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Odejde Matejkoviã do Plznû?

Z představení Nového divadla Ve státním zájmu: Nahoře vlevo. V. Matejkovič a L. Kimla; dole: A. Procházka a L. Nováková; uprostřed V. Matejkovič a A.
Procházka; vpravo nahoře. M. Bonhard, J. Šmíd a R. Tamchynová a doel nezapomenutelná taneční kreace L. Novákové.

KdyÏ jsem po posledním pﬁedstavení Nového divadla
míﬁil na svém velocipédu k St. Clair, honila se mi v hlavû
otázka, jestli Viktora Matejkoviãe je‰tû nûkdy uvidíme na
prknech Nového divadla, aÈ jiÏ na Yonge Street nebo
nûkde jinde. V tandemu s autorem, reÏisérem a hercem
Antonínem Procházkou z divadla Josefa Kajetána Tyla
v Plzni totiÏ byl tak vynikajícím partnerem, Ïe to vypadalo
jako kdyby nepﬁijel z Plznû jeden herec, ale herci dva. A
nejen to: nemûli jsme pocit, Ïe se jedná o pﬁedstavení
okopírované odjinud, naopak, bylo to pﬁedstavení, které
se dynamicky vyvíjelo a mûnilo pﬁímo pﬁed oãima.
Nechybûly okamÏiky, kdy nûkterého z hercÛ nûco
napadlo a druh˘ na to zareagoval a najednou se objevila
nová scéna. Improvizace, nûco zcela originálního, co se
v pﬁí‰tím pﬁedstavení uÏ dále rozvíjí a pokud to nezabere,
zmizí to nenávratnû v evoluãním propadli‰ti divadelních
dûjin.
Antonín Procházka jako vynálezce Lumír a Eman (Viktor
Matejkoviã), idealistick˘ filmaﬁ, kter˘ si pragmaticky
pﬁivydûlává pronájmem svého bytu ãtvrté kategorie etické
elitû národa, spolu sdílejí stejné patro v starém ãinÏovním
domû.
Do trojlístku, kter˘ mÛÏe o pﬁestávce hrát mariá‰, pak
zapadl Honza ·míd. Nechci ﬁíci, Ïe je dívkaﬁ, ale uÏ po
druhé se v krátké dobû k roli chlípníka beze studu
propÛjãil. Tentokrát se jednalo nikoliv o podnikatele, ale
o politika. Dokonce jsme se nedovûdûli ani barvy jeho
strany, jako kdyby na tom nezáleÏelo. Nemohli jsme
tedy zjistit, jestli bûhem hry pﬁestoupil zleva doprava, ãi
zprava doleva a z toho udûlat závûr, jestli se jedná o
postavu kladnou nebo zápornou.
Podobnû divák stojí pﬁed rozhodnutím, jestli se jedná o
svûdomitého politika, kter˘ pod tíhou zodpovûdnosti
hledá útlou náruã Ïeny, kde by na krátk˘ okamÏik

zakotvil, neÏ vypluje znovu na hladinu rozbouﬁeného
politického moﬁe nebo jestli se jedná o prohnaného
kurevníka, kter˘ pouÏívá politiku jako zástûrku, aby tak
zakryl ukájení mrzkého chtíãe.
Filozoficky ﬁeãeno: jestli politik nejprve situaci
zreflektoval a pak dospûl k závûru, Ïe je manÏelství
moÏné otevﬁít do erotického víceúhelníku (jak vysvitlo z
dal‰ího prÛbûhu hry) nebo jestli pouze politikou maskuje
sviÀárnu. Jan ·míd jako politik Radim nastolil otázky,
divák si tedy musí sám odpovûdût.
A co Ïeny? Jsou to skuteãnû jen nevinné obûti
nevyhranûného politika? Nebo se jedná o prohnané
vypoãítavé mrchy, které jdou jen po penûzích?
Nic není ãernobílé, jak potvrzuje v závûru i v˘rok paní
Plaché (Dá‰a Beláãiková): „Svût je tak krásnû barevn˘.“
To v‰ak ﬁekne aÏ poté, co dostane br˘le vynálezce
Lumíra. Je pravdûpodobné, Ïe na‰e noviny navrhnou
Lumíra za tento vynález na Nobelovu cenu za fyziku.
KaÏdopádnû cítíme zadostiuãinûní, Ïe se jiÏ po nûm
jmenuje ulice Lumírova v Praze-Nuslích, poblíÏ námûstí
bratﬁí SynkÛ. Pesimistického ‰karohlída v hledi‰ti
napadne, Ïe se jedná pouze o br˘le mámení, jak jiÏ psal
v 17. století Jan Ámos Komensk˘.
Dal‰í otazník je nad Lenkou Kimlou. Pracuje jako
sportovní hlasatelka pro veﬁejnoprávní televizi nebo se
jedná o komerãní TV, ãi o nûjak˘ sportovní kanál?
Pokud by se jednalo o první variantu, pak se jedná o
nezodpovûdné utrácení penûz koncesionáﬁÛ, protoÏe v
pracovním volnu by mûla sportovní redaktorka studovat
tenisové Ïebﬁíãky, fotbalové transfery ãi hokejové
soupisky. V druhém pﬁípadû se naopak jedná o aktivitu
z hlediska komerãní televize pozitivní, o tzv. lobbing. V
tﬁetím pﬁípadû se jedná o po‰etilou ãinnost a maﬁení
ãasu. Kariéra vzhÛru ve sportovních kanálech se nedûlá

pﬁes politika, ale vût‰inou pﬁes fotbalistu, nejlépe levé
kﬁídlo ãi brankáﬁe nûkterého z pﬁedních t˘mÛ. VÏdyÈ jiÏ
pﬁed ãtyﬁiceti léty se ﬁíkalo, Ïe brankáﬁ a levé kﬁídlo jsou
nejvût‰í cvoci v muÏstvu. Pﬁes nû pak lze získat nejvíc
uÏiteãn˘ch informací, které lze pouÏít, ale nikoliv pﬁes
politiky; ti jsou v této oblasti plonkoví a jsou na stadionu
vût‰inou odsouzeni do role ãumilÛ, které televizní kamera
zabírá maximálnû pﬁi pﬁeru‰ení hry.
Bez otazníku v‰ak zÛstává taneãní vystoupení Lenky
Novákové. Jedním slovem - skvûlé. Ov‰em i zde se
objevují etické otázky, kdyÏ jako svazaãka svádûla (zde
jsem teprve pochopil prav˘ v˘znam slova svazaãka,
správnûji ãesky by v‰ak mûlo b˘t svádûãka) je‰tû
nedospûlého uhrovitého Lumírka.
Zuzanka Novotná byla odsouzená v roli milenky do role
náhradnice nebo-li béãka. Její pﬁirozené kverulantství a
prostoﬁekost jí v‰ak nedovolí se s touto rolí smíﬁit a
zastíní pﬁi tiskové konferenci nejen kolegu Petra Kohouta,
ale i tiskového mluvãího Hejného (Martina Bonharda),
kter˘ v rozru‰ení odmítl pﬁi posledním pﬁedstavení dát
slovo na‰im novinám Satellite. Omluvou mu mÛÏe b˘t
pouze to, Ïe my jsme se o slovo ani nehlásili.
Otázek je tedy více neÏ dost, ale ta hlavní je, jestli Viktor
Matejkoviã ãi Jan ·míd nebo i nûkterá z pÛvabn˘ch
dívek ãi taneãnic zÛstanou v Torontu nebo se pﬁemístí na
profesionální scénu do Plznû ãi Prahy nebo jiného
krajského mûsta.
Pﬁedstavení hercÛ Nového divadla spolu s Antonínem
Procházkou by takov˘ test zﬁejmû sneslo a moÏná, Ïe
kdyby pﬁijeli po takovém zájezdu zpût a hráli znovu,
vidûli bychom pﬁedstavení, které by se dále rozvinulo. V
tom je divadlo jiÏ od antiky pﬁes Shakespeara po dne‰ek
nenahraditelné Ïádn˘m digitálním médiem.
Ale‰ Bﬁezina
***
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church);
BohosluÏby jsou ãtvrtou nedûli v mûsíci v
Slovenském evang. kostele aug. vyznání
sv. Pavla na 1424 Davenport Rd., Toronto.
Rev. Ján Banko. Tel.: 289/242-0635.
Internet: http://www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: NejbliÏsí
bohosluÏbz∞budou oznámeny - 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: 10:45.
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 28. 11. a 12.
12. v 13 hod., 17. 12. v 17 hod., 24.12 v
16:30.

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:
20. listopadu 2010 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20. listopadu 2010 v
17:00
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
21. listopadu 2010 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

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 Canada Periodical Fund (CPF) for our
publishing activities.
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Kalendáﬁ
18.-20. 11. (ãt-so) 20:00
Tenor na roztrhání
Divadlo za rohem -Vancouver
Studio Theatre
Shadbolt Centre for the Arts
6450 Dear Lake Ave., Burnaby, BC
(604) 205-3000
***
19. 11. (pá) 19:00
Kawasakiho rÛÏe
Film Jana Hﬁebejka na Festivalu EU v
Ottawû
Library and Archives Canada
395 Wellington Street, Ottawa
**
20.11. (so) 20:00
Wonderful
jazz & ‰anson
Lenka Nováková & Josef Musil
Restaurace Praha - Masaryktown
***
26.11. (pá) 20:30
PﬁeÏít svÛj Ïivot
The Royal - 608 College St., Toronto
Filmov˘ festival EU
***
27.11.(so) 19:00
Mikulá‰ská
Sokol Toronto
Hala kostela sv. Václava
***
27. 11. (so) 19:30
Slovak Christmas Dinner ve
Vancouveru
Country Meadows Golf Club
6482 No. 6 Rd. Richmond
(604) 722-9672
***
28. 11. (ne) 17:00
Boris Krajn˘ & Dagmar Kopecká
Nokturna v mûstû
Hala kostela sv. Václava
***
28. 11. (ne) 18:00
Slovensk˘ film Muzika
The Royal - 608 College St., Toronto
Filmov˘ festival EU
***
2.12. (ãt) 20:00
Christopher Zimmerman ﬁídí
Torontskou filharmonii
Na programu Dvoﬁák, âajkovskij,
Glazunov
***
4. 12. (so) 19:30
Koncert Petra Lipy
Norman Rothstein Center
950 W. 41th Ave., Vancouver
***
5.12. (ne) 14:00
Ed Vokurka Jazz Violin Ensemble”
(Eclectic Christmas concert from Tango
to Broadway)
Scarborough City Centre, Rotunda
place,
***
5.12. (ne) 15:00
Mikulá‰ská nadílka ve Vancouver
Slovenian Hall, 5762 Sprott St.,
Burnaby
***
10. 12. (pá) 19:30
Nokturna v restuaraci Praha
J. Grossman za doprovou trumpety
***
11.12. (so)
Dûtská vánoãní besídka s filmy
Hala kostela sv. Václava
***
31.12. (pá) 18:00
JK Production - Silvester 2010
Restaurácia Cherry Hill
680 Silver Creek Blvd. - Mississauga
***
31.12. (pá) 18:30
Silvestr s Martinem Hrdinkou
Ramada Inn - London
***
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Toronto

Legendy odcházejí

Nokturna v mûstû

KdyÏ jsem se pﬁistûhoval v roce 1981 z
Ottawy do Toronta mûl jsem pocit, jako Ïe
jsem pﬁi‰el z vesnice do mûsta. NejenÏe
zde jezdily jako v Praze tramvaje, ale na
Queen St. byla malá oblast, která h˘ﬁila
cestovními kanceláﬁemi, byly zde i
restaurace a pak uzenáﬁství. Dnes v této
oblasti je uÏ jen to uzenáﬁství. Nejdéle v
této oblasti vydrÏela z cestovek Nitra
Travel, ale i ta je dnes kdesi na Yonge St.
pod jin˘m jménem. Restaurace jaksi
vznikaly a zanikaly. Nejprve to byla Koliba,
pak Pepo Bistro, nakonec Vlastiãka s
Evropsk˘m srdcem. Na kaÏdou z nich
jsou vzpomínky. Koliba ani nevím pﬁesnû,
kde se nacházela, ale poprvé jsem se tam
setkal s lidmi z divadla. V Pepo Bistro jsme
mûli svatbu. Do Heart of Europe jezdili
hokejisti. A u Pichlíka bylo vÏdycky kus
domova. Vonûla tam dr‰tková, mûli tam
buﬁty a uheráãek. Témûﬁ v jeden den jsem
se dovûdûl, Ïe dvû velké legendy z té doby
zemﬁely letos na podzim. Paní Vlasta
Vosecká v záﬁí, Jiﬁí Pichlík poãátkem
listopadu.
I kdyÏ oba jiÏ zde ﬁadu let nepÛsobili,
Vlasta se pﬁestûhovala do Karlov˘ch VarÛ
a pan Pichlík trávil penzi vût‰inou na
Floridû, pﬁesto díky tûmto lidem jsme mûli
aspoÀ obãas v oblasti Queenu, pocit
domova.
abe

opût v kostele svatého Václava

***

496 Gladstone Ave., Toronto

Recitál Borise Krajného
bude 28. listopadu v 17 hodin
pﬁi koncertû téÏ vystoupí varhanice Dagmar Kopecká
veãer je vûnován zesnulé Vlastû Schejbalové

***
Torontská Filharmonie s americk˘m dirigentem

Christopherem Zimmermanem
(b˘val˘m asistentem Václava Neumanna)

vystoupí 2. prosince 2010 ve 20 hodin
s Vánoãním programem v Toronto Centru for the Arts.
Na programu A. Dvoﬁák, P. I. âajkovskij, A. Glazunov
a dal‰í populární klasické skladby

Info: 905/232-2092
***
Nokturna v restauraci Praha.
10. 12. 2010 v 19:30

Jiﬁí Grossman
vystoupí na zvlá‰tním veãeru Nokturen.
Pﬁijìte si poslechnout klasick˘ jazz s vynikajícími sólisty na trubku.

***
Poz˘vame vás v‰etk˘ch, váÏení krajania

na Bazár 2010,
Slovenskej Evanjelickej cirkvi a. v.
dÀa 27.novembra 2010, v sobotu ráno
od 10.00 hodiny.
Ako minulé roky, opäÈ vám ponúkame
v˘robky mäsiarskej kuchyne:
klobásy, pálivé i nepálivé, jaternice, slaninu, údenú
a paprikovú. Rezance, rôzne cukrárske v˘robky,
koláãe a zákusky,vianoãné oblátky a mnohé iné.
Poãas BAZÁRU 2010 budete môcÈ ochutnaÈ jedlá
zakáºaãkovej kuchyne a presvedãiÈ sa o ‰piãkovej
kvalite na‰ich v˘robkov. Pripravili sme pre vás
hodnotnú tombolu.
Bazárová hala sa nachádza v prízemí kostola
sv. Pavla, Evanjelickej a. v. Slovenskej cirkvi

na 1424 DAVENPORT Rd.
100 metrov na západ od kriÏovatky
Davenport Rd. a Dufferin Str.
Prosíme vás, väã‰ie nákupy si objednajte uÏ teraz.

Tel.: 416/658-9793.
Slovak House
Slovak Infocentre
8 Clarence Square,
Toronto
Otvoreno: Streda 15:0017:00
Tel.: 416/689-9889
E-mail:
info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org
Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
16. 11. 2010 v 6:00
Z technick˘ch dÛvodÛ je uvedeno
datum 25. 11. místo 18. 11. 2010
Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
9. 12. 2010
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Czech &Slovak Institutions
âeské velvyslanectví
Czech Embassy
251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878
E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

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

âesk˘ konzulát v 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
Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul
Toronto, ON:
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
tel: 647/290-9304 fax: 905/898-0166
slovakconsulateto@gmail.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

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

5,58 CDN $
17,93 Kã
1,38 CDN $
0,73 EURO
1,01 CDN $
0,99 US $

Universal Currency Converter - 11. 11. 2010

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 11. 11. 2010

17,85 Kã
24,62 Kã
17,85 Kã
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Translations

·vankmajer pﬁed usnutím

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

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

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

Tel.: 416/533-0005

Integrated Medicine Clinic
Some of the medical services
we provide
Registered Massage Therapy
Craniosacral Therapy
Lymphatic Drainage (CDT)
Lymphoma Treatment
Hot Stone Massage
Low Level Intensity Laser
Naturopathic Medicine
Acupuncture
Chiropractic Treatments
Relationship Issues and Psychoterapy

Nûkteré soukromé poji‰Èovny
hradí nûkteré vybrané léãby
2921 Lakeshore Blvd West, Etobicoke
(at Islington Avenue)
Tel.: 416/823-1165
E-mail: rmt-yyz@integratedmedicine.ca

www.integratedmedicine.ca
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
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Z filmu J. Švankmajera: Přežít svůj život

Je to stará otázka. Zda cestou k umûní
mÛÏe b˘t ‰ílenství? Lépe ﬁeãeno zda nás
obraz nejrÛznûj‰ích psychologick˘ch
sklonÛ a handicapÛ ãlovûka mÛÏe pﬁiblíÏit
estetickému ãi filozofickému pohledu na
jeho Ïivot. Vedle v‰ech psychoanalytick˘ch drsÀáren a mytologií podvûdomí
nabídl kdysi ·vankmajer svou ãeskou a
originální odpovûì. Pﬁevedl tajnosti na‰eho psychického Ïivota do groteskní hry
animovaného i naivistického divadla, jeÏ
pﬁitom imaginativnû zrcadlilo nejrÛznûj‰í
slepé mechanismy lidské psychiky.
·vankmajerÛv nov˘ film PﬁeÏít svÛj Ïivot,
uvádûn˘ na nadcházejícím festivalu
evropského filmu v Torontu, se pro zmûnu
blíÏí jakési psychoanalytické komedii.
Tentokrát má podobu papírkového
„veãerníãkového“ filmu sloÏeného z velké
ãásti z naanimovan˘ch fotografií hercÛ,
scenérií a v˘stﬁiÏkÛ, coÏ sám autor
filigránsky vysvûtluje nedostatkem financí
na ﬁádnou produkci hraného biografu.
Nicménû divák by si mûl dávat pozor, co
by v tomto filmu, pohybujícím se mezi
skuteãností a fantazií, mûl brát váÏnû.
·vankmajer tûmito slovy dost moÏná
glosuje na‰i porevoluãní souãasnost,
ovládanou mamonem penûz, které v‰ak
nejsou nikdy urãené na kulturu. Lidé v
jeho filmu chodí místo do kina sázet loterii,
zatímco po ulicích jezdí nedostiÏná auta s
kufry penûz. Pﬁedev‰ím v‰ak sledujeme
vtipnû nadsazené dobrodruÏství
stárnoucího EvÏena v hájemství vlastních
snÛ, kam si tento obyãejn˘ ãesk˘ hrdina
utíká pﬁed tíhou souãasné reality. Pﬁed
souÏitím se shánãlivou a úzkostnou
manÏelkou, pﬁed nûjakou nesmyslnou
kanceláﬁskou prací dává pﬁednost snûní a
Ïivotu v nich. S kabelkou své matky v
zubech uléhá ve svém azylu, aby se mu
dál zdál onen hezk˘ sen.
Imaginativní i kacíﬁská poetika spojuje
chytﬁe hned nûkolik vûcí dohromady.
·vankmajer se vzdálenû posmívá
filmov˘m ÏánrÛm, stejnû jako televizní
zábavû, která dûlá sv˘mi pimprlaty z
divákÛ malé dûti. EvÏenovo drama lze
chápat jako vzdálenû naruby pﬁevrácen˘
thriller, v nûmÏ se jinak zcela v‰ední hrdina
snaÏí ovládnout své nezkrotné sny. A
‰Èastnû spoãinou u své neustále unikající,
ztrácející se tajemné Ïeny v ãerven˘ch
‰atech (pﬁedstavovaná Klárou Issovou).
Na pomoc si bere i psychoanalytiãku bez
záruky, která jej provází „odbornû“ jeho
snov˘m Ïivotem. TotiÏ v tomto
‰amanském sestupu do hájemství
podvûdomí je nám tím nejlep‰ím
prÛvodcem humor, kter˘ se pﬁitom dot˘ká
zcela váÏného a tûÏkopádného tématu.

Komedie si utahuje ze v‰ech
psychoanalytick˘ch postupÛ a kli‰é,
zatímco sama nabízí prÛhledn˘ neurotick˘
pﬁípad stﬁíknut˘ Oidipov˘m komplexem a
sexuální impotencí. Mysteriózní dívka v
ãerven˘ch ‰atech zastupuje zároveÀ
EvÏenovu matku i jeho animu. KvÛli ní
postupnû zabije v hájemství vlastního snu
svého otce i sám sebe, zatímco jej
pronásleduje jeho superego v podobû
staré babky od popelnic, která se
prohla‰uje za JeÏí‰e, Napoleona, PapeÏe
ãi Marxe. Mezi tím se vine had s lidskou
hlavou, chodí ply‰oví medvídci se

ztopoﬁen˘m penisem a tancují zvíﬁecí i
lidské kreatury. Divák si za chvíli mÛÏe
pﬁipadat jako na trochu rozvláãnûj‰í seanci,
bûhem níÏ sedí na psychoanalytickém
kﬁesle.
Vtípky o psychoanal˘ze pÛsobí dojmem
filmu pro ·vankmajerÛv klub zasvûcen˘ch,
které baví chodit na procházku s Freudem
a surrealismem. Nicménû autora oãividnû
nezajímá jako léãebná metoda - ale coby
zdroj originální imaginace a hlavnû
vnitﬁního (a podstatnûj‰ího) tématu
svobody.
„Svoboda není statick˘ stav, ale proces.
Ve skuteãnosti jsme ﬁadou vûcí
determinováni, takÏe svobodu nacházíme
ve své imaginaci, nikoliv v realitû, která je
nám represí. KdyÏ se vrátíme k Freudovi,
mohli bychom ztotoÏnit svobodu se slastí,“
ﬁíká autor. Je to jediné a poslední téma, za
které údajnû stojí za to toãit filmy.
Ten film mÛÏeme vnímat jako v˘raz
kocoviny z té vnûj‰í svobody, která pﬁi‰la
s listopadem. Stejnû tak nám ·vankmajer
pﬁipomíná, Ïe bychom nemûli v té
technizované a praktické dobû zapomínat,
Ïe to nejvût‰í bohatství si neseme stejnû
uvnitﬁ nás samotn˘ch.
Michal Procházka - Praha
Film Jana ·vankmajera PﬁeÏít svÛj Ïivot
mÛÏete vidût v rámci Evropského filmového
festivalu v kinû Royal, 608 College St.,
Toronto, v pátek 26. listopadu 2010 od 20
hodin.
***
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Rozhovor: Juraj Nvota o filme Muzika
Na festivalu Evropského filmu bude
promítnut film Juraja Nvotu Muzika.
Tvorcovia snímky si uÏ odniesli
najstar‰ie slovenské filmové ceny
Igric. Film získal aj 14 nominácií na
Národnú filmovú cenu Slnko v sieti.
Obsah filmu: Neìaleko veºkého mesta,
niekoºko krokov od hraníc s nepriateºskou
kapitalistickou krajinou v zapadákove, z
ktorého cesty nevedú nikam len späÈ, sa
zaãína vesel˘ a trochu ãierny príbeh o
chlapíkovi, ktor˘ dúfal, Ïe hudba mu
pomôÏe z kaluÏe, ale namiesto toho
vyváºa hudbu v blate. Je to príbeh aj o
jeho rovesníkoch, priateºoch, túÏbach a
snoch o slobode, ktorá bola v
âeskoslovensku
na
rozhraní
sedemdesiatych a osemdesiatych rokov
jednou z najvzácnej‰ích, najlep‰ie
stráÏen˘ch a najmenej dostupn˘ch
hodnôt. Je to aj príbeh mlad˘ch ºudí, ktorí
sa trápia s vlastn˘mi Ïivotmi, s láskou,
ÏiarlivosÈou, poku‰ením. NaráÏajú na
obmedzenia doby, v ktorej...
Hlavné postavy vo filme stvárnili
okrem ªubo‰a Kostelného i TáÀa
Pauhofová, Marek Gei‰berg, Jan
Budaﬁ, Dorota Nvotová, Petra
Polni‰ová, Marián Gei‰berg a Jana
Oºhová. Námet vytvoril spisovateº
Peter Pi‰Èanek, o scenár sa postaral
Ondrej ·ulaj.
REÎISÉR JURAJ NVOTA:
Dnesk SK: Vo va‰ej filmografii,
teatreografii, ãi telegrafii mozno nájsÈ
najrôznej‰ích autorov, ale ani s lupou
by som nena‰iel niekoho podobného
Petrovi Pi‰Èankovi. Preão ste sa

rozhodli vstúpiÈ do tohto projektu?
JN: Peter Pi‰Èanek raz kdesi napísal, Ïe
nebyÈ (Ruda) Slobodu s jeho videním
sveta, nebolo by ani Taragela, Otãená‰a,
Pi‰Èanka... Prinajmen‰om by sme boli
iní, ako sme dnes. Rudo Sloboda je Miles
Davis slovenskej literatúry. Milesa Davisa
som mal rád od detstva a s Rudom
Slobodom som mal ‰Èastie spolupracovaÈ
na dvoch divadeln˘ch hrách a jednom
televíznom filme. O Petrovi Pi‰Èankovi
Rudo hovoril, Ïe moÏno z neho aj nieão
bude.
Dnes.sk: Vie sa, Ïe zriedka vstupujete
do svojich réÏií aj ako spoluautor. Ako
sa vám pracovalo s Ondrejom
·ulajom?
JN: Ondrej nepotrebuje spoluautora. O
sebe viem, Ïe to, na ão ja potrebujem dve
strany papiera, vyjadrí Ondrej dvoma
vetami. âechov povedal, Ïe umenie písaÈ
znamená vy‰krtnúÈ to, ão bolo napísané
zle. Ondrej najprv urobil ão najvernej‰iu
adaptáciu novely a potom sa zaãalo
‰krtaÈ. Ale nie preto, Ïe by bolo nieão zle
napísané, ale preto, Ïe novela je novela
a film je film.
Dnes.sk: âo bolo pre vás
najdôleÏitej‰ie vyrie‰iÈ pri v˘voji
scenára?
JN: Dlho som si hºadal Ïiv˘ vzÈah k látke.
Preão
dnes,
teraz?
Zopár
spolupracovníkov ma na tejto púti
opustilo, ìal‰ích som stretol. Pri Ondrejovi
·ulajovi som objavoval veãn˘ príbeh
muÏa a Ïeny, lásku, kolaboráciu, strach,
ilúziu slobody, hriech, pokoru, radosÈ...
Veãné znamená vÏdy aktuálne.

Dnes.sk: Hlavné úlohy v oboch va‰ich
filmoch hrá TáÀa Pauhofová. Sú tie
charaktery tak podobné?
JN: TáÀa je dobrá. Viac ako charaktery
ma vÏdy zaujímajú situácie, vzÈahy a
konflikty. Myslím, Ïe aj TáÀu a v‰etk˘ch
dobr˘ch hercov. Charakter si tvorí uÏ
divák sám. Je to aj vec skúsenosti.
Dnes.sk: âo bolo najzloÏitej‰ie
rozhodnutie pri hereckom obsadení?
JN: OslobodiÈ sa od kultového
predobrazu postáv. TáÀa Pauhofová ako
Marfa nemala dosÈ kíl, podobne sa môÏe
zdaÈ, Ïe ani Marek Gei‰berg nebol na
Îofrého dosÈ vymlet˘. Dorota Nvotová
sa do postavy Anãi zdala prichytrá a
Honzo Budaﬁ zas málo manipulátorsk˘,
otec Mariana Gei‰berga asi málo
dedinsk˘ a obsadenie jeho manÏelky Jany Oºhovej Gei‰bergovej - v skutoãnosti
Marianovej sestry ako trúfalé. Ale poãul

som, Ïe manÏel s manÏelkou sa po ãase
podobajú ako brat a sestra. Sú to v‰etko
vynikajúci filmoví herci, ktorí vedia stvoriÈ
nejednoznaãné, protireãivé vnútro
ãloveka. Len o ªubovi Kostelnom ako o
Martinovi Juncovi som nepochyboval.
Dnes.sk: Preão sa oba va‰e filmy
odohrávajú v minulosti?
JN: Na to neviem odpovedaÈ, ale
na‰Èastie sa premietajú v súãasnosti a
verím, Ïe sem tam sa budú aj v
budúcnosti.
Dnes.sk: Ako si dnes spomínate na
koniec sedemdesiatych rokov?
JN: Tak ako v MUZIKE.
Dnes.sk -Zdroj: PR - 15. apríla 2008
15:05
***
Film Muzika bude na Festivalu EU v kinû
Royal - 608 College St., Toronto 28.
listopadu v 18 hodin

Toronto

6

November 25, 2010

Torontsk˘ kalendáﬁ Josefa âermáka:
Zbytek ﬁíjna, zaãátek listopadu
V posledním ãísle jsem si ukous’ první tﬁi t˘dny z mûsíce ﬁíjna. A nûjak cítím, Ïe i kdyÏ se vydavatel Satellitu, Ale‰ Bﬁezina, vrátil z italské dovolené, ponûvadÏ se tam je‰tû vrátí, do konce
roku budu doplÀovat jeho torontské zpravodajství.
28. ﬁíjna - oslava vzniku âeskoslovenské republiky - O
tom uÏ psal v posledním Ale‰ Bﬁezina. Chci se zmínit jen o
jednom dojmu. âeskoslovenskou (a také ãeskou) vlajku pﬁed
ontarijsk˘m parlamentem v poledne toho dne vztyãovali dva
vysoce váÏení krajané: legionáﬁ druhé svûtové války (bojoval
u Dunkerque) Frank Tesaﬁ a Jan Waldauf, vÛdãí sokolská
osobnost a autor nedávno vy‰lé sokolské kroniky. Stáli vedle
sebe, 95let˘ Frank a 80let˘ Jan, v pozoru bûhem celé
ceremonie. Ten den byl vûtrn˘, studen˘ a nevlídn˘. Ti dva
stáli bez hnutí, jako dvû sochy.
âeská serenáda - koncert Toronto Sinfonietty se konal ve
Walter Hall (Edward Johnson Building). Já se zvlá‰È
zaposlouchal do flétny Milana Brunnera...
30. ﬁíjna - Hlasy ve stûnách (Celebration of Voices) a
koncert George Grossmana - Krásn˘ veãer v restauraci na
Masaryktownu, aÏ na to, Ïe si zaslouÏil daleko více divákÛ a
posluchaãÛ. Film Zuzany Hahnové Voices within Walls jsem
tento veãer vidûl nejménû potﬁetí. A pokaÏdé se mi zdá lep‰í
a pozoruhodnûj‰í. Je zaloÏen na programu, kter˘ pﬁed dvûma
roky reÏírovala Elley-Ray Hennessy a v nûmÏ podala
nezapomenuteln˘ v˘kon taneãnice na provaze Brandy Leary.
Sly‰íme svûdectví obûtí komunismu a jejich Ïen a dûtí z pÛl
tuctu zemí. Pﬁed promítáním filmu - i po nûm - jsme mûli
potû‰ení poslouchat kytaru George Grossmana, piano Josefa
Musila a hlasy Lenky Novákové, Majky Frankové a George
Grossmana.
31. ﬁíjna - Památka Reformace - Slovenská upomínka na
Martina Luthera v Torontu se jako jiná léta konala v kostele
sv. ‘Pavla Evanjelickej a.v. církvi’. Zaãala sváteãními
bohosluÏbami (kázání pastora Ladislava P. Kozáka bylo
vûnováno Ïivotu a uãení Martina Luthera) a pokraãovala
bohat˘m slavnostním banketem, na nûmÏ o Lutherovi
promluvila vedoucí torontské Slovenské televize, Katarina
Homolová a vystoupilo Collegium Musicum. Velmi úspû‰ná
událost.
Náv‰tûva Vladimíra Galu‰ky, zástupce ministra
zahraniãních vûcí v Kanadû - veãeﬁe na jeho poãest na
Masaryktownu se zúãastnila Blanka Rohnová za âeské a
Slovenské sdruÏení v Kanadû, Frank Jeãmen za MasarykÛv
ústav a já za Kanadsk˘ Sokol. Veãer, na nûmÏ byli také
pﬁítomni velvyslanec âeské republiky v Kanadû, Karel
Îebrakovsk˘ a Kateﬁina Gregorová a Jana Brázdová z
oddûlení pro americké státy na ministerstvu zahraniãních
vûcí, ﬁídil generální konzul âeské republiky v Torontû, Richard
Krpaã. Hned první vûta pana námûstka, velmi sympatického
muÏe, na nûjÏ v‰ichni toront‰tí krajané, kteﬁí se s ním setkali,
pûli chválu, jako by pﬁede mnou otevﬁela propast v prostoru
a ãase a zanesla mne do února 1948 (vá‰niv˘ projev Vladimíra
Krajiny, pochod na Hrad, demonstrace) a doby následující.
Ta vûta mûla 5 slov: “MÛj otec byl levicov˘ intelektuál”.
Levicoví intelektuálové mi nevadí o nic víc neÏ pravicoví
intelektuálové. Co mi vÏdycky vadilo jsou lidé, kteﬁí se podílí
na v˘konu moci, jeÏ umen‰uje to nejcennûj‰í v nás, svobodu
hledat pravdu a Ïít v pravdû, a soucitnost s kﬁehkostí na‰eho
ãlovûãenství. Pan námûstek ov‰em zaãátkem padesát˘ch let
nebyl na svûtû. Jeho otec byl. Nevím, do jaké míry se v tûch
hrozn˘ch dnech a letech podílel na moci. Vím, Ïe byl ministrem
v Dubãekovû vládû a komisaﬁem pro skvostn˘ ãeskoslovensk˘
pavilon na Expo v Montrealu i jinde. Dnes uÏ mû zajímá jenom

to (a to je zvûdavost, jiÏ ve mnû pût pánû námûstkov˘ch slov
vyvolalo), co jeho otec a jiní levicoví intelektuálové cítili (a jak
reagovali), kdyÏ jejich reÏim soudil Miladu Horákovou a
ulicemi táhly zástupy jejich soudruhÛ (hlavnû soudruÏek)
zuﬁivû vymáhajících smrt jedné z nejvût‰ích Ïen ãesk˘ch
dûjin. A snaÏím se pochopit, jak lidé narození ve stejném

Československá a Česká vlajka před budovou
Ontarijského parlamentu

hnízdû a dûdici stejného dûjinného pﬁíbûhu se rozdûlili do
dvou mocn˘ch skupin a pﬁíslu‰níci jedné prchali za hranice
nebo skonãili v pracovních táborech a kriminálech, a nûkdy
na popravi‰ti, a pﬁíslu‰níci té druhé pomáhali (jakkoli nepﬁímo)
v na‰í spoleãné rodné zemi budovat sovûtsk˘ ráj, vãetnû
‰ibenic a koncentrákÛ, pro pﬁíslu‰níky té první...
2. listopadu - Americké volby - I kdyÏ si demokratická
strana udrÏela vût‰inu v senátu, v tûchto volbách utrpûla
citelnou poráÏku (president Obama to nazval ‘shellacking’).
Na politické dûní a politiky je uÏiteãnûj‰í dívat se z dálky (v
tomto pﬁípadû tak padesát let po Obamovû smrti), ale ponûvadÏ
v té dobû - i kdyÏ pﬁeÏiji konec svûta v prosinci 2011 - tu uÏ asi
nebudu, pokusím si své dojmy v hlavû docela subjektivnû
srovnat teì. Pﬁed dvûma roky, v posledních mûsících Bushova
druhého mandátu, USA (stát, kter˘ pro mnohé z nás dlouho
byl zárukou blahobytu a svobody na svûtû) stály na pokraji
hospodáﬁské katastrofy, která hrozila zachvátit cel˘ svût.
Bojovaly dvû války, které stály závratné ãástky a tisíce ÏivotÛ.
Byly jedinou zemí s evropskou civilizací (a k tomu nejbohat‰í
na svûtû) bez v‰eobecného nemocenského poji‰tûní - 40
milionÛ AmeriãanÛ Ïilo bez poji‰tûní. V˘roba mnoÏství
spotﬁebních artiklÛ se pﬁesunula do âíny (kde komunistick˘
reÏim umnû - i kdyÏ v brutálním rozporu s jedním z hlavních
dogmat komunismu [‘nebude‰ vlastnit pÛdu ani v˘robní
prostﬁedky’] - si vypÛjãil kapitalistick˘ hospodáﬁsk˘ systém),
jejíÏ banky se zaãaly plnit americk˘mi dolary za laciné v˘robky,
které Ameriãané (i jiní) masovû nakupovali, zatímco americké
továrny propou‰tûly miliony lidí; majetkové rozpûtí mezi
hoﬁejními pûti procenty a dolej‰í polovinou obyvatelstva se
zvût‰ovalo; kvalita veﬁejného ‰kolství stejnû jako infrastruktury
mûst upadala... V prezidentsk˘ch volbách proti v‰emu
oãekávání zvítûzil Obama, jehoÏ matka byla bûlo‰ka a otec
ãernoch (a k tomu, neÏ se stal agnostikem, muslim). Prvního
ãerno‰ského (alespoÀ na polovic) amerického prezidenta
jsem tehdy pozdravil - a zatím jsem nemûl dÛvod svÛj názor
mûnit - jako nejvût‰í nadûji USA. Imponovala (a imponuje) mi
jeho inteligence, intelektuální ponor, ﬁeãnick˘ talent, jeho
pamûÈ, jeho schopnost (také díky tomu, Ïe je dítûtem dvou
ras) vidût Ïivot v ‰ir‰í perspektivû, jeho vûdomí sounáleÏitosti
i s vydûdûnci tohoto svûta. Bûhem dvou rokÛ svého
prezidentství ukonãil válku v Iráku, v˘znamnû pﬁispûl k
zastavení ekonomické laviny, podaﬁilo se mu uzákonit skoro
v‰eobecné nemocenské poji‰tûní (nûco, oã se marnû
pokou‰eli ameriãtí vÛdci posledních ‰edesáti let) a reformu
bankovního systému. Leto‰ní volby byly v podstatû docela
pochopitelnû na jedno téma: práce, jobs, jobs - a danû.
Kromû toho se obchodníkÛm s pochybn˘m zboÏím navzdory
faktÛm podaﬁilo pﬁesvûdãit ãtvrtinu AmeriãanÛ, Ïe Obama je
muslim a skoro stejné mnoÏství, Ïe se nenarodil v USA a tudíÏ
ústavnû vlastnû není prezidentem. A snad tu hrál roli i zatím

neartikulovan˘ pocit, Ïe tûÏi‰tû hospodáﬁské moci se zaãíná
pﬁesouvat do Asie a kontradikãní iluze Ïe, vrátíme-li se k
systému, kter˘ nás do dne‰ní krize pﬁivedl, nastane ráj.
Obama udûlal (pokud jde o v˘sledek voleb) jednu váÏnou
chybu: slíbil, jak mu jeho poradci radili, Ïe k ekonomické
obnovû dojde daleko rychleji, neÏ jak se stalo. Z mého
hlediska pozorovatele na druhé stranû plotu, pﬁí‰tí dva roky
budou nesmírnû zajímavé. Myslím si totiÏ, Ïe nejlíp poznáme,
z jakého materiálu je kdo udûlán, kdyÏ ho vidíme v poráÏce.
Skoro na kolenou...
6. listopadu - Sokolské hroby 2010 - Tuto krásnou tradici,
náv‰tûvu hrobÛ torontsk˘ch bratﬁí a sester, kteﬁí jiÏ ze sv˘ch
stﬁevícÛ setﬁásli pozemsk˘ prach, nûkdy pﬁed deseti lety
inspiroval Jan Waldauf. Letos jsme nav‰tívili symbolické
sokolské hroby na Masaryktownu. Cestou jsme se zastavili
na hﬁbitovû vedle St. Augustine Seminary u hrobÛ ãesk˘ch
knûÏí, P. Jaroslava Jandy a P. Rudolfa Neumanna, u nichÏ
zástupci farnosti sv. Václava v Torontu umístili pamûtní
vûneãky a zúãastnili jsme se modlitby za mrtvé, kterou vedl
P. Libor ·vorãík. Na Masaryktownu jsme umístili pamûtní
vûneãek pﬁed památníkem obûtem komunismu mezi deskami
na pamûÈ br. Miroslava Pli‰keho a sokolsk˘ch obûtí nacismu.
Urnu s jejich popelem a dal‰ích ãeskoslovensk˘ch vûzÀÛ
umuãen˘ch v Osvûtimi do Toronta v roku 1947 pﬁivezla
delegace âeskoslovenské obce sokolské,ale jak urna s jejich
popelem, tak urna s popelem br. Pli‰keho, byla bohuÏel
koncem roku 1988 pﬁi stavbû obytn˘ch domÛ a strÏení
Masarykova pomníku, v jehoÏ blízkosti byly obû urny uloÏeny,
ztracena. Uctili jsme také památku Jana Trávníãka,
dlouholetého sokolského pracovníka a pﬁedsedy Masarykova
ústavu a jeho Ïeny Drucilly. Br. Waldauf vzpomenul v‰ech
ãlenÛ torontské jednoty, kteﬁí nás letos opustili: vedle Drucilly
Trávníãkové to byli Ivan Prock, Anna Rezková a Mary
Pavelková. Spolu s br. Waldaufem se leto‰ní pouti k sokolsk˘m
hrobÛm zúãastnili starostka torontské sokolské jednoty, s.
Hana Jurásková, pﬁedsedkynû torontské poboãky âeského a
Slovenského sdruÏení v Torontu, s. Radmila Locherová,
jednatelka jednoty, s. Marie Crháková s manÏelem, s.
Krajbichová a br. Josef âermák.
10. -18. listopadu - oslava slovanské (samozﬁejmû i
ãeské) hudby v Torontu - Torontsk˘ symfonick˘ orchestr
uvede v listopadu slovanskou hudbu ve tﬁech koncertech. V
prvním - 10. a 11. listopadu, vedle âajkovského, Maﬁatky a
Prokofjeva, a jako ústﬁední skladbu koncertu, Janáãkovu
Glagolskou m‰i, s nejlep‰ím Torontsk˘m sborem, Toronto
Mendelssohn Choir, v nûmÏ zpívá ná‰ Karel Tamchyna. V
druhém programu slovanské hudby, DvoﬁákÛv Klavírní koncert
a ve tﬁetím, Smetanovu Mou Vlast a Tarase Bulbu Leo‰e
Janáãka.
11. listopadu - Bazar Sokola Toronto. Trochu v rychlém
tempu se odehrál leto‰ní bazar a kdo pﬁi‰el pozdûji, nemûl si
kam sednout a také svíãková zmizela rychleji neÏ se oãekávalo.
Za to na Mikulá‰e ãekala dlouhá fronta dûtí. Karel âapek se
v tﬁicát˘ch letech m˘lil, kdyÏ tvrdil, Ïe Mikulá‰ nevydrÏí do
konce desetiletí. Vloni bylo Mikulá‰Û v Praze pﬁes 40 000 a
letos to bude s ãerty i andûly na Staromûstském námûstí je‰tû
mohutnûj‰í. Toronto má v‰ak jeden primát. Mikulá‰ zde byl v
roce 2010 jako první (tuto zprávu doplnila red.).
Josef âermák
****
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AÏ nás hanba oblije, klaunem je furt Francie
Cestou Ïivotem a ãasem poznáme, Ïe v kaÏdé skupinû francouzsk˘ film? Zase nic a uÏ jsem se nezeptal na

lidí se zákonitû vyvrbí ‰a‰ek ãi klaun.
Pamatuji si v kaÏdé ‰kolní tﬁídû, zájmové druÏinû,
vojenské rotû ãi firmû takového v˘teãníka, kter˘ dûlal
srandu a byl pro smích v‰em. Mervyn tuto zku‰enost
roz‰íﬁil a oznaãil ‰a‰kem evropského spoleãenství
Francii. Smáli jsme se tomu v kavárnû Books&Beans,
navzdory tomu, Ïe Mervyn není klaunem.
Mervyn bojovnû vystrãil bradu po britském zpÛsobu,
on je pÛvodem Brit, a umlãel smích: „Copak to nevidíte,
ﬁekl stﬁízlivû, Ïe evropsk˘ sociální stát zaniká, Ïe v‰echny
zemû musí osekávat státní rozpoãet, aby
nezbankrotovaly. Britská vláda odsouhlasila sníÏení
v˘dajÛ o 10-15% a Britové zatli zuby a vûdí, Ïe musí víc
makat a ménû cucat z vládního vemena.“ „Ano, ﬁekl
Gerry, „ãetl jsem, Ïe britská vláda sníÏila vládní rozpoãet
o 160 miliard...“ Mervyn se o‰il jako vÏdy, kdyÏ mu
nûkdo skoãí do proslovu a pokraãoval: „Leã ve Francii,
kde první vládní opatﬁení je sníÏit v˘daje na dÛchody a
prodlouÏit dÛchodov˘ vûk ze 60 na 62 let vyrazily
milióny klaunÛ do ulic, aby se jako dûti vzpﬁíãily
Sarkozymu.“ „Tak dûti nebo klauni?“ vskoãil Mervynovi
do projevu Jim Geese.
„Klaun je nestárnoucí dítû, má zastydlou pubertu a tím
lidí baví,“ odsekl Jimovi Mervyn.
„Pokraãuj,“ ﬁekl jsem Mervynovi, a Mervyn pﬁik˘vnul,
Ïe nebude míchat dûti a klauny.
„Francouzi uÏ tﬁetí t˘den ochromili ve‰kerou dopravu,
silniãní, Ïelezniãní i leteckou, tﬁetina benzínov˘ch stanic
nemá benzín, PaﬁíÏ vypadá jako velkomûsto okupované
nepﬁáteli, a ti nepﬁátele jsou Francouzi organizovaní
odbory, které nedbají, Ïe dennû tyto nepokoje stojí
Francii pÛl miliardy eur v neprovedené práci. Francouzi
chtûjí své sociální vymoÏenosti i za cenu, Ïe to státní
vemeno rozsekají na cimpr campr a nepoteãe z nûho
nic a nikomu...“ „A nezapomeÀ tûch deset tisíc tun
neuklizen˘ch odpadkÛ v Marseille,“ ﬁekl jsem
polohlasem.
„Ironické anebo klaunovské na tomto poãínání ve
Francii mi pﬁipadá to, Ïe státní zamûstnanci stávkují
proti vládû, která toliko pﬁerozdûluje peníze z daní na
rÛzné sociální úãely - tedy stávkující chtûjí zv˘‰ení daní
tûm ostatním, aby ve státní pokladnû bylo dost penûz
pro nû samé.“ „Pochopitelnû!“ vykﬁikl Mervyn potû‰en
Gerryho shrnutím francouzského cirkusu, Ïe oni chtûjí
b˘t financováni v dlouhé penzi nûk˘m jin˘m a to jsou
právû ti mladí, kteﬁí stávkují taky. Zdenûk zdvihnul ruku
v pﬁedloktí, on nikdy nepﬁeru‰uje nikoho, a Mervyn mu
pﬁik˘vnul.
„Vedoucí francouzsk˘ch unií prohlásili, Ïe pracující
nechtûjí nemilostiv˘ kapitalismus americk˘. Ameriãtí
unioví bossové na to neodpovûdûli, ale mám dojem, Ïe
postoj AmeriãanÛ k FrancouzÛm byl definován uÏ dávno;
tedy v roce 1945 v kreslené postaviãce Pepe le Pew.’
V‰ichni se zasmáli pﬁi vzpomínce na kreslené filmy,
které nás bavily dávno.
„Pepe je okouzlující dobyvatel l’amour, kter˘ nikdy
nepﬁijímá Ne jako odpovûì na své námluvy.“
„Pepe mluví angliãtinou s francouzsk˘m pﬁízvukem,
nakrucuje se a Ïvaní a není si vûdom toho, Ïe je
zpodobÀován jako skunk a smraìoch; dob˘vané koãiãky
pﬁed ním prchají, drÏí se za roztomilé ãumáãky pﬁed tím
smradem, a Pepe je vytrval˘, aby dostal co chce.“ Zase
se v‰ichni zachechtali.
„Pepe ve v‰ech kreslen˘ch filmech chce cokoliv si
umanul bez ohledu, je-li vítán a chtûn; a to je perfektní
ilustrace francouzského chlapíka, kter˘ ví co chce, ale
neví, na co má gebír... No a to americká veﬁejnost ví od
fiaska Francie v druhé svûtová válce, a komiãnost
FrancouzÛ se v americké psychice nikdy nevylep‰ila a
furt to jsou jen ti nafoukaní a komiãtí skunkové.“ V‰ichni
kolem stolku v kavárnû se zasmáli a nûkteﬁí zatleskali
tomu závûru o dne‰ní Francii.
Cestou domÛ jsem se furt pochechtával nad pﬁedstavou
Francouze coby Pepe le Pew, kter˘ chce v kreslené
pohádce na co nemá, a ve skuteãnosti je to s
francouzsk˘mi demonstranty úplnû totéÏ.
U obûda sedûli na‰i mladí, kteﬁí pﬁijeli do Sudbury
slavit narozeniny Evy, a zeptal jsem se tûch na‰ich
mlad˘ch, kter˘ je jejich oblíben˘ souãasn˘ francouzsk˘
spisovatel? Kolektivnû mlãeli ti moji drazí vzdûlanci, tak
jsem se optal, kter˘ je jejich oblíben˘ souãasn˘

oblíbenou souãasnou francouzskou hereãku, protoÏe
Eva nalévala polévku a nikdo u stolu nechtûl o Francii
mluvit.
RosÈa Firla -Sudbury
***

Ahoj RosÈo,
vracím se k tomu, co jsem ti chtûl ﬁíci uÏ pﬁed ãasem: Napsal jsem
Ti na jaﬁe, Ïe beru pojmy levice a pravice za matoucí. Za tûch tﬁicet
let, co pracuji pro noviny jsem se snaÏil vÏdy b˘t nestrann˘. Ne
vÏdycky se mi to daﬁilo, ale to je jiná vûc. TudíÏ jsem se, pokud
moÏno, tûmto pojmÛm vyh˘bal. Navíc jsem se vyh˘bal zkratkovému
hodnocení, Ïe pravice je dobrá a levice ‰patná.
Napﬁíklad takov˘m levicov˘m autorem byl Karel âapek, kterého si
hluboce váÏím. Byl tak levicov˘, Ïe útoky prvorepublikové pravice
ho oznaãili za komunistu. Na obranu tehdy napsal svoji známou esej
Proã nejsem komunistou… Podle mne to nebylo proto, Ïe by to chtûl
tûm komou‰Ûm nandat, ale protoÏe chtûl vymezit hranici mezi
ãlovûkem, kter˘ cítí jakousi sociální solidaritu a mezi fanatismem
komunistick˘ch dogmatikÛ.
A teì se dostávám k tomu Tvému ãlánku o Francii. Je pravdou, Ïe
letadlo z Florencie do PaﬁíÏe mûlo zpoÏdûní, kvÛli stávce. Je také
pravdou, Ïe letadlo z PaﬁíÏe do Amsterodamu mûlo zpoÏdûní - kvÛli
stávce. Ale skuteãnû problémy jsem zaÏil (a nejen já) v Holandsku.
DÛvodem bylo, Ïe jsem nedostal vstupní razítko pﬁi vstupu do
Schengenského prostoru. Na ‰tûstí (a mÛj znám˘ taky) jsem mûl
ãesk˘ pas. âili pod pravicov˘mi vládami roste neuvûﬁitelnû byrokracie,
coÏ je vidût jak ve Francii, tak hlavnû v Itálii a nyní i v Holandsku.
Nemyslím si, Ïe je skuteãnû ideální systém, kdy daÀ z nemovitosti
je vy‰‰í neÏ penze. RovnûÏ si nemyslím, Ïe ãlovûk by mûl pracovat,
dokud nepadne. Ty v‰ak pí‰e‰ stále o tom, Ïe Francouzi chtûjí mít
pohodu od ‰edesáti. Ve Francii to bylo doposud jako zde v Kanadû:
do penze se chodilo v pûta‰edesáti. Kdo v‰ak nemohl pracovat, mohl
jít do penze jiÏ v ‰edesáti (pﬁesnû jako zde). Nyní to Sarkozy posunul.
Minimum na 62, normál 67. Proã tedy stávkují mladí? ProtoÏe je tam
tﬁicetiprocentní nezamûstnanost absolventÛ, která se tímto opatﬁením
je‰tû zv˘‰í.
JiÏ kolem padesátky se tûÏko shání práce. âlovûk, kter˘ je pﬁed
dÛchodem vezme ze zoufalství v‰e, i za minimální mzdu. Je to levná
pracovní síla. Na jedné stranû jsou tedy nezamûstnaní mladí lidé a na
druhé stranû jsou starci, kteﬁí musí makat. Sv˘m zpÛsobem jsem rád,
Ïe se lidé proti tomuto „pravicovému“ inÏen˘rství lidsk˘ch du‰í
bouﬁí, pﬁipomíná mi to totiÏ komunismus naruby. Nevím, nepﬁipadá
mi to smû‰né, spí‰ smutné.
Nakonec posmû‰ky nûkoho z Anglie vÛãi FrancouzÛm mnû
pﬁipomínají v˘smûch PolákÛ vÛãi nám po osma‰edesátém, kdy se
nám posmívali, Ïe jsme se podvolili. Nás ale uzemnily cizí armády.
Je pacifikovala jejich vlastní Armija Krajowa. Jak jsme mohli tento
t˘den vidût, tak studenti v Anglii vzali ‰turmem britsk˘ parlament; to
se jejich francouzsk˘m kolegÛm zatím nepodaﬁilo. Zrovna tak jako
jsme se bouﬁili my po roce 1968 se bouﬁí oni. Pﬁece jen jde mlad˘m
lidem je‰tû o nûjaké ideály a ne pouze o kus Ïvance.
Na torontském filmovém festivalu mám moÏnost vidût ﬁadu dobr˘ch
francouzsk˘ch filmÛ. Vloni jsem zde vidûl film Prorok. Nebyl jsem
jím nad‰en˘, ale faktem je, Ïe kdyÏ jdu na francouzsk˘ film, tak
zvednu laÈku pﬁi hodnocení filmu o dobr˘ch dvacet procent. Francie
nejen produkuje ﬁadu filmÛ, ale umoÏÀuje produkovat filmy i zemím
jako je Rumunsko, Belgie ãi Polsko (napﬁ. skvûlé filmy Krzystofa
Kieslowského) a jsem rád, Ïe to dûlá a jsem rád, Ïe existuje zemû,
která zatím investuje víc do umûní neÏ do zbrojení. I kdyÏ pod
vedením Sarkozyho, ãi Berlusconiho, tomu bude brzy naopak.
V tom vidím ten hlavní rozdíl mezi dobr˘m systémem a ‰patn˘m. Îe
dobr˘ systém se stará o slabé, nemocné a myslí skuteãnû na budoucnost
(nejen v penûzích). ·patn˘ se stará o represi, zvy‰uje v˘daje na policii
a armádu, která je podle nûj nutná. Je nutná, protoÏe je nedostatek
v˘chovn˘ch mechanismÛ. Staãí jen porovnat tﬁeba zloãinnost v
Kanadû a Spojen˘ch státech, a to nemluvím o ·védsku, Norsku a
dal‰ích skandinávsk˘ch zemích.
Nyní tedy otázka, jestli otisknu TvÛj ãlánek. Jednou jsem dûlal
interview s Petrem ·Èastn˘m a ten mi ﬁekl, kdyÏ ho kritizovali
novináﬁi z tehdej‰ího âeskoslovenska: „KaÏd˘ má právo na svÛj
názor!“
Má‰ pﬁece právo na svÛj názor. A já mám právo s ním nesouhlasit.
A to je ten dÛvod, proã ti pí‰i.
S pozdravem
Ale‰ Bﬁezina
***
TvÛj rozsáhl˘ dopis, kter˘ je prvním takov˘m dlouh˘m dopisem,
kter˘m jsi mne dnes oblaÏil, mne pﬁivedl k nápadu, jestli bys tyto dva,
mÛj dopis o Francii a tvou reakci, nemohl tisknout vedle sebe. Je to
drobátko konfrontaãní, ale zajisté zajímavûj‰í pro ãtenáﬁe neÏ
jednostrann˘ názor. Nápad spoãívá v tom, zda bychom nemohli mít
své názory vedle sebe jako dva oponenti, kteﬁí se strefují do témat
(nikoliv do sebe!!), a Ïe by to mohlo pﬁidat ãtenáﬁÛm jakousi tu
feferonku k palãiv˘m otázkám. Popravdû si myslím, ba tvrdím, Ïe
diskuse je to nejlep‰í, co se mezi lidmi dûje a stimulovat k diskusi mi
pﬁipadá jako základní úãel ve‰kerého psaní dopisu. Mohli bychom to
dûlat tak, Ïe jeden zvolí horké téma a napí‰e o tom (dopis) a druh˘
tento strhá, doplní, roz‰íﬁí, protoÏe dvû hlavy jsou více rozumu (asi
desetinásobek, nikoliv dvojnásobek).
Ross Firla - Sudbury
***

âeská a slovenská televize
na internetu!
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Pﬁízraky minulosti na 20. Mezinárodním festivalu v˘chodoevropsk˘ch filmÛ
v hlavním mûstû v˘chodoevropského filmu (Cottbus)
V dobû festivalu v Chotûbuzi na t˘den prozáﬁí mûsto modrá barva nadûje. Modrá je tu v‰ude - v pouliãním osvûtlení, modré jsou linie spojující jednotlivá kina, modré jsou kvûtiny ve vázách.
Tak to pﬁed nûkolika lety vymysleli studenti místní Technické univerzity a festival tenhle „modr˘“ nápad pﬁijal. Dnes je MFF v˘chodoevropsk˘ch filmÛ v Chotûbuzi uznávan˘ festival, i kdyÏ
krize byly - tﬁeba v roce 1992 nemûl festival k dispozici ani jedno kino. Dnes má místní Stadthalle, multiplex a pro festival se obnovuje staré, historické kino Weltspiegel.
Hrdinové v˘chodoevropsk˘ch filmÛ to ale vidí ãernû. Dokonce i mladí a veselí reÏiséﬁi dál plují na vlnû temn˘ch filmÛ, která se vzedmula v 90. letech jako reakce na socialistick˘ realismus
a vynucen˘ optimismus. Tedy v dobû, kdy diváci od filmaﬁÛ oãekávali spí‰ pozitivní reakce na stﬁedoevropsk˘ prostor zbaven˘ drátûn˘ch zátarasÛ. Kriminálníci, prostitutky, opilci a
pﬁekupníci s lidmi dnes ve velkém zalidÀují svût filmÛ „na v˘chod od západu“. Na v˘roãním 20. Mezinárodním festivalu v˘chodoevropsk˘ch filmÛ v Chotûbuzi (Cottbus), mûstû vzdáleném
asi 100 km jihov˘chodnû od Berlína, si nad tímto jevem lámali hlavu producenti, distributoﬁi i ﬁeditelé festivalÛ. Nakonec zÛstalo u konstatování, Ïe v˘chodní Evropa se prostû zabydlela
ve svém v˘chodoevropském 3D - „Death, Drugs, Depression“ (smrt, drogy, deprese).
Bolestná v˘chodní Evropa
Na plátnech festivalov˘ch kin ve stotisícovém mûstû poblíÏ
polsk˘ch hranic diváci sledovali opu‰tûné lomy se zrezivûl˘mi
obﬁími r˘padly nebo gymnazisty, kteﬁí si pálí vlasy, propichují
jazyky a struhátky drásají kolena. PovaÏují snad mladí lidé
bolest za nûco REÁLNÉHO ve VIRTUÁLNÍM svûtû? TûÏko
ﬁíct. Ale takhle bolestná je filmová v˘chodní Evropa, tohle je
svût na‰ich filmÛ jedenadvacet let po pádu zdi, tohle filmaﬁi
postkomunistick˘ch zemí povaÏují za nutné pﬁipomínat. „Je
‰koda, Ïe tu není Ïádná mezinárodnû sdûlná komedie,“
pﬁipomnûla na spoleãném panelu koproducentÛ z v˘chodní a
západní Evropy Connecting Cottbus Kirsten Niehuusová z
podpÛrné organizace pro film Medienboard BerlinBrandenburg. Na druhé stranû se ve v˘chodní Evropû stalo
hodnû pozitivního. Celá ﬁada v˘chodoevropsk˘ch zemí âesko, Slovensko, Polsko, Maìarsko, Rumunsko, Bulharsko,
Slovinsko, Srbsko a Chorvatsko - buì uÏ mají nebo zakládají
funkãní filmové instituce, filmové fondy, filmové komise,
pﬁijímají nové audiovizuální zákony. I na v˘chod od západu
zaãínají dﬁív naprosto ojedinûlé koprodukce. Producenty z
v˘chodoevropsk˘ch zemí zaãínají západoevrop‰tí partneﬁi
brát váÏnû a spolupracují s nimi.
Leto‰ní polsk˘ film aneb anal˘za minulosti
Nejvût‰í proporci na festivalu v Chotûbuzi zaujímal polsk˘
film. I v dobû finanãní krize má Polsko kvetoucí kinematografii,
kde paradoxnû vzniká velké mnoÏství celoveãerních filmÛ,
hran˘ch i dokumentárních. To je pﬁi v˘padku jednoho z
hlavních financiérÛ - polské veﬁejnoprávní televize TVP
fenomenální záleÏitost. Nejvût‰í filmaﬁsk˘ boom nastal v roce
2009 - natoãilo se zhruba ‰edesát celoveãerních filmÛ. A toãí
se dál. Velké a nákladné produkce typu Ohnûm a meãem

v‰ak zÛstávají zatím stranou ve stádiu projektÛ - peníze v
Polsku jsou zatím jen na tzv. malé filmy. A ty pﬁiná‰ejí Polsku
jak domácí diváky, tak úspûch na mezinárodních festivalech.
Nejvût‰ím koproducentem polsk˘ch filmÛ je Polsk˘ filmov˘
institut (PISF), kter˘ investuje roãnû do filmové produkce
kolem 30 mil. Euro, coÏ je pﬁi prÛmûrn˘ch nákladech na jeden
film 1 mil. Euro docela slu‰ná ãástka. Navzdory mezinárodním
úspûchÛm (nebo právû proto?) listuje polsk˘ film v temn˘ch
stránkách minulosti a ukazuje i smutné stránky pﬁítomnosti. V
jednom z nejlep‰ích filmov˘ch debutÛ leto‰ního roku najdeme
cenami ovûnãen˘ film Zero (reÏie Pawel Borowski)
pro‰pikovan˘ ﬁadou deviantních existencí - je tu otec, kter˘
udá svého vlastního syna, prostitut, kter˘ ob‰ÈastÀuje star‰í
Ïeny nebo pornoproducent, kter˘ hledá dûtské herce tak, Ïe
se vydává za pracovníka nadace pro pomoc chud˘m dûtem.
Polsk˘ film je dÛsledn˘ a troufá si jak na téma souãasn˘ch
válek, tak na firemní kulturu souãasného kapitalismu, tedy
námûty, které se v ostatních v˘chodoevropsk˘ch
kinematografiích témûﬁ neobjevují (vût‰ina sponzorÛ si
nepﬁeje, aby praktiky velk˘ch firem byly ve filmu jako téma).
Vzdor proti tomu, co bylo
Kontrola lidí za socialismu a estébáctví je téma, které polsk˘
film zkoumá pod lupou. Druhá strana mince (Borys Lankosz)
prezentovan˘ uÏ na MFF Karlovy Vary se vrací do doby
stalinského teroru, kdy se mladá redaktorka umûleckého
ãasopisu setká s agentem tajné policie, kter˘ ji zaãne vyuÏívat.
Jeden z nejlep‰ích filmÛ leto‰ního chotûbuzského v˘bûru
V‰echno, co mám rád (Jacek Borcuch) se odehrává na
malém mûstû u GdaÀska v dobû po stávkách Solidarity v roce
1981, kdy na konci roku vyhla‰uje generál Jaruzelski v
Polsku v˘jimeãn˘ stav. Hrdinou je gymnazista Janek. Obyãejn˘
kluk, kter˘ se sv˘mi tﬁemi kamarády hraje v punkrockové
kapele a chystá se vystoupit ve ‰kole. Texty jejich songÛ jsou
v‰ak nazvány „antisocialistické“, protoÏe se v nich mluví
J.K. Productions v spolupráci
svobodû. Rodinn˘ background je ve filmu skvûle vymy‰len:
Jacek je optimistick˘ mlad˘ muÏ (v dobû sílící diktatury), jeho
s re‰tauráciou Cherry Hill
matka je odboráﬁka s revoluãními sklony, jeho otec kapitán
vás poz˘vajú na ìaº‰iu akciu
námoﬁního vojska a tedy silnû závisl˘ na politickém
z cyklu To tu e‰te nebolo;
establishmentu. ZároveÀ ale svého syna hájí proti ﬁeditelce
‰koly, která se bojí prÛ‰vihu. Jankova dívka pochází z
disidentské rodiny, pﬁiãemÏ Janek se díky sázce s kamarády
vyspí s atraktivní sousedkou, manÏelkou vysoce postaveného
dÛstojníka. Právû tento muÏ se postaví proti rockovému
koncertu ve ‰kole (ze Ïárlivosti i z dÛvodÛ ideov˘ch) a Janek
mu nakonec v parádní odvetné akci rozbije auto Ïeleznou tyãí
u betonov˘ch garáÏí, témûﬁ pﬁesnû takov˘ch, kde se z velké
ãásti odehrávají ·akalí léta Jana Hﬁebejka. BorcuchÛv film je
nominován za Polsko na Oscara a sv˘m obsahem navazuje
na ãesk˘ film ·akalí léta, maìarsk˘ Made in Hungaria a
slovenskou Muziku . TakÏe dnes máme dokonãené
visegrádské pásmo filmÛ o tom, jak hudba strhávala masky
lidí i státní hranice. Polsk˘ film zrovna tak jako jeho filmoví
pﬁedchÛdci velmi pûknû ukazuje, Ïe filmy o tragédiích minulosti
nemusejí b˘t tûÏké a srdceryvné.
Je‰tû hloubûji do minulosti se dostává pﬁední reÏisér polského
arthousu Jan Jakub Kolski ve filmu Benátky. Pﬁíbûh je vyprávûn
Miesto konania:
z
pohledu jedenáctiletého chlapce. Rodiãe mu slíbili v˘let do
Re‰taurácia Cherry Hill
Benátek. Je v‰ak rok 1937, blíÏí se napadení Polska
680 Silver Creek Blvd., Mississauga
nacistickou armádou, muÏi musí do zbroje. Pﬁichází válka, ale
na statku jako by ‰lo v‰echno sv˘m star˘m tempem. Jen
(severne od kriÏovatky ulíc Dundas a Cawthra )
Menu: ovarová polievka , krvavniãky, jaternice, klobásy, okrajovû sem zasáhne bojov˘ stﬁet, objeví se tu propagandista
nûmecké armády, kter˘ pro nacistická média natáãí, jak
tlaãenka, udené mäso, zemiaky a kyslá kapusta
poklidnû, ba idylicky Ïijí Poláci v dobû války. Chlapec se utíká
Zákusok: Tvarohov˘ koláã
do zatopeného podzemí statku, kde si vytvoﬁí náhradní svût,
Úãinkuje : JoÏko Chlebniãan
své osobní Benátky. A není to nikdo jin˘ neÏ tenhle mal˘
Diskotéka
snílek, kdo nakonec zastﬁelí místního kolaboranta. Film je
pﬁekvapivû dovyprávûn aÏ do doby osvobození. Je to pomûrnû
Nakoºko je kapacita re‰taurácie obmedzená,
je potrebné si vopred zakúpiÈ lístok ako depozit na túto pomal˘, tich˘ a obrazovû krásn˘ film o Ïenách a jejich dûtech,
které zÛstávají samy na okraji války. MoÏná i film o hrdinství
akciu u Jána Kosibu na telefónnom ãísle
muÏÛ - vysloven˘ bez obrazÛ váleãné fronty. Film o vzdoru,
kter˘ poznamenává tolik souãasn˘ch polsk˘ch filmÛ.
Traumata souãasného svûta
Preto prosím v‰etk˘ch ão máte záujem zavolaÈ,
Polské filmové pﬁíbûhy jsou v rámci v˘chodní Evropy skuteãnû
ão najskôr kvôli zadeleniu miest pri stoloch.
nejÏivotaschopnûj‰í. Je to dáno jednak mnoÏstvím natoãen˘ch
UpozorÀujeme Ïe táto akcia bude iba raz.
filmÛ, jednak rozvinut˘m systémem podpor, jednak autorskou
Poãas akcie bude moÏné si v‰etky v˘robky zakúpiÈ aj
odvahou. Poláci se potﬁebují prostﬁednictvím filmu vyrovnat s
domov.Bolo by dobré prípadn˘ záujem o kúpu nahlásiÈ minulostí plnou estébákÛ a stávkokazÛ, potﬁebují ﬁíct, Ïe
vopred, aby sme vedeli zabezpeãiÈ dostatok tovaru.
souãasná doba pﬁiná‰í nové úzkosti. Rád bych tu zmínil nov˘
film Jerzyho Skolimowského Essntial Killing - film je natoãen
Te‰íme sa na va‰u úãasÈ: USPORIADATELIA
v polsko-norsko-irsko-maìarské koprodukci. Skolimowski
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vystudoval v Polsku, pracoval také v âeskoslovensku, umí
ãesky a Ïije v Los Angeles. Jeho poslední film se zab˘vá
útûkem bojovníka Talibánu, kter˘ byl chycen, zajat a je
pﬁeváÏen do sbûrného tábora nûkde na severu Polska
(zajímavé: hraje ho americk˘ kultovní reÏisér, herec a zpûvák
Vincent Gallo). (Film byl uveden na leto‰ním Torontském
festivalu a jiÏ jsme o nûm psali v psali v ãísle 17/2010, pozn.
red.) Téma Afghánistán se objevuje v leto‰ních polsk˘ch
filmech je‰tû dvakrát. Ve filmovém hitu Jana Hryniaka Trik,
kde se nûkolik polsk˘ch politikÛ a armádních ãinitelÛ rozhodne
najmout zruãného fal‰ovatele stodolarov˘ch bankovek na
padûlání v˘kupného pro Talibán, kter˘ v Afgánistánu údajnû
zajal vysokého polského diplomata. Samotné téma o‰ulení
TalibáncÛ je originální. Nakonec se ale ukáÏe, Ïe politik
unesen nebyl, v‰echno byla jen hra politické smetánky na to,
jak nafasovat státní peníze na domnûlé v˘kupné a rozdûlit si
ho mezi sebou. Válka na Stﬁedním v˘chodû láká i filmaﬁe,
kteﬁí na rozdíl od Hryniaka nemohou pom˘‰let na komerãní
úspûch. Zpûtnûchodn˘ film Matka Tereza od koãek (Pawel
Sala) bûÏel uÏ v soutûÏi MFF Karlovy Vary a vypráví v
postupnû se nabalujících retrospektivách o dvou bratﬁích,
jejichÏ otec si v sobû nese trauma z války v Afghánistánu, kde
bojoval a uÏ nikdy nebyl schopn˘ pﬁizpÛsobit se civilnímu
Ïivotu. Oba bratﬁi jím zaãali pohrdat podobnû jako svou
matkou, která sbírá koãky.
Emanuelle znovu v akci
Pﬁekvapivou náv‰tûvnicí 20. MFF v˘chodoevropsk˘ch filmÛ
v Chotûbuzi byla osmapadesátiletá holandská star Sylvia
Kristel. Îena, která v letech 1974-1984 a pak je‰tû jednou v
roce 1992, to jí uÏ bylo ãtyﬁicet let, natoãila ãtyﬁi pokraãování
francouzského soft erotického melodramu Emanuelle. K
jednomu dílu dokonce sloÏil hudbu Serge Gainsbourg, jeden
díl byl natoãen na Seychelech a v‰echny pojednávaly o citlivé
dívce, která se ráda miluje. Pro nás byla ze západních televizí
pa‰ovaná Emanuelle symbolem svobody v dobû, kdy Ïeny
smûly nosit maximálnû minisuknû. Filmy o Emanuelle byly v
devadesát˘ch letech napodobovány, ale ‰lo vesmûs o plagiáty
pÛvodního filmu, napﬁ. italská âerná Emanuelle.
Kristelová, která byla zvyklá ukazovat se na pláÏích v Cannes,
pﬁijela do Chotûbuzi k filmu chorvatského reÏiséra Ognjena
Sviliãiãe 2 sluneãné dny. Byl to bezesporu jeden z nejlep‰ích
filmÛ festivalu. Sviliãiã potkal Silvii Kristelovou pﬁedloni na
filmovém festivalu „Filmy od moﬁe“ v holandském Vlissingen.
B˘valá erotická diva tam byla v porotû festivalu. Sviliãiã ji
nalákal na to, Ïe film bude komedie a Ïe se jí bude dobﬁe hrát.
Kristelová souhlasila. Pak uvidûla, Ïe film je mnohem sloÏitûj‰í,
Ïe je to psychologické drama. Ale nevzdala to. Pﬁi leto‰ní
premiéﬁe filmu na MFF v chorvatské Pule se s ní setkal ﬁeditel
MFF v˘chodoevropsk˘ch filmÛ v Chotûbuzi Roland Rust a
pozval ji do Chotûbuzi. Hereãka pﬁijala. Mûsto s pozÛstatky
socialistické architektury na ni podle jejích slov zapÛsobilo
pozitivním dojmem, ﬁekla, Ïe se tu cítí „velmi dobﬁe“. Proã roli
pﬁijala? Lákal ji film, protoÏe pﬁed kamerou dlouho nestála. V
souãasné dobû hraje jen v divadelní hﬁe Calendar Girls,
pojednávající o osamûlosti star˘ch lidí, hrajících po kasinech.
Líbil se jí i scénáﬁ a natáãení samo, i kdyÏ se s
v˘chodoevropskou nízkonákladovou produkcí zatím je‰tû ve
své kariéﬁe nesetkala. „V‰echno ‰lo rychle, stra‰nû rychle,“
ﬁekla. „A bylo stra‰né horko, ãtyﬁicet stupÀÛ a víc. Byla jsem
také pﬁekvapena, jak natáãení ustál mÛj partner, kterému je
víc neÏ osmdesát let.“ Partnerem jí byl francouzsk˘ herec
Christian Marin, znám˘ rolí pﬁihlouplého ãetníka Merlota v
prvních ãtyﬁech filmech o ãetnících ze sedmdesát˘ch let.
Ve filmu 2 sluneãné dny jde o skupinu nûkolika turistÛ, kteﬁí
do hor u chorvatského Zadaru pﬁijedou na loveckou dovolenou.
Mají k ruce místní lovce, z nichÏ nûkteﬁí neumí anglicky. Asi
ãtyﬁicetilet˘ americk˘ pár sem pﬁijet posílit vztahy. Peter si
chce kromû toho dobﬁe zastﬁílet, ale zpráva z domova mu
nepﬁidá: dozví se o obtíÏích ve své americké firmû. Jeho Ïenu
Martinu zatím pozve jeden muÏ z chorvatského doprovodu.
Pr˘ jí ukáÏe „skuteãn˘ lov“. Na Ïenu zapÛsobí lov eroticky a
oba se sblíÏí - a právû v tu chvíli je vyru‰í Peter. ManÏelé se
pustí do kﬁíÏku, Martina uteãe do divoãiny a nemÛÏe najít
cestu zpátky. A u‰tkne ji had. Oba muÏi, Ameriãan i vousat˘
Chorvat ji zaãnou hledat. KaÏd˘ na svou pûst. Hledání Ïeny
loveckou v˘pravu velice zdrÏí a dole u auta nastane tenze
mezi dal‰ími úãastníky lovecké exkurze - coÏ je napﬁíklad
Kristelová a Marin. Velmi dobﬁe vyhrocen˘ film pﬁipomíná
letící jiskru. Jiskra napﬁed zapálí chomáã trávy, od trávy chytí
dﬁevûná bouda a od boudy dÛm. Dûjové zvraty, komediální i
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napínavé momenty, to patﬁí k v˘bavû tohoto
filmu.
Bahno Ïivota
Nemocní, zneuÏívaní lidé, pasáci, prostitutky
k nám promlouvají z rumunsk˘ch, srbsk˘ch,
maìarsk˘ch, estonsk˘ch a dal‰ích
v˘chodoevropsk˘ch filmÛ. Postavy totálnû
zniãen˘ch lidí se vyskytují hlavnû v rusk˘ch
filmech. Napﬁíklad v soutûÏním filmu Zpáteãka
v reÏii Andreje Stempkovského. PﬁibliÏnû
padesátiletá Ïena Ïije sama, protoÏe její syn
mûl zahynout za války v âeãensku. Syn se
nakonec vrátí, ale trpí demencí. Její kamarádka
má stánek nûkde u Ïelezniãních kolejí a silnice
z mûsta ven. Jezdí k ní pﬁekupníci a mafiáni.
Îena ve stánku nechává pﬁespávat uprchlého
uzbeckého kluãinu. Ten utekl od otrokáﬁÛ,
kteﬁí mu dávali ‰patnû placenou práci. Nemá
rodiãe, doklady ani domov a nemá se kam
vrátit.
Resignace, vodka, utrpení. Kolem dokola
kriminálníci, moc je v rukou b˘val˘ch agentÛ
KGB, vskutku neradostn˘ obraz. V
nûkolikanásobnû ocenûném ruském filmu Jiné
nebe se vypraví uzbeck˘ pastevec se sv˘m
desetilet˘m synem do Moskvy potom, co jim
pomﬁelo stádo ovcí a koz a utekla manÏelka a
matka. V Moskvû projdou dezinfekcí pro
uprchlíky a muÏ seÏene nádenickou práci v
dﬁevaﬁském provozu, kde jeho syn nakonec
umírá. Ani v jednom z tûhle totálnû
bezv˘chodn˘ch filmÛ se moc nemluví, není tu
ani hudba, jen kal, opilci, chudoba a dno
Ïivota. Na koprodukãním trhu Connecting
Cottbus charakterizovali odborníci ze západní
Evropy depresivní stav v˘chodoevropského
filmu jako negativum a volali po nûjaké
komedii. „Jde o ãistû festivalové filmy a jejich
potenciál pﬁekraãovat hranice je mal˘,“
posteskl si Manfred Schmidt, ‰éf podpÛrné
organizace Mitteldeutsche Medienförderung.
„Nejvût‰í nebezpeãí filmÛ z v˘chodní Evropy
je provinãnosti, nikoli lokálnost. Filmy mohou
b˘t lokální a dostat se za hranice, nicménû
potenciál v˘chodoevropsk˘ch filmÛ k
pﬁekraãování hranic je velmi mal˘. A my pﬁitom
hledáme mezinárodnû sdûlné pﬁíbûhy,
excelentnû vyprávûné story, v˘borné ﬁemeslo.
Chceme to, co bych nazval napínav˘ evropsk˘
film.“ Mnohé v˘chodoevropské filmy se ale
rozpadají do na sobû nezávisl˘ch a nespojit˘ch
obrazÛ, jejich pﬁíbûhová linka jakoby
neexistovala, postavy ani pﬁíbûh nemají
jakoukoli perspektivu. „VÏdyÈ Ïádná dobrá
perspektiva v srbském Boru neexistuje,“
postûÏoval si reÏisér vítûzného filmu Bíl˘, bíl˘
svût Oleg Novkoviç „Dﬁív to bylo prosperující
hornické mûsto, dnes je to mûsto, které umírá.
Mnû se líbí, Ïe obyvatelé mûsta jsou sice v
bezv˘chodné pozici, ale poﬁád mají svou
hrdost.“
Slováci a âe‰i
Na panelu koproducentÛ zasedla i ﬁeditelka
Národního kinematografického centra pﬁi
Slovenském filmovém ústavu Alexandra
Strelková. Prozradila, Ïe její sen je vidût
„slovenské hrané filmy na velk˘ch filmov˘ch
festivalech“. Pﬁekvapením soutûÏního
programu v Chotûbuzi byl ãesk˘ film Kajínek,
kter˘ s 800 000 ãesk˘mi diváky tﬁi mûsíce po
premiéﬁe patﬁí mezi nejúspû‰nûj‰í filmy ãeské
porevoluãní historie a znaãn˘ úspûch
zaznamenává i na Slovensku. V Chotûbuzi
nedala Kajínkovi cenu ani jedna z porot, pﬁesto
bylo na v‰echna uvedení tohoto filmu plno.
Slovensk˘ film byl v Chotûbuzi pﬁítomen jen
prostﬁednictvím dvanáctiminutového krátkého
filmu Nora sa mi páãi v produkci praÏské
FAMU a v reÏii slovenského studenta reÏie a
‰éfredaktora magazínu Panic Button
Aramisova.
Zvlá‰tní prezentaci na koprodukãním trhu
projektÛ Connecting Cottbus mûla mezi
patnácti projekty z dvanácti v˘chodoevropsk˘ch zemí ãeská „dobrodruÏná
komedie“ Vánoãní hvûzda, kterou má reÏírovat
talentovan˘ herec Ivan Shvedoff v produkci
filmové spoleãnosti Cinemania. Shvedoff se
narodil v Petrohradû, vystudoval ve ·védsku
a Ïije v Praze. Hrál uÏ v nûkolika ãesk˘ch
filmech, napﬁíklad Mamas and Papas. âesk˘
producent Jiﬁí Koneãn˘ (jeho posledním
poãinem je bravurní dokument Eriky Hnmíkové
Nesvatbov ) se rozhodl vstoupit do
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Cinema
koprodukãního projektu maìarského reÏiséra
Gyuly Nemése s názvem Zero. Film má
pojednávat o masové vraÏdû pﬁírody a umírání
vãel a líãit pﬁíbûh ‰éfa továrny na v˘robu
medu, kter˘ se vÛãi zabíjení pﬁírody vzbouﬁí.
Rozhodne se anarchistick˘m zpÛsobem
bojovat proti vymírání vãel a nakonec uteãe
do Afriky. Slovensko mûlo ve hﬁe projekt filmu
Budme sa stretat v snoch. PÛjde o love story
umístûnou do socialistického âeskoslovenska
roku 1987, reÏii filmu má mít Juraj Nvota. V
Chotûbuzi projekt zastupovala producentka
Silvia Panáková z firmy Arina Film s.r.o. a
spolu s ní autor scénáﬁe Daniel Pastirãák.
Patnáct projektÛ koprodukãního trhu mezi
sebou soutûÏilo. Vítûzem soutûÏe Connecting
Cottbus se stal gruzínsk˘ projekt Let TbilisiTbilisi, je to také love story podle skuteãn˘ch
událostí a umístûná do roku 1983. Milenci a
pozdûji manÏelé Gega a Tina se pﬁátelí v
b˘valém Sovûtském svazu s disidenty z
okruhu jazzmanÛ a tûsnû po svatbû se
rozhodnou unést letadlo do Turecka. Letadlo
se ale vrátí do Tbilisi, je obklíãeno armádou a
v‰ichni pachatelé jsou bûhem ãtrnáctidenního
exemplárního procesu odsouzeni k trestu smrti
kromû Tiny, která dostane „jen“ patnáct let a
po pûti letech, kdy se Sovûtsk˘ svaz rozpadne,
je osvobozena.
V˘chodoevropské filmy budou
mezinárodní
Z nûkolika chotûbuzsk˘ch premiér je v‰ak
patrné, Ïe filmy mohou pojednávat o krizov˘ch
tématech, a pﬁesto jejich zpracování nemusí
b˘t smutné a tragické. Jejich story i produkãní
zázemí je internacionální. Vynikající film
oscarového bosenského reÏiséra Danise
Tanoviãe Cirkus Columbia líãí návrat bohatého
bosenského fanfaróna Divka Buntiãe (Miki
Manojloviã) do rodné Bosny v roce 1991 po
dvacetileté emigraci v Mnichovû. Ve vesnici
Smokve Donje je‰tû v té dobû Ïijí BosÀané a
Srbové pospolu, ale pﬁízraky války z
Chorvatska se rychle blíÏí, populace se
rozdûluje, b˘val˘ komunistick˘ starosta utíká
na Západ, vzniká bosenská domobrana a na
okolních kopcích se pﬁipravují k útoku Srbové.
A do toho Divko koupí své mladé milence
kadeﬁnick˘ salón a v dobû, kdy celá jeho
b˘valá rodina utíká pryã, on zÛstává (film byl
rovnûÏ na Torontském festivalu, pozn.
redakce).
Ve v˘chodoevropském filmu zcela zjevnû
dochází k tûÏkému zápasu mezi nitern˘m
v˘zkumem lidské du‰e a brizantními
politick˘mi tématy, natoãen˘mi mezinárodnû
a z mezinárodní perspektivy. Jak tento boj
skonãí, neví zatím nikdo z pûtadvaceti tisíc
divákÛ nebo z pûti set filmov˘ch profesionálÛ,
kteﬁí festival v Chotûbuzi nav‰tívili. Jeden z
dramaturgÛ festivalu Bernd Buder ale vidí v
tûÏkopádnosti a smutku v˘chodoevropského
filmu pﬁednost: „V˘chodoevropsk˘ film je
typick˘ pﬁedev‰ím tím, jak do hloubky zkoumá
du‰e sv˘ch protagonistÛ.“ V‰echno ale
nasvûdãuje tomu, Ïe se v˘chodoevropsk˘
film s pﬁílivem západních koproducentÛ
promûní a bude zajímavûj‰í a moÏná i
veselej‰í. ¤editel festivalu Roland Rust se
dokonce pﬁipravuje na situaci, kdy
v˘chodoevrop‰tí filmaﬁi budou toãit filmy s
mimoevropsk˘mi partnery nebo kdy reÏisér
ze Západu po studiích ve v˘chodní Evropû tu
zaãne toãit filmy. Pro dal‰í roãníky festivalu
pﬁipravuje Rust nov˘ program „Evropa
regionÛ“ (první na ﬁadû bude region mezi
Polskem, Ukrajinou a Bûloruskem) a „Evropa
kultur“. Plánuje také roz‰íﬁení festivalu do
dal‰ích nûmeck˘ch mûst jako je Lipsko,
DráÏìany nebo Frankfurt nad Odrou.
Radovan Holub, Cottbus
***

Filmov˘ festival EU i v Ottawû
Podobn˘ Filmov˘ festival jako se koná v
Torontu bude i v Ottawû. âeská republika
bude zastoupena v˘born˘m filmem Jana
Hﬁebejka Kawasakiho rÛÏe. Filmbude
promítnut v Library and Archives Canada,
395 Wellington Street, Ottawa, v pátek
19. listopadu od 19 hodin. Vstupné 12
dolarÛ, studenti, senioﬁi a dûti pod 15 let
8 dolarÛ.
***

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

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

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

Jozef Karol; Tel.: 416/767-8882
Točený Pilsner Urquel a Czechvar
v západním Torontu!

Transcom Transport
s radostí oznamuje,
Ïe se spojil s t˘mem

aby vám slouÏil lépe!
Nynína‰e sluÏby smûﬁují
nejen do v˘chodní Evropy,
ale do celého svût!
Stejní lidé Dana, Jamie, Eva,
Michal a Viktor
spolu s dal‰ími kolegy
vyhoví va‰im poÏadavkÛm
a ãekají pouze na va‰e zavolání.
A ov‰em Jerry zÛstane konzultantem!

Volejte (905) 362-1111
a chtûjte nûkoho z nás!

History
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From Generation to Generation (Z generace na generaci) - Agnes Toma‰ovová
Koncem ﬁíjna jsem se zúãastnil v North York Centre for the
Arts - skoro bych ﬁekl slavnosti: zahájení leto‰ního “Holocaust
Education Week” (T˘dne holokostové v˘chovy). Se‰lo se
nás na tisíc, samozﬁejmû, pﬁeváÏnû Îidé. Sly‰eli jsme vynikající
hudební program a projevy, ale veãer patﬁil sedmi
obdivuhodn˘m lidem, kteﬁí proÏili hrÛzy nacistického reÏimu
a podali o tom svûdectví. Poﬁadatelem veãera byla Azrieli
Foundation zaloÏená v roce 2005, aby sbírala a uchovávala
pamûti a deníky tûch, kteﬁí nacismus pﬁeÏili a na‰li nov˘
domov v Kanadû, a podílela se o jejich svûdectví s co
nejvût‰ím poãtem lidí (knihy jsou zdarma rozesílány knihovnám
a vzdûlávacím institucím a rÛzn˘m programÛm v Kanadû a
darovány kaÏdému, kdo se zúãastní akcí Azriel Foundation).
V prvních dvou sériích pamûtí vy‰la napﬁíklad i kniha Johna
Freunda, anglicky (Spring’s End) v první sérii a francouzsky
(La fin du printemps) v druhé sérii. V leto‰ní, tﬁetí sérii, byly
uvedeny dal‰í ãtyﬁi svazky: The Shadows Behind Me (Willie
Sterner), Knocking on Every Door (Anka Voticky), Fleeing
from the Hunter (Marian Domanski) a From Generation to
Generation (Agnes Toma‰ov).
Nejsme neju‰lechtilej‰í z ÏivoãichÛ, ob˘vajících na‰i planetu.
Kdybychom soudili podle posledního století, jsme asi to
nejhor‰í, co se zemûkouli pﬁihodilo. Sotva nûco (leda
armageddon, rozhodná bitva mezi dobrem a zlem na konci
svûta) se v zbûsilé nenávisti ãlovûka k ãlovûku vyrovná
nacistickému ãi komunistickému experimentování s lidsk˘m
osudem. A mezi v‰emi pﬁíbûhy zhovadilosti má nepochybnû
prvenství vyvraÏdûní ‰esti milionÛ evropsk˘ch ÏidÛ. A pﬁece
pﬁeÏili - jako národ. I jako víra. Také (a hlavnû) proto, Ïe rodí
lidi jako Agnes Toma‰ovová, Anka Votická (která se bohuÏel
nemohla veãera zúãastnit, ale sly‰eli jsme ji ãíst úryvek z
jejích pamûtí elektronick˘m pﬁenosem z Montrealu), William
Sterner, Marion Domanski (a ãtyﬁi, jichÏ pamûti jsou v pﬁípravû:
William Tannenzopf, Renate Krokauer, Alex Levin a Ann
Szedlecki). A také proto, Ïe se rodí lidé, jako David J. Azrieli,
zakladatel Foundation, nesoucí jeho jméno, kteﬁí nedovolí,
aby obûti jejich rodu byly zapomenuty a kteﬁí dovedou pﬁimût
i ne-Ïidovsk˘ svût, aby vzdal úctu (Kanadsk˘ deník The
National Post pﬁetiskl z jejích pamûtí jednu kapitolu a kanadská
televize s ní natoãila dlouh˘ interview).
Agnes Toma‰ovová se narodila jako Agnes Grossmannová
16. ãervna 1930 v Bardejovû. Maminka jí umﬁela, kdyÏ jí byly
necelé dva roky. O rok pozdûji se její otec oÏenil znovu. S
Ïenou, která se Agnes postupnû ukázala v nejhor‰ím
mace‰ském svûtle. V r. 1934 se Agnes narodil bratr Ivan, s
kter˘m mûla pûkn˘ vztah, ale nejradûji mûla dûdeãka a
babiãku, Zelmu a Armina Kohnovy z matãiny strany a str˘ce
JoÏku a Bandiho, s kter˘mi trávila ‰Èastná dûtská léta v
Levicích, blízko maìarsk˘ch hranic, naposledy v roce 1938.
Bûhem pﬁí‰tího roku Maìaﬁi zabrali Levice a âeskoslovensko
poprvé zmizelo z mapy svûta. V roce 1941 TisÛv Slovensk˘
‰tát uzákonil protiÏidovské zákony, inspirované nacistick˘mi
Norimbersk˘mi zákony z roku 1935, a brzy na to se stal
partnerem Hitlerova Nûmecka v ﬁe‰ení Ïidovské otázky jednou
pro vÏdy (jak si mysleli) a v koneãném ﬁe‰ení deportací v‰ech
ÎidÛ do koncentraãních táborÛ a plynov˘ch komor. Jediná
ochrana pﬁed deportací byla uÏiteãnost nûkter˘ch ÎidÛ v
státním hospodáﬁství nebo v Ïivotû komunity. Otec Agnes byl
zubní lékaﬁ a jeho rodina byla (doãasnû) z deportace vyÀata.
V roce 1942 bardejov‰tí hodnostáﬁi pﬁemluvili skupinku ÎidÛ
vyÀat˘ch z deportace (vãetnû Agnesiny rodiny), aby pﬁestoupili
na protestantskou víru. Jak se blíÏila fronta (bitva u Stalingradu
v roce 1943 byla pﬁedznamenáním konce Hitlerovy tisícileté
ﬁí‰e), sloven‰tí partyzáni se pokusili odstranit TisÛv reÏim.
Prohráli a Nûmecko pﬁevzalo pﬁímou vládu na slovenském
území. Agnes a její rodina uprchli do hornatého a zalesnûného
prostoru Nízk˘ch Tater, kde s dal‰ími Ïidovsk˘mi rodinami
pod ochranou místních partyzánÛ pﬁeÏívali v primitivních
podmínkách do okamÏiku, kdy se sovûtská armáda
probojovala na území âeskoslovenska. Potom se její rodina
se skupinou partyzánÛ vydala na krkolomn˘ pochod uprostﬁed
zimy po horské stezce smûrem k sovûtské armádû. Se
sovûtsk˘mi vojáky se setkali 12. bﬁezna 1945 ve vesnici
jménem Hel’pa. Dospûlí Îidé jim z vdûãnosti líbali ruce. S
koncem války pﬁi‰el ãas rozhodování: mají odejít nebo zÛstat.
ZÛstali a pﬁesto, Ïe vdûãili sovûtské armádû za vysvobození,
vût‰ina ÎidÛ odmítala únorov˘ puã, a mezi rokem 1948 a
1950 skoro 25 000 ÎidÛ opustilo âeskoslovensko. Vût‰ina
volila Izrael. Agnes se provdala za Jozefa Toma‰ova, s nímÏ
mûla dvû dûti, Tomá‰e a Katku. Zatím zÛstali, i kdyÏ s
rostoucími pochybnostmi: antisemitismus se uhnízdil nejen v
komunistické stranû (pﬁesto, Ïe ﬁada ÎidÛ, vãetnû Rudolfa
Slánského zaujímala ve stranû v˘znamná místa), ale i mimo
ni. V procesu s tﬁinácti vedoucími ãleny strany v roce 1952
bylo obÏalováno 11 ÎidÛ. 11 obÏalovan˘ch, vãetnû Slánského,
bylo popraveno. Zat˘kání ÎidÛ pokraãovalo. Mezi nimi byl i
Agnesin manÏel, kter˘ byl propu‰tûn teprve v prosinci 1958.
Pﬁi‰lo PraÏské jaro a Dubãek a nová nadûje, která byla
definitivnû pohﬁbena v srpnu 1968 Bratislavskou rezolucí
vûrnosti Sovûtskému svazu, následovaná bratrskou okupací.
70 tisíc lidí, vãetnû kolem 3400 ÎidÛ( (mezi nimi Agnes a její

rodina) opustilo âeskoslovensko. V období od záﬁí 1968 a
koncem roku 1969, Kanada pﬁijala kolem 12 000
ãeskoslovensk˘ch uprchlíkÛ. Také Agnes a její rodinu.
Toma‰ovovi se usadili v Torontu, kde si vybudovali pro sebe,
své dûti a dnes uÏ i pravnuky - velmi úspû‰n˘ Ïivot.
Ale to jsou data, která by se - s urãit˘mi obmûnami - dala
pouÏít pro dlouhou ﬁadu lidí. A nejen ÎidÛ. Minulé století bylo
stoletím uprchlíkÛ - po celém svûtû jsme se mordovali a
vyhánûli z domovÛ. Jen nepokorní mezi námi si mohou
polichotit, Ïe nikdy nepocítili nutkání (na ‰tûstí vût‰inou hned
vetované) nûkomu dokázat, Ïe my jsme lep‰í neÏ on, Ïe ná‰
tatínek je silnûj‰í neÏ jeho tatínek, ná‰ BÛh vzne‰enûj‰í neÏ
jeho BÛh, na‰e pravda jediná pravdivá pravda. A kdyÏ to
nepochopí, zakroutit mu krk. Je tﬁeba znaãné dávky pokory,
abychom se plnû pﬁiznali k svému vlastnímu Ïivotu. A to je
první vlastnost, která na sebe upozornila, kdyÏ jsem zaãal ãíst
Z generace na generaci. Ne pokora pokorovitá (nové slovo),

oblasti v Polsku. Byli namaãkáni do dobytãích vagónÛ, v
kaÏdém vagónu jich bylo osmdesát, bez jídla a bez vody.
Deportace v Bardejovû pokraãovaly aÏ do ﬁíjna 1942. Celkem
bylo ze Slovenska do Polska deportováno pﬁes 58 000 ÎidÛ,
2000 z nich z mého rodného Bardejova.” (Vût‰ina zahynula
v plynov˘ch komorách v Osvûtimi.) Agnes mûla dÛvod k
zatrpknutí i v chování své nevlastní matky, která se k ní
chovala brutálnû, zvlá‰È v dobû, kdy se celá rodina (s v˘jimkou
Agnesina otce) ukr˘vala v lesích na pokraji Nízk˘ch Tater a
Agnes, tehdy ãtrnáctiletá (její nevlastní matce tehdy bylo
tﬁicet osm let) musela pro celou rodinu pﬁinést vodu a dﬁíví.
Nezatrpkla. Ani kdyÏ ji macecha donutila, aby slíbila, Ïe
svému otci nikdy neﬁekne, jak se k ní macecha chovala. Slib
dodrÏela. Její záznam je svûdectvím Ïeny, která Ïila pravdivû
a o svém Ïivotû vydala pravdivé svûdectví.
Pﬁi psaní této recenze mi pﬁi‰el na mysl osud jiné Ïeny,
stejnû jako Agnes narozené - a skoro ve stejném ãase - v
âeskoslovensku, Edu‰ky Ottové. Ale zatím co na Edu‰ku
Ottovou dopadala jedna morová rána za druhou a ona je
pﬁijala s dÛstojností hrdinky ﬁecké tragédie, Agnes se sv˘m
manÏelem na‰li pokojné a slunné záti‰í pro sebe a své vnuky
a pravnuky. Zní to skoro ironicky: dva lidé, jimÏ se svût
pokou‰el vzít jejich Ïivoty (a v milionech jin˘ch pﬁípadÛ se mu
to podaﬁilo) dali svûtu dûti a vnuky, kteﬁí - nem˘lím-li se - jsou
skoro v‰ichni ochránci Ïivota, lékaﬁi...
Josef âermák
***—-

Anna Votická a její anglická kniha
“Knocking on Every Door”.

Agnes Toma‰ovová
ne pokora na kolenou, ale pokora skoro hrdá, která nabízí
záznam o svém Ïivotû bez okra‰lování - a co je na záznamu
snad to nejpokornûj‰í: je to záznam bez nenávisti vÛãi
komukoliv. Je to pokora pravdivosti o sobû i vÛãi sobû.
Je to záznam o lásce, která pﬁetrvá smrt. Taková byla
Agnesina láska k její mamince, která jí umﬁela kdyÏ jí nebyly
ani dva roky a jejíÏ smrt si odmítla pﬁipustit aÏ do sv˘ch sedmi
let. A je‰tû ve sv˘ch pamûtech pí‰e:” Moje maminka mne
opustila 17. bﬁezna 1932. Ve své du‰i v‰ak cítím, Ïe mû nikdy
neopustila. V tûchto pamûtech jsem nikdy nenapsala slova
“zemﬁelá matka”, protoÏe i v pokroãilém vûku sedmdesáti tﬁí
let cítím, Ïe moje maminka je stále se mnou.”
Je to záznam Ïeny s citlivou du‰í. KdyÏ se narodil její bratr
Ivan, byla u své milované babiãky a dûdeãka v Levicích. Její
str˘c JoÏko, kter˘ byl velk˘ pán u Ïeleznice, ji vezl do
Bardejova pozdravit nového bratﬁíãka. Agnes o té cestû pí‰e:
“Cestovali jsme se str˘ãkem JoÏkou první tﬁídou. Okna byla
otevﬁená a JoÏko ukázal na letící ãápy a ﬁekl, Ïe ti ãápi mi
pﬁinesli mého bratra. Celou cestu do Bardejova jsem stála u
okna a dûkovala ãápÛm za dar mého bratﬁíãka....Milovala
jsem ho od prvního okamÏiku a byla o nûj tak starostlivá, Ïe
kdykoliv se rozplakal, Ïádala jsem, aby byl okamÏitû nakrmen.”
Mûla dÛvod, aby zatrpkla. Ve ‰kole se k ní (a k Ïidovsk˘m
dûtem vÛbec) neÏidovské dûti chovaly s brutálností, jakou by
ãlovûk od tvoreãkÛ s andûlskou tváﬁiãkou neãekal: “V roce
1939, Îidi a osoby neÏidovské rasy chodili do stejné ‰koly a
vût‰ina neÏidovsk˘ch dûtí se k nám chovala hroznû. Nemohli
jsme si hrát v parku uprostﬁed mûsta: nápis pﬁi vchodu do
parku oznamoval: ÎidÛm a psÛm vstup zakázán. Dívala jsem
se na neÏidovské dûti, které si tam hrály a myslela si: Proã já
nemohu b˘t jako ony?”
A proces degradace pokraãoval. Na podzim roku 1941 byly
zﬁízeny pracovní tábory v obcích Sereì, Nováky a Vyhne. 18.
dubna 1942 stovky povozÛ taÏen˘ch koÀmi svezlo Îidy z
okolí k vlaku v Bardejovû a o mûsíc pozdûji, 15. kvûtna,
v‰ichni Îidi v Bardejovû (s v˘jimkou lidí jako její otec) byli
nahnáni do hlavní synagogy a men‰ích modliteben. “Deportace
ÎidÛ, kteﬁí byli drÏeni v synagoze zaãala 15, kvûtna 1942;
mnohem pozdûji jme zjistili, Ïe byli deportováni do Lublinské

O nejstar‰í aktivní montrealské seniorce Annû Votické,
97, a její ãeské kníÏce Zachránûna v ‰anghajském
ghettu vy‰la na jaﬁe jiÏ ﬁada ãlánkÛ v nûkolika zemích
svûta. S men‰ím zpoÏdûním (a se zmûnûn˘m titulem)
nyní pﬁi‰la na trh její anglická roz‰íﬁená originální verze
Knocking on Every Door.
The Azrieli Foundation zahájila tﬁetí sérii ocenûn˘ch
pamûtí pﬁeÏiv‰ích obûtí holokaustu unikátními veãery
5. ﬁíjna v Montrealu a 26. ﬁíjna v Torontu se spisovateli,
kteﬁí ãetli ukázky ze sv˘ch dûl. Jednou z nich byla i Anka
Votická se svojí knihou “Knocking on Every Door”. Byly
to veãery plné osobních vzpomínek v‰ech spisovatelÛ,
svûdãící o stateãnosti, odvaze, pﬁekonávání
neuvûﬁiteln˘ch Ïivotních pﬁekáÏek a pﬁeÏití holokaustu
- pﬁíbûhy Ïivé i dnes po více neÏ 65 letech. KaÏd˘ host
obdrÏel na památku zdarma kompletní soubor sedmi
kníÏek 3. série. Po veãeru se spisovateli následovala
autogramiáda, diskuse se spisovateli a bohaté
poho‰tûní.
âeskou knihu A.Votické Zachránûna v ‰anghajském
ghettu za 15.00 kanadsk˘ch dolarÛ si ji mÛÏete objednat
u
Czech-Books (www.czech-books.com)
Tel: 1-888-287-1015,
e-mail: mail@czech-books.com
Anglickou knihu A. Votické Knocking on Every Door za
14.95 kanadsk˘ch dolarÛ mÛÏete objednat u Second
Story Press (http://secondstorypress.ca <http://
secondstorypress.ca/>), 20 Maud Street, Suite 401,
Toronto, ON, M5V 2M5, Canada,
Tel: 416-537-7850
Fax: 416-537-0588
E-mail: info@secondstorypress.ca
L. Kﬁivánek-Montreal
***

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.19.satellite1-416.com
www.19.zpravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

***
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NHL: Obrana Rangers
vydrÏela i po druhé

Mario BliÏÀák zaznamenal hned
v první utkání v NHL branku

Toronto-NY Rangers 0:2

Toronto-Vancouver 3:5

Bûhem deseti dnÛ zavítali po druhé Rangers do
Toronta a po druhé si odvezli vítûzství. JestliÏe v
prvním utkání dokonale bránili a teprve v závûru
inkasovali, tak tentokrát nedopﬁáli Maple Leafs ani
tuto útûchu. V dresu vítûzÛ byl 21:31 min. na ledû
Michal Rozsíval a zaznamenal v hodnocení plus/
minus jeden kladn˘ bod. Sám pak hodnotil utkání
takto:
MR: Z mého pohledu mohu zápas hodnotit pozitivnû,
získali jsme dva body. Byl to ná‰ druh˘ zápas ve
dvou dnech. Samozﬁejmû jsme chtûli vyhrát, protoÏe
vãera jsme prohráli doma s Carolinou 3:4. Dne‰ní
v˘kon na‰eho gólmana Lundqvista byl vynikající.
To bylo hlavním dÛvodem, proã jsme vyhráli,
pﬁestoÏe nás Toronto pﬁestﬁílelo (36:24). My jsme
hráli obûtavû a dva body jsme si díky tomu zaslouÏili.
ABE: Zvítûzili jste zde po druhé bûhem deseti
dnÛ a po kaÏdé vám k tomu staãily dvû branky…
MR: Podobnost není jen ve v˘sledku, ale i v situaci
v muÏstvu. Pﬁi prvním zápasu jsme také mûli
prohranou ‰ÀÛru nûkolika zápasÛ, kterou jsme
dokázali otoãit. Teì se to opakovalo po dvou
prohran˘ch zápasech za sebou. Zatím nám to tu v
Torontu svûdãí.

V dresu hostí se poprvé v Torontu pﬁedstavil
slovensk˘ hokejista Mario BliÏÀák. Byl to jeho druh˘
zápas v NHL. Ne kaÏdému se v‰ak podaﬁí jako
jemu vstﬁelit první branku v NHL hned v prvním
zápase. Nejprve jsme se ho tedy zeptali na dojmy
z torontského utkání:
MB: Nezaãali jsme dobﬁe a dostali jsme hned v
úvodu dva góly. Daniel Sedin v‰ak rychle odpovûdûl
a do konce první tﬁetiny se nám podaﬁilo vyrovnat.
Byl to dobr˘ hokej hrálo se nahoru, dolÛ. Bylo
hodnû ‰ancí a díky ‰Èastnému gólu jsme vyhráli.
ABE: VraÈme se k utkání v Ottawû, vstﬁelil jste
svou první branku v NHL. Mohl byste k tomu
nûco ﬁíci?
MB: Byl to úÏasn˘ pocit, kdyÏ jsem ji vstﬁelil. Trenér
mne postavil pﬁi hﬁe ãtyﬁi na ãtyﬁi a my jsme ‰li spolu
s Glassem na branku. Trochu jsem mûl ‰tûstí,
protoÏe se mi podaﬁilo napálit puk ze vzduchu.
ABE: Kromû hry pût na pût, jste hrál dnes i v
oslabení…
MB: Jsem defenzívní stﬁední útoãník, vÏdycky to
byla moje funkce, aÈ v juniorce nebo na farmû. Je
to taková ãerná práce.
ABE: Jak˘ je to pocit hrát proti takovému obránci
jako je Tomá‰ Kaberle?
MB: Je to skvûlé, pamatuji se, Ïe jsem se na nûj
jako mal˘ chlapec díval v televizi. UÏ tehdy hrál v
NHL a teì mohu proti nûmu hrát.
Ale‰ Bﬁezina - Toronto
***

***

Buffalo otoãilo utkání
13 vteﬁin pﬁed koncem
Toronto-Buffalo 2:3
AÏ pátá série samostatn˘ch nájezdÛ rozhodla v
Torontu o vítûzství Buffala. Zatímco Tomá‰ Kaberle
nepromûnil, Tyler Ennis byl úspû‰n˘.. V dresu
Buffala Sabers byl slovensk˘ reprezentant Andrej
Sekera na ledû 21:10 minut, zatímco v netradiãnû
bílém dresu Maple Leafs byl Tomá‰ Kaberle ve hﬁe
je‰tû o 3 minuty a 44 vteﬁin déle. To je jeden z
dÛvodÛ, proã jsme ho poÏádali o zhodnocení utkání.
TK: BohuÏel pro nás, to takhle dopadlo. Ve
Washingtonu jsme dostali vyrovnávací branku v
oslabení, dnes tﬁináct vteﬁin pﬁed koncem. Mohli
jsme mít o dva body víc. Zatím jsme získali padesát
procent bodÛ a tak se musíme snaÏit dostat se opût
na postupovou pozici. Îádné utkání není jednoduché
a dnes to bylo skuteãnû o kousek. Tohle jsme si
mûli ohlídat.
ABE: Asistoval jste pﬁi první brance…
TK: To bylo po souboji u mantinelu, kdy jsem nahrál
Grabovskému, kter˘ bez pﬁípravy vystﬁelil, dva
hráãi zaclánûli brankáﬁi v˘hled a tak to vy‰lo. Máme
to takhle nacviãené, Ïe kdyÏ jde bek do strany, tak
ho útoãník nahrazuje ve stﬁedu. Mûli jsme více
pﬁíleÏitostí a ‰koda, Ïe jsme nevyuÏili nûkterou z
pﬁesilovek.
ABE: Myslíte, Ïe ne‰kodí hﬁe, kdyÏ jsou dva
body za vítûzství v prodlouÏení i v normálním
ãase?
TK: NHL bude urãitû o zmûnû uvaÏovat. Takhle je
to rovnûÏ pro oba t˘my stejné, ale velice ãasto pﬁi
nerozhodném stavu se hraje v závûru normálního
ãasu na prodlouÏení.
ABE: Hodnû se spekulovalo o tom, Ïe z Toronta
odejdete…
TK: Jsem rád, Ïe jsem zde zÛstal. Mám Toronto rád
a rád tady hraji a udûlal bych pro muÏstvo v‰echno.
Je‰tû rok mnû platí smlouva, tak uvidíme. Nechci o
tom pﬁem˘‰let. Nechám to na GM a na vedení.
SnaÏím se hrát, co nejlépe, abychom se dostali do
postupové osmiãky.
***

NHL
Nejnovûj‰í rozhovory s ãesk˘mi a
slovensk˘mi hráãi v NHL
www.nhl.zpravy.ca
www.nhl.satellite1-416.com
www.zpravy.org/nhl
***

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.

Broadview Ave.

Ossington Ave.

Bloor St. W

281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

Gambrinus liga

14. kolo: Hradec Králové-Olomouc 1:0, Bohemians
1905-Sparta 0:1, Slovácko-Liberec 0:1, PlzeÀTeplice 4:2, âeské Budûjovice-Brno 1:0, ÚstíOstrava 0:4, Jablonec-Mladá Boleslav 1:1, PﬁíbramSlavia Praha 1:1.
15. kolo: Slavia-Jablonec 0:3, Ostrava-PlzeÀ 0:2,
Brno-Pﬁíbram 0:1, Mladá Boleslav-Slovácko 2:3,
Olomouc-âeské Budûjovice 5:1, TepliceBohemians 1905 0:2, Liberec-Hradec Králové 3:0,
Sparta-Ústí nad Labem 4:1.
16. kolo: Bohemians 1905-Hradec Králové 1:0,
Slavia-Ostrava 1:1, Ústí-Brno 2:3, âeské
Budûjovice-Mladá Boleslav 1:3, Jablonec-Olomouc
3:2, Pﬁíbram-Teplice 1:1, PlzeÀ-Liberec 1:1,
Slovácko-Sparta 0:2.
***
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FC Zlaté Moravce 1:0, FC Nitra-M·K Îilina 0:2, FK
Senica-Dunajská Streda 1:1, Spartak Trnava-MFK
Dubnica 4:0.
16. kolo: Dunajská Streda-Spartak Trnava 1:0,
MFK Dubnica-Tatran Pre‰ov 0:1, FC Zlaté MoravceBanská Bystrica 0:2, MFK Ko‰ice-FK Senica 2:1,
Slovan Bratislava-FC Nitra 0:0, M·K Îilina-MFK
RuÏomberok 3:1.

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

16 10
16 7
16 8
16 6
16 6
16 6
16 5
16 5
16 5
16 3
16 4
16 3

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

0
3
5
4
5
5
5
7
7
8
10
9

36:13
21:8
18:16
20:12
26:15
16:15
15:18
14:21
13:23
11:18
13:31
14:27

36
27
27
24
23
23
21
19
19
14
14
13

Slovnaft liga
20. kolo: HK Orange 20-Îilina 2:5, Ko‰ice-Poprad
2:3, Îilina-Slovan 5:1, Nitra-Ban. Bystrica 3:6, MHC
Martin-Trenãín 3:1, Zvolen-Skalica 2:0.
21. kolo: Trenãín-Poprad 1:4, Skalica-MHC Martin
2:1 (SN), Ban. Bystrica-Zvolen 4:2, Slovan-Nitra
4:1, Îilina-Ko‰ice 1:3.
22. kolo: Poprad-Îilina 2:0, Nitra-Ko‰ice 2:6, ZvolenSlovan 3:1, MHC Martin-Ban. Bystrica 2:3 (SN),
Trenãín-Skalica 5:1, Trenãín-HK Orange 20 5:3
23. kolo: HK Orange 20-Nitra 3:5, Skalica-Poprad
4:2, Slovan-MHC Martin 1:4, Ko‰ice-Zvolen 4:3
(SN), Îilina-Nitra 5:2, Ban. Bystrica-Trenãín 6:3.
24. kolo: Poprad-Nitra 3:0, Zvolen-Îilina 6:3, MHC
Martin-Ko‰ice 0:2, Trenãín-Slovan 3:2, SkalicaBan. Bystrica 5:2.
25. kolo (predohrávka) Slovan-Skalica 2:6.
Tabulka: 1. Ko‰ice 24/62, 2. Ban. Bystrica 25/56,
3. Poprad 25/45, 4. Zvolen 25/42, 5. Trenãín 26/39,
6. Slovan 26/36, 7. Martin 26/36, 8. Îilina 26/34, 9.
Skalica 26/34, 10. Nitra 26/24, 11 Orange 20 15/0.

Dvû hospody na jednom rohu naproti AGO
(Dundas a McCaul)

v místû, kde je piva jako ‰afránu!

Na pípû jsou desítky evropsk˘ch piv a mezi nimi

Pilsner Urquell a Czechvar!
K tomu jídlo po cel˘ den
Otevﬁeno sedm dní v t˘dnu od 11 do 2 ráno.

Tabulka
1. PlzeÀ
2. Sparta
3. Olomouc
4. Jablonec
5. Ml.Boleslav
6. Teplice
7. Liberec
8. Bohemians 1905
9. Slovácko
10. Pﬁíbram
11. Budûjovice
12. Hradec
13. Slavia
14. Ostrava
15. Brno
16. Ústí

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

43:15
27:11
31:13
29:18
28:20
21:21
21:21
18:20
17:27
10:16
13:26
12:19
17:22
17:23
22:33
13:34

41
34
28
27
27
25
20
19
19
18
18
17
16
16
15
12

Village Idiot Pub

Sin&Redemption

126 McCaul St.
Toronto, Ontario M5T 1W2
Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca
www.villageidiotpub.ca

136 McCaul ST.
Toronto, Ontario M5T 1W2
Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca
www.sinandredemption.com
***

***

Tipsport extraliga
V˘sledky 16. kolo: Liberec-Vítkovice 5:2,
Budûjovice-Slavia 5:1, Zlín-Kladno 8:0, LitvínovBrno 5:3, Sparta-PlzeÀ 3:0, Karlovy Vary-Pardubice
2:3, Tﬁinec-Mladá Boleslav 4:0.
17. kolo: Brno-Zlín 4:2, Pardubice-Litvínov 4:3(PP),
Vítkovice-Karlovy Vary 2:1 (SN), PlzeÀ-Liberec 3:2,
Kladno-Tﬁinec 1:3, Mladá Boleslav-Budûjovice 2:1,
Slavia-Sparta 2:1.
18. kolo: Litvínov-PlzeÀ 0:3, Vítkovice-Slavia 2:1,
Budûjovice-Kladno 7:1, Zlín-Mladá Boleslav 2:3
(PP), Liberec-Pardubice 4:1, Karlovy Vary-Brno
4:1, Sparta-Tﬁinec 0:3.
19. kolo: Pardubice-Budûjovice 3:0, Tﬁinec-Zlín 2:1
(PP), Mladá Boleslav-Litvínov 1:2 (SN), BrnoSparta 3:1, Karlovy Vary-Kladno 2:1, LiberecSlavia 2:1, PlzeÀ-Vítkovice 4:2.
20. kolo: Karlovy Vary-Slavia 3:5, Vítkovice-Kladno
2:0, Liberec-Brno 3:1, Sparta-Mladá Boleslav 3:1,
PlzeÀ-Pardubice 3:4, Litvínov-Zlín 2:4, BudûjoviceTﬁinec 5:6.
JelikoÏ za PlzeÀ, Mladou Boleslav a Kladno
nastoupilo neoprávûnû nûkolik hráãÛ, je
pravdûpodobné, Ïe ﬁada zápasÛ bude
kontumována. Proto také neuvádíme tabulku.

CorgoÀ liga
14.kolo: M·K Îilina-Banská Bystrica 3:3, MFK
Dubnica-FK Senica 0:1, MFK Ko‰ice-FC Nitra 3:0,
Dunajská Streda-MFK RuÏomberok 3:0, FC Zlaté
Moravce-Slovan Bratislava 1:1, Tatran Pre‰ovSpartak Trnava 0:0.
15.kolo: Banská Bystrica-Slovan Bratislava 0:0,
MFK RuÏomberok-MFK Ko‰ice 2:2, Tatran Pre‰ov-

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Z v˘stavy Puzzle

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063; FAX (416) 530-0069

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

Obituary
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KdyÏ odejde velk˘ brankáﬁ

November 25, 2010

ÎiÏkov a najednou zcela zmizel z dohledu.
Pr˘ hrával za Spartu Chicago. AÏ pﬁed ãasem
jsem ho potkal pﬁed zápasem na Strahovû.
Dal mi své telefonní ãíslo. Jednou jsem se
osmûlil a zavolal do Kalifornie. Hovoﬁili jsme
asi hodinu, stûÏoval si, Ïe to v‰e napsal, ale
Ïe nikdo nemá zájem to vydat. Zajímavû
vyprávûl. O pomûrech v Dukle, o spoluhráãích,
o tom jak dostával nabídky z Anglie ãi Itálie.
Jak chytal témûﬁ do padesátky zde v Torontu

za Ukrajince, kteﬁí ho milovali. Dohodli jsme
se, Ïe v‰e probereme podrobnûji. JenÏe jsem
prome‰kal svoji chvíli…
V sobotu 30. ﬁíjna 2010 mne volala paní
Dolej‰í, Ïe její manÏel zemﬁel. Mezi nekrology
z celého svûta, jsem na‰el na internetu ve
‰panûl‰tinû jeden z Argentiny. Vzpomínka se
t˘kala poráÏky 1:6 na MS ve ·védsku.
Bﬁetislavu Dolej‰ímu bylo 82 let.
Ale‰ Bﬁezina
***

Rosti
Brankovsky
Broker
Jedineãné sluÏby

Dolejší zachraňuje před Uwe Seeleerem; Z MS v roce 1958.
Foto: Soccer 365 Days

Tehdy na podzim roku 1956 probûhla v
novinách zpráva, Ïe by v Trnavû mûl za
Slavii, tehdy mûla název Dynamo podobnû
jako klub z Houstonu v MLS, nastoupit
reprezentaãní brankáﬁ Bﬁetislav Dolej‰í.
Neváhal jsem a vsadil jsem se s dûdeãkem o
pût haléﬁÛ, Ïe Slavia vyhraje. V nedûli veãer
po poﬁadu S mikrofonem za sportem, jsem
deset haléﬁÛ strãil do kapsy. Neoprávnûnû,
Slavia prohrála 1:2 a nikdy jsem se nedovûdûl,
jestli Dolej‰í v Trnavû chytal nebo ne. Faktem
je, Ïe na jaﬁe roku 1957 hrál v Edenu
Ferencváro‰ a to jiÏ Dolej‰í v brance byl, ale
já mûl zápal plic a utkání jsem opût nevidûl.
Pamatuji se, Ïe utkání skonãilo 3:2.
Dolej‰í jiÏ tehdy byl legendou. Stál v brance
proti Brazílii v létû roku 1956, v kterém jsme
vyhráli 1:0. To pro zmûnu ne‰el na chalupû pﬁi
bouﬁce proud. MÛj str˘c mûl ale z války rádio
na baterky, sedmilampovku, obrovsk˘ kufr a
z nûho jsme se dovûdûli, Ïe branku dal
Moravãík a Dolej‰í, Ïe chytnul penaltu.
Pamatuji se, Ïe na podzim toho roku nás otec
vzal na plochou dráhu na Strahov a najednou
hlasatel oznámil, Ïe âeskoslovensko zvítûzilo
na Népstadionu 4:2 nad Maìarskem a v
brance byl opût Dolej‰í a pln˘ nejvût‰í stadion
na svûtû bouﬁil a nikdo nechtûl vûﬁit, Ïe by
nûco takového bylo moÏné.
Není divu, Ïe toho roku byl ná‰ rodinn˘
rozpoãet kaÏd˘ druh˘ t˘den o korunu tenãí.
Tu jsem si vy‰kemral na nedûlní odpoledne a
jiÏ nejménû dvû hodiny pﬁed zaãátkem jsem
stál nad jedním ze dvou tunelÛ, abych vÛbec
nûco vidûl. Bedlivû jsem sledoval kaÏd˘ pohyb
hráãÛ a bylo se na co koukat. JenÏe v národním
muÏstvu se zaãala objevovat Dolej‰ího
konkurence - trnavsk˘ Imre Stacho. V
rozhodujícím utkání o postup na MS ve
·védsku, které se hrálo v Lipsku na podzim
roku 1957, byl Stacho zranûn a tak chytal
opût slávistick˘ gólman. Zvítûzili jsme 4:1 a
postoupili.
Na jaﬁe v roce 1958 se zmûnil systém soutûÏe
z jaro/podzim na podzim/jaro, takÏe v‰echna
muÏstva spolu hrála tﬁikrát, ale na jaﬁe se
hrálo pouze deset zápasÛ. Zatímco Stacho v
pﬁátelském utkání proti mistrÛm svûta
Nûmecku, které jsme vyhráli 3:2 pﬁíli‰ neoslnil,
Dolej‰í v Edenu dûlal divy. Obzvlá‰tû památné
bylo utkání proti Rudé Hvûzdû Bratislava, kdy
likvidoval stﬁely Gajdo‰e, Molnára a Scherera.
Slavia tehdy po bezbrankovém poloãase
zvítûzila 3:0 a nakonec ve ·védsku chytal
právû Dolej‰í. Po pﬁekvapivé prohﬁe se
Severním Irskem 0:1. Byl druh˘ zápas v
Helsingborgu pﬁed 25000 diváky. Utkání pískal
Angliãan Arthur Ellis a v poloãase jsme vedli
2:0, pak v‰ak Schäffer sníÏil a dvacet minut
pﬁed koncem pro rohovém kopu naremplovali
Nûmci Dolej‰ího i s míãem do branky. Nic
nepomohly protesty, Ïe míã nepﬁe‰el

brankovou ãáru. Proti Argentinû jsme museli
vyhrát. Byl to snad jeden z nejvût‰ích zápasÛ
v na‰í historii a u‰tûdﬁili jsme Argentinû krutou
poráÏku 6:1 a legendou byl opût Dolej‰í, kter˘
dostal jedinou branku z penalty v 65. minutû
od Corbatty. Dvû branky tehdy vstﬁelil dal‰í
slávista Václav Hovorka a dvû pardubick˘
Zdenûk Zikán.
Dolej‰í byl prvním âechoslovákem, kter˘ se
dostal do prestiÏní ankety Zlat˘ míã. V roce
1956 skonãil na 21. místû. Posledním zápase
této éry bylo utkání Stﬁedoevropského poháru
v Budape‰ti proti MTK Slavia prohrála 0:5.
V roce 1960 byl doÏivotnû distancován.
DÛvodem byla pr˘ Dvoﬁákova branka v zápase
s Duklou. Dolej‰í vykopnul dlouh˘ míã aÏ na
soupeﬁovu polovinu, Dvoﬁák ho obratem pﬁes
celé hﬁi‰tû vrátil a zkoprnûl˘ Dolej‰í jen
pﬁihlíÏel. Nastalo vy‰etﬁování. Pr˘ se
domluvili…
Do Slavie se je‰tû vrátil, ale to Slavia hrála
druhou ligu, pak je‰tû nastupoval za Viktorku

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

Royal Le Page, Signature Realty
Independant owned and operated Brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

