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Zemlinského kvarteto opût v Torontu
Zájemci o kulturu si v závûru pﬁí‰tího t˘dne skuteãnû pﬁijdou na své. Kromû Rusalky, která
je na programu je‰tû 20. a 23. února v Canadian Opera Company, mÛÏete vidût ve ãtvrtek
19. února 2009 v poledne zdarma koncert árií z ãesk˘ch oper na stejném místû; to jest v
budovû Kanadské opery. Ve stejn˘ den netradiãnû ve ãtvrtek veãer od 19:30 budou tradiãní
Nokturna ve mûstû, kde uvítáme Zemlinského smyãcové kvarteto.
Pﬁed pﬁestávkou bude na programu: Alexader Zemlinsk˘ kvartet ã.1 - A dur, op. 4 a Leo‰
Janáãek kvartet ã.2 “Listy dÛvûrné”. Po pﬁestávce pak následuje: Josef Suk Meditace na
Staroãesk˘ chorál “Svat˘ Václave” op. 35 a Bedﬁich Smetana: kvartet ã. 2 d-moll. Veãer
pﬁed tím ãili ve stﬁedu 18. února 2009 hraje skupina pro Mozartovskou spoleãnost, kde
zahajují kvartetem Josefa Mysliveãka, pak následuje skladba Antonína Rejchy kvartet cmoll a po pﬁestávce velk˘ kvartet W. A. Mozarta Es dur, K-428.
Zemlinského smyãcové kvarteto je jedním z nejlep‰ích mlad˘ch kvartet na svûtû, které bylo
známo pﬁedtím jako Penguin kvartet a tak se také pﬁedstavilo Torontskému obecenstvu v
roce 2005. Zahráli úÏasn˘ koncert na Masaryktownu, v Mozartovské spoleãnosti a na
Torontské univerzitû. Tam také zahráli svûtovou premiéru jednoho ztraceného kvarteta
Bohuslava MartinÛ.
Bûhem prvního kanadského zájezdu si v‰ak zmûnili jméno na Zemlinského kvarteto, coÏ
jim poradil jejich hudební agent, aby snad jméno bylo trochu vzne‰enûj‰í neÏ TuãÀáci. A
díky jménu je také vzalo pod patronaci Rakouské velvyslanectví v Praze. Alexander
Zemlinsky se narodil se ve Vídni 1871. Absolvoval VídeÀskou konzervatoﬁ - obor klavíru,
kontrapunktu a skladby. Na zaãátku kariéry pÛsobil jako dirigent vídeÀsk˘ch operetních
divadel. Byl pﬁítelem Johannesa Brahmse, vyuãoval téÏ hudbu - k jeho ÏákÛm patﬁil napﬁ.
Arnold Schönberg. Roku 1906 byl jmenován ‰éfdirigentem novû zaloÏené vídeÀské
Volksoper; o dva roky pozdûji jej Gustav Mahler na jeden rok povolal do opery Hofoper. V
letech 1911-1927 stál v ãele Nového nûmeckého divadla v Praze. Od roku 1927 pÛsobil v
Berlínû jako dirigent v Kroll Oper, pﬁitom obãas hostoval v Praze jako dirigent âeské
filharmonie. S nástupem nacismu na nûj zaãal doléhat rostoucí antisemitismus, pﬁed kter˘m
se nejdﬁíve uch˘lil roku 1933 zpût do Vídnû a po anexi Rakouska nacistick˘m Nûmeckem
roku 1938 uprchl do USA. Zemﬁel v New Yorku v roce 1942.
Pod vedením houslisty Franti‰ka Souãka jsou dal‰ími ãleny souboru Petr StﬁíÏek - druhé
housle, Petr Holman viola a Vladimír Fortin, cello. V roce 2007 získalo kvarteto druhou
cenu na svûtovû známé mezinárodní soutûÏi v kanadském Banffu a mnozí z vás si pamatují
na nezapomenuteln˘ koncert v záﬁí 2007 v kostele sv. Václava se znám˘m klarinetistou
Joachinem Valdepenasem z Torontského orchestru - kdy pﬁedvedli spolu fantastick˘m
zpÛsobem klarinetov˘ koncert W. A. Mozarta.
Bûhem posledních dvou let se stalo kvarteto natolik znám˘m, Ïe velmi tûÏko hledalo volné
termíny, aby zahrálo pro torontské obecenstvo. Nakonec se podaﬁilo nalézt termín pro dva
koncerty po dÛleÏit˘ch vystoupeních v Montrealu a Londonu. BohuÏel to není nedûle, na
kterou jsme zvyklí, ale jejich ãasové zaneprázdnûní je obrovské a voln˘ch termínÛ velmi
málo. Na tento krátk˘ zájezd do Kanady pﬁilétají hudebníci z Havaje a kromû Ontaria a
Quebeku hrají také v Britské Kolumbii. Vzdálenosti, které mezi koncerty musejí pﬁeklenout
jsou obrovské.
Se stoupající slávou bohuÏel ub˘vá moÏnost dal‰ích koncertÛ pro na‰i komunitu a tak

moÏná hrají v Nokturnech naposledy. Nenechte si ujít pﬁíleÏitost sly‰et tyto mladé, dnes jiÏ
slavné muzikanty, kteﬁí pro nás pﬁipravili v˘jimeãn˘ program. Na veãeru Mozartovské
spoleãnosti den pﬁed na‰ím koncertem (ve stﬁedu 18.2. 2009 - First Unitarian Congregation,
175 St. Clair Ave. West, Toronto) pﬁedvedou kompletnû jin˘ program, kde mají silné
zastoupení také ãe‰tí skladatelé - Rejcha a Mysliveãek. Zb˘vající koncerty Zamlinského
smyãcového kvarteta jsou v Kitcheneru 13.2., v Londonu 14. 2. a v Montrealu 16. 2.
Nokturna ve mûstû tak vstupují do druhé poloviny. Zb˘vající koncerty vyplní Ivan Îenat˘
se svou manÏelkou Katarínou v bﬁeznu, Drew Jureãka v dubnu a Milan Brunner s Martou
Laurincovou v kvûtnu.
Kromû vystoupení Zemlinského kvarteta je ve stejném t˘dnu v pátek 20. února 2009
Bohemian Ball a Nové divadlo uvede od pátku do nedûle Moliérovu komedii Chudák
manÏel. A to jsme je‰tû nezmínili pﬁedchozí víkend, kdy se koná v sobotu Spoleãensk˘ ples
v hale kostela sv. Václava. V únoru máme tedy o kulturu postaráno.
mk, wikipedia, abe - foto: www.zemlinskyquartet.cz

David âern˘: O Entrope sa nebavme
SME 6. 2. 2009 /Alexander Balogh -Prv˘krát na seba v˘razne upozornil v roku 1990, keì na praÏskom Staromestskom námestí umiestnil plastiku trabantu na nohách, symbolizujúcu
hromadn˘ exodus obãanov b˘valej NDR cez západonemeckú ambasádu. Svoju povesÈ kontroverzného v˘tvarníka si potom spoºahlivo upevÀoval kaÏd˘m ìal‰ím dielom. Najnov‰ím, no
urãite nie posledn˘m, je jeho obrovská in‰talácia Entropa na budove Rady EÚ v Bruseli. Hoci sa jej autor DAVID âERN¯ vyÏíva v provokáciách, intenzita protestov proti zobrazeniu
jednotliv˘ch krajín a mystifikácii, Ïe Entropa je dielom umelcov zo v‰etk˘ch krajín únie, hoci ju vytvoril on sám, prekonala aj jeho oãakávania. Tvorca, ktor˘ na podobnú defenzívu nie je
zvyknut˘, donekoneãna vysvetºoval a ospravedlÀoval sa v‰etk˘m, ktor˘ch nechtiac urazil. A vzápätí odi‰iel do USA. “O Entrope sa odmietam baviÈ, v‰etko som uÏ povedal,” konãili sa
prvé pokusy o transatlantick˘ rozhovor so zjavne unaven˘m a vystresovan˘m umelcom. “Tak dobre, ale len chvíºu,” prejavil sa zrazu blahodarn˘ trojt˘ÏdÀov˘ úãinok amerického pobytu.
Príjemn˘ dialóg ru‰ilo len t⁄pnutie, kedy sa tá “chvíºa” skonãí.

Ako na vás pôsobí Entropa z Ameriky?
Vyzerá vzdialene.
Vie sa vôbec v Spojen˘ch ‰tátoch o va‰ej bruselskej
in‰talácii a o ohlase, ak˘ vzbudila?
Veºmi dobre sa o tom vedelo, v‰etci kamaráti v New
Yorku poznali podrobnosti. Teraz som momentálne
za‰it˘ mimo civilizácie, ale paradoxne aj v jednom z
miest, kde som bol, ão je taká úplne absurdná americká
diera, vy‰iel v miestnych novinách o Entrope ãlánok a
v‰etci sa na to pozerali ako blázni.
Va‰a cesta do Ameriky bola plánovaná uÏ vopred,

alebo ste sa tam rozhodli odísÈ po tej hektickej nie je to odloÏená vec.
prezentácii Entropy?
âaká ma tu práca na ìal‰ej soche, takÏe hlavn˘m dôvodom
môjho tunaj‰ieho pobytu je pokraãovanie v rozrobenej práci.
UÏ som sem mal ísÈ pred Vianocami, no stále som to
odkladal. Teraz sa mi to hodilo.
Zmenil nieão ten ãas od odhalenia Entropy i priznania
mystifikácie na va‰om postoji k bruselskej in‰talácii?
Ubezpeãili ste sa, Ïe ste ju urobili tak, ako má byÈ, alebo
sa vás zmocnili aj nejaké pochybnosti?
E‰te to nie je uzavreté. Stále nemám patriãn˘ odstup a
nadhºad, aby som o tom mohol hovoriÈ akoby zdiaºky. Proste

Ozval sa vám odvtedy niekto z ãeskej vlády, napríklad
vicepremiér pre európske záleÏitosti Alexandr Vondra,
ktor˘ vám zveril cel˘ projekt a sám potom mal ão v
Bruseli vysvetºovaÈ?
Raz som s ním hovoril.
A aké to bolo?
Dobré. Ja si myslím, Ïe on to strávil okamÏite. E‰te hneì po
bruselskej tlaãovej besede v deÀ slávnostnej prezentácie
Entropy sme spolu veãer sedeli a on povedal nieão, ão
povaÏujem za naprosto zásadné: Keby som stál znovu pred
Pokračování na str. 5
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Pracovní programy pro mladé a Kanadou o usnadÀování doãasn˘ch zku‰enosti prostﬁednictvím pûti rÛzn˘ch
pracovních pobytÛ mládeÏe vstoupila v programÛ: Zahraniãní stáÏ pro
lidi v Kanadû
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. KaÏd˘
je srdeãnû vítán. Zaãátek nedûlních
bohosluÏeb je v 11:00. Rev. Ján Banko.
Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor, email mkhassler@yahoo.com
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jiﬁí Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel/Fax.: 416/532-5272
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: v
bﬁeznu.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: v bﬁeznu.
Montreal: Kostel sv. Ignáce z Loyoly, 4455
West Broadway NejbliÏ‰í bohosluÏby: v
bﬁeznu.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

JiÏ druh˘m rokem mohou mladí âe‰i i
Kanaìané ve vûku 18 - 35 let pob˘vat v
druhé zemi aÏ jeden rok a absolvovat
tam pracovní stáÏ v oboru ãi pﬁíleÏitostnû
pracovat bûhem cestování po
nav‰tûvované zemi. Tato kvóta byla pro
rok 2009 nav˘‰ena na 700 lidí pro obû
zemû. Dohoda mezi âeskou republikou

platnost 1. ﬁíjna 2007. Jejím cílem je
zjednodu‰it administrativní postupy, které
musí mladí lidé podstoupit, aby mohli
vstupem do druhé zemû a pobytem v ní
získat pracovní zku‰enosti a odbornou
praxi a zároveÀ prohloubili své znalosti
jazyka, kultury a spoleãnosti druhé zemû.
Dohoda mlad˘m lidem umoÏní získat

Pﬁijìte si zacviãit, zahrát volejbal do Sokola!
V tûlocviãnû klubu Steeles West Gymnastics
601 Magnetic Drive (Dufferin & Steeles):
Cviãení ÏákÛ a ÏákyÀ od 5 do 12 let
základní tûlocvik a gymnastika, lyÏování v zimû
v sobotu od 15:45 do 18:00 hod.

V tûlocviãnû ‰koly George Harvey
1700 Keele Street (Keele & Eglinton):
Cviãení mládeÏe od 6 do 12 let
basketbal, volejbal, sálová kopaná, stolní tenis aj.
ve stﬁedu od 19:00 do 20:30 hod
Cviãení muÏÛ a Ïen
Prostná, posilování, aerobik ve stﬁedu od 20:30 do 22:00 hod.
Rekreaãní volejbal muÏÛ a Ïen v pondûlí od 19:30 do 22:00 hod.

Dal‰í informace sdûlí:
Hana Jurásková: 905/838-2541, Jan Waldauf: 416/535-1413

âeská televize Nová vize
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

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

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin
opakování v úter˘ v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a169)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

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

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

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, pátek: 16:00-18:00.

Tel.: 416-431-9477
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 the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.

absolventy: Program je urãen pro
absolventky a absolventy vysok˘ch a
vy‰‰ích odborn˘ch ‰kol, kteﬁí chtûjí získat
placenou práci ve svém oboru v Kanadû
na základû pﬁíslibu pracovní smlouvy na
dobu nejv˘‰e jednoho roku. Kariérní rÛst:
Program je urãen mlad˘m lidem, kteﬁí
chtûjí v zájmu svého kariérního rÛstu
absolvovat v Kanadû nejv˘‰e 12mûsíãní
placenou stáÏ ve svém oboru na základû
pﬁíslibu pracovní smlouvy. StáÏ v rámci
studia: Program je urãen pro studentky a
studenty vysok˘ch a vy‰‰ích odborn˘ch
‰kol, kteﬁí chtûjí absolvovat placenou
odbornou stáÏ nebo získat pracovní
umístûní v Kanadû na základû pracovní
smlouvy a jako povinnou souãást svého
studia, popﬁ. v rámci pracovnû-studijní
dohody mezi institucemi (po dobu
maximálnû 12 mûsícÛ). Pracovní
prázdniny: Program je urãen mlad˘m
lidem, kteﬁí chtûjí podniknout poznávací
cestu do Kanady a zároveÀ mít povolení
vykonávat pﬁíleÏitostné placené práce za
úãelem doplnûní sv˘ch finanãních
prostﬁedkÛ (po dobu nejv˘‰e 12 mûsícÛ).
Pracovní prázdniny pro studenty - SWAP:
Program je urãen pro studenty a studentky
vy‰‰ích odborn˘ch a vysok˘ch ‰kol, kteﬁí
chtûjí podniknout poznávací cestu do
Kanady a zároveÀ mít povolení vykonávat
pﬁíleÏitostné placené práce za úãelem
doplnûní sv˘ch finanãních prostﬁedkÛ (po
dobu nejv˘‰e 12 mûsícÛ). DrÏitelé
pracovních povolení v rámci tûchto
programÛ mohou nav‰tûvovat jazykové
nebo veãerní rekvalifikaãní kurzy v
maximální délce 6 mûsícÛ. Jedná se o
velmi flexibilní programy a dobu, kterou
mladí lidé stráví cestováním, studiem
nebo prací, si urãují sami. Na uhrazení
poãáteãních nákladÛ na pobyt je nutné
mít k dispozici finanãní prostﬁedky v
minimální v˘‰i 2 500 kanadsk˘ch dolarÛ.
ProgramÛ v rámci této dohody je moÏné
se zúãastnit celkem dvakrát, pokaÏdé
v‰ak v jiné kategorii. Pokud vás nûkter˘
z programÛ oslovil, vyplÀte Ïádost a
za‰lete ji s dal‰ími potﬁebn˘mi doklady
na adresu Velvyslanectví Kanady v Praze
(Programy mobility mládeÏe, Muchova
6, 160 00 Praha 6). Velvyslanectví
nepﬁijímá Ïádosti k programu Pracovní
prázdniny pro studenty (SWAP), kter˘
administrativnû spravuje agentura GTS
Travel, jeÏ va‰i Ïádost i zpracuje. Îádosti
se vyﬁizují v poﬁadí, v jakém pﬁi‰ly, nikoliv
podle data odjezdu Ïadatele. Po
vyãerpání poãtu míst pro dan˘ rok bude
na webov˘ch stránkách velvyslanectví
uveﬁejnûno upozornûní, Ïe byl pﬁíjem
Ïádostí zastaven. Detailní informace o
povinn˘ch dokladech a podmínkách
úãasti k jednotliv˘m programÛm
naleznete v broÏuﬁe a na webov˘ch
stránkách
velvyslanectví
www.canada.cz, sekce Programy
mobility mládeÏe.
Dal‰í otázky lze adresovat na
mobilita@canada.cz.
Kanadská mozaika
Vydává Kanadské velvyslanectví
v Praze
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
8. 2. 2009 v 04:30
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
26. 2. 2009
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Pojeìte si s námi zalyÏovat!
V‰ichni pﬁátelé „bílé stopy“ jsou srdeãnû
zváni na 38. sokolské zimní hry, které se
budou konat v sobotu 28. února 2009 v
lyÏaﬁském stﬁedisku „Horseshoe Valley“
u Barrie (110 km severnû od Toronta po
dálnici „400“, v˘jezdem „117 East“ a silnicí
„Horseshoe Valley Road“ pﬁímo do
lyÏaﬁského stﬁediska).
Stﬁedisko Horseshoe Valley má sedm svahÛ
vybaven˘ch lyÏaﬁsk˘mi v˘tahy, na nichÏ si
mohou podle sv˘ch znalostí zalyÏovat
v‰ichni, od zaãáteãníkÛ aÏ po zku‰ené
závodníky. Pro bûh na lyÏích je rovnûÏ pro
kaÏdého nûkolik tratí rÛzn˘ch vzdáleností.
KaÏdoroãnû konané sokolské zimní hry jsou
pﬁátelsk˘m setkáním lyÏaﬁÛ kaÏdého vûku,
dnem hezkého proÏití dne v krásné zimní
pﬁírodû pro celou rodinu a pﬁíleÏitostí k
zmûﬁení vlastní lyÏaﬁské dovednosti s
ostatními úãastníky her v pﬁátelsk˘ch
závodech ve sjezdu a v bûhu na lyÏích,
poﬁádan˘ch v oddûlen˘ch vûkov˘ch
kategoriích pro mládeÏ a dospûlé.
Závody jsou otevﬁené v‰em!

Toronto
Dopoledne se konají závody v bûhu,
odpoledne ve sjezdu.
LhÛta pro pﬁihlá‰ky k úãasti je do pátku 20.
února 2009.
BliÏ‰í informace sdûlí v Torontu Hana
Jurásková (905) 838-2541 nebo Jan Waldauf
(416) 535-1413, v Kitcheneru Jana Otrubová
(519-884-9185), v Montrealu Marie a Josef
Hﬁibovi (514-683-2092), v Ottawû Pavel
Vidlák (616-731-5673).
Tû‰íme se na shledanou s vámi v lyÏaﬁském
stﬁedisku Horseshoe Valley v sobotu 28. února
2009!
jw
***

Mind and Body Clinic New February Workshops
February is going to be a very creative
month at the Mind and Body Clinic.
Yoga Therapy (For hormonal balance)
February 21 9am - 6pm. This workshop
is intended to be especially beneficial for
women age 30 and up. Absolute
beginners welcome.
ART OF SOUL STUDIO presents a

PASSION WORKSHOP
Saturday February 28th 2009, TIME: 2-5
pm.
Come and discover your hidden passions
and desires in the month of LOVE! Who
says Valentine’s was just for couples? It
is all about loving of the self. Appreciating
who we are, what we have and what we
can offer to this world which in turn helps
us to love others. Use different techniques
such as writing and collage to uncover
the stirring inside yourself to take that
dance class, learn a new language, start
that new business or just take the time for
yourself. Brainstorm all those things you
have wanted to do and focus on the life
you really want in these times of
uncertainty and upheaval. Prepare to tap
into the answers that (always) lie inside
of you. www.artofsoulstudio.com
WHERE: Mind Body Clinic, 2921
Lakeshore Blvd. West, Etobicoke, ON
M8V 1J3
Please register directly to the clinic by
calling 416/252-3665 to book your spot.
me
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Czech &Slovak Institutions
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˘ konzulát v Montrealu
Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117
E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

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

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.
Vancouver, BC
Honorary Consul: Michael D. Adlem
1055 Dansmuir St., 23 poschodí,
Vancouver, BC V7X 1J1
Tel. : (604) 891-2296,
fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz
Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

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:
1 King Street West, Suite 1202
Toronto, ON M5H 1A2
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

Toronto
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Dr. Petr
Munk

February 12, 2009

V˘stava k 100. v˘roãí narození E. Suchonû

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

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

Tel.: 416/533-0005
Medical and relaxation
treatments
Massage therapy
Hot Stone Treatment

Michael Eisner, RMT,
MASc.
at

Z otevﬁení putovní mezinárodní vystavy Eugen SuchoÀ - Life and work, které bylo v pátek
30. ledna 2009 v Gallery Latitude 44, 2900 Dundas West, v Torontu (http://
latitude44gallery.ca/).
V˘stava bude otevﬁená kazdy den kromû nedûle a pondûlí do konce února. Na snímku Paul
Dzacko, Oºga Turoková a Katarína Homolová
Foto: L. Soudek
***

Některé soukromé pojišťovny
kryjí vybrané léčby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail
michale@sympatico.ca
Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com
416/922-8786
Business

ABE
Letáky, broÏury, tiskoviny.
Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca
P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

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

Praha-právo/L. Bek-Soc. dem. dostala jiÏ
druhé varování, Ïe její drtivá pﬁevaha, kterou
prokázala v loÀsk˘ch krajsk˘ch a senátních
volbách, nemusí vydrÏet. Podle zveﬁejnûného
prÛzkumu agentury Median se Paroubkova
strana oproti prosinci propadla o 5,2 procenta.
V˘razn˘ úbytek voliãÛ nejvût‰í opoziãní strany
pﬁitom v lednu zaznamenalo i konkurenãní
Centrum pro v˘zkum veﬁejného mínûní (-3,5
%).
Podle Medianu by nyní volilo âSSD 35,3
procenta dotázan˘ch. Naopak ODS si
polep‰ila na 31,3 procenta (+3,4 %).
·etﬁení probíhalo v celém lednu. V té dobû
h˘ﬁil aktivitou premiér Mirek Topolánek v
souvislosti s ﬁe‰ením plynové krize a
konfliktem v Gaze.
Vliv mohla mít také kauza dnes jiÏ b˘valého
královéhradeckého vicehejtmana Vladimíra
Drymla (âSSD), kter˘ mûl zji‰Èovat
kompromitující informace na kolegyni Hanu
Orgoníkovou.
Komunisté v lednu zÛstali na svém. Hlas by
jim dalo 14,2 procenta dotázan˘ch (+0,2 %).
Beze zmûny je i obliba lidovcÛ se 7 procenty
(+0,3 %). Polep‰ili si zelení, které by nyní
volilo 5,5 procenta.V minulém ‰etﬁení byla
Bursíkova strana s 2,7 procenty hluboko pod
pûtiprocentní hranicí nutnou pro vstup do
Snûmovny.
6.2.2009
***

Slovo reÏisérky

Také nabízíme
Naturopatie; Hypnotherapie,
Shiatsu, Yogu, Qikong,
Reflexologii, Reiki,
Akupunkturu atd.

PrÛzkum potvrdil propad
âSSD a rÛst preferencí ODS

VáÏení a milí diváci,
máte na krku ìaº‰ie predstavenie tejto sezóny.
Divadelní fajn‰mekri poznajú Jeana-Baptista
Poquelina - neboli Molièra - ako autora mnoh˘ch
znamenit˘ch, zdanlivo nenároãn˘ch komédií, ktoré
nastavujú krivé zrkadlo celému tomu ºudskému
hemÏeniu, ktoré poeticky voláme “sám Ïivot”.
Takouto hrou je aj “Chudák manÏel”, v ktorej
autor so sebe vlastn˘m ‰armom a zmyslom pre
nadsádzku pranieruje manÏelské spoluÏitie. Opät
zaznie kombinácia ãe‰tiny a slovenãiny, ako b˘valo

dobr˘m zvykom vo federálnom vysielaní
âeskoslovenskej televízie. MoÏno poniektorí
slovenskí diváci nebudú nad‰eni obsadením,
nakoºko sluÏobníkov hrajú Slováci a nobilitu âesi.
Netreba v tom hºadaÈ medzinárodné protislovenské
sprisahanie, ba ani náznaky komplexu men‰ieho
brata. Jednoducho to tak vy‰lo a Nové divadlo
musí pracovaÈ s ºudsk˘m potenciálom, ktor˘ je k
dispozícii.
Spolu s Jeanom-Baptistom sa ospravedlÀujeme
precitlivel˘m, politicky príli‰ korektn˘m divákom,

Ïe sa venujeme v˘luãne heterosexuálnym vzÈahom.
Na druhej stranû pote‰íme ctiteºov a uÏívateºov
feminizmu, Ïe Ïenská vynaliezavosÈ, charizma a
nespochybnitelné ãaro a prednosti, ktor˘mi
manipulujú s muÏmi, slávia úspechy a nakoniec
Ïena a nie pravda víÈazí. Kto v‰ak zaruãene vie,
kde a aká je pravda.
MoÏno, Ïe sa blíÏi návrat matriarchátu a v‰etky
amazonky, oãividné, aj zakuklené, si prídu na
svoje. Ak sa, milí na‰i diváci, chcete príjemne
zabaviÈ, príìte a neoºutujete.
Zuzana Martinková - Bulletin
***

Kalendáﬁ
14.2. (so) 18:30
Spoleãensk˘ ples
Farnost kostela sv. Václava
496 Gladstone Ave.
416/516-1873
***
14.2 (so). a 15. 2.(ne) 13:00-16:00
V˘stava Valentínsk˘ch pohlednic
Galerie Orbis Pictus
212 Brock St. E, Merickville
(613) 269-3675
***
18.2. (st.)
Zemlinského kvarteto
Mozart Society-First Unitarian Congregation
175 St. Clair Ave. W.
***
19.2. (ãt) 12:00
Free Concert Series - Czech Program
Young artists of the Canadian Opera
Company Ensemble Studio present a
program of Czech arias and art songs in the
Richard Bradshaw Amphitheatre at the Four
Seasons Centre for the Performing Arts.
***
19.2. (ãt) 19:30
Zemlínského kvarteto
Nokturna ve mûstû-Kostel sv. Václava
***
20.2.(pá) 20:00
21.2. (so) 16:00 a 20:00
22.2. (ne) 16:00
Chudák manÏel
ReÏie Zuzana Martinková
Nové divadlo
Joseph Workman Auditorium
416/463-3182
nove.divadlo@sympatico.ca
***
15.3. (ne)
Pocta a vìaka básníkovi Milanovi Rufusovi
V˘stava Pavla Potoãka-Studio Theatre
Toronto Centre for the Arts
5040 Yonge St.416/221-0882
divadlo@torontskeslovenskedivadlo.com
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O Entrope sa nebavme
Pokračování ze str. 1

rozhodnutím, koho na ten projekt osloviÈ, tak
by si to bol zasa ty.
Vo v‰eobecnosti prevláda názor, Ïe
Vondra musel tu‰iÈ, Ïe nevytvoríte nieão
‰tandardne pekné, ão budú v‰etci bez
v˘hrad prijímaÈ. A Ïe teda sa nemusel
tváriÈ aÏ tak prekvapene, keì videl va‰e
v˘sledné dielo a najmä tú mystifikáciu s
fiktívnymi autormi z jednotliv˘ch krajín.
Alebo to bolo predsa len priveºa aj naÀho?
My sa, samozrejme, poznáme mnoho rokov,
ale nie je to tak, Ïe spolu chodíme do krãmy.
On sa nezaoberá primárne umením, no na
druhej strane dobre pozná moju tvorbu. Ja
som v‰ak nebol prv˘, koho oslovil, aÏ neskôr
mu niekto navrhol mÀa, tak mi zavolal. A ani
neviem, koho ìal‰ieho mal v zálohe, keby
som odmietol alebo keby sa mu môj návrh
nepozdával.
ëal‰ou “vìaãnou” témou okolo vzniku
Entropy sú peniaze.
Nemusel by som ‰tátu vrátiÈ ani korunu, ale
napriek tomu tie peniaze, ktoré boli od vlády,
vrátim. Je to síce nepríjemné, pretoÏe sa tak
s cel˘m projektom dostávam do dosÈ veºkého
mínusu, ale ak mám poãúvaÈ nejaké kecy o
podvode za ‰tátne peniaze, tak je toto pre
mÀa svojím spôsobom jednoduch‰ie rie‰enie.
Zmluva je verejná, je na internete, asi na
stránkach ministerstva zahraniãia. KaÏd˘ sa
môÏe presvedãiÈ, Ïe som splnil v‰etko, k
ãomu som sa v zmluve zaviazal. Je to úplne
transparentné.
Ktorá z krajín na va‰ej svojráznej mape
Európskej únie sa vám vydarila najviac, s
ktorou ste najspokojnej‰í?
Ako celok je to celkom dobrá socha. Ale uÏ
sa nebavme o Entrope. Hotovo.
Asi ste cítili, Ïe niektoré krajiny sa ohradia,
mali ste nejak˘ tip na najväã‰ieho
urazeného nespokojenca?
Koniec, nechajme uÏ Entropu. Myslím, Ïe
v‰etko sa uÏ povedalo mnohokrát. MôÏeme
hovoriÈ o ãomkoºvek inom.

Press
Iste, ale robiÈ a uverejniÈ v t˘chto dÀoch
rozhovor s Davidom âern˘m a
nespomenúÈ pri tom Entropu, to sa
jednoducho nedá.
Veì sme ju pekne spomenuli.
Máte v umení hranicu, za ktorú by ste pri
v‰etk˘ch t˘ch mystifikáciách ãi
provokáciách ne‰li?
Samozrejme, ja si myslím, Ïe sa pohybujem
len v hraniciach. Som konzervatívny, usadl˘
skorodôchodca.
Tomu v‰ak sotvakto verí.
To je v‰etko len relatívna záleÏitosÈ, kto je
sudca a kto ten vykonávateº. Fakt si myslím,
Ïe som celkom konzervatívny. Úplne váÏne
mi je veºmi odpudivé napríklad pouÏívanie
m⁄tvol v umení. Keì som videl prv˘krát v˘stavu
Damiena Hirsta niekedy v roku 1993 v
Lond˘ne, uÏ vtedy bolo veºmi vidieÈ, k ãomu
ten ãlovek smeruje. AÏ mi to bolo nepríjemné.
Ale aj ten vá‰ Saddám Husajn uväznen˘ v
akváriu, ktorého mali v Belgicku problém
vystaviÈ, mohol tak na niekoho pôsobiÈ,
nie?
To bolo o nieãom úplne inom, dielo bolo
nasmerované práve proti takej etike. AspoÀ
pre mÀa.
A myslíte, Ïe to tak aj ºudia vnímali?
Spústa inteligentn˘ch áno. V umení fungujete
s my‰lienkami, ktoré vyÏadujú istú
predskúsenosÈ. Samozrejme, nie je to
abstraktn˘ obraz, pred ktor˘ postavíte
domorodca z Bornea a ten povie - ãervená,
zelená, modrá. Ale aj uÀho môÏe existovaÈ
nejaká predskúsenosÈ, a tá mu hovorí, Ïe
trebárs ãervená je nebezpeãná farba. A uÏ sa
nebude na to pozeraÈ ako na farebnú
kompozíciu. Ak sa bavíme v kontexte
súãasného umenia, tak snáì tá úplne
najzásadnej‰ia vec je, Ïe uÏ neexistuje niã,
ão by bolo len tak voºne stojace. Mentálne
voºne stojace.
Ktoré z va‰ich diel vyvolalo najväã‰ie
pobúrenie, pre ktoré ste zaÏili najväã‰ie
ataky?
Asi ten ruÏov˘ tank v Prahe.
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Pred pár rokmi ste vystavovali v Galérii
Futura päÈmetrové sochy, ktor˘m sa
náv‰tevníci pozerali do zadku a dnu videli
video, na ktorom sa k⁄mia Václav Klaus s
Milanom KníÏákom. Teraz sa len opatrne
obtriem o Entropu - bol Václav Klaus viac
na‰tvan˘ vtedy alebo pri bruselskej
in‰talácii, kde âesko zobrazuje obrazovka
s jeho dookola sa opakujúcimi
autentick˘mi v˘rokmi o EÚ?
Úprimne povedané, vôbec sa nezaoberám
t˘m, ão ho mohlo popudiÈ, to mi je naozaj
úplne ukradnuté. Ja som si povedal na Klausa
svoj názor, a t˘m sa to pre mÀa konãí.
Mladá fronta Dnes uverejnila s vami
fiktívny rozhovor argumentujúc, Ïe pouÏila
va‰e vlastné obºúbené zbrane. Máte pocit,
Ïe vám médiá mohli v prípade Entropy
u‰kodiÈ?
U‰kodiÈ? To je asi tak, ako keby ste sa p˘tali,
ãi mi môÏe u‰kodÈ d˘chanie smradºavého
vzduchu v Prahe. S bulvárom sa nebavím a
ani oni so mnou. Sme si kvit, je to úplne in˘
svet mimo mÀa. Ale to, ão urobila Mladá
fronta Dnes, bolo veºmi trápne. Médiá a
umelecké dielo sú dve rozdielne veci. Ak si
spravodajsk˘ denník myslí, Ïe môÏe pouÏívaÈ
rovnaké prostriedky ako ja, tak to je chyba. Ja
pre zmenu nie som vníman˘ tak, Ïe to, ão
poviem, musí byÈ práve pravda. âo je,
samozrejme, nev˘hoda toho, ão robím.
Kam zaraìujete Entropu v hierarchii
va‰ich prác?

Hm, to neviem, ale urãite najrad‰ej zo svojich
vecí mám sochu Metalmorphosis v Charlotte
v Severnej Karolíne, obriu sedemmetrovú
pohyblivú kovovú hlavu s hmotnosÈou 13 ton.
Z jej úst strieka voda do bazénku. Je to dosÈ
komplikované dielo, tak som si ho v rámci
amerického pobytu bol skontrolovaÈ. A tieÏ
som si dohováral ìal‰í projekt.
âo bude s in‰taláciou v Bruseli po
skonãení ãeského predsedníctva
Európskej únie?
Entropa patrí mne a zatiaº neviem, ão s Àou.
Blbo sa to skladuje. Extrémne blbo.
***

Financial
Kursovní lístek
100 Kã
1 CDN $
1 EUR
1 CND $
1 US $
1 CND $

5,70 CDN $
17,54 Kã
1,59 CDN $
0,63 EURO
1,24 CDN $
0,81 US $

Universal Currency Converter - 7. 2. 2009

1 CDN $
1 EURO
1 US $

17,68 Kã
27,92 Kã
21,84 Kã

âNB - 6. 2. 2009

Rosti
Brankovsky
Broker
Jedineãné sluÏby
Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pﬁíprava domu pro prodej.
Pro kupce:
denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,
finanãní asistence.
Jsem tu pro vás!

Sutton Group-Bayview Realty Inc. Brokerage
416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

S prodejem a nákupem domÛ
vám poradí

Luba Henderson

Tel.:416/698-2090

Toronto
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Z Toronta

Točený Prazdroj a Czechvar
v západním Torontu!

Evropská i
kanadská
kuchynû!
Vyhﬁívané
venkovní
patio!
20 toãen˘ch
domácích i
dovezen˘ch
piv!

RubensÛv obraz Samson a Dalila v AGO

Large
Screen DLP
Satellite TV
Sport
Wing
Nights
(Sun.Mon.Wed.)
Karaoke
(Fridays)

âeská a slovenská televize
na internetu!

© National Gallery, London
Náv‰tûvníci novû otevﬁené Ontarijské galérie mají moÏnost vidût do dubna obraz
Petera Paula Rubense (1577-1640) Samson a Dalila (olej, 185 x 205 cm), kter˘ je
zapÛjãen Národní galérií v Lond˘nû. Poprvé od osmdesát˘ch let 19. století mÛÏete
vidût tento obraz dohromady s dal‰ím Rubensov˘m dílem VraÏdûní neviÀátek.
***

Na Masaryktownu se v nedûli 1. února konal pûveck˘ koncert
ZdeÀka Plecha a Zoltána Kordy
Pouh˘ch deset dní pr˘ staãilo k tomu, aby manÏelé Jeãmenovi a dal‰í dobrovolníci
Masarykova ústavu uspoﬁádali o první únorové nedûli v restauraci Praha nádhern˘

operní recitál ‰piãkového basbarytonisty ZdeÀka Plecha, sólisty opery Národního
divadla v Praze, tenora Zoltána Kordy, sólisty opery Národního divadla v Brnû, a
prvního flétnisty Torontské filharmonie Milana Brunnera za klavírního doprovodu
Marty Laurincové. Bohatému programu dominovaly zejména populární árie Va‰ka
a Kecala ze Smetanovy Prodané nevûsty ãi vodníka z Dvoﬁákovy Rusalky. Zhruba
‰edesátka pﬁítomn˘ch krajanÛ-posluchaãÛ odmûnila umûlce nakonec zaslouÏen˘m
potleskem vstoje.
Foto a text: Jan Rotbauer

www.canadianczech.com
***
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V kalamitû s plynem - kdo je asi vinen?
Nyní plyne plyn do Evropy a napadlo mne tuto lednovou
patálii proklepat, ale paní Firlová se vzepﬁela, Ïe jestli
to proklepu, tak mi to nenaklepe (do wordprocessoru,
ov‰em).
¤ekla, Ïe nemám pouãovat, coÏ pr˘ dûlám, rád a
neanal˘zovat, na coÏ nemám kvalifikaci. ¤ekla mi o
slovu plyn, Ïe je odvozeninou od plaviti, coÏ je pﬁíbuzné
v sanskritu i staré ﬁeãtinû. Aby mne pohladila, ode‰la do
kuchynû vaﬁit fazolovou polévku a ﬁekla, Ïe jestli
nezÛstanu v psaní o plynu hezky pﬁi zemi, Ïe budu jíst
fazolovou k obûdu i k veãeﬁi a pak to pocítím... Jestli
jsem paní F. porozumûl, vynutila si, abych setrval na
hladinû lidské a odbyl technickou.
K na‰emu rodinnému domku na Bohumínské ulici v
Ostravû byl pﬁiveden plyn v druhé pÛli ‰edesát˘ch let.
Do toho domu, kter˘ dûdeãek koupil pÛl roku pﬁed
mûnou v roce 1953, se postupnû nastûhovaly
dûdeãkovy dvû dcery s rodinami a nakonec on s
babiãkou, kdyÏ dostal penzi v roce 1957. Ten dÛm byl
dûdeãkÛv sen a péãe o nûj byla náplÀ jeho Ïivota v
dÛchodu. Vzpomínám, Ïe dûdeãek v domû vládnul
pevnou rukou a jak mu sil ub˘valo, hlas mu sílil.
V domû se vÏdy topilo ãern˘m uhlím, coÏ plynulo z
toho, Ïe mÛj otec i str˘c pracovali v hornictví, dûdeãek
byl hornick˘ dÛchodce - tedy v‰ichni mûli uheln˘ deputát
a uhlí bylo dost a bude, bratranec byl uãnûm v hornictví
a já po maturitû ‰el na Vysokou ‰kolu báÀskou v
Ostravû.
Zavedená topná rutina se zhroutila pﬁi rekonstrukci
Bohumínské ulice na prÛjezdní silnici: stará vozovka
byla vykopaná, kanalizace, bylo poloÏeno nové
vodovodní potrubí a v roce 1967 taky plyn. Moje matka
a teta Zdenka zatouÏily po pohodlí plynového sporáku
a topení. Dûdeãek tuto plynovou touhu vetoval okamÏitû,
Ïe takové novoty do baráku nepatﬁí. Trvalo aspoÀ rok,
neÏ se v rodinné radû v‰e vyjasnilo a dûdeãek neochotnû
ustoupil, ale s podmínkou, Ïe plynov˘ sporák bude
kombinovan˘ se sporákem na uhlí.
V této vûci byl dûdeãek pevn˘ jako skála; ﬁekl prorocky:
„Esli plynárna plyn vypne, furt se dá na sporáku dﬁevem
a uhlím zatopit, obûd uvaﬁit a kuchyÀ vyhﬁát.“
Kombinovan˘ sporák pﬁivezli pﬁed dÛm dva muÏi, kteﬁí
oãekávali na‰i v˘pomoc s pﬁenesením a ustavením
sporáku. Pﬁi tom nesení dvousetkilové obludy se stala

vûciãka, která mnoho let dávala dûdeãkovi trumf ve
vûci odmítání plynu: pﬁi posouvání obludy chodbou
domu zapomnûl bratranec Vítûzslav hlídat si své prsty,
jeden byl zmáãknut na ka‰i, krvácelo to proudem a
dûdeãek zvolal, Ïe prokletí plynu v baráku zaãíná. Jen
v˘mluvnost obou dûdeãkov˘ch dcer, mé matky a tety,
zabránila, aby akce pﬁivedení plynu neskonãila v tomto
momentû.
Sporák i karma se projevily ve starém domû na
Bohumínské jako definitivní signály pokroku, pohodlí a
blahobytu. Îeny v domû nedaly na plyn dopustit.
Dûdeãkova alergie k plynu naopak rostla; bedlivû
sledoval novinové zprávy o plynov˘ch nehodách a
kdyÏ se v sousedství otrávil mládenec plynem (z
ne‰Èastné lásky), dûdeãek plyn proklel, pokrok zatratil
a sám pﬁevzal sekání dﬁeva a no‰ení uhlí do tradiãního
sporáku. Dûdeãek nevûdûl, Ïe plyn pﬁichází z V˘chodu,
ze Sovûtského svazu, kdyby to vûdûl, plynofikace
domu by se nikdy neuskuteãnila.
Rusové totiÏ pﬁi osvobozování Ostravy ukradli
dûdeãkovi náramkové hodinky pod pohrÛÏkou kulky ze
samopalu, m˘m rodiãÛm ukradli dva kufry s loÏním
prádlem, babiãce vyÏrali ‰pajz a mého otce odtáhli na
stavbu provizorního mostu pﬁes Odru.
Euforická událost osvobození Ostravy od GermánÛ
byla zastínûna poãínáním rudoarmûjcÛ v dobytém
mûstû; dívka ze sousedství tvrdila, Ïe ji znásilnili a
oplodnili, ale to dítû se narodilo úplnû normální o dva
mûsíce dﬁív neÏ by se narodit mûlo.
Dûdeãek schovával dﬁevûnou bedniãku s nati‰tûn˘mi
nápisy UNRRA z americké pováleãné v˘pomoci a pﬁi
rozmanit˘ch rodinn˘ch oslavách a znaãném popíjení
domácího vína, které dûdeãek vyrábûl, vytáhnul
dûdeãek tu krabici ze ‰ifonéru a ukazoval ji jako dÛkaz,
Ïe Ameriãané vûdí a umûjí. Kdykoliv se objevila nûjaká
potravinová novinka, tﬁeba vepﬁová konzerva, dûdeãek
vÏdy ﬁíkal pﬁi ochutnávce: „Kam se ten ‰mejd hrabe na
UNRRU.“
Reputace RusÛ v na‰í rodinû v tom domû na
Bohumínské ulici byla vÏdy pod bodem mrazu, co si já
z rodinn˘ch rozprávek pamatuji - od dnu osvobození
(1945), pﬁes bratrskou okupaci (1968), aÏ do dûdeãkovy
smrti (1974).
Po dûdeãkovû smrti a to uÏ jsem Ïil ve svém bytû a na

Bohumínskou jsem chodil jen nav‰tûvovat rodiãe, uÏ
nebyl nikdo, kdo by RusÛm spílal a ani k tomu nebyly
zjevné dÛvody. Skonãily ty ãasy, kdy dûdeãek lál RusÛm
i za ten Sputnik, kter˘ podle nûho pokazil poãasí na
celém svûtû.
V‰ak mi ten dûdeãkÛv odpor k RusÛm zÛstal a
normalizaci pod rusk˘m patronátem jsem nesnesl,
zabalil svou rodinu a prchl pﬁes Rakousko do Ontaria
(v roce 1981).
Zeptal jsem se ZdeÀka, kdyÏ jsem mu v kavárnû
Books&Beans vylíãil dûdeãkovo hodnocení plynu a
RusÛ: Proã dûdeãek vûdûl, co ‰piãkoví politici v Evropû
nevûdí, kysele se uchechtnul a ﬁekl, Ïe dûdeãek mûl
dlouhodob˘ v˘hled pocházející ze selského rozumu a
zku‰enosti, zatímco politici mají krátkodob˘ úmysl
vládnout, co nejdéle. „Ale to je protimluv,“ ﬁekl jsem,
„mít krátkodobé v˘mysly s dlouhodob˘m v˘sledkem?“
Zdenûk mávnul rukou, jakoby odhánûl mouchu a
ukonãil vzpomínky o plynu slovy: „To tvoje mudrování
o lidech, proã jsou jací jsou nevede k niãemu neÏ k
vráskám.“
Napil se kafe, a dodal: „Dokud lidem nemrznou nohy,
tak myslit na budoucnost nebudou...“
Cestou domu jsem mudroval, jestli Evropa pﬁehodnotí
svou závislost na ruském plynu a slíbil jsem si, Ïe tuto
situaci budu sledovat; doma jsem toto sledování uloÏil
za úkol paní Evû. Slíbila ochotnû a okﬁikla mne, abych
to neanalyzoval, ale to jsem napsal na zaãátku.
Zdravím a pﬁeji klidn˘ den.
Ross Firla - Sudbury
***

Internetové zpravodajství
z ãeské a slovenské
komunity
Jan Rotbauer
www.CanadianCzech.com
e-mail:

CanadianCzech@rogers.com.

Cinema

8

February 12, 2009

Jiﬁí Voráã o Ivanu Passerovi
Ivan Passer: Filmov˘ vypravûã rozmanitostí aneb od
Intimního osvûtlení k Nomádovi
Vydalo nakladatelství Host v Brnû 2008
(Poznámka: Jiﬁí Voráã je docentem Masarykovy univerzity a vedoucím ústavu filmu
a audiovizuální kultury)
Z urãitého pohledu mi Voráãova v˘borná kníÏka pﬁipomíná pouÈ; se‰la se v ní ﬁada
okamÏikÛ a lidí z minulosti, tak jako se staﬁí pﬁátelé neãekanû setkávají na pouti na
¤ípu. S autorem samotn˘m jsme se se‰li v roce 2002 (napsal o âeské a Slovenské
televizi v Kanadû pﬁíjemnû kladn˘ ãlánek v ãasopise Film a doba, ã. 3, podzim 2002
- vy‰el také v Satellitu 11. ãervence a v srpnu 2002); mûli jsme potû‰ení v Kanadû
poznat Evu Límanovou (v sedmdesát˘ch a osmdesát˘ch letech psala do Západu
a byla ãlenkou ottavské televizní skupiny Czechoslovak Kaleidoscope a nyní Ïije ve
Vancouveru, ‘v jednom z nejkrásnûj‰ích míst na svûtû’), která v kníÏce podává jedno
z hlavních svûdectví o mlad˘ch letech svého bratra Ivana Passera; v knize se
mihnou i Josef ·kvoreck˘, Emil Radok, Jan Uhde, Vladimír Pucholt a Antoním
Líman, kteﬁí v‰ichni zanechali stopy na kulturním dûní Kanady. Za zmínku stojí i
ãilá spolupráce mezi Masarykovou univerzitou (hlavnû Don Sparling) a
Centre for European, Russian and Euroasian Studies, Munk Centre for
International Studies, University of Toronto (hlavnû Robert Austin).

nabízí premiérovû ﬁadu nov˘ch
televizních seriálÛ
NEMOCNICE NA KRAJI MùSTA III - NOVÉ
OSUDY
s nûkter˘mi filmov˘mi hrdiny, které jiÏ dÛvûrnû
znáte s mnoha nov˘mi, kteﬁí se zaplétají do osudu
pﬁedchozích hrdinÛ
- av‰ak nemocnice je stále v provozu i v nové
dobû.
***
ZDIVOâELÁ ZEMù III
jejíÏ dûj i hrdinové procházejí nov˘mi osudy, ale
jiÏ v nové dobû v letech 1968-69. Pﬁesto jejich
Ïivot není více jednodu‰‰í, Ïivot je stále sloÏit˘
pro lidi, kteﬁí nemûní své názory, za kter˘mi si
pevnû stojí.
***
Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV
seriálÛ a zábavn˘ch poﬁadÛ dovezla a Vám nabízí
v˘hradnû firma:
VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
E-mail: video.el@videoelcanada.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com

Ivan Passer se narodil 10. ãervence
1933 v Praze. Mezi zajímavé okamÏiky
jeho mládí (tehdy mu nebyly ani dva roky)
by mûlo patﬁit setkání s jeho sestrou Evou:
„Ivan byl vlastnû prvním ãlovûkem, kterého
jsem po svém narození zaãala vnímat.
Jestli se to nûkomu zdá divné, mûla bych
vysvûtlit, Ïe mû jaksi zapomnûli v
porodnici, ãi pﬁed porodnicí. Moje máti
totiÏ, zamilovaná do svého prvorozeného
syna, se ke svému miláãkovi po t˘dnu
utrpení s porodem dcery dychtivû rozbûhla
a v náruãí si ho odná‰ela k ãekajícímu
automobilu. Otec potom uposlechl jejího
rozkazu a nastartoval motor hadimr‰ky.
KdyÏ míjeli schody BorÛvkova sanatoria,
v‰imli si porodní sestry se ﬁvoucím balíkem
v náruãi, jak na nû hrozí pûstí. Zastavili
tedy, vyslechli od staré sestry cosi o
neodpovûdn˘ch spratcích, kteﬁí dûlají dûti,
ale nemají ani tu slu‰nost, aby si je odvezli
z porodnice…“ (svûdectví Evy Límanové,
str.245)
Ale jak budoucnost ukázala, to byl pouze
zaãátek zajímavostí v Passerovû Ïivotû.
Ty vlastnû zaãaly dávno pﬁed jeho
narozením. Dûdeãek z maminãiny strany
(ze známé Ïidovské rodiny na Kolínsku),
Ervin Mandelík, vlastnil velkostatek v
Ratiboﬁi, kde vypûstoval nûkolik znám˘ch
druhÛ p‰enice, zakládal cukrovary mimo
jiné v Habe‰i, kde se stal osobním pﬁítelem
císaﬁe Haile Sellasie. Dûdeãek mûl dva
bratry: Roberta, kter˘ byl prezidentem
Cukrovarnické
spoleãnosti
a
Îivnostenské banky (jeho podpisy se
objevovaly na bankovkách) a Otu, kter˘
pﬁed válkou odjel do Ameriky a jehoÏ
dcera Hana byla manÏelkou Vojty Bene‰e,
prezidentova synovce. Babiãka Marie, za
svobodna Frauenbergrová, pocházela z
katolické rodiny, která náleÏela k
potomkÛm rytíﬁe Náchodského z
Neudorfu. KdyÏ v‰ech jejich pût dûtí
dospûlo, babiãka a dûdeãek se rozvedli.
Dûdeãek potom pro‰el ﬁadou koncentrákÛ
a co nevzali nacisté (a mûl obrovsk˘
majetek), mu sebrali komunisté.
Dûdeãek (Max Passer) i babiãka z otcovy
strany rovnûÏ pocházeli ze selského rodu.
Babiãka byla intelektuálka a mecená‰ka
umûní. Jejich pût synÛ, vãetnû Aloise
(tatínka Ivana a Evy), bylo za války
odvedeno do pracovního tábora pro
mí‰ence Klettendorf. Rodiãe se rozvedli
v roce 1947, matka se znovu vdala na
Slovensko, Ivan a Eva Ïili s otcem a
pozdûji s dûdeãkem. Ivan - podle Evy poﬁád ãetl, a kdyÏ neãetl, vyprávûl; Evû
vyprávûl, Ïe chodí veãer do parku, kde na
nûj ãeká lev, kter˘ mluví lidskou ﬁeãí, a
dal‰í exotická zvíﬁata, ale také veverka a

my‰, v‰ichni sedí okolo ohnû a debatují.
Ve ‰kole mûl samé jedniãky. Na zaãátku
války se s otcem odstûhovali do Mstûtic,
kde zÛstali do jara 1944, kdy byl otec
odveden do pracovního tábora
Klettendorf, ale vrátili se tam po konci
války, kde - jak pí‰e Eva - „nic nezbylo, ani
jedno dobytãe, ani kousek nábytku,
v‰echno si odvezli tzv. národní hosté a
zbytky vyrabovala sovûtská armáda“.
A IvanÛv Ïivot zajímavû pokraãoval dál:
Po komunistickém puãi mu nebylo
dovoleno ukonãit gymnázium (ani v
Podûbradech - provinil se selsk˘m
pÛvodem, ani v Turãianském sv. Martinu,
kde se jako jedin˘ jmenovitû pﬁihlásil do
náboÏenství a hlasoval proti vylouãení
spoluÏáka, za coÏ byl vylouãen jako tﬁídní
nepﬁítel). Potom pracoval v továrnû u
soustruhu, dûlal zedníka, pomocného
dûlníka na stavbách a podobnû. Nejradûji
vzpomíná na zamûstnání u cikánského
lunaparku - toulal se s ním po
âeskoslovensku a obsluhoval kolotoã.
PovaÏuje to za „moÏná nejkrásnûj‰í rok
svého Ïivota“. Potom se dostal na FAMU,
odkud byl vylouãen „pro neprospûch“ (po
úspûchu jeho filmu Intimní osvûtlení mu
profesorsk˘ sbor na rektorátu pﬁedal
diplom absolventa FAMU, ale Passer ho
tam zapomnûl a nikdy si ho nevyzvedl).
Uchytil se (a díky slepici udrÏel - a ta
slepiãí epizoda sama stojí za to, abychom
si kníÏku koupili) - na Barrandovû. V roce
1959 (rok, kdy byl asistentem reÏie pﬁi
filmování Velké samoty Ladislava
Helgeho) byl pﬁedstaven Alfrédem
Radokem v Laternû magice jako
„pomocn˘ reÏisér pro práce pﬁeváÏnû
filmové“. Zaãátkem ‰edesát˘ch let (v roce
1960 pracoval jako asistent na filmu
ZbyÀka Brynycha Smyk) byl asistentem
reÏie pﬁi natáãení filmÛ Procesí k panence
a AÏ pﬁijde kocour Vojtûcha Jasného,
kter˘ Passera povaÏoval za svého
nejlep‰ího spolupracovníka. V roce 1963
Passer poprvé spolupracoval jako
scénárista Konkurzu s Milo‰em
Formanem, s nímÏ pozdûji spoluvytvoﬁil
(jako spoluscénárista, asistent reÏie nebo
pomocn˘ reÏisér) âerného Petra, Lásky
jedné plavovlásky a Hoﬁí, má panenko.
Vlastní Passerovou filmovou tvorbou se
Voráã zab˘vá v prvním oddílu své knihy
(kniha má tﬁi oddíly), rozdûleném na ãtyﬁi
období: ãeské, newyorské, kalifornské a
televizní a nomádské. Do ãeského období
(léta ‰edesátá) spadají Passerovy
prvotiny - Fádní odpoledne a Intimní
osvûtlení.
Fádní odpoledne vzniklo (1964) jako v
poﬁadí první z pûti Hrabalov˘ch povídek
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ze souboru Perliãka na dnû, zfilmovan˘ch
rÛzn˘mi filmaﬁi. Voráã povídku popisuje
jako „náladovou ãrtu, která líãí atmosféru
nedûlního odpoledne v periferním
praÏském hostinci, kde zÛstalo nûkolik
star˘ch ‰tamgastÛ a náhodn˘ch hostÛ,
zatímco místní fotbalov˘ klub (Bohemka)
hraje existenãní zápas o udrÏení v lize“.
Zatímco film mûl v âeskoslovensku
celkem nevelk˘ ohlas, získal ceny na
mezinárodních festivalech a Voráã cituje
elegantní hodnocení francouzského
Positifu: „Z ‰edi se najednou narodí
neobvyklost. Zdánlivou absenci osnovy
nahradí tajné akordy, jedineãné klima,
jistá vlastnost tempa a svûtla, v níÏ
nacházíme umûlce.“
Daleko silnûj‰í domácí ozvûnu - alespoÀ
u kritiky - mûl druh˘ PasserÛv film Intimní
osvûtlení. Film má poãátky v synopsi
Václava ·a‰ka s názvem Bíl˘ plá‰È, v
milostném pﬁíbûhu hudebníka a jeho dívky.
Scénáﬁ byl mnohokrát pﬁepsán a nakonec
dal vyniknout „poetiãnosti a lyrismu,
zvlá‰tnímu hoﬁce moudrému Passerovu
tónu“ (Vladimír Bor, citovan˘ Voráãem).
V oãích Jiﬁího Voráãe, kter˘ filmu vûnuje
mimoﬁádnou pozornost, „bohatost a
jedineãnost Intimního osvûtlení vychází
právû z toho jemnû nad˘chaného koktejlu
humoru a melancholie, autentick˘ch
podrobností a imaginace, a to ve vytﬁíbené
minimalistické formû“.
Intimní osvûtlení bylo navrÏeno spolu s
Láskami jedné plavovlásky a Obchodem
na korze do finále Ceny âs. Filmové
kritiky 1966. Voráã sleduje zmûnu v
oficiálním tónu po invazi a Passerovû
odchodu a zaznamenává bohatou odezvu
na Západû (kritik francouzského ãasopisu
Arts: „Komu se nelíbí Intimní osvûtlení,
není m˘m pﬁítelem.“ ; Time: „Film je
brilantní ukázkou vrcholného umûní
nenucené komické invence.“
O newyorském (a vÛbec americkém)
období platí dvû Passerovy poznámky
citované Voráãem: „Já nejsem tady (v
americkém exilu) proto, Ïe jsem chtûl b˘t
tady. Já jsem tady proto, Ïe jsem nechtûl
b˘t
tam
(v
komunistickém
âeskoslovensku)…“ A jinde: „NemÛÏeme
zde dûlat ãeské filmy. A nemÛÏeme dûlat
ani americké. Netu‰ím, jak˘ druh kﬁíÏence
by vze‰el z takového sÀatku…“
O prvních americk˘ch filmech, Zrozen k
vítûzství a Zákon a nepoﬁádek, Voráã
pí‰e: „Pﬁíznaãn˘m rysem Passerova
newyorského diptychu se tak stalo právû
osobité kﬁíÏení kulturních zku‰eností a
filmov˘ch forem, které obná‰elo adaptaci
evropského umûleckého filmu na
americké podmínky.“
Do tohoto období (léta sedmdesátá) patﬁí
i Eso v rukávu a Bankéﬁi, dva filmy,
odehrávající se v prostﬁedí mezinárodního
kapitálu, které Passer natoãil v evropsk˘ch
koprodukcích a o nichÏ Voráã ﬁíká (a tu
vûtu mu závidím), Ïe Passer „s hravou
zlomyslností podﬁídil mechanismus trÏních
operací surrealistické poetice, která v‰e
pﬁevrací v absurditu“.
Kalifornskému období (léta osmdesátá)
dominuje Cutterova cesta (do tohoto
období rovnûÏ spadají Jin˘ Ïivot a
Stra‰idelné léto). VoráãÛv komentáﬁ:
„Cutterova cesta (Cutter’s Way, 1981)
zaujímá v Passerovû tvorbû v˘luãnou
pozici jako jeho obecnû nejv˘‰e cenûné
americké dílo, jeÏ získalo mimoﬁádn˘
kritick˘ ohlas, festivalová ocenûní a pozici
jednoho z kultovních filmÛ postvietnamské
a neonoirové vlny…“ Film vychází z
kriminálního
thrilleru
Newtona
Thornburga, „v nûmÏ autor ve stylu
ãerného realismu vykreslil pesimistick˘

Cinema

obraz spoleãenské anarchie v Americe
postvietnamské éry“. Alex Cutter je
vietnamsk˘ veterán, kter˘ pﬁi‰el o oko,
ruku a nohu a skonãí v podstatû
sebevraÏedn˘m gestem. Voráã cituje ﬁadu
kritick˘ch hlasÛ: Village Voice o filmu,
kter˘ mûl svÛj podíl distribuãních
problémÛ, napsal: „Je to mimo jiné nejlep‰í
film o rozkladu sebevûdomí ‰edesát˘ch
let.“ A Film Quarterly Cutterovu cestu
popsal jako: „hluboce znepokojující film o
pﬁátelství, morálce a morální zbabûlosti,
pravdû a jin˘ch stínech…“
Televizní a nomádské období let
devadesát˘ch a prvních let nového století
je poznamenáno ateliérovou inscenací
pohádky Slavík (1983) podle Hanse
Christiana Andersena s Mickem
Jaggerem v titulní roli ãínského císaﬁe. Do
let devadesát˘ch spadají televizní filmy
âtvrté poschodí, Únos, KdyÏ spravedlnost
spí a do roku 2000 Strom splnûn˘ch pﬁání
(mimochodem filmovan˘ v Kanadû) a
Picnic (podle stejnojmenné hry Williama

Ingeho). Ale zcela mimoﬁádné místo v
Passerovû tvorbû zaujímá hran˘ Ïivotopis
Josifa Visarionoviãe Stalina (1992),
mezinárodní produkce s americkou,
maìarskou a ruskou úãastí, skoro tﬁi
hodiny trvající velkofilm s rozpoãtem deseti
milionÛ dolarÛ, natoãen˘ v Kremlu, v
Moskvû a okolí. Titulní roli Stalina vytvoﬁil
Robert Duvall, Newsweekem pﬁirovnan˘
k pozdnímu Laurenci Olivierovi a jeho
Richardu III., a Passerem povaÏovan˘m
za snad nejlep‰ího herce na svûtû.
VoráãÛv komentáﬁ: „Stalin zde vyvstává
jako sadistická, paranoidní a sentimentální
osoba, která systematicky a nemilosrdnû
likviduje celé vrstvy obyvatelstva, politické
spojence i protivníky i svou nejbliÏ‰í rodinu
a na oltáﬁ rudé revoluce klade desítky
milionÛ obûtí.“ Stalin mûl svûtovou
premiéru v Moskvû a pﬁímo na v˘roãí
bol‰evické revoluce 7. listopadu 1992.
V polovinû prvního desetiletí nového
století
se
Passer
vrací
ke
kinematografickému filmu velkofilmem
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Nomád z kazachstánsk˘ch dûjin
osmnáctého století. Film stál kolem
ãtyﬁiceti milionÛ dolarÛ a rÛzné produkãní
komplikace zpÛsobily, Ïe Passer realizoval
jen první fázi natáãení (na podzim 2003) a
film dokonãil Sergej Bodrov.
Kniha opl˘vá nepﬁebern˘m mnoÏstvím
fascinujících informací vãetnû English
summary - a je prakticky nemoÏné v
recenzi uvést i ty nejdÛleÏitûj‰í. Ale
nemohu si nechat ujít pﬁíleÏitost citovat
dva nebo tﬁi v˘roky o Passerovi jako
ãlovûku. Jeho sestra Eva: „Je to snad
jedin˘ ãlovûk, kterého znám, kromû jeho
táty, kter˘ si i v nejtûÏ‰ích chvílích Ïivota
zachovává humor a víru v lidstvo.“ David
Scott Milton, scénárista prvního
Passerova amerického filmu Zrozen k
vítûzství: „Je to neskuteãnû vﬁel˘ a citliv˘
ãlovûk… Znám jen pár lidí, kteﬁí znají
mapu, kontury a podstatu lidské du‰e tak
dobﬁe jako Ivan.“
Josef âermák
***
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Cesta do Budy‰ínu
...i jinde po ãesk˘ch stopách
Cesta do Budy‰ínu, je dlouhá, pﬁedlouhá a klikatá. Chystám se sem snad uÏ od první chvíle, kdy jsem se dozvûdûla o existenci malého národa, kter˘ mluví ﬁeãí podobnou
ãe‰tinû, a kter˘ za stﬁedovûku patﬁil k zemím koruny ãeské ...
Vede pﬁes impozantní DráÏìany. Mûsto je krásnû na lodiãky, aby nás pﬁevozník soutûskou zavezl zbytek - dostalo pﬁijetí témûﬁ královského. Zastavili jsme se na
renovované. Je vidût, Ïe i zde v nûkdej‰í NDR od pádu cesty do zpût do Hﬁenska. OdráÏí se bidlem jako od chvíli v pﬁedsíni, a najednou se otevﬁou dveﬁe a milá
komunismu udûlali poﬁádn˘ kus práce. Nádhern˘ je uÏ nepomûti a ve tﬁech jazycích dává k dobru otﬁepané Ïena v kroji nás vﬁele vítá, jako by ãekala jen a jen na
jen vnûj‰í komplex zámku Zwinger, pln˘ soch a vysvûtlivky a fóry: „Tady máme krokod˘la“ a „Pane,
kamenn˘ch váz s kamenn˘mi kvûty. Ani nevadí, Ïe kdyÏ se nakloníte a podíváte do vody, uvidíte opiãáka“.
kdysi zlatû zbarven˘ kámen je dnes ãern˘. Dodává VÏdy mÛÏe b˘t hÛﬁ. Kolikrát si posteskneme, Ïe mnohou
mûstu osobit˘ ráz. PÛsobí to jako kresba, kterou dítû turistickou lokalitu hyzdí stánky se suven˘ry. Nu, vjezd
ãernou tuÏkou obtáhlo. Mûsto mûlo svÛj zlat˘ vûk v 18. do Hﬁenska hyzdí velké boudy, ãasto vtesané do skály,
století a tato atmosféra na vás d˘chne z kavárensk˘ch kde vietnam‰tí podnikatelé nabízejí neuvûﬁitelné
oken a v˘loh. Obãas v‰ak najdete starou strukturu v mnoÏství jinak omezeného sortimentu zboÏí. Jde
podobû moderního paláce ve tvaru bedny, kde mûly vesmûs o nehezké kabely a triãka, v lep‰ím pﬁípadû
sídla rÛzné komunistické úﬁady. âesk˘ch stop tu sluneãní br˘le ãi plavky. KéÏ by ‰lo o suven˘ry! Nevím,
nacházím nûkolik, a ostatnû i nejvût‰í nákupní ulice a proã tito obchodnici, kteﬁí platí za podnikavé a nezdolné,
nenabízejí aspoÀ Becherovku nebo lázeÀské oplatky.
pû‰í zóna je Pragerstrasse!
Jedeme jen kousek dál na jih do âech, pﬁes Chomutov, Pohlednice by se hodila!
kter˘ zdaleka není jen ‰edivé prÛmyslové centrum, a Jedeme dál - na‰ím cílem je LuÏice a hlavní mûsto
dále do Hﬁenska, malebné obce, kterou tvoﬁí hrstka Budy‰ín. Dlouho jedeme podle ﬁeky Labe, ale nakonec
budov z pﬁelomu minulého století. Jsme v místû, kde se ocitáme na hlavní silnici a vtom vidíme nápisy
Labe opou‰tí âechy a vtéká do Nûmec. Vysoké skály „Witajãe k nam!“ Za chvíli jsme v Budy‰ínu a parkujeme
kraje zvaného âeské ·v˘carsko a Sasské ·v˘carsko, na vhodnû pojmenované ulici Wobchodowa droga, u
dnes spravované ãesko-nûmeckou spoluprací, matou: moderního nákupního stﬁediska, jaké by mohlo b˘t
Nacházíme se totiÏ na bodu s nejniÏ‰í moﬁskou v˘‰kou kdekoli na svûtû. Svítí novotou. Námûstí je zato typické
v republice. Ubytováváme se z nejhezãím z hot˘lkÛ, v stﬁedoevropské, obklopené domy s malebn˘mi
Ïluté budovû s hrazdûním, abychom odsud podnikli secesními ‰títy, jako v âechách. V turistickém
pû‰í túru k Pravãické bránû. To je skalní oblouk, nejvût‰í informaãním centru v‰echny dotazy na luÏickosrbskou
svého druhu ve stﬁední Evropû. Po cestû se kocháme kulturu ãi historii odkazují na LuÏickosrbsk˘ dÛm, kam
pohledem na úzké skalní útvary z pískovce. Vtom to sice není daleko, ale musíme pﬁejít Karl-Marx-Strasse.
vidíme ke skále pﬁilepenou restauraci s terasou. To by Zde dostáváme broÏury v rÛzn˘ch evropsk˘ch jazycích.
se líbilo i Indiánu Jonesovi. Znamenité pivo a na V Budy‰ínu a okolí jsou dvojjazyãné nápisy - jmen ulic
jídelniãku - ãeské ovocné knedlíky! Upírám si je - není a veﬁejn˘ch budov. Ménû uÏ jsou vidût na soukrom˘ch
ani poledne. ·koda. Potom jsem tuto pochoutku uÏ objektech a obchodech. JelikoÏ máme málo ãasu,
Budy‰ín, Bohatá weÏa, stavba z r. 1490, nej‰ikmûj‰í
nikde nedostala. Po celodenní túﬁe koneãnû nasedáme jdeme do stﬁedu dûní, do pravé luÏickosrbské
restaurace, kde se nám - a hádáme, Ïe v‰em poutníkÛm hned po vûÏi v Pise

Pravãická brána - Oblouk 25 m dlouh˘ a 21 m ‰irok˘

nás. A jaká je místní kuchynû? Je podobná ãeské a
nûmecké. Napﬁíklad hovûzí s kﬁenovou omáãkou je
jako od maminky. O tom, Ïe pohostinství zde drÏí krok
s módou, svûdãí pﬁidání orestované zeleniny. To by si
mûly osvojit mnohé ãeské restaurace. Ponûkud nezvykl˘
pokrm je v‰ak salát s uzen˘m kaprem. Ten má podobu
úzk˘ch prouÏkÛ, které vypadají jako ‰unka. Vánoãního
kapﬁíka pokrm nijak nepﬁipomíná.
Dojemné bylo, kdyÏ nás mladá dívka v kroji s ãepcem
podobn˘m tûm, jaké nosí Ïeny kanadské sekty
MenonitÛ, pﬁi‰la uvítat po starém slovanském zvyku
chlebem a solí.
LuÏiãtí Srbové jsou potomci SlovanÛ, kteﬁí se na
nûmeckém uzemí usídlili zaãátkem 7. století. Aby se to
nepletlo, jejich uzemí se dûlí na Horní a Dolní LuÏici a
panují malé jazykové rozdíly. V 10. století je porazili
nûmecké kmeny, v r. 1002 Poláci, potom opût Nûmci...
Ke ãtyﬁem zemím koruny ãeské v‰ak LuÏice vût‰inou
patﬁila, aã ji obãas odtrhly boje a dûjinné události. Od
germanizace si trochu oddechla za vlády Karla IV. Po
Bíle hoﬁe si ale LuÏici zabralo Sasko, které s ní dle
potﬁeby ãachrovalo s Pruskem. Suma sumárum,
vût‰inou ãe‰tí vladaﬁi byli zamûstnání jin˘mi problémy
na to, aby pevnû a jednou provÏdy pﬁipojili LuÏici k
ãeskému státu.
Po roce 1918 byly snahy, jak ze strany luÏickosrbsk˘ch
vlastencÛ tak ãeskoslovenské diplomacie, aby toto
malé území s mal˘m západoslovansk˘m národem,
dostalo samostatnost nebo aby se pﬁipojilo k
âeskoslovensku. BohuÏel se to nikdy nepodaﬁilo pro
rÛzné politicko-diplomatické pﬁekáÏky. Po druhé svûtové
válce se my‰lenkou zab˘vali i Ameriãané a mûli dokonce
vypracované mapy.
Lze argumentovat, Ïe dnes LuÏick˘m SrbÛm, kter˘ch
je dnes snad jen 120,000, nehrozí násilné ponûmãování
a pronásledování, které bylo obzvlá‰tû hrozné za
nacismu. Ale je ironií osudu, Ïe pﬁeÏití tohoto svérázného
slovanského národa ohroÏuje právû moderní doba,
která aã prosta národnostní nesná‰enlivosti, klade na
mladé lidi jiné nároky a poÏadavky, jako je
konkurenceschopnost a znalost angliãtiny.
Jedeme dál. Kde lépe hledat ãeské stopy neÏ v
ãeském ráji.
Text: Barbora Sherrifová,
Foto Mike Sherriff
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Tomá‰ Sedláãek: Dal‰í biftek uÏ je moc
Ekonom s povûstí a vizáÏí bohéma Tomá‰ Sedláãek toho na svÛj vûk stihl pﬁekvapivû hodnû. Pracoval pro prezidenta i vládu a americká univerzita jej vybrala mezi
nejnadanûj‰í mladé mozky oboru. Víc neÏ leÏet v ãíslech ho v‰ak baví o ekonomii filozofovat a rozjímat tﬁeba nad tím, “jak pohostit sytého”.
Jedenatﬁicetilet˘ Tomá‰ Sedláãek se narodil v Roudnici nad Labem. V dûtství Ïil nûkolik let ve Finsku a Dánsku, kde byl jeho otec zamûstnán jako pilot. Ve ãtyﬁiadvaceti
dostal v˘jimeãnou nabídku pracovat jako poradce pro tehdej‰ího prezidenta Václava Havla, kter˘ si Sedláãka vybral na doporuãení Fakulty sociálních vûd UK jako
ãlovûka s moderním vzdûláním a ãerstv˘m pohledem na ekonomii. Sedláãek málem práci odmítl, kdyÏ pﬁi prvním telefonickém hovoru s hlavním Havlov˘m poradcem
Pavlem Fischerem do‰el k mylnému závûru, Ïe mu práci nabízí cestovní kanceláﬁ Fischer. Za ·pidlovy vlády Sedláãek nastoupil jako poradce ministra financí Bohuslava
Sobotky a podílel se na pﬁípravách daÀové, penzijní a zdravotní reformy. I díky tomu se bûhem stipendijního pobytu na americké univerzitû Yale v roce 2006 dostal mezi
pût mlad˘ch ekonomÛ vybran˘ch mezi “Young Guns: 5 Hot Minds in Economics”. Nyní druh˘m rokem pracuje jako ekonomick˘ stratég âSOB.
âeká nás tûÏk˘ rok, nebo pﬁedpovûdi pﬁehánûjí? Rozhodnû bych neãekal Ïádnou
katastrofu. Pár let jsme zbûsile pádili kupﬁedu a teì jen trochu zvolníme. Nic víc.
To zní aÏ moc nadûjnû... Pokud tuhle krizi hodnotíme ãistû z pohledu ekonomie,
neãeká nás nic tragického. Máme se nejlépe, jak jsme se kdy mûli. Jak praví bible:
Musíme z Hospodinov˘ch rukou pﬁijímat to dobré, i to ‰patné. A tohle poﬁád není to
‰patné - rozhodnû ne tak, aby se politici museli pﬁedbíhat, kdo zlevní jídlo. V novém roce
nejspí‰ hodnû zpomalíme, v nejhor‰ím pﬁípadû budeme stagnovat, ale roku 2010 se
podle v‰ech pﬁedpovûdí opût vrátíme k rÛstu. Otázka ale je, jestli je to takhle správnû.
A jaká je odpovûì? “RÛst” uÏ je pﬁeÏitek? Ekonomové takové otázky a odpovûdi
neﬁe‰í. Na‰e vûda bádá jen nad tím, jak maximalizovat rÛst.
Kromû ekonomie pﬁedná‰íte i filozofii, citujete bibli, dva roky jste pracoval na
Hradû u nûkdej‰ího prezidenta Václava Havla. Tipuju, Ïe “maximalizace rÛstu”
vám jako recept na ‰tûstí staãit nebude... Jistû, pokud jsme nyní svûdky nûjaké krize,
tak je v krizi celá na‰e civilizace. KvÛli tomu není tﬁeba dlouze filozofovat ani sedût na
Hradû. Tahle krize vyvûrá z deseti dvaceti let ‰íleného pﬁeÏírání, ‰ílené nadspotﬁeby. To
není ãistû ekonomick˘ problém. Na‰e situace se v lecãems podobá ﬁímské ﬁí‰i pﬁed jejím
zánikem: máme relativnû bezproblémov˘ Ïivot, s nik˘m poﬁádnû neválãíme, sv˘ch
ideálÛ jsme nûjak˘m zpÛsobem dosáhli a hlavním tématem na‰eho Ïivota se stala
ekonomie. V momentû, kdy jsme zekonomizovali úplnû v‰echno a kdy lidi zajímá leda
to, jestli budou mít na v˘platní pásce víc nebo míÀ, tak je to podle mû jistá známka
dekadence. Zvlá‰È pokud si uvûdomíme, Ïe z toho neexistuje cesta ven, protoÏe politik
dnes ve v‰ech státech vyhrává jen na základû ekonomie. Musí slíbit je‰tû vût‰í bohatství,
jinak nemá ‰anci.
RÛst a pokrok je na druhou stranu moÏná to, co drÏí ná‰ svût pohromadû. VáÏnû
se toho mÛÏeme vzdát? Pokud se máme skuteãnû vyléãit z krize, tak to chce
celospoleãenskou zmûnu. Pﬁestat se pﬁecpávat. Nemusíme se rovnou svléknout do
naha, ale rozhodnû bychom mûli uzavﬁít tûch nûkolik posledních desítek let, ﬁíkejme jim
tﬁeba Doba duhová. V USA, ale i v Evropû a u nás jsme prostû spotﬁebovávali víc, neÏ
kolik jsme si mohli dovolit. Rodiny, podniky, banky, státy... v‰ichni mûli dluhy. Jakmile
se to dûlá ve velkém, uÏ to nelze udrÏet. Dlouho jsme balancovali na hranû, a teì jsme
se o ni pûknû poﬁezali. Dostali jsme se tak daleko, Ïe standardní recepty uÏ selhávají.
Státy nutí lidi do spotﬁeby, nutí banky, aby znovu dávaly levné hypotéky - pokud moÏno
v‰em - a pomalu se vracíme nazpátek do bodu ãíslo jedna. Ale pokud se neuskrovníme
na nûjakou pﬁimûﬁenûj‰í úroveÀ konzumu, tak to jinak nepÛjde. VÏdyÈ my jsme
nejbohat‰í civilizace na tomto svûtû i v historii lidstva!
Václav Havel nedávno utrousil, Ïe nechápe, proã bychom mûli za kaÏdou cenu dál
rÛst, kdyÏ je nás poﬁád stejnû. Má pravdu? Nezní to trochu naivnû? Naivnû to zní
leda v konfrontaci s dne‰ní spoleãností, kdy prostû nejsme schopni spoãinout. Pokud
rÛst pod dvû procenta je u nás povaÏován za prÛ‰vih, kdy je potﬁeba spou‰tût krizové
balíãky, tak je nûco ‰patného v království dánském. Asi bychom se mûli zamyslet nad
tím, jestli nám náhodou nestaãí to, co máme.
To se snadno ﬁíká, kdyÏ si k tomu dáváme tatarák za pût set v restauraci s
v˘hledem na KarlÛv most... Já si aspoÀ nekupuju tatarák na dluh. A kdyÏ na to pﬁijde,
klidnû nemusím deset dnÛ jíst vÛbec.
VÛbec? Jasnû, pÛst byl bûÏnou souãástí diety na‰ich pﬁedkÛ. A navíc, mûlo to duchovní
náboj, nebyla to jen péãe o tûlo a touha zhubnout jako dnes. PÛst je to, co na‰e
spoleãnost potﬁebuje. Pokud chcete, aby vám chutnalo jídlo, musíte mít hlad. JenÏe
na‰e spoleãnost ﬁe‰í problémy syt˘ch. Jak pohostíte sytého? Vym˘‰líte drahá jídla z
nudy, kanãí na danãím a tak... Prostû hlouposti. Pﬁitom sytého uÏ stejnû nepotû‰íte,
dokonce ho zv˘‰ením spotﬁeby mÛÏete je‰tû víc rozladit. Chceme-li obnovit chuÈ jídla,
mÛÏeme si buì dávat ‰ílenû drahé delikatesy, nebo si dát pÛst a pak nám bude chutnat
chleba s máslem. A budeme z toho mít úplnû stejn˘ uÏitek.
Jak dlouho jste pÛst vydrÏel vy? Asi deset dnÛ. Místo jídla jsem pil vodu s javorov˘m
sirupem, vymaãkal do toho limetky a pﬁidal pepﬁ, bylo v tom v‰echno, co tûlo potﬁebuje.
A pak zjistíte, Ïe hlad je psychická záleÏitost, Ïe jde jen o to pﬁekonat ten zvyk, Ïe pusa
chce neustále Ïv˘kat nûco tuhého. Jinak je to fajn, máte spoustu ãasu, odpadnou
snídanû, obûdy, veãeﬁe plus v‰echno pﬁem˘‰lení o jídle, nemusíte chodit nakupovat,
nepijete, nekouﬁíte. V‰echno se zpomalí, protoÏe tûlo nemá energie nazbyt, a popadne
vás taková hloubavûj‰í nálada. Je to opravdu pﬁíjemné, po Vánocích to v‰em doporuãuju.
Václav Klaus, jemuÏ poﬁád vûﬁí 60 procent âechÛ, pÛst nedoporuãuje. Radí:
“Utrácet, utrácet, utrácet...” Ale ano, to chápu, to je bezprostﬁední praktické ﬁe‰ení.
Dluhy a spotﬁeba jsou na‰e droga, kterou nelze jen tak vysadit. I narkoman na zaãátku
léãby potﬁebuje svou dávku, nelze to sníÏit ráz naráz.
Pochybuju, Ïe prezident to myslel takhle... Dne‰ní prezident umí dobﬁe vycítit, co lid
Ïádá. A podle toho se chová. Na‰e civilizace je rozmazlená a potﬁebuje rÛst, jinak upadá
do nacismÛ a dost agresivních ﬁe‰ení. BohuÏel musíme rÛst, jinak pﬁijde krize. Ve
tﬁicát˘ch letech z toho vznikl nejen Hitler, ale celá ﬁada dal‰ích podobn˘ch reÏimÛ v Itálii,
ve Finsku, v Maìarsku, na Slovensku...
To ﬁíkáte jako paralelu s dne‰kem? Ne, to ne, ta dne‰ní krize nebude z hlediska Ïivotní
úrovnû tak hluboká jako ve tﬁicát˘ch letech. Jednak jsme na daleko vy‰‰ím levelu, kdy
pád o pár procent nikoho nezlikviduje, a jednak lze ãekat, Ïe uÏ v roce 2010 se svût vrátí
na rÛstovou trajektorii.
Pokud ale porosteme ve star˘ch ‰patn˘ch kolejích, kam se dostaneme? Vyz˘vám
filozofy, aÈ mluví a najdou odpovûì, kam tohle v‰echno spûje. Já k tomu mÛÏu ﬁíct pouze
to, co ukazují ekonomické grafy i selsk˘ rozum: bavíme-li se jen o âesku, tak za
posledních dvacet let jsme nepﬁedstavitelnû zbohatli a nezabije nás ani mírn˘ pokles.

Kdo si v roce 1989 umûl pﬁedstavit, Ïe pojedeme do Nûmecka nebo do Skandinávie,
aniÏ bychom s sebou museli vézt batoh pln˘ konzerv? Îe pÛjdeme na Západû do
restaurace, Ïe nebude problém lyÏovat v Rakousku? A pﬁitom bude lidem zatûÏko platit
tﬁicet korun u doktora.
Co z toho plyne? Z toho plyne, Ïe je fajn, kdyÏ se nám daﬁí, ale Ïe po dlouhé dobû
prudkého rÛstu se mÛÏe také stát, Ïe to chvíli nejde. KdyÏ se podíváte, jak od války rostl
Wall Street, do 80. let kﬁivka stoupá velmi velmi zvolna, zato posledních dvacet let, v
dobû globalizace, to je úpln˘ Mount Everest. Tak strm˘ nárÛst nikdy pﬁedtím nenastal.
Je to dÛkaz, Ïe se ¤ím zhroutí? Jsou tu podobné pﬁíznaky. KdyÏ se vrátím k jídlu,
mÛÏete si v‰imnout, Ïe dnes z jídla vytahujeme ty nejtuãnûj‰í ãásti, tuky a cukr. Ale jde
o paradox, cukry a tuky byly vÏdy to nejv˘Ïivnûj‰í. Libová panenka, v tom nebyla Ïádná
energie, to se dávalo psÛm. KdyÏ sníte steak, tak pr˘ na jeho zpracování spotﬁebujete
polovinu energie, kterou tûlo získá. My z jídla vytahujeme to nejv˘Ïivnûj‰í, abychom
mohli jíst a pﬁitom nejíst. Vlastnû je to jen hygieniãtûj‰í forma toho, co dûlali ¤ímané nebo
‰lechtici ve stﬁedovûku, kdyÏ si do krku strkali pírko. Anebo v‰echna ta kosmetika a
Ïivotospráva, to je jak hledání elixíru mládí. V krému musí b˘t vÏdy nûjaká tajemná
exotická bylinka, Ïen‰en nebo ginkgo biloba. Okurka je pouze pro chud‰í, ta to b˘t
nemÛÏe. A pak to na sebe natíráme nebo to jíme, abychom byli neustále mladí a fit. Nebo
zábava: i to je dnes prÛmysl a byznys, vytváﬁíme si kolem sebe virtuální svûty, abychom
se dokázali zabavit. Je zajímavé, jak ‰lo v poslední dobû nahoru science-fiction a
nejrÛznûj‰í fantasy svûty. Prostû pohádky, jako bychom se vraceli do vûku dítûte, které
si jen hraje, poslouchá pohádky a baví se. Sedíme na gauãi, jíme kﬁupky a kupujeme si
dobrodruÏství.
Máte dvouletého syna Kry‰tofa. Vidíte nûjakou nadûji, Ïe se jeho generace
polep‰í? Co ho ãeká? Asi ne tak závratn˘ rÛst bohatství jako nás. DÛleÏité je opakovat
si, Ïe uÏ za nás lidstvo zbohatlo hodnû a Ïe teì mÛÏe b˘t ‰tûstí nûkde jinde. Makáme
od rána do veãera v práci, kterou nemáme rádi, abychom si koupili vûci, které
nepotﬁebujeme. To je citát z Klubu rváãÛ. My jsme uspokojení z konzumu vytûÏili do
mrtû, tam uÏ není ani kapka. Jít v tom dál, to je, jako bychom chtûli nacpanému ãlovûku
udûlat radost tím, Ïe mu nacpeme je‰tû jeden steak do pusy. Pﬁitom si jenom potﬁebuje
odpoãinout. Trpíme nedostatkem dostatku. V‰echno máme, po niãem netouÏíme. A kde
umﬁe touha, umﬁe i naplnûní.
Sv˘mi názory neortodoxní Tomá‰ Sedláãek byl roku 2006 na americké univerzitû Yale
vybrán mezi pût nejnadanûj‰ích mlad˘ch ekonomÛ svûta.
Martin Svozílek - Hospodáﬁské noviny

***
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âeská O2 extraliga

Toronto vyhrálo i bez Kaberleho

46. kolo: Karlovy Vary-Znojmo 2:1 (SN), Zlín-

Toronto-Pittsburgh 5:4 (1:1, 2:0, 2:3)

Slavia 4:3(SN), Vítkovice-Liberec 5:1, PlzeÀLitvínov 2:4, Mladá Boleslav-Tﬁinec 3:5,
Budûjovice-Pardubice 2:3, Sparta-Kladno 4:2.
47. kolo: Liberec-Karlovy Vary 3:2 (SN),
Tﬁinec-Budûjovice 1:6, Pardubice-Sparta 3:2
(PP), Litvínov-Vítkovice Steel 3:4 (SN), PlzeÀSlavia 2:6, Znojmo-Mladá Boleslav 0:1,
Kladno-Zlín 3:2 (PP).
***

K utkání nastoupili Maple Leafs bez Tomá‰e Kaberleho, kter˘ má z utkání v Coloradu
zlomenou ruku a mimo hru bude 3-4 t˘dny. Pﬁesto se dostali toront‰tí do vedení Whitem, ale
Miro ·atan v zápûtí srovnal na 1:1. V druhé tﬁetinû toront‰tí získali dvoubrankov˘ náskok
brankami Antropova a Ponikarovského, kter˘ v‰ak dá se ﬁíci jiÏ tradiãnû ztratili v úvodu tﬁetí
tﬁetiny, kdy v 47. minutû Kennedy vyrovnal na 4:4. Teprve v tento okamÏik se domácí
vzpamatovali a v 51. minutû jim Blake zajistil vítûzství. Pﬁi této brance si pﬁipsal svou druhou
asistenci v utkání a ‰estnáctou v této sezónû Pavel Kubina. Pochopitelnû radostnûj‰í
atmosféra byla v ‰atnû domácích. Miroslav ·atan ke své ãtrnácté brance v této sezónû ﬁekl:
Otevﬁela se pﬁede mnou celá levá strana, mûl jsem dost ãasu, brankáﬁ ãekal, Ïe to pÛjde na
Tabulka
lapaãku, ale ono to ‰lo pod vyráÏeãku. Myslím si, Ïe to podcenil.
1. Slavia
47
160:131
85
dÛvodem bylo, Ïe jsme hráli dva dny za
2. Pardubice
47
154:135
83
ABE: K utkání jste nastupovali necel˘ch
3. Litvínov
47
146:135
79
sebou. Fleury zÛstává stále jedniãkou.
24
hodin
poté,
co
jste
ztratili
vítûzn˘
zápas
4. K. Vary
47
136:130
75
ABE: Po ãtyﬁiceti minutách vám Toronto
proti
New
Jersey
Devils.
Langenbrunner
v
5. Sparta
47
131:127
75
nûm nejprve v závûru vyrovnal a pak vstﬁelil odskoãilo o dvû branky. Jaká byla
6. Vítkovice
47
131:124
72
v prodlouÏení vítûznou branku, jak vás to atmosféra po dvou tﬁetinách?
7. Zlín
47
129:144
71
M·: Vûdûli jsme, Ïe zápas neskonãil a Ïe
8. Liberec
47
142:143
70
poznamenalo?
máme ‰anci vrátit se do nûj, coÏ se nám
9. Tﬁinec
47
157:161
69
M·: Jistû bylo tûÏké strávit takovou prohru
podaﬁilo, ale bohuÏel jsme opût inkasovali.
10. PlzeÀ
47
138:148
67
obzvlá‰tû proto, Ïe jsme tento zápas mûli
ABE: Vloni se dostal Pittsburgh aÏ do
11. Budûjovice
47
125:132
63
dobﬁe rozehran˘. Vedli jsme jiÏ 3:1. Zbyteãnû
12. Kladno
47
124:139
63
finále, letos bojuje o play-offs, co je
jsme
ztratili
bod.
Ale
nemyslím
si,
Ïe
to
mûlo
13. Znojmo
47
114:129
60
pﬁíãinou?
vliv na dne‰ní zápas. Jako profesionálové
14. Boleslav
47
119:128
55
M·: Koncem loÀského roku byla ﬁada
jsme museli zapomenout na vãerej‰í zápas.
zranûn˘ch hráãÛ, teì se vracejí, tak doufáme,
ABE:
V
dne‰ním
utkání
nenastoupil
v
Slovenská hokejová extraliga
Ïe únor a bﬁezen bude lep‰í.
brance Fleury, ale dvojka Garon. Jak ãasto
Ale‰ Bﬁezina
Nadstavba
dochází k v˘mûnû brankáﬁÛ?
***
A1: Ko‰ice - Trenãín 5:4 po predl., Slovan - M·: Nestává se to ãasto, ale hlavním
Skalica 3:4 po predl., Zvolen - Lipt. Mikulá‰
3:4.
B1: Ban. Bystrica - HK Orange 20 5:1, Nitra KeÏmarok 2:4, Poprad - Îilina 3:2 po sam.naj.
A2: Trenãín - Lipt. Mikulá‰ 2:3, Skalica Zvolen 5:2, Ko‰ice - Slovan 5:4.
B2: KeÏmarok - Poprad 2:1, HK Orange 20 Nitra 3:2, Martin - Ban. Bystrica 4:2
A3: Lipt. Mikulá‰ - Skalica 1:4, Slovan BA Trenãín 5:1, Zvolen - Ko‰ice 3:5.
B3: Nitra - Martin 4:5 po predl., Poprad - HK
Orange 20 3:1, Îilina - KeÏmarok 4:3.
B4: HK Orange 20 - Îilina 2:4, Martin - Poprad
3:2, Ban. Bystrica - Nitra 4:1.
B5: Poprad - Ban. Bystrica 5:3, Îilina - Martin
4:2,KeÏmarok - HK Orange 20 6:2.
***

Tabuºka slovenskej extraligy
1. Ko‰ice
2. Slovan
5. Skalica
4. L. Mikulá‰
3. Zvolen
6. Trenãín
7. Martin
8. Bystrica
9. Nitra
10. Poprad
11. Îilina
12. KeÏmarok
13. Orange

49
206:114
49
189:127
49
169:143
49
157:143
49
161:139
49
139:131
——————
50
169:153
50
164:149
50
136:179
51
119:143
50
140:173
50
122:208
29

109
101
86
86
84
78
82
79
62
60
58
35

Mezinárodní hokej
Na LG Hockey Games prohráli âe‰i s Finy v
Praze 3:5 a ve Stockholmu se ·védy 4:6.
Utkání Rusko-âesko se hrálo po na‰í
uzávûrce.
Slovensko porazilo v Gstaadu Bûlorusko 4:0,
prohrálo tûsnû se ·v˘carskem 1:2 a 3:4 po
samosatn˘ch nájezdech za hustého snûÏení.

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

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.2.satellite1-416.com
www.2.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com
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LyÏaﬁské
‰ampionáty v Praze
âlánek pana Kirchnera z 15. ledna 2009,
kde velebí poﬁádání lyÏaﬁsk˘ch bûÏeck˘ch
závodÛ v Praze na umûlém nebo
dovezeném snûhu mne hluboce irituje.
Nechápu, jak jsi mu mohl v Satellitu dát
vÛbec místo. LyÏování patﬁí podle mne do
pﬁírody, ne do mûsta. Tam se z toho stane
jenom dal‰í “zábava” a jak se domnívám,
pro nûkoho zdroj pﬁíjmu. Mimochodem
“kudy v tom podniku tekou peníze?? Kdo
má z toho zisk?” To jsi si zjistil?
¤eãi Kateﬁiny Neumanové o nutnosti
umûlého snûhu jsou v poﬁádku, pokud se
závody konají v ohlá‰eném termínu ve
vybraném zimním stﬁedisku a z jakéhokoli
dÛvodu je nutné sníh “dodat”. Ale
organizovat závody tam, kde v tu dobu
rozhodnû nebude dost snûhu, aby bylo
moÏné závod poﬁádat, je podle mne jenom
podvod, z nûjÏ, jak jsem naznaãil, má
nûkdo profit. Je mi to cizí aÏ odporné.
JestliÏe se mají poﬁádat bûÏecké závody
na lyÏích (a já jsem se jich pﬁed léty v
pﬁírodû amatérsky zúãastnil) ve mûstech
na dovezeném snûhu, pﬁipomíná mi to
vystoupení cviãen˘ch psÛ v manéÏi, ale
ne sport.
Milo‰ Zach - Vancouver
***

O ãlánek jsem osobnû poÏádal, ne kvÛli tomu, Ïe
bych s poﬁádáním lyÏaﬁsk˘ch závodÛ na
Hradãanech souhlasil, ale pokud se odehrávají
tﬁeba ve Stromovce nemám nic proti tomu. Zvykli
jsme si, Ïe se tﬁeba hokej hraje ve Phoenixu,
aãkoliv mnû pﬁipadalo, Ïe ve Winnipegu je to
normálnûj‰í. Je tam zima, ﬁada umûl˘ch i pﬁírodních
kluzi‰È, má to dopad na mladé lidi, kteﬁí se stávají
aktivními. O pﬁemístûní klubu Winnipeg Jets do
Phoenixu v‰ak rozhodly finanãní zájmy. Zdá se,
Ïe kdyÏ se ostatní faktory podcení, není to stejnak
poÏehnané. Hokej je v Arizonû pﬁed bankrotem.
Pﬁi leto‰ní ãi loÀské zimû, kdy v Torontu napadlo
kolem dvou metrÛ snûhu, bych zde závody uvítal
a pokud by nebylo dost snûhu, moÏná, Ïe by stálo
za to nûjak˘ vytvoﬁit. Na rozdíl od lidí ve
Vancouveru, kteﬁí se tû‰í na olympiádu, 98 %
obyvatel Toronta v Ïivotû závody na bûÏkách
nevidûlo. VÏdyÈ ne kaÏd˘ má ãas a peníze vyjet z
mûsta „do pﬁírody“ a pokud by umûl˘ sníh zÛstal
po závodech je‰tû nûjakou dobu pro místní
obyvatele, pak by závody splnily svÛj úãel.
Souhlasím s tím, Ïe sport má b˘t tam, kde
evoluãním zpÛsobem vznikl. Na kole se má jezdit
po silnici, nikoliv v tûlocviãnû. Hokej se má hrát
v zimû, nikoliv v arizonské pou‰ti. Plavat se má
spí‰ v ﬁece, jezeru nebo v moﬁi neÏ v chlorovaném
bazénu. Pokud to nejde, pak ãlovûk musí pﬁijmout
náhraÏku. Otázkou je, co je hor‰í: Pﬁivézt umûl˘
sníh do Prahy nebo udûlat lyÏaﬁské závody v
chránûné ekologické oblasti?
Miroslav Šatan sleduje v závěru utkání hodiny
Málokter˘ sport je univerzální, Ïe se dá
provozovat v‰ude. Na snûhu, v pou‰ti, na trávû i na
betonu, v bolivijsk˘ch Andách, ãi v rusk˘ch stepích
âech zranûn, místo nûj bude Vaniaka ze Slavie. Má dobrou v˘konnost jako evropsk˘ fotbal.
a Slavia se v nedûli vrací z Dubaje,“ KaÏdého pohor‰uje nûco jiného a proto je nutné
povolán asi Vaniak
hledat kompromis. Jestli je správn˘m
LOND¯N/PRAHA-právo (elt)- Gólman dodal.
kompromisem poﬁádání závodÛ v Praze, to je v‰ak
***
Petr âech bude v sobotu chybûl Chelsea
skuteãnû otázkou. KaÏdopádnû je nutné tyto otázky
LA
Galaxy
odmietli
desaÈ
v zápase Premier League s Hullem. „V
klást, za coÏ dûkujeme.
miliónov dolárov
utkání s Liverpoolem jej nûkter˘ z hráãÛ
Ale‰ Bﬁezina
soupeﬁe kopl do zad. âech sice zápas
***
za Beckhama

dochytal, ale necítí se dobﬁe, mûl bolesti.
Bylo vylouãeno, aby nastoupil proti Hullu,
a myslím si, Ïe je nemoÏn˘ i jeho stﬁedeãní
start za reprezentaci,“ uvedl na klubovém
webu kouã Luiz Felipe Scolari.
Místo âecha by chytal v sobotu
portugalsk˘ náhradník Hilario, kter˘ v‰ak
také není zcela zdravotnû v poﬁádku,
neboÈ jej trápil problém s kyãlí.
„Sly‰ím to od vás poprvé. Hned budu
âecha volat,“ ﬁekl Právu kouã fotbalové
reprezentace Petr Rada. „Pokud se
informace potvrdí, povolám s nejvût‰í
pravdûpodobností proti Maroku Martina

LOS ANGELES. SME Tím americkej futbalovej
súÈaÏe Major League Soccer (MLS) Los Angeles
Galaxy dostal od AC Miláno ponuku vo v˘‰ke 10
miliónov dolárov na prestup anglického
stredopoliara Davida Beckhama, vedenie klubu ju
v‰ak neakceptovalo.
Reprezentant Albionu sa v muÏstve ãervenoãiernych momentálne nachádza na krátkodobom
hosÈovaní, aby sa udrÏal vo forme poãas prestávky
v USA. “Ponuku sme zamietli,” povedal ‰éf exekutívy
spoloãnosti AEG, ktorá vlastní Galaxy, Tim Leiwke.
David Beckham je kmeÀov˘m hráãom Los Angeles
od roku 2007, keì odi‰iel z Realu Madrid. “Musíme
ukonãiÈ tento rozruch, ktor˘ pripomína cirkus, alebo
zoo. Pokiaº bude David pre tím prínosom, chceme
ho späÈ,” vyhlásil Leiwke.
***

Dojde k utkání
Exil-Olomouc?
Mladí oloumouãtí hokejisté, kteﬁí pﬁí‰tí
mûsíc sehrají nûkolik pﬁátelsk˘ch utkání
v Torontu a okolí by se rádi utkali se
stejnû star˘mi mlad˘mi ãesk˘mi a
slovensk˘mi hokejisty z Toronta. Pokud
by nebylo dost zdej‰ích hokejistÛ, mohli
by si pﬁivést své kamarády. Zájemci
volejte 905/271-0984 nebo 647/2906242. E-mail: dism1@rogers.com.
sm

