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Od Slovanské epopeje k Temelínu
Dûtství jsem strávil v kinû. AlespoÀ jeho ãást. VÏdy v
sobotu jsem dostal dvû koruny na lístek do první ﬁady a
v okolí místa, kde jsem vyrÛstal bylo pût kin s poetick˘mi
názvy: Vzlet, Práce, PilotÛ, Vesna a Mír. V‰e bylo v
okruhu dvaceti minut od místa, kde jsem bydlel a dﬁíve
neÏ jsem zaãal obdivovat Gerarda Philipa, Brigitte
Bardotovou ãi Sophii Lorenovou jsem nav‰tûvoval filmy,
které pocházely z v˘chodu. Vût‰inou se tam udatní
potomci Ilji Muromce pot˘kali s anonymními fa‰isty ãili
bûlogvardûjci a vítûzili. Jednou jsem byl na filmu, kdy
chrabr˘ telegrafista zniãil ãtyﬁi nûmecké tanky. Za tento
neuvûﬁiteln˘ hrdinsk˘ ãin dostal opu‰Èák ãili povolení
vzdálit se od útvaru a nav‰tívit svou rodnou vesnici. A teì
si geroj pﬁedstavuje, jak v‰e probûhne. Dojede do vesnice,
popije s kamarády, pomiluje Nata‰ku, mámû opraví
stﬁechu na domû a nav‰tíví ìáìu v sousední vesnici. I na
procházku se sabakou bude jistû ãas. JenÏe, jak ãas
plyne a váleãná infrastruktura nefunguje, vÏdy ho nûco
zdrÏí. Tu fa‰isti bombardují vlak, tu chybûjí koleje.
Parachód je nahrazen gruzavíkem, kter˘ zase nemá
benzín. Tím se neustále zvût‰uje ãasov˘ skluz. Voják
nejprve zru‰í lov, pak náv‰tûvu u str˘ce, s tûÏk˘m srdcem
obûtuje i opravu stﬁechy. Nakonec Nata‰ku jen poceluje,
mámû stﬁechu neopraví a protoÏe není doma, tak zbytek
ãasu stráví cestou na kolchozní lán, kde ji obejme a pak
jiÏ je jen rusk˘ sentiment, Ïe odjede na frontu a nevrátí
se. PÛvodnû se film jmenoval Balada o vojákovi. My, jako
pubertující mládeÏ, jsme ho pﬁejmenovali na Baba dala
vojákovi. Zkrátka nám nebylo nic svaté.
âastokrát si na tento film vzpomenu pﬁi m˘ch cestách do
âeska. VÏdycky mám v hlavû, co v‰echno staãím a
udûlám a pak to se mnou dopadne jako ve váleãném
sovûtském filmu. Na rozdíl od sv˘ch znám˘ch nestaãím
témûﬁ nic a tak mám pocit, Ïe bych zde mûl zÛstat je‰tû
o ãtrnáct dní déle, ale vím, Ïe i kdybych tu zÛstal do konce
Ïivota, bylo by to stejné.
***

Alfons Mucha: Jan Ámos Komenský

Alfons Mucha: Bratrská škola v Ivančicíh

Je aÏ pﬁekvapivé, jak je po sto letech od vzniku tohoto
monumentálního díla Alfonse Muchy my‰lenka
panslavismu pro nás vzdálená. Kdyby nebyla pûkná
broÏurka vysvûtlující vznik jednotliv˘ch obrazÛ, asi bych
nedokázal proniknout do jejich tajÛ. I pﬁes detailní popis

mnû dûlalo obãas problém identifikovat jednotlivé postavy.
Chápu, Ïe Mucha byl souãasníkem Aloise Jiráska.
Rozumím i dobû prvorepublikového vlastenectví. Pﬁesto
mne nûkterá témata obrazÛ, které jsou v souãasnosti
vystaveny v Národní galerii v budovû b˘valého VeletrÏního
paláce cizí. JiÏ první dva obrazy Slované v pravlasti a
Slavnost Svantovitova na Rujánû hrající spí‰e na
sentiment, oslovily pouze velikostí nikoliv obsahem. První
obrazy, které mne zaujaly byly z období ranní reformace
jako Milíã z KromûﬁíÏe anebo aÏ z období o sto ãi dvû stû
let pozdûji - Petr Chelãick˘, Bratrská ‰kola v Ivanãicích a
pﬁímo fantastick˘ Jan Ámos Komensk˘, kterého Mucha
znázornil jako starce, kter˘ pozoruje vodní hladinu. Tento
obraz je jako jedin˘ malíﬁem podepsán. Sv˘m zpÛsobem
unikátní je jeden ze závûreãn˘ch obrazÛ Zru‰ení
nevolnictví na Rusi. Zﬁejmû tato tvorba byla dÛvodem, Ïe
Mucha byl pﬁed svou smrtí zatãen gestapem a krátce
vûznûn.
***
Slovanská epopej není jedinou v˘stavou, která stojí za
pozornost. Na PraÏském hradû jsou hned tﬁi v˘stavy.
Sbírku obrazÛ z 19. století pﬁedstavují dvû expozice s
názvem Poslední korunovan˘ ãesk˘ král Ferdinand V.
Dobrotiv˘ a umûní jeho doby. Jedná se vût‰inou o oleje
z 18. a 19. století. MÛÏeme zde vidût obrazy rakousk˘ch
malíﬁÛ, ale i tﬁeba Quido Mánesa. Ferdinand V. se narodil
v roce 1793, byl synem Franti‰ka II., kter˘ se pozdûji
oznaãil jako Franti‰ek I. âesk˘m králem se stal pﬁi
korunovaci 7. záﬁí 1836 a na rakousko-uherském trÛnu
byl do bouﬁlivého roku 1848, kdy 2. prosince abdikoval.
Zbytek Ïivota strávil v Praze, kde 29. ãervna 1875
zemﬁel. V˘stava je rozdûlená do dvou ãástí. V Císaﬁské
konírnû jsou obrazy, zatímco v Královském letohrádku je
Pokračování na str. 6
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âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
¤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. . Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, fax: (416) 516-5311.
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.
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. BohosluÏby v následujících mûsících:
3. 6, 22. 7., 26. 8., 16.9 a 21. 10. vÏdy ve 13
hod.
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
KITCHENER-WATERLOO:German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Informace o bohosluÏbách: 289/242-0635
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661.
Duchovní správce: Rev.Margaret Hassler,
Pastor, e-mail mkhassler@yahoo.com

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:
23. 6. 2012 v 11 hod.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 23. 6. 2012 v 17 hod.,
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
24. 6. v 11 hod.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 520)
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, 169 a 520)
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.

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.
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of the Government of Canada through Canada Periodical Fund
of the Department of the Canadian Heritage.
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Kalendáﬁ
www.kalendar.zpravy.ca
21. 6. (ãt)
Iva Bittová
v Rivoli klubu
Gary Top ve spolupráci
s âesk˘m konzulátem
v Torontu
***
23.6. (so) 14:00
âesk˘ a Slovensk˘ den na
Masaryktownu
Kﬁest knihy: ¤etûz bláznÛ
bûhem odpoledne
***
6.7. (pá)
XV. sokolsk˘ slet v Praze
***
11.8. (so)
Letní sokolské hry
na Masaryktownu
***
22.9. (so) 18:00
Galaveãer
Benefice pro Slovensk˘ svet
7065 Islington Ave,
Woodbridge
***

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
www.spravy.ca

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.10.satellite1-416.com
www.10.zpravy.ca
www.10.spravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

***
Nové divadlo
O jednotliv˘ch pﬁedstaveních
Nového divadla v Torontu
www.divadlo.zpravy.ca

***
NHL
Závûr utkání a rozhovory s hráãi
ãeského a slovenského pÛvodu
www.nhl.zpravy.ca
www.nhl.satellite1-416.com
www.nhl.spravy.ca

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
17. 6. 2012 ve 3:00

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
19. 7. 2012
Uzávûrka: 13. 7. 2012
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Toronto
Czech &Slovak Institutions

Divadelní narozeniny

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

A hned tﬁi: Milan Crhák (nejstar‰í), Brigita
Hamva‰ová, Petr Kohout
PonûvadÏ patﬁím do staré ‰koly, zaãnu s
Brigitou Hamva‰ovou. Vypadá znamenitû, aÈ je jí kolik chce. Brigita na
Slovensku pracovala se slovensk˘m
souborem Dolina, v Národním stﬁedisku
v˘chovy v Bratislavû organizovala státní
festivaly a semináﬁe, spolupracovala pﬁi
v˘bûru repertoáru pro ochotnická divadla,
vydala nûkolik divadelních, televizních a
rozhlasov˘ch her.
V Torontu se uvedla dvûma vynikajícími
produkcemi: Já, Francois Villon a Já, Georg
Friedrich Handel. Obû reÏírovala, v obou
vystoupili herci Nového divadla a hudebníci
Malého komorního orchestru. V roce 2002
reÏírovala Three in it a v únoru 2004
zdramatizovan˘ román Miloslava
·vandrlíka, Bﬁetislav a Jitka. Letos na jaﬁe
pro
Nové
divadlo
reÏírovala
Shakespearovu hru Komedie omylÛ a
jestliÏe Nové divadlo, které vloni ztratilo
nev˘znamnûj‰ího ze sv˘ch zakladatelÛ
Adolfa Tomana a vynikajícího reÏiséra,
herce a reÏiséra Pavla Krále (a pár let
pﬁedtím Tomá‰e Ma‰ka), potﬁebovalo
injekci, dostalo ji provedením Komedie
omylÛ, o jehoÏ úspûch se Brigita (ale i její
manÏel Ladislav) tak v˘znamnû zaslouÏila.
Diváky jistû potû‰í, Ïe na podzim bude
Brigita reÏírovat v Novém divadle Nerudovy
Malostranské povídky. Pﬁejeme jí (i kvÛli
sobû) dlouhou ﬁadu slunn˘ch let.
***

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˘ generální konzulát
Czech General Consulate
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz
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.

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Milan Crhák - 80
Podle poãtu pravdûpodobnosti (a
nemocniãních kapacit) Milan Crhák uÏ tu
nemá co dûlat. V posledních dvou ãi tﬁech
letech strávil snad deset mûsícÛ v nemocnici
a lékaﬁi pochybovali, Ïe má smysl v léãbû
pokraãovat. Ale to neznali Milana. A je‰tû
ménû znali jeho paní Eli‰ku (mnozí z nás
se dosud pamatují na kvûtináﬁství manÏelÛ
·t˘rsk˘ch, které Eli‰ka - jejich dcera - s
Milanem pﬁevzali). V kaÏdém pﬁípadû Milan
a Eli‰ka vyhráli. A díky tomu Milan dosud
hraje divadlo (i kdyÏ i s holí). V Torontu ho
zaãal hrát zaãátkem padesát˘ch let
minulého století. Vystoupil prakticky v kaÏdé
hﬁe. I v té, kterou Brigita vybrala a reÏírovala
letos na jaﬁe, v Shakespearovû Komedii
omylÛ, kde si smlsnul na postavû vévody
efeského. Patﬁí mezi nejoblíbenûj‰í ãleny
souboru a v‰ichni doufáme, Ïe mu budeme
je‰tû dlouho tleskat.
***

Petr Kohout - 60
Je‰tû (pomûrn˘) mladík. Patﬁí ke generaci,
v které se moc nevyznám (a jí je to
pochopitelnû úplnû jedno). Mûl bouﬁliv˘ a
ãasto konfliktní Ïivot - myslím, Ïe stylem je
mu nejbliÏ‰í Ïivot hollywoodsk˘ch celebrit.
Ale souãasnû je vûrn˘m církevníkem
slovenského evangelického kostela sv.
Pavla. A také obûtav˘m ãlenem Nového
divadla. Proto, Ïe je tak mlad˘, zajímá mne
jeho v˘vojová kﬁivka. Má (pﬁi nejmen‰ím)
dvû dobré vlastnosti: tu po mém soudu
nejdÛleÏitûj‰í lidskou vlastnost vÛbec: dobré
srdce; s tím snad souvisí i jeho druhá
pûkná vlastnost: ‰tûdrost. Je ‰tûdr˘ i k
sobû: pﬁipravil si oslavu ‰edesátky (vãetnû
znamenitého jídla a orchestru Jiﬁího
Grosmana, Lenky Novákové, na kterou
úãastníci budou dlouho vzpomínat. Divadlo
miluje. Je ochoten dûlat cokoliv, ale nejrad‰i
hraje. Dromius Syrakusk˘ (s ãepicí) a
Dromius Efesk˘ (bez ãepice) v Komedii
omylÛ byla zatím jeho nejvût‰í role. Zahrál
ji zajímavû. Jsem docela zvûdav na jeho
pﬁí‰tí vystoupení. Vcelku si myslím, Ïe aÏ
najde svoje místo ve vesmíru (obyãejnû se
trochu pﬁeceÀujeme), bude z nûho velmi
cenn˘ ãlen komunity.
Josef âermák
***
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Calgary, AB:

Bûhem odpoledne bude kﬁest knihy ¤etûz bláznÛ

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
Toronto, ON:
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
tel: 647/290-9304 fax: 905/898-0166
slovakconsulateto@gmail.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav 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

Financial
Kursovní lístek
100 Kã
5,00 CDN $
1 CDN $
20,00 Kã
1 EUR
1,28 CDN 0, $
1 CND $
0,78 EURO
1 US $
1,03 CDN $
1 CND $
0,97 US $
Universal Currency Converter - 21. 5. 2012

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 21. 5. 2012

19,57 Kã
23,31 Kã
19,90 Kã
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Ale‰ Bﬁezina: ¤etûz bláznÛ
Pﬁedmluvu napsal Jan Kozlík, ilustrovala
Maria Gabánková, vydalo Evangelické
manufakturní alternativní nakladatelství
v Bene‰ovû
A kdo je Ale‰ Bﬁezina? Snad by se dalo
ﬁíct, Ïe je to ten torontsk˘ kosmick˘
cyklista, kter˘ uÏ nûkolikrát na kole objel
zemûkouli. Jinak je (a uÏ pûknou ﬁádku
let) vydavatelem a redaktorem Satellitu.
Text na obálce na jeho kníÏce o nûm ﬁíká,
Ïe se narodil 12.7. 1948 v Praze, vyrÛstal
na sídli‰ti ve Vr‰ovicích, kde chodil do
základní ‰koly. Hlavní ‰kolou mu byla
nekonvenãní rodina, ulice a evangelick˘
sbor. Studoval Stﬁední prÛmyslovou ‰kolu
spojovací techniky. Mûl pravidelnû
sníÏenou známku z chování a pﬁed
maturitou vylouãen (dÛvodem mohla b˘t
jeho pﬁihlá‰ka na teologickou fakultu).
Nakonec odmaturoval, v letech 1967 1972 studoval na Komenského
evangelické bohoslovecké fakultû, z níÏ
byl roce 1972 vylouãen, kdyÏ protestoval
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proti vylouãení Jana Kozlíka, s nímÏ pﬁed
tím pﬁi v˘roãí Února sundal okupaãní
vlajky z bohosloveckého semináﬁe. V r.
1977 odmítl z dÛvodÛ svûdomí nastoupit
vojenskou sluÏbu a byl dva a pÛl roku
vûznûn. “Poté se mu (mj. i díky Amnesty
International a âeskoslovenskému
sdruÏení v Kanadû) podaﬁilo odejít do
kanadského exilu.”
Poprvé publikoval v roce 1966 ve Vûdû
a technice mládeÏi text o statistické
pravdûpodobnosti pﬁi autostopu v
pﬁede‰lém roce. Pozdûji jeho ãlánky vy‰ly
v Kostnick˘ch jiskrách, Bratrstvu a
recenze filmu Mlãení v KﬁesÈanské revue.
Následovaly samizdatové publikace
(1973-1980) a v exilu Kosmick˘ cyklista
(1981). V˘bûr z Kosmického cyklisty vy‰el
ãesky v ãasopisu Paternoster a anglicky
v pﬁekladu M. ·ámalové v knize Mosaic
In Media. Dále vy‰ly ãlánky v ãasopisech
Západ a Reportér. Od roku 1981 do 1990
byl redaktorem ãtrnáctideníku Nov˘
domov v Torontu. V roce 1991 zaãal
vydávat vlastní noviny Satellite, a protoÏe
tento název jiÏ pouÏíval ãasopis
zab˘vající se programem televize, pﬁidal
dovûtek 1-416. Podílel se na rozsáhlé
publikaci Kings of the Ice - A History of
World Hockey, která vy‰la v Torontu v
roce 2002. Bûhem Mistrovství Evropy
2004 psal pﬁed kaÏd˘m utkáním ãeské
reprezentace úvodníky pro nejvût‰í
torontsk˘ deník Toronto Star.
Spolupracoval s rozhlasov˘mi stanicemi
Hlas Ameriky, Svobodná Evropa a Radio
Canada International. V souãasné dobû
se objevují jeho ãlánky i na webovém
serveru Sport.cz.
A co si o nûm myslí Jan Kozlík (ten, proti
jehoÏ vylouãení z Komenského
evangelické bohoslovecké fakulty v roce
1972 protestoval a sám byl vylouãen?)
Jan Kozlík svoji pﬁedmluvu trefnû nazval
NepﬁizpÛsobiv˘. Zaãíná ji úvahou o
odmítání poslu‰nosti Moci, v tomto
pﬁípadû Moci sovûtské. Bﬁezina tak uãinil

odmítnutím nastoupit povinnou
vojenskou sluÏbu. Uãinil tak veﬁejnou
deklarací a za to se platí: “Osamûlost je
ta cena, kterou se platí nejvíc.” Kozlík
vidí touhu po duchovním spojení
osamûl˘ch jako jeden ze siln˘ch motivÛ
¤etûzu bláznÛ. Tím druh˘m siln˘m
motivem je láska k poraÏenému. Kozlík
se zajímavû zmiÀuje o Bﬁezinovû vztahu
ke sportu, jeho postﬁehy o tom, co se dûje
nûkde v du‰i sportovce, o faktoru vÛle
zvítûzit, kter˘ Ale‰ zachycuje v kritické
chvíli, kdy v takﬁka beznadûjné situaci
sbírá odvahu pokusit se o nemoÏné.
Kozlík svoji pﬁedmluvu uzavírá
poznámkou o obrazech Marie
Gabánkové, které knihu doprovázejí. Vidí
je - stejnû jako knihu jejího manÏela pﬁedev‰ím jako pravdivé: O Ïádném jejím
obrazu nelze jednodu‰e ﬁíci, Ïe je ‘hezk˘’,
n˘brÏ - a o to jde - Ïe je pravdiv˘. Je v nûm
Pravda. To platí o pﬁíbûhu i obraze...
Co si o Ale‰i Bﬁezinovi myslím já? Znám
ho prakticky od okamÏiku, kdy pﬁi‰el do
Kanady a prakticky ho neznám. Dosud si
(jeho pﬁání) vykáme. Poﬁád mû
pﬁekvapuje. Znám ho jako zarputilce,
kter˘ dovede (ale teì uÏ jen velmi zﬁídka)
b˘t docela nepﬁíjemn˘. Znám ho jako
milého a obûtavého ãlovûka. A
neutahatelného cyklistu. A autora mnoha
dobr˘ch a ãasto v˘born˘ch ãlánkÛ. A teì
¤etûzu bláznÛ. UÏ ten název: ¤etûz?
bláznÛ? (jde o popis vulgárnû klinick˘
nebo o snílky, kteﬁí se pokou‰í o
nemoÏné?) Îivotopisná ãrta na obálce:
hlavní ‰kola: nekonvenãní rodina? ulice?
evangelick˘ sbor? sníÏená známka z
chování? zpupn˘ odpÛrce sovûtské
moci? autor ãlánkÛ a knih? student
bohosloví (sly‰el jsem ho kázat)... Zaãal
jsem ãíst. Psát dovede (ale to jsem vûdûl).
Má nadhled (nedûlá si iluze, Ïe minulost
nûkoho zvlá‰È zajímá). ¤etûz bláznÛ mi
formou trochu pﬁipomíná dvû knihy, které
jsem v poslední dobû ãetl: Závadovy
Pamûti a Dostojevského SpisovatelÛv

deník. Od obou se obsahovû li‰í, hlavnû
tím, Ïe vût‰inou poletuje od tématu k
tématu a v‰ude se zdrÏí jen okamÏik,
zatímco Závadova kniha je ‰iroce
zaloÏenou obÏalobou komunistického
systému a Dostojevsk˘ vede uãené pÛtky
se sv˘mi rivaly o du‰i ruského ãlovûka a
ortodoxní církvi.
Nûkolik ukázek:
1. (Z povídky “Danielovo Evangelium”):
Bylo to právû v tûch sedmdesát˘ch letech.
Jel jsem z Karlov˘ch VarÛ do Prahy
stopem. Najednou pﬁijelo policejní auto,
zastavilo, naloÏili mne dovnitﬁ a odvezli
na policii. Jako zloãince mne
vyfotografovali, pûknû ze tﬁí stran,
zkontrolovali mi chrup, vzali otisky prstÛ
i otisky bot. KdyÏ byla procedura
skonãená, upozornil jsem je, Ïe mám v
batohu je‰tû jedny boty a Ïe detektivovéprofesionálové udûlali zásadní chybu.
Dûlali, Ïe se nic nestalo, ale kdyÏ jsem je
poÏádal, aby mne odvezli zpátky na místo,
kde mne zadrÏeli, odmítli. Musel jsem jít
opût pﬁes celé Karlovy Vary pû‰ky. Chtûl
jsem to nûkomu Ïalovat, nûkde si
ztûÏovat, ale nebylo kam, nebylo komu...
2. ( Z povídky “¤etûz bláznÛ 1”): Dne‰ní
ãlovûk je nesmírnû osamûl˘. Jeho
osamûlost se projevuje v jeho Ïivotû v
tom, co tvoﬁí. ZáleÏí na tom, jestli se
dokáÏe pravdivû vypoﬁádat s touto
skuteãností. Miluji kanadsk˘ hokej.
Hokejista zÛstává na ledû osamocen˘.
Musí tvoﬁit a tvoﬁí. Situace jsou
neopakovatelné. Jsou to v˘povûdi
ãlovûka. Evropsk˘ hokej je pouze
dokonalé splnûní hracích variací, které
urãil nûkdo jin˘. Mám-li ﬁíci základní rozdíl
mezi evropsk˘m a kanadsk˘m hokejistou,
tak je to rozdíl mezi umûlcem a vojákem.
Oba v‰ak zÛstávají nesmírnû osamûlí.
(Poznámka red.: Tento úryvek se
objevuje i ve filmu …a andûlé jeho
bojovali. DVD je souãástí knihy.)
3. (Z povídky “Kosmick˘ cyklista”): Hnal
jsem se na sever pﬁes Watson Lake aÏ
do Whitehorsu. KdyÏ jsem byl u mûsta,
které se jmenuje Bíl˘ KÛÀ, asi proto, Ïe
tam Indiáni mûli bílé konû, zastavil jsem
se a ﬁekl jsem si, Ïe zde budu Ïít. A tak
jsem zaãal hledat svÛj byt. Vzal jsem
místní noviny Whitehorse Star a vyhledal
první ubytování podle inzerátu. ¤ekli mi,
Ïe nic nemají a Ïe uÏ jsem patnáct˘. Pak
se mû zeptali, odkud jsem, a tak jsem
ﬁekl, Ïe z âeskoslovenska, a oni mne
pozvali ãesky dál. ZÛstal jsem tam asi
dva dny, ale pak jsem se rozhodl jít dál na
severozápad do kraje zlatokopÛ. Byly
dvû v noci, ale v‰ude bylo svûtlo. Byl
jsem jiÏ blízko polárního kruhu...
Bﬁezinova kniha je fascinujícím zrcadlem
ãasu a prostﬁedí, v kterém Ïil. ObtíÏné
dûtství, neurval˘ ãas, prométheovské úsilí
vymanit se z dusivého pocitu osamûlosti,
ve kterém moderní ãlovûk Ïije v‰ude na
svûtû, zmnohonásobeného válkou,
kterou komunistick˘ reÏim vedl se
svobodou slova i ãinu, duchovní i
náboÏensk˘ hlad, kter˘ cel˘ Ïivot cítil, to
v‰ecko formovalo jeho svût, hnalo ho z
místa na místo, zavádûlo ho do oblastí
srdce i du‰e, kam ho nemohu následovat.
Ale to nijak neubírá na hodnotû této
pozoruhodné knihy, tohoto svûdectví o
obludném ãase a putování jedné
nev‰ední du‰e za svûtlem.
Kﬁest knihy bude bûhem âeského a
Slovenského dne na Masaryktownu!
Josef âermák
***
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Vzpomínka
na Jaroslava ·abatu
Moje vzpomínka na v˘znamného levicového politika
dr. Jaroslava ·abatu je spojena s osobním setkáním na
utajené schÛzce nûkdy v onûch pﬁedlistopadov˘ch
osmdesát˘ch letech. Bylo to setkání zvlá‰tní. Krom
toho, Ïe uniklo pozornosti Státní bezpeãnosti,
pﬁedstavovalo vzácnou pﬁíleÏitost setkat se se
skuteãn˘m politikem. A to pﬁímo reformním komunistou,
kter˘ na vlastní kÛÏi zaÏil oba vyhranûné protipóly
moci. V dobû PraÏského jara totiÏ stanul coby tajemník
jihomoravského krajského v˘boru komunistické strany
na pozici nejmocnûj‰ího muÏe této ãásti
âeskoslovenské socialistické republiky. A jako dÛsledn˘
dubãekovec a disident a mluvãí Charty 77 si coby
politick˘ vûzeÀ pro‰el dlouholetou oãistou
komunistick˘ch kriminálÛ.
Jaroslav ·abata ani na na‰í tehdej‰í „spiklenecké“
schÛzce nezapﬁel svoje pﬁesvûdãení o reálnosti
vybudování spravedlivé spoleãnosti - socialismu s
lidskou tváﬁí. Projevil se jako velmi schopn˘ ﬁeãník,
diskutér, pﬁipraven˘ kdykoliv obhájit svÛj postoj jasn˘mi
a promy‰len˘mi argumenty. A zároveÀ pﬁipraven˘
vyslechnout názory druhého, oponenta a protivníka.
Tehdej‰ího setkání v Jaromûﬁi se nás zúãastnilo hned
nûkolik. Kromû Jaroslava ·abaty, kter˘ k nám váÏil
dlouhou cestu, za nûj patﬁí podûkování i Janu Hrudkovi,
organizátorovi této akce. Honza Hrudka, v˘znaãn˘
v˘chodoãesk˘ disident, pozdûj‰í novináﬁ a redaktor Mf
Dnes, uÏ také není mezi námi. TakÏe je to vlastnû
vzpomínka na oba. Na dva stateãné muÏe, kteﬁí se
nebáli postavit nespravedlnosti, postavit minulému
reÏimu. A takoví muÏi tu budou, bez ohledu na politické
zﬁízení, vÏdycky chybût.
Miroslav Petr-Hradec Králové
***

Obituary/M. Razus Club
úctu k lidem jakékoliv národnosti (ale hlavnû k âechÛm
a SlovákÛm), kteﬁí se snaÏí uchovat svoji rodnou ﬁeã co
nejdéle. Jejich organizace, které toto úsilí podporují si
zaslouÏí ná‰ potlesk. Krajansk˘ Ïivot by byl daleko
chud‰í, kdyby tu nebyly organizace jako kostely,
divadelní soubory, televize nebo organizace jako Sokol,
MasarykÛv ústav (na leto‰ním âeském a Slovenském
dnu vystoupí soubor Nového divadla na cviãebním
prostranství se zkrácenou verzí Shakespearovy
Komedie omylÛ - v ãe‰tinû).
Nebo - v posledních nûkolika letech - Klub Martina
Rázusa, kdy ve spoleãenské hale (i v kostele)
Evanjelického a.v. kostola sv. Pavla uspoﬁádal ﬁadu
koncertÛ a - loni poprvé - dûtskou recitaãní soutûÏ
nazvanou Maro‰ko. Letos, 9.ãervna, se soutûÏ - za
podpory Úradu Slovákov Ïijúcich v zahraniãí konala
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podruhé. Program moderovala pﬁedsedkynû Klubu,
Katarina Kozáková a v porotû zasedly Olga Turoková,
Adriana Soudková a Katarina Kozáková.
Na prvním místû se umístila ·tefka Bartalo‰ová
(recitovala báseÀ Milana Rufusa, Rozhovor v parku s
anjelom stráÏn˘m).
Druhé místo obsadila Nicole Swekla, která pﬁednesla
báseÀ Ludmily Podjavorinske, Na‰a Ola.
O tﬁetí místo se podûlily Pavlínka Bako‰ová (recitovala
báseÀ Marie Razusove-Martakove, Listok z Bratislavy)
a Nicole Varga, která pﬁednesla Modlitby.
V‰em vítûzkám byly pﬁedány pûkné ceny.
SoutûÏ byla doplnûna hrami, ruãními pracemi, zpûvem
lidov˘ch písní a ov‰em, obãerstvením. Poﬁadatelé se
tû‰í na tﬁetí roãník v pﬁí‰tím roce.
j.ã.
***—

Prodám pûkn˘ druÏstevní ateliér vhodn˘ k bydlení
Centrum Prahy na rozhraní Vinohrad a ÎiÏkova,
50 m od nám. Jiﬁího z Podûbrad (metro A).
Mûsíãní nájem 1410 Kã bez poplatkÛ za elektﬁinu.
Cena k jednání, fotky a podrobnosti viz uvedené odkazy:
http://www.dumrealit.cz/detail/274334-prodej-atelieru-11-v-dv-35-6-m2-blodkova-ul-praha-3-zizkov
http://www.dumrealit.cz/detail/274075-prodej-atelieru-36-m2-dv-blodkova-praha-3

V pﬁípadû zájmu prosím kontaktujte majitele:
Jan Hrabina

(011-420) 775 285 709
hombre@hombre.cz
pﬁípadnû pﬁímo realitní kanceláﬁ.

V˘spy vûrnosti rodné ﬁeãi

Restaurace a bar

Recitaãní odpoledne Klubu Martina Rázusa

The Black Horse

Mateﬁská ﬁeã je poslední ﬁeãí, která se nám vytrousí z
pamûti. Ti z nás, kteﬁí se narodili v âeskoslovensku
nebo v âR nebo na Slovensku obyãejnû se ve své
mateﬁ‰tinû domluví, i kdyÏ úroveÀ na‰í komunikace
klesá. Daleko tûÏ‰í to mají ti, kteﬁí se ãesk˘m nebo
slovensk˘m rodiãÛm narodili v cizinû. A je‰tû vût‰í
problém má tﬁetí generace. T.G. Masaryk (a sotva byl
první) mûl jistû pravdu, kdyÏ hlásal, Ïe kolik ﬁeãí ãlovûk
umí, tolikrát je ãlovûkem. Ale filozofické pouãky jsou
jedna vûc a obyãejn˘ Ïivot druhá. AÈ je to jakkoliv, cítím

âern˘ kÛÀ
928 Bloor St. West, Toronto
(Ossington a Bloor)
otevﬁeno kaÏd˘ den do pÛlnoci
Pûnivé plzeÀské pivo
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sochy, není v˘stava kompletní retrospektivou. Tato v˘stava je sestavena ze sbírek
soukrom˘ch, státních, ale i z autorov˘ch.
Pokračování ze str. 1
***
náv‰tûvníkÛm pﬁedstaven chronologicky v‰ední i sváteãní den panovníka. Vystaveny V Tereziánském kﬁídle Starého královského paláce je v˘stava fotografií Jana
jsou zde i kopie korunovaãních klenotÛ.
Reicha k jeho nedoÏit˘m sedmdesátinám. Poãátkem ‰edesát˘ch let pracuje jako
stavební dûlník u cirkusu a koãoval dvû sezóny po âechách a Moravû. V roce 1969
odjel do Francie, odkud jsou na v˘stavû nûkteré krásné fotografie PaﬁíÏe kontrastující
s mizející a ‰edivou Prahou. V 80. letech zaãíná fotit na dﬁevûné velkoformátové
aparáty. Ulice jsou ãasto bez lidí. Na jeho fotografiích se objevují i mizející staré

Od Slovanské epopeje k Temelínu

Jan Koblasa: Adam, Eva a Had

***
Jan Reich: Mizející Praha
V Jízdárnû PraÏského hradu je retrospektiva díla Jana Koblasy u pﬁíleÏitosti 80.
narozenin. Vûnuje se sochaﬁství, malíﬁství, kresbû, grafice, scénografii, kost˘mnímu
v˘tvarnictví filmovému i divadelnímu, literatuﬁe i hudbû. Byl zakladatelem skupiny tramvaje. Fotografuje hole‰ovick˘ pﬁístav, ohrady, ale i venkov - hlavnû Sedlãansko,
·midrové. V roce 1968 ode‰el do exilu a pÛsobil jako pedagog v Kielu aÏ do roku záti‰í a svoji manÏelku s dûtmi. Zemﬁel v roce 2009.
***
1998. Pﬁes ﬁadu exponátÛ, poãínaje jeho realistick˘m obdobím aÏ po jeho abstraktní
Nedaleko PraÏského hradu se nachází sídlo ministerstva zahraniãních vûcí
âernínsk˘ palác, kde se konala konference k 100. narozeninám Gordona Skillinga.
Konference byli pﬁítomni i oba jeho synové, ﬁada profesorÛ z celého svûta, ãe‰tí
historici. Jen ‰koda, Ïe zde chybûli Ïijící mluvãí Charty 77. V pﬁedveãer konference
bylo sejití úãastníkÛ v Zrcadlové síni praÏského Klementina. PﬁestoÏe se zde
odehrávají koncerty, akustika v sále byla ‰patná, takÏe bylo tûÏko rozumût.
Dokonalé ozvuãení v‰ak bylo v budovû MZV, kde konference pokraãovala o den
pozdûji. Zde byla pro zmûnu i ﬁada obrazovek snímajících ﬁeãníky i úãastníky
konference.
Probíralo se, proã byl Skilling vy‰etﬁován pro neamerickou ãinnost. Bylo to v létech
1956-57. Tehdy se chtûl setkat se zástupcem ruského velvyslance pﬁi OSN v New
Yorku. Pﬁi vy‰etﬁování se zjistilo, Ïe Skilling byl v roce 1937 krátce ãlenem
komunistické strany Velké Británie. Úãastníci konference se domnívají, Ïe Skilling
se chtûl úãastnit obãanské války ve ·panûlsku a bojovat proti fa‰ismu. Jeho
analytické my‰lení se ukázalo v schopnosti rozli‰it jednotlivé komunistické systémy
v rÛzn˘ch zemích v˘chodní Evropy Reformní komunisté naráÏeli hlavnû na
byrokratické obstrukce. Skillingovo pÛsobení se dá rozdûlit do ãtyﬁ období: 19311958 studium a pÛsobení na univerzitách. 1958-1978 profesura, hlavnû na Torontské
univerzitû. Po Helsinské konferenci v roce 1975 se z nûho stává aktivista, jak
upozornil na konferenci Paul Wilson. Na Skillinga mûly vliv i krize v komunistick˘ch
zemích: rok 1956 v Polsku a Maìarsku, v roce 1968 v âeskoslovensku a opût v
Polsku v roce 1980, pﬁi vzniku Solidarity. Historik Oldﬁich TÛma upozornil, Ïe se pﬁi
tom doba pro vojensk˘ zásah neustále prodluÏovala. JestliÏe v Maìarsku v roce
1956 se jednalo o nûkolik dnÛ, v âeskoslovensku v roce 1968 ‰lo o nûkolik mûsícÛ.
V Polsku v roce 1980 jiÏ Sovûtsk˘ svaz vÛbec nezasáhl.
Jan Koblasa: Zlaté tele
Milan Hauner vyzdvihl SkillingÛv obdiv k Masarykovi. Samo Abrahám zdÛraznil, Ïe
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komunistick˘ systém pﬁedstíral nûco jiného neÏ byla skuteãnost a pﬁi sníÏení
represe dochází k tomu, Ïe lidé vyjádﬁili své názory, coÏ se projevilo jiÏ pﬁed rokem
1989.
Na sympoziu byl také Paul Wilson, kter˘ v Praze pokﬁtil svou knihu Bohemian
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Druh˘, velice hezk˘ kﬁest byl v Libri Prohibiti v Praze na SenováÏném námûstí, tﬁetí
ve Vr‰ovickém sboru âeskobratrské církve evangelické, z kterého byl i záznam v
âeské televizi, ãtvrt˘ byl v knihovnû v Hradci Králové, pak byla moÏnost pohovoﬁit
o kníÏce pﬁi Noci kostelÛ v Bene‰ovû. Jednou za rok je totiÏ v âechách nová tradice
- Noc kostelÛ. Ta se odehrává témûﬁ po celé republice. JiÏ od ‰esti hodin veãer
mÛÏete spatﬁit poutníky, jak putují od jednoho kostela v Praze k druhému a kaÏd˘
z kostelÛ se snaÏí nûãím zaujmout. Ve Vr‰ovicích napﬁíklad byla v˘stava Vojtûcha
a Kateﬁiny Radov˘ch a po vernisáÏi následovalo divadlo. Vloni v T˘nském chrámu
na Staromûstském námûstí bylo o dánském hvûzdáﬁi Tycho de Brahe, kter˘ je zde
pohﬁben. Jinde jsou varhanní koncerty.
V Bene‰ovû u Prahy se tedy ãetlo z úvodu mé kníÏky ¤etûz bláznÛ, která zaãíná
Danielov˘m evangeliem. Pak jsem se odebral do katolického kostela, kde byla ﬁada

Z konference k 100. narozeninám H. G. Skillinga

Rhapsodies - âesk˘ underground, literatura a politika oãima kanadského
pﬁekladatele. Na kﬁtu knihy byla ﬁada Paulov˘ch pﬁátel. Knihu, která má pﬁes 500
stran k vydání pﬁipravil Martin Machovec.
***
Zrod dal‰í zajímavé knihy jsem zaÏil v praÏském Edenu, kde pokﬁtil knihu
Wimbledon a svûtové legendy ná‰ spolupracovník Jaroslav Kirchner. Spoluautorem
je Zdenûk Îofka. Z knihy se dovídáme, Ïe pÛsobil jako státní trenér Velké Británie
a Kanady a Ïe trénoval kanadskou fedcupovou reprezentantku Aleksandru Wozniak.
Jsou zde osudy velk˘ch legend svûtového tenisu poãínaje Williamem Renshawem

Kaplička u Samuela Hejzlara na Slapech

svûdectví, coÏ bych oãekával spí‰e v nûkterém z letniãních sborÛ. Vloni se stalo,
Ïe kdyÏ jsme se cestou domÛ zastavili v jedné restauraci, tak si u piva dva mladíci
vyprávûli o záÏitcích z magické noci.
Pﬁesto to nebyla moje poslední zastávka. Ta pﬁi‰la na Slapech v rekreaãním
objektu Samuela Hejzlara, kter˘ dnes vypadá jako biblick˘ prorok. V osmdesát˘ch

Zdeněk Žofka a Jaroslav Kirchner při křtu knihy o Wimbledonu

pﬁes Björn Borga aÏ po Novaka Djokoviãe. Také zde nalezneme i ãeské Ïenské
legendy Martinu Navrátilovou, Hanu Mandlíkovou ãi poslední vítûzku Wimbledonu
Petru Kvitovou.
Kﬁest ãi uvádûní knihy jsem proÏil nûkolikrát i já. Poprvé v Plzni na Festivalu Finále.

Samuel Hejzlar

letech mûl motorov˘ ãlun, a jelikoÏ vodní lyÏování vypadalo zcela nenápadnû,
podaﬁilo se mu vybudovat místo, kde se setkávali lidé z v˘chodního a západního
Nûmecka, aniÏ by to nûkdo zpozoroval. Bûhem doby do‰lo k znovusjednocení
Noc kostelů a vernisáž obrazů Vojtěcha a Kateřiny Radových

Pokračování na str. 8

Czech Republic

8

June 21, 2012

jsem se zeptal, kam se dává jadern˘ odpad. Ten se bude po dobu deseti let chladit
Nûmecka, ale náv‰tûvníci k nûmu jezdí stále. Nacházejí zde odpoãinek i nûmeãtí na území elektrárny. Kam se odveze pak, zÛstává otázkou. Je moÏné, Ïe se pak
studenti, kteﬁí Ïijí v Praze. Setkávají se zde i rÛzné skupiny, které hledají klid. Jen
tak jsem se pokusil spoãítat, kolik je v jeho domû postelí; zastavil jsem se u ãísla 40.
Pokračování ze str. 7

Temelín

bude recyklovat, ale jisté to není. Reaktor má vydrÏet je‰tû 30 let do roku 2046. Co
pak s ním, to se také neví. Pﬁedpokládá se, Ïe se rozebere na ãásti a bude se
likvidovat jako jaderné palivo. To v‰ak zﬁejmû nebude platit âEZ z úspor, které má,
ale generace na‰ich dûtí. JiÏ to sly‰ím, jak budou politici kﬁiãet, Ïe si pﬁedchozí
generace Ïily nad pomûry…

Na tomto místě se i v dobách totality střetávali Němci z NDR a SRN.

Zkrátka dÛm otevﬁen˘ch dveﬁí. Pﬁi tom do nedaleké vesnice jezdí praÏská autobusová
doprava. Jen jsem litoval, Ïe nebylo poãasí na koupání.
***
Vloni jsem psal o zájezdu do Západních âech a o pravém nefal‰ovaném pivu.
Letos to bylo do JiÏních âech na hrad Zvíkov. Cesta lodí k hradu mnû pﬁipomnûla
cestu za m˘m ‰vagrem na Texadu v Britské Kolumbii.

Chráněná dílna v Soběslavi

Co v‰ak nebylo skuteãnû nad pomûry, byl dÛm diakonie Rolniãka, kde mají
postiÏené dûti moÏnost vyrábût keramiku, hraãky i jiné pﬁedmûty denní potﬁeby.
Nachází se v Sobûslavi, coÏ byla poslední zastávka na na‰em v˘letu.
TakÏe jsem toho moÏná staãil trochu víc neÏ voják v sovûtském filmu, ale pocit
mám dost podobn˘. Nashledanou pﬁi pﬁedstavení knihy ¤etûz bláznÛ na
Masaryktownu 23. ãervna.
Ale‰ Bﬁezina - Praha
***-

Hrad Zvíkov

Krásná jsou podloubí hradu, z jehoÏ vyhlídky se nabízí pohled na soutok ﬁek Vltavy
a Otavy. Zeptal jsem se prÛvodkynû, jestli ví, kde je ﬁeka Ottawa. Vûdûla, Ïe v
Kanadû, pr˘ chodila také do základní ‰koly. To mne uklidnilo.
Mezitím jsme se v‰ak také zastavili v elektrárnû Temelín. Jeden reaktor bûÏel,
druh˘ byl odstaven˘. âEZ se chystá, Ïe postaví tﬁetí a ãtvrt˘. Jen tak nenápadnû
jsem se dovûdûl, Ïe stále je‰tû bûÏí uhelné elektrárny na severozápadû âech. Také

A takto vypadá Rolnička z venku
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Letter

Vysvûtlení Ministerstva zahraniãních vûcí

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

Z v˘stavy Memento Mori

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net

E-mail
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Kdekdo chce b˘t z domÛ venku, kam jedou na dovolenku?
Skokem se blíÏí konec ‰kolního roku a tím prázdniny
dûtem a doba v˘bûru místa dovolenky rodiãÛm.
Není na závadu pﬁeãíst, co ﬁekl James po návratu ze
·panûlska: „Ta zemû se úplnû zkazila a pobyt tam je
otrava,” a dodal, Ïe “v porovnání s Holandskem je
·panûlsko slunná díra.“
James je v na‰í firmû programátorem pûtadvacet let a
lítá do Amsterodamu a Madridu desát˘ rok, kaÏd˘ rok;
máme tam klienty na programátorské práce zaji‰tûné
lukrativním kontraktem na údrÏbu softwaru. Paní Firlová
coby finanãní dohlíÏitel a markytánka firmy zároveÀ
prosadila, Ïe na‰i programátoﬁi cestují na dálkové
pracovní cesty s manÏelkami a byl to její nápad osladit
programování dovolenou v zahraniãí; a funguje to
bájeãnû. Chci jen ujasnit, Ïe James o ·panûlsku i
Holandsku nûco ví, jako pracovník i turista, a jeho slova
bereme váÏnû.
Navíc k vynikajícímu programování je James uváÏliv˘
ãlovûk a filozof; nehodnotí cizí zemû podle lesku, ale
podle kultury Ïivota, kterou se pokusím sepsat:
1. Odhazují chodci po ulici odpadky na zem anebo
sbírají a házejí do odpadkového ko‰e, co turisti odhodili?
2. Chovají se úãastníci malé nehody jako zbûsilci a
proklínají se do sedmého kolena anebo si vymûní
informace pro poji‰Èovnu a pokraãují v Ïivotû?
3. Je troubení aut a proklínání jin˘ch ﬁidiãÛ neustávající
kulisou provozu na silnici?
4. Plní se restaurace roz‰oupnut˘mi hosty kolem deváté
hodiny veãer anebo se vyprazdÀují, protoÏe lidé jdou
ráno do práce a musí spát?
5. Jsou v hotelu v˘straÏné cedule NEPIJTE VODU Z
KOHOUTKU, aby si ãlovûk nepo‰kodil játra?
6. Platí lidé za zboÏí to, co je napsáno na cenovce
anebo se tahají o cenu a smlouvají cenov˘ kompromis?
7. Nabízí prodejce kupci v˘hodnou cenu za hotové s
odeãtem prodejní danû a tím o‰izení státní pokladny?
8. Jsou stavební místa a rekonstrukce jasnû oznaãeny,

anebo je chodec v nebezpeãí, Ïe spadne do v˘kopu?
9. Zapne taxikáﬁ po nastoupení zákazníka do vozu
taxametr, anebo vezme neznalého turistu na objíÏìku
mûstem za nehoráznou cenu?
10. Jsou veﬁejné záchody ãistû, pokud jsou oznaãené
a dostupné vÛbec?
11. Vypadá prodejce jídla na ulici dÛvûryhodnû anebo
na první pohled se ãlovûk obává takovému podat ruku,
natoÏ od nûho pﬁijmout poÏivatinu?
12. Cítí se ãlovûk na veﬁejné ulici, námûstí a v parku
jako v dÏungli, kde za tmy vylézá divá zvûﬁ a havûÈ a
slu‰ní lidé zalézají do sv˘ch slují ze strachu pﬁed
obtûÏováním, ublíÏením a oloupením?
Shrnuto v jedné vûtû: Je mûsto ãi místo civilizované a
kulturní, anebo ãlovûk musí b˘t ve stﬁehu a v pohotovosti?
A James, kter˘ pob˘val v Amsterodamu a v Madridu za
posledních deset let desetkrát a vÏdy pﬁinejmen‰ím 10
dní, prohlásil, Ïe v Amsterodamu se cítil jako v civilizaci
a v Madridu nikoliv.
¤ekl, Ïe rozdíl mezi kulturou Ïivota mezi tûmito dvûma
velkomûsty je tak ‰okující, Ïe se na pﬁí‰tí povinnou cestu
do Madridu netû‰í vÛbec.
Je nabíledni, Ïe dovolenku chce ãlovûk trávit v pohodû
a moÏná seznam nevûdeck˘ch, ale lidsk˘ch hodnocení
destinace mÛÏe b˘t obezﬁetnûj‰ím cestovatelÛm
uÏiteãn˘.
Pﬁed ãasem mi kamarád Jarda z Ostravy napsal o
nauãné cestû po Pﬁedním V˘chodû a shrnul záÏitky
takto: První veãer v Istanbulu jsme cosi divného pojedli
ãi napili se vody v hotelovém pokoji a v‰ichni ãtyﬁi jsme
dostali rychlovku; co Ti mám ﬁíkat - kam jsme pﬁijeli, tam
jsme hledali záchod, a dá se ﬁíct, Ïe jsme posrali Tróju,
Helespont i Efesus. Hlavnû si pamatuji ty stra‰nû turecké
záchody...
Odepsal jsem Jardovi starou, leã chytrou anekdotu:
Potkají se Kohn s Roubíãkem a Kohn vyzvídá: „Kam
pojedou na dovolenku?“ Roubíãek rozváÏnû odpoví:

„Minul˘ rok jsme nejeli na Malorku a tento rok nepojedeme
na Rhodos.“
Tak i my budeme léto proÏívat na jezeﬁe Ramsey.
Ross Firla - Sudbury
***—-

Nesl˘chaná vûc
Minulé pondûlí jsem se pídil, jak dopravit své novû vydané
knihy do Toronta. Sehnal jsem ‰peditérskou firmu. Dojel
tam, Ïe budu chtít 90 knih (3 balíky po 30) poslat normální
po‰tou a dvacet letecky. Dojeli jsme s pﬁítelem do místa
odkud se to posílá a oni se vÛbec nemûli k tomu to poslat.
Poﬁád mleli nûco o tom, Ïe to musí b˘t kubick˘ metr a Ïe mi
to bude stát lodí 10 000 Kã. Abych to radûji poslal letecky.
Volal jsem tedy ze svého mobilu do jejich kanceláﬁe na
leti‰ti. Tam také nebyli schopní sdûlit pﬁesnou cenu. Byli
jsme na‰tvaní aÏ na pÛdu. Ve ‰piãce pﬁes celou Prahu a mûli
otevﬁeno jen do pÛl ãtvrté. KdyÏ jsme jeli kolem âeské po‰ty
v Male‰icích, mûl jsem zoufal˘ nápad. Zeptat se kolik by ty
tﬁi balíky stály po‰tou. Honza sice nechtûl, protoÏe ztratíme
ãas, ale já ﬁekl, Ïe za zkou‰ku nic nedáme. Kupodivu tam
skoro nikdo nebyl. Paní byla velice ochotná a ﬁekla, Ïe za
jeden balík je to 1090 Kã. Zeptal jsem se, jak dlouho to tam
normální po‰tou pÛjde a ona odpovûdûla, Ïe ‰est t˘dnÛ. ¤ekl
jsem si, Ïe tûch dvacet vezmu jako pﬁíruãní zavazadlo, to Ïe
bude levnûj‰í a poslal jsem je. Dala mi ãíslo, jak kontrolovat
zásilku. KdyÏ jsem se na to podíval koncem minulého t˘dne,
dovûdûl jsem se, Ïe zásilka opustila ãeské území.
A teì to hlavní: Ve stﬁedu jsem mûl e-mail od sousedky, Ïe
do‰ly tﬁi balíky do Toronta a jsou uloÏené na po‰tû, protoÏe
u nás nikdo nebyl doma! Teì se musím jen bát, aby mnû
neuletûlo letadlo a já je staãil vyzvednout!
To jen taková ukázka pro RosÈu Firlu, kter˘ tvrdí Ïe vÏdy
soukromá firma je lep‰í neÏ státní. Skoro jsem mu uvûﬁil.
Ale‰ Bﬁezina - Praha

Chcete mít hezké,
upravené oboãí,
zv˘raznûné oãi linkami
nebo
jasnûj‰í oãi, zvût‰ené rty?

Permanentni makeup je to pravé!
Nic se vam nerozmaÏe vodou a vydrÏí to
tﬁi a pÛl roku.
Jedná se pigmentaci vpravenou
do kÛÏe (tetováni).
V‰e je s osvûdãen˘mi barvami
a anestetiky.
Mám 14 let praxi v tomto oboru.
Ceny se pohybují od 100-300 dolarÛ

Nyni je 50% SLEVA.
Nabízím rovnûÏ spolupráci v salonech.
Pracuji jako mobilní sluÏba
a pﬁijedu za vámi domÛ.

Telefón: 289/300-0472
www.hanamakeup.com ***
hanamakeup@hotmail.cz
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Mistﬁi byli pﬁi síle
(nûkolik soutûÏních filmu na 65. MFF v Cannes ukázalo, Ïe velké postavy filmového umûní jsou stále aktivní )
DrÏitel ãestné Zlatû palmy z Cannes a Zlatého lva v Benátkách, italsk˘ reÏisér Bernardo Bertolucci je umûlec, kter˘ má vstup do Cannes v podstatû
garantovan˘. Mnohokrát se tu uÏ stalo, Ïe staﬁí mistﬁi uvedli v Cannes filmy artistní a zahledûné do sebe. Bertolucci mûl svÛj nov˘ film Já a ty v hlavním
programu mimo soutûÏ, to znamená, Ïe absolvoval také v˘stup po ãerveném schodi‰ti do Festivalového paláce jako soutûÏní reÏiséﬁi se v‰emi
procedurami a oficialitami, které k tomu patﬁí.
Cesta do paláce
Diváci, kteﬁí pﬁicházejí do Festivalového
paláce pû‰ky, to mají dost tûÏké. Musí poãítat
s velk˘mi ãasov˘mi prodlevami, neÏ se
proderou davy kolem paláce a dostanou se
do policejnû stﬁeÏené uliãky poblíÏ hotelu
Majestic. Tam se prokáÏou pozvánkou nebo
akreditaci a jdou v podstatû v protismûru,
jenÏe tentokrát uÏ bez prodírání v ohrazeném
pruhu. Patnáct minut pﬁed zahájením uÏ
najíÏdûjí po dal‰í pﬁísnû stﬁeÏené lajnû
festivalové automobily s filmaﬁi a vysoce
postaven˘mi oficiálními osobnostmi, kteﬁí
se pak fotografují dole pﬁed v˘stupem po
koberci. Málo v˘znamní diváci, kteﬁí se
dostanou ve stejn˘ ãas pod schody jako
hvûzdy, proto musí b˘t odhánûní, aby se
nezapletli mezi slavné hosty z limuzín. K
tomu je pod palácem zﬁízena dal‰í uliãka ze
Ïelezn˘ch zábran a provazÛ, takÏe pû‰í
diváci se nemohou promíchat s hvûzdami,
protoÏe k v˘stupu mají zvlá‰tní uliãku vlevo,
kam kamery nedohlednou. Patnáct minut
pﬁed zahájením se na velkém platné ve
festivalovém kinû promítá pﬁím˘ pﬁenos z
míst pod schody, kde se herci fotografují,
nûkteﬁí i tanãí nebo dávají autogramy.
Nahoﬁe nad schody ãekají na stars nejvy‰‰í
pﬁedstavitelé festivalu Gilles Jacob a Thierry
Fremaux, vítají je, promlouvají s nimi a pak
je pﬁesnû tﬁi minuty pﬁed zaãátkem
pﬁedstavení uvedou do sálu. Obecenstvo
vstává a dvû minuty tleská, pﬁesnû v celou
se zaãíná.
V pﬁípadû Bertolucciho to bylo trochu jinak.
Slavn˘ reÏisér je totiÏ na koleãkovém kﬁesle.
Pﬁenos z v˘stupu po schodech se tedy
nekonal, protoÏe mistra musela vyvézt i s
vozíkem plo‰ina. Herci z jeho filmu Tea
Falco a Jacopo Olmo Antinori proto museli
ãekat na svého reÏiséra pﬁímo pﬁed vchodem
do kina a pﬁitom byli stále v pﬁímém pﬁenosu.
Plynulost procedury byla naru‰ena. Chvíle
prodlev jaksi nezapadají do scénáﬁe. Oba
herci nevûdûli co. Hereãka si hladila své
plavé vlasy a herec zíval. Kordón ochranky
zpráva i zleva hlídal, aby se k ním nepﬁiblíÏil
nûkdo cizí, aby je neru‰il, neÏádal o podpis,
nefotil. Pak vyvezli Bertolucciho. Mistr
bravurnû zajel na svém vozíku do stﬁedu
kina na vyhrazená místa. Zatleskalo se a
film se rozjel.
Své dospívání oãima starého ãlovûka
Byl to jeden z malá filmu v Cannes, které
byly mladé duchem. V pﬁípadû
jednasedmdesátiletého reÏiséra, kter˘ má
za sebou slavné filmy, skandály a ceny, to
docela pﬁekvapuje. Já a ty je film, kter˘ se
odehrává vût‰inou ve sklepû domÛ, ve
‰pinavé ‰peluÀce, kam uteãe ãtrnáctilet˘
Lorenzo, aby nemusel jet na lyÏaﬁsk˘ v˘cvik
se ‰kolou. A tam, kupodivu, potká svou
poloviãní sestru pûtadvacetiletou Olivii. Neví
o ní nic, léta ji nevidûl. Z talentované
fotografky se mezitím stala junkie, dívka je
závislá na heroinu, nemá kam jít, nemá za
k˘m jít. A tenhle podivuhodn˘ pﬁíbûh dvou
lidí, kteﬁí se poﬁádnû neznají, pﬁestoÏe mají
spoleãného otce, má pﬁíchuÈ zvlá‰tní magie
a génia slavného reÏiséra. Bertolucci si
pÛvodnû myslel, Ïe po roce 2003, kdy
ochrnul, nenatoãí uÏ Ïádn˘ film. „Nevûdûl
jsem, co bych toãil,“ ﬁíká mistr. „Musel jsem
se napﬁed vyrovnat s my‰lenkou, Ïe musím
b˘t na invalidním vozíku. Postupnû jsem se
uãil akceptovat tenhle fakt a pak jsem si
uvûdomil, Ïe muÏÛ natoãit film i z jiné pozice,
neÏ jsem byl vÏdycky zvykl˘. Upoutal mû
svût dospívání. A tak jsem natoãil Já a ty,
protoÏe mû fascinovala idea, jak mohu
zmûnit klaustrofobií malého, klaustrofobií
haraburdím pﬁecpaného prostoru.“

Bertolucci uÏ tﬁicet let nenatoãil film v ital‰tinû.
Stejnojmenná novela Niccola Ammanitiho
ho pﬁed dvûma lety zaujala, cítil v ní jiskru.
„Pﬁizval jsem je‰tû dal‰í dva scenáristy a
zaãali jsme s psaním scénáﬁe. Udûlali jsme
oproti knize velké zmûny, ale nakonec se ty
nejvût‰í zmûny odehrály pﬁímo pﬁi natáãení.
To je na filmu to magické.“ Jako herce si
Bertolucci vybral po dlouhém hledání mezi
slavn˘mi tváﬁemi dva úplnû zaãáteãníky.
„Nedá se ani spoãítat, kolik jsem jich vidûl.
Jacopo Olmo mû upoutal sv˘ma velk˘ma
oãima, sv˘mi vlasy, které mne pﬁipomnûly
k‰ticí Roberta Smitha z The Cure a v jeho
malé tváﬁí jsem vidûl herce Malcolma
McDowella za mladá a kupodivu i jednu
postavu Piera Paola Pasoliniho.“
Velké filmy soutûÏe
Mentální mladí Bertolucciho patﬁí urãitû k
pﬁekvapením leto‰ního festivalu zrovna tak
jako dva ãeské filmy v oficiálním programu
- skoro hodinov˘ „krátk˘“; absolventsk˘ film
Tambylles
Michala
Hogenauera
(programová sekce Cinefondation) a krátk˘
animovan˘ film Tramvaj Michaely Pavlátové
(sekce âtrnáctideník reÏisérÛ), kter˘ uvedl
publikum do stavu blízkému extázi.
Festivalová soutûÏ byla letos naplnûna spí‰
filmy slavn˘ch reÏisérÛ. Mentální mladí
italského klasika mi pﬁipomnûlo skvûlou
postavu starého japonského profesora v
soutûÏním Kiarostamiho filmu Jako nûkdo
zamilovan˘ s v˘born˘m Tadashim Okunem
v roli starého profesora, kter˘ si nechá od
svého známého pﬁekupníka s mlad˘mi
dívkami poslat na noc jednu pﬁíjemnou,
ponûkud nemluvnou sleãnu. A du‰evnû je
mlad‰í neÏ ona. V soutûÏi byly umûlecké
experimenty i filmy, které jdou hned po
festivalu do distribuce, coÏ tu neb˘vá
zvykem. To je pﬁípad v˘borného
francouzského filmu Z krve a rzi od Jacquesa
Audiarda. Sevﬁen˘, niãiv˘ a pÛsobiv˘
AudiardÛv svût má nûco spoleãného s vûzni
v jeho pﬁedchozím filmu Prorok. Vûzni se
bijí, protoÏe chtûjí pﬁeÏít. Pﬁíbûh Z krve a rzi
je pﬁíbûhem imigranta najatého od
pololegální firmy, která ‰pehuje
zamûstnance supermarketu. MuÏ si zároveÀ
pﬁivydûlává v lidsk˘ch zápasech podobn˘ch
kohoutím a zamiluje se do Ïeny (Marion
Cotillard), která jako cviãitelka drav˘ch
kosatek pﬁi‰la o nohy a uãí se znovu chodit

na protézách. Film vstoupil nûkolik dní po
festivalu do francouzské distribuce a postaral
se o její dal‰í úspûch u divákÛ - podíl
francouzsk˘ch filmu ve francouzské
distribuci je 46%.
Ocenûné filmy
O urãitou kontroverzi (ne tak velkou jako loni
Lars Von Trier) se postaral rumunsk˘ reÏisér
Cristian Mungiu s filmem Za kopci. (Cena za
Ïensk˘ hereck˘ v˘kon pro Cristinu Flutur a
Cosminu Stratan a Cena za nejlep‰í scénáﬁ).
Za kopci stojí klá‰ter ﬁadov˘ch sester, jedna
z nejmlad‰ích je Voichita. A do klá‰tera
pﬁivede svou kamarádku Alinu, dívku bez
rodiãÛ, která nemá kam jít. Alina si plánuje,
Ïe s Voichitou (svou hodnû blízkou
kamarádkou ze sirotãince) odjedou do
Nûmecka a budou tu vydûlávat na v˘letní
lodi. JenÏe Voichita dá pﬁednost Bohu. To,
Ïe Alina ru‰í klá‰terní ﬁád („¤íká hroznû vûci
a mluví zmûnûn˘m hlasem,“) ﬁíkají o ní
ﬁádovû sestry, které se jí paniãky boji. Alina
je ve skuteãnosti normální holka. Nakonec ji
klá‰ter, trpící trval˘m nedostatkem financí,
obere o 500 Eur, které mûla pﬁipravené u
sv˘ch dávn˘ch opatrovníkÛ. Není to zrovna
líbiv˘ film z hlediska církve. Cenu
ekumenické poroty tenhle film urãitû
nedostane, protoÏe ukazuje ﬁádovû sestry
jako spoleãnost hodn˘ch, ale zbabûlcÛ.
Psychickou úchylkou skupiny lidí se zab˘vá
i vynikající Hon dánského reÏiséra Thomase
Vinterberga. V jeho venkovském filmu hraje
Mads Mikkelsen vychovatele v mateﬁské
‰kole. (Cena za muÏsk˘ hereck˘ v˘kon).
Jedna Ïaãka ho obviní, Ïe dûtem ukazoval
svÛj pohlavní orgán ve stavu erekce.
Samozﬁejmû se to ve filmu neﬁíká takhle
odborné. „Byla ta vûc dolÛ nebo ukazovala
takhle nahoru?“, asi takhle probíhá dialog
mezi ﬁeditelkou mateﬁské ‰kolky a Ïaãkou s
bujnou fantazii, která vidûla pﬁíslu‰n˘
pohlavní orgán na internetu u svého
dospívajícího bratra a nûjak˘m infantilním
zpÛsobem zkou‰í, co to udûlá, kdyÏ tuhle
tajemnou vûc pﬁetransformuje na svého
vychovatele. Lucas se potom, co se aféra
provalí, dostane do tûÏk˘ch obtíÏí, je
kolektivnû zavrÏen a hlavnû nemá Ïádnou
moÏnost, jak se ze ‰píny dostat. A mám i
pocit, jako by se z ní ani moc dostat nechtûl.
Soud ho sice osvobodí, stigma zÛstává.
Skvûl˘ film.

Návrat dávn˘ch hvûzd pro Zlatou
palmu
Jean-Louis Trintignant (1930) a Emmanuelle
Riva, francouzská hereãka narozená v roce
1927, vytvoﬁili ve francouzsk˘ mluveném
filmu rakouského reÏiséra Michaela
Hanekeho Láska (Amour) manÏelsk˘ pár,
kter˘ uÏ Ïije jen doma ve svém rozlehlém
bytû, ona je po mrtvici a on ji stﬁídavû
objednává peãovatele, sám o ní peãuje a
hádá se s dcerou (Isabelle Huppert), která
Ïádá nûjaké „ﬁe‰ení“;. ¤e‰ení ale není. Je
jen domácnost se v‰í trvalou a tûÏkou
starostí, tahanice s nekompetentními
peãovatelkami nebo hospic, pﬁípadnû smrt.
Film dostal Zlatou palmu. A pokud bych mûl
jmenovat je‰tû nûjak˘ hodnû dÛleÏit˘ film,
tak je od dal‰ího klasika - Kena Loache. To,
Ïe i jeho dal‰í film se dostal do soutûÏe v
Cannes, pﬁijal velk˘ filmaﬁ s viditeln˘m
dojetím. V Podílu andûlÛ (Cena poroty v
Cannes) neustoupil od svého trvalého
tématu nezamûstnanosti a sociální periférie.
Základní situace filmu je tragikomická:
skupina povaleãÛ a zlodûjíãkÛ je odsouzena
k nucen˘m veﬁejn˘m pracím. Hrdina filmu
Robbie tu ale potká sympatického sociálního
pracovníka, kter˘ se ho ujme a dokonce ho
pozve na víkendov˘ v˘let do palírny whisky.
Milovníci whisky jsou nûco jako cykloturisté.
Pravidelnû se scházejí, povídají si o nov˘ch
v˘robcích a specialitách v oboru a dûlají
v˘lety. V jedné palírnû se ukáÏe, Ïe Robbie
má mimoﬁádnû vyvinut˘ ãich a pﬁesnû pozná
v‰echny moÏné odrÛdy kvalitního moku - a
to mu na konci v podstatû zachrání Ïivot.
A z umûleck˘ch vylomenin bych urãitû
jmenoval film Holy Motors francouzského
reÏiséra Leo‰e Caraxe, coÏ je mistrná
variace na Ïivot muÏe, kter˘ není niãím a je
v‰ím, mûní masky, ráno odjíÏdí z domu jako
bankéﬁ, stane se ruskou Ïebráckou,
zabijákem, bloudí kanály a veãer se stává
odporn˘m staﬁíkem. Originální variace na
Tﬁi zlaté vlasy Dûda V‰evûda.
V Cannes se ukázalo, Ïe festival chce víc
neÏ kdy pﬁedtím uvádût filmy, které zazáﬁí v
distribuci, o kter˘ch se bude dlouho mluvit a
které mají silná témata. V mimosoutûÏních
sekcích se objevili debutanti filmového
plátna, víc se experimentovalo. Ale v soutûÏi
dominovali slavní.
Radovan Holub, Cannes
***

Tﬁi hospody v centru Toronta
Na pípû padesát evropsk˘ch piv
mezi nimi

Pilsner Urquell!
K tomu evropské jídlo po cel˘ den
Otevﬁeno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.
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Senzaãní ãesk˘ postup
Po domácí prohﬁe s Maìarskem 1:2, se
mnoho od ãesk˘ch fotbalistÛ na Mistrovství
Evropy neoãekávalo, ale to, co pﬁi‰lo v prvém
utkání proti Rusku byla hotová tragédie.
âe‰i dokázali vzdorovat pouze prvních
patnáct minut do okamÏiku, kdy KerÏakov
hlaviãkoval do tyãky a jedenadvacetilet˘
Dzagojev se nemylil. O devût minut pozdûji
po uvolnûní Ar‰avina si vychutnal âecha
·irokov. V druhém poloãase sice Pilaﬁ dal
kontaktní gól po hokejovém blafáku, ale závûr
utkání patﬁil opût RusÛm, kteﬁí skórovali v
79. minutû Dzagojevem a o tﬁi minuty pozdûji
Pavljuãenkem.
Po tomto zápase, kdy jsme prohráli 1:4, by
na ãesk˘ postup nevsadil nikdo ani zlámanou
gre‰li. A jen ãlovûk trpící halucinacemi by
pomyslel na to, Ïe vyhrajeme skupinu A.
Jedinou nadûjí byla dûlba bodÛ mezi Polskem
a ¤eckem za remízu 1:1, pﬁestoÏe Poláci
vedli v poloãase 1:0 a do druhého poloãasu
nastupovali s v˘hodou jednoho muÏe v poli,
byli nakonec Poláci za remízu rádi, protoÏe
za stavu 1:1 brankáﬁ Szczesny fauloval v
pokutovém území a dostal ãervenou kartu,
ale náhradní brankáﬁ Tytoƒ penaltu chytil.
Tím se v‰ak pro polskou brankáﬁskou
jedniãku ‰ampionát pﬁedãasnû skonãil.
S napûtím a obavami se oãekával druh˘
zápas proti ¤ecku a bylo v Ïivé pamûti
semifinálové utkání pﬁed osmi lety, kdy
mnohem silnûj‰í ãeské muÏstvo prohrálo s
¤eckem 0:1 stﬁíbrn˘m gólem v semifinále
ME v Portugalsku. âe‰i v‰ak nastoupili jako
vymûnûní a v 3. minutû Jiráãek a v 6. minutû
Pilaﬁ zajistili vedení 2:0. V 53. minutû v‰ak po
zaãáteãnické chybû brankáﬁe Petra âecha
sníÏil Gekas na 1:2 a âe‰i se opût strachovali.
JelikoÏ v‰ak zápas mezi Polskem a Ruskem
se skonãil opût 1:1, vy‰vihli se ãe‰tí fotbalisté
na druhé místo ve skupinû A. K postupu by
jim staãila za pﬁedpokladu, Ïe ¤ecko
nevyhraje nad Ruskem remíza.

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

e-mail:
Tatratravel@hotmail.com
Vám ponúka
cestovanie
do celého sveta
Spolahlivo vybavíme!
Volejte
Annu Zapletalovou
Tel.: (416) 537-7698
863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

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

Aby nebylo nûkteré muÏstvo zv˘hodnûné,
hrají se na ME a na MS závûreãné zápasy ve
stejn˘ ãas. V sobotu ve 20:45 se tedy hrály
oba zápasy ¤ecko-Rusko i âesko-Polsko.
Pﬁedpokládalo se, Ïe Rusové ¤eky
pﬁeválcují, ale tûsnû pﬁed poloãasovou
pﬁestávkou Karagunis dostal ve Var‰avû
¤eky do vedení a najednou by âechÛm
remíza nestaãila. Zatím se ve Vratislavi ãerti
Ïenili a nad stadionem se bl˘skalo jako v
slovenské hymnû nad Tatrou. Navíc âe‰i
nastoupili bez svého kapitána Tomá‰e
Rosického. Prvních dvacet minut mûli Poláci
témûﬁ drtivou pﬁevahu, pﬁesto se jiÏ v závûru
prvního poloãasu hra vyrovnala. Je‰tû v
prvním poloãase se mohl Baro‰ dostat do
‰ance po pﬁihrávce Pla‰ila, ale chabûlo mu
pár centimetrÛ. Zﬁejmû pod dojmem zpráv z
Var‰avy zaãali na‰i v druhém poloãase útoãit.
Zrovna tak Poláci se snaÏili rozhodnout utkání
a stále více otevíraili obranu. V 72. minutû
vystihl Hübschman ‰patnou rozehrávku
PolákÛ, uvolnil Baro‰e. Ten si vybral na
pravé stranû Jiráãka, kter˘ umístûnou stﬁelou
vstﬁelil vítûznou branku. Zdálo se, Ïe Poláci
jiÏ bez ‰ance na postup zrezignují, ale v 94.
minutû mûli nejvût‰í ‰anci vyrovnat.
Blaszczykovského oblouãek do branky v‰ak
zázraãnû vyhlaviãkoval Kadlec. Vítûzství 1:0
znamenalo postup bez ohledu na koneãn˘
v˘sledek z Var‰avy, kde pﬁekvapivû ¤ekové
udrÏeli vedení 1:0 a stali se druh˘m
postupujícím.

Skupina A
1. âesko
2. ¤ecko
3. Rusko
4. Polsko

3
3
3
3

2
1
1
0

0 1
1 1
1 1
2 1

4:5
3:3
5:3
2:3

6
4
4
2

âe‰i se tedy ve ãtvrtfinále, které se hraje ve
ãtvrtek od 20:45 stﬁedoevropského ãasu
(14:45 EST) stﬁetnou s Portugalci, kteﬁí
skonãili v B skupinû (skupinû smrti) druzí.
Zklamáním je v˘kon Holandska, které
prohrálo v‰echna tﬁi utkání. Nejprve s
Dánskem 0:1, pak s Nûmeckem 1:2 a
nakonec i s Portugalskem 1:2. Dánové po
úspû‰ném vstupu do soutûÏe, prohráli
zb˘vající dva zápasy s Portugalskem 2:3 a s
Nûmeckem 1:2. Skupinu B vyhrálo Nûmecko,
které v úvodním utkání zdolalo Portugalsko
1:0 a vyhrálo tuto skupinu bez ztráty bodu. V
skupinû C je v okamÏiku uzávûrky jisté, Ïe
nepostoupí Irsko a v skupinû D postihl
podobn˘ osud ·védsko. Nûmecko se ve
ãtvrtfinále utká v pátek s ¤eckem.
***
Strahovská generalita si spokojenû mne ruce.
První muÏ ãeského fotbalu Miroslav Pelta
tuplem, protoÏe po sobotní v˘hﬁe nad Polskem
a postupu ãeské reprezentace mezi
posledních osm t˘mÛ se peníze do asociaãní
pokladny jen hrnou. Staãilo vyhrát dva zápasy
ve skupinû, postoupit z vratislavské skupiny
do ãtvrtfinále evropského ‰ampionátu a na
bankovním úãtu ãeského fotbalu pﬁistanou
pﬁiãinûním Bílkova t˘mu dal‰í ãtyﬁi milióny
eur, tedy pﬁibliÏnû sto miliónÛ korun.
Vítûzn˘ zápas ve skupinû totiÏ UEFA oceÀuje
rovn˘m miliónem, za postup mezi posledních
osm t˘mÛ vyplácí bonus ve v˘‰i dvou miliónÛ
eur. V tuto chvíli tudíÏ ãiní ‰ampionátov˘
profit ãeského fotbalu rovn˘ch dvanáct miliónÛ
eur.
„UÏ postupem na evropsk˘ ‰ampionát jsme
vydûlali osm miliónÛ eur,” libuje si ‰éf ãeského
fotbalu Miroslav Pelta a po martyriu se
shánûním penûz pro jabloneck˘ klub
pﬁiznává: „Zaji‰Èovat finance pro cel˘ ãesk˘
fotbal je v˘raznû snaz‰í. UÏ proto, Ïe má své
jisté... Pﬁíjmy od UEFA za úãast na
‰ampionátu, peníze za televizní práva,
finanãní participaci partnerÛ.”
Osm miliónÛ eur, tedy pﬁibliÏnû 200 miliónÛ
korun, vydûlala reprezentace postupem na
evropsk˘ ‰ampionát, dal‰í ãtyﬁi milióny eur,
tedy ﬁádovû sto miliónÛ korun zatím
zinkasovala pﬁímo v Polsku.
abe-sport.cz
***
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