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Finále PlzeÀ - Rodina je základ státu
aneb

Filmy staré a zastaralé
Tentokrát se mi odjezd z Toronta podaﬁil. Bylo to sice
aÏ na druh˘ pokus, ale o to to bylo lep‰í. Nepatﬁím k
lidem, kteﬁí by se pﬁipravovali na cestu dlouho. Jeden
mÛj znám˘ mûl následující pﬁístup, Ïe vÏdy zabalil tﬁi
kufry a pak jeden nechal doma. Tento postup
zdÛvodÀoval, Ïe kdyby mu nûkdo ten kufr ukradl, Ïe by
se musel stejnak bez nûj obejít. Pravda, mnû sice
jednou ukradli pas a peníze, a také jsem to vyﬁe‰il. Tak
není zapotﬁebí ﬁe‰it takové zbyteãnosti jako ponoÏky
nebo triãka. To se dá vÏdycky koupit na místû. V roce
1984, kdyÏ jsem ráno v pÛl osmé mûl b˘t na leti‰ti pﬁi
cestû na Olympijské hry v Los Angeles, jsem byl veãer
tak unaven˘, Ïe jsem si dal budík na ãtyﬁi ráno, s
pocitem, Ïe to zvládnu. JenÏe jsem se probudil ve ãtvrt
na sedm a také jsem to staãil i bez taxíku. Za pût minut
jsem byl na metru a v sedm jsem jiÏ byl na leti‰ti.
Pravda, tehdy nechtûli, aby ãlovûk byl na leti‰ti dvû
hodiny pﬁed odjezdem jako je tomu dnes. Tentokrát,
kdyÏ jsem zjistil, Ïe jiÏ se pﬁed letem nestaãím
osprchovat, natoÏ se podívat na zápas ChelseaBarcelona, jsem si pro jistotu je‰tû natiskl letenku a
nemohl jsem uvûﬁit sv˘m oãím: Místo data, které jsem
mûl v kalendáﬁi po nûkolik mûsícÛ ãervenû za‰krtnuté
(18. 4.), podobnû jako jsme mûli v dûtství ãervenû
vyti‰tûn˘ 7. listopad, jsem tam uvidûl mal˘m ãern˘m
písmem datum 19. dubna. Nejprve mi polil pot, protoÏe
jsem tomu nevûﬁil. Pak jsem se podíval do poãítaãe a
pak jsem zavolal do Nitry (dnes se to jmenuje Uniglobe)
a velice nenápadnû, abych nevypadal jako blb, jsem se
zeptal, jestli mi to skuteãnû letí zítra v 18:20 a skuteãnû
to letûlo o den pozdûji v 18:20.
Najednou byl ãas i na fotbal i na procházku v High
Parku. Mohl jsem to i vychutnat jako pﬁed léty, kdyÏ
bouchla islandská sopka. JenÏe tehdy jsem pﬁi‰el o
ãtyﬁi dny z festivalu Finále. Tentokrát jen o jeden den
aklimatizace v Praze. Zkrátka neãekaná pohoda na
úvod.
V pondûlí, kdyÏ jsem pﬁijel do Plznû, byl festival jiÏ v
plném proudu. Pﬁesto jsem hned první den staãil
zvládnout ãtyﬁi filmy a nelitoval jsem, protoÏe hned
odpoledne byl snímek Jany Poãtové Generace Singles,
kter˘ dostal cenu Václava Táborského, kterou udûluje
Nadace Dagmar a Václava Táborsk˘ch a Mezinárodní
porota soutûÏe dokumentárních filmÛ za nejlep‰í
dokument autora/autorky do 35 let. Musím pﬁiznat, Ïe
porota tentokrát vybrala správnû. ReÏisérka si totiÏ
vybrala skuteãnû rozliãné lidi, kteﬁí jsou sami z rÛzn˘ch
dÛvodÛ. I ve vûku mezi tﬁicítkou a pûtaãtyﬁicítkou jsou
zde lidi, kteﬁí museli sledovat, jak jim partnera vyrve
zákeﬁná choroba. Vztah byl tak siln˘, Ïe ani nechtûjí
navázat známost s nûk˘m jin˘m. Jindy se zase snaÏí
nalézt partnera pﬁes rÛzné seznamovací podniky, které
jsou neuvûﬁitelnû trapné.
Trochu zklamáním byl pro mne film Alice Nellis Perfect
Days - I Ïeny mají své dny. Film je na motivy divadelní
hry Liz Lochheadové. Vypráví o kadeﬁnici, která chce v
pozdním vûku mít dítû, ale nemá partnera. Její
homosexuální pﬁítel má sice partnera, ale nemÛÏe s
ním mít dûti. Trochu propletenec, kter˘ zachraÀuje

Martin Šulík: Záhrada

skvûl˘m v˘konem Ivana Ch˘lková. Zatímco ostatní
filmy Alice Nellis jsem vidûl i nûkolikrát, tento mi staãilo
vidût pouze jednou.
Jedna sekce na festivalu byla vûnována slovenskému
reÏiséru Martinu ·ulíkovi, jehoÏ film Cigán jsme mohli
vidût na Mezinárodním torontském filmovém festivalu.
Zde jsem dal pﬁednost jeho star‰ím filmÛm.
Devûtadevadesátiminutov˘ film Záhrada z roku 1995
reÏisér uvedl slovy jednoho polského kritika, kter˘ dûlí
filmy na staré a zastaralé. Zastaralé jsou ty, po kter˘ch
po roce ani pes ne‰tûkne, zatímco staré, mohou mluvit
i po sedmnácti letech. Film Záhrada k nim patﬁí. Je to
jeden z jeho nejlep‰ích filmÛ. Vypráví pﬁíbûh uãitele
Jakuba a jeho otce. Jakub je pronásledován vilnou
vdanou milenkou Terezou a utíká pﬁed ní do rozpadlého
domu. Film pﬁipomíná trochu slovenského reÏiséra Elo
Havetu, trochu Tarkovského, ale hlavnû je to ·ulík
samotn˘. Mistr reÏie a pﬁekvapení. A pﬁipoãteme-li k
tomu vynikající herecké v˘kony tandemu otec-syn
Mariána Labudy a Romana Luknára je to záÏitek na
kter˘ se nezapomíná.

Z filmu Jany Počtové: Generace Singles

Martin ·ulík dokáÏe mít v sobû i dostatek sebeironie
a jeden z jeho prvních filmÛ Neha z roku 1991 nena‰el
pochopení u divákÛ, kter˘ch zÛstalo do konce promítání
pouze pár. Film byl podmínûn dobou, v které vznikl.
·imon se ptá v úvodu filmu: „Co se stalo?“ „Zbil jsi otce.“
Odchází do mûsta, kde se setkává s dvojicí s temnou
minulostí. V roce, kdy film vznikl, bylo kaÏdému jasné,
Ïe se jedná o partnersk˘ vztah b˘valého estébáka a
vládní prostitutky. Po letech, kdy v‰e spl˘vá se mi
nevybavila atmosféra lustrací a odhalování agentÛ.
Agenti také nebyli tehdy tak otrlí jako dnes, kdyÏ jsou z
nich podnikatelé. Teprve pﬁi diskusi po filmu jsem si to
v‰e spojil a dnes si myslím, Ïe film byl lep‰í neÏ tak jak
ho kritika pﬁijala a neÏ jak ho pﬁijímali diváci v Plzni.
Jedním z vrcholÛ ·ulíkovi tvorby je Klíã k urãování
trpaslíkÛ aneb poslední cesta Lemuela Gullivera
natoãená podle deníkÛ reÏiséra Pavla Juráãka. PﬁestoÏe
jsem film pﬁed ãasem v Torontu jiÏ vidûl, stále ke mnû
hovoﬁí, bylo to vynikající svûdectví o dobû pﬁed rokem
1968 a dobû normalizace. O tom jak je reÏisér filmu
Postavy k podpírání a jeden z nejtalentovanûj‰ích
filmaﬁÛ, kterého jsme kdy mûli rozdrcen dobou.
K ne pﬁíli‰ dobr˘m dokumentÛm bych zaﬁadil závûr
prvního veãera Smíchov pláãe, Brooklyn spí. Pﬁíbûhy
lidí z levého bﬁehu Vltavy a zkou‰ení âechovova Racka,
pod vedením maìarského reÏiséra pÛsobilo trochu
schizofrennû a jednalo se o pﬁíli‰ mnoho pﬁíbûhÛ pro
pﬁíli‰ krátk˘ film.
Souãástí leto‰ního festivalu bylo i uvedení pﬁehlídky
polsk˘ch filmÛ. V jedné z mezinárodních porot byl i
svûtoznám˘ polsk˘ reÏisér Krysztof Zanussi, jehoÏ
filmy se rovnûÏ na festivalu promítaly. Po jedné projekci
jsem se ho zeptal, zda si myslí, jestli jeho film Struktura
krystalu mÛÏe hovoﬁit i dnes na Západû, kdy hrdina
Pokračování na str. 7
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8 Clarence Square, Toronto
Otvoreno: Streda 15:00-17:00
Tel.: 416/689-9889
E-mail: info@slovakhouse.org
www.solvakhouse.org
âeská televize Nová vize
opakování v úter˘ v 7:30 hodin

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. . Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, fax: (416) 516-5311.
Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. Tel.: 905/712-1200, fax: 905/
712-0974.
Slovensk˘
evanjelick˘
kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 10:45.
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby v následujících mûsících:
6. 5., 3. 6, 22. 7., 26. 8., 16.9 a 21. 10. vÏdy
ve 13 hod.
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
KITCHENER-WATERLOO:German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Informace o bohosluÏbách: 289/242-0635
Morav‰tí bratﬁí (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglickynedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C 3Y2. Tel.: 416/656-8661.
Duchovní správce: Rev.Margaret Hassler,
Pastor, e-mail mkhassler@yahoo.com

Kat. bohosluÏby mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemeterynedûle 15:00 hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jiﬁí Macenauer St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,
192 Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
19. 5. a 23. 6. 2012 v 11 hod.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby:
19. 5. a 23. 6. 2012 v 17 hod.,
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
20. 5. a 24. 6. v 11 hod.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.
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Kalendáﬁ
www.kalendar.zpravy.ca
16. 5. (st.)
Setkání seniorÛ
Knihovna kostela sv. Václava
***
3. 6. (ne)
PouÈ do Midlandu
***
8. 6. (pá) 19:00
Odcházení
Film Václava Havla
Masaryktown
***
23.6. (so) 14:00
âesk˘ a Slovensk˘ den na
Masaryktownu
***
6.7. (pá)
XV. sokolsk˘ slet v Praze
***
11.8. (so)
Letní sokolské hry na
Masaryktownu
***

opakování v úter˘ v 8:00 hodin
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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.
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Na‰im úkolem není ﬁíkat ãtenáﬁi, co si má myslet,
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pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude
poru‰ena rovnováha, která se diskusí sleduje.
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a autor zodpovídá za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada through Canada Periodical Fund
of the Department of the Canadian Heritage.

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
www.spravy.ca

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.8.satellite1-416.com
www.8.zpravy.ca
www.8.spravy.ca
***

Kalendáﬁ
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Konec dal‰í ãeské legendy - PRAGUE BISTRO
30. dubna 2012 pﬁibyla mezi obûti ãasu
dal‰í: Prague Bistro, a to je ztráta tûÏká.
Z nûkolika dÛvodÛ:
1. zmizel kus (a poﬁádn˘) krajanského
folklóru
2. zmizela vynikající kuchynû, kam se
u‰lé poutnice a poutníci chodili obãerstvit,
ne-li manou, tak alespoÀ ãesk˘mi
pochoutkami.
3. sníÏí se poãet inzerentÛ.
4. vzroste poãet sebevraÏd.
Já se s Prague Bistro rozlouãil t˘den
pﬁed jeho pﬁedãasn˘m koncem. Dal jsem
si jitrnici s bramborem a bíl˘m zelím.

Za Lumírem
Salivarem
V pátek 27. dubna zemﬁel nedaleko Barrie
Lumír Salivar, poctiv˘ a ãestn˘ ãlovûk,
ke kterému osud byl zﬁídka laskav˘. Syn
praÏského nakladatele a bratr Zdeny
Salivarové-·kvorecké, Lumír se brzy
“seznámil s kamením”: v roce 1949 byl
zatãen za odbojovou ãinnost a byl v
pﬁí‰tích deseti letech vûznûn v pracovním
táboﬁe u Jáchymova.
Po propu‰tûní dûlal taxikáﬁe a po
odchodu manÏelÛ ·kvoreck˘ch do exilu
spravoval v Praze jejich majetek a
opatﬁoval rukopisy pro jejich
nakladatelství 68Publishers v Torontu.
V roce 1976 se rozhodl emigrovat do
Kanady, snad i v nadûji, Ïe se pro nûj v
nakladatelství najde místo. BohuÏel,
nena‰lo. Na‰el si místo ve skladi‰ti
stavební firmy, rozváÏel stavební artikly
a dost se nudil. Pak pracoval pro pekaﬁství.
kde se nenudil, ale rozváÏet chleba v
kaÏdém poãasí nebyla Ïádná slast. Za
nûjak˘ ãas se v pekaﬁství uvolnilo místo
vedoucího noãní smûny a Lumír pﬁí‰tích
skoro 18 let dohlíÏel na noãní peãení
chleba. A skoro se do toho zamiloval, asi
tak jako WolkerÛv topiã elektrárensk˘.
Lumír byl komplikovan˘ ãlovûk, kterého
poznamenal nejen Jáchymov, ale i zápal
mozkov˘ch blan a nehostinn˘ ãas, v nûmÏ
se jeho Ïivot odvíjel. Ale jestliÏe jeho
ctiÏádost byla vût‰í, neÏ moÏnosti, které
mu osud poskytl, Lumír se sv˘m losem
dovedl vyrovnat s podivuhodnou
vzne‰eností: zatímco si svÛj chléb
vezdej‰í vydûlával vût‰inou rukama (a
touÏil po intelektuálním vûhlasu), svÛj
voln˘ ãas promûnil v zlato dobroãinnosti:
byl zakládajícím ãlenem Klubu 231 (Klub
b˘val˘ch politick˘ch vûzÀÛ v exilu) a
prvním redaktorem jeho ãasopisu, K231,
jehoÏ první ãíslo vy‰lo v roce 1985. Vûrnû
nav‰tûvoval pﬁedsedkyni Klubu, pani Edu
Otovou a ﬁada lidí je jeho dluÏníky. Ale
jeho charakter nejjasnûji zazáﬁil v práci
pro 68Publishers, nakladatelství,
inkorporované v roce 1972, které se tak
slavnû zaslouÏilo o pﬁeÏití ãeské a
slovenské literatury v dobách nejtûÏ‰ích.
Léta zadarmo pomáhal s balením knih a
se v‰ím, co vyÏadovalo pilné a ‰ikovné
ruce. Nesná‰el se s kaÏd˘m, ale pro lidi,
které mûl rád, by snesl modré z nebe.
Paní Zdenû Salivarové-·koverecké a
celé Lumírovû rodinû vyslovujeme
upﬁímnou soustrast.
Josef âermák
***

Chutnalo mi to. A chutnalo by mi to
mnohem víc, kdyby mi do opeãené jitrnice
nekanuly slzy...
Nelouãil jsem se jen s Prague Bistro, ale
také s Prague Emporium of Fine Foods,
Prague Deli a J.Rousal Prague Ham
Shop a moÏná je‰tû s nûkolika dal‰ími
jmény. Já si je pamatuji v‰echny. Poãínaje
v roce 1952 (stejn˘ rok, kdy jsme tu, Jan
Marr, Mary Marr, Antonín Veãera, N.
Hradská, Vlasta Tichopádová, Jirka Corn,
Slávka Cornová a ﬁada dal‰ích v hale
Masarykova domu zahráli Strakonického
dudáka), kdy J. Rou‰al na 638 Queen
Street West otevﬁel svÛj shop. Pan Rou‰al
byl - pokud vím, prvním v˘robcem
praÏsk˘ch párkÛ v Torontu. Po nûm to
pﬁevzali Pichlíkovi a nakonec Královi.

Nenakrmili vás jen ve svém obchodû.
Udûlali vám hostinu u vás doma, já vídával
Tonyho na univerzitû, kde byl velmi
populární, a jiné ãleny rodiny na
divadelních hrách (nûkdo mi ﬁekl - ale
nemám to ovûﬁené - Ïe Královi na
divadelních pﬁedstaveních budou své
hﬁí‰né v˘robky prodávat i v budoucnosti.
Ale jak ﬁíkám - nebo pí‰i - já za to neruãím).
Já si myslím, Ïe podnikÛm jako Prague
(cokoliv) by mûlo b˘t zakázáno svÛj
podnik zavírat (já budu mít co dûlat,
abych nespáchal sebevraÏdu). Ale kdyÏ
uÏ to udûlali, tak mohu jenom podûkovat
za ‰edesát let vzorné sluÏby nám a vÛbec
v‰em zákazníkÛm. Dûlali nám ãest!
Josef âermák
***
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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˘ generální konzulát
Czech General Consulate
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476
Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz
Úﬁední hod.: pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

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.

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 $

5,31 CDN $
19,09 Kã
1,31 CDN $
0,76 EURO
0,99 CDN $
1,01 US $

Universal Currency Converter - 1. 5. 2012

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 10. 4. 2012

18,91 Kã
24,84 Kã
18,98 Kã
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Theatre
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KOMEDIE OMYLÒ
Klobouk dolÛ pﬁed Shakespearem, Hamva‰ovou a souborem Nového divadla - Bravo, Milane Crháku!
Nepﬁedstírám, Ïe pí‰i objektivní kritiku
(jsem pﬁíli‰ zamilovan˘ do Nového
divadla). Ale také si nemyslím, Ïe chvála,
kterou si tu pﬁeãtete, je nezaslouÏená.
O co jde? O spiknutí Williama
Shakespeara (autora hry Komedie
omylÛ), Brigity Hamva‰ové (reÏisérky
hry), devatenáct (to je ov‰em vãetnû
mne, mûl bych ﬁíct osmnáct, ale vem to
ãert) znamenit˘ch (a nad‰en˘ch) hercÛ
a kolem deseti zákulisníkÛ (poãítaã mi
ﬁíká, Ïe toto slovo neexistuje, ale co on
ví?) a nûkolika set divákÛ (myslím, Ïe si
moc nevym˘‰lím, nazvu-li je rovnûÏ
nad‰enci), kteﬁí dohromady 20. aÏ 22.
dubna v divadle Burnhamthorpské
knihovny v Mississauze vytvoﬁili ãtyﬁi
pﬁedstavení Komedie omylÛ, na které
jsem (a samozﬁejmû v tom hraje roli i to,
Ïe mi dovolili “bl˘sknout” se v druhé
scénû pûti vûtami) jako ãesk˘ (nebo
chcete-li ãeskoslovensk˘) ToronÈan,
bezosty‰nû hrd˘.

Translations

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

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

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

Tel.: 416/533-0005
âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ
KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN
CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE
909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2
Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

Zaãnu s tûmi, bez kter˘ch by si ani
slavní herci nelízli. KdyÏ vás dobﬁe
neobleãou, nenalíãí, neosvítí, tak si na
Oscara zuby nedûlejte. My mûli na
Komedii skvûl˘ t˘m: o reÏisérce a jejím
asistentovi bude ﬁeã pozdûji; kost˘my
pro nás navrhly a udûlaly Jana Fabiánová
(skvûlá hereãka i zpûvaãka a návrháﬁka,
která tentokrát mûla - spolu s Dá‰ou
Beláãikovou a Radkou Tamchynovou
(nestárnoucí brilantní vûãnou naivkou
Nového divadla) - i rezervace a pokladnu,
a Vûra Ripplová. Ty pro nás vytvoﬁily
kost˘my, o jak˘ch se nám ani nesnilo a
Vûra Ripplová mne a ﬁadu jin˘ch do tûch
cizokrajn˘ch v˘plodÛ jejich pﬁedstavivosti

dokud jsem neobjevil mnemotechnickou
pouãku, slovo, které by zaãínalo
zaãáteãními písmeny tûch dvou
nezapamatovateln˘ch slov, slovo jako
‘svût’, ‘svûtlo’ nebo ‘svinû’ (to poslední
mínûno nikoliv jako nadávka, ale jako
maminka podsvinãat).
Paní reÏisérce se nûjak˘m zpÛsobem
podaﬁilo pﬁilákat ‰est hercÛ, kteﬁí s Nov˘m
divadlem nikdy pﬁedtím nehráli,
nepochybnû nejvût‰í zátah od prvních

a rukou ãtyﬁikrát musela vtûsnat. Absolutní
umûlkynû! Mûl jsem vlastnû zaãít s
nápovûdou. Bez té jsme v‰ichni mrtvi. V
Komedii se této funkce ujala hereãka, která
roste od role k roli, Zuzana Borovjaková.
O scénu a rekvizity se starali Laci Hamva‰
(myslím, Ïe poslední t˘den v divadle zÛstal
pﬁes noc a pﬁibíjel a maloval a pﬁedstavení
znesmrtelnil video záznamem) a otec a syn
Janãárkovi se postarali o scénu a rekvizity;
Ivo Mejzr (jako uÏ tolikrát) o hudbu a zvuk
- a k tomu jsem ho vidûl natáãet koncerty
nokturen; Karel Tamchyna (jinak ãlen snad
nejlep‰ího kanadského pûveckého sboru,
Mendelssohn Choir) nás nasvûcoval do
krásy; Vûra Kohoutová (jinak redaktorka
Nového domova) si vedle inspice vzala

na starost foto záznam.
A tihle v‰ichni se o nás starali, jako
bychom byli mezinárodní hvûzdy a
samozﬁejmû urãité zásluhy o úspûch
pﬁedstavení nemohu (a ani bych nechtûl)
upﬁít Williamu Shakespearovi, i kdyÏ tu
hru - a to si pr˘ je‰tû vypÛjãoval od
nûjakého ﬁímského autora - nûkdy v roce
1593 jenom napsal. Je to jeho první
komedie - a kdybych byl nevdûãn˘ a
nestydatû písemnû hubat˘, asi bych
poznamenal, Ïe je to na ní vidût. Jedná
se tu o rodinu, rodiãe a dvû dûti, dva
kluky, ke v‰emu je‰tû dvojãata, které
mohla rozeznat jenom jejich matka (matky
pr˘ na tohle mají ãuch). Jedná se i o dal‰í
dvojãata, také kluky - ale protoÏe ti se
narodili sice ve stejné dobû, ale ménû
zámoÏn˘m rodiãÛm z nûjaké niÏ‰í kasty,
tak se o jejich rodiãích prakticky nic neví.
Ty kluky si pro své syny koupil tatínek
tûch prv˘ch dvojãat, pr˘ aby kaÏd˘ kluk
mûl vlastního otroka. A osud (nebo
Shakespeare nebo ﬁímsk˘ autor, od
kterého si Shakespeare vypÛjãoval)
v‰ecko dÛkladnû zamotal - i loì s nimi
nûkde - asi na moﬁi - ztroskotala (v‰imnûte
si, prosím, Ïe ãasto pouÏívám jméno
Shakespeare; dÛvod: jsem Satellitem i
CzechFolks placen podle poãtu ﬁádkÛ,
které odvedu, a pouÏiji-li jméno
Shakespeare pûtkrát, mám o ﬁádek víc).
Daleko hmatatelnûj‰í zásluhy o úspûch
pﬁedstavení neÏ Shakespeare má
reÏisérka Brigita Hamva‰ová. UÏ proto,
Ïe komunikace s ní je daleko snadnûj‰í
neÏ se Shakespearem; také proto, Ïe se
narodila o víc neÏ pÛl tisíciletí po
Shakespearovi a v˘bûr hry pro Nové
divadlo byl v jejích rukou. Shakespeare
musí b˘t vdûãn˘, Ïe si vybrala jeho první
komedii. Pak musela dát dohromady
devatenáct hercÛ a to byla fu‰ka: uÏ najít
dva páry dvojãat, která si (ta dvojãata)
byla podobná jako vejce k vejci; na jednu
maliãkou roli se musela spokojit se mnou,
starcem nad hrobem, s dûravou pamûtí
(za Ïivého Boha jsem si nemohl
zapamatovat dvû slova: ‘sehnat v˘kupné’,

Ze zkoušky Komedie omylů:
Milan Crhák

dnÛ Nového divadla. Pak nastalo
nacviãování: pﬁíchody a odchody, text,
intonace, gesta, reakce nûkdy v‰ech
devatenácti lidí souãasnû. Nevím, jak to
bylo s jejím spánkem, nûkdo se zmínil, Ïe
od ní dostal email ve dvû hodiny ráno...
Nebudu vás unavovat podrobnostmi dûje
a zavedu vás na jevi‰tû v okamÏiku, kdy
hra vrcholí. V‰imnûme si, prosím,
nejdÛleÏitûj‰ích postav, mezi nimiÏ jsou
zvlá‰È dÛleÏití: vévoda efezsk˘ (hraje ho s velkolepou, vpravdû lidovou drsností
Milan Crhák (jeho vnuk, Aaron, hrál
Ïaláﬁníka): kdyÏ vidí, Ïe jedna z postav,
kurtizána - ztvárnûná neodolatelnû, a k
tomu s kouzeln˘m slovensk˘m pﬁízvukem
- jak jinak, je sestrou velkého hereckého
talentu, nebo spí‰ jeho nositele, Viktora
Matejkoviãe, Zuzanou Matejkoviãovou,
není na jevi‰ti, zaﬁve do hledi‰tû: ”Kde se‰,
ty couro, mar‰ na jevi‰tû!”, tent˘Ï Milan
Crhák, kter˘ pﬁed rokem nebo dvûma byl
prakticky prohlá‰en, po desetimûsíãním
pobytu v nemocnici, za mrtvého-a takov˘
v˘kon: bravo, Milane!)
Egeon, kupec ze Syrakus, kter˘
nezákonnû pﬁistál v Efezu a po západu
slunce má b˘t popraven - hraje ho - v˘bornû
- Jiﬁí Janãárek a na toho Vám musím
prozradit, Ïe je to dvouobroãník (hraje totiÏ
i roli ‰arlatána, dr. Skﬁipce, a navíc na nûj
prozradím i to, Ïe je jedním z tûch ‰esti
nov˘ch: pí‰e, Ïe se narodil dávno - to si
dovolí napsat mnû, tﬁikrát star‰ímu - jako
kluk zpíval s rodiãi ãeské a polské písniãky
- maminka byla Polka - v devíti zaãal hrát
v ochotnickém divadle v návaznosti na
divadlo J. K. Tyla v Plzni, pak pﬁe‰el na
muziku - zpíval s kytaristou a zpûvákem
Jirkou Kornem (svût je ãím dál, tím men‰í:
Korn byl idolem i pastora Slovenského
evanjelického kostola sv Pavla, Rev.
Ladislava P. Kozáka, v jehoÏ kostele jsme
hru nacviãovali!) dokonce i v praÏské
Lucernû, se skupinou Messengers a Teslar,
pohostinnû vystoupil v Polsku, kde se

May 10, 2012
oÏenil, vrátili se do âSR, vychovali dûti jedno z nich Jiﬁí ml., velk˘ fe‰ák (hrál v
Komedii dvojníka Antifoluse, ale to mu
nestaãilo, tak si pﬁibral roli kupce Baltazara),
utekli, dostali se do Toronta, hned po pﬁíletu
byli pozváni na pﬁedstavení Nového divadla
a byli tak dojati, Ïe se rozplakali a pak uÏ
vidûli prakticky v‰ecky inscenace Nového
divadla; Antifolus syrakusk˘ a efezsk˘,
první várka dvojãat - oba hraje se svou
obvyklou pﬁirozenou suverénností
vynikající herec, miláãek Ïen, romanticky
vypadající, fyzicky vysportovan˘ (cviãí i
bûhem pﬁedstavení, ale jen kdyÏ nehraje),
Martin Bonhard; Adrealisi, manÏelce
Antifola efezského propÛjãila svoji podobu
Ïiveln˘m v˘konem, za kter˘ by jí Adrealis
mûla podûkovat, Zuzana Novotná. Zuzanû
a jejímu manÏelovi (v civilu Martinu
Bonhardovi) to moc slu‰elo a kdyÏ se
divoce nehádali, tak si náramnû rozumûli;
v roli její sestry, Lucilly, jsme obdivovali
Lenku Novotnou, Ïenu mnoha talentÛ
(mimo jiné krásnû zpívá), která mi v této
roli zjevem moc pﬁipomínala Melanii ve
filmu Jih proti Severu. Druhou
nejv˘znamnûj‰í muÏskou roli (a po
Egeonovi nejobtíÏnûj‰í) reÏisérka svûﬁila
Petru Kohoutovi. Byla to moudrá volba:
Petr má v˘bornou pamûÈ, osobit˘ smysl
pro humor a masivní hlasov˘ fond. V‰echny
tﬁi dary mu v této roli pﬁi‰ly vhod. Jeho
dvojníka hravû zosobnil Robert Janou‰ek
(jinak i asistent reÏie) a také jeden z tûch
‘nov˘ch’. Jak se k Novému divadlu dostal?
Pﬁijel do Kanady studovat film. K divadlu
se dostal úplnou náhodou - pﬁi natáãení
filmu. Lakonicky nám sdûlil: “V Ïivotû bych
si nemyslel, Ïe budu dûlat divadlo”. Pﬁijal
nabídku Slovenské Mladé scény reÏírovat
komedii Amant (vidûl jsem ji, povedla se
mu) a “uÏ byl zataÏen do magické atmosféry
divadla.” Pak o sobû napsal: “Tento víkend
si také poprvé ,zahraje' - celé dvû vûty!!!
Ale bere to sportovnû, protoÏe si
uvûdomuje, Ïe i malé role vytváﬁejí divadlo”.
Svatá pravda, Roberte (moc s Tebou
souhlasím, my pﬁedstavitelé mal˘ch rolí
musíme drÏet dohromady, jinak nás hvûzdy
pﬁeválcují).
Chvíli se musíme zastavit u abaty‰e.
Hrála ji administrativní du‰e souboru, Dá‰a
Belaãíková. A paneãku, byla to nûjaká
abaty‰e: hlas jako zvon, pﬁísn˘, pevn˘,
prostû kaÏd˘ si rozmyslel jí odporovat;
kdyÏ Ïena Antifoluse syrakuského Ïádala
(a dost tvrdû), aby jí vydala manÏela,
abaty‰e-uÏ na odchodu do svého klá‰terahrozivû zavrãela: “Nevydám!” a to jedno
slovo bude je‰tû dlouho bloudit jevi‰tûm i
hledi‰tûm divadla, v nûmÏ bylo vyﬁãeno;
ale paní abaty‰e se vyznala i ve vûcech, o
kter˘ch by toho jepti‰ky normálnû moc
nevûdûly: napﬁíklad jak se má chovat
manÏelka, kdyÏ zjistí, Ïe manÏel jí zah˘bá?.
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âlovûk mûl dojem, Ïe musela mít dost
rozsáhlé osobní zku‰enosti.
Zlatníka Angela hrál jeden z m˘ch
oblíben˘ch hercÛ (taky mne vozil na
zkou‰ky) Jiﬁí ·koda, a nezklamal mne.
Stejnû jako mne nezklamal Bohdan
ZatovkaÀuk v roli divokého Turka s
obrovskou kudlou, kter˘ se na jevi‰ti pobil
(víte, Ïe jsem zapomnûl s k˘m? Zábûr s
tou bitkou by Nové divadlo mûlo poslat na
nûkolik filmov˘ch spoleãností a Bohdan
bude mít o filmovou kariéru postaráno.
Moc nás (vãetnû hercÛ) pobavila Pucka.
Nemohli jste se jí nev‰imnout:
vypol‰táﬁovaná ze v‰ech stran (její kyãelní
objem musel b˘t alespoÀ tﬁi a pÛl metru) a
ty vlasy! Nejdivoãej‰í porost, jak˘ jsem kdy
na lidské hlavû vidûl; a ty milostné skﬁeky,
které vyráÏela, kdyÏ pronásledovala svého
miláãka, Dromia (Petr Kohout), kter˘ ale
nakonec dal pﬁednost stavu ‰vagrovskému
pﬁed manÏelsk˘m. Také ‘nová’, ale já ji
vidûl v jedné hﬁe (uÏ nevím které) Mladé
Slovenské scény a udûlala na mne dojem.
Co jste (vy, kteﬁí jste na‰e pﬁedstavení
vidûli) ﬁíkali drábovi (Martin Marton)? Chlap
jako hora, to by byl gladiátor. Na toho by si
ani nejhladovûj‰í lvi netroufali (zvlá‰È v tom
jeho brnûní: ‰patnû se Ïv˘ká). Dal nám o
sobû zajímavé povídání: narodil se v srdci
·ari‰a v Pre‰ovû pﬁed 42 roky (v Pre‰ovû
mají profesionální divadlo, uÏ vûdí, jakou
Martin v Torontu dûlá kariéru a urãitû se ho
budou snaÏit pﬁetáhnout): “V Toronte som
dva roky a pﬁi‰iel som tu naplnit svoj detsk˘
sen. Chcem napisaÈ knihu o ºuìoch a
krajinách a predsudkoch. A v Toronte je
asi sto (víc, Martine, kolem stodvaceti, to si
smlsne‰) národností sveta. K divadlu som
sa dostal úplnou náhodou cez kamaráta
reÏiséra, scenáristu a kameramana. Veºmi
ma to chytilo a poznal som sam˘ch dobrych
ºudí, ktorí berú divadlo veºmi váÏne. Chcem
se tomu venovaÈ aj nad’alej aby Thalia
mala zo mÀa radosÈ.“
Nejlep‰í role mûli trhovci a trhovkynû (jak
nám napsal jeden z nich a také jeden z
tûch ’nov˘ch’ Juraj Dargaj, tﬁiatﬁicetilet˘
rodák z Vranova nad Tepl’ou na v˘chodnom
Slovensku, kter˘ vystudoval jako maliar
skla a absolvoval tﬁi roky lekcí kreslení v
muzeu Andy Warhola): “V tomto
pﬁedstavenie hrajem trhovnika ão je pre
mna nadherne, Ïe moÏem sledovaÈ
predstavenie a uãit sa... Nikdy by som si
nemyslel koºko práce je za tym, nastudovat
jedno predstavenie. Nesmiem zabudnut
ani na to Ïe je tu skvelá skupina hercov a
niektory maju za sebou velku karieru.”
Dal‰í trhovkyní (a novou hereãkou)byla
Kamila Priehodová, bratislavská rodaãka,
která má bakaláﬁsk˘ titul psychologie a
Certifikát TESOL na York University (v
High School jednou pomáhala jako
osvûtlovaã a v jiné hﬁe si i zahrála) a „po
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niekol’koroãnej administrativnej práci mimo
oboru sa teraz k psychologii vraciam
pokraãováním ‰tudia na magistersk˘ titul.
SpolupracovaÈ do divadla ma pozvala pani
Jana Fabiánová...“
Nejmlad‰í trhovník a trhovnice byli
Tomá‰ek Frynta a jeho sestﬁiãka Elinka.
Ty dvû dûti (stejnû jako ostatní Fryntovy
dûti) jsou pastvou pro staré oãi. Pﬁi‰ly se
svojí maminkou Janou, která mne dvakrát
vezla domÛ a po cestû jsme samozﬁejmû
mluvili ãesky - obû dûti mluví perfektní
ãe‰tinou a trochu star‰í Elinka dokonce
vysoce kultivovanou ãe‰tinou (Ïákynû
exkluzivní ãeské ‰koly).
V‰echna jejich vystoupení jsem sledoval
s pocitem radostného obnovování Ïivota a
za jeden z nejpûknûj‰ích okamÏikÛ hry
povaÏuji scénu, kdy Jana odchází za dûtmi
z jevi‰tû, pootoãí se do hledi‰tû a ﬁekne
jediné slovo: “PromiÀte” a ﬁekne ho s tak
kouzelnou intonací na poslední slabice, Ïe
ho sly‰ím je‰tû teì.
Já vím, chcete vûdût, jak to dopadlo.
Skvûle: z abaty‰e se vyklubala manÏelka
Syrakuského kupce Egeona (Jiﬁího
Janãárka), kter˘ mûl veãer pﬁijít o hlavu,
ale nepﬁi‰el, protoÏe vévoda efezsk˘
popravu nejdﬁíve odloÏil a pak zru‰il; a ti
dva, které (a jejich dva syny) pﬁed dlouh˘m

ãasem rozdûlilo ztroskotání na moﬁi, se
objali a obnovili svoji lásku (abaty‰e s tím
pravdûpodobnû mûla potahovaãky); ti dva
poznali své syny (Martina Bonharda a Jiﬁího
Janãárka ml.); synové se pﬁihlásili jeden k
druhému a k rodiãÛm; Martin Bonhard se
smíﬁil se svojí manÏelkou (Zuzanou
Novotnou). Ale to mu nestaãilo, sundal si
klobouk (nebo si ho nasadil?), aby vypadal
jako ten druh˘ Antifolus a zaãal se objímat
se sestrou své Ïeny, Lenkou Novákovou
(a s jak˘m elánem! Dokonce ji v náruãí
zvedl, zatoãil se s ní a prohlásil, Ïe svatba
bude na Karl‰tejnû. Mormon jeden!).
KdyÏ bylo po v‰em a poslední divák
opustil budovu, herci v zákulisí uklízeli, v
celém hledi‰ti jsme byli jen Tomá‰ek Frynta
(luxoval mezi sedadly) a já. Oba jsme
ãekali na Tomá‰kovu maminku a Elinku,
které mi slíbily, Ïe mû vezmou domÛ.
Najednou ze zákulisí vystoupila Lenka
Nováková, pﬁi‰la aÏ na okraj jevi‰tû a ﬁekla
- jako by to bylo ãást její role - lehce
formálním a moÏná trochu posmutnûle
usmíﬁen˘m hlasem: „A je po divadle,“ Mûla
pravdu. Ale divadlo bylo a my jsme ho Ïili.
NeÏ se rozplynulo jako sny, které - smímeli vûﬁit Hamletovi - jsou uhnûteny ze stejné
látky jako my...
Josef âermák
***

Prodám pûkn˘ druÏstevní ateliér
vhodn˘ k bydlení
Centrum Prahy na rozhraní Vinohrad a ÎiÏkova,
50 m od nám. Jiﬁího z Podûbrad (metro A).
Mûsíãní nájem 1410 Kã bez poplatkÛ za elektﬁinu.
Cena k jednání, fotky a podrobnosti viz uvedené odkazy:
http://www.dumrealit.cz/
detail/274334-prodej-atelieru-11-v-dv-35-6-m2-blodkova-ul-praha-3-zizkov
http://www.dumrealit.cz/
detail/274075-prodej-atelieru-36-m2-dv-blodkova-praha-3

V pﬁípadû zájmu prosím kontaktujte majitele:
Jan Hrabina

(011-420) 775 285 709
hombre@hombre.cz
pﬁípadnû pﬁímo realitní kanceláﬁ.

Pod novým vedením

Art

6

May 10, 2012

Valerián StraÏovec - ãlovek, ktor˘ vie
Papermill Theatre v Toronte je stará, ak v Toronte môÏe byÈ
nieão staré, priemyselná budova b˘valej píly na Don River,
prerobená veºmi vkusne a citlivo, na divadlo. V nedeºu 22.
apríla t.r. o 15 hodine, sme sa tam stretli s nev‰edn˘m
ãlovekom, o ktorom mnohí na‰inci vôbec netu‰ia, Ïe jestvuje.
Dipl. Arch. Valerián StraÏovec, rodák zo Zlat˘ch Moraviec,
architekt, scénograf, designer, hudobník, spisovateº,
jednoducho ãlovek s neobyãajne ‰irok˘m, aÏ renesanãn˘m
záberom, sa nám predstavil v dokumentárnom filme, ktor˘ o
Àom natoãili ãlenovia Torontského slovenského divadla v
rámci “Portrétov úspe‰n˘ch Slovákov vo svete’. My, ktorí
sme pri‰li, asi 50 ºudí, sme boli nad‰ení. Ako keì ãlovek
objaví poklad, ktor˘ fascinuje.
V prvej polovici programu sme videli dokument o umelcovom
Ïivote a diele. Po prestávke nás oãaril samotn˘ majster
svojou bezprostrednosÈou, charizmou, zmyslom pre humor a
ak˘msi ãloveãenstvom, ktoré z neho sála.
V súãasnosti je uÏ pán StraÏovec na dôchodku, Ïije s
manÏelkou vo Wassaga Beach, zapisuje slovenské ºudove
piesne, na ktoré sa pamätá zo svojho detstva a mladosti v
Slovenskej Lupãi, Uhrovci a Banskej Bystrici, vyhráva na
v‰akovaké hudobné nástroje a pí‰e knihu o pochode smrti z
Uhrovca, v ktorom sa ako dieÈa spolu so svojou rodinou ocitol.
Rád prízvukuje, Ïe po svojej profesionálnej kariére sa opäÈ
vracia k svojim amatérskym zaãiatkom, keì ako osemroãn˘
dostal prvé bábkové divadlo a pomáhal maºovaÈ kulisy. V
posledn˘ch rokoch pracuje s Torontsk˘m slovensk˘m
divadlom, kde vytvoril inscenácie Kubo, Îensk˘ zákon,
Shalom, Páva, Horúce leto 68.
V dokumente majster hovorí o tom, ako ho kvôli Ïivotn˘m
postojom, ktoré sa neveºmi stotoÏÀovali so zväzackymi
predstavami, vylúãili z gymnázia v Banskej Bystrici. Bol v‰ak
dobr˘m futbalistom a preto ho zobrali na gymnázium v
Bratislave, kde neskôr vy‰tudoval architektúru a scénické
v˘tvarníctvo u Ladislava Vychodila na V·MU. Zhodou
okolností sa zamestnal ako hlavn˘ a jedin˘ architekt vo
vznikajúcej âeskoslovenskej televízii , ‰túdio Bratislava, keì
e‰te málokto vedel, ão to vôbec televízia je. Spoluvytváral
populárne bratislavské televízne divadelné pondelky a
vym˘‰ºal scénu pre v‰etky prvé inscenácie z Bratislavy.
Po vpáde vojsk Var‰avskej zmluvy do âeskoslovenska
odi‰iel pán StraÏovec s rodinou do emigrácie. Usadili sa v
Kanade, kde mu odporúãanie rakúskych kolegov, ktorí poznali
jeho prácu, otvorilo dvere do CBC. Jazykov˘ handicap
prekonal jedin˘m moÏn˘m spôsobom; svojou tvorbou. Po
desiatich rokoch otvorili v CBC Medzinárodn˘ scénografick˘
in‰titút pre filmovú a televíznu scénografiu. Majster StraÏovec
tam ‰éfoval, predná‰al a vychovával profesionálnych
scénografov z celého sveta.
Pán StraÏovec bol veºmi plodn˘m umelcom. V˘tvarne
navrhol a realizoval viac ako 50 divadeln˘ch hier, vy‰e 2000
televíznych produkcií a 46 filmov. Pracoval kde-kade po
svete, najmä v‰ak v Kanade, Veºkej Británii a USA, hlavne v
Hollywoode. My, divaci sme mohli nazrieÈ, do jeho dielne
pokochaÈ sa maºbami a náãrtmi mnoh˘ch jeho diel a produkcií.
Dokonca aj ja som pochopil, ako zloÏito sa realizuju projekty
tak˘ch veºkofilmov ako sú Muppet Treasure Island, Muppets
Christmas Carol, ãi Romeo and Juliette on Ice. Autor to
vysvetºoval jednoducho a podrobne. Za svoju prácu získal
mnoho prestíÏnych oceneni a dve jeho produkcie odmenili

Emmy Awards. Málokto tu‰il, Ïe scénick˘ design úvodneho
a závereãneho ceremoniálu na Zimn˘ch olympijsk˘ch hrách
v Calgary boli dielom ná‰ho krajana.
Neviem ako ostatní diváci, ja som bol t˘mto nedeºn˘m
popoludním nad‰en˘ a oãaren˘ priam renesanãnym záberom,

Portrét V. Stražovce - Foto J. Dojč

ktor˘m sa majster StraÏovec pozerá na svet a dianie vôkol
nás.
Po dokumentárnom filme som musel odísÈ vyzdvihnúÈ svojho
syna z futbaloveho turnaja (prehrali), preto o druhej polovici
programu vás poinformuje Valéria Tóthová - spoluautorka
tohoto zaujímavého a potrebného projektu.
Ivan Zná‰ik
***
Po premietnutí filmu divákov zaujalo interview s majstrom
StraÏovcom, ktoré viedol Du‰an Tóth. Rozhovor sprevádzali
ukáÏky ilustrujúce náplÀ rozhovoru.Tu Ady veæmi vtipne a s
æahkosÈou vysvetlil ako sa vlastne pracuje s mamutími
projektami, koæko tvorivej energie, systematickej práce,
intelektuálnej a fyzickej disciplíny treba, aby bolo dielo kvalitné.
Názorne demon‰troval mravenãiu prácu potrebnú na
vytvorenie kaÏdého obrazu. Prezradil nám ako pristupuje k
svojej práci a k Ïivotu. Hovoril aj o svojich ìal‰ích láskach,
ako je tanec (za mladi tancovali aj s manÏelkou v Lúãnici) a
hudba (hrá na kaÏdom in‰trumente ão zoberie do ruky). Je
náruÏiv˘ lyÏiar a letec.Popri odborn˘ch uãebniciach sa

najnov‰ie venuje písaniu knihu „Dívali sme sa smrti do oãí“ o
pochode smrti, ktor˘ zaÏil ako chlapec za vojny v Uhrovci.
Tvorcovia filmu Valerián StraÏovec - Portrét boli Valéria
Tóthová - námet, Du‰an Tóth - réÏia a komentár, Du‰an
Encinger - kamera a strih. Technickú spoluprácu poãas
predstavenia mal na starosti Ivan Veg, s administratívou
pomohla Gabriela Wojciková a úvodné slovo povedala Sonja
Veg.
V programe sa tvorcovia filmu pochvalne vyjadrili k svojej
spolupráci s mlad˘m Du‰anom Enzingerom takto: „Keì sme
sa rozhodovali urobiÈ dokument o Ïivote a diele tak vzácneho
umelca ako je Valerián StraÏovec, hæadali sme niekoho, kto
by bol schopn˘ urobiÈ dielo hodné tohoto majstra. Nakoniec
sme sa rozhodli zveriÈ ná‰ projekt do rúk mladého filmára
Du‰ana Encingera. A veru sme neoæutovali. Du‰an svojou
prácou dokázal, Ïe je na‰ím rovnocenn˘m partnerom, tvoriv˘m
a citliv˘m umelcom, ktor˘ pohæadom moderného ãloveka
zobrazil veæke my‰lienky a zloÏité koncepty...“
Poobedie s Valeriánom StraÏovcom sa skonãilo. V divákoch
v‰ak zostane navÏdy nov˘ pohæad na v‰etko, ão na filmovom
ãi televíznom plátne uvidia, ako sa mnohí priznali. Veæa z nich
vyjadrilo tvorcom tohto popoludnia svoju vìaku za to, Ïe mali
moÏnosÈ aspoÀ ãiastoãne spoznaÈ vzácneho ãloveka a veækého
umelca, ktorého by si na ulici nik nev‰imol, lebo svoju
genialitu nenosí na kabáte ale v srdci. V prítomnosti Jeho
Excelencie, Veævyslanca Slovenskej republiky Milana Kollára
a jeho manÏelky, autori príspevku sa netajili sklamaním, Ïe
Slovensko si nevedelo doteraz uctiÈ tak vzácneho syna ak˘m
je Valerián StraÏovec.
Torontské slovenské divadlo poriada ìal‰í program v sérii
Portréty úspe‰n˘ch Slovákov v zahraniãí. Tento venujeme
majstrovi Tomá‰ovi Schrámekovi. Rozhodli sme sa predstaviÈ
umelca, ktor˘ ako pätnásÈroãn˘ zaãal tancovaÈ a stal sa
hviezdou Kanadského národného baletu a svojou
dokonalosÈou obohatil baletné majstrovstvo o poznanie vy‰‰ie.
IZ-VT
***

Chcete mít hezké,
upravené oboãí,
zv˘raznûné oãi linkami
nebo
jasnûj‰í oãi, zvût‰ené rty?

Permanentni makeup je to pravé!
Nic se vam nerozmaÏe vodou a vydrÏí to
tﬁi a pÛl roku.
Jedná se pigmentaci vpravenou
do kÛÏe (tetováni).
V‰e je s osvûdãen˘mi barvami
a anestetiky.
Mám 14 let praxi v tomto oboru.
Ceny se pohybují od 100-300 dolarÛ

Nyni je 50% SLEVA.
Nabízím rovnûÏ spolupráci v salonech.
Pracuji jako mobilní sluÏba
a pﬁijedu za vámi domÛ.

Telefón: 289/300-0472
www.hanamakeup.com ***
hanamakeup@hotmail.cz
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Finale 2012
Robert Sedláãek mne poprvé oslovil filmem Pravidla
lÏi. Tentokrát to bylo opût pﬁirozené a nekonvenãní s
filmem Rodina je základ státu. B˘val˘ uãitel pÛsobící v
bance je obvinûn z tunelování. Rozhodne se utéct s
rodinou na Moravu a vyﬁe‰it své vlastní problémy, které
po léta zanedbával. KdyÏ dorazí na Moravu, setkají se
zcela náhodnû ve StráÏnici se sv˘mi pﬁáteli rovnûÏ

dûlá kompromisy kvÛli tomu, aby dosáhl urãité Ïivotní
úrovnû, která se projevuje tﬁeba v tom, Ïe má
Volkswagen-Brouka, zatímco na Západû to bylo lidové
vozidlo. ReÏisér pﬁipustil, Ïe urãité hodnoty a symboly
jsou nepﬁenosné.
Dokument Trafaãka-Chrám svobody vypráví o
alternativním umûní v Praze-Vysoãanech poblíÏ O2
arény, kde v staré transformátorové stanici tvoﬁí
nekonformní umûlci, kteﬁí tﬁeba pﬁed Velikonocemi
nahradí reklamní plakáty v sklenûn˘ch vitrínách
abstraktními obrazy KﬁíÏové cesty. Jindy zas zpÛsobí
na Moravû kouﬁov˘ v˘buch, kter˘ pﬁipomíná explozi
atomové bomby. Tento happening byl kvalifikován jako
‰íﬁení popla‰né zprávy. Soud v‰ak umûlce osvobodil.
PﬁestoÏe se komerãnû neprosadili nakonec jejich umûní
bylo vystaveno v ãeském pavilónu na svûtové v˘stavû
v ·anghaji.
Prvním vyvrcholením festivalu byl film ZdeÀka
Jiráského Poupata. Deprese malomûsta, kde vládne
Rodina je základ státu
nezamûstnanost a práce hradlaﬁe je vlastnû ‰tûstím
pro rodinu. JenÏe rodina se rozpadá. Hradlaﬁ to uãiteli. Pﬁímo komické je dopadení této úﬁednické rodiny
pﬁepadov˘m komandem. Na druhou stranu, neexistuje
pﬁiznání si viny. Chvílemi film pﬁipomíná Bergmanovu
Sedmou peãeÈ, kdy rytíﬁ Ïádá o odklad pﬁed smrtí. I zde
se zdá, Ïe tuneláﬁ Ïádá o odklad svého trestu, chce
poznat základní hodnoty Ïivota. Neopou‰tí svoji rodinu.
Chce otestovat svÛj vztah k manÏelce, k dûtem. Dalo
by se to charakterizovat jako tuneláﬁ s lidskou tváﬁí.
Jeden z nejlep‰ích filmÛ, kter˘ v âR v poslední dobû
vznikl.
K tom lep‰ímu na festivalu patﬁí i film Bohdana Slámy
âtyﬁi slunce. Filmu napomáhá i skvûlé herecké obsazení
a v˘kony Ani Geislerové a Karla Rodena, kter˘ hraje
po‰uka mezi nebem a zemí. Sílu a odpovûì hledá v
kamenech a ‰tve tím své okolí. Navíc vypadá jako
Z filmu Poupata
typick˘ nemakaãenko. V rozhodujícím momentû v‰ak
pravidelnû ‰nûruje domÛ pﬁes hospodu, kde jsou vût‰ím
nebezpeãím neÏ alkohol hrací automaty a hostinsk˘,
kter˘ mu pÛjãuje peníze na hazard. Pﬁíbûh se odehrává
od Mikulá‰e do Vánoc a tragické vyvrcholení je na
Silvestra, kdy na pﬁejezdu, kter˘ hradlaﬁ hlídal, pﬁed tím
neÏ pﬁi‰el o zamûstnání, zahynou asi dvû nejkladnûj‰í
postavy - vietnam‰tí trhovci.
Naopak svûÏím optimistick˘m dojmem pÛsobí film
Jana Pru‰inovského Okresní pﬁebor - poslední zápas
Pepíka Hnátka. Pﬁíbûh fotbalového trenéra, kter˘
nechce prozradit, Ïe má potíÏe se srdcem a vyznává
skuteãnû nekonvenãní metody tréninku. Pﬁímo
existenciálnû jako SparÈan odmítne transplantaci srdce, Čtyři slunce
které by pocházelo od Slávisty. Na charakterech hráãÛ
vidíme i to, co se odehrává jinde v jin˘ch spoleãenstvích má sílu mysticky vyrvat syna sv˘ch pﬁátel, kter˘ se
- pochlebování, podrazáctví, zbabûlost, ‰plhounství. tûÏce zraní pﬁi autonehodû ze spárÛ smrti.
Film, od kterého jsem mnoho neoãekával a kter˘ mile Na festivalu byly i dal‰í vynikající filmy jako Lidice, ãi
znovu zrekonstruovan˘ film Markéta Lazarová. Skvûl˘
pﬁekvapil.

7
dokument Epochální v˘let pana Tﬁísky do Ruska, kdy
se dovídáme, co si dne‰ní Rusové myslí o roce 1968 a
dá se ﬁíci, Ïe po ãtyﬁiaãtyﬁiceti letech se toho mnoho
nezmûnilo.
Poslední veãer na festivalu byl pro mne obzvlá‰tû
emotivnû siln˘. O 22 hodinû byl oficiální kﬁest mé knihy
¤etûz bláznÛ. ¤editel festivalu Ivan Jáchim pﬁipomnûl
pﬁíbûh, kter˘ má ve své knize Ivan Martin Jirous, ﬁeãen˘
Magor, kdy jsem naskoãil na loì s odplouvajícími
Plastiky. Skuteãností je, Ïe to bylo na pokyn Vráti
Brabence, kter˘ hrál s Plastiky na saxofon pﬁi svatbû
âarli Soukupa a Ïe mnû pﬁi tom skoku praskly kalhoty.
Bylo to tedy moje druhé úãinkování (první v roce 2000
uvedením filmu …a andûlé jeho bojovali) na festivalu a
doufám, Ïe je‰tû nûjakou vtákovinu nûkdy spáchám a
Ïe krásné kvûtiny, které jsem dostal od krásn˘ch dûvãat
nejsou poslední pﬁed tím neÏ nás, jak zpívá legenda
ãeského songu Pavel Dobe‰, krásná dûvãata rozpt˘lí.
Ale‰ Bﬁezina, PlzeÀ-Praha
Foto: internet a Festival Finále
***

Festival Finále PlzeÀ
rozdal ceny
Mezinárodní porota soutûÏe celoveãerních filmÛ
rozhodla udûlit hlavní statutární cenu festivalu Zlatého
ledÀáãka v kategorii nejlep‰í celoveãerní film snímku
DÛm reÏisérky Zuzany Liové. Mezinárodní porota
soutûÏe dokumentárních filmÛ rozhodla udûlit hlavní
statutární cenu festivalu Zlatého ledÀáãka v kategorii
nejlep‰í dokumentární film snímku Láska v hrobû
reÏiséra Davida Vondráãka. Diváckou cenu získal na
základû hlasování náv‰tûvníkÛ festivalu film Vrásky z
lásky reÏiséra Jiﬁího Stracha. Cena za nejlep‰í hereck˘
v˘kon patﬁí na základû internetového hlasování na
www.festivalfinale.cz Davidu Novotnému za roli ve
filmu Okresní pﬁebor . V˘roãní cenu AâFK za nejlep‰í
celoveãerní ãesk˘ film získal film Alois Nebel reÏiséra
Tomá‰e LuÀáka. V˘roãní cenu AâFK za nejlep‰í
dokumentární film získal film Pod sluncem tma reÏiséra
Martina Mareãka. Cenu Dagmar Táborské, kterou
udûluje Nadace Dagmar a Václava Táborsk˘ch a
Mezinárodní porota soutûÏe dokumentárních filmÛ za
nejoriginálnûj‰í dokument autorky do 35 let, získal film
Veﬁejnû naãerno reÏisérek Lucie Králové a Terezy
Reichové. Cenu Václava Táborského, kterou udûluje
Nadace Dagmar a Václava Táborsk˘ch a Mezinárodní
porota soutûÏe dokumentárních filmÛ za nejlep‰í
dokument autora/autorky do 35 let, získala Generace
Singles reÏisérky Jany Poãtové.
***

Ceny studentské poroty
Cenu studentské poroty za nejlep‰í celoveãerní film,
kterou udûluje studentská porota, si z Plznû odváÏí film
Nic proti niãemu reÏiséra Petra Marka. Cenu studentské
poroty za nejlep‰í dokumentární film, kterou udûluje
studentská porota, získal film Andûlská hra reÏisérky
Adély Sirotkové.
***

âesko-polsk˘ panel o distribuci:
máme podobné problémy

Zleva: Ředitel festivalu Ivan Jáchim, vydavatel Tomáš Trusina a autor při křtu knihy
Řetěz Bláznů v Plzni 27. dubna 2012

Poslední ze série ãesko-polsk˘ch panelÛ se t˘kal
pﬁedev‰ím distribuce. Radostné bylo zji‰tûní, Ïe v
mnoha kinematografick˘ch ohledech máme v˘sledky
podobné jako v Polsku, i kdyÏ nás je ãtyﬁikrát ménû a
ná‰ trh je tedy znatelnû men‰í. Poãet kin v obou zemích
je zhruba stejn˘ (kolem ‰esti set); diváci v obou státech
preferují hollywoodské trháky, ale mají stále vût‰í zájem
o domácí snímky; jak u nás, tak u na‰ich severních
sousedÛ se vloni sníÏila náv‰tûvnost kin; mal˘ch kin
ub˘vá; vyrábíme pﬁibliÏnû stejn˘ poãet filmÛ roãnû.
Jsou tu ov‰em i rozdíly. Poláci se více zajímají o
nároãné filmy (napﬁíklad snímek Agnieszky Holland
mûl náv‰tûvnost pﬁes milión divákÛ), a zatímco v Polsku
je docela dobﬁe známá souãasná ãeská kinematografie,
obrácenû to neplatí.
25. roãník festivalu ãesk˘ch filmÛ Finále PlzeÀ konãí,
dûkujeme za pﬁízeÀ, kterou jste mu vûnovali, a tû‰íme
se na setkání s Vámi v roce 2013!
www.festivalfinale.cz
***
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Vzpomínky mnû zÛstanou
Tomu, kdo mnoho Ïádá, mnoho schází.
Q.Horatius
„Omílá‰ stále to samé, prima minulost, hor‰í budoucnost, kdo to má, kamaráde, ãíst, já to asi
nebudu moct publikovat, abych se nedostal do nesnází ... ãtenáﬁ chce pobavení, fóry,
optimismus, nadûji, radostné pﬁíbûhy dobﬁe sepsané, pugét slov vonící bájeãnou budoucností,
aã tﬁeba dneska se nûjak nezdá, Ïe by k ní mohlo dojít!“
Tak mne nejednou, takov˘mi ãi podobn˘mi slovy, oslovil mÛj pﬁítel (doufám, Ïe jím je i
nadále) majitel, vydavatel a redaktor tohoto Satellitu, krajanského tisku, kter˘ nedávno
oslavil pozoruhodné v˘roãí své existence. K tomu nejednou vyslovil pﬁání, abych psal více
o Vancouveru.
NesnaÏím se psát na pﬁání laskavého ãtenáﬁe, ale tak, jak kolem sebe vûci vidím a jak˘ na
nû mám názor. Pokud je stejn˘ jako názor ãtenáﬁe, potû‰í mû to, docela jin˘, nemohu to nijak
ovlivnit.
Dobrá tedy.
Obãas, po znaãnû dlouhé dobû, ocitnu se v srdci tohoto mûsta Vancouveru, kde leccos je
nového, jinde zmizela budova, obchod, b˘valá ãinnost, pﬁípadnû nálada. Nûkteré takové
zmûny mû netû‰í, nelíbí se mi, jiné naopak oceÀuji. Nemohl bych ale s urãitostí ﬁíct, která
skupina pﬁevaÏuje. Uplynul˘ ãas uÏ ponûkud poznamenal i pﬁesnost pamûti, pÛsobivost
tehdej‰ích pocitÛ. Ale i tak, vzpomínek zÛstává dost.
Ve mûstû se vytyãil nespoãet mrakodrapÛ, nûkteré jsou architektonicky na oko pﬁíjemné a
obdivu si z technického hlediska zasluhující, jiné v kontrastu ke svému okolí pÛsobí jak ona
pûst na oko. V˘stavba mnoha majitelÛm bytÛ s v˘hledem na nedaleké hory, podívanou to
velmi pﬁíjemnou ba inspirující, uãinila pﬁítrÏ a pokles hodnoty jejich obydlí. (O tom jsem se jiÏ
pravdûpodobnû zmiÀoval v nûkterém ze sv˘ch textíkÛ, ale snad nevadí, Ïe je tu zmínka
znovu).
Nûkteﬁí mudrcové sice nabádají k Ïivotu jen pro pﬁítomnost a budoucnost, já se ale z
minulosti dokonale nemohu vymanit ... a ani nechci. Kdosi také sdûlil, Ïe jediné, co ve stáﬁí
zÛstane, jsou vzpomínky. Vzpomínky na budoucnost existují jen v kdysi velmi populární
knize von Dänikena stejného názvu v ãeském pﬁekladu (navíc ve znaãnû jiném smyslu neÏ
je tento mÛj pokus o vzpomínkách pojednat).
Toto mûsto Vancouver jsme nav‰tívili prvnû a krátce v roce 1970. Je zcela normálním
konstatováním, Ïe vypadalo jinak neÏ dnes. A Ïilo, ﬁekl bych, i jin˘m Ïivotem. Polední chvíli
jsme tehdy strávili v srdci mûsta, kolem ulice East Hastings. Líbila se nám. Dnes probouzí
lítost stejnû jako o‰klivost sv˘m na ní se vyskytujícím obyvatelstvem povaleãÛ, prodavaãÛ
drog, a snad i potenciálních provinilcÛ, pokud nechci pﬁímo napsat zloãincÛ.
A pak jsme se do Vancouveru v roce 1981 pﬁestûhovali. Nemohl jsem si nepov‰imnout
nemal˘ch zmûn od té zmínûné pﬁedchozí náv‰tûvy, nebyly ale tak viditelné jako ty, k nimÏ
do‰lo a nadále dochází od té doby.
Z pohledu na blízké hory z tﬁídy West Georgia dnes mnoho nezbylo, ﬁada nov˘ch
mrakodrapÛ takovou podívanou znemoÏnilo, nepochybnû k nemalé radosti tûch, kteﬁí ten
v˘hled mûli.
Zmodernizována je centrální Granville Street, veãer pÛsobí vcelku pûkn˘m dojmem
velkomûsta. Promenuje tu mnohem více lidí neÏ kdykoli dﬁíve. K mnoh˘m jiÏ existujícím
obchodÛm s módním odíváním a doplÀky pﬁibylo mnoho dal‰ích. (To jsou obchody, do
kter˘ch odmítám vejít). Pravda, pﬁibyl i jeden ãi dva hostince (puby), zaniklo ale dlouho
existující knihkupectví Granville Company, kde jsem v dobû svého zamûstnání nedaleko,
trávil dost ãasu a zakoupil si i nejednu knihu.
Na jiném místû uÏ léta není Hot Jazz Club, jazzová oáza s velik˘m taneãním parketem, kde
jsme se Ïenou nejednou tanãili a nebo jen pozorovali taneãní páry znaãnû pokroãil˘ch
roãníkÛ s gustem a v dokonalém rytmu válející swingov˘ standard. A tady, nejednou, stejnû
jako na jin˘ch místech, mohl jsem si poslechnout vynikajícího Frazer McPhersona, saxofonistu
svou hrou mnû snad nejbliÏ‰ího, navzdory jisté znalosti americk˘ch hráãÛ. Po dvou t˘dnech
ve Vancouveru, sly‰el jsem jej v nedûli odpoledne hrát spolu s vynikajícím kytaristou
Oliverem Gannonem, v podlouhlém baru Railway Club. Tehdy si o pﬁestávce pﬁipaloval jednu
cigaretu od druhé - bohuÏel. Jak je to uÏ dávno, kdy jeho saxofon zaznûl naposledy, jeho tón
odvál ãas, ale moderní technika dopﬁává mi jeho pﬁipomenutí, kdykoli se mi zachce.
Dávno uÏ je konec Hot Jazz Clubu. Nedostatek penûz a zvy‰ování nájmu, a nebo pokles
zájmu obyvatel (to si dovolím vylouãit), to mohlo b˘t dÛvodem ke smutnému konci tohoto
místa.
A v malé restauraci Rossini uÏ nehraje na piano Lynton Gardner, bratr legendárního pianisty
Errolla Gardnera; jednou jsme tam za‰li spolu s pﬁítelem Ivanem Nagym, kdyÏ mu v jiném
podniku skonãil denní úvazek a tam pak oba si zahráli blues, ten základ v‰eho jazzu, a já jsem
jen usrkával ten ãi onen drink a poslouchal a bylo mi dobﬁe.
MoÏná, Ïe je to vûkem, Ïe tehdy, pár let po pﬁesunu do Vancouveru, centrum mûsta jsme
docela rádi obãas nav‰tívili, pro‰li se jím, posedûli v kavárnû. Nav‰tívili Pacific Cinematique,
kde lze shlédnout mnoho klasick˘ch filmÛ. (To je tedy moÏné i dnes a navíc pﬁibylo jiné
retrospektivní kino v sousední ulici).
Ale - v ãase Olympijsk˘ch her - pan starosta, typ hollywoodského krasavce, rozhodl zv˘‰it
poplatky na parkovacích hodinách a prodlouÏit ãas nezbytného jejich pouÏití a zkomplikoval

MIRO (MEKY) ÎBIRKA US TOUR 2012
Ticket Prices:
Regular $30 / Premium $50 / VIP $100
Buy at http://www.cskstore.com/
or 347-537-6854
New York City SATURDAY, June 9th, 8PM Saint Nicholas Hall,
288 East 10th Street, New York, NY
New Jersey FRIDAY, June 8th, 8PM Slovak and Czech American
Farmers Club, 23 Hankins Rd., Hightstown, NJ
Boston SUNDAY, June 10th, 6PM Somerville City Club,
20 Innerbelt Rd, Somerville, MA
Washington D.C. TUESDAY, June 12th, 8PM
The Embassy of the Slovak Republic,
3523 International Court NW, Washington, DC
***
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tak mnoha zájemcÛm moÏnost kulturního potû‰ení. Slíbil, Ïe tomu tak bude jen v dobû OH.
Nemluvil pravdu. Je tomu tak dodnes. Kompenzací ke znaãné zmûnû parkovného v
neprospûch obãana nedo‰lo ke zlep‰ení veﬁejné dopravy. Ta je tu stále, ve srovnání tﬁeba
s Prahou, bezmála Ïertem, s v˘jimkou nového spojení na leti‰tû (Canada Line)
Mûsto na nás pÛsobilo, kdyÏ jsme jej prvnû pﬁed léty spatﬁili, ale i kdyÏ pak jsme se sem
pozdûji pﬁesunuli z prérie, snad by se dalo ﬁíct, pﬁirozen˘m dojmem. Nehrálo si na nic,
nesnaÏilo se o ta nej. Jakoby mu staãilo jen to pﬁírodou mu darované prostﬁedí, obklopení
horami a oceánem, blahodárn˘ to vliv, kter˘ uÏ zﬁejmû odhadl i jeho zakladatel George
Vancouver tehdy, kdyÏ se v místû zhlédl. (Jeho socha se nachází ve staré ãásti mûsta, která
si je‰tû celkem zachovala pÛvodní tváﬁ).
Nebylo mnoÏství regulací ãi náhl˘ch zmûn, které sice potû‰í ãást obyvatel, roztrpãí ale jeho
jinou ãást. Pﬁíkladem je dílo pohledného starosty Robertsona, kter˘ snad se zalíbil cyklistÛm,
ale zkomplikoval Ïivot motoristÛm vybudováním cyklistick˘ch tras na úkor jízdních pásÛ ãi
parkovacích míst. Nejednou jsem v ohromení pozoroval víc neÏ chab˘ provoz na tûch
nov˘ch, pro cyklisty zbudovan˘ch pruzích. Zato ale znaãné automobilové zácpy v tûch takto
vylep‰en˘ch místech mûsta.
Nebylo desítek poplatkÛ, které banky poÏadují za jakoukoli sluÏbu prokazovanou sv˘m
zákazníkÛm, kteﬁí jim své peníze svûﬁují.
Je ale pﬁíjemn˘m sdûlení, Ïe ony regulace v omezení dodávky sklenky piva ãi vína bez
objednávky jídla a nebo v nedûli, jsou dneska minulostí.
Závûrem nûco zcela osobní nostalgie ...
Není piano barÛ v hotelu b˘valého názvu Ming Court, stejnû jako v Ramadû, na obou
místech hrával zmínûn˘ jiÏ pﬁítel a vynikající pianista Ivan Nagy prvotﬁídní jazz v pﬁíjemné
atmosféﬁe pro náv‰tûvníky kolem klavíru sedící. Místo piano baru dnes hogo-fogo design,
moderna a novota.
O vûhlas mûsta se pak vloni postarali hokejoví fanou‰ci vancouverského klubu zpÛsobením
velik˘ch ‰kod po prohﬁe hokejistÛ ve finále Stanley Cupu a k potrestání viníkÛ vlekl se
nekoneãn˘ proces .... právníci provinilcÛ nepochybnû se smáli cestou do své banky.
Mûsto i tehdy, v roce 1970, kdy jsem jej prvnû nav‰tívil, bylo pûkné a pﬁíjemné. Dneska je
stále atraktivní, ale stále více se podobá tﬁeba Hong-Kongu, aniÏ by mohlo nabídnout to, naã
je ‰tûdr˘ New York.
Kromû mrakodrapÛ tyãí se zde znaãné mnoÏství jeﬁábÛ, které z ãistû technického hlediska
ve funkci obdivuji, ale jejich poslání v tomto mûstû mne skliãuje a dûsí.
A vláda, která i tomuto mûstu vládne, postarala se o dÛkladn˘ políãek demokracii.
Uspoﬁádala referendum ve vûci nové (vy‰‰í) danû, obãanstvo se vyjádﬁilo jasnû proti jejímu
zavedení, ale daÀ se vybírá vesele dál a více neÏ rok se je‰tû bude vybírat.
Snad pûkné léto nám nepﬁízeÀ donedávna bídného poãasí vynahradí sluneãní pohodou a
vlah˘m vánkem bez nepﬁíjemnû vysok˘ch teplot. Snad, snad i leccos se v tomto mûstû
pﬁihodí ku prospûchu jeho obyvatel.
Uhlídáme, jak ﬁíkala moje babiãka. .
Vladimír Cícha - Vancouver
***
Poznámka: Skuteãnû nevím, Ïe bych nutil nûkoho k tomu, aby psal pro pobavení ãtenáﬁÛ, fóry,
optimismus, radostné pﬁíbûhy dobﬁe sepsané, pugét slov vonící bájeãnou budoucností - to se dovídám
poprvé… Ale‰ Bﬁezina
***

Husinec - 270 let tuÏeb a slz
Husinec, kolik tónÛ je pro ãeského ãtenáﬁe spojeno s tímto jménem. Nejen u nás, ale
i v zahraniãí se nachází stejnojmenná obec. Od jejího vzniku a aÏ do doby po druhé
svûtové válce, kdy byla opût pﬁejmenována, v ní Ïili ãe‰tí evangelíci.
V letech 1741-42, za první slezské války z v˘chodních âech do Pruského Slezska
ode‰lo cca 2000 osob. âásti z nich se po nesmírnû tûÏk˘ch zaãátcích s v˘znamnou
podporou souvûrcÛ ze ·v˘carska a Nizozemí podaﬁilo zakoupit pozemky u mûsteãka
Strzelin. Na nich, pod návr‰ím, které nazvali ÎiÏkov si postavili zcela novou obec, jíÏ
dali název Husinec.
Tento nov˘ domov potom pro nové osadníky a jejich potomky pﬁes 200 let
neznamenal jen dÛm, dvÛr, zahrady a pole. Vztahoval se téÏ na novû vzniklé rodinné
vztahy a na sousedy. âe‰i do znaãné míry zÛstávali uzavﬁeni vÛãi svému okolí,
udrÏovali své zvyky a ãeskou ﬁeã.
âeské písnû a v kostele pouÏívané knihy jim pomáhaly v udrÏování tradic. S
obzvlá‰tní peãlivostí dbali na dodrÏování privilegií, která jim udûlil král Bedﬁich
Velik˘.
Tak si obyvatelé Husince, jak to jen bylo moÏné, uchovávali svou nezávislost na
státní a církevní pruské vrchnosti. Pﬁi tom je vedli a podporovali jejich kazatelé a
faráﬁi.
V 50. a 60.letech minulého století byl v‰ak jiÏ zpeãetûn konec ãesk˘ch dûjin v
obcích kolem Strzelina. Zpoãátku je‰tû existovala ãeská ‰kola a laiãtí kazatelé, kteﬁí
udrÏovali bohosluÏby, pozdûji pak pﬁi‰li pol‰tí faráﬁi reformované církve Polska.
âeské koﬁeny lze dnes nalézt jen u nûkolika rodin. ZÛstaly jen poniãené hﬁbitovy s
nûkolika zb˘vajícími náhrobky, jakoÏ i star˘ ãesk˘ reformovan˘ kostel, kter˘ byl v
roce 1982 pﬁedán polskému sboru a jenÏ po restaurování a renovaci nyní slouÏí jako
katolick˘ chrám.
Zájem o Husinec v Prusku lze v âechách vystopovat jiÏ od poloviny 19.století.
AÏ dosud v‰ak o nûm nebyla k dispozici publikace, která by shrnovala velmi
pÛsobivé dûjiny jeho ãesk˘ch obyvatel.
Teprve aÏ nyní v Nûmecku vy‰la obsaÏná, graficky opravdu sliãná, nûmecky psaná
kniha s názvem Doma v Husinci s podtitulem 270 let tuÏeb a slz od B. Radeckého.
Rozsah této struãné recenze ani neumoÏÀuje popsat jejích zhruba 500 stran s
mnoha zajímav˘mi fotografiemi a reprodukcemi ﬁady dobov˘ch dokumentÛ. Jistû se
v‰ak jedná o dÛleÏité bohemikum, z nûhoÏ lze jasnû vdechnout lásku jeho autora k
rodnému místu. VÏdyÈ jiÏ ãesk˘ král Jan Lucembursk˘ pravil, Ïe slunce rodné zemû
je nejslad‰í. Stejn˘ duch vyzaﬁuje i z této knihy. Mezi nejdÛleÏitûj‰í jména, která
prochází touto publikací jsou Komensk˘, nebo velmi zajímavá a aÏ tajuplná postava
faráﬁe Blanického, kter˘ pﬁitom byl nositelem velmi slavného ãeského erbu, faráﬁe
Josefa z Tardy a dal‰ích osobností.
Celá kniha je plná pﬁekvapiv˘ch zajímavostí aÏ evropské dÛsaÏnosti. Její vydání
tak dÛstojnû zaplnilo dosud neznámá místa dûjin ãeské náboÏenské emigrace od
poloviny 18.století a aÏ témûﬁ po na‰i dobu.
Pavel Jelínek - Praha
***
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Krajansky festival v Praze
Pﬁejeme v‰em dobr˘ den a pﬁed prvním kvûtnov˘m t˘dnem, kter˘ je tradiãnû v âR
(a tedy i na velvyslanectví) hodnû svátkov˘, se je‰tû jednou vracíme k projektu „âe‰i
ve svûtû - Oslavy Dne ãeské státnosti 2012“, tentokrát k moÏnosti úãinkování
krajansk˘ch souborÛ.
Hned zkraje upozorÀujeme zejména na relativnû ‰ibeniãní termín pﬁihlá‰ek - 25.
kvûtna 2012. Obãanské sdruÏení Sedm paprskÛ bude ve dnech 26. - 30. záﬁí 2012
organizovat v rámci akce „âe‰i ve svûtû - oslavy Dne ãeské státnosti 2012“, která
se uskuteãní pod zá‰titou prezidenta âeské republiky, 6. roãník Mezinárodního
krajanského festivalu, na které zve v‰echny krajanské soubory a spolky k úãinkování
nebo alespoÀ jako hosty této v˘znamné a jiÏ tradiãní kulturní události.
Festival bude zahájen ve stﬁedu 26. záﬁí v 19 hodin slavnostním veãerem poﬁádan˘m
u pﬁíleÏitosti oslav Dne ãeské státnosti s âechy ze zahraniãí. Dále bude program
pokraãovat ve ãtvrtek 27. záﬁí v 10 hodin slavnostním pﬁivítáním zástupcÛ krajansk˘ch
spolkÛ v Senátu Parlamentu âR. Na programu bude úãast krajanÛ na tradiãní
Svatováclavské pouti, pﬁijetí krajanÛ na Staromûstské radnici, ekumenická
bohosluÏba a dal‰í bohat˘ program.
Pﬁehlídky souborÛ se uskuteãní ve dnech 28. a 29. záﬁí a festival zakonãí krojovan˘
prÛvod úãastníkÛ festivalu v nedûli 30. záﬁí. v 10 hod. z Toskánského paláce na
Hradãanské námûstí, kde bude i závûreãné vyhodnocení nejúspû‰nûj‰ích souborÛ.
Úãinkujícím tohoto roãníku bude ve dnech od 26. do 30. záﬁí zaji‰tûno zdarma
ubytování a obãerstvení. Pﬁihlá‰ky souborÛ k úãasti na festival pﬁijímá Festivalov˘
v˘bor do 25. kvûtna 2012 na adrese vera.dousova@sevenrays.cz nebo
veradous.praha@post.cz.
Maximální poãet ãlenÛ souboru je stanoven na 25 osob. V pﬁihlá‰ce je potﬁebné
uvést pﬁesn˘ poãet ãlenÛ, jméno, adresu, telefonní i elektronick˘ kontakt na
vedoucího souboru, repertoár a poÏadavky na techniku (viz pﬁihlá‰ka na
www.krajanskyfestival.eu). Soubor, kter˘ se krajanského festivalu úãastní poprvé,
je povinn˘ poslat informace o historii souboru, jeho ãinnosti a repertoáru, a také
nûkolik fotografií pro potﬁeby propagace.
Na kontaktní adrese www.krajansk˘festival.eu budou postupnû zveﬁejÀovány dal‰í
informace o festivalu. Budeme rádi, pokud tuto informaci zveﬁejníte na sv˘ch
webov˘ch stránkách a roze‰lete ji pﬁípadn˘mi zájemcÛm.
S pozdravem
Robert Tripes
Míla Minnes
velvyslanectví âR
***

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!

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Slepí vidí(Z v˘stavy Puzzle)

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

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

E-mail
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HrÛzy ãlovûãenství
Po africkém kontinentû (jak skoro dennû vidíme v
televizi a ãteme v novinách) se potulují bandy nestvÛr
v lidské podobû, které vraÏdí, znásilÀují Ïeny, amputují
lidem rty, prsa a pohlavní údy a vypalují jejich domovy.
PonûvadÏ stupeÀ jejich bestiality je nepﬁijateln˘ i ÏivlÛm,
které ve jménu moci nebo bohatství ãi jen udrÏení se na
Ïivu, jsou ochotni loupit a pálit domovy sv˘ch obûtí,
doplÀují své tlupy únosem dûtí, které indoktrinují
strachem a podporuji jejich nejhor‰ích pudy. Jinde
jinak moÏná celkem normální ãlenové své spoleãnosti
povaÏují za normální akt spravedlnosti ukamenování
znásilnûn˘ch Ïen (Ïeny - pokraãovatelky Ïivota - jsou
obzvlá‰tû ãasto terãem násilí, ale ani ony neunikly viru
krutosti ãlovûka k ãlovûku: nikdy nezapomenu prÛvody
Ïen, pochodujících ulicemi ãesk˘ch mûst a doÏadujících
se trestu smrti pro Miladu Horákovou).
A chceme-li nahlédnout do kuchynû skoro vûdecky
zritualizovaného procesu násilí, staãí otevﬁít si knihu
vzpomínek nûkterého z pﬁeÏiv‰ích vûzÀÛ nacistick˘ch
nebo komunistick˘ch kriminálÛ a koncentrákÛ. Trochu
by pomohlo, kdybychom si mohli namlouvat, Ïe vlny
násilí, které se za posledních sto let pﬁevalily pﬁes na‰í
planetu, jsou novodob˘m a pﬁechodn˘m úkazem.
Historie bohuÏel mnoho dÛkazÛ na podporu takové
iluze nenabízí.
K vánocÛm jsem dostal dárkem od ﬁeditele slánského
gymnázia Václava Bene‰e Tﬁebízského (pﬁed
sedmdesáti roky i “mého” gymnázia), dr. Milana Dundra,
nûkolik kníÏek o Slaném.. Zvlá‰È mne zaujaly “Legendy
ze Slaného a Slánska”, moÏná i proto, Ïe autorem
knihy je Jindﬁich Hulínsk˘ a já se pﬁed víc neÏ sedmdesáti
roky producíroval po Slaném, nûkdy ve spoleãnosti
mimoﬁádnû hezkého studenta stejného pﬁíjmení jako
Jindﬁich, a stejného roãníku jako já (on chodil do tﬁídy
B), oba s dlouh˘mi vlasy (jeho byly uhlovû ãerné), oba
v ãern˘ch ‰irácích (ﬁíkalo se nám potápky), hlavnû

proto, Ïe nacisti potápky nenávidûli, oba frajersky
odfukující cigaretov˘ kouﬁ. Nebylo by mile hﬁejivé,
kdyby Jindﬁich Hulínsk˘ byl pﬁíbuzn˘ mého dávného
kamaráda?
Knihu - fotoreprint pÛvodního vydání z roku 1931vydala Knihovna V. ·techa ve Slaném. Hulínského
kniha, bohuÏel, dÛkazy na podporu iluzí nenabízí.
Naopak. První dvû kapitoly mají titul “Slán‰tí kali‰níci.
Dvû historické ãrty z patnáctého vûku zaãínají lyricky:
O nedûlním dni 5. kvûtna leta Pánû 1420, kter˘ byl
v˘roãním dnem památky sv. Gotharda, biskupa a
muãedníka, probudilo se krásné jitro nad mûstem
Slan˘m i cel˘m jeho pÛvabn˘m okolím; ranní slunko
vesele vycházejíc, zvedlo se nad vrchem Slan˘m a
rozpt˘lilo lehké mlhy nesoucí se po údolích a hájích,
tráva leskla se tﬁpytnou rosou a z mlad˘ch smrãin a
jedlin prohlédala svûÏí zeleÀ prvního jarního rozpuku.
Skﬁivánci, tﬁepotající se v nedohledné v˘‰i, pûli svou
ranní píseÀ a z hlub‰ích temn˘ch hvozdÛ Hory slánské,
z luÏí a vzdálenûj‰ího vr‰ku Krkavãího u Ovãár oz˘valy
se hlasy ÏeÏulek; poãínalo krásné ráno v boÏí pﬁírodû.
Dokonalé ráno pro kaÏdoroãní slavnost poutní, kterou
slán‰tí obãané (po upálení Jana Husa se pﬁeváÏnou
vût‰inou pﬁiznali k jeho uãení) pouÏili k v˘znamné
církevní oslavû: nastolení novû dosazeného plebána,
pﬁi níÏ poslouÏeno b˘ti mûlo úãastníkÛm po prvé tûlem
pod zpÛsobou obojí.
Ale dvacátá léta 15. století nebyla pokojná léta. O du‰i
národa se rvali stoupenci papeÏe a následovníci Husovi,
kteﬁí se po smrti ÎiÏkovû rozdûlili na Tábority, Kali‰níky
a Sirotky a sváﬁeli se mezi sebou.. âtrnáct dni po
svatogothardské pouti tﬁi nejmlad‰í slán‰tí kon‰elové
vytáhli s nûkolika sty zbranû nejschopnûj‰ích obãanÛ
na pomoc Praze, ohroÏené kﬁíÏovou v˘pravou krále
Zikmunda. Zikmund, po poráÏce pod Vy‰ehradem
odtáhl 24. kvûtna k Staré Boleslavi a jeho stoupenec
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Václav Zajíc z Hasenburku vyrazil ke Slanému, které
mu - díky neúmyslné zradû a ‰íﬁení lÏiv˘ch zpráv, Ïe
Zikmund se zmocnil Prahy - padlo do klína. Pro
katolickou stranu to bylo v˘znamné vítûzství. Tak
v˘znamné, Ïe do Slaného pﬁitáhl i Zikmund, papeÏsk˘
legát a praÏsk˘ arcibiskup a zaãalo provûﬁování
pravovûrnosti slánsk˘ch obyvatelÛ. Témûﬁ v‰ichni se
pﬁihlásili ke katolické víﬁe. S v˘jimkou plebána AmbroÏe
a souseda VaÀka. Ti byli pﬁivedeni do chrámu sv.
Gotharda a zatímco vítûzové niãili v‰echno,
pﬁipomínající obﬁady pod obojí, bylo jim pohroÏeno, Ïe
nezﬁeknou-li se bludného uãení, budou potrestáni smrtí
upálením. Nezﬁekli se, pﬁed vraty hﬁbitova postavena
hranice a na ní pﬁed zraky ustra‰eného obyvatelstva
spáleni muãedníci slán‰tí otec AmbroÏ se sousedem
VaÀkem... Zikmund a jeho vojsko se ve Slaném dlouho
neohﬁáli a vláda mûsta se vrátila do rukou kali‰níkÛ,
jejichÏ du‰í byl faráﬁ Kﬁi‰Èan.
Historie se opakovala, jen v trochu jiné podobû: Slan˘
dobyli - úskokem (po jedenácti dnech obléhání
pﬁedstírali, Ïe odtáhli a v noci se vrátili) Táborité a
Sirotci, kteﬁí pﬁi‰li ztrestat své umírnûné spoluvûrce:
Bûhem jediné hodiny vtáhla valná ãást obléhajícího
vojska do vnitra zrazeného mûsta, které octnuv‰i se v
rukou nepﬁátel, hned na více stranách bylo zapáleno.
Kvílení zvonÛ, kﬁik z ulice do ulice prchajících obãanÛ,
náﬁek ranûn˘ch a pláã Ïen mísil se v zuﬁiv˘ kﬁik a
vítûzn˘ jásot nepﬁátel. Nastalo zuﬁivé ﬁádûní proti
bliÏním...suroví a zdivoãelí bojovníci boÏí neznali
milosrdenství, rozpt˘liv‰e se po v‰ech ulicích a
prostorách mûsta ubíjeli, pálili a drancovali napoﬁád...
Nûkteﬁí velící pano‰i . ..uch˘lili se do vûÏe kostela sv.
Gotharda. Ta okamÏitû obklíãena, hoﬁlavinami naplnûna
a zapálena. Faráﬁi Kﬁi‰Èan i s stﬁídníkem sv˘m Václavem
ze Zvíkovce vyvleãeni z budovy farní a vrÏeni na hranici
pﬁi fortnû hﬁbitovní...
Mnoho jsme se nezmûnili - jen místo hranic, na
kter˘ch umﬁelo pár desítek lidí, jsme zﬁídili plynové
komory, v nichÏ jsme zavraÏdili miliony.
Josef âermák
***

novû otevﬁené

kadeﬁnictví
v jiÏním Etobicoke na Lakeshore
(mezi Kipling a Brown‘s Line)
Parkování zdarma nebo TTC

Otevﬁeno: úter˘-sobota, 9-19
Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í

Karin Waldstein

S tímto kupónem
je 20 % sleva.
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Je to úkol nevábn˘ b˘t konstantnû zábavn˘
Paní Firlová, a uÏívám plnû jméno své
manÏelky Evy, kdyÏ mám dotûrn˘ pocit, Ïe je
mockrát chytﬁej‰í neÏ já; tedy pﬁi oslavování
m˘ch pûta‰edesát˘ch narozenin pﬁed rokem
v máji, mi pﬁála, ale spí‰e sobû, abych odteìka
byl furt zábavn˘.
Úkol a pﬁání od Evy - b˘t po 65 furt zábavn˘
- jsem pﬁijal jako neﬁidiã, kdyÏ pﬁevezme auto
z loterie, ale jak to provádût mi konstantnû
vrtá v hlavû, pÛsobí trému a ãasto jsem sám
k sobû k pláãi.
B˘t zábavn˘ je nelehk˘ úkol, daleko tûÏ‰í
neÏ b˘t morous a otrava; párkrát jsem ve filmu
ãi v konverzaci sly‰el vûtu milence do u‰í
partnerky v posteli: „Bylo to pro Tebe dobré
jako pro mne?“ loudí muÏ potvrzení své
muÏnosti, a vÏdy dostal vehementní ANO.
Vlastnû na takovou otázku se negativní
odpovûì ani neoãekává, ani neusly‰í, aby se
milenec nezhroutil v pochybnostech a Ïena
neriskovala, Ïe dostane vztekle oznaãení, Ïe
je dﬁevo.
Nikdy jsem tuto otázku nezaslechl z Ïensk˘ch
úst, asi Ïenské mají vy‰‰í sebevûdomí ve
vûcech tûlesné lásky; anebo v pﬁípadû hezãího
pohlaví na tom kór nezáleÏí.
âlovûk zábavn˘ v‰ak otázku „Byl jsem, ãi
jsem zábavn˘?“ poloÏit nemÛÏe, aby se
neztrapnil. Nikdy se tedy nedoví odpovûì,
leda Ïe mûﬁí decibely smíchu - coÏ je odmûna
za onu vytouÏenou zábavnost.

Tak mne napadlo, Ïe baviã je mostem mezi
situaci a uchem posluchaãe.
Kter˘si ãesk˘ baviã, ãlovûk profesionálnû
zábavn˘, obohatil moji ãe‰tinu o slovo
GUMÁCI - to jsou posluchaãi, kteﬁí nereagují
na zábavnost jak se oãekává.
Gumáci berou baviãi vítr z plachet, aÈ se
snaÏí jak chce.
Stendhal mne v eseji o smíchu pouãil, Ïe
kdyÏ ãlovûk zapoãne rozebírat humor a smích,
stane se nudn˘ k pláãi - neb humor, tak jako
milování, se nemá okecávat, ale velebit, kdyÏ
se podaﬁí, a zapomenout, kdyÏ to nejde.
V kanadském Quebeku uÏ dva mûsíce
studenti nechodí do ‰koly, ale do ulic
protestovat proti vládnímu rozhodnutí, Ïe
‰kolné na vysok˘ch ‰kolách vzroste o 75%.
Tedy ‰kolné nevzroste, aby bylo jasné, ale
podíl platby za studium zaplacen˘ studentem
vzroste o 75%, protoÏe provinãní vláda nemá
peníze, aby ‰kolné platila za studenty.
Studenti zpoãátku demonstrovali svou zlost
poklidn˘mi manifestacemi, ale v posledních
dnech zapoãali dûlat rotyku - vytloukat okna,
zapalovat auta, kazit Ïivot tûm ostatním, co
uÏ nestudují, aby si vydráÏdûn˘ch studentÛ
pov‰imli.
Dle prÛzkumu veﬁejného mínûní QuebeãanÛ
jsou v této ‰lamastice tﬁi ãtvrtiny na stranû
provinãní vlády, a namísto, aby vláda padla,
kdyÏ nechce platiti vysoko‰kolské studia,

Pozastavil jsem se nad ãlánkem z ãesk˘ch
novin kter˘ pí‰e, „Strach ze stáﬁí zaãíná u
âechÛ po ãtyﬁicítce, trh práce je uÏ odepsal.
Po ãtyﬁicítce na trhu práce zaãínají b˘t
povaÏováni za staré a neperspektivní”.
Prakticky z celého svûta se mÛÏeme doãíst
o velké nezamûstnanosti lidí. Zemû které
je‰tû v nedávné minulosti mûly nedostatek
pracovních sil, jako Nûmecko, dnes má
7.5% lidí bez práce. Je v‰ak stále na tom
lépe neÏ zbytek EU a nejhor‰í ·panûlsko s
20% nezamûstnan˘ch. Nejvût‰í tragédie
je v‰ak v nezamûstnanosti mlad˘ch lidí
dosahující v Nûmecku pﬁes 10%, v âesku
12%, Slovensko 22% vrchol je ve ·panûlsku
s 33,5%.
Nemusíme brát Evropu za bernou minci,
staãí se podívat doma nebo u sousedÛ v
USA,
kde
v
souãasné
dobû
nezamûstnanost u mládeÏe mezi 16-24 let
je katastrofálních 52,2%. Mluví se uÏ o
ztracené generaci, která si nebude moct
zaﬁídit normální rodinn˘ Ïivot, tak jako její
rodiãe. Nebo se poãítá s tím, Ïe nám uÏ
nebude vadit, (my uÏ zde nebudeme), aÏ
nám dal‰í generace bude spílat za jejich
zkázu.
Bude vÛbec nûkdy moÏné dostat se z
tohoto zaãarovaného kruhu? Politici a
ekonomové melou dokola o vytváﬁení
nov˘ch pracovních pﬁíleÏitostí ve snaze
ukonãit neutû‰enou situaci ve svûtû. Je
moÏné do nekoneãna vytváﬁet nové
pracovní pﬁíleÏitosti? Zavádût novou v˘robu
a prodej se souãasnou moderní technikou,
ke které je dnes zapotﬁebí ménû a ménû
lidské práce? ZmiÀovat se o tom co v‰echno
je nahrazeno poãítaãovou technikou a
roboty je zbyteãné.
Se souãasn˘m pﬁístupem k vûci,
nezamûstnanost bude zde asi navûky. Z
tûchto faktÛ by bylo zapotﬁebí podívat se na
nedostatek pracovních pﬁíleÏitostí pod jin˘m
úhlem.
Rozvojem techniky v 19. a 20. století se
postupnû zkracovala pracovní doba z
denních 14 -12 hodin na 8 hodinovou
pracovní dobu v souãasnosti. Proã by se v
tom nedalo pokraãovat i dnes a sníÏit
pracovní dobu na ‰est hodin denní práce?
(Proã ‰est - ãistû z poãetních dÛvodÛ). Tím
by se pracovní zatíÏení rozloÏilo na vût‰í
populaci - více lidí by mûlo práci. Spoleãnost
by byla prospû‰nûj‰í a zajisté spokojenûj‰í.
V takovém smyslu vyznûl téÏ prÛzkum

proveden˘ v Kanadû, kter˘ se ptal
zamûstnancÛ, co by si pﬁáli nejvíce od
zamûstnavatele. Vût‰ina dotázan˘ch si
pﬁála více volna - del‰í dovolenou a nikoliv
více penûz.
Dovedu si pﬁedstavit ekonomy,
zamûstnavatele, zamûstnance i ãtenáﬁe
tohoto ãlánku, jak jednohlasnû vyslovují
rozhodné: „To nejde!“ Pravdou je, Ïe „nic
nejde, kdyÏ se nechce“ a prav˘m opakem
se moÏnosti otevírají.
Zavedením ‰estihodinové pracovní doby
by se teoreticky umoÏnila práce dal‰ím
pûtadvaceti procentÛm lidí. Zní to docela
jednodu‰e, ale jak vyﬁe‰it platy se
zkrácenou dobou? Nejsem ekonom a také
neznám jak se to ﬁe‰ilo pﬁi sniÏování
pracovních hodin dﬁíve. Zﬁejmû se museli
na tom zúãastnit v‰echny zainteresované
strany.
První moÏnost, Ïe by zamûstnanec ztratil
25% mzdy by 99% lidí pravdûpodobnû
zavrhlo. Zavrhovatelé zmûny radûji
ponesou
zátûÏ
vyplácení
nezamûstnaneck˘ch podpor a welfaru
ostatním lidem kteﬁí jsou bez práce. (MoÏná
ve v˘‰i stejn˘ch 25 procent).

právû naopak vláda získává sympatie za
pevnou ruku vÛãi rozpustil˘m a nenaÏran˘m
mlaìochÛm.
Z na‰í vlastní zku‰enosti mohu ﬁíct, Ïe jsme
finanãnû protlaãili universitou inÏen˘rství dva
syny k promoci a jako odmûnu za vynaloÏené
peníze oba synové promovali s pracovní
smlouvou v kapse do lukrativního zamûstnání
za peníze, které jsou o polovinu vût‰í neÏ je
prÛmûrná mzda v Ontariu.
Popravdû neznám lep‰í investici penûz do
mladého ãlovûka neÏ financování studia a
povaÏuji studentskou situaci v Quebeku za
zábavnou, kdyÏ to studenti nevûdí.
Abych tu zábavnost podtrhl, zapí‰u
osvûtlující anekdotu: V ãase finanãní krize
svolal mozek poradu tûlesn˘ch orgánÛ, kde
se dá u‰etﬁit zru‰ením nûkterého orgánu:
Mozek navrhl, by se zru‰ila jedna plíce ze
dvou, ale ihned se ozvaly protesty, Ïe kuﬁáci
potﬁebují dvû plíce...
A co ledviny, ptal se mozek, ale usly‰el
pokﬁik, Ïe ledviny pijákÛ alkoholu jsou vytíÏeny
obû...
Do vzniklého ticha vstal penis a navrhl, Ïe on
se obûtuje ve jménu úsporného reÏimu...
Ale dej pokoj, zakﬁiãel mozek, kdyÏ vstane‰
já nemÛÏu myslet… A to je moje zábavná
rada pro quebecké studenty, Ïe by mûli pﬁestat
bûhat po ulicích a dráÏdit daÀové poplatníky
a spí‰ pouÏívat mozek, sednout do lavic a

studovat, aby dostudovali a pak zaplatili pÛjãku
na studie, coÏ není rada zábavná, ale pravdivá,
jak jsem z vlastní zku‰enosti popsal dﬁíve.
KdyÏ to psaní paní Firlová doãetla, popadala
se za bﬁicho smíchem, a ﬁekla mi, Ïe to je
zábavné psaní o váÏnû vûci.
***
Mil˘ RosÈo,
i odpovím opût velice struãnû: V roce 1975, kdyÏ
jsem byl vylouãen ze studií a pracoval jsem na
vrtech, tak mi to jednou vysvûtlil vrtmistr
Chaloupka: „Já ty komunisty také rád nemám, ale
v jednom jsem dal tomu Novotnému za pravdu a
to, Ïe zakroutil tûm ‰tudákÛm jako jsi ty na tom
Strahovû krkem. Hovno dûlají a je‰tû si dovolí
protestovat!“ Nesmûle jsem namítl, Ïe by
neprotestovali, kdyby jim nevypínali svûtlo.
Studenti v Quebeku protestují protoÏe nemají
tﬁeba tak skvûlé rodiãe jako jako jsou manÏelé
Firlovi, kteﬁí by to za nû zaplatili a tak si tuto
investici nemohou dovolit. VÏdyÈ my jsme také
neplatili Ïádné ‰kolné a pﬁesto nás ten reÏim pûknû
‰tval. A nebylo by to ani normální, kdyby se
studenti nebouﬁili. Vzhledem k tomu, Ïe mají
studenti v Quebeku nejniÏ‰í ‰kolné v Kanadû, tak
jim fandím. Je vidût, Ïe protesty mají smysl.
Koneãnû nûjak˘ pozitivní v˘sledek. I na Strahovû
se dosáhlo toho, Ïe se pﬁestalo vypínat svûtlo.
S pozdravem
Ale‰ Bﬁezina
***

Pracovní den!
Stát jiné pﬁíjmy nemá neÏ danû od
v˘dûleãn˘ch. Tím je docela moÏné, Ïe
schodek, ztráta pﬁíjmu, by ani nebyla tak
markantní, rozloÏením daní.
Pﬁijatelnûj‰í zpÛsob pro zamûstnance by
byl, kdyby zamûstnavatel vyplácel stejné
platy jako dﬁíve za 8 hodin a eventuelní
ztrátu vzal na sebe, zakalkuloval by to do
ceny produktu. To by se zase velice nelíbilo
zamûstnavatelÛm, jenÏe proã? Jsou
opravdu v˘robky, produkty a sluÏby tak
tûsnû na hranicích cen, Ïe Ïádn˘ prostor
na profit uÏ by tam nezÛstal?
Pro pﬁíklad se mohou vzít ceny oleje.
Neustálé zvy‰ování cen ropy není z dÛvodu
pokrytí nákladÛ, ale za úãelem horentních
ziskÛ. Také pﬁehnané zisky bank,
omlouvané tím, Ïe akcionáﬁi musí mít zisky
ze sv˘ch penûz, aã bezpracnû.
Je správné mít zisky. Jinak to nejde a
nikdy ne‰lo. Proã v‰ak to neplatí také pro
ostatní kteﬁí bez pﬁíjmu - zisku nemají na
svoje Ïivobytí. Je‰tû jsem nesly‰el, aby
nûkdo tvrdil, Ïe farmáﬁ kter˘ má také
obrovské investice v pozemcích a v
potﬁebné ma‰inérii, musí mít za kaÏdou
cenu profit. Nikoho nezajímá, Ïe pﬁi sv˘ch

nákladech je‰tû musí tvrdû pracovat, aby
dosáhl aspoÀ zisk na svoje Ïivobytí a
udrÏel si statek.
Je docela pravdûpodobné, Ïe nejistota
lidí - obava o budoucnost právû vytváﬁí
chamtivost z dÛvodu, Ïe neví kolik jim
postaãí k slu‰nému Ïivotu. Z tûchto dÛvodÛ
chamtivost se stala spoleãensky pﬁijatelnou
normou, navzdory tomu, Ïe tento zabûhnut˘
zpÛsob mnohdy vede spí‰e k chudobû,
kdyÏ nûkdo neuváÏenû chce zbohatnout v
loteriích, na burzách a nezákonn˘mi ãiny,
které bohuÏel v souãasné spoleãnosti jsou
znaãnû roz‰íﬁené.
Ze zamotané a nepûkné situace vypl˘vá,
Ïe spravedlivûj‰í pﬁístup k nezamûstnanosti
ve svûtû by pomohl v‰em. Nestane-li se to
tak pomûrnû v brzké dobû, státy se
nevyhnou nepokojÛm ve sv˘ch zemích,
kter˘ch je uÏ v‰ude pomûrnû dost a navíc
se mÛÏou je‰tû vystupÀovat. Dûjiny nás
mÛÏou pouãit, Ïe pﬁi velk˘ch nepokojích,
revolucích nikdo nebyl u‰etﬁen, ztratili i ti
nejbohat‰í a stálo to i mnoho ÏivotÛ.
Vilém A. Kun Winnipeg
***

Tﬁi hospody v centru Toronta
Na pípû padesát evropsk˘ch piv
mezi nimi

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

Town Crier Pub

Village Idiot Pub

Sin&Redemption
136 McCaul St.

115 John St.

126 McCaul St.

poblíÏ Queen St. W.
Toronto, Ontario M5V 2E2

poblíÏ Dundas W.
Toronto, Ontario M5T 1W2

Tel.: 416/204-9502
E-mail: towncrierpub@atef.ca
www.towncrierpub.ca

Tel.: 416/597-1175
E-Mail: idiot@atef.ca
www.villageidiotpub.ca

***

***

poblíÏ Dundas W.

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

Sports
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Gambrinus liga
28. kolo rozhodlo o tom, Ïe prvním sestupujícím je
ÏiÏkovská Viktorka, která sice po pûkném v˘konu
zvítûzila 2:0 nad Budûjovicemi, ale vítûzství Ostravy
v Pﬁíbrami 2:1 znamenalo rozsudek. Liberec
nevyuÏil nabízené ‰ance pojistit si titul, i pﬁes
velkou pﬁevahu pouze remízoval 0:0. PlzeÀ zvítûzila
brankou ·evínského tﬁi minuty pﬁed koncem v
Boleslavi a má stále ‰anci na slu‰né umístûní. S
napûtím se oãekávalo derby Sparta-Bohemians.
Sparta bojuje o titul, Bohemka o záchranu. Klokani
pﬁed 8934 diváky odolávali drtivému náporu Sparty
a kdyÏ uÏ se SparÈané dostali do ‰ance, byl zde
vynikající brankáﬁ SÀozík, kter˘ pﬁedvádûl zázraky.
Teprve v 71. minutû ho pﬁekonal ranou z levé strany
po zemi Hu‰bauer. Olomouc, která nemá je‰tû
jistou záchranu, protoÏe jí je kontumováno devût
bodÛ, hrála pouze nerozhodnû s Jabloncem 1:1.
Dvû utkání skonãila debaklem pro hostující t˘my.
Doposud dobﬁe hrající Dukla prohrála v Teplicích
0:4. V tomto utkání bylo kuriozitou, Ïe Teplice
trénuje Petr Rada, zatímco za Duklu chytá jeho syn
Filip. Pﬁed zápasem Slavie s Hradcem probûhla v
tisku zpráva, Ïe by se právû Petr Rada mûl stát
trenérem Slavie. V samotném utkání za de‰tû pak
od první minuty Slavia udávala tempo a jiÏ v úvodu
si ·koda vypracoval velkou pﬁíleÏitost, ale
nepromûnil. Vynahradil si to dal‰ími dvûma góly v
prÛbûhu prvního poloãasu a k tomu pﬁipojil jednu
branku Vitalij Trubila. V druhém poloãase vstﬁelil po
sedmiletém pÛsobení ve Slavii branku Hubáãek a
kdyÏ Pospûch po zemi pﬁekonal po páté hradeckého
brankáﬁe Lindra bylo tu vítûzství 5:0, ãili nejvût‰í
vítûzství Slavie po ãtyﬁech letech. V˘sledky: 26.
kolo: Olomouc-Bohemians 1905 4:0, Ml. BoleslavSparta 2:0, Teplice-Jablonec 3:2, Slavia-Slovácko
0:1, Hradec-PlzeÀ 0:1, Pﬁíbram-Budûjovice 1:2,
Liberec-ÎiÏkov 4:0, Dukla-Ostrava 4:1. 27. kolo:
PlzeÀ-Slavia 3:0, Dukla-Ml. Boleslav 1:2,
Bohemians 1905-Pﬁíbram 2:0, Jablonec-Hradec
2:0, Slovácko-Teplice 0:0, Budûjovice-Liberec 0:4,
Ostrava-ÎiÏkov 3:1, Sparta-Olomouc 1:0. 28. kolo:
Sparta-Bohemians 1905 1:0, Olomouc-Jablonec
1:1, Ml. Boleslav-PlzeÀ 0:1, Teplice-Dukla 4:0,
ÎiÏkov-Budûjovice 2:0, Pﬁíbram-Ostrava 1:2,
Liberec-Slovácko 0:0, Slavia-Hradec 5:0.

***

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

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

19 5 4 66:29
19 3 6 47:24
18 5 5 61:33
14 5 9 46:33
12 8 8 35:29
11 8 9 40:32
11 7 10 54:38
11 6 11 44:47
10 5 13 23:31
8 8 12 29:48
7 10 11 25:30
8 6 14 20:35
9 10 9 38:36
6 6 16 27:47
6 5 17 19:51
5 3 20 21:52

62
60
59
47
44
41
40
39
35
32
31
30
28
24
23
18

Pohár âeské po‰ty patﬁí Olomouci
Fotbalisté Sparty chtûli získat double, nejspí‰ jim
v‰ak nezbyde nic. V lize ma‰íruje za titulem Liberec
a v plzeÀském finále Poháru âeské po‰ty Leten‰tí
ve stﬁedu prohráli s Olomoucí 0:1. Pro Sigmu je to
první trofej v historii klubu, stejnû jako pro jejího
kouãe Petra Uliãného v takﬁka tﬁicetileté trenérské
kariéﬁe. Vítûzn˘ gól dal v 47. minutû obránce Vepﬁek,
kter˘ se v lize je‰tû netrefil.
***

Slovenská CorgoÀ liga
27. kolo: Spartak Trnava-FK Senica 1:0 (0:0),
Banská Bystrica-Slovan Bratislava 1:1 (0:0), M·K
Îilina-AS Trenãín 2:2 (2:1), MFK RuÏomberokMFK Ko‰ice 2:0 (1:0), FC Nitra-Dunajská Streda
3:0 (1:0), FC Zlaté Moravce-Tatran Pre‰ov 1:2
(1:0).

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

May 10, 2012

28. kolo: M·K Îilina-Spartak Trnava 1:0 (1:0),
MFK Ko‰ice-FC Nitra 1:2 (0:1), Slovan BratislavaFC Zlaté Moravce 3:0 (2:0), FK Senica-Banská
Bystrica 0:0, Tatran Pre‰ov-MFK RuÏomberok 1:1
(1:1), AS Trenãín-Dunajská Streda 2:1 (1:1).
29. kolo: Dunajská Streda-MFK Ko‰ice 2:0 (2:0),
FC Nitra-Tatran Pre‰ov 0:1 (0:0), MFK RuÏomberokSlovan Bratislava 0:0, FC Zlaté Moravce-FK Senica
1:3 (0:2), Banská Bystrica-M·K Îilina 2:1 (2:1),
Spartak Trnava-AS Trenãín 2:2 (0:1).
30. kolo: M·K Îilina-FC Zlaté Moravce 1:0 (0:0),
FK Senica-MFK RuÏomberok 2:0 (2:0), AS TrenãínMFK Ko‰ice 1:1 (0:0), Slovan Bratislava-FC Nitra
2:1 (1:0), Tatran Pre‰ov-Dunajská Streda 4:0 (3:0),
Spartak Trnava-Banská Bystrica 2:0 (1:0).
Slovensk˘ pohár (semifinále): 17.4.2012: FC Zlaté
Moravce-FK Senica 1:1, M·K Îilina-Banská
Bystrica 1:0, 24.4.2012? FK Senica-FC Zlaté
Moravce 3:0 a Banská Bystrica-M·K Îilina 3:0.
Postupují Senica a Bystrica.
***

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

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

16
16
15
14
10
11
9
8
9
7
6
5

10
8
10
11
11
7
12
12
8
10
8
1

4
6
5
5
9
12
9
10
13
13
16
24

47:27
37:22
43:30
42:21
37:30
32:38
44:46
32:35
36:43
24:32
24:39
18:53

58
56
55
53
41
40
39
36
35
31
26
16

Finále hokejové play-offs
Pardubice a Slovan mistry
V závûreãn˘ch dvou utkáních finále ãeské extraligy
zvítûzily Pardubice nad Brnem 6:4 a 5:1. V baráÏi
o ligovou pﬁíslu‰nost zvítûzil Chomutov nad
Boleslaví 4:3 na zápasy.
Ani sedm zápasÛ na Slovensku nerozhodlo. Nejprve
Ko‰ice prohrály doma se Slovanem 2:5, pak
zvítûzily 4:2. V Bratislavû zvítûzil Slovan 3:1, ale v
zápûtí vedení ztratil prohrou 1:2. V pátém utkání v
Ko‰icích zvítûzili domácí v prodlouÏení 2:1.
Následoval v‰ak v Bratislavû debakl 3:8. V
rozhodujícím utkání to bylo po ‰edesáti minutách
1:1 a teprve v 7. minutû prodlouÏení Hudáãek
rozhodl o tom, Ïe se mistrem stal Slovan. Hudáãek
byl i autorem první branky Slovanu.
***

Mistrovství svûta:
âe‰i Ïádná sláva,
Slováci poráÏejí Ameriãany 4:2
Zajímav˘m zpÛsobem se hraje leto‰ní MS v
hokeji. MuÏstva jsou rozdûlena do dvou skupin.
Jedna (B), kde hrají âe‰i, se hraje ve ·védsku,
druhá (A), kde hrají Slováci ve Finsku. Stejn˘m
zpÛsobem se bude hrát i pﬁí‰tí rok, s tím rozdílem,
Ïe závûreãné zápasy se hrají po kaÏdé v jiné
zemi.
âe‰i mûli v prvních tﬁech zápasech za soupeﬁe
muÏstva ze Skandinávie. Nejprve, po ne pﬁíli‰
dobrém v˘konu, zdolali Dány 2:0. Dánové
odolávali skoro dvû tﬁetiny. Teprve v závûru
druhého dûjství Ale‰ Hemsk˘ vstﬁelil vedoucí
branku ãeského t˘mu a v dvû minuty pﬁed koncem
utkání vítûzství potvrdil Petr Tenkrát. V druhém
utkání âe‰i nestaãili na ·védy a prohráli 1:4 a to
mohla b˘t prohra je‰tû vy‰‰í. Jedinou ãeskou
branku zaznamenal za stavu 0:2 v úvodu tﬁetí
tﬁetiny PetruÏálek. V pondûlním utkání proti
NorÛm, âe‰i dvakrát prohrávali, ale v první tﬁetinû
Ale‰ Hemsk˘ z nahrávky Petra Nedvûda vyrovnal
na 1:1. V druhé tﬁetinû David Krejãí ranou do
pravého horního rohu srovnal na 2:2. V závûreãné
ãásti hry se dokonce âe‰i ujali vedení Michalem
Frolíkem, ale nakonec se prodluÏovalo a jeli
samostatné nájezdy, v kter˘ch byl pouze úspû‰n˘
Ale‰ Hemsk˘. âe‰i si za vítûzství 4:3 pﬁipsali dva
body.
Slovensko dvakrát prohrálo o branku. Poprvé s
Kanadou 2:3, po druhé s Finskem 0:1. Pﬁesto v
obou zápasech podalo skvûl˘ v˘kon. Autory
branek proti Kanadû byli Tatár a Bartoviã. Zápas
USA-Slovensko se hrál tûsnû pﬁed uzávûrkou
tohoto ãísla. Po skvûlé první tﬁetinû Slovensko
vedlo 3:1 brankami GraÀáka, Radijoviãe a Sekery.
V závûru druhé tﬁetiny Paul ·Èastn˘ sníÏil pﬁi
pﬁesilovce pût na tﬁi na rozdíl jediné branky. V
závûru se pokusili Ameriãané hrát power-play,
ale Miro ·atan do prázdné branky upravil na
koneãn˘ch 4:2 pro Slovensko. V brance Slovenska
podal vynikjící v˘kon brankáﬁ Ján Laco, kter˘
vloni chytal je‰tû druhou slovenskou ligu a letos
byl dvojkou v Popradu. Do muÏstva naskoãil,
kdyÏ se Slovensku zranili první ãtyﬁi brankáﬁi. Z
MS pﬁineseme zpravodjství v pﬁí‰tím ãísle.
abe
***

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

Royal Le Page, Signature Realty
Independently owned and operated brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.com

