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Dvû ztráty
Stalo se jakousi smutnou tradicí, Ïe pﬁi náv‰tûvách Prahy se
nemohu vyhnout stra‰nickému krematoriu. Není to pokaÏdé,
ale také to nebylo poprvé, co jsem se zde setkal se sv˘mi
znám˘mi, kdyÏ jsme se s nûk˘m louãili. Jak ãas bûÏí,
poznávám stále ménû lidí a stále ménû lidí poznává mne.
JestliÏe jde o nûkoho z disidentÛ, pak se vût‰inou z tûch
star‰ích sejdou stejní lidé jako pﬁi pohﬁbu profesora Jana
Patoãky na jaﬁe roku 1977, ale to bylo v Bﬁevnovû.
Tentokrát v pátek 14. kvûtna 2010 se velká obﬁadní síÀ
zaplnila pﬁáteli Jarmily Bûlíkové. Byla zakládající ãlenkou
VONSu a po roce 1989 nikdy nevstoupila do politiky, ale
vûnovala se sociální práci.
Bylo symbolické, Ïe pohﬁební bohosluÏby vykonával biskup
Václav Mal˘, kter˘ byl rovnûÏ ãlenem VONSu. Jan Ruml ve
vzpomínce pﬁipomnûl slova Svatopluka Karáska, Ïe teì jiÏ
není pouze „underground“, ale i „overground“.
O tﬁi dny pozdûji se v Divadle na Fidlovaãce rozlouãila
veﬁejnost za pﬁítomnosti prezidentÛ Klause a Ga‰paroviãe s
ochráncem lidsk˘ch práv ombudsmanem Otakarem
Motejlem. Na rozdíl od Jarmily Bûlíkové, s kterou jsem se
se‰el, pokud se pamatuji pouze jednou na pﬁelomu rokÛ 1979
a 1980, jsem se s doktorem Motejlem znal velice dobﬁe.
Na‰e první setkání naprosto bezv˘znamná byla poãátkem
‰edesát˘ch let. Jako v˘raznou postavu si ho pamatuji ze
závodní jídelny na Ovocném trhu, kam chodil na obûd a kam
jsme chodili i my jako studenti SP·ST. Svou postavou a
sv˘m vzezﬁením byl nepﬁehlédnuteln˘. O deset let pozdûji
byl opût nepﬁehlédnuteln˘ pﬁi prvním normalizaãním
monstrprocesu se skupinou Petra Uhla. Jednou o pﬁestávce,
kdyÏ jsme ãekali na dal‰í zprávy ze soudní sínû, pﬁi‰el dr.
Motejl a hovoﬁil s nûk˘m z pﬁíbuzn˘ch obÏalovan˘ch.
Pamatuji se, jak kritizoval jednoho z klientÛ a pﬁi tom zaãal
slovy: „Nesuìme, abychom nebyli souzeni, ale on to chce
mít jiÏ za sebou a proto je nedÛsledn˘!“
A pak jiÏ dr. Motejl vstupoval do mého Ïivota ãastûji a
ãastûji. Pﬁi procesu, kter˘ je nepﬁesnû oznaãován jako proces
s Plastic People v roce 1976 zastupoval SváÈu Karáska, kter˘
mûl pobuﬁovat veﬁejnost vulgárními v˘razy. K humoru
doktora Motejla patﬁilo, Ïe sebral mnoÏství vulgárních v˘razÛ,
nejen od spisovatelÛ jako Havlíãek ãi Vanãura, ale i od
komunistick˘ch velikánÛ jako byli Marx ãi Lenin.
JenÏe doba se pﬁiostﬁovala a kdyÏ zavﬁeli Franti‰ka Matulu
pro odmítnutí vojenské sluÏby, zapracoval dr. Motejl zcela
jinak a kdyÏ k Vojenskému soudu na Pankrác pﬁi‰la na proces
dohlédnout skupina bohoslovcÛ, tak mne povûﬁil jedin˘m
úkolem, aby v‰ichni do dvou minut zmizeli a nedovolil ani
mnû vstoupit do soudní sínû. Pﬁítomna byla pouze Franti‰kova
sestra Vûra.
Bûhem procesu si prokurátor Kozák vyÏádal
dvacetiminutové pﬁeru‰ení a po pﬁestávce navrhl podmínku,
kterou soudce Moutelík pﬁijal. KdyÏ jsem se dr. Motejla
zeptal, co ﬁíkal ve své obhajobû, ﬁekl s humorem sobû
vlastním: „Mluvil jsem velmi dojemnû, udûlal jsem z pana
Matuly úpln˘ho blba!“ A soudce Moutelík, po pﬁelíãení
poradil Franti‰kovi, aÈ to radûji nikde neﬁíká. Dr. Motejl pak
pﬁiznal, Ïe si podmínku neodváÏil navrhnout ani on sám a
vysvûtlil, Ïe pﬁestávka nebyla kvÛli tomu, Ïe prokurátor
Kozák by zrovna potﬁeboval na záchod, ale Ïe si nûkam nutnû
potﬁeboval zavolat.
JenÏe takov˘ rozsudek se neutajil a ãeskoslovensk˘ stát byl
pochválen zahraniãním rozhlasem, Ïe koneãnû jednou
dodrÏuje Helsinské dohody a Franti‰ek Matula byl pﬁedvolán
k Nejvy‰‰ímu vojenskému soudu, aby se obnovilo soudní
ﬁízení. A Franti‰ek tam nemusel pﬁijít, ale on se rozhodl jim

Jiﬁíkovo referendum

Foto: abe a zaslala e-maelem J. Tziougras

V âechách a snad i na Moravû se na dálnicích, silnicích v podzemní dráze i v postranních uliãkách na vás v tûchto
dnech usmívá jedna tváﬁ. Je to Jiﬁí Paroubek a musíte bedlivû sledovat, co tam dali jeho kumpáni a co jeho
protivníci. Zatím jsem totiÏ nikde nevidûl jasné heslo jeho protivníkÛ jako tﬁeba PAROUBEK ÎERE MALÉ DùTI,
pouze jeho b˘valí kumpáni Zemanovci varují, Ïe jiÏ brzy mÛÏe ovládnout tvÛj Ïivot. Bylo by to jasné a
srozumitelné. Místo toho Paroubek slibuje v‰echno moÏné. Nûkdy to slibuje on jindy jeho protivníci. Paroubek
slibuje, Ïe vrátí Elvise. To je docela hezk˘ slib. ¤ekl bych, Ïe tak hodn˘ zase není. A ejhle, oni to dali jeho
nepﬁátelé a nepﬁejícníci. Jindy zas slibuje bezplatnou péãi o zvíﬁátka. Nemohu si pomoc, sympatick˘ slib, ale
Pokračování na str. 4
koãiãky a pejskové nevolí. Proti tomu vypadá vÛdce ODS jako suchar.

to tam vysvûtlit. Nebylo problémem pro Nejvy‰‰í vojensk˘
soud z toho udûlat okamÏitû soudní proces, na místû ho
zatknout a odsoudit ho na dva roky. Rozsudek byl vykonán
ihned. Jediné, co mu povolili pﬁedat klíãe od své chaloupky
své sestﬁe. A jelikoÏ byl i v kriminále neposlu‰n˘, pﬁi‰el z
vûzení o tﬁi mûsíce pozdûji. Dr. Motejl jen litoval, Ïe Franti‰ka
dÛraznûji nevaroval, Ïe z toho mÛÏe b˘t exemplární soud.
Kdyby to Nejvy‰‰í soud musel dát k niÏ‰ímu soudu, nedostal
by podle nûj tolik a mohl by se na to v klidu pﬁipravit.
Pak jiÏ jsem pﬁi‰el na ﬁadu já. Pﬁedvolání jsem dostal na
pondûlí 18. dubna 1977 a v pátek jsem se u dr. Motejla v
kanceláﬁi zastavil. Podíval se na moje papíry a já se ho zeptal,
jestli tam mám jít. Dr. Motejl mnû ﬁekl: „Pﬁeãtûte si, co jste
napsal v pﬁedposledním odstavci, Ïe jste ochoten následky
svého poãínání nést. Tak nemÛÏete zaãít kliãkováním! Ale
vemte si s sebou v‰echno potﬁebné, hlavnû hodnû cigaret. To
je tam platidlo.“
Po pár dnech ve vazbû se objevil dr. Motejl. Podle svého
zvyku pﬁinesl dvoje cigarety. Drahé ameriky a partyzánky.
Ameriky poloÏil na stÛl, partyzánky kouﬁil on sám. Hlavní
otázka znûla: „Tak co pane Bﬁezina, chcete z toho vyjít s
nejniÏ‰ím trestem anebo z toho udûláme show. KdyÏ se
rozhodnete pro show, tak to bude nejlep‰í show jakou

umím.“ Odpovûdûl jsem, Ïe z toho udûláme show. Sbalil si
partyzánky a mnû nechal ameriky. Po pár dnech se objevil
opût. Pohovoﬁil se mnou, co ãtu, pﬁinesl ameriky a kdyÏ jsem
mu ﬁekl, Ïe je to dlouhé, tak se rozãílil. „Vy musíte b˘t
pﬁipraven sedût roky a ne vzdychat po pár t˘dnech. Jestli je
to dlouh˘, tak vám dám hned na místû pﬁes hubu!“ Opût se
zastavil tûsnû pﬁed procesem a zeptal se, jak se budu hájit.
¤ekl jsem, Ïe si v‰e nechám na závûreãnou ﬁeã. Den po
procesu se opût zastavil, abychom to zhodnotili a jestli se
budeme odvolávat. „Va‰e ﬁeã byla dobrá, ale pﬁíli‰ na
intelektuální úrovni, aby to soud mohl pochopit a ke v‰emu
jsem vy‰el ven a hned pﬁed budovou mnû ji nûkdo ze zavﬁen˘
ta‰ky ukradl a veãer to uÏ vysílal zahraniãní rozhlas!“ „Víte
pane doktore, lidi jsou kurvy“ a oba jsme se usmáli. Odvolání
probûhlo v Pﬁíbrami a tam jsem vidûl doktora Motejla
naposledy.
KdyÏ pﬁijel po revoluci do Kanady, tak mi zavolal z Ottawy
a to jsme spolu hovoﬁili naposledy. Jak sám ﬁíká, jedin˘ on
vûdûl, co z toho, co se o nûm ﬁíká, byla skuteãnost a co byl
m˘tus, ale obojí mûlo svÛj skryt˘ v˘znam. KdyÏ se ho nûkdo
ptal pﬁed smrtí, jestli jsou nûjaká práva v âesku po‰lapávána,
odpovûdûl s humorem jemu vlastním: „Ano, práva kuﬁákÛ!“
Ale‰ Bﬁezina - Praha
***
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Cviãební hodiny do 14. ãervna 2010:

Dûti - kaÏdou sobotu od 15:45 do 18:00 hodin
základní tûlocvik a gymnastika, lyÏování v zimû
v tûlocviãnû klubu “Steeles West Gymnastics”
601 Magnetic Dﬁíve, Unit 21
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Steeles Avenue West a Dufferin Street)

E-mail: abe@zpravy.ca
abe@satellite1-416.com
www.satellite1-416.com
www.zpravy.org
www.zpravy.ca

Dospûlí - kaÏdou stﬁedu od 20:00 do 22:00 hodin

__________

Prostná, aerobik, posilování
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kﬁiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street)
Informace: Haná Jurásková (905) 838-2541
__________

Rekreaãní volejbal muÏÛ a Ïen
se hraje kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin
George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
Informace:

Ivo Sypták (416) 656-0490

Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. KaÏd˘
je srdeãnû vítán. Zaãátek nedûlních
bohosluÏeb je v 10:00. Rev. Ján Banko.
Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle 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
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 10:45.
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jiﬁí Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,
192 Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
15. kvûtna 2010 v 10:00.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 15. kvûtna 2010 v 17
hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
16. kvûtna 2010 v 11 hodin.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
Bude oznámeno.. Podrobnosti Jan Mí‰ek,
tel. 905-563-8547

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

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

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin
opakování v úter˘ v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a169)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Porady a ovûﬁování dokladÛ po pﬁedchozím zavolání
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
E-mailové adresy: Ústﬁedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca
Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

27. - 28. 5. (ãt.-pá) 14:00-21:00
Volby do ãeského parlamentu
âeské velvyslanectví v Ottawû
âesk˘ konzulát v Torontu
***
28. 5. (pá)
Dûtské gymnastické závody
***
30. 5. (ne) 17:30
Marka Rajna
ve Fregata Restaurant
***
5. 6. (so)
Leteck˘ den
***
12.6. (so)
Pivo 2010
Turnaj ve volejbalu
U of T, Scarborough Campus
www.pivocanada.ca
***
15. 6. (út) 7:30
Slovensko-Nov˘ Zeland
MS v JAR
***
20. 6. (ne) 7:30
Slovensko-Paraguay
MS v JAR
***
24. 6. (ãt) 10:00
Slovensko-Itálie
MS v JAR
***
26. 6. (so) 10:00
âesk˘ a Slovensk˘ den
na Masaryktownu
***
7.8. 2010 (so)
Letní sokolské hry
St. Jacobs - Kitchener
***

Omluva a oprava
V minulém ãísle v podûkování paní
Kosinkové jsme ovedli, Ïe se dcera paní
Kosinkové jmenuje AneÏka, místo Vûra.
K omylu do‰lo pﬁi telefonním spojení
mezi Torontem a Prahou.
Ale‰ Bﬁezina
***

Torontská odboãka âSSK

Hladáme

Telefon: (416) 762-6846

care taker/companion

Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

Knihovna na Masaryktownu
Stﬁeda: 16:00-21:00, sobota: 10:00-13:00.

Tel.: 416-439-0792
Satellite 1-416
jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pﬁesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ
slouÏí vzájemnému pochopení a porozumûní.
Na‰im úkolem není ﬁíkat ãtenáﬁi, co si má myslet,
ale pﬁedat mu informace,
z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.
Pﬁebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude
poru‰ena rovnováha, která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané
a autor zodpovídá za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

pre star‰iu paní.
Ráda varí, peãe, hrá karty.
Vodiãsk˘ list by bol v˘hodn˘.
Pre informácie prosim zavolajte
Zuzanu Ga‰par.
âíslo: 905-764-8459
alebo 647-999-4116.
1902-10
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Cenu Gratias Agit 2010
obdrÏel prof. Lubomír DoleÏel
a Nové divadlo z Toronta
V pátek 30. dubna 2010 pﬁedal ministr
zahraniãních vûcí âR Jan Kohout ceny Gratias
Agit 15 v˘znaãn˘m osobnostem a organizacím
za ‰íﬁení dobrého jména âeské republiky v
zahraniãí. Mezi ocenûn˘mi je také âechoKanaìan Lubomír DoleÏel, profesor filologie,
literární teorie a ãeské literatury a “Nové
divadlo” z Toronta.
Cena Gratias Agit je udûlována ministrem
zahraniãních vûcí od roku 1997 prominentním
osobnostem nebo organizacím bez rozdílu
národnosti a nezávisle na jejich zemi pÛvodu,
které svojí dlouhodobou ãinností nad rámec
profesionálních povinností nebo v˘znamn˘m
ãinem pﬁispûly nebo pﬁispívají k ‰íﬁení dobrého
jména âeské republiky v zahraniãí.
Lubomír DoleÏel emigroval do Kanady v
roce 1968 po PraÏském jaru. PÛsobil jako
profesor filologie na University of Toronto,
kde brzy po svém pﬁíjezdu spoluzaloÏil
specializované oddûlení ãeského jazyka a
literatury, které dodnes nabízí ucelen˘
akademick˘ program bohemistick˘ch studií.
Profesor DoleÏel je mezinárodnû uznávan˘m
odborníkem na bohemistická studia a jeho
podpora a aktivity bûhem pÛsobení v Kanadû
v˘znamnû pﬁispûly k rozvoji mezinárodních i
bilaterálních studijních a vûdeck˘ch kontaktÛ.
Nové divadlo je jednou ze dvou ãesk˘ch
amatérsk˘ch divadelních scén pÛsobících v
Kanadû. Nové divadlo uvedlo bûhem své
ãtyﬁicetileté historie více neÏ 140 her vãetnû
svûtové premiéry Havlovy hry “Pokou‰ení”.
Po Sametové revoluci v roce 1989 Nové
divadlo navázalo ﬁadu intenzivních kontaktÛ
s pﬁedními divadelními scénami v âR a
pravidelnû sv˘m divákÛm nabízí vynikající
divadelní pﬁedstavení za úãasti nejlep‰ích
ãesk˘ch hercÛ souãasné doby.
mzv
***

âeská centrála
cestovního ruchu

Toronto
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Czech &Slovak Institutions
âeské velvyslanectví
Czech Embassy
251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773
Fax: (613) 748-0699

âesk˘ konzulát v Torontu
Czech Consulate in Toronto
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Úﬁední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Honorary consulate
of the Czech Republic
Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.

Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@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

zaji‰Èuje propagaci a
marketing âeské republiky jako
atraktivní turistické destinace
na kanadském trhu.
Pro více informací kontaktujte
CzechTourism Kanada:
2 Bloor Street West Suite 1500
Toronto, Ontario M4W 3E2
Tel.: 416/363-9928
Fax: 416/972-6991
E-mail: info-ca@czechtourism.com
www.CzechTourism.com

Slovak House
Slovak Infocentre
8 Clarence Square,
Toronto
Otvoreno: Streda 15:0017:00
Tel.: 416/689-9889
E-mail:
info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org

Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec 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:
18 King Street West, Suite 1203
Toronto, ON M5C 1C4
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
18. 5. 2010 v 18:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
3. 6. 2010
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Elections

Jiříkovo referendum
Pokračování ze str. 1

JenÏe v tûchto volbách bohuÏel asi nejde
o to, co je na reklamních plakátech, ale
spí‰e o to, která zájmová skupina
podnikatelÛ se dostane k moci, k vládním
zakázkám a penûzÛm. TakÏe Paroubek
nevrátí hravou kulturu ‰edesát˘ch let.
Jako postava bez smyslu pro humor je
velice nudná a velice si rozumí s b˘val˘m
minstrem vnitra za ODS Langrem,
kterého se chce zbavit souãasn˘ vÛdce
ODS Neãas. Kalousek z TOP 09 neu‰etﬁí
peníze, jak slibuje, kdyÏ posílá své
sloÏenky na 120000, ale rozfofruje je na
armádní zakázky. Raketov˘ vzestup Vûcí
veﬁejn˘ch tají podnikatele, kteﬁí jsou za
nimi a ti jsou pro zmûnu neveﬁejní. Levice
je napravo a pravice je vlevo. Jan
Macháãek z Respektu a kterého nelze
podezírat ze sympatií k levici, nedávno v
RadioÏurnálu na ãíslech dokládal, Ïe
„pravice“ ve svûtû daleko ãastûji
zvy‰ovala státní dluh neÏ „levice“. A kdyÏ
se podíváme na ãísla v Kanadû, musíme
mu dát za pravdu. Z ekonomického
pohledu dosáhl nejlep‰ích v˘sledkÛ
ministr financí Paul Martin. Co spí‰e dûsí
je, kdyÏ se Paroubkovi na kﬁtu jeho knihy
postﬁílejí sponzoﬁi nebo kdyÏ se vÛdci
stran setkají spoleãnû na jachtû ve
stﬁedomoﬁí.
Nás by mûlo hlavnû zajímat, jak která
strana bude hájit zájmy krajanÛ,
konkrétnû v Kanadû. Poslal jsem v‰em
stranám, kromû komunistÛ, otázky s tím,
Ïe by bylo dobré na nû odpovûdût do
pondûlí veãera. V pondûlí po pÛlnoci
nebyla ani jedna odpovûì. V úter˘ ráno
pﬁece jen pﬁi‰la jedna a to od od pana
Alose Pavliãka ze Strany Zelen˘ch, kter˘
bude kandidovat v jiÏních âechách ãili v
na‰em obvodu.

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

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

Tel.: 416/533-0005
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786

ABE: Krajané v Kanadû, mohou volit,
ale po zru‰ení konzulátu v Montrealu,
pouze na dvou místech: v Ottawû a v
Torontu. Chtûla by Strana zelen˘ch
tento stav zmûnit a jak? Korespondenãní volbou? Internetovou
volbou? Podpoﬁili byste i volbu do
Senátu?
AP: Jsme proti diskriminaci na‰ich
spoluobãanÛ a krajanÛ, kteﬁí dlouhodobû
Ïijí v jiné zemi. Jejich vztah k domovinû je
opro‰tûn od regionálního pohledu a vÏdy
pﬁiná‰el inspiraci a podporu nám, Ïijícím
v âeské republice. Chceme, aby v
budoucnu byly vytvoﬁeny podmínky pro
to, aby bylo moÏné volit do v‰ech úrovní
zákonodárné moci nejen korespondenãnû, ale i na internetu (po vzoru
napﬁ. Estonska).
ABE: PﬁestoÏe krajané hráli
rozhodující úlohu v posledních
volbách, byli v minulém období
nûkolikrát velmi váÏnû po‰kozeni. Bylo
to zru‰ení konzulátu v Montrealu,
zru‰ení pﬁímého leteckého spojení
mezi Prahou a Montrealem a Prahou a
Torontem. Vût‰inou se to dûje pr˘ z
ekonomick˘ch dÛvodÛ. Pﬁesto v‰ak
nechybûly „turistické“ zájezdy
senátorÛ do Kanady. Co chce Strana
zelen˘ch udûlat pro to, aby se podobné
necitlivé zásahy do jejich Ïivota
neopakovaly a jak by Va‰e strana
chtûla s krajany spolupracovat?
AP: Pﬁedev‰ím musíme posilovat
vzájemnou kulturní a ekonomickou

v˘mûnu, udrÏovat a roz‰iﬁovat blízké
vazby mezi lidmi v âR a Kanadû a také
se snaÏit o zru‰ení vízové povinnosti. O
obnovení pﬁím˘ch letÛ rozhodují letecké
spoleãnosti nakonec právû na základû
poptávky obãanÛ âR a Kanady.
„Turistické“ cesty nûkter˘ch zákonodárcÛ
je smutn˘ fenomén, ale je to aÏ druhotná
vûc, t˘kající se obecnû politické kultury v
âR.
ABE: Co byste chtûli pﬁenést z
kanadské politiky do âech a ãemu
byste se chtûli naopak vyvarovat?
AP: Urãitû otevﬁenost, nadhled, ale i
disciplínu pﬁi ﬁe‰ení problémÛ v
ekonomické, sociální sféﬁe nebo pﬁi
ochranû pﬁírody. Postoj, kter˘ zaujala v
minulosti Kanada vÛãi uprchlíkÛm, je
obdivuhodn˘ a právû âe‰i a Moravané
by mûli b˘t prvními, kdo bude otevﬁen˘
napﬁíklad vÛãi politick˘m uprchlíkÛm z
jin˘ch zemí.
Dal‰í doména - Úcta ke krajinû, která je
v âR stále vnímaná nûãím okrajov˘m a
zelení jsou jediní na ãeské politické scénû,
kdo se to snaÏí zmûnit. V této oblasti
osobnû velice kvituji pﬁístup Kanady k
ochranû pﬁírody (Národní parky a
organizace sluÏeb pro náv‰tûvníky), kter˘
je velkou inspirací pﬁi ochranû posledních
zbytkÛ na‰í spoleãné stﬁedoevropské
pﬁírody.
ABE: V minul˘ch volbách byla SZ
po‰kozena volebním systémem.
Napﬁíklad Stanislav Penc pﬁesáhl
pûtiprocentní hranici, ale pﬁesto se
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nedostal do parlamentu. Chcete
zmûnit systém? Chcete odstranit
pûtiprocentní hranici?
AP: Obdobnû zelen˘m chybûlo v
minul˘ch volbách cca 700 hlasÛ právû v
Jihoãeském kraji (pﬁi pﬁekroãení hranice
5,9 %). Zelení usilují dlouhodobû o zmûnu
systému, kter˘ diskriminuje voliãe
men‰ích stran. Jednou z cest je zmûna
volebních obvodÛ, tak aby byly pﬁibliÏnû
stejnû velké.
ABE: Internet má bezesporu ﬁadu
v˘hod, ale nehrozí zde nebezpeãí, Ïe
se díky internetu v budoucnu prosadí
pouze skupina, která se orientuje na
nová media? Jak chcete oslovit ostatní
voliãe?
AP: Pﬁedev‰ím musí fungovat nezávislá
a veﬁejnoprávní média bez vlivu
politick˘ch stran, jak jsme toho bohuÏel
svûdky dnes. Ve srovnání s ostatními
stranami pouÏíváme minimum billboardÛ.
Jde nám o vûcnou kampaÀ, ne prázdná
hesla a proto jsme kromû internetu vsadili
pﬁedev‰ím na kontaktní kampaÀ. Na‰e
voliãe chceme pﬁesvûdãit na‰ím
programem, odpovûdností a slu‰ností v
politice.
Odkazy, uÏiteãné zdroje informací:
www.zeleni.cz
http://www.pavlicko.cz/
Po uzávûrce jsme dostali odpovûì od
âSSD, kterou uveﬁejÀujeme na na‰em
webu.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Lidé volají policii kvÛli
sloÏence od Kalouska
Praha-mfd-Devadesát procent obyvatel
si myslí, Ïe státní dluh je velk˘m
problémem âeska. Ale kdyÏ se dozvûdûli,
Ïe astronomické ãíslo 1,21 bilionu korun
znamená v pﬁepoãtu dluh 121 tisíc korun
na kaÏdého, nûkteﬁí kvÛli tomu museli
vyhledat i lékaﬁe.
Volební leták strany TOP 09 v podobû
sloÏenky na splacení dluhu 121 tisíc korun
vydûsil tisíce lidí. SloÏenky na‰li lidé v
po‰tovních schránkách, strana tím
upozor®æovala na v˘‰i státního dluhu
pﬁepoãítanou na jednoho ãlovûka.
„Pﬁedev‰ím star‰í lidé nepochopili, Ïe je
to volební kampaÀ Spousta seniorÛ byla
znepokojena a alarmovala linky 112 a
158,“ ﬁekla mluvãí praÏské policie Andrea
Zoulová. Stejnou zku‰enost má policie
napﬁíklad na Zlínsku, kde se na ni obrátily
desítky lidí s oznámením o podezﬁení z
podvodu. MF DNES zaznamenala uÏ
vãera pﬁípad, kdy se 77letá paní z
Nepomucka zhroutila, kdyÏ sloÏenku
uvidûla. Skonãila v péãi lékaﬁÛ.
„Ta ãástka je ‰okující, ale pravdivá. Prosím
o pochopení zejména ty, kter˘m se udûlalo
nevolno, je mi to líto, ale situace je velmi
váÏná - dûlá se nám prostû ‰patnû z
pravdy,“ reagoval na rozhoﬁãené reakce
místopﬁedseda TOP 09 Miroslav
Kalousek. Hlavní kanceláﬁ strany pﬁiznala,
Ïe jen za poslední dva dny volalo více neÏ
dva tisíce lidí a dorazily i stovky e-mailÛ.
Ostatní strany i prezidentÛv tajemník
Ladislav Jakl akci TOP 09 odsoudili.
***
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museli viaceré rodiny na Gemeri aj na Záhorí,
kde stúpala rieka Morava. Najvy‰‰í povodÀov˘
stupeÀ platil aj na severe Slovenska, âESKO-SEVEROAMERICKÁ
T¤INEC -mfd- KvÛli rozvodnûn˘m moravsk˘m
nebezpeãná bola najmä rieka Kysuca.
ﬁekám musely b˘t desítky lidí evakuovány a
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
***
dal‰í se na evakuaci pﬁipravují. Záplavy si
KOMORA INC.
vyÏádaly Ïivot star‰í Ïeny z Tﬁince, v Zubﬁí na
Orbánov zákon uÏ dostal
CZECH – NORTH AMERICAN
Vsetínsku strhla voda men‰í dÛm, nûkde jsou
parlament
CHAMBER OF COMMERCE AND
domácnosti bez elektﬁiny ãi tepla. Nejkritiãtûj‰í
BUDAPE·Ë-sme/(moÏ,
knm)-VíÈaz
CULTURE
je situace v Moravskoslezském kraji a na
aprílov˘ch maìarsk˘ch volieb Fidesz v
severu Zlínského kraje, v úter˘ tam navíc
909 Bay St. # 1006
pondelok predloÏil novému maìarskému
bude opût pr‰et.
Toronto, ON M5S 3G2
parlamentu zákon o dvojakom obãianstve.
Uzavﬁeno je nûkolik Ïelezniãních tratí a
Tel./Fax: (416) 929-3432
Jeho prijatie bude pri dvojtretinovej väã‰ine
desítky silnic. Deset moravsk˘ch pﬁehrad se
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com
Fideszu v parlamente len formalitou.
uÏ zcela naplnilo. Vláda na odstraÀování
www.czechevents.net
***
následkÛ záplav nasadí 800 vojákÛ.
Siln˘ proud vody rozvodnûného potoku v
DIVADLO ZA ROHEM
Zubﬁí na Vsetínsku v ãásti Háje strhl men‰í
srdeãnû zve na veãer jazzu a poezie
chatku i vedle stojící garáÏ. Voda zaãíná
podemílat i blízk˘ vût‰í rodinn˘ dÛm. Z místa
hasiãi evakuovali nûkolik osob, pﬁírodní Ïivel
v‰ak hasiãÛm zásah komplikuje. Odpoledne
se hladiny vût‰iny tokÛ na Vsetínsku
s Jiﬁím Grosmanem (kytara, zpûv) j.h.
stabilizovaly nebo dokonce klesly, záchranáﬁi
a pﬁáteli
i obyvatelé postiÏen˘ch oblastí v‰ak zÛstávají
vzhledem k nepﬁíznivé pﬁedpovûdi poãasí ve
Belmondo cafe, 2075 Old Dollarton, N.Vancouver
stﬁehu.
28. a 30. kvûtna 2010, 19.30 hod.
***
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Morava vzdoruje stoleté vodû

MELANCHOLICKÉ BLUES

DaÏde prekonávajú staré
rekordy
BRATISLAVA, TREBI·OV, NOVÁKY-sme/
Jaroslav Balta. Eugen Korda-Silné daÏde,
ktoré od víkendu spôsobujú záplavy takmer
po celom Slovensku, majú svoju prvú obeÈ. Z
rozvodneného potoka v Nitrianskych
Suãanoch neìaleko Novák e‰te v nedeºu
hasiãi vytiahli m⁄tve telo 62-roãného muÏa.
Také silné daÏde takmer na celom Slovensku
u nás neboli uÏ trinásÈ rokov.
NajváÏnej‰ia bola v pondelok uÏ ‰tvrt˘ deÀ
situácia na v˘chode Slovenska. V Trebi‰ove
museli na rieãke RoÀava vybúraÈ tri hrádze,
aby sa voda nepreliala a nezatopila domy.
ªudia utekali zo svojich domovov. EvakuovaÈ

Vstupné: $15
OBâERSTVENÍ - BAR
Rezervace: Vladimír (604) 984-8807, Zdena (604) 929-6350
Tû‰íme se na va‰í úãast!

Story
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Z Deylova ústavu pﬁes Krásnou Lípu a M‰eno zpátky do Prahy
Vyprávûní tﬁetí Antonína Kubálka
Antoníne, poslednû jsi se zmínil, Ïe nerad hraje‰, kdyÏ nemá‰ podmínky, abys podal nejlep‰í v˘kon, kdyÏ tû tﬁeba nástroj neposlouchá. To je bûÏná vlastnost u umûlcÛ. Moje manÏelka
Maria jako malíﬁka nerada maluje, kdyÏ k tomu nejsou správné podmínky. KdyÏ je tﬁeba hluk, kdyÏ nemá dostatek svûtla. ¤íká, Ïe se nikdo nebude ptát, za jak˘ch podmínek to dûlala,
ale lidi budou hodnotit v˘sledek. Má‰ takové pochopení tﬁeba i pro sportovce, Ïe nechtûjí hrát na Mistrovství svûta, kdyÏ nejsou v nejlep‰í kondici?

Jak˘koliv sport je dûtská hra. KdyÏ to
mohou dûlat profesionálnû, tak mají tu
kliku, Ïe dûlají to, co mají rádi. Pﬁi tom
mají kolem sebe doktory, psychiatry a
kdyÏ by jim nûkdo ﬁekl, Ïe není ve formû,
Ïe nesmí hrát, tak to je pro nû spí‰
trestem. Navíc jsou za tím neuvûﬁitelné
peníze. Tﬁeba v baseballu, zrovna jsem
ãetl, Ïe nûkdo uzavﬁel kontrakt za 164
milionÛ. Já jsem byl jednou na baseballu
a byla to neuvûﬁitelná nuda. Celou dobu
se ãekalo aÏ se nûco stane. V hokeji je
tﬁeba hodnû zápasÛ, je zapotﬁebí rychlost,
ale nûkdo, kdo bere tﬁi miliony a netrefí se
do branky, to bych dokázal za ty peníze
taky, dokonce bych to udûlal i za daleko
míÀ penûz.
Rozdíl je v tom, Ïe on se trefí z deseti
pokusÛ dvakrát a ty by ses netrefil ani
jednou…

To není ale pouze ve sportu. Tﬁeba v
umûní se berou obrovské peníze v
administrativû. RÛzní ﬁeditelé galerií a
muzeí berou statisícové platy a pﬁi tom
nemusejí nic umût. Zatímco lidi, kteﬁí by
nûco mûli dostat nic nedostanou nebo
hroznû málo. V hudbû ﬁeditel
symfonického orchestru má vût‰í plat
neÏ dirigent. Velké peníze byly v produkci
gramofonov˘ch desek, dnes cédéãek,
zatímco ‰piãkoví hráãi v orchestru mají
nûjak˘ch ‰edesát tisíc dolarÛ za rok, a
nûkdo okolo má mnohonásobnû víc. To
je takové kapitalistické zlo, Ïe lidi, kteﬁí
mají titul a kteﬁí tomu tﬁeba ani nerozumûjí
mají spoustu penûz, zatímco ti, co dûlají
nûjakou práci dûlají za babku. To není
jen v umûní, to je tﬁeba i v bance. Nechápu
tuto logiku a hlavnû mi pﬁipadají
nesmyslnû ty vysoké rozdíly.

Dvû hospody na jednom rohu naproti AGO
(Dundas a McCaul)

v místû, kde je piva jako ‰afránu!

Na pípû jsou desítky evropsk˘ch piv a mezi nimi

Pilsner Urquell a Czechvar!
K tomu jídlo po cel˘ den
Otevﬁeno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Village Idiot Pub

Sin&Redemption

126 McCaul St.
Toronto, Ontario M5T 1W2
Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca
www.villageidiotpub.ca

136 McCaul ST.
Toronto, Ontario M5T 1W2
Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca
www.sinandredemption.com
***

***

Ale vraÈme se do Deylova ústavu…
DeylÛv ústav to byla hudebnû
profesionální ‰kola. Po jeho absolvování
se vût‰ina ÏákÛ stala uãiteli na tûchto
‰kolách. Byla to dobrá ‰kola. KaÏd˘ hrál
na nûjak˘ nástroj. Tehdy jsem vÛbec
nepom˘‰lel na koncertní dráhu. V patnácti
se o tûchto vûcech nepﬁem˘‰lí. Mûl jsem
spoluÏáka, nûjak˘ Václav Zelen˘,
ohromnû talentovan˘ kluk, ale mûl rovnûÏ
problém s oãima. Nikoliv v‰ak od
nûjakého úrazu, ale kvÛli nádoru mu
museli odejmout oko. Pozdûji se ukázalo,
Ïe to byl mozkov˘ nádor. Byl se mnou na
Hradãanech, ale o rok níÏ a já uÏ byl v
Deylovû ústavu, ale mûli jsme stejného
uãitele Otakara Heindla. Jednou jsem se
ho zeptal, co dûlá Václav a on mi sdûlil,
Ïe se chystá na pﬁijímaãky na
konzervatoﬁ. Tak jsem ﬁekl, Ïe bych to
zkusil taky a zaãal jsem se pﬁipravovat na
pﬁijímací zkou‰ky. Tak se stal Va‰ek
Zelen˘ pﬁíãinou toho, Ïe jsem na tu
konzervatoﬁ po roce ‰el, ale zÛstal jsem
bydlet v Deyláku. Konzervatoﬁ byla u
Rudolfína na druhém bﬁehu Vltavy. Ve
stejné budovû byla i AMU a studia, kter˘m
jsme ﬁíkali katakomby. TakÏe jsem chodil
do ‰koly kaÏd˘ den pﬁes most. Je‰tû
jsem nebyl tak vycviãenej, Ïe bych se
ráno zastavil v hospodû U tﬁí p‰trosÛ.
Tam jsem zÛstal pût let, neÏ jsem zaãal
chodit na Akademii. Zatímco na
konzervatoﬁi uÏ se nebrali Ïádné
pﬁedmûty kromû ãe‰tiny, a to byla
literatura, stále byla povaÏována za
stﬁední ‰kolu, kdeÏto Akademie za
vysokou. Co je dÛleÏité, Ïe jsem byl z
toho Deyláku vylouãen v roce 1957 po
absolventsk˘m koncertû, kdyÏ jsem hrál
ve Smetanovû síni s Rozhlasov˘m
orchestrem.
Deylák mûl totiÏ veãerku a elektrická
vrata a já jsem vûdûl, Ïe kdyÏ se do tûch
vrat trochu strãí, tak se otevﬁou. No, a já
po tom absolventském koncertû ‰el na
flám, kter˘ trval tﬁi dny. KdyÏ jsem se
vrátil, tak si mû ﬁeditel zavolal a sdûlil mû,
Ïe dávám ‰patn˘ pﬁíklad. Nakonec jsem
jednou musel odejít, jinak bych tam byl
dodnes.
Pak jsem bydlel rÛznû, aÏ jsem se dostal
k sochaﬁi Emanuelu Famírovi. V dobû
normalizace byl postrachem umûlcÛ. Byl
to bol‰evik. On byl ﬁeditelem nûjaké
v˘tvarné ‰koly. Osobnû jsem ho neznal,
ale mûl jsem dvû Ïaãky a maminka jedné
z nich byla jeho sestrou. Prodávala
dámské plavky a podprsenky. Ona se
mne ujala. Mûla velkou zahradu a tam
postavila mal˘ domek z cihel a dala mi
tam piano. Jednou tam ten Emanuel
Famíra pﬁi‰el na náv‰tûvu a zdálo se, Ïe
je to fajn ãlovûk. Já jsem se v tu dobu o
politiku nezajímal a tak mne pﬁekvapilo,
kdyÏ mi nûkdo ﬁíkal, Ïe je to bol‰evik. On
mûl nedaleko odtamtud ateliér z nûjaké
b˘valé továrny. Luxusní ateliér.
Famíra mi dal klíã, abych si tam nûkdy
zaflámoval. Já to vzal doslova. Pﬁi jednom
popíjení jsme zaãali prohlíÏet, co v tom
ateliéru vlastnû má. Objevili jsme tam
krabici s cigárama, ale i pistoli. A tak jsme
sedûli venku na zahradû a tam pobíhaly
krysy, tak jsme ji pouÏili. Tak jsem byl
zase poÏádán, abych klíã vrátil. MoÏná,

Ïe to nebylo kvÛli tomu, ale Ïe paní
Famírová se dovûdûla nûjaké drby.
Musel jsem tedy bydlet na koleji v
Hradební ulici. Na rohu byla hospoda
Dubonet. Nahoﬁe byla hospoda a dole
vinárna. Tam se kluci scházeli v hospodû
a kdyÏ nebyly peníze, tak jsme dali
vÏdycky do frcu hodinky. Byl tam vrchní,
nûjak˘ ·tûpán. Jednou jsem se
potﬁeboval nutnû napít a tak jsem mu
nabídl ty svoje s tím, Ïe mu to pﬁí‰tí t˘den
vrátím. On mi vzal za ten pult, tam mûl
skﬁíÀku a tam bylo 150 luxusních hodinek.
·tûpán mû upozornil, Ïe nûkteré jsou
tam uÏ asi pût let. „Já vím, Ïe bys o ty
hodinky pﬁi‰el, tak tady má‰ alespoÀ
panáka zadarmo.“
Nakonec jsem ale Akademii nedodûlal,
protoÏe jsem jim tﬁísknul s indexem.
Nechodil jsem totiÏ na politickou ekonomii
a nedostal jsem zápoãet, vlastnû mnû ho
zapsal kretén pouze tuÏkou, coÏ neplatilo.
Krásné na tom bylo, Ïe tam uãila ﬁada
lidí, kteﬁí byli tak staﬁí, Ïe byli aÏ senilní.
Byl tam nûjak˘ Josef Stanislav, bol‰evick˘
skladatel, psal kantáty na téma Ruce
pryã od Koreje a Sázení stromkÛ na
Sibiﬁi. My jsme ho mûli vÏdycky ráno v
deset hodin na pﬁedmût, kter˘ se jmenoval
Rozbor skladeb. Bylo to v kvûtnu a venku
svítilo sluníãko, krásn˘ v˘hled na Vltavu
a lodiãky se tam projíÏdûly jiÏ v deset a
my jsme ãekali na profesora Stanislava.
MÛj kamarád kontrabasista Venca Fuka
‰el k tabuli a napsal PROFESOR
STANISLAV DNES NEVYUâUJE, ale
zÛstali jsme sedût. On ve‰el do tﬁídy, uÏ
blbû vidûl, pﬁeãetl si to a pak ﬁekl: „MÛÏete
jít domÛ, já dnes neuãím.“
KdyÏ skonãila tato epizoda, musel jsem
vstoupit do Ïivota a ‰el jsem uãit do
Kamenice nad Lipou, kde se narodil
skladatel Vítûzslav Novák. ZároveÀ jsem
se oÏenil, kdyÏ Akademie byla pro mne
historií. V Kamenici jsme uãili oba. To
bylo v roce 1959.
Po roce se nám narodila dcera a jeden
mÛj znám˘ ode‰el ze ‰koly ve M‰enû u
Mûlníka. To byly divoké dva roky. To uÏ
mnû zaãaly pﬁicházet nabídky na koncerty
a tak jsem se rozhodl, Ïe budu Ïít na
volné noze. Ve M‰enû se mi líbilo, tam
bylo sedmnáct hospod. Nejoblíbenûj‰í
byla hospoda u Stﬁíbrného lva, tam toãila
pivo paní Kaufmanová. Jednou tam za
mnou pﬁijeli v˘tvarníci. Nûjak˘ Tonda
Tomalík, Tonda Málek a Zdenûk Beran.
Veãer se na nás pﬁilepil místní hrobník.
Nakonec jsme skonãili u nûho doma, v
takové místnosti plné rakví a ráno se
vzbudím a koukám, kde to jsem a já
zjistil, Ïe jsem spal v jedné z nich. Kdyby
to ti neboÏtíci pozdûji vûdûli, Ïe jejich
rakev byla jiÏ pouÏitá. KdyÏ jsem pﬁi‰el
domÛ, tak se manÏelka ptala, kde jsem
byl a tak jsem jí po pravdû odpovûdûl, Ïe
mezi mrtvejma.
Po m‰enské epizodû jsem se vrátil do
Prahy, kde jsem byl aÏ do
osma‰edesátého. Do M‰ena jsem se uÏ
nikdy nevrátil, ale kdyÏ jsem pﬁijel po
tﬁiadvaceti letech v exilu do Prahy, tak
jsem mûl koncert ve Smetanovû síni a na
nûj pﬁijel cel˘ autobus ze M‰ena.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Tﬁi krátká zamy‰lení o Hot Docs
Ve stejnou dobu jako plzeÀsk˘ festival Finále probíhá na jaﬁe i festival Hot Docs.
Filmy, které jsem vidûla na tomto leto‰ním torontském festivalu dokumentárních
filmÛ spojuje jedno zvlá‰tní téma ztráty a u filmÛ, které jsem nevidûla naznaãuje
program podobné zamûﬁení. Je to shoda okolností nebo pﬁirozen˘ efekt globalizace
a zpÛsobÛ komunikace, Ïe jsou v‰ichni tak vzájemnû propojeni a ovlivÀuje to
inspiraci, ãi volbu námûtu filmaﬁÛ? MoÏná, ale urãitû v tom hraje roli duch doby, kter˘
jej reflektuje a festival Hot Docs poskytuje v˘bornou pﬁíleÏitost sáhnout si na tento
puls.
První z filmÛ, kter˘ mû oslovil byl film reÏiséra Nicholase Shermana Soundtracker
o Gordonu Hemptonovi, kter˘ se jiÏ v mládí zaãal zab˘vat nahráváním zvukÛ Ïivota
nejen v pﬁírodû, ale i ve mûstû. Mlad˘ filmaﬁ s kameramanem cestují a zachycují
jeho pﬁíbûh. To v‰e na nás pÛsobí pﬁekvapivou silou zachycen˘ch zvukÛ. ZároveÀ
diváka zasahuje filozofie pokory, úÏas pﬁed stvoﬁením, uvûdomûním si kﬁehkosti a
jedineãnosti zvukÛ pﬁírody. Po shlédnutí filmu nás ãekalo je‰tû jedno pﬁekvapení.
S reÏisérem se objevil i sám Gordon Hempton. Diskuse s ním byla tak zajímavá, Ïe
by zaslouÏila nastartovat dal‰í dokument.

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

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

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

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

Film Osadné je o nejv˘chodnûj‰í vesnici Evropské unie. Jde o malou rusínskou
vesnici v nejzaÏ‰í ãásti v˘chodního Slovenska, která vlastnû vymírá. Starosta, knûz
a politick˘ pﬁedstavitel spolu s obyvateli Osadného chtûjí udûlat nûco pro zviditelnûní
vesnice a zlep‰it situaci do budoucna. Pozvou zástupce Slovenska u Evropského
parlamentu na náv‰tûvu, kde se ho snaÏí pﬁesvûdãit, jak by se vesnice mohla
zviditelnit, zpﬁístupnit turistÛm a také stát se duchovním centrem. Pﬁíbûh se rozvíjí
dál, Ïe tﬁi pﬁedstavitelé Osadného odjedou na pozvání do Bruselu, kde velice rychle
pochopí, Ïe poslanci EU jsou hlavnû velmi v˘mluvní a nadûje na dotace se rychle
rozplynou. Film je smutn˘, ale zároveÀ pln˘ humoru a vzácnû upﬁímn˘.
Zvlá‰tním zamy‰lením nad vlivem starého umûní je dokument o obrazech Jana
Johannese Vermeera a vlivu na dne‰ního ãlovûka - Views on Vermeer (Twelve
Short Stories). ReÏisér Hans Pool spojil dvanáct rozhovorÛ, spí‰e monologÛ
fotografÛ, filozofÛ, umûlcÛ ãi obchodníkÛ s obrazy na téma proã a jak vzrostl zájem
o Vermeerovy obrazy od poãátku dvacátého století aÏ po dnes. Mezi krásnû
dokumentovan˘mi zábûry na Vermeerovy originály se prolínají lidé dne‰ka, kteﬁí
rÛzn˘mi zpÛsoby a z rÛzn˘ch dÛvodÛ Vermeerovo umûní milují anebo jsou jím aÏ
posedlí. Jejich postﬁehy, interpretace a hlavnû zajímavé pohledy ze souãasnosti do
Vermeerova svûta prozrazují mnohé a nastavují zrcadlo na‰í souãasnosti. Je to
fascinující experiment a doufám, Ïe ne poslední. Jedním z hlavních dÛvodÛ, ãím
Vermeerovy obrazy pﬁitahují je hlavnû jak˘si vnitﬁní pokoj. Nûco, ãeho podle slov
jednoho ze souãasn˘ch umûlcÛ se nám nedostává, co tomuto svûtu chybí. Touha
po klidu a otázky, odkud ta klidná krása a jak tu klidnou krásu Vermeer na‰el. Je
dosud pﬁítomná, skuteãná? Je nám stále je‰tû dostupná? Není jen na nás objevit
ji a pﬁijmout ji? Tento film, podobnû jako i jiné, naznaãuje kﬁehkou, ale zároveÀ
Maria Gabánková - Toronto
reálnou nadûji, Ïe ano!
***

Loutky Luìka Bognera

Ve v˘kladní skﬁíni na 1597 Dupont St. v Torontu mÛÏete spatﬁit loutky Luìka Bogner.
www.opendoorsdesign.ca

âeská a slovenská televize
na internetu!
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NA OKRAJ
Setkání v Torontském Staru
Nemyslím, Ïe se nûkdy setkaly.
Pravdûpodobnû jedna o druhé vÛbec
nevûdûly. Ale v Torontském Staru z 8.
kvûtna 2010 je najdete v sekci úmrtí
vedle sebe. Nejdﬁíve ãtete jméno Jindry
Reichlové (nar. 4.února 1919, zemﬁela 5.
kvûtna 2010). A hned za ní jméno Anne
Rezek (zemﬁela 3. kvûtna 2010 ve vûku
96 let). Nekrology pﬁineseme pﬁí‰tû.
***

Po ‰edesáti pûti letech
Nepamatuji se vÛbec, jaké jsme mûli
poãasí onen kvûten pﬁed 65 lety. Ale v
mém podvûdomí se uhnízdila pﬁedstava,
Ïe v tûch rann˘ch kvûtnov˘ch dnech, kdy
skonãila válka, nebe bylo nezvykle vysoké
a do ‰iroka rozklenuté, ve dne svítilo
uhranãivou modﬁí a v noci po nûm plula
pohádková loì vytepaná do podoby gro‰e
z nejãist‰ího zlata. Ale hned tady jsem
svoji pﬁedstavivost chytil pﬁi lÏi: v tûch
dnech se totiÏ po zemi potuloval znaãn˘
poãet zbûhÛ z poraÏené nûmecké armády
a v‰ude, hlavnû na venkovû, obãané
tvoﬁili ozbrojené skupiny (nemám ponûtí,
kde jsme vzali zbranû), které v noci hlídaly
vjezdy a vchody do sv˘ch vesnic a braly
to hroznû váÏnû. A já ‰el na rande do
sousední vesnice a kdyÏ jsem se po
pÛlnoci vracel (a tady jsme u té lÏi) nic
nesvítilo na nebi ani na zemi, tma jako v
pytli a mne moji stráÏní druhové málem
zastﬁelili.
Byly to dny nad‰ení, kdy se krásnû snilo
o neohraniãen˘ch moÏnostech a kdy jsme
se, alespoÀ na chvíli, milovali. Pamatuji
se na návrat prezidenta Bene‰e a v hlavû
se mi honí Seifertovy ver‰e (asi trochu
jinak, neÏ je napsal):
“KdyÏ jste jel mostem, kter˘ máme rádi,
v pﬁívalu slávy huãel vody spád. A ﬁeka
nelÏe. Její ﬁeã je jiná a je v ní vûrnost
zemû odvûká. Tak vítá matka ztraceného
syna, kter˘ se ‰Èastnû vrací z daleka. I
acháty se v kapli rozpr‰ely, já jsem je
vidûl, já znám jejich tﬁpyt. V‰ak slzy ‰tûstí,
tekoucí v té chvíli, jsou vzácnûj‰í: to
plakal ‰tûstím lid.”
Edvard Bene‰... Bene‰ je jedním ze
dvou lidí, jejichÏ osudy se v mé mysli
zvlá‰È v˘raznû prolínají s osudem jejich
zemû. NesloÏil mu poklonu pouze Seifert
(udûlal to je‰tû jednou, v záﬁí 1948, po
Bene‰ovû smrti, v básni, která zaãíná:
“Mûsíci révy, mûsíci brázd, mûsíci
zamÏené ‰edi. Znovu a znovu budem si
klást otázku bez odpovûdi...” Masaryk o
nûm ﬁekl: “Bez Bene‰e bychom republiku
nemûli.” Churchill o nûm mluví jako o
“zralém evropském státníku, vÏdycky
vûrném své rodné zemi”, Kanadská
historiãka Margaret MacMillan v nedávné
historii “PaﬁíÏ 1919” pí‰e s respektem o
jeho práci pro âeskoslovensko. Vyãítá
se mu, Ïe mûl mindráky, které v nûm
vyvolávaly Ïárlivost a mstivost: jeden z
dÛvodÛ, proã jel v roce 1943 (pﬁes
varování Churchilla, Edena a jin˘ch) do
Moskvy bylo odmítavé chování
západních politikÛ po rozparcelování
âSR v Mnichovû; proã nedovolil, aby
byla po válce obnovena agrární strana
(agrárníci pro nûj nehlasovali - ale myslím,
Ïe mûl i jin˘, legitimnûj‰í dÛvod: po jeho
soudu vyspûlá demokracie nemÛÏe b˘t
zaloÏena na stavovsk˘ch stranách); byl
pﬁíli‰ levicovû socialistick˘ (dekrety atd.),
vzdal âeskoslovensko bez boje nejdﬁív
Hitlerovi a pak Stalinovi. Mnohé z tûchto
v˘tek jsou alespoÀ ãásteãnû obhajitelné,
zvlá‰È kdyÏ nevezmeme v úvahu

rozloÏení politick˘ch sil ve svûtû a
pravdûpodobné následky faktického
vyhlá‰ení války nejdﬁíve Hitlerovi a pak
Stalinovi. Ale mnû nejde o obhajobu
Bene‰e (já jsem se nikdy nesmíﬁil s tím,
Ïe nechal protektorátního prezidenta
Háchu zemﬁít ve vûzení). ZmiÀuji se o
nûm hlavnû pro paralelnost jeho osobní
tragédie a tragédie jeho národa, v únoru
a hlavnû po únoru 1948, která tak brutálnû
pohﬁbila nadûje onoho kvûtnového máje
pﬁed 65 lety.
Václav Havel... MÛj problém je (a je to
mÛj problém). Ïe Václavu Havlovi
nerozumím. Hlavnû asi proto, Ïe patﬁím
k jiné generaci, vyrÛstal jsem v jiném
prostﬁedí a slouÏil jin˘m bohÛm. Asi pro
mne navÏdy zÛstane kafkovskou
postavou. Hvûzda sametové revoluce a
polistopadov˘ prezident je mi sympatick˘
rozpûtím sv˘ch zájmÛ: literatura,
esejistické buﬁiãství, politika, protestní
muzika. Je mi sympatick˘ i svou vírou v
ãlovûka a nepochybuji, Ïe chtûl stavût
lep‰í svût. Je mi líto, Ïe nesl (a dosud
nese) nemalé bﬁemeno bolesti. Ale potom
uÏ stojím pﬁed otazníkem. Co napﬁíklad
znamená jeho mravní imperativ “Láska
musí zvítûzit nad zlem” V prvé ﬁadû, co je
láska? Udûlám-li nûco pro vlastní
uspokojení (zvlá‰È jestli souãasnû nûkoho
zraním), je to akt lásky? Je to akt lásky
vítûzící nad zlem?
Mnozí z nás mají problém s Havlov˘m
postojem ke komunismu I ti, kteﬁí chápou,
Ïe politik nemÛÏe ignorovat skuteãnost,
Ïe bûhem 40 rokÛ komunistického reÏimu
víc neÏ sedm milionÛ ãs. obãanÛ bylo
ãleny komunistické strany, nechápou, Ïe
v Havlovû ‰kále hodnot není místo pro
spravedlnost. Nebo alespoÀ odsouzení.
Není dne‰ní stav ãeské spoleãnosti alespoÀ ãásteãnû -plodem filozofie, Ïe “u
nás se komunisté pronásledovat
nebudou”? Pronásledovat? Kdo ãetl zápis
Havlova tajemníka o Havlovû jednání s
komunistick˘mi vÛdci koncem roku 1989,
snadno dojde k závûru, Ïe i slovo
“sametová” je pﬁíli‰ tvrd˘m v˘razem pro
popis oné podivné revoluce.
Nevím, co historikové jednou napí‰í o
posledních dnech âeskoslovenska.
MoÏná, Ïe budou obdivovat, Ïe nepadl
jedin˘ v˘stﬁel, Ïe národ nevyhodil peníze
na referendum, Ïe vlastnû nebyla na
jedné ani druhé stranû jediná slu‰nûj‰í
demonstrace. Ale moÏná, Ïe ne. MoÏná,
Ïe seberou svûdectví svûdkÛ (moÏná si
zajedou i do markhamské katedrály), a s
podivem usoudí, Ïe v tom rozchodu bylo
nûco neuvûﬁitelnû smutného: Ïe se národ
(nebo chcete-li dva národy) tak lehce a
skoro otrávenû vzdal nûãeho, co s
takov˘mi obûtmi a s takovou láskou
vytvoﬁily nedávné generace. Bude to jejich
soud i nad Havlem?
***

Frank Jeãmen pﬁedsedou
Masarykova ústavu
Na valné hromadû MMI, konané 25.
dubna 2010, byl pﬁedsedou zvolen Frank
Jeãmen. Jedin˘m dal‰ím kandidátem
byla dosavadní pﬁedsedkynû Dagmar
Vavru‰ová. Pan Jeãmen obdrÏel skoro
tﬁi ãtvrtiny odevzdan˘ch hlasÛ. Myslím,
Ïe to byla ‰Èastná volba. Po odchodu
Jana Trávníãka (slouÏil dvacet let),
ãlenstvo experimentovalo s pﬁíslu‰níky
mlad‰í generace (Kottová, Tmej,
Vavru‰ová), z nichÏ kaÏd˘ pﬁinesl nûco
nového. Myslím, Ïe mûli v‰ichni dost
obtíÏn˘ úkol, ponûvadÏ nebyli srostlí s
krajansk˘m Ïivotem a odlehlost

Masaryktownu
jim
rozhodnû
nepomáhala. Krajanské koﬁeny Franka
Jeãmena (uÏ jeho rodiãe se zúãastnili
krajanské práce) jdou mnohem hloubûji
a jeho základna v komunitû je daleko
rozsáhlej‰í (vidíte ho i jeho paní na skoro
kaÏdém krajanském podniku).
Blahopﬁeji mu k zvolení a pﬁeji mu dobré
nervy a chladnou hlavu!
***

Slovenská mladá scéna hraje
komedie Rado‰inského
naivního divadla
Slovenská mladá scéna má tu velkou
v˘hodu, Ïe svá pﬁedstavení mÛÏe hrát
skoro kdekoliv. ProtoÏe nic nepﬁedstírá nebo naopak ponûvadÏ pﬁedstírá
nemoÏné-(má velk˘ vzor v Rado‰inském
naivním divadle), nepotﬁebuje ani zvlá‰tní
prostﬁedí, ani nákladné kulisy, ani
nejmodernûj‰í osvûtlení. Co ale potﬁebuje
- a v tom smûru je neúprosné - jsou herci,
kteﬁí své role znají na jedniãku. A chytr˘
text.
Koncem dubna a zaãátkem kvûtna se
nám Slovenská mladá scéna pﬁedvedla
v sále kostela sv. Václava v Torontu. Je
tam velmi pﬁíjemné prostﬁedí, ale malé
jevi‰tû se sotva hodí na honosné divadelní
produkce. Ale to mlad˘m slovensk˘m
divadelníkÛm vÛbec nevadilo. Ono, jak
se zdá, jim celkem vÛbec nic nevadí. Se
v‰ím si dovedou poradit. Jak si divadlo
poradilo s pﬁedstavením u sv. Václava?
Geniálnû: scénáﬁe si vypÛjãilo (slovensk˘
v˘raz je daleko romantiãtûj‰í:
“zapoÏiãanie”) od Rado‰inského naivního
divadla, kost˘my (nûkteré¨) od Nového
ãeského divadla a nûco od Barbary
Sherriffové, Jan Kosiba jim pomohl s
propagací, Adriana Soudek dûlala
koordinaci, Mila Benda pomáhala se v‰ím
a Nová vize pomohla s reklamou. A pûkná
ﬁádka dal‰ích lidí pﬁispûla jinak a v‰ichni
si zaslouÏí podûkování.
ProtoÏe Satellite nemá neomezen˘
prostor, mohu se zmínit o scénáﬁích a
technick˘ch sluÏbách jen skoro
pokradmu. Ale nemohu opomenout
reÏiséra (a mnoho jiného) Viktora
Matejkoviãe, Bohdana ZatovkaÀuka
(hudba a svûtla), Lado Soudka (fotografie
a propagace) a L.E. Lifestyles Catering
(v˘bornû vaﬁí).
V první polovinû programu jsme se
znamenitû bavili hrou “AlÏbûta Hrozná
alebo Krw story”, jejímÏ autorem - stejnû
jako autorem druhé hry “Loì’ Svet” je
Stanislav ·tepka. AlÏbûtu Báthoryovou
hrál (ano hrál - ve scénáﬁích pana ·tepka
je moÏné v‰ecko) Martin Danãovsk˘. Byl
- jako celé obsazení - v˘born˘. Grofku
Deboru Báthoryovou hrála (suverénnû)
pro zmûnu Ïena, Zuzana Borovjaková, s
níÏ jsem mûl potû‰ení si zahrát v Novém
divadle, stejnû jako s pﬁedstavitelem (ano
pﬁedstavitelem) kvetoucí dívãiny Mari‰ky
Partaky, Romanem Kozákem (ten se
vyzná - se mnou hrál opilce), - a koneãnû
i s brilantním Viktorem Matejkoviãem,
kter˘ zosobnil Ficka. Mariana ·upeková
- Gregorik se vydovádûla v roli Ilony Jo,
Doru Sente‰ovou zahrála Zuzana
Matejkoviãová a dovádivou smrt Robert
Schwarz. O ãem to bylo? To dost dobﬁe
nevím, ale v‰ichni jsme se v˘bornû bavili.
Druhá ãást veãera byla vûnována je‰tû
vy‰‰í spoleãnosti neÏ nûjaká grófka.
Setkali jsme se s následníkem trÛnu
Franti‰kem Ferdinandem (myslím, Ïe to
byl následník d’Este nebo tak nûjak) v
podání - tentokrát hrál muÏského Romana Kozáka, s Nata‰ou Tolstou
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(hrála ji nenapodobitelnû - ‰koda, Ïe
nehrála Lva Nikolajoviãe - Mariana
·upeková-Gregorik), Kapitána hrál
Martin Danãovsk˘ (ten, co byl tak
v˘bornou AlÏbûtou Báthoryovou v
AlÏbûtû Hrozné), Polu Negri (ano, slavnou
Polu Negri!) hrála Zuzana Mihálková (a
Pola Negri by se sama nemohla zahrát
líp!), Zuzana Borovjaková spoleãensky
spadla z grófky v AlÏbûtû Hrozné na
nûjakou Alici, ale herecky to zvládla stejnû
úspû‰nû. No a ·tefana Baniãe (a to byl
úpln˘
amalgam
postav)
hrál
nezapomenutelnû (aãkoliv mnû uÏ se
teì daﬁí zapomenout v‰echno) Viktor
Matûjkoviã.
Tû‰ím se na pﬁí‰tí pﬁedstavení Slovenské
mladé scény - se scénáﬁem zapoÏiãan˘m
(zmínil jsem se, Ïe se mi to slovo líbí?)
Rado‰insk˘m naivním divadlem.
***

Joseph Drapell - 70
Narodil se v Humpolci 13. bﬁezna 1940,
na coÏ jsem byl dÛtklivû upozornûn, Ïe je
sedmdesátníkem. Samozﬁejmû ve
v˘borném stavu - coÏ se ostatnû od
sedmdesátníkÛ
a
dokonce
i
osmdesátníkÛ dnes oãekává. Ale ono
nejde ani tak o to, kolik je panu Drapellovi
rokÛ jako o to, Ïe je v˘znaãn˘m malíﬁem,
jak mi ﬁíkají ti, kteﬁí tomu rozumûjí. Já
mám obrazy rád, jako v‰ecko, ãím se
ãlovûk pokou‰í pﬁetvoﬁit skuteãnost kolem
sebe do vzne‰enûj‰í podoby. Ale to
samozﬁejmû ze mne nedûlá znalce a o
vûcech, jimÏ moc nerozumím, pí‰u dost
zdráhavû a pokud moÏno s pomocí lidí,
kteﬁí o tûch vûcech ví daleko víc neÏ já.
Na pana Drapella (vlastnû na malíﬁství)
jsem se rozbûh’ (aãkoliv moje bûhání je
uÏ hodnû klop˘tavé) velk˘m obloukem.
Vzpomnûl jsem si, Ïe jsem nedávno ãetl
o malíﬁství zajímavé povídání v anglickém
pﬁekladu Kunderovy knihy Nesmrtelnost
. Hrdina knihy, Rubens, kter˘ chtûl b˘t
malíﬁem, se své ctiÏádosti vzdá, pak se
k ní chce vrátit, ale zjistí, Ïe návrat k
umûní je nemoÏn˘ (pﬁeklad): “Jako
student si pﬁedstavoval, Ïe v‰ichni malíﬁi
na svûtû jdou stejnou cestou; královskou
cestou, která vedla od gotick˘ch malíﬁÛ k
velk˘m italsk˘m renezanãním mistrÛm, a
dál k holandsk˘m malíﬁÛm a k
Delacroixovi, od Delacroix k Manetovi,
od Maneta k Monetovi, od Bonnarda k
Matissovi, od Cézanna k Picassovi. Ti
malíﬁi nepochodovali po této cestû jako
vojáci, kaÏd˘ ‰el sv˘m smûrem, ale co
objevil, slouÏilo jako inspirace tûm druh˘m
a v‰ichni vûdûli, Ïe razí cestu do
neznámého, mûli spoleãn˘ cíl, kter˘ je
v‰echny spojoval. A potom najednou ta
cesta zmizela... Cesta zmizela, ale v
du‰ích malíﬁÛ zÛstala ve formû
nevyãerpatelné touhy “jít dopﬁedu”. Ale
kde je “dopﬁedu”, jestliÏe cesta
neexistuje? SnaÏili se odli‰ovat jeden od
druhého a kaÏd˘ z nich objevoval nûco
jiného, ale ve v‰ech pﬁípadech to byl
objev uÏ objeven˘... Jednou (Rubens)
nav‰tívil newyorské Muzeum moderního
umûní. Na prvním poschodí vidûl Matisse,
Braqua, Miro, Daliho, a Ernsta, a byl
‰Èastn˘. Tahy ‰tûtce na malíﬁském plátnû
vyjadﬁovaly bujn˘ poÏitek. Skuteãnost
byla velkolepû zhanobena jako Ïena
znásilnûná faunem, nebo se s malíﬁem
prala jako b˘k s toreadorem. Ale na
druhém poschodí (a mezi obûma
poschodími jako by tekla ﬁeka smrti),
urãeném soudobému umûní, se cítil jako
na pou‰ti: nikde ani stopa po
temperamentních tazích ‰tûtce na
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malíﬁském plátnû; ani stopa poÏitku, b˘k
i toreador zmizeli. Krajnû pesimistick˘
pohled na soudobé, a zﬁejmû i budoucí
adepty malíﬁského umûní...”
Na ‰tûstí nic - jak se v m˘ch neodborn˘ch
kruzích ﬁíká - se nejí tak horké, jak se to
uvaﬁí. Proã by malíﬁství (a nic jiného?)
mûlo konãit? Proã si KunderÛv hrdina
myslí, Ïe ví, co bude zítra? Nemyslím, Ïe
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Toronto/Elections
s ním mnoho malíﬁÛ souhlasí. Jedním z
tûch, kteﬁí asi nesouhlasí, je ná‰
sedmdesátník.
Jak jsme se zmínili, Joseph Drapell se
narodil v roce 1940 v Humpolci, v roce
1966 emigroval do Halifaxu, studoval na
Cranbrook Academy v Michiganu,
pﬁesídlil do Toronta, které se stalo jeho
domovem. V mládí byl ovlivnûn stylem

Joseph Drapell - Evino jablko

Neználkové ptají se, zda vyhraje levice
âeská volební kampaÀ je nejvût‰í kvûtnov˘ cirkus, na kter˘ se dívám a nepotﬁebuji
vstupenku.
V dubnu jsem udûlal sázku se ZdeÀkem, Ïe kdyÏ vyhraje v âechách levice - budu u ZdeÀka
t˘den posluhovat, tedy natírat; jestliÏe zvítûzí pravice, o ãemÏ jsem pﬁesvûdãen, bude
Zdenûk u nás t˘den slouÏit - drátkovat parkety. KdyÏ se tato sázka, dle m˘ch znám˘ch
v‰eteãná a unáhlená z mé strany, roznesla mezi m˘mi pﬁíznivci, byla mi poãetn˘mi e-maily
vyjádﬁena soustrast za víru ve vítûzství pravice a doporuãovány rÛzné kurzy natírání,
abych to u ZdeÀka zvládnul na jedniãku.
Leã mou titûrnou a privátní pﬁedvolební iniciativu zastínily tﬁi daleko vehementnûj‰í
iniciativy:
1. âeská stﬁedo‰kolská mládeÏ rebelovala a ve sv˘ch vlastních volbách, které poﬁádala
organizace âlovûk v tísni a které se sociálnû demokratiãtí hejtmani pokusili udusit, mládeÏ
zvolila pravici a odmítla levici zcela;
2. Klára Issová rozpoutala svou kampaÀ na téma - zavﬁete dûdky a babky doma, aÈ se nám
mlad˘m do budoucnosti nepletou svou nostalgií po star˘ch dobr˘ch ãasech;
3. Jako na zavolání ve prospûch ãeské kampanû se finanãnû zhroutilo socialistické ¤ecko,
doslovnû zbankrotovalo a bez finaãní injekce z pravicového Germánska pÛjde na buben.
Která z tûch tﬁí v˘znamn˘ch událostí posune ãeské voliãe doprava si netroufám hodnotit,
ale sumárnû nemají âe‰i volbu jinou neÏ pravici, a pravici na konci máje zvolí.
Není dost moÏné ignorovat hlas mlad˘ch, kteﬁí tak ãi onak, budou brzy dÛchody a
zdravotnictví sv˘ch rodiãÛ a prarodiãÛ financovat svou prací; a to vûdí dospûlí i ti dûdkové
a babky.
Dûdkové a babky proÏili své mladí v temnotách komunismu, a zákonitû se jejich
individuální mládí - tedy fungující Ïaludky, bouchající srdce a prÛchodné cévy - spojují s
dobou, kdy to v‰ecko fungovalo líp neÏ dnes; jejich tklivé lpûní na minulosti je pochopitelné,
coÏ nikdo mlad˘ nemÛÏe chápat, ale mûl by akceptovat. Ale i oni vûdí ve sv˘ch z‰eﬁel˘ch
myslích, Ïe mlad˘m patﬁí budoucnost, a tedy i svût, a jejich hlasy musí b˘t vysly‰eny.
A ﬁecká kalamita je to nejlep‰í, co se v ãeské pﬁedvolební kampani mohlo stát - v‰ecky ty
volební sliby stojí, aby obãané volili levici a získali dárky na které, ksakru, nejsou peníze.
Slibovat nûco, co slibující nemá a nemÛÏe splnit je podlost; a ãe‰tí voliãi mají s podlostí
dlouholeté zku‰enosti, kdy se slibovalo modré z nebe, pﬁátelství se SeSeSeR na vûãnû
ãasy, ba i ‘poruãíme vûtru de‰ti’, a byly to jen bubliny na ﬁece historie.
âe‰i umí poãítat; a umí si spoãítat, Ïe ‘kde nic není, ani ãert nebere’, i kdyby Belzebub
chtûl.
âe‰i neztratili schopnost rozpoznat, kdyÏ nûkdo cynicky oblbuje, slibuje a vaﬁí polévku z
vody.
âe‰i mají historickou zku‰enost, kdyÏ národ chtûli Nûmci ochraÀovat (Protektorát), Sovûti
pﬁevychovávat k obrazu svému, a teì Leviãáci chtûjí národ mámit k “sociálním jistotám”.
âe‰i vûdí svoje, i kdyÏ chvílemi tápají v nejistotách, ale vûdí, Ïe leviãáctví chleba neupeãe
a nikomu máslem nenamaÏe.
Zdenûk mi vãera pﬁi‰el gratulovat k narozeninám a po ‰tamprli a narozeninové písni se
rozhlédl po parketov˘ch podlahách a nadhodil, Ïe za t˘den to zatracené drátkování urãitû
spoleãnou rukou zvládneme a Eva bude spokojena. Eva si neodpustila poznámku, Ïe on
uÏ na vítûzství levice v ãesk˘ch volbách taky nevûﬁí, a Zdenûk mávnul rukou, pﬁece si
neodplivne na koberec v na‰em ob˘váku, a ﬁekl, Ïe se s tou sázkou ukvapil a âe‰i na konci
máje zvolí pravici.
A jeho slova byla nejlep‰ím dárkem k tûmto m˘m 64-t˘m narozeninám.
Ros Firla - Sudbury
***—-

(zvan˘m artificialismus) dvou ãesk˘ch
surrealistÛ Ïijících ve Francii, Toyen (roz.
Marie âermínová) a Jindﬁicha ·t˘rského.
Z Toronta nemûl daleko na Georgian
Bay, oblast, která mu (jako jin˘m malíﬁÛm,
vãetnû Group of Seven) uãarovala. Ve
stejné dobû zdokonalil, pod vlivem
Morrise Louise, vlastní techniku naná‰ení
barvy ‰irok˘m nástrojem, pﬁipevnûn˘m k
pohyblivé konstrukci. Tuto techniku pouÏil
pﬁi malování obrazÛ Great Spirit, jeÏ jsou
ﬁazeny, stejnû jako Island Pictures mezi
nejúspû‰nûj‰í malíﬁské pokusy zachytit
du‰i zemû. V polovinû osmdesát˘ch let
spolu s dal‰ími deseti kanadsk˘mi a
americk˘mi malíﬁi vytvoﬁil volnou skupinu
the New New Painters, jméno, které si
zvolili jako mírnû ironickou odpovûì na
opûtovné volání po novosti v malíﬁství.
(Kritika pﬁi‰la s voláním po novosti je‰tû
pﬁed vydáním Nesmrtelnosti, ale
KunderÛv hrdina ‰el dál a - jak jsme
vidûli - novost v malíﬁství prakticky
vylouãil).
Skupina vystavovala v Bruselu, Denveru,
New Yorku, Nice, PaﬁíÏi, Seoulu,
Stuttgartu a jinde Drapell mûl v
devadesát˘ch letech minulého století
ﬁadu samostatn˘ch v˘stav v Evropû a
USA. Nejvût‰í v˘stavu skupiny
uspoﬁádala v roce 2002 Národní galerie
v Praze, která rovnûÏ vydala rozsáhl˘
katalog a od kaÏdého ãlena skupiny
koupila obrazy, vãetnû Drapellov˘ch.
(Mimochodem, Národní galerie v Praze
se také mÛÏe pochlubit nejrozsáhlej‰í
sbírkou obrazÛ Franti‰ka Kupky). Drapell
galerii daroval ﬁadu obrazÛ, vãetnû

gigantick˘ch (skoro tﬁi metry vysok˘ch a
víc neÏ ‰est metrÛ ‰irok˘ch), které nazval
Four Seasons. O Podzimu jsem si nûkde
pﬁeãetl, Ïe aãkoliv jde o abstraktní dílo,
obraz “naznaãuje víﬁící rytmus vûtru,
de‰tû a plískanice, dokonce i hvûzdn˘ch
soustav...”
Mnû Drapellovy obrazy daleko víc
pﬁipomínají obrazy, které - jak jsme si v
druhém odstavci pﬁeãetli - KunderÛv
hrdina obdivoval na prvním poschodí
Muzea moderního umûní neÏ obrazy na
poschodí druhém. I o Drapellov˘ch
obrazech lze ﬁíci, Ïe “tahy jeho ‰tûtce na
malíﬁském plátnû vyjadﬁují bujn˘ poÏitek,
skuteãnost je velkolepû zhanobena ”(to
slovo bych asi neuÏil) “jako Ïena
znásilnûná faunem, nebo se s malíﬁem
prala jako b˘k s toreadorem”. Ale tím
vlastnû popírám tézi Kunderova hrdiny,
Ïe malíﬁství uÏ nic nového netvoﬁí...
Obrazy - pokud se dohodnete s panem
Drapellem (www.drapell.com) - mÛÏete
shlédnout v Muzeu Nov˘ch nov˘ch
malíﬁÛ.
***

Torontská premiéra filmu
Voices within the Walls
Kanadská premiéra 30 minutového filmu
Zuzany Hahnové, Voices within the Walls,
se koná 13. ãervna 2010 v restauraci
Rivoli (na prvním poschodí), 334 Queen
Street West. Film byl vysoko ocenûn na
Festivalu Mene Tekel na Karlovû
univerzitû zaãátkem tohoto roku. Bûhem
veãera hraje skupina Danny Markse.
Tuto dvoustranu pﬁeváÏnû z Toronta
pﬁipravil Josef âermák.

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Z v˘stavy Puzzle 2009

MARIA GABÁNKOVÁ
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A vloãky snûhu padaly na St. Vital…
„A hele, tohle pﬁi‰lo dneska,“ pravila moje Ïena a podávala
mi cyklostylovanou pozvánku na taneãní zábavu SdruÏení.
„V ten den nic nemáme!“
Ukázala na kalendáﬁ na stûnû, dárek to firmy Firestone,
kter˘ mi dali snad pro pﬁípad, Ïe bych nebyl spokojen se
seﬁízením motoru, kter˘ provedli. Navzdory v‰em
elektronick˘m analyzátorÛm chodu motoru, pneumatick˘m
pomÛckám a dostatku náhradních dílÛ, po ãase jsem se
sklánûl k názoru, Ïe skuteãnû v˘born˘ mechanik je tu
vzácnost, nûco na zpÛsob kouzelníka nebo internisty,
kteﬁí zku‰en˘m poslechem dokáÏí stanovit diagnózu
pacienta nebo osmiválce.
„Dobrá, pÛjdeme tedy,“ ﬁekl jsem.
„Nemám ale Ïádné nové ‰aty,“ informovala Ïena.
„Nedávno sis pﬁece nûco ‰ila,“ ﬁekl jsem.
„Ty jsou jenom na doma,“ odpovûdûla, netu‰íc moje
rozladûní nad degradací ‰atÛ, které jsou na doma.
Jakobychom právû doma netrávili vût‰inu ãasu! A chtûlo
se mi zvolat: „Ov‰em, zakoupíme ‰ateãky na tancovaãku,
ale jiné na pondûlí, a jiné na úter˘ a pátek!“ Ale neﬁekl jsem
nic.
V sobotu, v den zábavy, stoupla teplota aÏ na minus
dvanáct stupÀÛ Celsia. V prÛbûhu dne pak asi k minus
sedmi. Na vyklizené ulice se zaãal sypat sníh, prvotﬁídní
pra‰an, sen lyÏaﬁÛ. A tady, v Manitobû, kdyÏ zaãne padat
sníh tak padá a padá. A kdyÏ padat pﬁestane, mûsto
dostane aÏ pohádkov˘ nádech a je to krása. A byla by to
krása nesmírná, kdyby následující slunné dny nebyly
provázeny tﬁeskut˘mi mrazy, které tu bílou nádheru ãiní

dostupnou jen tûm nejzarytûj‰ím milovníkÛm pﬁírody.
Vyjeli jsme a ãerstvû napadan˘ sníh dodával jakousi
velebnost jízdû v na‰em obstaroÏním automobilu. Motor
bûÏí ti‰eji, pérování je pojednou v dokonalém stavu. Je to
chvíle jako stvoﬁená pro pomalou jízdu. V tom bûlostném
nekoneãnu je cosi uklidÀujícího, zpomalujícího.
Na místû jsme vystoupili do Ïlutavé záﬁe luceren pro‰ívané
stehy padajících snûhov˘ch vloãek, sná‰ely se mûkce a
zvolna, jak nebe otevíralo svou ‰tûdrou zimní náruã;
padaly na domy a do ulic ãtvrtû St. Vital s osvûtlen˘mi okny
ob˘vacích pokojÛ, kde obãas je moÏno zahlédnout
va‰nostu pﬁed televizorem nebo s knihou v ruce ãi psíkem
na klínû.
V protismûru po zapadaném chodníãku pﬁicházel pan
ing. Pelech s chotí, muÏ, kter˘ se v novém domovû dosti
rychle dopracoval nemalého majetku jak˘msi obchodem
s âínskou lidovou republikou, jak o tom ‰la fáma. KoÏich
s bobra a koÏich minkov˘, vlídné úsmûvy, pohoda.
„Dobr˘ veãer, milostivá, dobr˘ veãer, pane inÏen˘re,“
zdravil jsem. Paní Pelechová ﬁekla: „BoÏínku, není to
nádhera?“ a její manÏel se pﬁidal a pravil bodﬁe: „Takhle
sem dorazit na saních, v trojce, to by bylo jin˘ kafe, co
ﬁíkáte?Potvrdil jsem, Ïe to by byla úplná pohádka.
Ve‰li jsme do sálu a usedli ke znám˘m ke stolu pokrytém
bíl˘m tuh˘m papírem. Pﬁipomnûl mi b˘valé pracovi‰tû âs.
akademie vûd, prkno potaÏené podobn˘m papírem k
nûmuÏ jsem usedal v nepravideln˘ch intervalech a ãáral
na nûj z finanãních dÛvodÛ nakonec nerealizované nápady.
Ucítil jsem nûjak˘ prÛvan a ‰el zakoupit reÏnou s
limonádou. Tam, kde se nápoje prodávaly. Milá paní
vymûÀovala peníze za lísteãky podobné tûm, které v
praÏsk˘ch kinech vydávaly ‰atnáﬁky a vedle pokladník
SdruÏení pan Emanuel Halu‰ka maãkal páãky automatu
na pﬁesné odmûﬁování dávek rumu, reÏné, skotské nebo
brandy a láhve zasunuté v tom zaﬁízení hrdly dolÛ
pﬁipomínaly laboratoﬁ nebo operaãní sál, transfúzní
stanici... a pan Halu‰ka jí obsluhoval s vlídn˘m úsmûvem,
dûlalo mu zﬁejmou radost, Ïe mÛÏe podávat lahodné
nápoje tûm, kteﬁí mu podávali modré lísteãky.
„A, poklona,“ usmál se pan Halu‰ka a vzal ode mne
lísteãky a já se ho zeptal, jak se mu daﬁí „Jo, dobr˘ je to,
prima!“ odpovûdûl a já jsem si uvûdomil, Ïe uÏ se tady na
podobné otázky neoz˘vá ono „Ale stojí to víte za co!“ A
nebo „Zdrávas královno, stojí to…“ Uvûdomil jsem si, Ïe
uÏ mnohem ãastûji sly‰ím ãeskou obdobu onûch
kanadsk˘ch Fine, just fine! Not bad. Very good. A napadlo
mû, ãímpak to asi je ...
Do sálu ve‰li pánové Vrba a profesor Jindﬁich Noska, oba
jiÏ sedmdesátiletí, pan Vrba s obvykl˘m hedvábn˘m ‰átkem
v rozepnuté ko‰ili, peãlivû uãesán a jako ze ‰katulky, mohl
vám bez okolkÛ ﬁíct, Ïe vãera oslavil padesátku a ani byste
nemrkli okem pochybnosti! KaÏd˘m rokem po rozvodu
oÏíval a mládnul a kdyÏ pak byl v penzi, hojnû cestoval a
rád se rozdûloval o svoje poznatky.
„Jo, pane kolego, Toronto, to je dÏungle, tam bych vám
ani neradil, stejnû jako do New Yorku, i kdyÏ, pravda, tam
si mÛÏete uÏít v‰eho, tam je moc zajímavo, …nebo Los
Angeles, to tak na pár dní, ale ne natrvalo, dejte pokoj! Jo,
Vancouver, to je jin˘ kafe ... nebo Victorie ... snad malinko
ty drogy, ale jinak prima!“
A jeho kolega profesor, ten jakoby si odskoãil z âapkov˘ch
povídek Lulku neustále v koutku úst, nûkdy hoﬁící, nûkdy
chladnou, ten sice nevypadal ani na padesát ani ‰edesát,
ale pﬁesnû na svÛj vûk. Ale: byl tím pÛvabn˘m a dokonal˘m
reprezentantem toho nejpÛvabnûj‰ího, ãím se mÛÏe
vyznaãovat star‰í muÏ. Jeho tváﬁ je vizitkou spokojeného
Ïivota. Je to tváﬁ, která provokuje k otázce: „Jak na to, aby
jeden byl v Ïivotû spokojenej, pane profesore?“ Snad by
i ﬁekl, vykládá rád. Zvolna, rozváÏnû, s delikátní peãlivostí
na volbu kaÏdého slova, kaÏdé vûty. KaÏdé léto odjíÏdí do
Evropy a vrací se s náãrtníkem pln˘m skic, s námûty i
hotov˘mi obrazy. Vozí si do svého domku ve Winnipegu
zákoutí jiÏní Francie, paﬁíÏské uliãky a námûstí, benátské
domy a betonové mostíky klenoucí se pﬁes kanál, ‰v˘carská
údolí s jezery, kostelíãky rakousk˘ch vesniãek pod Alpami.
Donesl jsem nápoje ke stolu a pﬁipil si s chotí a pﬁáteli.
Hudebníci komba Jiﬁího Jegora usedli ke sv˘m pultíkÛm.
V‰e bylo pﬁipraveno k tomu, abychom vesel˘m stehem
veãera pro‰ili obãasnou nudu mûsta, jehoÏ fádnost
nezmûní mohyly mrakodrapÛ, luxusní automobily,
obchodní domy plné zboÏí.
Jára ·íma se ke mnû naklonil a zeptal se: „Jak jde tenis,
hraje‰ hodnû?“
„Mírnû,“ ﬁekl jsem a Jára pokraãoval: „âoveãe, ten ná‰
hokej letos zaãíná mít úroveÀ, pﬁihráváme si skoro jako

na‰i!“ Tak informoval o ãinnosti hokejové skupiny, v níÏ
jsem donedávna také pÛsobil, v podstatû slovenské,
osvûÏené jen Járou a je‰tû dvûma âechy a dvûma
Kanaìany. KaÏdou sobotu o pÛlnoci v pronajaté hale.
„A co Venca?“ zeptal jsem se..
„Venca je stále klasa,“ ﬁekl Jára a orchestr zaãal hrát.
Nastoupili malinko fale‰nû, ale rychle to srovnali.
Na parketû s Evou. Pan Halu‰ka u své Ïivotodárné
stanice. Exkluzivní zadnice paní BoÏenky Semerádové.
Tanãí se sv˘m velmi úspû‰n˘m manÏelem. Na samém
okraji parketu nerozluãní pﬁátelé, pánové Noska a Vrba v
rozhovoru s panem ing. Pelechem. Pan profesor ve svém
typickém postoji, hlava mírnû pokleslá mezi ramena, tváﬁe
malinko provû‰ené, mezi nimi v hubince d˘mka. Tabák v
ní bych odhadoval na solidní a d˘mku na dunhillku. O ãem
asi hovoﬁí? Pan profesor mírnû, jakoby na souhlas,
pokyvuje hlavou.
A pojednou, docela bezdÛvodnû, pﬁipomínám si první
tanec s Evou. Hvûzdami posetá obloha, v dohledu Národní
divadlo. Volnû a blízko plynoucí Vltava. Oblek z umûlé
stﬁíÏe, vyhrazen˘ pro náv‰tûvu taneãních podnikÛ, vináren,
pajzlÛ.
UÏ nikdy prvnû ... a nikdy v Praze! napadá mû pojednou.
Hola! VídeÀ a Winnipeg! Nov˘ Ïivot, odpusÈme si co jsme
si. NejdÛleÏitûj‰í je budoucnost pokraãovatele na‰eho
rodu. Pﬁivinul jsem k sobû Evu tûsnûji. Mlãel jsem a
vûnoval se minulosti. Krátce. Ale ta je nezapomenutelná
prvotní. Tanãil jsem jak nejlíp jsem umûl, pohánûn˘ snad
vlastním rouhaãstvím a nevdûãností osudu, kter˘ mû
zavedl právû do této veliké zemû kde moÏná kaÏd˘ mÛÏe
skuteãnû b˘t vlastního ‰tûstí strÛjcem, do svûta bez
domovních dÛvûrnic a udavaãÛ, tajemníkÛ strany, ale
pﬁitom jsem, alespoÀ nakrátko, pociÈoval takovou zvlá‰tní
marnost, pocit, jako bych ‰lapal pohybliv˘m pískem ...
Nûkdy v polovinû veãera jsem vy‰el v rozepnutém kabátû
na ulici, na chodnících bobtnala podu‰ka ãerstvého snûhu,
kter˘ dopadal na mûsto a na jeho ãtvrÈ St.Vital. Bílá
pohádka. A v pohádce je dovoleno v‰echno. Pohádka
osvobozuje. Cítil jsem, Ïe mi chybí dva, tﬁi drinky od pana
Halu‰ky, k absolutní spokojenosti. A k slzám radosti
stejnû jako smutku vykropen˘m do manitobského pra‰anu.
Vloãky snûhu se mi usazovaly ve vlasech a na ﬁasách, do
polobotek jsem si nabíral jemn˘ pra‰an a moje nostalgie
dosahovala pohádkové podoby. Ocital jsem se v
Krkono‰ích, ve ·pindlerovû Ml˘nû a Na Míseãkách, v Peci
pod SnûÏkou… Vcházel jsem do horsk˘ch chat krásnû
vytopen˘ch, vonících spálen˘m dﬁevem a pivem, na
stﬁechách tûch oáz blaÏenosti na metr bûlostného snûhu....
Vrátil jsem se do sálu. Pﬁibylo v nûm kouﬁe a horko
vysvléklo nejednoho pána na parketu ze saka. Panu
Halu‰kovi se malinko lesklo ãelo, byl u své stanice velmi
zaneprázdnûn. V rohu parketu hezká rusovláska se
mnohoslibnû tiskla k pohlednému pánovi s knírkem, o
nûmÏ jsem vûdûl, Ïe není její manÏel.
„Kdepak ses toulal?“ ptala se Ïena.
„Byl jsem se venku nadechnout nádherné noci,“ ﬁekl
jsem.
„A s k˘m ses tam nadechoval?“ ptal se Jára Ïoviálnû.
„S paní Pelechovou.“
A pak jsem se chvíli díval jak Janiãka Veberová nádhernû
tanãí s uhlazen˘m elegánem o kterém se ﬁíká, Ïe v
soukromí dává pﬁednost pánské spoleãnosti pﬁed
dámskou. Obûma to slu‰elo tak, Ïe ta fáma vzbuzovala
pochybnosti. Ale leÏérnost jejího manÏela, povídajícího si
klidnû s panem Halu‰kou, takovou povûst moÏná malinko
potvrzovala.
Takov˘ ale uÏ je Ïivot. A tak mi to v‰echno v tu chvíli bylo
docela jedno…
Vladimír Cícha - Vancouver
***

Pﬁedvolební
Pﬁijde chlap do baru, kde obsluhuje barman - robot. Natoãí
mu perfektní pivo a zeptá se ho, jaké má IQ. Chlápek odpoví,
Ïe nûkde kolem 150. Barman se s ním plynnû zaãne bavit o
kvantové fyzice, globálním oteplování, makroekonomice,
nanotechnologiích atd. Chlap je z toho cel˘ vedle, tak si ﬁíká,
Ïe ho vyzkou‰í. Jde domÛ, pﬁevlékne se a vrátí se do baru.
Barman mu opût natoãí perfektní pivo a ptá se na IQ. Chlápek
ﬁekne, Ïe má kolem stovky. Robot s ním zaãne kecat o
Ïensk˘ch,o fotbale, o autech… Chlapovi se to hroznû líbí,tak
jde zase domÛ,pﬁevlékne se a vrátí se do baru. ObdrÏí opût
perfektní pivo a obvykl˘ dotaz. Tentokrát ﬁekne robotovi, Ïe
má IQ 75. Nato se barman nakloní aÏ k nûmu a pomalu, ale
skuteãnû pomalu ﬁíká: “Tak co? Zase budeme letos volit
Paroubka?”
***
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Do‰lo e-mailem
PraÏské smûnárny
Nastáva doba dovolen˘ch a cest do âech. I kdyÏ uÏ je
bankovnictvi v âR na svûtové úrovni (nemám na mysli kolik
bank zkrachovalo), tak nûkdy se vám cesta do banky nehodí.
Kdo si obãas potﬁebuje nakoupit koruny nûkdy vyuÏije
“lákav˘ch” nabídek mal˘ch smûnáren v praÏsk˘ch ulicích,
kter˘ch je jak hub po de‰ti. BohuÏel zjistíte aÏ po ukonãení
transakce, Ïe jste dopadli jako sedláci u Chlumce. Podobné
smûnárny se stejn˘mi praktikami existují i v jin˘ch mûstech.
Podmínky smûn jsou buì uveﬁejnûny mal˘m písmem, nebo
nûkde zastrãené. Proto kdyÏ uÏ se rozhodnete zakoupit
koruny u nich, prostudujte napﬁed kolik na tom ztratíte. Mnû
se to stalo pouze jednou a ‰lo pomûrnû o malou ãástku. V
ãesk˘ch novinách byl nedávno o tom uveﬁejnûn dobr˘ ãlánek
na: http://www.novinky.cz/ekonomika/199902-za-euro-jen18-korun-v-prazskych-smenarnach-je-to-bezne.html
Ov‰em existují i velké rozdíly mezi bankami, jak v rozdíln˘ch
kurzech mûn, tak i v poplatcích. Ne vÏdy je banka, která
nepoãítá poplatky v˘hodná (doÏene to na nev˘hodnem kurzu).
Jenom pro va‰í informaci uvádim následující adresu, kde je
pouze pár bank, ale i z toho mÛÏete vidût markantní rozdíly,
i kdyÏ jen mezi nûkolika bankami: SMÉNÁRENSKÁ
KALKULAâKA - Lidovky: http://byznys.lidovky.cz/kurzovnilistek.asp?prevod=val
Já jsem v minulosti pouÏíval v bankomatech debitní kartu a
vytahoval si peníze pﬁímo z mého kanadského konta rovnou
v korunách. BohuÏel kdyÏ se ãlovûk vrátí, tak s pﬁekvapením
zjistí kolik ãinily poplatky (za pﬁepoãet kurzu, za pouÏití
bankomatu, atd). Jiné útraty jsem bral na VISA, se stejn˘m
dopadem. Travelers ‰eky jsem také pouÏíval, ale kreditní a
debitní karty jsou pohodlnûj‰í. KaÏda transakce nûco stojí,
proto neÏ vyjedete na dovolenou, tak si zjistûte co je pro Vás
v˘hodnûj‰í. Také neÏ odjedete na dovolenou je dobré
upozornit banku, Ïe budete pouÏívat debitní ãi kreditní kartu.
Jinak byste mohli b˘t pﬁekvapeni, Ïe Vám jí mohou zablokovat.
Také si zvolte radûji ãtyﬁmístní PIN, protoÏe jinak Vám karta
nemusí pracovat.
Dal‰í uÏiteãné informace najdete na dal‰ích adresách (i kdyÏ
nenaleznete Ïádné informace o moÏn˘ch poplatcích):
MÉNOVÉ KURZY - RBC: http://www.rbcroyalbank.com/cgibin/travel/fxconvert.pl
MÉNOVÉ KURZY: https://cmt-ae.unaira.com/Tools/
CurrencyConverter/index.php
KURZOVNÍ LÍSTEK - Lidovky: http://byznys.lidovky.cz/
kurzovni-listek.asp
Pﬁíjemnou dovolenou Vám pﬁeje
Láìa K. - Montreal

***

Je nás dvanáct milionÛ âechÛ
JakoÏto pﬁedseda Konzultativní rady Stálé komise Senátu PâR pro
krajany Ïijící v zahraniãí jsem minul˘ rok inicioval rezoluci, kterou
následnû schválil Senát k 20. v˘roãí návratu svobody do âeské
republiky: Senát Parlamentu âeské republiky oceÀuje nápomocnou
a obûtavou ãinnost zahraniãních âechÛ pﬁed rokem 1989 i po nûm,
která má za svÛj úãel podporu mateﬁské vlasti.
Senát âeské republiky si uvûdomuje nezbytnou a dÛleÏitou
propojenost mezi vlastí a tûmi, kteﬁí z ní ode‰li, ãi byli dokonce
nuceni pod tlakem totalitního reÏimu ji opustit.
K ãeskému pÛvodu se v zahraniãí hlásí témûﬁ dva miliony lidí, tedy

je nás nikoliv deset, ale dvanáct milionÛ! âe‰i v zahraniãí pﬁispûli
k provedení politick˘ch zmûn, které odstranily komunistickou
nadvládu v âeskoslovensku. Mezi nû patﬁí velikáni jako slavn˘
Ïurnalista a spisovatel Ferdinand Peroutka, Josef ·kvoreck˘ a
Pavel Tigrid, kter˘ byl s m˘m otcem zakladatelem ãeskoslovenského
rozhlasu Rádio Svobodná Evropa (a to vysvûtluje, proã jako stínov˘
ministr zdravotnictví za VV pí‰i tento ãlánek). âe‰i v zahraniãí
mají nezastupiteln˘ podíl na zaãlenûní âeské republiky do NATO
a EU i do ‰ir‰ího spoleãenství demokratick˘ch státÛ. Staãí jen
pﬁipomenout Madeleine Albrightovou.

Kuba ano, Castro ne!

Tak by se mohla nazvat demonstrace v Torontu, které se zúãastnili i zástupci na‰í komunity H. Mrázová a J. âermák.

Nejstar‰í ãeská emigrace byla náboÏenská, napﬁ. exil katolického
kléru z husitsk˘ch âech. Dal‰í vlnu politické emigrace zahájili
pronásledovaní revolucionáﬁi v roce 1848, následováni uprchlíky
pﬁed Hitlerem v roce 1939. Velmi v˘raznou vlnu pﬁedstavuje
poúnorová emigrace v roce 1948, která jen bûhem prvních dvou let
dosáhla poãtu cca 100 tisíc osob. Emigraãní vlny 1948 a 1968
obsahovaly vût‰í podíl intelektuálÛ a politicky prominentních
osobností, z nichÏ mnozí byli doma bezprostﬁednû perzekuováni
(hrozba uvûznûní apod.). V˘raznû se li‰il i zpÛsob odchodu: vût‰ina
emigrantÛ pro‰la uprchlick˘mi tábory v Nûmecku a Rakousku,
odkud poté odjíÏdûli do dal‰ích státÛ. Po roce 1989 odcházejí
vesmûs lidé hledající pﬁechodné pracovní uplatnûní v ekonomicky
vyspûlej‰ích zemích, pﬁiãemÏ mnoho âechÛ trvale pracuje v
nadnárodních spoleãnostech a stﬁídá destinace. KaÏdá vlna má své
historické, ale hlavnû psychologické specifikum. I kdyÏ dnes mohou
b˘t emigranti z kaÏdé vlny od sebe odli‰ní, spojuje je mateﬁská
vlast.
Na‰tûstí dvacet let po revoluci, urãité sklony k pﬁirozenému
nepochopení mezi âechy doma a ve svûtû mizí. Existují pevné a
produktivní mosty spolupráce na podnikatelské i na spoleãenskokulturní úrovni. Staãí jen nahlédnout na stránky jako napﬁ.
www.krajane.cz nebo www.krajane.net Pro mne osobnû âe‰i ve
svûtû reprezentují nûco velice dÛleÏitého. Vysvûtlím to takto: na‰e
národní dûjiny nás spí‰e rozdûlovaly, neÏ by nás sbliÏovaly. Zajímavé
je zeptat se deseti lidí, co pro nû dnes znamená b˘t âechem.
Odpovûdi jsou velice rÛzné, dokonce i cynické. Oproti jin˘m
postkomunistick˘m zemím jako je napﬁ. Polsko, není na‰e národní
identita tak pevná, a spí‰e se schovává v kultuﬁe. Vûﬁím, Ïe to, co
pﬁispûje k této identitû, je stále vût‰í jistota, Ïe patﬁíme do svûta a
potvrzení, Ïe máme svûtu co nabídnout kromû hokejového zlata.
Vût‰í souhra mezi domovem a tûmi 16% âechÛ Ïijících za hranicemi
nám to nabízí.
Jsem vdûãn˘, Ïe Vûci veﬁejné nejen uznávají roli âechÛ v zahraniãí,
ale staví se k ní velice proaktivnû tím, Ïe dbají na specifické zájmy
âechÛ ve svûtû. A to vãetnû toho, Ïe jim usnadÀují moÏnost volit
v kvûtnov˘ch volbách. KaÏd˘ hlas má svoji váhu stejnû tak, jako
kaÏdá zku‰enost.
MUDr. Martin Jan Stránsk˘
Stínov˘ ministr zdravotnictví VV
***
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BEST VALUE!!!
HURRY!!
SUMMER
AIRLINE TICKETS ON SALE
AS OF MARCH 1,2010 A VALID
PASSPORT IS REQUIRED
FOR TRAVEL TO MEXICO
HEART OF EUROPE
A DIVISION OF UNIGLOBE
ENTERPRISE TRAVEL LTD.

1221 YONGE STREET
(BY SUMMERHILL
SUBWAY STATION)
TORONTO, ON
M4T 2T8
Phone: 416-504-3800
Toll free:1-800-825-7577
Heart of Europe Holidays:
416-504-6399
Fax: 416-363-2205
A GETAWAY THAT’S MORE
THAN JUST A HOLIDAY!!!
ADVENTURE TRAVEL
- EXOTIC TRAVEL
LUXURIOUS TRAVEL
- ROMANTIC TRAVEL
WE OFFER ALL!!!
TRAVEL AND MEDICAL INSURANCE,
AIRLINE TICKETS
WWW.TICO.CA #1810380

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

Danforth Ave.

Ossington Ave.

Broadview Ave.

Bloor St. W

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

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

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.9.satellite1-416.com
www.9.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

***

Mistrovství svûta v Nûmecku se zaãlo pﬁed
rokordní náv‰tûvou 77803 divákÛ v arénû
Gelsenkirchenu, kde se hrálo, jak Mistrovství
svûta ve fotbale, ale kde také hraje fotbalov˘
klub Schalke 04. Hned v prvním utkání do‰lo k
pﬁekvapení. Ve skupinû D totiÏ Spojené státy
prohrály v prodlouÏení 1:2 s Nûmeckem.
Ameriãané se z toho vzpamatovali aÏ kdyÏ hráli
v skupinû o záchranu. Tam v prvních dvou
zápasech vyhráli a mají zde zatím skóre 14:0.
Ale nepﬁedbíhejme. Byli zde je‰tû Dánové a ti
se zatím zapsali do knihy rekordÛ pouze prohrou
0:47 s Kanadou v ãtyﬁicát˘ch letech minulého
století. JenÏe ãasy se mûní a Dánové v prvním
utkání porazili v severském derby Finy 4:1 a
kdyÏ vyhráli i nad Ameriãany byli prvním
muÏstvem, kter˘ ze skupiny D postupoval. I v
tﬁetím utkání totiÏ pﬁekvapili, tentokrát prohrou
1:3 s Nûmeckem, které si vítûzstvím vybojovalo
rovnûÏ postup a tak o tﬁetím postupujícím do
osminále se rozhodlo mezi muÏstvy, která mûla
projít touto skupinou bez problému a to mezi
Finy a Ameriãany. Finové po tvrdém boji zvítûzili
3:2 a tak âern˘ Petr zbyl na jednoho z favoritÛ
turnaje.
Pokud nûkdo usnul bûhem úvodního utkání
ãesk˘ch hokejistÛ s Francií, které se skonãilo
6:2, byl to jeho poslední spánek pﬁi tomto MS.
Nejen Dánové, ale i Norové pﬁipravili nejeden
‰ok na MS a jejich první obûtí se stali právû ãe‰tí
hokejisté, kdyÏ prohráli 2:3. Marnû Jaromír Jágr
burcoval své spoluhráãe a z kaÏdé pozice stﬁílel.
Sám to neuhrál a vstﬁelil pouze obû branky. Po
tomto utkání jiÏ bylo v sázce s kolika body
postoupí ãe‰tí hokejisté do osmifinálové skupiny
a v jednom z nejlep‰ích utkání porazili
favorizované ·védy 2:1, kdyÏ první branku
vstﬁelil hned v úvodu utkání Tomá‰ Rolínek v
oslabení a tak opût optimismus se objevil na
tváﬁi televizních komentátorÛ. Ten v‰ak trval
pouze do prvního osmifinálového zápasu.
Slovensko ve skupinû A sice po smolném
prvním utkání, kdy pﬁi závûreãné power-play
nastﬁelilo dvû tyãky ruské branky a nakonec
je‰tû inkasovalo a prohrálo 1:3. se vypoﬁádalo
s dal‰ími b˘val˘mi sovûtsk˘mi republikami
Bûloruskem 4:2, i kdyÏ prohrávalo 0:2 a
Kazachstánem 5:1 a zdálo se, Ïe je v pohodû.
Jednalo se v‰ak jen o zdání.
Dal‰í ‰ok pﬁipravilo skvûlé ·v˘carsko Kanadû
vítûzstvím 4:1. To, Ïe slab‰í porazí silnûj‰ího,
to se nejednou v historii ‰ampionátÛ stalo.
Pﬁekvapením v‰ak bylo to, Ïe ·v˘carsko bylo
jasnû lep‰ím t˘mem a Kanaìani nemûli zdaleka
ani ‰anci.
JenÏe ‰anci nemûli proti ·v˘carÛm ani âe‰i.
Opût to byli skvûlí hráãi helvetského kﬁíÏe, kteﬁí
dominovali po padesát minut utkání a pouze v
závûru se ãesk˘m hokejistÛm podaﬁilo, vytvoﬁit
si urãit˘ tlak. JenÏe poráÏku 2:3 jiÏ nemohli
odvrátit a dostali se do nezávidûnihodné situace.
V matn˘ch v˘konech pokraãovala i Kanada,
kdyÏ prohrála se ·védskem 1:3. Je‰tû vût‰í ‰ok
v‰ak proÏili Slováci, kdyÏ po pár minutách
prohrávali v první tﬁetinû s Dánskem 0:6 a na
stavu utkání se do závûreãné tﬁetiny jiÏ nic
nezmûnilo. V posledním utkání pﬁed uzávûrkou

tohoto ãísla hráli âe‰i s Loty‰skem o bytí a
nebytí. I tentokrát se stalo nûco neuvûﬁitelného
kapitán Tomá‰ Rolínek v druhé tﬁetinû vstﬁelil
tentokrát dvû branky v oslabení a pﬁispûl k
vítûzství 3:1. Tﬁetí poji‰Èující gól dal Slávista
Roman âervenka. O poráÏce Slovenska s Finy
2:5 rozhodly ãtyﬁi minuty v druhé tﬁetinû, kdy
Slovensko tﬁikrát inkasovalo.V posledním utkání
porazili âe‰i Kanadu 3:2 a postoupili do play
offs. Branky vstﬁelili: Ka‰par v oslabení, Jágr a
Klepi‰. Slovensko bohuÏel prohrálo s
Nûmeckem 1:2 a do ãtvrtfinále nepostupuje.
abe
***

Gambrinus liga: 1. Sparta,
2. Jablonec, 3. Ostrava
29. kolo rozhodlo o druhém sestupujícím, kter˘m
se stali po remíze 0:0 ve Vr‰ovickém ìolíãku
fotbalisté Kladna. Smutek v‰ak zÛstal i na tváﬁích
hráãÛ Bohemians 1905, kteﬁí sehráli poslední zápas
na svém stadionu. Protesty fanou‰kÛ proti likvidaci
stadionu, odnesla i okna na vr‰ovické radnice.
Bohemians 1905 budou hrát v pﬁí‰tích pûti letech v
Edenu na Slavii. Druh˘ sestupující stﬁíÏkov‰tí
Bohemians hráli v Plzni rovnûÏ nerozhodnû 2:2 a
opou‰tûjí ligu s -4 body. V boji o titul uhrála Sparta
bod v Liberci remízou 2:2, kdyÏ obû branky Sparty
vstﬁelil kandidát na místo v slovenské reprezentaci
Juraj Kucka. Naopak Ostrava se pﬁipravila o ‰anci
na titul remízou doma rovnûÏ 2:2 s Mladou
Boleslava, zde vyrovnával za hosty v poslední
minutû Ivo Táborsk˘. âtvrté Teplice rovnûÏ
remízovaly 1:1 s Olomoucí, takÏe se objevila ‰ance
pro Jablonec, kter˘ vyhrál na Slavii 3:0. Ironií bylo,
Ïe první dvû branky hostí vstﬁelili dva b˘valí slávisté
Pekhart a Jarolím, tﬁetí pﬁipojil Lafata. Po utkání
jsem se zeptal Tomá‰ Pekharta, jak vzpomíná na
Toronto, kde byl na MS dvacítek. ¤ekl, Ïe to bere
zatím jako jeden z vrcholÛ své kariéry. Nelituje v‰ak
toho, Ïe ode‰el v mládí do Anglie byla to pro nûj
cenná zku‰enost. Slovácko se zachránilo v lize
vítûzstvím nad Pﬁíbramí 2:1 a Budûjovice prohrály
s Brnem 1:3.
V posledním 30. kole se rozhodlo o titulu Sparty,
která zvítûzila 1:0 nad Teplicemi, kdyÏ jedinou
branku vstﬁelil hlavou v 47. minutû ¤epka. Nutno
ﬁíci, Ïe teplick˘ brankáﬁ Slavík si na míã ‰áhl a
mnoho nechybûlo, aby míã vyrazil na roh. Ostrava
prohrávala od 7. minuty v Pﬁíbrami 0:1, ale Varadi
v 28. minutû vyrovnal a utkání se skonãilo 1:1. I zde
byly v˘trÏnosti ostravsk˘ch fanou‰kÛ. Tato situace
nahrála Jablonci, kter˘ doma zvítûzil nad
Budûjovicemi 2:0 brankami Drska a Lafaty z penalty.
I Slavia zvítûzila brankou Jiﬁího âerného v Boleslavi,
coÏ ji vyneslo sedmé místo, ale zÛstaly ostudné -4
body v tabulce pravdy. Je‰tû hÛﬁe dopadlo Brno,
které prohrálo doma s Bohemians 1905 1:2 a
skonãilo celkovû jedenácté. Olomouc bez problémÛ
porazila sestupující StﬁíÏkov 3:0. PlzeÀ hrála se
Slováckem nerozhodnû 2:2 a sestupující Kladno
prohrálo pﬁed slabou náv‰tûvou 720 divákÛ s
Libercem 1:2. Finále Ondrá‰ovka Cupu JablonecPlzeÀ se hrálo aÏ po uzávûrce tohoto ãísla.
Asi nejhezãím zápasem v‰ak bylo utkání, pﬁi kterém
se louãil Vladimír ·micer se svou fotbalovou
kariérou. V exhibiãním zápase Slavia-Sparta se s
ním pﬁi‰lo rozlouãit tﬁináct hráãÛ, kteﬁí byli v t˘mu
vicemistrÛ Evropy z roku 1996 vãetnû Pavla
Nedvûda, Patrika Bergra, kter˘ hrál za Slavii, ãi
skvûlého Petra Kouby v brance Sparty. V závûru
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utkání pak vystﬁídal Vladimíra ·micra jeho ‰estilet˘
syn Jiﬁí, kter˘ symbolicky vstﬁelil vyrovnávací branku
na 6:6. âestn˘ v˘kop provedla dal‰í legenda
ãeskoslovenského fotbalu Josef Masopust. Kromû
·micra byl pochopitelnû ve stﬁedu pozornosti
novináﬁÛ Pavel Nedvûd, kter˘ se bude starat o
mládeÏ Juventusu Turin, ale také Lubo‰ Kubík,
kter˘ se stal asistentem trenéra americké
reprezentace pﬁed MS v JAR. JelikoÏ vût‰ina
americk˘ch reprezentantÛ hraje v Evropû, jezdí
Lubo‰ Kubík po Evropû a sleduje jejich v˘kony. Jak
si povedou Ameriãané na MS to napoví pﬁí‰tí t˘den
v Hartfordu, kde se stﬁetnou právû s âeskou
reprezentací.
abe
***

Koneãná tabulka po 30. kole:
1. Sparta
30 16 14 0 42:14
62
2. Jablonec
30 18 7 5 42:24
61
3. Ostrava
30 17 9 4 47:25
60
4. Teplice
30 15 10 5 44:25
55
5. PlzeÀ
30 12 12 6 42:33
48
6. Olomouc
30 14 5 11 49:36
47
7. Slavia
30 11 8 11 37:35
41
8. MB
30 11 6 13 47:41
39
9. Liberec
30 10 7 13 34:39
37
10. Pﬁíbram
30 10 6 14 35:41
36
11. Brno
30 9 8 13 31:40
35
12. Boh. 1905 30 8 10 12 21:29
34
13. âB
30 7 10 13 24:35
31
14. Slovácko
30 8 6 16 28:42
30
15. Kladno
30 7 4 19 24:50
25
16. Boh. Praha 30 4 4 22 27:65
-4
Poznámka: B. Praha disciplinární komise
odeãetla 20 bodÛ.

Na Slovensku Îilina pﬁed Slovanem,
sestupuje PetrÏalka
31. kolo: Dunajská Streda-Slovan Bratislava 0:1
(0:1), MFK RuÏomberok-FK Senica 2:1 (0:1),
Banská Bystrica-FC Nitra 3:1 (1:1), MFK PetrÏalkaMFK Ko‰ice 0:0 (0:0), MFK Dubnica-M·K Îilina
1:1 (0:1), Tatran Pre‰ov-Spartak Trnava 3:0 (0:0)
32. kolo: FK Senica-FC Nitra 1:2 (0:0), MFK
RuÏomberok-MFK PetrÏalka 1:0 (0:0), Slovan
Bratislava-Banská Bystrica 2:0 (1:0), MFK Ko‰iceTatran Pre‰ov 3:1 (1:0), M·K Îilina-Dunajská
Streda 4:0 (1:0), Spartak Trnava-MFK Dubnica 0:1
(0:0)
33. kolo: MFK Dubnica-MFK Ko‰ice 1:1 (0:0),
Banská Bystrica-M·K Îilina 1:1 (1:0), FC NitraSlovan Bratislava 2:5 (0:1), MFK PetrÏalka-FK
Senica 1:2 (1:1), Dunajská Streda-Spartak Trnava
2:1 (0:0), Tatran Pre‰ov-MFK RuÏomberok 0:0.

Celková tabuºka
1. Îilina
2. Slovan
3. Bystrica
4. Nitra
5. RuÏomberok
6. Senica
7. Trnava
8. Pre‰ov
9. Dubnica
10. Dun. Streda
11. Ko‰ice
12. PetrÏalka

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

23 4 6 59:17
21 7 5 54:24
15 11 7 45:30
14 6 13 42:40
13 8 12 33:35
12 7 14 34:44
12 5 16 52:46
11 5 17 32:38
8 12 13 27:42
7 12 14 28:47
8 9 16 32:57
7 8 18 33:51

73
70
56
48
47
43
41
38
36
33
33
29
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