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Blahoslaven˘ ten, kter˘ nesedá s mocn˘mi u jednoho stolu
Byl to podivn˘ víkend. V sobotu jsem se chystal na
âeskoslovensk˘ neb, jak se teì ﬁíká, na âesk˘ a
Slovensk˘ den. JenÏe lilo jako z konve a jelikoÏ jsem
mûl druh˘ den kázání v âeskoslovenském baptistickém
kostele a potﬁeboval jsem ho dokonãit a v nedûli se
konala na stejném místû Vzpomínka na popravu Milady
Horákové, rozhodl jsem se, Ïe pojedu na Masaryktown
na velocipédu o den pozdûji.
Dokument o procesu s Miladou Horákovou Proces H
jsem vidûl pﬁed rokem v Praze, kdy byl odvysílán
âeskou televizí v dnech v˘roãí procesu od 31. kvûtna
do 9. ãervna 2009. Jedná se o deset dvaapadesáti
minutov˘ch ãástí. K mému pﬁekvapení tam byl i
dokumentarista Martin Vadas, kter˘ k filmu mûl odborn˘
komentáﬁ a vysvûtlil ﬁadu nejasností a popsal to, jak
tento snímek vznikl. Kdy se pouÏilo filmu, kdy zvukového
ãi písemného záznamu. Zajímavé na filmu je, Ïe se
nedochovaly ﬁeãi obhájcÛ. Pﬁi druhém shlédnutí film
vypadal je‰tû depresivnûji neÏ poprvé. âlovûk si
uvûdomuje nelidskost doby i celou atmosféru
padesát˘ch let.
V druhé pÛlce veãera byl uveden film Zuzany Hahnové
Voices Within Walls, kter˘ byl natoãen vloni v listopadu.
Jedná se o experimentální audiovizuální projekci.
BohuÏel diváci mûli moÏnost sledovat pouze vizuální
projekci. Zvuk byl velice nekvalitní, obzvlá‰tû byl
problém, kdykoliv se ve filmu objevila oranÏová barva
a tak lze usoudit, Ïe se jednalo spí‰e o závadu v
projektoru.
Oba filmy spolu tématicky souvisely a pojednávaly o
období padesát˘ch let u nás. Film Zuzany Hahnové byl
roz‰íﬁen˘ i o svûdectví lidí ze Severní Koreje a z Kuby,
kde jsou lidská práva komunistick˘m reÏimem stále
drasticky po‰lapávána.

Režisér Martin Vadas

I v tom největším horku, lze nalézt řešení

V dokumentu Martina Vadase mnû pﬁipadala zajímavá
anal˘za jednoho z historikÛ, Ïe totalita chce nejprve
‰okovat a kdyÏ získá souhlas veﬁejnosti, pak teprve
uplatní do dÛsledku svou moc.
Nemohl jsem se ubránit srovnání s tím, co se dûlo v tu
dobu v torontsk˘ch ulicích, kdy na bezpeãnostní opatﬁení
pﬁi summitu G8/G20 se vynaloÏilo pﬁes miliardu dolarÛ.
Policie v‰ak nebyla schopná ochránit ani pár obchodÛ
na Yonge Street. Ne jedna, ale hned nûkolik kamer z
rÛzn˘ch úhlÛ zabíraly, jak v˘trÏníci rozbíjejí v˘lohy. Lidé
se fotografovali pﬁed hoﬁícími policejními auty.
Vzpomnûl jsem si, jak zaãala normalizace v
âeskoslovensku v roce 1969, kdy nûkdo hodil do
v˘lohy Aeroflotu kámen. Zlí jazykové tvrdili, Ïe to byl
agent KGB. KaÏdopádnû se to hodilo k tomu, aby
normalizace mohla zaãít a o pár mûsícÛ pozdûji v srpnu
1969 jiÏ policie nelítostnû zasáhla.
V sobotu veãer torontsk˘ starosta prohlásil, Ïe takovou
kriminalitu mûsto nezaÏilo. Tvrdím si oponovat, zaÏilo
hor‰í vûci, tﬁeba kdyÏ se postﬁílejí pﬁíslu‰níci rÛzn˘ch
mafiánsk˘ch skupin v severním Torontu nebo v oblasti
Jane a Finch.
Tak to bylo ten první den, v sobotu, kdyÏ jsme mûli b˘t
‰okováni. Druh˘ den, v nedûli, pﬁi‰la represe. Bylo
zatãeno okolo tisíce lidí, vãetnû novináﬁÛ, pracovníkÛ
TTC, studentÛ. Nûkteﬁí byli svázáni hodiny na de‰ti. V
tu dobu jsem jel ze vzpomínky na Miladu Horákovou a
zastihla mne bouﬁe. Nemûl jsem svûtlo a tak jsem
poprvé naloÏil kolo do torontského metra. Jezdila pouze
jedna linka.
Na ‰tûstí. MoÏná, Ïe bych si zopakoval listopad roku
1968, kdy jsem byl obvinûn pﬁíslu‰níkem VB
Zámeãníkem, kter˘ mne zatknul a jak sám u soudu ﬁekl:
„·oupnul jsem milého Bﬁezinu do Roburu!“
A co prÛzkum veﬁejného mínûní? Víc, jak dvû tﬁetiny

Autorn neznámý - zasláno e-mailem

dotázan˘ch se zásahem policie souhlasí. Souhlasí
politici, souhlasí televizní komentátoﬁi. Jinak se o tom jiÏ
nemluví. Zjistilo se, Ïe policejní inspektor byl ‰patnû
informován sv˘m právníkem, Ïe policie nemûla takové
pravomoci, jak tvrdila. Nesmûlá kritika se objevuje
pouze z torontského tisku.
Jak jiÏ to b˘vá po bouﬁi pﬁi‰la do Toronta vedra a
okurková sezóna. Televizní noviny jsou vysílané od
bazénÛ. Vypravil jsem se k nejbliÏ‰ímu, kter˘ je na rohu
ulic St. Clair a Caledonie. KdyÏ jsem tam dorazil, byl
bazén zavﬁen˘. Nikde ani cedulka se zdÛvodnûním.
Opût jsem sednul na velocipéd a dojel k jezeru, kde
je‰tû vloni fungoval bazén Sunnyside. Lidé bûhali kolem
a jezdili na koleãkov˘ch bruslích. Dûti se popelily v
písku. I tento bazén byl zavﬁen˘. Ani nejmen‰í potuchy,
Ïe by se zde nûco dûlo. Îádná cedulka, pouze
upozornûní, abych volal na novû zﬁízené ãíslo 311.
KdyÏ jsem tam zavolal, operátorka ani nevûdûla, Ïe
bazény nefungují.
Nakonec jsem se znechucenû odebral k Alex Duff
Pool, kter˘ nûjak˘ umûlec pﬁed léty zniãil tak, Ïe se tam
nedá plavat. KdyÏ jsem poﬁadatelku u dveﬁí poÏádal,
jestli by mi mohla rozmûnit dolar, odpovûdûla, Ïe tam
není od toho.
Z minulosti vím, Ïe automat na Coca-Colu vrátí drobné.
Obûtoval jsem tedy dolar. A co globalizovan˘ automat?
SeÏral mÛj dolar a nevydal ani drobné ani plechovku.
Ode‰el jsem do pﬁecpané ‰atny a zeptal jsem se, jestli
nûkdo nemá drobné. Nûjak˘ Ital v dresu s nápisem Totti
na zádech pravil, Ïe má. Do‰el do skﬁíÀky a skuteãnû
mi vûnoval quarter. Chtûl jsem mu dát za odmûnu
dolar, ale on to odmítl. Nechtûl nic. A já v tom okamÏiku
pochopil, Ïe to v tomhle mûstû je‰tû není tak zlé.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Byli ãtyﬁi: rodiãe, Jaroslav Reichl a Jindra
Reichlová a dûti, Alena a Jindﬁich. Nejdﬁív
jsem se setkal s Jaroslavem Reichlem. A
to uÏ je hodnû dávno, víc neÏ ‰edesát
rokÛ. Bydleli jsme spolu (a s ﬁadou jin˘ch)
na stejné cimﬁe v uprchlickém táboru v
Ludwigsburgu. Byl o dvû a snad tﬁi desítky
let star‰í neÏ my ostatní, vût‰inou
univerzitní studenti. ¤íkali jsme mu táta.
V âeskoslovensku byl tiskaﬁem. Hrdû se
hlásil k sociální demokracii (té
soukupovské, majerovské). Byl hrd˘ na
své povolání a mûl dÛvod - po válce byl
ﬁeditelem státní tiskárny ve Varnsdorfu,
kde tiskli nádherné vûci (jako tﬁeba
skvostnû ilustrované vydání Bﬁezinov˘ch
básní). Jeho odchod z domova byl náhl˘
a dost dramatick˘. Doma nechal rodinu
(svoji druhou Ïenu Jindﬁi‰ku a dûti Alenu
a Jindﬁicha). V Ludwigsburgu si táta na‰el

zamûstnání v tiskárnû (a na‰el tam i
místo (pomocného dûlníka) pro mne).
V‰ichni jsme ho milovali, dovedl poutavû
vyprávût, recitoval poezii (nejradûji mûl
báseÀ Alfreda de Vigny na smrt vlka a její
závûr: “A zemﬁít jako on: bez hlesu”. Pak
se vrátil domÛ pro rodinu. Já jsem mezitím
odejel do Kanady na zemûdûlskou práci.
Tátovi se podaﬁilo rodinu pﬁevést a asi za
rok pﬁijeli do Kanady. Tady si brzy na‰li
zamûstnání a za pár let koupili domek v
Rexdalu, Alena dobﬁe studovala (stala
se uãitelkou), Jindﬁich mûl potíÏe - jedno
odpoledne byli s otcem sami doma - otec
dole v kuchyni a Jindﬁich nahoﬁe ve své
loÏnici. Nahoﬁe se ozval v˘stﬁel. Otec
letûl nahoru. Na‰el mrtvého syna. Otec
zemﬁel nûkdy pﬁed dvaceti lety. V
Torontském Staru z 8. kvûtna leto‰ního
roku vy‰ly dva nekrology: Jindﬁi‰ky
Reichlové a hned pod ní, Anny Rezkové.
Jindﬁi‰ka Reichlová zemﬁela 5. kvûtna

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

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, email 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:
V záﬁí.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: V záﬁí
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: V
záﬁí.1
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

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

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
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2010 (narodila se 4. února 1919), Anne
Rezková (zemﬁela 3. kvûtna 2010 ve
vûku 96 let).
Smrt Jindﬁi‰ky mi sdûlil manÏel Aleny,
Carl Alexander. Slíbil, Ïe den a místo mi
oznámí, jakmile je bude znát. Mûl problém
s Alenou, byla v nemocnici, ale
samozﬁejmû se chtûla pohﬁbu maminky
zúãastnit. Za nûkolik dní volal znova:
Alenin stav se hor‰í, pohﬁeb je odloÏen.
Asi o mûsíc volal znovu: „Alena umﬁela.“
Maminka a dcera mûly spoleãn˘ pohﬁeb.
Jejich popel byl uloÏen k popelu Jaroslava
a Jindﬁicha na torontském hﬁbitovû 29.
ãervna 2010. V‰ichni patﬁili k m˘m
nejbliÏ‰ím pﬁátelÛm. S jejich smrtí ode‰el
i velk˘ kus mého Ïivota. Carlu Alexandrovi
vyslovuji svoji upﬁímnou soustrast.
Josef âermák

Kalendáﬁ
18. 7. (ne) 10:00
Závûreãné bohosluÏby v
âeskoslovenském bapt. sboru
v Torontu
200 Annette ST.
***
18.7. (ne) 11:00
Slovensk˘ deÀ
Karlovac Park
1860 Thomson Rd.
Milton, Ontario
***
7.8. 2010 (so) 10:00
Letní sokolské hry
Masaryktown -Toronto
***
11.9.2010 (so) 17:00
Zahájení sezóny s veãeﬁí Sokola Toronto
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
12.9. (ne) 17:00
Nokturna v mûstû
Profesor Ian Scott
Mozart v Praze
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.

Na‰e internetové
stránky
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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
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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.
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We acknowledge the financial support of the Government of
Canada through Canada Periodical Fund (CPF) for our
publishing activities.
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Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû
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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

Toronto
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Poslední bohosluÏby
v âeskoslovenském
baptistickém kostele
V 17. století odcházeli po Bitvû na Bílé Hoﬁe
ãe‰tí evangelíci do exilu. V zahraniãí vznikly

stovky sborÛ a spoleãenství, z nichÏ, hlavnû v
karibské oblasti, nûkteré stále fungují pod
jménem Morav‰tí bratﬁí. Nûkde mají stále pﬁi
bohosluÏbách staré bratrské písnû. Je‰tû v
první polovinû dvacátého století bylo v severní
Americe nûkolik desítek evangelick˘ch sborÛ,
kde se hovoﬁilo ãesky. Dlouhou dobu zÛstávalo
takov˘m posledním spoleãenstvím, kde se
hovoﬁilo ãesky a slovensky baptistick˘ kostel
na 200 Annette St. v Torontu. BohuÏel i tato
budova bude pﬁemûnûna na bytové jednotky
a bohosluÏby na rozlouãenou s ãinností se
budou konat v nedûli 18. ãervence 2010.
Úplnû naposled zde zazní kázání a zpûv o
t˘den pozdûji. âlenové sboru se budou
scházet nadále jednou mûsíãnû na jiném
místû.
***
Omluva a oprava: V minulém ãísle jsem
‰patnû opsal text Josefa âermáka o Miladû
Horákové. Josef âermák mûl, Ïe Milada
Horáková promovala na právnické fakultû. Já
jsem napsal promlouvala. Za ‰otka se
omlouvám.
Ale‰ Bﬁezina, foto M. Gabánková

âeská centrála
cestovního ruchu

Ubreãen˘, ale mil˘
âESK¯ A SLOVENSK¯ DEN V KANADÉ
Byl tak ubreãen˘, Ïe vydavatel tûchto novin, kter˘ vûrnû nav‰tûvuje krajanské
podniky a pí‰e o nich v Satellitu, se do Masaryktownu nedostal. Putuje totiÏ (pokud
se dá na kole putovat) po Torontu na kole (nevím do jaké míry z dÛvodÛ ekologick˘ch
a do jaké míry puzen instinkty sportovce). Prostû to vzdal. Já jsem se tam dostal,
protoÏe nûjaká dobrá du‰e mne tam vzala sebou (Blanka Rohnová a manÏelé
Jeãmenovi). A slíbil Ale‰i Bﬁezinovi, Ïe o tom napí‰i. JenomÏe ãas letí a kdyÏ se
blíÏíte stovce (uÏ jenom 14 let), prakticky v‰ecky záznamy o nov˘ch záÏitcích v
mozkov˘ch závitech prostû odletí s ãasem. Ale pamatuji se, Ïe lilo a lilo. A moÏná,
Ïe ani tolik nelilo, ale já si to tak jen pamatuji. A také si pamatuji celkov˘ dojem: bylo
to docela milé odpoledne. Konalo se v restauraci za slu‰né úãasti (vzhledem k
poãasí). Byli tam souãasní i nûkteﬁí b˘valí funkcionáﬁi MMI, urãitû (a to si pamatuji),
tam byli manÏelé Jeãmenovi. A také dipolomatiãtí zástupci, generální konzul âR
Richard Krpaã a ãestn˘ konzul Slovenské republiky v Torontu Michael Martinãek.
Na co se v˘raznû pamatuji (a já se nûkdy pamatuji i na vûci, které se nestaly), jsou
sokolské dûti, které tam cviãily, a které jsem vidûl na sokolském festivalu v kostele
sv. Václava krátce pﬁedtím (a také jsem o tom psal). A ty dûti a jejich cviãitelé si
zaslouÏí velik˘ potlesk. Jsem skoro jist˘, Ïe tam byla i skvûlá slovenská taneãní
skupina. Pamatuji, Ïe jsem obdivoval dokonalost jejich pohybÛ (a kdybych umûl
závidût, závidûl bych jim (ale tím si nejsem jist˘ - jednou to asi staãí)) i jejich mládí.
A jistû tam byl i Jiﬁí Grossman - hudbu tohoto skvûlého muzikanta sly‰ím v‰ude, kde
se dûje nûco ãeského - i tam kde náhodou není. Dûkuji poﬁadatelÛm této události
(vím, kolik to vezme plánování a práce) a omlouvám se v‰em, které si moje starobylá
pamûÈ nezaznamenala.
Josef âermák
***
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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

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

5,15 CDN $
19,42 Kã
1,30 CDN $
0,78 EURO
1,04 CDN $
0,96 US $

Universal Currency Converter - 12. 7. 2010

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 12. 7. 2010

19,48 Kã
25,31 Kã
20,10 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
17. 7. 2010 v 17:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
5. 8. 2010
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Cinema
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Karlovarské vuvuzely
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
Autorizovaná
pﬁekladatelka
E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786

Leto‰ní festival mnû trochu pﬁipomenul mistrovství svûta ve fotbale. Velké nasazení, hodnû dobr˘ch filmÛ, také nûkterá nudnûj‰í utkání. A
v‰udypﬁítomn˘ hluk hardrockové hudby ze stanÛ okolo hlavního festivalového centra - hotelu Thermal, kde se Ïilo a hrálo aÏ do rána. Nic
proti tomu, ale ﬁev festivalov˘ch rockov˘ch „vuvuzel“, d˘dÏejÛ a hudebních performerÛ nûkdy pﬁehlu‰oval i estetick˘ záÏitek z filmÛ, ba
dokonce i pﬁíjezd hvûzd jako byl Nikita Michalkov, Jude Law nebo Scott Cooper. Domnívám se, Ïe i na velikém festivalu jsou chvíle, kdy
má b˘t klid. Karlovarsk˘ festival zÛstal hrav˘ a experimentující. Je tu poﬁád pﬁíchuÈ happeningu, patrná v to, jak umûlecká ﬁeditelka Eva
Zaoralová se sv˘m t˘mem kombinuje v˘bûr filmÛ, je moderováno uvádûní filmÛ, jak skupina redaktorÛ pí‰e Festivalov˘ deník. Samo mûsto
je zcela zvlá‰tní happening. Jak podotkl prezident festivalu Jiﬁí Barto‰ka, nikdo neví, co by se stalo, kdyby nûkdo hodil do v˘tahové ‰achty
Thermalu hadr s hoﬁlavinou pár dní pﬁed zaãátkem festivalu. Ná‰ nejvût‰í festival se totiÏ odehrává ve mûstû, které není zas aÏ tak úplnû
pochopitelné. V exkluzivních obchodech se tu prodávají znaãkové odûvy Diesel, na kolonádû chodí Rusové ovû‰ení zlatem, ale potraviny
prodávají vût‰inou Vietnamci. âeská prodejna s nápisem „Jednota v TouÏimi“ je uzavﬁená. A nejen ona. Novû vybudované, nádherné hotely
v okolí pravoslavného kostela vypadají jako nejluxusnûj‰í objekty v Monte Carlu, ale uvnitﬁ je vesmûs prázdno, jedno, dvû auta, v oknech
se nesvítí. Funguje jen ostraha. Anglikánsk˘ kostel sv. Tomá‰e pod Jelením skokem chátrá dál. Kolonáda je Ïivá a pulzující, ale pár krokÛ
nad ní jsou novû opravené, ale prázdné budovy, o kter˘ch nikdo neví, co s nimi bude. Souhlasím s Barto‰kou, Ïe je obtíÏné odhadnout dal‰í
cestu na‰eho nejvût‰ího lázeÀského mûsta. Pokud se festival pohybuje v ﬁádu desítek miliónÛ, tam nahoﬁe kolem exkluzivních hotelÛ
Imperial nebo Moskevsk˘ dvÛr jde o miliardy. Kdo je má v rukou? A co s nimi bude dûlat? Co se v Karlov˘ch Varech vlastnû dûje? Myslím,
Ïe to neví ani zastupitelé mûsta.
Publikum je festivalu vûrné
BaÈÛÏkáﬁi opût naplnili prostory kolem i uvnitﬁ
Thermalu, stáli ve frontách na lístky, odpoãívali
na zemi a myli se v ﬁíãce Teplá. V sedm ráno
se snaÏili tisíce divákÛ najednou rezervovat
lístek pomocí SMS zpráv, ale to ‰lo jen pﬁibliÏnû
deset vteﬁin! Pak uÏ byly rezervace plné a
nezb˘valo neÏ jít ãekat pﬁed kino hodinu pﬁed
zaãátkem filmu. Kupodivu - mladí diváci zÛstal
pﬁes nával na filmy festivalu vûrní. Mezi
náv‰tûvníky byly populárnûj‰í ty filmy, které
bûÏely v rÛzn˘ch mimosoutûÏních sekcích a o
kter˘ch se psalo napﬁíklad v souvislosti s
festivalem v Cannes neÏ dvanáct dosud
neznám˘ch soutûÏních filmÛ - ty hodnotila
sedmiãlenná porota, ve které zasedl mj. ãesk˘
reÏisér Bohdan Sláma, srbská hereãka
Mirjana Karanoviã nebo australsk˘ spisovatel,
filmov˘ kritik a dlouholet˘ ﬁeditel filmového
festivalu v Sydney David Stratton. Bylo
prodáno 126000 lístkÛ do kin, akreditováno
pﬁes 11000 úãastníkÛ (divákÛ, kteﬁí si kupují
tzv. festivalové pasy), 765 filmov˘ch
profesionálÛ (reÏisérÛ, hercÛ, producentÛ,
obchodníkÛ) a 600 novináﬁÛ. âesk˘ film Jiﬁího
Vejdûlka Îeny v poku‰ení získal na festivalu
milióntého diváka, ãímÏ se stal dal‰ím ãesk˘m
filmov˘m hitem srovnateln˘m s Menzelov˘m
filmem Obsluhoval jsem anglického krále nebo
s komedií Líbá‰ jako bÛh. Tahle ãísla
dohromady znamenají docela dobr˘ bzukot.
Králík na recepci
Bzuãelo to i na recepcích. Jejich oblíben˘m
místem byla restaurace Malé Versailles nad
pravoslavn˘m kostelem, Po‰tovní dvÛr za
hotelem Richmond a také pﬁímo Vﬁídelní
kolonáda. Tady si ohradila prostor pro svÛj
veãírek âeská televize - hned vedle stﬁíkalo to
nejsilnûj‰í karlovarské vﬁídlo. Na televizní party
se objevilo docela dost znám˘ch hostÛ,
napﬁíklad hereãka a moderátorka Halina
Pawlowská spolu s olympijskou vítûzkou
Kateﬁinou Neumannovou. Sportovkynû pﬁi‰la
sama, bez své sedmileté dcery. Mûl jsem
moÏnost si s ní trochu popovídat o tom, jak na
konci roku 2006 trénovala se skupinou
bûÏkaﬁÛ s ústním povolením ﬁeditele správy
Národního parku ·umava Aloise Pavlíãka (v
posledních parlamentních volbách v âesku
kandidoval za Stranu Zelen˘ch, která nakonec
bídnû propadla). Neumannová trénovala v
„klidové“ ãásti Národního parku ·umava za
Bﬁezníkem a údajnû tím ru‰ila tetﬁevy. Pozdûji
se ukázalo, Ïe klidová území byla v Národním
parku ·umava zﬁízena nelegálnû, ale to uÏ se
cel˘ mediální stroj s „Neumannovou ru‰ící
tetﬁevy“ rozjel naplno a nebylo ho moÏné
zastavit. Jako svûdek tehdej‰ích událostí jsem
lyÏaﬁku v Karlov˘ch Varech ujistil, Ïe ne‰lo o
tetﬁevy, jako o to, získat byteln˘ argument k
odstranûní tehdej‰ího ekologického ﬁeditele
Pavlíãka, kter˘ byl pro skupinu radikálÛ
tlaãících se do vedení národního parku málo
zelen˘ a málo radikální a pﬁíli‰ váhal se
zavedením bezzásahového reÏimu na 30%
‰umavského parku bez souhlasu obcí a
obyvatel. To se podaﬁilo aÏ jeho nástupci, na
kterého podaly obce kvÛli tomu správní Ïalobu.
Na veãírku âT jsem zaÏil víc dobr˘ch situací.
Napﬁíklad moderátorka úvodního proslovu mj.
ﬁekla, Ïe poplatek za pouÏití WC ve Vﬁídelní
kolonádû ve v˘‰i 8 Kã se má platit rovnou
generálnímu ﬁediteli Jiﬁímu Janeãkovi. Tûm,
kter˘m se pak chtûlo na WC, pﬁe‰lapovali a

hledali pana generálního. Ukázalo se, Ïe ‰lo
jen o vtip. I dal‰í vtipy se podaﬁily. Povídal
jsem zrovna si s televizním a rozhlasov˘m
moderátorem Petrem Janãaﬁíkem a jeho
Ïenou. „Hele, neví‰, jestli je tu Králík?“ zeptal
se mnû znám˘ plzeÀsk˘ moderátor. „No jasnû,
vidûl jsem ho vãera v Thermalu,“ odpovídám.
„Fakt, oni jsou tu Králíci?“ ptá se udivenû
Janãaﬁík. „No jsou, vÏdyÈ jsem Králíka na
vlastní oãi vidûl!“ „To se divím, já ho nevidûl!
Hele, kdy pﬁijeli, já o tom vÛbec nevím,“ sonduje
Janãaﬁík. „Nevím, kdy, ale jsou tady, vãera
jsem s ním mluvil.“ „Tak on je tu taky ten ná‰
Králík!“ podivil se Janãaﬁík. V tu chvíli se vedle
nás ozvalo: „Tady jsem.“ A stál vedle nás jako
kdyby vyrostl ze zemû sám Jiﬁí Králík, ﬁeditel
filmového festivalu Cinema Mundi a b˘val˘
ﬁeditel Letní filmové ‰koly a festivalu Nad
ﬁekou v Písku. „Tak tady má‰ Králíka,“ hlásil
jsem hrdû Janãaﬁíkovi. Ale ten byl zjevnû
zaskoãen: „JeÏi‰marjá, já myslel jin˘ho
Králíka, toho na‰eho spoleãn˘ho znám˘ho z
Plznû, co prodává lyÏe, Standu Krále!“
A byly i jiné veãírky. Tﬁeba tradiãní slovensk˘
na terase hotelu Thermal. Vidûl jsem tu
generálního ﬁeditele Slovenského filmového
ústavu Petera Dubeckého, ﬁeditelku
Národního kinematografického centra Sa‰u
Strelkovou nebo ﬁeditele ArtFilmFestu
Trenãianské Teplice Petera Nágela. Ten byl
letos dokonce v mezinárodní porotû statutární
poroty programové sekce Na v˘chod od
Západu (hlavní cenu tahle porota dala
rumunskému filmu Aurora). Na slovenské
party byl i reÏisér Vlado Balko. Jeho Pokoj v
du‰i je jedním z mezinárodnû nejúspû‰nûj‰ích
slovensk˘ch filmÛ poslední doby. Slovensk˘
filmov˘ ústav drÏel ochrannou ruku nad leto‰ní
retrospektivou slovenského reÏiséra a herce
Palo Bielika (v roce 1959 natoãil napﬁíklad
film Kapitán Dabaã, na kter˘ jsem se snaÏil
jako malé dítû dostat navzdory zákazu, o tﬁi
roky pozdûji natoãil Jáno‰íka a v roce 1966
film Majster kat).
Hity publika
Samozﬁejmû byly veãírky sponzorÛ, tradiãní
Media Party a veãírek European Film
Promotion, úspû‰né evropské organizace,
která na MFF Karlovy Vary uvádí oblíbenou
sekci Dny kritikÛ Variety: Evropa nyní! Mezi
deseti nejoblíbenûj‰ími filmy festivalu byly tﬁi
právû z téhle sekce, coÏ je co ﬁíct. Byl to
francouzsk˘ film JeÏek (reÏie Mona Achache),
nûmeck˘ filmov˘ hit VÏdy pﬁipraven (Markus
Goller) a britsk˘ film To nejdÛleÏitûj‰í (Bruce
Webb). V prestiÏní sekci Variety byl letos
ãesk˘ film - hoﬁká komedii MuÏi v ﬁíji od
nonkonformního reÏiséra Roberta Sedláãka.
JeÏek vypráví podivuhodn˘ pﬁíbûh
jedenáctileté dívky Palomy z PaﬁíÏe. Dívka
sice Ïije obklopena luxusem, ale trpí tzv.
komplexem akvária. Pﬁipadá si jako akvarijní
rybka a dospûlé povaÏuje za „mouchy
naráÏející na sklo“. ·estnáctého ãervna se
Paloma rozhodne, Ïe za 165 dní spáchá
sebevraÏdu. Ale je‰tû pﬁedtím chce natoãit
film o absurditû vûcí. Toãí svého úspû‰ného
otce - manaÏera, svou matku, uÏívající
antidepresiva i svou sestru , pro kterou je
Ïivot boj a v nûm je tﬁeba pﬁedev‰ím zniãit
druhé. Úspû‰ní lidé se usmívají, ale pod
úsmûvem je nervozita, nedostatek snÛ a
moÏná i zlo. Malá Paloma pﬁem˘‰lí o docela
váÏn˘ch vûcech: „Proã mají dospûlí problém

se smrtí, kdyÏ je to nûco tak obvyklého?“ ptá
se sama sebe - ve filmu je vnitﬁní monolog
velmi ãast˘m v˘razov˘m prostﬁedkem. Do
pﬁípravy dívãina posledního filmu ale vstoupí
nepﬁíjemná domovnice Michele. A také nov˘
nájemník v domû - Japonec jménem Kakuro
Ozu. Japonec si oblíbí právû domovnici, vidí v
ní nûco víc neÏ jen uklízeãku a pomocnici
tûch, kdo mají peníze. Dokonce ji pozve na
veãeﬁi. „Byla jsem vÏdycky bezv˘znamná,“
ﬁíká na veãeﬁi domovnice, která není zvyklá
obelhávat sama sebe jako mnozí jiní. UÏ uÏ to
vypadá na pokraãování romantického
románku o sluÏce a jejím bohatém dobrodinci,
ale v‰echno bere obrat. Smrtí vykupuje
Michele Ïivot Palomy. A dívka ﬁíká: „Co jsi
dûlala v okamÏiku smrti? Byla jsi pﬁipravena
milovat.“ Domovnice je jeÏek - na povrchu má
ostny, bodá, ale uvnitﬁ je mûkká a teplá.
Lidská. „V‰ichni jsme jeÏci,“ ﬁíká se ve filmu
JeÏek.
Dal‰í film DnÛ kritikÛ Variety, kter˘ se stal
jedním z nejoblíbenûj‰ích filmÛ festivalu, je
nûmeck˘ film VÏdy pﬁipraven - s jedním a pÛl
miliónem divákÛ nejúspû‰nûj‰í film
nûmeck˘ch kin v roce 2009. Je to film o dvojici
naivních mladíkÛ z v˘chodního Nûmecka.
Kluci se po pádu zdi vydávají na cestu napﬁíã
Amerikou, aniÏ by mluvili anglicky. U pasové
kontroly v Americe prohlásí, Ïe jsou komunisti
a hned jdou jako podezﬁelí cestující na
screening. Diváci ve festivalov˘ch kinech (i
kdyÏ mnozí z nich se narodili aÏ po pádu zdi)
se dobrodruÏství dvou enderákÛ upﬁímnû
smáli. Britsk˘ film To nejdÛleÏitûj‰í je o
patnáctiletém chlapci, kter˘ trpí nevyléãitelnou
srdeãní chorobou a vût‰inu ãasu tráví v
nemocnici - a je‰tû neÏ umﬁe, rád by zjistil,
jaké to je vyspat se s holkou. Skvûle natoãené
komediální drama se silnou lidskou notou - to
je asi hlavní dÛvod, proã si diváci film tak
oblíbili. Uvedení filmÛ vybran˘ch nûkolika
kritiky mezinárodního filmového ãasopisu
Variety zastﬁe‰ila z penûz MEDIA programu
Evropské unie organizace European Film
Promotion. Stejná organizace, která na
Berlinale uvádí mladé talentované herce
(Shooting Stars), v Cannes mladé talentované
producenty (Producers on the Move) a na
MFF v San Sebastianu nadûjné mladé
distributory (European Distributors: Up Next!).
Moskytiéra a ti druzí
O vítûzném filmu festivalu - ‰panûlské
Moskytiéﬁe se v prÛbûhu festivalu nepsalo
tak, jak by si zaslouÏila. V anketû ãtrnácti
filmov˘ch kritikÛ se Moskytiéra dostala jen na
prÛmûr 2,7 bodu. Nejvût‰í prÛmûr dosáhl
ãesk˘ film 3 sezóny v pekle (3,7) - tady ale
pomohly ãeské kritiãky Vûra Mí‰ková a Darina
Kﬁivánková, které se ankety zúãastnily a
ãeskému filmu daly nejvy‰‰í moÏn˘ poãet
bodÛ - 5. NejhÛﬁ v anketû kritikÛ dopadl íránsk˘
film Jsou vûci, které neví‰ (2,4 bodu). Ten
nakonec od mezinárodní poroty dostal zvlá‰tní
uznání a Moskytiéra vyhrála nejvy‰‰í cenu Kﬁi‰Èálov˘ globus. Film 3 sezóny v pekle
nakonec na Ïádnou statutární cenu nedosáhl.
Podobné to bylo s francouzsk˘m filmem
Sladké zlo. Ten u kritikÛ dostal tﬁi body, ale u
poroty získal Cenu za nejlep‰í hereck˘ v˘kon
(Anais Demoustier).
Dokumentární soap opera Hitler v Hollywoodu
skonãila u kritikÛ se 3,2 body, ale v porotû
filmov˘ch kritikÛ FIPRESCI (jin˘ch kritikÛ, neÏ
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kteﬁí se zúãastnili ankety) dostala hlavní cenu.
Hitler v Hollywoodu (v reÏii belgického reÏiséra
Fréderka Sojchera) líãí story velké francouzské
filmové star Micheline Presle. Tato diva, která
pﬁijela do Karlov˘ch VarÛ navzdory sv˘m
osmaosmdesáti letÛm, natoãila v roce 1939
love story s názvem Nemiluji vás. Tenhle film
se ale kvÛli válce nedostal do kin a po válce se
ztratil. Portugalská star Maria de Medeiros
(hrála v Pulp Fiction) hraje ve filmu Hitler v
Hollywoodu dokumentaristku, která pátrá
spolu s Micheline Presle po ztracené kopii
filmu a snaÏí se pﬁijít na kloub tomu, proã se
film ztratil. Pﬁijde se na to, Ïe produkãní firma
po válce zkrachovala a producenti zmizeli
neznámo kde, moÏná ze strachu pﬁed
obvinûním z kolaborace. ReÏisér ztraceného
filmu Luis Aramcheck mûl dokonce podobn˘
sen jako Hitler - postavit v pováleãné Evropû
obrovské studio, kde se budou chrlit
celoevropské koprodukce na zpÛsob
hollywoodsk˘ch trhákÛ. V‰echno v‰ak bylo
jinak. V roce 1948 nabídla americká strana
v˘mûnou za smazání francouzsk˘ch
váleãn˘ch dluhÛ nákup americk˘ch filmÛ.
Údajnû proto byly v roce 1948 demonstrace v
PaﬁíÏi „proti kulturní kolonizaci Francie“, s
herci jako byl Jean Marais v prvních ﬁadách.
Film Hitler v Hollywoodu nabízí my‰lenku,
zda evropsk˘ film neskonãil svou kariéru II.
svûtovou válkou. Dokud bylo Nûmecko je‰tû
silné, jezdili ameriãtí producenti za Hitlerem.
Pak ale Amerika pﬁestala slabou Evropu
potﬁebovat. Sen o evropském filmu skonãil v
troskách. „Velké evropské koprodukce totiÏ
po‰kozovaly Hollywood,“ vysvûtluje film a
nabízí dokonce variantu, Ïe za spiknutím proti
evropskému filmu stojí CIA. Tahle domnûnka
je uÏ ve filmu jasnû v jiném Ïánru - a sice soap
opery. Film je postaven na historick˘ch
faktech, ale jeho celková konstrukce je
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zámûrnû pﬁehnaná a melodramatická. To z
nûj zároveÀ dûlá zajímav˘ Ïánrov˘
experiment. Film uzavírá rozhovor s nûkolika
velk˘mi evropsk˘mi reÏiséry. „Americk˘
filmov˘ sen je fast food, jímÏ se krmí milióny.
A evropsk˘ film sotva d˘chá,“ ﬁíká slavn˘
ﬁeck˘ reÏisér Theo Angelopoulos. Maria de
Medeiros pﬁijela do VarÛ také a odpovídala na
otázku, zda evropsk˘ umûleck˘ film není
náhodou obûtí dosud netu‰eného
hollywoodského komplotu.
Byl to ale evropsk˘ film, kter˘ v Karlov˘ch
Varech zvítûzil - ‰panûlská Moskytiéra. Film
natoãil v Barcelonû reÏisér Augustí Vila a
hraje v nûm hodnû populární ‰panûlsk˘ herec
Eduard Fernández. A tak na tomhle místû
bych rád zdÛraznil, Ïe jde o dal‰í dÛleÏit˘ film
o -náctiletém hrdinovi (letos bylo takov˘ch
filmÛ opravdu mnoho!). O klukovi jménem
Luis, kter˘ se dívá skrz prsty na své rodiãe,
jeho matka bere sedativa, otec na nûho Ïárlí,
protoÏe matka mu vûnuje pﬁíli‰ mnoho
pozornosti. Chlapec je jemná du‰e, má rád
koãky a psy. Oba rodiãe mají v prÛbûhu filmu
mimomanÏelsk˘ vztah, matka dokonce se
spoluÏákem svého syna. Film je v urãit˘ch
momentech hodnû odváÏn˘. Napﬁíklad ve
chvíli, kdy Luisova matka Alicia masturbuje a
pes jí olizuje vlhké místo mezi nohama nebo
kdyÏ pes líÏe odhozen˘ prezervativ po aktu
mezi Alicií a mladiãk˘m Sergim. VÛbec vztah
zralé Ïeny a ‰koláka je podivuhodn˘. „Jsem
tvá kurva,“ ﬁíká mu Alicia. A chlapec ji pﬁestává
obdivovat. PoniÏuje ji. I v lechtiv˘ch
momentech je obsaÏena síla touhy,
nenaplnûnost a neschopnost lidí Ïít pospolu.
Druhou hlavní cenu - Zvlá‰tní cenu poroty získal Jan Svûrák za svÛj nov˘ film Kuky se
vrací a na tomhle místû nemÛÏu o filmu psát,
protoÏe jsem ho v Karlov˘ch Varech nemûl
moÏnost vidût. V‰echno ale nasvûdãuje tomu,

Ïe pÛjde o dal‰í mezinárodnû úspû‰n˘ ãesk˘
film z dílny otce a syna Svûrákov˘ch. Film
ovûnãen˘ Cenou za reÏii se stal chorvatskosrbsko-slovinsk˘ ZÛstane to mezi námi (reÏie
Rajko Grliã) - opût s nevázan˘mi sexuální
eskapádami nûkolika hlavních postav, ale
bez filozofického podtónu, jak˘ má Moskytiéra.
Filmy, o kter˘ch se mluvilo
Teì jen letem svûtem po dal‰ích sekcích: V
hlavní sekci mimo soutûÏ bûÏel americk˘ film
ManaÏeﬁi o tﬁech zamûstnancích bostonské
dopravní firmy GTX, kteﬁí jsou jednoho dne
propu‰tûni. Jeden z nich se dokonce dostane
jako manuální dûlník na stavbu. V sekci
dokumentárních filmÛ se hodnû mluvilo o
‰védském filmu Familia a o ãeském filmu
Katka. První film ve své sekci zvítûzil.
Pojednává o chudé peruánské rodinû. Katka
je celoveãerní dokument, sledující od roku
1996 narkomanku Katku. TûÏi‰tû filmu je v
roce 2007, kdy Katka porodí, ale dítû je jí
odebráno, protoÏe ne‰Èastná narkomanka
nedokáÏe absolvovat odvykací kúru. Katka i
její pﬁítel nechali reÏisérku pracovat i ve velmi
o‰emetn˘ch a soukrom˘ch situacích. A to
dává dokumentu Heleny Tﬁe‰tíkové sílu. V
sekci Na v˘chod od Západu zaujal publikum
rumunsk˘ film Aurora a nûmeck˘ Albánec.
Aurora nakonec ve své sekci zvítûzila, ale její
pﬁijetí bylo rÛzné a protikladné - mnoho divákÛ
povaÏovalo tento tﬁíhodinov˘, pﬁesnû
vymy‰len˘ opus za „absolutní blbost“. Tady
se ukazuje, Ïe jinak pﬁijímá film esteticky
zu‰lechtûn˘ divák a jinak bûÏn˘ audiovizuální
konzument. V sekci Fórum nezávisl˘ch zaujal
- aspoÀ mû - ãesk˘ film Dvojka o dvou mlad˘ch
lidech, kteﬁí jedou léãit svÛj vztah do Dánska,
ale do hry vstoupí podivn˘ mlad˘ kluk, âech,
kter˘ v Dánsku cestuje a krade. V sekci
Otevﬁené oãi bûÏel vynikající francouzsk˘ film
O bozích a lidech - film, kter˘ bodoval letos v
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Cannes nebo ¤íjen, skvûl˘ minimalistick˘ film
o mlãenlivém peruánském zastavárníkovi.
Korejská Poezie (premiérovaná také v
Cannes) se stala velmi sledovan˘m filmem
leto‰ních Karlov˘ch VarÛ. Svûdãí to o tom, Ïe
nejen stﬁíleãky a napínáky zajímají publikum,
ale i lyrick˘ film o staré paní, která se snaÏí
vychovávat vnuka a nauãit se psát poezii. V
Horizontech bûÏela celá ﬁada filmÛ,
ovûnãen˘ch v Torontu, Berlínû nebo v Cannes
- napﬁíklad Chloe od Atoma Egoyana,
Popogrebského film Jak jsem dopadl tohle
léto nebo Lurdy se Sylvií Testudovou v hlavní
roli.
A nakonec vítûzn˘ diváck˘ film - dánsk˘
snímek Veteráni. Veteráni byli uvedeni v sekci
Jin˘ pohled zrovna tak jako v˘born˘ australsk˘
thriller Red Hill - ten je mezi cca dvaceti filmy,
s kter˘mi se po Karlov˘ch Varech aktuálnû
uvaÏuje pro ãeskou distribuci. Navzdory hluku
rockov˘ch vuvuzel byly v leto‰ních Karlov˘ch
Varech v˘razné filmy, které se zapí‰í do
historie festivalu. Filmy tiché, lidské a nutící k
zamy‰lení. Konec koncÛ je kaÏd˘ filmov˘
festival poctou tichosti kina, v nûmÏ je divák s
druh˘mi diváky i sám se sv˘m filmem.
Radovan Holub, Karlovy Vary
***

Pronajmu zaﬁízen˘ bachelor
v basementu, kter˘ má vlastní
vchod, koupelnu, kuchyÀsk˘
kout, spoleãnou prádelnu a
parking a to za 550 dolarÛ.
Etobicoke: Eglington &
Martin Grove.
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Policii a vnitro ãeká ãistka.
Odejdou MartinÛ i Komorous
Praha-právo/Radim Vaculík-Pﬁedseda Vûcí
veﬁejn˘ch (VV) a budoucí ministr vnitra
Radek John zﬁejmû po svém jmenování
odvolá z funkce policejního prezidenta
Oldﬁicha MartinÛ.
John to vãera pﬁipustil v poﬁadu Otázky
Václava Moravce v âT. DÛvodem zmûny je
podle nûj snaha ‰etﬁit, coÏ se pr˘ policejnímu
prezidentovi nûkdy nedaﬁilo.
Na otázku, zda pﬁijde s návrhem na odvolání
MartinÛ, John odpovûdûl: „Budou
samozﬁejmû i personální zmûny, a aby
policie fungovala, musí mít i fungujícího
policejního prezidenta... Myslím si ale, Ïe je
to logické.“
Je podle nûj tﬁeba u‰etﬁit v resortu vnitra
pût miliard korun a za dob MartinÛ se pr˘ v
nûkter˘ch pﬁípadech ne‰etﬁilo. ·éf VV v
této souvislosti zmínil plánovan˘ odprodej
ãásti vozového policejního parku, kdy
nûkterá auta policie ãekají na nového
majitele na parkovi‰tích uÏ pÛldruhého roku.
Budoucí místopﬁedseda trojkoaliãní vlády
John také uvedl, Ïe nynûj‰í první námûstek
ministra vnitra a b˘val˘ ‰éf Národní
protidrogové centrály Jiﬁí Komorous uÏ
námûstkem za jeho budoucího ministrování
nebude.
„Nemám problém s tím, Ïe první námûstek
bude muÏ z ODS (Jaroslav Salivar), aÈ je
tam i námûstek z TOP 09. Velmi si ho
(Komorouse) váÏím za protidrogové vûci,
nicménû nebude námûstek,“ upﬁesnil John.
UÏ dﬁíve ﬁekl deníku Právo, Ïe vyluãuje i
pﬁípadné jmenování Komorouse policejním
prezidentem, jak se o tom v posledních
t˘dnech spekulovalo. Vãera v souvislosti s
touto funkcí je‰tû doplnil, Ïe uÏ ví o jednom
policejním odborníkovi, kter˘ je
nestraníkem, ale jeho jméno zatím
neprozradil.
John také pﬁiznal, Ïe kvÛli zmínûné
pûtimiliardové úspoﬁe bude muset
propou‰tût ãást policistÛ a dal‰ím sníÏit
platy. Podle nûj ale nepﬁijdou o místo muÏi
zákona ve v˘konu sluÏby a na ulicích, n˘brÏ
lidé v kanceláﬁích a v „horních patrech“.
„Bude to jistû velmi dramatické a
kontroverzní, ale uÏ není kde brát,“
konstatoval John a pﬁipomnûl, Ïe âR má
nejvíce policistÛ na poãet obyvatel v Evropû.
Budoucí ministr vnitra chce také poÏádat
Národní bezpeãnostní úﬁad o provûrku na
nejvy‰‰í stupeÀ „pﬁísnû tajné“. Vyzve k
tomu také své kolegy z VV, kandidáty na
ministry pro místní rozvoj Kamila
Jankovského a dopravy Víta Bártu. Ten uÏ
pﬁitom má podle Johna zatím druhou
nejvy‰‰í provûrku na stupeÀ „tajné“ a uãí na
policejní akademii.
Bárta byl donedávna spojen s bezpeãností
agenturou ABL, jejíÏ poloviãní podíl pﬁed
nûkolika dny prodal svému bratrovi
Matûjovi. John v této souvislosti uvedl, Ïe
se ABL nebude ucházet o miliardovou
zakázku na elektronické náramky pro
systém domácího vûzení, kterou vypsalo
ministerstvo spravedlnosti.
John v âT rovnûÏ podpoﬁil moÏn˘ plán
budoucího ministra spravedlnosti Jiﬁího
Pospí‰ila (ODS) odvolat z funkce nejvy‰‰í
státní zástupkyni Renatu Veseckou. „Je to
plnû v jeho gesci. Musí si udûlat anal˘zu a
pﬁinést konkrétní dÛvody, proã ji odvolává.
Zmûna je nutná. Podpoﬁím jeho návrh,
pokud bude opﬁen˘ o konkrétní fakta, a
zvednu pro to ruku,“ naznaãil John.
Zná pr˘ z praxe, Ïe státní zastupitelství
fungují ‰patnû a metou pod koberec mnoho
vûcí, které policie vy‰etﬁí.
S pﬁípadn˘m odvoláním Vesecké souhlasí
i ‰éf ãeské poboãky nevládní protikorupãní
organizace Transparency International
David Ondráãka.

„Myslím si, Ïe ten krok je nezbytn˘ pro to,
aby se atmosféra ve státním zastupitelství
zmûnila a aby zaãalo fungovat co
nejefektivnûji,“ ﬁekl v âeské televizi
Ondráãka.
***
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Cesta k reformám otevﬁena.
Budou bolet
Praha-právo/Luká‰ Bek, Oldﬁich DandaPﬁesnû 45 dní po volbách podepsali vãera
pﬁedstavitelé ODS, TOP 09 a Vûcí veﬁejn˘ch
v praÏském Hrzánském paláci koaliãní
smlouvu, která otevﬁe cestu nejen ke
jmenování Neãasovy vlády, ale hlavnû k
dalekosáhl˘m a pro mnohé bolestiv˘m
reformám, které nemají od vzniku âeské
republiky obdoby.
Definitivnû tak po 14 mûsících skonãí t˘m
Jana Fischera a období, kdy mûlo âesko
dva premiéry.
Podpisu pﬁedcházel jednomysln˘ souhlas
vedení ODS a TOP 09 a souhlas 78,13 %
úãastníkÛ internetového referenda Vûcí
veﬁejn˘ch. O bytí a nebytí koalice nakonec
rozhodovalo jen 3727 véãkaﬁÛ, tedy 22 % z
16 873 registrovan˘ch sympatizantÛ strany.
„MÛÏeme odstartovat ná‰ projekt zaloÏen˘
na odpovûdnosti vÛãi této zemi a deseti
miliónÛm obãanÛ, kteﬁí tady Ïijí,“ uvedl po
podpisu Neãas.
Vláda by podle nûj mûla zastavit
zadluÏování, posílit právní stát a zmen‰it
prostor pro korupci. Premiér vûﬁí, Ïe koalice
bude „velmi soudrÏná“.
âlenové nové vlády se mají dnes na Hrad
dostavit po vlastní ose, na Úﬁad vlády k
prvnímu krátkému zasedání pojedou dvûma
vládními mikrobusy.
„Koneãnû jsme dosáhli koaliãní smlouvy,
teì ji máme podepsanou, zítra s pomocí
boÏí budeme ustaveni jako vláda,“
komentoval podpis pﬁedseda TOP 09 Karel
Schwarzenberg s tím, Ïe práce teprve
zaãíná.
·éf véãkaﬁÛ Radek John pﬁipomnûl, Ïe se
nûkteﬁí smáli podrobnosti smlouvy. „No,
jsme tak podrobní proto, Ïe teì uÏ staãí
jenom to naplnit. A je to hotov˘,“ dodal k
57stránkové dohodû.
Za kaÏdou stranu smlouvu podepsali tﬁi její
pﬁedstavitelé. Za ODS to byli kromû Neãase
místopﬁedseda Alexandr Vondra a
pﬁedseda klubu poslancÛ Petr Tluchoﬁ, nikoli
první místopﬁedsedkynû strany a ‰éfka
Snûmovny Miroslava Nûmcová. Ta se
nicménû aktu zúãastnila. Jak ﬁekla Právu,
podepisovali se hlavní vyjednavaãi, mezi
nimiÏ nebyla - v dobû vzniku t˘mÛ je‰tû
nebyla ve vedení ODS.
Za TOP 09 podepisoval první
místopﬁedseda Miroslav Kalousek, kter˘ si
musel narychlo od Schwarzenberga pÛjãit
pero, a také pﬁedseda hnutí Starostové a
nezávislí a poslaneckého klubu Petr Gazdík.
Z véãkarÛ smlouvu garantují kromû Johna
pﬁedsedkynû poslaneckého klubu Krist˘na
Koãí a volební manaÏer Vít Bárta.
NeãasÛv kabinet teì má tﬁicet dnÛ, aby
poÏádal Snûmovnu o dÛvûru. Projednávat
se má 10. srpna.
Spokojeny jsou v‰echny tﬁi strany s
v˘sledkem referenda VV. Koalici
odsouhlasilo 2912 (78,13 procenta) ze
zúãastnûn˘ch véãkaﬁÛ. „Nenaplnily se
ãerné scénáﬁe. Vûﬁíme lidem, Ïe kdyÏ
dostanou zodpovûdnost, dûlají zodpovûdná
rozhodnutí,“ ﬁekl John. Hlasování „véãkaﬁÛ“
zaãalo v pátek, kvÛli technick˘m problémÛm
bylo pﬁeru‰eno do sobotního dopoledne.
Pokraãovalo pak do vãerej‰ích 10 hodin.
„V ODS hlasuje 23 lidí za zavﬁen˘mi dveﬁmi.
Stejnû tak v TOP 09. My jsme strana pﬁímé
demokracie. U nás hlasovalo o vstupu do
koalice témûﬁ ãtyﬁi tisíce lidí,“ ﬁekl Právu
poslanec VV Viktor Paggio.
V˘konná rada ODS skonãila jednání dﬁív,
neÏ se plánovalo. Podle Neãase ‰ir‰í vedení
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júla sme na v‰etk˘ch krajsk˘ch
operaãn˘ch strediskách záchrannej
zdravotnej sluÏby (ZZS) SR zaznamenali
zv˘‰en˘ poãet prijat˘ch tiesÀov˘ch volaní.
Volajúci sa sÈaÏujú najmä na slabosÈ,
nevoºnosÈ ãi malátnosÈ,” uviedla pre
TASR Dominika ·ulková z operaãného
strediska ZZS SR. Najviac tiesÀov˘ch
volaní v spojitosti s horúãavami sa eviduje
v Pre‰ovskom a Ko‰ickom kraji, ale tieÏ
v Îilinskom ãi Trnavskom kraji.
·ulková priblíÏila, Ïe u star‰ích obãanov
prichádza aÏ ku kolapsom a u detí k
zv˘‰en˘m teplotám z prehriatia slnkom.
“Aj napriek mnoh˘m odporúãaniam, ktoré
k nám denne zaznievajú prostredníctvom
médií, ºudia nedodrÏiavajú pitn˘ reÏim,
zdrÏiavajú sa na priamom slneãnom
Ïiarení v rizikovom ãase obeda a následne
sa tak vystavujú nástrahám, ktoré letné
poãasie priná‰a,” upozornila.
Záchranári tieÏ varujú najmä mlad˘ch
ºudí pred poÏívaním alkoholick˘ch
nápojov, ktoré si mnohí spájajú s pobytom
pri vode. “Dochádza tak k ne‰Èastiam
spojen˘m s topením sa,” poukázala
·ulková. Navy‰e, okrem utopenia hrozí v
Na Slovensku padajú teplotné prípade kúpania a pitia alkoholu aj riziko
úrazov. V˘nimkou tak nie sú ani úrazy
rekordy, no e‰te môÏu byÈ
krãnej chrbtice po skoku do vody s nízkou
prekonané
hladinou.
BRATISLAVA. V dôsledku horúceho
***
poãasia padajú na Slovensku teplotné
Brusel nás pritlaãil
rekordy. “V Pie‰Èanoch namerali 33,8
k eurovalu
stupÀa Celzia, na Sliaãi 33,9 a v Îiline
33,2 stupÀa C,” informoval dnes TASR Brusel, Bratislava-sme/Ela Rybárová,
meteorológ Peter Jurãoviã.
Marianna Onuferová-Odkaz nemeckého
“Sú to prekonané teploty z roku 2006. ministra financií Wolfganga Schäubleho,
Niektoré rekordy, ako napríklad v Sliaãi Ïe pre Slovensko neexistuje Ïiadny
alebo v Îiline, sú aj z roku 1959 a to uÏ je priestor na ústupky, sa potvrdil. Podiel
viac ako 50-roãn˘ rekord,” dodal Jurãoviã. Slovenska na obrannom vale sa uÏ
Podºa neho sa dá predpokladaÈ, Ïe aj nezníÏi.
naìalej bude veºmi horúce poãasie.
S v˘‰kou záruky v obrannom vale uÏ
“Veºmi teplo by malo byÈ aÏ do nedele,” Slovensko nepohne. Premiérka Iveta
spresnil odborník a upozornil, Ïe teplotné Radiãová to prv˘krát otvorene priznala
rekordy, ktoré doteraz platia, nie sú aÏ po stretnutí s predsedom euroskupiny
také vysoké, aby nemohli byÈ prekonané. Jeanom-Claudeom Junckerom v Bruseli.
Teplotn˘ rekord nameran˘ v Bratislave „Podiel Slovenska uÏ nie je moÏné meniÈ,
je 32,6 stupÀa C e‰te z roku 1970. “Nie sú generálny súhlas dala predchádzajúca
to také vysoké teploty, aby nemohli byÈ vláda uÏ v máji,“ povedala.
prekonané, pretoÏe v tomto t˘Ïdni sa
Slovensko sa má na prípadnej pomoci
ráta s ìal‰ími teplotami okolo 35 aÏ 37 niektorej z ãlensk˘ch krajín eurozóny,
stupÀov C, najmä na západnom ktorá sa dostane do podobn˘ch
Slovensku,” povedal.
problémov ako zadlÏené Grécko,
Júl bude najteplej‰í aj najdaÏdivej‰í
podieºaÈ zárukou vo v˘‰ke 4,37 miliardy
Najteplej‰ie oblasti by podºa neho mali eur.
byÈ od Bratislavy, Komárna, po Prievidzu.
V‰etky krajiny eurozóny spoloãne
“Zahrnul by som k nim aj Sliaã, Luãenec, sumou 440 miliárd eur. V˘‰ka ná‰ho
Dudince. To bude asi najteplej‰ia oblasÈ,” príspevku je podºa ministra financií Ivana
spresnil meteorológ. Na v˘chodnom Miklo‰a jasn˘ dôkaz, Ïe „vláda Roberta
Slovensku nebudú aÏ také vysoké teploty, Fica nerokovala, aby vyrokovala lep‰ie
v Ko‰iciach môÏu dosiahnuÈ okolo 32 podmienky“.
B˘valá vláda sa k eurovalu zaviazala a
stupÀov C.
Júl je na Slovensku nielen najteplej‰í, mechanizmus bez slovenského podpisu
ale aj najdaÏdivej‰í mesiac. “V tomto nemôÏu spustiÈ, zopakoval Juncker.
mesiaci sa vyskytujú najvy‰‰ie teploty, „Ch˘ba len jeden podpis, a to podpis
ale aj najviac dní s búrkami. V súãasnosti Slovenska. Tento podpis je nutn˘, aby
prevaÏujú skôr teploty nad búrkami, aj mohol mechanizmus pre 16 krajín
keì sa búrky vyskytujú, ale sú zatiaº eurozóny fungovaÈ. Je to otázka
slabé a tak stúpajú teploty,” spresnil dôveryhodnosti eurozóny,“ povedal.
Dodal v‰ak, Ïe v‰etko je na rozhodnutí
Jurãoviã.
Prílev teplého vzduchu smeruje rovno slovenskej vlády.
Radiãová pritom hovorí, Ïe vláda môÏe
do strednej Európy, pomaly aÏ k
Baltskému moru. “Vo v˘chodnom daÈ súhlas len s ist˘mi podmienkami.
Nemecku, severnej‰ie od nás sú uÏ tri Ak˘koºvek prípadn˘ vstup do obranného
dni horúãavy okolo 38 stupÀov C, vo valu podmieÀuje záväznou dohodou
·védsku je 35 a v Rusku za polárnym eurozóny, Ïe uskutoãní potrebné reformy
kruhom tieÏ vy‰e 30 stupÀov C,” spresnil v bankovom sektore, na úrovni Európskej
meteorológ s t˘m, Ïe celé vnútrozemie je komisie, Eurostatu a ratingov˘ch agentúr.
v extrémne horúcom vzduchu a prejavuje
âi Slovensko rámcovú dohodu o
obrannom vale nakoniec podpí‰e,
sa to aj na na‰om území.
Záchranári vyráÏajú v súvislosti s Radiãová ani v utorok nepovedala. Chce
vysok˘mi teplotami vzduchu do akcie dnes o tom rokovaÈ vo vláde a s
ãastej‰ie ako po iné dni. “UÏ od piatka 9. koaliãn˘mi partnermi. Vláda v‰ak podºa
ODS hlasovalo jednomyslnû. JiÏ dﬁíve se k
dohodám vyjádﬁil klub poslancÛ ODS, z
nich je nepodpoﬁil jedin˘ - Jiﬁí ·ulc z
Ústeckého kraje.
„Chtûl bych velice ocenit, Ïe bylo dosaÏeno
rozumného koaliãního kompromisu.
Zahrnuje drtivou vût‰inu poÏadavkÛ ODS,“
uvedl po jednání rady Neãas. Zopakoval,
Ïe v‰ichni ministﬁi budou povinni plnit
koaliãní program, nikoli hájit partikulární
zájmy své politické strany.
Obdobnû se po jednání v˘konného v˘boru
TOP 09 vyjádﬁil Kalousek. „Bereme to jako
závazek, Ïe budeme prosazovat jeden
program a ten je obsaÏen v koaliãní dohodû.
Rozpory v koalici by mûly existovat jen v
pﬁípadû, Ïe se strany odch˘lí od koaliãní
dohody,“ ﬁekl Kalousek. Také v˘konn˘ v˘bor
TOP 09 byl jednomyslnû pro smlouvu.
Podle Kalouska ‰lo v pﬁípadû TOP 09 a
ODS oãekávat, jak se nejvy‰‰í vedení stran
zachovají. U Vûcí veﬁejn˘ch si tak jist˘
nebyl. „Celou noc jsem hrÛzou nespal, jak
dopadne referendum Vûcí veﬁejn˘ch, ale
zdá se, Ïe i tam dobro zvítûzilo,“ dodal
Kalousek. Pro vládní spolupráci
jednomyslnû hlasoval i celostátní v˘bor
hnutí Starostové a nezávislí.
***
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nej nemieni blokovaÈ politickú dohodu o
vytvorení valu eurozóny.
Ficova vláda súhlasila s obrann˘m
valom v máji, no oficiálne potvrdenie
súhlasu nechala na nov˘ kabinet. „Cieºom
pseudorokovaní v Bruseli nebolo niã iné,
len vyãistenie si cesty pred vydaním
súhlasného stanoviska,“ povedal Fico.
Radiãovej odkázal, Ïe ak si myslia, Ïe
euroval nie je dobr˘, nech to nepodpí‰u.
„Na rozdiel od nich strana Smer-SD
teraz, tak ako aj pred voºbami, tvrdí, Ïe
val je pre obãanov Slovenska Ïivotne
dôleÏit˘,“ dodal Fico.
Eurozóna ãaká, Ïe Slovensko podpí‰e
rámcovú dohodu do konca júla. Predseda
Európskej komisie José Manuel Barroso
povedal, Ïe chápe, Ïe dnes sa uskutoãní
prvé rokovanie novej vlády. Oãakáva
v‰ak, Ïe rámcovú zmluvu o eurovale
podpí‰e. Radiãová ho uistila, Ïe

Slovensko je zodpovedn˘ ãlen Európskej
únie.
„Vyzerá to tak, Ïe predchádzajúca vláda
niã pre Slovensko nevyrokovala a my
nemôÏeme niã iné urobiÈ, len to podpísaÈ,“
povedal predseda Most-Híd Béla Bugár.
Zopakoval v‰ak, Ïe grécku pôÏiãku
nepodporia. Tá v‰ak nebola hlavnou
témou rokovaní v Bruseli a aj Radiãová ju
odmietala.
„Na‰e nie pre pôÏiãku Grécku platí a
platilo a takto som informovala aj pána
Junckera,“ povedala. ZároveÀ dodala,
Ïe návrh na poskytnutie pôÏiãky Grécku
predloÏí slovenskému parlamentu. Podºa
Junckera je v otázke Grécka dôleÏité, Ïe
Slovensko „je na dobrej ceste“ a malo by
skúsiÈ záväzok vysvetliÈ obãanom, hoci
„situácia
Slovenska
nie
je
najjednoduch‰ia“.
***
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Pomníãky u silnic
Stavût pomníãky v místû lidsk˘ch tragédií je obyãej prastar˘. Tato místa totiÏ pﬁestávají b˘t
bezejmenn˘m kouskem louky, nezajímav˘m úhorem porostl˘m kﬁovím ãi obyãejn˘m pﬁíkopem.
Tato místa, bez ohledu na na‰i víru nebo nevíru, náboÏenské pﬁesvûdãení ãi svûtov˘ názor,
získávají v na‰ich oãích zvlá‰tní atributy: Tady byla prolita krev, tady se propojila pozemskost
s vûãností, právû tady byl osudem nar˘sován metafyzick˘ prÛseãík Ïivota a smrti nûjaké
lidské bytosti.

July 15, 2010

s obrázkem, aÏ tﬁeba o kamenn˘ obelisk s vytesan˘mi daty a zvûãnûl˘mi portréty nebo o
betonov˘ monument od pravé hrobky k nerozeznání. Meze neexistují.
Jak je vidût, ‰kála tohoto pietního projevu je nesmírnû ‰iroká, postrádá pravidla nejen
legislativní, ale i zvyková, jak to známe ze hﬁbitovÛ. Zatímco se hﬁbitovy vyznaãují pﬁísnou
strohostí a zdobí je více ménû jen svíce, kvûtiny, pﬁípadnû smuteãní vûnec, pomníãky u silnic
doplÀují ply‰ové hraãky, ãastá jsou autíãka a motocykly, v˘jimkou není naaranÏovaná
pneumatika, tu a tam i textové sdûlení. âlovûk se tak dozví, Ïe zemﬁel˘ mûl rád rychlost a vítr
v u‰ích, anebo si pﬁeãte zatrpklou poznámku o bezohledném viníku dané nehody.
Asi nebudeme daleko od pravdy s tvrzením, Ïe se takﬁka vÏdy jedná o nelegální v˘tvory na
cizím pozemku, které jsou následnû, pokud vyslovenû nepﬁekáÏí, tolerovány. Takhle to v‰ak
nemusí zÛstat na vûky. Vzhledem k rostoucímu jejich poãtu, a také k jejich koncentraci v
nûkter˘ch exponovan˘ch úsecích silnic, se zdá, Ïe si spoleãnost bude muset existenci tohoto
fenoménu pﬁiznat, zab˘vat se jím, pﬁípadnû jej i nûjak regulovat.
Jedním z ﬁe‰ení, které se jiÏ v praxi uplatÀuje, je budování spoleãného pietního místa pro tu
kterou silnici, respektive její vymezen˘ úsek. Ukazuje se v‰ak, Ïe tento zpÛsob neuspokojuje
citové potﬁeby pozÛstal˘ch dot˘kat se fyzicky místa, kde du‰e jejich blízkého opustila tûlo a
tento svût.
Je v tom cosi tajemného. Nûco neuchopitelného. Nûco skrytého v hloubi na‰eho nevûdomí.
VÏdyÈ tu nenajdeme rozdílu mezi ãlovûkem stﬁedovûk˘m a souãasníkem. Ani celá staletí, ani
pﬁevratné vûdecké objevy, ani údajná moderní racionalita na tom zhola nic nemûní. Spoleãné
pietní místo zÛstává anonymní. Postrádá právû tu jedineãnost a autentiãnost místa tragické
nehody, ono mystické fluidum, které nás pﬁitahuje a dûsí zároveÀ.
Miroslav Petr - ãerven 2010
***

Láska k pﬁírodû

V ãase míru pﬁichází náhlá, násilná smrt nejãastûji skrze tragická dopravní nehody. Stále si
to odmítáme pﬁipustit, ale jsou to právû silnice, které mÛÏeme s trochou fantazie pﬁirovnat k
vûãn˘m boji‰tím, kde se dennû sãítávají ‰kody a ztráty. A coÏ teprve pﬁijde-li ﬁeã na vraÏedné
zbranû? - Inu, pﬁece tak nemÛÏeme naﬁknout ten drah˘ nabl˘skan˘ zázrak techniky
zaparkovan˘ u domu. Ne, my, kaÏd˘ jeden, vûﬁíme ve svou ‰Èastnou hvûzdu, pﬁestoÏe není
dne, abychom se sv˘m ãtyﬁkolov˘m miláãkem neprojeli hned okolo nûkolika osudov˘ch míst.
Míst nejtragiãtûj‰ích dopravních nehod.
Tvrzení, Ïe silnice jsou na‰e nejvût‰í hﬁbitovy je pochopitelnû jen obrazné. Pomníãky
rozeseté v jejich blízkosti mají s hroby spoleãnou jen jistou symboliku. Navíc jsou pokraãováním
pradávné tradice, ke které se ov‰em nikdo pﬁímo nehlásí. Tradice oznaãovat místa lidsk˘ch
ne‰tûstí kameny, mohylami a kﬁíÏi. Takovéto klasické pomníãky po obûtech bleskÛ a mordÛ,
jsme zdûdili spolu s krajinou po pﬁedcích. MÛÏeme je obãas nalézt i na mapách, a tu a tam
se nûjaká ta osvícená obec rozhodne je zachovat ãi obnovit.
Moderní silniãní pomníãky na mapách nenajdeme. Ani ty nejosvícenûj‰í obce se o nû
nestarají. VÏdyÈ rostou samy jako houby po de‰ti a sv˘m poãtem zcela zastínily ony
historické. Podél na‰ich silnic a dálnic jich mÛÏeme objevit stovky, ãi spí‰e tisíce. Statistika
mlãí. Jsou to spontánní pietní v˘tvory a stavbiãky, které nikdo neeviduje. TudíÏ se ani nikde
nedoãteme, kolik obûtí z toho tisíce roãnû usmrcen˘ch na ãesk˘ch a moravsk˘ch silnicích má
svÛj památníãek. MÛÏe jít o váziãku s kvûtinami, dﬁevûn˘ kﬁíÏek na odﬁeném stromû, svíãku

Pﬁírodu má kaÏd˘ rád. Urãitû i vrcholní manaÏeﬁi BP, ropného gigantu, jehoÏ havárie na
podmoﬁském ropném vrtu plní Mexick˘ záliv Ïivotu nepﬁátelskou substancí a ãlánky novin
hroziv˘mi palcov˘mi titulky.
Pﬁírodu má kaÏd˘ rád. Sotva by nûkdo jen trochu rozumn˘ tvrdil opak.
VÏdyÈ pﬁíroda toÈ ozelenûn˘ kvûtináã v pokoji, truhlík s bujn˘mi rostlinkami na balkónû,
rozkvetlá zahrádka u domu, upraven˘ mûstsk˘ park i neprostupná divoãina. Pﬁíroda to jsme
i my, kaÏd˘ z nás. Máme dokonce stejné geny nejen s lidoopy, ale i s mouchami. A koneãnû,
na stavu pﬁírody - biosféry jsme Ïivotnû závislí.
Obdivujeme pﬁírodu. Ale vût‰inou zÛstáváme se sv˘m zájmem jen na povrchu. Na‰e oãi
sklouzávají po krajinû, po tvarech, po barvách. Je to jako dívat se na vyzdoben˘ dort a
neochutnat.

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
***
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Obrazy z pﬁírody vnímáme ãasto pouze jako film. Sledujeme je z okénka auta, z odstupu z
cesty, z v˘‰in své lidské nadﬁazenosti. Ochuzujeme se tak o dal‰í vrstvy poznání, a tím také
o radosti, které jsou na dosah. Kolik vlastnû rozpoznáme hlasÛ ptákÛ, kolik mot˘lÛ? Co víme
o závislosti jednotliv˘ch druhÛ fauny na sobû navzájem? Co o provázanosti Ïivotních cyklÛ
rostlin a hmyzu?
Láska k pﬁírodû v‰ak není jen o poznání. Patﬁí k ní, stejnû jako i k jin˘m láskám, jistá aktivita.
Odhodlanost bránit a chránit obdivované hodnoty. A nejde tu jen o moderní trend posledních
desetiletí. JiÏ Karel âapek v roce 1928 v Literárních novinách pﬁirovnává devastaci pﬁírody
ke stejnému barbarství jako balit si buﬁty do listÛ Vy‰ehradského kodexu nebo dláÏdit ulice
kameny vyláman˘mi z baziliky sv. Jiﬁí. Uzavírá to slovy, Ïe „pﬁírodní historie na‰ich krajin je
stejnû památná jako kterákoliv veliká památka historická.“
Ani se nechce vûﬁit, Ïe je to tak dávno, co byla tato slova napsána. Posoudit aktuálnost
mÛÏeme i u následující vûty: „Ochrana vzácn˘ch pﬁírodních památek není otázka sentimentality,
n˘brÏ povinné úcty; tyto památky, aÈ je to prastar˘ strom, pﬁedvûk˘ porost nebo vzácn˘
geologick˘ útvar, nám pﬁedstavují nûco ctihodnûj‰ího neÏ podnikatelsk˘ zájem pana Petra
nebo Capla.“
Podnikatelsk˘ zájem panÛ BP jistû nelze ‰mahem oznaãit za nectihodn˘. VÏdyÈ ve svém
v˘sledku hasí na‰i neukojitelnou ropnou ÏízeÀ, umoÏÀuje vyuÏívat na‰e motorové vehikly v
cestách za prací i za zábavou, plnit obchody zboÏím zdaleka i z blízka, pﬁíjemnû temperovat
pokojíãky, a vÛbec Ïít si na úrovni a pohodlnû. Z jejich lidumilného businessu zaji‰Èovat
miliónÛm lidí vysokou Ïivotní úroveÀ, sebe zajisté nevyjímaje, ale vymizela ona povinná úcta
k pﬁírodû, jak ji zdÛrazÀuje Karel âapek. Z jejich kalkulací se vytratil onen tak ãasto vysmívan˘
princip pﬁedbûÏné opatrnosti. Princip, kter˘ je jedním ze základních sloupÛ udrÏitelného
rozvoje lidské spoleãnosti.
Zkrátka, lidstvo v zastoupení firem, korporací a státÛ by se mûlo vyvarovat takov˘ch ãinností,
kde existuje riziko vzniku havárie, jeÏ nedokáÏe zvládnout. A to bez ohledu na pohádkov˘
zisk a vysokou zamûstnanost, které takov˘ podnikatelsk˘ zámûr slibuje. V pﬁípadû budování
a provozování jadern˘ch elektráren se nad tím nikdo nepozastavuje. U podmoﬁské tûÏby ropy
je tomu zﬁejmû jinak.
Ale vzato do dÛsledku, nemuseli bychom se pﬁi dodrÏování zmínûného principu nûjak zaãít
krotit? Tﬁeba zrovna v konzumování benzínu, tedy v rozsahu té na‰í „neomezené“ mobility.
A tﬁeba zrovna proto, Ïe máme rádi pﬁírodu.
Ale taková láska uÏ nûco stojí, není-liÏ pravda. Zapomínat na povinnou úctu k pﬁírodû ov‰em
také. Dost moÏná, Ïe uÏ o tom manaÏeﬁi z BP nûco vûdí. Nebo ne?
© Miroslav Petr-foto Kvûta Kalousková
***
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Kam asi ãlovûk spûje,
kdyÏ v Ïivotû nedospûje
Vzdûlávací systém má vyuãovací stupínky, ﬁíká se jim tﬁídy, které Ïák musí
pﬁeklenout, aby ze základní ‰koly postoupil na stﬁední stupeÀ a stal se studentem.
Student - slovo z latiny, znamenající zaujatého, pilného ãlovûka, kter˘ míﬁí k
maturitû, zkou‰ce dospûlosti. Má-li na to, jde po maturitû na vysokou a není dÛvodÛ,
aby se vracel na stﬁední ãi základní ‰kolu, aby si doplnil díry, které se snad ve studiu
vysoké ‰koly projeví.
·kolství je prastar˘ a vymakan˘ systém; uÏ Sinuhet, ten egyptsk˘ lékaﬁ pﬁed tﬁi a
pÛl tisíci let, postupoval v románu ve ‰kolení na lékaﬁe jako se to dûlá dnes.
Lidsk˘ Ïivot je rozmanitûj‰í neÏ ‰kolství, a za zdolávání stupínkÛ v Ïivotû nedostáváme
diplomy. Urãit˘ dÛvod nehodnotit Ïivotní postup je ten, Ïe v Ïivotû se nedá
propadnout a opakovat tﬁídu.
Zdenûk tvrdí, Ïe nûkteﬁí, a opravil se, mnozí by se propadli aÏ do mateﬁské ‰kolky.
Ten úvod o ‰kolství jsem zapsal jak to Zdenûk ﬁíkal a mnû se to líbilo, protoÏe mi
po tom úvodu pﬁeãetl vûtu z ãeského tisku, která mne pobavila a jeho rozzuﬁila a tu
vûtu pﬁepisuji doslovnû: Nejsem vyznavaãem díla Karla Marxe, i kdyÏ myslím, Ïe ten
fousat˘ chlapík Ïádn˘ Èulpas nebyl.
„Co ty na to?“ oboﬁil se na mne Zdenûk, a já pokrãil rameny a ﬁekl „Zjevnû autor
nemyslí...“
„Ale myslí,“ hnûval se Zdenûk, „vÏdy to sám pí‰e jako my‰lenku, a Ïe myslí...“
„Nemyslí,“ ﬁekl jsem definitivnû, „protoÏe to pí‰e, aby Ti zvedl tlak a rozlil Ïluã, a
povedlo se.“
„Ty mne s tou Tvou shovívavostí k lidem ‰tve‰,“ ﬁekl Zdenûk a já odpovûdûl, Ïe
nemám ãas ani chuÈ se obírat s kaÏdou bláznivinou, které lidi pí‰ou a neobjasÀují,
proã to tak pí‰ou.
Zdenûk je bojovník od kosti a nikdy nepﬁevzal pravidlo mého dûdeãka: „âím víc
ãlovûk mlátí cepem do sraãky - tím víc je postﬁíkan˘ a sám smrdí.“ Znova jsem to
zopakoval.
To ale ZdeÀkovi ne‰lo pod fousy a napadl mne zpﬁíma otázkou: „Jak ty jsi na tom
s Marxem?“ Uchechtl jsem se: „Asi jako s pubertou, nerad na to vzpomínám a uÏ
to ani nebude!“ „Vysvûtlit!“ zavelel Zdenûk, a já neochotnû ﬁekl, Ïe jsem nasával
marxismus-leninismus na stﬁední i na vysoké ‰kole a ãím déle jsem ho nasával - tím
mi pﬁipadal blbûj‰í a pak jsem emigroval z marxisticko-leninského nebíãka do
surového kapitalismu a v‰ecky ty blbiny zapomnûl a dûlal kapitalismus, tak nûjak
ze vzdoru, co mne uãili a bylo mi to na pendrek.
Zdenûk se za‰klebil, jako lidé, kteﬁí cestují po stejné cestû a znají kaÏd˘ zákrut i
hrbol a tím ‰klebem mi naznaãoval, Ïe si je‰tû ty citáty a pouãky z Marxe pamatuje.
Ale moje osobní zku‰enost s marxismem není zajímavá; zajímavûj‰í je, Ïe ‰estina
svûta se pokou‰ela marxismus promûnit v nebíãko a za 70 let zkou‰ení to opustili
jako slepou cestu lemovanou milióny individuálních poniãen˘ch osudÛ, zmaﬁen˘ch
nadûjí a poláman˘ch slibÛ.
„Chápej ZdeÀku, mnû je marxismus lhostejn˘ jako alchymie, která slibovala udûlat
zlato ze ‰utru.“
Zdenûk roztrhl tiskovinu s pﬁedmûtn˘m citátem napÛl, pÛlky sloÏil a roztrhl je napÛl
a zmaãkal do chuchvalce a dobrou trefou hodil do odpadkového ko‰e. Otﬁel si dlanû
o kalhoty a ﬁekl: „Aby mi ta ‰pína nezÛstala na rukou podle filozofické vûty tvého
dûdeãka.“
„MÛÏu Ti pﬁinést je‰tû jedno kafe?“ ﬁekl jsem na usmíﬁenou z té marxistické
nepohody.
U pultu s kafem se mne majitel kavárny Books&Beans polohlasem optal, jestli jsme
se uÏ usmíﬁili? „CoÏe?“ dûlal jsem udiveného, a Matt ﬁekl, Ïe Zdenûk dvakrát zv˘‰il
hlas a já ﬁekl, Ïe to nebylo ze zlosti, ale Ïe Zdenûk je velice vá‰niv˘ ãlovûk, kdyÏ ho
stra‰idlo blbosti obchází.
Pochopitelnû Matt nezná vûtu, Ïe stra‰idlo revoluce obchází Evropu, a já mu to
nevysvûtloval.
Zdenûk uÏ mûl na stolku zadní stránku Globe&Mail a ﬁekl, Ïe to Jihoameriãani ve
fotbalu EvropanÛm natírají a dûlali jsme prognózy, kdo vyhraje, coÏ si netroufám
zapsat.
Sedûli jsme na terase, sluníãko svítilo, vûtﬁík dûlal mraky od v˘chodu a moÏná pﬁijde
bouﬁka.
Ross Firla - Sudbury
***

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

Portrét Mr. de Bolstera , presidenta Redeemer University College (olej)

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

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net
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Tomá‰ Berdych i Petra Kvitová ohromili cel˘ tenisov˘ svût
Zázraãní âe‰i ve Wimbledonu!
Tenis je jednou z perel na náhrdelníku profesionálního sportu a témûﬁ kaÏd˘ t˘den produkuje nûkolik lukrativních turnajÛ. Ale kdo mu rozumí, dobﬁe ví, Ïe nejv˘znamnûj‰í
je ten, co se naz˘vá Wimbledon. Hraje se na travnat˘ch dvorcích jihozápadního lond˘nského pﬁedmûstí stejného jména uÏ od roku 1877 a jeho pﬁebohatá historie zná
mnoho hrdinÛ. Av‰ak kdyby b˘val nûkdo pﬁed zaãátkem leto‰ního Wimbledonu pﬁedpovûdûl, Ïe tentokrát mezi nû budou patﬁit také tenisté âeské republiky, odborníci
by si pﬁi takové prognóze asi v˘znamnû poklepávali na ãelo...
Pûtadvacetilet˘ rodák z Vala‰ského Meziﬁící Tomá‰
Berdych se do bojÛ vrhl s puncem tﬁináctého hráãe
svûtového Ïebﬁíãku, ale nedávného postupu do
semifinále antukového grandslamového turnaje v PaﬁíÏi.
Golubjova z Kazachstánu a Nûmce Benjamina Beckera,
kter˘ je pouze jmenovcem slavného Borise, smetl z
kurtÛ snadno ve tﬁech setech. Pak v‰ak pﬁi‰ly problémy
a v dal‰ích dvou utkáních se nadﬁel jako na galejích.
Proti Istominovi z Uzbekistánu musel podstoupit
pûtisetovou a následnû proti dal‰ímu Nûmci Brandsovi
ãtyﬁsetovou bitvu. A svûﬁoval se: “UÏ je to na mû moc
nároãné a únava se kupí. Teì ze sebe musím vydolovat
posledni zbytky sil a soustﬁedit se ve ãtvrfinále na
Federera, kterého jsem uÏ dvakrát dokázal porazit.”
PoraÏen˘ Federer se vymlouval
Wimbledonsk˘ fenomén posledního desetiletí ·v˘car
Roger Federer, jehoÏ zdobí neuvûﬁiteln˘ch ‰est titulÛ
bûhem pﬁedchozích sedmi let, svou turnajovou smrt
pﬁeÏil hned v prvním kole. Proti Kolumbijci Fallovi, co
je‰tû nezvítûzil v Ïádném turnaji ATP a svûtov˘ Ïebﬁíãek
ho ﬁadil aÏ na 60. pozici, Federer prohrával 1:2 na sety,
ve ãtvrtém setu 4:5 a Falla byl na podání... MoÏná i
proto proslul˘ Nick Bollettieri, v jehoÏ tenisové akademii
v Bradentonu na Floridû uÏ nûkolik desetiletích vyrÛstá
jedna tenisová hvûzda za druhou, pravil: “JestliÏe
tentokrát na sebe narazí Federer s Berdychem, vyhraje
âech!” Na‰im u‰ím to sice znûlo pûknû, ale realita
podle expertÛ spí‰e svûdãila o uÏ pokroãilém vûku
pana Bollettieriho...
Av‰ak klobouk dolÛ pﬁed tímto tenisov˘m praktikem.
Berdych jako pokropen˘ Ïivou vodou pustil do Federera
svÛj dûlov˘ servis i forhend, jímÏ ho ãasto tlaãil do jeho
bekhendu. A kdyÏ byl prav˘ ãas, neváhal nabûhnout k
síti a tam pﬁedvádût brilantní voleje. A protoÏe také
skvûle returnoval, stále více nahlodával jistotu vládce
zdej‰í trávy. Za dvû hodiny a 34 minut povolil Federerovi
jedin˘ set a po vítûzství 3:1 senzaãnû postoupil do
semifinále! VÏdy uhlazen˘ a gentlemansk˘ ·v˘car
v‰ak v tomto pﬁípadû pﬁekvapil sv˘m vyjádﬁením, tﬁebaÏe
pﬁedtím si na Ïádné zdravotní problémy nestûÏoval:
“Bolela mû záda i noha. Kdybych nemûl tyhle potíÏe,
ﬁadu úderÛ bych nezkazil.” Mimochodem nad tûmito
Federerov˘mi v˘roky se pozastavila i tenisová legenda
Ameriãan John McEnroe. A vzhledem k tomu, Ïe v
PaﬁíÏi Federer prohrál se ·védem Soderlingem rovnûÏ
ve ãtvrtfinále, pﬁiznal: “Roland Garros i Wimbledon pro
mû byly velmi frustrující turnaje. UÏ teì se nemohu
doãlat, aby byl pﬁí‰tí rok a mohl jsem to odãinit!” Berdych
tak pﬁekazil Federerovi, aby Wimbledon vyhrál
posedmé, coÏ se podaﬁilo pouze v tenisovém pravûku
Britu Williamu Renshavovi (1881 aÏ 1886 a 1889) a na
konci dvacátého století Ameriãanu Petu Samprasovi
(1993 aÏ 1995 a 1997 aÏ 2000).
Djokoviãe zniãil v tie-breaku
âesk˘ tenista zdÛraznil: “Nic takového, Ïe by soupeﬁ
byl handicapován, jsem na opaãné stranû sítû nevidûl.
¤ekl bych, Ïe Federer hrál kaÏd˘ úder na sto procent.
Pro mû bylo nejdÛleÏitûj‰í, abych se soustﬁedil sám na
sebe a to se mnû podaﬁilo. Sehrál jsem svÛj Ïivotní
zápas a doufám, Ïe dal‰í je‰tû pﬁijdou!” K tomu
následujícímu nastoupil proti svûtové trojce Srbu Novaku
Djokoviãovi, s nímÏ mûl do této doby pasivní bilanci 0:2.
Ale i tentokrát se karta otoãila. Berdych opût skvûlou
nátlakovou hrou získal první set, ale kdyÏ ve druhé
vyhrával 6:5 a byl na podání, svÛj servis ztratil a v tiebreaku nastalo infarktové drama. Za stavÛ 6:2 a pak 8:7
nepromûnil dohromady pût setbolÛ, takÏe se naopak
ke dvûma setbolÛm dostal protivník. Av‰ak pomûrem
11:9 nakonec ãesk˘ tenista tuto sadu dotáhl do vítûzného
konce. CoÏ byl klíãov˘ moment, protoÏe ve tﬁetí uÏ
Djokoviã, svûﬁenec slovenského trenéra Mariana Vajdy,
odpadl fyzicky a pﬁedev‰ím psychicky.
On na rozdíl od Federera v‰ak ne‰etﬁil slovy uznání na
Berdychovu adresu: “Tomá‰ byl hodnû agresivní a
vyhrál zaslouÏenû. Absolvoval velk˘ zápas i cel˘ turnaj.
Já jen ãekal, Ïe bude dûlat chyby a to bylo ode mû málo.

pﬁece jen ‰lo o semifinále Wimbledonu a já v nûm byl
nervózní.” Cel˘ tenisov˘ svût najednou chtûl o
Berdychovi vûdût v‰echno. A pﬁedev‰ím to, kde se v
nûm tak neuvûﬁitelná forma vzala. “UÏ od dûtství mnû
lidi ﬁíkali, Ïe bych se jednou mohl stát tak slavn˘ jako
Ivan Lendl. Ale vûdûl jsem, Ïe aÈ se bude dít cokoliv, tak
se musím soustﬁedit jen a jen na sebe. Za poslední rok
a pÛl mnû také moc pomohli moji kouãové. Trenér
Tomá‰ Krupa i kondiãní trenér David Vydra. Nauãili mû,
Ïe tenis není pouze o tom, abych dﬁel jeden úder za
druh˘m. Také uÏ vím, co to je správná relaxace. Tady
po ãtyﬁech utkáních bylo moje tûlo hodnû zhuntované.
Proto si dávám stﬁídavû studené a teplé koupele a
hlavnû dobﬁe spím. Deset aÏ dvanáct hodin dennû. Ne,
to co jsem teì dokázal není nûco, co by pﬁiletûlo z
nebe...”
Dﬁe a lidsky dozrává
Nepoãítáme-li Jaroslava Drobného, kter˘ triumfoval
ve Wimbledonu v roce 1954 uÏ jako obãan Egypta,
protoÏe v roce 1948 z politick˘ch dÛvodÛ ode‰el z
âeskoslovenska, tak dosud jedin˘m ãeskoslovensk˘m
ãi ãesk˘m vítûzem wimbledonské dvouhry muÏÛ je z
roku 1973 Jan Kode‰. Ten o Berdychovi tvrdí: “V˘raznû
zlep‰il hlavnû servis a forhend. Pﬁi hﬁe se nyní nenadﬁe
tolik jako jiní tenisté, tﬁeba Djokoviã. Ale hlavnû vyzrál
lidsky!” TﬁebaÏe Berdych Kode‰e v tomto smûru
nedostihl, protoÏe ve tﬁísetovém finále podlehl souãasné
svûtové jedniãce ·panûlu Rafaelu Nadalovi, na
citovan˘ch faktech to nic nemûní. Berdychovo finálové
vystoupení uÏ bylo poznamenáno únavou a v
nepﬁíjemném vûtru nedokázal najít recept na vynikajícího
soupeﬁe hrajícího levou rukou. Pozdûji ﬁíkal: “Moje tûlo
není nezniãitelné. Musel bych mít v sobû motor, abych
mohl rychleji bûhat. Nadal mû dostal pod velk˘ tlak.
Tento úspûch mû vynesl na osmé místo svûtového
Ïebﬁíãku, ale já chci v tenisu dokázat je‰tû víc...”
Tenisté nyní vzhlíÏejí pﬁedev‰ím k dal‰ímu
grandslamovému turnaji, kter˘m bude v první polovinû
záﬁí Mezinárodní mistrovství USA ve Flushing Meadow.
A k tomu, zda se Nadalovi, kter˘ si momentálnû odjel na
Mallorcu léãit svá dlouhodobû bolavá kolena, právû v
New Yorku, kde je‰tû nikdy nevyhrál, podaﬁí
zkompletovat bájn˘ Grand Slam skládající se ze ãtyﬁ
nejvût‰ích turnajÛ (Melbourne, PaﬁíÏ, Wimbledon a
New York). Trojnásobn˘ wimbledonsk˘ vítûz John
McEnroe tvrdí: “Má jednu z posledních moÏností, ale
vûﬁím mu. Je neskuteãnû siln˘, mentálnû i fyzicky.” Jiné
hlasy v‰ak poukazují na Tomá‰e Berdycha. Pﬁece v
PaﬁíÏi byl v semifinále, ve Wimbledonu ve finále a co
nyní? Îe by vystoupil je‰tû o jeden stupínek v˘‰e?
Pût odvrácen˘ch meãbolÛ
Av‰ak zpût na wimbledonskou trávu. Mezi sto a
osmadvaceti hráãkami Ïenského singlu byla rovnûÏ
dvacetiletá Petra Kvitová. Rodaãka z Fulneku, hráãka
prostûjovského klubu stejnû jako Berdych a na Ïenském
svûtovém Ïebﬁíãku dvaa‰edesátá... K údivu tenisového
svûta si cestu do ãtvrtfinále razila pﬁes Rumunku
Cirsteaovou, âíÀanku Jie-Zheng, která se pﬁed dvûma
roky ve Wimbledonu probojovala aÏ do semifinále,
Bûlorusku Azarenkovou i Dánku Wozniackou. Pﬁitom
jedin˘ set ztratila proti Jie-Zheng a tﬁetí svûtovou tenistku
klasifikace WTA Wozniackou vyhnala z dvorce s
potupnou prohrou 2:6, 0:6! Hodnû úãinn˘ byl její levoruk˘
servis, ostr˘ ãop z bekhendu a pohotov˘ pﬁechod na
síÈ.
Ve ãtvrtfinále ji ãekala Kanepiová z Estonska a co se
odehrávalo na dvorci ãíslo 1 pﬁipomínalo nejdrastiãtûj‰í
horror. Ve druhém setu Kvitová odvracela tﬁi meãboly
a ve tﬁetím dal‰í dva! Pﬁi jednom z nich její druh˘ servis
pouze ‰krtl o pásku, ale na‰tûstí míã spadl do správného
pole dvorce. Tie-break druhého setu vyhrála 10:8,
ov‰em v rozhodujícím opût prohrávala 2:5 a 0:30 pﬁi
svém podání. Nakonec jej vybojovala pomûrem 10:8 a
stala se senzaãní semifinalistkou Wimbledonu. V ãem
spoãívá tajemství jejího vzestupu? “S trenérem Davidem
Kotyzou jsme pﬁed turnajem dﬁeli jako konû. Bylo to

závratné mnoÏství ko‰Û s míãi, které jsem pﬁi tréninku
odservírovala. Také jsme vyhledali pomoc psychologa
a chodila jsem k nûmu na konzultace. Abych i v zápasech
zahrála to co v trénincích. Tﬁeba kaÏd˘ veãer dûlám
speciáloní cviky, Ïe zavﬁu oãi a snaÏím se uvolnit. A
také cítím, Ïe tráva mnû jako hrací povrch hodnû
vyhovuje.”
Pﬁevezmou ‰tafetu dvojãata?
O postup do finále se stﬁetla se ‰ampiónkou ‰ampiónek,
první svûtovou hráãkou Ameriãankou Serenou
Williamsovou. Úvod mûla brilantní, takÏe si v prvním
setu vytvoﬁila náskok 4:2! Teprve pak mnohem
zku‰enûj‰í soupeﬁka zaãala pﬁebírat iniciativu, set
vyhrála v tie-breaku pomûrem 7:5 a druh˘ 6:2. Pozdûji
ve finále Serena Williamsová deklasovala Rusku
Zvonarevovou a wimbledonsk˘ primát si zajistila
poãtvrté. Na svém kontû jich má uÏ jen o jeden ménû
neÏ její sestra Venus, kterou tentokrát ve ãtvrtfinále
senzaãnû vyﬁadila Bulharka Pironková. Navzdory
semifinálové prohﬁe v‰ak i Kvitová odlétala z Lond˘na
jako hrdinka a netajila se svou radostí: “Vím, Ïe asi teì
na mû bude soustﬁedûná velká pozornost. Ale urãitû se
z toho nezblázním. Dostala jsem se do první tﬁicítky
svûtového Ïebﬁíãku a o to víc na sobû budu dále
pracovat.”
Jan Kode‰ zdÛrazÀuje: “Petra bojuje, doslova se pere
o kaÏd˘ míã. Je první ãeskou tenistkou od dob Martiny
Navrátilové, která se nebojí jít do Ïádného úderu. Její
herní ‰kála je obrovská.” A poklonu Kvitové vzdala i
jediná ãeská vítûzka wimbledonské dvouhry Ïen z roku
1998 Jana Novotná: “Co se jí povedlo vzhledem k
tomu, Ïe byla aÏ v sedmé desítce svûtového Ïebﬁíãku
a Ïe aÏ do této doby na trávû nevyhrála jedin˘ zápas,
je nevídané. Má velké pﬁedpoklady k tomu, aby v
dal‰ích letech ‰la hodnû vysoko.” Dodejme, Ïe nejen
Kvitová, ale i cel˘ ãesk˘ tenis. I proto, Ïe vítûzkou
dvouhry juniorek se stala osmnáctiletá Krist˘na Plí‰ková.
PﬁiãemÏ její sestra Karolina, vlastnû dvojãe, stejnou
soutûÏ letos v lednu vyhrála v Melbourne! Obû velmi
nadûjné hráãky trénuje Jan BedáÀ, kter˘ v nedávn˘ch
letech mezi svûtovou elitu pﬁivedl i svou dceru Danielu.
Na otázku, proã po finálové v˘hﬁe nad Japonkou
Ishizuovou, na ní nebyly znát Ïádné emoce, Krist˘na
Plí‰ková reagovala: “MoÏná pﬁijdou, aÏ jednou ve
Wimbledonu vyhraji dvouhru Ïen. ·koda jen, Ïe ve
finále se mnou nebyla moje sestra Karolina...”
JAROSLAV KIRCHNER, Lond˘n
***
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Trnavané, kteﬁí pﬁepisovali fotbalové dûjiny
Dnes to zní témûﬁ jako pohádka, ale v ‰edesát˘ch letech bylo v‰ecko
moÏné. Fotbalisté z historického okresního mûsta, které má dnes 68
tisíc obyvatel, vzdáleného hodinu cesty od Bratislavy se zaﬁadili mezi
nejlep‰í muÏstva svûta. V PMEZ v dubnu 1969 se dostali aÏ do
semifinále, kde narazili na legendární Ajax Amsterodam veden˘
Johanem Cruyffem. Po chybách brankáﬁe zvítûzili Holanìané doma
3:0 a odveta v Trnavû mûla b˘t pouze formalitou. JenÏe domácí
dirigovaní Kunou, v obranû s Dobiá‰em a v útoku s legendárním
Jozefem Adamcem vytvoﬁili na trnavském stadionu hotové peklo a
zvítûzili 2:0. Ajax postoupil do finále, kde prohrál s AC Milan 1:4.
Mnoho tehdy nechybûlo, aby finále PMEZ hrál právû trnavsk˘ Spartak.
JenÏe nikdo z tûchto velikánÛ trnavského fotbalu nezaznamenal na
fotbalovém mistrovství svûta branku. To se podaﬁilo pouze dvûma,
Jozefu ·tibranyimu a Kamilu Kopúnkovi.
VraÈme se tedy o nûkolik let zpátky. Do roku 1962. Po baráÏi se
Skotskem, kdy ãeskosloven‰tí fotbalisté vyhráli v prodlouÏení 4:2 v
Bruselu na neutrální pÛdû a kdy v závûru normálního ãasu Dennis
Law nepromûnil gólovou ‰anci, postoupili ãeskosloven‰tí fotbalisté
na MS v Chile. Ve skupinû mûli Brazílii, ·panûlsko a Mexiko. Jasn˘mi
favority byli Brazilci s Pelém a ·panûlé s Gentem (cel˘m jménem
Francisco “Paco” Gento López). Gento dokázal zabûhnout sto metrÛ
s letm˘m startem za 11 vteﬁin. Toho mûl uhlídat Jan Lála z druholigové
Slavie. Celé jaro kolovaly po Praze vtipy, jak Lála shání provaz, aby
si z nûj udûlal laso, do kterého bude hvûzdu první velikosti chytat.
V pﬁípravû na MS se hrálo na Strahovû utkání âeskoslovenskoUruguay. Jako vzdorné dítû jsem odmítl strávit jarní nedûli s rodiãi.
Hlavním dÛvodem bylo, Ïe jsem chtûl v rádiu (televizi jsme nemûli aÏ
do roku 1976) poslouchat fotbal. Otec v‰ak pﬁi‰el s jin˘m nápadem:
„PÛjdeme spoleãnû na Petﬁín a zatímco my budeme venku, ty mÛÏe‰
jít na fotbal a pak se opût u rozhledny sejdeme.“ Taková nabídka se
neodmítá.
Pﬁed zaplnûn˘m Strahovem Lála se nûkolikrát pustil stﬁedem hﬁi‰tû
do útoku, za coÏ sklidil potlesk, ostatní fotbalisté neoslnili, pﬁestoÏe
âeskoslovensko vyhrálo 3:1, ale kdo uvádûl diváky do varu byl s
ãíslem sedm trnavsk˘ mladíãek dvaadvacetilet˘ Jozef ·tibranyi.
Rychlost jeho kopaãek byla tak velká, Ïe filmová technika z tehdej‰í
doby ji nestaãila zachytit a ve filmovém t˘deníku, kter˘ byl promítán
pﬁed MS, byly zachyceny pouze trhané pohyby nohou. Nebylo
náhodou, Ïe cestou k rozhlednû, kde jsem mûl schÛzku s rodiãi se
v‰ichni bavili jen o ·tibranyim.
Vypráví se, Ïe den pﬁed zápasem se ·panûlskem si trenér Rudolf
Vytlaãil nechal zavolat Lálu a dûlal, jako Ïe si nemÛÏe vzpomenout,
kdo hraje za ·panûlsko na levém kﬁídle. Dokonce pﬁedstíral, Ïe o
Gentovi nic nesly‰el: „Kdyby to byl nûkdo v˘jimeãn˘, tak o nûm urãitû
vím…“

Kamil Kopúnek střílí třetí branku Italům
Foto CBC-TV

V den velkého utkání se ulice vylidnily. Kvalita rozhlasového pﬁenosu
by se dala pﬁirovnat k dne‰ní technoparty. Nebylo rozumût ani slovo.
V hluku, ‰umûní a praskání se obãas dala de‰ifrovat jména hráãÛ ãi
Ïe se jedná o velk˘ zápas, do toho obãas v˘kﬁiky Karla Maliny, Ïe je
to stále 0:0 a dalo se tu‰it, Ïe se blíÏí závûr utkání, kdyÏ pﬁevzal
mikrofón jeho slovensk˘ kolega Oskar Mana a skrze zv˘‰enou
intonaci i frekvenci slov bylo rozumût, Ïe se nûco dûje se ·tibranyim;
nebylo jasné, jestli je zranûn, vylouãen nebo právû u míãe, chrãení v
reproduktoru pﬁipomínající ru‰iãku Svobodné Evropy byla zakonãena
neklamn˘m v˘kﬁikem „Góóól!“ Do konce zápasu chybûlo devût minut
a nebylo pochyb o tom, Ïe autorem branky byl Jozef ·tibranyi. Teprve
za t˘den jsem vidûl ve filmovém t˘deníku, co se vlastnû stalo.
Mladíãek ·tibranyi získal u pÛlky míã a sv˘m neuvûﬁiteln˘m sprintem
utekl po pravé stranû ‰panûlsk˘m obráncÛm. Proti nûmu vybûhl
brankáﬁ aÏ na hranici ‰estnáctky, ·tibranyi se ho pokusil pﬁehodit, coÏ
se mu podaﬁilo, ale vypadalo to, Ïe míã jde vedle branky. ·tibranyi se
chytá za hlavu, ale na poslední chvíli bere míã jakousi fale‰ a stáãí se
k levé tyãce. Vedli jsme 1:0 a Lála uhlídal Genta, kter˘ zÛstal ve stínu
pozdûj‰ího trnavského uãitele, kterému se pﬁezdívalo Vasil.
âeskoslovensku tato jediná v˘hra staãila na postup ze skupiny a
pozdûji aÏ na postup do finále, kdyÏ porazilo Maìarsko 1:0 a Jugoslávii
3:1. S v˘jimkou roku 1990, kdy âeskoslovensko postoupilo aÏ do
ãtvrtfinále, kde prohrálo s Nûmeckem 0:1 se âechoslováci ãi âe‰i
nebo Slováci na MS buì nedostali anebo skonãili hned ve skupinû
(1970, 1982 a 2006). AÏ letos se podaﬁilo na Mistrovství svûta
postoupit ze skupiny slovensk˘m fotbalistÛm, kdyÏ vyﬁadili Mistry
svûta Italy 3:2.
Komentátor rozhlasového pﬁenosu o tﬁetí místo oznaãil zápas UruguayNûmecko za druh˘ nejlep‰í. Podle nûj bylo lep‰í jen utkání SlovenskoItálie. Nebudeme hodnotit jednotlivá utkání podle krásy, ale spokojme
se s tím, Ïe se jednalo o v˘jimeãn˘ zápas.
Po rozpaãité remíze Slovenska s Nov˘m Zélandem 1:1 a po prohﬁe
s Paraguayí 0:2 se od slovensk˘ch reprezentantÛ mnoho neãekalo.
Utkání mûlo v‰ak pﬁekvapiv˘ prÛbûh. Róbert Vittek dvûma góly zahájil
závûreãné drama, které vyvrcholilo po první italské brance di Nataleho.
KdyÏ po druhé Quagliarella dopravil míã za Muchova záda, byla v
trenéru Weissovi malá du‰iãka, ale rozhodãí Webb, jenÏ pozdûji ﬁídil
finále, branku neuznal pro postavení mimo hru.
V 88. minutû se po druhé bûhem utkání svlékl trnavsk˘ Kamil
Kopúnek. Poprvé pﬁed koncem prvého poloãasu, kdy byl odnesen na
nosítkách Zdeno ·trba s otevﬁenou ranou na noze. ·trba v‰ak
vehementními gesty dal najevo, Ïe chce pokraãovat a odehrál pak
skoro cel˘ druh˘ poloãas, kdy ho právû vystﬁídal Kamil Kopúnek. O
pár vteﬁin pozdûji, podobnû jako Jozef ·tibranyi pﬁed osmaãtyﬁiceti
lety, z pravého kﬁídla pﬁehodil italského brankáﬁe Marchettiho. Vypadalo
to, Ïe je rozhodnuto, ale nastavuje se dal‰ích ‰est minut a v nich
Quagliarella opût sniÏuje na rozdíl jediné branky.
Kopúnkova branka znamenala nejvût‰í úspûch slovenského fotbalu
v novodobé historii (jak se na to dívá dnes sedmdesátilet˘ ·tibranyi,
o tom si mÛÏete pﬁeãíst na stranû 12). ZároveÀ to bylo poprvé od finále
na MS v Mexiku, kdy Italové dostali tﬁi branky bûhem jednoho utkání.
O bojovnosti sleovensk˘ch fotbalistÛ svûdãí i skuteãnost, Ïe bûhem
utkání nabûhali 106,4 km.
V osmifinále se stﬁetlo Slovensko s pozdûj‰ím finalistou Holandskem.
PﬁestoÏe prohrálo 1:2, podalo dobr˘ v˘kon a i tentokrát Róbert Vittek
skóroval a se ãtyﬁmi góly se zaﬁadil mezi nejlep‰í stﬁelce ‰ampionátu.
Co dodat, byl to dobr˘ ‰ampionát. Nejlep‰í muÏstvo ·panûlsko
zvítûzilo ve finále nad Holandskem 1:0 aÏ v prodlouÏení a nutno ﬁíci,
Ïe i tentokrát po chybû rozhodãího Angliãana Webba. Ten ne‰etﬁil
Ïlut˘mi kartami, kter˘ch rozdal celkem tﬁináct a k tomu pﬁidal jednu
ãervenou. Pﬁed vítûznou brankou Iniesty v‰ak neodpískal jasn˘ roh,
kdyÏ se míã odrazil od ‰panûlské zdi a v zápûtí ani neodpískal faul na
Eliu. StûÏovat si na rozhodãí je v‰ak den po Mistrovství svûta
evergreenem.
Ale‰ Bﬁezina
***
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·tibrányi: Kamilovi som hovoril, Ïe dá gól
KRIÎOVANY NAD DUDVÁHOM - sme/Martin Polá‰-Zápas s Talianskom si nenechala ujsÈ ani
futbalová legenda Jozef ·tibrányi. Ten uÏ nie je jedin˘m spartakovcom, ktor˘ zaznamenal gól na
svetovom futbalovom ‰ampionáte.
„Whisky je naãatá, pripíjame na trnavsk˘ch hráãov! Zase sme ukázali, Ïe máme v meste dobr˘ch
futbalistov.” S t˘mito slovami zdvihol telefón v skvelej nálade po víÈaznom zápase slovenskej
reprezentácie s Talianskom Jozef ·tibrányi. B˘val˘ ãeskoslovensk˘ reprezentant a strelec ná‰ho
jediného gólu z pamätného zápasu proti ·panielsku na MS 1962 v âile drÏal palce na‰im a obzvlá‰È
trnavskému rodákovi Kamilovi Kopúnkovi. Ten v 89. minúte strelil tretí gól Slovenska, poslal na‰e
muÏstvo do osemfinále a zároveÀ obral ·tibrányiho o titul jediného Trnavãana s gólom strelen˘m na
svetovom ‰ampionáte. „Absolútne ma nemrzí, Ïe uÏ nie som jedin˘, naopak, som ‰Èastn˘ ako blcha,
Ïe Kamil prevzal ‰tafetu. Ja som mu pred odchodom hovoril: Kamil, ty dá‰ gól, uvidí‰! A on to
dokázal,” prezradil ·tibrányi.
Autor legendárneho gólu spred takmer 50 rokov sledoval vypät˘ zápas s Talianskom spolu s
manÏelkou. „Ja som normálne m⁄tvy muÏ. Îena sedela vedºa mÀa, neuveriteºne sme to preÏívali. Pri
tom góle Talianov z ofsajdu bol nad nami Boh,” priznal „Vasil”, ako znie prez˘vka b˘valého
futbalového virtuóza.
Pri Kopúnkovom zásahu ho prepadli spomienky na ãiºsk˘ ‰ampionát. „Keì som videl ten Kamilov gól,
hneì sa mi vynoril zápas so ·panielmi. Kamil nabehol krásne medzi stredn˘ch obrancov, tieÏ to bolo
pred koncom zápasu. Musel sa pozrieÈ, kde je brána a daÈ gól. Zvládol to s rozumom,” pokraãoval
·tibrányi, ktor˘ podobne chladnokrvne ako Kopúnek zakonãil svoj nájazd na brankára Sedruna desaÈ
minút pred koncom duelu so ·panielmi v roku 1962, ãím zabezpeãil ãeskoslovenskému tímu víÈazn˘
vstup do MS.
·tibrányi vyzdvihol dobr˘ v˘kon na‰ich a tieÏ bezduch˘ch Talianov. „Talianske muÏstvo bolo v
totálnom rozklade. Nemali absolútne formu a ich stopérska dvojica robila chybu za chybou. A futbal
je o tom - o vyuÏívaní ch˘b súpera. Na‰i sa nezºakli a zuÏitkovali ponúknutú ‰ancu,” zhodnotil
·tibrányi, ktor˘ 11. januára tohto roku oslavoval okrúhle 70. narodeniny, a svoju radosÈ z postupu
Slovákov vôbec neskr˘val. „Ak by na‰i vypadli, nehovorím, Ïe by to bolo veºké sklamanie, ale nebolo
by o ãom hovoriÈ. Takto verím, Ïe vznikne veºk˘ o‰iaº, kaÏd˘ bude rozoberaÈ ná‰ v˘kon a te‰iÈ sa na
osemfinále,” doplnil ·tibrányi.
***

Toronto FC porazilo Colorado 1:0

PﬁestoÏe bylo v posledních dnech kvalitního fotbalu v televizi více neÏ dost a mnohé sedaãky
na BMO field v Torontu byly prázdné a navíc se utkání hrálo nezvykle v pravé poledne, byla
zde fotbalová atmosféra, kterou dokonale vylep‰il mlad˘ habe‰sk˘ útoãník Fuad Ibrahim,
kter˘ vstﬁelil v 61. minutû vítûznou branku Toronta FC. Toronto tak s 22 body ze 14 zápasÛ
je ve V˘chodní konferenci MLS na tﬁetím místû. Colorado je pro zmûnu tﬁetí v Západní
abe
konferenci.
***

Sparta v Loty‰sku nezaváhala, ne‰kodné Liepaji nasázela tﬁi góly
Liepaj-dos,Sport.cz-Prakticky uÏ po prvním
zápase druhého pﬁedkola Ligy mistrÛ mohou
fotbalisté praÏské Sparty pom˘‰let na pﬁí‰tího
soupeﬁe. V Loty‰sku ChovancÛv t˘m záhy
poznal, Ïe Metalurg Liepaja opravdu není
protivníkem, kter˘ by mohl ãesk˘m
‰ampiónÛm zpÛsobit váÏnûj‰í potíÏe. Leten‰tí
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vyhráli 3:0, a tak do odvety, která se hraje
pﬁí‰tí stﬁedu v Praze, pÛjdou s královsk˘m
náskokem.
První branku vstﬁelil ve 37. minutû Kadlec,
kter˘ byl odmûnûn za svou aktivitu. Nabûhl si
na pﬁihrávku Îofãáka a prudkou kﬁiÏnou stﬁelou
k tyãi otevﬁel skóre. Domácí si do pﬁestávky
stihli jen vykoledovat první Ïlutou kartu.
V nástupu do druhé pÛle jiÏ mohla b˘t pohoda
PraÏanÛ úplná. Matûjovsk˘ pﬁiÈukl míã
Wilfriedovi a africk˘ útoãník pﬁedvedl lahÛdku.
Zbavil se trojice protihráãÛ a pﬁesnû umístûnou
stﬁelou pojistil slibn˘ náskok.
V 58. minutû pak skóre je‰tû narostlo. DÛrazn˘
Wilfried vybojoval míã, obhodil si vybíhajícího
brankáﬁe Spoleho a v exhibiãním tempu
pohodlnû zakonãil do opu‰tûné branky. To
byl v˘mluvn˘ obrázek ilustrující rozdíl v kvalitû
obou protivníkÛ. Bylo rozhodnuto a Loty‰i se
jiÏ na nic nezmohli, zatímco Sparta mohla v
klidu kombinovat a ‰etﬁit síly na dal‰í zápasy.
Diváci: 2750.
Slovensk˘ mistr Îilina prohrál pﬁekvapivû na
Maltû s FC Birkirkara 0:1.
***
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