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Festival experimentÛ - forma vítûzí  nad obsahem
KdyÏ jsem v nedûli 15. záfií 2013 jel z posledního pfiedstavení leto‰ního Torontského
mezinárodního filmového festivalu, kladl jsem si otázku, co jsem pochopil a co mnû
zÛstalo a zÛstane skryto.
V dobû, kdy jsem chodil do ‰koly a nav‰tûvoval filmov˘ klub nûkolikrát t˘dnû, mnû

vadila uzavfienost star‰í generace, její neschopnost pochopit nové filmy, nové
experimenty. Pouze hrstka star‰ích divákÛ dokázala ocenit filmy Formana, Bergmana
a Felliniho. Fasbinder témûfi propadl a o nové jugoslávské vlnû Petroviãe, Pavloviãe,
Makavjeva ãi Ivandy star‰í generace témûfi nic nesly‰ela. Pfiiznám se, Ïe na
leto‰ním festivalu jsem vybíral filmy spí‰e podle zemû odkud pocházejí, neÏ podle
jin˘ch kritérií. MoÏná to byla chyba, protoÏe zemû s tradiãní skvûlou filmografií jaksi
nemají v souãasnosti co nabídnout nebo jejich potenciál je vytunelován, o ãemÏ
svûdãí vÏdy závûreãné titulky a nepfiímá úmûra: ãím více mûl film sponzorÛ, tím byl
hor‰í, prázdnûj‰í a nemûl skuteãnû co fiíci. Pfiitom poslední den nebyl zdaleka
nejhor‰í.
Závûreãn˘ rumunsk˘ film reÏiséra Corneliu Porumboiu When Evening Falls on

Bucharest or Metabolism (KdyÏ veãer padne na Bukure‰È anebo metabolismus)
patfiil k tomu nejlep‰ímu. Film se skládá z nûkolika dlouh˘ch nûkolikaminutov˘ch
zábûrÛ, kdy kamera je umístûna na zadním sedadle auta, ãi u stolu v restauraci nebo
v pfiedsíni bytu. Film zaãíná diskusí o vûcech, na kter˘ch záleÏí a jsou existenciálnû
dÛleÏité. Otázka budoucnosti filmu. Jak bude film vypadat za padesát let. Bude
vÛbec je‰tû existovat? V zápûtí je zábûr z ãínské restaurace a banální hovor o jídle.
Rozhovor se odehrává vût‰inou mezi reÏisérem (Bogdan Dumitrache) a hereãkou
(Diana Avramut). Pfii tom jako mimodûk, za zavfien˘mi dvefimi, se odehrávají
nezávazné erotické scény. ReÏisér chce celou romanci natáhnout a tak pfiedstírá
nevolnost, zpÛsobenou Ïaludeãním vfiedem. NezáleÏí mu na tom, Ïe jeden den

natáãení stojí neuvûfiitelné peníze a vlastnû film je pro nûj zcela vedlej‰í záleÏitostí.
Francouzsk˘ reÏisér Francois Ozon se soustfiedil na pfiíbûh sedmnáctileté dívky,

která odhaluje svoji sexualitu a sleduje ji bûhem ãtyfi roãních období. KaÏdému
období je vûnována jedna písniãka. Od okamÏiku, kdy ztratí bûhem letních prázdnin
panenství, pfies moment, kdy se stane prostitutkou, aniÏ by potfiebovala peníze, aÏ
k okamÏiku, kdy se setká s manÏelkou jednoho star‰ího klienta, do kterého se
zamiluje, ten v‰ak zemfie na selhání srdce pfii jedné erotické scénû. Film Young and
Beautiful (Mladá a krásná) je mistrnû zvládnut˘, jde o hledání skuteãné lásky, ale
pfii srovnání tfieba s Formanov˘mi Láskami jedné plavovlásky, opût klouÏe jaksi po
povrchu. Ale jak fiíká mÛj synovec: „Mami, nejsme v roce 1965.“ V tom roce totiÏ se
tento film dostal do kin.
TotéÏ by se asi dalo fiíci o francouzsko-belgickém filmu Violette o francouzské

spisovatelce Violette Leducové a jejím vztahu se Simone de Beavoirové. JestliÏe
Leducová naráÏela v polovinû minulého století na nepochopení a pasáÏe z její
kníÏky zachycující naturalistické scény, byly tehdy cenzurovány, pfiestoÏe se jí
zastávaly i takové veliãiny jako Sartre, Camus nebo Cocteau, v roce 2013 je toto
téma jiÏ z poloviãky zdrojem úspûchu. JestliÏe pfied padesáti léty byla spisovatelka
prokletá a zatracená, dnes film o ní je tendenãní. aneb jak fiíká spisovatel a malífi
Pavel Rejchrt, umûlec je prÛkopníkem, pokud je proklet˘.
Kafkovy Metamorfózy mûl pfiipomínat film The Strange Little Cat od Ramona

Züchera. Z upoutávky k filmu se dovíme, Ïe se jedná o film minimalistick˘, coÏ je
pravda, jediné, co minimalistickému filmu neodpovídá, je opût poãet sponzorÛ.
Naopak neminimalistick˘, ale kafkovsk˘, byl francouzsko-belgicko-lucembursk˘

film The Strange Colour of Your Body’s Tears (Zvlá‰tní barva slz tvého tûla). Pfiíbûh
muÏe, kter˘ se vrací ze sluÏební cesty, z leti‰tû volá své Ïenû, ale nikdo neodpovídá,
kdyÏ pfiijde domÛ, jsou dvefie zavfiené na fietízek zevnitfi, kdyÏ pronikne silou do bytu,

nikdo tam není. ManÏelka se pohybuje mezi stûnami domu. Pfiíbûh se odehrává v
Bruselu a reÏisérka Helen Cattet ho zasadila do poloviny sedmdesát˘ch let.
Zklamáním byla ruská produkce. Poté, co se na torontském festivalu objevilo v

minul˘ch letech nûkolik vynikajících filmÛ. Mezi nimi i film Alexeje Uãitûla The Edge
(Okraj), tentokrát Uãitûl pfii‰el s filmem Break Loose (Odtrhnout se). Pfiíbûh dvou
lokálních gangÛ, z nichÏ jeden je ze speciálních policejních rusk˘ch jednotek. Jeho
ãlenové pfiipomínají skupinu ãtyfi rusk˘ch James BondÛ.
Ponûkud lep‰í byl film Jurije Bykova Major. Na malém mûstû spûchá policejní major

do porodnice, kde se mu má narodit syn. Pfii tom zabije na pfiechodu pfied oãima
matky malého chlapce. Matku, která je ‰ílená, zavfie do auta a zavolá svého kolegu,
kterého hraje reÏisér Jurij Bykov. Jeho vystupování a dikce je aÏ nápadnû podobná
chování Vladimíra Putina. Ten zafiídí, aby matce dítûte podali pro „uklidnûní“
skleniãku koÀaku a pak jí nechá odebrat krev a do protokolu nechá zapsat, Ïe byla
opilá. JenÏe plán, jak zahladit stopy se nezdafií. Matka a otec dítûte odmítnou
podepsat protokol a ‰ílen˘ otec vezme dva policisty jako rukojmí. Vy‰etfiovateli se
v‰e vysmekne z rukou. Závûreãná pfiestfielka je v‰ak zbyteãná.
Naproti tomu velice romanticky pÛsobí gruzínsk˘ film Levana Kogua‰viliho Blind

Dates (Naslepo) o uãiteli, kter˘ se setká s Ïenou, která má manÏela v kriminále.
Nakonec se oba muÏi spfiátelí. Film má humor a lidskost i spoustu zajímav˘ch
zvratÛ.
Maìarsko reprezentoval v mezinárodní koprodukci János Szász s filmem A Nagy

Füzet (Velk˘ se‰it). Pfiíbûh dvojãat z konce války, kdy otec, maìarsk˘ dÛstojník, a
matka, Ïijící v Budape‰ti po‰lou své dva syny (dvojãata) k babice, kterou matka
dvacet let nevidûla. Babiãka, pfiezdívaná vesniãany ãarodûjka, dûti odmítá a pfiipraví
jim tvrdou lekci do Ïivota. Dvojãata válku pfieÏijí - narozdíl od matky - a otec se po
ãase vrátí z ruského zajetí, chce na Západ, a to rozdûlí nakonec i dvojãata. Film
získal Kfii‰Èálov˘ glóbus na festivalu v Karlov˘ch Varech.

Když večer padne na Bukurešť anebo metabolismus

Mladá a krásná

Pokračování na str. 4

Velký sešit



2 September 26, 2013

CZECHOSLOVAK NEWSPAPER
published by ABE

P.O. Box 176, Station „E",
Toronto, Ont. M6H 4E2

Telefon: 416/530-4222, 647/728-0654

E-mail: abe@zpravy.ca
abe@satellite1-416.com
www.satellite1-416.com

www.zpravy.org
www.zpravy.ca

âeská adresa: ABE/âIÎINSKÁ
·tefánikova 387, 500 11 Hradec Králové 11

Tel.: 222-261-811
ISSN 1186-9283 (Print)

ISSN 1923-1784 (Online)
Advertising rates: 22.00 per inch/col.

$ 1.65 CDN  per line/col.
Pfiedplatné:

v Kanadû $ 38,10 + $ 1,90 (GST) = $ 40,00,
pro ostatní svût CND/US $ 60 .

v âR 1000 Kã, na Slovensku 40 eur.
PDF elektronicky $ 22 -

V âR  200 Kã , na Slovensku 8 eur.

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

P.P.I.C. Accounts # 1001583

GST Business # 86957 0572 RT0001

 Paid in Toronto

Churches

Kalendáfi
www.kalendar.zpravy.ca

Financial

1 CDN $ 18,52 Kã
1 EURO 25,77 Kã
1 US $ 19,04 Kã
âNB -  19. 9. 2013

Kursovní lístek
100 Kã 5,39 CDN
1 CDN $ 18,56 Kã
1 EURO 1,39 CDN $
1 CND $ 0,72 EURO
1 US $ 1,03 CDN $
1 CND $ 0,97 US $

Universal Currency Converter - 19. 9. 2013

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.
NejbliÏ‰í bohosluÏby:    6.10., 11.11., 8.12. ve
13 hod. a 24.12 v 16:30 .

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:
19. fiíjna 2013 v 11:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe: (Lyndale
a Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby:   19. fiíjna 2013 v 17:00..
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:   20.
fiíjna  2013v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd.

28.9. (so) 10:00
Otevfiené dvefie

Kanadsko-slovensk˘ podporn˘ spolok
1720 Barbertown Rd, Mississuaga
Info: Anna Zapletal: 416/537-7698

***
29.9. (ne) 10:30

Svatováclavské posvícení
Farnost sv. Václava

496 Gladstone Ave, Toronto
Tel: 416/538-2468

***
5. 10. (so) 13:00

Maro‰ko
Dûtská recitaãní soutûÏ

Hala slov. evang. kostela sv. Pavla
1424 Davenport Rd., Toronto

***
5. 10. (so) 17:00

Zahájení v˘stavy Victorie Pearce
Mind and Body

Integrated Medicine Clinique
2921 Lakeshore Blvd. W., Etobicoke

***
20.10. (ne) 14:00
Bravãové hody

Kanadsko-slovensk˘ podporn˘ spolok
1720 Barbertown Rd, Mississuaga
Info: Anna Zapletal: 416/537-7698

***
24. 10. (ãt) 14:00-21:00
25.10. (pá) 14:00 -21:00

Volby do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âR

Velvyslanectví v Ottawû
Konzulát v Torontu

***
25. 10. (pá) 20:00

26. 10 (so) 16:00 a 20:00
27. 10. (ne) 16:00

Svûtáci
Nové divadlo

Jihozápadní roh Burnhamptorpe a Dixie
3650 Dixie Rd., Mississauga

416/463-3182
***

27.10. (ne) 16:00
Oslavy 95. v˘roãí vzniku âeskoslovenska

Hala osady sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto

***
10. 11. (ne) 17:00
Nokturna v mûstû

Boris Krajn˘ -piano
Kostel sv. Václava

496 Gladstone Ave. Toronto
Tel.: 416/481-7294

***
24. 11. (ne) 11:30

Vánoãní sokolské trhy
Hala kostela sv. Václava

496 Gladstone Av., Toronto
***

30. 11. (so) 19:00
Mikulá‰ská zábava

Sokol Toronto
Hala kostela sv. Václava

496 Gladstone Av., Toronto
***

1.12. (ne)  17:00
Nokturna na Masaryktownu
Drew Jureãka - Jazz Quintet

Restaurace Praha
450 Scarborough Golf Club Rd.

Tel.: 416/481-7294
***
2014

19. 1. (ne)  17:00
Nokturna na Masaryktownu
Jifií Grosman - Jazz Quintet

Restaurace Praha

Toronto

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

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

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.

Satellite 1-416
 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se nemusejí vÏdy

shodovat s názory redaktora tûchto novin.
Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému

pochopení a porozumûní.
Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má myslet,

ale pfiedat mu informace,
z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní názor.

Pfiebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,
pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena rovnováha,

která se diskusí sleduje.
V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor zodpovídá

za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

We acknowledge the financial support

of the Government  of Canada through Canada Periodical Fund

 of the Department of the Canadian Heritage.

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

Klub seniorÛ pfii Osadû svatého Václava
496 Gladstone Ave., Toronto

se schází (kromû mûsícÛ ãervence a srpna)
kaÏdou první a tfietí stfiedu v mûsíci ve 13 hodin,

pfied tím jsou od 12 hodin bohosluÏby.

Sokol Toronto
Cviãení pro dûti je kaÏdou sobotu

od 16:30 do 18:30 hodin
v Magnetic Dr., Unit 21, , North York;

Cviãení pro dospûlé je kaÏdou stfiedu
od 20 do 21:30 hodin.

v G.Harvey C.I.,, 1700 Keele St.,
Informace: Marie Crhakova: 416/242 - 5914
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***
Toto ãíslo v PDF

www.15.satellite1-416.com
www.15.zpravy.ca
www.15.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

***

Jak vyjdeme v roce 2013
# 15. - 26. 9. 2013

# 16. - 17. 10. 2013
# 17. - 7. 11. 2013

# 18. - 28. 11. 2013
# 19/20. - 19. 12. 2013

***

Jak vyjdeme v roce 2014
# 1- 16. 1. 2014
# 2 - 6. 2. 2014
#3 - 27. 2. 2014
#4 - 20. 3. 2014
#5 - 10. 4. 2014
#6 - 1. 5. 2014
#7 - 22.5.2014
#8 - 19.6.2014

#9/10 - 17.7. 2014
#11/12 - 14.8. 2014

# 13- 4.9.2014
# 14 - 25.9. 2014

# 15 - 23.10. 2014
# 16 -  20. 11. 2014

# 17/18 - 18.12. 2014

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

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

Montreal, Quebec
Honorary Consul:
JUDr. Hynek Îilkovsk˘
2020 University, Suite 1920.
Montreal, QC
Tel.:  (514) 316-4383
E-mail:montreal@honorary.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982

luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-
2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul

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

Za Marií Vejvodovou  -  85
NeodvaÏuji se dávat známky národu, k
nûmuÏ prostû faktem narození patfiím.
Vím v‰ak, Ïe v Kanadû Ïije (a Ïilo)
pfiekvapivé mnoÏství lidí narozen˘ch na
území b˘valého âeskoslovenska
(nemyslím, Ïe jeho rozdûlení bude historií
povaÏováno za jeden z bohat˘rsk˘ch
ãinÛ ani na ãeské ani na slovenské
stranû), jejichÏ pfiátelství jsem povaÏoval
za ãest. Mezi generací, která je uÏ desítky
let na pravdû boÏí (to rãení se mi hroznû
líbí), si rád vzpomínám na Rudolfa a Marii
Bu‰tíkovou (pfielaskavou moravskou
rodinu, zvlá‰È Ruda byl dobrák od kosti -
u Marie jste si její laskavost museli dobr˘m
chováním zaslouÏit, nikde jsem nejedl
tak dobrou kachnu jako v její kuchyni,
spfiátelila mû s nimi jiná pfiedobrá Ïena
vûkovû daleko bliÏ‰í, Milu‰ka Pefiinová);
na slovenskou dvojici Louise Vávru, jeho
paní Evu a jejich syna - na jehoÏ kfiestní
jméno si za Ïivého Boha (také pûkn˘
obrat) nemÛÏu vzpomenout a nemohu
zavolat Janu Waldaufovi, kter˘ by si ho
urãitû pamatoval, manÏele RÛÏovy a

Tichopádovy... V‰ichni se narodili
zaãátkem minulého století (Láìa Vávra v
roce 1902). Poznal jsem se s nimi,
ponûvadÏ v‰ichni sokolovali, v‰ichni byli
v âeskoslovenském národním sdruÏení...
Vzpomínku na nû pfiivolala (také sokolská
sestra) Marie Vejvodová. Náv‰tûvy u její
jednoty Kitchener-Waterloo (dnes i
Guelph) pfii pfiíleÏitosti jejich piknikÛ patfií
mezi mé nejhezãí vzpomínky. Kde byste
také na‰li tak pûknou skupinu jakou byli
a vût‰inou je‰tû jsou Kofiistkovi, Jana
Otrubová, StaÀkovi, Andrea ·evãíková,
Kargrovi, Lída Bau‰ová, manÏelé
Kratochvílovi... Ale já vlastnû chci psát
rozlouãení se sestrou Vejvodovou. Ani to

není pravda. Já nechci psát rozlouãení s
nik˘m. Já bych chtûl, aby v‰ichni ti, ktefií
nás pfiede‰li, byli s námi. Chtûl bych, aby
sestra Vejvodová nás vítala pfii náv‰tûvû
její jednoty, abych se s ní mohl pozdravit
na schÛzi Kanadského Sokola v
Kingstonu, zacviãit si s ní na sletech,
vidût ji vystupovat z autobusu, kdyÏ
“kitchener‰tí” pfiijeli do Toronta na
divadelní hru nebo na ‰ibfiinky. Sestro
Marie, bylo mi ctí a nemal˘m potû‰ením
se s tebou znát a s tebou sokolovat.
Redakce Satellitu její rodinû vyslovuje
upfiímnou soustrast!

Josef âermák
***
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Zajímav˘ byl bosensk˘ film Jasmily Îbaniç For Those Who Can Tell No Tales
(Vûnováno tûm, ktefií nevyprávûjí bachorky). O australské turistce, která se dostane
do malebného mûsteãka na hranicích Bosny a Srbska Vi‰egradu  a na místû, kde
je nyní rekreaãní stfiedisko, se za srbsko-bosenské války odehrál jeden z nejvût‰ích
zloãinÛ, pfii kterém bylo znásilnûno na dvû stû Ïen. Turistick˘ prÛvodce o této
skuteãnosti mlãí, aãkoliv americk˘ autor o ní ví. Lidé v mûstû si pfiipomínají slavného
rodáka, nositele Nobelovy ceny spisovatele Ivo Andriçe, ale o skuteãnosti, která se
stala pfied pár lety nikdo neví.
O trilogii Agnieszky Holland Hofiící kefi jsme psali v minulém ãísle, zmiÀujeme se o

ní na jiném místû v tomto ãísle, a vzhledem k tomu, Ïe pobûÏí je‰tû ve Vancouveru,
byli bychom rádi, kdybyste nám napsali své dojmy a postfiehy z tohoto filmu.
Je zajímavé, Ïe do podobného období totality se vrací i slavn˘ reÏisér Andrzej

Wajda ve filmu Walesa. Czlowiek z nadzeiei (Walesa - muÏ nadûje). Legendární
polsk˘ vÛdce není od poãátku hrdinou, ale okolnosti, instinkt a jakási pfiirozená
inteligence, ho dostanou do ãela odborového hnutí Solidarita. Podobnû jako film
Hofiící kefi konãí tím, Ïe se Dagmar Bure‰ová stane první ministryní spravedlnosti,
tak film o Lechu Walesovi konãí v listopadu roku 1989, kdy Walesa promluví v
americkém kongresu.
Film Jana Hfiebejka Líbánky vypráví o nûãem, o ãem se v souãasnosti hovofií hodnû

v kanadské spoleãnosti - o ‰ikanû na ‰kolách. Tentokrát jsou obûtí ve v˘bûrové
‰kole dva mladí homosexuálové, z nichÏ jeden spáchá sebevraÏdu. V poslední
dobû k nûãemu podobnému do‰lo nûkolikrát v Kanadû, ale jednalo se vût‰inou o
dívky, které byly zneuÏívány sv˘mi spoluÏáky a terorizovány díky sociálním sítím,
pfied kter˘mi nemûly úniku.

Jan Hfiebejk bohuÏel letos do Toronta nepfiijel, ale v Torontu byl Juraj Lehotsk˘,
reÏisér slovenského filmu Zázrak. ·koda, Ïe premiéra jeho filmu byla v deset hodin
veãer a tak kino nebylo zaplnûné tak, jak by si film zaslouÏil a náv‰tûva na nûm byla
podstatnû slab‰í, neÏ na Karlovarském filmovém festivalu, kde byl beznadûjnû
vyprodán.
Pfiesto se nám podafiilo poloÏit reÏisérovi filmu, kter˘ byl zde v Torontu jiÏ pfied

ãasem s filmem Slepé lásky nûkolik otázek.
ABE: Film Zázrak mûl velk˘ úspûch v Karlov˘ch Varech…
JL: Velice mi to potû‰ilo, protoÏe tam na festival pfii‰lo v˘borné, vnímavé publikum

a byl jsem velmi rád, Ïe po filmu zÛstala polovina lidí v kinosále, zaujal je a byla
spousta otázek. Neãekal jsem, Ïe dostaneme nakonec je‰tû zvlá‰tní uznání.
ABE: Jak jste pfii‰li na my‰lenku natoãit film z dívãí polep‰ovny nebo-li

pasÈáku - dnes se tomu fiíká vzne‰enû reedukaãní centrum?
JL: Pfiiznám se, Ïe kdyÏ jsem dokonãil Slepé lásky, tak jsem nevûdûl, jak

pokraãovat, chtûl jsem natoãit film o mladé dospívající dívce a svûfiil jsem se Marku
Le‰ãákovi, scénáristovi, kterého napadla my‰lenka jít do polep‰oven a poslouchat
pfiíbûhy tûch dívek. Jedna z dívek mne pak v˘raznû inspirovala a tak vznikl tento film.
ABE: Jak se mladí lidé do takového ústavu dostanou?
JL: Vût‰inou za tím je nefunkãní rodina. Rodiãe si nedokáÏí váÏit sv˘ch dûtí,

nedokáÏí jim dát vizi ‰tûstí, nadûji do budoucnosti. Mnohdy to mají dûti venku hor‰í,
neÏ v tûchto zafiízeních.
ABE: Jak byl pfiíbûh autentick˘?
JL: Samotn˘ pfiíbûh nemá nic spoleãného s Michaelou Bendulovou ve filmu. Byl

jsem rád, Ïe mohu vytvofiit nov˘ pfiíbûh, coÏ mi dalo urãitou svobodu. ZároveÀ jsme
tímto vyprávûním nikomu neublíÏili. Film nemá nic spoleãného s pfiedstavitelkou ve
filmu, dokonce ani nebyla v jiném stavu, aãkoliv ãasto dostávám otázku, jak se dafií
té hereãce s tím dítûtem. Je dobré, Ïe v‰e vypadá velmi realisticky. Pfied natáãením
jsem chvíli váhal, jestli nebudu toãit dokument, kdyÏ jsem se rozhodl, Ïe budu toãit
hran˘ film, nechtûl jsem to, co jsem dûlal pfied tím, opustit. Proto jsem si také vzal
do hlavní role nehereãku, ale nebylo moÏné mít v hlavní roli dva neherce, to by se
nám to mohlo vysmeknout z rukou.
ABE: Jak se tak mladá hereãka vyrovnávala s brutalitou ve filmu?

Festival experimentÛ - forma vítûzí  nad obsahem
Pokračování ze str. 1

Walesa - Muž Naděje

JL: Jedná se o bezprostfiední dívku,
která pochopila, co chceme. Jistû pro‰la
maléry, ale urãitû ne takov˘mi, jak je to ve
filmu. Michaela byla velice vnímavou a
vûdûla, co je dÛleÏité pro to, aby v‰e ve
filmu vypadalo vûrohodnû.
ABE: Velice zajímavé je, Ïe její partner

se pohybuje na hranû, je na pÛl
ochráncem zákona - hlídaãem v
samoobsluze a na druhé stranû je
souãástí drogové mafie…
JL: To je zajímavé, ale tak to chodí v

Ïivotû…
ABE: Nevidûl jsem v‰ak ve filmu jednu

kladnou postavu…
JL: To byl zámûr, chtûli jsme toãit film o

dûvãeti, které nemá nikoho v okolí koho
by mohla mít ráda, nemá nikoho, o koho
se mÛÏe opfiít. Velice ãasto vítûzí
egoismus i v partnersk˘ch vztazích, jak
to bylo u jejich rodiãÛ.
ABE: Kde tedy mají mladí lidé hledat

v˘chodisko?
JL: Myslím si, Ïe tento film není ani tak pro mladé lidi, jako pro rodiãe, ktefií si mají

uvûdomit, Ïe dûti jsou nûãím v˘jimeãn˘m. ZároveÀ je o tom, jak vyjít ze zaãarovaného
kruhu. Pokud dítû dostane málo od rodiãÛ, odevzdá pak málo zase sv˘m dûtem. Je
zapotfiebí pfiedávat z generace na generaci povûdomí o smyslu Ïivota. To nejde
udûlat nûjakou osvûtou, to lze udûlat pouze konkrétními ãiny.

Ale‰ Bfiezina - Foto TIFF
***

Zázrak

Věnováno těm, kteří nevyprávějí báchorky

Torontská odboãka âSSK, MMI,
Sokol Toronto a Sokol Kanada zvou

na oslavy 95. v˘roãí zaloÏení
âeskoslovenska,

které se budou konat v nedûli 27. fiíjna o 16. hodinû
v hale kostela sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
Bûhem programu bude i obãerstvení!

***
Klub Martina Rázuse poriada

tretí roãník detskej slovenskéj recitaãnej súÈaÏe

Maro‰ko
SúÈaÏ sa bude konaÈ

v sobotu 5. októbra 2013 o 13 hodine
v hale Evangelického kostola sv. Pavla

1424 Davenport Rd. v Toronte
Poãas súÈaÏe bude aj zábavn˘ program pre detí

s obãerstvením.
***

Kanadsk-slovensk˘ podporn˘ spolok poriada

Bravãové hody
v nedeºu 20. októbra 2013 o 14 hodine

1720 Barbertown Rd, Mississuaga
Info: Anna Zapletal: 416/537-7698

***
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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

Integrated Medicine Clinic
we provide

Registered Massage Therapy
Craniosacral Therapy

Lymphatic Drainage (CDT)
Lymphoma Treatment

Hot Stone Massage
Low Level Intensity Laser

Naturopathic Medicine
Acupuncture

Chiropractic Treatments
Relationship Issues and Psychoterapy

Osteopathy, Yoga, Addiction Councelling.

Nûkteré soukromé poji‰Èovny
hradí nûkteré vybrané léãby

2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke
(at Islington Avenue)

Tel.: 416/823-1165
E-mail: rmt-yyz@integratedmedicine.ca

www.integratedmedicine.ca

Stfiípky z TIFFU
Tfii filmy o historii

Burning Bush (Hofiící kefi), âesko/Polsko, 2013, reÏie Agnieszka Holland, 206 minut
Home from Home: Chronicle of a Vision (Die andere Heimat), Nûmecko, 2013, reÏie Edgar Reitz, 225 minut
Pays Barbare (Zemû barbarÛ), Francie, 2013, reÏie Yervant Gianikian a Angela Ricci Lucchi, 60 minut

Na film Hofiící kefi upozornil Satellite ve
svém pfiedfestivalovém ãísle a mûla jsem
pocit, Ïe si ho nemohu nechat ujít: tu
dobu jsem proÏívala jako tehdy skoro
kaÏd˘ na filozofické fakultû velmi
intenzivnû, a seriózních filmÛ o následné
nenormální dobû v âeskoslovensku
paradoxnû zvané normalizace je pomálu.

Hofiící kefi je hran˘ film, podle scénáfie
·tûpána Hulíka, a není historick˘m
dokumentem. Dobu, hlavnû ducha té
doby, zachytil po mém soudu autenticky.
Skoro cel˘ch 206 minut se v ãlovûku
v‰echno svírá, pfiesnû jako tehdy, místy
si jasnû nebo matnû uvûdomuje, Ïe to
bylo trochu jinak. Ale to se mi nezdálo aÏ
tak úplnû dÛleÏité. Nûco jiného by byla
snÛ‰ka typu Argo...

Tfiídíln˘ film je vlastnû televizní seriál,
kter˘ vznikl díky podpofie HBO, a je
znamenit˘ zejména tím, jak se mu
podafiilo vystihnout tehdej‰í nanovo
pfievrácen˘ svût víceménû obyãejn˘ch
lidí, jak reagují na neobyãejné i obyãejné
situace této fale‰né doby, jak se s nimi
vyrovnávají, jak jim ãelí nebo jak si jimi
nechávají deformovat my‰lení a jednání,
a jak si tu deformaci uvûdomují nebo ne.
Tahle reflexe doby, jejíÏ následky lze
zãásti vidût je‰tû dnes v my‰lení lidí, je
pfiesnû to, proã se mi film zdál inteligentní
a krásn˘.

Zajímalo mne, jaká byla reakce v âesku
a pro rychl˘ prÛzkum (s rezervou) jsem
Èukla na  http://www.csfd.cz/film/313105-
horici-ker a namátkou vybrala ...

„Îivoty tûch druh˘ch“ to sice nejsou, ale
je to pohled do minulosti, na kter˘ za
dvacet let nemûli koule stejnû tak ãe‰tí
filmafii jako diváci.

O „Hofiícím kefii“ se toho mnoho napsalo,
takÏe jsem se docela tû‰il, aÏ ho koneãnû
HBO bude vysílat. První díl mû totálnû
zklamal, protoÏe byl o niãem.... Byla to
‰ílená nuda... Druhej díl byl naprosto o
hovnû ... Tfietí díl mi pfiipadal asi nejlep‰í...

Abychom získali patfiiãn˘ odstup (nejen)
k Palachovû ãinu na literárním poli, tak
jsme potfiebovali pohled zvenãí Poláka
Mariusza Szczygiela. A abychom odstup
získali i na poli filmovém, tak potfiebujeme
pohled zvenãí Polky Agnieszky Holland....

... Stra‰n˘ trapas.. stra‰n˘..
Telenovelové dialogy a vÛbec v‰echny
postupy, jen v ‰edesátkov˘ch kost˘mech
a dekoracích... O politickém kontextu se
toho moc nedozvíme ... Takové pl˘tvání
ãasem...

... nûco tak pÛsobivého a v˘borného po
v‰ech stránkách... Technicky dokonalé,
skvûlá kamera, atmosféra, perfektní
herecké v˘kony i hudba... Cítila jsem ten
v‰udypfiítomn˘ strach a tu tíÏivost a
sklíãenost doby...

Jan Hfiebejk na „Cenách ãeské filmové
kritiky“ prohlásil, Ïe projekt strãí v‰echny
ãeské filmy loÀského roku do kapsy. V tu
chvíli se mi to zdálo dost necitlivé a
pfiehnané tvrzení... UÏ se mi to nezdá...

Je‰tû k tomu zmínûnému pohledu
zvenãí: ·vandovo divadlo v Praze na
Smíchovû má v repertoáru v˘bornou
satiru Gottland. âeská povaha pod
drobnohledem právû podle bestselleru
novináfie Mariusze Szczygiela. Málem
jsem se nechala odradit, protoÏe je to

muzikál, ale Gott v nûm na‰tûstí osobnû
nevystupuje. Pfiedstavení bylo vyprodané
a o pfiestávce se Ïivû diskutovalo. O
pfiestávce torontského promítání jsme
kupodivu Ïádnou ãe‰tinu nezaslechli.

Nûmeck˘ film Druh˘ domov: kronika
vize jsem vidûla vlastnû omylem. V
programu tiffu jsem si letmo pfieãetla, Ïe
je o hledání nového Ïivota v Brazílii v
polovinû 19. století. Ejhle, pohled na
emigranty z rodné hroudy. Navíc pfii
cestách po Brazílii jsme na rÛzn˘ch
místech naráÏeli na stopy nûmeck˘ch
pfiistûhovalcÛ, uprchlíkÛ pfied hladem
nebo fa‰ismem, znám˘ch osobností i lidí
neznám˘ch, a tû‰ila jsem se na trochu
jiné objevování této krásné zemû, historie
a síly lidského ducha. Film se cel˘
odehrává v ponurém prostfiedí fiktivní
vesnice Schabbach v oblasti Hunsrück v
Por˘ní-Falcku, a Brazílie se mihne jen v
jediném dopise v závûru filmu. Îivot je
dfiina, chudoba, nevûdomost a kostel.
Jedna z hlavních postav, Jacob Simon,
viní v jedné vûtû právû náboÏenství za
mnohé zlo a bídu; je to urãitû jedna z
pfiíãin, ale kofienem je nevûdomost, kterou
panstvo i církev utuÏují. ProÏitek
umocÀuje to, Ïe film je natoãen ãernobíle;
krátk˘ch barevn˘ch zábûrÛ je minimálnû
a mají vÏdy siln˘ emocionální náboj. V
diskusi po promítání reÏisér Edgar Reitz
(82) pfiiznal, Ïe natoãil celkem 31 filmÛ a
skoro v‰echny mají domov nûkde v názvu.
Sám pochází z oblasti Hunsrück a bylo
zajímavé, jak odpovûdûl na otázku, zda
tam film také natáãel. Po bohat˘ch zbydou
domy, hrady a zámky, ale po chud˘ch
toho moc nezbyde. Proto toãil ve studiích
a jen zábûry z polních cest nebo uliãek
mezi rozpadl˘mi staveními jsou z reálu.
Jacobu Simonovi se sice nakonec
nepodafií uniknout do Brazílie, ale unikne
svûrací kazajce nevûdomosti. Od dûtství
samorostl˘ a zvídav˘, neustále ãte a
vzdûlává se a nakonec si dopisuje s
Alexandrem von Humboldtem, kter˘ ho
dokonce pfiijede nav‰tívit. Reitz tuto
maliãkou roli velikána svûfiil podle sv˘ch
slov jinému velikánovi, Werneru
Herzogovi, a objevuje se s ním v jedné
krátké scénû. A proã právû Brazílie, kdyÏ
se odcházelo i jinam? Reitz vychází z
historické skuteãnosti 40. let 19. století,
kdy Brazílie mûla po Evropû jakési

„imigraãní agenty“ a vût‰ina vystûhovalcÛ
‰la právû tam. Neãekala jsem, Ïe 225
minut bez pfiestávky zvládnu, ale stálo to
za to. Film byl promítán mimo soutûÏ na
leto‰ním filmovém festivalu v Benátkách
a do kin v Nûmecku bude uveden v fiíjnu.
Mimochodem, Reitz není Ïádnou
neznámou: uÏ v osmdesát˘ch letech se
pfiipojil k ãtvefiici tehdy proslaven˘ch
nûmeck˘ch reÏisérÛ Fassbinder, Herzog,
Schlöndorf a Wendern.

V závûru festivalu jsem vidûla poslední
z této trojice filmÛ, kter˘ do ní jakoby
nepatfií, Není to hran˘ film. Není to ale ani
v pravém smyslu dokumentární film.
ReÏiséfii zdánlivû jen vybrali a sefiadili
zábûry zachránûné ze zru‰eného archivu
filmov˘ch snímkÛ o italské okupaci Libye
a Etiopie do zhruba hodinového proudu,
pfiiãemÏ nûkteré se ve smyãce opakují
vÏdy nûkolik minut. Film zaãíná snímky z
Milána, z konce druhé svûtové války. Asi
desetiminutov˘ sled zpomalen˘ch zábûrÛ
davÛ lidí, proudících ãi postávajících, bez
jediného slova komentáfie, je zvlá‰tním
úvodem, od kterého se zpûtnû odvíjejí
události pfiedcházejících více neÏ deseti
let. Snímky propagandistické (domorodci
v krojích a usmûvav˘ Il ducce) stfiídají
zábûry zniãené krajiny nebo krajiny
poseté mrtv˘mi, a záznamy, které si
zfiejmû nûkdo pou‰tûl jako porno pofiád
dokola, takÏe jsou hodnû poniãené. K
tomu hudba a such˘ komentáfi typu 10
000 LibyjcÛ bylo v roce 1930 deportováno
a v‰ichni na smrt zastfielením. Nebo citát
z telegramu od Musolliniho, kde dává
souhlas k pouÏití plynu proti etiopskému
obyvatelstvu. A zábûry následkÛ. A k
tomu Ïensk˘ hlas, kter˘ teì vesele
prozpûvuje slova telegramu. ReÏiséfii
pouÏili i sérii fotografií z italské války ve
v˘chodní Africe z let 1935-37. Prostû jen
podrÏí fotografii pfied kamerou, a pak
dal‰í; úãinek je siln˘. Teprve v závûru
komentáfi trochu hodnotí, ale vût‰inou
film nechává hovofiit archivní zábûry samy
za sebe. KdyÏ jsem odcházela z kina,
honily se mi v hlavû my‰lenky o historii,
totalitû, okupaci, kolonizaci, válce a
mrazilo mû pomy‰lení, kolik podobn˘ch
filmÛ jako tento by se dalo dát dohromady
z dne‰ní doby.

Eva Mesticová - Toronto, foto TI¨FF
***

Jiný domov (Die Andere Heimat)
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Dvofiákova Sedmá symfonie a mravní imperativy Jana Palacha a Baracka Obamy
Je moÏné, Ïe Dvofiákova Sedmá symfonie a mravní imperativy Jana Palacha a
Baracka Obamy nemají nic spoleãného. MoÏná, Ïe pfiedstava o jejich návaznosti mû
pfiepadla v Roy Thomson pfii provedení Dvofiákovy symfonie proto, Ïe pár dní pfiedtím
jsem vidûl film o sebeupálení Jana Palacha Hofiící kefi. Ten film, dílo polské reÏisérky
Agnieszky Holland, je pozoruhodn˘m zpracováním nesnadného tématu. Zdál se
naznaãovat, Ïe pád komunistického reÏimu v âeskoslovensku byl zpÛsoben
demonstracemi vyvolan˘mi v˘roãím Palachovy smrti. Ale to uÏ komunistick˘ reÏim
byl záleÏitostí historie ve v‰ech evropsk˘ch zemích (kromû Rumunska), i Berlínská
zeì uÏ padla, a Václav Havel se snaÏil pfiesvûdãit komunistického pfiedsedu vlády
Adamce, aby ve svém místû vytrval i nadále. ¤ada velmi soudn˘ch lidí PalachÛv ãin
povaÏovala za akt, pfiíãící se pfiirozenému pudu v‰eho Ïivého, Ïít co nejdéle a skoro
za jak˘chkoliv okolností. Stanovisko, s kter˘m je nesnadné nesouhlasit. Ale dovedu
se vÏít do cítûní ãlovûka, Ïe v‰echno, co dává jeho Ïivotu smysl, je nenavratitelnû
zniãeno, a Ïe jediné, co mÛÏe svému národu nabídnout, je zoufal˘ v˘kfiik sebevraha,
dÛkaz svûtu, Ïe jeho zemi se dûje bezpráví tak nesnesitelné, Ïe dává pfiednost smrti,
dokonce smrti nejbolavûj‰í, pfied Ïivofiením bez dÛstojnosti a z milosti cizí moci.
Dovedu pochopit, Ïe pro Palacha (i Jana Zajíce) umfiít nejstra‰livûj‰í ze v‰ech smrtí
bylo mravním imperativem.

Bylo napsání Sedmé symfonie mravním imperativem pro Dvofiáka? JestliÏe bylo,
pak jen zcela okrajovû. Dvofiák psal nesmrtelnou hudbu proto, Ïe jinak nemohl. Ale
jeho hudba - i bez pfiíãinn˘ch dÛvodÛ, je s mravním svûtem spojena, jako v‰ecko
veliké a krásné. Je pfiitakáním zázraãné nádhefie svûta kolem nás, je nejpokornûj‰í

z modliteb i kdyÏ tfieba jen k nepoznatelnému Bohu. V té dobû se Dvofiák snaÏil
pfiesvûdãit vídeÀskou operu, aby dávala jeho opery a vídeÀská opera na Dvofiáka
naléhala, aby své opery psal v nûmeckém jazyku. Nebylo by obtíÏné argumentovat,
Ïe jeho rozhodnutí psát ve svém rodném jazyce bylo diktováno mravním imperativem.

Zahraniãní politika v‰ech velmocí se zdá b˘t diktována potfiebou vnutit svou
pfiedstavu o uspofiádání svûta v‰em národÛm. Prostfiedky jsou rÛzné: posledním
prostfiedkem skoro vÏdycky jsou letadla, bitevní lodi a tanky. Vojenská moc je
posledním argumentem v mezinárodních sporech. Spojené státy rozhodnû nejsou
hor‰í, neÏ jejich pfiedchÛdci v pozici první velmoci. Do první i druhé svûtové války byly
prakticky vnuceny. Irák, Afganistán si jako boji‰tû vybraly samy. MoÏná, Ïe je to bude
stát prestiÏ první velmoci...

Barack Obama je nejménû váleãnick˘m - snad jen s v˘jimkou prezidenta Cartera -
prezidentem USA. Sám se vidí jako prezident, kter˘ byl zvolen, aby války ukonãil. Ne,
aby je zaãínal. Ani zakonãení války v Iráku, ani dokonãování války v Afganistánu nelze
nazvat vítûzstvím. Pfies to na nûj byl aÏ donedávna dûlán úporn˘ tlak, aby problémy
v Iránu i S˘rii fie‰il vojensky.

Vnitropoliticky nejzajímavûj‰ím problémem Obamova prezidentství je v‰eobecné
zdravotní poji‰tûní (v celé Evropû i v Kanadû uzákonûné pfied desetiletími). O jeho
uzákonûní se pokou‰elo snad uÏ ‰est americk˘ch prezidentÛ, poãínaje Teddy
Rooseveltem (mimochodem republikánsk˘m prezidentem). Podafiilo se to aÏ prvnímu
barevnému prezidentu této dosud nejbohat‰í a nejmocnûj‰í zemû na svûtû (vezmeme-
li v úvahu politické vá‰nû, které touto zemí lomcují, jeho volba je poklonou americkému
politickému systému) a v okamÏiku, kdy se pokou‰ím tento ãlánek dát dohromady, se
nûktefií republikán‰tí politici pokou‰í ObamÛv zákon o v‰eobecném poji‰tûní odstranit
i za cenu zruinování zemû.

Obama mû zajímá jako ãlovûk i jako politik (víc jako ãlovûk). Zdá se mi, Ïe v nûm
pracují dva mravní imperativy: Nezabije‰ a jsme stráÏci sv˘ch bratfií. Oba jsou biblické
pfiíkazy. Ten první imperativ ho tlaãí ukonãit války, zdûdûné po pfiede‰lé administrativû
- a nezaãínat nové, dokud se nevyãerpají v‰echny mírové prostfiedky. Podafií se mu
to v Iránu? Ten druh˘ imperativ ho nutí udûlat Ïivot snesitelnûj‰ím i tûm lidem, ktefií
se narodili jako JeÏí‰ ve stáji, lidem, ktefií nezdûdili po pfiedcích ani majetky ani geny,
které by jim umoÏnily vy‰plhat se z bídy: proto zdravotní poji‰tûní, proto sociální
podpory, proto subvence ‰kolám, proto pomoc veteránÛm, ktefií se vrací s rozbit˘mi
tûly a psychologick˘mi problémy, kter˘ch se do konce Ïivota nezbaví. Chápu, Ïe
mnoha lidem se jeho lidské i politické krédo jeví jako útok na jejich v˘sady, na jejich
právo vládnout tomuto svûtu a nechápou, Ïe je-li pfiíli‰ mnoh˘m upfien snesiteln˘
Ïivotní standard, jejich vlastní v˘sady jsou v nebezpeãí. Sám Obamu vidím jako
dovr‰itele procesu zapoãatého Lincolnem, s nímÏ po mém soudu sdílí víru, Ïe v‰ichni
lidé se narodili rovní, Ïe v‰ichni jsme spojeni neviditeln˘m vfietenem své lidskosti, a
Ïe v‰ichni, i ti nejmocnûj‰í a nejbohat‰í, se obrátíme v prach. A moÏná i víru, Ïe
poníÏení budou pov˘‰eni a pov˘‰ení se octnou na dnû pyramidy...

Josef âermák
***

Shawn Mlynek a Valerie Pool zahájili 13. sezónu Nokturen
Milo‰ Krajn˘ má ‰Èastnou ruku a témûfi vÏdycky se mu podafií v programu Nokturen
zkombinovat osvûdãené interprety s mlad˘mi nov˘mi, o kter˘ch nikdo celkem nic neví. Jak
jiÏ pfiíjmení napovídá Shawn Mlynek má ãeské pfiedky a pochází z Toleda v Ohiu. Velice
ãasto se snaÏí propagovat ãeskou hudbu, coÏ dokázal i v nedûli 22. záfií 2013 v kostele
svatého Václava, kde zazpíval pût biblick˘ch písní Antonína Dvofiáka. Dvofiák pro své

biblické písnû vzal text z bible Kralické, od jejíhoÏ posledního vydání v roce 1613 uplynulo
tento mûsíc 400 let. Z tûchto písní je nejznámûj‰í Îalm 23 Hospodin jest mÛj past˘fi, coÏ bylo
v doprovodu klavíristky Valerie Pool vskutku záÏitkem. Valerie v souãasnosti pÛsobí na
konzervatofii v Cincinnati. Sólovû jsme ji mohli sly‰et v La ci darem la mano z Dona
Giovanniho od W. A. Mozarta.
Zaãátek druhé poloviny patfiil rovnûÏ Dvofiákovi a árii z jeho opery Král a uhlífi.

Následovalo nûkolik Slovensk˘ch písní Vítûzslava Nováka. Pro odlehãení na závûr nám
dvojice je‰tû zahrála nûkolik skladeb z americk˘ch muzikálÛ. Dobr˘m nápadem bylo, Ïe
posluchaãi mûli i k dispozici originální texty jednotliv˘ch písní spolu s anglick˘mi pfieklady.
Pfií‰tí Nokturna se konají na stejném místû opût v nedûli a to 10. listopadu v 17 hodin a

budeme moci opût vychutnat klavír Borise Krajného.
abe

***



7September 26, 2013 History

Od dûtství znám Bibli kralickou, ale kde jsou Kralice nad Oslavou jsem se dozvûdûla
aÏ v souvislosti s leto‰ními oslavami. Obec - leÏí v kraji Vysoãina, v okrese Tfiebíã
-  vzala oslavy za své a pojala je velkolepû. Malá zmínka o v˘stavû k v˘roãí 400 let
vydání bible v Národní knihovnû Praha byla i v televizi, nezmiÀovala ale, jak se k
oslavám chystají v Kralicích a v evangelické církvi. Oslavy byly plánované v Kralicích
jako tfiídenní a v církvi jako celoroãní.

Pfiihlásili jsme se k zájezdu sboru âCE v Pardubicích, kter˘ odjíÏdûl v 6,30 od
kostela a byl plnû obsazen˘. Putovali jsme nekoneãn˘mi cestami Vysoãiny v
hustém de‰ti a dorazili do Kralic pfied zaãátkem oslav na místním fotbalovém
stadionu FC Kralice. HrÛza nás jímala, kdyÏ jsme vidûli tribunu, laviãky, stánky - v‰e
pod ‰ir˘m nebem. Zahájilo Consonare, coÏ jsou evangelické pozounové sbory a
starosta Ing. Emil Draãek. Ten oznámil, Ïe meteorologické zprávy z nedalekého
leti‰tû v Námû‰ti nad Oslavou jsou pfiíznivé, v ten moment pfiestalo pr‰et a poãasí
umoÏnilo nádherné oslavy. Rozsvítily se velkoplo‰né obrazovky a promluvil synodní
senior Joel Ruml, nejvy‰‰í pfiedstavitel âeskobratrské církve evangelické (âCE).
Následovaly koncerty na hlavním podiu. Vystoupil Maranatha Gospel Choir a
kfiesÈanská skupina Jin˘ rytmus
Organizace oslav byla skvûlá, myslím, Ïe do ní byla zapojena znaãná ãást obce.

Kromû hlavního pódia na stadiónu probíhaly oslavy v základní ‰kole, v sokolovnû
a v kostele svatého Martina. Náv‰tûvníkÛ v‰ak bylo tolik, Ïe se do men‰ích prostor
vÛbec nemohli vejít. My jsme si vybrali program v kostele sv. Martina Notujme si
Ïalmy po kralicku s Milo‰em Rejchrtem, duchovním âCE a hudebníkem. Kostel byl
narvan˘ k prasknutí a teprve, kdyÏ si ãást pfiítomn˘ch posedala po zemi, mohli jsme
s nimi zapût Ïalmy a uÏít nádherné atmosféry setkání. Podobné to bylo i na
avizovan˘ch pfiedná‰kov˘ch blocích v základní ‰kole a v sokolovnû, mnoho
zájemcÛ se dovnitfi nedostalo.
VyuÏili jsme míst v kostele a vyãkali na celocírkevního kantora Ladislava Moravetze

a jeho interaktivní pfiedná‰ku Kancionály Jednoty bratrské. Zazpívali jsme z nich.
Pfied sokolovnou se prodávalo obãerstvení, prase bylo skoro okrájené, tu jsme

uvidûli, Ïe se porcuje dal‰í opékané ohromné prase a tak jsme také poobûdvali.
Pfiitom v‰em jsme potkávali na‰e známé z evangelick˘ch kruhÛ z celé republiky.

400 let Bible kralické
Odpolední oslavy zaãaly promluvou teologa Pavla Kefikovského a  pozdravy

spfiátelen˘ch církví. Promluvil Volker Jung, církevní prezident Hessensko-nassavské
církve a.v., generální biskup Slovenské evangelické církve a.v. Milo‰ Klátik a biskup
Jan Waclavek za Slezskou evangelickou církev a.v.
Galaprogram Kralick˘ klenot
Hymnou zahájil pûvec Jakub Pustina. Následovali Petr Bende, Alfréd Strejãek,

·tûpán Rak, Felix Slováãek, Dagmar Patrasová a dal‰í. Vystupující pfiedstavili
nejen svÛj repertoár, ale podali i autentickou v˘povûì o v˘znamu bible ve svém
Ïivotû (citace programu slavností).
Hlubok˘ dojem na v‰echny uãinila slova Jana Amose Komenského v podání

Alfréda Strejãka a ·tûpána Raka  o tom, jakou bychom mûli mít vládu a v‰ichni beze
zbytku jsme po ní zatouÏili.
Slavnosti byly tfiídenní, ‰koda, Ïe jako úãastníci zájezdu, jsme je museli v podveãer

opustit.
Mûli jsme dobr˘ pocit, Ïe materialismus v na‰í zemi nezvítûzil, Ïe není nejlákavûj‰í

strávit v obchodním centru volné dny a Ïe není vût‰ina národa proti církvím, jak se
nám snaÏí namluvit pfiedvolební kampanû.
Náv‰tûvníkÛ byly tisíce. Dûkujeme v‰em kralick˘m, zvládli to na v˘bornou!

Text, foto: Olga âiÏinská, Hradec Králové
***

Stavba se symbolikou modlitby
Jde o poutní místo Homol, nûkdy i Homole, souãást obce Borovnice v okrese
Rychnov nad KnûÏnou, takÏe jsme opût v Orlick˘ch horách.  Jedná se o zcela
osamocen˘, hol˘ kopec ve tvaru homole, na jehoÏ vr‰ku byl v 17. století postaven
ranû barokní kostel a zasvûcen Pannû Marii Bolestné a o nûco pozdûji i dvû
postranní kaple a je‰tû o nûco déle i kostnice. Stavbu nechala provést bohatá, velmi
zboÏná a podnikavá hrabûnka Terezie Eleonora Ugarte, vdova po ‰panûlském
generálovi. Inspirací jí pr˘ byl kostel v Chlumku u LuÏe. Homolskou stavbu

pravdûpodobnû provedla kamenická rodina mistra Hendricha z Litomy‰le. Kostel je
jednolodní, interiér ve zdobném rokoku. Kolem kostela se rozkládá mal˘, udrÏovan˘
vesnick˘ hfibitov. Hrabûnka se ke zdej‰ímu kraji a svému panství chovala velmi
vstfiícnû, kromû kostela zde nechala vystavit i velikou dfievûnou ‰kolu pro dûti ze
v‰ech místních vesnic, která tady byla první ‰kolou vÛbec. Do ‰koly pr˘ docházely
dûti aÏ z deseti vsí. Hrabûnka hradila cel˘ provoz ‰koly i vãetnû uãitelÛ. Sama Ïila
v malém barokním zámeãku v Borovnici. Zámeãek existoval aÏ do druhé svûtové
války, pak byl znárodnûn a vyuÏíván tehdej‰ím MNV, pozdûji i JZD, které se o silnû
chátrající zámeãek uÏ vÛbec nestaralo. Nakonec v poãátku sedmdesát˘ch rokÛ byl
zámeãek zbofien.

Evropsk˘m unikátem je kamenné schodi‰tû, které ke kostelu na Homoli stoupá.
Schodi‰tû má sto padesát tfii stupÀÛ a ‰estnáct odpoãívadel a poãty nejsou jen tak
nahodilé. Symbolizují modlení velkého rÛÏence. Poãty schodÛ jsou Zdrávasy a
poãty odpoãívadel Otãená‰e. U vstupu je schodi‰tû zdobené plastikami - pr˘ bylo
zdobené po celém svém stoupání, ale tuhle v˘zdobu uÏ, bohuÏel, nemá. Nezájem
b˘valého reÏimu, vandalství, kterému zde asi dost napomáhala urãitá odlehlost
celého místa, ubíhající ãas jako takov˘ a nepfiíznû poãasí se o to spoleãnû pfiiãinily.
O to víc pfiekvapí, Ïe je cel˘ komplex viditelnû udrÏovan˘ a opravovan˘.

Homole byla vyhledávan˘m poutním místem, poutû se konaly na rovince za
kostelem a jak jsem si zde pfieãetla jakousi vyvû‰enou informaci - jejich konání je
obnovené a to je dobfie. Tím, Ïe je prÛãelí vlastního kostela vedené netypicky
severním smûrem, vytváfií cel˘ stavební komplex dokonalou dominantu ve zdej‰í
líbezné krajinû.

Ing Jana Fafejtová - Praha, Foto: Wiki
***

Toto ãíslo bylo dáno do tiskárny: 27. 9. 2013 ve 3:00

Pfií‰tí ãíslo vyjde: 17. 10. 2013
Uzávûrka: 11. 10. 2013

Oslavy na stadionu TJ Kralice

Zcela zaplnený kostel sv. Martina

Homol nebo Homole
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vlastní chyby na úãet jin˘ch, kter˘ se zrodil pfii zániku tzv. první republiky, kdyÏ její
prezident prohlásil „Západ nás zradil !
Kdo v‰ak vlastnû zradil, popisuje dokument jednání Neãase ve Francii.
Dne 15. záfií 1938 pfiiletûl do PafiíÏe zvlá‰tní vyslanec ãeskoslovenského prezidenta

Edvarda Bene‰e s tajn˘m posláním. Jeho úkolem bylo kontaktovat pfiedsedu francouzské
socialistické strany Léona Bluma a pfiedat jeho prostfiednictvím poselství francouzské
vládû. Obsahem tohoto poselství byla Ïádost prezidenta Bene‰e, aby Francie a Velká
Británie jako tajní zprostfiedkovatelé nabídli Adolfu Hitlerovi a jeho nacistickému Nûmecku
ãeskoslovenské pohraniãní území o rozloze 4-6 tisíc kilometrÛ ãtvereãních, pfiibliÏnû s
jedním a pÛl aÏ dvûma miliony ãeskoslovensk˘ch NûmcÛ. Oním zvlá‰tním poslem byl
Jaromír Neãas, ãeskoslovensk˘ ministr sociální péãe, kter˘, pfies osobní nesouhlas s
obsahem poselství, jako Bene‰ovi oddan˘ politik a loajální ministr, svÛj úkol splnil.
Pfiekvapen˘ Blum o vûci neprodlenû informoval pfiedsedu francouzské vlády Édouarda

Daladiera. Po následn˘ch jednáních zástupcÛ Francie a Velké Británie a britského
pfiedsedy vlády Nevilla Chamberlaina s Hitlerem byla ãeskoslovenská vláda mezi 19. a 29.
záfiím opakovanû Francií a Velkou Británií vyz˘vána k odstoupení pohraniãního území ve
prospûch Nûmecka. Po pfiijetí poslední z tûchto v˘zev, známé jako Mnichovská dohoda,
âeskoslovenská republika 1. 10. 1938 po dvaceti letech své existence fakticky zanikla.
Dr. Bene‰ oddan˘ své pomyslné demokracii a sv˘m citÛm, jak vypl˘vá z nov˘ch zji‰tûní,

nikomu nevûfiil. Vypráví o tom kniha V. Moravce „·pion, jemuÏ nevûfiili“ vydaná v Torontû
J. ·kvoreck˘m. Generál Moravec byl v denním styku s prezidentem a dobfie ho informoval
o situaci na nûmecké stranû. O skuteãnosti, Ïe âeskoslovensko bylo lépe vyzbrojené neÏ
Nûmecko se vûdûlo dobfie, a v poãtu divizí v roce 1938 Nûmecko mûlo jen o 4 divize více.
Z tohoto dÛvodu národ se sv˘mi generály byl pfiipraven bránit republiku. Bene‰ v‰ak

nechtûl Ïádnou lidskou obûÈ, radûji dal celé âeskoslovensko za obûÈ, jak se ukázalo
pozdûji.
Na rozhodující schÛzi s generalitou âSR Dr. Bene‰ jako pominut˘ pfiedná‰el svÛj názor,

Ïe „NepoÏene národ na jatka!“ Mnozí z generálÛ jako Syrov˘ a Indra nad jeho rozhodnutím
plakali. Vûdûli, Ïe âeskoslovensko bylo pfiipraveno se bránit, protoÏe ãekalo útok Hitlera.
(Nûmeãtí generálové v ãele s Ludwigem Beckem byli podle nûkter˘ch zdrojÛ pfiipraveni
v pfiípadû napadení âeskoslovenska a vypuknutí války s Anglií a Francií zatknout Adolfa
Hitlera - z encyklopedie).
Pfii ãtení tûchto historick˘ch informací o vydání nejlépe obrnûné a stfieÏené hranice na

svûtû a ãásti âeskoslovenska Hitlerovi Bene‰em bez jediného v˘stfielu ãlovûku aÏ
zamrazí v zádech. Kdyby se âeskoslovenská armáda postavila na obranu, mohla
pravdûpodobnû zabránit II. svûtové válce, smrti 50 milionÛ lidí, holocaustu a utrpení
stovek milionÛ lidí ve svûtû. V‰e viselo na jednom zbabûlci a mylném sobeckém citu.
Nevadilo Bene‰ovi - právníkovi, Ïe provádí protiústavní ãin?
Podle § 64 Ústavy âeskoslovenské republiky z roku 1920 mohl uzavfiít mezinárodní

smlouvu mûnící státní území prezident âeskoslovenské republiky pouze se souhlasem
Národního shromáÏdûní. Mnichovská dohoda byla pfiijata pouze vládou âeskoslovenské
republiky a prezidentem, nikoliv tedy Národním shromáÏdûním, jak bylo podle ústavy
nutné.
Zde vstupuje do obrazu veliká otázka, na kterou jsem zatím nikde nena‰el odpovûì: Proã

jménem suverénního âeskoslovenského státu nejednal s Hitlerem prezident republiky a
dal‰í ministfii, n˘brÏ vyjednávali zástupci Francie a Anglie? Byl k tomu vÛbec nûjak˘ jin˘
dÛvod neÏ to, Ïe dr. Bene‰ pfiedpokládal neúspûch, tak chtûl mít nûkoho, na koho se pak
dala svalit vina. Byl vÏdy velice opatrn˘, aby jeho nikdo nevinil. To se ukázalo téÏ po
nepopulárním atentátu na R. Heydricha, kdyÏ provedenou akci svádûl na generála F.
Moravce. Mohl v‰ak nûjak˘ generál vydat takov˘ rozkaz bez souhlasu Bene‰e? Nikoliv.
Po Mnichovské dohodû Bene‰ovi zfiejmû do‰lo, ãeho se dopustil, tak 5. fiíjna abdikoval.

Pfied tím v‰ak staãil pronést k národu projev, kde se nestydûl fiíct, Ïe koneãnû v âechách
budou jen âe‰i.
Zde je vhodné pfiipomenout názor Bene‰e na pohraniãní oblast âSR, kdyÏ - Prostfiednictvím

Neãasovy mise 14. a 17. 9. 1938 v jiÏ zmínûn˘ch soukrom˘ch rozhovorech sdûloval
vyslancÛm Velké Británie a Francie, Ïe jiÏ na mírové konferenci v roce 1919 byl pro, aby
ãást pohraniãí pfiipadla Nûmecku. Po svém odstoupení povûsil v‰echny záleÏitosti âSR
na hfiebík, jako kdyby se nic nestalo a usadil se na pohodlném místû jako profesor
sociologie na Chicagské universitû. Do Anglie Bene‰ pfiijel aÏ koncem ãervence 1939, kde
se prohlásil prezidentem âSR, bez opûtného zvolení, coÏ z právního hlediska je velice
zajímav˘ postup. Vût‰inou takové vûci dûlají diktátofii.
Kdyby byl stateãn˘, zÛstal by prezidentem aÏ do nûmecké okupace celé zemû. Tu práci

v‰ak nechal dr. E. Háchovi, kterého pak nechal popravit. To naznaãuje jeho nejznámûj‰í
charakterov˘ rys - „mstitel“! Mstil se nejen na Nûmcích a Maìarech, ale i na svém lidu.
Nahánûl tím vodu na ml˘n komunistÛm, ktefií ho v tom nesmírnû podporovali.
Vyãíslit negativní ãiny prezidenta dr. Edvarda Bene‰e by bylo asi velice tûÏké, a zrovna

tak jeho kladnou práci. BohuÏel milovan˘ a moudr˘ prezident Dr. Edvard Bene‰, jak ho
mnozí prezentují, také nedával pfiednost rozumu a radám druh˘ch, tím lze fiíct, Ïe zavinil
pro âeskoslovensko dvû historické tragédie. Tím jeho kladn˘ pfiínos republice je silnû
pfieváÏen ‰patn˘mi ãiny, kter˘ch se dopustil.
Na závûr jen tolik, Ïe aãkoliv souãasn˘ svût se chlubí znalostmi a inteligencí, pravda ho

v‰ak zajímá velice málo. Radûji se oddává sv˘m citÛm a ideám bez ovûfiení skuteãností,
které v historii lidstva nadûlaly nejvíce zla.

Vilém A. Kun, Winnipeg
***

Poznámka redakce: VáÏen˘ pane Kuhne, pÛvodnû jsem chtûl udûlat del‰í rozbor va‰eho ãlánku, ale
jelikoÏ na nûj odpovídá Josef âermák autor pÛvodního ãlánku, na kter˘ dnes reagujete pouze nûkolik
faktick˘ch pfiipomínek. 1/ Velice ãasto citujete historické prameny, ale neuvádíte zdroje, kromû  V.
Moravce a Jana Cholinského, jenÏ vychází z práce historika Josefa Kalvody, kter˘ byl znám sv˘m
neobjektivním protibene‰ovsk˘m postojem. Pokud citujete encyklopedii, je nutné uvést kterou. Tak
jako nelze jen napsat internet. 2/ Dr. Bene‰ nenechal popravit Emila Háchu, ale Emil Hácha zemfiel
ve vûzeÀské nemocnici na Pankráci 27. ãervna 1945. 3/ Historie nezná kdyby a nelze tedy spekulovat
o tom, co by se stalo kdyby se v roce 1938 bojovalo.. 4/ Josef âermák uvedl tento ãlánek právû jako
protiváhu k útokÛm zleva i zprava proti druhému ãeskoslovenskému prezidentovi, které se v poslední
dobû objevují a zároveÀ tím chtûl uctít jeho památku pfii pfiíleÏitosti 65. v˘roãí jeho smrti. Pohfieb E.
Bene‰e byl na dlouhou dobu poslední demonstrací odporu vÛãi komunismu.

Ale‰ Bfiezina
***

Prezident Dr. Edvard Bene‰ - druhá strana mince
Je velice snadné, témûfi pro kohokoliv, nechat se unést city, zvlá‰tû kdyÏ ho navádí básník
Jaroslav Seifert „To plakal ‰tûstím lid“. BohuÏel, ani básník ani národ tenkrát nevûdûli, co
Edvard Bene‰ provedl v Ko‰icích (Ko‰ick˘ vládní program) na své cestû domÛ z emigrace,
kde prakticky vûnoval âeskoslovensko Stalinovi. Kdyby to lid vûdûl, také by „ronil slzy“,
ale z jiného dÛvodu.
Zru‰ením Agrární strany, která byla nejsilnûj‰í pfiedváleãnou stranou, zákazem dal‰ích

demokratick˘ch stran ko‰ick˘m programem a znárodÀováním se ‰mahem pfiipravila
cesta k nástupu komunistÛ. Bene‰ovi nevadilo ani to, Ïe vlastnû byl zvolen za prezidenta
právû stranou, kterou nechal zru‰it.
Je pak tûÏké nesouhlasit s názorem M. Skfiípského o Bene‰ovi - Nedá se fiíci, Ïe by tfii

pováleãná léta za prezidentování „osvíceného demokrata“ dr. Edvarda Bene‰e
pfiedstavovala dobu demokratického uspofiádání pomûrÛ v âSR. Spí‰e se zdají b˘t
jakousi pfiípravou k úspûchu komunistické strany, pfied kterou velká ãást nekomunistick˘ch
politikÛ zcela nepochopitelnû zavírala oãi. Ona relativita pováleãné demokracie je nejlépe
viditelná jiÏ v samotném Programu ãeskoslovenské vlády Národní fronty âechÛ a
SlovákÛ, pfiijatého 5. dubna 1945 v Ko‰icích, tzv. Ko‰ického vládního programu, vládou,
kterou nikdo nezvolil.
Krátká citace z programu téÏ dobfie naznaãuje, o co v ní ‰lo - Vyjadfiujíc neskonalou

vdûãnost ãeského a slovenského národa k Sovûtskému svazu, bude vláda pokládat za
neochvûjnou vÛdãí linii ãeskoslovenské zahraniãní politiky nejtûsnûj‰í spojenectví s
vítûznou slovanskou velmocí na v˘chodû. Vláda bude od poãátku uplatÀovat praktickou
souãinnost se Sovûtsk˘m svazem, a to ve v‰ech smûrech - vojensky, politicky, hospodáfisky,
kulturnû - pfiiãemÏ si pfieje uskuteãnit vzájemnou v˘mûnu zástupcÛ!
O jaké zástupce ‰lo, není tfieba dnes nikomu vysvûtlovat a milovan˘ prezident republiky

to v‰e podepsal. V˘mluva, Ïe nic jiného nemohl udûlat - byl uÏ v komunistickém obklíãení,
nelze ho omluvit z dÛvodu, Ïe pro návrat domÛ nemusel volit cestu pfies Moskvu. (Mnozí
ho varovali). Mohl se vrátit do vlasti pfiímo z Lond˘na.
Vinit v‰ak Bene‰e pouze ze zrady národa komunistÛm nestaãí. Zrady ho provázely témûfi

po celou dobu prezidentování. Aã mnozí o nûm pí‰ou jako o moudrém prezidentovi, je pak
na místû otázka, jak mohl provést na národû dokonce dvû grandiózní zrady - Mnichov a
komunistick˘ puã.
Aã historii lze obmûnit tím, Ïe se pravda zamlãí nebo zmûní v leÏ, pravda je v‰ak jako ‰ídlo

v pytli; jednou se dostane ven.
Díky dne‰ní demokracii v âesku, dûjepisci se nebojí vyjádfiit pravdivé podstaty sv˘ch

bádání, aÈ se to nûkomu líbí ãi nikoliv. Jeden z tûchto dokumentÛ se dostal na denní svûtlo
od Jana Cholínského pod názvem „Mnichovská zrada nebo praÏsk˘ krach“? (Neãasova
mise v roce 1938).
V dokumentu se pí‰e - Dvacáté století v ãesk˘ch dûjinách je moÏné nazvat nejen stoletím

osmiãek, ale také stoletím manipulace vefiejného mínûní, vytváfiení propagandistick˘ch
legend a zakofienûní myln˘ch my‰lenkov˘ch stereotypÛ. Jedním z nich je sklon svalovat
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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

Dr. Edvard Bene‰: Jak ho vidûli jiní
V ãísle datovaném 15. srpna 2013 Satellite uvefiejnil mÛj ãlánek o dr. Edwardu Bene‰ovi.
Dnes bych chtûl dodat jednu omluvu a jednu reakci na odezvu na mÛj ãlánek.
Omluva: v ãlánku jsem reagoval na Bene‰ovu poznámku, Ïe “ani dva Sokolové nebyli k
dispozici pro Václavské námûstí, kdyby tam mûla b˘t uspofiádána demokratická
protidemonstrace”. Odpovûdûl jsem konstatováním, Ïe se m˘lil a poukázal na to, Ïe “z pûti
studentÛ, ktefií se zúãastnili pochodu na Hrad a pozdûji se usadili v Torontu, byli nejménû
tfii: Dagmar ·taflová, Jan JankÛ a Josef âermák a moÏná ãtyfii -VráÈa ·tafl, ãleny Sokola.”
Pfied nûkolika dny jsem se dozvûdûl, Ïe pochodu na Hrad se zúãastnil i dal‰í âecho-Kanaìan
(mûl s reÏimem stfietnutí nûkolik a podle toho jak v˘bornû vypadá, musel asi také sokolovat),
Jifií Miãan. Omlouvám se za opominutí, ale hlavnû za to, Ïe jsem o tom nevûdûl.
Reakce: ãlánek byl pfiijat kladnû, vancouversk˘ Vladimír Cícha ãlánek povaÏoval za “jeden
z nejobjektivnûj‰ích názorÛ na tohoto v˘znamného ãeskoslovenského státníka, stejnû tak
nemálo rozpolcené osobnosti a charakteru.” Dûkuji pane Cícho, a souãasnû blahopfieji k
poctû, jíÏ se vám dostalo v literární soutûÏi Polabského kniÏního veletrhu 2013 na téma 100
let Bohumila Hrabala. V kategorii nad 18. let byla totiÏ v poezii první cena udûlena Va‰í
básni: Pábitel neumírá. A to je pozoruhodn˘ úspûch.
Ale samozfiejmû byly na mÛj ãlánek o dr. Bene‰ovi i hlasy záporné. Jeden z nich je uvefiejnûn
v tomto ãísle Satellitu. Jeho autorem je pan Kuhn. Pan Kuhn se na mû pro moje hodnocení
dr. Bene‰e zle rozãertil. A to je samozfiejmû jeho právo. Bude mi ale muset prominout, Ïe
s ním diskutovat nebudu. Jeho názor je jeho záleÏitostí, do které mi nic není a naprosto ho
nechci o niãem pfiesvûdãovat. Polemizovat s ideologickou nenávistí sahající za hrob je po
mém soudu - zvlá‰È v mém vûku - skoro nemravn˘m mrháním ãasu. PonûvadÏ jsem ale
ãlovûk pfiející, budiÏ mu pfiáno, Ïe se tak bojovnû vyfiádil na mé politické zaostalosti.

Josef âermák
***

Mohu tvrdit se ctí, kdekoliv je knihkupectví
Jan Werich v kníÏeãce Italské prázdniny napsal, Ïe cestovatel se svûtem projídá a
zapamatuje si mûsta italská podle lahÛdek, co tam ochutnal. Troufám si roz‰ífiit
moudrost klasika pfiídavkem, Ïe poutník se svûtem proãítá a kam zavítá hledá
koutek s knihami místního apetitu.
Pár kroku od fiímského Pompejova divadla, tedy trosek divadla nacházejících se
osm metrÛ pod nánosem dvou tisíciletí, je knihkupectví zvané Feltrinelli, skuteãn˘
palác rozmanité masové kultury hudební, pro diváky filmy a pro ãtenáfie dvû patra
polic s knihami. Italská publikaãní aktivita je mohutná a prostory a pfiehledné
uspofiádané police Feltrinelli obsahují pr˘ pÛl miliónÛ kniÏních titulu.
ProtoÏe neznáme Ïádného souãasného italského literáta - velikána, nepfiekvapilo
mne, Ïe na pultu bestselleru jsou veskrze pfieklady z ameriãtiny a nestydím se
americkou angliãtinu oddûlit od britské, kdyÏ diferenciace mezi angliãtinami roste.
Chodíme do Feltrinelli uÏ 14 let, od na‰í první náv‰tûvy ¤íma, na oslavu na‰í stfiíbrné
svatby v roce 1999, a koutek s anglick˘mi knihami tam roste - coÏ je zajisté
popularitou angliãtiny v Evropû a taky predominancí ti‰tûní knih v angliãtinû. V
angliãtinû rok co rok je vydáváno ãtvrt miliónÛ titulu; já to nepoãítal, ale ãetli jsme to
v novoroãní deklaraci anglick˘ch vydavatelÛ knih.
ProtoÏe máme dost ãasu na courání mezi policemi, pfii kaÏdém návratu z ¤íma do
Kanady, máme spor na leti‰ti kvÛli váze zavazadel, protoÏe knihy jsou tûÏké a
vezeme domÛ tucet svazkÛ.
Slavnou televizní reklamu Don’t leave home without VISA card, Neodcházej z domu
bez kreditní karty VISA, jsem vylep‰il Nechoì nikam bez knihy v kapse a v ¤ímû to
praktikujeme jako doma. Tento rok Eva objevila Dûjiny antické pitné vody, a
chodíme kolem antick˘ch akvaduktu a fontán a obdivujeme fakt, Ïe stafií ¤ímané
spotfiebovávali 400 litrÛ pitné vody dennû na obãana miliónového ¤íma pfied dvûma
tisíci lety. Po pádu fiímské fií‰e barbafii v první fiadû dokázali rozbourat akvadukty
dodávající pitnou vodu z pohofií poblíÏ jezera Albana a tím rozru‰ili fiímskou civilizaci
a za pár let klesla populace ¤íma z miliónÛ na 30.000 nuzákÛ, ktefií se stáhli z
vysu‰en˘ch sedmi pahorku do blízkosti Tiberu a do záplavové nivy.
Trvalo 1500 let usilovnû práce v renesanci a pozdûji, Ïe aÏv roce 1952 dosáhla
dodávka pitné vody pro ¤ímany 400 litrÛ na obãana, coÏ stáfií ¤ímané dokázali na
poãátku kfiesÈanského letopoãtu. V ¤ímû je dnes 50 zdoben˘ch a mohutn˘ch fontán
a pfies tisíc mal˘ch napájeãek rozmístûn˘ch na kaÏdém rohu.
S pitnou vodou v antickém ¤ímû souvisela odpadová voda, kanalizace a nesãetné
lokality vefiejn˘ch záchodÛ. Toto dodnes moderní ¤ím nevyfie‰il. Nedostatek
vefiejn˘ch záchodÛ k ukojení hygienick˘ch potfieb dvou miliónÛ turistÛ, které
mûsíãnû nav‰tíví vûãnû mûsto je dodnes problémem první velikosti. Na‰tûstí
osmapadesát MacDonaldÛ strategicky rozmístûn˘ch v ¤ímû zaruãuje turistovi vÏdy
ãist˘ záchod vybaven˘ umyvadlem, m˘dlem a ruãníkem a toaletním papírem a
záchod s prk˘nkem. Neznal˘ neuvûfií, Ïe z dÛvodÛ mi neznámého je vût‰ina
záchodÛ v restauracích bez prk˘nka, coÏ Ïenám zajisté vadí víc neÏ muÏÛm.
Dosti o vodû. Eva knihu objevila ve Feltrinelli. Knihkupectví má poboãku v nákupním
paláci Alberto Sordi, ale pfiipadá nám men‰í, zatímco hlavní palác je na spojnici mezi
Piazza di Torre Argentina, Pompejova divadla a pû‰í cestou k Pantheonu, kudy
chodíme skoro dennû.
Kousíãek od Pantheonu je piazza Navona, jakési centrum baviãÛ, a pár kroku dál
je Kvûtinové námûstí a trÏi‰tû nesãetn˘ch konzumních poku‰ení a lahÛdek; a
uprostfied je pomník upálení Giordana Bruna roku 1600 na tomto místû a na
podstavci je Ïulová deska na poãest Jana Husa.
Mimochodem nové vydání dûjepisu má ‰est svazkÛ a pochybují, Ïe se Eva odhodlá
to koupit a dopravit letecky do Kanady. Ale na‰e náv‰tûva ¤íma je‰tû není u konce
a Eva spí‰e vyhodí z kufru boty, neÏ by zapomnûla zabalit knihu.
Holt, jak jsem uÏ napsal, ãtenáfii se svûtem proãítají a vezou si knihy ze své pouti
domÛ; tentokrát jsme taky museli pfiikoupit kufr, abychom ten ãtenáfisk˘ poklad
dovezli do Sudbury a máme ãtení na zimu.

RosÈa Firla, ¤ím-Sudbury
***
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Ralská gubernie
Sovûtsk˘ svaz 60 km od Prahy, tajemná nepfiátelská
zóna uprostfied âech, okupaãní vojenská základna o
rozloze 250 km2. Tohle v‰echno si pod pojmem Ralsko
mÛÏeme pfiedstavit. Ale tohle v‰echno je jiÏ také 22 let

historií. Inu, bejvávalo. Pro dne‰ní stfiední generaci
znamená Ralsko pfiedev‰ím ráj cyklistÛ a kouzelnou
krajinu mezi tfiemi dÛvûrnû znám˘mi dominantami
stfiedních a severních âech: Je‰tûdem, Ralskem a

Bezdûzem. Tyto pomyslné vrcholy trojúhelníka jsou tu
spolehliv˘mi stráÏci va‰ich krokÛ, va‰eho ‰lapání do
pedálÛ. Vynofiují se v terénu sice oãekávanû, ale
pfiekvapují svojí blízkostí a udivují svojí majestátností.
Jsou to pfiírodní majáky s lidskou rukou dotvofienou
korunou, které vám za dostateãné viditelnosti nedají
pfiíleÏitost nadlouho zabloudit.
Pouze Je‰tûd se známou siluetou Hubáãkova vysílaãe

si bûhem 23 let sovûtské okupace zachoval ãeskou
„posádku“. Zbylé dva majáky se znám˘m stfiedovûk˘m
hradem na vrcholu Velkého Bezdûzu a hrdou zfiíceninou
jednoho z na‰ich nejstar‰ích hradÛ - Ralska - obsadili
sovût‰tí dobyvatelé. Mûli odtud v˘hled daleko do ãeské
kotliny a znamenit˘ pfiehled o „své“ ralské gubernii.
Pro ty, pro které tato novodobá historie k Ralsku

neodmyslitelnû patfií, pro ty, ktefií zaÏili Ralsko prvních
let po revoluci, musí b˘t jeho souãasn˘ stav zklamáním.
Jistû tu nejde o nostalgii po ãasech vazalsk˘ch, n˘brÏ
po záfiezech a stopách, které tu Stfiední skupina vojsk
„doãasnû“ umístûná na ãeskoslovenském území
zanechala.  Pfiiznejme si, Ïe právû tyto „nehezké
pomníky“ v nás vyvolávaly jistou satisfakci, pocit
spravedlivého trumfu nad neporazitelnou Rudou
armádou, nad bol‰evickou supervelmocí, která tyto své
pozice byla nucena beze slávy vyklidit. A devadesátá
léta byla na tyto „pomníãky“ v Ralsku velmi bohatá. V
opu‰tûn˘ch objektech jste je‰tû dokázali odhadnout,
ãemu slouÏily, nechybûly nápisy v azbuce, nástûnné
malby s bojovou a budovatelskou tématikou, i lidsky
srozumitelné vzkazy prost˘ch vojákÛ na zdech, mezi
kter˘mi ubíjeli svÛj dlouh˘ ãas. Nemohli tu‰it, kdo jejich
záznamy bude za pár let ãíst, nemohli tu‰it, Ïe zrovna
vám prozradí, odkud pochází, kolik jim je‰tû zb˘vá do
civilu, pfiípadnû, Ïe jejich srdce patfií jakési Nata‰e tisíce
kilometrÛ daleko na v˘chodû.

Bratrská okupaãní armáda vojensk˘ v˘cvikov˘ prostor
Ralsko a Mladá-Milovice vyuÏívala nejen jako obrovské
cviãi‰tû a stfielnici, jak tomu bylo za NûmcÛ a za na‰í

lidové armády, ale ona tento prostor pfiímo kolonizovala.
Obydlela ho sv˘mi vojáky a rodinn˘mi pfiíslu‰níky
dÛstojníkÛ. Postavila celá panelová sídli‰tû pro tisíce
obyvatel, vlastní obchody a ‰koly. V souãasnosti je jen
ãást této civilní v˘stavby vyuÏívána. ¤ada panelákÛ se
stovkami bytÛ chátrá dál. A osud vojensk˘ch objektÛ je
dávno zpeãetûn. JiÏ poãátkem 90 let bylo v‰echno, co
se dalo snadno ukrást - okna, dvefie, sanitární zafiízení,
okapy - rozkradeno. Na‰e armáda si pfievzat˘ majetek
nedokázala ubránit. O dal‰í zkázu se tedy postaraly
dé‰È a mráz. Na druhou stranu v‰ak vojáci kousek po
kousku zbavili uzemí ohromného mnoÏství nebezpeãné
munice. Ne ale beze zbytku. Dopadovou plochu letecké
stfielnice nebylo moÏné asanovat, a tak je zde vyhlá‰ena
stoletá stavební uzávûra.

Správcem území Ralska jsou nyní Vojenské lesy a
statky, divize MimoÀ. Ty plánují prostfiednictvím najaté
firmy v˘‰e zmínûné objekty definitivnû odstranit. Je
politováníhodné, Ïe Ïádná z onûch „památek“ nebyla
cílenû zachována coby pfiipomínka doby, kdy cca jednu
hodiny jízdy od Václavského námûstí byla dislokována
ohromná cizí vojenská síla s vlastním leti‰tûm, velitelsko-
technick˘m centrem pro pfiípad jaderné války, jakoÏ i se
skladem pro nukleární munici. Strategická síla, která
dohlíÏela na to, aby politické loutky na praÏském Hradû
dûlaly tu správnou vnitfiní i zahraniãní socialistickou
politiku.
Minulost je Vojensk˘m lesÛm a statkÛm zjevnû

lhostejná. Îe by navazovaly na destruktivní armádní
tradici vÛãi historick˘m a umûleck˘m památkám? Pokud
jde o souãasnost, snaÏí se vojenská správa oblasti
pfiesvûdãit náv‰tûvníky o svém kladném vztahu ke
zdej‰í pestré a bohaté pfiírodû. V osadû Hradãany,
poblíÏ stejnojmenného rozsáhlého váleãného leti‰tû,
provozuje informaãní stfiedisko. Zájemce se zde dozví
o nûkolika oborách s tisíci kusy lovné zvûfie, ba dokonce,
a to je skuteãná rarita, o polodivokém chovu zubra
evropského. Tento pfiíbuzn˘ amerického bizona
dosahuje hmotnosti bratru aÏ 1200 kg. Doporuãení pro
turisty zní, nepfiibliÏovat se k nûmu na ménû neÏ 100 m.
Ale, fieknûte, není uÏ to sám o sobû pokrok? Sovûtsk˘
voják ve zbrani byl daleko nebezpeãnûj‰í. Nejen pro
zabloudiv‰ího houbafie, ale pfiímo pro tûch 15 miliónÛ
obyvatel, ktefií byli v tehdej‰ím âeskoslovensku doma.

Miroslav Petr -  Ralsko: srpen/záfií  2013
***
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Zápisky od Pacifiku
(Pro ãíslo 15 roku 2013)

Léto bylo tady ve Vancouveru pûkné, sluneãné. Krytá
hala, kde hrajeme mimo léto tenis, byla po celou dobu
pûkného poãasí otevfiená. KdyÏ ale právû zaãalo typické
období de‰tiv˘ch dnÛ, je na dva t˘dny uzavfiena, aby se
vykonala údrÏba. Tedy dokonal˘ Kocourkov.

***
ZÛstaÀme u bílého sportu. Po nûkolika ménû

v˘znamn˘ch tenisov˘ch turnajích od Wimbledonu, ale
dostateãn˘ch k tomu, aby si hráãi zlep‰ili nebo pohor‰ili
své postavení na hodnocení ATP, zaãal poslední
Grandslam turnaj roku, US Open.

A jak se na pfienos obãas dívám, hodnotím nûkolik
tûch nejvût‰ích borcÛ Federera, Djokoviãe, Nadala a
jiné, ale pfiesto si v‰ímám i ostatních, ktefií vûru stojí za
sledování. Napfi. F. Lopez, jeden z nûkolika ·panûlÛ,
ktefií zaujímají pfiední místa profesionálního Ïebfiíãku,
zatímco b˘valou slávu USA zachraÀuje dnes jen J.
Izner, sleduji pfienosy i z jiného hlediska. Tfieba jak
elegantní jsou údery F. Lopeze a nûkter˘ch jin˘ch, ktefií
ani nejsou v první pûtici! Velmi zajímavá je napfiíklad
podívaná na Francouze Lodru, Ïádn˘ mladík to není,
ale pohybuje se po kurtû jako osmnáctilet˘ a jeho hra
je velmi zajímavá ke sledování. Fenomén R. Nadal je
samozfiejmû borec, ale pohled na nûj vzbuzuje více
obdiv nad jeho pohyblivostí a schopností vrátit i ty
neuvûfiitelnû tûÏké míãe soupefiem na jeho stranu kurtu
vyslané! Ale technicky Ïádná grandiosní podívaná, dle
mého názoru.

***
Dozvídám se o akci naplánované na pfiicházející

srpnovou nedûli, k níÏ dojde údajnû v padesáti mûstech

Sladk˘ dar ze Vsetína pro prince Williama a vévodkyni Kate
Vsetínská stfiední odborná ‰kola Josefa Sousedíka je povaÏována za velmi prestiÏní evropskou ‰kolu. Do povûdomí se po
fiadu let zapisuje mistrovskou a velmi vzácnou umûleckou v˘tvarnou tvorbou. Obor cukráfiství získal za nûkolik let fiadu
evropsk˘ch i svûtov˘ch ocenûní. Mistrovské v˘robky vsetínsk˘ch studentek jsou dobfie známé po celém svûtû. Marie

Kolínková spoleãnû s uãitelkou odborné v˘chovy Jar. Londovou po zlaté medaili z Lucemburska pfiidaly dal‰í zlatou
medaili z nûmeckého Erfurtu, kde probûhla Svûtová cukráfiská olympiáda. Obû vytvofiily perníková srdce pro novomanÏelsk˘
pár, které vyvolalo takov˘ mimofiádn˘ zájem, Ïe vsetínská odborná ‰kola musela zhotovit nûkolik dal‰ích kusÛ men‰ích
srdíãek nejen pro britské velvyslanectví, ale i pro dal‰í zájemce. Pfii‰lo pochopitelnû podûkování coÏ nejvíce potû‰ilo
autorky. Skuteãností je, Ïe cukrárenské v˘robky jsou ve svûtû brány za umûleck˘ tvÛrãí styl, kter˘ zviditelÀuje nejen dílo,
ale i úspû‰né vztahy kantora se studenty. Tento vztah trvá i nadále. Marie Kolínková po vyuãení oboru cukráfi pokraãuje
v nástavbovém studiu s maturitou úsek podnikání s cílem mít svou vlastní cukrárnu.
Narození syna  George Alexandra Louise mladému anglickému páru se stalo signálem vyrobit vala‰ské sladké cukráfiské
pfiekvapení u pfiíleÏitosti jeho kfitin. Dlouho se prom˘‰lelo jaké ingredience a tvar budou mít cukráfiské dary ze Stfiední
odborné ‰koly Josefa Sousedíka ze Vsetína. Nûkolikráte se zkou‰ela nová verze tûsta a ozdob. To proto,Ïe kaÏd˘ cukráfisk˘
v˘robek je originál. V úter˘ 17.záfií 2013 hlásí obû Ïeny hotovo. Uãitelka cukráfiství paní Jar. Londová a absolventka ‰koly
Marie Kolínková pfiedkládají sladk˘ dar, kter˘ bude odeslán do Anglie. Originální je nejen speciální tûstová hmota vãetnû
krajkové mfiíÏkované polevy, která dala nejvíce zabrat vãetnû ozdobného sdûlení. Podle britsk˘ch odborníkÛ lze oãekávat,
Ïe vsetínské pfiekvapení opût v Anglii zaujme.

Text, foto: Allén Mirko FojtÛ - Vsetín
***

amerického kontinentu a v takové ‰a‰kárnû samozfiejmû
Vancouver nemÛÏe chybût, tedy v nedûli 25. 8 leto‰ního
roku, vy‰li do ulic muÏi do pÛli tûla nazí, nûktefií v
podprsenkách spolu se Ïenami bez podprsenek,
blÛziãek a jíchách svr‰kÛ. Akce konaná na podporou
rovnoprávnosti Ïen a muÏÛ, jak sdûleno! Mám pocit, Ïe
hlavy tûchto pochodujících jsou ovanuty perutí imbecility
(termín B. Hrabala).

TakÏe, pokud dojde k naplnûní pfiedstav a pfiání takto
pochodujících, v nedaleké budoucnosti dámy budou
vycházet do ulic takto nalehko. Jaké stanovisko asi
zaujme odûvní prÛmysl, jehoÏ jisté v˘robky stanou se
zbyteãn˘mi.

***
Mám celkem dost dobr˘ dÛvod k tomu, abych se

pokusil o vydání sbírky sv˘ch básní (OPUS X) a neveliké
kníÏky prózy (Fata morgana) jinak, neÏ vlastním
nákladem ve Vancouveru.

A tak jsem, pomocí internetu, poslal kratiãké emaily
na nûkolik ãesk˘ch nakladatelství zatím jen s dotazem,
zda bych mohl redakci nav‰tívit a o pfiípadném vydání
pohovofiit ... a zda bych mohl k posouzení poslat prózu
i poezii dostupnou, jak je dnes bûÏné, v poãítaãové
podobû (pdf).

Hádanka, jak to dopadlo v zemi notoricky slu‰ného a
solidního Karla âapka? Ze sedmi nakladatelství, kter˘m
jsem poslal jen dotaz, nikoli ukázku sv˘ch v˘robkÛ, bylo
jich asi sedm, ozvala se dosud dvû s omluvou, Ïe
vydání nepfiipadá v úvahu vzhledem k tísnivé finanãní
situaci a poklesu ãtenáfistva. Od ostatních ani slovo.

Napadá mû, proã se tohle dûje dnes, kdy není tfieba
sednout a jakkoli struãnû pisateli odepsat, koupit
známku, dopis poslat? Dneska k odpovûdi staãí ãas
fiádovû nûkolika vtefiin, naklapání na klávesnici poãítaãe.

A pfiece ...jak˘ to neuvûfiiteln˘ pokles spoleãenské
komunikace...!

***
Nevím, zda se s klidn˘m srdcem budu schopen, aÏ k

tomu nastane ãas, zbavit dlouhatánské fiady Svûtov˘ch
literatur, roãníkÛ 1958 - 1966 a pak je‰tû pár ãísel
roãníkÛ 1974 a 1975. To v‰e poslali mi do Kanady na‰i
bûhem nûkolika málo prvních let pobytu tady. A ná‰
slavn˘ socialistick˘ reÏim ani mi neumoÏnil, abych byl
na pohfibu sv˘ch rodiãÛ a bratra, leda za cenu pokofiení
a t.zv. Uspofiádání si vztahÛ s âSSR, jinak bych svou
náv‰tûvu republiky zahájil ve vûzení, k nûmuÏ jsem byl
za odchod v roce 1968 odsouzen.

V poslední dobû beru do ruky nûkteré z tûch poãetn˘ch
svazkÛ (Svûtové literatury) a Ïasnu, jak tehdy, navzdory
dohledu pfiíslu‰ného oddûlení ÚV KSâ a úlitbû redakce
v podobû publikací sovûtsk˘ch autorÛ, jaké úÏasné
vûci dostaly se odbûratelÛm ‰estkrát do roka. A tu si s
lítostí vzpomínám a pfiedstavuji, jak maminka
pfiipravovala k odeslání do Kanady to ohromné mnoÏství
knih a moÏná, Ïe nejsem daleko od pravdy s
konstatováním, Ïe není mnoho krajanÛ emigrantÛ,
moÏná Ïádn˘, ktefií by ve sv˘ch knihovnách svazky
Svûtové literatury mûli ...

Proã to ale pí‰i? Z opoÏdûného, ale i tak trvajícího
obdivu k tûm v tehdej‰í redakci, ktefií Svûtovou literaturu,
v poãtu ‰esti siln˘ch svazkÛ rok co rok, vydávali ...

A jak dlouho to potrvá, neÏ i tyto svazky Svûtové
literatury padnou za obût dal‰í redukci knihoven, díky
mému pokroãilej‰ímu vûku.

***
Proã se obãan, jak jen je mu to moÏno, uchyluje do

míst vzdálen˘ch civilizaci a o takovém poãinu nejednou
radostnû informuje tfieba své pfiátele.

Znamená to tedy, Ïe tzv. civilizace je dnes pro ãlovûka
nûãím, z ãehoÏ je dobré uniknout? Ponûkud smutné
poznání! Ale ano, je to tak! A mnohem víc, neÏ kdy jindy.
Kdo má tu moÏnost uniknout hluku a v‰em dokonale
znám˘m doprovodÛm moderního Ïivota ve mûstû,
chápe se jí tak ãasto, jak jen mÛÏe.

Samozfiejmû, Ïe tfieba chatafiství je v âR uÏ odedávna
oblíbené a ãile pûstované. A ‰tûstí jen, Ïe obãanÛm je
stále moÏno na takovéto své chaty a nebo chalupy
odjíÏdût za klidem a pohodou. (Pokud si tedy vypnou
svÛj mobil, kter˘ dbá na to, aby souvislost s povinností
a zábavou nebyla pfieru‰ena!) Velik˘, men‰í a nebo
snad vÛbec Ïádn˘ dÛvod k radosti, konstatování?

***
MÛÏe b˘t docela zajímav˘m v budoucnosti sledovat,

kolik v˘znaãn˘ch osobnosti dostane se díky sníÏené
opatrnosti stejnû jako vyspûlé komunikaãní technice do
mal˘ch i velik˘ch nepfiíjemností! A co v‰echno se jeden
dozví o neuvûfiitelné nerovnováze, která, jak se zdá,
zvût‰uje se mocnû s pfiib˘vajícím ãasem, mezi odmûnou
za práci a úsilí nezbytném k jejímu vykonání! Figury,
které se kdysi mohly pfii takovém hodnocení objevit, je
dnes tfieba násobit ohromn˘m koeficientem. Co dfiíve
bylo deset tisíc, tedy té ãi oné mûny, dnes je hladce
milion, ba nûkdy i miliarda - samozfiejmû jde o hodnocení
stejné vûci, stejné ãinnosti. K takovému umocnûní
nestaãí jakékoli procento jakkoli oficiální inflace.

Ale to jsem samozfiejmû nenapsal nic nového!
Vladimír Cícha - Vancouver

***
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Rosti
Brankovsky

Broker
Jedineãné sluÏby

Jak prodat dÛm nebo kondo?
Rosti Brankovsk˘, kter˘ má hodnû zku‰ností s prodejem,

 to mÛÏe udûlat za vás.
Jak koupit dÛm nebo kondo?

KdyÏ vidíte inzerát nebo nápis DÛm na prodej.
Rosti Brankovsk˘ vám ho mÛÏe ukázat.

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

Soccer

Tabulka CorgoÀ ligy
1. Slovan 11 8 1 2 27:12 25
2. Myjava 11 6 2 3 21:18 20
3. Trenãín 11 6 1 4 29:14 19
4. Senica 11 5 4 2 18:11 19
5. RuÏomberok 11 5 4 2 21:18 19
6. Îilina 11 4 4 3 20:17 16
7. Trnava 11 5 1 5 16:19 16
8. Bystrica 11 3 5 3 20:15 14
9. Zl. Moravce 11 4 2 5 11:19 14
10. Ko‰ice 11 3 2 6 12:12 11
11. Nitra 11 1 2 8 12:30 5
12. D. Streda 11 1 2 8 6:28 5

Gambrinus liga
Sparta v ãele, Slavia se potápí

PlzeÀ, která se senzaãnû probojovala do Ligy
mistrÛ, dvakrát zaváhala a dvakrát remízovala,
nejprve v Liberci 1:1, pak doma s Duklou 0:0,
coÏ staãilo Spartû, která dvakrát stoprocentnû
bodovala (ve Znojmû 2:0 a doma se Slováckem
4:1), aby získala ãtyfibodov˘ náskok. Tfietí jsou
Teplice, které u‰tûdfiily dal‰í v˘prask venku,
tentokrát v Pfiíbrami 4:0. Následují Liberec, kter˘
v‰ak pfiekvapivû prohrál v Ostravû 0:3 a Mladá
Boleslav. Od devátého do patnáctého místa je
tabulka vyrovnaná. Bohemians sice vyhráli v
Ostravû 3:1, ale v zápûtí prohráli doma s
Olomoucí 0:2. Slavia po debaklu s Teplicemi
0:7, utrpûla dal‰í potupnou prohru doma 0:4 s
Mladou Boleslavi. V 9. kole hrála sice dobfie v
Jablonci, ale inkasovala ve 4. minutû prodlouÏení
na 1:2 a po pfiíjezdu do Prahy napadli její
frustrovaní fanou‰ci autobus s hráãi. Tabulku
uzavírá Znojmo, které platí jednak nováãkovskou
daÀ, jednak hraje domácí zápasy v exilu v Brnû.

***
Tabulka Gambrinus ligy

1. Sparta 9 8 1 0 25:6 25
2. PlzeÀ 9 6 3 0 21:6 21
3. Teplice 9 6 2 1 25:9 20
4. Liberec 9 6 1 2 10:10 19
5. Boleslav 9 5 3 1 19:7 18
6. Jablonec 9 4 2 3 16:14 14
7. Dukla 9 3 4 2 12:7 13
8. Olomouc 9 3 2 4 16:19 11
9. Bohemians 9 3 1 5 10:17 10
10. Ostrava 9 3 1 5 10:22 10
11. Slovácko 9 2 2 5 11:17 8
12. Pfiíbram 9 2 2 5 10:19 8
13. Brno 9 2 1 6 11:13 7
14. Jihlava 9 2 1 6 15:20 7
15. Slavia 9 2 1 6 8:21 7
16. Znojmo 9 0 3 6 6:18 3

Kvalifikace MS
Trápení ãesk˘ch fotbalistÛ ve skupinû B
pokraãovalo zaãátkem záfií v zápase na Slávii s
Arménií. Po beznadûjném obléhání arménské
branky Mkrtãjan stfielou z dálky v 31. minutû
vymetl lev˘ horní roh âechovy branky. Po
pfiestávce se sice Rosickému podafiilo vyrovnat
v 70. minutû, ale Kazarjan pfii závûreãném náporu
utekl a opakovanou stfielou upravil na 2:1 pro
Arménii. O pár dnÛ pozdûji sice âe‰i v Turinû
vedli 1:0 brankou Kozáka z 19. minuty a Balotelli
zahazoval jednu ‰anci za druhou. V 52. minutû
Chiellini hlavou vyrovnal a o dvû minuty pozdûji
Gebre Selassie zastavil pronikajícího Balotelliho

faulem. Z nafiízené penalty pak sám Balotelli
rozhodl o v˘sledku 2:1. Aby âe‰i mohli hrát v
baráÏi museli by zvítûzit, jak na Maltû, tak v
Bulharsku, Bulharsko by muselo prohrát v
Arménii a Dánsko doma s Itálií, coÏ je velice
nepravdûpodobné. Po zápase v Turinû skonãil
u reprezentace trénér Bíleka jehoÏ místo zaujal
asistent Pe‰ice.
Je‰tû hÛfie je na tom Slovensko, které sice
dokázalo zvítûzit v Sarajevu nad Bosnou a
Hercegovinou 2:1, ale stejn˘m v˘sledkem
prohrálo s ní doma a dvû kola pfied koncem
ztrácí na Bosnu a ¤ecko sedm bodÛ.

***

CorgoÀ liga
V 11. kole Slovan Bratislava uspûl v Trnavû 3:1 a
pojistil si postavení na ãele tabulky. Tam ho mohla
doãasnû vystfiídat Myjava, která ov‰em prohrála ve
Zlat˘ch Moravcích 0:1.. Doma zvítûzily RuÏomberok
nad Dunajskou Stredou 2:0, Nitra nad Senicou 1:0
a Îilina nad Ko‰icemi 2:0. Utkání Dukla Banská
Bystrica-AS Trenãín se skonãilo nerozhodnû 2:2.

Poháry
V lize mistrÛ vzdorovala PlzeÀ Manchestru City
cel˘ první poloãas. Na zaãátku druhé ãásti hry se
bûhem deseti minut strefili DÏeko Touré a Agüero
a bylo po nadûjích. Dal‰í zápas sehrají plzeÀ‰tí
fotbalisté v Petrohradû proti CSKA Moskva. UEFA
totiÏ uznala trávník v Moskvû za nezpÛsobil˘ pro
pohárové utkání. CSKA prohrálo v prvním zápase
v Mnichovû s Bayernem 0:3.
Lépe si vedl Liberec, kter˘ uhrál ve Freiburgu
dÛleÏitou remízu 2:2. âtyfii góly po ãtyfiech hrubkách.
Takov˘ byl duel fotbalistÛ Liberce ve Freiburgu, po
nûmÏ oba aktéfii sv˘m zpÛsobem brali první získan˘
bod do tabulky skupiny H v Evropské lize. „Infarktov˘
zápas, ale remíza je nakonec dobr˘m odrazov˘m
mÛstkem. Mûli tu balony, které dûlají z brankáfiÛ
‰a‰ky. Ale druh˘ gól byla jasnû moje chyba,“ líãil
brankáfi Pfiemysl Kováfi pro sport.cz.

***


