruší. Když
přišli po druhé, byl pořád nevzrušený. Usoudili, že je asi
nejklidnější z klidných Kanaďanů… Všechny medaile si
nejsou rovné a rozhodně mezi kanadskými vítězi jsou vítězi
poutavější a dominantnější, jejich příběhy zajímavější
a tváře fotogeničtější. Ale žádná z jejich medailí nemá
hodnotu medaile Hudcovy... Proč je Hudcova medaile tak
důležitá? Cathal Kelly má odpověď: Přes zvyšující se úroveň
kanadských mužských alpských lyžařů, jsme začátečníci
v základním zimním sportu. Chceme-li být bráni vážně,
musíme vítězit v dědičných odvětvích této soutěže. Co je
běh na krátkou vzdálenost pro letní hry, je alpské lyžování
pro zimní. Sportovní pradisciplina... Hudcova medaile je
nejdůležitější medaile, kterou jsme tu vyhráli, stejně jako
nejnepravděpodobnější. Mezi těmi 14 medailemi, které
jsme zatím vyhráli, Hudcův namáhavý pochod ...k podiu
představuje „kanadskou medaili“.
Napadlo mi, jak by bylo kouzelné, kdyby i Jan Hudec měl
někde v Čechách babičku pyšnou na svého kanadského
vnuka. Poslal bych ji překlad přemýšlivého Kellyho článku.
Měla by radost.
(Před uzávěrkou jsme se dověděli, že v 17. února zahynul
při lyžování, když narazil do stromu, v Montaně bratr Eda
Podivínského Tom.)
Josef Čermák
***
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Liberec sahal v Alkmaaru
po postupu

Fotbalisté Liberce si osmifinále Evropské ligy
nezahrají. V odvetě úvodního kola vyřazovací
fáze soutěže remizovali v Alkmaaru 1:1,
což jim po domácí porážce 0:1 k postupu
nestačilo.S Hroššem v brance a hlavně
jednogólovým mankem z prvního zápasu
se vydal Slovan za prodloužením svého
pohárového snu. Na podzim slavil venku
úspěchy hrou na brejky, tentokrát se role
obrátily.Větší počet hráčů Liberce se musel
zapojovat do útoku, jenže po ztrátě míče
hrozily bleskurychlé kontry Alkmaaru. První
šanci měl Jóhannsson, a když zmatkující
Coufal nabídl domácím laciný roh, hlavičkující
Viergever otevřel skóre - kapitán AZ přitom
skóroval i v Liberci. V 72. minutě však přišlo
drama, když Budnik po rohu vyrovnal. Domácí
znervózněli a Liberce bylo plné hřiště. Esteban
famózně vyrazil Šuralovu hlavičku, která měla
gólové parametry. V závěru měl postup na
hlavě i žolík Pimpara a ukrajinský sudí upřel
Slovanu po ruce Gouweleeuwa penaltu! Jeden
zásah mu tedy nakonec chyběl, přesto opouští
Evropskou ligu se ctí.
Sport.cz
***

Plzeň je po senzačním
vítězství v Doněcku
v osmifinále

Jedenadvacet zápasů v řadě ukrajinský Šachtar
ve svém chrámu neprohrál, ve čtvrteční noci však
poprvé od prosince 2012 padl. Českému mistru
podlehl v odvetě 2. kola Evropské ligy 1:2 a v
soutěži končí. Nešlo ovšem o žádný plzeňský
zázrak, neboť Viktoria měla soupeře přečteného,
zvolenou taktiku dokonale naplnila, dvěma
údery během čtyř minut první půle Doněck z
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pohárové Evropy vypakovala a sama zamířila do
osmifinále, kde změří síly s Lyonem.Jednoduchá
akce Plzni stačila... Tecl si sice s obránci Šachtaru
ještě neporadil, ale Kolář odražený míč do sítě
poslal. Sice se štěstím a za pomoci teče jednoho
z ukrajinských obránců, ale podstatné bylo, že
Viktoria dosáhla po půlhodině odvety svého, neboť
tolik potřebný gól vstřelila. A za čtyři minuty měla
navrch úplně, neboť Petržela po individuální akci
přidal druhou branku. „Trochu jsme v roli hostů
pozměnili taktiku,” vysvětloval kouč Uhrin,
proč jeho tým favorizovaný Šachtar rychlými a
přímočaře vedenými výpady tak dokonale a hlavně
bleskově rozebral.
Po přestávce přišlo peklo, to se ví. Vždyť Šachtar už
rok a čtvrt nepoznal, co je to domácí prohra, neboť
naposledy jeho stánek vyloupil turínský Juventus
v prosinci 2012. Plzeň se už jen a jen bránila, ale
odolávala, i když třeba pouze za cenu odkopů
na tribuny. A pomáhalo jí i štěstí. Zvláště, když
třeba Luiz Adriano ve vyložené šanci přestřelil
bránu, aby poté výtečnému Bolkovi pomohlo po
hlavičce Stěpaněnka i břevno. Trefa Luize Adriana
už přišla příliš pozdě, než aby na postupu Plzně
něco změnila. Nakonec Viktoria v Doněcku 2:1
vyhrála a míří do osmifinále Evropské ligy. Tam
narazí na aktuálně šestý tým francouzské ligy
Olympique Lyon, který vyřadil Oděsu.Sport.cz

Gambrinus liga

Po zimní přestávce se začala 17. kolem
jarní část Gambrinus ligy. Již v pátek
stačilo 39. minut Dukle, aby si zajistila
proti Teplicím vedení brankami Mareše,
Pospecha a Hlinky vedení 3:0. V závěru
utkání to byl opět Hlinka, který vlastní
brankou upravil na konečných 3:1. V
sobotu hrály týmy ze spodku tabulky.
Bohemians prohráli v Příbrami brankou
Řezníčka. Znojmo hrálo nerozhodně
s Jihlavou 0:0 a Slavia utrpěla těžký
debakl v Olomouci, když do poločasu
čtyřikrát inkasovala. V druhé půli sice
posila Boudjemaa snížil na 1:4, ale
pak po druhé žluté kartě opustil hřiště
Nitransky a v závěru Zahradníček svou
druhou brankou upravil na 5:1. Skvělý
vstup do soutěže měl Argentínec se
slovenským a italským pasem Depetris,
který vstřelil rovněž dvě branky. Jedinou
branku Slovácka proti Jablonci, vstřelil
již v 3. minutě Petr. Plzeň dvěma góly
Tezla zvítězila v Ostravě 2:1. Liberec
hrál s Mladou Boleslaví 2:2 a Sparta v
pondělní dohrávce rozdrtila Brno 4:0,
když dvě branky vstřelil střelec Lafata.
***
1. Sparta
17
2. Plzeň
17
3. Dukla
17
4. Teplice
17
5. Boleslav
17
6. Liberec
17
7. Jablonec 17
8. Slovácko 17
9. Olomouc 17
10. Znojmo 17
11. Příbram 17
12. Jihlava
17
13. Slavia
17
14. Brno
17
15. Ostrava 17
16. Bohemians 17

Tabulka
14
12
8
8
7
7
6
6
5
4
5
4
4
4
3
3

3
4
6
4
6
5
4
4
5
6
3
4
4
3
6
5

0
1
3
5
4
5
7
7
7
7
9
9
9
10
8
9

45:11
39:13
22:14
36:22
34:21
18:21
30:29
26:27
31:31
18:23
19:33
21:31
13:33
19:30
15:33
14:28

45
40
30
28
27
26
22
22
20
18
18
16
16
15
15
14

Dunajská Streda přijde kvůli
manipulování zápasů o šest bodů

Toronto, Ont.
(416) 533-0080

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

February 27, 2014

Hráči Dunajské Stredy přijdou kvůli aféře
s ovlivňováním výsledků po skončení
slovenské ligy o šest bodů. Navíc jim
disciplinární komise svazu dnes udělila
pokutu deset tisíc eur (273 tisíc korun).
Už loni v listopadu bylo za manipulování
zápasů kvůli sázkám potrestáno šest hráčů
včetně bývalého slovenského reprezentanta
Ivana Hodúra a českého obránce Tomáše
Hubera. Fotbalisté dostali zákaz činnosti na
14 až 25 let.
***
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