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Od malování k filosofii a od filosofie  k diplomacii
Diplomat Paul Claudel, kromû toho, Ïe pÛsobil jako
konsul v Praze v letech 1909 a 1910, byl také dramatikem
a básníkem. Pfiedchozí konsul Richard Krpaã mûl vztah
k hudbû a díky jemu jsme v Torontu mûli tfieba Plastiky,
ale i fiadu dal‰ích hudebních akcí.
Souãasn˘ konsul Vladimír Ruml má pro zmûnu

pozitivní vztah k malování. Jak sám fiíká, nejradûji
pouÏívá temperu, coÏ je malífiská technika, která pouÏívá
rychleschnoucí nelesklé barvy. Tuto techniku pouÏívali
jiÏ v 15. století Holanìané. Maluje na kartony a na
závûr pouÏívá bezbarv˘ sprejov˘ lak. Vût‰inou se snaÏí
dûlat abstraktní obrazy, v kter˘ch je zakomponovaná
figura v krajinû. Obraz má mít dûj. Umûní nesmí b˘t
plytké a musí mít hloubku. Pokud se jedná o náv‰tûvu
v˘stavy, dává pfiednost rychlému prohlédnutí a selekci
dvou tfií obrazÛ, ke kter˘m se vrátí a pak se vûnuje
pouze tomuto v˘bûru.
Uznává i vûci, které se mu osobnû nemusí líbit, ale

které mají hodnotu jako nûkteré vûci od Picassa. V
Torontu by chtûl hodnû podporovat kanadské v˘tvarníky
ãeského pÛvodu a pokládá za jeden z mandátÛ
podporovat ãesko-kanadské umûlce, ktefií ‰ífií dobré
jméno v zahraniãí.
VáÏí si spisovatelÛ Josefa ·kvoreckého, Bohumila

Hrabala a Milana Kundery, ze svûtové literatury dává
pfiednost Hemingwayovi a Steinbeckovi. Ruská
literatura mu pfiipadá vzdálená, protoÏe sám má
kosmopolitní povahu. Vyhovují mu spisovatelé, ktefií
pí‰í o tématech nadnárodních, nikoliv lokálních. Zajímá
ho svût, nikoliv pouze Evropa nebo Asie. Dává pfiednost
ãtení v angliãtinû pfied ãe‰tinou, pokud mu na ãtení
zb˘vá ãas. Podle nûj ke vzdûlání patfií znalost alespoÀ

základÛ jednotliv˘ch náboÏenství. Bez ohledu na to,
jestli nûkdo vûfií, by mûl znát podstatu katolického
náboÏenství, protestantismu ãi Ïidovství, aby se nauãil
chápat i jiná náboÏenství. Díky náboÏenské v˘chovû v
dûtství a díky tomu, Ïe vyrÛstal v evangelickém
prostfiedí, kde se o tûchto otázkách hovofiilo, se nauãil
chápat i jiná náboÏenství.
Ve ‰kolách by se ale nemûlo vyuãovat náboÏenství, ale

mûlo by se v rámci obãanské nauky vysvûtlit, o ãem
jednotlivá náboÏenství jsou. Víra se nedá vynutit, to
pak není víra. V diplomatickém Ïivotû je potfieba
tolerance, ekumenismus a oddûlovat vûci  náboÏenské
od vûcí státních.
Zeptal jsem se nového generálního konsula, proã,

kdyÏ je dÛleÏité oddûlit státní záleÏitosti od náboÏenství,
se nyní pfiesouvá oslava ãeské státnosti z 28. fiíjna na 28.
záfií. V Torontu totiÏ mûly oslavy vzniku
âeskoslovenska svoji tradici, zatímco oslavy sv.
Václava byly pouze ve farnosti stejného jména.
„Chyba to není, nejedná se o pfiesunutí nebo odsunutí.

My máme státní svátky dva. 28. záfií povaÏujeme za
svátek vzniku âeské republiky, zatímco 28. fiíjen je
v˘znamn˘ den, kdy si pfiipomínáme, Ïe vzniklo
âeskoslovensko. JelikoÏ âeskoslovensko jiÏ neexistuje,
nelze jako hlavní svátek oslavovat jeho vznik. Je nutné
oslavovat vznik státnosti âR, proto dochází k tomu, Ïe
se oslavuje den muãednické smrti kníÏete Václava.
Neoslavuje se den „svatého“ Václava, protoÏe se
nechávají církevní oslavy církvím. Jako protestant
neuctívám svaté, ale kníÏe Václav byl politicky dÛleÏitou
osobností, jejíÏ v˘znam pfiesahuje aÏ dodnes. Osobnû
mám velmi dobr˘ vztah k slovenské komunitû, jednak
protoÏe jsem se narodil v âeskoslovensku a za druhé
m˘m nejvût‰ím pfiítelem z diplomatick˘ch kruhÛ je

slovensk˘ velvyslanec v Kazachstánu ªubomír Rehák.
A i moje dcera vzpomíná na jejich dvû dcery, kdyÏ jsme
spoleãnû pÛsobili v Bûlorusku. Je nutné udrÏovat
nadstandardní vztahy se Slovenskem, protoÏe máme
spoleãnou minulost a fiada lidí se povaÏuje za
âechoslováky. Nûktefií jsou ze smí‰en˘ch manÏelství.
Musíme se smífiit s tím, Ïe se âeskoslovensko neudrÏelo
jako stát.“
Dále jsem se zeptal pana generálního konzula na EU.
„Pro mne je EU pozitivním v˘vojem. DÛleÏitá je z

hlediska bezpeãnostního, protoÏe jsme svûdky toho,
jak státy v Evropû, které spolu v nedávné historii krutû
válãili, nyní dokáÏí spolupracovat ve velmi pfiátelské
atmosféfie. To je unikátní proces. DÛleÏitá je i
ekonomická spolupráce. Blahobyt lze zajistit pouze
svobodn˘m obchodováním. Je zde i dûlba práce, která
pfiiná‰í vysokou produktivitu. Problém EU je v‰ak v
tom, Ïe není úplnou unií. Má do toho pouze nakroãeno.
Dosud jsou státy, které tvofií EU velmi suverénní a ta
spolupráce vázne. Ukazuje se, Ïe Evropa Ïila hodnû na
dluh. CoÏ lze, ale musí to b˘t rozumnû a musí b˘t
jistota, Ïe se ten dluh dá splatit a Ïe se tím dá i zlep‰it
finanãní situace. Nelze se ale zadluÏovat tak, aby se stát
dostal do takov˘ch problémÛ, Ïe by zbankrotoval.“
K otázce dvojího obãanství a korespondenãních voleb

si Vladimír Ruml uvûdomuje, Ïe se jedná o problém.
Oãekává se novela tûchto zákonÛ, hlavnû o dvojím
obãanství, podle které by mûl tento zákon b˘t pfiíznivûj‰í
pro krajany, ktefií je nemají. Nepokládá se za odborníka
v otázce techniky volebního procesu, ale pûtiprocentní
hranice je urãit˘ zpÛsob, jak delegovat pravomoci na
vût‰í politické celky. K otázce korespondenãní volby
není v âR jednotn˘ názor. Navíc v Evropû nejsou
problémem vzdálenosti jako v Kanadû, USA a Austrálii.
A je‰tû nûkolik Ïivotopisn˘ch dat. Vladimír Ruml se

narodil v roce 1951. Pochází z Nymburka. JelikoÏ mûl
v papírech, Ïe je synem agenta imperialismu, nemohl
studovat. Vyuãil se silnoproud˘m elektrikáfiem. I kdyÏ
i zde byly problémy. Po roce 1968, kdy nastalo na
krátk˘ ãas uvolnûní, absolvoval Stfiední prÛmyslovou
‰kolu dopravní a odmaturoval v roce 1974, pfiestoÏe
nebyl ãlenem SSM a odmítal se stát ãlenem této
organizace i za cenu, Ïe by neodmaturoval. Po listopadu
vystudoval politologii a sociologii v Ústí nad Labem,
dále je inÏen˘rem ekonomie. Pozdûji pÛsobil v
diplomatick˘ch sluÏbách a vedl ãesk˘ zastupitelsk˘
úfiad v Minsku. Je Ïenat a má tfii dûti.
Nového generálního konsula se pokusil pfiedstavit

Ale‰ Bfiezina
***

Nový gen. konsul v Torontu: Vladimír Ruml

Upozornûní!
Koncert Borise Krajného

zaãíná v nedûli 18. záfií 2011
v kostele sv. Václava

v 19:30
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Knihovna na Masaryktownu
Stfieda: 16:00-21:00.

Tel.: 416-439-0792

Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473
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Churches

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.

Kalendáfi

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.

18.9. (ne) 15:00 AMC 2
Alois Nebel

âesk˘ film Tomá‰e Lunáka na TIFF
***

17. 9. (so) 21:00 AGO
Gypsy - Cigán

Slovensk˘ film Martina ·ulíka na TIFF
***

16.9. (pá) 19:30
Cimbálová skupina

Zádruha na Masaryktownu
Mimofiádná Nokturna

***
16.9. (pá) 20:00

Katarína Morháãová
Klietka z ãerveného zlata

The Assembly Hall
1 Colonel Samuel Smith Park Dr.

***
17.9. (so) 17:00

Za tebou
Dokument zo Ïivota Kristíny Royové

Klub Martina Rázusa
Hala kostola sv. Pavla
1424 Davenport Rd.

***
18.9. (ne) 17:00

Vzpomínka na Adolfa Tomana
Nové divadlo

Mysteriously Yours…
Mystery Theatre
2026 Yonge St.

***
18.9. (ne) 19:30

Boris Krajn˘, Piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
24.9. (so) 18:00
25.9. (ne) 10:30

·edesát let farnosti sv. Václava
Kostel sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
***

28.9. (st) 12:00
Vztyãení ãeské vlajky pfied parlamentem v

Torontu
***

1.10. (so) 14:00
Maro‰ko

Klub Martina Rázusa
Slov. kostol sv. Pavla
1424 Davenport Rd.

***
9.10. (ne) 14:00

Oslavy 100 let Sokola
v Sparwood Recreation Complex

Britská Kolumbie
***

29.10. (so) 18:00
Peter Stasak

Kanadská spoleãnost M. R. ·tefánika
Hala kostela sv. Cyrila a Metoda

5255 Thornwood Drive, Mississauga
***

5.11. (so) 18:00
Ivan Îenat˘, housle
Stan Boguna, Piano
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
6.11. (ne)

Sokolská náv‰tûva hfibitovÛ
***

13. 11. (ne) 11:30
Pfiedvánoãní bazar

Sokol Toronto
Osada sv. Václava

We acknowledge the financial support of the Government

of Canada through Canada Periodical Fund (CPF)

for our publishing activities.

Slovak House
Slovak Infocentre

8 Clarence Square,
Toronto

Otvoreno:
Streda 15:00-17:00
Tel.: 416/689-9889

E-mail:
info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org

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.
3. záfií 2011 v 15:00 na Masaryktownu.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
416/532-5272, 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.  NejbliÏ‰í bohosluÏby:  11.9. v 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 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

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:
V záfií.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: V záfií
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: V
záfií
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
budou oznámeny.
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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.

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:
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

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

Financial

1 CDN $ 17,91 Kã
1 EURO 24,50 Kã
1 US $ 17,71 Kã
âNB - 9. 9. 2011

Kursovní lístek
100 Kã 5,55 CDN $
1 CDN $ 18,02 Kã
1 EUR 1,42 CDN $
1 CND $ 0,70 EURO
1 US $ 1,00 CDN $
1 CND $ 1,00 US $

Universal Currency Converter - 9. 9. 2011

Na‰e internetové
stránky

Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.

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

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.13.satellite1-416.com

www.13.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com

www.kalendar.zpravy.ca
***

Nová sokolská sezóna zaãne pro dûti 17. záfií 2011
Cviãení bude kaÏdou sobotu od 15:30 do 18 hodin

v Magnetic Dr., Unit 21, North York
Pro dospûlé 21. záfií 2011

Cviãení bude kaÏdou stfiedu od 20 do 21:30 hodin.
v G.Harvey C.I., 1700 Keele St.,

Informace: Hana Jurasek: 905/838-5269

Jasénka
Soubor vala‰sk˘ch písní

a tancÛ
Na pfielomu srpna a záfií vystupoval na
mezinárodní scénû na torontském
v˘stavi‰ti vala‰sk˘ lidov˘ soubor
Jasénka. Vystoupení etnick˘ch lidov˘ch
souborÛ na mezinárodní scénû v
souvislosti s kaÏdoroãní v˘stavou patfií
mezi nejoblíbenûj‰í programy v˘stavy.
Letos se té cti dostalo vala‰skému
souboru s úctyhodnou minulostí. Sbor
byl zaloÏen z popudu ZdeÀka Ka‰para v
roce 1944, v pfiedposledním roce druhé
svûtové války. Ka‰par, vynikající muzikant
a sbûratel písní a tancÛ stál na postu
primá‰e a umûleckého vedoucího
souboru aÏ do svého úmrtí v r.2002.
Za skoro sedmdesát rokÛ svého trvání

sbor uskuteãnil pfies 4000 vystoupení,
podnikl 60 zahraniãních zájezdÛ
(Nûmecko, Francie, ·panûlsko, kde
získal hlavní cenu Katalánské vlády na
MFF v Cantonigros, Portugalsko,
·v˘carsko, Irsko, Wales - první místo v
kategorii lidov˘ch souborÛ v Llangovlenu
v r. 1994 - a nyní Kanada).
Propagaãní materiál uvádí: Soubor

prezentuje folklór regionu Vala‰ska,
pfiedev‰ím oblast Horního Vsacka.
Snahou souboru je objevovat a vracet
lidem krásu lidového umûní, a to nejen v
pÛvodní podobû, ale i na rÛzn˘ch stupních
koncertní a scénické stylizace.
PÛsobivost lidového umûní Vala‰ska
vyniká zejména v toãiv˘ch tancích, v
nároãném muÏském figurálním tanci
“Odzemku”, táhl˘ch vícehlasn˘ch
zpûvech Ïen, zbojnick˘ch tancích a
kouzlu cimbálové muziky v originálním
aranÏmá pana ZdeÀka Ka‰para.”
Dojmy, které si odná‰íme z koncertu

lidov˘ch souborÛ v sobotu 26. srpna 2011
se znaãnû li‰í od dojmÛ, které cítíme pfii
koncertech klasické hudby. JestliÏe od
interpretÛ klasické hudby nebo baletu
oãekáváme dokonalost tonÛ a preciznost
pohybÛ, u folkloristick˘ch souborÛ
obdivujeme pfiedev‰ím Ïivelnost a
radostnost jejich projevu. Tak tomu bylo
i s Jasénkou. Stovky divákÛ - vãetnû mne
(a také jedné z nejpûknûj‰ích ãesk˘ch
rodin v Torontu, rodiny Viktora Tichého)
nad‰enû tleskalo - muzikantÛm,
zpûvákÛm a snad nejvíc muÏsk˘m
taneãníkÛm souboru Jasénky. Dûkujeme!

Josef âermák
***
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Zemfiel Jan Waldauf
Ve ãtvrtek 8. záfií 2011, v 15:20 hod.,
zemfiel v torontské nemocnici Princess
Margaret ve vûku 82 let, pozoruhodn˘
sokol a stejnû pozoruhodn˘ ãlovûk.
Vyh˘bal se pompû i velk˘m slovÛm a
myslím, Ïe by si pfiál, abychom byli stfiídmí
i ve svém holdu jeho Ïivotu.

Struãná Ïivotopisná ãrta (jejíÏ je Jan
autorem) v jeho závaÏné knize Sokol malé
dûjiny velké my‰lenky fiíká:

Jan Waldauf, narozen 8. dubna 1929 v
Nov˘ch Hradech. Od roku 1948 v exilu, od
roku 1949 v Kanadû. V âeskoslovensku
ãlen Tûlocviãné jednoty Sokol âeské
Budûjovice II., ãlen dorostového odboru
Sokolské Ïupy Husovy, cviãil na X.
v‰esokolském sletu v roce 1938 a na XI.
sletu v roce 1948. V exilu vedoucí Ïactva
exilové sokolské jednoty Ludwigsburg-
Krabbenloch. V Kanadû ãinovnik Sokola
Toronto, Sokolské Ïupy Kanadské, Ústfiedí
ãs. sokolstva v zahraniãí, Kanadské
tûlocviãné federace a Poradního sboru
kanadské vlády pro tûlov˘chovu a sport.

I tak se to dá fiíct. I kdyÏ to skoro nic nefiíká
ani o tom, co Jan dûlal ani o tom, kdo jako
ãlovûk byl. Jan mûl na pfiíklad zcela jin˘
pfiístup k odkazu svého otce, také Jana,
kterého miloval a obdivoval, neÏ k svému
vlastnímu. Bolelo ho, Ïe jeho otec je skoro
zapomenut. A bolelo právem: Jan k svému
sokolování pfii‰el prostfiednictvím svého
otce, ãlovûka aÏ do války (a mimo
sokolování) skoro v‰edního. Ale kdyÏ
nacisté obsadili zbytek âeskoslovenska
(uÏ tfii dny po obsazení se Hitler a Himmler
ptali K. H. Franka na ãeské ilegální hnutí a
nejvíce je zajímalo chování SokolÛ), Jan
otec na‰el sama sebe. Postavil se na
odpor nûmecké rozpínavosti. 3. záfií 1939
byl zatãen, zbytek války strávil v
koncentrácích - naposled v Dachau - odkud
se vrátil s podlomen˘m zdravím 22. kvûtna
1945 a nûkolik rokÛ pozdûji zemfiel. Svou
sebeobûtovnou péãí o spoluvûznû - hlavnû
v Dachau - kde mûl zásluhu o záchranu
mnoha lidsk˘ch ÏivotÛ - si vyslouÏil úctu a
obdiv nejen JanÛv (viz ãlánek “Otec svého
syna”, Satellite, CzechFolks).

A tak si myslím, Ïe Jan ml. by mi -
samozfiejmû poãítám s jeho svolením -
dovolil, abych jeho Ïivot hodnotil nûjak
tak, jako on hodnotil Ïivot a dílo svého
otce. Zaãnûme tfieba s obohacením jeho
popisu vlastní kariéry: Byl jedním z
nejmlad‰ích uprchlíkÛ. Do Kanady pfiiplul
na lodi U.S.A.T LeRoy Etlinge, která

pfiistála v Halifaxu 23. dubna 1949, jako
jeden ze 113 pasaÏérÛ, mezi nimiÏ byla
ãetní krajané: Jifií Brandys, Jaroslav
Kasanda, Lub. Kolibáã, David Kroulík,
Standa Skála, Jan Marr, Jan Matûjoviã,
Miroslav Pouzar, Svatopluk Tománek,
Milan Vítek, Josef âermák...(Jak se
ukázalo, nebyl to náklad k zahození). V
Kanadû Jan pracoval jako zemûdûlsk˘
dûlník, drvo‰tûp, ‰peditér a úãetní. V roku
1963 se stal Comptrollorem u firmy
Dunwoody and Company (kde byl Jifií Corn
partnerem a dr. Karel Jefiábek pracoval
jako správce. V roce 1975 pfie‰el k firmû
Mitsui&Co (Canada) Ltd., odkud ode‰el
do penze jako vice-president. Za zmínku
stojí i to, Ïe po léta zastával funkci
pokladníka âeského a Slovenského
sdruÏení v Kanadû i Kanadského fondu
pro ãeskoslovenské univerzity

ZmiÀme se tfieba i o tom, Ïe byl hlavním
organizátorem skvûl˘ch sletÛ Ústfiedí ãs.
sokolstva v zahraniãí ve svobodném svûtû,
vãetnû památn˘ch sletÛ ve Vídni a v
Curychu. Ten cury‰sk˘ v ãervenci 1976
zvlá‰È chytne za srdce. UÏ proto, Ïe byl
spoleãn˘m dílem mnoha lidí, ale hlavnû
Jana Waldaufa a jeho Ïeny Vlasty,
náãelníka a náãelnice Ústfiedí.

Zpravodaj, ãasopis âechÛ a SlovákÛ ve
·v˘carsku o tomto sletu napsal, Ïe se ho
zúãastnily jednoty prakticky z celého svûta:
jednoty sdruÏené v Americké obci
sokolské, australské, brazilské, kanadské;
nejvíce v‰ak byly zastoupeny jednoty
evropské: Basilej, Baden, Curych,
Solothurn, Lucern a Winterthur s

poboãkami v St. Gallen a v Thurgau. Cviãilo
pfies 800 sokolÛ a sokolek (podle Na‰ich
hlasÛ v‰ech cviãících bylo 980 - pozn.
autora) a slet zhlédlo více, neÏ 6000 divákÛ.
Myslíme si, Ïe Ïádná jiná exilová
organizace, ba snad Ïádná jiná organizace
vÛbec by nedokázala ve své reÏii, za své
peníze, podporována pouze nad‰ením
jednotlivcÛ, dokázat podobné. Ludvík
Rychtera popsal své dojmy v krajanském
rozhlasovém vysílání na stanici WXEN v
Clevelandu v USA: ProÏíváme ovzdu‰í
slavn˘ch praÏsk˘ch sletÛ. Jásot do
ochraptûní, smích a pláã...v ústech slano
slzami, za nûÏ se nestydím... sokolsk˘ slet
v nejkrásnûj‰ím slova smyslu. Franti‰ek
Fiedler, SOS (Struãn˘ oznamovatel sokola
pafiíÏského) napsal: Zásluhu o tento
povzbuzující úspûch má... náãelnictvo
Ústfiedí, bratr a sestra Waldaufovi, jehoÏ
dokonalá organizace se doplÀovala s
organizací cury‰sk˘ch. (A ne‰lo pouze o
zásluhy náãelnické: jak uvádí ve své zprávû
Marie Provazníková, dívãí prostná ve
spoleãném cviãení dorostencÛ byla
sloÏena Vlastou Waldaufovou).

Kapitolou pro sebe byl a zÛstává Sokolsk˘
vûstník, po soudu mnoh˘ch nejlep‰í
sokolsk˘ ãasopis na svûtû. Jan ho
redigoval nûkolik desítek (málem jsem
napsal ‘set’) let. Zánik ãasopisu (Jan uÏ
nemohl a nikdo jin˘ nemûl odvahu) byl pro
mnoho sokolÛ málem osobní tragédií. Ale
k tomu do‰lo aÏ mnoho let po pádu
komunismu a obnovû Sokola. Domníval
jsem se, Ïe po pádu komunismu bude Jan
Waldauf povolán do ãela âOS. Byl po

Vlasta a Jan Waldaufovi v roce 2008
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mém soudu sv˘m osudem v˘jimeãnû
pfiipraven vdechnout do potácející se
organizace ducha jejích zakladatelÛ a
vlastní vûrnost sokolsk˘m ideálÛm. Nestalo
se tak. Tehdej‰í vedení âOS dokonce
odmítlo pfiijmout âs. Sokol v zahraniãí za
svého ãlena. âinovníci obnoveného Sokola
uji‰Èovali zahraniãní sokoly, Ïe jejich
jednoty se urãitû stanou nedílnou souãástí
âOS a stanovy obnovené âOS obsahovaly
ustanovení o ãlenství zahraniãních
sokolsk˘ch jednot, ale pak byli zahraniãní
sokolové nejdfiíve poÏádáni, aby svÛj vstup
do âOS o jeden nebo dva roky odloÏili, a
o nûco pozdûji se v˘bor obnovené âOS
na svém zasedání 18. a 19. listopadu
1995 usnesl na zmûnû stanov, která
dosavadní ustanovení o ãlenství
zahraniãních jednot v âOS zru‰ila a tím
moÏnost jejich ãlenství v âOS vylouãila.
Jan, kter˘ vÏdycky odmítal i jen zmínku o
vhodnosti své osoby na funkci starosty,
byl v˘vojem v hnutí, kterému dal tak velikou
ãást svého Ïivota, tûÏce, ale ne smrtelnû
zasaÏen. A kdyby byl b˘val vtaÏen do
zakalen˘ch vod listopadové ãeské
sokolské organizace, na‰el by ãas a sílu
napsat své Dûjiny velké my‰lenky?

První díl Waldaufovy knihy Sokol malé
dûjiny velké my‰lenky vy‰el v roce 2007 v
nakladatelství Atelier IM Luhaãovice (kde
vy‰la celá fiada exulantsk˘ch autorÛ a
také druh˘ a tfietí díl Waldaufov˘ch dûjin).
Zab˘val se historií sokolství od jeho
zaloÏení 16. února 1862 v Praze aÏ do
období ãeskoslovenského Sokola v exilu.
Druh˘ a tfietí díl (které vy‰ly jako 24. a 25.
svazek Sokolské knihovny Ústfiedí
ãeskoslovenského sokolstva v zahraniãí
zaznamenávají ãinnost a Ïivot sokolsk˘ch
zahraniãních jednot a pokus o obnovu
Sokola v âeskoslovensku a obnovu
âeskoslovenské obce sokolské po
listopadu 1989. Zvlá‰È pÛsobiv˘ (jak
ukazuje hofiej‰í citát úryvkÛ ze záznamu o
cury‰ském sletu v roce 1976) je popis
sletÛ Ústfiedí Sokola v zahraniãí. Bylo jich
sedm. V druhém dílu najdeme reportáÏ o
prvním sletu ve Vídni v roce 1962, druhém
sletu v Montrealu v roce 1967 a o tfietím
sletu (opût ve Vídni) v roce 1972. Tfietí díl
zachycuje atmosféru ãtvrtého sletu v
Curychu 1976, pátého v Vídni (v pofiadí
tfietího) v roce 1982, ‰estého v Curychu (v
pofiadí druhého), a posledního, sedmého,
sletu Ustfiedí v roce 1990 v PafiíÏi. Kdyby
Jan Waldauf neudûlal nic jiného, neÏ Ïe
sepsal tyto dûjiny (celkem 1822 stran!)
zaslouÏil by si zlatou medaili âOS.

Jan Waldauf byl souãasnû jednoduch˘ i
sloÏit˘ ãlovûk. Zahledûn˘ do svého úkolu,
i kdyÏ laskav˘ a skoro hrav˘, dovedl
vládnout pevnou rukou a tvrdû zasáhnout,
kdyÏ se mu zdálo, Ïe se dûje nûco
nepatfiiãného (jedna z torontsk˘ch sester
se mi svûfiila, Ïe se v mlad‰ím vûku se ho
bála.) PonûvadÏ sám byl v kaÏdém smûru
ukáznûn˘ (nekoufiil, nepil, cviãil,
pochodoval, lyÏoval a dfiel - v zamûstnání,
a je‰tû víc v Sokole), instinktivnû oãekával
- alespoÀ v mlad‰ích letech - totéÏ od
druh˘ch. Mûl dvû velké lásky: rodinu a
Sokol. Vût‰inou se skvûle sná‰ely, uÏ
proto, Ïe Vlasta byla rovnûÏ od mládí
sokolkou a spolu slavili triumfy na sletech
v celé fiadû zemí. Ale pochopitelnû obãas
- v pozdûj‰ích letech - Janovo vá‰nivé
soustfiedûní na sokolstvo, jemuÏ obûtoval
nejen skoro v‰echen svÛj ãas, ale i peníze,
vyvolal mezi obûma láskami urãité napûtí.
Vztah zdaleka ne tak dramatick˘, jak ho ve
svém slavném dvojver‰í popsal Jifií Wolker:
Proã muÏ tu na svûtû vÏdycky dvû lásky
má/ proã jednu zabijí a na druhou umírá?
Ale pro Jana i Vlastu to byla zkou‰ka,
kterou museli projít. A obstáli.

Jan byl mírn˘, pokojn˘ ãlovûk, kter˘ se
vyh˘bal sporÛm. Mûl k nim pfiímo fysick˘
odpor. KdyÏ v jedné krajanské organizaci
nûkolik lidí zaãalo monopolizovat skoro
v‰echen ãas ne právû vybírav˘mi útoky na
ãleny, ktefií nesdíleli jejich ideologické
ladûní, Jan se s nimi nepral. Prostû pfiestal
na schÛze chodit. Nezúãastnil se pfiímo
ani dvou soudních bitek (KirschbaumÛv
pfiípad a pfiípad definice uprchlictví) v nichÏ
fiada jeho pfiátel (i organizací) byla Ïalována
o milionové ãástky. A mûl pravdu - v pfiípadû
prohry by finanãnû ohrozil svoji rodinu.
Pfiijal - se vzácnou noblesou, i kdyÏ s
pocitem hofikosti - i rozhodnutí v˘boru
obnovené âOS v listopadu 1995, jímÏ
byla zru‰ena dosavadní ustanovení o
ãlenství zahraniãních jednot v âOS a tím
vylouãena moÏnost jejich ãlenství v âOS.
Co nepfiijal, byla vûrolomnost a mravní
otrlost nûkter˘ch sokolsk˘ch funkcionáfiÛ
v obnovené âOS, které pran˘fioval (ale
zase s neuvûfiitelnou noblesou) v
korespondenci s pfiáteli, v poddání âOS i
v tisku. Nejtvrd‰í boj svedl o svÛj Ïivot. Ten
boj mu byl vyhlá‰en neãekanû: pfied ménû
neÏ dvûma roky na ‰ibfiinkách v Torontû,
kde ãipernû roztáãel Barbaru Sherriffovou.
Najednou jako by ztratil schopnost mluvit.
V nemocnici zjistili, Ïe mûl slabou
mozkovou mrtvici a rakovinu na tfiech
místech: na mozku, na plících, v bfii‰e.
Diagnóza nebyla dobrá. O pár dní pozdûji
mi fiekl, Ïe je vyrovnán s tím, Ïe tuhle bitvu
nemÛÏe vyhrát. A fiíkal to tak klidnû, jako
by mluvil o poãasí. Jen jeho oãi ztratily
lesk. Pfii poslední procházce v High Parku
jsme ‰li kolem kvûtinového záhonu,
ozáfieného odpoledním sluncem. Jan se
zastavil a fiekl, tak nûjak tesknû, jako by se
louãil: “To je krása!”

Jan dal velkou ãást svého Ïivota Sokolu.
Ale zbyla mu energie i na ãinnost ménû
viditelnou, ménû historickou. Myslím, Ïe
mi v pamûti nejdéle zÛstane Jan dirigující
pfied m‰í dopravu u kostela sv. Václava v
Torontu, ãi v Novém divadle, Jan
organizující programy pro schÛzky
torontského klubu seniorÛ, Jan vedoucí

kolem du‰iãek skupinku SokolÛ po
torontsk˘ch hfibitovech - kaÏd˘ rok jsme
nav‰tívili hroby nûkolika SokolÛ, ktefií nás
o pár kosmick˘ch vtefiin pfiede‰li na druh˘
bfieh. Vãera se k nim pfiipojil dal‰í, snad
nejvût‰í, Sokol své generace.

Pohfiební bohosluÏby se konaly v kostele

sv. Václava v sobotu 10. záfií 2011.  Rev.
Libor ·vorãík, vylovil pfiesvûdãení, Ïe smrtí
se Ïivot nekonãí, ale pouze pozemská
pouÈ.

Rodinû zemfielého Jana Waldaufa
vyslovujeme upfiímnou soustrast.

Josef âermák
 ***

Potfiebujete koupit rodinn˘ domek v Torontu,
apartment na Floridû

nebo malou komÛrku v Praze?
Nevíte, jak na to?

Zavolejte:

Viera Kononenková
Mortgage Specialist

Royal Bank of Canada
T.416-857-0330
F. 905-823-6047
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Farnost svatého Václava oslavuje 60 let
·edesáté narozeniny, které oslaví farnost svatého
Václava, budou trochu jiné neÏ v minulosti. Hlavní událostí
budou nedûlní bohosluÏby, pfii kter˘ch poslouÏí biskup
Petr Eseterka z Los Angeles. Naposledy byl v Torontu
30. listopadu 2008, kdy pfiedal otci Josefu ·achovi titul
Monsignor, kter˘ mu udûlil papeÏ Benedikt XVI. Krátce
pfied tím jsem udûlal s biskupem Esterkou rozhovor.
My‰lenkovû ho ovlivnil knûz Antonín Zgarbík, kter˘ mu jiÏ
v ãtyfiicát˘ch letech pfiedstavil v˘znamného katolického
filosofa Teilharda de Chardin. Tento francouzsk˘ myslitel
patfií k prÛkopníkÛm kfiesÈanské evoluãní teologie.
Mnoh˘mi je kritizován pro nedostatek apokalyptického
my‰lení, které je dnes tak populární. V polovinû
padesát˘ch let biskup Esterka emigroval do Rakouska.
Na svatém Václavu si váÏí nebojácnosti a zároveÀ pokory.
Tyto symboly vedly Karla IV. k tomu, Ïe zaloÏil
svatováclavskou tradici. V severní Americe se pak lidé
mnohem více ztotoÏÀují s církví aÈ evangelickou nebo
katolickou. Tam, kde se udrÏel náboÏensk˘ Ïivot, tam se
udrÏela i kultura.
Osobnû jsem poznal je‰tû otce Jandu, kter˘ zemfiel na
Nov˘ rok 1982. Pro období pfied tímto datem jsem se
musel podívat na internet do historie farnosti.
Vznik ãeské farnosti sv. Václava v Torontu se datuje do
konce ãtyfiicát˘ch let minulého století, po pfiíchodu vût‰ího
poãtu uprchlíkÛ z komunistického âeskoslovenska do
Toronta; sloven‰tí krajané v Torontu mûli svou farnost s
kostelem sv. Cyrila a Metodûje jiÏ pfied druhou svûtovou

válkou. Popud k zaloÏení farnosti dal ãesk˘ misionáfi
Franti‰ek Dostál pÛsobící v Chathamu, kter˘ k slouÏení
bohosluÏeb pfiijíÏdûl obãas do Toronta. Na pfiání skupiny
ãesk˘ch katolíkÛ poÏádal o vyslání ãeského knûze z
uprchlick˘ch táborÛ v Nûmecku a jeho Ïádosti bylo
vyhovûno vysláním Otce Antonína Bernáãka, za nûhoÏ
se farnost v roce 1951 fiádnû ustavila.
První bohosluÏby se konaly v kostele Jezuitské koleje na
ulici Wellington Street, krátce také v polské farnosti sv.
Stanislava a v kapli katedrály sv. Michala. Z iniciativy
Otce Bernáãka byl zakoupen dÛm na 48 Dewson Street,
kter˘ se stal farou a stfiediskem náboÏenského i kulturního
a národního Ïivota krajanÛ v Torontu. Byl v nûm mj. také
ustaven ãesk˘ penûÏní ústav Kampeliãka a byl místem

KdyÏ se v‰ak v roce 1963 budovala podzemní dráha, byl
dÛm mûstem vykoupen.
Je‰tû ve stejném roce se farnost rozhodla koupit budovu
opu‰tûného skladi‰tû na 496 Gladstone Avenue a
pfiebudovat ji na kostel. Za tím úãelem se konaly sbírky
mezi ãleny farnosti a pfii vlastní pfiestavbû bylo mnoho
práce provedeno svépomocí farníkÛ; napfi. návrh a dozor
nad pfiestavbou vykonal architekt Franti‰ek Stalmach,
stavební práce provádûl pan Václav Fürbacher a pan
Josef Adlaf se sv˘mi syny, oltáfi a lavice zhotovil pan
Jaroslav Rejzek. Pfiestavba byla ukonãena a kostel
pfiipraven k posvûcení na jafie roku 1964.
Otec Janda, kter˘ mûl hlavní zásluhu na vybudování
kostela, slouÏil farnosti 27 let (krátce za pomoci Otce
Neumanna, kter˘ v‰ak po pûtimûsíãním pÛsobení ve
farnosti zemfiel). Po úmrtí Otce Jandy (1. ledna 1982) byl
duchovním správcem farnosti Otec Franti‰ek BlaÏek do
roku 1990, kdy byl vystfiídán Otcem Svatoplukem Rusem;
po jeho pfiedãasném úmrtí v roce 1992 slouÏil farnosti
opût Otec BlaÏek do ledna 1999, kdy byl vystfiídán
nynûj‰ím duchovním správcem Otcem Liborem
·vorãíkem.
Úloha knûze v krajanské komunitû je ponûkud odli‰ná od
práce v klasickém spoleãenství. Pro dûti se stane bliÏ‰ím
jazyk okolí a pfiestávají hovofiit fieãí sv˘ch pfiedkÛ. V˘jimkou
je, kdyÏ jezdí pravidelnû do âech nebo na Slovensko.
Tak se stává, Ïe komunita stárne. Pfiesto mÛÏeme
pozorovat, Ïe jak v kostele sv. Václava, tak i ve slovenské
farnosti Cyrila a Metodûje, je fiada mlad˘ch lidí. PfiestoÏe
farnost svatého Václava má fiadu aktivit, nikdy se  mládeÏi
nepodbízí a právû na Liborovi je dobré to, Ïe dokáÏe
varovnû zvednout prst a dát i slovo napomenutí. Dûlá to
v‰ak tak, Ïe pfii tom neztrácí vlídnost.
Nemá v‰ak smysl vypoãítávat zásluhy duchovního. To
bychom popfieli vy‰‰í existenci, která spoãívá v tom, Ïe
nás upozorÀuje na skuteãnost, Ïe víra je dar od Boha a
pokud je naplnûn˘ kostel, není to jeho zásluhou, ale je to
zásluhou toho, kdo je nad ním a Ïe spoleãenství dvou
nebo tfií vûfiících mÛÏe b˘t hodnotnûj‰í neÏ katedrály
zaplnûné do posledního místeãka.
Slavnostní bohosluÏby se konají v nedûli 25 záfií v 10:30
a po nich následuje spoleãn˘ obûd. V pfiedveãer oslav je
vinobraní, pfii kterém zahraje cimbálová kapela Zádruha.

Ale‰ Bfiezina
***

schÛzek Cyrilo-Metodûjské ligy v Kanadû. Byty v domû
byly také pronajímány krajanÛm, bydlel v nûm napfi. i
Otec Josef ·ach, pozdûj‰í duchovní správce ãs. farnosti
sv. Vojtûcha v Burlingtonu. Svépomocí byla v domû
vybudována provizorní kaple v níÏ byla dennû slouÏena
m‰e svatá Otcem Bernáãkem, po jeho odchodu do
Evropy Otcem Jaroslavem Jandou, kter˘ pfii‰el v roce
1954 do Toronta z Quebecu, kde byl kaplanem na
francouzské fafie. V roce 1958 byl dÛm na Dewson Street
prodán a zakoupena budova b˘valého biografu na 1094
Bloor Street West, v níÏ se konaly nedûlní bohosluÏby a
ve v‰ední dny zábavy a jiné podniky na splacení dluhu.

Dnes stojí na 48 Dewson zcela jiný dům
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Sly‰íte jak zvony bijí státní ekologii?
Od ãervnového fiaska s poÏadavky po‰tovní unie - získat od daÀov˘ch poplatníkÛ
více penûz za ménû práce, otravuji své známé otázkou: „Co si myslí‰, mÛÏe státní
podnik dûlat lip neÏ privátní korporace?“ Ti hloupûj‰í mi fiíkají, Ïe mám podivné
starosti a chytfiej‰í vesmûs neodpovídají a mlãí, A ejhle, státní vliv byrokracie ve
vyspûl˘ch zemích svûta roste a státní dluh jak by smet.
Mervyn mi toto vysvûtlil: Lidem je tûÏko pfiipustit, Ïe státní zdravotnictví i státní

dÛchody jsou v trablu; leã Mervyn si odjakÏiva myslí, Ïe stát je vÛl a byrokrat je
hovado; a jeho hlas proti vládnímu sponsorování na‰eho Ïivota mou otázku
nezodpovûdûl.
Pfiedevãírem kdosi vyslovil názor, Ïe tohoroãní ontarijské tropické léto je pfiíznak

globálního oteplování a Mervyn vstal od stolku, a odcházel bez rozlouãení, mumlaje
nûco o idiotech.
Zírali jsme na jeho odchod, a Mervyn se sh˘bnul a zvedl plechovku a vhodil ji do

igelitky, kterou vytáhnul z kapsy, o pár krokÛ dál zvedl kelímek od kávy, pak je‰tû
láhev a zmizel za roh.
Co se mu stalo, optal se mne Frank, co vûfií na globální oteplení, a objasnil jsem

mu, Ïe Mervyn ka‰le na kecy o globálním oteplování i na státní ekologii a dûlá svou
vlastní ekologii - sbírá odpadky, chodí pû‰ky a ‰etfií energii kde mÛÏe.
„To bychom mûli dûlat v‰ichni,“ vzdychl Frank a znova se optal proã Mervyn ode‰el.

Odpovûdûl jsem opatrnû, abych Franka neurazil: Mervyn hledí s odporem na
hlupáctví státní byrokracie, která nás nejdfiíve stra‰í globálním oteplováním, a pak
slibuje, Ïe za miliardy to zrychtuje k na‰í záchranû; a dívá se s odporem na kaÏdého,
kdo takov˘m utopiím vûfií, Ïe vláda nás mÛÏe zachránit pfies sebou sam˘mi. Frank
se chytil slova: „Mervyn vzdoruje vládû, která chce dûlat pro lidí co si mají udûlat
sami.“ Usmál jsem se, a Frank horlivû fiekl: „Dej mi Mervynovo ãíslo a já mu zavolám,
Ïe ta vûta o globálním oteplování byla blbost co mi vyletûla z huby bez rozm˘‰lení.“
Dal jsem mu telefonní ãíslo a Frank rozbalil noviny a ukázal mi úvodník s nadpisem:
Ontarijská ekologická rada umrtvila sny zelen˘ch. V ãlánku se psalo, Ïe ve ãtvrtek
rada pro ekologii navrhla zastavení dotací do solární a vûtrné energie z pokladny
Ontaria, Ïe toto jsou nápady zcela utopické a ekonomick˘ scestné; Ïe miliardy
vloÏené do rozvoje alternativní energie se jeví jako vyhozené do vzduchu a v
pfiedvolebním ãase zhola neudrÏitelné.
Pleskl jsem Franka do pfiedloktí souhlasem a napsal jsem mu na papírek Mervynovu

email adresu, aby ãlánek z National Post, 13. srpna, poslal Mervynovi, Ïe z toho
bude mít radost.
Cestou domÛ jsem mudroval, Ïe kdyÏ se dá lidem ucho, tak se jeden doví co

nevûdûl. Veãer mi Mervyn zavolal a omlouval se za svÛj kvapn˘ odchod od stolu,
a fiekl, Ïe nechtûl Frankovi vynadat, ale byl rád, Ïe nemám tu jeho netrpûlivost a
dovím se od lidí víc neÏ on sám.
„Jen se neomlouvej,“ fiekl jsem, „kdybys nebyl demonstrativnû ode‰el, tak by

Franka ani nenapadlo mi ten zajímav˘ ãlánek ukázat.
To je pravda, fiekl Mervyn, ale budu muset tu svoji zlost na byrokracii kontrolovat.
„Ale jdi,“ fiekl jsem se smíchem, v ãe‰tinû máme úsloví „Chytrému napovûz,

hloupého nakopej!“
To si musím zapamatovat, fiekl Mervyn a zavûsil.

RosÈa Firla, Sudbury
 ***

Mil˘ RosÈo,
myslím si, Ïe je pár vûcí, které stát dûlá pfiece jen lépe neÏ soukromé spoleãnosti. Napfiíklad se ukazuje,

Ïe soukromé odborné ‰kolství není lep‰í neÏ státní a navíc není dostupné v‰em. To se ukázalo pfii
zvefiejnûní nejlep‰ích ‰kol v âR bûhem státních maturit. Dal‰í vûc je zdravotní poji‰tûní. Ontarijské
zdravotní poji‰tûní funguje lépe neÏ v zemích, kde jsou obyvatelé závisl˘ na soukromém poji‰tûní.
Mezi poji‰tûnce a státní poji‰Èovnu vstupuje totiÏ dal‰í byrokratick˘ meziãlánek soukromá poji‰Èovna,
kter˘ Ïiví bandu dobfie placen˘ch úfiedníkÛ.
NejhÛfie totiÏ nefunguje nikoliv státní spoleãnost, ale kombinace státu a soukromého sektoru. Mám-

li uvést pfiíklad. Tak tfieba neuvûfiitelnû spolehlivá ãeskoslovenská po‰ta pfied rokem 1989. Dopisy
do‰ly do druhého dne. Vím to, protoÏe jsem na po‰tû pracoval. A do pÛlnoci se v‰e muselo dovézt buì
auty nebo vlaky do Prahy. Tfiídilo se, jak v nákladních autech, tak ve vlacích. Tam se bûhem hodiny
pytle pfiehodily a stejná auta je odváÏela do okresních mûst a opût se tfiídilo i ve vlaku a autobusech,
kde byly okolo páté hodiny ranní. OkamÏitû se pfiekládaly na místní po‰tovní vozy a na lokálních
po‰tách se po‰ta rozdûlila. NedokáÏi si pfiedstavit, Ïe by to nûkterá soukromá spoleãnost dûlala lépe.
KdyÏ jsem pfii‰el do Kanady, tak jsem tomu nemohl uvûfiit, jak je zde po‰ta ‰patná. Od té doby se zde

po‰ta je‰tû zhor‰ila. Zhor‰ila se i po‰ta v âechách, ale zfiejmû ne tak markantnû. DÛvod? K po‰tû se
zde dostanou protekãní nemakaãenka, zatímco v âechách na po‰tû pracovali normální lidé.
Dal‰í ukázkou, kde soukromé spoleãnosti nefungují jsou rozhlas a televize. Soukromé rozhlasové a

televizní stanice jsou prÛmûrné aÏ podprÛmûrné, zatímco tfieba âT2 je evidentnû na vy‰‰í úrovni neÏ
TV NOVA. Zde v Torontu je jasnû nejlep‰í TVO. Nevím, jestli americká PBS je státní nebo soukromá,
ale zdá se, Ïe patfií k tûm lep‰ím. A mohu pokraãovat… Soudnictví, vûzeÀsk˘ systém… O zdravotnictví
bychom mohli diskutovat…
Teì v‰ak k ekologii, kterou jsi si dnes vzal na pa‰kál. V ‰edesát˘ch letech se objevil v praÏsk˘ch

ulicích ‰ed˘ mor. Byla to policie, která pokutovala lidi za odhození vajglÛ, kdyÏ nûkdo neuklidil sníh,
zji‰Èovala, jestli metafii dobfie zametli chodník. Jednou se stalo, Ïe moji spoluÏáci byli v pasáÏi âerná
rÛÏe a nûkdo odhodil papírek. Objevil se ‰ed˘ mor a nakázal nûkomu jinému, aby tento papírek sebral.
Ten odmítl, protoÏe ho neodhodil. Nakonec to skonãilo tím, Ïe dostala celá tfiída pokutu a jelikoÏ jsem
pfii tom nebyl, tak jsem byl oznaãen za iniciátora. JenÏe já je nenavedl, já sv˘m spoluÏákÛm pouze fiíkal,
aby to neplatili. Oni to v‰ak pfiinesli v desetníkách a byl z toho dal‰í malér.
Vyprávûl jsem to o nûkolik let star‰ímu Slávkovi Rejtharovi. Ten se zamyslel a fiekl tehdy v tom roce

1966: „Ale mnû nevadí nûjak˘ ten papír na ulici. Mnû vadí to, Ïe kdyÏ vyjdu na ulici, Ïe jsem za dvû
hodiny ‰edivej od popílku.“ A já jsem si vzpomnûl, Ïe kdykoliv jdu na stanici autobusu okolo Bulhara
v Praze, takÏe mám oãi plné od popílku z Hlavního nádraÏí.
Je chvályhodné, Ïe Merwyn sbírá plechovky, papírky a jin˘ odpad, ale to nefie‰í Colony Collapse

Disorder - nebo-li vymírání vãel, které je s nejvût‰í pravdûpodobností zpÛsobeno pesticidy. Katastrofa
ve Fuku‰imû bude mít následek pro vût‰í oblast a pro vodu na celém svûtû, podobnû jako âernobyl.
Nevím, proã se máme radovat z toho, Ïe nebudou jiné zdroje elektfiiny. Nemusí vybuchnout Pickering,
ale i nûjaká vzdálená elektrárna, aby to ohrozilo lidské Ïivoty. Navíc jadernou elektrárnu nejde

odstavit, ale musí se zabetonovat a tento kryt se musí obnovovat kaÏd˘ch dvacet let aÏ na vûãné ãasy.
Nemáme jistotu, Ïe se tyto tragédie nebudou opakovat.
Zkorumpovan˘ farmaceutick˘ prÛmysl a jeho monopol nám nedovoluje dovûdût se pravdu o situaci

ve zdravotnictví. Ekologicky nezávadné potraviny jsou stále draÏ‰í a draÏ‰í. Místo toho dostáváme
potraviny, které jsou obohacené antibiotiky a nechutnají jako pfiirozené potraviny. Není ani kontrola
nad geneticky modifikovan˘mi potravinami. UÏ nelze prodávat normální mléko z farmy. Jsme obûtí
reklamy, která nám vnucuje potraviny a nápoje. Kolik reklamního ãasu se platí za to, abychom zde
kupovali kanadské nekvalitní pivo. Jsme systematicky ozafiování, aÈ je to pfii vstupu na leti‰tû, do
státních budov nebo na fotbalové stadiony.
Jistû mÛÏeme to pominout jako maliãkosti, ale je nutné ochránit pfiírodu tak, jak to dûlá Merwyn, ale

i bránit se proti tomu, co ohroÏuje kvalitu na‰eho Ïivota a zdraví. Nechápu, proã by to mûlo b˘t v
rozporu.
S pozdravem

Ale‰ Bfiezina
***
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âeská a slovenská televize
na internetu!

srovnat, tak je to s legendárním filmem Alexandara Petroviçe Nákupãí pefií.
Scénárista Marek Le‰ãák v‰ak jde je‰tû dál. Velice nenásilnû vytvofiil variaci na
Shakespearova Hamleta. Vrah Adamova otce Îigo si vezme za manÏelku jeho
matku. Otec se mu v‰ak stále zjevuje. Vidíme zde souboj zla s dobrem. Princip
dobra pfiedstavuje katolick˘ knûz.

Film klade tolik otázek, Ïe bychom mohli s Martinem ·ulíkem a Markem Le‰ãákem
sedût a rozmlouvat celé hodiny. Zde je alespoÀ ãást z nich.
ABE: Film bûÏel zde v Torontu, pfied tím na festivalu v Karlov˘ch Varech,

vidûli ho i diváci na Slovensku. Li‰ily se nûjak jejich reakce?
M·: Nemyslím si, Ïe by byl nûjak˘ rozdíl. Zde v publiku byli lidé, ktefií rozumûjí

problematice RómÛ, protoÏe s nimi tady pracují. Lidé zde mají v‰ak vût‰í odstup od
tématu. Nedot˘ká se jich tolik vnitfinû. Jak˘si odstup jim dovoluje mnohé vûci
pochopit lépe, neÏ kdyÏ jsou v tom ponofiení.
ABE: Kde byl film natoãen?
M·: Film se toãil na v˘chodním Slovensku v Richnavû u Krompachu poblíÏ Spi‰ské

Nové Vsi. S Markem Le‰ãákem jsme pro‰li okolo dvaceti aÏ tfiiceti osad a sbírali
jsme materiál. Chtûli jsme poznat lidi. Mnohé pfiíbûhy, které jsme sly‰eli se dostaly
do scénáfie. Chtûli jsme toãit pod Tatrami. Tam je krásná osada, ale nakonec jsme
si zvolili místo, kde jsou podobné sociální problémy jako v na‰em pfiíbûhu. ¤ada z
tûch lidí nepoznala práci, nikdy nepracovala a ztratila víru, Ïe by nûkdy se mohla Ïivit
vlastníma rukama. Generace jejich rodiãÛ vymírá. Je tam v‰ak i skupina mlad˘ch
lidí, ktefií pracovali v zahraniãí v Shefieldu v Anglii, vrátili se do osady a znovu tam
Ïijí.
ABE: Jak bylo obtíÏné natáãet s neherci?
M·: Velmi jsem se toho obával, ale nakonec se ukázalo, Ïe v‰echny ty obavy byly

zbyteãné. My jsme udûlali poctiv˘ konkurs. Nakonec jsme si uvûdomili, Ïe se
musíme soustfiedit na oblast v˘chodního Slovenska, kvÛli jazyku. Chtûli jsme film
udûlat v rom‰tinû a ta má hodnû náfieãí. Na jihu Slovenska jsou napfiíklad maìarská.
My jsme si vybrali ten, kter˘ je v okolí KeÏmaroku a Spi‰ské Nové Vsi. Museli jsme
si proto vybrat herce, ktefií v tomto dialektu umí improvizovat.
ABE: Rozumûli jste jim v rom‰tinû?
M·: Pochytil jsem základní slova, ale mûli jsme vedle sebe pfiekladatelku paní

Helenu Akimovou, která scénáfi pfieloÏila do rom‰tiny a která byla po celou dobu s
námi pfii natáãení. Hodnotila nejen správnou v˘slovnost, ale i vnitfiní pravdivost
jednotliv˘ch situací.
ABE: Jak bylo tûÏké, aby herci byli pfiirození?
M·: To byl nejmen‰í problém. Nedalo se na nû tlaãit, oni si zachovali svoji

pfiirozenost. Bylo zajímavé, Ïe nemûli ctiÏádost nûco dokázat. Chtûli pravdivû
vypovídat o své situaci. Vût‰ina z nich rÛzné situace znala ze svého Ïivota, protoÏe
oni chodili krást dfievo. Poznají problémy s policií. Mnohé z tûch situací mûli zaÏité.
Chtûli je pouze zrekonstruovat. To jsme potfiebovali a do toho jsme vkládali dialogy,
které jsme potfiebovali.
ABE: Princip dobra zastupoval místní faráfi, princip zla otãím Îigo; byli to

rovnûÏ neherci?
M·: Faráfie hrál maìarsk˘ herec Atila Moko‰. Na jeho v˘konu jsem si váÏil toho,

Ïe se mu podafiilo splynout s rómsk˘mi neherci. Vypadal jako kdyby tam mezi nimi
Ïil. Je to velmi poctiv˘ herec, studoval tu postavu a pfied natáãením se byl podívat
na místû. Îiga hraje Miroslav Gulyas. Emigroval z Ko‰ic do PafiíÏe, kde pracuje jako
zdravotník a má tam zároveÀ amatérsk˘ divadelní soubor. Nikdy v‰ak pfied kamerou
v takhle dÛleÏité roli nestál. TakÏe je to filmov˘ neherec. Oba dva mûli dar empatie,
vcítit se do jednotliv˘ch postav a pochopit situaci. Oba mají jiné povahy neÏ ty
postavy, které hráli.
ABE: Dûtské hlavní role?
M·: Janko MiÏigár, kter˘ hrál hlavní postavu, Zoltán HangurbadÏo a Martinka

Kotlárová jsou dûti, které jsou z trochu jiného prostfiedí. Oni jsou z KríÏové Vsi a tam
je velmi dobré pastoraãní centrum. Jsou tam lidé, ktefií se jim vûnují. Jsou to dûti,
které mají trochu odstup od té problematiky, ale dovedou ji reflektovat a zároveÀ
jsou dostateãnû citlivé aby to proÏívaly. Paradoxnû z toho Janka se stal na konci
natáãení, tak dobr˘ herec, Ïe informaci, kterou jsem mu pfiedal nepfiebíral mechanicky,
ale nechal si ji projít hlavou a pak teprve reagoval.
ABE: Znamená to, Ïe jsou i v˘sledky urãité práce s Rómy…
M·: Je to ohromnû rÛznorodé. RómÛm se vûnují rÛzní lidé, nûktefií s nimi hrají

Martinka Kotlárová ve filmu Martina Šulíka: Cigán

V˘chodoslovensk˘ Shakespeare a Severomoravsk˘ horor
Nejen ãesk˘m a slovensk˘m filmem je ãlovûk na Torontském mezinárodním
filmovém festivalu Ïiv. Obzvlá‰tû, kdyÏ vloni ani Ïádn˘ ãesk˘ nebo slovensk˘ film
na festivalu nebyl. Letos zde byl pouze jeden ãesk˘ a slovensk˘. Pfii tom si
nemyslím, Ïe by ãeské filmy byly hor‰í neÏ ty, které jsem zatím vidûl ze stfiední ãi
v˘chodní Evropy.
Na festivalu jsou skvûlá díla od svûtov˘ch mistrÛ jako film Melancholie od dánského

reÏiséra Lars von Triera, kter˘ jsem v‰ak jiÏ vidûl v Praze nebo nûmeck˘ 3D
dokument o baletu od Wim Wenderse Pina. Není nic nového, Ïe Polsko má na
festivalu filmy v koprodukci s Francii a Nûmeckem. Malgoska Szumowska pfiijela s
filmem Elles o novináfice, která pí‰e ãlánek o dvou studentkách prostitutkách.
Novináfiku hraje Juliette Binoche, coÏ by mohla b˘t záruka úspûchu. Kontrast jejího
burÏoazního Ïivota, kdy manÏel je zasnouben s mobilním telefonem a reality Ïivota
dívek by se mohl zdát zajímav˘, ale vyznívá spí‰ jako ãervená knihovna.
Sv˘m zpÛsobem mÛÏeme podobnû hodnotit i rusk˘ film Obrázky za soumraku od

Angeliny Nikonové. Jedná se o mladou Ïenu ze stfiedních vrstev, která má milence,
pracuje jako státní úfiednice a stará se o problémové dûti. Bizardní okamÏik, kdy se
jí ulomí podpatek z ní udûlá nûkoho jiného. Najednou je v ulicích mûsta zranitelná.
NemÛÏe se pohybovat. Dva mladíci ji ukradnou  kabelku s doklady, penûzi a
mobilem. Bûhem pár minut se z úspû‰né Ïeny stane Ïena vypadající jako stopující
poskytovatelka erotick˘ch sluÏeb bez jak˘chkoliv práv a bez jakékoliv ochrany. V
tento okamÏik by divák oãekával, Ïe najde pomoc v zákonû, ale policajti, ktefií ji
zastaví ji znásilní. Od toho okamÏiku se v‰e odehrává v soumraku. Nelze se dobrat
práva. Její dal‰í zájem se soustfiedí na zkorumpovanou policii. JestliÏe divák
oãekává nûjak˘ souboj se zloãinem, pomstu, m˘lí se. ObûÈ je nadále obûtí a
dokonce cítí jakési masochistické potû‰ení z této role.
Asi nejzajímavûj‰í byl film ruského reÏiséra Andreje Zvjaginceva Jelena, kter˘

získal zvlá‰tní cenu poroty na festivalu v Cannes. Jelena a Vladimír jsou stárnoucí
manÏelé. Vladimír má z pfiedchozího manÏelství dceru KáÈu, Jelena syna s rodinou.
Po Vladimírovû infarktu se Jelena rozhodne, Ïe by KáÈa mûla nav‰tívit otce. Setkání
se natolik vydafií, Ïe Vladimír se rozhodne zmûnit poslední vÛli v její prospûch. Tomu
se Jelena snaÏí za kaÏdou cenu zabránit. V tento okamÏik mizí jakákoliv etika. Zlo
vítûzí. Jelena a její dûti získají témûfi v‰e. Îijí v blahobytu, ale jejich Ïivot je stejnû
prázdn˘. Nyní Ïijí spoleãnû, sledují lep‰í televizi, její vnuci mají lep‰í videohry.
Otázkou je na jak dlouho. Trestem za zlo je peklo, v kterém se rodina nachází.
Nutno fiíci, Ïe film Martina ·ulíka Cikán je zcela odli‰n˘. Pokud bych ho mûl s nûãím
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PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

M. Gabánková: Svat˘ Václav  v kostele na Gladstone Ave.
(Podle sochy a obrazÛ v praÏské svatovítské kapli)

Točený Pilsner Urquel a Czechvar

v západním Torontu!

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

divadlo, jiní se vûnují tanci. To jsou napfiíklad manÏelé Akimovi, ktefií nepatfií do
církve. Ve Sninû je sestfiiãka Stella Maristotová, která s Rómy dûlá divadlo a pfii tom
dûti motivuje, aby chodily do ‰koly a aby se vzdûlávaly. Pro církev v rómsk˘ch
osadách je velk˘ prostor. Nutné je dodat, Ïe zde pÛsobí rÛzné denominace. V
Herºanoch je Franti‰ka Ondra‰íková, manÏelka evangelického faráfie, která se
vûnuje systematicky RómÛm uÏ pfies deset let a nutno fiíci, Ïe v‰ichni nám pomohli
dostat se do rómsk˘ch komunit.
ABE: Jsou skuteãnû rómské osady, tak pfiehu‰tûné?
M·: Problémem je, Ïe se rómské problémy zvût‰ují a vût‰inová spoleãnost má

pocit, Ïe kdyÏ je soustfiedí na jedno místo, Ïe se tím vyfie‰í problém. Nikdo si
neuvûdomuje, Ïe se tím ten problém jen zvût‰uje. TotéÏ se dûje teì v âechách -
Varnsdorf, Rumburk. Tím je zároveÀ daleko obtíÏnûj‰í pro nû sehnat práci. Mizí
manuelní práce a pokud se nebudou Rómové vzdûlávat, je to pro nû velice tûÏké.
Je to práce, která je na nûkolik desetiletí a musí to b˘t koncepãní práce.
Marka Le‰ãáka jsem se zeptal, kde ãerpal inspiraci pro scénáfi.
ML: PÛvodnû mûlo jít o pfiíbûh patnáctiletého chlapce, kter˘ se do tohoto gheta

narodí. Platí zde jiné zákony, jiná pravidla neÏ ve vût‰inové spoleãnosti. Inspirací
byla Koudelkova fotografie. Nejprve jsme chtûli udûlat rekonstrukci. Pak jsme se
nechali inspirovat Hamletem. Vzali jsme z toho pouze ten základní rámec. KdyÏ
jsme zaãali jezdit po tûch osadách, tak nás realita pfieválcovala.
ABE: Jak bylo tûÏké udûlat dialogy pro film?
ML: Dialogy byly odposlouchané, ale muselo se jít pfiesnû podle scénáfie a podle

pfiekladu. Nemohlo se improvizovat.
ABE: Neexistovala závist mezi jednotliv˘mi skupinami RómÛ?
ML: My jsme vûdûli, Ïe pokud chceme film dokonãit, musíme do toho zaangaÏovat

v‰echny skupiny z vesnice. Vesnice byla rozdûlená na deset skupin a kaÏdá tam
mûla nûjaké místo. Chtûli jsme, aby kaÏdá rodina mûla bûhem natáãení aspoÀ
nûjak˘ pfiíjem. DÛleÏité bylo, Ïe nám dÛvûfiovali.
ABE: Jaká byla reakce RómÛ na film?
ML: Reakce byla rÛzná. Nûktefií mûli radost, Ïe se vidí ve filmu, nûktefií mûli radost

z toho, Ïe soused je smû‰n˘. Nûktefií pochopili pfiíbûh. Co bylo krásné, Ïe osada leÏí
nad vesnicí, kde Ïijí bílí. Málokdy jedna skupina o druhé poví nûco pûkného, ale
najednou pfii té premiéfie se stfietli. Zatancovali si pfii cikánské hudbû a roze‰li se v
míru.
âesk˘m filmem, kter˘ byl na festivalu zastoupen byla severoamerická premiéra

filmu Tomá‰e LuÀáka Alois Nebel.
Tomá‰ LuÀák k tomu fiíká: „Jméno Nebel mÛÏe ãesky znamenat mlha, ale kdyÏ se

to ãte pozpátku je to Leben nebo-li Ïivot. Jedná se o komixovou trilogii Jaroslava
Rudi‰e a Jaromíra 99, která zaãala vycházet v roce 2003. Film je adaptací tohoto
komixu. Producent Pavel Strnad oslovil autory, jestli by nechtûli tento komix
adaptovat na film. Teprve pozdûji mne oslovil, abych se zhostil úkolu. Pfii hledání
zpÛsobu, jak to udûlat se mûla pÛvodnû pouÏít klasická animace. Vzpomnûl jsem
si na film Richarda Linklatera Walking Life, kter˘ pouÏil rotoskopickou technologii.
Udûlali jsme tedy test, kter˘ nás pfiesvûdãil, Ïe takto je moÏné udûlat cel˘ film. Je
to stará technologie z roku 1915. Nejprve jsme natoãili cel˘ film a pak ho okénko po
okénku pfiekreslili. Od zaãátku jsme vûdûli, Ïe se film bude pfiekreslovat, takÏe i
natáãení bylo podfiízeno tomuto zámûru. Nemyslím si, Ïe by se tam nûco ztrácelo.
Byla to dlouhá práce, která nás stála pût let Ïivota. Nemyslím si, Ïe by nás tato
technologie ovládala. Na filmu ruãnû pracovalo tfiicet animátorÛ v âechách a v
Nûmecku na jednoduch˘ch programech a jednoduch˘ch poãítaãích. Lidi mají dnes
pocit, Ïe poãítaãe zvládnou v‰echno, ale právû zde je za tím cílevûdomá ruãní práce.
Pro nás pro v‰echny to byl velk˘ experiment. Dokonce jsme ‰li tak daleko, Ïe byli
animátofii, ktefií byli urãeni pro jednotlivé postavy. TûÏko mohu fiíci, jak tento pfiíbûh
pÛsobí na lidi zde v Kanadû, je to pfiíbûh stfiední Evropy, kde se mûnily hranice.
Animace je dobrá pro vystiÏení atmosféry doby. Vzali jsme si dobové fotografie
Hlavního nádraÏí a nemuseli jsme dûlat rekonstrukci budovy z roku 1989. âím divák
o problematice víc ví, tím je mu film pochopitelnû bliÏ‰í. Jedná se prakticky o dva
dobové filmy. Situaci po roce 1945 jsme konsultovali v âechách s lidmi z Ústavu pro
soudobé dûjiny. Mûli jsme náhled do archivu. Rok 1989 si pamatuji. Tam jsme
vycházeli spí‰ z archivu âeské televize. Oba pfiíbûhy se odehrávají v dobû, kdy
skonãilo urãité zlo, ale nûjak se nezmûnili lidé, ktefií pokraãovali bez reflexe, v tom,
co se stalo. Ve filmu je nûkolik rovin, které se mohou zdát banální, ale zároveÀ
mohou spolu s hudbou vzbudit emoce.

Ale‰ Bfiezina - Toronto
***

Z filmu Tomáše Luňáka: Alois Nebel
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny 12. 9. 2011 ve 3:00

Pfií‰tí ãíslo vyjde: 29. 9. 2011
Uzávûrka: 22. 9. 2011

Neradostné v˘roãí
Snad pfiíli‰ rychlé plynutí ãasu zpÛsobuje, Ïe se ponûkud
opoÏdûnû dostávám k napsání tûchto poznámek u
pfiíleÏitosti oné události oznaãované dnes struãnû 9/11,
pouhé tfii dny pfied datem v˘roãí.
Je uÏ to neuvûfiiteln˘ch deset let od toho okamÏiku,

kdy svût bylo ohromen tragédií v samém srdci New
Yorku. Nikdo tehdy nemohl vûdût, jaké budou následky
tohoto ohavného ãinu. Dnes to víme. Následky nejsou
nikterak malé ani pfiíjemné pro obyvatele západního
svûta. Nikdo nemÛÏe tvrdit, Ïe je tomu jinak.
Hor‰í ale uÏ je to s teoriemi, dohady i rádoby

zasvûcen˘mi informacemi o tom, proã k tomu do‰lo,
proã se tomu nemohlo zabránit a dokonce existuje i
teorie konspiraãní … strejda Sam to zafiídil, aby svému
kamarádovi G. W. Bushovi pomohl ke slávû a moÏnosti
se vyznamenat. Dozvíme se nûkdy se v‰í jistotou, Ïe je
to nesmysl a hovadina, na níÏ ani neplatí ono úsloví Na
kaÏdém ‰prochu pravdy trochu?. Otázka není zcela
náhodná: pfieãetl jsem o tom dvû knihy a pfiiznám, Ïe
autofii se ãinili, aby jejich teorie vedla alespoÀ k
dÛkladnému zamy‰lení.
Co se tedy zmûnilo ve svûtû za onûch deset let?
Nezdá se, Ïe k v˘razn˘m zmûnám do‰lo v Afganistanu

a Iráku, navzdory tomu, Ïe president Obama byl a snad
stále je‰tû je, povaÏován za jakéhosi spasitele, zatímco
jeho pfiedchÛdce mûl nálepku mamlasa. Jak moc
zaslouÏenou, nebudu se se v tomto textu snaÏit
zhodnotit, nemám na to dost znalostí o tom, co se dûje
v tûch nejvy‰‰ích kruzích tûch souãasnû nejmocnûj‰ích
státÛ svûta.
Do‰lo ale ke vzpourám v Egyptû, Libyi a i jin˘ch

státech této oblasti a ukáÏe teprve budoucnost, zda
vytouÏené zmûny budou západnímu svûtu k uÏitku.
Bezpeãnostní opatfiení, uÏ po deset let komplikující a

prodraÏující hlavnû leteckou dopravu, nelze zahrnovat

do pojmu válka s terorismem, ale jen jako neblahou a
znepfiíjemÀující, leã nezbytnou ochranu proti nûmu.
Evropská a americká ekonomie se ponûkud

zapotácela, je‰tû není zdaleka vyhráno, hlavnû moÏná
proto, Ïe v USA uÏ vypuklo zápolení o prezidentské
kfieslo, aã volby budou teprve v listopadu pfií‰tího roku.
Poãet republikánsk˘ch uchazeãÛ o nejvy‰‰í úfiad mû
fascinuje, nevím, zda je to ten plat 200,000 roãnû a zda
jsou si v‰ichni vûdomi do ãeho se hrnou. KampaÀ ale
mÛÏe do jisté míry odvádût pozornost od problémÛ
souãasnosti.
(MÛj odhad je, Ïe Amerika se ale, aÈ je dne‰ní situace

jakkoli nepfiíjemná, nakonec z problémÛ dostane).
Dobré je, Ïe od onoho 11. záfií nedo‰lo k dal‰ímu

ne‰tûstí stejného rozsahu.
Hor‰í, Ïe bûhem tûch let do‰lo ke ztrátû mnoha ÏivotÛ,

‰kodám na majetku a útratû horentní sumy penûz. Bylo
to nezbytnû nutné? Na to nemám zasvûcenou a
vûrohodnou odpovûì.
Hrozba teroru nadále nad mnoha zemûmi visí jako

temn˘ mrak, kter˘, jak se zdá, mÛÏe obãas jenom
zesvûtlet, ale rozplyne se vÛbec nûkdy? âlovûk si umí
zvyknout na leccos a zvykl si i na tuto hrozbu.
Ekonomick˘mi standardy Spojen˘ch státÛ, stejnû jako

Evropské unie zachvûla nejistota. Navzdory tomu, lidé
se nadále snaÏí Ïít nad svoje moÏnosti, coÏ jim bylo
dosud umoÏnûné. Navzdory v‰emu pokroku ve vûdû,
technologii ãi medicínû, k pokroku v my‰lení nijak
podstatnû nedochází. A to mÛÏe mít rÛzné dÛsledky,
jak se zatím zdá, spí‰ ménû radostné.
Vyskytují se úvahy, Ïe rozmach âíny nebude trvat

dlouho a v zemi nastanou komplikace. Zatím ale tato
zemû, pfied desítkami let spí‰ dobrá k legraci, zásobuje
cel˘ svût sv˘mi v˘robky. Mnohé, aã vypadají pûknû,
nejsou vÏdy znamenité.
Na svûtû je mnoho expertÛ, ale jen nûkter˘m bûh

událostí potvrzuje jejich uãené úvahy.

Pro sledovatele informací, kupfiíkladu ve vûcech zdraví
a medicíny, situace není jednoduchá. V˘zkum stíhá
v˘zkum, v˘sledky jsou ãasto protichÛdné a situaci
navíc je‰tû komplikují údaje odborníkÛ v preventivní
medicínû, znalcÛ v‰ech moÏn˘ch vitaminÛ. A tak ãlovûk,
tím ãi oním neduhem postiÏen˘, musí se rozhodnout,
komu vûfiit. To není právû lehké.
RÛzné makro, stejnû jako nano technologie nadále se

rozvíjejí, mnoh˘m to Ïivot obohacuje, jin˘m komplikuje.
Nejmarkantnûj‰ím se mi zdá ten jev, Ïe pro ty, ktefií mají
zamûstnání, aby si pozici udrÏeli, stává se kdysi
vybojovaná osmihodinová pracovní doba bezmála
snem. Nûjak jí moderní doba pro mnohé protáhla na
deseti ãi dvanáctihodinovou povinnost.
V tûchto dnech objevila se varovná, pravdûpodobnû

oprávnûná, ale neovûfiená zpráva o moÏném opakování
útoku na New York nebo Washington, jako pfied tûmi
deseti lety. Pokud k tomu, navzdory v‰em drah˘m
opatfiením dojde, pak svût za tûch deset let nepokroãil
ani o stopu v blahodárném smûru. Navzdory tomu, Ïe
zloduch Usáma bin Ladin je v Pánu.
Aby nepfiíjemností nebylo dost, dnes, kdy jsem, nic

netu‰e, hrál tenis, do‰lo 80 km od ostrova Vancouver
k pomûrnû silnému zemûtfiesení (6.4 Richtera). Pohled
do mapy mû nijak neutû‰il: nedávno zemûtfies ve
Washingtonu DC, pak Argentina, trochu Alja‰ka, teì
kousek od Vancouver Islandu …a mûsto Vancouver, i
ten Severní, kde Ïijeme, jsou v zemûtfiesném pásmu.
Otvírám láhev lahodného nápoje…

Vladimír Cícha - Vancouver
***
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Dvû hospody na jednom rohu naproti AGO
(Dundas a McCaul)

v místû, kde je piva jako ‰afránu!

Na pípû jsou desítky evropsk˘ch piv a mezi nimi
Pilsner Urquell a Czechvar!

K tomu jídlo po cel˘ den
Otevfieno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Village Idiot Pub Sin&Redemption
126 McCaul St.

Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca

www.villageidiotpub.ca
***

136 McCaul ST.
Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca

www.sinandredemption.com
***

Obituary

Hrst ver‰Û na rakev
Maureen Morawetzové

Setkal jsem se s ní - a vÏdycky jen krátce - jen
nûkolikrát. Vût‰inou na prvotfiídním veãírku,
na kter˘ se sv˘m manÏelem Johnem (Janem)
pozvali své pfiátele. Ale jako kaÏdého, kdo se
s ní setkal, i mne okouzlila. Také tím, Ïe mûla
ráda poezii. MoÏná, Ïe to byla její irská krev
(narodila se v Belfastu v severním Irsku),
která je obãas - myslím dost lichotivû -
srovnávána s na‰í. Ale my jsme podle mého
názoru mnohem nudnûj‰í. Do Irska se nûkdy
koncem tfiicát˘ch letech minulého století
zatoulal i Jan Morawetz, kter˘ si pfiijel
obhlédnout irsk˘ textilní prÛmysl. Jan byl
jedním ze synÛ ãeského prÛmyslníka
Richarda Morawetze (jinak spolupracovníka
profesora Tomá‰e Garrigue Masaryka a
nem˘lím-li se ãlena správní rady Národního
divadla v Praze), kter˘ se pfied hrozbou
nacismu v roce 1938 s celou rodinou (s
v˘jimkou Oskara, kter˘ se nûkde na ãas ztratil
v Evropû, ale po pfiíchodu do Kanady rychle
vyrostl v jednoho z nejslavnûj‰ích kanadsk˘ch
hudebních skladatelÛ) pfiestûhoval do
Toronta.  Jakou ta rodina byla ztrátou pro
âeskoslovensko (a pfiínosem Kanadû):
Richard sám (a jeho paní, která se prakticky
zdála nesmrtelná), synové Herbert, pozdûji
chemik v New Yorku, v Torontu podnikatel
Jan, muzikant Oskar a novináfika a autorka
Sonja.
Maureen a Jan se vzali a to manÏelství bylo

tak ‰Èastné, Ïe muselo b˘t uzavfieno v nebi. A
zÛstalo ‰Èastné aÏ do Mureeniny smrti 28.
srpna leto‰ního roku. Maureen a Jan spolu
mûli pût dûtí, syna Petra a ãtyfii dcery (jen

dcera Sylvia pfiedãasnû pfied nedávném
umfiela). Ti, co pfieÏili se spolu s pravnuky se
svou maminkou a babiãkou rozlouãili na
oslavû jejího Ïivota tfii dny po její smrti  v
Rosedale United Church. Na té oslavû jsem
nezahlédl  jedinou slzu, jedinou  smutnou
tváfi. Cel˘ kostel jako by byl prozáfien láskou.
A slova, která jsme sly‰eli, nebyly smuteãními
projevy, ale vyznáním lásky.  Jedna z vnuãek
(snad Jennifer) hovofiila o babiããinû inspiraci
pro cel˘ Ïivot. Nûkdo jin˘ fiekl, Ïe láska
Maureen a Jana pfietrvá generace.
Ben Covey zazpíval Come, My Way (G.

Herbert / R Vaughan Williams) a O Danny
Boy, Lyman Henderson pfieãetl blahofieãení a
Maureenina dcera Kathryn pfieãetla pasáÏe z
maminãin˘ch oblíben˘ch básníkÛ, dvou z
neslavnûj‰ích anglick˘ch autorÛ, Johna
Keatse a  Johna Donnea. A vedle jmen tûchto
dvou velk˘ch jmen anglické poezie je v
programu oslavy oti‰tûna i báseÀ Mary Frye.
I tato báseÀ, kterou pfiiná‰íme ve volném
pfiekladu, vysvûtluje, proã jsme na oslavû
nevidûli ani slzy ani smutné tváfie
NestÛjte  u mého hrobu a neplaãte
Nejsem tam. A nespím.
Jsem tisíc vûtrÛ, které vanou.
Jsem tfipytem diamantu na snûhu.
Jsem sluneãn˘m svûtlem na zrajícím obilí.
Jsem jemn˘ podzimní dé‰È.
KdyÏ se v ranním tichu probudíte
Jsem rychl˘m vzletem ptákÛ ve svûtelném

kruhu.
Jsem nûÏné hvûzdy za mûsíãní noci.
NestÛjte u mého hrobu a neplaãte.
Nejsem tam. Neumfiela jsem.

Josef âermák
***

Tragédie v Rusku
Letecká tragédie se stala v Jaroslavli, kde se
zfiítil stroj s místním hokejov˘m t˘mem. Na
palubû byli i tfii ãe‰tí hráãi Karel RachÛnek,
Josef Va‰íãek a Jan Marek a slovensk˘
reprezentant Pavol Demitra. Letadlo mífiilo
do bûloruského Minsku k úvodnímu duelu
nové sezóny Kontinentální hokejové ligy,
která mûla startovat minulou stfiedu.
Nejménû z této ãtvefiice jsem znal útoãníka
Jana Marka. Zaãínal v Jindfiichovû Hradci,
hrál také v Olomouci, v Tfiinci, Opavû a ve
Spartû. V Rusku pÛsobil od roku 2006.
Reprezentant
Karel RachÛnek hrál v NHL za Ottawu, NY
Rangers a New Jersey. V Jaroslavli zastával
funkci kapitána. Do podvûdomí v âechách
v˘raznû vstoupil gólem osm sekund pfied
koncem semifinále se ·védskem, kdy srovnal
skóre a âR nakonec postoupila do finále a
pozdûji se stala MS v roce 2010. V národním
t˘mu byl i na ‰ampionátu v Bratislavû 2011,
kde pod trenérem Aloisem Hadamczikem
vybojoval tfietí místo.
Josef Va‰íãek strávil nejvíce ãasu v NHL
Carolinû, s kterou získal v roce 2006 Stanley
Cup, aãkoliv ãást sezóny chybûl se zranûn˘m
kolenem. Hrával zde s Franti‰kem Kaberlem

Pavol Demitra by oslavil 29. listopadu 2011
37 let. Zaãínal s hokejem v Dubnici a v
Trenãínû. V sezónû 1993-94 oblékl poprvé
dres ottawsk˘ch SenátorÛ. Hrál neobyãejnû

ãistû, coÏ bylo ocenûno v roce 2000 trofejí
paní Byngové, která se udûluje hráãÛm, ktefií
podávají kvalitní v˘kon a mají vysoké
sportovní vystupování. ¤íkal, Ïe si chce ledu
uÏít a ne se na nûj koukat z trestné lavice.
Osobnû byl velmi pfiátelsk˘. Rád si popovídal
o Ïivotû ve Vancouveru, kde hrál v závûru
pÛsobení v NHL, ale miloval Slovensko a jak
mi fiekl pfii posledním rozhovoru v roce 2009,
chtûl se tam vrátit po skonãení závodní
kariéry. Hrál ve tfiech zápasech hvûzd. Velk˘m
zklamáním pro nûj byl neúspûch slovenského
národního t˘mu na leto‰ním MS.
V Praze se na zaplnûné Staromûstském
námûstí pfii‰ly rozlouãit v nedûli tisíce lidí.
Rozlouãení s Pavlem Demitrou bude tento
ãtvrtek v Trenãínû.

Ale‰ Bfiezina
***

a Radimem Vrbatou. Byl slávistou za kterou
hrál pfied pfiíchodem do NHL i v dobû v˘luky
v sezónû 2004-05  a hokejovou Slavii sledoval
i v zámofií V NHL sehrál 460 zápasÛ vstfielil
77 branek a zaznamenal 106 asistencí. Pfied
odchodem do Jaroslavli hrál za NY Islanders.
V roce 2005 získal na MS zlatou medaili.

Josef Vašíček v dresu Caroliny

Pavol Demitra na fotografii

z roku 1997
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281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

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!
Royal Le Page, Signature Realty

Independant owned and operated Brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268

www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.com

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

âe‰i uhráli remízu, Slovensko vybouchlo s Arménií
V kvalifikaãním zápase na EURO 2012 v
Glasgowû uhráli âe‰i remízu se
Skotskem 2:2. Skotové dvakrát v
Hampden Parku vedli. Stfiídající Jan
Rezek nejprve nastfielil tvrdou ranou
Pla‰ila, od kterého se míã odrazil do
skotské branky. V poslední minutû pak
zfiejmû nafilmoval pád, po kterém
nizozemsk˘ rozhodãí Kevin Blom
odpískal penaltu, z které Kadlec vyrovnal.
Rezek pro âTK tvrdil, Ïe skotsk˘ obránce
mu zavadil o nohu, ãímÏ ho rozhodil.
Rozhodãí pak na druhé stranû podobn˘
zákrok v ná‰ neprospûch nepískl.
Fotbalisté Skotska v‰ak stále Ïiví nadûji
na postup do baráÏe o EURO 2012 na
úkor ãeského t˘mu. V kvalifikaãním duelu
totiÏ porazili doma Litvu 1:0, která tak o
‰anci na postup pfii‰la a v tabulce skupiny
I stáhli náskok Bílkovy druÏiny na 2 body.
âe‰i potfiebují k absolutní jistotû postupu
uhrát v závûreãn˘ch utkáních proti Litvû
a ·panûlsku ãtyfii body. ·panûlé si drtivou
domácí v˘hrou 6:0 nad Lichten‰tejnskem
zajistili postup na ‰ampionát. Oba soupefii
se pfiitom v závûreãn˘ch dvou kolech
stfietnou s jasn˘m lídrem skupiny
·panûlskem (âe‰i 7. fiíjna doma, Skoti o
ãtyfii dny pozdûji na Pyrenejském
poloostrovû). Skotsko vstoupí do
finálového bloku kvalifikace 8. fiíjna v
Lichten‰tejnsku a âe‰i zakonãí svÛj boj o
EURO v Litvû.
Slovensko sice uhrálo v Dublinu remízu
0:0, ale nezvládlo svou úlohu favorita o
pár dnÛ pozdûji v Bratislavû a cestu na
mistrovství Evropy si v˘raznû
zkomplikovalo po domácím debaklu 0:4.
V‰echny branky ArméncÛ padly v druhém
poloãase: 57. Movsisjan, 70. Mchitarjan,

80. Kazarjan, 90.+1 Sarkisov. Rozhodãí:
Borski (Pol). Slováci se ve skupinû B
vinou hor‰ího skóre propadli aÏ na ãtvrté
místo s tfiíbodovou ztrátou na vedoucí
Rusko. âe‰i v pfiípravû porazili na Letné
Ukrajinu 4:0, Branky: 3. z pen. a 12.
Kadlec, 47. Rezek, 51. Koláfi.

***

Kvalifikace ME
Skupina B

1. Rusko 8 5 2 1 10:4 17
2. Irsko 8 4 3 1 11:6 15
3. Arménie 8 4 2 2 17:7 14
4. Slovensko 8 4 2 2 6:8 14
5. Makedonie 8 2 1 5 6:9 7
6. Andorra 8 0 0 8 1:17 0

Skupina I
1. ·panûlsko 6 6 0 0 21:5 18
2. âR 6 3 1 2 8:5 10
3. Skotsko 6 2 2 2 7:7 8
4. Litva 7 1 2 4 3:9 5
5. Lichten‰tejnsko 7 1 1 5 3:16 4

Jablonec rozdává debakly
Neuvûfiitelnou stfieleckou formu mají na
podzim fotbalisté Jablonce. Sv˘m soupefiÛm
nadûlují debakly a nedûlají rozdíl, jestli je to v
domácí lize nebo pohárové soutûÏi. Z
posledních ãtyfi ligov˘ch kol vytûÏili dvanáct
bodÛ a hladce postoupili dál v Ondrá‰ovka
Cupu. „Je to pfiíjemné, ale není to dÛvod,
abychom propadali nûjaké pfiehnané euforii.
V lize jsme porazili celky z dolní poloviny
tabulky, coÏ bylo skoro povinností. KdeÏto
na‰e ambice smûfiují na opaãn˘ pól tabulky,“
fiekl jabloneck˘ trenér Franti‰ek KomÀack˘
pro Sport.cz. Jablonec porazil v nedûli Slavii
4:0. Slavia je po tomto zápase v ligové tabulce
dvanáctá. Po zápase nûkolik desítek pfiíznivcÛ
zablokovalo cestu ke klubovému autobusu a
chtûlo od hráãÛ vysvûtlení. Slávistick˘m
fanou‰kÛm se nelíbily poslední v˘kony a
poÏadovali od fotbalistÛ vût‰í nasazení. Po
zhruba dvacetiminutové rozmluvû s hráãi
hostující pfiíznivci nechali autobus s t˘mem
odjet. Fotbalisté âesk˘ch Budûjovic pod
nov˘m trenérem Franti‰kem Ciprem v první
lize remizovali s Baníkem Ostrava 0:0. Dosud
neporaÏená Boleslav prohrála doma s
Libercem 1:4. Bohemians s âecho-
Argentincem ·umsk˘m pouze remízovali
doma se Slováckem 1:1. PlzeÀ o deseti
hráãích vyhrála v Olomouci 3:2. Dukla rozdrtila
Hradec 4:0 a Teplice zvítûzily nad Pfiíbramí
2:1. PraÏské derby Sparta-Viktorie ÎiÏkov se
hrálo aÏ po uzávûrce tohoto ãísla.

***
Tabulka Gambrinus ligy

1. Sparta 5 5 0 0 11:3 15
2. Jablonec 6 4 1 1 19:3 13
3. Liberec 6 4 1 1 14:8 13
4. Bohemians 6 4 1 1 8:8 13
5. Boleslav 6 3 2 1 9:6 11
6. PlzeÀ 6 3 1 2 12:10 10
7. Teplice 6 3 1 2 8:9 10
8. Pfiíbram 6 3 0 3 10:11 9
9. Dukla 6 2 1 3 10:8 7
10. Hradec 6 2 0 4 4:9 6
11. Slovácko 6 1 2 3 5:8 5
12. Slavia 6 1 2 3 5:10 5
13. ÎiÏkov 5 1 1 3 4:7 4
14. Budûjovice 6 0 1 5 7:17 1
15. Ostrava 6 0 1 5 4:16 1
16. Olomouc 6 2 3 1 10:7 0

CorgoÀ liga
8. kolo: Îilina-Zl. Moravce 2:2, Trnava-Banská
Bystrica 3:1, Slovan-Nitra 0:0, Trenãín-Ko‰ice
4:1, Pre‰ov-Dunajská Streda 0:2, Senica-
RuÏomberok 2:1.

CorgoÀ liga
1. Trnava 8 4 3 1 10:6 15
2. Slovan 8 4 2 2 11:8 14
3. Nitra 8 3 4 1 8:4 13
4. Îilina 8 3 4 1 10:7 13
5. Zl. Moravce 8 3 4 1 8:6 13
6. Senica 8 3 3 2 13:7 12
7. Bystrica 8 3 1 4 12:11 10
8. RuÏomberok 8 2 4 2 7:6 10
9. Trenãín 8 2 3 3 7:10 9
10. Pre‰ov 8 1 4 3 5:10 7
11. Ko‰ice 8 1 4 3 6:14 7
12. Dun.Streda 8 1 0 7 5:13 3


