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Biskup Václav Malý bude
při oslavách 50. výročí posvěcení kostela sv. Václava
Otec biskup Malý je světícím pražským biskupem určeným pro službu krajanům v zahraničí
a bude hostem v Kanadě od 26.9. do 6.10. 2014. Během svého pobytu v Kanadě by měl
navštívit kromě Toronta i krajanské komunity ve Winnipegu (29. 9.), Vancouveru (30. 9.),
Edmontonu (1. 10.), Calgary (2. 10.), Kingstonu (4.10.), Ottawě (4.10.) a v Montrealu
(5.10.). Toto je stručné oznámení z farnosti svatého Václava v Torontu.
Po prvé jsem se s Václavem Malým setkal někdy v druhé polovině sedmdesátých let na
některém ze seminářů pořádaném v bytě Ladislava Hejdánka. Bylo to krátce po tom, co
skončil studia na Cyrilo-metodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Na kněze byl
vysvěcen 26. června 1976. V roce 1977 podepsal Chartu 77 a o rok později byl jedním
ze 17 zakladatelů Vyboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V lednu 1979 byl zbaven
státního souhlasu k vykonávání práce duchovního. V témže roce byl sedm měsíců bez
soudního rozhodnutí spolu s ostatními členy VONS vězněn. Do roku 1989 pak pracoval
jako topič a zeměměřičský figurant. V roce 1981 byl mluvčím Charty 77. V listopadu 1989
vystoupil nejprve na Václavském náměstí a později při velkém shromáždění na Letenské
pláni, kterého se zúčastnil třičtvrtě milionu lidí. 11. ledna 1997 byl vysvěcen pomocným
biskupem. Jeho biskupské heslo zní Pokora a pravda.
Od roku 1989 jsem Václava Malého několikrát potkal. Naposledy letos v květnu ve sboru
českobratrské církve evangelické v Hradci Králové, kde hovořil na téma Solidarita,
spravedlnost a evangelium.Tato přednáška se konala v rámci noci kostelů, která probíhá
v Čechách vždy v květnu a letos byla v Hradci Králové rozšířena, takže se z události stal
týden kostelů.
V úvodu setkání Václav Malý zdůraznil, že solidarita je hlavním pilířem EU. Solidarita
vychází ze skutečnosti, že jsme si život nedali, narodili jsme se díky rodičům a v podstatě
lidského bytí je závislost na druhých. Člověk je člověkem tehdy, pokud žije ve vztahu.
Z toho vyplývá vzájemná závislost lidí na sobě. Nejsme Robinsoni, ale jsme závislí na
druhých lidech kolem nás. Nejprve na rodičích, později na ostatních. Nejde pouze o rodinné
vztahy, ale i o ekonomické, kulturní, sociální, společenské, náboženské a církevní vazby.
Jsme tedy závislí na druhých lidech, ať si to uvědomujeme nebo ne. Nejsme na světě sami,
což předpokládá, že se díváme kolem sebe. Máme tedy vytvářet vzájemnost a soudržnost
s těmi druhými.
Člověka tvoří člověkem schopnost myšlení a schopnost komunikace. Dostali jsme dar řeči
nikoliv k tomu, abychom pěstovali samomluvu, ale abychom komunikovali. Solidarita
může být duchovní i materiální. Jestliže si uvědomujeme skutečnost, že mnohé v životě
není výsledkem naší námahy a naší práce, ale že je to dar, pak se máme o tento dar dělit. S
tím souvisí i lidská svoboda. Kdo je ochoten dávat, ten také roste ve svobodě.
Člověk, který chce jen vše pro sebe, je nesvobodný, zatímco svobodný člověk dokáže, jak
přijímat, tak i rozdávat. Solidarita je tedy umění dělit se, umění dávat, a tím také růst v lidské
svobodě. Nespočívá pouze v materiální pomoci, ve sbírkách určených pro různé části světa.
Záleží však také na tom, jakým způsobem se dává. Je nutné si při tom uvědomovat, že ten
druhý je partnerem. Dává nám možnost, abychom se podělili, dává nám možnost, abychom
rozšířili a prohloubili svoji svobodu. Teprve takto pojatá solidarita stojí na pevném základě.
Solidarita neznamená, že se dává pouze z přebytku a z pocitu, že mám nad tím druhým
navrch. To, že mohu dávat je veliká výsada a veliké vyznamenání, protože přicházím do
vztahu s tím, kdo potřebuje. Mohu tak rozvinout více své lidství, svou svobodu. Znamená i
duchovní a občanskou podporu tam, kde lidé nejsou respektováni ve své důstojnosti a jsou
z různých důvodů pronásledováni a ponižováni. Z tohoto důvodu máme hájit právo toho
druhého a být schopen vzdát se proto i třeba svého vlastního práva. Evangelium klade jasně
tento důraz, který je náročný a který se nám zdaleka nedaří uskutečňovat, ale který před
námi stojí jako výzva. Neznamená to automatický souhlas s jednáním toho, s kterým se
solidarizujeme, nesmíme ho přetvářet ke svému obrazu, nesmíme ho manipulovat. Znamená
to, že toho druhého bereme jako partnera, v něm se setkáváme s živým Kristem, jak na to
odkazuje evangelium. Zde je rozdíl mezi rovinou humanismu a křesťanství. Solidarita je
tedy nezištná a neočekává uznání.
Nejde pouze o materiální, ale i o duchovní, profesní, stavovskou a náboženskou solidaritu.
Neznamená to vzdát se toho, co je nám vlastní, vzdát se vlastního přesvdčení, ale bránit
i práva těch, kteří patří k jiné náboženské tradici, pokud je jim ubližováno. Za jistých
okolností je třeba hájit i práva muslimů, či jiných náboženství.
Je nutné brát se za sociální spravedlnost, rozevírají se i nůžky mezi generacemi, musíme
hledat pochopení nejen pro ty, co jsou starší, ale i pro ty mladší. Je zapotřebí odstraňovat

rasové rozdíly a solidarizovat se nejen s těmi, co jsou jiného původu, ale i s přistěhovalci, s
těmi kteří jsou právně bezbranní, méně schopní, tělesně a mentálně postižení, společensky
vyloučení, cizinci. Ježíšův život, během kterého se přátelil a solidarizoval s lidmi na okraji
společnosti, nelze oddělit od vzkříšení.
Spravedlnost znamená respektování právního řádu, zákonů, znamená rovnost při výměně
a rozdělování prostředků potřebných k životu, je to především ctnost, věrnost zákonům,
věrnost Božím příkazům a přikázáním. Spravedlnost je širší než skutečnost, že ten, kdo se
proviní je potrestán a ten, kdo učiní něco dobrého je odměněn. Znamená to, že se nejedná
o kalkulaci komu, co dát, koho čím podpořit, ale dotknout se samotného zdroje života,
kterým je Bůh sám.
Po tomto úvodu přišla řada dotazů:
O: Hodně cestujete, nejsou to tradiční země, co je důvodem těchto cest?
VM: Navštěvuji hlavně země, kde lidé nemají možnost žít důstojným způsobem života.
Před rokem 1989 jsem zažíval solidaritu mnohých lidí ze všech koutů světa. Bylo pro mne
velmi milé a povzbudivé, když někdo řekl: „My o vás víme, my se za vás modlíme…“
Ale přijížděli i lidé, kteří nebyli křesťany. Nyní cítím morální povinnost, vrátit to, co
bylo darováno mně, těm, kteří žijí jinde v nedůstojných podmínkách. Nepřijíždím jako
Pokračování na str 3

Biskup Václav Malý (vlevo) s moderátorem večera Michalem Hrdličkou

Foto: Olga Čižinská
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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: 13.7., 10.8., 7.9., 19.10.,
23.11. a 7.12. vždy 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:
4. října v 11 hodin
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiče: (Lyndale
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. Nejbližší
bohoslužby: 4. října v 17 hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. Nejbližší bohoslužby: 5.
října v 11 hodin.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. Nejbližší bohoslužby
budou oznámeny.
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SOKOL CANADA - MINI SLET

Vše nejlepší minisletu
na Masaryktownu
přeje

ALL SOKOLS AND FRIENDS TO THE

PROCK INSURANCE
BROKERS LTD.

CORDIALLY INVITES

DINNER PARTY 28. 6. 2014

AT THE PRAGUE RESTAURANT - MASARYKTOWN
450 SCARBOROUGH GOLF CLUB RD. TORONTO
ADMISSION $ 45.00 PP TIME AT 6:00 P.M.
DINNER INCLUDES CZECH MAIN COURSE WITH BEER
OR GLASS OF WINE, COFFEE, DESSERT AND LIVE
ENTERTAINMENT.
AFTER DINNER DANCING. CASH BAR.
FOR INFORMATION AND RESERVATIONS call
ANNA JANOUS (905) 884-9829
EMAIL : anna.sokol@bell.net or www.sokolcanada.ca

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: novavize.ca@gmail.com

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

Všeobecné pojištění
102 Benson Ave.
Toronto, Ont. M6G 2H8
Tel.: (416) 651-7837

Naše internetové
stránky
Satellite 1-416

Výběr z článků v našich novinách.
Aktuální vždy v den vyjití novin.
satellite1-416.com
zpravy.ca
zpravy.org
spravy.ca

***
Toto číslo v PDF

www.8.satellite1-416.com
www.8.zpravy.ca
www.8.spravy.ca
***

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

***

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.

Financial

Kursovní lístek

100 Kč
1 CDN $
1 EURO
1 CND $
1 US $
1 CND $

5,37 CDN
18,64 Kč
1,47 CDN $
0,68 EURO
1,08 CDN $
0,92 US $

1 CDN $
1 EURO
1 US $

18,60 Kč
27,44 Kč
20,14 Kč

Universal Currency Converter - 19. 6. 2014

ČNB - 19. 6. 2014

Toto dvojčíslo jsme dali
do tiskárny
24. 6. 2014 ve 3:00
Příští číslo vyjde:

17. 7. 2014

Uzávěrka: 7. 7. 2014
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Biskup Václav Malý bude
při oslavách 50. výročí posvěcení kostela sv. Václava

Czech & Slovak Institutions

tom jejich majetky rostou. Celá léta jsem
si myslel, že ekonomika a lidská práva jsou
spojité nádoby. V kulturní oblasti jsou určité
oblasti, které jsou univerzální – nikdo by
neměl být mučen při výslechu a na nikom
by nemělo být pácháno násilí. To je naprosto
jasné právo, které by mělo platit všude. Na
druhé straně je zapotřebí být citlivý vůči
kultuře. Například v moslimské kultuře
je nutné zdůrazňovat svobodu svědomí,
nikoliv jenom náboženskou. V těchto zemích
většinou křesťané mohou mít kostely nebo
modlitebny, vykonávat bohoslužby, ale
například, když si vezme křesťanka muslima,
tak musí přestoupit na islám. Tam je třeba stále
zdůrazňovat nejenom svobodu náboženskou,
ale svobodu svědomí. Samozřejmě je nutné
upozorňovat na skutečnost, že žena není
majetkem muže, ale jeho partnerem. Je
zapotřebí tyhle kulturní zvyklosti vnímat.
V Iránu jsem byl upozorněn na to, že se
nemá podávat ruka ženě. Jsem přesvědčen o
univerzálnosti lidských práv, ale s ohledem
na místní kulturu. Lidská práva, tak jak

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562‑3875
Fax: (613) 562‑3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Pokračování ze str. 1

spasitel, nepřijíždím jako ten, kdo má řešení
na jejich situaci, nepřicházím jako ten, kdo
radí, nepřicházím jako biskup Václav Malý,
přicházím jako jednotlivec, který si váží jejich
postoje. Platím si to z vlastních prostředků,
nejezdím na oficiální pozvání, nechci strávit
tento čas v Potěmkinových vesnicích, které
byly u nás před rokem 1989. Chci vidět realitu.
Přijíždím s rizikem, že mohu být třeba zatčen,
ale většinou se stane, že ta cesta je bohatší
než jsem předpokládal. Snažím se většinou
kontaktovat křesťany, nejen katolické, pokud
tam žijí. Setkávám se s představiteli církví, s
obhájci lidských práv a rodinami politických
vězňů. Ale neomezuji se pouze na křesťany,
častokrát to není výlet a je to někdy dosti
náročné. Takto jsem navštívil v posledních
letech Kubu, Čínu, Irák, Irán, Jižní a Severní
Sudán. Jsou to země, kde nevládne svoboda,
každá země je poněkud jiná. Během návštěvy
v arabských zemích jsem se mnohdy sešel
i s lidmi v muslimských komunitách. Je to
moje iniciativa, nikým se nezaštiťuji a cítím
se pak svobodným. Takto si nesu za svůj
postoj důsledky sám. To, že jsem sledován,
to mne nijak nezaskočí, protože fízlové jsou
všude stejní. Ale když jsem byl nedávno v
Iráku a spal jsem na biskupství, tak poblíž
mne vybuchla tři auta. Tohle byla nepříjemná
skutečnost. Při sledování se může člověk
psychicky připravit na to, že bude člověk
zadržen či zatčen, ale tohle bylo něco zcela
jiného.
O: Při svých cestách jste se setkal s různým
vnímáním lidských práv. Myslíte si, že je
tato otázka univerzální?
VM: Je to velice těžká otázka a dnes jsem
opatrnější a nemluvím o tom tak suverénně.
Dnes se ukazuje, že plné respektování lidských
práv a občanských svobod není podmínkou
k úspěšnému podnikání. To je něco nového.
Je to problém Číny a dalších asijských
ekonomických tygrů: Malajsie, Singapuru…
Určitá skupina těchto podnikatelů velice
dobře zná meze, kdy se odmítají vyjadřovat
k určitým otázkám, respektují mocné a při

Kalendář

www.kalendar.zpravy.ca
27. 6. -29. 6.
Minislet
Sokol Toronto
***
28. 6. (so)
Jiří Petrdlík řídí Kindred Spirits Orchestra
v Glen Gould Studio
***
29. 6. (ne) 14:00
Český a Slovenský den
Minislet na Masaryktownu
***
5. 7. (so) 19:00
Eva a Vašek
Restaurace Praha
Masaryktown
6. - 26. 7.
Tábor Hostýn
Chertsey, Quebec
Tel.: Josef Maxant: 450-465-4844
***
13.7. (ne) 13:00
Slavnostní koncert klasické hudby
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
Tel.: M. Janková (416) 614-0550
***
20. 7. (ne) 17:00
Nokturna na Masaryktownu
Koncert z hudby J. S. Bacha, G. F.
Händela, W. A. Mozarta a A. Dvořáka
Restaurace Praha
450 Scarborough Golf Club Rd.
Tel.: 416/289-0283
***

jsou chápána zde, nejsou možná oddělit
od dlouhého vývoje židovsko-křesťanské
tradice.
V závěru setkání jsem se zeptal Václava
Malého, co očekává od podzimní cesty do
Kanady:
VM: V rámci biskupské konference mám
pověření, abych navštěvoval všechny
katolíky, kteří žijí v zahraničí. Z tohoto
důvodu pojedu koncem září na čtrnáct dnů
do Kanady, kde mi Libor Švorčík připravuje
program. Mám navštívit, co nejvíce českých
komunit v Kanadě. Jde o to, abych tamní lidi
povzbudil a řekl jim, že je dobré, že si udržují
český jazyk. Také jsem nedávno viděl při
návštěvě Spojených států, že mladá generace
nevidí rozdíl mezi Čechy a Slováky. Mým
hlavním plánem je seznámit se situací tam
a budu se snažit jim hlásat radostnou zvěst
– evangelium.
Záznam z hradeckého večera pořídil
Aleš Březina
***

České velvyslanectví
Czech Embassy

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

SOKOL CANADA MINI SLET
JUNE 27 -29, 2014

FRIDAY, JUNE 27: 5.00 P.M. MASARYKTOWN

WELCOME PARTY AND OPENING CEREMONIES - OUTDOOR BBQ,
a BONFIRE, ALONG WITH PRAGUE RESTAURANT’S
SELECTION OF CZECH FOOD AND LIVE PIANO ENTERTAINMENT

SATURDAY, JUNE 28. 9.00 A.M. GYMNASTICS COMPETITIONS,

TEAM SPECIAL COMPETITIONS, FIT FOR LIFE GROUP
601 MAGNETIC DRIVE UNIT #21
VOLLEYBALL 9.00 AT THE VARIETY VILLAGE (Danforth & Kingston Rd.)

SATURDAY, JUNE 28. 6.00 P.M. – 11.00 MASARYKTOWN

MEDAL CEREMONIES , SOCIAL FOR THE YONGE CROWD under
The stars with DJ and BBQ
PRAGUE RESTAURANT SOCIAL with dinner and live band.

SUNDAY JUNE 29. MINI SLET AND CZECH AND SLOVAK DAY
AT MASARYKTOWN
10.00 A.M. – 12.00 P.M. REHEARSALS
2.00 P.M. SLET PROGRAM – performances and festivities
Mini slet will be followed by more activities, music, dance and a bonfire

ČESKÝ A SLOVENSKÝ DEN
NEDĚLĚ 29.ČERVNA 2014
PROGRAM

13.00 MŠE SVATÁ
14.00 ZAHÁJENÍ MINI SLETU A SLAVNOSTI ODHALENÍ POMNÍKU
„ZNOVUUKŘIŽOVANÝ“ K 25. VÝROČÍ JEHO POSTAVENÍ, UVÍTÁNÍ
HOSTŮ A ÚČINKUJÍCÍCH
14.20 MINI SLET – SOKOLSKÝ PROGRAM
16.00 VYSTOUPENÍ TANEČNÍ SKUPINY NÁRODOPISNÉHO
SLOVENSKÉHO SOUBORU „VÝCHODNA SLOVAK DANCERS“
16.30 K TANCI A POSLECHU BUDE HRÁT JAN CHLUMSKÝ A NA
KYTARU JITKA KARLÍK.
PODVEČERNÍ POSEZENÍ U TÁBOROVÉHO OHNĚ ZA ZPĚVU
TRAMPSKÝCH PÍSNÍ JIŘÍHO CRHÁKA PŘI KYTAŘE.

Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
Suite 303 - 6707 Elbow Dr. SW.
Calgary, AB T2V 0E5
Tel.: (403) 269-4924, Fax: (403) 259-4533
E-mail: calgary@honorary.mzv.cz

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:
424 Varsity Estates Place NW
Calgary, AB T3B 3B9
Tel.: (587) 333-6831,
Fax: (206) 424-0205.
E-mail: richard@wolfli.com
Mr. Richard Wolfli, 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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Music/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.

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

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

Masaryk Memorial
Institute
získal cenu
Gratias Agit 2014

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
udělil dne 6. června 2014 cenu Gratias Agit 2014
celkem patnácti laureátům.
Resortní ocenění ministr každoročně uděluje
osobnostem nebo organizacím, které se výraznou
měrou podílejí na šíření dobrého jména České
republiky v zahraničí. Cenu tvoří plastika v podobě
stylizované křišťálové zeměkoule od ak. mal.
Zdeňka Petra, diplom a odznak. Není spojena s
finanční odměnou.
Cenu Gratias Agit zřídilo MZV v roce 1997 a
ministr ji každoročně uděluje za příkladné aktivity
v nevládní sféře, zaměřené na propagaci České
republiky. Laureáty jsou čeští krajané, kteří žijí
v zahraničí a šíří věhlas své rodné země, ale také
přátelé ČR a význačné osobnosti, které nezištně
podporují přátelské vztahy mezi svými zeměmi a
naší vlastí. Jsou mezi nimi bohemisté, překladatelé,
vědci, podnikatelé, výtvarníci, hudebníci,
spisovatelé, pedagogičtí pracovníci nebo sportovci.
Laureáti Gratias Agit 2014
Karel ASTER, válečný veterán, poslední žijící
člen skupiny 14 Čechů, kteří bojovali v americké
armádě na Filipínách, Filipíny/USA
Serge BAUDO, dirigent, bývalý hudební ředitel
a šéfdirigent FOK, Francie
Edward DELLIN, předseda Pražského výboru
Chicago Sister Cities International, USA
Almis GRYBAUSKAS, překladatel stěžejních
děl českých autorů 20. století do litevštiny, Litva
Patrick HERMINIE, propagátor seychelsko-české
spolupráce, Seychely
Agnieszka HOLLAND, filmová režisérka a
scenáristka, Polsko
Josef CHROMÝ, podnikatel v potravinářství a
vinařství v Tasmánii, Austrálie
Eliška KRAUSOVÁ, ředitelka krajanského spolku
Asocheca, Kolumbie
Reiner KUNZE, básník a překladatel děl 50
českých autorů, Německo
Blanka MATRAGI, módní návrhářka, malířka a
designérka, Libanon
Borges ODILON, Jr., honorární konzul České
republiky, Brazílie
Prof. Otto PICK, aktivní účastník zahraničního
odboje, odborník na mezinárodní vztahy, ČR
André POIROT, správce Československého muzea
v Darney, Francie
Ján VALACH, dirigent, varhaník a hudební
skladatel, Belgie
Masaryk Memorial Institute, krajanská a
charitativní organizace v Torontu, Kanada
mzv
***

Sedm kanadských
filmů na MFF
Karlovy Vary

Letošní 49. ročník mezinárodního
filmového festivalu Karlovy Vary
nabídne hned sedm kanadských
snímků. V hlavní festivalové soutěži
bude Kanada zastoupena kanadskobelgickým filmem režiséra Davida
Lamberta s názvem Jsem tvůj ve světové
premiéře. Soutěžním snímkem Violent v
kategorii Fórum nezávislých se představí
režisér Andrew Huculiak. Jedná se o
autorský projekt vancouverské hudební
skupiny, který bude mít v Karlových
Varech rovněž světovou premiéru.
Další kanadské filmy na festivalu, na
které se diváci mohou těšit, budou
snímky Mommy a Tom na farmě, oba
od režiséra Xaviera Dolana, Pierrot
Lunaire tvůrce Bruce LaBruce, Zůstává
tvou radostí od Denise Côtého nebo
mimosoutěžní dokument Zlatá země
zaslíbená Andrease Horvatha.
Kanadská mozaika
***
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Hudební bonbónek

Co Čech, to muzikant a co Češka, to zpěvačka. Tak by se dala skromně nazvat dvojice Eva
& Vašek, kteří k nám přiletí, aby zahráli a zazpívali směs starších i novějších písní z těch
nejrůznějších hudebních žánrů. Bude to nejen dechovka, country, lidovky ale i pop, písně
od táborových ohňů či skladby pro sbory a muzikály. Dvojice má již své jméno a stále
posluchače v Česku, ale nejenom tam. Jelikož jsou talentovaní i jazykově, zazpívají nám
i důvěrně známé hity z Chorvatska, Polska či Ameriky i Německa. Doufejme jen, že na
všechny písně a skladby se dostane a každý z návštěvníků si najde ty svoje nejoblíbenější.
Po dvou koncertech v Torontu zavítají také do Ottawy, Kitcheneru i Michiganu, kde již
mají také své příznivce a kam jsou také pozvání, aby tamější kulturní dění česko-slovenské
komunity obohatili. Možná se zmíním o těchto dvou zajímavých lidech trochu důvěrněji,
tak jak jsem je slyšel v rozhovoru, který se uskutečnil během našeho půlročního pobytu v
našem novém domově v Mexiku, při krásném jezeře Chapalla. Vašek s Evou byli v tom
čase právě na Floridě, ale díky důmyslně aplikaci Skype jsme si byli velice blízko a skoro si
viděli do talíře. Jenom to mexické koření nebylo na tu dálku tak výrazné, takže nám slíbili,
že nás určitě v zimě navštíví a ochutnají ty speciality na místě samém.
Eva poznala Vaška při jednom plese abiturientů, kde hrál se svou kapelou SURF, jejímž
byl také kapelníkem. Rodiče nabídli kapele na vyzkoušení jejich dceru v roli zpěvačky,
poněvadž studovala zpěv na konzervatoři a bylo by dobře si ověřit její možnosti. Chlapci
to s Evičkou zkusili, nahráli spolu blok asi deseti písní a ejhle! Eva se rázem stala jejich
frontmenkou a spolu s Vaškem od té doby hrají a zpívají v krásném profesionálním přednesu,
všude tam, kde mají své příznivce nebo si je právě získávají. Z lásky k hudbě vzplanula i
láska k sobě samým a dnes již manželská dvojice rozdává radost a potěšení písněmi naší
domoviny, ale i hudbou našich spřátelených národů, nám všem.
Snad ještě prozradím, že jejich dcerka - Evička žije a cestuje stále se svými rodiči, ať je to
v Evropě či Americe, Kubě, Austrálii, Kanadě, Chorvatsku, Německu a kde ještě to všude
nebyli. Hudbu dovede také cítit, má již svůj vyhraněný vkus a kdo ví, možná že se spojí
opět s nějakou kapelou a to nejen doma, ale třeba i v Austrálii. Je krásné mít ten pocit,
že to, co je naším koníčkem může být i podstatou našeho života, naší prací a zároveň to
může potěšit tolik vyprahlých duší skladbami, které nám, posluchačům byly kdysi tolik
milé, zpívali jsme si je a uchovali nadobro v našem srdci.
Eva a Vašek nám je opráší, osvěží a podají v citlivém obalu jejich uměleckého projevu.
Jelikož koncerty budou jenom dva, radím upřímně, neváhejte a zajistěte si své místo pokud
je čas. Jsem přesvědčen, že zájem bude veliký a i mně se již stalo, že se na mne nedostalo.
Velice rád vás uvidím v hledišti a určitě výčtu z vašich tváří radost a spokojenost z tohoto
nevšedního zážitku.
Váš
Jirka Jančárek
***
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Tato požehnaná země
This Blessed Land

Poslední den v letošním měsíci lásky uspořádala Stolice
Ukrajinských studií Johna Jaremka na Torontské univerzitě
Vzpomínku při příležitosti 70. výročí deportace Tatarů z
ukrajinského Krymu.
Vzpomínka se konala v kostele Timothy Eaton Memorial Church
in Toronto, pobožnost vedl rev. dr. Andrew Stirling a zúčastnili
se jí zástupci jiných kongregací (včetně židovské Darchei
Noam). V hudební části programu vystoupili Elvíra Maksudova
a Eskender Bekmambetov. Promluvili bývalý federální poslanec
Borys Wrzesnewsky a pofessor Torontské univerzity, Paul Robert
Magocsi, autor knihy This Blessed Land: Crimea and the Crimean
Tatars.
Nevím, jestli Tataři právě dnes Krym vidí jako požehnanou zem.
Vím, že právě dnes jsou vystaveni dalšímu tlaku v požehnané zemi,
kterou před několika desítkami let Chruščov daroval Ukrajině a
nedávno ji Putin prohlásil za část svého impéria.. Krymští Tataři
se stali rukojmími. Poněvadž moje vědomosti o nich jsou tu a
tam nasbírané drobty, přijal jsem pozvání na Vzpomínku na jejich
deportaci před sedmdesáti lety. Ale napřed jsem si přečetl záznam
o Tatarech v Nové kolumbijské encyklopedii.
Podle této encyklopedie Tataři jsou turkic mluvící obyvatelé
Ruska, v roce 1975 se jejich počet pohyboval kolem 6 milionů,
hlásí se hlavně k sunni muslimům a jejich původní domov byl v
jihovýchodním Mongolsku. Pak se dali na výboje: ve 13. století
okupovali části Evropy a Asie (v roce 1241 přepadli Maďarsko a
Německo) a i po ústupu jejich armád z Evropy zůstali dominantní
sílou v skoro celém Rusku, Ukrajině a Sibiři. (13.století si zřejmě
potrpělo na výboje: náš Přemysl Otakar II rozšířil své panství, jak
mečem, tak i dvěma sňatky až k Jaderskému moři a zachtělo se
mu i německé královské koruny, ale ten plán mu zhatila smrt na
Moravském poli v roce 1278).
Původně kočovní Tataři (poněvadž měli zlaté stany, říkalo se
jim Zlatá horda) ve 14. století přijali islám a ovládali většinu
Ruska – buď přímo nebo jako vrchnost, které místní princové
platili desátky. Asi se jim dařilo příliš dobře: začali se svářit mezi
sebou. Zatímco se svářili, rostl vliv Moskvy a Tamerlanova invaze
a nástup otomanských Turků přivodily rozpad Tatarské říše koncem
15. století. Na jejím území vzniklo několik nezávislých útvarů, jako
Kazaň a Sibiř, které byly v 16. století podmaněny Ruskem. Krym
se stal vazalem otomanské říše, ale krymští Tataři pokračovali
v nájezdech na Ukrajinu a do Polska a vymáhali poplatky od
ruských carů. Moskvu přepadli ještě v roce 1572. V té době Tataři
v Rusku dosáhli vysokého stupně civilizace, hráli významnou roli
v administraci i obchodu a mnohé ruské šlechtické rodiny měly
ve svých řadách tatarské předky. V první scéně Puškinova Borise
Godunova princ Suisky říká o vrahu careviče a pozdějším carovi,
Borisi Godunovi: …včerejší otrok, Tatar…
Novější historie Tatarů v Rusku je méně laskavá: v roce 1783
poslední tatarský stát, Krym, byl připojen k Rusku. Krymští Tataři
– kromě těch, kteří se během ruského obsazení Krymu a Krymské
války přestěhovali do Turecka – zůstali na Krymu až do 2. světové
války. Tvořili základní skupinu autonomní republiky, založené
v roce 1921 a zrušené v roce 1945, kdy všichni krymští Tataři
(kolem 200 000 v roce 1939) byli pro údajnou kolaboraci s nacisty
přestěhováni do Uzbekistánu a Kazachstánu. V roce 1956 získali
nazpět svoje občanská práva, ale ne svoji identitu jako národnost.
Vcelku historie ne nepodobná naší a nepochybně i mnoha
jiných národů: výboj v prvních staletích druhého tisíciletí (u nás
vrcholící bohulibou vládou Karla IV), pak někdy prudký a jindy
pozvolný ústup do mocenské bezvýznamnosti. Jejich osud po
roce 1945 připomíná do určité míry osud Čechů v Sudetech po
Mnichově a daleko víc osud sudetských Němců po roce 1945,
(Jen s tím rozdílem, že kolaborace sudetských Němců s nacisty
nebyla jen údajná.) A rozhodně z ní nemohl být obviněn Mustafa
Džemilev, jehož život a zásluhy byly na Vzpomínce 70. výročí
deportace Tatarů z Krymu oslaveny. Už i proto, že se narodil 13.
listopadu 1943, takže když válka skončila, byly mu dva roky. Ale
už rok před koncem války, v květnu 1944, byl se svou rodinou
Sověty vystěhován do Uzbekistánu. V osmnácti letech se svými
přáteli založil Unii mladých krymských Tatarů, jejímž posláním
bylo uznání práva krymských Tatarů na návrat do jejich domovů.
Pro svoji činnost byl šestkrát zatčen a 10 let vězněn v sovětských
vězeních a pracovních táborech. Přežil – díky násilnému vyživování
–303 dní trvající hladovku, v roce 1989 byl zvolen předsedou
Krymského tatarského národního hnutí a vrátil se svou rodinou
na Krym. V roce 1998 mu byla udělena komisařem Spojených
národů pro uprchlíky Nansenova medaile, v roce 1998 (a potom
čtyřikrát po sobě) byl zvolen poslancem ukrajinského parlamentu,.
V březnu 2014 se sešel s představiteli NATO a EEAS a urgoval
je, aby neuznali výsledky nadcházejícího referenda na Krymu,
o měsíc později mu byl na pět let zakázán vstup na ruské území
(včetně Krymu). Džemilev byl několikrát navržen na Nobelovu
cenu, letos v dubnu mu byla udělena jako prvnímu Cena Solidarity.
Byla mu předána 3.června.
Jestliže mám pochybnosti o příhodnosti (z hlediska situace
Tatarů – stoupenců nezávislosti Ukrajiny) názvu Magocsiho knihy
– Krym v Putinově objetí je sotva požehnanou zemí, neměl bych
sebemenší problém nazvat požehnaným život Mustafy Džemileva,
Tatara, muslima a světoobčana.
Josef Čermák
***

History
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Český dirigent Jiří Petrdlík
bude řídit

Kindred Spirits Orchestra
při koncertu

v CBC Glenn Gould Studio
250 Front St. West in Toronto,

v sobotu 28. června 2014 ve 20 hodin.
Na programu bude

Předehra k poslední opeře C.K. Webera Oberon
Camille Saint-Saëns:
Koncert pro housle a orchestr číslo. 3, dílo 61.
a
Brahmsova druhá sympfonie d-dur, dílo 73.

***

V 19:15 před představením
bude úvodní slovo kontrabasisty Jesse Dietschiho.
O přestávce je na programu diskuse
s Michaelem Berekem (asistentem dirigenta)
a mladou houslovou sólistkou Nicole Li

Cena lístků je od 15 do 35 dolarů
1-866-943-8849.
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Zápisky od Pacifiku (2014-4)
Napsal T. Heyerdahl: Pokrok je schopnost člověka
komplikovat jednoduché.
Bohužel, až příliš často si uvědomuji moudrost tohoto
sdělení. Napadá mne jeden malý příklad: Sděleno
telefonním magnátem Telus, že od jistého data bude za
účet posílaný poštou, tak jak už se to dělo od prvopočátku,
požadován poplatek 2 dolary ... bez důkladnějšího
odůvodnění. A že zákazník se tomu může vyhnout
placením počítačem on-line. Zákazník si připomene, (a
nebo by si alespoň měl připomenout), že časy se v samé
podstatě horší, a požadavek takového poplatku podobá se
zlodějně a menšímu diktátu, nicméně rozhodne se, coby
majitel počítače a uživatel Internetu, ony dva dolary ušetřit
(neboť inflace trvá, ač její zdůvodnění je dost pofiderní).
Usedne tedy, uživatel služeb telefonní společnosti a
naklape požadované. Pokud se mu snadno a rychle podaří
napojit se na systém, na monitoru spatří data svého
účtu, požadovanou sumu a možnost dozvědět se více
dalším dotekem klávesnice. Aby se tak nakonec dozvěděl
podrobnosti o jednotlivých poplatcích za long distance
telefonáty, musí použít ještě třikrát klávesnice. Teď už
mu jen zbývá vybrat si možnost platebního způsobu. Než
tak učiní, připomene si, zcela logicky, dosavadní způsob
finančního vyrovnání s telefonní společností: po vyjmutí
došlého účtu z obálky, prohlédne si ve zlomečku času tři
stránky účtu a rozhodne se ke způsobu placení. Může to vše
vykonat v pohodlném křesílku, popíjet přitom dobrou kávu,
nebo zajít do své banky a tam se vyrovnat. Laskavý čtenář,
možná stejně jako autor, bude se pídit po výhodnosti této
počítačové záměny. Nehledě na onu pokutu dvou dolarů
za tvrdošíjnost zákazníka trvat na dosavadních praktikách
poštovních zásilek účtu.
Pokud by snad chtěl hledat zdůvodnění v úspoře papíru,
v tom případě zřejmě přehlédnul hojnost reklamních
plátků dodávaných mu do domu spolu s místním tiskem.
A za frankované poštovné od zásilek Telusu platí lehce
formou občasného zvýšení poplatků
Kde je tedy onen pokrok?
***
Pokud mne paměť nemýlí, už jsem se na toto téma
vyjádřil dříve. Ale udělám to klidně znovu.
Možná, že náš život by byl snazší a bohatší, kdybychom
věnovali větší pozornost encyklopediím, lidovým
moudrostem a pranostikám a jimi se řídili. Škodit by nám
to rozhodně nemohlo. Stačí jen některé ty pranostiky a
lidová přísloví si připomenout, zamyslet se nad nimi....
a porovnat je se svými životními zkušenostmi, zážitky a
nesnázemi, kterým se možná dalo, při respektování toho či
onoho mudrosloví, předejít.
***
Nejednou už mne napadlo, zda onen rozkvět investičních
možností pro snaživé střádaly a ty, kteří si cení každého
dolaru, ten investiční život takovému občanovi více
nekomplikuje, než usnadňuje. Jaké to byly přehledné časy
už jen v době našeho příchodu do Kanady! Do banky uložil
našinec sumu, dostal na to smluvený úrok bez jakýchkoli
obezliček s tím spojených. Ovšem, mohl dát peníze i na
Mutual Funds nebo na burzu. Ale za jak s dnešním časem
jednodušších a přehlednějších podmínek!
Nejsem nijak zkušený investor, ale vím dost na to, abych
bezmála zaplakal nad posunem od relativní jednoduchosti
k dnešní značné složitosti. Neboť veliké množství
investičních nabídek, ještě neznamená skvělou službu
klientovi, spíš jeho nejistotu, zda si z toho až neskutečné
velikého množství nabídek vybral tu správnou. K tomu
je funkce finančního poradce, ale najděte mezi nimi
skutečného borce! Těm z vážených čtenářů, kteří mají
štěstí a s takovým odborníkem jsou ve styku, se omlouvám
a gratuluji.
***
Sděleno v tisku, že v poslední době roste počet těch
občanů, kteří, ač dosáhli penzijního věku a tedy snad
v minulosti se těšící na tento klidný čas, nadále docházejí
do zaměstnání. A to v překvapující a dříve nepoznané míře.
Odborníci si nejsou zcela a jednoznačně jistí, proč tomu tak
je, ale jedním z důvodů je uváděna nezbytnost trvajícího
příjmu, neboť v současnosti penzijní zaopatření nestačí.
Ale jak se zdá, to neplatí jen o těch, kteří nepamatovali tzv.
na zadní kolečka, ale i na mnoho ostatních. Že by se tedy
časy, navzdory všemu pokroku, horšily?
***

Jak dlouho asi ještě potrvají problémy v Egyptě, Iráku,
Sýrii? Už mi to někdy připadá jako nejapný žert, když
se dočítám o tom jak OSN se snaží a dva dny na to jak
všechno to snažení není k ničemu. A v Iráku nadále dochází
k mordování a v Egyptě neskončily nepokoje, a Sýrie, to je
snad největší výsměch vší západní evropské diplomacii a
snaze dát tam věci do pořádku.
A tohle všechno snažení není samozřejmě zadarmo a
tak si říkám, proč to všechno nenechat na pokoji, nikomu
nepomáhat, ať se tam pobíjí, když to jinak nejde, tiskárny
dolarů či eur přece nemohou běžet den co den, množství
peněz těmto problémům věnovaných mi připomíná čísla,
která vás napadají, když se malinko chcete dozvědět víc
o tom našem slavném vesmíru. A tak přijdou chvíle, kdy
si vzpomenu na pana učitele češtiny citujícího filosofovo
sdělení že Všechno je marnost nad marnost!
***
Je to jako když se píchne do vosího hnízda! Není to dávno,
kdy kdosi přišel s požadavkem podepsat petici na to či ono
uživatelem internetu. Pravda, občas jsem takovou aktivitu

podpořil. Ale teď jen žasnu, jak se tento způsob šíří jako
chřipka. Není den, aby ten či onen reprezentant té či oné
skupiny, nežádal o podpis na té či oné petici, samozřejmě
nejednou jde i o požadavek o finanční podpory. Mám ten
názor, že všeho moc škodí a to možná platí i na tento trend
poslední doby.
***
Je B. Obama dobrým prezidentem? Taková otázka
může leckoho napadnout. Neboť Spojené státy americké
jsou stále světovou velmocí. Jak si ale v této ne právě
záviděníhodné roli, vedou? Neztrácejí v poslední době
prestiž? Sledováním světového dění se pozorovatel může
dozvědět, že odpověď na takovou otázku poněkud je
kolísavá. Možná je to tím, že dnes, ač zatím nehrozí další
světová válka, faktorů nezbytných k zodpovězení takové
otázky je více, než kdykoli v minulosti.
A jak asi dopadne zatím dost neurčitě vyhlížející situace
na Ukrajině? Já o tom nemám věru rozhodující představu.
Přiznávám to. Ale proč bych taky měl mít, nejsem politik!
Vladimír Cícha – Vancouver
***

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”

Nyní je snížená cena o 13 %.
při nákupu 24 láhví o dalších 9%!
Informace o pivovaru: www.novopackepivo.cz
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Zažít Babiččino údolí jinak
Cožpak je možné odnést si z proslulého Babiččina
údolí něco jiného než jen vizuální zážitky z návštěvy
zámeckých komnat paní kněžny a z prosté světnice
babiččina Bělidla, případně kulinářské zážitky ze
zmrzliny u Viktorčina splavu a z palačinky od Panského
hostince u mlýna? Cožpak je možné vyhnout se té
velkoměstské koncentraci pěších výletníků a mezi nimi
krkolomně kličkujících cyklistů?

Odpověď zní ano. A pokud se chcete
seznámit s přírodním bohatstvím této lokality, které si
pranic nezadá se zdejším bohatstvím kulturním, potom
je to přímo nezbytné. A jelikož je řeč o přírodovědné
exkurzi do Babiččina údolí, můžeme prozradit, že stačí

jen včas a správně odbočit. A pak to hemžení dole
v neúprosném slunečním žáru vystřídá blahodárný klid
a stín lesa. Jen hluboko pod vámi, tam kde ční červený
kamení, šumí proud řeky Úpy. Nacházíme se totiž na
uzoučké stezce na místy až kolmém opukovém srázu.
Navozuje to dokonalý dojem nefalšované divočiny.
Zkrátka romantika jak má být. Samozřejmě představit si
hopsat babičku Boženy Němcové přes kořeny a kameny
na pěšině nad propastí tu nelze, ale adrenalinově laděné
moderní důchodce určitě ano.
Nejde zde však jen o zdolávání terénu, ani o pouhé
kochání se pohledy do závratné hlubiny, případně
na odvážné kamenné ostrohy a z opukových kvádrů
vystavěné převislé stěny. Kdepak. Ostatně živá
příroda si sama vynucuje pozornost. Tak určitě nelze
přehlédnout spanilé lilie zlatohlavé v plném květu,
stejně jako další nápadné byliny, žlutě kvetoucí a hojný
jestřábník zední, kozí bradu východní a dole v údolí pak
škardu bahenní a modrokvětý orlíček obecný. Zkušení
přírodomilci však spolehlivě rozpoznávají i staré známé
již nebo ještě nekvetoucí rostliny. Například černýš
hájní, kokořík mnohokvětý, statnou měsíčnici vytrvalou,
případně již odkvetlou orchidej okrotici bílou.
Zvědavé pohledy do keřového patra, do korun
rozsochatých velikánů nebo ještě výše, na blankytně
modrou oblohu, zachytí tu a tam zástupce místní
aviofauny. Vzpomeňme důvěrně známého čermáčka,
tedy rehka domácího, nebo pěnkavy. Hlasem na
sebe upozorní z dutiny stromu stále hladový dorost
strakapouda velkého, dále pak kupříkladu střízlík
obecný nebo ve vysoké trávě spolehlivě neviditelný
rákosník zpěvný.
Velkým dobrodružstvím je pronikání do tajů hmyzí říše,
do světa běžným smrtelníkům z velké části skrytého
a neznámého. V tomto světě drobné plazivé, běhavé i
polétavé havěti lze také stále něco nového objevovat.
Takovým velkým objevem popisované přírodovědné
exkurze byl nález šupinatého zelenožlutého tvorečka,
nosatce z rodu chlorophanus. Ale zaujali i takoví brouci
jako tesařík skvrnitý, klikoroh devětsilový, červenáček

ohnivý a drobný motýlek s docela člověčím jménem adéla pestrá. A to nejen vlastní účastníky této populárněnaučné výpravy, ale i zvídavé kolemjdoucí.
Babička by z účastníků exkurze, přátel přírody, měla
určitě radost. Ba dá se předpokládat, že by jejímu srdci
mohli být z tohoto moderního bláznivého světa nejbližší.
Neděsí totiž rachotem a smradem pekelných samohybů,
ani stále nehlučí jako při nějakém poťouchlém

Lilie zlatohlavá (foto: Květa Kalousková)

masopustním veselí. No a dobrý přírodovědec, jak
známo, pro pírko i přes potok skočí.
Mirek Petr/červen 2014
***

Kanadští hrdinové

Za tři roky – v roce 2017 Kanada oslaví své 150 narozeniny. The Canadian Heritage Department připravil - na základě počítačového výzkumu – seznam 10 lidí, kteří dotazované nejvíc inspirovali
během posledních 150 let. A také seznam kanadských úspěchů v posledních 150 letech, na které jsou – jako Kanaďané - nejvíc hrdí. Oba seznamy byly předány ministryni Shelly Glover.
Seznam hrdinů v pořadí podle počtu hlasů (jistě by bylo možné dát dohromady i jiný seznam, ale mně osobně tento seznam není nepřijatelný, až na to, že mezi deseti kanadskými hrdiny není
jediná žena a ani jediný představitel literárního a uměleckého života.
1. Pierre Elliot Trudeau (byl jsem jedním z jeho raných
stoupenců) imponoval mi svým intelektem (ne že intelekt z jeho
majitele nutně udělá dobrého politika), obdivoval jsem jeho
schopnost recitovat zpaměti celé hodiny poezii, imponovalo mi,
že nežebral o hlasy i to, že jako mladý člověk se protoulal světem;
vadilo mi, že někdy se zdálo, že kamarádí příliš se Sovětským
svazem (dokonce jsem ho pro to kritizoval v Globe and Mail);
dnes si nejsem svým postojem tak jistý: v době nukleárních
zbraní musí každý mluvit s každým; zdálo se mi, že jeho životní
styl byl často v konfliktu s jeho vztahem ke katolické církvi.
Vcelku ale, kdybych měl seznam sestavovat, byl by i pro mne
jedním z kandidátů na první místo.
2. Terry Fox, mladý – zdánlivě dost obyčejný mladý muž,
jehož pravá noha byla amputována 6 palců nad kolenem, tři roky
později (1980) začal svůj neuvěřitelný běh Kanadou (během
143 dní uběhl 5373 km), který musel ukončit blízko Thunder
Bay, poněvadž rakovina se zmocnila jeho plic. Jeho umístění
je mi zvlášť sympatické (a možná bych ho dal na první místo),
poněvadž svým zcela nezištným aktem inspiroval miliony po
celém světě (a snad i ješitně proto, že jsem jeho fotografii běžícího
Torontem umístil na obálce knížky o Češích a Slovácích v Kanadě
a ve srovnání s obětí dvou českých Janů, Palacha a Zajíce, jejichž
oběť – jakkoliv vznešená - byla v podstatě pasivní a negativní.
Jeho běh jsem viděl jako potvrzení nepřemožitelnosti lidského
ducha, vyjádření naděje, dar pragmatické účelné nezištnosti.
3.Tommy Douglas, boxer a farář, CCF and later NDP
premier Saskatchewanu, otec kanadského zdravotního pojištěni,
uzákoněného v Saskatchewanu in 1962, kdy konzervativní
prime minister, John Diefenbaker jmenoval soudce Nejvyššího
soudu předsedou komise pověřené úkolem doporučení
zdravotního systému pro Kanadu. Komise doporučila adoptování
saskatchewanského modelu. Federální program byl uzákoněn
v roce 1966 vládou Lester B. Pearsona Zasloužili se tedy o
kanadské národní pojištění vůdci všech tří hlavních kanadských
politických stran. (O podobné pojištění se dosud svádí tvrdý boj

v USA (jediné zemi s evropskými kořeny, která až do loňského
roku neměla univerzální zdravotní pojištění), i když bylo vloni
uzákoněno a jeho odpůrci posměšně – jak oni to vidí – nazýváno
Obamacare..
4. Lester B. Pearson, liberální ministerský předseda, otec
dnešní kanadské vlajky, v jehož volebním distriktu se nacházel
i podnik uranového krále, Štefana Romana. Traduje se, že v
jednom případě (prodej uranu Francii) řekl Roman Pearsonovi
do očí pár nejurážlivějších slov v řeči Kanaďanů: syn čubky.
Podle soudu některých sportovně laděných známých (a já sdílím
jejich zvědavost) je škoda, že něco podobného Roman neřekl
Trudeauvi...
5. Chris Hadfield, snad nejslavnější astronaut (Milanovi
Kroupovi při své návštěvě v Edenvalu podepsal svoji fotografii)
- jeho bratr je členem organizace letců, která několik posledních
roků koná v Kroupově aerodromu v Edenvalu festival
sportovních letadel (a k nim se přidali majitelé historických
aut). Milan Kroupa jim letiště na ten den zadarmo propůjčí a
oni z příjmu ze vstupného (loni tam bylo na 8 tisíc lidí) mohou
financovat své podniky. Letošní slet (první neděle v srpnu) bude
zvlášť zajímavý: bude tam nejen letadlo, které bombardovalo
Tokio, ale poprvé se návštěvníkům představí i renovované
sovětské letadlo MIG (doporučujeme návštěvníkům, aby se
všimli, kdo ho řídí).
6. David Suzuki, nepochybně nejvýznamnější kanadská
osobnost v bitvě o ochranu životního prostředí. V Kanadě – i
proto, že nemalé procento naší životní úrovně je odvislé od
ekologicky pochybné nafty vyždímané z písečných polí v Albertě
- zatím v těchto bitkách vyhrávají hospodářské argumenty (už
i proto, že budoucí generace ještě nevolí). Ale i tak: Zaplať
Pánbůh za Suzukiho.
7. Jack Layton – nedávno zesnulý vůdce federální NDP,
jemuž se podařilo podstatně zvýšit počet voličů pro svoji
stranu hlavně mezi středními vrstvami (jeho vdova – která na
úspěchu svého manžela měla velkou zásluhu – kandiduje na

starostenství Toronta).
8. Sir John A. Macdonald, první ministerský předseda Kanady
– a jediný z deseti kanadských hrdinů, o jehož příslušnosti
ke konzervativnímu křídlu kanadské společnosti nemůže být
pochyb. Skoro současně se seznamem hrdinů vyšla studie o jeho
roli při budování kanadské železnice. Není lichotivá. Popisuje
vystěhování Indiánů z jejich sídlišť a zacházení s nimi v jejich
vyhnanství. Nenaplňuje mne to, jako kanadského občana,
pýchou. Stejně jako mě nenaplňuje pýchou zacházení s Číňany,
kteří tu dráhu stavěli. Ale jak bych odpověděl, kdybych byl
postaven před rozhodnutí: ušlechtilé zacházení s Indiany a
Číňany – nebo železnice. Za sebe bych možná volil Indiány a
Číňany. Ale jako ministerský předseda budující novou zem?
Vždycky bych ovšem mohl rezignovat...
9. Wayne Gretzky, hokejová ikona, který inspiroval statisíce
a snad miliony kluků a i tisíce žen. Určitě si volbu zaslouží. Já
bych asi hlasoval pro Bobby Orra: z důvodů spíš sentimentálních
než striktně věcných.
10. Romeo Dallaire, kanadský voják a generál, kterého skoro
zabila ne kulka na bojišti, ale míra smrtonosné nenávisti, jež
vedla jeden africký kmen k masovému vraždění druhého.
A na který z kanadských úspěchů posledních 150 let jsme
nejvíc hrdi?
Na prvním místě je zdravotní péče - skoro neuvěřitelné - dvě
sousední země s podobným (i když ne totožným) složením
obyvatelstva a skoro totožným hospodářským systémem: Jedna
považuje všeobecné zdravotní pojištění za největší úspěch
posledních 150 let; a druhá kvůli zdravotnímu pojištění může
skončit v občanské válce. Další úspěchy (v pořadí podle počtu
obdržených hlasů): udržování míru; charta práv a svobod; přínos
Kanady v druhé světové válce; canadarm; multikulturalismus;
přínos v první světové válce; dvojjazyčnost; průzkum vesmíru;
ústavní zákon z roku 1982.
Úspěchy, na které – po mém soudu – můžeme být všichni hrdí.
Josef Čermák
***
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Peníze a bohatství
Není snad dne, kdy se nedočteme v mediích, nebo neslyšíme
v radiu či v TV, že na to, či ono nejsou peníze. Ať se jedná o
stát, město, nemocnice, školy atd. jednoduše peníze nejsou!
Sousední Amerika nejen, že nemá peníze, ale navíc už utrácí
peníze budoucích generací. Zadlužení se u nich už vyšplhalo
na 17,5 bilionů dolarů a velkým tempem pokračuje dál (2,75
miliard denně).
Kdyby bylo zadluženo ve světě jen několik zemí nikdo
by se nedivil. V koši se vždycky najde nějaké shnilé jablko,
avšak ten koš obsahuje prakticky jen shnilá jablka. Až na malé
výjimky jako Arabské státy bohaté na olej a několik státečků
v Evropě - Monako, Švýcarsko nemají finanční problémy.
Z přístupných informací vysvítá, že většina států své dluhy
ani nesplácí, jen vydávají nové dluhopisy a tím vlastně
prodlužují splatnost papírů, čemuž se říká „rollover“.
Vytloukají klín klínem, jak se běžně říká.
Tím vyvstává otázka „opravdu ve světě nejsou peníze“?
Nikoliv. Peníze jsou, ale je to obdobné jako s vodou na
zeměkouli, tečou tam, kde je jich nejvíce. Samotná skutečnost,
že nové dluhopisy se vždy prodají (zatím) též dokazuje, že
peníze se vždy někde najdou.
Žijeme v zajímavé době, kdy bohatství a peníze nabyly
pro lidstvo zcela nový pojem. Majetek i peníze nabraly jinou
dimenzi, jiný smysl, než tomu bylo v dávnějších dobách. Ještě
v nedávné minulosti bohatství zajištovalo lidem spokojenost
a přepych. Bohatství a peníze však v současnosti změnily
svoje poslání. Starý záměr - bohatství zajištující blahobyt a
spokojenost se v minulém století vyměnil hlavně za „prestiž“
a možnost si zakoupit moc. Je dobře známé, že peníze a moc
jsou směnitelné. Těmto jedincům jde většinou o to, aby se
svými miliardami vynikli nad ostatními a nabyli obdiv a
mohli ovlivňovat lidi. Od začátku šedesátých let 20. století
už to nebyli jen dědici majetných lidí a podnikatelé, kteří se
řadili mezi boháče, ale zpěváci, herci, sportovci a hlavně různí
podvodníci, přicházející k bohatství nečestnými způsoby,
kteří dnes vlastní stamilionové hodnoty.
Všimneme-li si této kategorie lidí, najdeme mnoho
zajímavých okolností. Postavme tuto skupinu do nedávné
minulosti, kdy dobrý sportovec, či herec byl obdivován a
měl ze své činnosti slušné živobytí. Dnes kromě obdivu mají
navíc obrovské příjmy, což vyžaduje otázku – „převyšují
tito jednotlivci svými vlastnostmi a schopností minulé
činovníky?“ Přinášejí zmíněné osoby dnes skutečně úžasné
pobavení pro diváky odpovídající jejím kolosálním příjmům?
Nikoliv. Jenže příjmy těchto lidí manipuluje byznys – vlastně
podvodný systém, který se také veze s nimi a má z nich též
nesmírné zisky.
V současné době je úplně jedno, kolik lidí přijde na stadiony,
do arén, obdivovat zápasy a tím zaplatí vstupné za svoje

pobavení. Lidé, kteří ani nemají zájem o určitý druh sportu
či zábavu, musí stejně přispívat!
Děje se to nepředstavitelně rafinovanou formou, prováděnou
přes inzeráty, reklamy, které zavedl byznys do všech medií.
Vyplácí za to veliké částky peněz sportovcům, hercům a
podnikům. Jde to z peněz, které se přidávají zákazníkům k
cenám při nákupu čehokoliv a kupující při tom ani nemrkne,
s klidem utrácí - dává ze svých peněz milionářům ve sportu
a ostatním bavičům.
Příklady jako Miguel Cabrera, baseballový pitcher
(nadhazovač) z Detroit Tigers obdrží za osmiletý kontrakt
$248 mil. Tím pádem za každý hod míče (úspěšný či ne)
obdrží přibližně $11,000. Těžko odůvodněné platy jsou též
bankovním CEO. Uvedu plat jednoho z nich. Exekutivní
úředník Lloyd Blankfein za minulý rok obdržel $19,9 mil.
Z čeho je možné vyplácet takové platy? Pouze z peněz z
velkých úroků a poplatků dlužníků a od malých hráčů na
burzách, kteří si ani neuvědomují své velice časté prohry
(nebo o tom nemluví).
Zatím co nesčetné články a diskuze se vedou proti vládám
Kanady a provinciím, když zvýší daně poplatníků na
nějaký potřebný účel. V nedávné době v Manitobě vláda
zvedla provinční daň PST z 7% na 8% s odůvodněním, že
je potřeba více peněz na opravy a stavbu silnic. Poplatník
za svoje peníze dostane zpět aspoň nějakou hodnotu, lepší
komunikační sítě. Který zákazník však dostane cokoliv zpět
z navýšených cen obchodu za reklamy zakalkulované do cen
zboží tak, že obyčejný člověk to ani nepozná a ze kterých
pak vyplácí sportovcům a hercům miliony. Vypadá to tak, že
tito kapitáni obchodu schválně usměrňují hněv na politiky,
aby se kritika vyhnula jim.
Když skočí cena benzínu z jednoho dne na druhý o 5 - 10%
nikdo nikomu nemusí odůvodňovat proč, jak je to vyžadované
od všech politiků a vlád při zvýšení daní.
Liberální strana při nedávných volbách v Britské Columbii
slíbila zrušení HST (harmonized sales tax) a to jim vyneslo
vítězství. Nikde jsem se ale nedočetl, že by se občané BC
bouřili za navýšení cen benzínu, jídla nebo nemovitostí –
sahajících u nich už do nebe. Soukromý sektor, který to dělá
je nedotknutelný, chráněný od kritiky svými penězi.
Dle mého neprofesionálního názoru vlády dělají velikou
chybu, když daně z přidané hodnoty (GST, PST) nejsou
zahrnuté v ceně zboží tak, jak je to v evropských zemích.
V Česku tyto daně (DPH) jsou až 21% (ve Švédsku 25%)
a nikdo ani nemrkne. Jaký je důvod? Kupující už počítá s
celou sumou – vidí to na uvedené ceně zboží a nečeká na
překvapení až u kasy.
Způsob zahrnutých daní v ceně by v Kanadě podle všeho

též snížil ceny zboží. Obchodníci rádi uvádí cenu 99 centů
nebo $99, aby hodnota vypadala nižší. Při zakalkulovaných
daních by udělali totéž! Konečné maloobchodní ceny jsou
vždy vytvářené až před nosem kupujícího. Důkazem jsou
slevy u zboží, které nejde na odbyt a tak se jednoduše sníží
cena. Jak všichni víme, i po snížení někdy až o 50% stále
dobře vydělávají.
Dovede si někdo představit, jak všechno by bylo mnohem
levnější, kdyby přirážky na zboží (markups) byly nějakým
způsobem regulované? Na každém stupni, od výrobce
přes celý řetěz, než se zboží dostane k zákazníkovi, by
bylo dovolené navyšovat jen tolik procent, aby všichni
zainteresovaní prosperovali. Nikoliv jako dnes, střílet ceny
od boku podle toho, kolik zákazník snese. Dnes některé
maloobchodní ceny zboží jsou navýšené o 100 až 500%.
Je nějaké odůvodnění pro miliardové zisky potravinových
řetězců a na druhé straně strádání určité části obyvatelstva
kvůli vysokým cenám? Uvedenou regulací by absolutně
nešlo o nějakou socializaci, nebo ničení obchodu, nýbrž jen o
snahu zavést trochu morálky a svědomí do této sféry činnosti.
Před časem jsem četl o firmě Nike, která navyšovala ceny
bot vyráběné v Indonésii o osminásobek až desetinásobek
dovozních cen. Navíc když si uvědomíme, že takto získané
miliardy jsou vlastně většinou na „prestiž“ a nikoliv pro
prosperitu firem či jedinců, pak to začne být velice zajímavé!
Navíc lid tyto zbohatlíky obdivuje, když utrousí nějaké
peníze na dobročinné účely. Hned je povyšuje na společenském
žebříčku. Neuvědomuje si, že dotyčný by nemusel rozdávat,
kdyby ze svých zisků platil lépe své zaměstnance. Peníze
by se hned dostaly mezi lid k jeho potřebě a miliardář by
nemusel rozdávat zchudlým. Samozřejmě tím by boháč
ztratil obdiv a lesk.
Celý komerční systém je rafinovaně do detailu promyšlený
od všech podvodníků (jiné slovo nevystihne tyto lidi) natolik,
že v současnosti snad ani není možné proti tomu cokoliv
udělat.
Má potom vůbec cenu psát o stavu věcí? Asi ano. Je
všeobecně známé, že jakékoliv konání začíná myšlenkou –
slovem! Pokud se o nespokojenosti a zlu nemluví, potom se
ta činnost stává neměnitelnou normou ve společnosti. Teprve
až si lidé uvědomí, že je možné i zaběhnuté zlo pozměnit,
začnou kritizovat a snažit se o změnu.
Vím, že mnoho čtenářů vyřkne zaběhnutou frázi - „Nech
to koňovi, ten má větší hlavu“, nicméně při nákupu také
kroutí očima a diví se proč je to tak drahé, ale přesto se
raději řadí mezi mlčící většinu.
Vilém A. Kun, Winnipeg 06 -2014
***

Když tě nic už nebaví, film tě jistě pobaví…
Konečné kamarád Zdeněk získal Donšajny, filmové dílo
mistra Menzla nominované na oscara v minulém roce
a velmi jsme se na něj těšili. Zdeněk přichvátal s DVD
k nám, abychom to shlédli společně a potom rozebrali.
Skoro dvě hodiny jsme nedutali, ba zapomněli žvýkat
jahodovou bublaninu, kterou pro tuto příležitosti upekla
ke kávě Eva. Donšajni jsou českou zpotvořeninou Don
Juanů a odehrává se na málem městě, kde ochotníci
připravují představení Mozartovy opery Don Giovanni,
zajisté nejslavnější, kterou Mozart poprvé uvedl v Praze
roku 1787 ve Stavovském divadle a opera se v českých
zemích hrála a hraje s úspěchem dodnes,
Hlavní hrdina Vítek (Jan Hartl) vypráví svou story
režiséra opery a hned na počátku se přiznává, že nemá
hlas na operu, komponovat neumí a proto režíruje,
aby se dostal na kůži sopranistkám. Zdeněk nadhodil,
že film se měl jmenovat Sopranistky na lopatkách ve
Vítkově ložnici. Soutěživost ochotníků kdo dostane roli
je veliká a krásné sopranistky mají výhody. Paralelně
učitelka hudby Markéta (Libuše Šafránková) nacvičuje
dětský sbor a postupně se příběh divadelníků proplétá
s tímto dětským sborem. Režisér Vítek pro zvýšení
atraktivnosti opery přizval proslulého českého barytona
Jakuba z Ameriky, kam Jakub se svým hlasem uprchl
po pancéřovém srpnu 68 a Jakub (Martin Huba) rád
přijme pozvání, aby si naposled zapívat roli komtura,
otce svedené Anny.

Děj filmu se proplétá, když Markéta pozná v
Jakubovi otce své nemanželské dcery; a její dcera
má nemanželskou dceru taky s barytonem a dokonce
i nemanželskou vnučku a všechny tyto nemanželské
dětičky jsou následkem lásky k operním pěvcům, oněm
operním Donšajnům.
Vyprávět operu je těžké, když nejde tolik o zápletku,
ale o hlasy a film Donšajni přetéká hlasy a melodiemi
od první do poslední minuty.
„To je film jako Formanův Amadeus,“ řekla Eva a
dodala, že pro mne bude snadné o filmu Donšajni
napsat, když Amadea zná každý Čech a Praha je
hudební velmoc. A tu se Zdeněk drsné zachechtal a
přiznal, že už četl recenze na film Donšajni a film se
stal propadákem a po třech týdnech byl staženy z kin.
„Cože?“ vzdychl jsem ještě omámený tím hudebněfilmovým zážitkem, až Zdeněk řekl, že to není film pro
plebejce. Nechtěl jsem si kazit ten filmový zážitek, a
tak jsem trpělivě a mlčky poslouchal Zdeňkovy narážky
na plebejce, kteří parkují auta na trávě, kteří odhazují
odpadky na zem, plebejce, kteří neodepisuji na dopisy,
a plebejce, kteří nechodí k volbám do EU.
Eva odešla do kuchyně, připravit něco na zub, ale
Zdeněk se zvedl. že musí domů. Při loučení jsem Zdeňka
požádal, jestli by DVD nechal u nás ještě den či dva,
že chci na ten skvostný film podívat ještě jednou a najít
důvod, proč ten film v Čechách propadal. A jak jsem

řekl, tak jsem udělal a podíval jsem se na Donšajny
znova, ale důvod nelibosti diváků k tomuto filmu jsem
nenašel. A rozhodl jsem se napsat přátelům v Česku,
aby mi neúspěch filmy objasnili.
Což jsem řekl Zdeňkovi, když jsem mu vracel další den
jeho DVD a on se zachechtal a řekl, že mně plebejci
na tuto otázku neodpoví, na což jsem zaprotestoval,
že to se nestane, protože moji přátelé nejsou plebejci.
Uvidíme, řekl Zdeněk a obrátil se na Evu, aby dohlídla,
že ten dotaz napíšu a jestli mi někdo odpoví, hahaha.
A tak se ptám, jak se líbil film Donšajni a přeji hezky
den a všecko dobré.
Rosťa Firla – Sudbury
***

Milý Rosťo, viděl jsem film Donšajni letos na festivalu v Plzni a
musím říci, že se mi skutečně na rozdíl od Formanova Amadea
nelíbil. Nenašel jsem tam jeden moment, kterého bych se mohl
zachytit. Všechno v něm klouže po povrchu. Pokud bych chtěl
obdivovat krásné operní árie, pak bych dal přednost samotné opeře.
Jako scénář, když to porovnám s jinými českými filmy, mně to
připadalo mělké. Nemohu říci, že bych se při filmu nějak bavil,
jako třeba při Rozmarném létě a vůbec už ne, že bych se nějak do
děje vžil a že by mě něco ve filmu dojalo. To také se nestalo. Na
druhou stranu chápu, že ne všichni máme stejný vkus. Pokud se
lišíme pouze v názoru na film, tak je to dobré, ale rozhodně bych
na oscara nominoval jiný film a nepotkal jsem v Plzni na festivalu
někoho, komu by se film jako tobě tolik líbil.
S pozdravem
Aleš Březina
***
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Z kosmické korespondence
Dobrý den Aleši,
planetu tady hodně obdivují, tak to asi podniknu a pak se
jsem ráda, že jsem Vás poslechla a koupila si, v té podivuhodné zase ozvu.
cestovce u planetária zájezd do kosmu „Na poslední chvíli
***
v posledním skafandru“. Takže jsem teď v jarním Plutu a Zdravím Aleši,
moc Vás pozdravuji. Jaro je zde úplně jiné než u nás na Zemi. tenhle pozdrav je z Marsu – cesta sem byla úžasná a
snadná, protože na Mars je zavedená z každé planety tak
zvaná MTD, což je meziplanetární talířová doprava. Talíř
je dokonale pohodlný, cestuje v něm jen jedna bytost. Před
přistávacím místem se z talíře oddělí jedna jeho část a ta
se začlení do nějakého krouživého pohybu kolem Marsu
a druhá část bezpečně a měkce přistane. V talíři všechno
funguje automaticky, bez jakékoli obsluhy, jen zmáčkneš
stříbrný knoflík s označením své domovské destinace a pak
si vybereš na menu místo svého přistání. Když zjistili, že
jsem ze Země, tak mi z nějakého neviditelného amplionku
začala znít Smetanova „Vltava“, byla jsem nesmírně dojatá.
Všechno má tady načervenalou barvu, se kterou to působí
hodně tajemně. Pokusila jsem se namalovat pohled na
maličkou přistávací rampu, kam jsem doletěla, doma budu
povídat o Marsu větší podrobnosti. Marťané jsou opravdu
hodně přátelští a tvrdí, že u nás v minulosti už mnohokrát
Pluto
Stromy ani keře tady nekvetou, ale jsou na několik jarních byli a že se jim na Zemi moc líbilo. Také mi vyprávěli, jak
měsíců zahalené do neuvěřitelně barevných mlhovin, nad
jejichž krásou oči přecházejí. Některé z mlhovin navozují
dojem našich rozkvetlých, nafialovělých šeříků a také dost
podobně voní. Už jsem jim to tady říkala, byli překvapeni.
Konečně po mnoha letech nemám vůbec žádnou alergickou
rýmu a nepálí mě oči – žádná řepková žlutá pole tady nemají.
Cesta mi sem trvala hodně dlouho, protože je Pluto od naší
Země opravdu pěkně daleko, dá se to počítat na miliardy
kilometrů. Budu Vám o všem povídat, až se vrátím domů,
pilně tady maluji a tak Vám budu moct ukázat i některá jarní
zákoutí z Pluta. Nevím, jak dlouho bude putovat tenhle můj
pozdrav, ale byla jsem ujištěna, že určitě bude doručen, že
se nemusím obávat. A dokonce mně z jejich databáze dodali
Vaše směrovací číslo 1-416, na které jsem si nemohla
vzpomenout. Také říkali, že se musím podívat na Mars, tu

A léta běží…

Je to teprve pár dnů, co se uzavřela další kapitola dějin
Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Před
dvanácti lety jsem díky českému emigrantovi v Kanadě,
realizovala pro obyvatele Jeseníku koncert s jedním
z hostů tehdejšího pražskojarního hudebního klání. Dodnes
si pamatuji, že mě řada těch, kteří jsou pravidelnými
návštěvníky koncertů vážné hudby, odrazovala. Nicméně já
byla přesvědčená, že na hosta prestižního festivalu nebudou
zvědaví jen místní milovníci tohoto hudebního žánru.
Nemýlila jsem se. Kaple byla navzdory škarohlídům plná a
mohla tak vzdát hold jednomu z nějvětších pianistů českého
původu Antonínu Kubálkovi, jehož druhým domovem se
stala země za velkou louží.
Špičkové provedení Smetanových Českých tanců podtržené
vřelým publikem ve mně zanechalo nesmazatelnou stopu.
První nesmělá spolupráce s Antonínem Kubálkem nakonec
vyústila v několik turné, řadu koncertů, galakoncert
v Rudolfínu se SOČR či Interpretační kurzy ve Zlatých Horách.
Zde se také zrodila myšlenka benefičních podvečerů, na nichž
se počínaje Antonínem Kubálkem představila řada umělců.
Věřím, že se mnou budete souhlasit, že vrchol koncertů patřil
dvojímu účinkování Radovana Lukavského. Věřím, že kdyby
byl mezi námi, neváhá a překoná stovky kilometrů, jen aby
mohl přispět k realizaci dobré věci.
V sobotu 14. června v 17.30 se poutní místo opět rozeznělo
tóny hudby. Jsem přesvědčena, že přes všechny peripetie,
které nový pořadatel Kurt Neubauer musel zvládnout, je
tento koncert perlou kulturní nabídky Zlatohorska. Snad si
to především uvědomí místní podnikatelé a představitelé, že
tradiční benefiční akce přispívá k zachování dědictví našich
předků. Dodnes mi leží v hlavě slova rektora Poutního místa
Panny Marie Pomocné P. Heřmana Gustava Rakowského,
kterými v loňském roce trefně komentoval laxní přístup
některých zainteresovaných osob. „Co budeme ukazovat
příštím generacím, to co jsme nechali zničit?“. Věřím, že
potem a dřinou protknutý kamenný monument Horního Údolí
jako mohutný ledoborec rozbije mrazivou hráz lhostejnosti
a jeho rekonstrukce se tak posune mílovými kroky vpřed.
Jarmila Pohlová
***

Mars

vytvářejí kruhy v našem obilí a jak jsou pak pobaveni nad
tím, že se nedá zjistit, kdo a jak kruhy udělal. A vůbec nenosí
žádné směšné anténky na hlavách, jak se to u nás pořád
kreslí. Anténky mají jen na rádiovkách a ty nosí na hlavách
jen někteří z těch viditelně starších ročníků. Chtěla bych si
nějakého Marťana namalovat, ale zatím nevím, jestli jim to
nebude vadit. Tak ještě jeden hezký pozdrav a ujištění, že se
tady mám bezvadně. Zítra jsem pozvaná na prohlídku UFO
laboratoře, na Merkuru, už se těším.
***
Aleši,
posílám opět pozdrav, tentokrát z UFO centra z planety
Merkur. Byla jsem hodně překvapená, když mně Marťané

Merkur

řekli, že nejmodernější laboratoř je vybudovaná na planetě
Merkur. Ta marťanská se prý v letošním světelném roce
opravuje a tak je pro veřejnost uzavřená. Původně jsem
chtěla nějaké zajímavé UFO vyfotografovat, ale řekli, že se to
nesmí a že si to smím pouze namalovat. Tak přivezu obrázek.
Na Merkuru jsou obrovské hory a nelze ani vyloučit, že
mají na svých vrcholcích sníh. Je tady také pořád všechno
v jakési hodně pomalé rotaci, takže než se Merkur kolem
své osy otočí, tak to trvá skoro dva naše zemské měsíce. Víc
se mi líbilo na Marsu, tady mi pobyt trochu kazí stále silný
sluneční vítr, ale celkově je to tady hodně zajímavé. Vstup
do UFO laboratoře je vyzdobený moderními plastikami
znázorňujícími dvě zemské kosmické sondy, které zde kdysi
kolem Merkuru zvídavě kroužily. Jejich umělecké ztvárnění
mi připomínalo něco jako dvě čajové lžičky, jednu v červené
a druhou v modré barvě. A tak jsem to tak i namalovala.
Dost toho o nás vědí, až jsem byla překvapena, říkali, že už
dlouho spolupracují s naší akademií a hvězdárnou na Petříně a
nějací jejich obchodníci prý k nám dodávají dokonalé Merkur
přehrávače MP3. Byli viditelně v dobré náladě, když jsem
jim rozdala dárkové čokoládičky značky Merkur. Jen říkali,
že nikdy nepochopili, proč se u nás zavřela tak dokonalá
mezikontinentálně a planetově známá továrna na čokoládu
a cukrovinky - Merkur. To jsem jim vysvětlit moc neuměla
a oni moc neuměli pochopit jak fungoval náš bývalý režim.
Ukazovali mi jejich čokoládovou továrnu, ve které se prý
natáčel nějaký dobrodružný film o čokoládě, který se také
promítal v našich kinech. Když jsem z batohu vybalila několik
stavebnic Merkur, tak byli u vytržení. Už mi to hodně tady
utíká a tak brzy na Zemi nashledanou.
***
Dobrý večer Aleši,
tak mám svou kosmickou dovolenou u konce a už se
vracím na naši rodnou planetu. Už dokonce Zemi vidím, je
opravdu namodralá a je nádherná. Stačila jsem si ji i trochu
namalovat, a tak tenhle poslední obrázek přivezu také.
Všechno to bylo zajímavé, úžasně krásné a neznámé, ale už
se zase těším domů, na naše jaro, léto, podzim a zimu, naše
hory, řeky a lesy. Doma je doma a u mě to už jiné nebude!
Z toho cestování domů mám tak trochu strach, vždyť já se
bojím létat i letadlem. Teď raketa začala dokonce vydávat
takový podivný chraplavý zvuk. Jsem hodně neklidná. Jen
abych doletěla ve zdraví. Mohla bych se vlastně zeptat, co
to tady tak hučí a teď to začalo dokonce i hlasitě zvonit. Ten
zvuk nevěští nic dobrého. Nemohu dosáhnout na informační
klávesnici, ať dělám, co dělám. Pás skafandru nejde uvolnit.
Musí to přece jít, říkali nám to! Ještě kousíček a měla bych
ovládat klávesy. Natahuji ruku, jak to nejvíce jde, už jsem
skoro u klávesnice, už se mi to snad podaří. Nejde to, raketa
se propadla a některá její vnitřní vybavení se začínají vznášet
kabinou. Jen taktak jsem uhnula před obrovským pohybujícím
se spektrometrem. Zmocňuje se mě zděšení a strach, jsem
celá zpocená, třesu se, brečím a pokouším se volat o pomoc,
nejsem schopna ze sebe dostat jediné slovo. Bože, jak tohle
dopadne?! Slyším třesk, nějaký zvonek a dunivý úder, pak je
už kolem mne jen ticho. Opatrně otvírám oči. Ležím v posteli
a pomalu se rozhlížím po stěnách svého pokoje, mám křeč
v pravé ruce. Nade mnou kdosi stojí, usmívá se a říká mi,
„Vstaňte, vezměte si župan a jděte dolů do společenské haly,
máte tam návštěvu.“ „Koho?“ ptám se. „To uvidíte a budete
hodně překvapená.“
Pomalu vylézám z postele. Ve společenské místnosti
sedí v křesle zvláštní bytost, která, jak mě vidí, tak vstává a
spěchá ke mně. Objímá mně a nezapomíná mi políbit ruku.
Také se usmívám, poznávám, že je to jeden z Marťanů, který
mě na jejich planetě doprovázel. „Zapomněla jste si u nás
mobil, tak vám ho vezu“. A už se loučí a spěchá ke dveřím.
„Pospíchám, protože dneska otvíráme novou hvězdnou
atletickou dráhu, tak mě, prosím, omluvte, určitě se uvidíme
v létě, jen co na vašich polích dozraje obilí“. A je pryč.
Zvenku se ozývá neuvěřitelné burácení nějakých motorů a
všechny keře a stromy se v zahradě divoce ohýbají v nastalém
vichru. Všichni lidé spěchají k oknům. Já také. Zahlédnu
ostré narůžovělé světlo a už jen vzdalující se kosmický talíř.
A také vichrem strženou a v trávě se povalující plechovou
cedulku se vstupních dveří s nápisem „ Psychiatrické centrum
U dobré nálady.“
Po hvězdách se toulala Jana Fafejtová z Prahy
***
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Začínal jako svářeč ve Slaném.
Teď pro něj v Kanadě pracují tisíce lidí

Po únoru 1948 mu komunisté zavřeli otce. On sám se vyučil jako svářeč, v roce 1966 pak z
Československa odešel. Dnes rodák z Kladenska Milan Kroupa podniká v Kanadě a ve své úklidové
firmě zaměstnává tisíce lidí. Nedávno navštívil rodný kraj.
„Po vyučování jsme si hráli u rybníka. Viděl jsem, jak muži v tatraplánu přivezli tátu. Běžel jsem
ke dveřím, ale odstrčili mě. Měl jsem tísnivý pocit, pláč na krajíčku. Všude byla spoušť, vytahané
zásuvky,“ vzpomíná Milan Kroupa na jedno zářijové odpoledne roku 1948.“Když tátu vyváděli z
domu, měl na rukou želízka. Pověsil jsem se mu kolem nohy a plakal. Jeden z mužů mne odtrhl řka:
Neřvi, on se ti vrátí.“
Otec Ladislav se vrátil, ale trvalo to dvanáct let. Strávil je ve vězení. Úspěšný prvorepublikový
podnikatel přišel o pilu v Srbči u Nového Strašecí i o mlýn v Dřetovicích.
Komunistický převrat rodině Ladislava Kroupy překotně změnil život. Nebýt února 1948, asi by
dnes jeho syn Milan nebyl majitelem největší úklidové firmy v Kanadě se čtyřmi tisíci zaměstnanci.
Emigrace nadvakrát
Milan se vyučil soustružníkem, ale od začátku se zdálo, že u toho dlouho nevydrží.
„Tatínek věděl, že tehdejší Československo není pro mě. Něco zřejmě ve mně viděl. Vyprávěl mi o
svých podnikatelských začátcích. A já věděl, že chci svobodně podnikat,“ vysvětluje Kroupa mladší,
proč se rozhodl emigrovat.
Bylo září 1966. Otec mu dal 450 dolarů a Milan na motorce přejel hranice. Pak si ale uvědomil, jak
by to všechno mohlo být těžké. Otočil motorku a vrátil se domů. Začal pracovat v továrně na asfalt
ve Středoklukách a na život za hranicemi zapomněl. Jen dočasně, ovšem.
V prosinci 1966 si spolu se snoubenkou Milenou koupil letenku do Paříže.
„Ráno před odletem mě táta vzbudil v pět hodin a říkal mi: „Teď tomu nebudeš rozumět, ale ono to
přijde, uvidíš. Kolem nás létají miliony hvězdiček a to jsou příležitosti. Největší umění je vidět jednu,
chytit ji a pevně držet, nepouštět, usilovně na ní pracovat. A kdyby se ti vymknula z ruky, neotáčej
se, ta už je pryč. Postav se znovu rovně a chyť tu pravou a znovu zdolávej všechny překážky.“
Z Francie odjeli do Vídně, kde se jim narodil první syn. Tři měsíce po porodu odletěli do Kanady.
Záhy začal pracovat jako svářeč. Nedostával za to moc, a tak si začal hledat druhu práci. Pak si ale
vzpomněl na otcovu radu.
A přišel nový začátek.
Mladý emigrant se pustil do úklidu kanceláří. Brzy zjistil, že si tím vydělá víc než v továrně, a tak
začal shánět zakázky. „Vzal jsem jednu stranu ulice a obešel všechny kanceláře. Až do doby, než
jsem nasmlouval tolik obchodů, že jsem opustil svářečství,“ vzpomíná.
Jeho první kancelář byla místnůstka v suterénu, kde prý i svorky na dokumenty přes noc zrezivěly.
První pracovní stůl sestavil ze dvou beden a překližky.
Trvalo to, ale zlomilo se to. Kroupa postupně otevíral pobočky v dalších městech a vstoupil i na
americký trh. „Chce to trpělivost, houževnatost. Samozřejmě je jednoduché při těžkostech cestu
opustit a vydat se tou lehčí, ale to pak nedojdete tak daleko,“ radil při nedávné návštěvě Slaného.
Na Slánsko dvaasedmdesátiletý multimilionář, který stále mluví perfektní češtinou, pořád pravidelně
jezdí, a to do rodného dřetovického mlýna, kde žije jeho bratr.
Dokonce teď o něm další významný Čechokanaďan, dlouholetý prezident Asociace Čechů a Slováků
v Kanadě Josef Čermák, napsal knihu.
„Nejhezčí období jsem prožíval, když jsem měl těch pět set zaměstnanců. Čtyři tisíce, to už je moc,
to vás úplně pohltí,“ přiznává pracující důchodce s elánem mladíka.
Knihu Josefa Čermáka Rozlet je možné dostat na adrese: J. Čermák, 606 Jameson Ave., Toronto, ON
M6K 2Y2, na tel.: 416/532-0524 nebo e-mail: jqc@rogers.com .
Autor: Mladá fronta-Dnes/eha – 25. 5. 2014
***

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

Zachraňte naše stromy

Opět jsem se vypravil na Masaryktown. Nebyla to moje první letošní cesta do východního
Toronta a zřejmě ani ne poslední. Tentokrát se vlastně jednalo o dobročinnou akci na záchranu
parku. Letošní zima totiž udělala značnou škodu na stromech. Stačí přejet přes Broadview
a ještě dnes můžete vidět polámané větve stromů. Bude to trvat ještě nějaký čas než se
příroda z této pohromy vzpamatuje. Dát do pořádku Masaryktown stálo hodiny a hodiny
práce. Nejen to, škody byly i materiální. V zimě se našla řada dobrovolníků, kteří pomáhali
s odklízením zlomených větví. Teď přišli ke slovu hudebníci, kteří udělali amazing show,
jak stálo v upoutávce. A skutečně na podiu se jich vystřídala celá řada. Hned v úvodu to
bylo skvělé trio: Milan Bučil, Jan Hanko a Lenka Nováková. Přestože jsem každého z nich
již několikrát slyšel, hrát dohromady jsem je slyšel poprvé a musím říci, že jim to šlapalo.
Karel Větrovský přišel s písničkami z dílny Suchého a Šlitra, Jana Lounová dokonce měla
premiéru jedné své písničky. Zřejmě jedinečným zážitkem byl kvartet Dukes of Harmony
se slepým sólistou. Hudbu Bohdana Zatovkaňuka jsme zvyklý slyšet v Novém divadle,
ale tentokrát ji předvedl živě a když se vše chýlilo ke konci a mnozí již zamířili k domovu,
objevil se na pódiu vždy usměvavý profesionál – operní pěvec Ján Vaculík. Mezitím však
stačil Láďa Soudek předat řediteli MMI Františku Ječmenovi 800 dolarů jako výtěžek z
této dobročinné akce.
abe - Na snímku Dukes of Harmony Foto: L. Soudek
***

Pád

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

www.paintinggallery.net

e-mail: gabankova@paintinggallery.net
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Tečka za Gambrinus ligou

Posledním 30. kolem skončil letošní ročník
Gambrinus ligy a tím i definitivně Gambrinus
liga jako taková. Příští sezónu odstartuje 1. česká
fotbalová liga s novým sponzorem pod názvem
Synot liga. Ačkoliv o mistru bylo již dávno
rozhodnuto, Sparta prohrála pouze jednou a i v
posledním kole zvítězila jasně nad Jihlavou 4:1.
Drama bylo v boji o udržení. Nutno říci, že tentokrát
nedošlo k žádnému podezřelému výsledku, což je
asi největším překvapením. Bohemians, ačkoliv
potřebovali vyhrát, pouze remízovali s Plzní 0:0.
Znojmo, které muselo bodovat, prohrálo doma
v Jihlavě s Duklou 0:2. Slavii, která k záchraně
potřebovala rovněž vyhrát v Ostravě, prohrála 0:2
a Olomouc, která také musela vyhrát v Liberci,
pouze remízovala 1:1. Z ligy nakonec tedy
sestupují Olomouc a Znojmo. Do ligy se vracejí
České Budějovice a Hradec Králové. Ostatní
výsledky 30. kola: Příbram-Mladá Boleslav 3:1,
Slovácko-Teplice 0:2 a Brno-Jablonec 1:0. Slavia
již před začátkem přípravy oznámila velké změny.
Z mužstva odchází Fernando Nevez, do Trnavy
zamířili slovenští obránci Matúš Čonka a Milan
Bortel, v Edenu končí i záložník Mario Lička,
Jihoafričan Keegan Ritchie, slovenský brankář
Kamil Čontofalský, Ghaňan Joseph Mensah a
Švýcar Roger Eschmann. Do konce června 2015
prodloužil s Viktorií Plzeň smlouvu fotbalový
obránce Roman Hubník. Třicetiletý hráč se
zkušenostmi z bundesligy i reprezentace tak s
definitivní platností stráví následující ročník na
západě Čech. Podle informací italského listu
Corriere dello Sport je Lazio Řím připraveno
nabídnout Spartě lákavých 5 miliónů eur (137
miliónů korun) za záložníka Josefa Hušbauera.
Ještě v posledních sekundách minulého ligového
ročníku trnuli, nejvyšší soutěž však nakonec
fotbalisté Bohemians Praha 1905 zachránili a
úspěšný kouč Luděk Klusáček zamířil po boku
Ivana Haška do Kataru, a tak přípravu na novou
sezónu Bohemians zahájili s podstatnou změnou.
Novým hlavním trenérem se stal Roman Pivarník,

TRAVEL INC.

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

Vám ponúka
cestovanie
do celého sveta!
Spolahlivo vybavíme
Od 17. června 2014

nový přímý let
každé úterý
Toronto-Praha!
Volejte
Annu Zapletalovou
Tel.: (416) 537-7698
e-mail: Tatratravel@hotmail.com
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
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asistentem zůstal Dalibor Slezák a nově se přidal
i Tomáš Trucha, trenérem brankářů bude Martin
Vaniak. S jediným nováčkem, jímž je testovaný
chorvatský obránce Tomislav Čuljak, zahájili
přípravu na další prvoligovou sezónu fotbalisté
Ostravy. S pěti novými hráči hráči zahájili
přípravu fotbalisté prvoligové Zbrojovky Brno.
Do mužstva přestoupil dvaadvacetiletý útočník
Fabián Slančík z Dukly Banská Bystrica, na roční
hostování získali Brňané obránce Jakuba Jugase
ze Zlína a záložníka Jana Sýkoru ze Sparty. Testy
podstupují útočníci Martin Surynek a Nigerijec s
francouzským pasem James.
***

Konečná tabulka Gambrinus ligy

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

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

25 4 1
19 9 2
14 8 8
14 6 10
13 7 10
11 7 12
10 8 12
10 7 13
10 7 13
8 11 11
9 7 14
9 7 14
8 6 16
7 9 14
7 8 15
6 9 15

78:19
64:21
54:38
37:46
51:35
43:40
35:37
45:50
32:42
33:43
43:53
34:49
24:51
26:40
42:60
32:49

79
66
50
48
46
40
38
37
37
35
34
34
30
30
29
27

Slovenská Corgoň liga

Výsledky závěrečného 33. kola: RužomberokDunajská Streda 2:1, Žilina-Košice 3:2, Zlaté
Moravce-Myjava 1:2, Dukla Banská BystricaTrenčín 2:2, Nitra-Senica 2:0, Trnava-Slovan 1:2.
***

Corgoň liga - Konečná tabulka

1. Slovan
2. Trenčín
3. Trnava
4. Ružomberok
5. Košice
6. Senica
7. Myjava
8. Bystrica
9. Žilina
10. Moravce
11.Streda
12. Nitra

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

24
19
16
15
13
13
13
11
11
11
8
6

3
6
5
5
7
7
6
9
7
5
8
8

6
8
12
13
13
13
14
13
15
17
17
19

63:32
74:35
47:42
56:51
41:40
45:47
45:54
48:48
49:50
36:47
29:57
33:63

Mistrovství světa

75
63
53
50
46
46
45
42
40
38
26
26

Mnoho nechybělo a předčasné finále BrazílieHolandsko se konalo již koncem tohoto týdne.
Nakonec v pondělí Brazílie vstřelili Kamerunu
ještě jednu branku a zvítězila 4:1, zatímco Mexiko
v závěru jednu od Chorvatů inkasovalo, vyhrálo 3:1
a bude hrát právě s Holandskem a Brazílie narazí
na další jihoamerický tým Chile, který vyřadil
vítězstvím 2:0 favorizované Španělsko. Nejen
Španělsko však míří domů, ale po dvou prohrách
i Anglie. Smůlu měla Bosna a Hercegovina. Proti
Nigerii (0:1) vstřelil bývalý hráč Teplic Edin Džeko
regulerní branku, ale novozélandský rozhodčí
odmával ofsajd. Naopak gól Odemwingieho v
29. minutě byl problematický. Z Evropanů již
postoupili Francie a Belgie. Postup si také zařídila
překvapivě Kostarika.Duel Brazílie s Kamerunem
měl obzvláštní příchuť v tom, že pro Brazílii šlo
o stý zápas, který v dosavadní historii mistrovství
světa sehrála. A první Neymarova trefa do sítě
Nepřemožitelných lvů byla shodou okolností stým
gólem, který na letošním šampionátu padl.
Před zápasem s USA (2:2) představil Christian
Ronaldo nový sestřih, ornament připomínající
jizvu. Vedly ho k němu podle všeho šlechetné
myšlenky. Účesem odkazuje na nyní už více než
ročního chlapečka Erika Ortize Cruze, jemuž před
čtvrt rokem zaplatil operaci mozku. Celkem mělo
jít o 50 000 liber. Ale náklady jsou ještě vyšší,
chlapec se po operaci ještě musí podrobovat
nákladným testům. Fotbalista byl původně
požádán, aby pomohl prodejem podepsaného dresu
v charitativní aukci, on však místo toho zaplatil
zákrok a i nadále se na léčbě finančně podílí.
Kortikální dysplasie, jíž pacient trpí, vyvolává až
30 záchvatů denně. Zákrok by měl chlapci pomoci k
plnohodnotnému životu. Ronaldo o charitativních
aktivitách nechce hovořit, zřejmě ale přece jen
„jizvou“ na hlavě nějak chtěl dát najevo, že dál
sleduje osud malého pacienta i v takových chvílích,
jaké zažívá s reprezentací v Brazílii.
abe-sport.cz
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Jedinečné služby

Jak prodat dům nebo kondo?
Rosti Brankovský, který má hodně zkušností s prodejem,
to může udělat za vás.
Jak koupit dům nebo kondo?
Když vidíte inzerát nebo nápis Dům na prodej.
Rosti Brankovský vám ho může 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

