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Voices Within Walls
Název veãera Voices Within Walls, kter˘ pﬁipravila Zuzana
Hahnová pouÏívá mnoÏného ãísla zdi. PﬁestoÏe v podtitulku
se ﬁíká, Ïe je to k dvacátému v˘roãí pádu Berlínské zdi,
myslím si, Ïe bylo správné pouÏít mnoÏného ãísla. RovnûÏ
si myslím, Ïe bylo dobré, Ïe bûhem programu vystoupila
Lilka Trzcinska-Croydon, která pﬁeÏila Osvûtim. Jak ﬁekl
Václav Havel na sjezdu spisovatelÛ v roce 1967: „Svoboda
je nedûlitelná a je-li potlaãována svoboda jednûch, je
potlaãována svoboda v‰ech.“ TotéÏ platí i o totalitû.
Komunistická totalita mohla se u nás ujmout díky nûmecké
okupaci, která jí pﬁedcházela. Otázkou je, do jaké míry k
nástupu fa‰ismu pﬁispûla V¤SR a diktatura v Sovûtském
svazu, která následovala.
KdyÏ se mû Markéta Re‰ovská zeptala po pﬁedstavení na
moje dojmy, tak jsem byl trochu v rozpacích. Ne kvÛli
samotné performanci, která byla skvûlá, i kdyÏ mne trochu
vadilo to, Ïe vlastní pﬁedstavení bylo spojené s dobrou
veãeﬁí. Ne vÏdy dvû skvûlé vûci dají dohromady ten nejlep‰í
v˘sledek a jsem velice rád, Ïe Nokturna, která se odehrávají
v kostele svatého Václava mají vût‰inou dvû ãásti. Horní
ãást, kde je koncert - a jak je vidût z vystoupení Felixe
Slováãka a Borise Krajného, mÛÏe to b˘t i jazz - a dolní
ãást, kde je obãerstvení.
Hlavnû jsem si na tomto veãeru uvûdomil, jak komunismus
ãi komunistická diktatura je sloÏit˘m pojmem. VÏdyÈ i
památník, na jehoÏ financování se veãer konal, má b˘t
obûtem totalitního komunismu.
MÛÏe b˘t vÛbec komunismus, kter˘ není totalitní? VÏdyÈ
i jednotlivá období komunismu se od sebe li‰í. Jiná byla
brutální Stalinova diktatura v letech 1936-1938, kdy bylo
popraveno kolem 1,5 milionu lidí, z toho 700 000
zastﬁelením, jiná byla diktatura v padesát˘ch letech a
tûÏko se dá zjistit, kolik lidí zahynulo v gulagu, jak o tom
pí‰e Alexander SolÏenicyn. Jiná pak byla i diktatura Mao
Ce-Tunga v âínû bûhem kulturní revoluce v ‰edesát˘ch
letech. Na veãeru byli pﬁítomni i zástupci ze Severní
Koreje, kde je v souãasné dobû asi nejhor‰í komunistick˘
systém. Byli zde i zástupci z Tibetu, o kterém se radûji dnes
nehovoﬁí. Sly‰eli jsme pﬁíbûh bratra Edy Ottové z
padesát˘ch let, pﬁíbûh, kter˘ byl podle vyprávûní jeho
manÏelky Sylvie Jaro‰ové. To jsou v‰echno pﬁíbûhy
totalitního komunismu.
Pak existují pﬁíbûhy komunismu, kter˘ jiÏ jaksi neb˘vá
oznaãen jako totalitní, pﬁíbûhy normalizace. Nostalgie po
této dobû je zﬁetelná. V ãeském rádiu se hraje hudba z
tohoto období. BûÏí televizní seriály. Slavn˘ major Zeman
se doãkal reprízy. I slovensk˘ premiér Fico si tuto dobu
nedávno pochvaloval, jak mohl vystudovat práva i
vycestovat na svatební cestu.
Pokud nûkdo udûlal patﬁiãn˘ rituál poklony vladaﬁi, a tento
rituál máme zachycen˘ jiÏ v starozákonní knize proroka
Daniela v pﬁíbûhu o tﬁech muÏích Sidrachovi, Mizachovi a
Abdenágovi, kteﬁí se mûli poklonit králi Nabuchodonozorovi,
pak se mu nic nestalo.
Ta poklona mûla rÛzné stupnû: nejhodnotnûj‰í pro systém
bylo spojenectví s StB, následovalo ãlenství v KSâ, na
niÏ‰í úrovni bylo SSM a ROH. Posledním takov˘m
stupínkem byla úãast pﬁi volbách a i zde jaksi reÏim
povoloval cestu úniku. Takovou zajímavou obezliãkou
bylo, Ïe kdyÏ nûkdo nechtûl volit, tak se v místû bydli‰tû
odhlásil a na jiném jiÏ nepﬁihlásil. I to se bralo jako urãit˘
respekt vládci. Komunismus, kdy se jiÏ nepopravovalo aÏ
na v˘jimky (zoufalí a asi ne pﬁíli‰ inteligentní bratﬁí Bare‰ové
se pokusili unést ‰kolní autobus). Politiãtí vûzÀové, kromû
Pavla Wonky, jiÏ neumírali. DisidentÛm se pouze zabavovaly psací stroje.
Jak nám to vût‰inou prezentují media, v dobû normalizace
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byl vûznûn pouze Václav Havel, nûkdo z mlad‰í generace
si je‰tû vybaví tﬁeba Petra Uhla nebo Ivana Jirouse.
Ta doba v‰ak byla jinak zlá. Lhalo se dennû v rozhlase,
televizi, v novinách, lhalo se i ve ‰kole a obûti nebyly jiÏ tak
viditelné.
KdyÏ jsem pﬁi‰el v létû 1977 jako vûzeÀ do Nápravnû
v˘chovného ústavu v Libkovicích, jak se vzne‰enû
komunistickému kriminálu ﬁíkalo, byli tam vût‰inou mladiství.
Byl to jeden z mála kriminálÛ, kde byla dobrá strava a snad
jedin˘ kriminál, kde se oslovovali bachaﬁi „soudruhu“.
Úãelem vûzení bylo pﬁevychovat mladé vûznû…
Pﬁevychovat je, aby mûli mozek pûknû vojensky zelen˘. K
pﬁev˘chovû patﬁily hodinové dlouhotrvající pochody okolo
dvora. Pravidelné vym˘vání mozku. Vyrábûní so‰ek Lenina,
Stalina, Gottwalda a Gorkého za moÏnost pﬁedãasného
propu‰tûní. Sem posílal reÏim delikventy, kteﬁí mûli pﬁed
základní vojenskou sluÏbou. Mnoh˘m to ani nedûlalo
problémy. Mladiství zde byli od patnácti do osmnácti, pak
zde byli je‰tû ti, co byli vûkem blízcí mladistv˘m. To byli ti,
co neabsolvovali základní vojenskou sluÏbu. Tato
spoleãnost se dûlila na krále a ãimelíky. âimelíci byli
vût‰inou ti mlad‰í, co byli otroky tûch star‰ích.
KdyÏ jsem pﬁi‰el na pracovi‰tû automobilky LIAZ pﬁímo v
areálu vûznice, vypadalo to jako v jakémsi pﬁedpeklí.
Svaﬁovalo se tvrdû na normu. Jeden z mladistv˘ch mûl na
svém ponku kﬁídou nápis PLASTIC PEOPLE OF THE
UNIVERSE. Procházelo mu to, protoÏe nikdo z mladistv˘ch
vûzÀÛ ani bachaﬁÛ o této skupinû nic nevûdûl. Pﬁi první
pﬁíleÏitosti jsme se dali do ﬁeãi. Získal jsem jeho dÛvûru,
protoÏe jsem Plastiky znal, on mi na oplátku sehnal Startku,
coÏ tam byl hotov˘ poklad. Sedûl za to, Ïe pﬁi odvodu na
vojnu se dopustil svatokrádeÏe. Znesvûtil tento obﬁad tím,
Ïe se pﬁi nûm nevhodnû choval, coÏ vyvrcholilo, kdyÏ pﬁi
projevu jednoho z lampasákÛ mu shodil mikrofón. Dostal
devût mûsícÛ za v˘trÏnictví.
Jednou jsem ho vidûl, jak pochodoval. Zatímco ostatní
tento moment vychutnávali, na jeho tváﬁi bylo vidût, Ïe je
zﬁetelnû otráven˘. Jindy mu zase nûkdo vyprávûl o
homosexuální aféﬁe dvou vûzÀÛ a celé sdûlení zakonãil
slovy: „…ale neﬁíkej to nikomu!“ Slávek tehdy vzplál

spravedliv˘m hnûvem: „To nemám ﬁíkat nikomu, to se musí
rozhlásit, protoÏe jsme tu stále je‰tû lidi a ne dobytek!“
KdyÏ ubûhlo devût mûsícÛ, tak Slávka propustili. Rodiãe
mu pﬁijeli naproti a oãití svûdkové vyprávûli, Ïe odcházel v
nové dÏínové bundû, vstﬁíc novému Ïivotu.
Setkali jsme se na Silvestra 1979, nevzpomínám si, jestli
tehdy nûkde pracoval nebo ne. Nebyl na tom nejlépe se
zdravím, kdyÏ se ohnul, páteﬁ mu viditelnû chrastila. ¤íkal
mi, Ïe je pro nûj tûÏké sehnat nûjakou práci. V roce 1980
jsem odjel do Kanady, pak Slávka zavﬁeli pro pﬁíÏivnictví a
tak se to opakovalo. VÏdycky k tomu pﬁipojil nûjakou
neposlu‰nost reÏimu. Psal mi o tom, jak je jeho situace
stále tûÏ‰í a jak je pro nûj i tûÏké sehnat práci, protoÏe
v‰ude chtûjí zdravotní vysvûdãení, které v‰ak nemÛÏe
sehnat. Tak ho po ãase zase zavﬁou a jeho zdraví se tím
nezlep‰í. Napsal jsem o nûm do lond˘nské centrály Amnesty
International. Dostal jsem odpovûì, Ïe to není politická,
ale pracovní záleÏitost, aÈ se obrátím na Mezinárodní
odborovou ústﬁednu ve ·v˘carsku.
KdyÏ ho naposledy zat˘kali, zahajloval, aby naznaãil
pﬁíslu‰níkÛm VB jejich podobnost s nacisty. U soudu to
v‰ak bylo klasifikováno jako propagace nacismu a tentokrát
ho osolili o trochu vût‰ím flastrem. Opût jsme se setkali po
listopadu. Léta kriminálu se jiÏ na nûm zﬁetelnû podepsala.
·li jsme na pﬁehradu v Hostivaﬁi a Slávek byl potetovan˘,
coÏ byl tehdy znak lidí, kteﬁí pﬁi‰li z kriminálu. V jednom z
posledních dopisÛ mnû napsal. Myslel jsem, Ïe Ïivot
doklepu do konce v kriminálu a najednou nevím, co s ním.
Ke konci roku 1993 jsem posílal vánoãní pozdravy. Poslal
jsem i Slávkovi. Místo odpovûdi pﬁi‰lo parte a dopis od jeho
maminky paní Habichové, Ïe Slávek spáchal 13. ãervence
1993 sebevraÏdu. Nezanechal Ïádn˘ dopis.
A zde je snad i odpovûì Markétû na její otázku. Je
dÛleÏité mluvit o obûtech komunismu, ale o vût‰inû z nich
ani nevíme a nûkdy se zdá, Ïe to období nebylo ani tak zlé
a pﬁi tom je mnohem záludnûj‰í neÏ si myslíme a nûkdy lidé
na zlu participují aniÏ by si to uvûdomovali, Ïe dûlají nûco
‰patného a je otázkou, jestli se nám dnes neobjevuje nûco
podobného pod jin˘m zabarvením a jin˘m názvem.
Ale‰ Bﬁezina
***
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o stupínek v˘‰e
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Poprvé v historii Nokturen (devát˘ rok),
mûli pﬁedplatitele moÏnost vyslechnout
orchestrální koncert (zatím to byly vÏdy
komorní seance) a to k dvacátému v˘roãí
pádu komunismu v Evropû, pádu
Berlínské zdi a poãátku sametové
revoluce. Hlavním aktérem byly Torontsk˘
Filharmonick˘ orchestr a sbor pod
vedením dirigenta Kerryho Strattona a
ãtyﬁi sólisté. Veãer zaãal úvodním slovem
Nûmeckého velvyslance Georga
Witchella, následoval krátk˘ projev Karla
Îebrakovského, ãeského velvyslance a
koncert zahájil Kerry Stratton Baladickou
suitou v˘znamného slovenského
skladatele Eugena Suchonû.(V hledi‰ti
byl vnuk skladatele Richard Stilicha se
sv˘m synem).
Krásná, hluboká skladba s úÏasnou
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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 10:00. 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.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 19.
prosince 2009 v 10 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 19. prosince 2009 v
17 hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
20. prosince 2009 v 11 hodin.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
27. prosince 2009 v 16 hodin
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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, sobota: 10:00-13:00.

Tel.: 416-439-0792
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 Publications Assistance Program
of the Department of Canadian Heritage
toward our mailing costs.

6.12. (so) 14:00
Mikulá‰ na Masaryktownu
***
10.12. (ãt) 19:00
Benefice pro Nov˘ Zábûr
Hala kostela sv. Václava
***
12. 12. (so) 14:00
Otevﬁení slovenského domu
8 Clarence Square, Toronto ON M5V
1H1
Canada SK Entertainment
***
13.12. (ne) 10:00-16:00
Vánoãní bazar na Masaryktownu
***
18.12. (pá) 18:00
Vánoãní veãeﬁe na Masaryktownu
***
20.12. (ne) 14:00
Hlasy andûlsk˘ch zvonÛ
Hudebnû-poetické skvosty.
Kostel sv. Pavla
1424 Davenport Rd.
***
31.12. (ãt)
Svatováclavsk˘ Silvestr
Volejte Libora ·vorãíka: 416/532-5272
***
9. 1. (so)
Zaãátek sezóny v roce 2010
Sokol Toronto
***
17. 1. (ne) 17:00
Mozart v Praze
Pﬁedná‰ka profesora Iaina Scotta
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
***
30. 1. (so) 18:00
Spoleãensk˘ ples
Hala kostela sv. Václava
***
31. 1. (ne)
Dûtské ‰ibﬁinky
Hala kostela sv. Václava
***
11. 2. (ãt) 19:30
Panochovo kvarteto
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
***
13. 2. (so)
·ibﬁinky Sokola Toronto
Hala kostela sv. Václava
***

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
3. 12. 2009 v 03:00
Pﬁí‰tí vánocní dvojãíslo
vyjde: 24. 12. 2009
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tónovou harmonii, dokazující jak˘m
velk˘m skladatelem SuchoÀ byl. A pak
uÏ zaãala Stabat Mater Dolorosa. Skladba
hraná málokdy, jen k mimoﬁádn˘m
událostem. Naposledy uvedena v Torontu
na Festivalu Nicholase Goldschmiddta
asi pﬁed dvaceti léty pod vedením Jiﬁího
Bûlohlávka a s praÏsk˘m Filharmonick˘m
sborem v tehdy novû vystavené Thomson
Hall.
Tento mimoﬁádn˘ veãer byl nav‰tíven
mnoha krajany, vãetnû pﬁedplatitelÛ
Nokturen a diplomatick˘mi sbory. Nebyli
zklamání. Vynikající pûveck˘ sbor,
v˘borní zpûváci - v‰ichni - snad jen soprán
vynikal nad ostatní a úÏasn˘ orchestr
vedeny Kerrym Strattonem.
Následovala party pro úãinkují a sponzory
zaﬁízená Generálním konzulem âeské
republiky Richardem Krpaãem. Kvarteto
z hráãÛ orchestru doplÀovalo pﬁíjemn˘
veãer klasick˘mi skladbami Dvoﬁáka a
Mozarta. Bûhem pﬁestávky a po koncertû
mûli posluchaãi moÏnost shlédnout
v˘stavky âeské turistické agentury a
zvlá‰tní v˘stavu ze Ïivota skladatele
Eugena Suchonû jakoÏ i fotografie ze
zaãátku sametové revoluce pﬁed dvaceti
lety. Cel˘ veãer se skuteãnû vydaﬁil a Ti
kter˘ pﬁi‰li, rozhodnû nelitovali.
O hladk˘ prÛbûh veãera se zaslouÏila
hlavnû Dagmar Benediková, která pÛsobí
jako v˘konná ﬁeditelka orchestru
Torontské Filharmonie a dr. Milo‰ Krajn˘
jako president ﬁeditelské rady orchestru.
Pﬁejeme orchestru dal‰í úspûchy do
budoucna
tz
***

Ocenûní knihy Vladyany
Krykorkové

Toronto
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“Îivot je jen náhoda”

Czech &Slovak Institutions

Unikátní v˘stava o Ïivotû Jaroslava JeÏka bude otevﬁena v Torontu 10.12. v 19 hodin veãer
v hale kostela Sv.Václava pﬁi pﬁíleÏitostní benefiãního veãera Nové vize. ·estnáct panelÛ
ze Îivota tohoto slavného jazzového muzikanta a skladatele bude pﬁivezena z New Yorku,
kde v˘stava byla v âeském domû a tû‰ila se ohromnému zájmu. JeÏek zemﬁel v New Yorku
v pouh˘ch 35 letech a byl témûﬁ slep˘. Právû tomu bude sto let co vystupoval JeÏek s
dûtsk˘m pûveck˘m sborem v Torontu.
mk

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.

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

Dûtská kniha “THE LITTLEST SLED
DOG” napsána spisovatelem M.
Kusugakem a ilustrovaná Vladyanou
Krykorkovou, která taky knihu graficky
navrhla byla vyznamenána Alcuin Sociaty
jako nekrásnûj‰í design roku 2008 v
kategorii kanadské dûtské knihy. Kniha
byla vydaná nakladatestvim ORCA v
Britské Kolumbii v roce 2008.
“The Littlest sled dog” je pﬁíbûh malého
psa- cairn terriera - Ïijícího v Arktiku,
jehoÏ snûm je stát se hlavním vÛdcem
psího spﬁeÏení. Nakonec v‰ak pﬁijde na
to, Ïe by to byla moc velká práce a tak se
dá na jinou kariéru...
Vladyana a Michael Kusugak vydali osm
dûtsk˘ch kníÏek, v‰echny s námûtem z
Kanadského severu, kde Michael
Kusugak Ïije a kter˘ Vladyana ‰estkrát
nav‰tívila.
vk
***

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:
18 King Street West, Suite 1203
Toronto, ON M5C 1C4
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba
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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

Michael Eisner,
RMT, CDT
and

Practitioners of

Integrated Medicine Clinic
Provide the Following
Medical Services:
Massage Therapy, Manual Lymphatic
Drainage (CDT), Hot Stone Massage
***
Naturopatie, hypnoterapie, joga,
qigong. aromaterapie, chiropraxe,
akupunktura, reflexologie,
psychoterapie, zdravá tûlesná váha,
postraumatick˘ stres a
programy pro dûti s ADD, ADHD,
etc.
Nûkteré soukromé poji‰Èovny kryjí
vybrané léãby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.
Tel. 416/823-1165, e-mail
rmt-yyz@integratedmedicine.ca
www.integratedmedicine.ca

Translations

EVA
MESTICOVÁ
Pﬁeklady, tlumoãení
***
Autorizovaná pﬁekladatelka

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

Inside Hana’s Suitcase
Film Inside Hana’s Suitcase jsem vidûl
pﬁedposlední den jeho promítání (také
pﬁedposlední den existence biografu
(Carlton Cinemas), v nûmÏ byl promítán.
Je to technicky znamenitû udûlan˘ film,
zaloÏen˘ na dûtské kníÏce inspirované
kufrem Haniãky Brady, která zemﬁela v
Osvûtimi. Ve filmu se kufr zatoulal do
Japonska, do instituce, která se snaÏila
vychovávat dûti k rasové a ideologické
sná‰enlivosti poukazem na hrÛzy
holokaustu. Haniãka - aÏ do pﬁíchodu
nacismu - proÏívala se sv˘m bratrem Jiﬁím
(Georgem) ‰Èastné mládí v Masarykovû
republice, která se nikoho neptala, v jakého
Boha vûﬁí a v níÏ jejich rodiãe Ïili dobr˘m
Ïivotem stﬁedostavovské profesionální
rodiny. AÏ do pﬁíchodu nacismu. Gestapo
si nejdﬁív pﬁi‰lo pro maminku, potom pro
tatínka a nakonec pro Haniãku a Jiﬁího,
které odvezlo do Terezína.
O Terezínu bylo mnoho napsáno. Tak Jiﬁí
Weil, v pﬁedmluvû ke knize ‘Mot˘la jsem tu
nevidûl’: V âechách je podivné mûsto,
jmenuje se Terezín, leÏí ‰edesát kilometrÛ
od Prahy. Je to mûsto vytvoﬁené na rozkaz,
sevﬁené pevnostními hradbami, vzniklo z
vÛle císaﬁe Josefa II. pﬁed dvûma sty lety
a bylo pojmenováno po jeho matce Marii
Terezii. A o Terezínu první poloviny
ãtyﬁicát˘ch let minulého století: Terezín
byl v letech války mûstem hladu a strachu.
Nûkde daleko, v Berlínû, se konaly porady
lidí v uniformách. Tito lidé se usnesli, Ïe
vyhubí v‰echny Ïidy v Evropû... a
vypracovali plány, ve kter˘ch stanovili
zemû, místa, lhÛty a také zastávky na
cestû smrti. Jednou z tûch zastávek byl
Terezín.
Terezínsk˘m táborem pro‰ly desetitisíce
odsouzencÛ k smrti. 1000 jich bylo poãínaje záﬁím 1943 - pﬁevezeno do
rodinného tábora v Birkenau. 7000 jich
bylo zavraÏdûno ve dvou dnech, 11. a 12.
ãervence, mezi nimi 45letá matka
torontského Johna Freunda, s kter˘m se
je‰tû sejdeme. V záﬁí a ﬁíjnu 1944 nejvût‰í
skupina terezínsk˘ch vûzÀÛ byla v
dobytãích vagónech deportována do
Osvûtimi - cesta trvala 18 hodin a mnozí
vûzni umﬁeli zadu‰ením, nemocemi, Ïízní
a hladem. Z tûch, kteﬁí cestu pﬁeÏili,
nejsilnûj‰í byli vybráni na práci, ostatní
zemﬁeli v plynov˘ch komorách.
Terezínsk˘m táborem pro‰lo 15 000 dûtí.
Nûkteré z nich mûly dar vnímat a pﬁetváﬁet
ten obludn˘ svût, v nûmÏ Ïily: chlapci
vût‰inou psali básnû a reportáÏe, dûvãata
kreslila a malovala a jejich práce byly
oti‰tûny v táborovém ãasopise Vedem a
v˘tisky, které pﬁeÏily válku, vy‰ly kniÏnû. V
pﬁedmluvû k té kníÏce Mot˘la jsem tu
nevidûl Václav Havel napsal, Ïe je
dÛstojn˘m pﬁipomenutím hodnot,
pﬁekonávajících ãas, smrt a zmar. Mezi ty
hodnoty myslím urãitû patﬁí svûdectví
ãtrnáctiletého Hanu‰e Hachenburga:
Ta tro‰ka ‰píny v ‰pinav˘ch zdech
a kolem ta trocha drátÛ
A 30 000 kteﬁí spí,
kteﬁí se jednou probudí
a kteﬁí jednou uvidí
rozlitu svoji vlastní krev.
Jen asi sto z tûch 15 000 válku pﬁeÏilo.
Mezi nimi dva na‰i souãasní toront‰tí
spoluobãané, bratr Haniãky, George Brady
a jiÏ zmínûn˘ John Freund.
Titul knihy Mot˘la jsem tu nevidûl byl
inspirovan˘ básní Pavla Friedmana Mot˘l:
Ten poslední ten zcela poslední
tak sytû hoﬁce oslnivû Ïlut˘
snad kdyby slunce slzou zazvonilo o bíl˘
kámen
taková taková ÏluÈ
- A pak uÏ nic -

na sedm˘ t˘den uÏ tu Ïiji...
pampeli‰ky tu na mne volají
i bílá vûtev v dvoﬁe ka‰tanu
mot˘la jsem tu nevidûl
ten tenkrát byl poslední
mot˘li tady neÏijí v ghettu.
A tato kniha nadchla Ruth Emmet Fazal
k zkomponování skladby Oratorio Terezin,
které bylo poprvé provedeno v Torontu 1.
listopadu 2003 a pﬁi zatím nejpamátnûj‰ím
provedení v Carnegie Hall 8. února 2007
(padesátiãlenn˘ orchestr a víc neÏ 150
zpûvákÛ) ﬁízeném anglick˘m dirigentem s
bratislavskou základnou, Kirkem
Trevorem, dvanáctilet˘ Ezra Pearlman
zpíval zhudebnûnou báseÀ I never Saw
Another Butterfly. A o tom, jak Oratorio
Terezin vznikalo, byl natoãen vynikající
film I Will Not Die, kter˘ jsme mûli pﬁíleÏitost
v Torontu vidût minul˘ rok. Jméno filmu, v
nûmÏ se objevili i George Brady a John
Freund, dala jiná terezínská báseÀ:
The world’s abloom and seems to smile
I want to fly, but where, how high?
If in barbed wire things can bloom,
why couldn’t I - I Will Not Die.
Tento film mnû také dal pﬁíleÏitost se
blíÏe seznámit s Johnem Freundem a
pﬁeãíst si jeho kníÏky, vãetnû Once Again
a Údolí stínÛ smrti. Jeho pﬁíbûh - a konec
koncÛ i pﬁíbûh George Bradyho - navazuje
na mé vlastní mládí: na niÏ‰ím gymnáziu
byl m˘m nejbliÏ‰ím kamarádem baculat˘
Ïidovsk˘ chlapec ze slánské rodiny Bene‰Û
(jeho kﬁestní jméno jsem zapomnûl, aÏ mi
ho na‰el v dávn˘ch záznamech John
Freund). Ten bohuÏel válku nepﬁeÏil. Tu
ohyzdnou epizodu zdobení lidí od dûtsk˘ch
let Ïlut˘mi hvûzdami, protoÏe podle
papírov˘ch záznamÛ se od nás trochu li‰í,
a pak jejich sváÏení v dobytãích vagónech
do plynov˘ch pecí, jsem vidûl dost zblízka
a nikdy jsem nepochopil, Ïe nûkdo (ãlovûk
je jedin˘ tvor, schopn˘ zabíjet z jiného
dÛvodu neÏ z hladu) mohl nûco podobného
vymyslet a realizovat za potlesku milionÛ
údajnû inteligentních a civilizovan˘ch lidí
(a ov‰em o pár let pozdûj‰í zku‰enost s
komunistick˘mi reÏimy dokazuje, Ïe nejde
o úkaz ojedinûl˘).
Znám tedy Johna Freunda lépe neÏ
George Bradyho a snad je mi i bliÏ‰í jeho
vyrovnanûj‰í postoj k vlastnímu osudu.
Zatímco John Freund hraje podstatnou,
ale rozhodnû ne dominující roli ve filmu I
Will Not Die, film Inside Hana’s Suitcase
mohl b˘t goethovsky nazván „Utrpení
stárnoucího George Bradyho“. Utrpení je
vryto do jeho tváﬁe a zrcadlí se v jeho
oãích. Zaznívá i z textu, tﬁeba ve vûtû, Ïe
kaÏd˘ den George Bradyho je naplnûn
velkou bolestí. Vyt˘ká si, Ïe nesplnil slib
(jak by mohl?), kter˘ dal tatínkovi, Ïe se
postará o Haniãku. Zatímco John Freund
pﬁijal minulost jako nezmûnitelnou, ale dal
pokojnou a ãasto i radostnou náplÀ sv˘m
dne‰kÛm, George Brady se odsoudil (nebo
byl sv˘m osudem odsouzen?) znovu a
znovu proÏívat utrpení Ïivené nesplnûním
nesplnitelného slibu v ãase tak vzdáleném,
Ïe se skoro v‰em z nás zdá utkán z oparu
snÛ.
Film Inside Hana’s Suitcase je moÏná
nejúãinnûj‰ím zpÛsobem, jak se George
Brady vyrovnává s minulostí. A i kdyby
nebyl úplnû úspû‰n˘ jako ti‰ivá droga,
udûlal a dûlá hodnû dobrého: je svûdectvím
o nelidskosti ãlovûka k ãlovûku a dÛkazem
o neprozkouman˘ch oblastech v nás, o
nichÏ platí záznam na star˘ch mapách Hic
sunt leones (tady jsou lvi); pﬁipomínkou
generacím teprve nedávno zrozen˘m i
tûm, které se teprve narodí, Ïe nikdo z nás
není ostrovem, Ïe kaÏd˘ z nás je
spoluodpovûdn˘ za v‰echny ostatní i jak
neuvûﬁitelnû snadné je ze slibující iluze
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vytvoﬁit peklo na zemi; a také snad
upozornit, dûti tﬁeba v Japonsku, Ïe
existovala zemû zvaná âeskoslovensko,
která se ve svém krátkém trvání pﬁiblíÏila
víc k ideálu království boÏího na zemi neÏ
zemû mnohem mocnûj‰í a bohat‰í a s
daleko del‰í historií. A to v‰ecko pﬁesto, Ïe
motiv utrpení je ve filmu pﬁíli‰ ãast˘m
hostem, Ïe Haniããin kufr v titulu filmu i
jeho inspirace vlastnû byl jen kufrem
symbolick˘m (skuteãn˘ Haniããin kufr
shoﬁel s mnoha dal‰ími v poÏáru snad
úmyslnû zaloÏeném), i pﬁesto, Ïe jsem si
vÏdycky nebyl jist˘, zda sleduji fikci nebo
dokumentární film.
***

Benefiãní veãer Nové Vize
Osada sv. Václava v Torontu, 10. prosince
2009
Myslím, Ïe to bude tvoﬁiv˘, radostn˘ a
uÏiteãn˘ veãer a doufám, Ïe se nás tam
sejde alespoÀ pár stovek. Veãer, na
kterém bude promítán film Tﬁi vlny (o
tﬁech emigrantsk˘ch vlnách z na‰í vlasti
do Kanady - jakási neoficiální premiéra),
sponzorovan˘ televizní stanicí OMNI,
kter˘ producentka torontské ãeské
televize Markéta Re‰ovská právû
dokonãila. Vstupné (vãetnû malého
obãerstvení) je 25 dolarÛ, ale v‰ichni
budeme mít pﬁíleÏitost pﬁispût na
pokraãování a zdokonalování ãeské
televize, jako napﬁíklad anglické titulky.
Pro ty z nás, kteﬁí se zúãastnili
pﬁekvapenky k m˘m narozeninám (a
samozﬁejmû pro v‰echny zájemce), Nová
vize pﬁipravila milé (a nepochybuji i vysoce
zábavné) pﬁekvapení: cel˘ program a
v‰ecky pﬁítomné zachytila na kameﬁe a
zvûãnila (alespoÀ na ãas) na cédéãku,
které si budeme moci na benefiãním
veãeru koupit.
Veãer by mûl b˘t radostnou událostí s
bohat˘m programem, vánoce na dosah,
v místû, které se - hlavnû díky pûkn˘m
lidem - Otci Liboru ·vorãíkovi, Hanû
Juráskové, Janu Matûjovicovi, Vlastû
Waldaufové a ﬁadû dal‰ích - stává pro
na‰i komunitu skoro posvátn˘m.
Tak se na ten veãer tû‰ím (ale také proto,
Ïe bych chtûl, aby v okamÏiku mého
odchodu z této planety v‰echny mé obleky
byly pﬁibliÏnû stejnû obno‰ené a mÛj
smoking
je
daleko
nejménû
opotﬁebovan˘, tak se moÏná do nûj
vtûsnám...)

***
âesk˘ historik, Vojtûch Kyncl
Na torontské York University pracuje
(vrací se do âR 10. prosince) mlad˘
ãesk˘ historik, Vojtûch Kyncl, oficiální
historik Lidic a autor knihy “LeÏáky”.
Rozhovor s ním a recenzi jeho kníÏky
pﬁineseme v pﬁí‰tím ãísle. Poznámka na
okraj: Vojtûch Kyncl je z lidí, kteﬁí dávají
nadûji, Ïe nynûj‰í stav ãeské spoleãnosti
není úplnû beznadûjn˘.
Josef âermák
****

Duchovní úprava a oprava
VáÏen˘ pﬁíteli,
já vím, Ïe je to moje vina, i kdyÏ Vy jste
pozmûnil (s nejlep‰ím úmyslem) poslední ãtyﬁi
slova mého podûkování (Satellite, 19.
listopadu 2009, str. 4). Moje vina je v tom, Ïe
v textu, kter˘ jsem Vám poslal jsem zapomnûl
sporná slova oznaãit jako citát a Vám nedávala
smysl. Ta slova: zvedali v˘‰e nebe, jsou
parafrází ver‰e jednoho z na‰ich velk˘ch
básníkÛ, na jehoÏ jméno si bohuÏel nemohu
vzpomenout.
(Byl bych vdûãn˘ za informaci).
Vá‰ Josef âermák
***
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Supergeniální vánoãní recept

Slovenské ºudové piesne zneli v podaní detí ìaleko od domova
Krásu slovensk˘ch ºudov˘ch piesní malo publikom moÏnosÈ obdivovaÈ v ìalekej
Kanade. Organizácia Slovensk˘ dom (www.slovakhouse.org) so sídlom v Toronte
sa totiÏ podujala zorganizovaÈ známe podujatie “Slávik Slovenska”, ktoré na
Slovensku uÏ 19 rokov úspe‰ne propaguje slovenské piesne medzi mlad˘mi, v jeho
kanadskej verzii. Garantom podujatia sa stal tak ako na Slovensku Peter Dvorsk˘
a na podujatie finanãne prispel Úrad pre zahraniãn˘ch Slovákov.

(vyuÏiteln˘ i pﬁi jin˘ch
pﬁíleÏitostech)
Ano, ano, Vánoce jsou opût za dveﬁmi. Ale
pﬁece se nebudeme jako kaÏd˘ rok honit,
dámy a pánové.
Zde jeden naprosto luxusní recept na cukroví.
Rychlé rumové pralinky: Vezmeme dutou
ãokoládovou figurku, ukousneme jí hlavu a
dolijeme aÏ po okraj rumem. Neskladujeme
a rovnou konzumujeme!
P.S. A pak Ïe peãení zabere hodnû ãasu…
Hodnocení: Fantastické, i kdyÏ trochu draÏ‰í.
Podobnû mÛÏeme udûlat i figurky s vajeãn˘m
koÀakem atd.
***

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

6,06 CDN $
16,51 Kã
1,58 CDN $
0,63 EURO
1,06 CDN $
0,95 US $

Universal Currency Converter - 1. 12. 2009

1 CDN $
1 EURO
1 US $

16,50 Kã
26,13 Kã
17,45 Kã

âNB - 1. 12. 2009

HUDOBNO POETICKÉ SKVOSTY
9. cyklus, uvádzajú: Vianoãné pásmo hudby a slova pod
názvom:
..... a pokoj ºuìom dobrej vôle!
RéÏia: Olga Turok
DÀa 20. DECEMBRA 2009 ve 14:00
V kostole sv. Pavla
1424 Davenport Rd
Tento program je sponzorovan˘ Úradom pre Slovákov Ïijúcich v zahraniãí

Do súÈaÏe sa prihlásilo mnoÏstvo mlad˘ch adeptov spevu, poväã‰ine z radov
slovensk˘ch imigrantov, a súÈaÏná porota ktorá pozostávala z odborníkov na spev,
divadlo a folklór vybrala finalistov v dvoch kategóriach, od 4 do 9 rokov a od 10 do
16 rokov.
Slávnostné finále sa konalo v nedeºu, 29. novembra 2009 v Toronte a v oboch
kategóriach sa predstavili detskí speváci, ktorí svojim prístupom a odu‰evnením
zapálili srdce kaÏdého náv‰tevníka. VíÈazmi sa za svoju odvahu a nebojácnosÈ stali
v‰etci zúãastnení, ale súÈaÏné trofeje si nakoniec odniesli títo súÈaÏiaci:
Kategória I (deti od 4 do 9 rokov) Zlat˘ Kanadsk˘ Slávik: MIRIAM BRAZINA
Strieborn˘ Kanadsk˘ Slávik: IZABELA ZUBEK Bronzov˘ Kanadsk˘ Slávik:
NIKOLKA SWEKLA
Kategória II (deti od 10 do 16 rokov) Zlat˘ Kanadsk˘ Slávik: DANIELA PASTOR
Strieborn˘ Kanadsk˘ Slávik: PETER BRAZINA Bronzov˘ Kanadsk˘ Slávik: TOMAS
BAKOS
Cena Poroty: BARBORKA BENADA
Dúfajme, Ïe toto vydarené podujatie poloÏilo základ novej tradície a uÏ teraz sa
v‰etci te‰íme na druh˘ roãník, ktor˘ sa bude konaÈ na jeseÀ 2010. V‰etky informácie
o podujatí budú uvedené na internetovej adrese www.kanadskyslavik.com.
-rst-foto:Klaudia Krbata

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.18.satellite1-416.com
www.18.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***
NHL
www.nhl.zpravy.ca
***

Nové divadlo
www.divadlo.zpravy.ca

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
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Pﬁijímací protokoly studentÛ
plzeÀsk˘ch práv se vypaﬁily
PlzeÀ-právo/Ivan BlaÏek-Po pﬁijímacích
testech vût‰iny studentÛ a absolventÛ
plzeÀsk˘ch práv není na fakultû ani v archívu
univerzity ani stopy. Zﬁejmû skonãily ve
skartovaãce.
„Nikde nejsou a nikdo o nich neví. Je moÏné,
Ïe byly skartovány,“ ﬁekl Právu Petr Bezou‰ka,
nov˘ prodûkan právnické fakulty pro studijní
záleÏitosti. „Domníval jsem se, Ïe jsou uloÏeny
v archívu univerzity, bylo mi ale ﬁeãeno, Ïe
jsou u nás. Tady se v‰ak nena‰ly,“ uvedl
Bezou‰ka.
Testy se dají dohledat jen v materiálech
studentÛ, kteﬁí práva studují teprve prv˘m
nebo druh˘m rokem. „I zde v‰ak v ﬁadû pﬁípadÛ
chybûjí,“ upozornil Bezou‰ka.
Zmizelé protokoly jsou dal‰ím dokladem
chaosu, kter˘ na ‰kole vládl. „Asi to byla
specialita právnické fakulty,“ podotkl rektor
Josef PrÛ‰a. Jinde se totiÏ testy uschovávají.
„KaÏd˘ student má svoji sloÏku, kde se
archivují,“ potvrdil studijní prodûkan plzeÀské
pedagogické fakulty Ladislav âepiãka.
KvÛli chybûjícím testÛm prakticky nelze
rozlu‰tit tﬁeba záhadu pﬁijímacího ﬁízení
Barbory Baxové a Jana Kociny, tedy dûtí
uãitelÛ fakulty, kteﬁí ostﬁe kritizují její minulé
vedení.
Barbora studuje plzeÀská práva pát˘m
rokem, Jan druh˘m. Podle sv˘ch slov vykonali
ﬁádnû pﬁijímaãky, podle elektronického
systému fakulty v‰ak oba napsali test na nula

bodÛ. „Domnívám se, Ïe jej vÛbec nepsali,
jinak by získali alespoÀ nûjak˘ bod. Mohli b˘t
pﬁijati nûjak˘m jin˘m zpÛsobem,“ sdûlil
prorektor pro informatiku Jan Rychlík. „Test
jsem psala,“ odmítla podobné úvahy Barbora,
dcera Josefa Baxy, pﬁedsedy Nejvy‰‰ího
správního soudu. „Bylo to 16. ãervna 2005.
Kolik bodÛ jsem získala, nevím,“ ﬁekla Právu
Baxová. „Rozhodnû to nebylo lehké,“
zavzpomínala. „Test byl zamûﬁen˘ na historii,
logiku a psychologii. U nûkter˘ch otázek byly
správné i v‰echny tﬁi uvedené moÏnosti, jinde
naopak Ïádná.“
Kocina junior, jehoÏ otec Jan Kocina patﬁí k
renomovan˘m plzeÀsk˘m právníkÛm, se s
testem podle sv˘ch slov pot˘kal loni 12.
ãervna. „Bylo to ve ãtvrtek. Pamatuji si to,
protoÏe táta zrovna mûl nûjakou oslavu,“
podotkl Jan, kter˘ má doma schované i
rozhodnutí o pﬁijetí.
Svûdky, kteﬁí by je na pﬁijímaãkách vidûli,
nemá ani jeden. „Tenkrát jsem je neznala a
teì nebudu nikoho zpûtnû pﬁesvûdãovat, aby
mi dûlal alibi,“ poznamenala Baxová.
V archivu univerzity se podaﬁilo nalézt
alespoÀ seznamy studentÛ, kteﬁí mûli v
inkriminované roky na fakultû vykonat pﬁijímací
ﬁízení. „Baxová ani Kocina mezi nimi nejsou,“
sdûlil PrÛ‰a..
***

Vánoce budou asi na blátû
Praha- Václav Pergl-Meteorologové vãera
nepotû‰ili: Vánoce zﬁejmû opût budou na
blátû. Jen na horách by mohlo b˘t trochu
snûhu.
„Zatím meteorologické modely ukazují, Ïe o
Vánocích budeme mít tradiãní kaÏdoroãní
oblevu. Ta pﬁichází, kdyÏ k nám zaãne proudit

âeská a slovenská televize
na internetu!

December 3, 2009

tepl˘ jihozápadní vzduch. V posledních ‰esti
letech tomu tak vÏdycky bylo. V Praze byl o
Vánocích naposledy sníh v roce 2003,“ ﬁekla
Právu v pondûlí Dagmar Honsová z praÏského
Meteopressu.
Uvedla, Ïe podle dlouhodobé pﬁedpovûdi,
kterou vãera Meteopress vydal, cel˘ mûsíc
bude teplotnû nadprÛmûrn˘ a sráÏkovû
prÛmûrn˘.
Teì nás ale ãeká na pár dní mírné ochlazení,
a to i pﬁes to, Ïe v pondûlí v Ostravû namûﬁili
15 stupÀÛ a padl tamní teplotní rekord z roku
2000, kter˘ byl 11,5 stupnû.
„Od stﬁedy oãekáváme ranní mrazíky aÏ -3
stupnû, ale odpolední teploty budou ve stﬁedu
2 aÏ 6, ve ãtvrtek 1 aÏ 5 a od pátku do nedûle
3 aÏ 7 stupÀÛ,“ sdûlila Honsová.
Jak má b˘t:
Do 10. prosince: noãní teploty 4 aÏ -3, denní
2 aÏ 7, místy mlhy.
Od 11. do 20. prosince: v noci 2 aÏ -4, pozdûji
aÏ -6, pﬁes den 2 aÏ 6, postupnû -2 aÏ 2.
Ojedinûle pﬁeháÀky, na horách snûhové.
Od 21. do konce prosince: v noci zpoãátku 3
aÏ -2, postupnû -3 aÏ -8. Denní teploty 2 aÏ 6,
postupnû -2 aÏ 4.
***
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Klaus asi nepojede kvÛli
vízÛm na ZOH
Praha-právo-Jan Rovensk˘-Navzdory
oãekávání prezident Václav Klaus
pravdûpodobnû nepojede na únorové zimní
olympijské hry ve Vancouveru. Právu
exkluzivnû prozradil, Ïe to je na protest kvÛli
vízÛm, která Kanada zavedla vÛãi âR letos v
ãervenci.
„Jsem tro‰ku uraÏen˘ kanadsk˘mi vízy, proto
tam asi nepojedu,“ ﬁekl vãera Právu po
autogramiádû knihy jeho manÏelky Livie.
„¤íkám to jenom vám,“ sdûlil redaktorovi
Práva.
Jde o jasné politické gesto, jelikoÏ Klaus by
jistû víza bez problémÛ dostal.
Klaus stejnû jako dal‰í politici má sice
diplomatick˘ pas, ale kanadská opatﬁení se
plo‰nû t˘kají v‰ech obãanÛ âeska.
Své v˘hrady vÛãi kroku Kanady vyslovil Klaus
hned den po zavedení vízové povinnosti.
„Jednou vûcí jsou kanadská víza, jestli se
nám to líbí, nebo nelíbí a jestli to celé ﬁadû
obãanÛ zkomplikuje Ïivot. Na druhé stranû
plnû respektuji suverenitu a právo Kanady,
aby si zvolila jakékoliv ﬁe‰ení,“ prohlásil v
ãervenci.
ZároveÀ si posteskl, Ïe âR nemá stejné
pravomoci jako Kanada a Ïe o zavedení víz
kvÛli jednotné politice Evropské unie „musí
rozhodnout Brusel“.
Klaus jako vá‰niv˘ sportovec - hrával
prvoligovou ko‰íkovou, lyÏuje a hraje tenis ãasto nav‰tûvuje ‰piãkové akce.
V Turínû v roce 2006 pﬁihlíÏel slavnostnímu
zahájení zimní olympiády. Je‰tû v roli premiéra
napﬁíklad nav‰tívil v roce 1994 olympijské hry
v norském Lillehammeru. Olympiády v
Naganu 1998 se nezúãastnil, protoÏe uÏ
nesedûl v premiérském kﬁesle.
Ve funkci prezidenta, kam byl poprvé zvolen
v roce 2003, Klaus zatím vynechal jen jedny
olympijské hry, a to loÀské letní v Pekingu
kvÛli rehabilitaci.
Nedlouho pﬁed nimi byl totiÏ na operaci kyãle,
kdy dostal endoprotézu. Na olympijsk˘ch
hrách v âínû za Klause „zaskoãil“ tehdej‰í
premiér Mirek Topolánek. Ten totiÏ prohlásil,
Ïe si ãe‰tí sportovci zaslouÏí, aby je nav‰tívil
vysok˘ ústavní ãinitel.
***

B˘valí akcionáﬁi Jukosu
uspûli v arbitráÏi s Ruskem
Haag-právo/ãtk-B˘valí majitelé ruské ropné
spoleãnosti Jukos vyhráli spor proti Rusku,
kter˘ vedli u mezinárodní arbitráÏe v
nizozemském Haagu. Mají tak ‰anci Ïádat od
Ruské federace od‰kodné aÏ 100 miliard
dolarÛ za to, jak˘m zpÛsobem ruské úﬁady
rozbily kdysi nejvût‰í ropnou spoleãnost v
zemi. Pﬁípad ale je‰tû nekonãí.
Hlavním akcionáﬁem Jukosu byla spoleãnost
GML. Její zástupci nyní chtûjí získat souhlas

k zabavení majetku Ruska v zahraniãí, pokud
se Moskva nebude ﬁídit nálezem.
Ruská vláda v roce 2003 zaãala poÏadovat,
aby Jukos zaplatil miliardy dolarÛ na daÀové
nedoplatky. Jukos obvinûní odmítal, nicménû
zpoãátku platil. Pozdûji byl ale nucen vyhlásit
bankrot. Ex‰éf a hlavní vlastník Jukosu Michail
Chodorkovskij a jeho spolupracovník Platon
Lebedûv skonãili ve vûzení na základû
obvinûní z daÀov˘ch podvodÛ a zpronevûry.
Podle Chodorkovského to byla odveta, Ïe
byl v politické opozici proti tehdej‰ímu
prezidentovi Putinovi. Nov˘m majitele Jukosu
se stala státní ropná spoleãnost RosnûfÈ.
***
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Hranicu s Ukrajinou lemujú
opustené domy
SOBRANCE-sme/Milan Potock˘-Desiatky
obcí pozdæÏ slovensko-ukrajinskej hranice
‰patia opustené domy. Mnohé sú uÏ
neob˘vateºné a sú z nich ruiny. Starosta
obce NiÏné Nemecké v okrese Sobrance
Milan Husár (SNS) hovorí, Ïe v obci, kde Ïije
346 ºudí, je viac ako desaÈ opusten˘ch domov.
“To sú uÏ domy vhodné na zbúranie,” dodáva.
Podobná situácia je aj v ìal‰ích obciach
pozdæÏ hranice s dæÏkou 98,5 kilometra. Husár
dodáva, Ïe kvôli neob˘van˘m domom
prichádzajú chudobné obce aj o dane z
nehnuteºností.
“Niet pracovn˘ch príleÏitostí. Tu je koniec
sveta, kde niã nie je,” hovorí Husár. Dodáva,
Ïe nájde sa zopár mlad˘ch ºudí, ktorí sa
rozhodli zostaÈ a prerábajú si rodiãovské
domy. Mnohí v‰ak odchádzajú b˘vaÈ do
mesta.
Skupina chlapov postávajúca pred miestnymi
potravinami potvrdzuje, Ïe za situáciu môÏe
nedostatok práce. E‰te za socializmu malo
v˘robné druÏstvo v NiÏnom Nemeckom dielÀu
na v˘robu kabeliek. Podnik zamestnával 40
Ïien z okolit˘ch obcí. “S robotou je tu bieda.
Takmer polovica platu ide mesaãne na
cestovné. Kde je e‰te stravovanie a obleãenie,
keì robíte za minimálnu mzdu?” hovoria
muÏi, ktorí v dedine vykonávajú
verejnoprospe‰né práce.
Starosta Husár dodáva, Ïe viacero chlapcov
sa dalo k polícii alebo k colníkom a pracujú na
jednom z deviatich policajn˘ch oddelení
hraniãnej kontroly. Na v˘chodnej hranici, ktorá
je vonkaj‰ou hranicou Schengenu, slúÏi viac
ako 830 policajtov. Viacerí pochádzajú priamo
z obcí pozdæÏ hranice.
Niekoºko opusten˘ch domov majú aj v obci
Záhor. Starosta Ján Hric (Smer) ich poãet
nechcel upresniÈ, aby sa vraj nestali terãom
zlodejov a vandalov. Potvrdil, Ïe o prázdne
domy prejavujú záujem najmä Rómovia, ktorí
sa po niekoºk˘ch rokoch vrátili z Veºkej
Británie. “V obci sme Rómov nemali, ale
nedávno sa nám sem nasÈahovala jedna
rodina. Pre niektor˘ch ºudí je to trochu in˘
pocit. Ale obavy sú podºa mÀa
neopodstatnené, správajú sa slu‰ne,” hovorí
starosta.
Dodáva, Ïe o domãeky prejavili záujem aj
star‰ie manÏelské páry z veºkomesta.
“Dôchodcovia z Ko‰íc si tu prerobili dom na
chalupu a uÏ tu aj b˘vajú,” hovorí. Aj o prázdne
domy v NiÏnom Nemeckom podºa starostu
prejavujú záujem prevaÏne Rómovia.
Majiteºka realitnej kancelárie Gabriela
Mrúzová tvrdí, Ïe je prekvapivé, ak Rómovia
kupujú domy pozdæÏ hranice. “Je to ojedinelé.
Nechcú veºmi nehnuteºnosti na odºahl˘ch
miestach. Zvyknú kupovaÈ domy v blízkosti
miest,” vysvetºuje.
Podºa nej hoci o domy na hranici nebol dlhé
roky záujem, môÏe sa to zmeniÈ. Najmä v
severnej ãasti Sninského okresu v blízkosti
Národného parku Poloniny zvyknú star‰ie
opustené domãeky kupovaÈ podnikatelia z
Ko‰íc, ale aj z rôznych miest stredného a
západného Slovenska. PrevaÏne ide o
záujemcov, ktor˘ch vá‰Àou je poºovníctvo.
Domy v pohraniãí sú lacné. Pozemok so
star‰ím domom stojí od 13-tisíc do 25-tisíc
eur.
***
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·umavsk˘ PapinÛv hrnec
Pokud se zeptáme politologÛ na problémy âeska polistopadov˘ch dnÛ, dovídáme se
obvykle, Ïe âe‰i po revoluci rezignovali pﬁedev‰ím na právní stát a na obãanskou
spoleãnost. DÛsledkem nerespektování práva a nedostatku politické vÛle cokoli
oÏehavého ﬁe‰it, je celá ‰kála hospodáﬁsk˘ch deliktÛ, které bublají uvnitﬁ ãeského
Papinova hrnce, od nûhoÏ se ãeká, Ïe nikdy nebouchne.
Podobnû je tomu i se ·umavou. ·umava umírá. Za dobu její existence se zmûnili
nûkolikrát nejen ﬁeditelé Národního parku ·umava, ale ode zdi ke zdi se zmûnily i celé
koncepce ﬁízení. V tuto chvíli parku vládnou ekologisté, kteﬁí s vírou, Ïe kÛrovec je
„porodníkem vy‰‰í biodiverzity“, nechávají smrky umírat ve stoje. I kalamitnû
pﬁemnoÏeného kÛrovce povaÏují za souãást pﬁírodních procesÛ.
Cel˘ tento rok zní z ministerstva Ïivotního prostﬁedí a ze Správy Národního parku
·umava ukolébavky o tzv. bezzásahovosti, o tom, Ïe park patﬁí mezi uznávané
evropské parky, kde se proti kÛrovci na v˘znamné plo‰e nezasahuje. V‰echno nasvûdãuje
tomu, Ïe to jsou jen tû‰ínská jablíãka a Ïe realita je nûkde úplnû jinde. Leto‰ní kÛrovcové
tûÏby budou na území Národního parku ·umava rekordní v jeho celé osmnáctileté
historii. Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí nám pozapomnûlo sdûlit, Ïe základní krok, jimiÏ
se ﬁídí uznávané národní parky v‰ude na svûtû, je úãelné a smysluplné rozdûlení plochy
parku do tzv. zón. Souãasná I. zóna (nejcennûj‰í území ‰umavského parku, kde neplatí
lesní zákon, území pokrytá vût‰inou horsk˘mi smrãinami) je rozkouskována na 135
ostrÛvkÛ a nová zonace - navzdory kritice obyvatel, obcí i politikÛ - schválena dosud
nebyla.
Místo oficiálnû posvûcené zonace se za nového, ekologického vedení parku po roce
2007 objevila celá ﬁada vnitﬁních smûrnic, které tím, Ïe ‰ly nad rámec platné zonace a
platného Plánu péãe, jednodu‰e zonaci obe‰ly a poru‰ily zákon. Plán péãe o NP a
zonace jsou jedin˘m zákonn˘m rámcem pro ãinnost Správy parku. BohuÏel, v souãasné
dobû jdou v‰echny klíãové procesy mimo hlavní partnery parku (obce, kraje) a mimo
zákonn˘ rámec projednávání. Ve snaze obejít roz‰íﬁení I. zón, které je legislativnû
zdlouhavé, pﬁestala Správa parku usilovat o zmûnu zonace a vyuÏila naﬁízení ministra
Ïivotního prostﬁedí z bﬁezna 2007 (BursíkÛv diferencovan˘ management), které vstoupilo
v platnost za hlasitého protestu ‰umavsk˘ch obcí. Tímto postupem narostla oblast, kde
se proti kÛrovci nezasahuje na 30% plochy parku (pﬁesná ãísla nemá v souãasné chvíli
ani Správa parku). Národní park ·umava na tomto území vyhlásil nové, moÏná
experimentálnû zajímavé zpÛsoby péãe o ‰umavské ekosystémy, av‰ak pouze
projednaná a schválená zonace (rozãlenûní parku do tﬁí zón) pﬁedstavuje zákonn˘
rámec pro management v zónách uplatÀovan˘. Správa parku pak vydala dal‰í vnitﬁní
smûrnici, kterou doplÀuje neoficiální zonaci o „speciální managementy sedmi oblastí“.
Tuto smûrnici nepodepsal uÏ ani ministr Bursík, kter˘ jinak hlasÛm ultraradikálních
ekologÛ z parku rád naslouchal a podporoval je. V lokalitách speciálních managementÛ
o rozloze 6500 hektarÛ (Park se rozkládá na plo‰e 68000 hektarÛ) se uplatÀuje pût
reÏimÛ péãe: od zcela bezzásahového aÏ po reÏim umoÏÀují bûÏnou asanaci, odvoz a
prodej dﬁevní hmoty. Bezzásahov˘ reÏim ohroÏuje napﬁíklad centrální ‰umavskou obec
Modravu, jíÏ obkliãuje z jihu i ze západu. Modrava se tak témûﬁ cele ocitne na okraji
plantáÏí sou‰í a holin. V oblastech speciálních managementÛ zÛstalo leÏet nezpracované
dﬁevo tak, jak padlo pﬁi Kyrillu. Jde o ãasovanou bombu, neboÈ po náletu kÛrovce se
právû tyto oblasti s nezpracovan˘mi polomy, stávají ohniskem kÛrovcové nákazy.

Nov˘ zákon ã. 212
Zmírnûní majetkov˘ch kﬁivd obãanÛm âeské republiky za nemovit˘ majetek, kter˘
zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením
Svazu sovûtsk˘ch socialistick˘ch republik
Velvyslanectví âeské republiky v Ottawû oznamuje, Ïe dne 1. ﬁíjna 2009 nabyl
úãinnosti zákon ã. 212/2009 Sb., kter˘m se zmírÀují majetkové kﬁivdy obãanÛm
âeské republiky za nemovit˘ majetek, kter˘ zanechali na území Podkarpatské Rusi
v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovûtsk˘ch socialistick˘ republik.
Nárok na vypoﬁádání uplatní oprávnûná osoba formou písemné Ïádosti u povinné
osoby v zákonné lhÛtû nejpozdûji do 31. prosince 2012, jinak nárok zaniká.
Povinnou osobou v pﬁedmûtné záleÏitosti je stát, za kter˘ jedná Ministerstvo vnitra
âeské republiky. Pﬁíslu‰n˘m útvarem na MV âR je odbor správy majetku.
Oprávnûní obãané âeské republiky zasílají Ïádosti o od‰kodnûní sami na adresu:
Ministerstvo vnitra âR, P.O.BOX 21/OSM, 170 34 Praha 7, âeská republika
Úplné znûní zákona naleznete na webov˘ch stránkách ãeského velvyslanectví v
Ottawû www.mzv.cz/ottawa <http://www.mzv.cz/ottawa>
Petra Klobusiaková-Third Secretary-Embassy of the Czech Republic
***

Koncert Roba Grigorova

V hale kostela svatého Václava se konaly pﬁi pﬁíleÏitosti dvacátého v˘roãí sametové
revoluce dva koncerty. Snímek Klaudie Krbaty je z druhého veãera 21. listopadu 2009.
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S ãím ekologové nepoãítali
Roz‰iﬁování bezzásahov˘ch území ne‰lo ruku v ruce s projednanou a schválenou zonací.
A tak dnes máme na ·umavû nov˘, obrovsk˘ problém, s nímÏ patrnû nikdo nepoãítal,
aspoÀ ne v takovéto míﬁe: správa parku drasticky tûÏí stromy kolem nesmyslnû urãen˘ch
bezzásahov˘ch zón, dﬁevo se ve velkém odváÏí nákladními auty, z národního parku se
stává fabrika na dﬁíví. Ocitujme pro srovnání z dobového ekologického materiálu z konce
devadesát˘ch let, kdy kÛrovcové tûÏby vrcholily, ekologové demonstrovali proti obrovsk˘m
tûÏbám, Hnutí Duha hlasitû protestovalo a aktivisté se pﬁivazovali ke stromÛm: „Tak zvané
kalamitní tûÏby, které v ‰umavském parku hrají nejdÛleÏitûj‰í roli, dûlaly k loÀskému roku
celkem 227 022 kubick˘ch metrÛ. Letos je to ke stejnému datu 228 903 kubíkÛ. Tak
obrovské mnoÏství dﬁeva není sluãitelné se statutem jakéhokoli národního parku.“
Tehdej‰í ﬁeditel Ivan Îlábek byl ze v‰ech stran kritizován pﬁedev‰ím za vysoké tûÏby.
Následní ﬁeditelé slibovali, Ïe z parku uÏ nikdy nebude sly‰et ﬁev motorov˘ch pil a Ïe s
vysok˘mi tûÏbami je jednou provÏdy konec. Pﬁesto jsou leto‰ní kÛrovcové tûÏby parku
nejvy‰‰í v historii parku. Do konce ﬁíjna bylo vytûÏeno asi 300 tisíc kubíkÛ. ·umava se stává
obrovskou oblastí holin, a to i ‰edesátihektarov˘ch. Pro názornost, rozmûr povolené holiny
v bûÏném, hospodáﬁském lese je jeden hektar. V parku se tûÏí jako o závod. Hluk
motorov˘ch pil je v‰udypﬁítomnou realitou. Stejnû tak harvestory, lanovky, erozní r˘hy.
VytûÏené kmeny stalet˘ch velikánÛ, vzornû poskládáné u cest, ãekají na odvoz a prodej.
A tûÏí se i sterilní smrky (sou‰e, které jiÏ byly opu‰tûny kÛrovcem). I to jsou totiÏ peníze.
V Rakousku na ãesk˘ postup nejsou zvyklí
Vnitﬁní smûrnice NP· jsou v rozporu se zákonem o ochranû pﬁírody, s lesním zákonem,
ale také s mezinárodními úmluvami a pﬁáními sousedních státÛ, pﬁedev‰ím klá‰tera
Schlägl, jenÏ vlastní rozsáhlé plochy lesÛ podél ãesko-rakouské hranice. K pﬁíhraniãním
asanacím (zasahování), které mají zastavit ‰íﬁení kÛrovce z ãeské strany na stranu
rakouskou, se park staví laxnû nebo je neprovádí vÛbec, pﬁestoÏe na mezinárodních
jednáních asanace slibuje. V pﬁípadû klá‰tera Schlägl jsou daní za tento pﬁístup rozsáhlé
asanace v tamních lesních porostech.
Následky bezzásahového reÏimu
Zjednodu‰enû mÛÏeme ﬁíci, Ïe tzv. diferencovan˘ management, pﬁijat˘ za ministra
Bursíka jako i doplÀující „specielní managementy sedmi oblastí ZdeÀky Kﬁenové“, dále
roz‰iﬁují bezzásahové území a zdrÏují asanaci tam, kde je zasahování moÏné. KÛrovec,
kter˘ po napadení potﬁebuje maximálnû nûkolik t˘dnÛ k likvidaci smrku, má tak voln˘
prostor k mnoÏení a dal‰ímu ‰íﬁení na okolní nenapadené porosty. Právû tyto „experimentální“
postupy jsou pﬁíãinou zpoÏdûn˘ch asanací, vzniku rozsáhl˘ch oblastí sterilních sou‰í a
holin. Na Správû parku je celá ﬁada odborn˘ch pracovníkÛ, kteﬁí povaÏují „umírání lesÛ
vestoje“ za to pravé oﬁechové pro národní parky. MoÏná mají i svou pravdu. Ale tato
„pravda“ musí projít zákonnou cestou pﬁes oficiální zonaci a Plán péãe. A to se nestalo.
Rekordní tûÏby
Zatímco letos ke konci ﬁíjna mûlo b˘t odtûÏeno asi 300 000 kubíkÛ kÛrovcového dﬁeva,
pﬁí‰tí rok má b˘t podle stﬁídm˘ch odhadÛ vytûÏeno 800 000 aÏ milion kubíkÛ dﬁeva. Kubík
dﬁeva z Národního parku ·umava se v roce 2007 prodával v prÛmûru za 1061 Kã. Jde o
obrovské zakázky pro tûÏební firmy a o enormní trÏby. V‰e je obrovskou daní za nereálné,
nelegitimní a nelegální roz‰iﬁování bezzásahov˘ch zón, jeÏ vede k masivnímu ‰íﬁení
kÛrovce a opoÏdûn˘m asanacím. Dûje se tak s vûdomím ministerstva Ïivotního prostﬁedí.
Bylo podáno jiÏ nûkolik Ïalob, které hodnotí ‰kody na Ïivotním prostﬁedí. Îádná z nich je‰tû
nezaãala b˘t projednávána. Pokud chceme koneãnû budovat fungující právní stát, zaãnûme
na ·umavû. Zanechme zákulisních her a praktik a zamûﬁme se na ‰umavsk˘ PapinÛv
hrnec pln˘ problémÛ a snaÏme se je ﬁe‰it. Obávám se v‰ak, Ïe souãasné vedení Správy
NP ·umava toho uÏ není schopno.
Jitka Marková
***

Točený Prazdroj
a Czechvar
v západním Torontu!
Evropská i kanadská kuchynû!
***
Vyhﬁívané venkovní patio!
***
20 toãen˘ch domácích i dovezen˘ch piv!
Large Screen DLP Satellite TV Sport
***
Wing Nights (Sun.Mon.Wed.)
***
Karaoke (Fridays)
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Evropsk˘ filmov˘ festival
Jednou z dlouhodob˘ch kulturních
událostí torontského podzimu byl
Evropsk˘ filmov˘ festival, kter˘ probûhl v
druhé polovinû listopadu a zaãátkem
prosince. Podobnû jako pﬁi Mezinárodním
torontském filmovém festivalu byl i zde o
jednotlivé filmy nesmírn˘ zájem. ·koda
jen, Ïe z EU nebyla zastoupena vynikající
kinematografie maìarská a britská. Hned
v úvodu jsme mûli moÏnost vidût v kinû
Bloor snímek Petra Zelenky Karamazovi.
Film probíhá v nûkolika rovinách. Jednak
je to vlastní pﬁíbûh podle Dostojevského
románu, dále je to drama hercÛ, kteﬁí se
na pﬁedstavení podílejí a za tﬁetí je to
drama dûlníka v ocelárnách, kterému se
smrtelnû zraní syn.

Polčas rozpadu

JestliÏe úvodní pﬁedstavení a recepce
byly pﬁíjemn˘m pﬁekvapením, druh˘ den
následovalo zklamání. Slovensk˘ film
Polãas rozpadu vynikal vtipn˘mi dialogy,
ale byl také pouze popisem jakési

postkomunistické prázdnoty. Vût‰ina
pﬁítomn˘ch se shodla na tom, Ïe byl
„ploch˘“. ManÏel‰tí partneﬁi se podvádûjí,
peníze se vydûlávají snadno v zlatém
kapitalismu. Lidi Ïijí uvolnûnû, je dostatek
ãasu na v‰e i na milostné aféry. Jedin˘m
okamÏikem apokalyptického pekla je
chvíle, kdy mladá fotografka v‰echny ty
podvody a podvÛdky odhalí na
samostatné v˘stavû. Tento svût má
kontrastovat se Ïivotem arménsk˘ch
uprchlíkÛ… Do toho v‰eho se dûjem
proplétá vypatlan˘ milenec, anarchista s
granátem, kter˘ nakonec vybuchne.
Pokud nûkdo ukáznûnû zÛstal i pﬁes
závûreãné titulky filmu, nemûl jiÏ ‰anci
vidût francouzsk˘ film Prorok, kter˘ získal
letos Grand Prix na festivalu v Cannes.
Není divu, Ïe o film byl v Torontu obrovsk˘
zájem, obzvlá‰tû u frankofonní komunity.
Sám jsem nebyl filmem tolik nad‰en˘.
Surové scény z vûzení mnû pﬁipadaly
pﬁíli‰ promy‰lené, chladnokrevné a bez
emocí. Násilí v tomto prostﬁedí b˘vá
naopak velice ãasto hysterické,
nereflektované. Navíc jednodenní v˘lety
z kriminálu, vãetnû leteckého zájezdu
vypadají nepravdûpodobnû. âlovûk, kter˘
je v tomto prostﬁedí del‰í ãas není schopn˘
pﬁejít ulici, nedokáÏe odhadnout
vzdálenost projíÏdûjícího auta. NedokáÏe
se pohybovat na volném prostranství.
Aklimatizace mu trvá dost dlouho - nûkolik
dnÛ, t˘dnÛ a najednou tady schopn˘
mladík, kter˘ vyjde ven dokáÏe pﬁelstít
policii, splnit akci a zamést za sebou
stopy. K pochopení filmu mi pﬁece jen
trochu pomohl rozhovor, kter˘ uveﬁejnil

Michal Procházka v Aktuálnû.cz 25. bylo vám ‰patnû. Oni byli ze skuteãné
listopadu 2009:
gangsterky, zatímco my jsme se to snaÏili jen
hrát.
Prorok je z nové generace
MP: Snímek je zasazen˘ do realistického
kriminálníkÛ-outsiderÛ
Herci Tahar Rahim a Adel Bencherif pﬁijeli prostﬁedí, nicménû líãí spí‰e Ïánrov˘ pﬁíbûh
na závûr Festivalu francouzského filmu uvést vûzeÀského eléva, kter˘ slouÏí korsickému
v kinû Svûtozor snímek Jacquese Audiarda mafiánskému bosovi, aÏ se v jeho stínu
Prorok. Film ocenûn˘ Velkou cenou na postupnû sám vypracuje v kriminálnické
festivalu v Cannes, kter˘ má ‰est nominací na hierarchii. MÛÏe to b˘t podle pravdy?
Césary a uchází se za Francii o Oscara, pak AB: Je tam hodnû vûcí, které jsou nadsazené,
pﬁehnané a které by se snad ani nemohly stát.
za t˘den vstoupil do ãeské distribuce.
Pro oba herce to byl první velk˘ úspûch. Audiard chtûl natoãit fikci, která by ãerpala z
Rahim ztûlesnil devatenáctiletého Malika realistického dekoru. Vy‰el ze scénáﬁe Abdela
odsouzeného na ‰est let do vûzení, kde se uãí Raoufa Dafriho. Ale kdybyste nûjakému
pﬁeÏít v násilnickém, mafií ovládaném kriminálníkovi chtûli tvrdit, Ïe tohle je
prostﬁedí. Bencherif hraje jeho kumpána dokument z vûzení, tak se vám vysmûje.
TH: Je to bez diskuse Ïánrov˘ film, zaãal
vznikat pﬁed ãtyﬁmi lety. Na druhou stranu se
dnes ve Francii stalo po sérii nevyjasnûn˘ch
sebevraÏd z vûzení téma diskusí. Mluví se o
tom, v jak˘ch podmínkách vûzni Ïijí, jak
funguje tamní zloãinecká hierarchie. A ná‰
film byl pﬁi této debatû, která nûco otevírá a
dost moÏná zároveÀ i zastírá, zneuÏit. Zaãali
jej pouÏívat jako komentáﬁ k problému. To
mi pﬁijde pokrytecké.
MP: PovaÏovali jste za dÛleÏité, Ïe hlavní
hrdina je maghrebského pÛvodu? Îe mÛÏe
poslouÏit k sociálnímu komentování
situace mlad˘ch imigrantÛ z tzv. citliv˘ch
pﬁedmûstí?
AB: Rozumûl jsem filmu jako pﬁíbûhu
nûkoho, kdo na zaãátku není niãím - a teprve
Prorok
ve vûzení projde svou ‰kolou Ïivota. KdyÏ
zabije, tak proto, Ïe nemá jinou volbu. Kdyby
Ryada, s nímÏ postupnû organizuje síÈ
to neudûlal, skonãil by sám. On je prorokem
distribuce drog.
nové generace kriminálníkÛ, outsiderÛ, kteﬁí
MP: Cestujete po pﬁehlídkách, dáváte
se dostanou za mﬁíÏe poté, co nûkde plácnou
rozhovory, setkáváte se s publikem. Jaká
policistu. A teprve mezi vûzni se z nich
je to zku‰enost stát se takhle rychle
stanou opravdoví zloãinci, jsou naverbováni
filmovou hvûzdou?
do mafie. Nemá to nic spoleãného s Ïivotem
TH: Zaãal jsem mít pocit, Ïe jsem nejen
lidí na pﬁedmûstí. Spoleãnost si zvykla vidût
hercem, ale uÏ i divákem filmu. Povídám si s
v kaÏdém mladém imigrantovi hned problém.
lidmi o vûcech, kter˘ch jsem si pﬁedtím vÛbec
Prorok v‰ak nemluví o tom, to uÏ spí‰e o
nev‰iml, jeÏ mû pﬁi natáãení ani nenapadly. A
na‰ich pﬁedsudcích.
samozﬁejmû mi to zmûnilo Ïivot. Cestuji,
MP: Jak jste natáãeli vraÏdu Reyeba?
uãím se diskutovat s nejrÛznûj‰ími lidmi.
Dlouho jsem nevidûl ve francouzském
Mám pocit, Ïe nemám ãas si uvûdomit, co se
filmu tak syrovou, pÛsobivou scénu, kde
v‰echno kolem dûje. AÏ se vrátím do PaﬁíÏe
pﬁitom jasnû cítíte brutální sociální realitu.
a bude trochu klid, snad mi v‰echno dojde.
TH: To bylo hrozn˘. Mûl jsem z toho trému,
MP Jak probíhal casting? Kdy jste zjistili,
celou dobu jsem se bál. Kdyby na ni pﬁi‰la
Ïe roli skuteãnû dostanete?
ﬁada hned na zaãátku natáãení, nikdy bych
AB: Nebyla jenom jedna zkou‰ka, reÏisér
nebyl schopen to zahrát. V‰echno bylo
jich dûlal hned nûkolik. Nejdﬁíve jsme
naaranÏováno, av‰ak nejtûÏ‰í bylo pochopit,
zkou‰eli o samotû, pak spolu. Musím ﬁíct, Ïe
co v‰echno se Malikovi mÛÏe honit hlavou.
jsme mûli ‰tûstí. Audiard pﬁesnû vûdûl, co
Vejde, má v puse Ïiletku, ale nic neprobíhá
chce. ·lo to mnohem snadnûji neÏ na jin˘ch
tak, na co ho pﬁipravovali. Chlápek mu chce
v˘bûrech, co jsem kdy byl.
MP: Film ukazuje vûzení v dost neãekan˘ch
barvách. Jak jste rozumûli vûzeÀskému
Ïivotu?
TH: Zpûtnû jsem pochopil, co to opravdu
znamená ocitnout se za katrem. V‰ude se
rozléhají rány o mﬁíÏe, dlouh˘mi chodbami
sly‰íte, jak nûkde chrastí klíãe. Kolem nás se
pohybovali figuranti, z nichÏ vût‰ina strávila
v lochu nûjakou ãást svého Ïivota. Cítíte na
sobû jejich temn˘ pohledy.
Byla pﬁestávka mezi zábûry, chlapi vy‰li na
dvÛr a bylo vidût, jak ty návyky vûzeÀského
Ïivota mají stále v sobû. OhlíÏejí se, chrání, Bílá noc
rozdûlují do hlouãkÛ podle pÛvodu, Korsiãané ãíst. Je potﬁeba rychle zmûnit plán, zároveÀ si
nalevo, muslimové napravo. Není tûÏké si uvûdomuje, Ïe zabíjí jediného ãlovûka, kter˘
pﬁedstavit, Ïe tam najdou nûãí mrtvolu. o nûj ve vûzení projevil zájem. A pak zjistí, Ïe
Pﬁiznám se, Ïe jsem tûÏce sná‰el blízkost uÏ je pozdû, Ïe nic nejde vrátit - a udûlá to.
vût‰í skupiny, neÏ tvoﬁili ãtyﬁi lidi. Necítil
***
jsem se tam vÛbec dobﬁe.
PÛvodnû mûl b˘t na festivalu Antichrist
AB: SnaÏili jsme se s nimi mluvit, abychom od Lars von Triera, nakonec tento skvûl˘
lépe pochopili, jak funguje svût v lochu. film bûÏel ve stejnou dobu v kinû
Nûkdy jste mûl chuÈ se sebrat a utéct. Díval Cumberland. Místo toho Dánsko
jste se na divo‰ské obliãeje zniãen˘ch lidí a reprezentoval film z roku 2007 reÏiséra
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Jannika Johansena Bílá noc. Pﬁíbûh
chladného workaholika, kter˘ Ïije
zdánlivû bezproblémov˘ úspû‰n˘ Ïivot,
ten se v‰ak zmûní v okamÏiku, kdy
ne‰Èastnou náhodou zabije ãlovûka.
Najednou se zde objevují otázky svûdomí,
odpu‰tûní, touhy po odpu‰tûní. Hodnot,
na kter˘ch v Ïivotû záleÏí. Jeden z
nejlep‰ích filmÛ festivalu.
JestliÏe JohansenÛv film byl existenciální
v˘povûdí, pak 149 minut trvající nûmeck˘
film Komplex Baader-Meinhofová byl
politick˘m dokumentárním dramatem. O
film byl takov˘ zájem, Ïe jiÏ hodinu pﬁed
zahájením filmu bylo kino zcela zaplnûno
a pár ‰ÈastlivcÛ se na film dostalo aÏ na
poslední chvíli. Z tohoto dÛvodu se tento
snímek jako jedin˘ promítal dvakrát.
Jako pingpongov˘ míãek se vrací jiÏ v
tﬁetí generaci a více neÏ ‰edesát let po
skonãení druhé svûtové války otázka viny
a proã do‰lo k takovému selhání nûmecké
inteligence bûhem druhé svûtové války.
V sedmdesát˘ch letech, kdyÏ mne
vyhodili z teologické fakulty jsem
kamarádil s Bertem Langem. Byl to
v˘chodní Nûmec, kter˘ Ïil v Praze napÛl
ilegálnû. Obãas jsme spolu shánûli
pﬁíleÏitostnou práci jako skládání brambor
nebo stûhování. Nevím, jestli by trvalou
práci dostal, ale myslím, Ïe o ni nestál.
Miloval lezení po skalách, hodnû ãetl.
Mluvil dobﬁe ãesky. Jednou jsme zase
Ïádnou pﬁíleÏitostnou práci nena‰li a tak
jsme pû‰ky smûﬁovali z nákladového
nádraÏí na ÎiÏkovû do stﬁedu mûsta.
Proti nám ‰el nûjak˘ ãlovûk a Bert svojí
nûmeckou ãe‰tinou poznamenal:
„Pohleì, zas jeden ãerstvû vymydlen˘
pracující s dvûma kofolami ve své aktovce
mysticky spûchá za sv˘m zamûstnáním!“
Zeptal jsem se ho, proã Ïije v Praze a ne
v NDR. Odpovûdûl, Ïe tam nemÛÏe Ïít,
Ïe kdyÏ jde do obchodu a potká tam
star‰ího ãlovûka, má pﬁed sebou nûkoho,
kdo má na svûdomí druhou svûtovou
válku. KdyÏ jde k pekaﬁovi si koupit
housky, tak tam v krámû potká prodavaãe,
kter˘ bojoval za Hitlera u Stalingradu a
je‰tû se tím chlubí. Jednoho dne Bert
Lange zmizel. V pﬁevleãení za
amerického vojáka se dostal pﬁes
Berlínskou zeì do západního Berlína.
Pozdûji tragicky zahynul pﬁi nûjakém
horolezeckém v˘stupu.
Tehdy jsem si uvûdomil, Ïe Bert byl
v˘jimeãnou postavou. Vût‰ina mlad˘ch
lidí z NDR, nebo-li kruÏítka, jak jsme jim
ﬁíkali, si tyto vûci neuvûdomovala a o
tûchto problémech nepﬁem˘‰lela ani o
nich nehovoﬁila, zatímco obzvlá‰tû v
západním Berlínû se pováleãná generace
silnû polarizovala.
V této zmûti nelze pﬁehlédnout postavu
Rudi Dutschkeho, jednoho z pﬁedstavitelÛ
studentského hnutí. Narodil se v roce

Baader-Meinhoffová komplex

Cinema
1940, tedy za války. VyrÛstal ve
v˘chodním Nûmecku, byl aktivní, jak v
evangelické mládeÏi, tak v FDJ (obdoba
âSM). Po maìarském povstání zaãal
zastávat pozici demokratického
socialismu a pﬁihlásil se k pacifismu.
Odmítl v˘kon vojenské sluÏby a veﬁejnû
k tomu zaãal vyz˘vat i druhé. Tím se
dostal do rozporu s ideologií NDR a
nemohl studovat. Stal se obchodníkem a
pﬁesídlil tûsnû pﬁed postavením Berlínské
zdi do západního Berlína. Vystudoval
sociologii, filosofii a studoval i teologii.
Není divu, Ïe Dutschke byl i proti válce ve
Vietnamu. Film Komplex BaaderMeinhofová zaãíná v roce 1967 a
demonstrací proti ‰áhu Rezóvi Pahlavímu
(mimochodem jedna z posledních
‰áhov˘ch zahraniãních náv‰tûv byla v
roce 1977 v âeskoslovensku, kde ho
jako osvíceného monarchu uvítal tehdej‰í
premiér Lubomír ·trougal). Pﬁi
demonstraci proti ‰áhovi v roce 1967 byl
zastﬁelen zezadu do hlavy ãlen
evangelické studentské obce Beno
Ohnesorg. Policista, kter˘ ho zastﬁelil byl
pozdûji odsouzen k dvûma a pÛl rokÛm
vûzení, ale po ãtyﬁech mûsících byl
propu‰tûn a opût pﬁijat do policejní sluÏby
(po roce 1990 se zjistilo, Ïe se jednalo o
agenta v˘chodonûmecké Stasi).
Tyto události silnû radikalizovaly
studentské hnutí. Na druhé stranû vedly
k atentátu na Dutschkeho 11. dubna 1968,
kter˘ sice Dutschke pﬁeÏil, ale o jedenáct
let pozdûji na vánoce roku 1979 ve vûku
39 let zemﬁel v dánském Arhusu.
Samotn˘ Andreas Baader, kter˘ byl
oznaãován za vÛdce této teroristické
skupiny, nebyl pﬁíli‰ filosoficky zajímav˘
a Jean Paul Sartre, kter˘ ho nav‰tívil ve
vûzení, ho oznaãil za idiota. Vynikal spí‰e
jako klaun ãi zlodûj luxusních aut. Aãkoliv
nevlastnil ﬁidiãsk˘ prÛkaz, miloval rychlé
vozy a hlavnû rychlou jízdu s nimi, coÏ se
mu stalo osudné a pﬁi jedné silniãní
kontrole byl chycen. Na rozdíl od nûj
pÛsobí zajímavû jeho partnerka Gudrun
Ensslinová, dcera evangelického faráﬁe.
Vyãítá svému otci, Ïe pouze káÏe, ale
není schopen Ïádné akce. Sv˘m
zpÛsobem je i zajímavá novináﬁka Ulrike
Meinhofová, která se narodila jiÏ v roce
1934 a ke skupinû se pﬁidala pozdûji, ale
jako první spáchala ve vûzení
sebevraÏdu. Ostatní ãlenové skupiny
spáchali sebevraÏdu ve vûzení v jeden
den, 18. ﬁíjna 1977, po nepodaﬁeném
únosu letadla jin˘mi teroristy, které snad
ani neznali, coÏ vyvolalo spekulace, Ïe
byli zavraÏdûni. Autor scénáﬁe Stefan
Aust v‰ak tuto spekulaci vyvrací.
Co film neﬁe‰í, je úloha b˘valé NDR a
Stasi a do jaké míry zde nacházela
skupina Baader-Meinhofová podporu.
Nav‰tûvovali ji nebo se od ní distancovali?
Film je skvûlou ukázkou, jak násilí plodí
násilí a Ïe cíl nemÛÏe ospravedlnit
prostﬁedky.
Samo natoãení filmu vzbuzuje otázku,
proã se dne‰ní mladá generace
nûmeck˘ch filmaﬁÛ stále ãastûji k období
sedmdesát˘ch let vrací. TûÏko si dovedu
pﬁedstavit, Ïe by se dne‰ní generace
filmaﬁÛ vracela k období sedmdesát˘ch
let v âeskoslovensku.
Fronty pﬁed kinem Royal na College St. v
Torontû nebyly náhodné. Svûdãily o tom,
Ïe evropsk˘ film stále existuje a Ïe má
poﬁád co ﬁíci. Bez nadsázky lze ﬁíci, Ïe se
jedná o snad nejúspû‰nûj‰í kulturní
podnik EU v tomto roce v Kanadû.
Ale‰ Bﬁezina
***—
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oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ a TV seriálÛ
nabízí premiérovû celou ﬁadu oblíben˘ch seriálÛ,
které navazují na pﬁedchozí velice úspû‰né ãásti

HROBNÍK
Ve stﬁedu pﬁíbûhu stojí seriov˘ vrah, zabíjející
podnikatele, které vyláká pod záminkou prodeje
svého luxusního statku. Jedna z vraÏd v‰ak do
této série nezapadá. V podezﬁení je vdova po
jednom z podnikatelÛ, jeÏ souãasnû vystupuje v
roli detektiva-amatéra, pátrající na vlasní pûst po
vrahovi, kdyÏ podle ní je policie neschopná ho
dopadnout. Skuteãn˘m pachatelem tohoto
rafinovanû koncipovaného zloãinu je samozﬁejmû
nûkdo jin˘. Nejde pouze o detektivní hﬁíãku s
otazníkem, ale o napínav˘ chandlerovsk˘ pﬁíbûh,
kritizující souãasnou honbu za penûzi, hmotn˘mi
statky obecnû a dal‰ími neduhy dne‰ního
reálného svûta.
Hrají: L. Zedníãková, V. Cibulková, V.
Freimanová, T. Töpfer a dal‰í.
ReÏie D. Klein
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@rogers.com
www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com
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Idyla
Po vãerej‰ím vydatném snûÏení nebyla je‰tû cesta za
domy protaÏena. SnaÏím se autem vyjet z garáÏe,
projet tou bílou duchnou. Vzduch páchne nedokonale
seﬁízen˘m motorem. Pﬁidávám pomalu plyn, ale zadní
kola se protáãejí. Ve Vancouveru bych si v tuhle dobu
vykraãoval nalehko, moÏná v mírném de‰ti, pﬁipomínám
si. Zatím stále teplej‰í vzduch vyhlodává v˘seãe v
námraze na skle..
Malinko jsem se pohnul. UklidÀuji se. Je tﬁeba promûnit
vÛz v kolíbku. Jemnû ... dopﬁedu ... dozadu! Mám pocit
jako bych si vlákénka nervÛ namotával na rozvod,
diferenciál. Nakonec se mi vyjet podaﬁilo. V‰echno se
nakonec podaﬁí, kdyÏ se to nevzdá.
Pﬁed domem uÏ ãekala Ïena. Moje Ïena.
-Kde se toulá‰? Mrznu tady!- pravila-Manitoba, dûvenko! Jsme v Manitobû a v zimû!pﬁipomnûl jsem.
Vyjeli jsme. Zlost mû zaãala opou‰tût. Na‰e cesta na
náv‰tûvu probíhá po dokonalé rovinû. Silnice jen docela
malinko poklesne pod viaduktem. Po nûm vede
Ïeleznice k nádraÏí. To je pr˘ nejvût‰í na svûtû. Hm, je
mi to celkem jedno. Nedávno instalované sodíkové
v˘bojky vrhají na silnici pﬁívûtivé svûtlo. Jedeme po
Main Streetu, kolem krámkÛ holiãe, ‰evce, prodejny
kytar, kolem parkovi‰È pﬁed obchody Loblaw a Safeway,
kolem trÏi‰tû, kam sobotu co sobotu pﬁijíÏdûjí z okolí
farmáﬁi ukrajinského pÛvodu prodávat mléko pﬁímo od
krav, králíky, klobásy, kachny, smetanu, tvaroh, flákoty
vepﬁového ... a kolem prodejen nábytku a pak oblastí,
kde pÛvodní obyvatelé zemû ve dvou nálevnách snad
se snaÏí promûnou státní podpory za alkohol zmírnit
smutek nad sv˘m osudem a nebo jenom je to neÏ
pokus o chvilkové blaho a spokojenost.
âervená na kﬁiÏovatce.
-·est tﬁicet pﬁesnû!- informuje Ïena a ukazuje na
hodiny na budovû National Trust. -Jak to, Ïe v ‰est tﬁicet
je tu jak po vymﬁení?- táÏe se, nikoli prvnû. Nûkdy
bezmála nenávidím tuhle píseÀ písní, Ïalm nad omylem
opu‰tûní Evropy. Nûkdy mnoho neschází, abychom
jako Îidé u Zdi náﬁkÛ poãínali jsme si u chladn˘ch zdí
betonov˘ch mrakodrapÛ mûsta Winnipegu ...Proã v
sobû Ïivíme tasemnici snad rozãarování a nebo strachu
z dosud ponûkud nejasné budoucnosti? A pﬁitom
...míjíme girlandy barevn˘ch svûtel nad ohromn˘m
parkovi‰tûm u prodejny fordÛ, chryslerÛ, ‰estiválcÛ,
sporÈáãkÛ, mal˘ch náklaìáãkÛ, limuzín. Dostatek,
nadbytek, v˘bûr! A kolik podobn˘ch prodejen je je‰tû
ve mûstû! A kaÏd˘ rok nov˘ model, nov˘ reklamní
slogan, nová cena. Pﬁichází rodinky a chtiv˘ma oãima
laskají nale‰tûné kapoty, tatík v duchu zvaÏuje svoje
moÏnosti úvûru a hotovosti a za kolik by mohl prodat
dosud slouÏící vÛz ...
Mám uÏ také konto v bance, zamûstnání, dvû karty
kreditní.. Do zástavy mÛÏu dát i dÛm, zãásti mÛj, zãásti
banky. Mohl bych si hned zítra koupit diamant, hodinky
s vodotryskem, plnící pero znaãky Parker. V oãích
prodavaãe bude úcta, vlídná slu‰nost, kapinka nasládlé

podbízivosti! To v‰echno bych mohl. Dokonce i ‰Èastnû
Ïít ... jen kdybych vûdûl jak!
Koneãnû zatáãíme do ulice Elizabeth, mezi malé,
úhledné domky. Jejich komíny vykuﬁují do tmy. Cestiãka
k jednomu z nich je roubená dvûma cedﬁíky a li‰í se od
ostatních zpÛsobem vyhloubení v hlubokém snûhu.
Dílo bylo vykonáno, leã s jistou nedÛsledností. Nad
chodem do domku ale svítí malá lampiãka.
-Bﬁeznovej samec, co?- ﬁíká v otevﬁen˘ch dveﬁích
Artur. Je to na‰inec, ale jeho rysy ponûkud pﬁipomínají
Eskymáka. Hnûdé oãi se vlídnû usmívají. V domku je
cítit vÛnû solidního d˘mkového tabáku.
-To je dost, Ïe jdete!- vítala nás jeho Ïena Natálie,
ztepilá a pﬁíjemnû pﬁimacatûlá to Ïena. Rubensovsk˘
typ. Statné nohy, pûkné poprsí, Ïenská krev a mlíko.
Vyzuli jsme se a usadili v pﬁíjemn˘ch klubovkách.
Zadíval jsem se na obrazy na stûnách .. Gauguin,
Lautrec, Modigliani a jiní mistﬁi. Dvû knihovny plné
svazkÛ, magnetofon znaãky Sony, ováln˘ stolek z
teaku, pohodlná sofa, dvû klubovky. Tich˘ jazz.
Poznávám Colemana Hawkinse Body and Soul.
-Cinzano nebo Martini?- ptá se Artur. Nalil v‰em,
nakonec i trochu mojí choti. Pﬁipili jsme si na zdraví.
-Pro mû, jestli to je moÏn˘, jenom kafe,- pﬁeje si moje
Ïena. Artur ale nakonec nalil i jí. Pﬁipili jsme si na zdraví.
-Tak co je nov˘ho?- zeptal jsem se.
-No, celkem moc toho není. Poãasí máme studené, ale
stabilní a ve svûtû se to posírá. V‰e pﬁi starém,- sdûluje
pomal˘m, syt˘m hlasem Artur.
-To je vlastnû ... hm ...skoro pravda,- ﬁekl jsem.
-Skoro? Ale co, skoro nebo docela, vadí nám to vlastnû?
Nevadí! KdyÏ nám je k dispozici taková lahoda!- A
rukou s d˘mkou ukázal k magnetofonu. Z pásku linula
se saxofonová litanie Colemana Hawkinse, jakoby
nûjaká nápovûda k tomu, jak vnímat co je krásné, z
ãeho se radovat a ignorovat to, co tak moc pûkné není.
-Není to Ïrádlo? -pravil zasnûnû Artur. A nasál kouﬁ z
d˘mky, jedné z tﬁiceti osmi, které má srovnané v
dokonalém poﬁádku ve dvou teakov˘ch stojanech.
Natálie stavûla na stolek mísu nádhernû vypadajících
chlebíãkÛ. On povstal, uchopil láhev vína a s jednou
rukou za zády obﬁadnû naplÀoval sklenky z tenkého
skla.
-Jezte, lidi!- pobízela Natálie a v oãích jí planuly ohníãky
nedoãkavosti toho okamÏiku, kdy si vezmou hosté a tak
si bude moct vzít i ona. A pak to byla radost vidût jí s
jak˘m gustem a chutí, ale souãasnû s jistou delikátností,
zakusovala se do sv˘ch znamenit˘ch v˘robkÛ.
-Minulou sobotu jsem dokonãil uÏ pátej jazzovej
záznam, uÏ jsem u padesátejch let a v klasice uÏ mám
pohromadû v‰echny Beethovenovy klavírní sonáty!
Voni to tady mají v knihovnû gratis a ani vo ty skvosty
není moc velikej zájem! Dalo mi to práci dostat v‰echno
na pásky, ale uÏ to tam je a teì uÏ jenom poÏitek,
radost!Natálie donesla na tácu cukráﬁské lahÛdky a postavila
je vedle mísy chlebíãkÛ.
-Berte si, tyhle rakviãky sou dûsnû dobr˘! Vona je sice
bába nandavá pazourama, ale já jí to vodpustím kvÛli t˘
kvalitû!- pobízela Natálie a v jejich oãích upﬁen˘ch k
lahÛdkám planulo tlumené svûtlo poÏivaãnosti.
Teì uÏ Coleman Hawkins hrál skladbu Sweet Lorraine.
Artur se napil vína a pravil:
-Nûkdy si ﬁíkám, Ïe nebejt tûch zrÛdnejch jevÛ
padesátejch let nemûli bysme k t˘hle kráse moÏná ten
správnej vztah, neﬁek bys?-Hm ... nûco takov˘ho uÏ mû taky napadlo! Je to
vlastnû aplikace pﬁísloví o zakázan˘m ovoci. Obdoba
lond˘nsk˘ho vysílání za druhé války! Konec koncÛ,
nakonec se dalo chodit na Vlacha, Kloce, Bartáka ...-A v noci jsme si pou‰tûli Munich! Jak zaãínali! Take
the a Train! To mi vÏdycky bûhal pﬁíjemnej mrazík po
zádech!-Nojo ... já z toho mûl nûkdy takovej prima pocit jako
kdyÏ ti dá holka, do kterej zaãíná‰ bejt zamilovanej,
pusu!- ﬁekl jsem.
-Nebo dokonce, kdyÏ ti dovolí, tﬁeba jenom v náznaku...Pﬁisedla k nám Natálie a zeptala se, zda má pﬁinést
kávu.
-A berte si, kruci, je toho je‰tû hromada v lednici! A ta
‰unka je dobrá, je vod NûmcÛ, skoro jako praÏskej
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v˘sek! Arture, ãlovûãe, dolej víno, propánajána!-Klid ... jenom v‰echno pûknû po poﬁádku,- pravil
mírnû Artur.
Bylo mi náramnû. Jídlo, pití, skvûlá hudba, spﬁíznûnost
du‰í s Arturem poutem jazzu. Zpozornûl jsem. Z
magnetofonu teì znûla skladba Willow Weeps For Me.
Artur se ke mû naklonil a ﬁekl: -Mnû se nûkdy pﬁi
takovejhle kusech chce skoro breãet! Natálie nûco
dobr˘ho kuchtí v kuchyni, sedím tady, sluchadla na
u‰ích a po tváﬁi mi teãou slzy jako star˘ kurvû!Eva to zaslechla a ﬁekla: -To znám! To nám se nedávno
tatínek rozplakal, kdyÏ zpívala Ella!-To je dÛkaz o tom, Ïe je‰tû Ïijem, Ïe nejsme úplnû
ztracení, Ïe z nás nejsou domkáﬁi!- pravil jsem. A ãas
plynul svou nepromûnnou rychlostí a dospûl ke chvíli,
kdy jsme se rozlouãili. Jel jsem domÛ pomalu, z radia
ve voze zpíval Louis Armstrong píseÀ Making Whoopee.
Do zasnûÏen˘ch ulic dopadalo Ïlutavé svûtlo mûstského
osvûtlení. Mlãela moje Ïena a mlãel jsem i já. Jenom
motor dosud slouÏícího amerického automobilu
spolehlivû pﬁedl ...
Vladimír Cícha
***

Kanadsk˘ pianista a skladatel
Martin Mayer ve spolupráci
s Canadian Cancer Society uctí
památku Karla âernocha
Vancouver, 24. listopadu 2009 - Kanadsk˘ hudebník
Martin Mayer se krátce po úspû‰ném podzimním
koncertním turné v Asii bez oddechu pou‰tí do dal‰ího
projektu. Vancouversk˘ pianista a skladatel zahájil
celoroãní kampaÀ pro získání finanãních prostﬁedkÛ
pro kanadskou spoleãnost bojující proti rakovinû
(Canadian Cancer Society) k uctûní památky svého
blízkého pﬁítele a mentora Karla âernocha, ãeského
hudebníka a zpûváka.
Mayerova nahrávací spoleãnost uvede na trh exkluzivní
nahrávku singlu „Mal˘ pﬁítel z mûsta N (The Orphan
Boy)”, duetu, kter˘ Mayer nahrál s âernochem v Kanadû.
Cel˘ v˘tûÏek z prodeje nahrávky bude vûnován
spoleãnosti Canadian Cancer Society. Singl se bude
prodávat v Kanadû prostﬁednictvím pﬁímého prodeje a
na webov˘ch stránkách Martina Mayera.
„UÏ dva roky si lámu hlavu, jak vzdát ãest Karlovû práci
a jeho hudebnímu odkazu, ze kterého se budou tû‰it i
dal‰í generace,“ ﬁekl Mayer. „Nemám milióny, které
bych daroval na v˘zkum rakoviny, ale mohu pﬁispût
touto písní a v‰emi trÏbami, a tak uctít jeho památku.
Mám radost, Ïe kanadská spoleãnost pro boj proti
rakovinû moji my‰lenku pﬁivítala.“
„Jsme nad‰eni, Ïe Martin si zvolil právû nás jako
pﬁíjemce darÛ z jeho cenné iniciativy,“ ﬁekla paní Karen
Zygun, ﬁeditelka oddûlení korporaãních a nadaãních
darÛ kanadské spoleãnosti pro boj proti rakovinû. „KaÏd˘
dar, bez ohledu na velikost, je pro nás dÛleÏit˘ a
pomáhá nám v na‰em boji proti rakovinû.“
Karel âernoch zemﬁel v prosinci 2007 po dlouhém boji
s rakovinou stﬁev. Bûhem ãtyﬁiceti let své kariéry nahrál
více neÏ 57 alb a úãinkoval jako sólista v mnoha
muzikálech jako napﬁ. Evita, Hrabû Monte Cristo a
Bídníci. Odhaduje se, Ïe rakovina stﬁev zpÛsobuje 603
000 úmrtí roãnû po celém svûtû, pﬁedstavuje tﬁetí
nejãastûji se vyskytující formu rakoviny a v celosvûtovém
mûﬁítku je ãtvrtou nejãastûj‰í pﬁíãinou úmrtí na rakovinu.
Mayer ﬁekl, Ïe taková spolupráce je perfektním
zpÛsobem jak dát smysl tragické ztrátû velkého umûlce.
Originální verzi písnû Mal˘ pﬁítel z Mûsta N (The Orphan
Boy) nahrál MayerÛv otec Jaromír na vrcholu své
kariéry v sedmdesát˘ch letech.
Nahrávku „The Orphan Boy“ si mÛÏete objednat na
adrese http://www.martinmayer.com uÏ dnes a podpoﬁit
tak Mayerovu iniciativu zamûﬁenou na získání finanãních
prostﬁedkÛ pro v˘zkum rakoviny. Dal‰í informace o
kanadské spoleãnosti Canadian Cancer Society a
jejích rÛzn˘ch ãinnostech v boji proti rakovinû najdete
na adrese: http://www.cancer.ca.
tz
Tel.: (604) 376-4098
Fax: (604) 595-6854
music@martinmayer.com
***
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KoÏichy
Ani tento rok nebude mít Eva pod stromeãkem koÏich. Jednak
mi to vymlouvala, a kdyÏ neuspûla sv˘mi argumenty, tak
prostû mi tento dárek zakázala. A to jiÏ po tﬁetí!
Pojal jsem tento úmysl - ozdobit Evu koÏichem - v roce 2006,
kdyÏ synové dostudovali bachelor i master a vyletûli bez
dluhÛ do praktického Ïivota; umínil jsem si tehdy, Ïe krásn˘
koÏich k VánocÛm bude Evû symbolické uznání za peãování
o na‰í rodinu a potomky. Navíc v podvûdomí povaÏuji koÏich
za odûv opulentního druhu a v˘luãnû pro Ïenskou postavu.
„Ani nápad,“ ﬁekla Eva a uhasila mÛj nápad v zárodku, „s
koÏichem bych se trápila 20 let, a basta.“
O rok pozdûji jsem zaãal s koupí koÏichu znova a pﬁisladil
jsem svÛj návrh ‰lehaãkou ‰kodolibosti, jak by skﬁípali zuby
v‰ichni eko-maniaci, aÏ by Evu vidûli ve zvíﬁecí kÛÏi. Ale Eva
nezabrala, protoÏe na to, co si myslí o jejím odûvu lidé kolem
zcela ka‰le. Tento rok jsem se náhodou setkal s pûstitelem
skunkÛ a dvakrát jsem farmu nav‰tívil. První náv‰tûva v záﬁí
byla ‰okující, kdyÏ se kolem batolil metrov˘ skunk a já mûl
strach ze smradu. Neboj se smradu, ujistil mne pûstitel a
pohladil skunka, mláìatÛm vyﬁízneme smradové Ïlázy.
Osmûlil jsem se a studoval jsem skunka na vzdálenost délky
ruky. Tento byl metr dlouh˘ a 10 kilo tûÏk˘, ãern˘ jako saze
se dvûma stﬁíbrn˘mi pruhy podél páteﬁe. Odhodlanû jsem
skunka pohladil a byl pﬁekvapen délkou a drsností srsti.
Pûstitel vzal skunka do náruãí a vysvûtlil mi, Ïe skunk má
tuhou srst a jako v‰eÏravec je schopen vyloupit a vyÏrat vãelí
úl do poslední vãely a larvy a rozzuﬁené vãely nejsou schopné
zasadit skunkovi jediné Ïihadlo.
„A co do oãí?“ optal jsem se a pûstitel mi vysvûtlil, Ïe skunk
má skvostn˘ ãich, ale bídn˘ zrak, takÏe pﬁi rabování vãelínu
má pevnû zavﬁené oãi a orientuje se pouze ãichem. V Ontariu
je skunk bûÏn˘ zjev, pﬁes den spí a vychází hledat hmyz,
drobné hlodavce, mr‰iny a cokoliv k snûdku jen v noci a
‰mejdí za potravou. Skunkové se lidsk˘ch obydlí nebojí, spí‰e
naopak. Vyhledávají lidské odpadky a rádi na zimu zalézají do
nory v blízkosti lidí. Ano, ﬁekl pûstitel, setkání s lidmi je
dÛvodem skunkovy smrduté povûsti, ale pokud se divokému
skunkovi nepﬁiblíÏí‰ blíÏ neÏ na 5 metrÛ, netﬁeba se obávat,
protoÏe dostﬁik je 4 metry, ne víc.
„Ale cítit je skunka zdaleka,“ ﬁekl jsem, a pûstitel dodal, Ïe i
lidsk˘ ãich cítí skunka na kilometr.
„Tﬁeba na dálnici je pﬁejet˘ skunk cítit zdaleka!“ a pûstitel
pﬁidal, Ïe skunkÛ je mnoho pﬁejeto na cestách právû kvÛli
tomu ‰patnému zraku, Ïe nevidí dál neÏ pût metrÛ. Pobízel
jsem pûstitele, aby mi povûdûl jak se skunkové mnoÏí, a
pûstitel mi objasnil, Ïe skunkové pﬁes zimu spí nûkde v noﬁe,
ale nehibernují jako medvûdi a i v zimû ‰mejdí za jídlem.
„Skunkové Ïijí samotáﬁsky, v únoru samci hledají samiãky,
taky se samci perou o pﬁíleÏitost k páﬁení a v kvûtnu samiãky
rodí 4-7 koÈat, která jsou slepá, bezmocná a men‰í neÏ dlaÀ, a
trvá 6 t˘dnÛ kojení, neÏ otevﬁou oãi a zaãnou ‰mejdit s matkou.
Samci se na v˘chovû mladuch nepodílejí vÛbec, Ïijí samotáﬁsky
aÏ do pﬁí‰tího února, kdy hledají samice k plození...“

Takhle elegantní je tchoří kožíšek

Story
„Zajímavé,“ ﬁekl jsem, „ale to hlavní, kde mají ten smrad?“
„Vedle ﬁitního otvoru,“ vysvûtlil a ukázal mi pûstitel, „tyto
Ïlázy produkují smradlav˘ v˘mû‰ek, kter˘ nûkteﬁí srovnávají
se zkaÏen˘mi vejci, ale je to v podstatû roztok obohacen˘
plynem merkaptanem; stﬁik je tak mocn˘, Ïe i medvûd, vlk ãi
li‰ka se skunkovi vyhne, pokud neumírá hladem a skunk je
vcelku snadná koﬁist. V nebezpeãí skunk dává signál skﬁípáním
zubÛ a sykáním, coÏ je dostateãné varování, pak zvedne ocas
vertikálnû, otoãí se k nebezpeãí a vypudí mocn˘ v˘stﬁik na
vzdálenost 3-4 metrÛ, ne více. Ale smrad v˘stﬁiku zaÏene i
nejstateãnûj‰í.“
„Je obstﬁíknutí bûÏná vûc?“
„Ale kdepak,“ ﬁekl pûstitel, „skunk má 3-5 v˘stﬁikÛ t˘dnû a
tak ‰etﬁí...“
KdyÏ jsem od pûstitelé odcházel, pohladil jsem je‰tû dva
skunky batolící se v trávû. Vyprávûl jsem o své pouãné
náv‰tûvû Mervynovi, a ten se chytil za hlavu, co to mám za
známosti, a pak si nechal v‰ecky detaily vyprávût, aby mi
mohl on vyprávût svÛj Ïivotní záÏitek: „Mûli jsme barák v
Azilde na pﬁedmûstí Sudbury, blízko lesa a skunkÛ jsem si
nev‰ímal a oni nás taky ne. Jednou na poãátku zimy, bylo to
v sobotu, jsem ãasnû ráno, je‰tû bylo ‰ero, vy‰el na zahradu a
u dveﬁí se motal skunk a namísto aby prchl do kﬁoví, vklouznul
do baráku. Vidûl jsem ho vklouznout pod pohovku a zajeãel
jsem na manÏelku, Ïe máme v baráku skunka; ona se beze
slova oblékla, ﬁekla Ïe musí na nákup, odjela a mne nechala se
skunkem. Zavolal jsem bratrovi, co mám dûlat, a on ﬁekl, aÈ nic
nedûlám, Ïe pﬁijede za pÛl hodiny a pﬁijel. Oãekával jsem
nûjakou úãinnou pomoc, ale on pﬁinesl video-kameru a ﬁekl,
Ïe takovou událost jako je skunk v baráku si nemÛÏe nechat
ujít, sketa jeden. Skunk byl tich˘ a v pohodû pod pohovkou v
ob˘váku. Listoval jsem v telefonním seznamu a na tﬁetí volání
na‰el ãlovûka, kter˘ slíbil, Ïe po poledni pﬁijede skunka
vypudit z domu; kladl otázky a mluvil zpÛsobem Ïe mi zvedl
nadûji, Ïe to umí. Vrátila se manÏelka z nákupu, a kdyÏ jsem
jí ﬁekl o v˘voji pﬁed ‰klebícím se bráchou, ode‰la k sousedce
na poradu. Asi se chtûla poradit, kam se odstûhujeme ze
smrdutého baráku... Mistr pﬁijel, jak slíbil, nesl v ruce klec a
prut a hned zamíﬁil k pohovce, pod kterou byl skunk. Brácha
‰el s vrãící kamerou za ním. Mistr poloÏil klec s otevﬁen˘mi
dvíﬁky k pohovce, zaãal ‰Èourat prutem pod pohovku a mluvit
tich˘m hlasem ke skunkovi. Co, to jsem nerozumûl. Netrvalo
minutu a mÏourající skunk se vynoﬁil zpod pohovky a ‰oural
se za ‰piãkou prutu smûrem k dvíﬁkÛm klece, vlezl dovnitﬁ a
mistr zaklapnul drátûná vrátka. ManÏelka stála ve dveﬁích a
mistr zamíﬁil do kuchynû, postavil klec se skunkem na jídelní
stÛl a ﬁekl, Ïe mu dluÏím dvû stovky. ·ilhaje po kleci se
skunkem, dal jsem mu okamÏitû a beze slova deset
dvacetidolarovek, on vzal klec a ode‰el do svého auta, kde dal
klec na pﬁední sedadlo a odjel. Sedûli jsme s manÏelkou a
bráchou u jídelního stolu, kde pﬁed chvíli byla klec se skunkem
a rozebírali tuto zázraãnou situaci. ManÏelka ﬁekla Ïe dvû
stovky za pût minut, to je ‰ikovn˘ byznys a já ﬁekl, Ïe v této
situaci nebyl Ïádn˘ prostor ke smlouvání a brácha odjel, aby
to vyprávûl sv˘m sousedÛm a kamarádÛm.“
„Nádherná story,“ ﬁekl jsem, a uÏ jsem plánoval, jak znova
nav‰tívím pûstitele a povím mu to. Pûstitele jsem nav‰tívil
zaãátkem listopadu, a neváhal jsem skunky hladit. Byl jsem
pﬁekvapen, jak srst zhoustla a byla pod rukou pﬁíjemná.
Pûstitel vyslechl historku a pak se usmál a pﬁiznal, Ïe to byl asi
on v té historce. ÚÏasem jsem zkoprnûl a optal se, co s tím
skunkem udûlal?
„Co bych s ním dûlal?“ zasmál se, „skunk má pﬁed zimou
nádhern˘ koÏich a já kÛÏe prodávám do koÏe‰nictví pro
koÏichy, ãepice a na zdobení ta‰ek... Proto skunky pûstuji a
znám.“
„KoÏich ze skunka? To jsem nikdy nesly‰el,“ ﬁekl jsem
pﬁiznávaje svou neznalost. A pûstitel se na mne usmál, jakoby
vûdûl, Ïe toho, co nevím je mnohem víc neÏ toho, co vím; byl
v mém vûku. Vytáhnul kníÏeãku s koÏe‰nickou nabídkou na
kﬁídovém papíru, katalog koÏichÛ, a vyhledal stránku a na ní
nádherné pruhované koÏichy a ãepice ze skunka.
Zíral jsem a pûstitel kul Ïelezo, dokud je Ïhavé: „Dostane‰ to
ode mne za poloviãní cenu!“
Chvátal jsem domÛ s katalogem koÏichÛ, pﬁilákal Evu k
reklamám a ﬁekl jsem: „Mám nápad na dárek k VánocÛm koÏich ze skunka“, a ukázal jsem jí ho. Eva zírala na pruhovan˘
koÏich a já vyhrknul - dostanu od pûstitele dobrou cenu... Eva
zavrtûla hlavou, definitivnû zamítla koÏich a ﬁekla, Ïe dostanu
ãepici se skunãím ocasem.
Zavrtûl jsem hlavou, a ﬁekl, Ïe nebudu nosit ocas ze skunka
na hlavû. Jako v minul˘ch letech, budou u nás pod stromkem
i letos zase jenom knihy.
Ross Firla - Sudbury
***
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Slepecké karty pana Fanty
Nedávno se mi dostal do ruky zajímavy projekt: Slepecké
karty Václava Fanty. Václav Fanta byl umûleck˘ fotograf,
o to hor‰í bylo pro nûj, kdyÏ ztratil zrak. S touto
skuteãností se vyrovnal po svém: vûnoval se dal‰ím
umûleck˘m projektÛm a vytvoﬁil hrací karty hru Qardo,
kterou vám dnes pﬁedstavujeme. O tuto hru projevilo
zájem i Kanadské sdruÏení nevidom˘ch. Pokud chcete
tento projekt podpoﬁit nebo získat tuto hru pro nûkoho
z va‰ich slep˘ch pﬁátel, obraÈte se na adresu: Mr. Lad
J. Rak, 111 Zenway Blvd. # 4, Vaughan On, L4L 1S4.

Spoleãenská hmatová hra QARDO nejen
pro nevidomé HAPEstetická FANTAzie
s HAPPYendem.
Tato spoleãenská hraje urãena pﬁeváÏnû pro nevidomé,
ale mohou ji hrát i vidoucí, pokud si vytvoﬁí podmínky
jako nevidoucí.
Hra Qardo obsahuje 64 hracích ãtvercov˘ch ÏetonÛ s
rÛznû tvarovan˘mi vyseknut˘mi symboly. Tûchto
symbolÛ je osm - ãtverec, trojúhelník, ovál, koleãko,
srdíãko, hvûzdiãka, mûsíc a domek. Od kaÏdého
symbolu je osm ÏetonÛ. KaÏd˘ Ïeton má jeden roh
se‰ikmen˘, a tento by pﬁi hraní mûl b˘t v pravém horním
rohu. Poãet hráãÛ mÛÏe b˘t 2 aÏ 8. KaÏd˘ z hráãÛ se
snaÏí získat souhlasné symboly a to v poãtu 2 nebo 4
nebo nejvíce moÏn˘ch 8. Nejvy‰‰í poãet osmi získan˘ch
ÏetonÛ naz˘váme QARDO. Pﬁi hﬁe je také dÛleÏité, aby
rozdávající hráã, moÏno jej naz˘vat „rychtáﬁ”, dohlíÏel
na hladk˘ prÛbûh hry a také na konci zkontroloval
správnost souãtu bodÛ. Poãty bodÛ jsou následující:
dva stejné symboly jsou za l bod. âtyﬁi stejné symboly
jsou za 3 body. Osm stejn˘ch, tj. Qardo, se hodnotí 6
body.
A nyní k vlastní hﬁe. Je moÏnost hrát dvûma zpÛsoby.
Pﬁi vût‰ím poãtu hráãÛ, t.j. 4 hráãi a více, je lépe hrát
následovnû.
Jeden zvolen˘ hráã „rychtáﬁ” (tento hráã rozdává i
pﬁijímá vrácené Ïetony a i jinak dohlíÏí na správn˘
prÛbûh hry) rozdá kaÏdému hráãi 4 Ïetony. Po rozdání
si kaÏd˘ hráã zkontroluje, zda nemá souhlasnou dvojici,
nebo pﬁi vût‰ím ‰tûstí i ãtveﬁici. Tyto Ïetony si ihned
odloÏí a rozdávající hráã mu doplní za odloÏen˘ poãet
ÏetonÛ do poãtu 4. Po v˘mûnû u v‰ech hráãÛ se zaãíná
hra. Hráã, na kterém je ﬁada obdrÏí od „rychtáﬁe” ze
zb˘vajících, nerozdan˘ch ÏetonÛ jeden a zkontroluje si,
zda nezískal souhlasn˘ symbol, kter˘ má v ruce. JestliÏe
jej získal, odloÏí si jej a doplní si Ïetony do poãtu 4.
JestliÏe nezískal souhlasn˘ symbol, musí jeden Ïeton
vrátit, aby v ruce mûl vÏdy jenom 4 Ïetony. Symbol na
Ïetonu, kter˘ vrací ohlásí spoluhráãÛm. KaÏd˘ z
následujících hráãÛ mÛÏe vybírat z návratné”hromádky”.
Hraje se dokola, pﬁiãemÏ kaÏd˘ hráã musí mít v ruce
stále 4 Ïetony. AÏ jsou v‰echny Ïetony vybrány, hráãi
si mezi sebou Ïetony tahají z ruky a snaÏí se získat
souhlasn˘ symbol. Hra konãí aÏ jsou v‰echny Ïetony
odloÏené. Pak nastává poãítání získan˘ch bodÛ, podle
získan˘ch dvojic, ãtveﬁic, atd.
Druh˘ zpÛsob hry pﬁedpokládá nejménû ãtyﬁi aÏ sedm
hráãÛ. Pﬁi této hﬁe se rozdají mezi hráãe v‰echny
Ïetony a smyslem hry je dát dohromady osm
souhlasn˘ch symbolÛ, nebo v‰ech osm rÛzn˘ch
symbolÛ. Kdo první z hráãÛ získá osm souhlasn˘ch,
nebo soubor v‰ech symbolÛ, má QARDO a vyhrává. Je
to podobné jako pﬁi karetní hﬁe „Vole padni”.
lr
***

Sports
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Liga mistrÛ: Slavia-Janov 0:0
Po dlouhé dobû jsme mohli sledovat ãesk˘
t˘m v televizi díky stanici TLN. Obãas znûl
legraãnû anglick˘ komentáﬁ, kdyÏ jsme sly‰eli
jména jako Sy‰i (Such˘) ãi Vláãek (Vlãek), ale
co se t˘ká samotného zápasu v mrazivém
poãasí, pak jsme vidûli dobr˘ fotbal. Nutno
ﬁíci, Ïe Slavia podala tentokrát dobr˘ v˘kon,
pﬁestoÏe má rozsáhlou marodku a v muÏstvu
nastoupili v druhém poloãase dva novicové:
·tûpán Kore‰ a Petr Mare‰. Slávisté si také
nemohou chválit rozhodãího Kirchnera, kter˘
jim neuznal dvû branky. První v 28. minutû
Vlãkovi pro ofsajd, druhou v nastaveném
ãase Hlou‰kovi pro faul na brankáﬁe. Ke
v‰emu je‰tû GrajcarÛv padáãek po rohovém
kopu skonãil v 56. minutû na bﬁevnû. Nutno
ﬁíci, Ïe janov‰tí mûli nejvût‰í pﬁíleÏitost v 25.
minutû, kdy Crespovu stﬁelu bravurnû
zlikvidoval loty‰sk˘ brankáﬁ Romanows.
PﬁestoÏe v poãtu stﬁel na branku vyhrála
Slavia 14:12, na branky to skonãilo 0:0. Utkání
sledovalo 9443 divákÛ. V dal‰ím utkání vyhrála
Valencie nad Lille 3:1. Tento v˘sledek
znamená, Ïe v Evropské lize konãí, aãkoliv v
minulém kole vydﬁela remízu s Valencií 2:2.
Poﬁadí v B skupinû pﬁed posledními zápasy
nyní vypadá následovnû: 1. Valencie 9 b., 2.
Lille 7 b., 3. Janov 7 b., Slavia 3 b.
Sparta, která má nadûji na postup hrála v
Eindhovenu aÏ po uzávûrce. Senzací je ve
skupinû G Salcburk, kde hraje i slovensk˘
reprezentant Du‰an ·vento a kter˘ doposud
neztratil ani bod.
***

Ostuda! âe‰i prohráli také
s ÁzerbájdÏánem
âesko-ÁzerbajdÏán 0:2
âesko pﬁedvedlo je‰tû hor‰í v˘kon neÏ
proti domácí reprezentaci. Kapitán
muÏstva Matûjovsk˘ pﬁivedl t˘m pﬁed
prázdn˘ stadión, v jehoÏ hledi‰ti byli
kromû hostÛ a novináﬁÛ jen tﬁi diváci.
Pozdûji dorazilo pár dal‰ích, pﬁesto byla
náv‰tûva tristní.
Hra se dlouho odb˘vala mezi
‰estnáctkami, aniÏ gólmanÛm hrozilo
nebezpeãí. Jako první zahrozil
ÁzerbájdÏán a hned to byl gólov˘ úder:
tragick˘ Liãka nepohlídal prÛnik po pravé
stranû, ·imÛnek nedoskoãil na centr
Medvedûva a nekryt˘ DÏavadov nedal
hlavou Grigarovi ‰anci.
Pﬁed zaãátkem druhé pÛle se z minaretu
vedle stojící me‰ity ozval hlas muezzina,
zvoucí k modlitbám. Sudí poãkal, aÏ
dozpívá. âesk˘ t˘m pokraãoval v trapném
v˘konu.
âesk˘ t˘m dokonãil svoje ostudné
vystoupení na turnaji v Al-Ajnu stejnû
trapnû, jako ho zaãal. To, co hráãi
pﬁedvádûli, se tûÏko dalo nazvat fotbalem.
K brance soupeﬁe se uÏ prakticky
nepﬁiblíÏili. A co víc, je‰tû si nechali dát
druh˘ gól: po rohu se hlavou trefil nekryt˘
Abu‰ov.
Branka: 25. DÏavadov, 89. Abu‰ov.
Rozhodãí Faríd (SAE), Ïluté karty:
Medvedûv, Allachverdijev, 150 divákÛ,
poloãas 0:1.
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ABE: Bylo nûco, ãím vás Toronto dnes
pﬁekvapilo?
TF: Po vãerej‰ím zápase jsme pﬁijeli do
Toronta unavení. Jsme rádi, Ïe jsme uhráli ten
Toronto-Washington 3:2
S neobyãejn˘m zájmem se oãekával start bod. Toronto mûlo dost ‰ancí.
Ale‰ Bﬁezina - Toronto
jednoho z nejlep‰ích útoãníkÛ v NHL
***
Alexandra Oveãkina v Torontu. Pﬁed utkáním
pﬁi‰el za torontsk˘m trenérem Wilsonem
âeská Gambrinus liga
Francois Beauchemin s pﬁáním, Ïe by chtûl V 15. kole byl zájem soustﬁedûn na utkání
hrát na Oveãkina osobní obranu, coÏ mu vedoucích Teplic v Olomouci. Teplice pﬁijely s
trenér splnil. Nedá se ﬁíci, Ïe by Oveãkin vy‰el oslaben˘m kádrem a prohrály vysoko 2:6. Snad
v Torontu zcela naprázdno, zaznamenal svoji i tento v˘sledek dal podnût k tomu, Ïe zápas
16. branku, ale to bylo v‰e. V takticky dobﬁe 16. kola mezi Teplicemi a Plzní byl odloÏen.
vedeném boji se utkání skonãilo po 65 Druh˘ Jablonec mûl v závûru utkání proti Slavii
minutách hry nerozhodnû 1:1. Rozhodly tedy pﬁece jen ‰anci zvítûzit, ale nakonec remízoval
samostatné nájezdy. Toront‰tí Kessel a 1:1. Bohemians 1905 vyhráli na Kladnû 2:1 a
Hagman promûnili, zatímco Fehr a právû díky tomu pﬁezimují v klidu. To se nedá ﬁíci o
Oveãkin nedokázali pﬁekonat skvûlého stﬁíÏkovsk˘ch Bohemians, kteﬁí prohráli 2:3 v
Toskalu, takÏe si Toronto letos pﬁipsalo poprvé Plzni a pokud se chtûjí zachránit, tak musí na
dva body z prodlouÏení ãi ze samostatn˘ch jaﬁe hodnû pﬁidat. Lep‰ící se Sparta porazila
nájezdÛ. Bûhem utkání jsme vidûli dva ãeské Liberec 2:0, stejnû jako Pﬁíbram Slovácko.
hokejisty. V dresu vítûzÛ Tomá‰ Kaberle Zoufale hrající Brno prohrálo 0:3 doma s
odehrál 25:47 minut. Za Washington hrál Budûjovicemi, zatímco Mladá Boleslav dala
Tomá‰ Fleischman, kter˘ byl na ledû 17:50 také tﬁi branky Ostravû a zvítûzila 3:1.
minut. JelikoÏ patﬁí procentuálnû k nejlep‰ím V 16. kole slávistick˘ Rudolf Skácel potﬁeboval
stﬁelcÛm v NHL, kdyÏ vstﬁelil v 11 zápasech sedmnáct minut bez poloãasové pﬁestávky k
sedm branek poÏádali jsme ho o rozhovor a hattricku, jímÏ poslal do kolen zoufalé Brno.
„Inkasovali jsme brzy po vlastní chybû. Zv˘‰ili
zhodnocení utkání.
jsme aktivitu a podaﬁilo se nám skóre otoãit.
Zápas definitivnû rozhodla tﬁetí branka,“ ﬁekl
kouã Slavie Karel Jarolím. Slavia zvítûzila 3:1,
aãkoliv prohrávala 0:1, kdyÏ brnûnskou branku
dal jiÏ v 5. minutû Polách. Sparta díkly
zlep‰enému v˘konu v druhém poloãase porazila
na Strahovû Bohemians 2:0. Ostatní zápasy:
âeské Budûjovice-Bohemians Praha 3:0,
Slovácko-Jablonec 1:1, Slovan Liberec-Mladá
Boleslav 3:0, Baník Ostrava-Sigma Olomouc
2:0, Pﬁíbram-Kladno 3:2.

Poslední porazil prvního
na nájezdy

Tabulka po 16. kole:

T. Fleischman v souboji s Mitchelem

TF: Jsme rádi za bod, kter˘ jsme z utkání
vytûÏili, ale mûli bychom vyhrávat i v nájezdech.
ABE: Jaká byla nálad o pﬁestávce po
první tﬁetinû, kdyÏ jste vedli díky brance
Alexeje Oveãkina?
TF: Víme, Ïe tûÏko se dá zápas vyhrát 1:0,
nálada byla urãitû dobrá, lep‰í neÏ kdyÏ se
prohrává 0:1, ale také jsme vûdûli, Ïe to nestaãí
a nestaãilo to, prohráli jsme na nájezdy. Je to
‰koda.
ABE: Nemáte tak trochu smÛlu, protoÏe
hrajete na stejném místû jako Alexej
Oveãkin, kter˘ dostává pomûrnû hodnû
ãasu na ledû?
TF: Je moÏné to tak také ﬁíci, ale snaÏím se
z toho ãasu, co mám na ledû vytûÏit, co moÏná
nejvíce. Myslím si, Ïe toho ãasu na ledû mám
pomûrnû dost.
ABE: V jakém útoku nastupujete?
TF: Teì se to hodnû stﬁídá. Ná‰ trenér to rád
mûní, obzvlá‰tû, kdyÏ se muÏstvu nedaﬁí. Dnes
jsem nastupoval s Brendanem Morrisonem.
ABE: V ãem tkví velké zlep‰ení
Washingtonu, Ïe jste na ãele konference?
TF: Od té doby, co jsem pﬁi‰el se v‰e zmûnilo.
Pﬁíchod nového trenéra. Noví hráãi. Teì to
koneãnû nabírá otáãky, které to má mít. Myslím
si, Ïe jsme na dobré cestû.
ABE: Vyhovuje vám systém NHL?
TF: Tohle je spí‰ otázka pro vedení ligy.
Podle mne máme hodnû zápasÛ, témûﬁ kaÏd˘
druh˘ den. NestûÏuji si, Ïe by jich bylo málo.
ABE: NHL bude v únoru pﬁeru‰ena. Budou
Olympijské hry. Kontaktoval vás nûkdo?
TF: Vãera jsem hovoﬁil s panem Jandaãem.
Pouze jsme si podali ruce a bûÏné otázky.
TakÏe zatím nic nevím.
ABE: Letos jste hrál pouze v dvanácti
utkáních, proã?
TF: Po sezónû jsem si odvezl zranûní, které
se zhor‰ilo cestou zpátky domÛ. Vznikla mi
sraÏenina krve v noze a musel jsem to pﬁes
léto léãit, takÏe jsem zaãal pozdûji sezónu.
ABE: Kdo je va‰im nejvût‰ím soupeﬁem v
konferenci?
TF: Letos to jsou New Jersey Devils. Hrají
nepﬁíjemn˘m systémem, vyãkávají cel˘ zápas.
Není to, co rádi hrajeme nahoru dolÛ. To nám
dûlá asi nejvût‰í problémy.

1. Teplice
2. Sparta
3. Ostrava
4. Jablonec
5. PlzeÀ
6. Boleslav
7. Slavia
8. Pﬁíbram
9. Olomouc
10. Liberec
11. Boh. 1905
12. Brno
13. Budûjovice
14. Slovácko
15. Kladno
16. Boh. Praha

15
16
16
16
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
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3
3
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2
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1
0
3
3
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4
7
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8
7
7
8
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29:16
19:7
23:15
17:12
17:13
28:21
21:14
17:17
27:17
18:22
9:13
13:22
13:21
14:23
12:27
15:32
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32
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31
26
25
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23
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20
17
17
14
14
11
10

âeská O liga

2
25. kolo: Liberec-Brno 2:1, Sparta-Budûjovice
4:3 pp., Tﬁinec-Kladno 3:1, Mladá BoleslavPardubice 2:4, Litvínov-PlzeÀ 2:6, Karlovy VaryVítkovice 1:5, Zlín Slavia 1:3.
26. kolo: Sparta-PlzeÀ 3:2 sn., Vítkovice-Zlín
3:1, Slavia-Mladá Boleslav 3:5, BudûjoviceLiberec 1:0 pp., Tﬁinec-Pardubice 0:6, KladnoLitvínov 6:2, Brno-Karlovy Vary 3:2 sn.
27. kolo: Kladno-Karlovy Vary 4:3 pp.,
Budûjovice-Litvínov 3:0, Mladá BoleslavLiberec 0:4, Vítkovice-Sparta 2:1, Brno-PlzeÀ
2:4, Slavia-Tﬁinec 2:3 pp., Pardubice-Zlín 4:3.
28. kolo: Liberec-Vítkovice 2:3 sn., TﬁinecBudûjovice 0:2, Litvínov-Brno 6:5, PlzeÀ-Kladno
5:4, Karlovy Vary-Slavia 2:1, Zlín-Mladá
Boleslav 4:2, Sparta-Pardubice 2:3.
29. kolo: Budûjovice-Kladno 2:1 pp., BrnoSparta 3:5, Pardubice-Karlovy Vary 3:5,
Liberec-Zlín 3:2, Mladá Boleslav-Tﬁinec 4:3,
Vítkovice-PlzeÀ 3:4, Slavia-Litvínov 3:5.
Pﬁedehrávky: Vítkovice-Kladno 3:2,
Budûjovice-Karlovy Vary 4:0.

Tabulka
1. Vítkovice
2. Pardubice
3. PlzeÀ
4. Zlín
5. Tﬁinec
6. Sparta
7. Slavia
8. Budûjovice
9. Liberec
10. Boleslav
11. K. Vary
12. Litvínov
13. Kladno
14. Brno

30
29
29
29
29
29
29
30
29
29
30
29
30
29

98:72
100:81
83:76
83:73
90:84
89:78
90:83
81:79
85:85
77:79
84:92
91:112
77:97
65:101

57
54
54
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49
46
46
46
44
42
39
39
30
18

Slovenská CorgoÀ liga
17. kolo: MFK RuÏomberok-M·K Îilina 0:3
(0:1), MFK Ko‰ice-Spartak Trnava 1:4 (0:3),
Tatran Pre‰ov-FC Nitra 3:1 (2:0), Dunajská
Streda-FK Senica 1:2 (0:1), MFK DubnicaBanská Bystrica 1:2 (0:0), MFK PetrÏalkaSlovan Bratislava 0:2 (0:1).
18. kolo: Banská Bystrica-Dunajská Streda
2:0 (2:0), Spartak Trnava-MFK RuÏomberok
3:1 (1:1), Slovan Bratislava-Tatran Pre‰ov
3:1 (0:0), FK Senica-MFK Ko‰ice 2:2 (2:0),
M·K Îilina-MFK PetrÏalka 2:0 (1:0).
***

Tabuºka
1. Îilina
2. Slovan
3. Bystrica
4. Nitra
5. Senica
6. Trnava
7. Pre‰ov
8. Dun.Streda
9. RuÏomberok
10. PetrÏalka
11. Dubnica
12. Ko‰ice

18 13
18 11
18 10
18 8
18 7
18 7
18 6
18 5
18 5
18 5
18 4
18 2

2
4
6
3
5
4
3
6
5
4
5
3

3
3
2
7
6
7
9
7
8
9
9
13

27:8
29:14
27:13
19:15
16:22
26:21
16:18
16:19
16:23
20:22
13:25
15:40

41
37
36
27
26
25
21
21
20
19
17
9

Slovenská hokejová extraliga
23. kolo: Martin-Skalica 6:2, Ban. BystricaHK Orange 20 6:1, Trenãín-Poprad 2:4, NitraLipt. Mikulá‰ 1:2, Îilina-Slovan 3:4 pp., Ko‰iceZvolen 0:1.
24. kolo: Skalica-Ko‰ice 2:3, Zvolen-Îilina
7:1, Slovan-Nitra 8:1, Lipt. Mikulá‰-Trenãín
5:3, Poprad-Ban. Bystrica 3:4 pp., HK Orange
20-Spi‰. Nová Ves 3:2 pp.
25. kolo: Trenãín-Slovan 4:6, Spi‰. Nová
Ves-Poprad 0:4, Ban. Bystrica-Lipt. Mikulá‰
4:3, Nitra-Zvolen 2:0, Îilina-Skalica 2:3 sn.,
Ko‰ice-Martin 5:2.
26. kolo: Martin-Îilina 7:4, Skalica-Nitra 1:3,
Zvolen-Trenãín 2:3 sn., Slovan-Ban. Bystrica
3:4, Lipt. Mikulá‰-Spi‰. Nová Ves 4:2, PopradHK Orange 20 4:0.
31. kolo (predohrávka): Skalica-Poprad 5:2.

Slovenská extraliga
1. Slovan
2.Bystrica
3. Skalica
4. Poprad
5. Martin
6. Ko‰ice
7. Nitra
8. Îilina
9. Mikulá‰
10. Zvolen
11.N. Ves
12. Trenãín
13. Orange

24
24
25
25
24
24
24
24
24
24
24
24
24

19
14
13
13
11
12
10
7
9
8
7
7
2

2
6
2
0
2
1
3
5
1
0
1
1
1

0
1
1
3
3
1
1
2
3
5
3
2
0

3
3
9
9
8
10
10
10
11
11
13
14
21

107:47
89:60
87:75
77:64
77:71
92:67
69:64
75:79
69:91
54:60
69:91
71:85
48:130

61
55
44
42
40
39
37
33
32
29
26
25
8

& DOMA TOURS
& HEART OF EUROPE
HOLIDAYS
NOW DIVISIONS
OF UNIGLOBE ENTERPRISE
TRAVEL LTD.
NEW ADDRESS:
1221 YONGE STREET
(BY SUMMERHILL SUBWAY STATION)

TORONTO, ON
M4T 2T8
Phone: 416-504-3800
Toll free: 1-800-825-7577
Heart of Europe Holidays:
416-504-6399

Fax: 416-363-2205
nitratravel@premieregroup.com
A GETAWAY THAT’S MORE THAN
JUST A HOLIDAY!!!
ADVENTURE TRAVEL
EXOTIC TRAVEL
LUXURIOUS TRAVEL
ROMANTIC TRAVEL
WE OFFER ALL!!
TRAVEL AND MEDICAL INSURANCE
AIRLINE TICKETS
TICO# 1810380
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