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Svatá ãtvefiice a Torontsk˘ festival

Ve ãtvrtek 6. záfií 2012 zaãne leto‰ní Torontsk˘ mezinárodní filmov˘ festival (TIFF).
Letos diváci uvidí 372 filmÛ, z toho 289 celoveãerních, ãili o 35 více neÏ vloni. 93
procent pfii tom bude mít svoji premiéru. O festival byl letos rekordní zájem a pfiihlásilo
se 4143 úãastníkÛ, z toho 952 bylo z Kanady. Zúãastní se 72 zemí oproti 65 v roce
2011. Bude se promítat na 34 stfiíbrn˘ch plátnech ãi obfiích obrazovkách a celková
délka promítaného materiálu je 30 918 minut, coÏ odpovídá více neÏ 515 hodinám.
Nejdel‰í bude ãtyfiapÛlhodinov˘ japonsk˘ film Penance (Pokání) od Kio‰i Kurosawy,
pÛvodnû udûlan˘ jako televizní seriál. Nejkrat‰í trvá sto vtefiin a jmenuje se Slunce
nad Pacifikem.
Dva filmy jsou oznaãené jako ãeské. V koprodukci s Dánskem, ·védskem a

Nûmeckem bude v Roy Thomson Hall uveden jako gala pfiedstavení ve stfiedu 12. záfií
v 18:30 (druhé promítání bude ve ãtvrtek ve Visa Screening Room - Elgin od 14:30)
film A Royal Affair (Královská aféra) podle knihy Nikolaje Arcela Dûvãe s draãím
tetováním o trojúhelníku mezi dánskou královnou (Alicia Vikander), jejím nûmeck˘m
doktorem (Mads Mikkelsen) a ‰ílen˘m dánsk˘m králem (Mikkel Foelsgaard).
JestliÏe film A Royal Affair je oznaãen jako trojúhelníková záleÏitost, pak jiÏ název

filmu Jana Hfiebejka Svatá ãtvefiice (The Holy Quaternity) napovídá, Ïe se jedná o
ãtyfiúhelníkové drama, ãili o dvû dvojice. Dodejme rovnou, Ïe podobnû jako ve filmu
Kdo se bojí Virginie Woolfové se jedná o dvojice manÏelské. Zde asi podobnost konãí.

Na rozdíl od amerického filmu z roku 1966, obû dvojice jsou zhruba stejnû staré.
Podle dosud znám˘ch informací bude v Torontu film zastupovat producent Rudolf

Bierman, kter˘ zde byl i vloni s filmem Martina ·ulíka Cigán. Ve filmu hrají Jifií
Langmajer, Marika Procházková, Hynek a Viktorie âermákovi. Scénáristou je Michal
Viewegh a sloganem, kter˘ uvádí film je vûta: NemÛÏete si tento VieweghÛv pfiíbûh
pfieãíst, musíte ho vidût.
Zvlá‰tností ostrova Salt Cay, kde se pfiíbûh odehrává je, Ïe je tam více oslÛ neÏ lidí.

18. srpna 2009 informuje server Novinky.cz o tom, Ïe ãesko-slovenská skupina J&T
figuruje ve skandálu na tomto ostrovû, kter˘ pfiivedl pád premiéra b˘valé britské
kolonie Turks a Caicos Michaela Misicka. Ostrov má rozlohu kolem 6,5 kilometrÛ
ãtvereãních a má své vlastní leti‰tû. Podle Hfiebejka byl jedin˘ hotel na ostrovû zniãen
hurikánem. Autofii pfiíbûhu tento Ïivel pr˘ neopominuli. To, Ïe sourozenci Hynek a
Viktorie âermákovi pfiedstavují ve filmu manÏelskou dvojicí je sv˘m zpÛsobem ve
filmu rovnûÏ netradiãní záleÏitost.
JestliÏe mûla Skupina J&T zájem podnikat na tomto ostrÛvku poblíÏ Dominikánské

republiky, pak nezní ani nepravdûpodobnû, Ïe dva ãe‰tí elektrikáfii  Ondra a Vítek
jedou na tento ostrov opravovat hurikánem po‰kozené elektrické vedení. Do Karibiku
je doprovázejí i jejich manÏelky. Obû rodiny mají skuteãnû sousedské vztahy. Navíc
film obsahuje tfii generace, z nichÏ sexuální morálka tûch mlad‰ích je pohor‰livá pro
ty star‰í.
Filmy Jana Hfiebejka nebudou na Torontském festivalu poprvé.  Z jeho známûj‰ích

filmÛ si pfiipomeÀme Musíme si pomáhat, Pupendo, Kráska v nesnázích, Kawasakiho
rÛÏe ãi Nevinnost.Ne v‰echny zmínûné filmy se v Torontu promítaly a dostaly se pak
do distribuce. Pokud nechcete tedy prome‰kat pfiíleÏitost vidût tento film, pokuste se
získat lístky, které jsou v pfiedprodeji od 2. záfií 2012.
Film Svatá ãtvefiice bude na festivalu promítán: v pátek 7.9. ve 20:45, Cineplex

Yonge and Dundas sál 2, v nedûli 9.9. v 9:45, Cineplex Yonge and Dundas sál
5 a v sobotu 15.9. v 16:30, Cineplex Yonge and Dundas sál 6.
A je‰tû bych rád upozornil na dva filmy: Rumunsko-francouzská koprodukce Beyond

the Hills (Za kopci), která je na programu ve stfiedu 12. záfií od 21:30 a ve ãtvrtek 13.
záfií v 17:45 vÏdy v Scotiabank 3.
Zajímav˘  je rovnûÏ snímek nûmeckého reÏiséra Marca Wieseho Camp 14: Total

Control Zone  (Tábor 14 - absolutnû kontrolovaná zóna) o severokorejsk˘ch
koncentraãních táborech, kter˘ bude promítnut v úter˘ 11. záfií  v 17 hodin v kinosále
ãíslo 10 Cineplexu Yonge & Dundas, kinosále 2 v TIFF Bell Light Box a v kinosále 7
Cineplexu Yonge & Dundas.

Ale‰ Bfiezina-Foto TIFF/Internet
***

Z filmu Svatá čtveřice

Královská Aféra
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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, 169 a 520)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Porady a ovûfiování dokladÛ po pfiedchozím zavolání

Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
 E-mailové adresy: Ústfiedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

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, 169 a 520)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Kalendáfi
www.kalendar.zpravy.ca

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.

7.9. (pá) 20:45
Cineplex Yonge and Dundas 2

Svatá ãtvefiice
Film J. Hfiebejka - TIFF

***
8.9. (so) 16:30

Zahájení sezóny 2012/2013
Osada kostela sv. Václava

496 Gladstone Ave.
***

9.9. (ne) 9:45
Cineplex Yonge and Dundas 5

Svatá ãtvefiice
Film J. Hfiebejka - TIFF

***
15.9. (so) 16:30

Cineplex Yonge and Dundas 6
Svatá ãtvefiice

Film J. Hfiebejka - TIFF
***

22.9. (so) 9:30
Leteck˘ den v Edenvalle

***
22.9. (so) 18:00

Galaveãer
Benefice pro Slovensk˘ svet

7065 Islington Ave, Woodbridge
***

23.9. (ne) 10:30
Svatováclavské posvícení s obûdem

Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
27.9. (ãt) 14:30

Vzpomínka na Josefa ·kvoreckého
Hart House

University of Toronto
***

29.9. (so) 19:00
Vinobraní s taneãní zábavou

Soundscape Music
Miro Letko a jeho pfiátelé

496 Gladstone Ave.
***

14.-27. 11.
Festival evropského filmu

The Royal Cinema

We acknowledge the financial support

of the Government  of Canada through Canada Periodical Fund

 of the Department of the Canadian Heritage.

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù

¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca.  BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. . Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/532-
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.  BohosluÏby v následujících mûsících:
16. 9 a 21. 10. vÏdy ve 13 hod.

âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
KITCHENER-WATERLOO:German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Informace o bohosluÏbách: 289/242-0635

Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze 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:
15. záfií a 20. fiíjna v 11 hod.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 15. záfií a 20. fiíjna v
17. hod
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
16. záfií a 21. fiíjna v 11 hod.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd.

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

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

31. 8. 2012 v 6:00

Pfií‰tí ãíslo vyjde:
27. 9. 2012

Uzávûrka: 20. 9. 2012

Na‰e internetové
stránky

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

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

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

www.13.zpravy.ca
www.13.spravy.ca

***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

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

www.kalendar.zpravy.ca

***
Nové divadlo

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

***

Vzpomínka

na Josefa ·kvoreckého
se koná ve ãtvrtek 27.9. 2012 ve 14:30 hod.

Na Torontské univerzitû v Hart House
7 Hart House Circle, Toronto, ON M5S 3H3
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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.

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˘ generální konzulát
Czech General Consulate

2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476

Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

Úfiední hod.: pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Financial

1 CDN $ 20,07 Kã
1 EURO 24,83 Kã
1 US $ 19,90 Kã
âNB - 28. 8. 2012

Kursovní lístek
100 Kã 5,01  CDN $
1 CDN $ 19,94 Kã
1 EUR 1,24 CDN $
1 CND $ 0,81 EURO
1 US $ 0,99 CDN $
1 CND $ 1,01 US $

Universal Currency Converter - 28. 8. 2012

Za Vlastou
Men‰íkovou 94

Vlasta Men‰íková se narodila 5. ledna
1918 a skoro se doÏila 95 let - zemfiela 9.
srpna 2012. Z âeskoslovenska se svou
rodinou uprchla brzy po komunistickém
puãi (pfii pfiechodu hranic své pûtileté
dceru‰ce Zdence drÏela na ústech ruku,
aby je nevyzradila). V tábofie Valka se
sblíÏili s rodinou dr. Karla Jefiábka, s níÏ
se znovu setkali po pfiíjezdu do Toronta v
roce 1950 (a dcera dr. Jefiábka, Radmila
Locherová, se zúãastnila jejího pohfibu).
V Torontu se se sv˘m - uÏ pfied hezkou
chvílí zemfiel˘m manÏelem Václavem -
zúãastnila krajanského Ïivota, zvlá‰È byli
ãinní v torontské sokolské jednotû, kde
pfii zábavách pomáhala v kuchyni a v‰ude,
kde bylo zapotfiebí (také se pamatuji, Ïe
jsem s Va‰kem ãasto mûl sluÏbu v baru).
Sestra Men‰íková mûla ráda Ïivot a
dovedla se tû‰it z drobn˘ch vûcí. V
posledních letech svého Ïivota byla
ãastou úãastnicí hromadn˘ch
autobusov˘ch zájezdÛ do heren, spí‰
pro spoleãnost a zábavu neÏ z touhy
pfiivést herny do bankrotu. Nûkolikrát jsem
mûl potû‰ení ji nav‰tívit s pastorem
Ladislavem P. Kozákem. Naposled jsem
s ní hovofiil (spí‰ se o to pokou‰el,
ponûvadÏ sestra Men‰íková mûla ke
konci problémy se sluchem (a já se sv˘m
hlasem) nûkdy pfied pÛldruh˘m rokem v
nemocnici sv. Josefa v Torontu, kam
jsem ‰el nav‰tívit Blanku Rohnovou
(pozdûji ten veãer zemfiela). Sestra
Men‰íková leÏela na vedlej‰í posteli -
fiadu let Ïila sama a krátce pfied tímto
setkáním ji na‰li na podlaze se zlomenou
kyãlí. Byla to dobrá a stateãná Ïena.
BudiÏ jí torontská zemû lehkou. Jejím
dcerám, Vlastû a Zdence, vyslovujeme
upfiímnou soustrast.

Josef âermák
***
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Dvû baÈovská v˘roãí
Ve sv˘ch mlad‰ích letech jsem se
podnikateli a jejich ãinností - mimo právní
praxi - zvlá‰È nezab˘val. Byl jsem (a do
znaãné míry dosud jsem) zajatcem
krásného slova, tónu, pfiírody, metafyziky.
A jestliÏe dnes mluvím ãi pí‰i o
podnikatelích, nemyslím obãánky, ktefií
se stali magnáty tunelováním nebo
‰tûdrostí politick˘ch pfiátel. Mám na mysli
lidi, ktefií jsou otroky své vá‰nû vytvofiit
nûco nového, novou sluÏbu, nov˘
pfiedmût ãi nov˘ proces stejnû jako básník,
hledající r˘m pro svÛj ver‰. V obou
pfiípadech jde o poÏehnanou posedlost.
Za svÛj nov˘ pohled na podnikatele jsem
zavázán fiadû lidí. S nûkter˘mi jsem mûl

pfiíleÏitost se setkat - mezi jin˘mi s
Tomá‰em a Sonjou BaÈov˘mi, Milanem
Kroupou, Jaroslavem Rou‰alem,
Josefem Seidnerem… S Tomá‰em
BaÈou ml. jsme s Mílou Kubíkem
(producentem televizního programu
Okno) udûlali zajímav˘ program uÏ v
devadesát˘ch letech minulého století
(váÏil jsem si ho i proto, Ïe se zúãastÀoval
krajansk˘ch slavností vãetnû sokolsk˘ch)
a se Sonjou BaÈovou jsem mûl potû‰ení
natoãit pozoruhodn˘ rozhovor pfied
nûkolika mûsíci. Jsem rád, Ïe zakladateli
dynastie, Tomá‰i BaÈovi st. mohu vzdát
hold k 80. v˘roãí jeho smrti. S Janem
BaÈou jsem se nikdy nesetkal, ale protoÏe

v˘roãí jeho úmrtí - i kdyÏ nijak zakulacené
- spadá do mûsíce, kter˘ v kalendáfii
ma‰íruje za mûsícem, v kterém tak
dramaticky ode‰el ze scény jeho bratr
Tomá‰, tato vzpomínka patfií i jemu.

Tomá‰ BaÈa
zemfiel 12. ãervence 1932

Chatrné zaãátky s neãekan˘m v˘sledkem
Nikdo, ani Tomá‰ BaÈa, jehoÏ rodina sídlila
ve Zlínû od 17. století (a v‰ichni byli ‰evci),
nemohl tu‰it - pravdûpodobnû postrádal
Libu‰in prorock˘ talent - ãemu poloÏil
základy, kdyÏ 24. srpna 1894 s 320
rakousk˘mi zlat˘mi, které zdûdil po matce,
ve Zlínû se sv˘m bratrem Antonínem (a v
jeho jménu, ponûvadÏ Tomá‰ovi je‰tû
nebylo osmnáct) a sestrou Annou otevfiel
obuvnickou dílnu.

LeCorbusier:
 “Zlín je, celkem fieãeno,
jedním z horoucích míst

nového svûta. Îije se tam!”
Tomá‰ BaÈa je také otcem moderního Zlína.
Zlín, ve kterém Tomá‰ BaÈa poloÏil základy
svûtové v˘robní a prodejní organizace, bylo
malé venkovské mûsteãko. Tomá‰ BaÈa
zaãal jeho promûnu v Detroit of
Czechoslovakia (jak Zlín o pár let pozdûji
popsal New York Times). První architekt,
kter˘ poznamenal fyzickou tváfi tohoto
venkovského mûsteãka byl Jan Kotûra,
kterého si Tomá‰ BaÈa pozval, aby mu (jak
to popisuje Josef VaÀhara) pomohl ujasnit
problém, jak stavût v hromadném poãtu
byty pro prÛmyslové pracovníky, aby byl
zachován poÏadavek individuálního
bydlení, to je plného soukromí kaÏdé rodiny.
Spolu vytvofiili pfiedstavu rodinn˘ch domkÛ
v zahradním prostfiedí, která se vyhnula
hlavnímu nebezpeãí, bezútû‰nosti a
pustotû stokrát opakovaného stereotypu,
jak˘ tehdy ãi‰el z hromadného bydlení
prÛmyslového dûlnictva velk˘ch mûst…
ZároveÀ také vypracoval plán na zastavení
tehdy je‰tû prázdné stránû Letné a poloÏil
tak základ k zastavovacímu plánu dne‰ního
mûsta. Po Kotûrovû pfiedãasné smrti (v
roce 1923) se v historii v˘stavby Zlína mihl
autor reprezentativních staveb v Praze a
jinde, Josef Goãár, jehoÏ návrh na
Spoleãensk˘ a kulturní dÛm nebyl
uskuteãnûn - byl pro Zlín pfiíli‰ honosn˘ a
nákladn˘. Jin˘ KotûrÛv Ïák, kter˘ do v˘voje
Zlína zasáhl v˘raznû byl - jak VaÀhara
uvádí - ZlíÀan Franti‰ek L. Gahura, kterému
byl svûfien projekt navrhnout a postavit
novou zlínskou radnici (stará v roce 1921
vyhofiela). Gahura je rovnûÏ autorem plánÛ
památníku Tomá‰e Bati a fiady dal‰ích
staveb ve Zlínû. Po Kotûrovi pfievzal
zárodeãné návrhy zastavovacího plánu,
propracoval je dále, aÏ posléze, po víceleté
práci, skonãil urbanistick˘ plán Zlína jako
mûsta pro padesát tisíc obyvatel, aby pak,
znaãnû pozdûji, roz‰ífiil jeho v˘hledovou
alternativu mûsta pro sto tisíc obyvatel.
Mezi architekty, ktefií pracovali na v˘stavbû
Zlína, byl Miroslav Lorenc, kter˘ byl
popraven nacisty, Karfík, Vítek, VoÏenílek,
Martinec, Drof a dal‰í. Vladimíra Karfíka
najal Jan BaÈa v Chicagu, kde BaÈa otevíral
14 prodejen obuvi a kde Karfík byl tfii roky
zamûstnán u velk˘ch projekãních firem,
skoro polovinu doby u Franka Lloyda
Wrighta. U BaÈÛ Karfík zaãal dvûma
v˘znamn˘mi projekty, Obchodním domem
(pozdûji Centrum) v Brnû a Spoleãensk˘m
domem (pozdûji Hotel Moskva) ve Zlínû.
Do architektonické historie Zlína zasáhl v
roce 1935 na pozvání Jana Bati, jako
pfiedseda mezinárodní BaÈovy soutûÏe na
rodinná obydlí prÛmyslov˘ch pracovníkÛ a
jinak snad nejv˘znamnûj‰í pfiedstavitel
svûtové architektury první poloviny
dvacátého století, Le Corbusier. Po návratu
do PafiíÏe novináfiÛm fiekl (mimo jiné):
„Zdálo se mi, Ïe zlín‰tí ‰éfové a pracovníci
jsou vskutku spjati spoleãnou my‰lenkou,
Ïe tam vládne kolektivní entuziasmus. Toto
právû je tfieba svûtu… Spatfiil jsem ve Zlínû
mnoho jin˘ch vûcí. Do pamûti vrylo se mi
zejména jednak intenzivní uÏívání strojÛ,
jednak snaha osvobozovat tímto
zpÛsobem, osvobozovat den co den a
zuÏitkovat takto nabyté svobody k vy‰‰ím
cílÛm, k vzdûlání, k úãasti na pokroku, k
povznesení mas. Zlín je, celkem fieãeno,
jedním z horoucích míst nového svûta. Îije
se tam!” Od nûkoho jako Le Corbusier
celkem slu‰n˘ kompliment.

Îivot se s Tomá‰em nemazlil (v deseti
letech mu zemfiela maminka, otec se
znovu oÏenil, odstûhoval rodinu do
Uherského Hradi‰tû, kde Tomá‰ musel
chodit do nûmecké ‰koly - ãeská tam
nebyla - a pocítil pov˘‰enost a pfiezíravost
místních obchodníkÛ a úfiedníkÛ, snaÏivû
hovofiících nûmecky. Rostl v nûm vzdor
(pouãenû o tom pí‰e Josef VaÀhara ve
své knize Pfiíbûh jednoho muÏe a jednoho
mûsta), kter˘ je‰tû zesílí, kdyÏ ve ãtrnácti
letech si pfieãte knihu Obrazy z dûjin
národa ãeského, která z nûho udûlá
oddaného ãtenáfie na cel˘ Ïivot. Odchází
do Vídnû - kde slouÏí jeho sestra Anna - a
zaãne (bez Ïivnostenského listu) pracovat
pro sebe. Ne‰lo to, ale nûco se nauãil: Ïe
totiÏ zákazníkÛm nejvíc záleÏí na vzhledu,
vkusném tvaru a zpracování. Vrací se do
Uherského Hradi‰tû, pfievezme v otcovû
dílnû prodej, vydá se s vzorky v˘robkÛ
otcovy dílny na cestu a vrátí se s kupou
objednávek. V roce 1894 - jak uÏ jsme se
zmínili - otevírá s bratrem Antonínem a
sestrou Annou obuvnickou firmu; dvakrát
málem zkrachují, ale pfieÏijí. V roce 1904
pracuje na montáÏní lince v USA, kde se
seznámil s moderními v˘robními
metodami. V roce 1908 (rok pfiedtím byl
svûdkem prvních voleb, v nichÏ v oblasti,
do které spadal Zlín, úspû‰nû kandidoval
za stranu realistÛ T. G. Masaryk - “mládeÏ
Sokola a uãitelé byli proti dynastii”) se
stává - po smrti bratra Antonína - v˘luãn˘m
vlastníkem firmy, do které uvede bratry
Jana a Bohu‰e. Modernizuje v˘robu a
uvádí dálkov˘ maloobchodní prodej. První
svûtová válka - poptávkou po vojensk˘ch
botách - zrychluje tempo rÛstu firmy. V
údobí mezi dvûma svûtov˘mi válkami,
Tomá‰ nav‰tíví River Rouge Plant v
Dearborn, Michigan, a po návratu zaãne
plánovat v˘robu levn˘ch bot a
decentralizaci produkce: nové továrny -
autonomní ve v˘bûru druhu obuvi a v
distribuãní strategii - byly postaveny v
Polsku, Jugoslávii, Holandsku, Dánsku,
USA, Anglii. V roce 1932 BaÈovy závody
vyrobily nejvíc bot na svûtû (36 milionÛ
párÛ) a staly se nejvût‰ím v˘vozcem bot
na svûtû: tfietina produkce ‰la do zahraniãí.

Tomáš Baťa
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Translations

EVA
MESTICOVÁ

Certifikovaná
pfiekladatelka

emestic@hotmail.com

416/922-8786

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.

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

Prodám pûkn˘ druÏstevní ateliér
vhodn˘ k del‰ímu pobytu v âR

Centrum Prahy na rozhraní Vinohrad a ÎiÏkova,
50 m od nám. Jifiího z Podûbrad (metro A).

Mûsíãní poplatky 1410 Kã bez elektfiiny.
Cena k jednání, fotky a podrobnosti viz uvedené odkazy:

http://www.dumrealit.cz/
detail/274334-prodej-atelieru-11-v-dv-35-6-m2-blodkova-ul-praha-3-zizkov

http://www.dumrealit.cz/
detail/274075-prodej-atelieru-36-m2-dv-blodkova-praha-3

V pfiípadû zájmu prosím kontaktujte majitele:
Jan Hrabina

(011-420) 775 285 709
hombre@hombre.cz

pfiípadnû pfiímo realitní kanceláfi.

Letadlo ve sluÏbách
Tomá‰e Bati - dopravní

prostfiedek - nástroj smrti
VaÀhara ve své kníÏce líãí, jak v roce 1924
na vojenském cviãení v Brnû v jedné debatû
mezi letci-záloÏníky jeden dÛstojník
vzpomenul, Ïe továrník BaÈa se u nich
nedávno zajímal, zda a jak by se dalo vyuÏít
letadla k obchodním cestám. Jedním z
pfiítomn˘ch letcÛ-záloÏníkÛ byl Jindfiich
Brouãek, absolvent rakouské zahradnické
‰koly, kter˘ si v‰ak zahradniãení moc neuÏil:
pfii‰la první svûtová válka, Jindfiich nastoupil
v autokolonû a kdyÏ se v rakousko-uherské
armádû zaãal formovat první leteck˘ útvar,
pfiihlásil se. Pilotní v˘cvik prodûlal v Berlínû
a po získání pilotního diplomu byl poslán na
ruskou frontu. Tam byl poprvé sestfielen
(letadla s poãátku nebyla vyzbrojena a
stfiílelo se na nû pu‰kami a moÏná i prakem),
letadlo se rozbilo, Brouãek byl sice zranûn,
ale vyléãil se a byl poslán do Itálie, kde byl
sestfielen podruhé, zfiítil se na dÛm, dÛm i
sebe (i letadlo) dÛkladnû porouchal, jeho
vyléãili v zajatecké nemocnici, a neÏ válka
skonãila, mûl je‰tû ãas vstoupit do
ãeskoslovensk˘ch legií v Itálii. Po válce
odjel k bratrovi do Rakouska, kde se vyuãil
mechanikem a pak se vrátil do rodné
Bfieclavi. A kdyÏ na vojenském cviãení v
Brnû sly‰el o zájmu továrníka Bati o pouÏití
letadla k obchodním cestám, napsal do
Zlína, Ïe v‰ecko, co by bylo potfieba je “kus
rovné louky”, on by v‰ecko zorganizoval a
uskuteãnil. Tomá‰ BaÈa na‰el svého muÏe.
První provizorní hangár (vût‰í dfievûná
bouda) byl postaven tam, kde je v˘chodní
ãást ãtvrti Podvesné. V roce 1939, kdy
zlínské leti‰tû v Otrokovicích (kam bylo
pfiemístûno v r. 1928) bylo nacisty
likvidováno, mûlo dvacítku rÛzn˘ch
dopravních letadel, zamûstnávalo 12 aÏ 15
letcÛ z povolání, z pilotní ‰koly na leti‰ti
vy‰lo na pÛldruhé stovky sportovních pilotÛ
a v továrnû na letadla, zaloÏené v r. 1934
bylo do roku 1939 vyrobeno 160 sportovních
letadel. Mezitím, v prosinci 1931 Jindfiich
Brouãek fiídil - jako osobní pilot Tomá‰e
Bati - tfiímotorov˘ fokker s T. BaÈou, S.
Meiselem a dal‰ími spolupracovníky do
Indie. Byl to BrouãkÛv první
mezikontinentální let, právem zafiazen˘ do
dûjin ãeskoslovenského letectví. O pÛl roku
pozdûji, 12. ãervence, se zfiítil (jak to ve své
kníÏce Josef VaÀhara citlivû popsal) v
ranním oparu nad fiekou Moravou po startu
s mal˘m dopravním letadlem do ·v˘car…
Na lesním hfibitovû v kopci nad mûstem
jsou dva rovy. Pod stejnû velk˘mi ãern˘mi
deskami z mramoru odpoãívají - pod jednou
T.BaÈa, pod druhou Jindfiich Brouãek...

Jan BaÈa zemfiel
23. srpna 1965

Otázka vlastnictví akcií BaÈov˘ch
spoleãností
Brzy po tragické smrti Tomá‰e Bati se v
jeho kanceláfii se‰li jeho nejbliÏ‰í
spolupracovníci, bratr Jan a syn Tomá‰
BaÈa ml. V psacím stole na‰li memorandum
o prodeji obchodního majetku baÈovy firmy
Janu BaÈovi (memorandum bylo
podepsáno pouze Tomá‰em BaÈou) a
poslední vÛli, v níÏ Tomá‰ BaÈa mimo jiné
odkázal znaãnou ãást prodejní ceny sv˘m
zamûstnancÛm. Tomá‰i BaÈovi ml. bylo
tehdy 18 let a fiízení podniku se ujal jeho
str˘c Jan, kter˘ pokraãoval ve ‰lépûjích
svého bratra ve stavbû dal‰ích továren a v
otvírání dal‰ích prodejen témûfi po celém
svûtû. Ale Tomá‰ brzy zaãal hrát
v˘znamnou roli ve v˘voji podniku. Na jafie
1939 se skupinou vybran˘ch zamûstnancÛ
pfiivezl do Kanady nejkvalitnûj‰í obrábûcí
stroje, usadili se v dûdinû, kterou nazvali
Batawa, kde firma BaÈa postavila
nejmodernûj‰í továrnu na obuv, v níÏ se s
poãátku vyrábûlo víc zbraní a citliv˘ch

mûfiících pfiístrojÛ neÏ obuvi. V roce 1945
Jan rozhodl pfiemístit pracovní ústfiedí Bata
Development Limited do Anglie (v roce
1960 Tomá‰ BaÈa ml. pfiemístil ústfiedí do
Toronta). PfiibliÏnû ve stejné dobû byla
otevfiena otázka vlastnictví akcií
spoleãností zaloÏen˘ch v cizinû na ochranu
zájmÛ firmy BaÈa pfied nacisty. Spor mezi
vdovou po zakladateli firmy a jejich synem
na jedné stranû, a Janem BaÈou na stranû
druhé, kter˘ se odehrával pfied soudy v
Holandsku i v USA, byl ukonãen dohodou
aÏ v roce 1966, podle které Jan si podrÏel

1984. Nov˘m ‰éfem BaÈov˘ch podnikÛ
se stal jeho syn Thomas George Bata.

Stavûní pomníãkÛ
Lidé jsou jedin˘mi obyvateli této planety,
ktefií staví pomníãky (a nûkdy obrovské
pomníky) sv˘m pfiedkÛm. Jsou jediní, ktefií
jsou si vûdomi svého dlouhého pochodu
od jeskynního ãlovûka k dne‰nímu - v
nejlep‰ích exempláfiích vzne‰enému
tvoru, kter˘ pochopil moudrost biblické
pravdy, Ïe ten, kdo svÛj Ïivot ztratí, ho
najde. Nemyslím, Ïe kdokoliv z BaÈÛ by
se chtûl vzdávat svého Ïivota. Ale ti, o
nichÏ nûco vím, obohatili svût sv˘m
talentem, svou nádhernou tvÛrãí
posedlostí a zaslouÏí si b˘t vzpomínáni. A
jsou. V roce 1933 dokonãil Památník T. B.
(pozdûji pfiestavûn˘ na DÛm umûní)
architekt Franti‰ek L. Gahura. Tento
památník bude - zásluhou architekta
Franti‰ka Petra. Zlínská univerzita nese
jméno Tomá‰e Bati a pfied její budovou je
umístnûna kopie tilburské sochy Tomá‰e
Bati. Jiná socha akademického sochafie
Radima Hankeho  Tomá‰e a Jana Bati
zdobí hlavní zlínskou ulici, tfiídu Tomá‰e
Bati. Myslím, Ïe spravedlnost vyÏaduje,
aby k nim pfiibyla i socha Tomá‰e Bati, ml.
V Torontu je BaÈovo jméno oslaveno zcela
originálnû BaÈov˘m muzeem obuvi,
duchovním dítûtem Sonji BaÈové, která
také pracuje na moÏná nejvût‰í oslavû
BaÈova jména, na vybudování obchodního
a rezidenãního stfiediska v Batawû, na
pozemcích, které odkoupila od BaÈovy
spoleãnosti. A ov‰em je tu oslava slovem:
kniha Josefa VaÀhary Pfiíbûh jednoho
muÏe a jednoho mûsta. Je tu také text
napsan˘ prof. Ing. arch. Vladimírem
Karfíkem, kter˘ mûl vyjít v devadesát˘ch
letech v nakladatelství Atelier IM
Luhaãovice ãesky, ale pro nedostatek
penûz nevy‰el. Ale vy‰el - v ponûkud
zkrácené formû - díky Spolku architektÛ
Slovenska ve sloven‰tinû pod titulem
“Architekt si spomina - Vladimír Karfík”. A
ãesky pfiece vyjde v pfiekladu M.
Zieglerové (obsaÏnûj‰í a s DVD) letos na
vánoce v nakladatelství Atelier IM (editor
Irena Vo‰tová, grafika Milo‰ Bafiinka, MAC
Works Peter Kopsa). Vím, Ïe jméno BaÈa
nesou i univerzitní programy a dobroãinné
akce, ale tato ãrta chce pouze
pfiipomenout - pfii pfiíleÏitosti v˘roãí úmrtí
dvou ãlenÛ rodiny, Ïe jméno BaÈa není
zapomenuto ani v ãeské a ãesko-
slovenské komunitû v Kanadû.

 Josef âermák
***

majetek firmy v Brazílii a Haiti a obdrÏel
ãástku 700,000 kanadsk˘ch dolarÛ, a vzdal
se v‰ech nárokÛ na ostatní majetek BaÈovy
spoleãnosti.

Soud nad Janem BaÈou
Po skonãení války, kdy v˘kon spravedlnosti
byl pod siln˘m tlakem komunistické strany,
byl Jan obvinûn z kolaborace s nacisty
(jako dÛkaz byly uvádûny jeho pravicové
v˘roky a setkání s Göringem) a postaven
pfied soud (strana si zfiejmû pfiála, aby byl
odsouzen na doÏivotí a jeho majetek
zabaven). Jan se pochopitelnû k procesu
nedostavil, ale svému právnímu zástupci
pfiedal dÛkazy, Ïe daroval velkou sumu
fondu na obranu republiky (zavázal se
vûnovat stejnou ãástku, jakou mezi sebou
sebrali v‰ichni BaÈovy zamûstnanci). Co
ho nejvíc bolelo (trpce si na to v dopisech
stûÏoval svému dlouholetému
spolupracovníku, F. S. Meislovi, kter˘ s
ním, jak svrchu zmínûno, letûl v roce 1931
do Indie), Ïe nikdo z mnoha lidí, kter˘m
pomohl, nemûl odvahu (a té bylo zapotfiebí)
vypovídat pfied soudem v jeho prospûch.
Cel˘ proces probíhal jako fra‰ka: z
pÛvodního dlouhého listu “provinûní”
zÛstalo jen jedno: Ïe Jan BaÈa dostateãnû
neãelil nacismu. Vláda mûla problém i se
soudci: jedin˘ ochotn˘ se pfiípadu ujmout,
byl ãlenem vojenské justice. Nepfiítomn˘
Jan BaÈa (v roce 1941 se s rodinou usadil
v Brazílii, kde také zemfiel) byl ov‰em -
pfiesnû podle plánu - odsouzen. Teprve v
roce 2007 byl rozsudek proti Janu BaÈovi
zru‰en. Jeho potomci se dnes domáhají
náhrady za znárodnûn˘ majetek v hodnotû
kolem pûti miliard dolarÛ.

Poãet továren,
prodejen, zamûstnancÛ

a roãní v˘roba bot
Tomá‰ BaÈa, st. si vytkl za cíl obout svût.
Málem se mu to podafiilo.
1932: vyrobeno 36 milionÛ bot
1946: 38 továren, 2168 prodejen, 34 000
zamûstnancÛ, 34 milionÛ párÛ bot
1962: 66 továren, 4100 prodejen, 80 000
zamûstnancÛ, 175 milionÛ párÛ bot
1975: 5000 prodejen, 90000
zamûstnancÛ, 250 milionÛ párÛ bot
âísla, která vám berou dech.
 Tomá‰ BaÈa, ml. “ode‰el do penze” v r.

Jan Baťa
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Nokturna do dvanácté sezóny
TûÏko se dá vûfiit, Ïe koncerty Nokturen, které zaãaly na Masaryktownu, se
dostávají letos do dvanácté sezóny. JiÏ ãtvrt˘ rok se konají tyto nedûlní
vrcholné koncerty v kostele sv. Václava a nabízejí posluchaãÛm koncerty
klasické hudby, jazzu, operního zpûvu a hudebních pfiedná‰ek. Vysoká
úroveÀ nedûlních pfiedstavení má velkou odezvu u posluchaãÛ, ktefií
nav‰tûvují odpolední pfiedstavení v hojném poãtu a jsou nesmírnû spokojeni
s jejich vysokou umûleckou úrovní.
Leto‰ní sezóna zaãíná 30. záfií koncertem vynikajícího barytonisty, ãlena
Kanadské operní spoleãnosti v Torontu, Jána Vaculíka. Zazpívá známé
árie z Rusalky, Prodané nevûsty a dal‰ích oper.
4. listopadu nás opût, po nûkolikaleté pfiestávce, nav‰tíví mladé, dnes jiÏ
svûtoznámé kvarteto Zemlinského. Kromû kvartetu Haydna a Mendehlsona,
zahrají také smyãcov˘ kvartet Leo‰e Janáãka Intimní dopisy.
27. ledna vyuÏíváme pfiítomnosti dirigenta Jifiího Bûlohlávka v Torontû (pfii
premiéfie Tristana a Isoldy v Kanadské opefie). Spolu s prof. Iainem
Scottem proberou ukázky z oper Richarda Wagnera, specielnû z Tristana
a Isoldy.
Na jafie 2013 nás ãekají dva koncerty reprezentující mladou generaci
umûlcÛ - pianistky Anny Betky 24. února a houslistky Terezy Pfiívratské 7.
dubna. Anna Betka graduovala z hudební fakulty Torontské univerzity letos
v ãervnu velmi úspû‰n˘m recitálem ve Walter Hall v Torontû. Tereza
Pfiívratská konãí Královskou hudební akademii v Lond˘nû a bude pokraãovat
v sólové kariéfie i jako ãlenka smyãcového kvarteta.
Oba koncerty budou urãitû plné energie a vysoké umûlecké úrovnû. 21.
dubna pfiijede po nûkolika letech znám˘ v‰estrann˘ muzikant, Radim
Zenkl, kterého si nûktefií pamatujete z opakovan˘ch vystoupení na
Masaryktownu. V‰estrann˘ hudebník - kytarista, flétnista, hraje na banjo a
také zpívá - vám urãitû pfiinese hodnû radosti a pûkné záÏitky. V‰echny
koncerty se konají vÏdy v nedûli v 17 hodin v kostele sv. Václava na 496
Gladstone Avenue v Torontû.
Info - Dagmar na ãísle: 289/234-0264.
 Pfiedplatná jsou je‰tû k dostání se slevou. BroÏurky jsou k dostání v
kostele, na Masaryktownu a mÛÏeme je zaslat na poÏádání.

Milo‰ Krajn˘
www.nocturnesinthecity.com

—-

http://www.zahranicnicech.cz/
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Restaurace a bar

The Black Horse
âern˘ kÛÀ

928 Bloor St. West, Toronto
(Ossington a Bloor)

otevfieno kaÏd˘ den do pÛlnoci
Pûnivé plzeÀské pivo

PILSNER URQUEL
Dobrá kuchynû
Intimní posezení

Tel.: 416/531-9096

Zápisky od Pacifiku (4)
Snad mû pamûÈ nemejlí. kdyÏ jsme v listopadu roku
1968 Prahu opou‰tûli, byl vybudován jen podchod na
Václavském námûstí. Metro, které pfii kaÏdé náv‰tûvû
Prahy obdivuji, bylo v prvním úseku dokonãeno 9.
kvûtna 1974. PovaÏuji to za snad jediné pozoruhodné
a uÏiteãné dílo, které po sobû totalitní reÏim zanechal.

***
Na v˘stavu dûl H. Matisse a nûkolika jeho souãasníkÛ

ve vancouverské galerii jsme jeli autobusem, neboÈ
pan starosta Robertson odstranil nûkterá místa pro
parkování a nahradil je cyklistick˘mi stezkami. Odradila
nás i cena (ta mûla b˘t vy‰‰í jen po dobu ZOH, ale
zÛstane bez pochyby vûãnû).
Jen docela drobná zmínka v rámci snad dosud platné

svobody slova: do autobusu pfiistoupily dvû malé postavy
zahalené odshora aÏ po paty s v˘jimkou ‰kvíry pro oãi.
Pohled na nû nám zpÛsobil mírné rozpaky, které jsme
samozfiejmû nedali najevo. Enough, pí‰u, stejnû jak
konãil své dopisy pfiátelÛm H. Miller.
V˘stava je pûkná, k exponátÛm se dostává bohat˘ch

komentáfiÛ a informací na stûnách, kupfi. o sestrách E.
a G. Coneov˘ch, pfiítelkyních a sbûratelkách dûl Matisse
i nûkolika jeho souãasníkÛ. Obrazy H. Matisse jsou zde
vystavovány v celku bohatém poãtu a náv‰tûvník mÛÏe
dobfie sledovat v˘voj stylu umûlce v informativních
textech na stûnách.
Ve druhém patfie galerie nachází se v˘stava

fotografick˘ch dûl, které jsme ale minuli pomûrnû rychle,
abychom si nepokazili dojem z umûní H.Matisse a jeho
kolegÛ.

***

MoÏná, Ïe nejeden z dopisovatelÛ Satellitu má své
oblíbené téma nebo dvû, pfiípadnû tfii. Pokud jde o mne,
rád bych se zmínil (nikoli prvnû) o tom svém, které mi
leÏí hlavnû v poslední dobû v hlavû. Abych dlouho a
zbyteãnû nenapínal, jde o fenomén zvan˘ Inflace.
Moje malá Encyklopedie sdûluje (ve volném pfiekladu)

o tomto jevu následující:
Inflace je charakterizována rÛstem cen zboÏí a sluÏeb

s následkem poklesu kupní síly penûz. Sdûluje dvû
základní pfiíãiny inflace: Jedna (anglicky Coil-Push)
vysvûtluje inflaci jako zdraÏování cen produkce coÏ
vede k vy‰‰ím cenám a pak druhá (Demand-Pull)
teorie, která udává dÛvod inflace jako pfiíli‰né seskupení
poÏadavkÛ pÛsobené pfiebytkem penûz v pomûru k
dostupnému zboÏí a sluÏeb, coÏ opût zvy‰uje ceny
v‰eho, co bych si chtûl aã mnohdy zcela nezbytnû
pofiídit, stejnû jako vy, milí ãtenáfii.
Náprava pr˘, sdûlují odbornící, závisí na tom, která z

tûchto teorií se pfiijme.
V prvním pfiípadû to mÛÏe b˘t kontrola dodávky penûz

do obûhu za úãelem potlaãení extremních poÏadavkÛ,
druhá teorie radûji dovoluje zv˘‰ení nezamûstnanosti a
nebo zavede kontrolu platÛ k omezení jejich inflaãního
rÛstu. V minulosti ov‰em do‰lo k obdobím inflace
nejednou. Snad nejvût‰í postihla Nûmecko po první
svûtové válce. Dneska se, zatím, situace nepodobá
této katastrofální inflaci, ale období inflace je tady
znovu. A mÛj, snad ponûkud laick˘ názor na to, dovoluji
si poznamenat: V posledních dvou letech se cena
benzinu zastavila v celkem malé toleranci. Toto
toleranãní pásmo zv˘‰ila jen na‰e BC vláda o dva centy
za obyãejn˘ benzin. A právû cena této krajnû dÛleÏité
kapaliny najednou byla brána za dÛvod ke zvy‰ování
cen.

Proã ale, kupfi. z mûsíce na mûsíc televizní magnát
SHAW zv˘‰il cenu svého produktu o 20 procent? Jak˘
vliv má na jeho produkci a sluÏby cena benzinu,
mimochodem teì, kdy cena ropy na trhu je relativnû
nízká (tedy pod sto dolarÛ za barel, jestli se nem˘lím)?
BohuÏel nejde jen o televizní mogul Shaw cable.

Tento mor zvy‰ování cen se ‰ífií v‰ude, i tam kde s tím
cena benzinu (mimochodem po del‰í dobu jiÏ stabilní)
nemá nic spoleãného! Jsou ale na‰tûstí i malé v˘jimky
... dneska jsem byl napfiíklad spokojen s nákupen v
obchodû Safe on Food.
Zde si dovolím fiíci, Ïe jsem ponûkud skeptick˘ pfii

sledování ekonomick˘ch rozborÛ nejedním v té vûci
snad odborníkem, neboÈ v minulosti se jiÏ fiada
podobn˘ch odborníkÛ ve sv˘ch prognózách m˘lila.
Dneska mám ãasto pocit, Ïe tûmi, kdoÏ mají k tomu
moÏnost, dochází k jakémusi naskoãení do vlaku inflace
aÈ uÏ je to nezbytnû nutné nebo ne. Co k tomu má
ãlovûk, snaÏící se dát jednu k jedné, fiíct? Jenom to, Ïe
se stal, mnohdy, obûtí hladovosti a nesolidnosti tûch,
ktefií na solidnost dávno zapomnûli.

***
Vãera, dnes a zítra je název jednoho z filmÛ italského

reÏiséra slavné italské neo-realistické vlny, Vittoria de
Sicy. Ten název ve mne vyvolal fiadu pocitÛ, vzpomínek
a pohnutek k malému nebo i vût‰ímu zamy‰lení. A tak
se snad pokusím tento impuls realizovat v pfií‰tích
Zápiscích od Pacifiku. TakÏe teì jenom tato zmínka pro
ãtenáfie, aby se mohli a mûli na dal‰í ãíslo Satellitu
právem tû‰it!

Vladimír Cícha-Vancouver
***

Houby, houby, houby…

Vãera vpodveãer jsme ‰li obhlídnout revír a ejhle, rostou a
Eva dnes udûlala houbovou polévku s kapustou - pochoutka.
Toto malé vítûzství nad globálním oteplováním a suchem
dokládám nûkolika obrázky z houbafiské radosti; vãetnû
kocoura Filipa, kter˘ jest mlád a houby je‰tû takto nevidûl a
zíral.
Ov‰em jsme potkali v lese houf dûti, které zvûdavû nahlíÏely
co to máme a vypadaly jako Ïe v Ïivotû houbu nevidûly; ale
nemûl jsem foÈák, takÏe jsem ty vyjevenû tváfiiãky nevyfotil.
Ale jsem v úÏasu nad rodiãi, ktefií neukáÏou dûtem houby v
lese.
Pfieji hezk˘ vesel˘ den a v‰ecko dobré

RosÈa Firla - Sudbury 13.8.2012
***
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Knihu „¤etûz bláznÛ“ jsem si koupila a stáhla do ãteãky a od té chvíle jsem uÏ kromû ãtení
skoro nic jiného nedûlala. Pfiiznávám, Ïe uÏ jsem hodnû dlouho nemûla v ruce nûco tak
literárnû nekonvenãního a snovû dynamického a i hltavû zajímavého pro pfieãtení a zároveÀ
sloÏitého pro pochopení - víc to rozebírat nebudu, neboÈ na Ïádnou profesionální kritiku
nemám. V‰e, co jsem ve svém Ïivotû dosud pfieãetla si docela obstojnû pamatuji - pokud si
myslím, Ïe to za to stojí a dál uÏ to nezapomínám. Chci se pfiiznat, Ïe podobnû jako „¤etûz
bláznÛ“ mne kdysi hodnû dávno oslovil Petr Rákos s dílem „Korvína aneb kniha o havranech“
a také  Tom Robbins. Od této doby k tomu pfiidávám také „¤etûz bláznÛ“.
S pfiib˘vajícími stránkami jsem jednak litovala, Ïe pfieãtené pfiib˘vají, na druhou stranu jsem

se v‰ak dokázala lépe pohybovat v dûjov˘ch my‰lenkách a snech a úplnû jsem také pfiestala
myslet na to, zda se líãené vûci mohly opravdu stát. UÏ jsem o niãem nepochybovala a
netrápila jsem se s tím.
V mnoha popsan˘ch situacích se mi vyjevily i obdobné situace mnou zaÏité. Pár jich uvedu.

Rok 1973 a moje úplnû první mofie v Rumunsku - a ohromné zklamání. Na Sinaji stra‰nû lilo
a byla zima, stan ne‰el postavit, jacísi rumun‰tí dûlníci mi tam v horách v mlze nabídli rum,
jen tak z láhve, chutnal, ale nevonûl namalovanou plachetnicí. Pod horami pfied jedním
krámem ãekala fronta aÏ dovezou chleba, také jsem si stoupla. Pak se uvnitfi divili, Ïe chci
jen jeden bochník a ne víc. KdyÏ jsem vítûznû vy‰la pfied krám, byla tam na nûjakém sloupu
cedule, na které bylo napsáno „Traiasca partidul comunist roman“ a já blbka, koupila chleba
jen jeden! Kousek od toho sloupu Ïebrala malá a ‰pinavá rumun‰Èata Ïvejky. Îvejky jsem
pro nû mûla.
28. ãervence 1976 uÏ od rána byla v Praze obloha ozáfiená sluncem a nebe jak modré oãi.

Na osmou hodinu jsem jela na ruzyÀské leti‰tû, abych tam komusi pfiedala nûjaké podklady
k jednání v Bratislavû. Komusi uÏ ãekal na odbavení, byl vesel˘, smál se a lichotil mi. Moje
papíry narval do ta‰ky. Dohodli jsme se, Ïe se u mne sejdeme po jeho odpoledním pfiíletu a
vypijeme spolu láhev dobrého vína. Cel˘ den jsem se tû‰ila, navíc se mi Komusi hodnû líbil
a v‰echny rozpravy s ním byly nápadité a chytré. Odpoledne jsem zaãala pfiipravovat
podpultové bifteky, z tranzistoráku mi hrála nûjaká muzika. Najednou zmlkla. „Dnes do‰lo k
leteckému ne‰tûstí a letadlo âSA, které smûfiovalo z Prahy do Bratislavy z dosud nezji‰tûn˘ch
dÛvodÛ spadlo do jezera Zlaté Písky.“ ¤ekl pateticky hlas. Volala jsem na leti‰tû a pak jsem
zaãala ãekat na zázrak, ten se v‰ak nekonal.
18. srpna 1988 jsem ‰la do nemocnice za sv˘m nejlep‰ím celoÏivotním kamarádem, kter˘

ten den vzdal boj s rakovinou. Oba jsme vûdûli, Ïe je konec. ¤ekla jsem mu, Ïe mal˘ a
nenápadn˘ ostrov, na kterém tajnû mnoho rokÛ provozuje dûtsk˘ skauting pod zástûrkou
rudû o‰átkovan˘ch pion˘rÛ ponese jeho jméno. Kecala jsem. Pfii mé náv‰tûvû umfiel. Nevím,
jestli jsem mu poslední okamÏiky mou lÏí ulehãila. Pfiála bych si to.
Na Boha nevûfiím i kdyÏ jsem chodila na náboÏenství. Také mû pokfitili a obdafiili dvûma

jmény a také pozdûji jménem tfietím, bifimovacím. To poslední mi pfiidûlil pan arcibiskup JB,
kterého pozdûji uÏ z Vatikánu nepustili zpût domÛ. V náboÏenství mû upoutávaly hodnû
„pohádky“ Starého zákona, ale pfiedev‰ím úÏasn˘ mÛj pan katecheta, pÛsobící pod jménem
¤ehofi v Bfievnovském klá‰tefie a pak jako administrátor u sv. Markéty, kter˘ nám ãetl z  cizí
literatury a kterému reÏim nûjak nemohl odpustit toho Huckleberry Finna a Toma Sawyera
a dal‰í hrdiny.
Zajímalo by mne, zda je‰tû platí ono vyprávûní o sedmi tuãn˘ch a sedmi huben˘ch letech.

Mám takov˘ dojem, Ïe se nacházíme stále jen v  letech huben˘ch - neznám nikoho, kdo by
mi to rozumnû vysvûtlil; panu katechetovi uÏ dávno svítí svûtlo vûãné a urãitû by to nedokázal
vysvûtlit nikdo z na‰í slavné vlády. A k ministerstvu spravedlnosti teì uÏ také nemá cenu
podat podnût pro ‰etfiení. MoÏná, Ïe by na‰li odpovûì na financích, ale tûm bych nevûfiila ani
náhodou.

„Pane katecheto, bylo nûkdy Ninive, to mûsto úhlavních Ïidovsk˘ch nepfiátel? A pfii‰el
prorok Joná‰ opravdu do toho mûsta, aby jim tam kázal jejich zkázu? Îe si nejste jist? To je
ale divné, to byste mûl vûdût úplnû pfiesnû. Jak to pak máme vûdût my, jen chybující oveãky.“
První slovo mé dcery nebylo máma nebo táta, ale Lála.
V dávné fotbalové dobû se v Praze vyprávûl vtip, Ïe je ãe‰tina nesmírnû sloÏitá a Ïe je to

s ní jak s angliãtinou: jinak se pí‰e a jinak se ãte. Pí‰e se Dynamo a ãte se Slávie.
Pamatuji si v˘rok mého muÏe po sestupu Slávie do druhé ligy: „Kdybych nemûl rodinu, tak

bych to tak nenechal“.
Pamatuji si i jeho rozãarování, kdyÏ jsem ho uhánûla, aby si mne vzal a jela s ním do

·truncov˘ch sadÛ do Plznû na utkání PlzeÀ - Slávie. A tam jsem zafivala „Lopata do toho“.
Tehdy s tím Ïenûním zaváhal. Skoro cel˘ svÛj Ïivot jsem se potácela v rodinû, která nemûla
jednotné fotbalové vyznání. Pfiijímala jsem tak drsné soudy jednoho SparÈana, kter˘ si po
prohfie rozprostíral na koberec sparÈanskou vlajku a ‰lapal po ní a kterému nûkolikrát musela
moje matka dávat na hlavu mokr˘ obklad; pak jednoho zcela mladého a tehdy i nezku‰eného
obdivovatele Spartaku Trnavy, kterému jsem obãas finanãnû vypomáhala, aby se mohl dojet
podívat na svého oblíbeného Adamce; a nakonec jsem si pfiivedla domÛ geodeta, kter˘
zamûfioval kdysi dávno i nûjaké ty zmiÀované vrty na tûÏbu uhlí kdesi na Slánsku a kter˘
obohatil na‰i rodinu o své nezlomné celoÏivotní slávistické pfiesvûdãení.
To, co je v knize nazváno fotbalov˘mi pa‰ijemi, je úÏasné. Tak trochu si pamatuji, Ïe pa‰ije

pfiedstavují vlastnû celé utrpení JeÏí‰ovo - to pfiirovnání i kdyÏ samo o sobû je trochu drsné,
nemá chybu.
Také bych si pfiála, aby sportovní vítûzství byla poctivá, silná, zdravá a ãlovûãí. BohuÏel to

moc neplatí. Nûkdy mne napadá, Ïe urãitou zvlá‰tnost má v sobû Jaromír Jágr - pÛvodem
docela obyãejn˘ kladensk˘ kluk a to jeho klukovství ani moc nestárne a viditelnû s ním hokej
hraje nûjak˘ jeho BÛh, kterému on vûfií.
Svoje poznatky a hlavnû situace, které jsme proÏili a které tvofií ná‰ Ïivot nesmíme

zapomenout. Vlastnû jsou to pfiíbûhy a mûli bychom je buì umût napsat a netrápit se, Ïe je
tfieba nikdo nikdy nepfieãte. Já myslím, Ïe je to pfiímo na‰e povinnost a nûjaké takové
nabádání na mne zaútoãilo i z ¤etûzu bláznÛ. Jen se v‰ak chci zeptat, Eriku Claptone, co ale
mají dûlat osamûlí lidé, ktefií nemají ani kytaru, ani nedovedou malovat, ani nic moc
nedokáÏou napsat, no, poraì. Jednou jsem ãetla, Ïe ãlovûk je chodec a nemá-li se stát
zbloudil˘m poutníkem a zahynout odcizením, má mít jeho chÛze smysl a cíl. Máme tedy
jedineãnou moÏnost stát se vlastními legendami na cestû k naplnûní Ïivota. Z fietûzov˘ch
krouÏkÛ to tak na mne d˘chalo.
¤etûz bláznÛ je mi blízk˘ pro svoji pravdivou absurditu, pro moudro fantazie, pro propojení

dûje s evangeliem, pro lidsk˘ smutek a pfiedev‰ím pro víru v pravdu a slu‰né jednání, pro
trvalé hledání vlastní svébytnosti.
A urãitû od Vás budu pozdravovat na Zlatém kopci, BoÏím Daru, Abertamech, Perninku,

Nejdku, - jen to uÏ neudûlám v Karlov˘ch Varech, protoÏe kdyÏ jsem vidûla uÏ i nad hospodou
nápis „Na‰ bar“ proveden˘ nábytkov˘m písmem a u kliky cedulku „Otkryto“, tak jsem si tohle
mûsto vy‰krtla z mého seznamu mil˘ch míst.
Tak dík, pane Ale‰i Bfiezino!

Jana Fafejtová - Praha
***

PraÏsk˘ dopis panu Ale‰i Bfiezinovi

Kandidáty na Hrad podporují známé
tváfie: Hanák, Masopust ãi Pafko

Praha-idnes/Josef Kopeck˘-Za prezidentsk˘mi kandidáty se uÏ pfied startem horké ãásti
kampanû zaãaly fiadit známé osobnosti, které jim vyjadfiují podporu. Jsou mezi nimi herci,
sportovci, ale i tfieba známí lékafii. Zajímavé je, Ïe alespoÀ v tomto souboji nijak nezaostávají
kandidáti, ktefií zatím podle prÛzkumÛ nepatfií mezi favority prezidentské volby.
Napfiíklad v˘tvarníka a hudebního skladatele Vladimíra Franze podporuje herec a moderátor

Tomá‰ Hanák ãi reÏisér a producent Václav Marhoul.
“V tomhle pfiípadû bych byl na na‰i zemi py‰n˘, Ïe dokáÏe b˘t nepfiedpojatá,” podpofiil Hanák

trochu neãekaného kandidáta na Hrad, kter˘ vzbuzuje pozornost i díky svému rozsáhlému
tetování a kter˘ musí sehnat 50 tisíc podpisÛ, aby se mohl utkat s kandidáty velk˘ch stran.
·éfka neparlamentní Suverenity Jana Bobo‰íková se zase mÛÏe pochlubit podporou

známého páru, zpûvaãky Heleny Vondráãkové a jejího partnera Martina Michala, kter˘
dokonce za Suverenitu bude kandidovat v krajsk˘ch volbách. “Její názory jsou nám blízké,”
fiekl iDNES.cz Michal na adresu Bobo‰íkové.
Ta potvrdila, Ïe jak stranu, tak ji jako kandidátku na Hrad podpofií také b˘valá reprezentantka

ve vrhu koulí Helena Fibingerová.
Ani lidovecká europoslankynû Zuzana Roithová nefiguruje v Ïebfiíãcích kandidátÛ na

pfií‰tího prezidenta mezi favority, ale známé pfiímluvce pfiesto získala. Jsou mezi nimi tfieba
astrofyzik Jifií Grygar, filozof Jan Sokol, kter˘ sám na prezidenta kandidoval v roce 2003, ale
tfieba také známá advokátka a b˘valá pfiedsedkynû Unie svobody Hana Marvanová.
“Domnívám se, Ïe je to osobnost, která by mohla b˘t pfiínosem mezi kandidáty,” hodnotí

europoslankyni a b˘valou ministryni zdravotnictví ve vládû Josefa To‰ovského na jejích
webov˘ch stránkách.
Spolupracovník Roithové Martin Horálek fiekl, Ïe k podpofie Roithové se pfiihlásil i tfieba

skladatel a b˘val˘ majitel Fortuny Michal Horáãek. “Zuzana Roithová je vzdûlaná dáma s
evropsk˘m rozmûrem,” zhodnotil ji nedávno v rozhovoru pro magazín MF DNES (najdete ho
zde).
Fischera podporují Pirk, Masopust, Hru‰ínsk˘ ãi Tro‰ka
Mezi podporovatele expremiéra Jana Fischera patfií napfiíklad kardiochirurg Jan Pirk, herec

Jan Hru‰ínsk˘, reÏisér pohádek i známé trilogie Slunce, seno... Zdenûk Tro‰ka i stfiíbrn˘
medailista z mistrovství svûta ve fotbale v Chile z roku 1962 Josef Masopust.
“To období, kdy byl pfiedseda vlády, byl ná‰ stát veden nejlépe,” zhodnotil Masopust

Fischera ve videoreportáÏi na jeho webov˘ch stránkách (vidût ji mÛÏete zde). S Fischerem
si podle nûj ãlovûk “krásnû popovídá”.
Osobnosti ãeského vefiejného Ïivota, které podporují jeho kandidaturu, uÏ pfiedstavil první

místopfiedseda Senátu Pfiemysl Sobotka z ODS. Jsou mezi nimi hereãka Bára ·tûpánová,
která moderovala jeho tiskovku pfii otevírání prezidentské kanceláfie, fieditel Národního
muzea Michal Luke‰ ãi reÏisér Filip Renã.
“Mû podporují napfiíklad b˘val˘ premiér Vladimír ·pidla, profesor Erazim Kohák nebo b˘valá

ústavní soudkynû Eli‰ka Wagnerová,” fiekl iDNES.cz kandidát sociální demokracie, senátor
a místopfiedseda strany Jifií Dienstbier. Podporují ho i tfieba sociolog Jan Keller ãi b˘valá
zástupkynû ombudsmana Anna ·abatová.
B˘val˘ premiér Milo‰ Zeman má pfiímluvce tfieba ve známém sexuologovi Radimu Uzlovi,

herci Jifiím Krampolovi a k jeho podporovatelÛm patfií mistr svûta v profesionálním boxu Luká‰
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Ostrava Art 2012
Skupinová v˘stava v Galerii Mlejn

potrvá do 24. záfií 2012

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

Odcházení

V˘tvarníci mají svÛj festival
Ostrava Art 2012 pfiedstaví osmdesát umûlcÛ

Ostrava - Podruhé zaÏije moravskoslezská metropole velk˘ svátek v˘tvarníkÛ. Od
konce srpna aÏ do listopadu se v rámci projektu Ostrava Art 2012 pfiedstaví v osmi
galeriích témûfi osmdesát v˘tvarn˘ch umûlcÛ, ktefií jsou spjati s tímto mûstem.
„Hudba a divadlo jsou sly‰et, mají v Ostravû své velké festivaly, ale v˘tvarné umûní
by mûlo mít také své místo na slunci,” míní Michaela Terãová, pfiedsedkynû Unie
v˘tvarn˘ch umûlcÛ SdruÏení v˘tvarn˘ch umûlcÛ a teoretikÛ Ostrava (UVU-SVUT),
vysoko‰kolská pedagoÏka a jedna z iniciátorek pfiehlídky Ostrava Artu 2012. Spolu
s Evou Myszakovou z galerie Kruh, v˘tvarníkem Daliborem Andr˘skem a dal‰ími
nad‰enci se pustili do realizace nesnadného projektu.

Autofii se pfiedstavují
„Pfiihlásilo se nám pfies sto ãtyfiicet v˘tvarn˘ch zájemcÛ, z nichÏ odborná komise
nakonec vybrala osmdesát autorÛ,” dodala Michaela Terãová. Ti se postupnû
pfiedstaví ve Mlejnû, Industrial Gallery, Galerii 7, v Kruhu, Fiducii, Galerii Student,
Slezskoostravské galerii a nakonec ve V˘tvarném centru Chagall.
„Je tûÏké nûkoho z nich vyzvedávat, ale osobnû mám velkou radost z toho, Ïe mezi
úspû‰né autory mladé generace se zafiadil karvinsk˘ rodák Jakub ·paÀhel.
Jeho rozmûrné obrazy se prodávají u nás, ale i v zahraniãí, nedávno mûl v˘stavu
v Ostravû a také zde studoval. Zkrátka má úspûch,” míní Michaela Terãová. Podle
jejích slov je oproti první pfiehlídce Ostrava Art, která se uskuteãnila pfied ãtyfimi lety,
velk˘ posun v tom, Ïe nyní dostali velkou pfiíleÏitost prezentovat své umûní mladí
autofii.

Potfiebn˘ dialog
„Domnívám se, Ïe úspûchem pfiehlídky, která se uskuteãnila v roce 2008, byla ta
skuteãnost, Ïe se nám podafiilo sblíÏit umûlce z rÛzn˘ch v˘tvarn˘ch oborÛ, ale také
rÛzného vûku a názorÛ,” tvrdí Michaela Terãová.
Také v tomto roce jsou v projektu zastoupeni pfiedstavitelé zralé v˘tvarné generace,
jako napfiíklad Eduard Ovãáãek, Karel Haruda, Jifií Holík, Eduard Halber‰tát,
Jaroslav Rusek, Jan Teisler ãi Vratislav VarmuÏa. Ale vystavovat budou také mladí
Katefiina Kalinová ãi Tomá‰ Kureãka ktefií teprve dûlají své první vût‰í v˘tvarné
krÛãky. Nelze vyjmenovat v jednom ãlánku v‰echny aktéry pfiehlídky Ostrava Art
2012.
V Deníku budeme postupnû u pfiíleÏitosti jednotliv˘ch dílãích v˘stav pfiipomínat
jejich zahájení. První vernisáÏ je na programu uÏ ve ãtvrtek v 18 hodin v Muzeu a
galerii Mlejn. Pfiedstaví se zde tfiiadvacet autorÛ. Nebudou mezi nimi chybût Karel
Hercík, Václav ·ípo‰, Václav Filandr, Vendula ·afáfiová, Mária Gabánková, Veronika
Mokro‰ová, Jelena Jedliãková. V˘stava ve Mlejnû potrvá do 24. záfií. V˘stavní
‰tafetu pfievezme uÏ 4. záfií v 18 hodin Industrial Gallery, kde vystavují dvû autorky
Petra Filipovská a Katefiina Sudolská.

Bfietislav Uhláfi - Moravsko-slezsk˘ deník
***

Populární restaurace s ãeskou a evropskou kuchyní
je po rekonstrukci

znovu v provozu:
sedm dní v t˘dnu od 10 hodin ráno!

V úter˘ a ve stfiedu je otevfieno do 22 hodiny.
Od ãtvrtka do soboty mÛÏete zÛstat aÏ do 23 hodin.

Kromû jídla si mÛÏete objednat i plzeÀské pivo!

Koneãn˘, kter˘ podepsal i petiãní arch pro jeho prezidentskou kandidaturu. Dal‰í jména bude
podle mluvãí Strany práv obãanÛ Zemanovci Hany Burianové zvefiejÀovat postupnû.
Hned nûkolik v˘razn˘ch osobností stojí za b˘val˘m ministrem prÛmyslu a obchodu z

devadesát˘ch let Vladimírem Dlouh˘m, kter˘ jejich seznam rovnûÏ zvefiejnil na sv˘ch
webov˘ch stránkách. Na zahájení kampanû ho pfii‰el podpofiit b˘val˘ fotbalov˘ reprezentant
Karel Poborsk˘.
Na seznamu podporovatelÛ Dlouhého jsou i psychiatr Cyril Höschl, reÏisér Jan Hfiebejk,

geolog a klimatolog Václav Cílek ãi renomovan˘ chirurg Pavel Pafko. “Pro mne osobnû by
prezidentem mûl b˘t ãlovûk vysoce morální, kter˘ nebude spojen se souãasnou vrcholnou
politikou. Aby ve volbû uspûl, musí b˘t velké ãásti spoleãnosti znám˘,” uvedl Pafko na
podporu Dlouhého.
Kandidát TOP 09 na Hrad, její pfiedseda a ministr zahraniãí Karel Schwarzenberg, chce

svou kampaÀ spustit aÏ v záfií.
***

Zemfiel mluvãí Charty 77 Jan ·tern
Ve vûku 87 let zemfiel v úter˘ 21. srpna 2012 nûkdej‰í mluvãí Charty 77, novináfi a
publicista Jan ·tern. Za svého Ïivota si pro‰el útrapami nacistického koncentraãního
tábora i komunistické totality, po roce 1989 stál u zrodu Obãanského fóra. O úmrtí
informoval jeho syn Ivan ·tern.

“Pocházel z v˘znamné pfiedváleãné sociálnû-demokratické rodiny. Jeho otec,
EvÏen ·tern, se zásadním zpÛsobem podílel na tvorbû sociálního zákonodárství
první republiky,” uvedl Ivan ·tern.

EvÏen ·tern za druhé svûtové války zemfiel v koncentraãním tábofie Mauthausen.
Také Jan ·tern skonãil v nacistickém koncentraãním tábofie, ale podafiilo se mu
uniknout. “Sám se po útûku aktivnû zúãastnil PraÏského povstání,” doplnil jeho syn.

·tern byl v prvních pováleãn˘ch letech aktivním komunistou. Pozdûji se v‰ak se
stranou roze‰el. Po zásahu armád Var‰avské smlouvy v srpnu roku 1968 a
následné okupaci âeskoslovenska postihl ·terna zákaz v˘konu povolání. AÏ do
odchodu do dÛchodu pak pracoval jako ãerpaã a referent u podniku Vodní zdroje.

V roce 1974 se stal vedoucím ilegální domácí redakce exilového ãasopisu Listy,
kde spolupracoval s Petrem Pithartem. âlenem redakãní rady ListÛ byl aÏ do své
smrti. V roce 1985 podepsal Chartu 77 a o rok pozdûji se stal spolu s Martinem
Palou‰em a Annou ·abatovou jejím mluvãím. “Jeho v˘znamn˘m pfiínosem byl
dokument Charty 77 ‘Prostor pro mladou generaci’,” fiekl Ivan ·tern. V roce 1988 se
Jan ·tern také podílel na zaloÏení obãanské iniciativy Hnutí za obãanskou svobodu.

V listopadu 1989 se je‰tû úãastnil zakládání Obãanského fóra (OF) a v prvním roce
existence OF byl ãlenem jeho rady. Poté se jiÏ ale z vefiejného Ïivota stáhl a vûnoval
se publicistice.

âTK
 ***
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Novinky z Barum Czech Rally Zlín
„Automobilov˘ sport zejména rally je ve va‰í zemi souãástí
národní kultury“ fiekl pfii své náv‰tûvû v uplynulém roce
u pfiíleÏitosti slavnostního zahájení startu 41.roãníku
populární evropské automobilové soutûÏe Barum Czech
Rally Zlín ve Zlínû prezident svûtové federace FIA Jean
Todt z Francie,. Nejsou to Ïádné zdvofiilostí sdûlení
vychází ze sledování organizaãních zabezpeãení
evropské auto soutûÏe Barum Czech Rally na níÏ má
svûtová federace své zástupce, ktefií jsou jiÏ po nûkolik
let pozorovateli. VÏdy se shodující v jednotném názoru:
skvûlé pfiipravená soutûÏe vyznaãující se pfiedev‰ím
garancí bezpeãnosti jezdcÛ vãetnû pfiihlíÏejících. Jeana
Todta z Francie znám z mého pfiedchozího pÛsobení v
zemi vzniku fotografie, módy vãetnû soutûÏí F1 v níÏ pan
Jean Todl pÛsobil. O âeské republice se na svûtov˘ch
zasedání hovofií pomûrnû ãasto také proto, Ïe âeská
republika má v nejvíce sledované soutûÏi F1 svého
zástupce prostfiednictvím ing. Radovana Nováka, kter˘
po vystudování V· studoval krizov˘ managament ve
Finsku s velmi kvalitními v˘sledky. Také proto byl vybrán
do svûtovû fiídicího orgánu. Pochopitelnû jako správn˘
sportovní jezdec absolvoval nejvíce nároãnou soutûÏ
Barum Rally Zlín. Od roku 1992 je drÏitelem super
licence FIA pro závody Formule 1. Nyní ve funkci
sportovního komisafie F1. Je ãlenem nejvy‰‰ího orgánu
FIA pro fiízení automobilového sportu a je prezidentem
FIA stfiedoevropské zóny. Pfii souhrnu v‰ech skuteãností
dostáváme odpovûì na otázku proã má zájem nejvy‰‰í
svûtová federace na zainteresování podílu garance
zejména bezpeãnosti silniãního provozu v âeské
republice coÏ je prvofiad˘ zájem.
Podpofiit tuto velmi dÛleÏitou my‰lenku. Po loÀské
Barumce byla tato závaÏná skuteãnost opût potvrzena
letos 28.6. tentokráte v Praze. V uveden˘ den pfiiletûl
prezident nejvy‰‰í svûtové automobilové federace do
Prahy na pracovní náv‰tûvu, aby se prohovofiily základní

fáze otázky spojené s bezpeãnosti silniãního provozu a
zavedení nûkolika propojen˘ch jiÏ ovûfien˘ch skuteãností.
V‰e podpofiila náv‰tûva sympaÈáka z F1 Michaela
Schumachera. Jako velk˘ dík v‰em, ktefií se zasluhují o
bezpeãnost silniãního provozu podílející se na dal‰ích
nov˘ch smûrech vûnující se moto Ïivotu vãetnû rychl˘ch
kol. Z nichÏ se vychází do budoucna zejména z pohledu
bezpeãnosti silniãního provozu. V této souvislosti se
hovofiilo o v˘robci takfika nenahraditeln˘ch velmi
kvalitních pneumatik Barum Continental Otrokovice jeÏ
jsou vyrábûny ve Zlínû i Otrokovicích.
Nutno dodat,Ïe právû pneumatika je základ a garance
jak budeme cestovat Pneumatiky, hrají podstatnou a
dÛleÏitou roli. Na setkání odborníku pro moto sport v
Praze se hovofiilo rovnûÏ o zdokonalování i motorov˘ch
souãástí u vozÛ ·koda, jeÏ jsou vizitkou práce ãesk˘ch
rukou. Ze zástupcÛ za ãeskou stranu hovofiil také fieditel
evropské auto soutûÏe Barum Czech Rallye Zlín pan
Mil. Regner mající pfiezdívku ve svûtû “Novodob˘ âesk˘
BaÈa!” jehoÏ zásluhou se podafiilo dostat do podvûdomí
nejen samotnou soutûÏ Barum do svûta, pfiedev‰ím i
dal‰í souvislosti práce lidí spolu podílející se na velmi
kvalitních v˘sledcích Pan Regner hovofiil o ovûfien˘ch
pouÏívan˘ch katalyzátorech fie‰í otázku hluãnosti nejen
na soutûÏích pfiedev‰ím v‰ak pouÏívaní v bûÏném
silniãním provozu. Leto‰ní soutûÏ Barum Czech Rally
Zlín bude mít celou fiadu novinek av‰ak z pohledu té
nejzávaÏnûj‰í bude bezesporu Monitorovací zafiízení
ONI -GPS Laicky fieãeno po jiÏ ovûfien˘ch faktech ve
svûtû pfiichází tato novinka na ãesk˘ trh jejímÏ úkolem
bude v pfiípadû nehody ãi jiné závaÏné skuteãnosti
vyslat varovn˘ signál na rozhodující místa, která mohou
okamÏitû reagovat na postiÏené místo s moÏnosti pfiedejití
ohroÏení Ïivota.
Tato zafiízení s postupem ãasu a je‰tû po ovûfiovacích
dal‰ích testech na podmínky v âR se objeví u nás.

Zafiazení budou u autobusÛ, nákladních vozÛ, osobní
automobilÛ. Na Barumce se bude dolaìovat dal‰í
moÏnost kvalitního obrazového pfienosu ze soutûÏního
vozu do studia vãetnû pfiíjmu aÏ TV diváku. V‰e bude
propojeno pro bezpeãnûj‰í jízdu na na‰ich silnicích
vãetnû odstraÀováni následkÛ aktérÛ poru‰ující silniãní
provoz.
Leto‰ní Evropská automobilová soutûÏ Barum Czech
rallye Zlín vstoupila do svého 42. roãníku s termínem
31.8.- 1.9.2012 Je dlouhodobû jednou z
nejv˘znamnûj‰ích motoristick˘ch akcí v âeské republice.
její tradice úzce souvisí s popularitou rallysport v zemi o
ãemÏ svûdãí kaÏdoroãnû velké zástupy motoristick˘ch
fandÛ podél rychlostních zkou‰ek. V loÀském roce to
bylo pÛl milionÛ pfiíznivcÛ rychl˘ch kol z nejrÛznûj‰ích
míst svûta!!
Zlínská rally je souãástí prestiÏních seriálÛ Mistrovství
Evropy v rally (ERC) Intercontinental Rally Callenge
(IRC) souãasnû se jede jako Mediasport mistrovství
âeské republiky v rally (MMâR). Automobilová rally má
centrum v moravském mûstû Zlínû, je od roku 1983
souãástí mistrovství Evropy a od roku 2007 patfií do
seriálu Intercontinental Rally Challenge (IRC) konaného
pod v˘raznou mediální podporu promotéra ‰ampionátu,
satelitní stanice EUROSPORT. V leto‰ním roce poprvé
z Barumky odvysílá vydatnou porci pfiím˘ch pfienosÛ z
rychlostních zkou‰ek, tedy velmi rozhodující ãástí. Jedná
se o premiéru. V níÏ budou pohledy i na diváky a jejich
zájem o soutûÏ.
Leto‰ní 42. roãník Barumky mûfií celkem 601 km obsahuje
15 rychlostních zkou‰ek na osmi úsecích v celkové
délce 254 km. Pfiedehrou soutûÏe bude pátek oblíbená
divácky super RZ v noãních ulicích krajského mûsta. Ta
se pojede v pozmûnûné variantû v b˘valém svitovském
areálu. Do itineráfie zlínské rally se vrátil v loÀském roce
po 20-letech legendární úsek Maják. Tato RZ se pojede
v obráceném smûru i letos, navíc se stala svou délkou
bezmála 23 km nejdel‰í erzetou. Do Zlína se chystá opût
smetánka evropského ‰ampionátu,elita prestiÏního
seriálu Intercontinental Rally Challege (IRC) a
samozfiejmû kompletní ãeská ‰piãka.Fanou‰ky
motoristického ãeká velk˘ prázdninov˘ víkend na Zlínsku
opût mimofiádn˘ záÏitek. Oãekává se rovnûÏ poãetná
skupina pofiadatelÛ slavné dálkafiské rallye svûta Dakar,
která se pojede na poãátku pfií‰tího roku a jeho pofiadatelé
jezdí do Zlína na ãerpání nov˘ch zku‰eností jeÏ garantují
ZlíÀáci.
Pofiadatelé Barum Czech Rally vyhlásili foto soutûÏ o
nejlep‰í foto zábûr pro v‰echny, ktefií na Barumce budou
fotit. Nejlep‰í fotografie budou ocenûny.
Hlavní dÛraz Pofiadatel klade na bezpeãnosti jezdcÛ
zejména v‰ak na Bezpeãnosti divákÛ. Na níÏ budou dbát
také pohotovostní vrtulníky. Vedle nich budou také
vrtulníky, které budou garantovat pfiím˘ televizní pfienos
vãetnû pofiizování dokumentárního záznamu z celé
soutûÏe.

Allen Mirko FojtÛ-Vsetín
***

Pronajmu dlouhodobû
pokoj + kuchyÀ v bytu 2+1na vsi.

75 km v˘chodnû od Prahy. Spojení
autobusem a vlakem. Klidné prostfiedí,

krásné lesy, zámek, dva obchody, po‰ta atd.
Cena 5000 Kã/mûs ãi ménû.

Byt zafiízen, moÏnost mít psa ãi koãku.
Volejte Dan 416/604-5829

(nebo písemnû do redakce novin).
2012-8/15

Koupím ãesk˘ ãi anglick˘ kuffiíkov˘
psací stroj!

Oplátkou spravím va‰e jízdní kolo, kapající
kohoutek, poloÏím kachliãky, opravím

radio, gramofon.
Volejte Dana: 416/604-5829.

Nabídky písemnû do redakce novin.
2013-9/15
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Village Idiot Pub Sin&Redemption
126 McCaul St.
poblíÏ Dundas W.

Toronto, Ontario M5T 1W2

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

www.villageidiotpub.ca
***

136 McCaul St.
poblíÏ Dundas W.

Toronto, Ontario M5T 1W2

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

www.sinandredemption.com
***

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

mezi nimi

Pilsner Urquell!
K tomu evropské jídlo po cel˘ den

Town Crier Pub
115 John St.

poblíÏ Queen St. W.

Toronto, Ontario M5V 2E2

Tel.: 416/204-9502
E-mail: towncrierpub@atef.ca

www.towncrierpub.ca
***

Je‰tû k OH
Doãetl jsem TvÛj ãlánek Pravidla
pouÏívaná…  v Satellitu z 16. srpna 2012,
kter˘ jsi vûnoval Olympijsk˘m hrám.
Popisuje‰ reakci anglického maratónce,
kter˘ se k vraÏdû jedenácti reprezentantÛ
Izraele na Mnichovsk˘ch hrách v roce
1972 vyjádfiil takto: „Pro mne to znamená,
Ïe se závod pobûÏí o den pozdûji…“ K
tomu TvÛj komentáfi byl, Ïe jsi pro nûj
nalezl pochopení, protoÏe podle Tebe
fiíká: „Terorismus nesmí zaãít urãovat ná‰
Ïivot.“ Domnívám se, Ïe se m˘lí‰. Ten
sportovec se nijak netajil tím, Ïe je mu to
zcela jedno, osud ÏidÛ mu na myslí neleÏí
a kdyÏ, tak spí‰ mu zavraÏdûní Ïidé
zpÛsobili obtíÏ.
Nebyl jedin˘, kdo se takto vyjádfiil. Dva
sportovci kanadské delegace na
Mnichovské hry, ktefií dokonce s
palestinsk˘mi teroristy uprostfied noci
pfielézali plot, se v interview pro CBC-TV
o jejich vzpomínkách vyjádfiili podobnû,
ne Ïe by po ãtyfiiceti letech cítili tfieba jen
‰petku smutku, spí‰ popisují, jaké mûli
obavy, Ïe by se program mohl pozmûnit.
Nemuseli si dûlat starosti. Hry probûhly
normálnû, kfiepãení a veselice pfii a po
uzavíracím ceremoniálu probûhly jakoby
se nic nestalo, natoÏ aby se hry pfiedãasnû
uzavfiely. Atleti ani pofiadatelé si nûjak˘mi
etick˘mi problémy moc hlaviãky
nezatûÏovali.
Zpfiístupnûní izraelsk˘ch dokumentÛ po
ãtyfiiceti letech dodává nové a pouãné
informace. Je jich mnoho, tak dám je
nûkolik pfiíkladÛ. Nûmeãtí pofiadatelé
nemohli vyhovût návrhÛm hry pfiedãasnû
uzavfiít. DÛvod? Nûmecká televize pr˘
nemûla co dát na pofiad vysílání. Podle
zprávy Zví Zamira (tehdej‰ího velitele
Mossadu): Nûmecko nezvedlo ani
malíãek ve snaze zachránit izraelská
rukojmí (text zní takto: did not make even
a minimal effort to save Israeli hostages),
a pozdûji léta udrÏovalo tajn˘ styk s
organizátory teroristického útoku, aby se
zamezilo podobné záleÏitosti na nûmecké
pÛdû v budoucnosti. Îádosti o
upomínkovou minutu ticha bûhem
leto‰ních her v Lond˘nû ke 40. v˘roãí
nemohlo b˘t vyhovûno. Mrtví Ïidé jsou
pûknû drzí, pokud si myslí, Ïe zbytek
svûta by kvÛli nim mohl pozmûnit svou
zábavu. Ani nápad.

Petr Munk - Toronto
***—-

Mil˘ Petfie,
podobnû jako dnes, tak i pfied léty v Plzni na
Borech jsme o tomto okamÏiku hodnû diskutovali.
Ani jeden z nás nevidí do hlavy maratónského
bûÏce a proto tento v˘rok jinak interpretuje. KaÏd˘
z nás má i ponûkud jinou Ïivotní filozofii a
pfiedpokládá u druh˘ch, Ïe jejich my‰lení je
podobné. Dánsk˘ filosof Soren Kirkegaard nebo
‰v˘carsk˘ dramatik Friedrich Dürrenmatt hovofií
o tfiech stupních odporu: První je jakési aÏ lhostejné
pfiijímání zla, druh˘ stupeÀ je násiln˘ odpor proti
zlu a tfietí je nenásiln˘ odpor.
Pamatuji se na mnichovskou olympiádu i na celou
tragickou událost. Nûktefií sportovci chtûli „z obavy
o svou bezpeãnost“ OH opustit a v téhle atmosféfie,
kdyÏ nûkdo fiekne, Ïe se nenechá urãovat strachem
mnû nepfiipadá jako lhostejnost. Skuteãností je, Ïe
si SRN v té dobû, jak o tom svûdãí i skupina
Baader-Meinhofová nedokázala poradit s
terorismem, kter˘ byl podporován z v˘chodního
bloku a útok na izraelské sportovce nûmeckou
vefiejnost i bezpeãnostní sloÏky zaskoãil. K hlavní
tragédii do‰lo v okamÏiku, pokud se pamatuji, kdy
nûmecké komando se rozhodlo na únosce zaútoãit.
Nemyslím si, Ïe nûmecká strana tehdy neuãinila
ani minimální úsilí tragédii zabránit.
Argument s televizním programem mnû rovnûÏ
nepfiipadá dost pfiesvûdãiv˘. Olympijské hry se
pfieru‰ily a program televize se zmûnil. Navíc

tehdy je‰tû televize komerãnû zdaleka neurãovala
prÛbûh OH jako je tomu dnes.
Tragédie izraelsk˘ch sportovcÛ mûla b˘t
pfiipomenuta. Zrovna tak ale by mûla b˘t
pfiipomenuta tragédie i jin˘ch sportovcÛ, ktefií
bûhem OH ztratili Ïivot, ãi v dÛsledku svého
morálního postoje Ïivot ztratili, jako napfiíklad
ãesk˘ olympionik z berlínské olympiády EvÏen
Ro‰ick˘.
U Mezinárodního olympijského v˘boru lze asi
nalézt velice tûÏko pochopení pro nûkteré etické
otázky. Jinak by nemohlo dojít k takov˘m
rozhodnutím jako uspofiádat OH v Berlínû v roce
1936, v Moskvû v roce 1980 ãi v Pekingu v roce
2008 nebo kdyÏ odÀal na nátlak v˘chodního bloku
akreditace Rozhlasové stanici Svobodná Evropa
pfii ZOH v Insbrucku v roce 1976. Pfiesto se tehdy
Svobodná Evropa nenechala determinovat tímto
rozhodnutím a zpravodajství z olympiády
odvysílala i bez akreditace, coÏ by asi dnes nebylo
moÏné.

Ale‰ Bfiezina
***—-

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

POZOR NA VLAKY STADLER
A JIM PODOBNÉ

Tak nám âeské dráhy nakoupily nové vlakové soupravy
Stadler. Nové soupravy byly podmínkou pro vítûze
soutûÏe v krajské dopravní obsluÏnosti na Ïeleznici v
Libereckém kraji. Bylo nakoupeno 16 souprav. Jedna
pfiibliÏnû za 43 milionÛ. JelikoÏ âD jsou státním
podnikem, tak by mne jako obãana zajímalo, zda soupravy
ãirou náhodou nebyly pfiedraÏené, a eventuálnû o kolik.
Jezdím tûmito soupravami minimálnû jednou t˘dnû a tak
si dovolím nûkolik pfiipomínek k jejich provozu z hlediska
cestujícího. Zaãnûme tím pozitivním: soupravy mají
vet‰í zrychlení a jezdí celkovû rychleji. Mají pfiipojení
el. proudu 230 V pro cestující.
A teì to nepozitivní:
1) Pfii jízdû vlak ve stropní ãásti vrÏe
2) Odpadkové ko‰e nejsou v dosahu poloviny cestujících
3) Po otevfiení dvefií následuje dlouhé hlasité pískání v
rytmu palby pûchotního kulometu
4) Dvefie se po vystoupení cestujících nezavírají, takÏe je
prÛvan a v zimû pochopitelnû zima
5) V zimû se obãas nevysunou schÛdky, takÏe je prÛvodãí
vytahují speciálními háãky
6) Odlesky v oknech znemoÏÀují sledovat krajinu
7) Obãas (i kdyÏ jen zfiídka) se stane, Ïe nejdou otevfiít
dvefie zevnitfi.
8)  Star‰í lidé nestaãí nûkdy vystoupit, kdyÏ nechtûjí
chodit ve vlaku za jízdy.
9) V noci je svûtlo v soupravû pfiíli‰ intenzivní a prÛvodãí
jej nedokáÏí regulovat
10)   Tlaãítka pro signalizaci zastavení (v urãit˘ch
zastávkách) nejsou na dosah vût‰iny cestujících. Tito
jsou pak nuceni riskovat úraz pfii chÛzi k tlaãítku za jízdy
vlaku.
Závûrem si dovoluji tvrdit, Ïe vlaky Stadler v souãasné
úpravû se do podhorského prostfiedí nehodí. Za ‰patn˘
v˘bûr v‰ak pravdûpodobnû nikdo neponese
zodpovûdnost. V âR totiÏ za nakládání s vefiejn˘mi
prostfiedky necítí skoro nikdo zodpovûdnost! Také názory
cestujících nebudou brány v potaz, i kdyÏ jsou tito
vlastnû akcionáfii âD.
Osobnû, kdybych nevûdûl, Ïe vlaky mají pûtinov˘
negativní vliv na Ïivotní prostfiedí oproti autobusÛm, tak
bych jiÏ dávno jezdil autobusem a netrpûl ve vlacích
Stadler. Zdenûk Joukl,

pfiedseda âSOP ·tûpánka Desná
Tel. 483 383 339, www.joukl.cz

Partnerka ministra KaÏimíra ide do ‰ou v Exprese
BRATISLAVA- SME-‰tvrtok 30. 8. 2012- „Je
v poriadku, ak je rozhlasové vysielanie
odºahãené a vtipné. Problém je, keì je pri
svojej informaãnej ãinnosti nekompetentné,“
sÈaÏoval sa Erik Tomá‰, hovorca premiéra
Roberta Fica, pred dvoma mesiacmi na rannú
‰ou Rádia Expres.
Svoju reakciu nazval Redaktori Rádia Expres
(nie) sú múdri ako rádio. Moderátori ráno
hovorili o konsolidaãnom balíãku, ktor˘
pripravila vláda Smeru.
Tomá‰ovi prekáÏalo, Ïe hovorili len o vy‰‰ích
daniach a odvodoch a nie napríklad o ‰etrení
v ‰tátnej správe, ktoré má priniesÈ projekt
ESO ãi o verejn˘ch obstarávaniach, ktoré
zastavilo nové vedenie ministerstva financií.
Moderátorom vyãítal „skreslen˘ obraz
skutoãnosti“ a dúfal, Ïe i‰lo len o ich doãasnú
indispozíciu.

Od prvého septembra bude rannú ‰ou v
Exprese moderovaÈ b˘valá novinárka
Katarína Korecká, ktorá je partnerkou ministra
financií Petra KaÏimíra. Informoval o tom blog
O médiách.
„Predpokladám, Ïe aj keì spolu Ïijú, tak majú
dva mozgy a nebude tam sedieÈ ãlen vlády,“
hovorí riaditeºka Expresu Eva Babitzová o
moÏnom konflikte záujmov. Koreckú vybrali z
piatich finalistiek v konkurze.
Ani Korecká sa konfliktu záujmov nebojí,
keìÏe ide o „rannú zábavnú ‰ou“.
„Som ochotná si vÏdy na‰tudovaÈ ak˘koºvek
balíãek ktorejkoºvek vlády,“ povedala
moderátorka o poslednej v˘ãitke Úradu vlády.
Minister KaÏimír sa vyjadriÈ odmietol s t˘m, Ïe
ide o jeho súkromn˘ Ïivot.

 Monika Tódová
***
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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

Independently owned and operated brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268

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

Gambrinus liga
4. kolo: Ostrava-PlzeÀ  1:3, Brno-
Jablonec  1:4, Olomouc-Hradec  1:1,
Teplice-Pfiíbram  0:0, Sparta-Budûjovice
3:1, Liberec-Jihlava  1:1,  Ml.Boleslav-
Slavia  1:0,   Dukla-Slovácko  2:2.
5. kolo: Jablonec-Sparta  1:2, Hradec-
Ostrava  1:1, PlzeÀ-Ml.Boleslav  2:0,
Budûjovice-Liberec  0:2,  Slovácko-
Teplice  2:1,  Pfiíbram-Dukla  1:1, Jihlava-
Olomouc  1:1, Slavia-Brno  5:0.

***

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

CorgoÀ liga
6. kolo: Myjava-Banská Bystrica 0:1,
Pre‰ov-Nitra 1:0, Ko‰ice-Zlaté Moravce
2:1, Îilina-RuÏomberok 0:0, Trnava-
Trenãín 0:3, Slovan Bratislava-Senica
1:0.
7. kolo: Senica-Myjava 0:1, Trenãín-
Slovan Bratislava 2:2, RuÏomberok-
Trnava 2:2, Zlaté Moravce-Îilina 1:0,
Nitra-Ko‰ice 4:1, Banská Bystrica-Pre‰ov
0:0.

Tabuºka
1. Slovan 7 4 2 1 9:6 14
2. Îilina 7 3 3 1 10:4 12
3. RuÏomberok 7 3 3 1 10:7 12
4. Bystrica 7 3 3 1 7:4 12
5. Nitra 7 3 2 2 10:9 11
6. Trenãín 7 3 1 3 12:10 10
7. Pre‰ov 7 3 1 3 7:6 10
8. Ko‰ice 7 3 1 3 9:10 10
9. Moravce 7 2 2 3 7:9 8
10. Senica 7 2 0 5 7:10 6
11. Myjava 7 1 2 4 6:12 5
12. Trnava 7 0 4 3 4:11 4

Evropská liga: PlzeÀ a Sparta postupují, Liberec neprodal svou kÛÏi zadarmo
PlzeÀ - Lokeren 1:0

Slovensk˘ legionáfi v plzeÀsk˘ch sluÏbách
Marek Bako‰ rozhodl nejen o vítûzství Viktorie
nad Lokerenem v odvetném duelu 4. kola
kvalifikace Evropské ligy, ale i o jejím postupu
do základní fáze této soutûÏe. Jeho branka v
domácím duelu ZápadoãechÛm staãila k v˘hfie
i postupu, neboÈ v prvním zápase pfied t˘dnem
v Bruselu se Bako‰ trefil také a pfii vyrovnaném
skóre mûl tento gól v pohárové matematice
dvojnásobnou hodnotu.
Ani husté provazce de‰tû, kter˘ se spustil
zároveÀ s úvodním hvizdem, ba ani plzeÀsk˘
nápor v úvodních pûti minutách nezamotal
BelgiãanÛm hlavy natolik, aby se nechali
vyvést z míry a konceptu. ·ance nepfiicházely
ani na jedné stranû, neboÈ oba celky se
úzkostlivû snaÏily vyvarovat jakékoli chyby v
defenzívû. V 37. min. se jí ov‰em hosté
dopustili... Obránce De Ceulaere na mokrém
trávníku uklouzl, ãehoÏ Limbersk˘ vyuÏil k
pfiesnému centru, kter˘ zúroãil hlaviãkující
pohárov˘ stfielec Plznû Bako‰.
PlzeÀ i pfies nervózní závûr a nûkolik závarÛ
v Kozáãikovû ‰estnáctce, do nichÏ se zapojil
i brankáfi Barry, vítûzství a postup uhájila.

***

Sparta - Feyenoord 2:0
Sparta slaví postup pfies Feyenoord a po

roãní pauze si zahraje Evropskou ligu.
Fotbalisté Sparty napravili loÀskou sezónu a
po roãní pauze se vracejí do hlavní soutûÏe
Evropské ligy. V domácí odvetû na Letné
dokázali navázat na remízu 2:2 z Rotterdamu,
porazili Feyenoord 2:0 a mohou se tû‰it na
páteãní los skupinové fáze. Góly padaly v
Generali Arenû aÏ po pfiestávce, skóre otevfiel
z penalty Kadlec a postupovou pojistku pfiidal
hlavou Jaro‰ík.

Remíza 2:2 z Rotterdamu byla víc neÏ
nadûjná, pfiestoÏe Sparta tam pfied t˘dnem
sahala po senzaãním vítûzství a její v˘chozí
pozice pfied domácí odvetou mohla b˘t je‰tû
lep‰í.

Trenér Vítûzslav Laviãka poslal na hfii‰tû
oãekávanou sestavu, uzdravující se záloÏník
Krejãí si sedl jako Ïolík alespoÀ na laviãku
náhradníkÛ.

Leten‰tí zaãali sviÏnû a aktivnû. Moc dobfie
si uvûdomovali, Ïe vzhledem k útoãné síle
soupefie na bezgólovou plichtu spoléhat
nemohou. JenÏe Feyenoord se z prvního
vzájemného duelu pouãil a nenechal se
zaskoãit tak, jako doma v první pÛli.

Druh˘ poloãas zaãali sparÈané aÏ pfiíli‰
pasivnû, také oni se v‰ak dokázali z prvního
duelu v Rotterdamu pouãit. Po hluché
desetiminutovce se chopili aktivity - a vyplatilo
se jim to. Hu‰bauerÛv centr zastavil ve vápnû
rukou Indi a chorvatsk˘ sudí Bebek nafiídil
pokutov˘ kop. Mladík Kadlec ukázal, Ïe je
hoden návratu do reprezentace. Chopil se
balonu a nekompromisní stfielou do stfiedu
branky stejnû jako pfied t˘dnem otevfiel skóre.

V tu chvíli mûla Sparta postup na dosah. A
dobr˘ch zpráv zaãalo pfiib˘vat. V 67. minutû
se po mûsíci vrátil na hfii‰tû Krejãí a hned
pfiinesl svému t˘mu ‰tûstí. Matûjovsk˘ rozehrál
rohov˘ kop pfiesnû a neobsazen˘ Jaro‰ík
hlavou zv˘‰il na 2:0! Letensk˘ stoper tak
znovu dal Feyenoordu gól - stejnû jako pfied
lety v Lize mistrÛ. âtvrt hodiny pfied koncem

pak ·vejdík je‰tû trefil po dal‰ím rohu tyã...
Hosté sice v závûru také trefili tyã, k náporu

se v‰ak uÏ ani nedostali a odjeli domÛ s
prázdnou.

***

Dnûpropetrovsk - Liberec
4:2

Fotbalisté Liberce si základní skupinu
evropsk˘ch pohárÛ nezahrají. âesk˘ mistr
prohrál v odvetû 4. pfiedkola Evropské ligy v
Dnûpropetrovsku 2:4 a po remíze 2:2 z prvního
duelu se louãí se soutûÏí.
Ukrajinsk˘ celek v sestavû s âechy
brankáfiem La‰tÛvkou a bekem Mazuchem
vedl po dvou penaltách Alijeva 2:0, hosté pak
dokázali i v oslabení bez vylouãeného
Nezmara po trefách Breznaníka s Keliãem
srovnat, ale Konopljanka a Kaliniã rozhodli o
postupu Dnûpru.
Ukrajinsk˘ favorit vstoupil do zápasu mnohem
lépe a pfievahu korunoval uÏ po dvanácti
minutách vedoucí brankou, byÈ mu k ní hosté
pomohli zbyteãnou chybou. Po Bosanãiãovû
ztrátû ve stfiedu hfii‰tû nabral rychlost
Konopljanka, upadl pfies Nezmara a sudí
Gomes nafiídil penaltu. Alijev zachoval klid a
poslal Biãíka na opaãnou stranu.
V 23. minutû potkala hosty dal‰í rána.
Portugalsk˘ sudí udûlil Nezmarovi za souboj
se Zozuljou tûsnû pfied vápnem druhou Ïlutou
kartu a Slovan musel dohrávat v deseti.
V 59. minutû Biãík po ne‰Èastném odrazu
míãe fauloval Kaliãe a Alijev naloÏil s druhou

penaltou se stejn˘m pfiehledem jako s první.
Hosté se zdáli b˘t na dnû, hned za dvû minuty
v‰ak vykfiesali nadûji. NedÛraz domácích
obráncÛ ve vápnû ztrestal Breznaník a dal
vzpomenout na úvodní zápas U Nisy, kde
také po hodinû hry sníÏil na 1:2.
Dnûpr i v pfiesile znervóznûl a Severoãe‰i se
v oslabení vzepjali k velkému v˘konu, kter˘ v
72. minutû promûnili ve vyrovnání, kdyÏ se po

centru zleva prosadil hlavou Keliã. Domácí
ale rychle odvrátili hrozící prodlouÏení. Alijev
je‰tû trefil tyã, v 75. minutû uÏ ale sám pfied
Biãíkem nezaváhal Konopljanka. Slovan mohl
znovu srovnat, po Kari‰ikovû hlaviãce do tyãe
ho od v té dobû “postupového” tfietího gólu
dûlily centimetry. V závûru ale po brejku
definitivnû rozhodl Kaliniã.

sport.cz
***


