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Festivalov˘ deník
Vlastnû mne to napadlo vãera, kdyÏ jsem pﬁijel do Plznû, zaãít si psát festivalov˘ deník. Nûco, o cestû o problémech i radostech. A hlavnû o filmech, kvÛli kter˘m tady
jsem.
Tak tedy nejprve o cestû. To byla první otázka, kterou
jsem tady dostával. JelikoÏ i peníze jsou dÛleÏité,
rozhodl jsem se letos cestovat s nejlevnûj‰í spoleãností
s indick˘mi JetAirways. Spoleãnost létá z prvního
terminálu a nemá zrovna nejlep‰í letov˘ ﬁád. Odlet z
Toronta je v pÛl sedmé veãer, takÏe cestujete na leti‰tû
buì ve ‰piãce nebo v zácpû. Je‰tû hor‰í je to zpátky,
kdyÏ musíte b˘t na leti‰ti v pût ráno. I kdyÏ toho
nevozím mnoho, pﬁece jen jsem vezl jeden kufr knih pro
Libri prohibiti v Praze a za ten jsem zaplatil 115 dolarÛ.
Navíc jsem se musel z praÏského leti‰tû, které nese
hrdé jméno Václava Havla, dopravit na Strossmayerovo
námûstí taxíkem, coÏ bylo za dal‰ích 620 Kã. A jelikoÏ
jsem cestou nespal, tak jsem se jen tak na chvíli natáhl
na kanape. Ta chvíle se protáhla na ‰est hodin a kdyÏ
jsem se veãer probudil, byl jsem pûknû zmrzl˘. Navíc
jsem nestaãil nic z toho, co jsem staãit chtûl.
A v takovém polospánku jsem to vydrÏel prakticky do
nedûle ráno. Jedinou krátkou a krásnou v˘jimkou byla
sobotní veãerní sauna v Riegrov˘ch sadech. Zato jsem
byl v nedûli do kostelíka pûknû vyspinkanej, aãkoliv se
bohosluÏby zaãínaly v pÛl tﬁetí ráno torontského ãasu
a veãer jsem vyrazil na fotbal Bohemky se Slavií. Fotbal
odpovídal tomu, Ïe obû vr‰ovická muÏstva hrají o
záchranu. Domácí fanou‰ci povzbuzovali svoji trápící
se Bohemku a Slavia vstﬁelila jedinou branku z levé
strany Necidem ve ãtrnácté minutû a pak ukopávala
míãe nebo se snaÏila v druhém poloãase hrát u rohového
praporku. Pﬁesto byl holandsk˘ trenér Alexander
Pastoor po zápase spokojen a prohlásil, Ïe v boji o
záchranu se nelze dívat na krásu.
MoÏná má pravdu, ale tuhle vûtu, Ïe nelze koukat na

Petra Hanzlíková mnû ukazuje fotografii u vchodu do kinosálu

krásu, jsme zvykl˘ sl˘chat stále i tﬁeba pﬁi nav‰tûvû O co jde? V roce 1976 byla zavraÏdûná dcera vysokého
torontského metra. KdyÏ jsem pﬁi‰el domÛ, podíval dÛstojníka ªudmila Cervanová. Její otec ªudivít Cervab
cviãil arabské vojáky (zámûrnû nepouÏívám slova
teroristy) a pÛsobil také v Íránu. Stalo se tak po diskotéce,
kterou poﬁádalo SSM a které se zúãastnili i brigádníci
ze Sovûtského svazu. PﬁestoÏe se objevila arabská
stopa, byla po ‰esti letech obvinûna skupina mlad˘ch
lidí a odsouzena pro znásilnûní a vraÏdu k vysok˘m
trestÛm. Poãátkem devadesát˘ch let byli odsouzení
propu‰tûni a obnoveno soudní stíhání. Aãkoliv z filmu
je jasné, Ïe témûﬁ v‰echna svûdectví byla vynucená
hrub˘m násilím, aãkoli odsouzení svoji vinu popírají a
detektor lÏi, kterému se v‰ichni podrobili, podporuje
jejich svûdectví, byli v roce 2006 znovu odsouzeni a
Kauza Cervanová
dokonce jednomu z nich byl rozsudek zv˘‰en. Pﬁedseda
jsem se neprozﬁetelnû na torontské zprávy pﬁes internet nejvy‰‰ího soudu i prezident Ga‰paroviã zbabûle prchají
a tato kratochvíle mnû spotﬁebovala v‰echna pﬁed kamerami. Mezinárodní soud pro lidská práva ve
operátorem pﬁidûlená data. TakÏe jsem nemohl, ani ·trasburku od roku 2010 mlãí.
kdybych mohl, dát poslední ãíslo na internet, tak jsem
se okolo tﬁetí ráno spokojil s tím, Ïe na webu bude v‰e
aÏ po pﬁíjezdu z Plznû.
S pochmurnou náladou jsem si uvûdomil, Ïe nemám
ani dostatek penûz v mobilu a tak se ani nedovím,
kdyby mi nûco chtûli vzkázat z Plznû. PﬁestoÏe pomalu
svítalo, rozhodl jsem se, Ïe ráno vstanu ãasnû, jak se
praví v jednom cestopisu ze stﬁedovûku. A toto
pﬁedsevzetí jsem k vlastnímu pﬁekvapení splnil.
Tak tedy ráno jsem vstal ãasnû a skoãil si dobít peníze
do telefonu a pokusil jsem alibisticky uklidit bordel,
kter˘ jsem po sobû zanechal. To se mi pro zmûnu
âesk˘ Ïurnál - GadÏo
nepodaﬁilo, protoÏe za chvíli zazvonil zvonek s autem
z plzeÀského festivalu. KdyÏ jsem se koneãnû vypotácel Druh˘ dokument, kter˘ následoval hned po prvním se
se sv˘m kufrem na ulici, ãekala mû tam kromû ﬁidiãe jmenoval GadÏo, a vypráví o mladém filmaﬁovi Tomá‰i
jakási paní, která se pﬁedstavila jako Petra ·palková. Kratochvílovi, kter˘ se rozhodl Ïít mezi Rómy v ústeckém
Inu, ﬁekl jsem si ve své ignoraci, Ïe paní je od filmu. A ghetu. Po filmu se strhla bouﬁlivá diskuse, kterou jsem
byla…
bohuÏel nesly‰el, protoÏe jsem spûchal na MenzlÛv
Byla to poslední drÏitelka ãeského lva za Ïenskou film Don‰ajni. ·koda, protoÏe tento film byl asi nejhor‰í
hereckou roli, ãili ãeského oskara za film Jako nikdy. film za poslední dva roky, kter˘ jsem vidûl. Je ironií, Ïe
První den festivalu
byl nominován, aby reprezentoval âeskou republiku v
Po pﬁíjezdu do Plznû mne ãekalo dal‰í pﬁekvapení. boji o oskary. Nechoìte na to!
Petru‰ka, která má na starosti hosty, mne zavedla do
pﬁedsálí kinosálu, kde visela obrovská moje fotka ze
kﬁtu mé knihy, kter˘ zde byl v roce 2012. Jednalo se o
soutûÏ studentsk˘ch fotografií a autorkou je Barbora
Karpí‰ková. Pozdûji mnû fotografii vûnovala i s
podpísem. Pochopitelnû, Ïe to potû‰ilo mojí je‰itnost,
na kterou mám jiÏ od okamÏiku, kdy jsem zaãal pobírat
dÛchod, tak trochu nárok.
Podíval jsem se na festivalov˘ program a zjistil jsem,
Ïe zahájím maratonem pûti filmÛ.
Jako první byl na ﬁadû dokument Kauza Cervanová.
Chvíli jsem zaváhal, ale kategorie, do které patﬁil normalizace - mne nûjak pﬁesvûdãila, abych ‰el.
Jevtu‰enko kdysi napsal báseÀ o dûdicích po Stalinovi,
Vítûzn˘ film: Jako nikdy
tak ve filmu jsme vidûli normalizaãní dûdice na
nejvy‰‰ích místech na Slovensku. A jelikoÏ jsem v Zato následující film, o kterém jsem jiÏ mluvil Jako
malém zaÏil i nûco podobného pﬁed léty v âechách, tak nikdy, by tuto nominaci zasluhoval. Pﬁíbûh malíﬁe, kter˘
nechci útoãit pouze na pomûry tam a doufejme, Ïe nov˘ umírá na rakovinu, je skuteãnû hlubok˘ a pravdivû
slovensk˘ prezident, pomÛÏe zjednat alespoÀ v tomto vykresluje skuteãnost, Ïe umírání není krásné, jak je to
v románech z ãervené knihovny.
pﬁípadû spravedlnost.
Pokraãování na str. 5
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30. 5. (pá) 19:30
Victims of Comunism
Tribute to Liberty
Toronto Congress Centre
650 Dixon Road
**
1. 6. (ne) 19:00
Portréty A. Duda
St. Luke Lutheran Church
3200 Bayview Ave.
***
14. 6. (so) 19:00
Save our Park
Amazing Show and Dance
Restaurace Praha
Masaryktown
416/289-0283
***
22. 6. (ne) 13:00
Piknik slov. luth. Kostola sv. Pavla
Klub Martina Rázusa
Sraz 1424 Davenport Rd.
Home Smith Park - Etobicoke
***
27. 6. -29. 6.
Minislet
Sokol Toronto
***
28. 6. (so)
Jiﬁí Petrdlík ﬁídí Kindred Spirits Orchestra
v Glen Gould Studio
***
29. 6. (ne) 14:00
âesk˘ a Slovensk˘ den
Minislet na Masaryktownu
***
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Churches

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: 1. 6. v 18 hodin a 13.7. v 13.
hodin.
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:
14. 6. 2014 v 11 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏb: 14. 6. 2014 v 17 hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 15.
6. 2014 v 11 hodin.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby
budou oznámeny.

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.

Informaãní a imigraãní stﬁedisko âSSK
Porady a ovûﬁování dokladÛ po pﬁedchozím zavolání
Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

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

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846
Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

Knihovna na Masaryktownu
Stﬁeda: 16:00-21:00.

Na‰e internetové
stránky
Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.
satellite1-416.com
zpravy.ca
zpravy.org
spravy.ca

***
Toto ãíslo v PDF
www.7.satellite1-416.com
www.7.zpravy.ca
www.7.spravy.ca
***

Tel.: 416-439-0792
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Klub seniorÛ pﬁi Osadû svatého Václava

Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

496 Gladstone Ave., Toronto
se schází (kromû mûsícÛ ãervence a srpna)
kaÏdou první a tﬁetí stﬁedu v mûsíci ve 13 hodin,

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

pﬁed tím jsou od 12 hodin bohosluÏby.

***
Nové divadlo

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.

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

***
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Kursovní lístek
100 Kã
1 CDN $
1 EURO
1 CND $
1 US $
1 CND $
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18,43 Kã
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0,67 EURO
1,09 CDN $
0,94 US $

Universal Currency Converter - 19. 5. 2014

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 19. 5. 2014
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27,45 Kã
20,03 Kã
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Toronto/Obituary
Czech &Slovak Institutions

Za Evou Honigovou - 90
Poslední rok nebyl k na‰í komunitû laskav˘.
Ztratili jsme nûkolik Ïen, které obohatily
ná‰ Ïivot: BoÏenu Rou‰alovou, kterou
zvlá‰È toront‰tí znali z uzenáﬁství, které její
manÏel Jaroslav Rou‰al v roce 1952 pod
jménem J. Rou‰al Prague Ham Shop
otevﬁel na 638 Queen Street West (pozdûji
obchod pﬁevzala Pichlíkova rodina) a jeho
posledními ãesk˘mi majiteli byli Kvûta a
Ladislav Královi; tragicky zemﬁela mladá
lékaﬁka Kamila Frost; opustila nás Kvûta
Trianová, vûrná Sokolka, s níÏ jsem se
nedávno rozlouãil v Satellitu i Novém
domovû.
A nyní Eva Honigová, která do Kanady
pﬁi‰la se sv˘m manÏelem, Antonínem
Honigem,
brzy
po
únorovém
komunistickém puãi. (Antonín, znám˘
cyklista a skautsk˘ pracovník, kter˘ od
padesát˘ch let organizoval v Torontû s
faráﬁem Jaroslavem Jandou, Mirko
Janeãkem, Jerry Skálou a pozdûji Petrem
Poláãkem âeskoslovenskou skautskou
skupinu - v jedné dobû byli ãleny tﬁi synové
manÏelÛ Honigov˘ch - a v roce 1960 zaloÏil
firmu Honig Industrial Equipment Ltd., která
importovala ‰védská strojní zaﬁízení).
Odkazem Evy Honigové jsou její dûti,
kter˘m v‰tûpovala nejcennûj‰í lidské
hodnoty, vãetnû vlastenectví: její dcera
Mary-Ann po nûkolik desítek let mimoﬁádnû
úspû‰nû vedla taneãní skupinu Moravanku,
kterou zaloÏila a ﬁadu let vedla Marie
Gajdová. Myslím, Ïe mohu bez nadsázky
ﬁíci, Ïe vystoupení této skupiny bylo
ozdobou kaÏdého programu, na nûmÏ
skupina vystoupila. Evu Honigovou jsem
obãas potkal na m‰i v kostele sv. Václava
a vÏdycky jsem mûl radost, Ïe je dosud
mezi námi. UÏ se s ní nesetkám a je mi to
líto. UÏ i proto, Ïe jsme stejn˘ vûkov˘
roãník...
Josef âermák
***
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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

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773
Fax: (613) 748-0699

âesk˘ generální konzulát
Czech General Consulate

SOKOL CANADA MINI SLET June 27-29, 2014
CZECH AND SLOVAK DAY June 29, 2014
FRIDAY, June 27
5.00 P.M.
WELCOME PARTY AND OPENING CEREMONIES
Outdoor BBQ, along with Prague Restaurant’s selection of traditional Czech food, beer,
and live piano entertainment. (Masaryktown)

SATURDAY, June 28
9 A.M. - 4 P.M.
GYMNASTICS COMPETITIONS
Fit 4 Life group 601 Magnetic Drive Unit #21
TEAM SPECIAL NUMBER COMPETITIONS Fit for Life group 601 Magnetic Drive
Unit # 21
VOLLEYBALL mixed teams (min. 2 women per team)
at the Variety Village (Danforth & Kingston Rd.)
EVENING
6.00 P.M. - 11.00 P.M.
SOCIAL FOR THE YOUNG CROWD
under the stars with DJ and BBQ (Masaryktown)
PRAGUE RESTAURANT SOCIAL with dinner and live band (Masaryktown)

SUNDAY, June 29
MINI SLET AT MASARYKTOWN
CZECH AND SLOVAK DAY
10 a.m. -12 noon - rehearsals
2 p.m. - 4 p.m, - performances and festivities
MINI SLET will be followed by more activities, music, dance and a bonfire in the
evening.
A FOOD STAND
beverages “koláãky” and other Czech specialties will be open throughout the day.
PRAGUE RESTAURANT
offering traditional Czech dishes and beer will be open from 11:30 a.m.

Information: Anna Janou‰ová Tel: 905/884 - 9829
e-mail: anna.sokol@bell.net

2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Úﬁední hod.: pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Honorary consulate
of the Czech Republic
Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
Suite 200-638 11th Avenue SW.,
Calgary, AB T2R 0E2
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail:
jelinek@terramanagement.com
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:
424 Varsity Estates Place NW
Calgary, Alberta T3B3B9
Tel: 587-333-6831
Fax: 206-424-0205
email: richard@wolfli.com
Honorary Consul: Mr. Richard Wolfli
Jurisdiction: Alberta, Saskatchewan

Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 5852496
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

Toto ãíslo jsme dali
do tiskárny
27. 5. 2014 ve 3:00
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:

26. 6. 2014
Uzávûrka: 21. 6. 2014

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
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Translations

EVA
MESTICOVÁ
Certifikovaná
pﬁekladatelka
emestic@hotmail.com
416/922-8786

Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005
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
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ReportáÏ psaná na ...?
PokaÏdé, kdyÏ koneãnû usednu do taxi a
nebo vlaku Canada Line a ujíÏdíme na
leti‰tû, nastane klid a konec cestovní
horeãky. To uÏ nemyslím ani na to, co
jsem snad opomnûl udûlat, co doma
zapomnûl. To uÏ se jenom tû‰ím aÏ se
posadím do letadla.
Ten pocit byl tentokrát moÏná je‰tû
silnûj‰í. Jakoby ten krátk˘ v˘let mûl nechat
zapomenout na ﬁadu nedávn˘ch
nepﬁíjemností (selhání topení v domû,
onemocnûní vnouãat a jejich matky tûsnû
pﬁed odletem, dva spadlé obrazy bûhem
nûkolika t˘dnÛ, odborník na poãítaãe místo
odstranûní problému dodal dal‰í).
Taxi dorazilo na leti‰tû v rekordním ãase,
neboÈ bylo 4:15 ráno. Cena jízdy od na‰eho
domu na leti‰tû za posledních asi ‰est
nebo osm let zvedla se jen asi o deset
dolarÛ. (Mnohem levnûj‰í zpÛsob dopravy
zmínûnou linkou Canada Line nebyl
vzhledem k ãasné ranní hodinû moÏn˘
pouÏít.)
Ani mi nevadilo, Ïe spoleãnost Westjet,
na rozdíl od konkurenãní Transat Air,
nepodává po dobu pûtihodinového letu
nic víc neÏ kávu, vodu, sodu, sprite a
podobnû a drobné su‰enky. Hlavnû, Ïe
uÏ jsem sedûl v letadle.
Vznesli jsme se, venku byla je‰tû tma,
místa pro konãetiny opût ménû neÏ v
dávnûj‰í minulosti, ale v ruksaku jsem
mûl ãtení a tak si nijak nestûÏoval.
Asi po dvou hodinách letu se mi udûlalo
ponûkud nevolno, únava a slabost, sdûlil
jsem to choti vedle ... a pak uÏ jsem se
probudil s kyslíkovou maskou na ústech,
kolem dvû letu‰ky, jedna s kyslíkovou
bombou a pak do‰la i cestující, shodou
okolností registrovaná sestra pracující na
oddûlení intenzivní péãe v nemocnici Lions
Gate, kde jsem na poãátku prosince za
podobn˘ch, leã naléhavûj‰ích okolností,
strávil 17 hodin. Tlak namûﬁen asi dvakrát
90 na 40, po chvíli se zvednul na 110 na
70 a mnû se udûlalo lépe.
Tohle je nesmírnû dÛleÏitá informace
pro události následující v hotelu Holiday
Inn, Puerto Vallarta.
Bûhem asi patnácti náv‰tûv Mexika v
minulosti pouÏil jsem snad jen dvakrát
trezor. Neudûlal jsem to ani tentokrát, aã
oproti minul˘m létÛm to bylo gratis. UloÏil
jsem doklady jinam, spûchal na pláÏ, bylo
krásnû. Moje choÈ také trezor nepouÏila,
ale jako vÏdy dvojí dno svého zavazadla.
Pﬁipomínaje si skuteãnost, Ïe v Mexiku
jsem je‰tû nepﬁíjemnost nemûl, vyrazil
jsem k místÛm nabízejícím rÛzná osvûÏení
a obãerstvení.
Na druh˘ den jsem se optal na moÏnosti
jin˘ch zábav u reprezentanta zájezdu.
Mimo jiné mi sdûlil, Ïe do zítra tﬁeba dodat
vyplnûn˘ lísteãek pro zdarma dovoz v den
odjezdu na leti‰tû.
V pokoji jsem lísteãek vyplÀoval a narazil
na poÏadavek ãísla letu. To mám v ta‰tiãce
s pasem, pﬁipomnûl jsem si a zaãal jsem
tu vûc hledat. Marnû. Vysypal jsem
cestovní bra‰nu, prohledal bundu i batoh,
kde doklady mívám, nervy teãou, podíval
se pod postel, ale nikde nic.
Po pár minutách spolu s asistentem
manaÏéra hotelu a dal‰ím zamûstnancem
prohledáváme opût cel˘ pokoj. Moje choÈ
a na‰e malá skupina si lebedí u moﬁe a u
bazénu. Sepisuji protokol, mám poznámky
o tom, Ïe dosud nic takového mne v
Mexiku, navzdory mnoha nepﬁíjemn˘m
zprávám o jin˘ch turistech, nepotkalo.
Asistent manaÏéra nabídl pomocnou
aktivitu, leã toho dne odpoledne mi ﬁekl, aÈ
se obrátím na reprezentanta WestJetu.

Jedin˘m ﬁe‰ením je urychlená náv‰tûva
kanadského konzulátu, snad jedinou
pﬁízní osudu vzdáleného jen sedm minut
chÛze. (Úﬁední hodiny 9 - 13h)
A tak na druh˘ den jsme s manÏelkou
vyrazili na na‰tûstí nedaleké kanadské
zastupitelství ohlásit krádeÏ dokladÛ v
obavách, abych se dostal domÛ. Byl
ãtvrtek, konzulát zavíral v jednu hodinu,
bylo tﬁeba dojet na policii, pro fotografie,
vyplnit hojné formuláﬁe a druh˘ den ráno
je podat. Pohledná úﬁednice na konzulátû
v samém poãátku jednání sdûlila, Ïe v
okamÏiku podání Ïádosti o Emergency
Travel Document originální mÛj pas
pozb˘vá platnost.
V den podání Ïádosti Ïena, snacha a
vnouãátka odjely na jakousi podívanou s
delfíny a pﬁípadnou projíÏìku na nich a já
v nervozitû a zmatku nepﬁeãetl dÛkladnû
informace jak si s formuláﬁem poãínat a
v˘sledkem byly mou chotí nepodepsané
tﬁi fotografie (poﬁizovací cena pro informaci
160 pesos, v této dobû v bance moÏno
dostat za dolar kanadsk˘ 11.40 pesos, za
americk˘ 12.53 pesos ) do pasu.
Opomenutí plus jiná nepﬁíjemnost se
projevily pﬁíplatkem k poplatku 75 dolarÛ
za ten emergency document, kdyÏ jsem
se za proces finanãnû vyrovnával.
ProtoÏe kdyÏ se nûco nemá daﬁit, tak se
to nedaﬁí se v‰í dokonalostí a vysvûtlení
se ãlovûk tûÏko doÏaduje. Aã mám doklady
okopírovány, kopie jsem si do Mexika
nevzal. Z nûjakého nejasného dÛvodu
vybral jsem si malou, kdysi pouÏitou,
koÏenou penûÏenku a snad oãarován
‰kodolib˘m ìáblem, ale spí‰ vlastní
nejapností, nepﬁendal jsem si do ní ﬁidiãsk˘
prÛkaz. Obsahovala jen credit kartu a
kartu zdravotního poji‰tûní od b˘valého
zamûstnavatele, Ïádn˘ doklad s mojí
fotografií. Byl jsem v tu chvíli dokonalá
persona non grata.
Po ne právû krátkém procesu ovûﬁování
mojí totoÏnosti na kanadském konzulátÛ
vrátil jsem se do hotelu, najedl se, napil a
ponoﬁil se do modrav˘ch vod bazénu a
pak i ne zcela modr˘ch v tomto místû vod
Pacifiku.
âas plynul, pomalu jsem se uklidÀoval.
Veãer se seznámil s chlapíkem z Burnaby.
Povídali jsme si, kdyÏ pﬁi‰la moje choÈ a
sdûlovala, Ïe telefonuje syn.
„Stalo se nûco?“ chtûl jsem vûdût.
„Nevím. Pojì.“
Ve v˘tahu jsem sly‰el jak mi bu‰í srdce.
To se ale v pokoji témûﬁ zastavilo. Îena

ukázala na postel, na ní leÏela ona ta‰tiãka
s doklady.
„Kde to bylo,“ ‰pitnul jsem.
„Tady,“ ukázala na dno bra‰ny, kde pod
zipem je moÏno leccos uloÏit. „Tam uÏ jsi
pﬁece nûkdy doklady dával, ne? Po tvém
vyvádûní jsem se pﬁece jen v‰ude
podívala, bohuÏel pozdû,“ ﬁekla.
Ano, na takové místo uÏ jsem doklady
dával. Ale tentokrát jsem naprosto
nevûdûl, naprosto si nepamatoval ten
okamÏik. V letadle jsem byl dvû minuty v
bezvûdomí. Taková záleÏitost mÛÏe
zpÛsobit doãasn˘ v˘padek pamûti. To se
mi zﬁejmû stalo.
Sotvakdy mÛÏe b˘t prÛbûh krátké
dovolené takto poznamenán. Omluva
vedení hotelu, ostuda, midrák, obavy, zda
emergency pas bude nakonec vyﬁízen
vãas. A posléze i obavy o své zdraví.
Dostal jsem dokument podoben listu
mého univerzitního diplomu a platn˘ jen
na tﬁi dny, do ruky pût hodin pﬁed odjezdem
na leti‰tû. Dosud po tﬁi roky platn˘ pas je
k niãemu, nov˘ bude stát 120 dolarÛ, aã
naposledy v roce 2012 ãinil poplatek 90
dolarÛ. Pokrok se nedá zastavit.
Nezb˘vá neÏ ﬁíci nûco o Holiday Innu,
místû na‰eho all inclusive pobytu.
BohuÏel, nalézá se z obou stran obklopen
jin˘mi hotely. Od mûsteãka Puerto Vallarta
je to 3.5 kilometrÛ. KdyÏ jsem si ‰el pro
fotografie na pas, ocitl jsem se v mega
nákupním centru, snad vût‰ím neÏ jaká
jsou na severním pobﬁeÏí Vancouveru.
Pacifik tady není podoben Karibiku. Voda
ne právû prÛhledná.
Sousední hotel, jak jsem vidûl z okna,
vyznaãoval se bezmála prázdnotou.
Pozdûji mi bylo sdûleno, Ïe je toho typu
time share, tady zakoupení jistého ãasu
pouÏití za jist˘ peníz s moÏností po tu
dobu tam pob˘t. Tato vûc je dneska tûÏko
prodejná a tak ztrácí na popularitû, jak
jsem mohl dobﬁe vidût z balkonu na‰eho
pokoje.
Jídlo bylo dobré, ne ale tak dobré jak
naposledy v Dominikánské republice.
Místo nabízelo hlavnû veãer pûkn˘ pohled
na Puerto Vallartu v dáli.
Ocenil jsem chování manaÏéra a jeho
zástupce v té neblahé vûci ukradení a
nalezení m˘ch dokladÛ. Chovali se oba
jako dÏentlemani.
Kampak se asi vydám za tepl˘m
oceánem nebo moﬁem a sluneãním svitem
pﬁí‰tû?
Vladimír Cícha-Vancouver
***
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Festivalov˘ deník
Pokračování ze str. 1

A poslední film prvního dne, byl koprodukãní snímek
Velmi Ïhavé léto. Odehrává se kdesi v Bukure‰ti,
hovoﬁí se v nûm anglicky a hlavní slovo je f… ¤ekl jsem
si, Ïe jeden mizern˘ film na zaãátek festivalu staãí a tak
jsem opustil sál.
***

Den druh˘ - úter˘
Biblick˘ den zaãíná veãerem pﬁedchozího dne. A tak
nûjak se to dá ﬁíci i o festivalu. KaÏd˘ veãer se v deset
hodin setkají v kavárnû Mû‰Èanské besedy náv‰tûvníci
festivalu a témûﬁ kaÏd˘ veãer je moÏné hovoﬁit s lidmi
kolem filmu. VymûÀovat si dojmy, zku‰enosti, rozebírat
film, hovoﬁit o filmu, ale i o politice. Témûﬁ kaÏd˘ den
nás také ãeká nûjaké pﬁekvapení. Poãínaje skleniãkou
bílého nebo ãerveného vína a v úter˘ byla ochutnávka
nejkvalitnûj‰ích rumÛ, nejmlad‰í byl desetilet˘ z
Dominikánské republiky, ale skvûl˘ byl patnáctilet˘ s
kokosovou pﬁíchutí. NejdraÏ‰í byl dvacetilet˘. Je
zajímavé, Ïe i po men‰ím poÏití tvrdého alkoholu,
ãlovûk pﬁestává ovládat svÛj jazyk a zaãne Ïblábolit. To
se nedá ﬁíci o tûchto kvalitních nápojích. KaÏd˘ veãer
zde potkávám nové lidi. V pondûlí to byla Jana Cisar z
Berlína, její rodiãe pocházejí z ãeského pohraniãí a
Jana natoãila film o vesnici, kde kdysi bydleli.
Film byl uveden v minulosti na tomto festivalu. Hovoﬁil
o vûcech, o kter˘ch se mnoho nehovoﬁí, o odsunu, o
tom jak˘ to mûlo vliv na krajinu a jak se tato oblast z toho
tûÏko vzpamatovává.
V úter˘ jsem se se‰el poprvé s m˘m oblíben˘m
autorem Janem Novákem. Nyní Ïije v âechách, ale
mne oslovil svoji kníÏkou Stript˘z Chicago. Ptal jsem se
ho, jestli ho hodnû krajani kvÛli tomu mlátili. On ﬁíkal, Ïe
byl rozãílen pouze jeden, protoÏe se v ní neobjevilo
jeho extempore, jak v ãeské restauraci pozvracel
kuleãník.
Obdivuhodné je, Ïe pí‰e stejnû dobﬁe jak ãesky tak
anglicky a pí‰e dobﬁe.
V úter˘ jsem nevstal tak ãasnû, protoÏe pﬁece jen
únava z cesty pÛsobí a kaÏdá hÛl má dva konce. Pokud
se vstane pﬁíli‰ brzy a pokud se jedná o nûco jako
MenzlÛv film Don‰ajni, víãka se zaãnou klíÏit a
nezadrÏitelnû padat dolÛ a proti takovému chrupání je
zvuk mobilních telefonÛ, které se obãas oz˘vají, jen
jemn˘m cvrlikáním probouzející se jarní pﬁírody.

Velká noc

JelikoÏ jsem nevstal tak ãasnû, vidûl jsem v úter˘
pouze dva filmy. První byl dokument Petra Hátle Velká
noc. Kamera sleduje lidi, kteﬁí jdou noãní Prahou,
prostitutky, milenci, prodavaãky, oknem se nahlédne
do továrny na v˘robu hracích automatÛ. Jedná se o
osamûlé vykoﬁenûné lidi, kteﬁí mají za sebou i dosti
úspû‰nou minulost, ale mají i svoje pﬁání a svoje sny.
Jako tﬁeba jet do PaﬁíÏe, coÏ se jedné z tûch Ïen i splní.
Noc konãí svítáním.
Druh˘ Klauni natoãil Viktor Tau‰ na námût mima
Borise H˘bnera a Petra Jarchovského. Je to pﬁíbûh
trojice klaunÛ, jejichÏ skupina se v osmdesát˘ch letech
rozpadla a vlastnû kaÏd˘ z nich ‰el svou cestou. Jeden
emigruje do Francie, z druhého se stal jak˘si disident a
tﬁetí jde jakousi komerãní cestou. V závûru filmu se
ukáÏe skuteãná pﬁíãin rozchodu této skupiny. Film má
krásné momenty. Napﬁíklad rozhovor navrátiv‰ího se
mima z Francie s novináﬁem, kter˘ mu klade právû
otázky - jako jestli necítí, Ïe tímto krokem nûco zradil,
jestli nebylo úkolem umûlce zÛstat a roz‰iﬁovat svobodu
v rodné zemi. Po nûkolika otázkách se slavn˘ mim
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zvedne a odejde. Je to, ale jak se zde v âechách ﬁíká, Barto‰ová skoãila pod vlak. Skandály Ivety Barto‰ové
ãerná komedie. TakÏe jsou tam i ãásti laciné pro dlouhá léta plnily první stránky bulváru. Dokonce majitel
pobavení diváka.
internetového bulváru Pavel Novotn˘ se nechal sly‰et,
Ïe Barto‰ovou u‰tve k smrti a to, Ïe bude teprve
mediální bomba. Podaﬁilo se mu to. Není divu, Ïe
tentokrát kino Joná‰, kde se film Víta Klusáka âesk˘
Ïurnál - Dûlníci bulváru promítal, praskalo ve ‰vech.
Pavel Novotn˘ má svou spoﬁádanou rodinku, hraje si
tak trochu na Larry Flynta z Formanova filmu Lid versus
Larry Flynt. Zajímavostí je, Ïe právû mediální honiãka
na Ivetu Barto‰ovou je dokumentovaná v úvodu filmu.
Pavel Novotn˘ necítí v˘ãitky svûdomí, v‰e je v poﬁádku.
Na dotazy odpovídá - spí‰e neodpovídá, ale pﬁedvádí
jakési teatrální show. Zeptal jsem se ho, jestli má
nûjakou hranici v tom, o ãem se nesmí psát. Opût
Klauni
nastala teatrální exhibice, To uÏ jsem nevydrÏel a
zaﬁval jsem na nûj, aby odpovídal na otázku. Prohlásil,
V rozhovoru po promítání filmu, do‰lo k vysvûtlení,
Ïe by ne‰íﬁil dûtskou pornografii (to by ‰el do kriminálu
proã je film v ãesko-slovensko-finsko-lucemburské
a bylo by po byznysu) a Ïe by mûl zábrany ‰íﬁit zprávu,
koprodukci. Pokud je film udûlán pouze v jedné zemi
o tom Ïe má nûkdo rakovinu. UÏ v tomto okamÏiku lhal,
má mnohem men‰í ‰anci se dostat do distribuce v jiné
protoÏe pﬁed ãasem pustil zprávu o tom, Ïe b˘val˘
zemi. Tím, Ïe nûkterá dal‰í zemû pﬁevezme koprodukãní
ministersk˘ pﬁedseda Stanislav Gross trpí tûmito a
závazky, získává se tím i moÏnost film distribuovat v té
tûmito pﬁíznaky a pod ãarou dal, Ïe tyhle pﬁíznaky jsou
ãi oné zemi. Jednou ze zvlá‰tností filmu je, Ïe to byl
pﬁi rakovinû.
zﬁejmû poslední film natoãen˘ klasickou technikou na
35 mm formát.
***
Den tﬁetí
Maria mne napomenula, abych nepsal jen o veãerním
popíjení. Tak tedy zaãnu ranní snídaní. Chvíli mnû
trvalo zjistit, do kolika hodin se zde v hotelu vydává
snídanû. Tento detektivní oﬁí‰ek se mi podaﬁilo
rozlousknout hned první den, kdy o pÛl jedenácté se
mû ãí‰ník zeptal, jestli si je‰tû nûco pﬁeji a já jsem
zaváhal a se snídaní byl konec.
Jinak v‰ak jsou zde snídanû bohaté, jak po stránce
âesk˘ Ïurnal - Dûlníci Bulvaru
hmotné, tak duchovní. KaÏd˘m rokem zde pﬁi snídani
potkávám nové lidi, ale i staré pﬁátelé. Letos to byl Juraj
Lehotsk˘, kter˘ byl v Torontu s filmy Slepé lásky a Novotn˘ to zdÛvodÀuje tím, Ïe konkurenãní Blesk,
Zázrak. Dal‰í z filmÛ, které bylo moÏno vidût na pﬁinesl náznaky o Grossovû onemocnûní, takÏe on to
torontském festivalu byl i Hoﬁící keﬁ od Agnieszky pouze odpálil ve v˘raznûj‰í formû, ale Ïe pﬁímo
Holland, kter˘ jen kvÛli tomu, Ïe byl uveden dﬁív v nenapsal, Ïe má rakovinu. DÛvodem bylo, Ïe nechtûl,
televizi neÏ v kinû, nemohl b˘t nominován na oskara. aby se to dovûdûly Grossovy dûti z internetu. Hlavní
Mému uchu se donesla zpráva, Ïe jeden krajansk˘ argument Novotného nad kter˘m je nutné se zamyslet,
spolek mûl moÏnost tento film vidût, ale tuto my‰lenku Ïe oficiální tisk se choval v pﬁípadû Barto‰ové stejnû
zamítl a dal pﬁednost nûjaké veselohﬁe. Nedivil bych jako bulvár.
se, kdyby si po tom zanadávali ãlenové organizace na Jsou vûci, které nejsou nezákonné, ale nechci se na
komunisty a pomûry v âechách. ¤ekl jsem si, Ïe nich podílet. Jednou z nich je vydûlávat na smrti nebo
politická emigrace v atomovém vûku má také své limity. bolesti druh˘ch. Odmítl jsem nastoupit v
Tak tedy den stﬁedeãní: V minulosti jsem se snaÏil vidût âeskoslovenské lidové armádû, jsem rád, Ïe jsem
od kaÏdého Ïánru alespoÀ nûco, coÏ letos nestíhám. nemusel v Ïivotû pracovat ve zbrojovce, nefandil jsem
Také moÏná proto, Ïe jsem se rozhodl dopoledne psát nikdy vojenskému t˘mu (aÏ snad na pom˘lení v dûtství,
a odpoledne se vûnovat filmÛm a také jsem vynechal kdyÏ hrála Dukla mezinárodní zápasy a v útlém dûtství
mnû byla sympatická hokejová RH Brno s Bubníkem a
pozdní veãerní projekce.
Zaãnu tedy stﬁedeãním veãerem a soutûÏním filmem Dandou a fotbalová âH Bratislava se Schererem a
Alice Nelis Revival. Krásn˘ film, kter˘ si na nic nehraje. Buberníkem), neúãtuji v novinách pohﬁební oznámení.
Je o skupinû rockerÛ, kteﬁí se sejdou po ãtyﬁiceti letech. Inu obchod se smrtí je ekonomicky dosti v˘nosn˘
Má se jednat o jak˘si podvod, Ïe jeden z nich bude obchod, aÈ je to zbrojaﬁsk˘ prÛmysl, pohﬁební ústavy
pﬁedstírat nevolnost s kolapsem, ãímÏ by se upoutala nebo bulvár, ale nemusím se ho zúãastnit.
***
pozornost bulváru. JenÏe skupina musí koncert v
Den ãtvrt˘ - ãtvrtek
Rakovníku zru‰it, protoÏe se cestou udûlá ‰patnû jinému
z ãlenÛ skupiny. Nakonec se koncert pﬁes rÛzné peripatie Pﬁi‰el mû nav‰tívit pﬁítel Antonín, s kter˘m jsem sedûl
uskuteãní a staﬁí hudebníci zvládnou koncert s novou na Borech a se psaním byl konec, proto jsem spojil
psaní stﬁedeãní a ãtvrteãní do jedné ãásti. Aby se pﬁece
energií.
jen vyuÏil festivalov˘ den, tak jsme vyrazili na NikolajevÛv
historick˘ film Cyril a Metodûj - Apo‰tolové SlovanÛ.
Zajímavé je, Ïe je film udûlán v souãasné ãe‰tinû a
vlastnû velice ãasto vûrozvûstové hovoﬁí v první osobû.
Je zde ukázána vzdûlanost Konstantina, jeho
argumentace pﬁed papeÏem Hadrianem II.
Pronásledování Metodûje, moudrost kníÏete Rostislava
a militarismus SvatoplukÛv. Dá se ﬁíci, Ïe po dlouhé
dobû je to dobr˘ ãesk˘ historick˘ film.
A opût jsem se vrátil k dokumentÛm. Tentokrát to byl
film o expremiérovi Stanislavu Grossovi - Upﬁímnû. Po
promítnutí se objevila otázka, jestli uÏ vûdûl nebo tu‰il
nûco o své nemoci. Filmaﬁi pouÏili GrossÛv star‰í
pﬁedvolební plakát, vylepili ho v Hole‰ovicích a nechali
kolemjdoucí, aÈ k nûmu nûco sprejem pﬁipí‰í. S v˘jimkou
jednoho, kter˘ nevypadal bystﬁe se jednalo o nenávistné
Y
v˘roky. Lid nemÛÏe expremiérovi zapomenout jeho
Otázka bulváru, v‰ak h˘be festivalem. Spí‰e náhodou stomilionov˘ obchod. Gross se bûhem celého filmu
jsem se dovûdûl ráno, Ïe populární zpûvaãka z doby jaksi omlouvá (sto milionÛ sice nevrátí), ale tvrdí, Ïe v
konce normalizace a poãátku devadesát˘ch let Iveta
Pokraãování na str. 6
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Festivalov˘ deník
Pokračování ze str. 5

Ïivotû udûlal hor‰í vûci, za které by se mûl stydût. ¤íká
o sobû, Ïe je vûﬁícím ãlovûkem a Ïe snad obstojí v
poslední chvíli pﬁed Hospodinem. PÛsobí naivnû, ale
ãlovûku je mu ho spí‰e líto. Navíc se divák ptá, jak je
moÏné, Ïe se tento ãlovûk stal pﬁedstavitelem státu, ale
na druhou stranu, copak jinde nemûli hor‰í politiky jako
tﬁeba G. W. Bushe nebo Berlusconiho.

Expremiéﬁi -Stanislav Gross

Vlastnû i dal‰í dva filmy byly dokumentární. Jeden byl
o rodinû RychlíkÛ: otec filmaﬁ a herec Bﬁetislav Rychlík,
hovoﬁí s dcerou Apolenou. Otec bojovník proti totalitû.
Apolenû vadí, Ïe je na pravé stranû spektra, v dobû,
kdy pravice nic nedûlá proti rasismu v âechách, Ïe
pravice pﬁitakává tomu, Ïe jsou lidé vystûhováváni z
domÛ, Ïe jsou v zemi bezdomovci. Jejich dialog se
udává za pﬁítomnosti facebooku. Na mÛj vkus je tam
toho googlu pﬁíli‰.
Veãerní film Hoteliér je nûco mezi básní a dokumentem.
Skupina hercÛ Jan Kaãer, Vladimír Pucholt, Josef
Abrhám a Libu‰e ·afránková pﬁijedou za Pavlem
Landovsk˘m, aby znovu nacviãili jeho hru Hodinov˘
hoteliér. Nejde o samotné pﬁedstavení, ale o umûleck˘
proces. Kamera Josefa Abrháma mlad‰ího je jaksi
mimo. ÚãastníkÛm projektu se podaﬁilo ji ignorovat
také díky tomu, Ïe Josef Abrhám toãí prakticky v‰e a je
v‰udypﬁítomn˘. Nûkdy máme aÏ pocit, Ïe kamera
vniká za hranice soukromí. Na druhou stranu aktéﬁi
vûdí, co je ãeká. Cel˘ projekt se nemusí podaﬁit. Nejde
jim o v˘sledek filmu, ten je vedlej‰í. Jde jim o jakousi
resuscitaci starého pﬁátelství, jde jim o osmyslnûní
celého setkání. Nejen o pomoc Pavlu Landovskému,
ale i o pomoc sobû sam˘m. Chtûjí zachytit nûco, co

nenávratnû prchá a jako kdyby vidûli, Ïe Pavlu
Landovskému ãas prchal rychleji neÏ jim. Landovsk˘
chce umﬁít, ale bûhem setkání ho tato chuÈ pﬁejde a je
alespoÀ na chvíli nahrazena chutí hrát a Ïít. Jak dlouho
mu tato chuÈ vydrÏí je otázkou, ale doufejme, Ïe se
jedná o víc neÏ o chvilkovou náladu.
A je‰tû jeden pﬁíbûh, kter˘ se stal v létû 1977, pÛl roku
po vzniku Charty 77. Byl jsem tehdy v Nápravnû
v˘chovném ústavu v Libkovicích. Byl to zvlá‰tní kriminál.
Pracoval jsem tam jako elektrikáﬁ, coÏ bylo asi jediné
období v mém Ïivotû, kdy jsem vyuÏíval své chabé
znalosti z prÛmyslovky a tak trochu mnû znepﬁijemÀoval
Ïivot brigad˘r Jantula, kter˘ pro mne vym˘‰lel rÛzné
aktivity jako kopání pﬁíkopÛ…
Jednou v pondûlí se brigad˘r vrátil z opu‰Èáku a hned
pﬁi nástupu mnû ﬁekl, abych za ním o pﬁestávce pﬁi‰el.
âekal jsem dal‰í buzeraci. Místo toho mne vybídl,
abych se posadil. Pak ﬁekl, Ïe mne má pozdravovat od
Pavla. Pochopitelnû jsem nevûdûl od jakého Pavla.
Tak brigad˘r upﬁesnil, Ïe Landovského. Pﬁed tím jsem
vidûl Pavla Landovského nûkolikrát ve filmu, moÏná v
divadle nebo v nûjaké kavárnû, ale nikdy jsme spolu
nûjak nehovoﬁili. Brigad˘r Jantula mnû vysvûtlil, Ïe se
nûkde, snad v Mûlníku, setkal v hospodû s Pavlem
Landovsk˘m a ten kdyÏ se dovûdûl, Ïe Jantula je doma

Hotelier

na opu‰Èák z Libkovic, nastartoval svého saaba a
odvezl brigad˘ra Jantulu zpût do kriminálu s pokynem,
aby na mne dával pozor. CoÏ Jantula do konce mého
pobytu v Libkovicích plnil. JenÏe ãasy se i tehdy mûnily
a já po pár mûsících putoval na obávané Bory a
brigad˘ra Jantulu jsem uÏ nikdy nevidûl a kdyÏ jsem o
tom po revoluci ﬁíkal pﬁi nûjakém setkání Pavlu
Landovskému, tak jiÏ si na tuto epizodu nepamatoval.
Dodejme jen, Ïe Hodinového hoteliéra uvedlo torontské
Nové divadlo s Ferdou âulíkem a Josefem âermákem
v polovinû osmdesát˘ch let a pﬁedstavení byl pﬁítomen
i Pavel Landovsk˘.
…

BrouCzech - staronové ãeské pivo
Po‰máknûte si v Ontariu na lahodném zlatém leÏáku
z malého pivovaru v Nové Pace, kter˘ je zde od roku 1864
K ochutnání v restauraci Praha
na Masaryktownu ve Scarborough
The Golden Pheasant,
733 Lakeshore Rd. E., Mississauga
Fiddler’s Dell Bar & Grill,
781 Annette St., Toronto.
K dostání je ve víc
jak ãtyﬁiceti prodejnách s pivem
od Oshawy aÏ po St. Catharines.
RovnûÏ v obchodech v Ottawû, Peterborough,
Sudbury, Barrie, Collingwoodu, Kitcheneru,
Londonu Windsoru a v pﬁilehl˘ch oblastech!

Najdûte si vá‰ Beer Store na
www.thebeerstore.ca/beers/brouczech-premium-lager
a klepnûte na “View Locations”

Nyní je sníÏená cena o 13 %.
pﬁi nákupu 24 láhví o dal‰ích 9%!
Informace o pivovaru: www.novopackepivo.cz

May 29, 2014
Závûr festivalu
Pát˘ den jsem si musel odskoãit do Prahy, ale vrátil
jsem se na závûr festivalu. BohuÏel v poslední den se
toho jiÏ moc nehrálo. K vidûní byl pouze film Jiﬁího
Stracha Osmy.
Úﬁedník bytového hospodáﬁství omylem, pod vlivem
alkoholu, podepí‰e Chartu 77 a ráno, kdyÏ se probudí,

Osmy

zjistí Ïe se cel˘ svût zmûnil. B˘valí pﬁátelé se od nûj
distancují, naopak lidé, kteﬁí ho doposud neznali se k
nûmu hlásí a chtûjí, aby jim pomohl získat nûco v
zahraniãí. Hrozí mu, Ïe ztratí i nevalnou pozici v
zamûstnání, která mu zÛstala po odchodu bratra do
zahraniãí. Stane se terãem zájmu StB, která ho chce
získat pro spolupráci. Ke v‰emu mu mají trhat osmiãky
a to mu nahání hrÛzu. Situaci se mu nakonec podaﬁí
zvládnout za pomocí zubaﬁe, kter˘ je zároveÀ
psychologem. Nejen, Ïe ho zbaví strachu z trhání zubÛ,
ale i strachu z nejisté budoucnosti…
Nebyl jsem nikdy pﬁívrÏencem toho, Ïe film nebo román
má odráÏet detaily doby, ale nûkteré momenty, které
jsou snad v‰eobecnû známé mnû vadily. PÛsobila
trochu komicky pﬁedstava, Ïe Hlas Ameriky vysílá v
poledne. Hlas Ameriky pﬁece vysílal brzy ráno, v
podveãer a hlavnû o deváté veãer. Také si tûÏko
dovedu pﬁedstavit, Ïe by nûkdo podepsal Chartu 77 v
hospodû pod vlivem nûkolika panákÛ. Na to mluvãí
Charty, obzvlá‰tû v dobû jejího vzniku velmi dbali.
Na poslední film jsem ‰el do promítaãky a jelikoÏ jsem
zde nevidûl Ïádn˘ slovensk˘ film, rozhodl jsem se pro

Miluj ma alebo odíì

snímek Mariany âengel-Solanské Miluj ma alebo odíì.
Pﬁíbûh tﬁí Ïen. Jedna oslavuje rozvod, jedna narozeniny
a jedna milostnou avynt˘ru. Film je zajímav˘ také tím,
Ïe se odehrává v slovensko-maìarském pohraniãí a Ïe
se z ãásti odehrává v maìar‰tinû.
Poslední událostí festivalu bylo rozdávání LedÀáãkÛ
pﬁi slavnostním zakonãení 27. filmového festivalu Finále,
které se uskuteãnilo v prostorách Fakulty umûní a
designu Západoãeské univerzity. Pozoruhodné bylo
také, Ïe sál zdobila figurální tvorba studentÛ pod
vedením profesora Borise JirkÛ. Podle mezinárodní
poroty hlavní cenu dostal film ZdeÀka Tyce Jako nikdy.
Tento film dostal i ocenûní studentské poroty. V
diváckém hodnocení nejvíce bodÛ získal film Kﬁídla
Vánoc od Karin Babinské. Zvlá‰tní ocenûní patﬁilo i
Jiﬁímu Mádlovi za film Pojedeme k moﬁi . Z
dokumentárních filmÛ byl ocenûn film Petra Hatleho
Velká noc. Studentská porota ocenila i osobní film
Tomá‰e Kratochvíla GadÏo. Cenu Dagmar Táborské,
kterou pﬁedal Lanny Rosick˘, urãenou pro nejlep‰í film
reÏisérky do 35 let získala Linda Kallistová-Jablonská
za snímek Poãátky a Cenu Václava Táborského pak
snímek Parta Analog reÏiséra Martina Du‰ka.
Druh˘ den ráno ãili v nedûli jsem vstal ãasnû, rozlouãil
se s tûmi, kteﬁí mne na festival pozvali a odjel do Prahy.
První ãást mého pobytu v âechách skonãila a v pﬁí‰tím
roce je PlzeÀ hlavním mûstem Evropské kultury.
Ale‰ Bﬁezina - PlzeÀ, foto: Festival Finále
***
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Cesta do Slaného
T˘den po plzeÀském festivalu Finále mne ãekala dal‰í
zatûÏkávací zkou‰ka ve Slaném, kde byl kﬁest knihy
Josefa âermáka Rozlet - o ãeském podnikateli Milanu
Kroupovi. Oba pocházejí ze stejného kraje. Josef âermák
pochází z nedaleké obce SkÛry, Milan Kroupa z Dﬁetovic.
Já sám jsem se v této oblasti potloukal jako vrtn˘ dûlník v
polovinû sedmdesát˘ch let minulého století. Tehdy Slan˘
bylo dosti nehostinné mûsto s dvûma hospodami, ale
jednou za rok se zde konaly Slánské jazzové dny. Bydlel
jsem v maringotce, která se stûhovala z místa na místo.
Nejdéle jsme snad vrtali v obci Trpomûchy, která byla
vzdálená jen snad kilometr od Slaného a jestliÏe i v de‰ti
se dalo dojet z Prahy do Slaného na kole, aniÏ by se ãlovûk
za‰pinil, ten kilometr ze Slaného do Trpomûch byl utrpením
a nános bahna dosahoval aÏ nûkolika centimetrÛ.
Dal‰í vesnicí, kde jsem pÛsobil byl nedalek˘ Dolín.
PÛvodnû jsme mûli vrtat blíÏe ke Slanému, ale stalo se, Ïe
ﬁidiã na‰eho auta vidûl nûjakého ãlovûka, jak si zalévá
velice pûknou zahrádku. I sdûlil mu, Ïe ho lituje, protoÏe
vedle té pûkné zahrádky bude vrt a pozdûji uheln˘ dÛl. My
jsme se ‰kodolibû usmívali, zatímco ãlovûk v zahrádce se
spí‰e kﬁenil. JenÏe, jak se pozdûji ukázalo, jednalo se o
nûjakého ﬁeditele dolÛ a ten okamÏitû zakázal vrtat v okolí
jeho pﬁíbytku a my jsme museli zaãít vrtat o dva kilometry
dále, ãili aÏ za obcí Dolín. KdyÏ jsme museli stûhovat jiÏ
zapoãat˘ vrt, kﬁenili jsme se my. Jak se tváﬁil majitel
zahrádky, to nevím. Z Prahy do Slaného je to necel˘ch
padesát kilometrÛ a i ve snûhu se to dalo zvládnout pod
dvû hodiny. Do Slaného jsem pﬁijíÏdûl v ‰est ráno a v tu
dobu vÏdycky vyfárali horníci z nedalek˘ch dolÛ, takÏe i v
jedné z tûch dvou hospod bylo Ïivo.
âasy se mûní a nyní vede z Prahy do Slaného rychlostní
silnice a autobusy vyjíÏdûjí ze stanice Dejvická kaÏdou
pÛlhodinu. JenÏe stanice Dejvická je rozkopaná a neÏ
jsem nalezl autobusovou zastávku, ujel mi první spoj.
Podobnû postiÏená paní byla rozãilená, Ïe autobus o pÛl
hodiny pozdûji jede pﬁes v‰echny vesnice, coÏ mnû
nevadilo, protoÏe se jelo stejnou trasou, jako jsem jezdil
pﬁed mnoha léty na kole. Hezky pﬁes Stehelãeves,
Brand˘sek a Knovíz. âasov˘ rozdíl byl asi dvacet minut a

pocit, Ïe má domovy dva. CoÏ potvrdil i zájem studentÛ
dopoledne na slánském gymnáziu. Josef âermák se
vyznal ke své lásce k poezii a vyslovil svou víru v
budoucnost a mladé lidi.
Milan Kroupa pﬁipomnûl, Ïe v osmnácti letech se vrátil
jeho otec z kriminálu a jak mu poradil, aby ode‰el ven, ale
aby se nikdy nepral za cizí zájmy a chytil se pﬁíleÏitostí,
které kolem nás létají jako hvûzdiãky. Milan Kroupa vyprávûl
i o sv˘ch obavách, kdyÏ odcházel do exilu. Josef âermák
objasnil, jak se seznámil právû s Milanem Kroupou.

Saxofony zahrály na uvítanou

Paní Irena Vo‰tová, která Ïije ve Zlínû, pﬁipomnûla
odchod baÈovcÛ ze Zlína a návrat lidí po roce 1989.
Navázala na slova pﬁedchozích ﬁeãníkÛ, kteﬁí zmínili dvû
vûci: poezii a práci. Staré národy se stavûly zcela jinak k
poezii. V âínû se mohl stát úﬁedníkem ten, kdo sloÏil
báseÀ.
V devadesát˘ch letech se tedy rozhodli s manÏelem
zaloÏit nakladatelství Atelier IM v Luhaãovicích, které
vydává díla lidí, kteﬁí trpûli, byli zavﬁení nebo museli odejít.
Nyní je v˘hoda, Ïe se mÛÏe s exulanty spolupracovat
pomocí elektronické po‰ty. Pochválila lidi venku jako
Jiﬁího Voskovce, Ïe si udrÏeli ãe‰tinu. Politovala, Ïe se
nikdy nesetkala se ·kvoreck˘mi a vzpomnûla na politické
vûznû v Kanadû, s kter˘mi se setkala v devadesát˘ch
letech na Masaryktownu.
Milan Kroupa dostal knihu Rozlet pût dní pﬁed odjezdem
z Kanady, ale je‰tû ji v den kﬁtu neãetl a tak se tû‰il, Ïe si
ji koneãnû pﬁeãte. PÛvodnû v‰e namluvil na magnetofon
a Zuzana Hahnová to pﬁepsala na poãítaãi. Takto upraven˘
materiál pak Josef âermák zpracoval. Sám se na kníÏku
dívá, Ïe je to jeho odkaz mladé generaci. Ne‰lo mu o to,
aby propagoval svoji osobu.
Pan Baﬁinka ﬁíká, Ïe se na knize pracovalo okolo pÛl
roku. Od zaãátku mûli vizi, jak by kniha mûla vypadat a na
v˘tvarné stránce spolupracovali s Petrem Kopsou. Marie
Zieglerová udûlala korektury textu, zatímco Milo‰ Baﬁinka
s Petrem Kopsou dûlali grafické korektury. Jednalo se o
82. publikaci nakladatelství. Nyní pﬁípravují reedici knihy
Inocence Krutila BaÈÛv exportér vzpomíná. Nakladatelství
Atelier IM by dále chtûlo vydat je‰tû Rozlet v angliãtinû a
pak pﬁipravuje tﬁetí roz‰íﬁené vydání âermákova It all
began with Prince Rupert.
Na závûr bych se chtûl je‰tû zmínit o samotné kníÏce
Rozlet. Knihu bych rozdûlil do ãtyﬁ ãástí: V první jde o Ïivot
Milana Kroupy v âeskoslovensku. Druhá pojednává o
jeho emigraci, tﬁetí o podnikatelském vzestupu v Kanadû
a o leti‰ti v Edenvalle, jehoÏ je Milan Kroupa majitelem, a
ãtvrtá ãást je obrázková pﬁíloha.
PﬁestoÏe to má b˘t monografie, jedná se spí‰e o dialog.
Prolínají
se zde dva svûty: jeden Josefa âermáka, asketick˘
Socha TGM ve Slaném
aÏ puritánsk˘, druh˘ Milana Kroupy - bohémsk˘, riskantní.
kdyÏ jsem dorazil do Slaného nebylo mûsteãko k poznání. Z knihy lze vyãíst respekt jednoho k druhému. Jako kdyby
Místo dvou hospod a jedné samoobsluhy, zde byla ﬁada se Josef âermák ptal: Neuteklo mnû pﬁece jen nûco? Ani
hospÛdek, kavárniãek a obchÛdkÛ. Na námûstí socha Milan Kroupa si není jist˘ sám sebou, proto se zpovídá
Tomá‰e Garrigue Masaryka. Námûstí krásnû opravené.
·koda, Ïe bylo pondûlí a Vlastivûdné muzeum, kde
právû probíhá v˘stava Jan Hus roku 1415 a 600 let poté,
je zavﬁené. Kﬁest knihy v‰ak probûhl v kapli Zasnoubení
Panny Marie, která je souãástí muzea. Kaple je témûﬁ
plná. Jsou zde i nûkteﬁí známí, jako Rydlovi z Toronta,
zástupci mûsta a gymnázia, studenti, pﬁátelé. Z Prahy
dokonce pﬁijela i paní Matou‰ková, velká pﬁíznivkynû
Kanady. Jsou zde i zástupci nakladatelství Ateliér IM z
Luhaãovic, paní Irena Vo‰tová a Milo‰ Baﬁinka.
Odpoledne zaãíná studentská saxofonová kapela, zﬁejmû
inspirovaná Josefem ·kvoreck˘m. Není to jediná hudební
vloÏka, dal‰í obstaral nadan˘ varhaník, rovnûÏ ze slánské
stﬁední ‰koly, kter˘ na závûr zahrál Gaudeamus igitur.
Následují otázky pro Josefa âermáka a Milana Kroupu.
Josef âermák v úvodu vyprávûl o tom, jak ztratil zde
domov, o odchodu z âeskoslovenska. Nyní v‰ak, Ïe má

nûkomu, kdo má morální autoritu a tím je Josef âermák.
Oba nejsou klasicky vûﬁícími lidmi, ale kladou si otázku,
jestli Ïivot skuteãnû konãí smrtí, kam se podûje na‰e
du‰e, co z nás zÛstane aÏ skonãíme pozemskou pouÈ.
PﬁestoÏe se Milan Kroupa snaÏí hovoﬁit upﬁímnû bez
zábran, jsou zde momenty, o kter˘ch nehovoﬁí rád. Jen
okrajovû se zmíní o svém prvním manÏelství s RÛÏenkou
z Bratislavy. Nevíme, jestli se s ní je‰tû nûkdy setkal…
Jestli se znovu vdala. Zkrátka zmizí. Sdûlí nám i to, jak se
roze‰el (nikoliv rozvedl) s Milenou, ale opût nevíme nic o
tom, jestli se pokou‰el tento vztah udrÏet anebo jestli je to
uzavﬁená kapitola. Víme jen, Ïe jeho nejvût‰í láskou byla
Milena, miluje své tﬁi dûti z tohoto manÏelství. Mûl hezk˘
vztah k rodiãÛm, obzvlá‰tû k mamince. S otcem, kter˘ byl
dvanáct let zavﬁen˘, si toho moc neuÏil. Pﬁesto ho dokázal
jeho otec dokonale nasmûrovat.
Jako brankáﬁ se prosadil v pomûrnû mladém vûku a
jestliÏe s fotbalem pﬁestal nûkdy v dvaadvaceti letech, pak
je skuteãností, Ïe brankáﬁi mají vrchol kolem tﬁicítky.
Skuteãnost, Ïe hrál je‰tû pﬁed vojnou divizi (v dne‰ních
podmínkách by to byla asi tﬁetí liga) svûdãí beze sporu o
talentu. Postavení Dukly Bratislava, kde hrál na vojnû,
koncem padesát˘ch let se mi nepodaﬁilo zjistit, ale zﬁejmû
se jednalo o podobnou niÏ‰í soutûÏ. Dnes hraje SK Slan˘
1A tﬁídu a pohybuje se v dolní polovinû tabulky. MoÏná, Ïe
by slu‰ného brankáﬁe jako byl Milan Kroupa potﬁebovali.
Dal‰í pﬁíbûh, kter˘ mne oslovil, je, jak Milan Kroupa byl
manaÏérem skupiny Hell‘s Devils. Podaﬁilo se mi získat
dobovou fotografii skupiny z roku 1962. Podrobnosti o
skupinû zaznamenal Franti‰ek âuÀas Stárek.
Pravdûpodobnû skupina existovala je‰tû pﬁed
legendárními The Beatles a byli to první prÛkopníci
undergroundu. Z legendárních postav v této skupinû to byl
Karel Kahovec, kter˘ pÛsobil pozdûji ve skupinû Flamengo
(na dobové fotografii v‰ak není).
V knize, která má ‰estatﬁicet kapitol, je dÛleÏit˘ i její
rytmus a je patrn˘ i generaãní rozdíl mezi Josefem
âermákem, Milanem Kroupou a mojí generací. Nejstar‰í
generace buì odmítla Ïít v nesvobodû nebo naprosto
nevûﬁila v jakoukoliv zmûnu. Generaci Milana Kroupy bylo

Představitelé města a Ředitel školy uvítali (zleva)
J. Čermáka, M. Kroupu, I. Voštovou a M. Bařinku.

pﬁisouzeno Ïít v nesvobodû, ale pomalu pukaly ledy. Na‰e
generace jiÏ nebyla pronásledovaná kvÛli dûlnickému
pÛvodu, byla svobodnûj‰í. Hlas Ameriky, ãi hudební
odpoledne Svobodné Evropy se jiÏ neposlouchalo tajnû,
ale bûÏnû na ‰kolní brigádû. Pomohla tomu i skuteãnost,
Ïe nûkteﬁí spoluÏáci mûli tranzistorové rádio a tyto stanice
vysílaly na stﬁedních vlnách. O tom, co vysílal zahraniãní
rozhlas se diskutovalo mezi spoluÏáky. BûÏnû jsme se
oz˘vali ve ‰kole pﬁi vyuãování a kladli jsme nepﬁíjemné
otázky. Dokonce jednou paní uãitelce na obãanskou
v˘chovu praskly nervy a kﬁiãela, Ïe nás nic nemÛÏe nauãit,
protoÏe posloucháme Hlas Ameriky. Zaãal vycházet
studentsk˘ ãasopis Buchar. Platformou opozice byly
Literární noviny, které jsme museli povinnû odbírat ve
‰kole a ãlánky probírat v hodinách ãe‰tiny a dokonce v
ãítance se objevily dva úryvky z Bible kralické (Îalm 23 a
Podobenství o marnotratném synu z Luká‰ova evangelia).
NezáleÏelo nám na tom, jak se nov˘ -ismus bude jmenovat
a nepotrpûli jsme si na ‰katulky a zaﬁazení lev˘ ãi prav˘.
Byli jsme v‰ak pﬁevalcováni generací svazákÛ a tûch, jak
ﬁekl poslanec Tlust˘, kteﬁí nebyli komunisty, ale byli u
komunistÛ. Doufejme, Ïe má pravdu Josef âermák, kdyÏ
vyjádﬁil svou víru v novou generaci.
Autoﬁi i nakladatelé mají nadûji, Ïe k této evoluci mÛÏe
dopomoci jejich kniha Rozlet, kterou si v Torontu mÛÏete
objednat u Josefa âermáka na ãísle 416/532-0524 nebo
e-mailem jqc@rogers.com.
Ale‰ Bﬁezina
***

8

Theatre

May 29, 2014

Havlovo Vyrozumûní v Kanadû a USA
Nevím, jestli to byla jen náhoda anebo vliv brilantního pﬁekladu Paula Wilsona (2012) na
divadelníky v Torontu a v Baltimore, kde dvû divadla skoro ve stejnou dobu letos na jaﬁe
uvedla Havlovo Vyrozumûní (The Memo).
Baltimorské Single Carrot Theatre, divadlo, které ﬁíká, Ïe chce nejen bavit, ale i vzdûlávat,
doplnilo inscenaci tﬁemi samostatn˘mi semináﬁi na téma Divadlo a politika: Vyrozumûní
jako disent; Prostﬁedí kanceláﬁe: dehumanizující systémy ve Vyrozumûní ; a Od Velvet
Underground k sametové revoluci a dále: Václav Havel, âeskoslovensko a USA. V‰echny
byly pﬁístupné zdarma kaÏdému, kdo si koupil lístek na jedno z pﬁedstavení. Na své webové
stránce má Single Carrot Theatre také krátké pojednání o umûl˘ch jazycích, a teorii o
pravdûpodobné etymologii ptydepe a chorukor (vojenské zkratky PTMD a CHRKR).
Torontská divadelní skupina Thought for Food prvnû uvedla Vyrozumûní pﬁed tﬁinácti lety,
je‰tû v pÛvodním pﬁekladu Very Blackwell The Memorandum z roku 1967. Umûlecká
ﬁeditelka Helen Juvonen pﬁinesla kolegÛm WilsonÛv nov˘ pﬁeklad a skoro v‰ichni byli
pﬁekvapeni, jak je hra aktuální a jak dÛvûrnû k nim promlouvá. To se ostatnû opakovalo i
pﬁi pﬁedstaveních, kdy diváci mûli pocit, Ïe hra je z jejich prostﬁedí, jak mi potvrdil reÏisér
Tyler Seguin i autor hudby Alex Eddington. Je zajímavé, Ïe kaÏdá z leto‰ních inscenací
pozmûnila trochu jinak jména postav (s v˘jimkou Kub‰e).
V Torontu se hrálo v intimním prostoru divadla Unit 102 a vût‰ina pﬁedstavení byla
vyprodaná. Mûla jsem to ‰tûstí, Ïe jsem se na jednom z prvních veãerÛ se‰la s nûkolika
torontsk˘mi âechy a poÏádala je o dojmy.
Konzultantka ministerstva: Havlovo Vyrozumûní jsem neznala. Vûdûla jsem jen, Ïe v
nûm je umûl˘ jazyk vytvoﬁen˘ speciálnû pro byrokraty. Oãekávala jsem ﬁeã plnou zkratek
podobn˘ch tûm, s kter˘mi dennû pracuji: OHIP, ODSP, PSA, PPP nebo OOC, ale zde jde
o kompletní umûl˘ jazyk podle zákonÛ diktovan˘ch nepﬁirozen˘m byrokratick˘m duchem.
Na‰la jsem ov‰em jinou paralelu: rigidnost ﬁeãi zrcadlila rigidnost úﬁedních naﬁízení.
Pﬁekladatel odmítl ﬁediteli pﬁeloÏit písemné vyrozumûní, které dostal, dokud nepﬁedloÏí
pﬁíslu‰né doklady, které se vydávají pouze za urãit˘ch podmínek, které nikdo nesplÀoval.
Takov˘ byrokratick˘ „red tape“ známe v‰ichni i dneska v Kanadû. Ontario si dokonce v roce
1995 zﬁídilo Red Tape Commission a tato komise aÏ do roku 2003 provûﬁovala v‰echna
ministerská naﬁízení. Opût jsem se utvrdila o tom, Ïe byrokracii musí regulovat humánnost
kaÏdého jednotlivce a ne dal‰í byrokratick˘ v˘tvor.
Podnikatelka: V˘stiÏná produkce, velice profesionální a herecky silná. Opravdu silná
byla volba hereãky do pÛvodnû muÏské role námûstka Jana Balá‰e. Helen Juvonen v ní
byla v˘borná. ¤editel Gross na své kafkovské cestû v podání Paula Riverse byl rovnûÏ
skvûl˘, stejnû tak Cara Pantalone v roli Talaury (pﬁedsedkynû). Zaãarovan˘ kruh „pﬁekladu“
vyrozumûní byl podtrÏen i nápaditou scénou a detaily uniformních kost˘mÛ, jejichÏ ‰edou

barvu nahradila ãervená v druhé pÛlce hry a zv˘raznila sdûlení, Ïe zmûna vedení beze
zmûny systému k niãemu novému nevede.
Konzultantka ministerstva: Byla jsem pﬁekvapená i emocionálním zásahem hry. Z
bezpáteﬁnosti námûstkynû ﬁeditele, která vykonávala pﬁíkazy, které vlastnû jen tu‰ila, se
mi zvedal Ïaludek. Osoby ﬁeditele mi bylo ze zaãátku líto, zdál se liberální a zodpovûdn˘.
Byl v‰ak nucen a pak uÏ i ochoten podﬁídit se nátlaku a podepsal v‰e, co se mu pﬁedloÏilo.
No a z Kub‰e ‰el strach, pﬁipomínal mi osoby zamûstnané tajnou sluÏbou.

Paul Rivers jako ﬁediitel Gross v Havlovû Vyrozumûní

Foto Sunny Kaura

Lékaﬁ: Îiv˘ v˘stiÏn˘ pﬁeklad. Malé divadélko a velmi pÛsobivá scéna sloÏená z nûkolika
stolÛ a Ïidlí, jejichÏ snadné pﬁestavûní mezi jednotliv˘mi obrazy umoÏÀovalo perfektnû
vystihnout úﬁadovnu nebo uãebnu (tﬁi stoly v „kruhu“) podle scénáﬁe a vystihnout bravurnû
atmosféru.
Nesmyslná absurdní byrokracie úﬁadu a ãilé politikaﬁení mezi nadﬁízen˘mi a podﬁízen˘mi
kolegy, kde absurdita a nejistota z nesmyslnosti a neprÛhlednosti byrokratick˘ch systémÛ
vede aÏ k ironii a grotesce. Pﬁeklad z jazyka ptydepe musí b˘t tﬁemi instancemi 1) schválen,
2) pﬁed schválením potvrzen a 3) ovûﬁen pﬁed potvrzením, ale to se nevydává bez
schválení. A tak ﬁeditel bûhá od jedné kanceláﬁe do druhé, ale zÛstává bez nadûje a bez
pﬁekladu, stlaãen silou nalinkované nesmyslné byrokracie ... ne nepodobné té, s kterou se
setkáváme na úﬁadech rÛzn˘ch zemí i v dne‰ní dobû.
Pﬁekladatelka: Ohromnû váÏná hra, ale neskonale zábavná. Hodnû jsem se nasmála a
zároveÀ mi ‰el mráz po zádech. Byrokracie, která ve hﬁe nic nevytváﬁí, jen takové stresové
perpetum mobile. Úsilí o pﬁesnûj‰í komunikaci, které znemoÏÀuje lidskou komunikaci, láÏo
pláÏo prostﬁedí, kde se ﬁe‰í otázky Co je dnes k obûdu? Kde mají citrony? Uvaﬁíme
kafíãko... Dûní na scénû pro mû celou dobu umocÀovala pÛvodní hudba Alexe Eddingtona,
kter˘ ji dal dohromady z rÛzn˘ch ÏánrÛ od lidovek po jazz a doplnil zvonûním telefonÛ,
klepotem psacích strojÛ a ‰umem, kter˘ je taky v˘mluvn˘. Navíc nûkteré písnû se opakují
a v druhém podání mají vÏdy drsnûj‰í text. Celé to pÛsobilo jako takov˘ v‰udypﬁítomn˘
rozhlas po drátû, ale mnohem lep‰í. KaÏd˘ detail inscenace byl promy‰len˘. Nejdﬁív mû
pﬁekvapila krabice papírov˘ch kapesníkÛ na stole, ale zdálo se mi, Ïe dobﬁe zastupovala
ãeské kvûtináãe vodûnek.
Malíﬁka: Co se mi vybavuje, kdyÏ ﬁeditel Gross vysvûtluje mladé sekretáﬁce, jak je tﬁeba
drÏet se dÛleÏit˘ch principÛ ãi my‰lenek a uvádût je v praxi, zatímco ona touÏebnû oãekává,
Ïe on zareaguje na její city k nûmu a on její projevy ignoruje, protoÏe je zahledûn do
dÛleÏit˘ch cílÛ a hodnot a nakonec ji úplnû odmítá a ﬁíká, Ïe je mladá a má pﬁed sebou cel˘
Ïivot a nechá ji odejít... je prostû obraz propasti mezi slovy a ãiny. Selhání síly uvést
vzne‰ená slova do skuteãnosti, coÏ je prÛvodní znak i dne‰ní doby. Zvlá‰È v politice, ale
i v osobním Ïivotû. Hra nám nastavuje zrcadlo s otázkou, zda máme odvahu se do nûho
podívat.
Malá scéna s nûkolika herci v ‰edém obleãení s doplÀky v barvû hoﬁãice je pÛsobivá; divák
si nemÛÏe nev‰imnout té jemné a témûﬁ nudné, ale velmi peãlivû sladûné scény a kost˘mÛ
v‰ech zamûstnancÛ v úﬁadû. Jasnû to budí dojem rafinovanû pﬁedstírané harmonie mezi
úﬁedníky navzájem i v jejich vztahu k pracovnímu prostﬁedí. Dokonce i „monitor“, tajn˘
odposlouchávaã za zdí, s kter˘m úﬁedníci otevﬁenû a nahlas mluví (asi jako Havel mluvil
s tajn˘mi, kteﬁí ho více ãi ménû nenápadnû sledovali), i ten je barevnû sladûn. Je to jemná
podmalba smûﬁující k úspû‰nému zavedení nového jazyka ptydepe, kter˘ má zavést lep‰í
komunikaci v úﬁadu.
ÚÏasnû siln˘ hereck˘ v˘kon v‰ech hercÛ byl tak pﬁesvûdãiv˘, Ïe dojem z pﬁedstavení se
mi po nûkolik dní prolíná víc a víc s realitou. Zrovna vãera, asi nikoliv shodou okolností,
bûhem univerzitního veãírku na rozlouãenou s nûkolika profesory nûkolikrát zaznûlo slovo
MEMO. KdyÏ jsem byla vyzvána ﬁíci pár slov, naprosto neãekanû a pﬁirozenû jsem v‰em
pﬁítomn˘m mohla doporuãit, aby se za‰li podívat na pﬁedstavení mistrovsky absurdní
Havlovy hry The Memo.
Auditor: Václav Havel psal a pﬁepisoval divadelní hru Vyrozumûní mnoho let (dokonãeno
1965). Pouãen a pronásledován historií byrokracie vytvoﬁil dílo, které nás dodnes ‰okuje
svojí nadãasovou globální univerzálností. Nejen teì, ale i v minulosti a, bohuÏel, i v
budoucnosti.
Torontská inscenace hry divadla Thought For Food pﬁinesla velice aktuální interpretaci.
Zámûna námûstka ﬁeditele za námûstkyni, z muÏské postavy na bledou blond˘nu s
uhlazen˘m úãesem a úzk˘mi krut˘mi rty dodala hﬁe velmi agresivní pocit.
A jako závûr, zde je pﬁíklad textu v ptydepe z první scény: Ra ko hutu d dekotu ely trebomu
emusohe, vdegar yd, stro reny er gryk kendy, alyv zvyde dezu, kvyndal fer teknu sely.
Degto yl tre entvester kyleg gh: orka epyl y bodur depty-depe emete. Grojto af xedob yd,
kyzem ner osonferte ylem kho dent de det detrym gynfer bro enomuz fechtal agni laj kys
defyj rokuroch bazuk suhelen ...
ema
***
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Zajímavá usedlost Jezerka
Prvnû jsem se o téhle praÏsko nuselské usedlosti dozvûdûla v dobû, kdyÏ jsem
pracovala na radnici Prahy 4 a pﬁiznávám, Ïe mi byla hned po prvním zhlédnutí
velmi sympatická. A to i pﬁesto, Ïe v té dobû nebyla ani náhodou v dobrém
technickém stavu a totéÏ platilo i o parku, ve kterém se nacházela. Nusle nemají
mnoho historick˘ch zajímavostí a o to více je tﬁeba cenit usedlost, kterou dál maliãko
popí‰u.

Celá usedlost je trochu opﬁedená mystick˘mi m˘ty spojen˘mi s knûÏnou Libu‰í samozﬁejmû, Ïe proto nejsou Ïádné dÛkazy, ale uÏ to, Ïe se tahle spojitost dostala
do star˘ch kronik, svûdãí alespoÀ o tom, Ïe se o nûjak˘ch dávn˘ch zázracích
muselo povídat a zprávy vypravováním dorazily aÏ do kronik, kam byly zapsány.
Václav Hájek z Liboãan ve své kronice uÏ v 16. století uvádí, Ïe knûÏna Libu‰e
chodívala na místní vrch Bezer ãi Jezer k místu, kterému se pozdûji zaãalo ﬁíkat
Libu‰ina lázeÀ. To, zda se v tamním jezírku koupala, nevíme, ale víme, Ïe zde
pramen byl a ve stﬁedovûku jeho voda byla vedena na Vy‰ehrad a ve století
ãtrnáctém uÏ voda dokonce proudila kamenn˘m vedením.
V‰ude kolem dne‰ní usedlosti se nacházely ãetné baÏiny, které se postupnû
vysou‰ely, aby poskytly pozdûji místo pro zaloÏení bohaté vinice. Ta dostala jméno
·ustrová a v ní souãasnû vznikla usedlost ·ustrovka - nazvaná zﬁejmû po
tehdej‰ím majiteli. V polovinû 19. století byla usedlost pﬁestavûna do klasicistní
podoby a zaãala se naz˘vat Jezerkou. Sv˘m vzhledem hodnû pﬁipomínala zámeãek,
stejnû tak její vnitﬁní vybavení a v˘zdoba. Nûkteré interiéry byly vymalovány
dokonce Josefem Navrátilem - bohuÏel nic se z této v˘zdoby nedochovalo.
Kolem roku 1912 koupila od tehdej‰ích majitelÛ usedlost Jezerku obec Michle a
Obãanská záloÏna v Michli pro zam˘‰len˘ park a moÏnou parcelizaci. Dlouhou
dobu pak trvaly kolem Jezerky nepﬁíjemné majetkové spory, neboÈ záloÏna poskytla
usedlost soukromé osobû pro zﬁízení kavárny a hostince. Velmi brzy byl provoz
Jezerky hodnû sloÏit˘ a pestr˘. Nacházelo se zde aÏ dvacet osm rÛzn˘ch
podnájemníkÛ. Restauraãní a kavárenské zaﬁízení velice dlouho fungovalo a to k
velké oblibû hlavnû michelsk˘ch a nuselsk˘ch náv‰tûvníkÛ, ale ne uÏ tak k libosti
obce Michle. A jak ‰la doba, mûnil se jak vzhled, tak funkãnost Jezerky pﬁedev‰ím
rÛzn˘mi dostavbami. Podle existujícího popisu z roku 1922 vypadala tehdy usedlost
asi takto: hlavní restauraãní budova byla zdûná jednopatrová, v jejím pﬁízemí se
nacházela velká hostinská místnost, dvû místnosti spolkové, kuchyÀ, pivní sklep.
V prvním patﬁe bylo pût pokojÛ. K restauraãní budovû pﬁiléhal taneãní a divadelní
sál. Kromû popsaného zde stávalo i zdûné pﬁízemní stavení s hospodáﬁsk˘m
zázemím a obytn˘mi místnostmi personálu.
Po celou dobu 2. svûtové války budova nesmírnû chátrala. Park se zaãal budovat
aÏ v roce 1949, kdy byly definitivnû vyﬁe‰eny zdej‰í nepﬁíjemné majetkové vztahy.
V sedmdesát˘ch letech 20. století do‰lo k dal‰í pﬁestavbû Jezerky a ta se pak zaãala
uÏívat jako televizní vysílací studio se stejn˘m jménem. Bûhem pﬁestavby do‰lo
bohuÏel k odstranûní nûkter˘ch pÛvodních historick˘ch prvkÛ z barokní doby a také
byl zru‰en rybníãek v parku. Park se zaãal pouÏívat hlavnû jako parkovi‰tû. Po pádu
komunismu se v restituci vrátila ãást Jezerky pÛvodním majitelÛm a nastalé
neurovnané majetkové pomûry znovu dlouho bránily mûstu zde cokoli prosadit. Od
roku 1975 je Jezerka památkovû chránûná.
Nakonec se s usedlostí podaﬁila velmi zajímavá vûc a tou bylo v roce 2002
zaloÏení divadla, které provozuje Divadelní spoleãnost Jana Hru‰ínského. Klasicistní
budova v Nuslích kaÏd˘ veãer vítá své pﬁíznivce a zájem o její repertoár je mezi lidmi
obrovsk˘ a v‰ech 205 míst v hledi‰ti b˘vá trvale vyprodáno. V divadle hostují herci
jako Jiﬁina Bohdalová, Radek Holub, Bára Hrzánová, Miroslav Vladyka, Valerie
Zawadská, Jan Kaãer a dal‰í. Neodmyslitelnou souãástí spoleãnosti je samozﬁejmû
Jan Hru‰ínsk˘. Rád si sem zajede i Jan Tﬁíska. Je na místû uvést, Ïe kdysi, zde
provedené divadelní pﬁedstavení „Kum‰t“ právû s Tﬁískou, Kaãerem a Hru‰ínsk˘m,
patﬁilo k tûm naprosto jedineãn˘m. A zakoupit si lístek na „Kum‰t“, to byl opravdu
kum‰t.
PﬁipomeÀme si, Ïe se ustavením Divadelní spoleãnosti podaﬁilo Janu Hru‰ínskému
dokonale navázat na rodinnou dlouholetou divadelní tradici jeho pﬁedkÛ. Zaãala
kdysi dávno v roce 1883 prvním drÏitelem divadelní licence, kter˘m byl Ondﬁej

âervíãek - ten divadelním prknÛm zcela propadl a postupnû na nû zavedl celou svoji
poãetnou rodinu. Nejznámûj‰í osobou byl jeho syn Václav, kter˘ si po sÀatku s
hereãkou Annou Budínskou, ponechal její jméno a divadelní spoleãnost nesla pak
jméno Budínské a opût jak jiÏ tomu bylo v generaci pﬁedchozí, jejími herci se stávali
pﬁedev‰ím ãlenové vlastní rodiny. V téhle spoleãnosti se narodil v roce 1920 i nám
tolik znám˘ herec Rudolf Hru‰ínsk˘ a narodil se opravdu pﬁímo po pﬁedstavení za
jevi‰tûm! Jen na popsané malé ukázce je alespoÀ trochu vidût pestrost a bohatost
divadelních vztahÛ a rodinn˘ch propletencÛ, ale zároveÀ i obrovská láska a vá‰eÀ
k divadlu celého rodu Hru‰ínsk˘ch.
Dnes uÏ mÛÏeme s úsmûvem a uznáním konstatovat, Ïe zaloÏenou rodinnou
divadelní historií si úspû‰nû a historicky pro‰li i dal‰í osobnosti jako tﬁeba Josef
Kajetán Tyl, Karel Lamaã, Josef Kemr a tradice pokraãuje. Nûkde jsem se doãetla,
Ïe divadlo Na Jezerce je divadlo s rodokmenem a nelze jinak, neÏ s tím bez v˘hrady
souhlasit.
Mnû samotné se je‰tû moc líbí skuteãnost, Ïe se pÛvodní usedlost Jezerka
nachází právû na území Nuslí, protoÏe rodina Hru‰ínsk˘ch v téhle praÏské ãtvrti
bydlela a bydlí dosud, dokonce na rodinné vile je dnes umístûna busta Rudolfa
Hru‰ínského. Vilu postavil dûdeãek dne‰ního Jana a Rudolfa v roce 1928 v tehdy
zcela nezastavûné ulici a od té doby to bylo rodinné sídlo. Komunisté sice udûlali
na nûjakou dobu z vily ãinÏovní dÛm, ale po revoluci se opût vila stala ãistû sídlem
rodinn˘m. A od starousedlíkÛ vím, Ïe pﬁedev‰ím Rudolf Hru‰ínsk˘ Nusle miloval a
to nejenom pro rodinné sídlo a koﬁeny, ale také pro místo samotné, pro v‰echny ty
ulice a uliãky do svahÛ, v jeho mládí nezastavûné plánû, na jaﬁe rozkvetlé zahrady,
mil˘ a trochu ospal˘ klid téhle praÏské ãtvrti, její svérázné a dobrosrdeãné obyvatele
a pr˘ samozﬁejmû i nûkteré pivnice s dobr˘m pivem, mezi které údajnû vÏdy patﬁila
hospoda U BansetÛ v Táborské ulici proti radnici. K té bylo a poﬁád je od
Hru‰ínsk˘ch hodnû blízko.
A dne‰ní Jezerka? Vypravila jsem se tam. Do upraveného a rozsáhlého parku
vstoupíte krásnou zdobenou bránou, v jejímÏ ãele je nápis „Divadlo Na Jezerce“.
Hned za bránou se ocitnete jakoby v jiném, klidném a trochu pohádkovém svûtû.
Opravené budovy Jezerky se do zelenû parku dokonale hodí. Vyzaﬁuje z nich jakási
pﬁirozená a skromná líbeznost. V parku uÏ je znovu vybudované jezírko. Laviãky
vybízejí k posezení. Dávnovûkost místa dobﬁe navozují památkovû chránûné
mohutné staré platany. Jen knûÏnu Libu‰i jsem tady nepotkala - moÏná jindy.
Jana Fafejtaová - Praha
***
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Putin a Velké Rusko!
Nespoãet komentáﬁÛ se vyrojilo kolem nedávné Krymské krize,
ve kter˘ch anexi poloostrova Ruskem pﬁirovnávali k zábûru
Sudet Hitlerem. Urãité porovnání dvou událostí lze nalézt v tom,
Ïe v obou pﬁípadech sehrála velikou roli národnostní otázka
obyvatelstva. Z historického pozadí v‰ak porovnání je
problematické.
Naru‰ení pokoje v Sudetech jedním ‰ílencem se odehrálo po
tisíciletém souÏití nûmeckého a ãeského obyvatelstva ve stejné

zemi, av‰ak roz‰iﬁování ruského impéria se odehrávalo témûﬁ od
nepamûti. Ivan IV. Hrozn˘ v 16. století si udûlal zálusk na pﬁístup
k Baltskému moﬁi, coÏ se také stalo za vlády Petra I. Velikého,
kter˘ ukrojil znaãnou ãást ze ·védska umoÏÀující Rusku pﬁístup
k moﬁi. Na Krymu se za posledních 500 let vystﬁídalo mnoho
národÛ. Teprve Kateﬁina II. v roce 1783 anektovala Krym. Dávat
lekci z historie není tﬁeba, kaÏd˘ zájemce si to mÛÏe vyhledat v
encyklopedii.

Souãasná politika téÏ poukazuje na Velmocenské ambice
Ruska. Putin se zﬁejmû chce také zapsat s velk˘mi písmeny do
dûjin Ruska, jako dal‰í roz‰iﬁovatel impéria po vzoru sv˘ch
nedávn˘ch komunistick˘ch pﬁedchÛdcÛ. Nezapﬁe se jeho
indoktrinace z v˘chovy na ãlena KGB, kde jistû kladl nejvût‰í
dÛraz na brutální sílu, kterou teì zaãíná pﬁedvádût.
Osobám Putinova raÏení jde vÏdy o nûco vût‰ího - o moc a
slávu! Neznámo proã mají mesiá‰skou mentalitu zachraÀovat
lidstvo. Vytváﬁet vlastní pﬁedstavu ráje na zemi, i kdyÏ to lidé
nechtûjí a navíc za cenu teroru.
Nûkde se musí zaãít, tak obviÀuje Západ z nepﬁátelství vÛãi
Rusku pﬁesto, Ïe Západ neudûlal nic ‰patného, co by zasahovalo
do ruského Ïivota. Je to v‰ak pro nûho potﬁebná propaganda.
Na opaãné stranû, kaÏd˘ si dovede pﬁedstavit, co by asi udûlal
Sovûtsk˘ svaz, kdyby se Amerika ocitla v kritické situaci v jaké
bylo Rusko v roce 1991 pﬁi svém rozpadu, kdy kolabovalo nejen
hospodáﬁsky, ale téÏ politicky. Zajisté bychom vidûli bratrskou
pomoc sovûtÛ - ruské tanky ve Washingtonu.
Putin sám dobﬁe ví, Ïe uÏ nelze lid ohlupovat nûjakou
socialistickou utopii, která se nakonec pro své udrÏení
neschopného systému prosazovala po cel˘ ãas nepﬁedstaviteln˘m
násilím a zloãiny. Pravdûpodobnû proto Putin hraje na jinou,
citlivou strunu nacionalismu, jehoÏ hudba vedla v nedávn˘ch
dûjinách k velk˘m tragédiím.
Zatím co Hitler hrozil v‰em sv˘m odpÛrcÛm tvrd˘m úderem,
Putin si zvolil taktiku Stalina, která spoãívá ve vyuÏití chvíle
oslabení sousední zemû a pak si hrát na osvoboditele (ve
skuteãnosti na okupanta). Nejmarkantnûj‰ími pﬁíklady jsou baltské
republiky, kde obdobn˘m zpÛsobem jako na Krymu probûhla
referenda v roce 1940 pod ruskou botou za veliké bol‰evické
propagandy. Do svûta se hlásalo, Ïe tyto národy si vyvolily
pﬁipojení k rodnému Rusku. Touto anexí se dostaly pod rusk˘
útlak kter˘ trval 51 rokÛ. A dne‰ní oslabená Ukrajina se zdá pro
nûho obdobnû dobrou koﬁistí.
V mediích a zrovna tak v diskuzích lidí se objevují názory, Ïe
Krym patﬁil pﬁed rokem 1954 k Rusku a tím má jak˘si nárok na
poloostrov.
Aã málo kdy souhlasím s V. Klausem, uvedu jeho názor z LN.
15. 4. 2014 :- Rusko vojensky intervenuje a okupuje Krym jako
v roce 1939 Hitler âeskoslovensko (resp. jeho západní ãást) a
jako BreÏnûv v roce 1968 âeskoslovensko. V roce 1939 (resp. uÏ
v roce 1938 pﬁi Mnichovské dohodû) a v roce 1968 svûtoví
demokraté dostateãnû neprotestovali, teì je to koneãnû tﬁeba
udûlat. A to aÏ do vítûzného konce. Linie Hitler-BreÏnûv-Putin
je pﬁece úplnû jasná a dnes ji nevidí a nechápou jedinû ti, kteﬁí
tomu dostateãnû nerozumûli ani tenkrát.
Je vhodné pﬁipomenout, Ïe 1. prosince 1991 se konalo na celé
Ukrajinû referendum o nezávislosti, kdy 90% hlasujících lidí bylo
pro samostatnost celého území Ukrajiny vãetnû Krymu. Z tohoto
hlediska tvrzení o nároku na území velice kulhá!
Uznání takového odÛvodnûní svûtem by mohlo vést k
nepﬁedstavitelné ﬁetûzové reakci - k pﬁetvoﬁení vût‰í ãásti Evropy,
jelikoÏ v Evropû snad neexistuje Ïádn˘ stát, kter˘ by nemûl na
svém území jiné národnostní skupiny. Pﬁedstavme si situaci, Ïe
kdejaká krajina by si dûlala referendum o tom, kam se chce
pﬁipojit, jako se to událo na Krymu. Dvoumilionová men‰ina v
Rumunsku a pÛl milionu obyvatel na Slovensku by se referendem
pﬁipojili k Maìarsku! A pﬁepojování k druhému státu by pokraãovalo
Zakarpatskou Ukrajinou, Volyní, pﬁes b˘valou Jugoslávii, Tyroly
do ·panûlska k BaskÛm a nebralo by konce.
Existuje vÛbec nûjak˘ jin˘ dÛvod neÏ ‰ovinistická nenávist lidí,
aby rÛznû mluvící obãané nemohli Ïít v pokoji v jednom státû?
Staãí se podívat na ãtyﬁjazyãné ·v˘carsko, kde od roku 1848 Ïijí
spolu v klidu a v míru v jednom státním celku.
Dal‰í myln˘ argument je ten, Ïe Rusko anektovalo Krym z
potﬁeby teplovodního pﬁístavu pro svoji základnu vojenské flotily.
Je to také jen soudruÏsk˘ zpÛsob jednání. Z jakého dÛvodu by
nemohli mít svoje základny v cizích zemích zaloÏené na
pﬁátelském vztahu tak jak to má NATO?
Kamenem úrazu, o kter˘ Evropa od nepamûti ‰kobrtá je dûlení
Euro-Asie na V˘chod a Západ. Toto dûlení není kvÛli zemûpisu
n˘brÏ proto, Ïe Rusko - v˘chod bylo kulturnû i ekonomicky zcela
jiného charakteru s jinou kulturou neÏ je západ od hranic Ruska.
TûÏko by kdo vypsal, proã si Rusko ve své dlouhé historii zvolilo
místo v‰eobecného kulturního a technického povznesení svého
národa radûji zÛstat jen mohutnou zemí a prosazovat se nikoliv
umem, ale silou.
BohuÏel, ãást lidí v souãasné Ukrajinû nechápe, proã se mají
pﬁiklonit k „západu“ - k Evropû!
Neuvûdomují si, Ïe je to snad jediná cesta dostat se koneãnû z
ruského podmanûní, pod kter˘m byli po mnoha století. Dalo by
se to pﬁirovnat k volbû âechÛ v roce 1918, kdy po tﬁistaleté
nadvládû HabsburkÛ opût nabyli svou samostatnost. Rozdíl
mezi ãesk˘m a ukrajinsk˘m národem v‰ak spoãívá
pravdûpodobnû v tom, Ïe po dvou generacích bol‰evické vlády
na Ukrajinû jsou lidé tak desorientování a zastra‰eni, Ïe vût‰ina
má jen starost o svÛj denní chléb.
Taková situace se mohla vidût také v âSSR za vlády G. Husáka,
kdy lidé se stáhli do sv˘ch „ulit“. KaÏd˘ se staral jen o sebe, o
rodinu a svojí chatiãku. V takové situaci je tûÏké oãekávat od lidí
vidiny lep‰í budoucnosti, kdyÏ jejich starostí je zítﬁej‰í den.
Nikdo dnes nedokáÏe pﬁedpovûdût pﬁí‰tí osud Ukrajiny a s tím
spojen˘ téÏ osud sousedních zemí a celého svûta.
Bude opravdu záleÏet na tom, zda se v Rusku pﬁevládne zdrav˘
rozum, nebo ‰ílenství nûkolika jedincÛ, tak jak se to stalo
mnohokrát v minulosti (Napoleon, Lenin ãi Hitler)?
Vilém A. Kun, Winnipeg, (duben. 2014).
***
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V˘sledkov˘ posun ãeského hokeje na mistrovství svûta, ale bez medaile
Národní obrození aÏ v Praze?
Z Minsku do na‰eho zpravodaje JAROSLAVA KIRCHNERA
Po vyﬁazení ve ãtvrtfinále leto‰ního zimních olympijsk˘ch
her a nekvalitním v˘konu, kter˘ t˘m v Soãi odevzdal,
ãeská sportovní veﬁejnost pﬁi mistrovství svûta v Minsku
pﬁímo prahla po národním hokejovém obrození. A
spasitelem se mûl stát Vladimír RÛÏiãka, kter˘ ve funkci
reprezentaãního trenéra vystﬁídal ostﬁe kritizovaného
Aloise Hadamczika. Jak by ne. VÏdyÈ nelze zapomenout,
Ïe mistr svûta 1985 z Prahy a kapitán ãeskoslovensk˘ch
olympijsk˘ch vítûzÛ 1998 z Nagana uÏ jakou kouã pﬁivedl
své svûﬁence k posledních dvûma titulÛm ãesk˘ch
svûtov˘ch ‰ampionÛ, ve Vídni 2005 a v Kolínû nad
R˘nem 2010.
A muÏstvo, které v témûﬁ dvoumiliónové bûloruské
metropoli mûlo tohle pﬁání naplnit? Na první pohled
kvalitu rozhodnû nepostrádalo. ·est hráãÛ klubÛ
Kanadsko-americké hokejové ligy NHL a stejn˘ poãet
borcÛ, kteﬁí nedávno záﬁili ve fantastické sedmidílné bitvû
finále evropské Kontinentální hokejové ligy Metallurg
Magnitogorsk - Lev Praha. Pût v barvách PraÏanÛ a elitní
magnitogorsk˘ kanon˘r Jan Kováﬁ, jehoÏ góly hodnû
napomohly k tomu, Ïe GagarinÛv pohár ‰el do Ruska. A
dirigent tohoto souboru? Nikdo jin˘ neÏ nejslavnûj‰í ãesk˘
hokejista v‰ech dob, momentálnû útoãník New Jersey
Devils, uÏ dvaaãtyﬁicetilet˘ Jaromír Jágr. Mimochodem
RÛÏiãkÛv spoluhráã ze zlatého olympijského Nagana.
Tresty za nedisciplinovanost
Hodnû se diskutuje o tom, zda se mistrovství svûta má
konat i v olympijském roce a jestli druh˘ turnaj nejvy‰‰í
kategorie reprezentaãních celkÛ není hokejovou
devalvací. Kdo vidûl minské galapﬁedstavení, musí kritické
názory tohoto charakteru jednoznaãnû popﬁít. TakÏe se
pojìme podívat, jak se jeho scénáﬁ vyvíjel a to zejména
v ãeském podání.
Los skupiny A ãeskému celku letos hned na úvod
netradiãnû pﬁidûluje tﬁi tûÏké soupeﬁe bûhem prvních ãtyﬁ
dnÛ - Slovensko, ·védsko a Kanadu. V bratrovraÏedném
souboji âechÛ se Slováky vyrovnání na 2:2 zaﬁizuje dvû
minuty pﬁed koncem Jágr a o vítûzství 3:2 v prodlouÏení
rozhoduje Klepi‰. Velká ‰koda, Ïe hned v tomto úvodním
duelu dochází ke zranûní obránce St. Louis Blues Romana
Poláka a uÏ do dal‰ích bojÛ zasáhnout nemÛÏe. Naopak
se ·védy vyhrávají âe‰i aÏ do závûru druhé tﬁetiny 3:1,
jenÏe zbyteãn˘m vyluãováním nechávají Tre Kronor
vyrovnat a vyhrát po samostatn˘ch nájezdech 4:3.
Nedisciplinovanost, kter˘ bohuÏel v˘bûr Vladimíra RÛÏiãky
provází cel˘m ‰ampionátem, zaviÀuje dal‰í prohru. V
tomto pﬁípadû s Kanadou v normálním ãase 3:4. T˘mu
hlavnû ‰kodí úplnû zbyteãn˘ faul Jana Kováﬁe, za kter˘
dostává pût minut plus do konce zápasu. ByÈ o pár dní
pozdûji pﬁichází od komise rozhodãích omluva, Ïe trest
za Kováﬁovu nebezpeãnou hru vysokou holí mûl b˘t
uloÏen “jen” na dvû plus dvû minuty, dÛsledek v podobû
dvou gólÛ z kanadsk˘ch holí v rozmezí pouh˘ch sedmnácti
vteﬁin by b˘val byl stejn˘...
Na kobereãek o pÛlnoci
Následnû muÏstvo âeské republiky ve skupinû ãeká
ãtveﬁice protivníkÛ, o nichÏ se vÏdy hovoﬁilo jako o
hokejov˘ch trpaslících. V poﬁadí Itálie, Dánsko, Norsko,
Francie a nikdo ani v nejbujnûj‰ích snech netu‰í, jak
infarktové zápasy to pro hokejové fanou‰ky boudou.
Neskuteãná radost z tûÏce vybojované v˘hry nad Italy
2:0, kterou necel˘ch pût minut pﬁed koncem peãetí svou
trefou Jágr. Na to vÛbec první historická prohra s Dány
v˘sledkem 3:4 po samostatn˘ch nájezdech, tﬁebaÏe je‰tû
pût minut pﬁed závûreãn˘m klaksonem je ãeské muÏstvo
ve vedení 3:1! Tomu se nechce vûﬁit. Potom úspû‰n˘
nervák 1:0 s Nory, kter˘ rozhoduje uÏ v devûtatﬁicáté
vteﬁinû stﬁetnutí Sobotka. A nakonec horor s Francií. V
devatenácté minutû 0:3 a kdyby je‰tû pﬁed první
pﬁestávkou nepﬁi‰lo Sobotkovo sníÏení, âechÛm by zﬁejmû
nepomohla ani svûcená voda. Dochází sice zásluhou
Sekáãe, Jágra i ZaÈoviãe k famóznímu obratu na 4:3,
ov‰em Jágr nepromûÀuje trestné stﬁílení a Galsk˘ kohout
je‰tû zakokrhá tak hlasitû, Ïe se dotahuje na 4:4. Teprve
v prodlouÏení dává na 5:4 obránce Jan Koláﬁ a mÛÏe si
dovolit ‰pr˘movat: “V‰ichni kamarádi mnû telefonovali,
abych uÏ koneãnû vstﬁelil gól. Tak se mnû povedl ten
nejdÛleÏitûj‰í.”
Navzdory dal‰í upocené v˘hﬁe, která ãesk˘m
reprezentantÛm zaji‰Èuje tﬁetí místo ve skupinû a to, Ïe se
ve ãtvrtfinále vyhnou vysoce favorizovanému Rusku,

trenér RÛÏiãka krátce pﬁed pÛlnocí soptí: “Takhle se hrát
nedá. Poﬁád na nûco ãekáme. Je‰tû neÏ pÛjdeme spát,
svolám v hotelu poradu a v‰echno si musíme vyﬁíkat. I
kdybych proti AmeriãanÛm mûl hrát jen s deseti hokejisty,
tak tam polezou po ãtyﬁech!”
Trpaslíci uÏ nejsou malí
Nutno v‰ak zdÛraznit, Ïe je‰tû Ïádné mistrovství svûta
nepﬁineslo takov˘ herní vzestup celkÛ druhého
v˘konnostního sledu, kdyÏ uÏ je tedy nebudeme naz˘vat
trpaslíky. CoÏ je pro svûtov˘ lední hokej skvûlá zpráva.
Francouzi, kteﬁí budou spoleãnû s Nûmci organizovat
svûtov˘ ‰ampionát za tﬁi roky, se do ãtvrtfinále probíjejí po
pﬁedlouh˘ch devatenácti letech. Urãitû nejde o náhodu,
neboÈ loni dokázali zdolat Rusy a letos hned v prvním
zápase Kanadu 3:2 na samostatné nájezdy. Hlavní oporu
mají v ostrostﬁelci Antoinu Rousselovi, kter˘ v NHL hájí
barvy Dallasu Stars. V˘raznû v‰ak na sebe upozorÀují
také dal‰í útoãník Damien Fluery i brankáﬁ Florian Hardy.
Domácí Bûlorusové freneticky povzbuzovaní sv˘mi
vûrn˘mi pﬁíznivci, kteﬁí v arénách Minsk a âiÏovka
pﬁekonávají náv‰tûvnick˘ rekord z Prahy 2004 v poãtu
divákÛ 640 044, sahají po postupu do semifinále. Ve
ãtvrtfinále nad ·védy ve druhé polovinû utkání vedou 2:1,
ve tﬁetí tﬁetinû za stavu 2:2 KaluÏnyj nepromûÀuje trestné
stﬁílení a nakonec odcházejí tûsnû poraÏeni 2:3. Naproti
tomu do ãtvrtfinále vÛbec neprocházejí ·v˘caﬁi, loÀ‰tí
hrdinové ze ‰ampionátu ve Stockholmu, kde figurovali ve
finále proti domácímu ·védska. Jejich tehdy velmi
populární kanadsk˘ trenér Sean Simpson tentokrát smutní:
“·koda, Ïe se nám z toho stﬁíbrného muÏstva nyní
podaﬁilo sehnat jen deset hráãÛ.” A úãast v nejlep‰í
osmiãce uniká i pﬁedloÀsk˘m drÏitelÛm stﬁíbrn˘ch medailí
z Helsinek SlovákÛm. Ironií je, Ïe v Minsku dokáÏí nejlépe
zahrát v uÏ vzpomínaném úvodním zápase proti âechÛm.
Pod Tatrami tolik uznávan˘ ãesk˘ trenér reprezentaãního
t˘mu Slovenska Vladimír VÛjtek ti‰e konstatuju: “Je to pro
mû velké zklamání a zﬁejmû v této roli skoãím...”
Tﬁi góly v power-play?
RÛÏiãka se na ãtvrtfinále s Ameriãany, kteﬁí právû na
olympiádû v Soãi âechy vyﬁadili, pﬁipravuje pozitivnû. ByÈ
protivník v sedmé minutû Nelsonem otevírá skóre a po
Rolinkovû vyrovnání pﬁi ãeské poãetní pﬁevaze se po
hrubé chybû Hudlera ﬁítí na Saláka Nelson s Johnsonem,
ale na‰tûstí si nerozumûjí. StûÏejní moment pﬁiná‰í
AbdelkaberÛv hrub˘ faul na Sobotku, za nûjÏ americk˘
útoãník vyfasuje pûtiminutov˘ trest, kter˘ gólovû vyuÏívají
Hertl s âervenkou a je‰tû do konce druhé tﬁetiny Nûmec
v dal‰í pﬁesilovce zvy‰uje na 4:1. KdyÏ takov˘ stav na
ukazateli skóre svítí je‰tû minutu a jedenáct vteﬁin pﬁed
koncem zápasu, není nikoho, kdy by o ãeském úspûchu
pochyboval. Leã pﬁi americké hﬁe bez brankáﬁe pﬁesnû
míﬁí Johnson a hned za tﬁináct vteﬁin si to zopakuje! To uÏ
je stav 4:3, zb˘vá odehrát je‰tû devûtapadesát vteﬁin a
bûhá husí kÛÏe po zádech. To je doba, která v hokeji pro
dosaÏení je‰tû jedné branky je dostateãnû dlouhá. V
hlavách pamûtníkÛ se honí vzpomínky na to, kdy se
nûjakému muÏstvu pﬁi power-play povedlo skórovat tﬁikrát.
Pﬁiznám se, Ïe jsem toho zaÏil uÏ mnoho, ale na‰tûstí se
nic takového nestává a Vladimír RÛÏiãka krãí rameny:
“Modlil jsem se, aby nám to tam uÏ nepadlo. Nechápu, jak
je moÏné, Ïe k nûãemu takovému v závûru mohlo dojít.”
Víkend bez jediné trefy
UÏ semifinálovou úãast nutno povaÏovat za ãesk˘
v˘sledkov˘ posun, neboÈ muÏstvo âeské republiky jak na
olympiádû v Soãi, tak loni na svûtovém ‰ampionátu ve
Stockholmu svou pouÈ ukonãilo uÏ ve ãtvrtfinále. âeká
nás v‰ak je‰tû závûreãn˘ víkend a kdyby nûkdo v tuto
chvíli pﬁedpovûdûl, Ïe v nûm ãesk˘ celek ani jednou
nerozvlní soupeﬁovu síÈ, asi by mu byla doporuãena
psychiatrická léãba. Nepomáhá ani to, Ïe trenér RÛÏiãka
klade maximální dÛraz na obranné zabezpeãení stﬁedního
pásma, na to aby v kaÏdé útoãné ﬁadû operoval jeden
defenzivní hráã a naopak aby vÏdy nûkdo pﬁi stﬁelách
spoluhráãÛ clonil pﬁed gólmanem protivníkÛ.
BohuÏel v semifinále se o finské vedení postarává
Lehtora, kdyÏ obelstí obránce Vitáska a ve druhé tﬁetinû
vylouãení Zámorského vyuÏívá Immonen. K ãeskému
zásahu má nejblíÏe Novotn˘, av‰ak i jeho pﬁíleÏitost
zÛstává nevyuÏita. A kdyÏ v závûru Salák opou‰tí branku,
na koneãn˘ch 3:0 pro Finy do prázdné ãeské svatynû
zvy‰uje opût Lehtora. Tomá‰ Hertl pak v˘stiÏnû konstatuje:

“Ani jednou jsme se nedostali do poﬁádného tlaku.” A
Ondﬁej Nûmec upozorÀuje: “Neporadili jsme si s tím, jak
Finové ovládli stﬁední pásmo.” K tomu Vladimír RÛÏiãka
pﬁipomíná: “Opût jsme doplatili na laciná vylouãení a z
jednoho z nich jsme dostali druhou, vlastnû rozhodující
branku. Teì chceme aspoÀ bronzovou medaili.”
V cestû za ní v‰ak stojí rovnûÏ nepﬁekonatelní ·védové.
Nic na plat, Ïe se v utkání o tﬁetí místo ãeská reprezentace
pﬁedstavuje pﬁece jen v lep‰ím svûtle neÏ den pﬁedtím. UÏ
v páté minutû Zámorsk˘ ne‰Èastnû teãuje Lindströmovu
pﬁihrávku zleva za Salákova záda... Tentokrát v‰ak ãesk˘
nápor pﬁichází, hlavnû v prostﬁední tﬁetinû, ov‰em puky
po ranách Sobotky a Vondrky pouze zvoní na finské tyãi
a bﬁevnû... TakÏe druhou prohru 0:3 za sebou se
Skandinávci, kdyÏ do konce zápasu chybûjí necelé tﬁi
minuty, z rychlého protiútoku stvrzuje Backlund a má to
tvrdé dÛsledky i v dal‰í podobû.
Konec Jágra v âechách
“Konãím s reprezentací,” zdÛrazÀuje okamÏitû po utkání
nejvût‰í ãeská legenda Jaromír Jágr, pﬁitom se ãtyﬁmi
dosaÏen˘mi góly a stejn˘m poãtem asistencí nejlep‰í
ãesk˘ hokejista tabulky kanadského bodování v Minsku
a objasÀuje: “Hokej jsem dostal od Boha, ale dneska se
hraje uÏ jinak neÏ pﬁed pûtadvaceti lety. Podívejte, i s
v˘strojí mám na ledû sto deset kilo a není moÏné, abych
lítal sem a tam. Puk musím mít na hokejce. A skoro
v‰ichni hráãi, kteﬁí se prosazovali stejn˘m zpÛsobem, uÏ
skonãili. V NHL v‰ak je‰tû pokraãovat budu. To je soutûÏ,
která má mimo jiné i kvalitní rozhodãí. Co tady na
mistrovství pﬁedvedli muÏi v pruhovaném, bylo otﬁesné a
nikdy jsem to nezaÏil. Ti klauni by mûli odevzdat své dresy
a na svûtov˘ ‰ampionát se uÏ nevracet stejnû jako já!” A
k ãeskému muÏstvu podot˘ká: “Bylo hodnû mladé,
zejména v obranû. To se projevilo nejvíce v zápasech
proti nejlep‰ím t˘mÛm, protoÏe ti kluci logicky nemûli
sebevûdomí, aby mohli více podporovat útok.”
Z trenéra Vladimíra RÛÏiãky vyzaﬁuje zklamání: “Vím,
Ïe mnû fanou‰ci vûﬁili a vracíme se bez medaile. BohuÏel
z nejlep‰ích celkÛ jsme porazili jen USA, prohráli jsme s
Kanadou, Finskem a dvakrát se ·védskem. Obranné
ﬁady jsou zatím nezku‰ené a v útoku jsme si hru moc
komplikovali a zbyteãnû nûco vym˘‰leli. Také bych ﬁekl,
Ïe muÏstvu v závûru turnaje uÏ ub˘valy síly...” âeská
hokejová obroda se tedy nekonala, alespoÀ zatím. Tento
úkol ãeká muÏstvo âeské republiky pﬁí‰tí rok pﬁi mistrovství
svûta, které se uskuteãní v Praze, zatímco druhá skupina
se odehraje v Ostravû a RÛÏiãka upozorÀuje: “Máme
dostatek ãasu se na to pﬁipravit, ale rovnûÏ musíme
poãítat s tím, Ïe tlak domácí veﬁejnosti na nás bude
mnohem silnûj‰í, neÏ tomu bylo teì.”
Chtûl podﬁíznout kolegu?
Komu se v‰ak odveta za Soãi daﬁí brilantnû, jsou
Rusové. Tam byli ve ãtvrtfinále senzaãnû vyﬁazeni
Finskem, které ov‰em v minském finále válcují 5:2 a
kromû toho jasnû dominují ve v‰ech deseti zápasech na
‰ampionátu. V ãele se sv˘mi nejvût‰ími hvûzdami
Alexandrem Oveãkinem i Jevgenijem Malkinem, mezi
nimiÏ pr˘ v Soãi do‰lo k velké roztrÏce a experti tvrdili, Ïe
v jednom t˘mu spoleãnû uÏ nikdy nenastoupí. Nejvût‰ím
tahounem sborné v‰ak v Minsku je Viktor Tichonov, kter˘
ovládá kanadské bodování s osmi dosaÏen˘mi góly a
stejn˘m poãtem asistencí. Ano, ‰estadvacetilet˘ vnuk
trenérské hokejové legendy také Viktora Tichonova, od
nûjÏ nakonec se zlatou medailí na krku dostává vﬁel˘
polibek uznání. Pro famózního útoãníka po nedávném
tragické smrti jeho otce, kter˘ pﬁi opravû televizní antény
ne‰Èastnû vypadl z okna, je tento triumf o to emotivnûj‰í.
Aférou, jaká v dûjinách svûtov˘ch ‰ampionátÛ nemá
obdoby, se v‰ak natrvalo zapisuje rusk˘ trenér Oleg
Znarok, kter˘ po zimních olympijsk˘ch hrách v roli
reprezentaãního kouãe nahradil Zinatulju Biljaletdinova.
V závûru skvûlého semifinále, v nûmÏ Rusko zdolává
·védsko 3:1, se dostává do ostré slovní potyãky s
asistentem ‰védského trenéra Rikardem Grönborgem a
nápadn˘m gestem mu hrozí, Ïe by mu chtûl podﬁíznout
krk! Následnû jsou za to oba potrestáni, takÏe v posledních
zápasech nemohou b˘t na stﬁídaãkách sv˘ch muÏstev.
Proto Znarok musí finále, v jehoÏ sedmadvacáté minutû
se Finové dokonce dostávají do vedení 2:1, sledovat jen
z tribuny...
***
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Fotbal
V âechách i na Slovensku je jiÏ rozhodnuto o tom,
kdo vyhraje ligu. V âechách letos zcela dominovala
Sparta a pﬁed posledním kolem má jiÏ náskok 11
bodÛ. Prohrála pouze jednou a to v 27. kole v
Teplicích 1:3. V pﬁedposledním kole vyhrála hladce
v Boleslavi 4:0. Poslední kolo se bohuÏel hrálo aÏ
po uzávûrce tohoto ãísla. V ohroÏení sestupem
jsou ãtyﬁi muÏstva. Slavia, která doma se Slováckem
zahazovala jednu pﬁíleÏitost za druhou a kdyÏ
pﬁece jen Gecov v 71. minutû vstﬁelil branku, zdálo
se, Ïe má ligovou pﬁíslu‰nost zaji‰tûnou. JenÏe v
85. minutû rozhodãí otoãil autové vhazování a z
rychlého protiútoku Trousil vyrovnal. Poslední zápas
hraje Slavia v Ostravû. Naopak Bohemians
prohrávali v Jablonci 0:1, ale Rada nejprve vyrovnal
a v poslední minutû vykﬁesal pro Klokany nadûji na

Tabulka pﬁed posledním kolem
1. Sparta
2. PlzeÀ
3. Boleslav
4. Liberec
5. Teplice
6. Slovácko
7. Jihlava
8. Dukla
9. Jablonec
10. Brno
11. Ostrava
12. Pﬁíbram
13. Slavia
14. Bohemians
15. Olomouc
16. Znojmo

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

24 4 1 74:18
19 8 2 64:21
14 8 7 53:35
14 5 10 36:45
12 7 10 49:35
11 7 11 43:38
10 7 12 44:46
9 8 12 33:37
9 7 13 43:52
9 7 13 31:42
7 11 11 31:43
8 7 14 31:48
8 6 15 24:49
7 8 14 26:40
7 7 15 41:59
6 9 14 32:47

76
65
50
47
43
40
37
35
34
34
32
31
30
29
28
27

CorgoÀ liga - tabuºka
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záchranu. Jisté je, Ïe se pﬁi nejmen‰ím jeden z
vr‰ovick˘ch oddílÛ zachrání, protoÏe Znojmo má
hor‰í bilanci, se Slavií pﬁi rovnosti bodÛ. V souboji
dvou muÏstev bezprostﬁednû ohroÏen˘ch sestupem
zvítûzila Olomouc po dobrém v˘konu nad Znojmem
2:0. K záchranû by musela vyhrát v posledním kole
v Liberci a oba praÏské celky prohrát (popﬁípadû
Slavia pouze remízovat v Ostravû) Znojmo by
muselo doma porazit Duklu a Bohemians by museli
prohrát doma s Plzní i Olomouc v Liberci.
Kromû Sparty, která bude hrát o postup do Ligy
mistrÛ, budou o úãast v Evropské lize bojovat
PlzeÀ, Liberec a Boleslav. Ve finále Poháru âeské
po‰ty zvítûzila aÏ v desátém penaltovém rozstﬁelu
Sparta nad Plzní. V normálním ãase se utkání
skonãilo 1:1. Do ligy postoupí dva z trojice
Budûjovice, Táborsko a Hradec. V pﬁátelském utkání
hráli ãe‰tí fotbalisté nerozhodnû ve Finsku 2:2.
V‰echny branky padly v prvém poloãase. Finy
dostal do vedení dvakrát Pukki. Branky ãeské
reprezentace vstﬁelili Vydra a Hu‰bauer.
I na Slovensku je jasné, kdo bude mistrem: Slovan
Bratislava má jiÏ desetibodov˘ náskok pﬁed
Trenãínem. Na konci tabulky má Dunajská Streda
na jedenáctém místû devítibodov˘ náskok pﬁed
Nitrou, ale po skonãení soutûÏe jí bude odeãteno
‰est bodÛ. Do pﬁedkola Evropské ligy by mûl
postoupit Trenãín a Trnava. Sestupujícího,
pravdûpodobnû Nitru, by mûla nahradit Podbrezová.
Slovenská reprezentace prohrála v pﬁátelském
utkání s Ruskem 0:1.
abe

1. Slovan
2. Trenãín
3. Trnava
4. RuÏomberok
5. Ko‰ice
6. Senica
7. Myjava
8. Bystrica
9. Moravce
10. Îilina
11. D. Streda
12. Nitra
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32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

23
19
16
14
13
13
12
11
11
10
8
5

3
5
5
5
7
7
6
8
5
7
8
8

6
8
11
13
12
12
14
13
16
15
16
19

61:31
72:33
46:40
54:50
39:37
45:45
43:53
46:46
35:45
46:48
28:55
31:63

72
62
53
47
46
46
42
41
38
37
32
23

***
Hokej: V posledním finálovém utkání zvítûzil v
ãeské lize Zlín nad Brnem 5:3 a vyhrál celou sérii
4:1 na zápasy.
V˘sledky finále KHL: Magnitogorsk-Lev Praha
0:3, 4:1, 2:3, 5:3, 2:1 pp, 4:5 pp a 7:4. Magnitogorsk
zvítûzil 4:3 na zápasy.
***

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!
Evropská a kanadská kuchynû
Slovensk˘ i szegedinsk˘ gulá‰ s knedlíky, smaÏen˘ s˘r, ﬁízek!
V nedûli, v pondûlí a ve stﬁedu mÛÏete mít populární kﬁidélka!

Dvacet toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv
Velká obrazovka, na které mÛÏete sledovat pﬁímé fotbalové
i hokejové pﬁenosy!
Na va‰i náv‰tûvu

na 781 Annette St. (kﬁiÏovatka Jane St.) v Torontu
se tû‰í

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882
Točený Pilsner Urquel a Czechvar
v západním Torontu!
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www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.com

