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KdyÏ tﬁetí vyhraje
Volby pﬁipomínaly star˘ vtip o tom, jak Kennedy závodil s
Chru‰ãovem v pﬁespolním bûhu. ProtoÏe americk˘ prezident
byl mlad‰í, tak vyhrál. Druh˘ den americké noviny psaly:
Kennedy první, Chru‰ãov poslední, zatímco PRAVDA mûla
titulek: Chru‰ãov druh˘, Kennedy pﬁedposlední.
KdyÏ se uzavﬁely v sobotu volební místnosti a objevovaly se
první volební odhady, bylo jasné, Ïe se potvrdí prÛzkumy
veﬁejného mínûní a Ïe zvítûzí âSSD, ale Ïe v˘sledky budou
mnohem tûsnûj‰í neÏ se pﬁedpokládalo. âSSD se brzy dostala
do ãela, ale místo pﬁedpokládan˘ch tﬁiceti procent to bylo nûco
málo pﬁes dvacet, zatímco ODS mûla nûco pﬁes devatenáct. Jak
pﬁicházely v˘sledky z vût‰ích mûst, tento rozdíl se sniÏoval aÏ
nakonec se ustálil na 22,08 procentech pro sociální demokraty
a 20,21 pro ODS. Mezitím v‰ak rostly preference nové strany
TOP 09, aÏ se ústálily na 16,7 %. KSâM poklesla na 11,26 %,
ale ve skuteãnosti má stejnû kﬁesel jako poslednû, ãili 26.
Dal‰ím nováãkem v parlamentu je velká neznámá populistická
strana Radka Johna Vûci veﬁejné s témûﬁ 11 procenty.
V parlamentu tedy bude patﬁit 56 kﬁesel âSSD, 53 ODS, 41
TOP 09, zmínûn˘ch 26 bude patﬁit komunistÛm a 24 VV. Podle
vÏité terminologie se vytvoﬁí stﬁedopravá koalice. Ale tomu
budou pﬁedcházet jednání, která zaãínají v dobû uzávûrky
tohoto ãísla.
PﬁestoÏe Jiﬁí Paroubek zvítûzil, bylo jasné, Ïe nemá s k˘m
sestavit vládu a nejprve z Ústí nad Labem, kde bojoval se sv˘m
odvûk˘m rivalem Zemanem, pohrozil obãanÛm, Ïe budou mít
vládu, jakou si zasluhují. Pak zamíﬁil do Prahy. Rychlost, s
jakou se pﬁemístil nabízela my‰lenku, Ïe má dvojníka jako král
Jeãmínek, ale byla s ním i jeho mladá manÏelka. Mezitím
kolovaly po hlavním mûstû povûsti, Ïe rezignoval. Vzápûtí jsou
fámy vyvráceny a aÏ okolo pÛl osmé se Jiﬁí rozhodl skoncovat
s národním utrpením a sv˘m vlastním a ﬁekl to na férovku:
„Odstupuji!“ a odstoupil. JenÏe nebyl prvním ani posledním.
Byl pouze jedním v ﬁadû. Jako první zavelel k ústupu ‰éf
lidovcÛ Cyril Svoboda. Jeho strana nezískala potﬁebn˘ch pût
procent a tak jsem si vzpomnûl na ná‰ torontsk˘ dialog, kdy
jsem mu ﬁíkal, Ïe je v pûtiprocentní hranici nûco nezdravého.
Myslím si, Ïe by pûtiprocentní hranici prosazoval i dnes,
pﬁestoÏe ta mu právû zlomila vaz. Podobnû se zachoval i vÛdce
Zelen˘ch Ondﬁej Li‰ka i sám velk˘ Milo‰ Zeman, kter˘ vedl
Zemanovce, stranu Práv obãanÛ. Také ODS Pavla Béma
neobhájila prvenství v Praze, kde ji nahradila Top 09 a i on dal
hlavu na ‰palek.
Jedin˘m spokojen˘m tedy mohl b˘t kníÏe Karel Schwarzenberg,
kter˘ sice skonãil tﬁetí, ale ve skuteãnosti vyhrál a podle oãit˘ch
svûdkÛ to s kolegou Kalouskem dobﬁe oslavil.
¤eck˘ stra‰ák tedy slavil úspûch. Nevûﬁím tomu, Ïe by
zadluÏování státu pﬁestalo, jako kdyÏ ‰vihne proutkem. Od
posledního ãeského bankrotu v dobû napoleonsk˘ch válek byl
a s v˘jimkou posledních deseti let zÛstal vÏdy témûﬁ vyrovnan˘
rozpoãet. Rozdíl v zadluÏování tzv. levice a pravice se pohyboval
v desítkách miliard korun. Rekordní v tom byla Fisherova
vláda, která se tváﬁila jako vláda velmi ‰etﬁivá, o ãemÏ jsme se
mohli pﬁesvûdãit, kdyÏ nám zavﬁela konzulát v Montrealu, ale
dosáhla zadluÏení 200 miliard korun, coÏ je asi 10 miliard
dolarÛ.
Pokud nám z denní politiky zmizí postavy jako Jiﬁí Paroubek,
Ivan Langr ãi Pavel Bém, není ãeho litovat. âeho v‰ak lze
litovat je, Ïe veﬁejnost nesly‰ela na nic jiného neÏ na peníze. Jak
ﬁekl prezident Václav Klaus: „Koneãnû hraje zase ekonomie
první housle.“ Dodejme: „BohuÏel!“ Veﬁejnost zcela rezignovala
na jiné hodnoty. Nemám rád tzv. kﬁesÈanskou politiku lidovcÛ,
nemusí se nám líbit zelení, ale tyto strany postavily svou
kampaÀ na jin˘ch ideálech a hodnotách neÏ jsou peníze.
Nevyplatilo se jim to. A jak je v jedné moudré knize napsáno:
Nejen chlebem Ïiv jest ãlovûk.
Ale‰ Bﬁezina - Praha
***

Mistﬁi svûta se vrací domÛ!

Ne vÏdycky, kdyÏ se nad na‰imi hokejisty zlomila hÛl, pﬁijeli s titulem, ale historie jiÏ toto pamatuje. V roce 1947 pﬁi MS v
Praze po prohﬁe se ·védskem 1:2, zachránili ãeskoslovenské hokejisty Raku‰ani. O ãtrnáct let pozdûji v roce 1961 poté,
co byla distancována ãást národního muÏstva, porazil celkem neznám˘ t˘m, v ãele s brankáﬁem Josefem Mikolá‰em,
Sovûtsk˘ svaz 6:4 a stal se po dlouh˘ch dvanácti letech mistrem Evropy, kdyÏ s mistry svûta Kanaìany hrál nerozhodnû
1:1. Po debaklu na Svûtovém poháru nikdo neãekal, Ïe by ãe‰tí hokejisté mohli dosáhnout na medaili v Naganu v roce 1998.
Vyﬁadili v‰ak silné Spojené státy, Kanadu a ve finále porazili Rusko brankou Petra Svobody. A poté, co letos prohráli na
svûtovém ‰ampionátu s Nory a ·v˘cary shodnû 2:3, a co by na nû nikdo nevsadil ani zlomenou gre‰li, pﬁivezli z Nûmecka
titul mistrÛ svûta. Zpravodajství pﬁímo z Kolína nad R˘nem pﬁipravil ná‰ zvlá‰tní zpravodaj Jaroslav Kirchner na str. 12. Na
abe
snímku triumfální pﬁjezd hokejistÛ na Staromûstské námûstí.

V˘sledky voleb do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR
konan˘ch ve dnech 28.5.-29.5.2010
v âeské republice, v zahraniãí, v Kanadû a v Torontu
Celkovû
Úãast
1. Obãané.cz
4. Vûci veﬁejné
5. Konzervativní strana
6 KSâM
9 âSSD
13 Zemanovci
14 STOP
15 T0P 09
16 Evropsk˘ stﬁed
17 KDU-âSL
18 Prav˘ blok Cibulka
20 Strana Zelen˘ch
21 Suverenita Bobo‰íková
23 âeská strana pirátská
24 Dûlnická strana
25 Strana svob. obã.
26 ODS
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***
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Kalendáﬁ

Pﬁijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!

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
***

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

Telefon: 416/530-4222, Fax: 416/530-0069

(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
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__________

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

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:
19. ãervna 2010 v 10:00.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 19. ãervna 2010 v 17
hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
20. ãervna 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

âeská televize Nová vize
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin

Na‰e internetové
stránky

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)

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

E-mail: katarina@creativepostinc.com

www.10.satellite1-416.com
www.10.zpravy.ca
***

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

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

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

***

Slovak House
Slovak Infocentre

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

Knihovna na Masaryktownu
Stﬁeda: 16:00-21:00, 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.

8 Clarence Square,
Toronto
Otvoreno: Streda 15:0017:00
Tel.: 416/689-9889
E-mail:
info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org
863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.

Bloor St. W

Ossington Ave.

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù

Broadview Ave.

2

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

Toronto
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SluÏba pro nesly‰ící

Czech &Slovak Institutions

Na‰e organizace poskytuje tlumoãnické
sluÏby pro ãeské nesly‰ící obãany, a to
prostﬁednictvím online tlumoãení
(tlumoãení pﬁes internet).
Tato sluÏba je poskytována bezplatnû
obãanÛm âeské republiky jako sociální
sluÏba podporovaná MPSV âR. Je v
provozu kaÏd˘ pracovní den âeské
republiky 9-17 hod stﬁedoevropského
ãasu.
Pokud se na Vás obrátí ãesk˘ nesly‰ící
uÏívající pro komunikaci znakov˘ jazyk,
je moÏné se prostﬁednictvím internetu
spojit s tlumoãníkem, kter˘ Vám cel˘
hovor zprostﬁedkuje.
Pro spojení staãí mít pﬁipojení na internet,
nainstalovan˘ komunikaãní program
Skype nebo ooVoo a zapojenou webovou
kameru pro pﬁenos znakového jazyka. S
v˘bûrem webové kamery rádi
pomÛÏeme.
Ve‰keré dotazy Vám ráda zodpovím.
Pﬁeji pﬁíjemn˘ den a tû‰ím se na
spolupráci,
Marie Horáková, APPN, o.s.
Agentura profesního poradenství pro
Nesly‰ící
Online tlumoãnická sluÏba
Právní poradna pro nesly‰ící
E-mail: marie.horakova@appn.cz
Tel.: 011 605 253 123, www.appn.cz
E-mail: tlumocenionline@appn.cz,
ID
na
Skype
a
OoVoo:
appnonlinetlumoceni
Petra Klobusiakova,
Third Secretary,
Embassy of the Czech Republic
***

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

âeská centrála
cestovního ruchu

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

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

5,03 CDN $
19,89 Kã
1,29 CDN $
0,78 EURO
1,05 CDN $
0,95 US $

Universal Currency Converter - 31. 5. 2010

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 31. 5. 2010

19,79 Kã
25,62 Kã
20,80 Kã

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
1. 6. 2010 ve 20:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
24. 6. 2010
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âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE
909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

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

Integrated Medicine Clinic
Some of the medical services
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

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

www.integratedmedicine.ca
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

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

Finance, korupce, vnitro.
Zaãal boj o vládu
PRAHA-mfd/Václav Dolej‰í-Po sobotních
noãních oslavách ve ‰tábech ODS, TOP
09 a Vûcí veﬁejn˘ch a vyhla‰ování
spoleãného plánu na „vládu rozpoãtové
odpovûdnosti“ vãera lídﬁi vystﬁízlivûli.
Jejich první „oÈukávací“ schÛzky ukázaly,
Ïe vytvoﬁení koalice nebude zas tak
snadné. Zatím se objevily ãtyﬁi hlavní
sporné body.
Zaprvé: Na ãem pﬁesnû bude kabinet
‰etﬁit? Bojovat s dluhy sice slibovaly
v‰echny strany, ale véãkaﬁÛm a ODS se
nelíbí plány TOP 09 plo‰nû ‰krtat. „Ve
snaze najít úspory chtûjí jít pﬁíli‰ po krku
lidem,“ ﬁíká zemanovsk˘m slovníkem lídr
VV Radek John.
Právû s tím, jak moc a kde ‰etﬁit, souvisí
i druhá komplikace: Kdo bude ministrem
financí? Lídr ODS Petr Neãas uÏ pﬁed
volbami prohla‰oval, Ïe resort financí si
musí jeho strana rozhodnû podrÏet.
„Premiér a ministr financí mají tvoﬁit duo
z jedné strany. ODS povaÏuje za váÏnou
chybu, Ïe v minulém volebním období
tomu tak nebylo,“ zopakoval vãera Neãas.
O post v‰ak má velk˘ zájem TOP 09.
âSSD ODS TOP 09 KSâM VV
Pro Miroslava Kalouska. V pﬁetahované
o resort financí by mohly ODS pomoci
Vûci veﬁejné. VÏdyÈ Kalouska pﬁed
volbami oznaãovaly za „dinosaura“, s
nímÏ nepÛjdou do vlády. „JenÏe on dostal
ve svém regionu hodnû preferenãních
hlasÛ a my respektujeme vÛli
voliãÛ,“mírnil se uÏ vãera John.
Tﬁetí sporn˘ bod: Zavedeme
protikorupãního agenta provokatéra? Pro
Vûci veﬁejné je zastavení korupce spolu
s úsporami klíãovou prioritou. Chtûjí kvÛli
tomu zavést agenta provokatéra, coÏ
v‰ak odmítají ODS i TOP 09.
NeãasÛv spojenec, senátor Alexandr
Vondra, proto vãera na schÛzce s
mecená‰em a ãerstv˘m poslancem Vûcí
veﬁejn˘ch Vítem Bártou sondoval
moÏnosti nûjakého kompromisu.
A ãtvrtá potíÏ: Ministerstvo vnitra pro
véãkaﬁe? Dát Johnovi nebo komukoliv z
VV ministerstvo vnitra striktnû odmítá
ﬁada ãlenÛ ODS i TOP 09. Varují pﬁed
kﬁiklav˘m stﬁetem zájmÛ, protoÏe hlavní
postava véãkaﬁÛ Vít Bárta je
spolumajitelem bezpeãnostní agentury.
Navíc jim vadí, Ïe ãlenem vyjednávacího
t˘mu o vládû za véãkaﬁe je téÏ b˘val˘
pﬁedseda pﬁedstavenstva agentury Josef
Dobe‰.
âSSD sice vyhrála, ale nejblíÏe k
sestavení vlády má tato trojice: ODS
(vedená Petrem Neãasem), TOP 09
(vedená Karlem Schwarzenbergem) a
Vûci veﬁejné (s lídrem Radkem Johnem).
***

Silné reflektory
v akci proti novináﬁÛm
Praha-mfd/Ale‰ Bern˘-Veãírek v
praÏsk˘ch Îlut˘ch lázních, kter˘ poﬁádala
praÏská ODS a na ni napojení vlivní
podnikatelé, se pro novináﬁe nesl ve
znamení svûtel. ·éf lázní okolí
restaurace, kde veãírek byl, uzavﬁel.
Jediné místo, kde bylo moÏné hosty vidût,
bylo pﬁi pﬁíjezdu na parkovi‰tû. NovináﬁÛ
zaãalo pﬁib˘vat. Jakmile to ‰éf lázní zjistil,
nasadil tûÏ‰í kalibr neÏ jen varovné
popojíÏdûní v elektromobilu kolem závor.
Aby nám znepﬁíjemnil práci, pﬁi‰el s
nápadem, Ïe na nás namíﬁí velk˘
halogenov˘ reflektor.
Neode‰li jsme. Nasadil jich tedy do

akce celkem ‰est, docela z nich bolely
oãi. JenÏe jakmile se zaãalo stmívat,
reflektory se promûnily v na‰i v˘hodu.
Prosvítily totiÏ i tmavá okna automobilÛ a
na fotografiích byly obliãeje pﬁijíÏdûjících
hostí vidût moÏná je‰tû lépe. Jakmile to
‰éf lázní zjistil, reflektory urychlenû
vypnul. A sv˘m hostÛm v tu chvíli zﬁejmû
poradil, aby se bránili sami. KdyÏ praÏ‰tí
„kmotﬁi“ vyjíÏdûli z parkovi‰tû,
rozsvûcovali u sv˘ch limuzín dálková
svûtla. Voliãe jejich pﬁíznivci v praÏské
ODS neoslnili, tak to asi zkou‰eli s námi.
***
Poplatky, ‰kolné, ménû dávek
Praha-mfd/Jakub Pokorn˘ s pﬁispûním J any

Syslové a Radky Wallerové-V âesku se
r˘suje vláda s pravicov˘m programem a
nezvykle siln˘m mandátem. Reformy
budou zﬁejmû hlub‰í neÏ za Topolánkovy
vlády
U lékaﬁe se bude po volbách platit více
penûz neÏ dnes. Novou vládu spolu totiÏ
skládají tﬁi zastánci vût‰í spoluúãasti
pacientÛ. A pokud se jim to povede,
budou mít pohodlnou vût‰inu k prosazení
této i dal‰ích „bolestiv˘ch“ reforem.
TOP 09 má zv˘‰ení spoluúãasti pacientÛ
pﬁímo v programu, Vûci Veﬁejné a ODS
pﬁipou‰tûjí, Ïe se tomu bûÏn˘ ãlovûk
nevyhne. „S TOP 09 nejsme v rozporu,
pokud jde o placení ve zdravotnictví,“
ﬁíká expert Vûcí veﬁejn˘ch Josef Fi‰er.
V‰echny strany míﬁící do koalice navíc
prosazují zavedení nadstandardÛ péãe s
moÏností komerãního pﬁipoji‰tûní. Marek
·najdr z ODS uÏ dﬁíve pﬁipustil, Ïe nûkteré
jednoduché v˘kony se pak vyjmou ze
zdravotního poji‰tûní a pacient si je bude
muset zaplatit sám.
Jisté je pﬁinejmen‰ím to, Ïe pacienti
budou dál chodit k lékaﬁi s drobn˘mi v
kapse. ODS ani TOP 09 nechtûjí ru‰it
poplatky.
Otázka je, jak se prosadí Vûci veﬁejné.
Ty tvrdí, Ïe aÏ bude moÏné pﬁiplatit si za
nadstandardní péãi, poplatky ztratí smysl.
To v‰ak bude hodnû dlouho trvat.
Platit by naopak uÏ brzy mohli i lidé, kteﬁí
si dosud nechali poplatky vracet od kraje.
Stﬁedoãesk˘ hejtman David Rath vãera
ﬁekl, Ïe pokud by pravice sloÏila
vût‰inovou vládu, kraje uÏ by tlak neustály
a poplatky by pﬁestaly vracet.
Petr Neãas uÏ teì naz˘vá svou
plánovanou koalici „vládou rozpoãtové
odpovûdnosti“. Jejím „erbovním“
programem je bezesporu sniÏování
státního dluhu. Trojice stran chce
napﬁíklad uspoﬁit peníze propu‰tûním
nejménû desetiny státních úﬁedníkÛ.
Neãas si nové kolegy zﬁejmû koneãnû
získá pro dÛchodovou reformu. Vûci
veﬁejné ji jmenují ve svém „desateru“.
Dá se ãekat, Ïe ãasem ve Snûmovnû
dojde i na ‰kolné na vysok˘ch ‰kolách,
protoÏe v‰echny tﬁi pravicové strany s
ním v nûjaké podobû poãítají. ODS
pozdûji, Vûci veﬁejné a TOP 09 dﬁíve.
Proto je moÏné, Ïe men‰í strany svého
vût‰ího partnera pﬁesvûdãí, aby k jeho
schválení do‰lo uÏ v tomto volebním
období. „Bude záleÏet, jakou sestavíme
vládu,“ komentoval to vãera ‰kolsk˘
expert ODS Walter Barto‰.
Reforem se doãká zﬁejmû i sociální oblast.
ODS by ráda je‰tû dál dotáhla nynûj‰í
tﬁírychlostní rodiãovskou. Îeny by mohly
pﬁestoupit tﬁeba z dvouleté na tﬁíletou a
naopak.
Samozﬁejmû by doplatily, ãi naopak
získaly peníze, které vyãerpaly ãi
pﬁeãerpaly. Takové návrhy by mohly mít
‰anci, protoÏe nejsou v rozporu s
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pﬁedstavami ostatních koaliãních
partnerÛ.
Podobnou ‰anci má také zavedení
mini‰kolek, mírnûj‰í podmínky pro
zaloÏení firemních ‰kolek ãi úprava
vzájemného hlídání dûtí. TûÏ‰í Ïivot ãeká
Ïadatele o sociální dávky. ODS i VV
chtûjí jejich placení podmínit úãastí na
veﬁejn˘ch pracích nebo rekvalifikacích.
V programech trojice stran v‰ak existují i
nûkteré rozdíly, které mohou vzájemnou
dohodu znaãnû komplikovat.
VV a ODS se rozhodnû neshodnou na
moÏnosti vypisovat referenda, která VV
povaÏují za základní princip, zatímco
ODS je odmítá.
John také kritizuje protikorupãní opatﬁení
ODS jako nedostateãná a naivní. Boj
proti korupci pﬁitom povaÏuje za svou
hlavní prioritu. Na TOP 09 se mu nezdá
opravdu extrémní ‰etﬁení. „Lidé s takov˘m
utahováním opaskÛ nebudou souhlasit,“
ﬁekl.
***

âSSD ﬁe‰í, jak zaplatí dluhy
z drahé kampanû.
Její ‰éf Tvrdík asi konãí
PRAHA-mfd/Tomá‰ Syrovátka-Aãkoliv se
této pﬁezdívce brání, ﬁíká se mu
megaloman. KdyÏ byl ministrem obrany,
naplánoval drahou reformu armády, na niÏ
nemûl stát peníze. Podobnû si poãínal v
âesk˘ch aeroliniích.
A nyní se s jeho utrácením pot˘ká sociální
demokracie. Jaroslav Tvrdík pro ni v
posledním roce zorganizoval velkolepou
volební kampaÀ. Patrnû nejdraÏ‰í agitace
v historii v‰ak pﬁinesla socialistÛm mnohem
ménû hlasÛ, neÏ ãekali.
Jednoduchá rovnice praví: ménû hlasÛ,
ménû milionÛ od státu. Strana teì proto
ﬁe‰í, z ãeho dluhy zaplatí. Podle nûkter˘ch
informací hrozí âSSD finanãní potíÏe.
„KampaÀ byla mimoﬁádnû drahá. Budeme
muset sníÏit provozní v˘daje âSSD a ‰etﬁit
v‰ude. Tak, abychom nepodlomili
schopnost âSSD aktivnû se zapojit do voleb
na podzim,“ pﬁipou‰tí úﬁadující ‰éf strany
Bohuslav Sobotka.
Socialisté plánovali utratit za kampaÀ 160
milionÛ korun. Podle odhadÛ zaplatili
mnohem více.
DÛvodÛ je nûkolik. KampaÀ byla nejdel‰í v
historii. KvÛli zru‰en˘m pﬁedãasn˘m volbám
trvala témûﬁ rok. Spoleãnost Kantar Media
spoãítala âSSD náklady na billboardy,
inzeráty a dal‰í reklamu na 207 milionÛ. A
to jen za leto‰ní rok. Dal‰ích 100 milionÛ
stála oranÏové kampaÀ k neuskuteãnûn˘m
podzimním volbám. „Tolik vloÏily do
kampanû ostatní strany dohromady,“ tvrdí
Kantar Media.
Jaroslav Tvrdík tato ãísla popírá.
Argumentuje tím, Ïe spoleãnost
nezapoãítala do svého odhadu slevy a
dal‰í v˘hodné balíãky na reklamu. „Realita
je tak tﬁetinová,“ pﬁesvûdãuje Tvrdík.
Leccos o nákladech oranÏov˘ch napovídá
fakt, Ïe si pﬁed finále kampanû vyjednali
kontokorent u kampeliãky FIO ve v˘‰i 180
milionÛ. Kolik z nûj vyãerpali, není jasné.
Mohutné investice do reklamy chtûli umoﬁit
z penûz, které dostanou za hlasy ve volbách.
V roce 2006 takto získali od státu 173
milionÛ. Nyní poãítali s je‰tû lep‰ím
v˘sledkem a podle toho utráceli.
JenÏe pouh˘ch 22 procent hlasÛ pﬁinese
socialistÛm do kasy „jen“ 115,5 milionu,
tedy aÏ o polovinu ménû, neÏ ãekali.
Sociální demokraté navíc uÏ nûkolik let
hospodaﬁí se ztrátou. Letos je to dohromady
moÏná aÏ pÛl miliardy. Dal‰ích 270 milionÛ
si navíc stáhli ze své firmy Cíl. Tu mají jako
„pokladniãku“, ze které berou peníze z
minul˘ch let.
Tato hrozivá ãísla v‰ak neznamenají, Ïe by

June 3, 2010
mûla âSSD zkrachovat. ZáleÏí na tom,
kolik ve skuteãnosti utratila. Strana se navíc
mÛÏe spolehnout na kaÏdoroãní pﬁíspûvek
od státu za poslance, senátory a krajské
zastupitele. „Za první pololetí roku 2010 to
dûlá pﬁes 260 milionÛ korun,“ upozorÀuje
Tvrdík.
Jeho budoucnost v âSSD je nejistá. V ãele
strany navíc skonãil TvrdíkÛv spojenec Jiﬁí
Paroubek. „Volebního manaÏera volí
vedení strany na jedny konkrétní volby.
Kdo bude tuto funkci dûlat na podzim,
rozhodne nové vedení,“ pﬁipou‰tí Tvrdík.
Sám pr˘ netu‰í, zda bude v práci pro âSSD
pokraãovat. ZáleÏí to také na tom, kdo
vystﬁídá Paroubka v kﬁesle pﬁedsedy. Tvrdík
má totiÏ blízko i k hejtmanovi Michalu
Ha‰kovi a místopﬁedsedovi âSSD Milanu
Urbanovi. „Nové vedení má právo vybrat si
nov˘ t˘m,“ uvûdomuje si Tvrdík.
***

Langer odchází.
Zniãil ho stín „Íãka“
PRAHA-mfd/Ondﬁej ·Èastn˘-SvÛj pád pﬁijal s
úsmûvem. Jako by uÏ dávno tu‰il, Ïe jeho
politická kariéra se blíÏí ke konci.
Místopﬁedsedu a b˘valého ministra vnitra
Ivana Langera lidé „vykrouÏkovali“ z pozice
lídra olomoucké kandidátky ODS a on musí
po ãtrnácti letech vyklízet poslaneckou
kanceláﬁ.
„Jsem trochu smutn˘ vítûz. V Ïivotû nemáte
nic zadarmo a já rozhodnutí, které vze‰lo z
tûchto voleb, respektuji a beru s pokorou,“
usmíval se tﬁiaãtyﬁicetilet˘ politik tûsnû poté,
co se v sobotu odpoledne dozvûdûl o svém
politickém konci. Bylo znát, Ïe je trochu
namûkko.
„Pﬁedtím jsem pÛsobil jako uãitel na vysoké
‰kole a v advokacii, takÏe m˘m cílem je právo
a práce s mlad˘mi lidmi. MoÏná i tro‰ku
politiky,“ popisoval dal‰í plány vystudovan˘
právník a lékaﬁ Langer.
Konãí éra muÏe, kter˘ byl za dob Václava
Klause korunním princem ODS a bûhem
Topolánkova ‰éfování se nûkdy zdálo, Ïe je
jedin˘, kdo v t˘mu obãansk˘ch demokratÛ
pracuje od nevidím do nevidím.
Ambicióznímu politikovi, o kterém se jeden
ãas spekulovalo jako o moÏném pﬁedsedovi
ODS, zlomily vaz kontakty na lidi z okolí
zavraÏdûného ‰éfa podsvûtí Franti‰ka
Mrázka.
Na záznamech z policejních odposlechÛ se
lidé z Mrázkovy skupiny baví v roce 2000 o
Langerovi jako o „Íãkovi“, kter˘ jim pomáhá
zaﬁídit obﬁí úvûr u banky na koupi stavební
firmy. Langer, kter˘ byl v té dobû
místopﬁedsedou Snûmovny, tvrdí, Ïe netu‰il,
Ïe v pozadí obchodu stojí Franti‰ek Mrázek.
Poté, co se v roce 2008 dostaly policejní
odposlechy do médií, se Langer smíﬁil s tím,
Ïe uÏ nikdy nebude politickou hvûzdou. Vrhl
se do práce v pozadí, stal se ‰éfem volební
kampanû ODS a jedním z klíãov˘ch
zákulisních hráãÛ. KdyÏ b˘val˘ pﬁedseda
Mirek Topolánek potﬁeboval poradit, co ﬁíct v
rádiu, volal právû Langera.
âSSD v‰ak pﬁed leto‰ními volbami postavila
velkou ãást negativní kampanû právû na
stra‰ení Íãkem. Z Langera se stala v oãích
voliãÛ i ODS pﬁítûÏ. K jeho nezvolení veﬁejnû
vyz˘val tﬁeba i rocker David Koller. KdyÏ v
dubnu padl Topolánek, jen tak tak s sebou v
rámci „oãisty“ nestáhl i Langera. Ten mûl uÏ
pﬁipraven˘ rezignaãní projev.
„Znáte v ODS vût‰ího srdcaﬁe, neÏ jsem já?“
odpovídal je‰tû minul˘ t˘den na dotaz, jestli
ho nemrzí, Ïe nebyl pozván na schÛzku, kde
nov˘ lídr Petr Neãas jednal o oãistû ODS.
Neãas teì ﬁíká, Ïe nebude vyz˘vat Langera,
aby sloÏil post místopﬁedsedy ODS.
„Rozhodne volební kongres,“ ﬁíká Neãas.
***
FAKTA Koho uÏ lidé nechtûjí Voliãi ODS
ukázali, Ïe chtûjí zmûnu. Na lístcích
krouÏkovali preferenãními hlasy i kandidáty
odspodu. Do politického dÛchodu tím poslali
hned pût lídrÛ krajsk˘ch kandidátek ODS:
Ivan Langer, lídr kandidátky v Olomouckém
kraji Daniel Petru‰ka, lídr kandidátky v
Pardubickém kraji Jozef Kochan, lídr
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kandidátky v Královéhradeckém kraji Zdenûk
Mach, lídr kandidátky v Libereckém kraji Milo‰
Patera, lídr kandidátky v Karlovarském kraji
***

Chtûl na Hrad, pÛjde do
„trafiky“
PRAHA Byl pﬁesvûdãen, Ïe uÏ v nedûli
pÛjde vyjednávat jako ‰éf vítûzné strany o
vládû. Doufal, Ïe bude její premiér. A snil,
Ïe se za tﬁi roky stane prezidentem.
Místo toho teì Jiﬁí Paroubek vyklízí ‰uplíky
v pﬁedsednické kanceláﬁi v Lidovém domû.
Po neúspûchu âSSD skonãil jako ‰éf
strany a stáhl se do ústraní. „Budu ﬁadov˘m
poslancem a budu pracovat pro Ústeck˘
kraj,“ prohlásil v sobotu, kdyÏ byly jasné
v˘sledky voleb. Od té doby nekomunikuje.
Je v‰ak otázkou, zda se politik, ãasto
pﬁezdívan˘ buldozer, kter˘ je povûstn˘ svou
neústupností a tvrdohlavostí, vzdal takhle
jednodu‰e. Navíc kdyÏ nedávno ‰okoval
schÛzkou se sv˘m nejvût‰ím rivalem,
expﬁedsedou ODS Mirkem Topolánkem, a
ﬁekl, Ïe by se pro b˘valé premiéry mûlo
hledat nûjaké solidní uplatnûní.
Lidé z vedení âSSD potvrdili, Ïe se pro
Paroubka opravdu nûjaké místo hledá:
„Zatím ale vÛbec není jasné jaké. On sám
musí také ﬁíct, co by chtûl dûlat. Je‰tû nebyl
ãas to ﬁe‰it.“
„Uplatnûní“ pro Paroubka se v‰ak
straníkÛm hledá s lehk˘m srdcem. Vût‰ina

z nich je totiÏ ráda, Ïe Paroubek v ãele
âSSD skonãil. A navíc, Ïe se to odehrálo
víceménû dobrovolnû, po dlouhé debatû s
místopﬁedsedy. Nûkteﬁí z nich v‰ak pﬁiznali,
Ïe chvílemi bylo na jednání dusno.
Paroubek bude sice poslanec, ale jeho
kariéra
v
sociální
demokracii
pravdûpodobnû v sobotu skonãila. Îe by
se je‰tû nûkdy do ãela strany vrátil, je v tuto
chvíli nemyslitelné. O uvolnûn˘ trÛn uÏ se
navíc perou korunní princové Bohuslav
Sobotka a Michal Ha‰ek. A moÏná nebudou
jediní kandidáti.
Paroubek si tak mÛÏe jen vyãítat, Ïe âSSD

5
na podzim znemoÏnila rozpu‰tûní
Snûmovny a vypsání pﬁedãasn˘ch voleb v
listopadu. V˘sledky by totiÏ mohly vypadat
úplnû jinak. A Jiﬁí Paroubek mohl mít
nakroãeno na Hrad.
JenÏe to je teì uÏ jen sci-fi. Úﬁadující ‰éf
strany Sobotka dokonce vãera prohlásil, Ïe
âSSD nikdy svého kandidáta na budoucího
prezidenta nejmenovala. Tím naznaãil, Ïe
Paroubek je minulost.
A i kdyby v pﬁí‰tích tﬁech letech získal ve
stranû zpût svÛj vliv, âSSD na jeho zvolení
nebude mít potﬁebn˘ poãet poslancÛ.
***
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Obrazy Rudolfa Plaãka v Libri Prohibiti
Kulturní centrum Libri Prohibiti se stará nejen o exilové knihy, ãasopisy a noviny z dob totality, ale i o to, co v zahraniãí vychází v souãasnoti. A jelikoÏ projekt Národní
knihovny architekta Kaplického zmaﬁili politici, tak nelze v nejbliÏ‰ích letech oãekávat, Ïe by byla nûkde vût‰í sbírka exilového tisku neÏ právû zde. JenÏe nejen to,
nalezneme zde i video a audio záznamy a minul˘ t˘den se zde odehrála i v˘stava surrealistick˘ch obrazÛ Rudolfa Plaãka. Zásluhu na tom, Ïe Libri Prohibiti v této podobû
existují má disident Jiﬁí Gruntorád, kter˘ si v dobû totality odsedûl ãtyﬁi roky. Dal‰í velkou postavou je Martin Machovec, kter˘ se snaÏí „druhou kulturu“ zrehabilitovat,
vydal na DVD dokumenty o Plasticích i Egonu Bondym, napsal vzpomínku na spisovatele a cestovatele Jiﬁího Svobodu a tentokrát pﬁi‰el s my‰lenkou, Ïe by své obrazy
mûl vystavit i Rudolf Plaãek, kter˘ Ïil dlouhá léta v Torontu a nyní Ïije ve v˘chodoãeském Vamberku.
V˘stava Rudolfa Plaãka byla vlastnû jeho první a mohli jsme zde vidût obrazy, které maloval jak v Torontu, kdy se objevily i na obálce knih vydan˘ch v 68 Publishers,
tak i nyní ve v˘chodních âechách. Bûhem vernisáÏe jsem se zeptal, jak tvoﬁí v tûchto zcela odli‰n˘ch podmínkách.

R. Plaček před obrazem „Nukleární manželství“

RP: Vût‰inou tak dvû, tﬁi hodiny maluji, pak si umyji
‰tûtce a dûlám nûco jiného. Druh˘ den se k tomu, kdyÏ
mám ãas vracím, ale ne vÏdycky se mi to podaﬁí. Obãas
se stane, Ïe mám plátno a chodím kolem nûj a nevím,
co bych dûlal a to mÛÏe trvat tﬁeba dva t˘dny neÏ na
nûco pﬁijdu. Nûkdy je to v‰ak velmi rychlé a je to hotové
dﬁíve neÏ zaãnu.
ABE: Jakou pouÏíváte techniku?
RP: Olej, zkou‰el jsem acrylic, ale ten se dá tûÏko
opravovat.
ABE: Máte hodnû figurálních vûcí. Jak se
vypoﬁádáváte s trendem, Ïe figura je vytlaãována z
umûní?
RP: Mnû se moc dne‰ní moderní umûní nelíbí. Pod
pojmem umûní mÛÏeme vidût i lidské lejno nebo Ïraloka.
Kostra Ïraloka se dá vidût v muzeu a nemusí se kvÛli
tomu chodit do galerie. Dnes nikdo nemÛÏe trumfnout

impresionisty Cezanna, van Gogha, Moneta nebo
Sisleyho.
ABE: Myslíte, Ïe mÛÏe pﬁijít renezance figurální
tvorby?
RP: V‰ude jsou módní trendy, i v umûní. Malíﬁi se
budou vracet k figuﬁe.
ABE: PouÏíváte nûkdy digitální fotografii?
RP: Ne, ale mám kolekci v˘stﬁiÏkÛ z ãasopisÛ, kam
zakládám, kdyÏ najdu nûjak˘ zajímav˘ obrázek. To pak
archivuji. Potﬁebuji tﬁeba v˘raz Ïeny, která kﬁiãí. NeÏ
abych shánûl model, kterému bych ﬁíkal: „Kﬁiã pÛl
hodiny!“ tak pouÏiju tento v˘stﬁiÏek.
ABE: Z Toronta jste ode‰el do malého mûsta ve
v˘chodních âechách, jak na vás pÛsobí?
RP: Mnû se tam líbí, uÏ proto, Ïe nejsem ve velkém
mûstû. V Torontu jsem byl tﬁiatﬁicet let a také se mi
hroznû líbilo, ale chtûlo se mi jít do pﬁírody. Ve Vamberku
je pﬁíroda kousek. Bydlím kousek od lesa a kousek od
ﬁeky. Je tam klidnûj‰í Ïivot. BohuÏel je tam mnohem víc
vidût, jak jsou lidé komunismem postiÏení a tam to stále
vidím. Vidím i to, jací jsou lidi tupci. Nejen v politickém
my‰lení, ale i na tom, jak zacházejí s pﬁírodou, jak
zacházejí se sv˘m vlastním majetkem, se svou
zahradou. Tﬁeba k topení v zimû pouÏijí vyjet˘ olej. A
pﬁitom je jim jedno, Ïe mají vnuky, kteﬁí to musí d˘chat.
ABE: VraÈme se k malování a k modelÛm?
RP: Podle modelÛ jsem maloval hlavnû v Torontu, kde
b˘vala m˘m modelem moje Ïena a dcera. Teì je to
moje partnerka. Fyziognomie nemusí b˘t vÏdy pﬁesná.
Nûkdy se naopak musí pozmûnit, aby nebyla. Nemám
potﬁebu mít profesionální model.
ABE: Vystavujete zde i star‰í vûci, z které doby
jsou?
RP: Nûkteré obrazy pocházejí z roku 1976. Tﬁeba
obraz Nukleární rodina je z doby, kdy se pouÏíval ãasto
termín nukleární a jelikoÏ je nûkdy v domácnosti
nukleární válka, tak mÛÏeme mít i nukleární rodinu.
Nejnovûj‰í je Jamsession z poslední doby.

ABE: Nevyh˘báte se pohybu. âastokrát zachycujete
rychlost - automobilové ãi motocyklové závody.
Máte k tomu vztah?
RP: Ano, rád se na nû dívám. Mám rád dynamiku.
Jednu dobu jsem pﬁem˘‰lel o lyÏování, ale nedostal
jsem se k tomu.
ABE: A jak jste se dostal k této v˘stavû?
RP: Byl to nápad Martina Machovce, kter˘ mû pﬁemluvil.
Sám jsem na to dost lín˘. Prodávat pﬁes galerie, o to se
nepokou‰ím, to radûji nûco nûkomu daruji.
Pro náv‰tûvníky v˘stavy bylo dárkem podívat se na
zajímavé obrazy, které bychom asi jinde neÏ v Libri
Prohibiti tûÏko vidûli.
Ale‰ Bﬁezina
***

Jamsession

Slovakia

June 3, 2010

7

,,Celosvetová kampaÀ - VOLÍM ZO
ZAHRANIâIA‘‘ - vyhodnotenie
Okrúhly stôl - Slovenská zahraniãná migrácia
V Bratislave sa dÀa 25. mája konala druhá
tlaãová konferencia obãianskeho zdruÏenia
Migrácia SK so sídlom v Bratislave, ktorej
hlavn˘m cieºom je ãinnosÈ zameraná na
podporu národného povedomia a kultúrnej
identity obãanov Slovenskej republiky
Ïijúcich, pracujúcich a ‰tudujúcich v
zahraniãí.
Obãianske zdruÏenie Migrácia SK
pokraãuje pri sledovaní i ‰túdiu problematiky
súãasn˘ch migraãn˘ch pohybov, pripravuje
situaãné správy, anal˘zy a chce navrhovaÈ
rie‰enia na zniÏovanie toho, ãomu sa hovorí
brain-drain, teda úniku mozgov do
zahraniãia. Na otázky reemigrácie a
repatriácie, ktoré by prispievali k tomu, aby
sa na Slovensku vytvárali predpoklady na
podnecovanie návratov emigrantov domov,
sme hºadali odpovede pri okrúhlom stole
na tému Slovenská migraãná politika. Na
na‰om portáli aktívne poskytujeme aktuálne
informácie o dianí na Slovensku a o
blíÏiacich sa voºbách do Národnej rady
Slovenskej republiky. Obãianske zdruÏenie
Migrácia SK uverejÀovalo a ‰írilo informácie
aj cez svojich partnerov (zo 17 krajín sveta)
o termínoch, postupnosti krokov pre úãasÈ
pre voºby po‰tou, pripravilo na stiahnutie
formuláre - Ïiadosti, spolu s prehºadom
tlaãe a zverejÀovaním informácií o tejto
udalosti. Máme záujem naìalej
spolupracovaÈ so ‰tátnymi i ne‰tátnymi
orgánmi a in‰titúciami v Slovenskej
republike v danej oblasti. V spolupráci s
krajansk˘mi spolkami, in‰titúciami a
slovensk˘mi médiami v zahraniãí chceme
sa naìalej spoloãne venovaÈ otázkam
prisÈahovaleckej politiky Európskej únie a
problematike postavenia Európanov vo
svete.
Nepochybne najv˘znamnej‰ou aktivitou
obãianskeho zdruÏenia Migrácia SK v tomto
roku je ãinnosÈ zameraná na maximálnu
nepolitickú aktiváciu voliãského potenciálu
zo zahraniãia vo voºbách do NR SR
12.06.2010. Obãianske zdruÏenie Migrácia
SK vo februári 2010 spustilo webovú stránku
www.volimzozahranicia.sk, na ktorej
poskytuje presn˘ postup ako voliÈ zo
zahraniãia vrátane v‰etk˘ch potrebn˘ch
Ïiadostí na stiahnutie. ZároveÀ sme spustili
celosvetovú kampaÀ partnerského
programu VOLÍM ZO ZAHRANIâIA, v rámci
ktorého vznikla sieÈ organizácií po celom
svete, ‰íriacich osvetu ako voliÈ zo
zahraniãia.
Do dne‰ného dÀa sa do programu zapojilo
vy‰e 40 organizácií zo 17 krajín z celého
sveta ako aj 10 skupín na Facebooku.
Spolu s partnermi z Veºkej Británie a Írska

sme zriadili ‰peciálnu skupinu na
Facebooku pod názvom VOLÍM ZO
ZAHRANIâIA, ktorá má uÏ vy‰e 3100
ãlenov z 20 krajín sveta. Na stránke
odpovedáme na jednotlivé otázky Slovákov
Ïijúcich v zahraniãí, ktorí by radi odvolili ale
nevedia ako, prípadne im priná‰ame tipy
na jednoduch‰ie odvolenie zo zahraniãia,
ako napr. registrácia naskenovej a
podpísanej Ïiadosti o Voºbu po‰tou zaslanej
cez email na príslu‰n˘ úrad.
Podºa údajov ·tatistického úradu SR sa v
parlamentn˘ch voºbách 2006 zúãastnilo
2335917 osôb, ão predstavovalo 54,67%
zo zapísan˘ch voliãov, z toho z cudziny 3
427 osôb t.j. 0,14%.
Záujem o voºbu po‰tou zo zahraniãia v
roku 2010 oproti roku 2006 v˘razne vzrástol.
Ako informoval odbor komunikácie,
Slovenská po‰ta a.s., doteraz o voºbu
po‰tou poÏiadalo celkovo asi 6900 Slovákov
s trval˘m pobytom na Slovensku, ktorí sa v
ãase volieb budú zdrÏiavaÈ v zahraniãí alebo
Slovákov s trval˘m pobytom v zahraniãí. K
t˘mto môÏeme pripoãítaÈ aj voliãov, ktorí za
t˘mto úãelom pricestujú osobne na
Slovensko. UÏ dnes môÏeme povedaÈ, Ïe
záujem je v porovnaní s rokom 2006 viac
ako dvojnásobn˘.
Tieto priebeÏné v˘sledky sú aj odrazom
aktivít partnerského programu Volím zo
zahraniãia obãianskeho zdruÏenia Migrácia
SK,
ktor˘ sa stal najdôleÏitej‰ím informaãn˘m,
metodick˘m a iniciaãn˘m zdrojom pre
Slovákov Ïijúcich v zahraniãí. Uvedené
odozvy zo zahraniãia potvrdzujú, Ïe dobre
prepracovan˘ informaãn˘ systém spolu s
novelou volebného zákona v budúcnosti
ovplyvní úãasÈ voliãov zo zahraniãia a je
moÏné oãakávaÈ ìaleko vy‰‰iu úãasÈ na
voºbách a t˘m aj zv˘‰en˘ záujem politick˘ch
strán na Slovensku o Slovákov Ïijúcich v
zahraniãí.
Zvukov˘ záznam z tlaãovej konferencie
obãianskeho zdruÏenia Migrácia SK nájdete
na tejto linke:
http://slovenskamigracia.sk/media/
audio/TS2-Migracia-SK.mp3
a prepis zvukovej nahrávky tlaãovej
konferencie obãianskeho zdruÏenia
Migrácia SK nájdete v prílohe.
S pozdravom
Ing. Ján Bilik,
predseda Migrácia SK,
(011-905 252 965)
Migrácia SK, o.z., P.O.BOX 174
840 00 Bratislava 4, SR
E-mail: info@slovenskamigracia.sk
Web: www.slovenskamigracia.sk
***

KAM V PRAZE?

Zemﬁel Milo
Komínek

Po vernisáÏi nejnovûj‰í tvorby Rudolfa Plaãka
jsme objevili krásné místo na setkání a oslavy
âechokanaìanÛ v‰eho druhu. Je to restaurace
Tlustá koala v SenováÏné ulici ã. 8. Je zaﬁízena
ve stylu anglick˘ch hospod, takÏe se budete
cítit jako doma. Va‰e sloÏité objednávky
hravû vyﬁídí Lucie a dal‰í ãlenové ‰tábu.
Podívejte se na jejich webové stránky
www.tlustakoala.cz nebo napiste na
tlustakoala@seznam.cz
U tlust˘ koaly mají také v patﬁe salonky pro
vût‰í spoleãenské akce. To pûkné místo uÏ
vyzkou‰eli: Helena Wilsonová, Maru‰ka
Rosická, Jiﬁina Hoffmannová, Pavel
Kantorek, Ale‰ Bﬁezina, Martin Bonhard,
Václav Táborsk˘ a dal‰í. Jo, taky tam dûlají
klokaní stejky.
vt
***

25. kvûtna 2010 zemﬁela ve Fr˘dkuMístku v˘znamná torontská exilová
postava
ze
sedmdesát˘ch
a
osmdesát˘ch let Milo Komínek. Za války
se zapojil do odboje. Po válce ho
pﬁitahovalo letectví, letecká akrobacie a
para‰utismus. Zúãastnil se ﬁady leteck˘ch
dnÛ. Po pﬁevratu se pokusil o pﬁechod
hranic, ale byl tûÏce zranûn. Z
komunistického kriminálu se dostal aÏ
na amnestii v roce 1965. Tûsnû pﬁed
vpádem vojsk Var‰avské smlouvy do
âeskoslovenska emigroval. AÏ do svého
návratu do vlasti vydával Na‰e hlasy,
pozdûji MUKLa a Svûdomí. Hrával i v
torontském Novém divadle.
abe

âeská a slovenská televize
na internetu!
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Na okraj
Pozdní rozjímání o komunismu
Za války jsem byl nasazen v Poldovce (Poldina huÈ na Kladnû). Tam jsem se sblíÏil s
jedním ze zamûstnancÛ, soustruÏníkem Karlem. Pûkn˘ mlad˘ chlap, velk˘ jako hora,
inteligentní, s hnûd˘ma, dobr˘ma, laskav˘ma oãima. Karel byl komunista (tajnû - za
nacistÛ, hlavnû po rozkmotﬁení Stalina s Hitlerem - ta strana nebyla u úﬁadÛ populární).
Jeho jsem mûl rád, ponûvadÏ byl dobr˘ ãlovûk. S jeho vírou jsem mûl problémy.
Aãkoliv jsem miloval básníky (Karel mi pﬁipomínal Wolkerova Antonína, topiãe
elektrárenského) a aãkoliv jeho víru u nás po druhé svûtové válce vyznávali skoro
v‰ichni herci a vût‰ina na‰ich básníkÛ (je‰tû 28. února 1948 po komunistickém puãi
v novinách k provolání kulturních pracovníkÛ pod heslem “Kupﬁedu, zpátky ni krok” své
jméno pﬁipojil i Jaroslav Seifert). Na Karlovi mi ani tak nevadila my‰lenka spoleãného
vlastnictví (koneckoncÛ - jak vidíme na pﬁípadû âíny - komunismus a kapitalismus se
zﬁejmû funkãnû nevyluãují). Co pro mne je nepﬁijatelné, je komunistická interpretace
svobody. S Karlem jsme se rvali o kaÏdé slovo. A také jsme se oba snaÏili pochopit
jeden druhého. Nakonec mi ﬁekl (bez nenávisti, ale s pﬁesvûdãením - hovoﬁili jsme
právû o soukromém vlastnictví pÛdy a kolchozech): “Teì uÏ bych Ti musel dát pár
facek.” Po skonãení války jsme se uÏ nikdy nevidûli. Dodnes na nûj ãasto myslím. Byl
to dobr˘ a ãestn˘ ãlovûk, kter˘ hledal spravedlnost. Jak asi skonãil?
I mÛj nejmilovanûj‰í básník, Josef Hora, jehoÏ “národního” pohﬁbu jsem se v ãervnu
ãtyﬁicátého pátého roku zúãastnil, se v mládí hlásil ke komunismu. Ale ani nejhlub‰í
sociální cítûní nemohlo u nûho pﬁeváÏit hrozbu kultuﬁe a svobodû politického a
náboÏenského pﬁesvûdãení, kterou sovûtsk˘ systém pﬁedstavoval a která byla jasnû
viditelná v‰em, kdo chtûli vidût. Nemohu nesouhlasit s Václavem âern˘m v jeho
Pamûtech, Ïe Hora byl “nejvût‰í básník na‰í generace a nejurozenûj‰í duch mezi
na‰imi básníky”. Nikdo nemluvil k mé du‰i tak pokornû a souãasnû tak pﬁesvûdãivû
jako Josef Hora, nikdo pro mne souãasnû neoslovil minulost, pﬁítomnost i budoucnost
jako on: “Byla jsi? Byl jsem? - nyní jsem a jsme dvû vûtve ohni vzaté - a v proudu vûãna
jedenkráte jedin˘m budem v˘‰lehem.”
Klement Gottwald splnil svÛj slib dan˘ je‰tû za první republiky, Ïe demokratÛm
zakroutí krkem, teprve v únoru 1948. Ov‰em ona specifická komunistická zhovadilost
se zaãala projevovat uÏ dﬁíve. Poãátkem ãervna 1947 byl na harvardské univerzitû
vyhlá‰en MarshallÛv plán hospodáﬁské pomoci Evropû. Plán byl nad‰enû pﬁijat
vût‰inou válkou postiÏen˘ch zemí (vãetnû Nûmecké spolkové republiky, kde mocnû
pﬁispûl k hospodáﬁskému ozdravûní). Byl pﬁijat i ãeskoslovenskou vládou - vãetnû
komunistÛ. Zﬁejmû se neporadili se Stalinem, ponûvadÏ Stalin po rozhodnutí pozval
delegaci vlády do Moskvy. Vedl ji Klement Gottwald a jejími ãleny byli Hubert Ripka
a Jan Masaryk. Gottwald se nikdy nepochlubil, jak si s ním Stalin o Marshallovû plánu
povídal. Jan Masaryk se nechal sly‰et, Ïe “jel do Moskvy jako ministr nezávislého
státu, a vrátil se jako StalinÛv pacholek.” Jak se cítila ãs. vláda, kdyÏ ru‰ila úãast na
Marshallovû plánu, nevím.. Pﬁed koncem ãervna se také konala porada âeskoslovenské
strany národnû socialistické, na které ministr Ripka navrhl, aby demokratické strany
vyvolaly vládní krizi, která by nutnû vedla k vypsání národních voleb, v nichÏ by národ
rozhodl o své budoucnosti. A tak vlastnû zaãal únor pﬁí‰tího roku. Jenom se mezitím
pﬁihodilo nûkolik nepûkn˘ch “pﬁíhod”: koncem ãervence byly na po‰tû v Praze
zachyceny balíãky s v˘bu‰ninou, urãené Petru Zenklovi, Janu Masarykovi a Prokopu
Drtinovi, zhotovené na objednávku krajského sekretariátu KSâ v Olomouci; v Maìarsku
sovûtské orgány odhalili “spiknutí” malorolnické strany a dÛstojnického sboru,
zorganizovaly nové volby, pﬁi nichÏ komunistické stranû údajnû odevzdalo hlasy (v
listopadu 1945 dostala 16% hlasÛ) 60% voliãÛ; v Bulharsku odsoudili k smrti vÛdce
agrární strany Nicolu Petkova; v záﬁí byla v Porebe u Vratislavi zaloÏena Kominforma
(Stalinova odpovûì na MarshallÛv plán); v ﬁíjnu z Polska prchá pﬁedseda koaliãní vlády
Mikolajczyk a v Rumunsku je odsouzen vÛdce opozice Maniu. (V polovinû listopadu
dobré znamení u nás: na sjezdu sociálnû demokratické strany demokratické kﬁídlo
(Majer-Lau‰man) porazilo prokomunistickou Fierlingerovu skupinu 283:182).
A uÏ je tu únor: komunistick˘ ministr Nosek odvolává na osmi praÏsk˘ch obvodech
nekomunistické velitele; vláda ho vyz˘vá, aby svoje opatﬁení zru‰il. Nosek odmítá; 20.
února 12 z dvaceti ministrÛ podává protestní demisi a 25. února dva dal‰í (sociální
demokraté Majer a Tyme‰). Podle svûdectví resignovav‰ích ministrÛ byl do demise
prezident Bene‰ zasvûcen (Bene‰ to popírá) a je-li tomu tak, pak s rezignací souhlasil.
Podle tehdy platn˘ch parlamentních zvyklostí rezignací ministrÛ ztratil funkci i pﬁedseda
Gottwald, a prezident by normálnû jmenoval “úﬁednickou vládu”. Gottwald se v‰ak
povaÏoval za pﬁedsedu vlády i nadále (i kdyÏ vláda uÏ neexistovala) a prostû navrhl
nahradit resignovav‰í ministry sv˘mi lidmi. Ale je‰tû pﬁed demisí byla v Gottwaldovû
‰tábu pﬁipravena ﬁada celostátních akcí, vãetnû zaji‰tûní kladného postoje ministra
národní obrany gen. Ludvíka Svobody (kter˘ o pár dní pozdûji odmítl prezidentovu
Ïádost, aby armáda zajistila veﬁejn˘ poﬁádek); mamutí manifestace “pracujícího lidu”,
nakomandovaného 21. února pﬁímo z pracovi‰È na Staromûstské námûstí, pﬁi níÏ
Gottwald Bene‰ovi prakticky naﬁizuje pﬁijetí demise; o den pozdûji Zápotock˘ souãasnû
Ïádá dal‰í znárodÀování a slibuje ochranu drobn˘m podnikatelÛm a ﬁemeslníkÛm (byli
znárodnûni v roce 1950). Nûkteré akce Gottwaldova ‰tábu mám v Ïivé pamûti. Patﬁil
jsem k demokratick˘m studentÛm, kteﬁí - jako vût‰ina národa - nevûdûla, co se vlastnû
dûje, ale cítili jsme, Ïe se dûje nûco nekalého. I pﬁesto, Ïe z balkonu centrálního sídla
své strany Petr Zenkl sv˘m stoupencÛm doporuãoval “sebevûdom˘ klid” a “vûﬁit v
demokracii a pana prezidenta..” A v‰ím idealismem svého mládí jsme chtûli, aby
zvítûzila demokracie. Václav Kopeck˘ nás nazval “fa‰isty chtûjícími drtit dûlníky”. V
tom pravdu nemûl, ale mûl pravdu, kdyÏ usoudil, Ïe nemáme “kladn˘ postoj k reÏimu”.
A tak jsme ve sv˘ch snad dvacíti tisících ma‰írovali po Praze (proti nám se valil snad
stotisícov˘ proud ozbrojen˘ch milicionáﬁÛ), volali slávu Bene‰ovi a vyz˘vali obãany,
kteﬁí se na nás koukali z oken, aby ‰li s námi. Nemûli tak horkou hlavu... Veãer pﬁedtím,
neÏ Bene‰ podepsal, k nám mluvil v Obecním domû Vladimír Krajina (o poschodí níÏe
schÛzoval akãní v˘bor Národní Fronty - kdybychom to b˘vali vûdûli, jestlipak bychom
je b˘vali nedefenestrovali?). To nebyla ﬁeã. To bylo vá‰nivé vyznání víry ve vítûzství
demokracie. Tu noc Krajina na lyÏích pﬁejel hranice své rodné zemû, do níÏ se vrátil
aÏ pro ¤ád bílého lva po pádu reÏimu. My pochodovali na Hrad. K prezidentovi bylo
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pﬁipu‰tûno jen nûkolik na‰ich vÛdcÛ, mezi nimi pozdûj‰í Kanaìané, Viktor Fic a
Vratislav ·tafl. Vidûli zlomeného starého muÏe, kterého kancléﬁ Smutn˘ Ïivil
informacemi, psan˘mi na komunistick˘ch sekretariátech (“v továrnách se nám ﬁítí
lavina...a proti té lavinû se ãlovûk /Bene‰/ nemÛÏe stavût, protoÏe bude smeten”).
Na‰e demonstrace byla v Nerudovce rozehnána, pûkná ﬁádka studentÛ zmlácena,
118 bylo zatãeno. Davem byl zmlácen i ministr Václav Majer. Po ãtvrté hodinû 25.
února si Gottwald z Hradu odváÏí Bene‰Ûv podpis. A pak uÏ se po na‰í zemi plouÏila
hrÛza: 10. bﬁezna je pod okny své loÏnice nalezen Jan Masaryk (jediná dr. Milada
Horáková se ten den vzdala svého mandátu). Po jeho smrti jsem se vrátil do rodné vsi,
jen abych se stal svûdkem zaãátku konce vesnice, z kterého se na‰e zem dosud
nevzpamatovala. Pﬁi pohﬁbu prezidenta Bene‰e jsem byl zadrÏen, poho‰tûn na
Pankráci a kdyÏ mne pustili, bez dovolení opustil území státu. Procesy, které chrlily
mrtvé, jsem sledoval uÏ zvenãí. Mezi tûmi mrtv˘mi byli ti nejlep‰í z nás: Heliodor Píka
(povû‰en v lednu 1949, Milada Horáková povû‰ena v ãervnu 1950 a - nepohﬁbena (a
na ulicích Prahy a desítek jin˘ch mûst obãané (vût‰inou Ïeny) jásali nad její
popravou)… Z uprchlického tábora i pozdûji z Kanady jsem s úzkostí sledoval olovûné
mraky visící nad mou rodnou zemí. Ale ov‰em sledovat bouﬁi z dálky a Ïít v jejím oku
jsou dva rozdílné záÏitky. Jedním z tûch, kteﬁí zÛstali a Ïili v tom údûsném ãasu se ctí,
byl profesor Václav âern˘. âasto se vracím k jeho svûdectví: Od února 48 do dubna
54, pﬁes ‰est let v jekotu lidského utrpení, ani den bez rány polenem do hlavy nûjakou
zprávou z katovy kuchynû, i ke spaní uléhals, jako by byli k tobû pod pﬁikr˘vku
vpa‰ovali nûjakou chvûjící se hmotu cizího umuãeného tûla, a b˘val to znám˘, pﬁítel.
Mozek odmítal pracovat, na jazyku lpûla shnilá a smrdutá chuÈ, osekan˘ Ïivot byl uÏ
jen pah˘lem Ïivoãi‰ného Ïivoﬁení, nechtûlo se ti uÏ b˘t ãlovûkem...
Václav âern˘ neode‰el. Neode‰el ani Jan Zábrana, jehoÏ kniha “Cel˘ Ïivot” je stejnû jako âerného Pamûti - svûdectvím, Ïe není snadné zlomit ãlovûka, kter˘ Ïije v
pravdû. âetl jsem jejich svûdectví a trochu závidûl. Já ode‰el a mûl jsem dobr˘ protoÏe svobodn˘ - Ïivot. Ale nikdy jsem si nebyl jist, Ïe jsem volil správnû (a obãas
si myslím, Ïe jsem mûl zÛstat), i kdyÏ vím (a potvrdili mi to pﬁátelé), Ïe kdybych b˘val
zÛstal - tak jak jsem udûlán - asi by mne umlátili. MoÏná, Ïe Ïivot, aby mohl stoupat
do jasnûj‰ích poloh, potﬁebuje lidi, kteﬁí jsou schopni vzdát se úspûchu a v˘hod, a
riskovat i smrt. Asi hmota, z které jsem uhnûten, není nejkvalitnûj‰í.
JestliÏe si jsem jist˘ sv˘m obdivem k lidem z rodu Václava âerného a Jana Zábrany
(a ov‰em Milady Horákové a Heliodora Píky), tápu ve svém vztahu k tûm, kteﬁí - tﬁeba
jen jako voliãi - udrÏovali v moci komunistick˘ reÏim. Ani ne tak k tûm, kteﬁí svÛj Ïivot
Ïijí s otevﬁen˘m hledím jako k tûm, kteﬁí plují pod pirátskou vlajkou, kteﬁí pﬁevléknou
kabát a tváﬁí se, jako by ho nosili cel˘ Ïivot. Mûl bych napﬁíklad problém i s pﬁijetím
státního vyznamenání z rukou nûkoho, kdo desítky let vyznával víru Gottwaldovu. Je
to správné? Nevím. Je mi líto, jestli nespravedlivû ubliÏuji nûkterému b˘valému ãlenu
komunistické strany, ale jestli ubliÏuji, pak jen svou citovou reakcí na jejich minulost.
Je mi to líto. Tûm popraven˘m a vûznûn˘m dluÏím víc...
***

Boris Krajn˘ opût nadchl
Nepamatuji se uÏ, kdy jsem Borise Krajného sly‰el poprvé. Ale pamatuji se, Ïe jsem
ho tehdy nazval sochaﬁem tónÛ. Co jsem zﬁejmû mûl na mysli, daleko lépe vyjádﬁil kritik
deníku The Milwaukee Journal, kter˘ Krajného provedení Mozartovy skladby popsal
jako: jednu z tûch ‰Èastn˘ch konvergencí energie, tvoﬁivosti a prvotﬁídního mûﬁení
ãasu, jejichÏ v˘slednicí mohou b˘t v Ïivotû posluchaãe okamÏiky, na nûÏ se
nezapomíná… Kdo na tom vydûlal nejvíc, je Mozart. Toto dílo ... stﬁídavû kﬁi‰Èálovû
prÛzraãné i zádumãivé, dramatické i plné jemn˘ch odstínÛ - Krajn˘ pﬁednesl… s témûﬁ
mikrometrickou pﬁesností… (jsou to tato dvû poslední slova, která mi pﬁipomnûla
sochaﬁskou kvalitu jeho tónÛ). Jinde kritik mluví o lyricismu, kter˘ Krajn˘ vytváﬁel
zázraãn˘m zvukem, víc spﬁíznûn˘m s hudbou sklenûn˘ch zvonkÛ neÏ s koncertním
kﬁídlem. V Krajného interpretaci Mozarta na‰el zalíbení i hudební kritik japonského
Yomiuri v Tokiu:
Skvûlá a krásná interpretace Mozarta. Frankfurter Allgemeine Zeitung o nûm napsaly:
Velk˘ pianista - ohromující, znamenit˘ technik.
Na koncertu, o nûmÏ chci psát, byl rovnûÏ na programu Mozart - a jenom Mozart, ale
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Krajn˘ je stejnû vysoko cenûn jako interpret jin˘ch skladatelÛ. Tak o jeho provedení
Ravelovy skladby recenzent New York Daily News napsal: Provedení Ravelova
klavírního koncertu G dur, s Borisem Krajn˘m jako sólistou, bylo nejskvûlej‰í, jaké
jsem kdy sly‰el. A o jeho v˘konu v Torontu v Beethovenovû koncertu pro klavír ã.1
Toronto Globe and Mail vy‰lo: A brilantnost finále (Larga) byla prostû nejvzru‰ující
ãástí celého dne.
Na programu Krajného torontského koncertu v kostele Sv. Václava 16. kvûtna 2010
byly (jak uÏ jsme se zmínili) v˘hradnû Mozartovy skladby.
V‰ecky citáty ze svûtov˘ch deníkÛ, které jsem o Krajného umûní uvedl na zaãátku,
bych mohl opakovat o jeho torontském koncertu. A to by bylo no‰ení dﬁíví do lesa.
Místo toho se zmíním o reakci jeho torontského publika. Bûhem pﬁednesu bylo zvlá‰È
pokorné ticho ( a po pﬁednesu bouﬁliv˘ potlesk). Mohl bych ﬁíci jako v kostele (a byla
by to pravda, koncert se konal v kostele). Ale jako ticho v kostele jen v ﬁídk˘ch
okamÏicích, pﬁi nejvroucnûj‰í modlitbû. A co je nakonec vroucnûj‰í modlitbou neÏ
tﬁeba katedrála sv. Víta, Sixtinská kaple, nejvût‰í ze skladeb a básní, jedineãn˘ v˘kon
pianisty ãi zpûváka?
Po koncertu jedna z posluchaãek poznamenala, Ïe Boris Krajn˘ se pﬁi dûkovaãce
nijak nesnaÏí okouzlovat obecenstvo. Mûla pravdu. Boris Krajn˘ je zﬁejmû z lidí, kteﬁí
svÛj Ïivot i své umûní Ïijí bez pﬁíkras. V jeho umûní to postﬁehl hudební kritik deníku
Tri-City Herald ve Washingtonu v recenzi Krajného interpretace Mozartov˘ch skladeb:
“ Krajn˘ je zﬁejmû ﬁídk˘m druhem hudebníka - je naprosto prost grandióznosti, jeho
interpretace jde pod perlivost a prÛsvitnost Mozartov˘ch partitur, aby odhalila, co
hudba opravdu je.”
Neznám vût‰í chválu.
***

A zase jsem nevolil…
Pﬁed nûkolika t˘dny jsem v Satellitu (a také v CzechFolks) uveﬁejnil proroctví
(“budu”), Ïe v leto‰ních volbách do Parlamentu âeské republiky budu volit. A to jsem
nemûl. V‰ecko, na co my, lidi, staãíme, je vyjádﬁit úmysl (“Plánuji volit...”). A opravdu
jsem volit chtûl. PonûvadÏ jsem nevolil, nebudu opakovat dÛvody, proã jsem se - na
rozdíl od pﬁede‰l˘ch voleb - rozhodl volit. I za‰el jsem na Generální konzulát âeské
republiky v Kanadû a vyjádﬁil pﬁání b˘t registrován. Jak v‰ichni (nebo skoro v‰ichni)
víme, v‰ichni pracovníci generálního konzulátu (poãínaje gen. konzulem Krpaãem)
jsou prvotﬁídní lidé. I ujali se mne ( jmenovitû mil˘ pan âapek) s péãí, jaká je
obyãejnû vûnována lidem, na nichÏ je vidût, Ïe uÏ moc nevûdí, co dûlají a dost tûÏko
vnímají. JenomÏe já (moje vina) jsem se nûjak v âeské republice z úﬁedních
záznamÛ vytratil a aÈ se pan âapek snaÏil seã (také pûkné slovo) mohl, abych mohl
volit, musil bych mít alespoÀ prozatímní cestovní prÛkaz, kter˘ by mi pan âapek
mohl vydat jen kdybych mûl neodkladnou cestu do âeské republiky. Ale to bych lhal.
A to se nemá. A tak jsem zase nevolil. A pﬁí‰tích voleb uÏ se asi nedoãkám...
Karel Havlíãek Borovsk˘ (alespoÀ myslím, Ïe to byl on) to za nás napsal za v‰ecky:
“Je to bída na tom svûtû, Ïe by ãlovûk utek…”
***

Rudolf Ma‰tal˘ﬁ komentuje
Jeho komentáﬁ bohuÏel pﬁi‰el pﬁíli‰ pozdû, neÏ aby mohl b˘t uveﬁejnûn pﬁed volbami.
Pﬁed nûkolika t˘dny Josef âermák uveﬁejnil v Satellitu ãrtu, v níÏ uvedl, proã nevolil v
posledních volbách, ale proã bude volit tentokrát. Na ãrtu reagoval Rudolf Ma‰tal˘ﬁ z
Hope, B.C. Jeho ãlánek byl mezitím uveﬁejnûn jinde, takÏe se omezíme jen na nûkolik
pasáÏí:
Já jsem svÛj postoj k volbám v âeské republice - nevolit i kdykoliv v budoucnu, coby
exulant nezmûnil... Musím povaÏovat za nelogické, Ïe o politické budoucnosti své
mateﬁské zemû mûli bychom rozhodovat my, exulanti, kteﬁí v âeské republice
neÏijeme”.... “Domnívám se, Ïe nyní po poráÏce komunismu a prokázání jeho zloãinnosti
mnohde na svûtû jest pﬁedev‰ím na obãanech âeské republiky, aby alespoÀ svojí
úãastí pﬁi volbách do Parlamentu prokázali svoji zralost, vyspûlost a schopnost svého
státu b˘t platnou souãástí pﬁi vytváﬁení nové, sjednocené Evropy .
Pﬁipravil Josef âermák
***

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

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

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

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

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Triptych: Slepí vidí

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063; FAX (416) 530-0069

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net
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Modernost má znaãné stíny, nevidím uÏ dobré filmy
Od útlého dûtství jsem byl chtiv˘ kinaﬁ a filmov˘ divák,
jako asi kaÏd˘ pﬁed invazí televize. Tatínek mne vodil
na nedûlní odpolední pﬁedstavení pro dûti do kina
Odeon a cestou z kina jsme o filmu mluvili; hlavnû
tatínek mi vysvûtloval a objasÀoval a sám zajisté
pohádky miloval. Pﬁes cestu od ‰koly Na zámostí bylo
kino Oko, kam jsme chodili jako ‰koláci (bez tatínka) a
po kinû jsme sedávali v parku, a proÏívali v detailech
znovu, co jsme vidûli. Kino Oko bylo první v Ostravû
vybavené ‰irok˘m plátnem a na film Svût ticha od
Cocteaua nikdy nezapomenu.
V ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch letech, kdyÏ uÏ televize
byla v kaÏdé domácnosti, ale za koukání nestála, jsme
chodili kaÏdé úter˘ do kina Vesmír a po kinû do kavárny
U Waldemara debatovat co jsme vidûli a ãasto byla
debata mnohem del‰í, ãasto i zajímavûj‰í neÏ film.
Dnes, co to povídám, posledních 20 let, chodí filmy ke
mnû domÛ: nejdﬁív na video páskách, pak DVD discích
a posledních pár let stahováním z internetu.. Jsem od
nátury sbûratel; nasbíral jsem za tûch 20 let svoji
milovanou filmotéku, skoro 300 filmÛ - rád je naz˘vám
filmové nugáty; kdyÏ nemám atraktivní novotu, prohlíÏím
s potû‰ením skvosty, co mám. Vidût film znova
nepovaÏuji za vadu, ale za v˘hodu. Popravdû do sbírky
ukládám jen takov˘ film, kter˘ mám v úmyslu a touhu
vidût znova.
Nevím, proã se jeden film líbí a druh˘ ne a vzdal jsem
se to vypátrat; etablovan˘ch kritikÛ a recenzí moc
nedbám - mockrát mne zklamali, pﬁímo ranili ve vûci
filmového vkusu i smyslu. Pﬁiznávám, Ïe etablované
pilíﬁe klasického filmu, jako je Obãan Kane, Zlodûj kol
a Svûtla velkomûsta mne k smrti nudí, i kdyÏ jsou v
první desítce v‰ech ÏebﬁíãkÛ nejlep‰ích filmÛ. Ale to
podstatné je, Ïe mne furt zajímá se dívat na film, i kdyÏ
ne na stﬁíbrné plátno, ale velik˘ monitor, kter˘ mi Eva
koupila k VánocÛm.
V pÛli kvûtna pﬁi‰ly k mé pozornosti dva filmy ve stejn˘
den: italsko-francouzk˘ Svedená a opu‰tûná z roku
1964 v ãeském znûní a nûmeck˘ vítûz Oscara z 2007
Îivoty tûch druh˘ch.
Oba mne zajímaly, a hodili jsme si mincí, kter˘

shlédneme první (a rychle, protoÏe Zdenûk uÏ kvílel, Ïe
to chce taky vidût co nejdﬁív). Vyhrál film star˘, Svedená
a opu‰tûná, a Eva, která si radûji nechá filmy ode mnû
vyprávût, se uvolila ztratit pÛl druhé hodiny zíráním na
film.
Film Svedená a opu‰tûná je drama z v˘robny reÏiséra
Pietro Germi (taky zfilmoval skvost Rozvod po italsku
1961) odehrávající se na Sicílii. Pﬁíbûh, i kdyÏ ne
pﬁekvapiv˘, se odehrává v rodinû dravého podnikatele,
otce ãtyﬁ dcer a syna Ascalona. Nápadník star‰í Matildy
vyuÏije ospalou siestu v domû pana Ascalone a násilím
svede (a zároveÀ oplodní) mlad‰í sestru Agnese, hranou
krásnou Sandirelli. ·ídlo v pytli neutají ani Sicilani a
zbytek filmu popisuje obratnû machinace otce Ascalone,
jak vybrat Matyldû nového Ïenicha, a donutit Peppina
ke sÀatku s Agnese. Série situací, jak se Ascalonovy
plány hroutí a nové alternativy ﬁe‰ení r˘sují, je ãasto
humorná, vesmûs smutná. Zdaﬁilo se najít Matyldû
nového snoubence, ale nedaﬁí se pﬁinutit Peppina, aby
pojal krásnou Agnese za manÏelku, protoÏe uÏ není
panna. Ironie spoãívá v argumentaci Peppina, Ïe kdyÏ
Agnese neodolala jemu, a dala se svést!, nebude
dobrá manÏelka.
Machinace otce Ascalona, kter˘ tají, Ïe Agnese je
svedená. Úniky Peppina vedou k organizaci únosu
Agnese, a únos vede pﬁece jen k sÀatku. Ve chvíli
náboÏenské slavnosti ãili procesí na námûstí, donucen˘
Peppino pﬁijíÏdí autem s pomocníky, aby unesli Agnese
pﬁed diváctvem, otec Ascalone pﬁihlíÏí za záclonkou
cukrárny, matka vede své ãtyﬁi dcery a pomocníci mají
vtáhnout Agnese do auta a unést ji do náruãe Peppina.
V nastalém zmatku únosci uchopí Matyldu s úmyslem
zatáhnout ji do auta, Peppino z auta kﬁiãí „Tu druhou!“
a otec Ascalone taktéÏ ﬁve „Tu druhou!“ a únosci
pohodí Matyldu na dlaÏbu a uchopí Agnese a pﬁed
oãima mû‰ÈanÛ shromáÏdûn˘ch na námûstí auto odjíÏdí
s únosci i unesenou. Nebudu psát, jak toto drama
skonãí, to se musí vidût, ale film je nezapomenuteln˘.
Dal‰í veãer jsem lákal Evu na nov˘ film Îivoty tûch
druh˘ch, ale Eva odmítla, Ïe má dost dívání.
Îivoty tûcht druh˘ch natoãil reÏisér Florian Henckel v

Nebudu se o to pﬁít, co se v âesku bude dít
Vzbudil mne telefon v noci po volbách; ãíslice na hodinkách byla 4 a venku tma. Zvedl jsem sluchátko a neÏ jsem mohl
‰tûknout „Kolik je hodin?“ ozval se hlas: „V Praze je 10,“ sly‰el jsem a vûdûl, Ïe mÛj dbal˘ informátor si nedûlá srandu.

„Na‰el jsem ti nej‰Èastnûj‰ího ãlovûka po volbách,“ ﬁekl, o coÏ jsem ho o pár dní dﬁív Ïádal.
„Je to Neãas?“ kﬁiknul jsem do telefonu zcela probuzen a bdûl˘.
„Nikoliv,“ ﬁekl hlas, „je to Eduard Janota, odstupující ministr financí úﬁednické vlády.“
Mlãel jsem a hlas pokraãoval: „Vidûl jsem jeho úsmûv v koutû sálu, a jak je to ãlovûk nepﬁístupn˘, byl pﬁístupn˘ a kdyÏ
jsem se optal, proã se usmívá ﬁekl, Ïe kdybych byl v jeho botách ministra financí, vûdûl bych.“
„Byl filozofick˘?“ optal jsem se, a hlas ﬁekl, „Spí‰ sarkastick˘ a ﬁíkal, co si myslel.“ „Co ﬁíkal?“ popichoval jsem hlas
a hlas ﬁekl, jestli mám pﬁipravenou tuÏku a papír? Mûl jsem a hlas citoval Janotu: ‘âeské finance jsou v trablu.“ „A pro
to jsi mne vzbudil?“ „Chtûl jsem b˘t sarkastick˘, kdyÏ Janota byl sarkastick˘ taky.“
‘Poslouchej a pi‰ si, umravnil mû hlas, ve schváleném rozpoãtu na 2010 jsou pﬁíjmy vlády 1.022.000.000.000 Kã, pi‰ si
to v ãíslech, protoÏe v ãe‰tinû to jsou bilióny a v angliãtinû trilióny korun, a rozpoãtové v˘daje vlády jsou 1.185.000.000.000,
coÏ dûlá deficit ãili schodek vládního rozpoãtu 183.000.000.000. Zapsal sis to?’ Zapsal, ﬁekl jsem, a hned jsem z hlavy
spoãítal, Ïe to je schodek pﬁes 15%, a kﬁikl jsem: „To není moÏné!“
„Nejen, Ïe to je moÏné, pokraãoval hlas, ale do toho rozpoãtu proti Janotovi levice vnutila dal‰ích 12 miliard na úpravu
platÛ státních zamûstnancÛ a zv˘‰ila dotace do zemûdûlství..“ To není moÏné, opakoval jsem znova, a hlas ﬁekl: „To jsou
ãísla od ministra odstupující vlády, kter˘ se snaÏil vnutit úsporn˘ balíãek do rozpoãtu, ale nebyl sly‰en a byl pﬁehlasován
levicí.“ Nerad jsem zkoprnûl˘, ale konsternován jsem byl, a ‰pitnul jsem: „Ví toto Neãas a spol.?“ „BodejÈ by ne,“ ﬁekl
hlas, „ví to ti nahoﬁe, Ïe se Ïije na dluh a ví to víc jak pÛlka národa, to si nemusí‰ psát, ale tajemství to není.“ To jsou ãísla
jako v ¤ecku, ﬁekl jsem, a hlas ﬁekl: „Ale máme ‰anci nedopadnout jako ¤ecko!“ „Jaká je ta ‰ance?“ zamumlal jsem, a
hlas ﬁekl, Ïe Janota ﬁekl, Ïe Neãas ﬁekl, Ïe to bude jednoduch˘ a brutální ﬁez do stávajícího financování na kníÏku. Mlãel
jsem, a hlas pokraãoval: „Hned po ustavení vlády dostane veﬁejnost dvû pûtky.“ „Pûtky? Jako Ïe neprospívali?“ byl jsem
zase sarkastick˘.
„Nikoliv pûtky na vysvûdãení, ale pûtky do rozpoãtu: první pûtka bude znamenat sníÏení ve‰ker˘ch vládních v˘dajÛ o
5% ve v‰ech vládních orgánech, ministerstvech a zmrazení veﬁejn˘ch v˘dajÛ.“
„Ojojoj,“ zakvílel jsem do telefonu, „a co ta druhá pûtka?“ „Je to zv˘‰ení ve‰ker˘ch pﬁíjmÛ a poplatkÛ o 5%, vãetnû daní
z pﬁíjmÛ i ze zisku?“ „A pak hned padne vláda,” ﬁekl jsem prorocky. „Nikoliv,“ ﬁekl hlas, „protoÏe Neãas a spol. mají ‰anci
toto provést.“
„Jakou?“ optal jsem se, a pﬁedal sluchátko na druhé ucho, kdyÏ to první uÏ mne svûdilo.
„Neãas je pro nás politická panna. A o kaÏdé pannû pﬁed svatební nocí je otázka dvojí D.“ „Dvojí D? Co to znamená?“
„Hochu,“ ﬁekl hlas, „ty nezná‰ to základní, jestli panna bude v posteli Démon ãi Dﬁevo.“ „Démon ãi dﬁevo,“ opakoval jsem
a do hlasÛ zaãaly ‰umy a chrastûní v kybernetickém prostoru mezi Prahou a Sudbury a podûkoval jsem hlasu, a hlas byl
rád, Ïe mne velice rozru‰il. Venku svítalo a otevﬁen˘m oknem cvrlikaly ptaãí hlasy a poloÏil jsem prsty na klávesnici, abych
tu rozmluvu zapsal, neÏ se mi vypaﬁí z hlavy a ãísla ztratí nûjakou tu nulu.
Ale to dvojí D urãitû nezapomenu; vÏdyÈ to se t˘ká skoro kaÏdého, koho znám.
Ross Firla - Sudbury
***

2006 a pﬁedvádí práci vy‰etﬁovatelÛ Stasi a celkovou
atmosféru strachu a nedÛvûry v NDR na poãátku
osmdesát˘ch let. Film detailnû popisuje práci
vy‰etﬁovatelÛ a bezv˘chodnou situaci vy‰etﬁovan˘ch,
kteﬁí nemají proti systému Stasi Ïádnou ‰anci ani nadûji.
Ústﬁední postavou je úspû‰n˘ spisovatel a reÏimní básník
Georg Dryman; jeho novou hru a premiéru pﬁijde
shlédnout ministr kultury Hampf; hlavní roli v nové hﬁe
hraje krásná Christa Maria Sieland, která zároveÀ Ïije s
básníkem Drymanem.
Ministr Hampf upﬁel krhavé oko, a je jasné, Ïe ministr
Hampf vypadá a bude se chovat jako bídák, a zjevn˘mi
machinacemi nastolí situaci, Ïe hereãku Sieland znásilní
ve své limuzínû.
Zdrchaná Sieland se vrací domÛ, básník vidí a pochopí,
ale co mÛÏe udûlat, kdyÏ zfackovat komunistického
ministra nepﬁichází v úvahu bez rizika ztráty v‰eho,
moÏná i Ïivota. Ministr Hampf v‰ak nalezl vy‰‰í formu
zalíbení v hereãce a zainteresuje plukovníka Stasi na
zlikvidování básníka a soka formou elektronického
odposlouchávání básníkova bytu, coÏ patﬁí k
nejzajímavûj‰í a velmi ilustrující ãásti filmu o zhovadilosti
pomûrÛ v NDR.
Agent Wienner nasazen˘ na ‘odhalení’ a likvidaci
básníka/milence dotyãné hereãky sedí v podkroví
ãinÏáku, obklopen˘ baterií elektronick˘ch pﬁístrojÛ a
zkoumá intimní Ïivot básníka a hereãky; postupnû nalézá
sympatie ke dvûma ne‰ÈastníkÛm a neoznamuje svému
nadﬁízenému, Ïe básník Dryman je vskutku zaangaÏován
do podvratné ãinnosti proti NDR - chystají pro Der
Spiegel zprávu o vysoké sebevraÏednosti v NDR.
Nadﬁízen˘ Wienera dostane nápad, nasadí na Wienera
dal‰ího agenta, kter˘ vzápûtí odhalí spiknutí s ãlánkem,
hereãka je podrobena brutálnímu v˘slechu a prozradí
skr˘‰, kde je uschován psací stroj. Film vrcholí scénou,
kdy agenti Stasi najdou psací stroj, pﬁítomná hereãka v
zoufalství a v Ïupanu vybûhne z ãinÏáku pﬁímo pod
náklaìák a umírá v náruãí herce pod dohledem bídáckého
plukovníka i pochopÛ a vy‰etﬁování básníka je na pokyn
plukovníka Stasi ukonãeno, kdyÏ hereãka je mrtva.
Film získal Oscara za zahraniãní film v 2007. Já bych
mu toho Oscara nedal a do své filmotéky jsem ho
nezaﬁadil, protoÏe mne nijak neuchvátil k dal‰ímu
shlédnutí.
Zdenûk pﬁichvátal pro disky a ‰el se dívat; on umí
shlédnout víc neÏ jeden film dennû, ba to i obhajuje takov˘ diváck˘ maraton, a to já nedokáÏu a nikdy jsem
nedûlal.
Se‰li jsme se dnes v kavárnû Books&Beans a Zdenûk
na mne udeﬁil otázkou, co je tûm dvûma filmÛm spoleãné?
Mlãel jsem, a Zdenûk vykﬁiknul: „Oba jsou o svedení a
opu‰tûní!“ Co blázní‰, chtûl jsem ﬁíct, ale zdrÏel jsem se
a Zdenûk pokraãoval: „Agnese byla svedena a za svou
chvíli slabosti ztrestána sicilskou tradicí, podle které
musí b˘t do sÀatku panna. Básník a hereãka byli svedení
reÏimem k privilegovanému Ïivotu a oba pykali za svou
chvíli slabosti, Ïe se lotrovské totalitû poddali a pﬁes
svou vynikajícnost nepochopili, Ïe kdo si hraje s ohnûm
bude upálen...“ „Rozdíl je podstatn˘ v tom,“ ﬁekl jsem
váhavû, „Ïe sicilská tradice nedotãeného panenství se
vyvíjela jako souãást sicilanské kultury, zatímco reÏimní
svádûní spoãívající v nacismu a komunismu byla jen
kraÈoulinká epizoda v tom tristním dvacátém století a
obojí zanikly.“ „To ano,“ ﬁekl Zdenûk, „ale v obou leÏí
hrdinka pﬁed autem a pﬁed oãima tupého davu.“
Pravil jsem: „Myslí‰, Ïe film Îivoty tûch druh˘ch vydrÏí
v pamûti divákÛ dva roky?“ „Ani nápad!“ vykﬁiknul Zdenûk
vá‰nivû, „ten film je sice jako dokument zajímav˘, ale
jako film nikoliv.“ „A film Svedená a opu‰tûná?“ „Tak to
je film klasick˘, sv˘m tématem vûãn˘ a provedením
krásn˘; v‰imnul sis té bájeãné hudby?“ „To ví‰, Ïe ano,
film ozvuãil mistr Carlo Rustichelli, kter˘ taky ozvuãil
Rozvod po italsku a dal‰ích 250 italsk˘ch filmÛ,“ a
zapískal jsem slabû první takty serenády, kterou Peppino
zpíval pﬁed domem rodiny Ascalene, neÏ tatík vypálil
brokovnici z okna do vzduchu, aby serenádníka popla‰il,
ale nezabil.
Oba jsme se tomu chechtali, a byl jsem rád, Ïe si ve vûci
dívání na filmy tak hezky rozumíme.
Ross Firla - Sudbury
***
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Velikán i bez Nobelovy ceny
(OpoÏdûná pﬁipomínka)
Tedy, tím velikánem nemíním sebe ...
Letos v lednu tomu bylo 120 let od narození Karla âapka. V listopadu roku 1936 byl
nominován na Nobelovu cenu za literaturu, ale neobdrÏel jí. Nejsem v této vûci
odborník, nechci posuzovat, zda to bylo správné.
Talent, ba dalo by se lehce ﬁíct spisovatelsk˘ genius âapkÛv nejlépe vyjadﬁuje jeho
tematicky rozsáhlá tvorba. Novináﬁ, esejista, spisovatel, dramatik, pﬁekladatel
francouzské poezie. Kouzelné Obrázky z jeho cest. (V útlé kníÏce obrázkÛ z Holandska
se ãtenáﬁ mÛÏe obdivovat âapkovi jako autoru pÛvabn˘ch kreseb). Jeho tvorba je
vskutku monumentální. A to nejen kvantitou.
Myslím, Ïe málokterému ãeskému ãtenáﬁi je spisovatelovo dílo tak známé jak je tomu
u Karla âapka. Není tedy tﬁeba, abych se o tom tady podrobnû rozepisoval. Ve sv˘ch
stûÏejních dílech R.U.R. (prvnû vyslovil slovo robot), Vûc Makroplus, Továrna na
absolutno, Krakatit, Bílá nemoc, Válka s mloky, Matka vyslovil se k závaÏn˘m
problémÛm lidstva a svûta. Vyznívalo z nich nejednou varování velikého humanisty
a ãlovûka velice vzdûlaného a moudrého.
Jak se tento ãesk˘ spisovatel dokonale vyznal v lidech, jejich zálibách, dovednostech,
radostech ãi svízelích, je pro mû, kdyÏ o tom z jeho pera ãtu, dokonal˘ záÏitek. A navíc
... skuteãnû v˘born˘ autor nemusí vÏdy udivovat nároãností sv˘ch dûl ãi prvky zcela
novátorsk˘mi, coÏ samozﬁejmû také obdivuji (kupﬁ. u J. Joyce), ale u Karla âapka je pro
mne pÛvab v jeho naprosté srozumitelnosti, byÈ pojednává o vûcech sloÏit˘ch.
Moje ãtenáﬁská zku‰enost s tímto autorem je trvalá a nepromûnná. Kdykoli z toho ãi
onoho dÛvodu upadnu do pochmurnûj‰í nálady a nebo jsem uÏ pﬁíli‰ zmoÏen
neradostn˘mi informacemi, knihovna je pro mne jakousi ordinací s lékaﬁem, kter˘ se
vyzná - Karlem âapkem. Jak˘ poÏitek vÏdy zpÛsobí jeho Povídky z jedné a druhé
kapsy! Nebo útlé kníÏky O lidech a O vûcech obecn˘ch (se slavn˘m jeho vysvûtlením,
proã není komunistou). V tûchto esejích tak pﬁesvûdãivû se objevuje jeho láska k lidem
obyãejn˘m stejnû jako v˘znamn˘m a jejich ocenûní. Podobnû i v trilogii Hordubal,
PovûtroÀ a Obyãejn˘ Ïivot.
Místo Karla âapka mezi ãesk˘mi spisovateli je v˘znamné. Stejnû tak mezi spisovateli
evropsk˘mi a svûtov˘mi. âetba tohoto spisovatele, to je pohoda, pobavení, pouãení o
mnoha odvûtvích lidského snaÏení, moudrost ãlovûka, kter˘ chápal svût s jeho
radostmi stejnû jako neduhy a nebezpeãím.. Spisovatel, kter˘ se o své pocity a názory
rozdûluje se ãtenáﬁem zpÛsobem, kter˘ je, dle mého názoru, vskutku ojedinûl˘. V této
souvislosti se musím zmínit i o Josefovu âapkovi, kterého stihl osud, jakému by se
pravdûpodobnû nevyhnul ani bratr Karel, kdyby v roce 1938 nezemﬁel.
âtenáﬁi jsem mnoho nového o Karlu âapkovi neobjevil, ale ani jsem to nemûl v úmyslu.
Spokojím se jen s tímto opoÏdûn˘m pﬁipomenutím zmínûného v˘roãí.
Napadá mne i jiné jméno ãeského, dnes svûtovû proslaveného spisovatele, M.
Kundery. Nemám ale ani náznak pochybnosti o tom, kterého z nich si více cením a
váÏím. Vûcná srozumitelnost a opravdovost v mém pocitu znaãnû zastiÀuje i tu
nejobratnûj‰í fabulaci...
Vladimír Cícha - Vancouver
***

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
***

***

Príprava na MS
Kamerun - Slovensko 1:1 (0:1)
Góly: 83. Eyong Enoh - 6. Kopúnek. Zostava
Slovenska: D. Kuciak (85. D. Perni‰) - Pekarík
(88. Jakubko), ·krtel, J. ëurica, M. âech Kopúnek - J. Kozák (46. ·vento), Kucka (77.
Zabavník) - Stoch (46. Weiss ml.), Ham‰ík Jendri‰ek (46. ·esták)
Turecko-âR 2:1
Jedinou ãeskou branku vstﬁelil âern˘.

USA - âeská republika 2:4 (1:1)
Branky: 17. Edu, 65. Gomez - 44. Sivok,
58. Polák, 78. Fenin, 90. Necid. Diváci: 40
000. Hráno v Hartfordu. Sestava âeské
republiky: âech - Ku‰nír, Rajnoch, Sivok,
Pudil - Sionko (85. Morávek), Hübschman,
Polák (90. Holek), Pla‰il (90. Limbersk˘) Lafata (67. Necid), Fenin (78. M. âern˘).
Trenér: Michal Bílek.
***
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Z hluboké krize pﬁímo k titulu mistrÛ svûta
âeská hokejová pohádka
Pﬁebohatá hokejová historie má nespoãet
kapitol. Ale takovou senzaci, o jakou se
postarali ãe‰tí hokejisté na leto‰ním
mistrovství svûta v Nûmecku, zﬁejmû
nepamatuje. UÏ od roku 2006 na svûtovém
‰ampionátech t˘m âeské republiky
nevybojoval Ïádnou medaili a rovnûÏ na
leto‰ních zimních olympijsk˘ch hrách ve
Vancouveru byl vyﬁazen ve ãtvrtfinále.
Svûtová hokejová velmoc vypadla ze
svûtové ‰piãky, její mládeÏnické
reprezentaãní celky v mezinárodní
konkurenci varovnû zaostávají za sv˘mi
vrstevníky, takÏe se hlasitû zaãalo hovoﬁit
o hluboké krizi ãeského hokeje.
Do Mannheimu cestovalo muÏstvo, které
experti jednoznaãnû odsoudili do pozic
outsiderÛ. Jak by ne, vÏdyÈ na tﬁi desítky
osloven˘ch hráãÛ odmítlo bojovat za svou
zemi v reprezentaãním dresu, coÏ se je‰tû
nikdy nestalo. Do bojÛ vyrukovalo deset
hokejistÛ, kteﬁí na turnajích jako jsou
olympijské hry nebo mistrovství svûta, byli
poprvé. A v t˘mu zÛstala pouhá pûtice
(Jágr, Vokoun, Rolinek, BlaÈák a âervenka)
z tûch, kteﬁí se zúãastnili nedávné olympiády
ve Vancouveru.

Jágr mûl pravdu!
Nejvût‰í hvûzda dûjin ãeského hokeje
Jaromír Jágr v prÛbûhu první poloviny
‰ampionátu hoﬁce poznamenal: “Kluci, kteﬁí
se dostali do kanadsko-americké NHL
nechtûjí jezdit na ‰ampionáty. Ale mûli by si
uvûdomit, Ïe pﬁedchozí hráãská generace
jako V˘born˘, Patera, Procházka, Dopita,

BEST VALUE!!!
HURRY!!
SPRING AND 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

Reichel, Ruãinsk˘ nebo bratﬁi Kaberlové
jim sv˘mi v˘sledky na mistrovstvích
pomohli, aby mohli za oceán odejít. Mûli by
jim za to líbat prdel a sami se teì pokusit
nûco dokázat v reprezentaãním dresu!”
Pozdûji se sice Jágr svá slova snaÏil
zmírÀovat, ale nebylo to tﬁeba. ProtoÏe mûl
absolutní pravdu!
Po katastrofálních prohrách v Mannheimu
s Nory i se ·v˘cary shodn˘m v˘sledkem
2:3, hrozilo âechÛm, Ïe vÛbec poprvé se
nedostanou mezi nejlep‰ích osm muÏstev.
SvÛj postup do ãtvrtfinále zachraÀovali s
Kanadou, kdyÏ otoãili nepﬁíznivé skóre 0:1
a zvítûzili 3:2. Ale to uÏ jsme v dûji‰ti
závûreãn˘ch bojÛ ‰ampionátu v Kolínû nad
R˘nem a nikdo ani netu‰í, Ïe se právû
zrodila parta velk˘ch bojovníkÛ. TaÏená
celoÏivotními hokejov˘mi zku‰enostmi uÏ
osmatﬁicetiletého Jaromíra Jágra,
‰piãkov˘mi brankáﬁsk˘mi kvalitami Tomá‰e
Vokouna, zaloÏená na perfektním
obranném systému a vynikající hﬁe v
oslabení. KdyÏ jde celek âeské republiky
do ãtvrtfinále proti Finsku, kter˘m byl ve
stejném kole vyﬁazen na olympijském turnaji
ve Vancouveru, jeho nadûje jsou minimální.

AÏ za deset let?
Tím spí‰e, Ïe uÏ po pûtapadesáti sekundách
prohrává po gólu Kantioly a nemÛÏe se
prosadit v koncovce, tﬁebaÏe dlouhé minuty
má herní pﬁevahu. Teprve na zaãátku
poslední tﬁetiny se pﬁi pﬁesilovce trefuje
Klepi‰. Ale protoÏe âervenka, Jágr ani
dvakrát Novotn˘ nepromûÀují gólové ‰ance,
nerozhodn˘ stav 1:1 zÛstává i po
desetiminutovém prodlouÏení a o
postupujícím musejí rozhodnout samostatné
nájezdy. Na ãeské stranû jsou úspû‰ní
Ka‰par a Marek, zatímco na finské pouze
Immonen, a tak se âeské republice po
ãtyﬁech letech opût otevírají dveﬁe do
semifinále.
“Îádného kanon˘ra mezi sebou nemáme,
ale o to víc si v‰ichni plníme své úkoly.
Îijeme a hrajeme tady spolu jako jeden t˘m,”
prohla‰uje po utkání velmi v˘stiÏnû Tomá‰
Rolinek, muÏ s kapitánsk˘m Céãkem na
hrudi. A trenér Vladimír RÛÏiãka vysvûtluje:
“Na‰i hráãi vûdí, Ïe jim nikdo nevûﬁí. Ale o to
víc dﬁou. A takhle by mûli tvrdû makat v‰ichni
v na‰em hokeji. A ne jen plácat nûjaké ﬁeãi
do novin. Je to o skuteãné práci. A pak se
tﬁeba za deset let mÛÏeme doãkat toho, Ïe
se vrátíme na úroveÀ, na kterou byl ãesk˘
hokej zvykl˘!” Ano, ãtete dobﬁe. Pﬁesnû tato
slova akcentoval nejzku‰enûj‰í ãesk˘ kouã
souãasnosti dva dny pﬁed tím, neÏ âeãi
nastoupili v semifinále proti ·védÛm.

·patné je nûkdy dobré
A soupeﬁ jde znovu do vedení, vlastnû
dvakrát. Na gól, jehoÏ autorem je ve ‰védské
pﬁesilovce Harju, odpovídá je‰tû v první
tﬁetinû obránce MojÏí‰. Ov‰em v úvodu
druhé tﬁetiny právû po MojÏí‰ovû chybû
skóruje Engqvist a pﬁestoÏe ãeské muÏstvo
svÛj nápor stále stupÀuje, k˘Ïené vyrovnání
nepﬁichází. Zb˘vá uÏ jen minuta a
‰estaãtyﬁicet sekund do konce a trenér
RÛÏiãka si bere oddechov˘ ãas. A ãtrnáct
sekund pﬁed klaksonem dokonce puk z
hole nejnebezpeãnûj‰ího ·véda Harjua pﬁi
power-play o vlásek míjí pravou tyãku
prázdné ãeské branky... Vhazuje se tedy
ve ‰védském obranném pásmu a ‰védsk˘
trenér Bengt-Ake Gustafsson si rovnûÏ bere
time-out, aby alespoÀ na okamÏik nechal
vydechnout své svûﬁenci, kteﬁí za této
situace podle nov˘ch pravidel nemohou
vystﬁídat... Je uÏ v‰echno ztraceno? Ne!
Po prohraném buly, na‰i pﬁece jen vybojují
puk u zadního mantinelu a dal‰í ãesk˘ bek
RachÛnek, jemuÏ se dva dny pﬁedtím
narodila dcera, prostﬁeluje v‰echno, co mu
stojí v cestû a rozvlÀuje ‰védskou síÈ.
Necel˘ch osm sekund pﬁed koncem.
Neuvûﬁitelné!!! Znovu po prodlouÏení
zÛstává stav nerozhodn˘, tentokrát 2:2 a
opût musejí pﬁijít samostatné nájezdy. A
jejich hrdiny se jako pﬁes kopírák zase
stávají Ka‰par s Markem. Ze ·védÛ je
úspû‰n˘ pouze Omark, naopak
MartenssonÛv
pokus
bravurnû
zne‰kodÀuje Vokoun a ãeská radost z
postupu do finále nebere konce.
Vladimír RÛÏiãka, kter˘ v této funkci po
‰ampionátu konãí a své Ïezlo pﬁedá Aloisi
Hadamczikovi, uÏ po nûkolikáté pﬁiznává:
“V hokeji ãasto rozhoduje ‰tûstí. A kdyÏ
vám tam takov˘ gól spadne, je to ‰tûstí. A
také vÏdycky nûco ‰patného je pro nûco
dobrého. Kdybychom porazili Nory a
·v˘cary, moÏná by v‰echno bylo úplnû
jinak. Nûkdy je lep‰í, kdyÏ prohrajete,
spadnete na zadek a v‰ichni zaãnou dûlat,
co mají...”

Jako proti Sovûtskému svazu
Pﬁesnû takhle to funguje i v boji o zlaté
medaile proti RusÛm, kteﬁí mají na ledû
soubor hokejov˘ch veliãin v ãele s
Oveãkinem a Kovalãukem stojící svou
kvalitou o mnoho pater v˘‰e, neÏ je ten
ãesk˘. AlespoÀ z pohledu expertÛ. Tentokrát
v‰ak pﬁichází bleskov˘ úder âechÛ, o to
neãekanûj‰í. Vampola vybojuje puk, dává
Jágrovi a ten pﬁihrává najíÏdûjícímu
Klepi‰ovi tak dokonale, Ïe mÛÏe míﬁit do
odkryté branky soupeﬁe. Po pouh˘ch dvaceti
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sekundách vysoce favorizované Rusko
prohrává 0:1! Av‰ak stejnû jako kdysi pﬁi
památn˘ch
a
politicky
v˘raznû
motivovan˘ch
bitvách
mezi
âeskoslovenskem a Sovûtsk˘m svazem
pﬁechází sborná do drtivého tlaku. S
neskuteãn˘m tempem, bleskovou
kombinací a brilantní prací s pukem v‰ech
jejích hráãÛ. Na ãeského gólmana Vokouna
se valí jedna útoãná lavina za druhou, ale
on podobnû úÏasn˘mi zásahy jako v
minul˘ch dobách Dzurilla, Holeãek nebo
Ha‰ek, stateãnû odolává. A kdyÏ skonãí
puk za jeho zády v závûru první tﬁetiny,
rozhodãí branku neuznávají, protoÏe padla
po závûreãné siréne. Tahle ruská palba
trvá uÏ skoro celé dvû tﬁetiny, kdyÏ v závûru
druhé ãásti z rychlého protiútoku a po
RachÛnkovû pﬁihrávce Rolinek zvy‰uje na
2:0! I tentokrát rozhoduje video-záznam.
Horror v‰ak nebere konce. Je o to vût‰í,
kdyÏ Jemelin najíÏdí u mantinelu
nemilosrdnû do Jágra, kter˘ aÏ do té chvíle
znovu dﬁe do úmoru, i kdyÏ má velkou
smÛlu pﬁi zakonãování a se zranûn˘m
kolenem ho vyﬁazuje ze hry. PﬁestoÏe viník
dostává trest na pût minut plus do konce
zápasu, Rusové vrhají do fini‰e poslední
zbytky sil. O nûco pozdûji hrají pﬁesilovku
pût na tﬁi a kdyÏ jejich gólman Varlamov
opou‰tí svou klec, tak dokonce nevídanou
pﬁesilovku ‰est na tﬁi! Pûtadvacet sekund
pﬁed klaksonem Dacjuk sniÏuje na 1:2 a
dech hledi‰tû 19132 diváky zcela zaplnûné
kolínské Lanxess arény se tají. Ale âe‰i
svÛj hokejov˘ zázrak dokonávají aÏ do
konce.

Nesmí chybût srdce
Po ‰esté se stávají mistry svûta. Lépe ﬁeãeno
uÏ po dvanácté, protoÏe v letech 1947 aÏ
1985 stálo také ‰estkrát na stupni nejvy‰‰ím
âeskoslovensko. A to je vskutku zajímavá
bilance. Navíc ãe‰tí hokejisté pﬁetrhávají
Rusku v˘jimeãnou ‰ÀÛru sedmadvaceti
vítûzn˘ch zápasÛ na svûtov˘ch ‰ampionátÛ
za sebou a po pﬁedloÀském triumfu v
Quebeku i loÀském v Bernu je nenechávají
sáhnout na tﬁetí titul mistrÛ svûta za sebou!
VÛdãí osobnost Jaromír Jágr, byÈ s bolestivou
grimasou vzpomínaného zranûní, tvrdí:
“Nikdy se nesmíte vzdávat. V hokeji ani v
Ïivotû! KdyÏ jste pracovití a pilní, mÛÏete
dokázat i neuvûﬁitelné vûci. Ale hlavnû vám
nesmí chybût srdce...” A kapitán Tomá‰
Rolinek s hrdostí v hlase pﬁipomíná: “V‰ichni
nás odepsali a my vyhráli. Po prohrách s
Norskem a se ·v˘carskem jsme si sedli na
zadek a nikdo z nás nechtûl b˘t podepsan˘
pod tím, Ïe ná‰ hokej poprvé nepostoupí do
ãtvrtfinále.”
Trenér Vladimír RÛÏiãka, kter˘ âeskou
republiku pﬁivedl ke zlatu i pﬁed pûti lety na
mistrovství svûta ve Vídni, hodnotí: “Na‰e
vítûzství ve finále nad Ruskem je nejvût‰ím
úspûchem mojí trenérské kariéry. Kluci ãasto
lezli po ãtyﬁech a jezdili po zadku. Jsem na
nû hrd˘. Mûli jsme vynikající partu, velkého
Jágra i bezchybného Vokouna, kter˘ je podle
mého názoru dneska nejlep‰ím hokejov˘m
brankáﬁem na svûtû.” Na dotaz, co by vzkázal
hráãÛm z NHL, kteﬁí odmítli na mistrovství
pﬁijet, su‰e reaguje: “VÛbec nic...” A dodává:
“âe‰i jsou velcí odborníci, coÏ je v jejich
povaze. Buì nûkoho vynesou do nebes
nebo ho zatratí. Ov‰em stﬁízliv˘ pohled jim
chybí. Na to, Ïe to pro mû byl vedlej‰ák, to
snad není tak ‰patn˘ v˘sledek.” Od plic tak
reaguje na ostrou kritiku ãesk˘ch
sdûlovacích prostﬁedkÛ, Ïe reprezentaãního
trenéra dûlal vedle sv˘ch funkcí trenéra a
generálního manaÏera praÏské Slavie.
Mimochodem ve stejn˘ch rolích pÛsobí více
neÏ polovina kouãÛ dal‰ích t˘mÛ nejlep‰ích
hokejov˘ch zemí...
JAROSLAV KIRCHNER
Kolín nad R˘nem
***

