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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Torontsk˘ festival: Podle mobilu pozná‰ ãlovûka
Z filmu: Galerianki

Polsk˘ básník Cyprian Norwid si v druhé polovinû 19. století stûÏuje, Ïe mu mlad‰í generace nerozumí a vyslovuje nadûji, Ïe ho pochopí aÏ generace jeho vnukÛ. Sv˘m zpÛsobem
mûl pravdu. O sto let pozdûji nazpíval Czeslaw Niemen fiadu jeho básní, témûfi v soulové podobû a skuteãnû jeho desky se staly nûãím, co mûlo du‰i.

Je tûÏké si pfiedstavit, Ïe pfied ãtvrt stoletím to byla polská Solidarita, která sv˘m
dÛrazem, nûkdy aÏ patetick˘m, nastavila neuvûfiitelnû vysoko laÈku ideálÛm ve
spoleãnosti. Zápas o svobodu slova, náboÏenskou svobodu, svobodné volby a politické
svobody se promûnil v zápas o dÏínsy a mobilní telefony. Nechápeme to. A pfiesto
taková je skuteãnost ve filmu Katarzyny Ros∏aniec Galerianki, coÏ bychom ãesky volnû
pfieloÏili Koãky z obchoìáku. Jistû, i v dobû Solidarity byly u nás Tuzexy a obchody s
luxusním zboÏím. Pfiesto jedna generace hledí zmatenû na druhou. Obû se nedokáÏí
vyrovnat se souãasností. Jedna Ïije v minulosti, druhá o ní nechce nic vûdût. Mladá
generace se nemá ãeho zachytit, uchyluje se do svûta nákupních stfiedisek, reklama do
ní pumpuje, Ïe ‰tûstí nalezne v mobilních telefonech, které mají neuvûfiitelné mnoÏství
funkcí. Kvalitní mobilní telefon je znakem spoleãenského postavení. Jedna z dívek, které
tráví ãas v nákupních centrech, to definuje docela pfiesnû: „Podle mobilu pozná‰
ãlovûka.“ Úspûch je moÏné získat sexem. Vzdûlání není dÛleÏité.

V podobném duchu je i slovinsk˘ (v slovinsko-srbsko-chorvatsko-nûmecké koprodukci
vytvofien˘) film Damjana Kozole Slovinka. Opût není dÛleÏitá budoucnost, ale pfiítomnost.
Skoro by se dalo fiíci, Ïe se jedná o pokraãování v˘‰e uvedeného polského filmu.
Tentokrát se nejedná o dívky ze stfiední ‰koly, ale o vysoko‰kolaãku. UÏ také nejde o
mobilní telefon, ale o to, Ïe sexem se dá vydûlat i tfieba na byt. Opût se za to platí ztrátou
vztahu s nejbliÏ‰ím okolím. Ztrátou identity. DÛsledky jsou podobné. Nikoho dnes
nepfiekvapí, jestliÏe filmy vznikají v ãesko-slovenské koprodukci, ale film, kter˘ vznikl v
koprodukci tfií zemí b˘valé Jugoslávie je skuteãnû raritou.

Pokud v‰ak na torontském festivalu nûco bylo prÛlomem do mezinárodní koprodukce,
pak to byl srbsko-albánsk˘ film Gorana Paskaljevic´e Honeymoons. Paskaljevic´
vystudoval praÏskou FAMU a natoãil v roce 1976 Plavãík v zimû. Líbánky, jak bychom
opût volnû mohli pfieloÏit název jeho posledního filmu, vypráví paralelnû pfiíbûh dvou
párÛ mlad˘ch lidí. Jeden se odehrává na albánském venkovû, druh˘ v Bûlehradû. V
prvním jede poãetnûj‰í rodina do hlavního mûsta Albánie Tirany na svatbu. V druhém

jedou novomanÏelé za stejn˘m cílem na srbsk˘ venkov. V obou pfiíbûzích se jedná o to,
Ïe se svatebãané dovûdí, Ïe byli v Kosovu zabiti dva vojáci KFOR a Ïe se nikdo
nepfiihlásil k atentátu. Reakce svatebãanÛ je podobná, zaãnou obviÀovat druhou stranu
z barbarství. Jak Albánec Nik, tak srbsk˘ violoncellista Marko, se otáÏí, odkud zfanatizovaní
nacionalisté vûdí, Ïe to byla druhá strana, která spáchala atentát. A jiÏ jen za tuto otázku
se setkají nejen s nepochopením, ale pfiímo s fanatick˘m nepfiátelstvím. Oba páry se
snaÏí zaãít nov˘ Ïivot nûkde jinde, v normálním svûtû. Albánská dvojice utíká do Itálie.
Srbská pfies Maìarsko do Rakouska. Zatímco Ïeny kontrolou projdou, aãkoliv nehovofií
Ïádn˘m jin˘m jazykem neÏ svou matefi‰tinou, muÏi jsou na hranicích zadrÏeni
pohraniãníky, pfiestoÏe mají pravé pasy. Îelezná opona se posunula trochu na v˘chod,
na hranice zemí Schengenského prostoru.
Na leto‰ní Torontsk˘ mezinárodní filmov˘ festival dopadla krize. Jednak ekonomická,

ani jednou jsem nevidûl na promítaném filmu reÏiséra nebo herce, ãímÏ nefiíkám, Ïe zde
nikdo z nich nebyl, ale krize se hlavnû projevila pfii v˘bûru filmÛ. V˘jimkou byl maìarsk˘
film Györgyho Pálfyho Nejsem tv˘m pfiítelem. Film vznikl ruãní kamerou bûhem
‰estnácti dnÛ a vypráví o rozpadu lidsk˘ch vztahÛ v jakémsi ‰estiúhelníku. Nikdo nemá
respekt k nikomu. Pálfy dokazuje, Ïe se dá udûlat nov˘, zajímav˘ film i v dobû
ekonomické krize.
Naopak nejen délkou filmu, ale i délkou zábûrÛ opl˘val ukrajinsk˘ film Kiry Muratové

Melodie pro kolovrátek. Pfiíbûh dvou dûtí, bratra a sestry, ktefií hledají o vánocích svého
otce ve velkém mûstû. Aãkoliv v‰ichni se radují, nikde pro nû není místa. Nikdo pro nû
nemá slitování.

Kočky z obchoďáku

Slovinka

Honeymoons

Melodie pro kolovrátek

Pokračování na str. 7
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Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

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

Canada

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

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

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

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6.  KaÏd˘
je srdeãnû vítán. Zaãátek nedûlních
bohosluÏeb je v  10:00.  Rev. Ján Banko.
Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca.  BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/532-
5272, 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: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
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 Cemetery-
nedûle 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: 17.
fiíjna 2009 v 10 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 17. fiíjna 2009 v 17
hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
18. fiíjna 2009 v 11 hodin.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
Bude oznámeno.

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.

Upozornûní
DrÏitelé kanadsk˘ch pasÛ, nepotfiebují pfii krátkodobé náv‰tûvû

âeské republiky ãeská víza.
DrÏitelé ãesk˘ch pasÛ potfiebují od 14. 7. 2009 k náv‰tûvû Kanady

kanadské vízum, které jim vydá kanadsk˘ konzulát ve Vídni.
Adresa: Canadian Embassy, Laurenzerberg 2, 1010 Vienna

Tel.: +43 (1) 531-38-3000, Fax: +43 (1) 531-38-3321
Email: vienn@international.gc.ca

Otevfieno: Pondûlí - pátek: 08:30 - 12:30 a 13:30 - 15:30

H U D O B N O   P O E T I C K É   S K V O S T Y
8 cyklus, uvádzajú: 60 minút slova a hudby pod

názvom:

PUTOVANIE
ZA SV. CYRILOM A METODOM

RéÏia: Olga Turok
DÀa 18. októbra 2009 o 13. hodine

V kostole sv. Cyrila a Metoda
5255 Thornwood Dr., Mississauga

Vstupné: zdarma

Tisková zpráva
Skupiny Otevfiená kniha

(Open Book Group)
o postavení památníku

obûtem komunismu
První - velmi úspû‰né - schÛzky kolem
tuctu etnick˘ch skupin byly organizovány
Zuzanou Háhnovou. Nûkter˘ch se (vedle
zástupcÛ Sokola) za âeské a Slovenské
sdruÏení v Kanadû zúãastnila  Blanka
Rohnová a Radmila Locherová. Pozdûji
se odtrhla skupina, která si dala jméno
Tribute To Liberty (TTL). Obû skupiny
v‰ak rámcovû spolupracují. Obû podaly
Ïádost National Capital Committee
(NCC), která schvaluje (nebo zamítá)
projekty v Ottawû, v nichÏ navrhovaly,
aby památník nesl jméno Obûtem
komunismu. TTL pozdûji navrhla zmûnu:
Obûtem totalitárního komunismu. Obû
skupiny byly pozvány na “pohovor” do
Ottawy, která se na Ïádosti dívala jako na
spoleãnou akci. V ãervenci skupiny podaly
spoleãnou Ïádost pod jménem Tribute
To Liberty with Founding partner Open
Book Group. Na 10. záfií 2009 NCC
oznámilo zasedání její fieditelské rady,
které se bude Ïádostmi zab˘vat a pozvala
zástupce obou skupin, aby se zúãastnili,
ale pouze jako diváci. Do místnosti, kde
zasedání bylo moÏno sledovat, vstoupili
spoleãnû Zuzana Hahnová a Tim Egan
jako mluvãí projektu. SchÛze fieditelské
rady NCC se konala v oddûleném prostoru
a byla velmi zajímavá. ¤editelská rada
byla ochotna pfiijmout koncept projektu,
ale nebyla spokojena s jménem a
navrhovala, aby památník byl vûnován
obûtem jakéhokoliv útisku. Nelíbila se jim
zmínka o komunismu, ponûvadÏ to by
mohlo b˘t vidûno Kanaìany, ktefií s
komunismem sympatizují, jako pfiehnanû
kritické. Adel Aryard usoudil, Ïe jméno
mu dûlalo potíÏe svou “pfiíli‰ tûsnou
definicí” a “uÏitím slova “komunismus”
vzhledem k tomu, Ïe Kanada má
komunistickou stranu”. Heléne Grand-
Maitre zaujala stanovisko, Ïe “musíme
b˘t v oznaãení památníku politicky
korektní.” Richard Jennings navrhl, aby
památník byl vûnován obûtem “uráÏliv˘ch
(offensive) reÏimÛ”  Tímto pozoruhodn˘m
zasedáním se dost podrobnû zab˘valy
dva deníky, The Ottawa Citizen a National
Post, které citovaly reakci Charley
Coffeyho, ãestného pfiedsedy projektu
(jde o projekt globálního v˘znamu),
zástupcÛ TTL i Zuzany Háhnové
(reprezentujeme lidi tfiech /ze sedmi/
kontinentÛ). The Ottawa Citizen (jako
pfiedtím National Post) se zmínil o ministru
imigrace Jason Kenney, kter˘ na ideu
památníku pfii‰el pfied dvûma lety na
âeském a Slovenském dnu na
Masaryktownu (mohu potvrdit, stál jsem
vedle, kdyÏ - dívaje se na sochu Znovu
ukfiiÏovaného - prohodil k velvyslanci
Pavlu Vo‰alíkovi : “·koda, Ïe to není na
místû, kde by to mohlo vidût víc lidí”).
Kenney se o my‰lenku památníku podûlil
s ministersk˘m pfiedsedou Stephen
Harperem, kter˘ písemnû vyjádfiil svoji
“silnou podporu”  âlánky v The Ottawa
Citizen a National Post pfiinesly mohutnou
odezvu - a ne právû lichotivou - vÛãi
názorÛm nûkter˘ch ãlenÛ fieditelské rady
NCC. 17. záfií 2009 jsem byl kontaktován
NCC z Ottawy (Zuzana Hahnová byla v
Praze), Ïe se pokou‰í dát dohromady
telefonní konferenci se zástupci na‰ich
dvou skupin. Bûhem konference mluvãí
NCC potvrdil, Ïe koncept na‰eho projektu
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Czech &Slovak Institutions

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.

âesk˘ konzulát  v Montrealu
Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines

Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117

E-mail: montreal@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

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

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

Toronto, ON:
18 King Street West, Suite 1203
Toronto, ON M5C 1C4
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

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

byl schválen a jde pouze o jméno. Zástupci
TTL i já jsme zaujali shodné stanovisko,
Ïe bez slova “komunismus” cel˘ projekt
nedává smysl a je pro nás nepfiijateln˘.
Konference pokraãovala 19. záfií 2009.
V˘sledek? Ne moÏná elegantní, ale
pfiijateln˘. Památník ponese jméno
(nûjaká drobná zmûna není vylouãena)
“Monument to victims of totalitarian
communism - Canada, a land of refuge”
V‰ecko, co zb˘vá, je soutûÏ na formu
památníku, vybrat pár milionÛ dolarÛ a
památník postavit.

Toronto, 22. záfií 2009
(Pfiedchozí zprávy byly obvykle pfiipraveny Zuzanou
Hahnovou, která byla povûfiena  b˘val˘m
velvyslancem âR, Pavlem Vo‰álíkem,
vypracováním návrhu na vybudování památníku
obûtem komunismu. Zuzana Hahnová, známá
pfiedev‰ím ãinností ve své charitativní organizaci
Hearts Open Toronto, vytvofiila se Sokolem Canada
a DareTheatre pracovní skupinu pod jménem Open
Book Group /OBG/, dnes spolupracující také s
âesk˘m a Slovensk˘m sdruÏením v Kanadû a
Masarykov˘m ústavem. PonûvadÏ Hahnová je v
Praze na akci sponzorované senátem âR a
krajanské noviny mají zaãátkem t˘dne uzávûrku,
pfiipravil jsem místo ní tuto zprávu pro krajansk˘
tisk).

26.9. (so) 17:00, 18:30
Svatováclavské posvícení

Kostel sv. Václava, 496 Gladstone Ave.
***

26.9. (so) 19:00
Folk Art

Emmanuel College Chapel
75 Queen's Park

647/367-6176
***

27.9. (ne) 14:30
Z pokolenia na pokolenie
V˘chodna Slovak Dancers

Living Arts Centre, Mississauga
***

29.9. (út) 19:00
Kolja, film reÏírovan˘ Janem Svûrákem

 Diefenbunker Museum,
3911 Carp Road, Carp, Ottawa

***
3.10. (so)

Bravãové hody
Letovisko Koliba

1720 Barbertown Rd.
Streetville

***
17.10. (so) 16:00 a 20:00

18. 10. (ne) 16:00
Na skle malované

Slovenská mladá scéna
Michael Power/St. Joseph High School

105 Eringate Dr., Etobicoke
***

17.10. (so) 18:00
Slovensk˘ reprezentaãn˘ ples
SpoºoãnosÈ M. R. ·tefánika
Kostol sv. Cyrila a Metoda

5255 Thornwood Dr., Mississauga
***

18.10. (ne) 13:00
Putovanie za sv. Cyrilom a Metodom

Hudobno-poetické skvosty
Kostol sv. Cyrila a Metoda

5255 Thornwood Dr., Mississauga
***

23.10. (pá) 20:00
24.10. (so) 16:00 a 20:00

25. 10. (ne) 16:00
Dobytí severního pólu

Nové divadlo
1350 Burnhampthorpe Rd. E, Missisauga

***
25.10. (ne) 17:00

Felix Slováãek - klarinet,
Boris Krajn˘ -Klavír

Nokturna v mûstû
Oslava vzniku âeskoslovenska

Kostel sv. Václava
***

12.11. (ãt.) 20:00
Antonín Dvofiák: Stabat Mater
Eugen SuchoÀ: Baladická suita

Toronto Centre for Arts
Torontskou filharmonii diriguje Kerry

Stratton
***

15.11. (ne) 12:00
Pfiedvánoãní bazar Sokola Toronto

Hala kostela sv. Václava

Josef âermák
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Toronto, Ont.

www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.

Translations

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

Michael Eisner,
RMT, CDT

and

Practitioners of

Toronto

Integrated Medicine Clinic
Provide the Following

 Medical Services:
Massage Therapy, Manual Lymphatic
Drainage (CDT), Hot Stone Massage

***
Naturopatie, hypnoterapie, joga,

qigong. aromaterapie, chiropraxe,
akupunktura,  reflexologie,

psychoterapie, zdravá tûlesná váha,
postraumatick˘ stres a

programy pro dûti s ADD, ADHD,
etc.

Nûkteré soukromé poji‰Èovny kryjí
vybrané léãby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.

Tel. 416/823-1165, e-mail
rmt-yyz@integratedmedicine.ca
www.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.ca

âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ

KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2

Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

Na skle maºované
Do roka a do dÀa.... ako hovorí známe
slovenské porekadlo. Presne po roku
Vám Slovenská mladá scéna priná‰a
reprízu najznámej‰ieho slovenského
muzikálu - Na skle maºované. Napriek
niekoºk˘m prekáÏkam (a niekoºk˘m
neprajníkom ako to uÏ v na‰ej malej
komunite b˘va „dobr˘m zvykom“) sa nám
to ale predsa len nakoniec podarilo. âo?
Na‰e pozvanie prijal populárny a
obºúben˘ herec Leopold Haverl, ktor˘ je
ãlenom ãinohry Slovenského národného
divadla v Bratislave a ktor˘ si v Na skle
zahral uÏ viac neÏ 600 krát.
Od prvej slovenskej premiéry v SND v
na‰tudovaní Karola Zachara v r. 1974 sa
v SND odohralo viac ako 650 repríz tohto
predstavenia za takmer 30 rokov a treba
dodaÈ, Ïe s mnoh˘mi pôvodn˘mi
predstaviteºmi. V roku 1993 inscenovalo
Na skle maºované aj Divadlo Joná‰a

Záborského v Pre‰ove, ale aj praÏské
Divadlo na Fidlovaãce (v úprave Jaromíra
Nohavicu), kde sa dodnes s veºk˘m
úspechom hrá.

Jeho prvou severo-americkou
premiérou sa v tom ãase novovzniknutá
Slovenská mladá scéna snaÏila zaplniÈ
akési prázdne miesto v na‰ej komunite.
Miesto pre mlad˘ch a nad‰en˘ch ºudí,
ktorí napriek generaãn˘m a názorov˘m
rozdielom majú ão ponúknuÈ, prilákaÈ
nielen mlad˘ch, ale v‰ek˘ch, ktor˘m
napríklad muzikál v kultúrnom repertoári
na‰ej komunity ch˘bal. Dôkazom toho
bol obrovsk˘ poãet náv‰tevníkov, ktor˘
nám svojou priazÀou preukázali, Ïe na‰a
snaha nebola márna. Na tohtoroãné
októbrové predstavenia sme získali aj
podporu od Úradu pre Slovákov Ïijúcich
v zahraniãí.

Pevne veríme, Ïe ani tohto roku divákov

nesklameme a aj v mene „ná‰ho“ drotára
Leopolda Haverla Vás v‰etk˘ch srdeãne
poz˘vvame na predstavenia v sbotou
17. októbra o 16 a o 20 hodine a v nedeºu
18. októbra o 16 hodine. Po nedeºÀaj‰om
predstavení divákov poz˘vame na krátku
autogramiádu a stretnutie s pánom
Haverlom.

Predstavenia sa budú konaÈ na tom
istom mieste ako vlani, teda v MICHAEL
POWER / ST. JOSEPH HIGH SCHOOL
na 105 ERINGATE DRIVE, ETOBICOKE
(Eglington & Renforth DR) s parkovaním
zadarmo.

Lístky si odporúãame objednaÈ na
telefónnych ãíslach 416-626-9168 alebo
905-286-5258, alebo priamo zakúpiÈ na
entertainment.canada.sk . Jednotná cena
lístka je 20 dolárov, deti do 10 rokov majú
vstup zdarma.

tp
***

První desetiletí torontského Klubu seniorÛ
Nestárneme jenom my, ale i na‰e organizace, dokonce i organizace star‰ích ãlenÛ na‰í komunity, ãímÏ vlastnû stárneme
dvakrát. Tak 16. záfií 2009 oslavil první desetiletí své ãinnosti torontsk˘ klub seniorÛ. O jeho dûjinách promluvil Jan Waldauf,
kter˘ se ov‰em nezmínil o své práci i v této pûkné skupinû lidí. Z jeho fieãi uvádíme: Ná‰ Klub seniorÛ vznikl pfied 10 lety - v
roce 1999.  Scházíme se od té doby kaÏdou první a tfietí stfiedu v mûsíci - s v˘jimkou letních mûsícÛ ãervence a srpna. První
stfiedu v mûsíci se vût‰inou promítají videofilmy, tfietí stfiedu se vût‰inou konají pfiedná‰ky.

Od zaloÏení aÏ do minulého roku organizoval schÛzky
prezident pan Franti‰ek Klime‰, kter˘ byl pfied rokem, 17. záfií
2008 v uznání své dlouholeté ãinnosti jmenován ãestn˘m
doÏivotním prezidentem na‰eho Klubu seniorÛ.
O ná‰ Klub se také velice zaslouÏila paní Marie Tonnerová,

která se starala o pfiípravu obãerstvení a rÛzn˘ch dobrot.  Byla
také pokladní Klubu a obstarávala gratulaãní lístky k
narozeninám ãlenÛ Klubu.
Nyní je prezidentkou Klubu paní Franti‰ka Gigalová, která se

také stará o obãerstvení pro na‰e schÛzky.  O gratulaãní lístky
k narozeninám na‰ich ãlenÛ se nyní stará paní Helena
PaÈavová.  Ná‰ dík si také zaslouÏí dal‰í na‰e ãlenky, které nás
zásobí rÛzn˘mi dobrotami.  Jsme jim v‰em za to vdûãni.
Velkou sluÏbu nám po celou dobu deseti let také prokazuje

Otec Libor ·vorãík, kterému za to patfií ná‰ upfiímn˘ dík.
Promítané videofilmy byly na rÛzné námûty.  Vidûli jsme mimo

jiné také deset velmi pûkn˘ch a zajímav˘ch i pouãn˘ch filmÛ
v sérii “âechy krásné, âechy mé”. Mûli jsme také mnohé
zajímavé pfiedná‰ky.  Zmíním se jen o nûkolika.  Byly to
napfiíklad cestopisné záÏitky manÏelÛ Rydlov˘ch z Nového
Zélandu a z dal‰ích míst, manÏelÛ TesafiÛ a dr. Holubce z
Afriky, profesora Svobody z kanadské Arktidy. Pan Milan
Janeãek nám povûdûl nûkteré zajímavosti z ãesk˘ch dûjin,

pan ing. Kavan nás seznámil s létáním v balónu, paní dr.
Krondlová nám radila, co máme dûlat, abychom si zachovali
zdraví, pan ing. Frynta nám chtûl osladit Ïivot popisem jak se
vyrábí ãokoláda.  Torontsk˘ historik Mike Filey nám povûdûl
nûkolik zajímavostí z historie mûsta ve kterém Ïijeme, pan
faráfi Ladislav Kozák promluvil na téma “KfiesÈanství a Islám”.
Paní Rydlová nám také povûdûla, jak uãí anglicky mluvící
operní zpûváky zpívat ãesky v ãesk˘ch operách.  Letos nám
paní Hladíková vysvûtlila zásady reflexologie a paní Dagmar
Kopecká-Lédlová nás zasvûtila do tajÛ královského hudebního
nástroje - varhan a pfiedvedla nám, jak mistrnû hru na varhany
ovládá.
âlenové klubu uskuteãnili také nûkolik spoleãn˘ch náv‰tûv -

do BaÈova muzea obuvi, do nové budovy torontské opery a do
galerie Loop umûlkynû Marie Gabánkové.
Celkem pro‰lo Klubem pfies ‰edesát seniorÛ, prÛmûrná

náv‰tûva byla mezi 20-25 osobami.
K na‰í pfiipomínce na uplynul˘ch deset let Klubu patfií také

vzpomínka na ãleny, ktefií jiÏ mezi námi nejsou, ktefií nás
opustili navÏdy: J. Barto‰ek, Hedy Haidelmayerová, Milan
Janeãek, Jaroslav Kytl, BoÏena Matanoviãová, Rudolf SadloÀ,
Svatava Tesafiová, Leopolda Zatloukalová, Franti‰ek Îemla.

jã, jw
***
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Financial

1 CDN $ 15,98 Kã
1 EURO 25,11 Kã
1 US $ 17,06 Kã
âNB - 18. 9. 2009

Kursovní lístek
100 Kã 6,26 CDN $
1 CDN $ 15,98 Kã
1 EUR 1,57 CDN $
1 CND $ 0,64 EURO
1 US $ 1,07 CDN $
1 CND $ 0,94 US $

Universal Currency Converter - 20. 9. 2009

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!
Sutton Group-Bayview Realty Inc. Brokerage

416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

S prodejem a nákupem domÛ
vám poradí

Luba Henderson

Tel.:416/698-2090

Pfiítelkyni hledá
59let˘ romantik, nekufiák,

social drinker

Tel.905/333-0490

E-mail
ivobrehovsky@hotmail.com

1908-18

Pûtaosmdesátka Josefa ·kvoreckého
Nemyslím, Ïe je mnoho âechÛ, kter˘m
jméno Josef ·kvoreck˘ nic nefiíká, i kdyÏ
nutnû nevûdí, Ïe se narodil v Náchodû
27. záfií 1924. A skoro kaÏd˘ zná alespoÀ
jednu nebo dvû z jeho kníÏek, kníÏek jako
Zbabûlci, Mirákl, Tankov˘ prapor, Pfiíbûh
inÏen˘ra lidsk˘ch du‰í nebo moje
nejoblíbenûj‰í, Prima sezóna. JestliÏe
vût‰ina nejznámûj‰ích ·kvoreckého knih
zachycuje  spoleãnost, rozpolcenou
ideologií, v okamÏiku pfievratn˘ch zmûn,
jeho literární paleta je mnohem bohat‰í.
Prima sezóna je citliv˘m portrétem
dozrávání nejen Josefa ·kvoreckého, ale
celé jeho generace. Stejn˘ námût
nacházíme i v nûkter˘ch jeho pfiekladech
(pfiekládal i poezii, na pfiíklad T. S. Elliota
a sám poezii psal); tfieba v jeho pfiekladu
Hemingwayovy povídky VojákÛv domov
(úryvek z pfiekladu, kter˘ jsem na‰el v
dárku pfiítele z nejmilej‰ích, v
pozoruhodné knize Jana Zábrany, Cel˘
Ïivot, v˘bor z deníku 1948 - 1984): Byl by
rád mûl nûjakou dívku, ale nechtûl strávit
spoustu ãasu úsilím dostat ji. Nechtûl se
zaplést do tûch intrik a do té diplomacie.
Nechtûl, aby se musil nûkomu dvofiit.
Nechtûl uÏ vykládat Ïádné lÏi. Za to to
nestálo. Nechtûl, aby z toho byly nûjaké
následky. Chtûl si Ïít bez následkÛ...

·kvoreckého slovo, aÈ v jakékoliv formû,
vyvolávalo obdiv jednûch a nenávist
jin˘ch. O té nenávisti podává v Celém
Ïivotû svûdectví Jan Zábrana: Veãer (15.
bfiezna 1975) Mluvil Errol (Josef
·kvoreck˘, pozn. autora) z Hlasu Ameriky
o Chesteru Himesovi. âímÏ odepsal
moÏnost to tady dûlat. Proã mi ale pak
pfied nûkolika t˘dny poslal tu studii o nûm
s pfiipsáním, Ïe by se tady z nûho mûlo
nûco pfieloÏit. VÏdyÈ jsme tu pfiece patnáct
let Ïili v denních potyãkách s cenzurou, ví
jak to bylo - nemÛÏe nechápat, Ïe cokoli
vefiejnû spojí se sv˘m jménem, je tady
automaticky odepsané, nemÛÏe nevûdût,
Ïe na jeho jméno je tu anatéma, Ïe z
knihoven byly vyfiazeny nejen jeho knihy,
ale desítky anglick˘ch a americk˘ch
autorÛ jen proto, Ïe v nich byl jeho doslov,
ba dokonce jen proto, Ïe na nich byl
podepsán jako redaktor...

Zaznívá-li v úvodních Zábranov˘ch
slovech tón zklamání, jeho hodnocení
·kvoreckého jako ãlovûka jinde v jeho
knize je bezv˘hradnû obdivné (omlouvám
se, jestli se nûkoho dotkne jeho brutální
v˘razová v˘mluvnost): Jdou mi na nervy
ti lidi, co vûãnû nadávají na Errola.
Pokolikáté uÏ? Já jsem s ním byl léta
skoro dennû, já vím, co je zaã, já vím, co
umí (pokud jde o psaní). Oni na to dodnes
nepfii‰li. Ale tohle bylo v Praze vÏdycky
zvykem, zbabûlci nadávali na ty, ktefií se
nebáli - jednou kvÛli tomu, jindy proti
onomu. Nejvíc nadávají ti, co mají prdel
zapeãetûnu ka‰tany dne‰ního, vãerej‰ího
a pfiedvãerej‰ího posrání a na ksichtech
nosí dÛstojnost a slavnostní dÛleÏitost
ãerstvû podebraného hemeroidu. Jen já
vím, co on je zaã: nejãestnûj‰í,
nejspolehlivûj‰í a nejnezi‰tnûj‰í ãlovûk,
jakého jsem v Ïivotû poznal.

Jestli jsem sám obãas nûco ve
·kvoreckého tvorbû postrádal, byl to
citov˘ rozmûr. Mûl jsem dojem, Ïe
·kvoreck˘ je intelektuální titan, v jehoÏ
tvorbû (a Ïivotû) pro cit mnoho místa
nezb˘vá. Dosud si nejsem jist˘ jeho
tvorbou, ale zahlédl jsem ho alespoÀ ve
dvou situacích, které mne pfiesvûdãily,
Ïe pokud jde o jeho Ïivot, jsem se m˘lil.
Brzy po pádu komunismu vy‰el v

âeskoslovensku seznam údajn˘ch
spolupracovníkÛ s komunistickou policií.
V seznamu bylo uvedeno také jméno
Zdeny ·kvorecké. Seznam byl zaloÏen
na záznamech policie, ve vût‰inû pfiípadÛ
bez jak˘chkoliv údajÛ o “kolaboraci”.
“Kolaborace” Zdeny ·kvorecké spoãívala
v tom, Ïe se ji agenti policie snaÏili získat
pro spolupráci (k níÏ nikdy nedo‰lo) v
dobû, kdy její otec byl v exilu, její bratr ve

si, Ïe pfiínos Josefa a Zdeny ·kvoreck˘ch
- jejich vlastní tvorba i vydavatelská
ãinnost - není pouze záleÏitostí literatury.
Jejich Ïivot a dílo jsou stateãn˘m taÏením
dvou lidí za pravdivûj‰í a poctivûj‰í svût.

AlespoÀ kanad‰tí krajané také vûdí, Ïe
uãil anglickou literaturu na Torontské
univerzitû a Ïe je nositelem nûkter˘ch z
nejv˘znamnûj‰ích vyznamenání, jako
napfiíklad Gugenheim Fellow, ¤ád bílého
lva (kter˘ obdrÏel spolu se svojí paní
Zdenou právû za jejich obrovské úsilí v
Sixty-Eight Publishers), ¤ád Kanady,
Cena generálního guvernéra Kanady za
literaturu, The Neustadt International
Prize for Litarature, ãestné doktoráty atd.
Nejãerstvûj‰í uznání mu bylo udûleno
skupinou Open Book Group, iniciátorkou
akce postavení v Ottawû památníku
obûtem komunistick˘ch reÏimÛ, 23.srpna
2009 na setkání  v Kroupovû
edenvaleském aerodromu: Praha
muzikální, obraz Jifiího Kysera vyryt˘ do
kfii‰Èálu Liborem a Lucii Furbacherov˘mi
a ãeská televize (dárek k narozeninám?)
zfilmovala jeho povídku Malá praÏská
Mata Hara.

Josef âermák
 ***

vûzení a pozice manÏela velmi nejistá.
Uvefiejnûní seznamu dala malé skupince
individuí pfiíleÏitost k sprost˘m útokÛm
na Zdenu. Zdenu, která se zaslouÏila o
svobodnou ãeskou literaturu, nejsilnûj‰í
zbraÀ exilu proti komunismu, jako sotva
kdo jin˘, tyto útoky málem zlomily. A
tehdy jsem zahlédl nûkolik slov,
adresovan˘ch Zdenû, jejichÏ autorem byl
její manÏel. V tûch slovech bylo tolik nûhy
a oddanosti, Ïe mi vzala dech. A druhá
pfiíhoda, která mi ukázala citovou tváfi
Josefa ·kvoreckého, byla jeho
neskr˘vaná nechuÈ k lidem, ktefií bûhem
komunistického reÏimu se starali ãistû o
sebe s legitimací komunistické strany v
kapse a po pádu komunismu se snaÏili
vetfiít - ãasto úspû‰nû - na vedoucí místa
v demokratick˘ch organizacích.

 Josef ·kvoreck˘ (a jeho Ïena Zdena
Salivarová - ·kvorecká) neobohatili
ãeskou literaturu pouze vlastní tvorbou.
Snad stejnû velk˘m pfiínosem na‰í
literatufie je jejich nakladatelská ãinnost.
Dvû nebo tfii jiná nakladatelství se v exilu
v˘znamnû zaslouÏila o vydávání knih
nepoplatn˘ch autorÛ. Ale nemyslím, Ïe
nûkdo by na tomto poli upfiel prvenství 68
Publishers (Sixty-Eight Publishers), dítûti
obou (moÏná trochu víc Zdeny, která
vydavatelskou vá‰eÀ zdûdila po otci).
Spoleãnost 68 Publishers byla
inkorporována jako kanadská charitativní
organizace v roce 1972. âleny její správní
rady (jejichÏ funkce byla pfieváÏnû
formální) byli H. Gordon Skilling, Gleb
Îekulin, Michal Schonberg (kter˘
dokonãuje ·kvoreckého Ïivotopis) a
Josef âermák. Nakladatelství vydalo pfies
220 titulÛ (mnohé z nich propa‰ované z
âeskoslovenska, vût‰ina z nich by
pravdûpodobnû jinak svûtlo svûta
nespatfiilo), mezi nimi díla tak v˘znamná
jako Pamûti Václava âerného, dílo
tragického básníka Ivana Blatného, ver‰e
Jaroslava Seiferta, knihy  Bohumila
Hrabala, Arno‰ta Lustiga, Václava
Havla... Po skonãení své ãinnosti a
zaplacení minimálních odmûn,
nakladatelství rozdûlilo svÛj majetek mezi
krajanské noviny a organizace. Myslím

J. Škvorecký - olej M. Gabánkové
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Volby do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âR

se v fiíjnu neuskuteãní
Generální konzulát âeské republiky v Torontu upozorÀuje,
Ïe v dÛsledku nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 10. záfií
2009, kter˘m byl zru‰en ústavní zákon ã. 195/2009 Sb., se

volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské
republiky v ohlá‰eném termínu 9. - 10. fiíjna 2009

neuskuteãní.
Zastupitelské úfiady âeské republiky v Ottawû, Torontu a

Montrealu opût pfiijímají Ïádosti ãesk˘ch obãanÛ o zápis do
zvlá‰tních seznamÛ voliãÛ veden˘ch tûmito úfiady.
Voliãské prÛkazy, o které ãe‰tí obãané poÏádali v

souvislosti se zru‰en˘mi volbami, nebudou vydány.
O novém termínu voleb do Poslanecké snûmovny

Parlamentu âR budou zastupitelské úfiady âeské republiky
v Kanadû informovat na sv˘ch webov˘ch stránkách

(www.mzv.cz/ottawa, www.mzv.cz/toronto,
www.mzv.cz/montreal) a v krajanském tisku.

Senzaãní  zahájení devátého roãníku Nokturen

Stálí posluchaãi, pfiedplatitelé a dal‰í pfiíznivci opery a váÏné hudby, kter˘ch pfii‰lo kolem stovky, pfii
zahájení devátého roãníku Nokturen netu‰ili, co je ãeká. Îádná z vûcí, které nemÛÏeme ovlivnit
(Prague Food Emporium odfieklo prodej  obãerstvení, akce naplánované bez koordinace na stejné
odpoledne, jako Rockfest na Masaryktownu, slovensk˘ golfov˘ turnaj a ostatní) neodradila stovku
vûrn˘ch posluchaãÛ, ktefií byli po zásluze odmûnûni úÏasn˘m záÏitkem - vystoupením dvou slovensk˘ch
zpûvákÛ - ktefií skuteãnû pfiedvedli operní árie na svûtové úrovni. Tatiana Paºovãíková, pfiední
sopranistka slovenské operní scény, nositelka první ceny literárního fondu za interpretaci Rusalky v
roce 2002 a Jaroslav Dvorsk˘, tfietí z bratrÛ Dvorsk˘ch (v‰ichni tenofii), pfiedvedli vrcholné pûvecké
v˘kony za citlivého doprovodu Marty Laurincové. Recitál zaãal Pavarottiho oblíbenou árií z
Donizettiho Nápoje Lásky v podání Jaroslava Dvorského. Následovaly árie Leonory z Pucciniho
opery Dûvãe z divokého západu a árie Michaely a Dona Josefo z Bizetovy Carmen, Rodolfa a Mimmi
z Pucciniho Bohémy, Cavarodossiho a Toscy ze stejnojmenné opery a první polovina konãila slavn˘m
duetem z Verdiho La Traviaty. Nejvíce upoutala pisatele árie Cavaradossiho z Tosky a árie Mimi z
Bohémy. V‰echny duety byly fantasticky sladûné a pfiedvedeny s nûÏností a muzikálností, kterou
usly‰íme snad jen na vrcholn˘ch  operních jevi‰tích. A po pfiestávce to byly Jeník a Mafienka ze
Smetanovy Prodané nevûsty, Vûrné milování si zaslouÏilo boufiliv˘  potlesk a na konec programu  árie
prince z Rusalky a oblíbená árie Mûsíãku na nebi hlubokém - obû árie podané naprosto fantastick˘m
zpÛsobem. Dlouhotrvající potlesk si vynutily dva pfiídavky, první slovenská píseÀ Schneidera-
Trnavského a nakonec - znovu Verdiho La Traviata - znám˘ duet z prvního jednání. Potlesk neznal
mezí a unavené (pfiiletûli tfii dny pfied pfiedstavením), ale ‰Èastné zpûváky nakonec obecenstvo
propustilo s podmínkou, Ïe s  námi pobesedují pfii párkách a zákuscích, které pofiadatelé narychlo a
improvizaãnû zajistili - a úspûch byl dokonal˘. Byl to neuvûfiiteln˘ koncert slovensk˘ch operních
umûlcÛ, ktefií nám skuteãnû udûlali radost. KéÏ bychom je mohli mezi sebou pfiivítat opût v budoucnu.
Tentokrát jsme vdûãni paní Marce Rajné, Ïe je pozvala k sobû na náv‰tûvu a umoÏnila nám, abychom
je prezentovali v kostele sv. Václava. Dûkujeme!
Pfií‰tí Nokturno 25. fiíjna 2009 je opût v kostele sv. Václava v 17 hodin a bude se konat u pfiíleÏitosti

oslavy státního svátku a vystoupí znám˘ jazzov˘ saxofonista a klarinetista Felix Slováãek s pianistou
Borisem Krajn˘m. Obãerstvení bude tentokrát zdarma. Pfiijìte se potû‰it!

kr
***

T. Paľovčáková, J. Dvorský a M. Laurincová
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MÛj pfiítel Martin Dvofiák v roce 1965 mûl malér kvÛli tomu, Ïe na ‰kolním lyÏafiském
zájezdu zpíval se spoluÏáky písniãku Swinging Blue Jeans - Hippy Hippy Shake  v

ru‰tinû (Prijdi k nam ‰ejk, o choro‰ij ‰ejk, my nadûjem sini bruky i ‰ejk budûm
tancevaÈ, znûla ruská verze rokové písniãky - v pfiekladu asi: Pfiijì k nám, ‰ejku,
skvûl˘ ‰ejku, obleãeme si modré kalhoty a budeme tancovat ‰ejk.) Martin Dvofiák
musel pfiestoupit na jinou ‰kolu, coÏ mu neu‰kodilo. Uãil se tam místo ru‰tinû
angliãtinû, stal se dûtsk˘m lékafiem v âeském Krumlovû, pozdûji senátorem.
Vzpomnûl jsem si na tento pfiíbûh, kdyÏ jsem vidûl film Valerije Todorovského pod
názvem Hipsters (Stiljagi). O milovnících rock and rollu v roce 1955 v Moskvû.
Parodie na dobu, kdy umfiel Stalin, ale milovníci této hudby byli stále je‰tû
pronásledováni. Sly‰et Woogie Boogie v ru‰tinû je i dnes záÏitkem, podobnû jako
v roce 1965 Hippy Hippy Shake. Torontskému publiku muselo lahodit, kdyÏ se
zpívalo Nam nrjavitsa woogie boogie, svobodno ‰agaÈ, prosto kanadskij styl - líbí se
nám woogie boogie, volnû stepovat, zkrátka kanadsk˘ Ïivot). Není divu, Ïe film byl
pfii poslední repríze vyprodán. V Moskvû jsem nikdy nebyl a tato doba je pro mne
obestfiená mlhou. Faktem je, Ïe na pfielomu padesát˘ch a ‰edesát˘ch let byl v

Moskvû kvartet Benny Goodmana a natoãil zde legendární desku Benny Goodman
in Moscow, takÏe nûco se zde o Charlie Parkerovi vûdût muselo. Jestli to bylo z
pa‰ovan˘ch gramofonov˘ch desek nebo z cizího rozhlasu, je otázkou, ale pochybuji
o tom, Ïe by to bylo na lpéãkách, jak nám to chce namluvit film. MoÏná, kdyby byl
posazen do zmínûného roku 1965 v dobû Chru‰ãovovy perestrojky a odhalení kultu
osobnosti, tak by to bylo vûrohodnûj‰í. Film v‰ak v Ïádném pfiípadû vûrohodn˘ b˘t
nechce. Jedná se o muzikál a jako kdyby tato hudba z té doby chybûla a Todorovskij
se snaÏí tuto mezeru po pÛl století vyplnit.

Corneliu Porumboiu Police, Adjective. Pfiíbûh mladého policajta, kter˘ po svém
revoltuje, chce se fiídit podle svého svûdomí, ale nenalezne pochopení u sv˘ch
nadfiízen˘ch.
Na rozdíl od v˘chodoevropského filmu, kter˘ chodí kolem nedávné minulosti jako

pes kolem horké ka‰e, se nûmeck˘ film k minulosti vrací velice ãasto. Susanne
Schneider se ve filmu Es Kommt der Tag (Pfiijde den) zab˘vá vztahem generací.
Vztahem matky s nejasnou minulostí, jeÏ byla zapojena do teroristické organizace
a která udûlala za touto minulostí tlustou ãáru a dcery, která se s ní po letech setká
a nutí ji vzít na sebe zodpovûdnost. Na jedné stranû pravda a spravedlnost, na druhé
stranû zniãené mládí dcery a zniãení rodinného ‰tûstí sourozencÛ.

Je to svérázn˘ pokus o nahlédnutí do minulosti, které se v˘chodoevropská
kinematografie tak zoufale vyh˘bá. Tato otázka se vytratila podobnû jako otázky po
svûdomí, vífie, nadûji a lásce. Jednou z mála v˘jimek byl rumunsk˘ film reÏiséra

Otázkou víry v sekularizovaném svûtû se zab˘valy hned dva francouzské filmy.
Jessica Hausner (v rakousko-francouzsko-nûmecké koprodukci) uvedla film Lourdy
a francouzsk˘ reÏisér Bruno Dumont se pokusil o nelehkou úlohu anal˘zovat vztah
kfiesÈanství a islámu ve filmu Hadewijch. Pfiíbûh mladé studentky teologie Céline a
islámského fundamentalistického uãitele Nassira, je zajímav˘ právû tím, Ïe oba
mladí lidé naleznou více spoleãného, neÏ by se na první pohled zdálo. Dumont se
jaksi úmyslnû vyh˘bá intelektuální reflexi, coÏ on sám pokládá za sílu, ale ve
skuteãnosti je to spí‰ nûco, kde je slabina filmu.
Zajímav˘ je osud amerického tvÛrce Pavla Fierlingera, kter˘ se narodil 1936 v

Japonsku v rodinû ãeského diplomata, vyrÛstal v Podûbradech a vystudoval
keramickou ‰kolu v Bechyni, kterou vystudoval i Karel Kryl. V roce 1967 emigroval
do Holandska, nûjakou dobu Ïil ve Francii a v Nûmecku. Na festivalu jsme mohli
vidût jeho animovan˘ film MÛj pes Tulipán, kter˘ udûlal se svou druhou manÏelkou
Sandrou. Film je podle románu anglického spisovatele J. R. Ackerleyho a mÛÏeme
zde vidût fiadu humorn˘ch scén a situací. Pfii tom se Fierlinger nebojí ‰áhnout k
jednoduché kresbû, která nepÛsobí ru‰ivû. Bûhem festivalu jsem se pokusil s ním
udûlat rozhovor, ale v tu dobu byl jiÏ Pavel Fierlinger mimo Kanadu. MoÏná nûkdy
pfií‰tû.

Vût‰inou jsme se na Torontském filmovém festivalu vûnovali ãeskému filmu. O
Hfiebejkovû filmu Nestyda jsme psali minule a pfii reportáÏi z festivalu Finále v Plzni.
ZÛstává otázkou, proã  byl tento film vybrán do Toronta. Nejedná se ani o dobr˘ film,
ani o nov˘ film.
Je‰tû nepochopitelnûj‰í bylo pro mne vybrání dal‰ího filmu, kter˘ mûl b˘t v ãesko-

francouzsko-britské koprodukci Solomon Kane. Anglick˘ reÏisér Michael J. Bassett
zfiejmû pouÏil levné ãeské exteriéry a technick˘ ‰táb. Snad jen hudba mûla filmovou
dramatiãnost. Jedná se o horor, kde po dobu 104 minut vidíme znetvofiené tváfie,
krev a násilí. Dûj je neuvûfiitelnû nudn˘ a pln˘ stereotypÛ. Kdyby to nebylo uvedeno
jako ãesk˘ film, ode‰el bych po prvních deseti minutách. Takhle jsem film protrpûl
do konce, abych se nûco dovûdûl ze závûreãn˘ch titulkÛ. JestliÏe se pfii filmu
Nestyda mohli alespoÀ diváci bavit, pfii odchodu z tohoto filmu jsem se pro zmûnu
stydûl já, za to, jak nûkdo mÛÏe vyrobit nûco takového, co uráÏí lidskou inteligenci.
PfiestoÏe na festivalu bylo nûkolik dobr˘ch filmÛ, byl v˘bûr filmÛ asi tou nejvût‰í

slabinou leto‰ního festivalu. Otázkou je, jestli není v krizi i svûtov˘ film.
Ale‰ Bfiezina-Toronto; Foto: Torontsk˘ mezinárodní filmov˘ festival

Hipsters

Hipsters

Přídavné jméno: Policejní

Přijde den

Můj pes Tulipán

Torontský filmový festival
Pokračování ze str. 1
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VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
E-mail: video.el@rogers.com

www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com

Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV

seriálÛ a zábavn˘ch pofiadÛ dovezla a Vám nabízí
v˘hradnû firma:

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ a TV seriálÛ
nabízí premiérovû celou fiadu oblíben˘ch seriálÛ,
které navazují na pfiedchozí velice úspû‰né ãásti

První family Rocfest 2009

Po relativnû bezbolestn˘ch, ale vzru‰ujících pfiípravách na‰eho Family Rockfestu jsme
zaãali podle plánu krátce po jedné hodinû odpoledne. V‰ech sedm hudebních skupin hrálo
fantasticky, Jamyz Bee neskuteãnû profesionální a stále zábavn˘, dobrovolníci odvedli
absolutnû nejlep‰í práci a  hamburgery v zahradní kuchyni byly bez chyby. Péãe o ty
nejmen‰í úãastníky festivalu zásluhou Slovenské Mladé Scény byla tak dokonalá, Ïe dûti k
pfiekvapení rodiãÛ usínaly v odjíÏdûjících automobilech s úsmûvem na tváfii. Dospûlej‰í
audience si pochvalovala toãené ãeské pivo a kuchyÀ restaurace Praha. Poãasí bylo rocking
a uÏ mi pomalu docházejí superlativy... Prostû Rockfest jako v pohádce.
Rockfest jsme úspû‰nû zrealisovali hlavnû díky skupinû Ulica, jejich pfiátelÛm a neúnavnému
pana Franti‰ku Jeãmenovi s manÏelkou. Tento program byl unikátní hlavnû proto, Ïe se se‰la
snad poprvé na Masaryktownu torontská anglická komunita s âechy a Slováky. Festival
nebyl velik˘ ale kolem 400 úãastníkÛ festivalu strávilo jeden nezapomenuteln˘ den.

Lado Soudek
***

Broadway v Torontu

T˘den po vynikajícím koncertu u svatého Václava, kdy jsme sly‰eli fiadu vynikajících
operních árií v podání Tatiany Paºovãíkové a Jaroslava Dvorského, jsme mohli vidût
dal‰í skvûlé vystoupení této dvojice a to v programu Na‰a Broadway 20. záfií 2009
v Litevském domû v západním Torontu. Spolu s operními zpûváky vystoupili
tentokrát i Marka Rajná a Martin KrbaÈa, kterého jsem mûl moÏnost vidût poprvé a
byl jsem s jeho zpûvem mile pfiekvapen. Pofiad byl rozdûlen do dvou ãástí. V první
se jednalo, s v˘jimkou Bocelliho Con Te Partiro, o anglické originály, ve kter˘ch
pfievaÏoval skladatel Andrew Lloyd Weber, druhá byla pfieváÏnû ãeská a v ní
dominoval Karel Svoboda. V závûru pak v‰ichni zpívali slovenskou píseÀ P. Habery
Svet Lásku má. Trochu na ‰kodu celého koncertu mnû pfiipadalo ozvuãení: hlasové
mikrofony byly pfiíli‰ silné, play-back byl naopak slab‰í. To se projevilo hlavnû u
zpûvákÛ se silnûj‰ím hlasov˘m fondem. V druhé pÛli se v‰ak pfiece jen ozvuãení
zlep‰ilo. KdyÏ odhlédnu od tohoto snad jediného nedostatku, pak se mi asi z celého
koncertu nejvíce líbila Maria od Jaroslava Dvorského, Don‘t Cry for me Argentina
Marky Rajné, Some Enchanted Evening Martina Krbati a skvûlá Tatiana Paºovãíková
v Gershwinovû Summertime. Tedy melodie z první ãásti koncertu, coÏ neb˘vá
obvyklé, ale to, Ïe se písniãky pfied pfiestávkou více líbily neÏ po ní bylo dané také
tím, Ïe se jednalo o známé melodie, které mÛÏeme ãas od ãasu zde v Kanadû sly‰et
z rádia. KaÏdopádnû jsme mohli vidût po t˘dnu nûco zcela jiného neÏ co jsme vidûli
na Nokturnech u svatého Václava, coÏ bylo odmûnou pro ty, co pfii‰li na obû
pfiedstavení.

abe

·KOLA NA V¯SLUNÍ I. 1 - 13
Se ‰kolou to nejde, ale bez ní také ne. Lásky, v˘hry, prohry v lavicích

i za katedrou - to v‰e vás ãeká v novém rodinném seriálu âeské
televize. Zásadním motivem, kter˘ prochází v‰emi díly, je nerovn˘
boj ÏákÛ a nûkter˘ch uãitelÛ o zachování ‰koly. O její budovu má

totiÏ velk˘ zájem místní podnikatel Danda, za tichého souhlasu
starosty. Hlavním hrdinou seriálu je sedmá tfiída, postrach

uãitelského sboru. Z dospûl˘ch jsou nejdÛleÏitûj‰ími aktéry uãitel a
posléze i fieditel ‰koly Zdenûk Zelenka. Do ‰koly v‰ak pfiijde nová

uãitelka, která se rozhodne z této tfiídy vytvofiit opravdov˘ kolektiv,
kter˘ spolu dokáÏe vycházet a spolupracovat. Hrají: V. Îilková, P.
¤ezníãek, M. Steinmasslová, V. Javorsk˘, M. Vladyka, P. KfiíÏ, M.

Táborsk˘ a dal‰í. ReÏie M. Balajka.  Komplet 3 DVD

Gabánková a Galvánek
v Star Portraits - TV Bravo

Televize Bravo (kanál 40, TV Rogers) vysílá tento podzim kaÏdou sobotu
od 20 hodin (reprízy jsou nedûle v 7:00 a stfieda 21:30) sérii Star Portraits.

V kaÏdé epizodû tfii umûlci mají udûlat portrét známé osobnosti jako George
Chuvalo, Margaret Trudeau, Amazing Kreskin, Roberta Bondar, Ashley

MacIssac ãi Pamela Wallin. Mezi portrétujícími umûlci jsou
i ·tefan Galvánek (31. fiíjna 2009) a Maria Gabánková (21. listopadu 2009).

M. Krbaťa, T. Paľovčíková, M. Rajná, J. Dvorský a dětský sbor

Entertainment
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Točený Prazdroj a Czechvar

v západním Torontu!

Evropská i
kanadská
kuchynû!

Vyhfiívané
venkovní

patio!

20 toãen˘ch
domácích i
dovezen˘ch

piv!

Large
Screen DLP
Satellite TV

Sport

Wing
Nights

(Sun.Mon.Wed.)

Karaoke
(Fridays)

SLOVENSKO - KANADSKÁ SPOLOâNOSË
MILANA RASTISLAVA ·TEFÁNIKA

SLOVAK CANADIAN SOCIETY OF MILAN RASTISLAV
STEFANIK
PORIADA

DRUH¯

REPREZENTAâN¯ PLES
V SOBOTU, 17. OKTÓBRA 2009

V HALE KOSTOLA SV. CYRILA A METODA
5255 THORNWOOD DRIVE, MISSISSAUGA

VSTUPNÉ: $50.00
KOKTAIL O 18:00 HODINE
VEâERA O 19:00 HODINE

REZERVÁCIE:
BRIGITA HYKLOVÁ 426 225 7566

BLANKA - NITRA TRAVEL 416 504 3800
HELENA ·VIHRANOVÁ 416 744 4094

HUDBA: PRESSOVIA

DOVIDENIA NA PLESE

Je vÏdycky prima, vidût film jak Zvût‰enina
S potû‰ením jsem ãetl Bfiezinovu pochvalnou vzpomínku na kultovní film Zvût‰enina.
Chybnû jsem si myslel, Ïe jsem posledním ctitelem tohoto pfiíbûhu o fotografovi a
ãas od ãasu se na ten film s gustem dívám. âetl jsem BfiezinÛv ãlánek Mervynovi
ke kafi v kavárnû Books&Beans a Mervyn fiekl, Ïe jsme tedy tfii - Ale‰ Bfiezina, ty a
já, kdo mají Zvût‰eninu ve své filmotéce a tím si kulturnû rozumíme.

Pfiiznal jsem py‰nû, Ïe jsem synovi Petrovi
dal DVD pod stromeãek a po ‰tûdroveãerní
pÛlnoci jsme se na ten film dívali a mladí
to chválili jako cosi mladého a nového.
Mervyn pÛvodem Brit, fiekl, Ïe si po

shlédnuti filmu koncem ‰edesát˘ch let
koupil první kameru.
Já jsem fiekl, Ïe pod vlivem filmu jsem si

koupil zvût‰ovací pfiistroj Magnivox a zaãal
jsem vyvolávat a zvût‰ovat fotografie;
Ïádn˘ jin˘ film mne tak nepopíchnul k akci
nûco dûlat a dûlat to dal‰ích ãtyfiicet let.
Sedûli jsme a vzpomínali kaÏd˘ na svÛj

dávnovûk.
„Mûl jsem kamaráda Svatopluka,“ zaãal

jsem nahlas, „Svatopluk ode‰el po
maturitû do Brna studovat medicínu a já
hornictví na báÀské V· v Ostravû. Po
promoci jsme se zase se‰li. SváÈa léãil oãi
a já dûlal do automatizace, spolu jsme
svádûli dûvãata a spolu jsme vidûli
Zvût‰eninu. To uÏ jsem trochu fotil a t˘den
po shlédnutí Zvût‰eniny si SváÈa koupil
v˘teãn˘ foÈák Praktiku a já jsem zakoupil
pouÏit˘ zvût‰ovák Magnivox v bazaru a
zaãali jsme soutûÏit ve fotografování.
Studovali jsme fototechniku z Andrease
Feiningera a brali zvût‰ování fotek velmi
váÏnû.

„Já mám Feiningera v knihovnû,“ fiekl
Mervyn. „A dnes si zapomenutého mistra
prolistuji!“
(Moje kamarádství s Mervynem je

zaloÏeno na souznûní du‰í a tehdy se
SváÈou to bylo stejné.)
„Se SváÈou jsme si dávali témata,“

pokraãoval jsem ve vzpomínání, „napfiíklad
vyfotit tekoucí vodu ãi vûÏ kostela ve
Vítkovicích anebo tulipán, co si vzpomínám
jako v˘teãné zvût‰eniny; pohrdali jsme
barevnou fotografií, i kdyÏ jsme barvu
spí‰e neumûli dûlat a zvût‰ovat. Fotili
jsme Ïeny, se kter˘mi jsme randili i takové,
které chtûly b˘t zvût‰eny na velikost
novinové stránky.
V polovinû sedmdesát˘ch let jsme se

oba oÏenili, rozmnoÏili a na místû
zvût‰ováku teì byla vaniãka. A s dûtmi,
pfii‰la neblahá roztrÏka: mÛj synek Rostík
byl ohromnû fotogenick˘ a SváÈÛv Michal
nebyl. Rodiãe si vÏdycky myslí, Ïe mají
fotogenické dûti, ale ne v‰ichni je mají, a
SváÈa to poznal, kdyÏ mûl pfiíleÏitost pfii
spoleãn˘ch procházkách, fotil Rostíka
juniora, a SváÈova manÏelka to neblaze
nesla. Pfiestali jsme soutûÏit, neboÈ
soutûÏit ve fotkách neutrálních je snadnûj‰í
neÏ dûlání fotogenick˘ch dûtí. Zaãal jsem
dûlat fotky dûtí, nejen sv˘ch, ale i znám˘ch
se znaãn˘m úspûchem a SváÈa se zamûfiil
na fotografování hub, hfiíbkÛ a pfiírody a
neÏ mûl úspûch, emigroval jsem s rodinou
do svûta.
SváÈa nikdy neodpovídal na dopisy, ztratili

jsme kontakt, mûl jsem jiné zájmy neÏ
zvût‰ovat fotky. V uprchlickém lágru v
Rakousku jsme zjistil, Ïe barevné fotky se
dûlají za babku a zaãal jsem fotit barevnû.
Nadûlal jsem o na‰em novém Ïivotû tisíce
fotek do dopisÛ a do tfiiceti alb...
Po deseti letech se âechoslováci probudili

a vycinkali komunisty od vlády a prvnû
jsem nav‰tívil Ostravu v roce 1993. Se‰li
jsme se se SváÈou na pivní besedu, a
SváÈa mne odvedl do ostravského muzea,
kde má stálou v˘stavu nádhern˘ch
houbafisk˘ch fotografií.  Mûl jsem z toho
velikou radost a tro‰ku byla i ve mnû
závist neúspû‰ného fotografa. Pfiiznal
jsem Ïe uÏ nezvût‰uji, ale jen fotím.
O t˘den pozdûji po setkání se SváÈou

mne zavolala kolegynû Marie z podniku,
kde jsem v sedmdesát˘ch letech pracoval,
pozvala nûkolik b˘val˘ch kolegÛ a mne
na veãefii do svého bytu. UÏ z pfiedsínû
smûrem do ob˘vacího pokoje jsem vidûl
sérii nádhern˘ch zarámovan˘ch fotografií
na zdi. Byl na nich pfied‰kolní kluãina v
pÛltuctu pÛvabn˘ch pozic a vyslovil jsem
obdiv nad klukem i fotkami.
Marie se na mne podívala a fiekla: „Ty to

nepoznává‰?“
„Nepoznávám,“ fiekl jsem s hanbou v

hlase.
A Marie fiekla: „Ty fotky jsi udûlal v roce

1977 ty!“
Marie nachystala exotickou veãefii a co

chvíli jsem zvedl oãi od talífie a obdivoval
ty fotografie na zdi.
Mervyn mne vyposlechl aÏ do konce a

uznal, Ïe Zvût‰enina byla pro mne velice
dÛleÏit˘m filmem.
„Mimochodem,“ fiekl jsem pfii louãení, „mÛj

syn Petr se oÏenil s profesionální
fotografkou a moc jí s focením pomáhá...“

Ross Firla - Sudbury
 ***
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Viera Kononenková
 odborniãka v oblasti

bankovnictva a financovania
nehnutelností

a
Luba Henderson

realitn˘ agent
Vás srdeãne poz˘vajú na

neformálnu a nezávaznu diskusiu o
trhu s nehnutelnosÈami a

financovaním ich predaja a kúpy.
REAL ESTATE / MORTGAGE

ADVICE SEMINAR
September 30, 2009 at 7:00 PM

Miesto konania:
Canadian Slovak League /

Kanadsky Slovak
Unit #6 259 Traders Blvd

Mississauga, ON, L4Z 2E5
Seminár bude v slovenskom /

anglickom jazyku
Vstup je voln˘, bude pripravené

drobné obãerstvenie.
V prípade potreby môÏeme

zabezpeãiÈ aj dopravu.
Poãet miest je limitovan˘, RSVP do

26. septembra na ãíslach:
Viera Kononenková: 416/857-0330

Luba Henderson: 416/698-2090
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Návraty ...
Pozoruji, Ïe v poslední dobû se mnoÏí pfiípady
návratÛ z emigrace natrvalo do rodné zemû, do
âech (pfiípadnû na Slovensko). Podobnou
zku‰enost má i mÛj dobr˘ pfiítel Ïijící uÏ léta v
Nûmecku. Pravidelnû a nûkolikrát do roka jezdí
na náv‰tûvu do Prahy a shledává, jak navrátilcÛ
(natrvalo) pfiib˘vá.
 Proã tomu tak je? VÏdyÈ kdo situaci alespoÀ
trochu sleduje, musí ve vût‰inû ãesk˘ch
souãasn˘ch politikÛ vidût osoby, kter˘m by sotva
chtûl svûfiit svÛj majetek nebo dát dÛvûru ke
spravování zemû.
 Pfiesun zpût pfies Atlantik natrvalo, není jistû
Ïádná závidûníhodná zábava. A pfiece, návraty
se dûjí. A dle mého pozorování, jsou stále ãastûj‰í.
Stejnû tak nespoãetné náv‰tûvy na krat‰í ale i
del‰í dobu. A po návratu a spokojenost s
pobytem, a se situací tam. Tedy ve velmi valné
vût‰inû.
 Mám k tomu, moÏná, vysvûtlení, za jehoÏ
správnost samozfiejmû nemohu ruãit. Spoãívá
tedy v mém názoru, Ïe aÈ se pomûry v âR ãi na
Slovensku vyvíjejí tak ãi onak, Ïivot tam dnes, po
zmûnû systému a reÏimu, navzdory pfiehmatÛm
a nûkdy aÏ trapnostem (pád vlády v dobû
pfiedsednictví v EU, jen tak namátkou, fackování
v parlamentu) nabízí leccos, ãeho se zde

nedostává. A není to nutnû jen pohodlnost jazyka
a znalost pomûrÛ, byÈ zmûnûn˘ch od dob totality.
A mnohdy na to ani nemusí mít vliv poãínání
souãasn˘ch ãesk˘ch politikÛ.
 V Praze, v âechách, na Moravû, na Slovensku
... se Ïije. V pravém slova smyslu, aã mnohdy ne
doslova materiálním. Ale i v tomto ohledu není v
âR situace nikterak kritická. Máme nûkolik pfiátel
v âR t.ã. v dÛchodu a nezdá se, Ïe by Ïili na
pokraji spoleãnosti a v bídû. Jsou samozfiejmû
problémy, ale ty jsou i v Kanadû, v USA. Otázka
je, kde zmûny jsou více závaÏné a k hor‰ímu se
nachylující, zda tam nebo zde. Ano, mohu
pfiesnûji mluvit jen o Britské Kolumbii. Tady
b˘valy dobré ãasy.
 Po letitém zanedbávání vládnoucí
komunistickou stranou, celá zemû ãeská stejnû
jako Slovensko vypadají dneska jinak; jsou ãisté,
malebné, okouzlující vnímavé oko. Pro lidi mlad‰í,
s kvalifikací, jsou tam moÏnosti uplatnûní a
troufám si fiíci, Ïe znaãnû vût‰í neÏ v Kanadû.
 Aã mnohé bylo nejednou fieãeno o bídn˘ch
pomûrech penzistÛ v âR, nechce se mi to brát
docela doslova. Mám pár pfiátel té kategorie v
Praze i mimo ni, nestûÏují si. Navíc pak
zv˘hodnûní penzistÛ tam je mnohem lep‰í neÏ
tfieba v Britské Kolumbii, krásné to kanadské
provincii (po sedmdesátce vefiejná a dobrá
doprava zdarma, vlaky a autobusy za polovic,

premiéra v kinech pro penzistu za 60 Kã, relativnû
velmi levn˘ a mnohdy i gratis pobyt v lázních. To
jen tak namátkou).
 Pokud se zde (v Kanadû) jeden dozví, Ïe ti,
kdoÏ se vydávají za uprchlíky (to je ov‰em slovo
do pranice, nahlíÏeno okem skuteãnosti) a
doÏadují se asylu, po dobu, neÏ se jejich pfiípad
vyfie‰í, dostávají bez pfiiãinûní mûsíãnû o znaãnû
více penûz neÏli ten kanadsk˘ obãan, kter˘
pracoval zde tfiicet let a odvádûl danû. Jeho
jedinou záchranou byla spofiivost, na stará kolem
snad ponûkud standard vylep‰ující. Pokud ale k
té spofiivosti mûl finanãní moÏnosti. KdyÏ pak se
jeden dozví o konkrétních ãíslech kanadské
‰tûdrosti tûm, z nichÏ mnozí sotva si to zaslouÏí,
a to na úkor sv˘ch velice solidních a zákonÛ
respektujících obãanÛ, je z toho skliãující pocit.
 V Praze a jin˘ch mûstech se nezavírají
knihkupectví, je jich hodnû (zde jsou jen
velkoprodejny, jedna pfiipadá na ohromnou
oblast), divadla hrají stále naplno, je jich aÏ
neuvûfiitelnû mnoho, a vût‰inou zdaleka nezejí
prázdnotou, zájezdy do zahraniãní jsou celkem
cenovû dostupné a vût‰inou velmi dobré kvality.
A kdyÏ se projdete po ulici ve stfiedu mûsta, i
tam, kde uÏ není hlavní proud turistického ruchu,
procházka je zajímavûj‰í neÏ tfieba po ulici
Robson ve Vancouveru, kde jeden luxusní
obchod s módním odíváním je vedle druhého,

tfietího, desátého, v nichÏ nakupují pfieváÏnû jen
turisté z âíny nebo Hong Kongu. Na mû z toho
jde deprese (v âechách tomu stavu fiíkají depka).
Obchod vedle obchodu, na jedno brdo, abych
uÏil lidového v˘razu. Atmosféra, která by lákala
k procházce a místo toho bída s nouzí. Pfiibylo
tady, pravda, i pár zajímavûj‰ích podnikÛ
gurmánského typu, ty ale jen chabû dodávají
ulici Ïádoucí atmosféru normálnosti a zábavy.
(Ano, nedávno jsme si pochutnali na v˘borné
pizze, ale sedûli jsme pfied krámkem na chodníku,
Ïádn˘ to pfiíjemn˘ koutek. K zapití jen Sprite,
seven-up nebo Coca-cola, aã i ta mi jednou za
ãas pfiijde vhod)). Za zmínku stojí, Ïe jsme si tu
pizzu objednali cestou z pûkné v˘stavy mistrÛ
holandského malífiství, byla to v˘stava krásná,
nespoãet ménû znám˘ch mistrÛ, i kdyÏ
inzerována byla jména Rembrandta a Vermeera,
jejichÏ díla pak na v˘stavû byla v poãtu ãtyfi kusÛ.
 Napadá mû dokonce, Ïe od trvalého návratu do
rodné zemû lidí penzijního vûku mÛÏe odrazovat
krácení kanadské penze tam zasílané, pokud
její pfiíjemce nestráví v Kanadû ‰est mûsícÛ v
roce. Ale ani tento detail mnohé od definitivního
návratu neodrazuje.
 UÏ celkem nerad otevírám denní tisk po
procházce a zastávce v kavárnû, není snad dne,
aby tam nebyla zpráva o mordu, pokusu o nûj,
okradení. Îalostn˘m dojmem pÛsobí procházka
velmi blízkou oblastí centra Vancouveru, kde
marnû mohu hledat onu pfiíjemnou atmosféru,
jak jsme jí poznali v roce 1970 pfii náv‰tûvû téhoÏ
místa. Dnes se tam povaluje zdrogovaná ãást
populace, které navíc vláda vychází mnohdy
více vstfiíc neÏ tfieba tûm, kdoÏ jsou postiÏeni
nezbytností píchat si dennû inzulín, ne heroin.
 Majitel a vydavatel tohoto listu mne povaÏuje za
notorického stûÏovatele na kanadské pomûry.
Ano, uÏ jsem se na podobné vancouverské
téma nejednou rozepisoval, ba rozãiloval. Nijak
mu jeho názor neberu. Musím ale dodat pro
pfiesnost, Ïe jsem stále Kanadû vdûãen za
mnohé. Pomohla nám v dobû pro nás bídné a
pomohla ‰lechetn˘m zpÛsobem.
 Jsem si také vûdom toho, Ïe mocní v mé
domovinû nevyuÏili nabyté svobody a
demokracie tak, jak bych sám, stejnû jako národ
ãesk˘ rád oãekával. Ale nov˘ reÏim tam pfiece
trvá teprve dvacet let. Tady kontinuita
demokratické, kapitalisticky prosperující zemû
nebyla niãím valnû naru‰ena.
 Nemohu nepozorovat zmûny od let, kdy jsem
se stal jejím obãanem a tûch, kdy jsem jejím
penzistou. Jak˘m se ubírá smûrem? Ne vÏdy
takov˘m, jak˘ bych pfiedpokládal vzhledem k
moÏnostem této veliké zemû. AÈ uÏ je to zásluhou
vlády konzervativní nebo liberální, Kanada ztrácí
na prestiÏi mezi svûtov˘mi, vyspûl˘mi,
demokratick˘mi zemûmi.
 Abych byl zcela specifick˘ Britská Kolumbie je
krásná zemû a mûsto Vancouver je uloÏeno v té
kráse. To ale moÏná, zdá se mi, sotva staãí ke
spokojenosti obyvatel. Tedy teì mluvím o sobû
jako obyvateli. Pfii v‰í úctû k solidnosti KanaìanÛ,
nerad to fiíkám, ale snad proto, Ïe jsem nebo
jsme nemûli, moje rodinka, moÏnost setkat se s
jinou vrstvou obyvatel, dominantním pocitem
sounáleÏitosti je slu‰nost, ale i chlad a nuda.
Nejednou jsem se bránil takovému názoru, ale
nejednou jsem mûl pfiíleÏitost potvrdit si onu
rozdílnost letory. Ten rozdíl ale nikterak sv˘m
souãasn˘m spoluobãanÛm nevyt˘kám. Je
docela moÏné, Ïe vina na tomto mírném
nedorozumûní je na mojí stranû.
 Napadá mne ale obãas, co je je pohnutkou pro
mnohé z tûch, ktefií se i po mnoha letech
stráven˘ch v Kanadû (ba i jinde) rozhodují k
návratu do své domoviny, navzdory v‰em
neblahostem, které její dobrou povûst coby rodné
zemû, opût demokratické, provázejí.
 Vím, Ïe vést zemi k trvalé prosperitû, stejnû
jako svobodû a respektu k demokratick˘m
zásadám, není dílo jednoduché. Bylo by to snad
jednodu‰‰í, kdyby se o pozice ve vládách
demokratick˘ch zemí ucházeli kandidáti nejen
vzdûlaní, chytfií, a nikoli by nebylo na ‰kodu i
bohatí. Ale hlavnû moudfií. Chápající své pozice
ne jen jako zdroj dobrého Ïivota i po ukonãeném
pÛsobení, ale jako skuteãnou sluÏbu své zemi?
 Jsou tací? V âechách i v Kanadû? Jistû. Ale zdá
se mi, Ïe nejsou v pfievaze mezi tûmi, kdoÏ se na
zodpovûdn˘ch vládních místech ocitli. Byli
zvoleni, ale byli jiní kandidáti?
Dou‰ka: je mi zcela jasné, Ïe kritizovat je snadné
... ale: je snad moÏnost vystfiíhat se nepfiíjemností
právû tím, Ïe se na nû  upozorní?

Vladimír Cícha - Vancouver
 * * *
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

24. 9. 2009 v 03:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

8. 10. 2009

 16.9.2009
Paroubek pohfibil volby

Praha-právo/Naìa Adamiãková/Marie Königová-Pfiedãasn˘m
volbám plánovan˘m na zaãátek listopadu neãekanû odzvonilo.
âSSD náhle obrátila a ‰okovala politickou scénu.
Odpískala totiÏ svÛj boj za co nejrychlej‰í konání voleb

cestou rozpu‰tûní Snûmovny. Strany ru‰í kampaÀ, poslanci
zÛstávají ve sv˘ch funkcích, dál pobírají platy a náhrady,
nepfiijdou o Ïádné jiné poÏitky. V‰e zatím nasvûdãuje tomu,
Ïe poslanci ve snûmovních lavicích vydrÏí aÏ do fiádn˘ch
voleb v kvûtnu pfií‰tího roku.
âSSD je‰tû v pátek pfii bleskovém hlasování o novele

ústavy, o víkendu i v pondûlí trvala na listopadovém termínu
voleb. Pfiedseda Jifií Paroubek náhl˘ obrat vãera zdÛvodnil
hlavnû tím, Ïe by hrozilo dal‰í zru‰ení voleb Ústavním soudem,
a vysok˘m rizikem rozpoãtového provizoria.
„Rozhodli jsme se eliminovat právní rizika o zpochybnûní

voleb a nepodpofiit rozpu‰tûní Snûmovny,“ oznámil Paroubek.
Náhl˘ obrat zdÛvodnil právními expertizami z úterního rána a
tím, Ïe hrozila dal‰í ústavní stíÏnost a moÏná i zru‰ení i
anulování v˘sledkÛ voleb.
Jak se vzápûtí ukázalo, obava z dal‰í stíÏnosti Milo‰e

Melãáka nebyla na místû. Poslanec v kuloárech uvedl, Ïe se
k ní nechystá. Jeho ‰tafetu ale pfievzal Juraj Raninec (ODS),
kter˘ potvrdil, Ïe byl pfiipraven se na Ústavní soud obrátit.
„Rozhodnutí Jifiího Paroubka a âSSD znamená pro celou

zemi znovu jen prohloubení krize a dal‰í destabilizaci ãeské
politické scény,“ reagoval znechucen˘ ‰éf ODS Mirek
Topolánek.
Ten také krátce poté poloÏil poslaneck˘ mandát, jak uÏ

pohrozil mezi sv˘mi poslanci minul˘ t˘den. A Paroubek to
schytal také od lidovcÛ, zelen˘ch i TOP 09.
„Zmûna postoje Jifiího Paroubka a âSSD je vrcholem cynismu

a sobectví,“ prohlásil Cyril Svoboda. „Tímto rozhodnutím
jsme v‰ichni mimofiádnû nepfiíjemnû pfiekvapeni. TOP 09 ho
chápe jako mimofiádnû neodpovûdn˘ krok, kter˘m sociální
demokracie opakovanû upfiednostÀuje partikulární stranické
zájmy nad zájmy obãanÛ âR,“ prohlásil Miroslav Kalousek.
Podle ‰éfa zelen˘ch Ondfieje Li‰ky soc. dem. nelze vûfiit.

„âSSD trapnû hledá zpÛsob, jak tuto nevûrohodnou zmûnu
postoje zdÛvodnit. Rozumí je‰tû dnes nûkdo tomu, co sociální
demokracie vlastnû chce?“ zeptal se Li‰ka.
Pouhé ãtyfii hodiny pfied klíãov˘m hlasováním zcela neãekanû

soc. dem. oznámila Paroubkov˘mi ústy, Ïe rozpu‰tûní
nepodpofií.
V tu chvíli zavládl v politick˘ch kuloárech totální chaos,

neboÈ bylo zfiejmé, Ïe 120 hlasÛ potfiebn˘ch pro rozpu‰tûní
Snûmovny se najde jen stûÏí.
Po Paroubkovû oznámení uÏ staãilo poslancÛm pouh˘ch

osm minut k tomu, aby se s neãekanou situací vypofiádali.
Nejdfiív odmítli zafiadit na program schÛze hlasování o

rozpu‰tûní Snûmovny. Pro zafiazení hlasovalo ze 192
pfiítomn˘ch jen 83 poslancÛ, proti bylo 62, zdrÏelo se 47,
pfiiãemÏ zastánci rozpu‰tûní potfiebovali 97 hlasÛ. Pro byli
vût‰inovû jen poslanci ODS a lidovci. Proti soc. dem., zelení
a nezafiazení poslanci, zdrÏeli se komunisté, jednotlivci z
ODS, KDU âSL i nezafiazení.
Vzápûtí Snûmovna svornû zamítla program schÛze, kter˘

formálnû obsahoval je‰tû informaci o pfieletech a prÛjezdech
ozbrojen˘ch sil jin˘ch státÛ pfies âR v loÀském roce.
Je‰tû pfied zahájením schÛze se na soc. dem. slétla kritika

ze v‰ech stran. V˘jimkou byli pouze komunisté a také prezident
Václav Klaus zareagoval ze své cesty z Lublanû smífilivû.
Komunisté vãera prohlásili, Ïe i pro nû bylo rozhodnutí

âSSD nepodpofiit rozpu‰tûní Snûmovny pfiekvapením. Lídr
KSâM Vojtûch Filip od pátku nemluvil s pfiedsedou soc. dem.
Jifiím Paroubkem, verdikt poslaneckého klubu âSSD se
dozvûdûl aÏ vãera dopoledne.
„My jsme skuteãnû nevûdûli, jak se rozhodnou sociální

demokraté,“ uvedl ‰éf poslancÛ KSâM Pavel Kováãik.
***

18.9.2009

Paroubek hledá dÛvody, proã zmafiil
pfiedãasné volby

Praha-právo/Jifií Ovãáãek-·éf âSSD Jifií Paroubek zaãal
hledat dÛvody pro rozhodnutí zmafiit pfiedãasné volby.

Poté, co nejprve argumentoval moÏností, Ïe ústavní soud
zru‰í i druh˘ zákon o pfiedãasn˘ch volbách, zaãal vypou‰tût
dovnitfi âSSD dal‰í zdÛvodnûní.

Ve stfiedu je vyjmenoval ve vnitrostranickém bulletinu.
SpolustraníkÛm se svûfiil s obavami, Ïe by zemi v pfiípadû
rozpu‰tûní Snûmovny spravovala vláda bez kontroly poslancÛ
a také Ïe by Senát mohl schválit úsporn˘ balíãek ministra
financí Eduarda Janoty.

Pokud by skuteãnû Ústavní soud zru‰il i listopadov˘ termín
voleb, podle lídra soc. dem. by to znamenalo, Ïe by vláda
Jana Fischera nebyla pod kontrolou Snûmovny, která by byla
rozpu‰tûna.

„Zemi by spravovala vláda bez kontroly Poslanecké
snûmovny,“ svûfiil se Paroubek s obavou. V dolní komofie je
Paroubek schopen ad hoc získat vût‰inu 101 hlasÛ a nûkteré
vládní návrhy, které by se mu nelíbily, potopit.

„Senát, kde mají vût‰inu pravicové strany, by pravdûpodobnû
schvaloval zákony, na které by âSSD nemohla mít prakticky
Ïádn˘ vliv. Tzv. JanotÛv balíãek, kter˘ obsahuje i pro âSSD
nepfiijatelné návrhy, jako napfiíklad drastické ‰krty v sociální
oblasti, by mohl b˘t schválen Senátem,“ uvedl Paroubek.

K tomu pfiidal teorii, podle které by ústavní stíÏnost na
listopadov˘ termín voleb a na jejich prÛbûh mohla b˘t podána
kdykoliv po jejich v˘sledku.

„Navíc jsme obdrÏeli signály o tom, Ïe v hlavách nûkter˘ch
americk˘ch poradcÛ, nebo snad nûkoho jiného, se zrodil plán
je‰tû zrÛdnûj‰í, kter˘ poãítal s moÏností rozhodnutí Ústavního
soudu po probûhnut˘ch volbách,“ napsal v bulletinu Paroubek.

Jak dále Paroubek pí‰e, âSSD by s velkou pravdûpodobností
volby vyhrála, a pokud by Ústavní soud konstatoval
neústavnost tûchto voleb, pak by se nûkteré politické síly
uch˘lily ke zpochybÀování voleb a snaÏily by se vytvofiit
celospoleãenskou atmosféru, která by se obrátila proti vítûzné
âSSD.

Ve stfiedu se s touto verzí svûfioval i novináfiÛm na nádvofií
Hradu po jednání s prezidentem Václavem Klausem.
„¤eknûme, Ïe by vznikla soc. dem. vláda a my bychom sly‰eli
celé ãtyfii roky, Ïe je to vlastnû vláda nelegitimní, která vznikla
fieknûme nelegitimním zpÛsobem,“ odhalil ‰éf âSSD
novináfiÛm své obavy. Na facebooku místopfiedsedy soc.
dem. ZdeÀka ·kromacha se objevil názor, Ïe nastal ãas pro
zmûnu vedení âSSD, protoÏe se pr˘ pod Paroubkov˘m
vedením strana stává nedÛvûryhodnou. ·kromach na to
reagoval tím, Ïe je podle nûj v této chvíli potfieba nechat
vyprchat emoce. „KdyÏ se bavím se spolustraníky, zaznívá,
Ïe si Jifií lÏe do kapsy a lÏe také nám. Dokonce vytanulo jméno
Bohuslava Sobotky jako moÏného nástupce. Lidé, se kter˘mi
hovofiím, by jej chtûli v ãele strany,“ fiekl vãera Právu pod
pfiíslibem anonymity jeden z ãlenÛ âSSD.

Dûãínského soc. dem. Jaroslava Foldynu zatím Paroubek
sv˘mi argumenty, proã provedl pfiemet, nepfiesvûdãil.
„Doposud to, co ãtu jako bûÏn˘ obãan, nejsou pfiíli‰ pfiesvûdãivé
argumenty. Jsem tak na tom stejnû jako fiada obãanÛ, se
kter˘mi hovofiím,“ uvedl Foldyna Právu.

Upozornil, Ïe o hrozbû ústavní stíÏnosti v souvislosti s
novou úpravou ústavy vedoucí k listopadov˘m volbám se
hovofiilo uÏ t˘den pfied úterkem, kdy âSSD provedla obrat a
byl tak ãas na právní anal˘zy.

***

9.9.2009
Predsedníãka Úradu pre Slovákov

Ïijúcich v zahraniãí
na konferencii v Bruseli

Na základe pozvania veºvyslanca Slovenskej republiky pri Európskej
únii p. Maro‰a ·efãoviãa a Slovenskej katolíckej misie v Bruseli sa
predsedníãka Úradu pre Slovákov Ïijúcich v zahraniãí  Vilma Prívarová
zúãastnila na konferencii Identita - Slovensko - Európa, ktorá sa na
pôde Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii
konala dÀa 9.9.2009. Predná‰ateºmi na konferencii boli Jeho
eminencia Jozef kardinál Tomko, emeritn˘ prefekt Kongregácie pre
evanjelizáciu národov, Ján Figeº, ãlen Európskej komisie pre
vzdelávanie, odbornú prípravu a kultúru a predsedníãka Úradu pre
Slovákov Ïijúcich v zahraniãí. Vilma Prívarová sa vo svojej predná‰ke
dotkla témy udrÏiavania národnej identity Slovákov vo svete,
informovala o plnení úloh Úradom pre Slovákov Ïijúcich v zahraniãí
zakotven˘ch v zákone a o jeho prioritách do budúcnosti vypl˘vajúcich
z vládou prijatej Koncepcie starostlivosti Slovenskej republiky o
Slovákov Ïijúcich v zahraniãí do roku 2015, ako aj o súãasnej migrácii
v jej priamej väzbe na Európsku úniu, ktorá je v súãasnosti vystavená
jednému z najväã‰ích testov - ako sa dokáÏe postaviÈ v˘zve
prisÈahovalectva. Na konferencii, ktorú moderoval veºvyslanec SR
pri Európskej únii Maros ·efãoviã, sa zúãastnil veºvyslanec SR v
Belgicku Peter Sopko a zamestnanci v‰etk˘ch troch slovensk˘ch

zastúpení v Belgicku, zástupcovia Domu slovensk˘ch regiónov v
Bruseli, slovenskí europoslanci, Slováci - zamestnanci európskych
in‰titúcií pracujúci v Bruseli, predstavitelia slovensk˘ch katolíckych
misií z viacer˘ch krajín a ‰iroké krajanské spoloãenstvo. Po skonãení
konferencie sa uskutoãnila slávnostná svätá om‰a, ktorú celebroval
otec kardinál Jozef Tomko spolu s dôstojn˘mi pánmi farármi, ktorí
vedú slovenské katolícke misie v Belgicku, Francúzsku, Nemecku a
v USA. Na záver svätej om‰e si predstavitelia slovenskej komunity a
Slováci Ïijúci v Belgicku uctili predsedníãku Úradu pre Slovákov
Ïijúcich v zahraniãí verejn˘m poìakovaním jej osobne a úradu za
v‰etku pomoc, ktorej sa im dostáva zo Slovenskej republiky
prostredníctvom obetavej práce, ústretovosti a podpore zo strany
Úradu pre Slovákov Ïijúcich v zahraniãí.

***
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Sparta sehrála velkou partii,
Slavia opût selhala v zaãátku

Letnou zachvátily vá‰nû
UÏ jen dvû ãeská muÏstva zÛstala v leto‰ním roãníku evropsk˘ch klubov˘ch soutûÏí.
A to ta nejslavnûj‰í, Sparta a Slavia. Sice ne v Lize mistrÛ, n˘brÏ alespoÀ ve druhé
kategorii, kterou je ov‰em také lákav˘ a navíc premiérov˘ roãník Evropské Ligy.
Nutno poznamenat, Ïe pfii svém startu praÏské t˘my v soubojích s parádními
soupefii, momentálnû vedoucími celky italské i nizozemské ligy, svÛj stín nepfiekroãily.
ByÈ jejich v˘kony pfiece jen byly rozdílné. Zatímco bezzubá Slavia podlehla v Itálii
na hfii‰ti FC Janov 0:2, Sparta v domácím prostfiedí na Letné pfied stadiónem
zaplnûn˘m 16703 diváky sehrála s PSV Eindhoven infarktové drama, je‰tû v
poslední minutû sahala po vítûzství, ale nakonec pouze remizovala 2:2.

Byla penalta nebo ne?
Souboj Sparty s Eindhovenem mûl pikantní náboj.
VÏdyÈ sparÈansk˘ hlavní trenér a zároveÀ generální
manaÏer Jozef Chovanec byl v letech 1988 aÏ
1991 pod slavn˘mi trenéry Guusem Hiddinkem a
Bobby Robsonem oporou PSV a v eindhovensk˘ch
barvách dvakrát vyhrál nizozemskou ligu a jednou
Nizozemsk˘ pohár. “Ve fantastickém prostfiedí, kde
se navíc narodila moje dcera, jsem tam proÏil
krásné období svého Ïivota,” svûfioval se pfied
utkáním Chovanec a netajil se tím, Ïe se jeho
svûfienci budou chtít prosadit aktivní a útoãnou
hrou.
A Sparta si skuteãnû poãínala s pfiehledem. UÏ v
prvním poloãase mûla iniciativu na sv˘ch
kopaãkách, prosazovala se pfiesnou kombinací a
dÛslednou hrou v bloku. Naopak soupefie
nepou‰tûla k niãemu, takÏe napfi. jeho hvûzdn˘
útoãník Koevermans byl v 64. minutû stfiídán, aniÏ
by se dostal do jediné váÏnûj‰í pfiíleÏitosti. Po
zmûnû stran Sparta svÛj nápor je‰tû zv˘‰ila a
pfiedev‰ím dvacetilet˘ útoãník Bony Wilfried z
PobfieÏí slonoviny, jehoÏ forma v poslední dobû jde
velmi rychle nahoru, byl velk˘m postrachem branky
nizozemského klubu.
Klíãové momenty pfii‰ly v poslední ãtvrthodinû. V
76. minutû po Zemanovû centru z trestného kopu
hlavou otevfiel skóre Hubník. Ale uÏ o ãtyfii minuty
pozdûji se odraÏen˘ míã dostal k nepokrytému
Reisovi, kter˘ pfiedtím nahradil právû Koevermanse
a ten srovnal na 1:1. Srdnatû bojující Sparta v‰ak
opût zvedla hlavu a zaskvûla se akcí dvou mladíkÛ.
Stfiídající, teprve sedmnáctilet˘ Václav Kadlec, utekl
po pravé stranû a z jeho centru pouze o tfii roky
star‰í a skvûle hrající lev˘ záloÏník Zeman dostal
Spartu opût do vedení 2:1!
Hofikou pilulku v‰ak musela Letná spolknout v
závûreãné minutû. Wilfried se v pokutovém území
Sparty pustil bez míãe do kontaktu s Lazoviãem,
ten spadl a skotsk˘ rozhodãí Steven McDonald
ukázal na znaãku penalty! Vlastnû po konzultaci s
tzv. pomocn˘m asistentem, coÏ je tfieba trochu
objasnit. Právû v Evropské lize dochází ke
zku‰ebnímu experimentu, kdyÏ kromû rozhodãího
hlavního a dvou pomezních za brankami obou
soupefiÛ úãinkují je‰tû dal‰í dva speciální sudí, aby
ohlídali situace v tomto prostoru... Byl to opût Reis,
kdo se chopil míãe a pokutov˘ kop promûnil na
koneãn˘ch 2:2.
Mezi pfiítomn˘mi experty na oprávnûnost tohoto
v˘roku rozhodnû nebyl jednotn˘ názor, za to
sparÈansk˘ tábor ovládly vá‰nû a zlost. Jozef
Chovanec, tradiãnû vystupující s vytfiíbenou
diplomacií, se tentokrát netajil: “KdyÏ vám vezme
vítûzství nûkdo jin˘, tak to moc bolí. Penalta to
nebyla! Co si o tom mám myslet? K takov˘m
situacím bûhem utkání do‰lo mnohokrát, ale
nepískaly se. Prostû rozhodãí nás popravil!” Bony
Wilfried se du‰oval: “Do souboje jsem ‰el tûlem.”
Sly‰et se nechal i Martin Zeman: “Byla to vymy‰lená
penalta.” A Roman Hubník k tomu dodával: “KdyÏ
jsem vidûl, jak rozhodãí ukazuje na znaãku
pokutového kopu, nevûfiil jsem tomu.” V pohodû byl
pouze trenér PSV Eindhoven Fred Rutten, kter˘
konstatoval: “Vzhledem k tomu, Ïe jsme dvakrát
prohrávali, musím b˘t s v˘sledkem spokojen˘.”

Kdyby ·enkefiík trefil
Slavia v Janovû nesplnila své základní pfiedsevzetí
spoãívající v tom, aby hned v úvodu neinkasovala.
UÏ ve 4. minutû Zapater z pfiímého kopu technicky
zatoãil míã k pravé tyãi, k níÏ se brankáfi Vaniak
nestaãil pfiemístit, takÏe si na nûj jen sáhl a skonãil
v jeho síti. Krátce na to se v‰ak naopak pfied
gólmanem Ameliou ocitl úplnû sám ·enkefiík, ale
levaãkou pfiestfielil! Pozdûji se ne‰Èastn˘ Zdenûk
·enkefiík svûfioval: “Brankáfi mnû zmen‰il úhel a já
nemûl ‰tûstí. Byla to velká ‰koda.” A je‰tû pfied
pfiestávkou se italsk˘ celek radoval znovu. A opût
nebyl bez viny uÏ témûfi devûtatfiicetilet˘ veterán
Vaniak. Nevybûhl na centr Tomoviãe, po nûmÏ si
Sculli na‰el místo mezi slávistick˘mi obránci a
pohodlnû zv˘‰il na 2:0. Po pfiestávce PraÏané sice
o nûco pfiidali na aktivitû, av‰ak nestaãilo to ani na
ãestn˘ úspûch. ·ance Hlou‰ka, Makedonce
Naumova i Jandy zÛstaly nepromûnûné.

Trenér Karel Jarolím si posteskl: “·koda, Ïe jsme
hned na zaãátku dostali rychl˘ gól a Ïe svou ‰anci
nevyuÏil ·enkefiík. Za stavu 1:1 se zápas mohl
vyvíjet úplnû jinak. Navíc jsme nedokázali dotáhnou
do konce Ïádn˘ z na‰ich brejkÛ.” Stoper Marek
Such˘, po jehoÏ faulu padl první gól, se snaÏil
vysvûtlovat: “Mûl jsem to na dlouhou nohu a myslím,
Ïe jsem do souboje ‰lapákem ne‰el. Chtûl jsem
soupefii jen balón vypíchnout, ale rozhodãí to
odpískal. V kaÏdém pfiípadû doplácíme v evropsk˘ch
pohárech na to, Ïe máme ‰patné zaãátky zápasÛ.”
Trenér FC Janov Gian Piero Gasperini to v‰ak vidûl
takto: “Byli jsme o hodnû lep‰í neÏ Slavia. Ukázala
to i statistika v drÏení míãe, která hovofií procentuálnû
pro nás pomûrem 65:35. Na základû toho jsme mûli
dosáhnout vy‰‰ího vítûzství neÏ jen 2:0...

JAROSLAV KIRCHNER, Praha
***

Kvalifikace MS
Severné Írsko - Slovensko 0:2
BELFAST-Korzár/právo-tv-Slovenskí
futbaloví reprezentanti zvíÈazili v
stredaj‰om stretnutí 3. skupiny európskej
ãasti kvalifikácie o postup na MS 2010 do
JAR na pôde Severného Írska 2:0 a sú uÏ
len krôãik od historickej úãasti na svetovom
‰ampionáte.
Zverenci trénera Vladimíra Weissa majú

po tomto dueli na ãele tabuºky na svojom
konte 19 bodov a uÏ len Slovinsko ich
môÏe v koneãnom úãtovaní predstihnúÈ a
obraÈ o letenky do JuÏnej Afriky. Slováci
uÏ majú zaruãené minimálne druhé miesto
a baráÏ o MS.
Weiss junior v 15. min. na pravej strane

dokonale zamotal hlavu Evansovi, akciu
potiahol aÏ k bránkovej ãiare, odkiaº
geniálne na‰iel ·estáka. Kanonierovi
nemeckého Bochumu uÏ nezostávalo niã
iné ako z metra pohodlne doklepnúÈ loptu
do prázdnej brány - 0:1.
V 66. min sa vyznamenal gólman

Slovenska, keì zne‰kodnil veºkú
príleÏitosÈ Patersonovi, a t˘m akoby zavelil
do útoku. V 67. min získal v osobnom
súboji loptu striedajúci Holo‰ko, natlaãil
sa do pokutového územia a strelou k ºavej
Ïrdi zv˘‰il na 2:0. Útoãník tureckého
Besiktasu bol na ihrisku len dve minúty,
keì nahradil autora prvého presného
zásahu ·estáka.

ãesko-San Marino 7:0
Milan Baro‰ spustil kanonádu fotbalistÛ
proti San Marinu. Dal ãtyfii góly z celkov˘ch
sedmi, ale soupefii v dal‰ích utkáních
skupiny notnû ubrali z ãesk˘ch nadûjí na
postup na mistrovství svûta 2010 v
Jihoafrické republice.
Nejvût‰ím soupefiem v boji o 2. místo,

které uÏ zaji‰Èuje baráÏ, jsou Slovinci a
âesko spasí jejich prohra v Bratislavû.
·est bodÛ ze dvou fiíjnov˘ch domácích

zápasÛ s Poláky a Severními Iry a k tomu
v˘hra SlovákÛ nad Slovinci, to je pro ãeské
fotbalisty jediná jistá cesta do baráÏe o
postup na MS 2010.
I pfies sedmigólové vítûzství nad San

Marinem uÏ Ha‰kÛv t˘m nemá situaci v
rukou a skupinu vyhrát nemÛÏe. Slovinci
jsou jediní, kdo mÛÏe na prvním místû
ohrozit Slováky. Ti uÏ mají minimálnû
druhou pfiíãku a s ní úãast v baráÏi jistou,
ale pÛjde jim o první, která zaruãuje pfiím˘
postup.
„Se Slovinci nám sice staãí bod, ale

chceme vyhrát, abychom pomohli
âechÛm,“ fiekl po v˘hfie SlovákÛ v Severním
Irsku jejich kouã Vladimír Weiss.
âesko-slovinsk˘ duel na dálku bude

zajímav˘, jenÏe trumfy má v ruce soupefi. V
pfiípadû jeho vítûzství v Bratislavû mÛÏeme
na baráÏ zapomenout a to by zfiejmû platilo
i v pfiípadû remízy. Národní t˘m má totiÏ se
Slovinskem nyní shodné skóre +9, takÏe to
mÛÏe b˘t hodnû také o gólech. A Slovinci
kromû SlovákÛ mají na závûr San Marino,
které je ideální pro vylep‰ování skóre, a tak
není moc pravdûpodobné, Ïe by ãesk˘ t˘m
ve sv˘ch duelech rivala na dálku pfiestfiílel.
„Pravidlo FIFA o tom, Ïe v pfiípadû rovnosti

bodÛ rozhoduje skóre, není spravedlivé.
Jak˘ smysl má honit skóre s trpaslíky.
Daleko spravedlivûj‰í je pfii bodové rovnosti
vzájemn˘ zápas,“ reaguje kouã Ivan Ha‰ek.
Zb˘vající program 3. skupiny - 10. 10.: âesko-

Polsko, Slovensko- Slovinsko, 14. 10.:
âesko-Severní Irsko, Polsko-Slovensko, San
Marino-Slovinsko.

âe‰i jsou ve finále
Davis Cupu

Chorvatsko-âesko 1:4
Místo: Poreã. Datum: sobota 19. záfií 2009. âas:
17.38 hodin. âesk˘m tenistÛm se v tu chvíli splnil
sen o finále Davis Cupu! Radek ·tûpánek a Tomá‰
Berdych zajistili po sobotû vedení 3:0 nad
Chorvatskem. Postup uÏ jim nikdo vzít nemohl.
Devûtadvacet let od památného praÏského boje s
Itálií vyhlíÏel ãesk˘ tenis takov˘ úspûch. Ale je‰tû
není dobojováno. Od 4. do 6. prosince se v bitvû o
salátovou mísu utkají âe‰i s obhájci trofeje ve
·panûlsku.
„Tomá‰ovi s Radkem se klaním,“ pronesl kapitán
Jaroslav Navrátil.
„Jsme nad‰ení, ale je‰tû ne úplnû spokojení. Pfied
námi je je‰tû jeden zápas. Chceme, aby ta mísa na
salát patfiila po letech âesku,“ tvrdil po semifinále
Radek ·tûpánek.
To, co spoleãnû s Berdychem nastartovali v pátek
ve dvou fantastick˘ch tenisov˘ch bitvách, dotáhli v
sobotu jednoznaãn˘m pfiedstavením ve ãtyfihfie. Na
chorvatské jedniãce âiliãovi, po jehoÏ boku nastoupil
Zovko, bylo patrné, Ïe uÏ nemá sílu, aby poráÏku
odvrátil.
Chorvatsko-âesko 1:4: Karloviã-·tûpánek 7:6 (5),
6:7 (5), 6:7 (6), 7:6 (2), 14:16. âiliã-Berdych 3:6,
3:6, 6:3, 6:4, 3:6. âiliã, Zovko- Berdych, ·tûpánek
1:6, 3:6, 4:6. Karanu‰iã- Hájek 6:7 (4), 4:6,
Zovko-Dlouh˘ 6:3, 6:4.

***

Tabulka 3. skupiny
1. Slovensko 8 6 1 1 21:8 19
2. Slovinsko 8 4 2 2 13:4 14
3. Sev. Irsko 9 4 2 3 13:9 14
4. âesko 8 3 3 2 15:6 12
5. Polsko 8 3 2 3 19:11 11
6. San Marino 9 0 0 9 1:44 0

âeská O2 liga
1. kolo: Kladno-Karlovy Vary 3:5, Budûjovice-
Litvínov 4:1, Vítkovice-Sparta 2:1 sn., Mladá
Boleslav-Liberec 2:1, Brno-PlzeÀ 1:2, Pardubice-
Zlín 1:2 sn., Slavia-Tfiinec 4:5.
2. kolo: Zlín-Mladá Boleslav 3:2, Tfiinec-Budûjovice
1:2 pp., Litvínov-Brno 5:3, PlzeÀ-Kladno 2:1, Sparta-
Pardubice 2:3 sn., Karlovy Vary-Slavia 1:4, Liberec-
Vítkovice 1:3.
3. kolo: Pardubice-Karlovy Vary 3:4 sn., Budûjovice-
Kladno 4:5 sn., Vítkovice-PlzeÀ 5:2, Slavia-Litvínov
4:2, Zlín-Liberec 3:4, Mladá Boleslav-Tfiinec 3:1,
Brno-Sparta 1:4.
4. kolo: Kladno-Brno 4:0, Litvínov- Zlín 1:2, PlzeÀ-
Budûjovice 4:2, Karlovy Vary-Mladá Boleslav 3:4,
Tfiinec-Vítkovice 1:3, Slavia-Sparta 4:2, Liberec-
Pardubice 4:3.
5. kolo: Vítkovice-Kladno 7:0, Budûjovice-Slavia
6:1, Mladá Boleslav-PlzeÀ 2:3, Brno-Tfiinec 1:5,
Pardubice-Litvínov 9:3, Sparta-Liberec 3:2 pp., Zlín-
Karlovy Vary 4:1.
6. kolo: Budûjovice-Brno 5:2, Tfiinec- Zlín 4:2,
Sparta-Mladá Boleslav 3:2, Kladno-Slavia 6:4,
Karlovy Vary-Liberec 2:4, Litvínov-Vítkovice 1:4,
PlzeÀ-Pardubice 1:2 sn.
7.kolo: Zlín-Sparta 2:3 pp., Vítkovice-Brno 2:1 sn.,
Mladá Boleslav-Kladno 5:0, Karlovy Vary-Tfiinec
3:1, Liberec-Litvínov 3:1, Slavia-PlzeÀ 4:3,
Pardubice-Budûjovice odloÏeno na 17.11.2009.
Pofiadí: 1. Vítkovice 7/19, 2. Liberec 7/13, 3. PlzeÀ
7/13, 4. Budûjovice 6/12, 5. Boleslav 7/12, 6. Sparta
7/12, 7. Zlín 7/12, 8. Slavia 7/12, 9. Tfiinec 7/10, 10.
Pardubice 6/9, 11. K. Vary 7/8, 12. Kladno 7/8, 13.
Litvínov 7/3, 14. Brno 7/1.

***

Gambrinus liga
Slavia v 7. kole pouze remízovala v Liberci a tak
se pfied ní dostala Sparta, která vyhrála nad
Jabloncem. V 8. kole si oba soupefii vymûnili
úlohy. Slavii v utkání s Ostravou v úvodu dvakrát
podrÏel brankáfi Vaniak. Proti trestnému kopu
Luke‰e v‰ak byl 35. minutû bezmocn˘. Adam
Hlou‰ek v‰ak staãil do konce poloãasu vyrovnat
a v 65. minutû vstfielil druhou branku, v závûru,
kdy Baník otevfiel hru pfiipojil stfiídající Grajcar
tfietí gól.  Sparta rovnûÏ prohrávala v Brnû od
64. minuty, kdy vedoucí branku po nahrávce
Dostálka vstfielil Do‰ek, devût minut pfied
koncem v‰ak vyrovnal Holenda na 1:1.
7. kolo: Slovácko-Teplice 0:2, Slovan Liberec-
Slavia 1:1, Baník Ostrava-Bohemians (StfiíÏkov)
1:0, Bohemians 1905-âeské Budûjovice 2:0,
Pfiíbram-Viktoria PlzeÀ 1:0, Kladno-Brno 1:0,
Sparta-Jablonec 2:0, Mladá Boleslav-Sigma
Olomouc 2:2.
8. kolo: Bohemians (StfiíÏkov)-Pfiíbram 1:0,
âeské Budûjovice-Slovácko 0:0, Slavia-Baník
Ostrava 3:1, Teplice-Bohemians 1905 1:0,
Sigma Olomouc-Kladno 1:2, Jablonec-Slovan
Liberec 2:1, Viktoria PlzeÀ-Mladá Boleslav 2:1,
Brno-Sparta 1:1.

Tabulka po 8. kole:
1.  Teplice 8 5 3 0 15:6 18
2.  Jablonec 8 5 2 1 11:8 17
3.  Slavia 8 4 3 1 13:7 15
4.  Sparta 8 3 5 0 8:3 14
5.  Ostrava 8 4 2 2 9:8 14
6.  PlzeÀ 8 4 1 3 11:10 13
7.  Brno 8 3 3 2 8:6 12
8.  M. Boleslav 8 3 2 3 13:9 11
9.  Pfiíbram 8 3 2 3 7:7 11
10.  Bohemianss 8 2 3 3 4:4 9
11.  Liberec 8 2 2 4 11:13 8
12.  Olomouc 8 1 4 3 8:10 7
13.  Slovácko 8 2 1 5 8:12 7
14.  Kladno 8 2 1 5 6:12 7
15. StfiíÏkov 8 2 0 6 5:14 6
16.  â. Budûjovice8 1 2 5 4:12 5

Slovenská CorgoÀ liga
2. kolo (dohrávka): Slovan Bratislava-M·K Îilina
2:1.
9.kolo: Banská Bystrica-FC Nitra 0:3, MFK
RuÏomberok-FK Senica 0:1, MFK Dubnica-M·K
Îilina, Tatran Pre‰ov-Spartak Trnava 1:2, MFK
PetrÏalka-MFK Ko‰ice 3:0, Dunajská Streda-Slovan
Bratislava odloÏeno na 28. 10. 2009.
10. kolo: FK Senica-FC Nitra 0:0, Slovan Bratislava-
Banská Bystrica 3:0, Spartak Trnava-MFK Dubnica
1:0, M·K Îilina-Dunajská Streda 1:0, MFK
RuÏomberok-MFK PetrÏalka 2:0, MFK Ko‰ice-
Tatran Pre‰ov 0:1.

Tabulka
1. Îilina 10 7 1 2 13:5 22
2. Nitra 10 6 3 1 11:4 21
3. Bratislava 9 6 2 1 18:7 20
4. Trnava 10 5 1 4 15:12 16
5. Bystrica 10 4 4 2 12:9 16
6. Senica 10 4 2 4 9:15 14
7. PetrÏalka 10 3 3 4 6:9 12
8. Dun. Streda 9 3 1 5 8:10 10
9. Pre‰ov 10 3 1 6 8:11 10
10. RuÏomberok10 2 3 5 9:14 9
11. Dubnica 10 1 4 5 7:12 7
12. Ko‰ice 10 2 1 7 9:17 7

Slovenská hokejová extraliga
1. kolo: Lipt. Mikulá‰-HK Orange 20 4:2, Spi‰.
Nová Ves-Slovan 2:3, Zvolen-Ban. Bystrica 2:3
sn.,Skalica-Trenãín 3:1, Martin-Nitra 4:2, Ko‰ice-
Îilina 1:2,
2. kolo: Nitra-Ko‰ice 4:2, Trenãín-Martin 3:4, Ban.
Bystrica-Skalica 4:3, Spi‰. Nová Ves-Zvolen 4:3
sn., HK Orange 20-Slovan 1:4, Poprad-Lipt. Mikulá‰
5:1.
3. kolo: Poprad-Slovan 3:2, Zvolen-HK Orange 20
5:4, Skalica-Spi‰. Nová Ves 6:4, Martin-Ban.
Bystrica 4:5 sn., Ko‰ice-Trenãín 5:3, Îilina-Nitra
1:4.
4. kolo: Lipt. Mikulá‰-Slovan 2:5, Trenãín-Îilina
3:1, Ban. Bystrica-Ko‰ice 1:4, Spi‰. Nová Ves-
Martin 5:2, HK Orange 20-Skalica 2:5, Poprad-
Zvolen 4:3.
5. kolo:  Zvolen-Lipt. Mikulá‰ 5:2, Skalica-Poprad
2:1, Martin-HK Orange 20 4:0, Ko‰ice-Spi‰. Nová
Ves 3:4, Îilina-Ban. Bystrica 3:2 sn., Nitra-Trenãín
3:4.
Pofiadí: 1. Skalica 5/12, 2. Martin 5/10, 3. Slovan 4/
9, 4. Poprad 4/9, 5. Sp. N. Ves 5/8, 6. Zvolen 5/8,
7. B. Bystrica 5/8, 8. Nitra 4/6, 9. Ko‰ice 5/6, 10.
Trenãín 5/6, 11. Îilina 4/5, 12. L. Mikulá‰ 4/3, 13.
Oranje 20 5/0.


