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Vidûno osmi a leto‰ní Mezinárodní torontsk˘ filmov˘ festival
V roce 1972 pﬁi olympijsk˘ch hrách v Mnichovû byl
natoãen film Vidûno osmi. Osm svûtov˘ch reÏisérÛ:
Milo‰ Forman, Jurij Ozerov, Mai Zetterlingová, Arthur
Penn, Michael Pfleghar, Kon Ichikawa, Claude Lelouch
a John Schlesinger se dívalo z rÛzn˘ch úhlÛ na
olympiádu. ZároveÀ tûchto osm snímkÛ vypovídalo
nûco o mentalitû jednotliv˘ch reÏisérÛ a o prostﬁedí, z
kterého pocházejí.
Film se stal skuteãnû v sedmdesát˘ch letech hitem
praÏsk˘ch kin. Nikoliv kvÛli olympiádû, ale protoÏe lidi
mohli vidût zakázaného Formana. Mnû se víc líbil film
neÏ FormanÛv pohled na desetiboj, na kter˘ se
soustﬁedil. Jistû, filmov˘ divák se bavil: Rozhodãí pﬁi
desetiboji s neuvûﬁitelnou rychlostí kmital se svou
Ïidliãkou. KdyÏ startér zmáãkl kohoutek startovací
pistole, ozvala se dechovka. Lidi se pokapávaly hoﬁãicí.
V‰ude pivo a párky. Zkrátka sranda. Pokud nûkdo
zkusil v té dobû dûlat film, a tûch lidí nebylo mnoho, tak
ho napadly desítky podobn˘ch grotesek. JenÏe tehdy
nebylo video a dnes mÛÏeme vidût desítky stejn˘ch
video-klipÛ v televizi. Zkrátka Forman pﬁedbûhl dobu.
Nevím, jestli k dobrému nebo ke zlému. Já jsem mûl
tehdy pocit, Ïe bych nechtûl, aby se tímto smûrem film
ubíral. To byl v‰ak pouze mÛj osobní pocit.
Mû osobnû zaujal Arthur Penn. Bez jediného slova se
smyslem pro detail dokázal zachytit emoce, stav mysli.
Sv˘m zpÛsobem i jakousi zlomyslnost ve sportu (radost
z toho, kdyÏ soupeﬁ shodí laÈku). Bylo to nûco jako cit
star˘ch mistrÛ na obrazech.
Romantick˘ Claude Lelouch se zab˘val poraÏen˘mi a
Jurij Ozerov nepﬁekroãil svÛj stín: sport je úsilí a dﬁina.
MoÏná, Ïe kvÛli nûmu ten film v Praze pustili. Osm lidí,
osm rÛzn˘ch pohledÛ.
Leto‰ní filmov˘ festival byl pﬁesn˘m opakem, alespoÀ
podle toho, co jsem vidûl. Nová budova, nov˘ hotel,
nové místo, kde se filmy promítaly pro tisk, ale vût‰ina
filmÛ na jedno kopyto, podle stejného schématu. Jistû,
byly zde i v˘jimky, ale ani jeden film mne nûjak zvlá‰È
neoslovil. Udivilo mne, Ïe zde nebyl ani jeden ãesk˘
nebo slovensk˘ film, protoÏe tﬁeba Hﬁebejkova
Kawasakiho rÛÏe je rozhodnû lep‰í neÏ jeho film
Nestyda, kter˘ byl uveden vloni. Zatím na mÛj dotaz,
proã zde nebyl ani jeden film, od vedení festivalu
nepﬁi‰la odpovûì.
Hned v úvodu festivalu se pﬁedstavil film, kter˘ pr˘
trhal rekordy ‰védsk˘ch filmov˘ch pokladen Easy Money
(Snadné peníze). Zemû, která odchovala vedle Ingmara
Bergmana ﬁadu skvûl˘ch reÏisérÛ, pﬁi‰la s filmem, za
kter˘ by se ani poklesl˘ Hollywood nemusel stydût.
MoÏná proto ten komerãní úspûch. Nic neﬁíkající souboj
arabské a srbské mafie. Hodnû stﬁílení, hodnû násilí.
Uprostﬁed toho malé dûti. âlen mafie je zároveÀ i
dobr˘m otcem. Pﬁeskoãím hned na polsk˘ film Kﬁtiny
reÏiséra Marcina Wrony: Mladá rodina, která bydlí v
pûkném bytû. Opût malé dítû. Rodina se chystá na
kﬁtiny. Pﬁed kﬁtinami pﬁijede náv‰tûva. Je to star˘
kamarád hlavního hrdiny. Ale hrdina je ve spojení s
mafií. Není úniku. Musí se podílet na násilí, coÏ naplÀuje
asi sedmdesát procent filmu.
Dal‰ím koprodukãním filmem, na kterém se podílelo
hlavnû Polsko byl film Jerzyho Skolimowského Essential
Killing (volnû pﬁeloÏeno: DÛvod k zabíjení). Jak jiÏ

Nataša Petrović ve filmu Juanity Wilson Jako kdybych tam nebyla

název napovídá, ani v tomto filmu násilí nechybí. Film
se stal festivalov˘m hitem, takÏe musel b˘t pro novináﬁe
promítán tﬁikrát. Málo se ví, Ïe tento reÏisér a malíﬁ,
kter˘ nyní Ïije v Los Angeles vyrÛstal v Podûbradech a
z této doby se zná dobﬁe jak s Formanem, tak i s
Havlem a hovoﬁí ãesky. Námûtem jeho filmu je terorista,
kter˘ utekl z transportu na Guantanamo pﬁi zastávce v
Polsku. Skolimowski se na nûho nedívá jako na teroristu,
ale jako na ãlovûka, kter˘ bojuje o pﬁeÏití. Je moÏné,
aby vÛbec nûkde nalezl soucit? Bez soucitu není nadûje.
Îena, která ho o‰etﬁí a dá mu konû zÛstává lidskou
bytostí, zachraÀuje lidskost ve svûtû, terorista umírá.
Jeho rudá krev barví bílého konû. Film pﬁipomíná sv˘m
zpÛsobem Nûmcovy Démanty noci.
Otázkou pﬁeÏití se zab˘vá i americk˘ film Meek’s
Cutoff (Meekova zkratka). Vypráví o pﬁistûhovalcích,
kteﬁí jdou do amerického vnitrozemí. Jsou ztraceni.
Zajmou indiána, ale mohou mu vûﬁit? Nedomluví se s
ním. Podvede je anebo zachrání? Ani film nedá odpovûì.
Na dvou filmech, které jsem vidûl se podílela
Makedonie. As If I Am Not There (Jako kdybych tam
nebyla) natoãila irská reÏisérka Juanita Wilson a je
podle románu chorvatské spisovatelky Slavenky
Drakuliãové, která byla tak kritická k pomûrÛm v
Chorvatsku, Ïe musela emigrovat v devadesát˘ch letech
do ·védska, kde nyní Ïije. Ve filmu jde o uãitelku, která
zaskakuje na venkovû, kdyÏ tam pﬁijdou bosenskosrb‰tí vojáci a muÏe postﬁílejí a Ïeny odvezou do
koncentraãního tábora, kde jsou ãastokrát znásilÀovány.
Hrdinka se snaÏí projít pokud moÏno bez odporu
hrÛzami, které ji obklopují. To se jí celkem daﬁí a pﬁeÏije.

Hlavní tragédie pﬁichází po návratu do Sarajeva, kdy
porodí nechtûné dítû.
Tﬁi povídky Milão Manãevského ve filmu Mothers
(Matky) jsou tématicky zcela rozdílné. V první se jedná
o holãiãky, které udají nevinného ãlovûka jako pedofila,
kterého si vytvoﬁily ve své fantazii. V druhé se jedná o
mladou Ïenu, kde vztah k matce nahrazuje její vazbu
na babiãku, která Ïije opu‰tûná na jihu Makedonie.
Tﬁetí, nejdel‰í snímek je dokumentem o novináﬁi Vladu
Tanovském, kter˘ byl obvinûn z vraÏdy a znásilnûní tﬁí
star‰ích Ïen. Tanovski sám o tûchto pﬁípadech psal a
vûdûl ãastokrát nûkteré podrobnosti, které ani policie
nevûdûla. Den po zatãení spáchal sebevraÏdu tak, Ïe
se utopil v k˘blu s vodou. Sedm dní na to je odvolán ‰éf
policie, kter˘ je usvûdãen z korupce. Nabízí se
nepravdûpodobná hypotéza, Ïe Tanovski, pﬁestoÏe
byl usvûdãen testem DNA, mohl b˘t i obûtí policejního
komplotu.
Rumunsk˘ dokumentarista Andrei Ujica v Îivotopise
Nicolae Ceausesca zﬁejmû poprvé ukazuje nûkteré
zábûry ze Ïivota rumunského diktátora a jeho Ïeny
Eleny. MÛÏeme vidût církevní pohﬁeb Ceausescovy
matky z roku 1977 nebo Ceausescovu cestu do Severní
Koreje, kde je na jeho poãest nejen velkolepá vojenská
pﬁehlídka, ale pﬁímo na hlavním stadiónu v Pchjongjangu
i spartakiáda, na níÏ cviãenci a diváci vytváﬁejí
surrealistické ãi soc. realistické obrazy z rumunsk˘ch
dûjin.
Sv˘m zpÛsobem surrealistick˘ je i film maìarského
reÏiséra Kornéla Mundruczó NûÏn˘ syn - Projekt
Pokračování na str. 5
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na kanadském trhu.
Pro více informací kontaktujte CzechTourism Kanada:
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âeská televize Nová vize
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church);
BohosluÏby v kostele na 200 Annette St. se
jiÏ nekonají. Program budoucích bohosluÏeb
bude oznámen. 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:
16. ﬁíjna 2010 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 16. ﬁíjna 2010 v 17:00
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
17. ﬁíjna 2010 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
3. ﬁíjna 2010 v 17 hod. Jan Mí‰ek, tel. 905563-8547

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
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.

We acknowledge the financial support of the Government of
Canada through Canada Periodical Fund (CPF) for our
publishing activities.

Kalendáﬁ
25.9. (so) 17:00
Svatováclavské posvícení
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
***
2.10. (so) 17:00
Bravãové hody
1720 Barbertown Rd., Streetsville
***
2.10. (so) 18:00
3. ples klubu M. R. ·tefánika
Hala kostola sv. Cyrila a Metoda
5255 Thornwood Dr., Misissauga
***
3.10. (ne)
Spisovatelka Vûra Nosková
na Masaryktownu
Restaurace Praha
450 Scarborough Golf Club Rd.
***
10.10. (ne) 17:00
Vít MuÏík -housle
Nokturna v mûstû, Kostel sv. Václava
***
16.10. (so) 17:00
V˘chodná Slovak Dancer
na Bankete KSL
6 Broadway, Welland
***
17.10. (ne) 15:00
Kanadsk˘ Slavík
Dûtská pûvecká soutûÏ
The Assembly Hall Community Centre
1 Colonel Samuel Smith Park Dr.
***
24.10. (ne) 12:30, 14:00
Spolecn˘ obûda a oslava vzniku
âeskoslovenska
Hala kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
***
28. 10. (ãt) 12:00
Vztyãení ãeské vlajky
Legislative Assembly of Ontario
Grounds, Queens Park, Toronto
***
28.10. (ãt) 19:30
Toronto Sinfonietta
Jan ¤ezníãek - viola
Eduard Spáãil - klavír
Oslavy vzniku âeskoslovenska
Walter Hall-Edward Johnson Bldg.
University of Toronto
80 Queen’s Park
***
30.10. (so) 19:30
A Celebration of Voices
Restaurace Praha, Masaryktown
***
6.11. (so) 14:00
7.11. (ne) 14:00 a 18:00
Ve státním zájmu
Nové divadlo
Mysteriously Yours… Mystery Bistro
2026 Yonge St., Toronto
***
6.11. (so) 17:00
Kaãacie hody- J.K Productions
Restauracia Cherry Hill 680 Silver
Creek BLVD
***

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

5,44 CDN $
18,38 Kã
1,34 CDN $
0,75 EURO
1,03 CDN $
0,97 US $

Universal Currency Converter - 14. 9. 2010

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 14. 9. 2010

18,61 Kã
24,66 Kã
19,14 Kã

September 23, 2010

Canada/Toronto

3

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

Festival evropského filmu
Za úãasti 23. evropsk˘ch zemí se bude
konat ve dnech od 18. do 30. listopadu
2010 ·est˘ festival evropského filmu. Na
festivalu bude promítnuto 26 filmÛ. V
loÀském roce festival nav‰tívilo 9000
náv‰tûvníkÛ a 11 pﬁedstavení bylo
vyprodáno. Pﬁi tom mûli diváci moÏnost
vidût tﬁi filmy, které byly ocenûné na
mezinárodním festivalu v Cannes.
***
Film podle knihy George Bradyho Inside
Hana’s Suitcase bude promítnut ve
ãtvrtek 23. záﬁí 2010 na Ashbury College,
362 Mariposa Ave., Rockliffe Park,
Ottawa.
***
Turné ãeské rockové a punkové kapely
UÏ jsme doma se uskuteãní ve tﬁech
mûstech v Kanadû. V Montrealu, v nedûli
26. záﬁí 2010 v klubu L’esco, na 4467 rue
Saint-Denis, v Ottawû 28. záﬁí 2010 ve
20 hodin v klubu Zaphod, 27 York Street
a v Torontu ve stﬁedu 29. záﬁí v klubu
Sneaky Dee’s. informaci o kapele
naleznete na http://ujd.tre.cz/
***
Autorské ãtení a setkání s ãeskou
spisovatelkou a novináﬁkou Vûrou
Noskovou, finalistkou literární ceny
Magnesia Litera a autorkou cenûné
románové trilogie “Bereme, co je” se
koná ve stﬁedu 29. záﬁí 2010 - Misijní
dÛm, Montreal, ve ãtvrtek 30. záﬁí 2010
na âeském velvyslanectví v Ottawû a v
nedûli 3. ﬁíjna 2010 ve Scarborough na
Masaryktownu. Více informací o tvorbû
Vûry
Noskové
naleznete
na
www.noskova.eu (pk-velvyslanectví)
***

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
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

Rozvrh cviãení
Sokola Toronto pro
sezónu 2010/2011
Dûti (vûk 5-15 let)
Sobota: 15:45-18:00
Cviãení v tûlocviãnû, venku: atletika v
létû, lyÏování v zimû.
Sobota: 16:00-17:00
Cviãení rodiãÛ s dûtmi.
Oba programy jsou v
Steels West Gymnastic Club
601 Magnetic Drive, Unit 21
York (Dufferin Street & Steels Avenue
West)
***
Îeny (od 16 let)
Stﬁeda: 20:00-22:00
Gymnastika, aerobics, cviãení
***
MuÏi (od 16 let)
Stﬁeda: 20:00-22:00
Posilování na strojích, cviãení, sálové
sporty
***
Volejbal (od 16 let)
Pondûlí: 19:30-22:00
K dispozici jsou dvû tûlocviãny v George
Harvey Institute
1700 Keele Street
(Keele Street & Eglinton Avenue West)
***

Toronto, ON:
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
tel: 647/290-9304 fax: 905/898-0166
slovakconsulateto@gmail.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

SLOVAK CANADIAN SOCIETY OF MILAN
RASTISLAV·TEFÁNIK
Invites You to the

3rd Annual Dinner & Dance
SATURDAY, 2 OCTOBER 2010
Hall of St. Cyril and Methodius Church,
5255 THORNWOOD DRIVE, MISSISSAUGA
Tickets $50.00
Cocktails at 18:00, Dinner at 19:00, Great Raffle Prizes
For reservations please call:
Brigita Hykel 416/225-7566, Helena Svihran 416/744-4094
Blanka - Nitra /Uniglobe Enterprise Travel 416/504-3800
Music: Miro Letko

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. 9. 2010 ve 4:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
14. 10. 2010

4

Obituary

September 23, 2010

Po stopách Patri‰ky ze Slaného
Hrst slov na pamûÈ Vlasty Scheybalové (roz. Provazníkové) 1926-2009
V roce 2001 vy‰la paní Vlastû Scheybalové v nakladatelství Atelier IM v Luhaãovicích
nevelká kníÏka, kterou nazvala Patri‰ka ze Slaného aneb âert si pﬁece nûkdy
schrupnul (nedávno o ní své pﬁítelkyni, Milenû Îofkové, ﬁekla, Ïe je to to nejlep‰í, co
v Ïivotû udûlala). Podaﬁilo se jí nûco mimoﬁádného: vidût - uÏ jako stárnoucí Ïena
- svût kolem sebe oãima dítûte. Takhle napﬁíklad ve své kníÏce popisuje jaro: Zdá
se, Ïe na‰i ptáãkové opûvovali krásy své domoviny v‰ude, kde pﬁes zimu hopkali
a zobali. S jejich návratem pﬁibyla téÏ mnohoãlenná skupina jejich nejnovûj‰ích
pﬁátel, kteﬁí jsou v‰ichni dychtiví podûlit se o nejlep‰í vûtve v korunách lip. Po del‰ím
pískavém domlouvání s dávn˘mi osazenci k tomu zﬁejmû dostali povolení. Ale asi
pod podmínkou, Ïe podstatnû pﬁispûjí k radostn˘m melodiím, které se pak mezi
pilnou prací na stavbû nov˘ch hnízdeãek zaãnou ﬁinout zpod pomalu se probouzející
se zelenû…
Dole pﬁi silnici uÏ hodnou dobu kupa sedlého, ãernû pocákaného snûhu urputnû
bojovala o svoje dal‰í bytí. Bránila se do poslední chvíle a ustupovala jenom váhavû
tmav˘mi slzami, stékajícími pod krajem chodníku do ãilé struÏky, která rovnûÏ
smûﬁovala ke svému zániku v dûravém kanálku. A brzy poté se v‰udybyl vítr
rozpomnûl, Ïe nastává doba dÛkladného jarního sm˘ãení. Smiloval se nad
maminãin˘m trápením s marastem pﬁed domem i uvnitﬁ, vysu‰il chodníky i silnice
a poÏádal vracející se slunce, aby mu osvítilo kaÏdé smítko prachu; hbitû pak
v‰echno odfoukal do neznám˘ch dálek a tím poﬁádnû oãistil na‰i zem…
Zatímco se v‰echno, co d˘chá, pﬁipravuje na pﬁíchod jara, na dvorku vedle
houpaãky se tichounce sesouval k zemi ná‰ mil˘ Kukáãek. Ko‰tû neudrÏel uÏ
nûkolik t˘dnÛ, ze ze‰tíhleného bﬁí‰ka mu vypadaly knoflíky, z obliãeje se vytratil nos
i pusinka. Pak po nûm zbyla jenom kaluÏ a v ní dva uhlíky, fajfka a klobouk. Sice jsem
vûdûla, Ïe to s ním jinak dopadnout nemÛÏe, ale pﬁece jsem nad tou smutnou
hromádkou zasmu‰ile postála. JelikoÏ stará teta ﬁíká, Ïe se vÏdycky musíme snaÏit
obrátit ‰patnou situaci v dobrou, v‰echno jsem vyãistila, zabalila a vloÏila do
krabice, kde to bude ãekat na pﬁí‰tí sníh a nového snûhuláãka…
Ka‰tanová alej voní svûÏestí jakoby ãerstvû vykoupaná, keﬁe kolem ‰kolního vrchu
se uÏ probraly ze zimního snûní a ve ‰kole nás paní uãitelka uãí milovanou písniãku.
Kam se hnu, tam si ji pro sebe broukám: ‘Pﬁijde jaro, pﬁijde, bude zase máj, usmívá
se slunko, usmívá se háj. Stﬁíbrné své vlnky voda rozleje, rozkvete zas rÛÏe, slavík
zapûje.’ Pﬁi líbezné melodii mi srdíãko uÏ zase skáãe radostí…
V ranném mládí onemocnûla zá‰krtem a málem umﬁela. Ale nevzdala se: “Nevzdala
jsem se, “za‰eptám si. “Ani tenkrát, ani teì. Dobrá kmotﬁiãka mi to ﬁekla správnû.
Narodila jsem se jako ‰Èastná holka... Brzy budu zpátky se v‰emi, které mám ráda.
Zase budu hladit zvíﬁátka, vonût ke kytiãkám, bûhat lesem a d˘chat pryskyﬁici. Zase
zaãnu cviãit v Sokole, uãit se ve ‰kole a bruslit ãím dál tím líp... âeká na mû stra‰nû
moc krásy, uãení a radosti. Ale napﬁed se na to v‰echno musím poﬁádnû vyspat.”
Hoﬁej‰í dvû ukázky, myslím, dobﬁe zrcadlí dvû Vlastiny vlastnosti, které s ní zÛstaly
cel˘ Ïivot: dûtsky radostn˘ pﬁístup k Ïivotu a schopnost vydrÏet, nevzdat se.
Vlasta Scheybalová se narodila ve Slaném, v rodinû úspû‰ného Ïivnostníka. Tam
i vychodila obecnou ‰kolu, první ãtyﬁi roky reálného gymnázia a obchodní akademii,
kde po skonãení studia nastoupila jako sekretáﬁka. Na akademii uãil profesor
Franti‰ek Scheybal. Vlasta a Franti‰ek byli oba velmi pûkní lidé. Zamilovali se do
sebe. Brzy po puãi byl Franti‰ek pozván Harvardskou univerzitou k úãasti na jejím
letním semestru v Salzburgu. Dostal povolení vyjet do Rakouska na tﬁi t˘dny.
Franti‰ek se uÏ nevrátil. Odjel do Austrálie a poÏádal Vlastu, aby za ním pﬁijela.
Dostat v˘jezdní povolení samozﬁejmû bylo prakticky nemoÏné. Vlasta uprchla.
KdyÏ se jí v Nûmecku vyptávali, proã ‰la pﬁes dvoje hranice a jak˘ mûla dÛvod pro
prÛchod ruskou zónou, odpovûdûla: “Îádn˘, aÏ na skuteãnost, Ïe západní pﬁechody
jsou stra‰nû hlídané, ale na V˘chod neutíká nikdo. Jedna paní mû vedla z Hﬁenska
pﬁes vrch, kter˘m pr˘ bûÏí pohraniãní ãára. Hlídka nás sice pﬁe‰la, ale sly‰ely jsme
ji vãas a staãily jsme se schovat za keﬁe u cesty. Byla tma jako v pekle a psa na ‰tûstí
nemûli. Ze Îandavy druhá paní se mnou jela nûkolik hodin vlakem do zastávky v
polích a tam, slunce rovnou nad námi, jsme podbûhly pod otevﬁen˘mi okny ãetnické
stanice a utíkaly o závod k blízk˘m závorám a polní cestou do vsi, kde uÏ jsme byly
v bezpeãí.” Vlasta se dostala do Austrálie, kde se s Franti‰kem vzali a mûli jednoho
syna, Franti‰ka Josefa. Po letech, snad z touhy b˘t blíÏ domovu, se rodina
pﬁestûhovala do Kanady (Franti‰ek ale strávil vût‰inu ãasu v USA, pracoval vlastnû
aÏ do penze v Los Angeles na burze). Pak ztratili syna a za nûkolik let ode‰el i
Franti‰ek. Vlasta, která v Kanadû u‰etﬁené peníze znamenitû investovala, se pﬁed
nûkolika lety vrátila do Slaného, kde mûla sestru, Libu‰i Charyparovou a její dva
syny, Jiﬁího a Jana.
Vloni, zaãátkem ãervence, po del‰í nemoci ve Slaném zemﬁela. Zanechala po
sobû znaãn˘ majetek, kter˘ ve své závûti odkázala jednak své rodinû a jednak
institucím jako Univerzity of Toronto (které jiÏ pﬁed lety darovala podstatnou ãástku
na zﬁízení knihovny, nesoucí jméno jejího syna - knihy o âeskoslovensku a âeské
republice, vydané kdekoliv na svûtû - která dnes má pﬁes dvacet tisíc titulÛ); nebo
jako Zoologická zahrada v Praze; Appleby College Foundation, Heart and Stroke
Foundation of Ontario, Schizophrenia Society of Ontario, Covenant House, Canadian
National Institute for the Blind, Princess Margaret Hospital Foundation, etc. V její
závûti jsou vzpomenuty i dvû krajanské organizace, kostel svatého Václava a
MasarykÛv ústav. Její Ïivot bude vzpomenut pﬁi m‰i v kostele sv. Václava v Torontu
v 10:30 ráno 26. záﬁí 2010 (budeme mít potû‰ení sly‰et ãlena Kanadské opery, Jana
Vaculíka, doprovázeného koncertní varhanicí, paní Dagmar Kopeckou; bude zpívat
mimo jiné jednu nebo dvû Dvoﬁákovy Biblické písnû). 28. listopadu bude její
památka uctûna koncertem, na nûmÏ vystoupí jeden z nejpﬁednûj‰ích ãesk˘ch
pianistÛ, Boris Krajn˘.
Vlasta Scheybalová Ïila bohat˘, ãasto bolav˘ Ïivot. Stopu, kterou po sobû
zanechává, je hluboká a trvalá.
Josef âermák
***
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Vidûno osmi a leto‰ní Mezinárodní torontsk˘ filmov˘ festival
Pokračování ze str. 1

Frankenstein (Tender Son - The
Frankenstein Project). Mundruczó sám
hraje v hlavní roli. JiÏ úvodní scéna, kdy
úspû‰n˘ reÏisér poskytuje rozhlasové
stanici pﬁedvánoãní interview bûhem
telefonického rozhovoru se svou pﬁítelkyní
a pﬁi tom ﬁídí auto je v˘povûdí o tﬁech
rovinách, v kter˘ch reÏisér Ïije. Pﬁes
ve‰kerou úspû‰nost nemá domov ani
nemá pevn˘ vztah. Pﬁi komparsu se mu
na zkou‰kách objeví nezvládnuteln˘
teenager, kter˘ nemá zájem o hraní, ale
sv˘m zpÛsobem zaujme reÏiséra. ReÏisér
mu dá tedy do ruky kameru. Ozve se
rána a kdyÏ vstoupí do studia nalezne
tam pouze tûlo mrtvé dívky, kterou mûl
komparsista natáãet. Ten v‰ak zmizí po
le‰ení. ReÏisér zjistí, Ïe se jedná o jeho
syna, kterého díky kariéﬁe opustil a kter˘
se od dûtství pohyboval po kriminálech.
Dvojice se pokou‰í ze zaãarovaného
kruhu uniknout nûkam do rakousk˘ch

Alp. Není v‰ak úniku, auto ve snûhové
vánici havaruje a syn reÏiséra zahyne.
Bez vraÏdy a násilí se neobejde ani
ukrajinsko-nûmeck˘ film Sergeje Loznicy
Moje radost (My Joy). Jedná se o road
movie, kde ﬁidiã veze mouku, zabloudí a
dostává se do oblasti Ruska, kde je Ïivot
jako v polovinû devatenáctého století.
Jedin˘, kdo má ve spoleãnosti moc a
pﬁístup k moderní technice je
zkorumpovaná policie, ale to zde bylo
vÏdycky, jak dokládá vyprávûní staﬁeãka,
kter˘ byl vojenskou policií obrán o v‰e,
kdyÏ se vracel domÛ po druhé svûtové
válce v roce 1945. Loznica je spí‰
dokumentarista a to se projeví i ve filmu.
Zábûry vesniãanÛ na trhu ãi prostitutek u
silnice jsou skvûlé. Slab‰í jsou hrané
scény.
Rusk˘ film Edge (Okraj) se vrací na
Sibiﬁ po válce, kde byli jak Nûmci, tak
Rusové ãi Loty‰i. Film trochu pﬁipomíná
doktora Îivaga, protoÏe v‰e se toãí okolo

Ami, go home
Na‰e pÛvabná sousedka v ãinÏáku na ulici della Cisterna odlétá pozítﬁí domÛ, do
Miami, Florida. Pﬁi‰la k nám na americké kafe a rozlouãit se a vysvûtlovat, proã mizí
z ¤íma ponûkud pﬁedãasné, kdyÏ dﬁíve ﬁíkala, Ïe tu bude do konce ﬁíjna.
Sandra je architektka; uÏ vychovala tﬁi potomky, a teì hledá v Evropû inspiraci a
nápady pro svou stavební profesi; fotí mozaiky, diskutuje s Evou o ﬁímsk˘ch
stavebních metodách, fotografuje co neuteãe na strom nebo do vody.
Minul˘ t˘den si odskoãila do PaﬁíÏe a vrátila se celá otrávená. ZaÏila tam velkou
stávku vládních zamûstnancÛ a vysvûtlovala, Ïe jakkoliv byli Frantíci vÏdy k turistÛm
hrubí a neomalení, tentokrát byla její zku‰enost se stávkujícími PaﬁíÏany hnusná.
Mûstská doprava ochromena, leti‰tû ãásteãnû nefungovalo, neochota na kaÏdém
kroku.
JelikoÏ Sandﬁina brilance patﬁí spí‰ do vizuální neÏ do lingvistické ﬁí‰e, tak nevûdûla,
oã kráãí. Eva jí vysvûtlovala, Ïe Francouzi stávkovali neb vláda chce zv˘‰it vûk
odchodu do dÛchodu o dva roky, ze 60 na 62 , ale má to b˘t postupnû aÏ do roku 2018,
jako pﬁím˘ dÛsledek toho, Ïe pﬁes svou vyhlá‰enou potenci nerodí dost FrancouzÛ, a
tedy je málo mlad˘ch a mnoho star˘ch.
Sandra, z USA a tedy s penzijním vûkem 65, se velmi divila. Eva, znalá sv˘ch
drah˘ch EvropanÛ a jejich touhy po starostlivé péãi státu o obãany od kolébky do
hrobu, o tom ani nechtûla mluvit, protoÏe samostatná, individualistická Sandra to
povaÏovala za hol˘ nesmysl.
„Odlétá‰ z ¤íma kvÛli FrancouzÛm?“ zeptala se Eva. Sandra ﬁekla „moment“ a
odbûhla, aby pﬁitáhla International Herald Tribune, kde byl ãlánek o panevropském
protestním hnutí a stávkách, které se budou konat koncem záﬁí v zemích EU. Stávky
proti nárÛstu daní, krácení sociálních dávek, sniÏování platÛ státních zamûstnancÛ...
„A v Evropû,“ ﬁekla rozzuﬁenû Sandra, „jsou vládní zamûstnanci prakticky kam se
ãlovûk vrtne! To bude stra‰nû otravné a u toho nechci a nemusím b˘t.“ Eva se
zachechtala. „Jen se smûj!“ ﬁekla Sandra, “aÏ stráví‰ pár dní na leti‰ti; bylas teì tﬁeba
na ﬁímské po‰tû?“
„Na ﬁímské po‰tû jsme byli vícekrát. Je to ãas, kter˘ uÏ nikdy nedostaneme zpût!
Nejlépe se k této zku‰enosti hodí opona zapomnûní.“
Sandra pokraãovala: „Asi jsi nestrávila pÛl dne na dálnici zablokované nûjak˘mi
protestujícími, jako se mi stalo jednou v Lond˘nû. Já tedy nehodlám zÛstat v zemi, kde
lidi jdou na stávku, aby se o nû vláda poﬁád starala, jako o miminka. Je to odpuzující
u dospûl˘ch.“. Eva poznamenala, Ïe toho bude víc, neb miminek je málo, a tak jejich
úlohu pﬁebírají dospûlí.
Vymûnili jsme si emailové adresy, objali se a Sandra ‰la balit kufry.
Po jejím odchodu jsme chvíli popíjeli kafe a Eva vytoãila telefonní ãíslo do Kanady
a zeptala se na moÏnost pﬁeloÏení letenek z ¤íma do Toronta po 20. záﬁí.
¤ekli jí, Ïe jí dají vûdût do pÛl hodiny na email; a vidûl jsem, jaké je to pro Evu tûÏké
rozhodování, protoÏe se nám Ïivot v ¤ímû zamlouvá. A tak jsem ji uji‰Èoval, Ïe u
panevropské stávky taky nemusím b˘t. A vÛbec, ﬁímsk˘ prach a ovzdu‰í nám obûma
uÏ poﬁádnû zaprá‰ilo plíce.
Pﬁi‰el email s nabídkou dvou letenek na 21. záﬁí pﬁed polednem a veãer budeme doma
v Sudbury.
Kdosi zaklepal na dveﬁe a byla to Sandra, která nám pﬁitáhla v ta‰ce obsah své
ledniãky. Tak jsem jí hned hlásil na‰i zmûnu plánu, Ïe letíme domÛ o t˘den dﬁív.
Sandra zajuchala, objala nás, a ﬁekla, Ïe generální stávka v ¤ímû je nûco, co
nepotﬁebuje vidût, vÏdyÈ vidûla katastrofick˘ film 2012. Bude se tedy konat bez nás!
Usoudili jsme, Ïe potﬁebujeme doplnit zásobu cappuccina neÏ odjedeme, a vydali
jsme se do kavárny na Isolu.
RosÈa Firla - ¤ím
***

parních lokomotiv. Ty v‰ak sváÏejí dﬁevo.
Pro obyvatele lágru jsou v‰ak jedinou
nadûjí, Ïe pﬁijde svoboda. Film byl poctûn
ruskou nominací na Oskara.
V˘jimkou byly meditativní filmy
zab˘vající se Ïivotem, stárnutím a smrtí
jako rusk˘ film reÏiséra Alexeje
Fedorãenka Silent Souls (Ztichlé du‰e),
kdy dva muÏi jedou pohﬁbít Ïenu jednoho
z nich podle meryského rituálu, aãkoliv
nikdo z lidí ugrofinsk˘m jazykem nehovoﬁí,
protoÏe prostû nûkteré zvyky zÛstaly, ãi
film islandského reÏiséra Fridrik Thór
Fridrikssona Mama Gógó o jeho stárnoucí
matce, která má Alzheimerovu chorobu.
Urãitû jiné záÏitky z festivalu by mûl
nûkdo, kdo se soustﬁedí na asijsk˘, africk˘
ãi dokumentární film. Satellite se jiÏ po
léta soustﬁeìuje pﬁeváÏnû na ãeské,
slovenské a v˘chodoevropské filmy. O
filmu Modra jsme psali v pﬁedminulém
ãísle. A tak mÛÏeme jen doufat, Ïe v roce
2011 bude v˘bûr filmÛ pro Torontsk˘
mezinárodní filmov˘ festival lep‰í neÏ
letos.
Jak jsem napsal v úvodu, ãlovûk nemusí
b˘t pﬁívrÏencem sportu a pﬁi tom lze
natoãit o nûjaké události skvûl˘ film, jak
se to podaﬁilo z MS ve fotbale v roce
1966, kdy film Gól dostal jedno z
nejvy‰‰ích ocenûní Literárních novin od
filmov˘ch kritikÛ, ãi Vidûno osmi. âastûji
se v‰ak stane, Ïe o Ïivotnû dÛleÏit˘ch
tématech se natoãí ‰patn˘ a povrchní
film, ãehoÏ jsme byli svûdky i letos. Sly‰el
jsem nedávno kritiku na Benátsk˘ filmov˘
festival a tam si stûÏovali na totéÏ. MoÏná,
Ïe je to pouze problém na‰í stárnoucí
generace, moÏná, Ïe je to problém doby
a filmu vÛbec.
Ale‰ Bﬁezina - Toronto
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Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005

Translations

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

Music
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Torontská odboãka âSSK
poﬁádá oslavy

92. v˘roãí vzniku âeskoslovenska
v nedûli 24. ﬁíjna 2010
Spoleãn˘ obûd je v 12:30
Program zaãíná ve 14:00
Oslavy se konají v Hale kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto, Ontario

September 23, 2010

Desát˘ roãník Nokturen
zahájil prof. Iain Scott
Pﬁedná‰ka byla o Mozartovi a jeho vztahu k Praze.
Soustﬁedil se na opery, které buì mûly premiéru v
Praze nebo tam byly napsané. ÚÏasné hudební ukázky
z vrcholn˘ch operních svûtov˘ch scén byly doprovázeny
v˘kladem a vysvûtlivkami k jednotliv˘m zpûvákÛm a
scénám. Po ukázkách z Figarovy skladby pﬁi‰el Don
Giovanni a po pﬁestávce La Clemenza de Tito, kterou

Nokturna v mûstû
pokraãují druh˘m koncertem v kostele sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto

V nedûli 10. ﬁíjna 2010 v 17 hodin zde vystoupí houslista

Vít MuÏík
za doprovodu klavíristky

Elizabeth Acker.
Na poﬁadu jsou skladby Dvoﬁáka, Suka a Mozarta

Transcom Transport
is proud to announce
that we have joined
the ITN team
to serve you better.
Not only do
we service Eastern Europe,
but now we service the world.

Mozart napsal ke korunovaci císaﬁe. Celá pﬁedná‰ka
byla o tûchto operních dílech s rÛzn˘mi odboãkami jako
na pﬁíklad celá kantáta která byla napsána pro Josefinu
Du‰kovou, atd. Prostû celé odpoledne jsme sly‰eli
úÏasnou hudbu a ukázky na obrazovce s v˘born˘m
v˘kladem prof. Scotta. Asi 50 posluchaãÛ odmûnilo
pﬁedná‰ejícího zaslouÏen˘m potleskem a setrvalo s
ním v pﬁátelském hovoru aÏ do veãera.
A nezapomeÀte Ïe 28. ﬁíjna v 19:30 bude ve Walter
Hall, University of Toronto koncert Torontské Sinfonietty
na poãest zrození âeskoslovenska. Kromû skladeb
Dvoﬁáka a Smetany, usly‰íme ãeské muzikanty Jana
¤ezníãka a Eduarda Spáãila ve skladbách A. Rapoporta
a Ph. McConella.
Pﬁedplatitelé Nokturen mají tento koncert zdarma, neboÈ
je zaﬁazen do pﬁedplatného. (stále je je‰tû ãas si
pﬁedplatit cel˘ roãník Nokturen 905/232-2092
www,nocturnesinthecity,com)
mk
***

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

The same people, as well as some new, will be proud
to serve you. Dana, Jamie, Eva, Michal and Viktor
are standing by for your call.
And of course Jerry continues to work
in a consulting capacity.

Call (905) 362-1111
and ask for any one of us.

www.czechevents.net

Slovak House
Slovak Infocentre
8 Clarence Square, Toronto
Otvoreno: Streda 15:00-17:00
Tel.: 416/689-9889
E-mail: info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org
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Zomrel herec a b˘val˘ ãesk˘
minister kultúry M. ·tûpánek
PRAHA-sme/mfd-âesk˘ herec a b˘val˘
minister kultúry Martin ·tûpánek (63) spáchal
samovraÏdu. Informuje o tom ãesk˘
spravodajsk˘ server idnes.cz.
Podºa neoficiálnych údajov sa zastrelil.
Ministrom bol necel˘ rok - od septembra 2006
do januára 2007 - v tzv. prvej Topolánkovej
vláde.
Martin ·tûpánek sa narodil 11. januára 1947
v Prahe do rodiny herca ZdeÀka ·tûpáneka.
Po maturite ‰tudoval DAMU a úãinkoval v
Národnom divadle, v âinohernom klubu a v
Divadle na Vinohradoch.
Okrem toho sa venoval dabingu a hral vo
filmoch a seriáloch, napríklad v Hﬁí‰n˘ch lidech
mûsta praÏského.
V roku 1981 emigroval do Rakúska, odkiaº
sa presÈahoval do Nemecka. Do âeska sa
vrátil aÏ v roku 1994 a niekoºko rokov pracoval
ako reÏisér pre Rádio Slobodná Európa.
Podºa ãesk˘ch médií sa ·tûpánek opakovane
lieãil zo závislosti na alkohole.
***

Najdrah‰ím mestom na svete
je New York
ZÜRICH-sme-Najdrah‰ím mestom na svete
je New York, vypl˘va zo ‰túdie spoloãnosti
UBS, ktorá sa zaoberá ekonomickou situáciou
v jednotliv˘ch ãastiach sveta.
UBS porovnávala 73 miest na základe cien
122 nákupn˘ch poloÏiek a sluÏieb. V prvej
desiatke sa umiestnili aj nórska metropola
Oslo, ‰vajãiarske mestá Zürich a Îeneva,
dánska KodaÀ ãi japonské Tokio.
V prvej dvadsiatke nech˘bajú ani ìal‰ie
európske metropoly ako ·tokholm, Lond˘n,
Helsinki, ParíÏ ãi ViedeÀ.
Spomedzi zámorsk˘ch miest sa medzi
najdrah‰ie mestá na planéte dostali aj
kanadské mestá Montreal a Toronto, nech˘ba
v‰ak ani Singapur, Dubaj ãi Sydney. Na
opaãnom konci rebríãka sa umiestili indick˘
Mumbaj, filipínska Manila a rumunská
Bukure‰È.
***

Kocáb se chválil, ale pﬁesto
padl
Praha-právo-Vládní zmocnûnec pro lidská
práva Michael Kocáb po t˘dnech pﬁetahování
vãera definitivnû skonãil ve své funkci, vláda
ho odvolala.
Kocáb na své poslední tiskové konferenci
ﬁekl, Ïe byl pﬁekvapen také tím, Ïe ho vláda ve
stﬁedu ani nepﬁizvala na jednání a ani se mu
nedostalo jak˘chkoli reakcí ãi v˘tek vÛãi práci.
Na své pÛsobení ve funkci ministra pro lidská
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práva a pozdûji vládního zmocnûnce je hrd˘.
„Nelituji Ïádného ze sv˘ch krokÛ. A kdybych
dnes stál pod barákem, pr‰elo a vidûl bych u
komína zavû‰ené dva squatery a pod nimi
bandu vyhazovaãÛ, mezi nimi pravicové
extremisty, opût bych jim pomohl,“ bilancoval
Kocáb s odkazem na pﬁípad, kdy pﬁesvûdãil
squatery z praÏské vily Milada, aby dÛm
opustili. Za své úspûchy oznaãil napﬁíklad
antidiskriminaãní zákon, omluvu romsk˘m
Ïenám za sterilizaci, zachování dotaãních
programÛ ve zdravotnictví ãi snahu „utlumit
represivní kroky“ ¤ápkové. Pﬁipustil v‰ak, Ïe
„nejslab‰ím bodem“ byla medializace v˘sledkÛ
práce. Kocáb se ohradil proti zpÛsobu
sesazení, podle sv˘ch slov svou rezignaci
podmínil jmenováním nástupce, nikoli datem.
Premiér Petr Neãas oznámil, Ïe koalice se
pﬁí‰tí t˘den poradí o jménu nového úﬁedníka.
***

Stop sluneãnímu byznysu.
Ale aÏ pﬁí‰tí rok
PRAHA-mfd-Od bﬁezna pﬁí‰tího roku uÏ
neporostou na ãesk˘ch polích Ïádné nové
obﬁí solární elektrárny, kvÛli kter˘m se lidé i
experti na energetiku bojí v˘razného rÛstu
cen proudu. Vláda pﬁipravila novelu zákona a
novû postaven˘m solárním polím pﬁestane
garantovat lukrativní v˘kupní ceny proudu.
Zv˘hodnûny budou dál uÏ jen malé projekty
na stﬁechách a zdech budov. Proud ze
solárních elektráren dotují lidé a firmy v
platbách za elektﬁinu. Díky tomu, Ïe ãást
plánovan˘ch projektÛ nevznikne, neporoste
pﬁí‰tí rok cena elektﬁiny tak prudce, jak se
ãekalo - u‰etﬁí se tím 7,8 miliardy korun.
***

John probouzí agenty
provokatéry
PRAHA-mfd/Jakub Pokorn˘, Václav Dolej‰íPﬁedstavte si úﬁedníka z dopravního odboru,
na kterého pﬁi‰lo anonymní udání, Ïe bere
úplatky. Náhle ho nav‰tíví ãlovûk, kter˘
nasbíral dvanáct trestn˘ch bodÛ a zaãne si
naﬁíkat, Ïe ﬁidiãák potﬁebuje k práci. A zeptá
se, jestli by mu úﬁedník nemohl pomoci.
Náv‰tûvník je ve skuteãnosti policejní figurant
a prÛbûh schÛzky nahrává. Je uÏ na
úﬁedníkovi, jestli se „chytí“ a ﬁekne si o úplatek.
Scénka popsaná Markétou Reedovou z Vûcí
veﬁejn˘ch mÛÏe poslouÏit jako pﬁíklad, jak by
mohl vypadat „test spolehlivosti“. Test
prosazuje ministr vnitra Radek John a
pﬁedstavil ho coby souãást „protikorupãního
balíãku“. MF DNES nyní do hloubky zji‰Èovala,
jak by protikorupãní JohnÛv hit mûl fungovat.
Figurant pﬁi testu na rozdíl od agenta
provokatéra nemÛÏe ﬁíci: „Dám vám deset
tisíc korun, kdyÏ mi necháte ﬁidiãák.“
„Myslím, Ïe se test hodí spí‰e na niÏ‰í
úﬁedníky“ míní Reedová, která Johnovi radí.
***

Diamantová svatba ve Vancouveru

Dne 29. srpna 2010 oslavili 60 let spoleãného Ïivota manÏelé Antonie a Jozef Gabánkovi.
Oba studovali na praÏské Akademii v˘tvarn˘ch umûní a vytvoﬁili nesãetné mnoÏství obrazÛ
a kreseb. Antonie navíc je‰tû v 86 letech pﬁedává jako uãitelka své Ïivotní zku‰enosti sv˘m
ÏákÛm. Do dal‰ích let jim pﬁejeme hodnû zdraví a spokojenosti!

âeská a slovenská televize
na internetu!

History/Toronto
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Dvû teãky za diskusemi
v minul˘ch ãíslech
Teãka první: O bratrech Ma‰ínov˘ch
a Milanu Paumerovi
V minulém ãísle jsme vûnovali odpovûdím na ãlánek Josefa
âermáka témûﬁ celou první stranu. Vladimír Cícha se mne
zeptal, proã jsem neotiskl i názor opaãn˘, kter˘ by oponoval
Josefu âermákovi. Odpovûì je jednoduchá: protoÏe Ïádn˘
takov˘ názor v té dobû v ohlasech nebyl. AÏ 9. záﬁí 2010
pﬁi‰el Milo‰ ·uchma s protiútokem: Prezidentské zastavení
anebo zbabûlost (http://czechfolks.com/plus/2010/09/09/
milos-suchma-prezidentske-zastaveni-anebo-zbabelost/) a
opût se objevila ﬁada reakcí. Nûkteré, a to byla tentokrát
vût‰ina, s Josefem âermákem nesouhlasily, jiné naopak mu
dávaly opût za pravdu. Velmi kritick˘ je filmov˘ reÏisér
Martin Vadas. Kritizuje mne, Ïe jsem si jako redaktor
neprokádroval, z kterého zdroje Josef âermák ãerpal. To
skuteãnû dûlám velice zﬁídka, to bych se utopil v internetu. V
tom nevidím chybu. Chyba je asi trochu jinde. V ãlánku se
spekuluje s tím, Ïe „kdyby tam bylo dítû…“ JenÏe historie
nezná „kdyby.“ Dítû tam zkrátka nebylo. TakÏe o tom
nediskutujme. Ale byl tam jin˘ Ïiv˘ ãlovûk, kter˘ bezesporu
zemﬁel.
A teì, abychom se dostali k jádru sporu: Jednalo se o
hrdinství?
Faráﬁ Marek Zikmund z Boskovic si vybral pro pohﬁební
poboÏnost následující text: “Kdo chce jít za mnou, zapﬁi sám
sebe, vezmi svÛj kﬁíÏ a následuj mne. NeboÈ kdo by chtûl
zachránit svÛj Ïivot, ten o nûj pﬁijde; kdo v‰ak ztratí svÛj
Ïivot pro mne, nalezne jej. Jak˘ prospûch bude mít ãlovûk,
získá-li cel˘ svût, ale svÛj Ïivot ztratí? A zaã získá ãlovûk
svÛj Ïivot zpût? Syn ãlovûka pﬁijde v slávû svého Otce… a
tehdy odplatí kaÏdému podle jeho jednání.” Matou‰ 16, 2427
Nechci se pou‰tût do teologick˘ch diskusí, ale v kralickém
pﬁekladu je pouÏito nikoliv slova Ïivot, ale du‰e. ZÛstaÀme
v‰ak u ekumenického pﬁekladu z roku 1973. Milan Paumer
nechtûl svÛj Ïivot ztratit, ale chtûl se prostﬁílet na Západ.
Nerozhodl se tedy obûtovat svÛj vlastní Ïivot.
Pﬁed ãasem jsem znal zde v Torontu Martu Gabrielovou.
Vdala se a kdyÏ byla v jiném stavu, lékaﬁi zjistili, Ïe má
rakovinu. Nabízeli jedinou alternativu: pﬁeru‰ení tûhotenství
a chemoterapii. Odmítla to, zvolila jinou cestu. Narodilo se
jí zdravé dítû a devût mûsícÛ po porodu zemﬁela. Kdyby se
rozhodla pro první cestu, nebylo by asi ãlovûka, kter˘ by to
nepochopil. Ale ona se obûtovala pro nûkoho jiného.
Za hrdinství povaÏuji to, kdyÏ nûkdo dokáÏe nasadit svou
kÛÏi pro druhého, nikoliv kdyÏ nûkdo dokáÏe nûkoho jiného
obûtovat, aby si svÛj vlastní Ïivot zachránil.
Milo‰ ·uchma konãí filozoficky: Národu, kter˘ si neváÏí
sv˘ch hrdinÛ hrozí, Ïe nebude Ïádné mít, aÏ je bude skuteãnû
potﬁebovat. Milana Paumera a bratry Ma‰ínovy mÛÏeme
chápat, mÛÏeme obdivovat jejich ‰ikovnost, bojové
schopnosti, pevné nervy…, ale dûlat z nich morální pﬁíklad
pro budoucí generace znamená, Ïe si ceníme hlavnû akãní
hrdiny a násilí,
Proã tﬁeba nevyzvednout Pﬁemysla Pittera, kter˘ zachránil
bûhem války desítky Ïidovsk˘ch a po válce nûmeck˘ch dûtí
a pomáhal, kde se dalo v uprchlick˘ch táborech. Proã neocenit
Ladislava Hejdánka, kter˘ v okamÏiku, kdy bylo zavﬁeno
deset pﬁedních pﬁedstavitelÛ VONSu, vzal na sebe dobrovolnû
vedení disentu. Stateãnost spí‰e mÛÏeme vidût v tom, ãemu
filozofové ﬁíkají „existenciální ruãení“.
Pokud chceme, zde by mohl b˘t pﬁíklad i pro budoucí
generace.
Ale‰ Bﬁezina
***

Teãka druhá:
Bojkotování Vladimíra Cíchy
v Novém domovû
V ãísle 15 Satellitu Vladimír Cícha napsal ãlánek o
sv˘ch strastech s Nov˘m domovem, na kter˘ Jiﬁí Adler
odpovûdûl v ãísle 16 za redakãní radu Nového domova.
âlánky v nadpisech byly o tom zda jde Ïabomy‰í válku
ãi ne. Vûc je prostá, jde o bojkotování Vladimíra Cíchy
v Novém domovû, coÏ byl také název mého dopisu
redakãní radû.
KdyÏ se na mne pan Cícha obrátil jako b˘valého
redaktora Západu, zda je normální odmítat v‰echny
jeho ãlánky redaktorkou Vûrou Kohoutovou, ﬁekl jsme

mu, Ïe to normální není a Ïe s ní budu komunikovat.
Vûra Kohoutová mnû sdûlila, Ïe nûkteré ãlánky jsou
dobré, ale Ïe Vladimír Cícha je jízliv˘ a slizk˘ a Ïe se
nechová zdvoﬁile. Vzhledem k tomu, Ïe pana Cíchu
nikdy nevidûla ani s ním nikdy nemluvila, je to podivné
oznaãení, nehledû na to, Ïe to není pravda. To Ïe
Vladimír Cícha chtûl vidût svÛj ãlánek po editování není
nic nenormálního, zvlá‰tû kdyÏ to byl první ãlánek. Ale
odmítnout v‰echny následující a napsat aÈ jí jiÏ nic
neposílá je nezdvoﬁilé vÛãi potenciálnímu dopisovateli.
Snad je to tím, Ïe Vûra Kohoutová je velmi vztahovaãná
osoba.
ProtoÏe si Vûra Kohoutová najmenovala redakãní
radu v poãtu jedenácti, je to jako trenér fotbalu, kter˘ si
najmenuje hráãe a bûda kdyby nehráli dobﬁe, pak si jiÏ
také nemusí zahrát. Vladimír Cícha nebyl úspû‰n˘ ani
u vedení MMI, kter˘ ND vydává. Minulé vedení panu
Cíchovi sdûlilo, Ïe mu bude odpovûzeno tiskov˘m
v˘borem MMI. Odpovûzeno mu nebylo, moÏná také
proto, Ïe v tomto orgánu sedûl Petr Kohout, manÏel
redaktorky. Souãasné vedení zatím na tﬁi dotazy pana
Cíchy neodpovûdûlo dosud vÛbec. V˘‰e uvedené je
také odpovûì na otázku pana Adlera, proã jsem se do
této záleÏitosti dostal. Îe nebyl pan Adler mojí
korespondencí okouzlen mu ale rád vûﬁím.
KdyÏ jsem posílal redakãní radû dopis se Ïádostí o
vysvûtlení, poslal jsem tento pro korektnost také
redaktorce a pochopitelnû také panu Cíchovi, o kterého
se vlastnû jedná. Tedy ne „o nás bez nás“, ale naopak,
aby byl kaÏd˘ informován. To snad není nic
nenormálního, ostatnû i nûkteré vûdecké ãasopisy z
mé zku‰enosti otiskují obãas názory ãlenÛ redakãní
rady jako oponenturu autorovi. Nov˘ domov ale není
Ïádn˘ vûdeck˘ ãasopis, ale noviny pro krajany, kde by
se mûlo komunikovat upﬁímnû.
I kdyÏ alergie redaktorky vÛãi panu Cíchovi je ten
hlavní motiv, dÛleÏité je posoudit merit vûci a to zda
ãlánky pana Cíchy jsou tak nekvalitní.
Vladimír Cícha pí‰e do exilov˘ch a nyní krajansk˘ch
tiskovin jiÏ ﬁadu let. Je to ãlovûk, kter˘ se o literaturu,
jazz a sport zajímá a také mu není lhostejná situace v
Kanadû a v âeské republice. A to jsou pﬁedmûty jeho
zájmu.
V Západu byl nûkolikráte uveﬁejnûn a Josef ·kvoreck˘
v té dobû ﬁekl, Ïe Vladimír Cícha má literární talent a Ïe
by mûl napsat kníÏku povídek, kterou by pﬁípadnû 68
Publishers uveﬁejnilo. Pí‰e do dal‰ích novin a ãasopisÛ
vãetnû Nového domova za pﬁede‰lého redaktorství a
zdá se, Ïe redaktorÛm to nevadilo a nevadí vãetnû
redaktora Satellitu, kter˘ má tak trochu na mé gusto
zeleno-levicové vidûní a jistû nûkteré konzervativní
ãlánky pana Cíchy zpÛsobují, Ïe mu vstávají vlasy na
hlavû. K jeho cti ale budiÏ ﬁeãeno, Ïe ãlánky uveﬁejní.
I redakãní rada ND nebyla v názorech jednotná. Jedna
ãlenka ﬁekla, Ïe pan Cícha má velk˘ potenciál, druhá
ﬁekla, Ïe zaslaná báseÀ se jí velmi líbí, redaktorka
napsala, Ïe básním nerozumí. Dokonce doporuãenou
ukázku z poﬁadu Melancholické blues, která by se
velmi hodila k v˘roãí popravy Milady Horákové byla
redaktorkou tvrdohlavû odmítnuta (na závûr tuto ukázku
pﬁikládám).
Jiﬁí Grosman, ãlen redakãní rady ND ve svém ãlánku
v ND, ã. 13 „Jazz a poezie na západním pobﬁeÏí“, kdy
vystupoval jako hudební doprovod jazzové poezie
Vladimíra Cíchy v poﬁadu Melancholické blues“ napsal
mj., Ïe „vystoupení ve Vancoveru patﬁilo ke ‰piãkov˘m
záÏitkÛm mé kariéry. …nic se nedá srovnat s bouﬁliv˘m
nad‰ením, se kter˘m vancouverská komunita pﬁivítala
Vladimírovu poezii a mou muziku. Dûkuji Vladimíru
Cíchovi za pozvání a jedineãn˘ záÏitek.
Vladimír Cícha spolupracoval s vancouversk˘m
Divadlem Za rohem 20 let, kde pﬁipravil ‰est veãerÛ
jazzu a poezie (pût z nich z poezie jeho vlastní) a dvû
dramatizace her.
Já sám jsem ND doporuãil podle mého názoru k
uveﬁejnûní dobré ãlánky Vladimíra Cíchy o americkém
spisovateli Salingerovi a k v˘roãí jednoho z nejvût‰ích
ãesk˘ch spisovatelÛ Karla âapka. Opût redaktorka a
redakãní rada jako sehrané muÏstvo, ani jedna odpovûì.
Je Vladimír Cícha ãlovûk, kter˘ produkuje nekvalitní
pﬁíspûvky? Urãitû ne, i kdyÏ nûkteré jsou lep‰í, nûkteré
ménû, tak jak to je u kaÏdého dopisovatele.
Já pana Adlera neznám a nevím co v âeskoslovensku
dûlal, ale snad si mohl odpustit pﬁirovnání ke zpÛsobÛm
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pouÏívan˘ch za vlády jedné strany. Pan Cícha v Ïádné
redakci v komunistickém âeskoslovensku nepracoval,
ale o metodách by se mohl zeptat Vûry Kohoutové,
která zku‰enost z redakce tam mûla.
Pﬁed ãasem Josef âermák odmítl psát do ND z dÛvodu
redaktorky. Já jsem s ním nesouhlasil, protoÏe si myslím,
Ïe Vûra Kohoutová mu svÛj názor osobnû vysvûtlila. V
Novém domovû se snaÏí, ale tato její nevraÏivost a
pﬁedpojatost vÛãi Vladimíru Cíchovi a synchronizovanû
i redakãní rady je pro mne velk˘m zklamáním. Ignorování
v‰ech ãlánkÛ a korespondence Vladimíra Cíchy je
uráÏlivé a znaãnû neetické. Takto jsem skuteãnû myslel,
Ïe se nikdo v Kanadû chovat nebude. Dokud se situace
nezmûní, budu dal‰ím, kter˘ do Nového domova psát
nebude.
Milo‰ ·uchma
***

Melancholické blues (ukázka)
Vladimír Cícha
(Pásmo jazzu a poezie)
Hudba ...... Black Orpheus
Na‰e rodina podobá se v moﬁi bárce
nechránûná je ãlenstvím ve stranû
a pﬁece proplouvá vlnobitím podivné doby
M˘m systémem imunním je mládí
couraãky kolem zdymadla
kde trpûlivost znehybÀuje rybáﬁe
u LibeÀského poloostrova
Malá kabinka na jeho ‰pici
petrolejem lampy vonící
dodnes nevím kdo jí tam postavil
nám ale patﬁila pokﬁtûná polibky
pokusy o promûnu
hocha v muÏe
a dívky v Ïenu
Kabinka pohádková
jen pro nás a na‰e opojení
na stûnách fotky Emila Zátopka
za ním v závûsu Schade ...
V ten krásn˘ ãas mého mládí
ti bûsi, vûrozvûsti lep‰ích ãasÛ
vzdûlanou Ïenu vû‰í
nechrání jí ani
profesionální znalost práva
a oprátku jí navlékají âe‰i!
Jací to ﬁezníci
jaká to hovada!
a pﬁece rodí se
podpÛrné petice
tohoto ﬁezniãení!
Po smrti nevinné Ïeny
volají dûlníci rolníci i úﬁedníci
ale hlavnû spisovatelé
jako ke hvûzdám které inspirují
hledí k ‰ibenicím a zdá se jim
jakoby jich nebylo dost!
***
Tak, jak to dûláme obvykle, poÏádal jsem o vyjádﬁení
i druhou stranu tedy Vûru Kohoutovou.
Uvedl jsem to slovy: Abych ﬁekl pravdu, tak mû celá
záleÏitost … netû‰í…
Dostal jsem následující odpovûì: AÈ je tomu
jakkoliv, koneãnû, pravda je jenom pravda. Dík,
Vûra.
***

UdrÏovanie hrobov
VáÏení rodáci,
dovoºujem si Vás osloviÈ s predbeÏnou ponukou na sluÏby
úpravy hrobov a hrobov˘ch miest na Slovensku v Ko‰iciach
a blízkom okolí.
Táto sluÏba je urãená pre Slovákov Ïijúcich v zahraniãí, ktor˘
majú záujem o udrÏiavanie hrobn˘ch miest ich rodinn˘ch
príslu‰níkov, ktor˘ sú pochovan˘ na Slovensku.
Ak Vás ponuka zaujala kontaktujte ma, rád Vás podrobnej‰ie
informujem.
Te‰íme sa na spoluprácu.
S pozdravom
Milan
upratko@atlas.sk
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Piknik v Londonu
pﬁedem v‰eho dûkování je na ﬁadû poãasí, mûli jsme obrovské ‰tûstí, Ïe zaãalo pr‰et aÏ
po skonãení sportovních utkání, a nezaãalo naopak jiÏ bûhem dne. TakÏe napÛl
nepr‰elo, kdyÏ jsme se se‰li a sportovali a fandili a pr‰elo aÏ po skonãení sportÛ a na
hodování pak jsme mûli k dispozici kryt˘ pavilon.
Pochopitelnû, aby prÛbûh odpoledne probíhal ke spokojenosti v‰ech pﬁítomn˘ch, a to
jak organizátorÛ tak I hojn˘ch náv‰tûvníkÛ (tentokráte bylo mezi námi hodnû maminek
I tatínkÛ s mal˘mi dûtmi coÏ nás potû‰ilo) bylo zapotﬁebí se vûnovat jak organizaci tak
I materiální pﬁípravû této akce (stoly, bbq, muzika, v˘zdoba, hamburgery, klobásy,
párky a k tomu ve‰keré potﬁebné doplÀky. I kdyÏ se to nezdá tak se musí dopﬁedu udûlat
to ãi ono a hlavnû nûkdo to musí skuteãnû udûlat, tak aby v‰ecko klaplo podle pﬁání
(nakonec i to na‰e zboÏné pﬁání ohlednû poãasí nám vy‰lo). A tak dovolte abychom
podûkovali v‰em, kteﬁí se podíleli na pﬁípravû a vlastním prÛbûhu sportovnû-zábavního,

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
nebo snad lépe sportovnû-spoleãenského odpoledne, jsou to jmenovitû, pﬁedev‰ím:
Sa‰a Falt˘nek a RÛÏena Márová, dále pak Marie Malcová, Hana Bílá, Irena Glivická,
Vlasta Moudrá, Marie Chládková, Vûra Falt˘nková, Lenka Kuãerová, Petr Moc, Sa‰a
Glivick˘, Milo‰ Je‰ko, Josef Mára.
A pak tam bylo taková spousta dezertÛ, aÏ oãi pﬁecházely a Pavlov pracoval, protoÏe
se v‰em sbíhaly sliny na tu dobrotu.
No a to je dal‰í podûkování v‰em Ïenám, které uÏ tradiãnû pﬁiná‰ejí sponzorské
laskominy, které jsou zﬁejmû dûlány s láskou a dobr˘m srdcem. To se pﬁece musí
ocenit, protoÏe dezerty byly skuteãnû vynikající, nejen na pohled ale I na chuÈ. V‰ak
také velice brzo z pultÛ zmizely a ostatnû I dal‰í jídlo. Prostû nic nezÛstalo.
TakÏe na‰e podûkování za ty v‰echny dobroty patﬁí Hanû Bílé, Marii Chládkové,
Vlastû Moudré, Zdenû Novotné, Marii Malcové, Aniãce Slámové, Marcele Mocové,
Janû Perkové, Jarmile Janujové, Alenû Le‰ákové, RÛÏenû Márové, Vlastû Havelkové.
Byly tam I vynikající saláty od Kvûty Jelínkové a Vûry Víznerové. Ale také vegetariánské
burgry od Lenky Kuãerové. Musí se prostû ocenit ta záplava sponzorÛ této akce.
Rozhodnutí uspoﬁádat podobnou akci je jedna vûc, to závisí na nûkolika osobách, ale
vlastní provedení spoãívá na daleko vût‰ím t˘mu z ﬁad dobrovolníkÛ, kteﬁí vûnují svÛj
ãas, aby pomohli podobné spoleãenské akci.
ProtoÏe hlavním tématem tohoto sobotního odpoledne byl sport, dûkujeme v‰em
sportovcÛm, kteﬁí obûtavû a hrdinnû bojovali jak ve fotbale tak I ve volejbale. Obû
sportovní utkání byla hrána vskutku s pln˘m zápalem, av‰ak gentlemansky sportovnû.
Ve fotbale vyhráli Slováci (asi hodnû trénovali) 2:1 a naopak ve volejbale vyhráli âe‰i
také 2:1. Oba zápasy byly velice vyrovnané. Byla prostû radost se dívat na zápolení
t˘mÛ. Do‰li ti co si chtûli zahrát fotbal a volejbal, Ïe se dali dohromady a mûli navzájem
potû‰ení ze hry, které se pﬁeneslo i na nehrající fandy. Jmenujeme kapitány, kteﬁí
sestavili sportovní t˘my: ãeské t˘my Petr Moc, slovenské t˘my - Milo‰ Je‰ko. Oba
spoleãnû pak je‰tû upravili hrací plochy.
Pak se v‰ichni spoleãnû: sportovci i fanou‰ci vrhli na obãerstvení, které zatím bylo
pﬁipraveno, a díky dobré organizaci nedo‰lo k ãekání. Uspokojeni byli v‰ichni. Pak uÏ
následovaly druÏné hovory, podmalované ãeskou a slovenskou hudbou.
âásteãn˘ prÛbûh Pikniku zdokumentovala producentka ãeského televizního vysíláni
Nové Vize Markéta Re‰ovská, a budete ho moci shlédnout v prvním ﬁíjnovém vysílání.
Nakonec na‰e podûkování patﬁí tûm co do‰li na Piknik, a to i ze vzdálenûj‰ího okolí
Londonu - z Kitcheneru, Grand Bendu, Barrie, Sarnie, Branchtonu, a kteﬁí pﬁi odchodu
dûkovali za zdárn˘ prÛbûh odpoledne a dobrou zábavu.
Tím konãí na‰e dûkování a nezb˘vá neÏ vám popﬁát libé uÏití posledních dnÛ léta.
Mûjte se hezky.
âeské a Slovenské SdruÏeni London
***

Nevolejte smûrovací ãísla 809, 284, a 876
Jedná se o podvod, kter˘ by vás mohl stát nûkolik tisíc dolarÛ. MÛÏe se Vám stát,
Ïe dostanete vzkaz, Ïe máte zavolat nûkomu z Va‰ich pﬁíbuzn˘ch na telefonní ãíslo,
které zaãíná jedním z tûchto smûrovacích ãísel. KdyÏ se dovoláte, bude „operátor“
hovor neustále prodluÏovat. Nejedná se v‰ak o Spojené státy nebo Kanadu, ale o
Dominikánskou republiku nebo nûkterou jinou zemiz Karibské oblasti a hovor se
vám mÛÏe prodraÏit a za nûkolik minut zaplatíte nûkolik tisíc dolarÛ.
tz
***

Točený Pilsner Urquel a Czechvar
v západním Torontu!

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Murray

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

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net
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Co má spoleãného malá knihovna a slavné ãeské DoÏínky v Chorvatsku?
Národ ãesk˘, národ písmákÛ a hloubavcÛ, se vÏdy vyznaãoval velkou láskou ke knize. âetba mu pomáhala získávat vûdomosti, otevírala mu cestu do neznámého svûta, mûla ho k hloubání o vûcech duchovních
i pozemsk˘ch a tak ho pﬁivedla do kruhu nejkulturnûj‰ích evropsk˘ch národÛ. Knihu si s sebou brali jako nejvût‰í poklad ãe‰tí náboÏen‰tí emigranti a exulanti, u ní v daleké cizinû nacházeli kus domova, a proto
knihu opatrovali s nejvût‰í láskou.....
Knihu si pﬁivezli i na‰i dûdeãkové do dalekého Chorvatska. Ze zaãátku ãtenáﬁÛ nebylo mnoho, neboÈ první pﬁistûhovali z konce 18. a zaãátku 19. století hladovûli doma i v nové vlasti a jejich oãi se dychtivû
shánûly jen po sk˘vû chleba, kter˘ si museli zaji‰Èovat celodenní úmornou prací. âastûji se pak objevovala kniha v zavazadlech zámoÏnûj‰ích ﬁemeslníkÛ a ÏivnostníkÛ, kteﬁí se do Chorvatska stûhovali po pruskorakouské válce a po okupaci Bosny a Hercegoviny. Tak se k nám dostaly a zde se zachovaly motlitby, kancionály, bible, katechismy, rÛzné kroniky, knihy o poãasí nebo stoleté kalendáﬁe, legendy, historické
povídky a roãenky. Opotﬁebované stránky a ‰vabach, kter˘m byly vyti‰tûny, svûdãily o ãtenáﬁích, s nimiÏ Ïily, a neumûlá vazba potvrzovala, Ïe je celé generace opatrovaly jako nejvût‰í poklad.
V novém domovû v‰ak po nové ãeské knize nebylo ani potuch, ãeské slovo tu nebylo sly‰et ani ve ‰kole ani v kostele. Nezb˘valo neÏ si ãeskou knihu objednat z âech, a to mohli pouze majetnûj‰í. BohuÏel
v‰ak velká ãást na‰eho lidu dokonce ani zaãátkem tohoto století je‰tû nepociÈovala potﬁebu sáhnout po ãeské nebo po nûjaké jiné knize. Boj o pﬁeÏití byl pﬁednûj‰í neÏ zájem o vzdûlání a kulturu.
Byli v‰ak mezi pﬁistûhovalci takoví, kteﬁí dovedli ocenit v˘znam knihy pro udrÏení národní svébytnosti, jazyka a kultury. Byli pﬁesvûdãeni, Ïe odnárodÀování lze ãelit zakládáním ãesk˘ch spolkÛ, ãetbou ãesk˘ch
knih a po r. 1918 také ãeskou ‰kolou. Vzali si za úkol zakládání spolkÛ a knihoven. Tito neãetní vlastenci, buditelé a pokrokoví lidé, stáli u kolébky na‰eho národnostního Ïivota. Tak tomu bylo také na Daruvarsku......
Úryvek je z knihy Josefa Matu‰ka a Jiﬁiny StaÀové “Slovo psané i vyﬁãené”- ISBN 953-6607-02-6, vydané u pﬁíleÏitosti 100 let ãeského divadla v Daruvaru a 90 let knihovny âeské besedy v Daruvaru.

Mûsteãko Daruvar s ãetn˘mi termálními prameny leÏí zhruba ve stﬁedu severov˘chodního
Chorvatska. Rozkládá se na úpatí jednoho z hlavních masivÛ Slavonského pohoﬁí. Díky
zdej‰ím termálním pramenÛm a zemûpisné strategické poloze bylo území kolem dne‰ního
Daruvaru osídleno jiÏ v pravûku. V dobû antické zde bylo rozsáhlé sídlo, doloÏené velk˘m
mnoÏstvím archeologick˘ch nálezÛ. Mûsto po pádu ﬁímské ﬁí‰e pravdûpodobnû zaniklo. V
polovinû 17. století dochází znovu k zaloÏení vsi, která nese jméno jednoho ze stﬁedovûk˘ch
mûsteãek - Podborje, které tu ve stﬁedovûku vznikly.
Zásadní zmûnu provedl po roce 1760 nov˘ majitel panství - hrabû Antun Jankoviã, kter˘ byl
velmi osvícen˘ ‰lechtic. Dal postavit impozantní barokní zámek a pod ním upravit rozsáhl˘
terasovit˘ park. V té dobû dochází k v˘raznému rozvoji lázeÀství a patrnû uÏ na pﬁelomu 18.
a 19. století zde byl zaloÏen dne‰ní lázeÀsk˘ park.
Mezi mûsty vnitrozemního Chorvatska zaujímá Daruvar pﬁední postavení jak z hlediska
stavebnû historického v˘voje, tak i z hlediska kulturního. Na území mûsta se nachází velké
mnoÏství chránûn˘ch antick˘ch a stﬁedovûk˘ch archeologick˘ch lokalit. Jádro mûsta je
památkovou zónou se znaãn˘m poãtem chránûn˘ch kulturních památek, které dokládají
stavitelské umûní své doby.
Z kulturnû historického hlediska je Daruvar v˘znamnou lokalitou, které by mûla b˘t
vûnována náleÏitá pozornost jak ze strany vûdecké, tak i ‰ir‰í veﬁejnosti.
Dlouholetá nepﬁetrÏitá kulturní a osvûtová ãinnost Svazu âechÛ v RCH a v‰ech spolkÛ, které
jsou v nûm sdruÏeny, probíhá v nûkolika oblastech. Nejstar‰í, a kdysi hlavní, je divadelní
ochotnictví a knihovna. KaÏdá beseda mûla svou knihovnu, dnes je nejvût‰í krajanská
knihovna Franty Buriana v Daruvaru a knihovna záhﬁebská. O v‰echny peãuje Ústﬁední
knihovna ãeské men‰iny pﬁi daruvarské Mûstské knihovnû a ãítárnû, která do kvûtna 2007
pÛsobila v Bjelovaru. Dnes hraje hlavní roli v krajansk˘ch spolcích lidov˘ tanec, píseÀ a
hudba. Nûkolik besed má své dechové hudby. Kulturní ãinnost doplÀují v˘tvarníci, recitátoﬁi,
literáti, loutkáﬁi, sóloví zpûváci a hudebníci. Kdysi mûly besedy i sportovní krouÏky, dnes je
vystﬁídaly sekce technické a informatické, audiovizuální a v Daruvaru v˘borní radioamatéﬁi
- Radioklub Jan Hus. V mnoha oblastech krajanské ãinnosti se konají men‰inové pﬁehlídky
a poﬁádají se tradiãní kulturní akce.
Daruvar je mûsto s nejvût‰ím poãtem ãesk˘ch krajanÛ. První âe‰i pﬁi‰li na Daruvarsko uÏ
v polovinû 18. století a systematické stûhování trvalo více neÏ 150 let. âe‰i tvoﬁí témûﬁ 18%
celkové populace v Daruvaru, coÏ je zhruba 2500 lidí.
Mûstská knihovna a ãítárna: V knihovnû, která je urãená pﬁedev‰ím ChorvatÛm je oddûlení
vûnované ãesk˘m knihám a ãasopisÛm. Od roku 2007 pﬁi místní knihovnû sídlí ústﬁední
knihovna pro ãeskou národnost v Chorvatsku.
Ústﬁední knihovna pro ãeskou národnost v Chorvatsku: Knihovna mûla své sídlo do
roku 2007 v Bjelovaru.
Knihovna Franty Buriana: Knihovna Franty Buriana byla zaloÏena 14. 7. 1907, je otevﬁena
dvakrát t˘dnû a nav‰tûvuje ji pﬁes 90 ãtenáﬁÛ. Dne‰ní knihovna má pﬁes 10 tisíc svazkÛ
beletrie v ãe‰tinû, ﬁadu knih pro dûti a slu‰nou sbírku video kazet a DVD s nahrávkami
ãesk˘ch filmÛ a dokumentárních snímkÛ z besedních programÛ a krajansk˘ch pﬁehlídek. Sídlí
v âeském domû. Témûﬁ celé kniÏní fond je získán z darÛ a v‰ichni knihovníci aÏ doposud v
ní pracovali a pracují dobrovolnû. Knihovnice poﬁádají pravidelnû v˘stavy a pﬁedná‰ky k
rÛzn˘m kulturním v˘roãím, besedy. V péãi knihovnic je i Burianova pamûtní síÀ, kter˘ se velmi
zaslouÏil o rozvoj knihovny.

Souãasnost aneb pﬁátelství jedné malé ãeské knihovny…
Obec Mokré se nachází na úpatí Orlick˘ch hor, poblíÏ známého mûsta Opoãno a sv˘m
katastrálním územím zaujímá rozlohu 589 ha. Archeologické nálezy potvrzují osídlení uÏ z
dob ﬁímské kultury.
Kultura obãanÛ v obci je z vût‰í ãásti zabezpeãena obecní knihovnou s internetem pro
veﬁejnost, která je nav‰tûvována nejen místními obyvateli a která pro dûti i dospûlé poﬁádá
spoustu zajímav˘ch soutûÏí, akcí, besed a pﬁedná‰ek. Knihovna má v obci dlouholetou
tradici, její zaloÏení se datuje jiÏ od roku 1889.
Místní knihovna nese název na základû historick˘ch zji‰tûní a bádání Knihovna u Mokﬁinky.
Oficiální název je evidován od 4. 12. 2009 u pﬁíleÏitosti v˘roãí 120 let vzniku knihovny. Zde,
na zhruba 20 m2, se odehrává prakticky ve‰ker˘ kulturní Ïivot v obci.
Knihovna U Mokﬁinky Mokré se mÛÏe pochlubit ojedinûlou spoluprací se zahraniãní
knihovnou, je‰tû lépe, s první ãeskou knihovnou na území Chorvatska, Knihovnou Franty
Buriana v mûsteãku Daruvar.

A jak to v‰e zaãalo?
KdyÏ jsem v roce 2007 nav‰tívila poprvé Daruvar, vrátila jsem se domÛ úplnû nad‰ená. Ze
v‰eho nejvíce mi pﬁirostla k srdci celá Knihovna Franty Buriana, vlastnû hlavnû knihovnice.
S knihovnou jsme navázaly pﬁátelství a vzájemnû se prezentujeme. Mûla jsem tu ãest tuto
knihovnu prezentovat i na v˘stavû na‰í knihovny v roce 2009, poﬁádané u pﬁíleÏitosti 120 let
vzniku knihovny.
V ãervenci tohoto roku jsem obdrÏela pozvání od Svazu âechÛ v Chorvatsku a Jednoty Novinovû-vydavatelské instituce v Daruvaru, na slavné ãeské DoÏínky v Chorvatsku.
Pozvání jsem s radostí pﬁijala a pﬁi této pﬁíleÏitosti jsem mohla nav‰tívit i na‰i druÏební
Knihovnu Franty Buriana, Mûstskou knihovnu a ãítárnu v Daruvaru a Ústﬁední knihovnu pro
ãeskou národnost v Chorvatsku. Ze své cesty jsem poﬁídila spoustu fotografií a získala dal‰í
informace, s kter˘mi bych vás ráda seznámila.

âeské DoÏínky v Chorvatsku
K m˘m nejvût‰ím záÏitkÛm patﬁila úãast jako hosta na slavn˘ch ãesk˘ch DoÏínkách, které
se konají jednou za dva roky. DoÏínky v Daruvaru jsou v celém svûtû naprosto nevídanou
událostí propagující ãe‰ství a kulturní tradice âechÛ v Chorvatsku.
DoÏínky jsou nejvût‰í manifestací ãeské men‰iny. Je to pﬁehlídka ve‰keré kulturní,
osvûtové, ale i hospodáﬁské ãinnosti âechÛ. Oslava konce Ïní a v˘raz rolnické radosti, Ïe o
úrodu je postaráno a do dal‰ího roku je zaji‰tûn blahobyt. Je to oslava úspû‰né skliznû obilí,
poÏehnání chleba - základu Ïivotní existence. Je to rej mládí a krásy, ukázka pestrosti krojÛ,
ale i pestrosti národnostního Ïivota.

Od prvních daruvarsk˘ch doÏínek v roce 1925, vÛbec prvních ãesk˘ch doÏínkov˘ch
slavností v Chorvatsku, uplynulo jiÏ mnoho let. DoÏínky se tû‰í velké oblibû krajanÛ i mnoha
náv‰tûvníkÛ z domova i zahraniãí. Oslava doÏínek, doÏaté nebo také obÏínek se konala na
selském hospodáﬁství po sklizni obilí jiÏ ve stﬁedovûku. Vûnec, upleten˘ z rÛzn˘ch druhÛ obilí
a ozdoben˘ kvítím a stuhami, a vonící chléb jsou podnes trval˘mi symboly doÏínek.
Dnes jsou doÏínky velkolepá dvoudenní slavnost s bohat˘m taneãním a hudebním folklorním
programem, krojovan˘m prÛvodem s alegorick˘mi vozy, historick˘mi, etnografick˘mi a
v˘tvarn˘mi v˘stavami, tradiãním ãesk˘m jarmarkem s ukázkou ﬁemesel a ochutnávkou jídel.
Leto‰ní DoÏínky se konaly ve dnech 17. a 18.7.2010. Zahájení DoÏínek se konalo na terase
domu Jednoty, Novinovû-vydavatelské instituce, jejímÏ cílem je ‰íﬁení ãesky psaného slova
v Chorvatsku.
Korunou doÏínek je vÏdy slavnostní veãerní program, kter˘ se konal na Stadionu Sokol pod
názvem „Obilí jsme vymlátili“. Zahájení se opût ujala paní Leonora Janotová a ke slovu se
dostali i v‰ichni v˘znamní hosté. Z rukou rolníkÛ pak pﬁevzala doÏínkov˘ vûnec. Je to star˘
ãesk˘ zvyk odevzdání symbolického vûnce - kolik kláskÛ, zrneãek a kvítkÛ na doÏínkovém
vûnci, tolik blahobytu, hojnosti a radosti v hospodáﬁovû rodinû a domácnosti. Na jevi‰ti se pak
vystﬁídaly folklorní soubory, které h˘ﬁily pestrostí krojÛ, zpûvem a tancem. Závûrem v‰ichni
úãinkující zatanãili slavné „Horácké kruhy“. Atmosféra byla úÏasná a potlesk pﬁímo strhující.
NejpÛsobivûj‰í ãástí doÏínek je doÏínkov˘ prÛvod krojovan˘ch skupin a alegorick˘ch vozÛ.
V ãele prÛvodu jsou symboly doÏínek: vûnec upleten˘ z rÛzn˘ch druhÛ obilí a ozdoben˘ kvítím
a stuhami, chléb se solí - v˘raz úcty, vstﬁícnosti a pﬁátelství ke v‰em dobrosrdeãn˘m lidem,
a doÏínková májka, kterou spoleãnû nesou pﬁedstavitelé v‰ech âesk˘ch besed Svazu âechÛ
v Chorvatsku.
Na vozech ozdoben˘ch obilím se pﬁedvádí setí, Ïnutí, mlácení obilí cepy, ruãní mlátiãka obilí,
fofr, kamenn˘ ml˘n, kovárna, chlebová pec. K tomu patﬁí i odpoãinek na poli, nabízení buchet,
lidová veselice a ãeská hospoda. S vozy se stﬁídají skupiny taneãníkÛ se zpûvem a tancem
v pÛvodních i stylizovan˘ch krojích.
V samotném prÛvodu se tisícÛm divákÛ pﬁedstavilo 904 krojovan˘ch úãastníkÛ, 13 dechov˘ch
hudeb a 11 folklorních hudebních skupin.
Nedûlní odpolední folklorní programy probíhaly na nûkolika místech. Náv‰tûvníci mohli
shlédnout pﬁehlídku taneãních a hudebních skupin âesk˘ch besed, ale také hostÛ z âeské
republiky.
Po oba veãery se konala na místním hﬁi‰ti lidová veselice s pivem a bramboráky.
DoÏínky roku 2010 se vydaﬁily. Poãasí pﬁálo a náv‰tûvníci se rozcházeli v pozdních
veãerních hodinách unavení, ale spokojení. Snad kaÏd˘ si nesl na památku kytiãku z obilí,
ozdobenou kvûty v národních barvách - modrá chrpa, ãerven˘ vlãí mák a bílá kopretina, nebo
panenku z kukuﬁiãného ‰ustí ãi lahviãku slivovice. Co si v‰ak kaÏd˘ odnesl urãitû, byl záÏitek
z celého dne, pocit sounáleÏitosti, pﬁátelství a pﬁání, aby tato tradice trvala je‰tû hodnû
dlouho.
Bylo moc pﬁíjemné se vrátit na místa, která jsem si pamatovala. Mohla jsem si prohlédnout
Mûstskou knihovnu, Ústﬁední knihovnu pro ãeskou národnost v Chorvatsku a hlavnû jsem se
tû‰ila do Knihovny Franty Buriana. Mûla jsem moÏnost pohovoﬁit s knihovnicemi, setkat se
s dal‰ími lidmi, navázat nová pﬁátelství. Vrcholem v‰ak byly samotné doÏínky, které mne
uchvátily. Nejen svojí krásou a nad‰ením v‰ech úãinkujících, ale také perfektní organizací.
Myslím, Ïe kdo jednou nav‰tíví Daruvar a doÏínky, urãitû se sem zase vrátí. Je to i m˘m
pﬁáním.
Fotografie z DoÏínek a náv‰tûv knihoven je moÏné shlédnout na www.obecmokre.cz/
knihovna nebo www.jednota.hr, http://savez-ceha.hr, které jsou v ãeském jazyce.
(Zkráceno)
Dagmar Honsnejmanová,
Knihovna u Mokﬁinky,
âeská republika
***
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âe‰i zahájili úvod kvalifikace na evropsk˘
‰ampionát potupnou prohrou 0:1 s Litvou

Dvû hospody na jednom rohu naproti AGO

Dal‰í fotbalová facka

(Dundas a McCaul)

âesk˘ fotbal kráãí od prohry k prohﬁe, stává se stále men‰í a men‰í, potápí se do hlubin. BohuÏel!
Na leto‰ní mistrovství svûta do Jihoafrické republiky se neprobojoval, uÏ tﬁetí rok za sebou nebude
mít klubové zastoupení v Lize mistrÛ a ze ãtyﬁ t˘mÛ se pouze Sparta dostala do Evropské ligy, kde
v‰ak absolutní elita chybí. V‰echno se mûlo alespoÀ trochu k lep‰ímu obrátit vstupem do kvalifikace
mistrovství Evropy 2012, v jejímÏ úvodu muÏstvo âeské republiky v Olomouci ãekala Litva. A nic na
tom nemûní ani skuteãnost, Ïe Litevci ve svém kvalifikaãním startu ãtyﬁi dny pﬁed pﬁíjezdem do
Olomouce na domácím hﬁi‰ti uhráli bezgólovou remízu proti Skotsku. Naopak v pﬁedchozí kvalifikaci
prohráli na Kanársk˘ch ostrovech a ve svûtovém Ïebﬁíãku figurují aÏ na dvaapadesátém místû...
Deset mûsícÛ od loÀského podzimu mûl reprezentaãní trenér Michal Bílek na to, aby jeho svûﬁenci
naladili správn˘ herní styl i formu. Tahle doba pﬁinesla ‰est mezistátních zápasÛ, z nichÏ jen dva byly
vítûzné, tﬁi skonãily prohrou a jeden nerozhodnû. PﬁiãemÏ ani v jednom stﬁetnutí nenastoupili ãe‰tí
fotbalisté proti ‰piãkovému soupeﬁi a ani jednou nepodali ‰piãkov˘ v˘kon... Pﬁesto sportovní
veﬁejnost byla natû‰ená, olomouck˘ AndrÛv stadión se py‰nil vyprodan˘m hledi‰tûm s 12038 diváky
a experti volali do svûta: “Zaãíná nová éra ãeského fotbalu!” K dispozici bylo v ãele s uzdraven˘mi
hvûzdami, reÏisérem hry Rosick˘m a kanon˘rem Baro‰em, v‰e co souãasn˘ ãesk˘ reprezentaãní
fotbal mÛÏe mít. Snad aÏ na operovaného stopera Sivoka a dal‰ího pilíﬁe zadních ﬁad Ujfali‰uho, kter˘
v Atletiku Madrid sice stále záﬁí, av‰ak s reprezentací uÏ skonãil a pokusy ‰éfÛ národního celku o jeho
návrat se zatím nesetkaly s pﬁíznivou odezvou... Bílek zvolil systém 4 - 2 - 2 - 2, tedy s dvûma
defenzivními záloÏníky Polákem a Hübschmanem, tﬁebaÏe úkol byl nad slunce jasn˘: “Litevce doma
porazit! Koho uÏ jiného?”
Mírná pﬁevaha ãeského celku netrvala dlouho. Protivník jí ãelil oãekávanou a zhu‰tûnou obranou,
ale i nebezpeãn˘mi protiútoky. Tohle moÏná trochu vypadá jako fotbalová fráze, leã herní projev
LitevcÛ byl nesmírnû úãinn˘. Rychlost, pﬁesnost a pﬁímoãarost, hbité pﬁená‰ení hry na dálku. A ãe‰tí
obránci i záloÏníci si s tím nevûdûli rady a zaãali fatálnû chybovat. Velkou ‰anci Panky je‰tû správn˘m
vybûhnutím vyﬁe‰il brankáﬁ âech. Ale ve 26. minutû Stankeviãius z pravé strany pohotovû
odcentroval a ·ernas zcela voln˘ mezi stopery Hubníkem a Kadlecem zamíﬁil do pravého rohu v
ãeské síti! Nejen tímto gólem jako vystﬁiÏen˘m z uãebnice ·ernas, kter˘ obléká dres polského
Widzewu LodÏ, dûlal ãasté problémy ãesk˘m zadákÛm.
Ze strany ãeského muÏstva v prvním poloãase stály za pozornost dobré pﬁíleÏitosti Fenina, ale
hlavnû zákrok na tohoto útoãníka, kter˘ pﬁinesl hodnû diskutovan˘ pokutov˘ kop. Trenér hostí
Raimundas Îutautas po utkání konstatoval: “Takové penalty se pískají jen pro domácí hráãe...” A
mimochodem Martin Fenin pﬁiznal: “Zkusil jsem to a vy‰la z toho penalta...” Ve 40. minutû se k ní
postavil nejlep‰í stﬁelec mistrovství Evropy 2004 v Portugalsku Baro‰ a v momentû, kdy se tribuny
chystaly z pln˘ch plic zakﬁiãet gól, napálil míã pﬁímo do brankáﬁe Karãemarskase jako hluch˘ do vrat!”
Michal Bílek pozdûji ﬁekl: “Na pokutov˘ kop chodí ten, kdo si vûﬁí. Vzal to na sebe Milan, ale takhle
to dopadlo.” A Tomá‰ Galásek, kter˘ se pﬁed utkáním slavnostnû louãil se svou jedenáctiletou
reprezentaãní kariérou k tomu smutnû pﬁidal: “Takov˘ borec jako je Baro‰, byl mûl promûnit.”
A oãekávan˘ drtiv˘ tlak po zmûnû stran? Dlouho se nekonal témûﬁ Ïádn˘, protoÏe naprostá vût‰ina
ãesk˘ch akcí konãila v pﬁehu‰tûném obranném prostoru fotbalistÛ Litvy. Pla‰ilova tvrdá stﬁela z dálky
skonãila tûsnû vedle a Hubníkova hlaviãka z dobré pozice byla pﬁíli‰ slabá. Trenér Bílek o pﬁestávce
neudûlal jedinou hráãskou zmûnu a se stﬁídáním zaãal aÏ pÛlhodiny pﬁed koncem zápasu. Postupnû
Necid pﬁi‰el za Fenina, ·tajner za Poláka a Bednáﬁ za Pudila. V závûru mûl tedy ãesk˘ celek na hﬁi‰ti
ãtyﬁi útoãníky a svÛj tlak skuteãnû vystupÀoval. Z nûkolika ‰ancí mûl nejvût‰í v poslední minutû utkání
Necid, kter˘ stál sám pﬁed Karãemarskasem, ale jen trefil skvûle reagujícího litevského brankáﬁe!!!
Na tribunách to jen za‰umûlo a fanou‰ci si ﬁekli: “Co víc jsme je‰tû chtûli?” V pûtiminutovém
nastaveném ãase bûÏel do trestného území soupeﬁe dvakrát hlaviãkovat i brankáﬁ âech, av‰ak na
kruté prohﬁe 0:1 a pískotu nespokojeného publika to uÏ nic nezmûnilo.
Trenér t˘mu Litvy, Raimundas Îutautas konstatoval: “âesk˘ t˘m nás nepﬁekvapil niãím. Vût‰inu
zápasu jsme odehráli na své polovinû, ale dÛleÏité je to, Ïe jsme vyhráli. Nejvíc musím pochválit
na‰eho brankáﬁe Karãemarskase.” Trenér Michal Bílek netajil své zklamání: “Chtûli jsme se pﬁed
soupeﬁovu branku dostávat po stranách, ale nedaﬁilo se nám to. Ov‰em nejvíce jsme selhali v
koncovce a na smÛlu se vymlouvat nemÛÏeme.” Bílek i vzhledem k uÏ vzpomínan˘m nepﬁesvûdãiv˘m
v˘konÛm sv˘ch svûﬁencÛ v pﬁedchozích utkáních, se dostal pod velk˘ tlak médií i veﬁejnost, av‰ak
moÏnost své rezignace jednoznaãnû odmítl. “O tom, Ïe bych odstoupil, neuvaÏuji ani trochu,”
zdÛraznil ãesk˘ kouã. O to víc sebekritiky zaznûlo z úst kapitána ãeského celku Tomá‰e Rosického:
“Mûli jsme mít daleko víc pﬁíleÏitostí a to Ïe se tak nestalo, je moje vina. Je to moc ‰patné a kdybychom
na pﬁí‰tû neuspûli ani proti SkotÛm, kvalifikace na mistrovství Evropy by pro nás byla asi uÏ ztracená.”
A to je pravda! âeská republika se stﬁetne se Skotskem 8. ﬁíjna v Praze.
JAROSLAV KIRCHNER, Olomouc
***

v místû, kde je piva jako ‰afránu!

Rusko-Slovensko 0:1
Moskva-sme-Vladimír Jurkoviã-Slovenskí futbalisti v priebehu piatich dní zvládli dva odli‰né taktické
‰t˘ly so súpermi rozdielnej v˘konnostnej úrovne.
Po víÈazstvách na Pasienkoch a v Moskve zhodne 1:0 rozbehli svoju kvalifikaãnú skupinu na EURO
2012 nad oãakávanie. Najmä v Moskve tím trénera Vladimíra Weissa dokázal, Ïe by si zaslúÏil na
Slovensku ‰ir‰iu divácku podporu.
S bezradn˘m úsmevom sa na Àu po prípravn˘ch zápasoch nepriamo sÈaÏoval aj Miroslav Stoch, ktor˘
svoj názor futbalovo vyargumentoval sympatick˘m spôsobom. V oboch zápasoch patril k najlep‰ím.
Návrat k tímovej pokore symbolizoval v Moskve Martin ·krtel. Na ihrisku excelentn˘ v˘kon, ktor˘m
strhol aj mlad‰ieho Salátu. ·krtel si odpustil zbytoãnú komunikáciu s rozhodcami, namiesto nej v
mixzóne nenútene zru‰il mediálne embargo a pokojn˘m hlasom sa vracal k rozhodujúcom momentom.
“T˘m bol gól MiÀa Stocha. DôleÏité bolo, Ïe sme ustáli nápor súpera v oboch polãasoch. Rusi hrali
veºmi r˘chlo, neuchyºovali sa k nakopávaniu lôpt, vidno na nich prácu trénera Advocaata, ktorú som
spoznal na vlastnej koÏi poãas pôsobenie v Zenite Petrohrad.”Chceli sme ‰tyri body, ale máme ‰esÈ.
Je to fantastické. Nemyslím si, Ïe nám pred t˘mto duelom niekto veril. Sme v‰ak e‰te stále len na
zaãiatku cesty. Tieto víÈazstvá musíme potvrdiÈ aj v ìal‰om dvojzápase proti Arménsku a Írsku,”
povedal ·krtel.
·Èastn˘ kouã
·Èastn˘ slovensk˘ tréner Vladimír Weiss v návale prvej radosti sºúbil hráãom v‰etko moÏné, no
najskôr to mohol byÈ odlet z letiska Domodedovo. „Nemohli sme sa pú‰ÈaÈ do otvoreného celoplo‰ného
boja, na krajoch obrany sme nemali takú kvalitu ako súper. Dali sme v‰ak nádhern˘ gól a potom sme
viac-menej kontrolovali hru.
Slovensk˘ tréner dobre odhadol situáciu, zahustil stred poºa defenzívnymi typmi. Karhan sa mu pri
návrate do zostavy odvìaãil klasicky precíznym poziãn˘m v˘konom . Popri ·krtelovi, ktor˘ chladnokrvne
ru‰il útoãné akcie Rusov sa skvele drÏal mlad˘ Kornel Saláta.
Obraz hry i keì na oveºa vy‰‰ej úrovni pripomínal piatkové Pasienky, keì sa Slováci dlho trápili s
defenzívou Macedóncov. Tréner Ruska Dick Advocaat s ºútosÈou kon‰tatoval, Ïe práve jeho muÏstvu
ch˘bal tímov˘ duch ak˘ ukázali Slováci v oboch prípadoch. Hru svojich nezatratil, no vystríhal, Ïe
stratené body z Moskvy ich môÏu mrzieÈ.
Z ruskej kabíny vy‰lo viacero hráãov bez zastavenia. „Mne stydno, hanbím sa,” vysvetºovali svoje
úniky pred novinármi so sklonen˘mi hlavami.
Tak ako sme mali ‰Èastie pri Ar‰avinovej tutovke sme mohli z brejkov streliÈ ìal‰í gól-dva. Ak by najmä
Holo‰ko dokázal v plnej r˘chlosti vyuÏiÈ preãíslenie presnej‰ou prihrávkou.
***

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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Liga majstrov
Chelsea vy‰kolila
slovenského nováãika
zo Îiliny 1:4
ÎILINA-sme-Pavol Spál-Vypredan˘ ‰tadión Pod
DubÀom vyfe‰ákovan˘ v ‰t˘le ‰ampiónov. Úvod
podºa scenára. TridsaÈdva Ïilinsk˘ch tínedÏerov
odu‰u zamávalo plachtou, zaznela podmanivá
znelka. Îilina vstúpila medzi futbalovú ‰ºachtu.
Vôbec po prv˘ raz v histórii.
Mal to byÈ nerovn˘ boj. Neãudo. Veì roãn˘ rozpoãet
Îiliny je pribliÏne sedemdesiatpäÈkrát niÏ‰í ako
anglického ‰ampióna z Lond˘na. Úvod nenaznaãil,
Ïe pôjde o súboj tímov z rozdielnych galaxii.
Domáci potvrdili slová trénera Pavla Hapala, Ïe
nezalezú do ‰estnástky. Nezºakli sa a zaãali zhurta,
odváÏne. Guldan sÈahovaãkou okabátil Maloudu,
Bello jasliãkami zahanbil b˘valého spoluhráãa
Martina ·krtela z Liverpoolu Benayouna.
Potom v‰ak pri‰la realita. Krutá. Po úniku a
prihrávke Anelku zarmútil Îilinãanov Michael
Essien. Chelsea pak z úniku Nicolasa Anelku opäÈ
trestala. Francúzsky útoãník robil Ïilinskej obrane
najväã‰ie problémy. Pohyboval sa na hranici
ofsajdu, r˘chlym pohybom robil z domácich ‰tatistov.
A dával góly.
Keì v úvode druhého polãasu pridal ‰tvrt˘ gól iba
dvadsaÈroãn˘ anglick˘ mladík Daniel Sturridge,
hrozil poriadny v˘prask. I Îilina sa v‰ak doãkala
gólu. Po nedorozumení brankára âecha dorazil
loptu do siete tridsaÈroãn˘ slovensk˘ reprezentant
Tomá‰ Oravec.
***

Stra‰il je loÀsk˘ Eindhoven,
tentokrát v‰ak Sparta
premiéru neztratila
Praha-Sport.cz-Pavel Dosadil, Zdenûk Pavlis-Je
to neãekané vítûzství. Fotbalisté Sparty si trochu
vylep‰ili bilanci v evropsk˘ch pohárech a teprve
potﬁetí v historii porazili italského soupeﬁe. Domácí
v˘hra 3:2 nad Palermem jim navíc v premiéﬁe
Evropské ligy vynesla cenné tﬁi body do tabulky
skupiny F. „Vítûzství nad takov˘m soupeﬁem nám
psychicky urãitû hodnû pomÛÏe,“ pochvaloval si
autor vítûzného gólu Václav Kadlec.
Klíãov˘m muÏem zápasu byl v‰eumûl Jiﬁí
Kladrubsk˘, kter˘ na první gól pﬁihrál Wilfriedovi a
druh˘ dal hlavou po centru Pamiãe sám. A to se
teprve tûsnû pﬁed zápasem dozvûdûl, Ïe po zranûní
Vacka se pﬁesouvá z pravého kraje obrany do
stﬁedu zálohy.
„Gól a asistence, to je takov˘ bonus. Snad jsem
trenéry pﬁesvûdãil, Ïe mi stﬁed zálohy sedí. Já se
ale snaÏím i v obranû, neuráÏím se, kdyÏ tam
musím zaskakovat,“ uji‰Èoval Kladrubsk˘.
„Na‰e vítûzství se rodilo jiÏ bûhem t˘dne, kdy jsme
si vyhodnotili nasbírané informace o Palermu a
pﬁipravili taktiku. Vûdûli jsme o soupeﬁi dost a
hledali jen vhodné hráãe, kteﬁí budou schopní
stanovenou taktiku splnit,“ dûkoval kouã Chovanec
také sv˘m pozorovatelÛm a asistentÛm.
***

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

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.16.satellite1-416.com
www.16.zpravy.ca
***

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

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Fotbalová Gambrinus liga
V 8. kole v pátek porazil Liberec vysoko
Ostravu 4:1 a v sobotu zdolala Sparta
Jablonec pﬁed 6304 diváky brankou
Kucky z 87. minuty 1:0. V druhém
sobotním utkání porazilo Slovácko âeské
Budûjovice 2:0. Hradec pﬁed zaplnûn˘m
hledi‰tûm hrál v nedûli v Mal‰ovicích se
Slavií 0:0. Za to skvûle hrající PlzeÀ
rozstﬁílela v druhém poloãase nováãka z
Ústí 7:0. Nedaﬁilo se ani Teplicím doma a
prohráli s Brnem 1:2. Bohemians v Edenu
zvítûzili nad Pﬁíbramí 1:0. V pondûlní
dohrávce pak Olomouc hrála s Boleslaví
bez branek.
***
TABULKA
1. PlzeÀ
2. Olomouc
3. Sparta
4. Boleslav
5. Jablonec
6. Teplice
7. Liberec
8. Slavia
9. Slovácko
10. Bohemians
11. Hradec
12. Pﬁíbram
13. Budûjovice
14. Ústí
15. Brno
16. Ostrava

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

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

7
4
5
4
3
3
2
2
3
2
2
2
1
2
2
1

1
4
0
2
2
2
4
4
1
3
3
3
5
2
0
2

0
0
3
2
3
3
2
2
4
3
3
3
2
4
6
5

22
16
15
14
11
11
10
10
10
9
9
9
8
8
6
5

V Bratislavû v tradiãním derby hrál Slovan
s Trnavou 1:1, kdyÏ obû branky padly aÏ v
závûru. Za Slovan dával b ranku v 80.
minutû Kiss, za Trnavu vyrovnal Wellington.
Îilina si zajistila vítûzství dvûma góly v
prvním poloãase. Za Pre‰ov po pﬁestávce
sníÏil Buãko. Nitra prohrála stejn˘m
v˘sledkem doma s RuÏomberokem 1:2 a
Zlaté Moravce se roze‰ly s Dunajsou
Stredou s plichtou 1:1. 75 minut ãekali
diváci v Ko‰icích na branku, kterou vstﬁelil
Jurão. Ta jim v‰ak staãila k zisku tﬁí bodÛ.
Jedinou branku Banské Bystrice vstﬁelil
proti Senici Mouhamadou Seye v 43.
minutû.
***

Tabuºka

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

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

4
5
5
4
4
3
3
3
2
1
1
0

4
1
1
3
2
3
2
2
1
3
2
2

0
2
2
1
2
2
3
3
5
4
5
6

14:7
8:6
9:8
12:4
15:7
8:8
7:6
9:13
7:13
4:9
7:13
4:10

16
16
16
15
14
12
11
11
7
6
5
2

Na Slovensku zaãal hokej
1. kolo: Martin-Poprad 3:2 po predl., TrenãínZvolen 2:1 po sam.naj., Skalica-Nitra 2:4,
Ban. Bystrica-Îilina 2:3, Slovan-Ko‰ice 2:0,
HK Orange 20-Martin 1:5.
2. kolo: Poprad-Ko‰ice 0:1 po sam.naj., ÎilinaSlovan 1:5, Nitra-Ban. Bystrica 0:3, ZvolenSkalica 5:2, Martin-Trenãín 8:2.
3. kolo: Trenãín-Poprad 1:0, Skalica-Martin
1:2, Ban. Bystrica-Zvolen 2:1 po sam.naj.,
Slovan-Nitra 1:2 po sam.naj., Ko‰ice-Îilina
6:0.
4. kolo: Poprad-Îilina 0:4, Nitra-Ko‰ice 2:4,
Zvolen-Slovan 4:0, Martin-Ban. Bystrica 1:4,
Trenãín-Skalica 2:3 po sam.naj., Ko‰ice-HK
Orange 20 8:2.

Tabuºka
1. Ko‰ice
2. Martin
3. Bystrica
4. Zvolen
5. Slovan
6. Îilina
7. Trenãín
8. Nitra
9. Skalica
10. Poprad

5
5
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
2
2
2
2
1
1
0
0

1
1
1
0
0
0
1
1
1
0

0
0
0
2
1
0
1
0
0
2

1
1
1
0
1
2
1
2
3
2

Rosti
Brankovsky
Broker
Jedineãné sluÏby
Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Pro kupce:
denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
finanãní asistence.
Jsem tu pro vás!

24:5
15:5
14:5
11:6
10:9
9:10
11:9
9:10
9:11
8:10
5:8
3:6
5:9
5:16
8:20
6:13

Slovenská CorgoÀ liga

Danforth Ave.

Bloor St. W

September 23, 2010

19:6
19:10
11:5
11:6
8:7
8:13
7:12
8:10
8:13
2:9

11
11
8
8
7
6
6
5
2
2

Sutton Group-Bayview
Realty Inc. Brokerage
416 483-8000
direct 416 443-9268
www.brankovsky.com
e-mail:
rosti@brankovsky.com

