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KdyÏ skonãí festival…
Bylo to v nedûli tûsnû pﬁed pÛlnocí, kdyÏ skonãil v promítací síni AGO v Jackman Hall poslední film leto‰ního Mezinárodního filmového festivalu v Torontu. JelikoÏ se jednalo o vynikající
film V mlze bûloruského reÏiséra Sergeje Loznicy, kter˘ vyrÛstal v Kyjevû, kde vystudoval matematiku, a Ïije v souãasné dobû v Berlínû, dá se ﬁíci konec dobr˘, v‰echno dobré. To by
mohlo tak nûjak platit o festivalu, nikoliv o tomto filmu, kter˘ byl dobr˘, ale konec ve filmu nebyl v Ïádném pﬁípadû happy-end.

Z filmu: V mlze

profesor se rozhodne udûlat na tomto místû koncert a pozvat
nejlep‰í hudebníky. Pochopení nalezne v‰ak jen u tûch,
kter˘ch se to t˘kalo: rabína, operního pûvce, kter˘ se
uchlastává po rodinné tragédii v devadesát˘ch letech, kdy
ztratil syna, u sv˘ch rómsk˘ch ÏákÛ. PﬁestoÏe obûtuje jediné,
co má a co ho Ïiví - klavír, nikdo z pﬁedních hudebníkÛ
nepﬁijde. Pﬁesto dojde ke koncertu a k jakémusi mytickému
setkání s jeho rodiãi, kteﬁí zemﬁeli mnohem mlad‰í neÏ je nyní
on.
Ke klasickému románu F. M. Dostojevského Zloãin a trest
se vrací kaza‰sk˘ reÏisér DareÏan Omirbajev ve filmu Student.
Film ukazuje na jedné stranû neuvûﬁitelné bohatství a aroganci
mocné oligarchie. Na druhé stranû bezmocnost prost˘ch lidí.
Student si chce vyzkou‰et, jestli je schopen ãinu. VraÏda není
kvÛli penûzÛm, ale pouh˘ test sebe sama, jestli je schopen
je‰tû nûco udûlat.
Ke ‰piãkám v˘chodoevropské kinematografie patﬁil film
polského reÏiséra Andrzeje Jakimowského natoãen˘ v
klá‰teﬁe v Lisabonu. Ve filmu hrají aÏ na v˘jimky pouze slepí
herci z celého svûta. Dramatick˘ pﬁíbûh nového uãitele, kter˘
chce dûti nauãit, aby se dokázali pohybovat v prostoru bez
filmy Andreje Tarkovského z pﬁelomu ‰edesát˘ch a slepecké hole. Jeho metoda, zaloÏená na ostatních smyslech:
sedmdesát˘ch let.
sluchu, ãichu a hmatu, má dodat slep˘m dûtem sebedÛvûru.
Pochopitelnû, Ïe tento film v rusko-bûlorusko-loty‰skoukrajinsko-nûmecké koprodukci nezískal hlavní cenu ani u
divákÛ a ani u mezinárodní poroty. To se naopak podaﬁilo
‰védskému filmu Call Girl reÏiséra Mikaela Marcimaina.
Druhá polovina sedmdesát˘ch let ve ·védsku je velice ãasto
prezentována jako období svobody, liberalizace, nástupu
feminismu. Marcimain si zvolil pro svÛj pﬁíbûh skuteãnou
událost, která vedla k pádu vládnoucí strany. Pﬁíbûh, kdy
politikÛm byly dodávány nezletilé prostitutky, které rekrutoval

Jedná se o tragick˘ pﬁíbûh Su‰enji, kter˘ pracuje na Ïeleznici
a snaÏí se balancovat své chování, které je na jedné stranû
vymezené svûdomím a na druhé rozumem. Jeho postoj je
nenásiln˘, pﬁipomíná Pierra Bezuchova z Vojny a míru.
NeÏene se do partizánsk˘ch akcí, ale ani nekolaboruje s
okupanty. Ví, Ïe po trati, kterou udrÏuje, jezdí jak vojenské
vlaky, tak transporty s vûzni. KdyÏ dojde k vykolejení vlaku, ví,
kdo stojí za tím, ale nikoho neprozradí. VydrÏí i muãení a
odmítne jakoukoliv spolupráci. Je pﬁipraven jít na smrt.
Vysl˘chající dÛstojník mu velice sugestivnû dává k podpisu
faustovsk˘ úpis - podpis k spolupráci. KdyÏ to odmítne, oficír
se ìábelsky usmûje a ﬁekne: „Ty chce‰ zemﬁít hrdinskou
smrtí, ale já ti pﬁipravím jinou smrt…!“ Roztrhá papír a propustí
ho, zatímco v‰ichni ostatní jsou popraveni. Od toho okamÏiku
je Su‰enja proklet˘. Nikdo mu nevûﬁí, ani jeho Ïena. Nemá
místo ani u okupantÛ a partyzáni pﬁipravují pomstu.
JenÏe Loznica zaãíná svÛj film právû v okamÏiku, kdy
Su‰enju nav‰tíví partyzáni za úãelem popravit ho. Su‰enja je
pﬁíjme, nabídne jim vodku a jídlo. Popravu nepﬁijímá lhostejnû,
ale s pokorou. Skoro jako vysvobození. Ale ani tato druhá
poprava se nekoná. Tûsnû pﬁed ní je vykonavatel Kolja tûÏce
zranûn a Su‰enja se snaÏí ho zachránit. Nese ho na zádech
do vesnice, kterou mezitím obsadili vojáci. Pﬁi tom je
doprovázen Koljov˘m druhem. Ten je v‰ak záhy opustí a
Su‰enja se snaÏí vysvûtlit, co se stalo, Ïe nikoho nezradil.
Kolja v‰ak umírá. Pﬁesto Su‰enja nese dál jeho mrtvé tûlo. Pﬁi
Když svítá
pﬁechodu pﬁes silnici je zastﬁelen i druh˘ partyzán. V této
chvíli jiÏ není koho zachraÀovat. Není nikoho, kdo by uvûﬁil manÏelsk˘ pár z internátÛ pro mládeÏ bez domova. Vymûnila
jeho nevinû. Skuteãnost i pravda mizí v mlze, z které se ozve se vláda, skandál utichl, manÏelsk˘ pár zaãal po vy‰etﬁení
poslední v˘stﬁel. Film V mlze i jeho hlavní hrdina pﬁipomínají pﬁípadu znovu podnikat… Policista, kter˘ se snaÏil v‰e vy‰etﬁit
zahynul pﬁi autonehodû a zdecimovaná obûÈ Call girl je
náleÏitû potrestána.
To se nemÛÏe stát v roce 2012 na pﬁedmûstí Bûlehradu,
alespoÀ ne ve filmu Maji Milo‰ Clip. V nûm se dívky niãí samy.
Sebedestrukce drogami, sexem, absencí citu na pozadí
chátrajícího hlavního mûsta Srbska je pro zmûnu v˘povûdí o
dne‰ku. Negace a deprese záﬁí i z ostatních filmÛ vytvoﬁen˘ch
na území b˘valé Jugoslávie. V˘jimkou byl srbsko-chorvatsk˘
film Gorana Paskaljeviãe When Day Breaks (Ked svane dan
- KdyÏ svítá). Pﬁíbûh starého profesora hudby, kter˘ zjistí, Ïe
jeho Ïidov‰tí rodiãe zahynuli v koncentraãním táboﬁe v
Bûlehradû. Sám vyrÛstal v adoptivní rodinû a teprve nyní,
kdyÏ se sám blíÏí smrti, dostal krabici, kde byl vzkaz od jeho
rodiãÛ: objevuje koﬁeny i pravdu o jejich tragické smrti.
Zji‰Èuje, Ïe na místû koncentraãního tábora, kde zahynuly
stovky ÏidÛ a RomÛ je bláto a neútulná periférie. Star˘
Vítězný film: Call Girl

Polský film Imagine

Nov˘ uãitel pouÏívá pﬁi pﬁechodu pﬁes ulici hlavnû sluchu.
DokáÏe rozeznat rychlost i smûr pohybu aut. Okraj ulice
pozná podle do‰lapování nohou. Ptáky rozeznává nejen
podle zpûvu ãi letu, ale i podle toho, Ïe vrabec skáãe, zatímco
jin˘ druh ptákÛ chodí. V uzavﬁeném prostoru se pohybuje
podle ozvûny louskání prstÛ. Vedení ústavu jeho metody
odmítne, protoÏe jsou pr˘ nebezpeãné, coÏ se prokáÏe pﬁi
jednom experimentu, kdy tento uãitel spadne do v˘kopu.
Pﬁesto najde tento Angliãan nûmeckou pﬁítelkyni, která chce
jeho metodu pouÏívat. KdyÏ vedení ústavu zjistí, Ïe je jeho
poãínání nebezpeãné pro svûﬁence ústavu, zakáÏe mu dal‰í
pobyt. KdyÏ narychlo odchází, jeho nûmecká pﬁítelkynû ho
následuje bez slepecké hole. Uãitel je v‰ak rychlej‰í. Cestou
se zastaví v oblíbené lisabonské kavárnû, kam spolu chodili.
I ona se tam zastaví. Oba v‰ak sedí u jiného stolu a tak se jiÏ
nikdy nesetkají. Film pﬁipomíná nûkteré filmy Krysztofa
Zanussiho. A není divu, Ïe v závûreãn˘ch titulcích se objeví
i podûkování této polské filmové legendû.
Do tzv. Korejské lidovû demokratické republiky nás vtáhl
nûmeck˘ film nûmeckého tvÛrce Marca Wiese ve filmu Tábor
14 - absolutnû kontrolovaná zóna. JestliÏe tu‰íme pod zdánlivû
nevinn˘m názvem státu tvrdou diktaturu, pak tento film
ukazuje, Ïe je to je‰tû mnohem hor‰í, neÏ si myslíme. Film je
udûlán na základû svûdectví devûtadvacetiletého ·in Donghujka, kter˘ se v koncentraãním táboﬁe narodil a bylo mu
souzeno v nûm strávit cel˘ Ïivot. ProtoÏe nikdo z tábora se
nikdy nedostane ven. Lidé jsou posíláni do pracovních táborÛ
za sebemen‰í politick˘ pﬁeãin. Staãí, kdyÏ si tﬁeba udûlali
cigaretu z novin, ve kter˘ch byl portrét korejského vÛdce. Po
pﬁemístûní do tábora jsou pﬁíslu‰níci rodin od sebe oddûleni.
Za sebemen‰í pﬁeãin jako krádeÏ, schovávání jídla, sex, ãi
Pokračování na str.5
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. . Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/5325272, 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. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 21. 10. 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, email 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:
20. ﬁíjna v 11 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiãe:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20. ﬁíjna v 17 hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
21. ﬁíjna v 11 hodin.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

Z torontských bohosluzeb. Velvyslanec K. Žebrakovsky a biskup P. Esterka při slavnostním obědě (vpravo).

Letos svatováclavské oslavy v Torontu
potrvají prakticky cel˘ t˘den. Aãkoliv státní
svátek bude aÏ v pátek, první ãást oslav se
slavnostním obûdem byla letos jiÏ v nedûli
23. záﬁí. DÛvodem pﬁedãasn˘ch oslav bylo
sejití katolick˘ch duchovních, kteﬁí pÛsobí v
zahraniãí: Do Toronta pﬁijel Bohuslav ·vehla,
kter˘ je jiÏ 12 let v Mnichovû a pracuje i v
dal‰ích mûstech v Nûmecku. Ten zpestﬁil
skvûl˘ obûd hrou na kytaru a vyprovokoval
farníky ke zpûvu lidovek. Z Curychu zde byl
Antonín ·paãek. Z Vala‰ska pochází i
salesián Jaromír Zádrapa. Jeho osud pﬁes
Bulharsko dovedl do známého poutního
místa na Velehradû v ¤ímû, kde se stará o
na‰e poutníky a pﬁedstavuje jim církevní

historii, která je zde na kaÏdém kroku. Z
Itálie pﬁijel i Antonín Hráãek. Ten se stará
spí‰e o pocestné v jiÏním Tyrolsku. Z
Litomûﬁic dorazil polsk˘ knûz Józef Szediga,
kter˘ pÛsobil pﬁed tím v Ústí nad Labem, v
Libochovicích a Mladé Boleslavi. Byli
pﬁítomni i místní duchovní páter Matzenauer
z Burlingtonu a otec Nowicki ze Scarborough.
Dal‰í dva knûÏí dorazí v prÛbûhu tohoto
t˘dne.
Kázání bûhem dopoledních bohosluÏeb mûl
biskup Petr Esterka, kter˘ má diecési na
tﬁech místech v Kalifornii: v Los Angeles,
San Francisku a San Diegu. Text kázání byl
zaloÏen na Knize Moudrosti, první Petrovû
epi‰tole a hlavnû pak na ãtení z Matou‰ova

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

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 520)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

evangelia 16, 24-26: Tento text zní v
kralickém pﬁekladu takto: Tedy ﬁekl JeÏí‰
uãedlníkÛm sv˘m: Chce-li kdo za mnou pﬁijíti,
zapﬁiÏ sebe sám, a vezmi kﬁíÏ svÛj, a
následujÏ mne. Nebo kdoÏ by chtûl du‰i
svou zachovati, ztratíÈ ji; kdoÏ by pak ztratil
du‰i svou pro mne, nalezneÈ ji. Nebo co jest
platno ãlovûku, by v‰ecken svût získal, své
pak du‰i u‰kodil? Aneb kterou dá ãlovûk
odmûnu za du‰i svou? Nov˘ ekumenick˘
pﬁeklad pouÏívá místo v˘razu du‰i slovo
Ïivot, coÏ bylo pouÏito i bûhem bohosluÏeb.
Biskup Esterka se vrátil k prarodiãÛm sv.
Václava k Boﬁivojovi a Ludmile, kteﬁí mûli
vliv na mladého kníÏete Václava, narozdíl
od jeho bratra Boleslava, kter˘ ho nechal
zavraÏdit. Václav prosazoval jiné hodnoty
neÏ které byly v pohanském svûtû kolem
nûho. Stal se ãlenem spoleãenství. Ne‰lo
mu o to, aby se zlep‰ila jeho situace, ale
peãoval o chudé a sociálnû slabé. Pro nás to
znamená, Ïe nejde pouze o na‰i rodinu, ale
i o slab‰í kolem nás. Jde o to, abychom
milovali své bliÏní i toho, kdo nám nepﬁeje.
VáclavÛv postoj mûl vliv právû na jeho bratra

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, 169 a 520)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

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.

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
of the Department of the Canadian Heritage.

V. J. Vostřez - 90

Boleslava I., kter˘ se zmûnil a v kﬁesÈanském
duchu vychovával své dûti a díky jim pﬁi‰lo
i kﬁesÈanství z âech i do Polska. O to jde i v
politickém Ïivotû, i tﬁeba v následujících
prezidentsk˘ch volbách, jestli dáme pﬁednost
tomu, abychom se mûli lépe my sami, nebo
aby se prosadily zmûny k lep‰ímu ve
spoleãnosti.
Na závûr bohosluÏeb byly pﬁedány medaile
za práci ve farnosti sv. Václava. Zdenû
Tmejové, Vlastû Waldaufové, Marii
Mihaljakové, Janu Matûjoviãovi Václavu
Vostﬁezovi, kter˘ oslaví tento t˘den
devadesáté narozeniny a v nepﬁítomnosti
Vladimíru Kavanovi.
Na posvícení byli pﬁítomni i ãesk˘
velvyslanec v Kanadû Karel Îebrakovsk˘ s
manÏelkou a torontsk˘ konsul Petr Pospí‰il.
Druhá ãást oslav se bude konat tuto sobotu
29. záﬁí, kdy po m‰i v 18 hodin bude v hale
kostela vinobraní.
abe-foto: M. Gabánková
***
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Kalendáﬁ

Vzpomínka

www.kalendar.zpravy.ca

na Josefa ·kvoreckého

27.9. (ãt) 14:30
Vzpomínka na Josefa ·kvoreckého
Hart House
University of Toronto
***
28. 9. (pá) 11:00
Vztyãení ãeské vlajky pﬁed ontarijsk˘m
parlamentem
***
29.9. (so) 10:00
DeÀ otvoren˘ch dverí
Park Koliba
1720 Brabertown Rd., Mississauga
***
29.9. (so) 19:00
Vinobraní s taneãní zábavou
Soundscape Music
Miro Letko a jeho pﬁátelé
496 Gladstone Ave.
***
30. 9. (ne) 17:00
Ján Vaculík
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
6. 10. so - 18:00
Kaãacie hody
Re‰tauracia The Golden Pheasant
733 Lakeshore Rd. Mississauga
Patrik Severa 905/781-9374
alebo Jan Kosiba 905/812-5503
***
13. 10. (so) 17:00
Slovenské bravãové hody
Park Koliba
1720 Brabertown Rd., Mississauga
***
20. 10. so - 18:00
Kaãacie hody
Re‰tauracia The Golden Pheasant
733 Lakeshore Rd. Mississauga
Patrik Severa 905/781-9374
alebo Jan Kosiba 905/812-5503
***
26. 10. pá 19:00
Lavina
Disco - DJ Pipas Pipasoviã
Halloween Party 2012
Unit # 12 - 505 Quensway E.
Mississauga
***
26.10. (pá) 20:00
27. (so) 16:00 a 20:00
28. 10. (ne) 16:00
Malostranské povídky
Pﬁedstavení je vûnováno 94. v˘roãí vzniku
âeskoslovenska
Nové divadlo
Burnhampthorpe Library Theatre
1350 Burnhampthorpe R. E.
nebo 3650 Dixie Rd. Missisauga
***
4.11. (ne)
Zemlínsk˘ kvartet
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
14.-27. 11.
Festival evropského filmu
The Royal Cinema
608 College St.
***
2013
27. 1. (ne) 17:00
Iain Scott a Jiﬁí Bûlohlávek
Nokturna v mûstû
Kostel sv. Václava

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
24. 9. 2012 v 6:00

Pﬁí‰tí ãíslo vyjde:
11. 10. 2012
Uzávûrka: 4. 10. 2012
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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

se koná ve ãtvrtek 27.9. 2012 ve 14:30 hod.
Na Torontské univerzitû v Hart House
7 Hart House Circle, Toronto, ON M5S 3H3

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) 5852496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul
Toronto, ON:
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
tel: 647/290-9304 fax: 905/898-0166
slovakconsulateto@gmail.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Nokturna v mûstû
zaãínají svou 12. sezónu 30. záﬁí 2012

v kostele sv. Václava
496 Gladstone Ave.
Na programu budou arie
z Prodané nevûsty, Rusalky a
dal‰ích oper
v pﬁednesu ãlena Kanadské
operní spoleãnosti

Jána Vaculíka.
Zaãátek je v 17 hodin.

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

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

5,12 CDN $
19,55 Kã
1,27 CDN $
0,79 EURO
0,98 CDN $
1,03 US $

Universal Currency Converter - 19. 9. 2012

1 CDN $
1 EURO
1 US $
âNB - 19. 9. 2012

19,54 Kã
24,84 Kã
19,03 Kã

4

History

September 27, 2012

O jednom dobrodruÏství na hranici
a socialistickém celníkovi
Ochlupená ruka zajela do dámské kabelky a její prsty jako právû vyru‰ení hadi
vklouzávaly do v‰ech moÏn˘ch záhybÛ a kapsiãek. S nefal‰ovanou elegancí kapsáﬁe.
Ov‰em bez nervozity. Beze spûchu. Jako by si tak poãínala dennû. Jako by to byl její
nejpﬁirozenûj‰í pohyb. I sám její majitel zÛstával klidn˘. Jeho soustﬁedûn˘ v˘raz
neru‰ily ani ustra‰ené pohledy svûdkÛ z vlakového kupé míﬁícího k západní hranici. Ba
ani Ïádn˘ vnitﬁní stud, Ïádné zábrany. Zkrátka profesionál, kter˘ si je vûdom sv˘ch
kvalit, své pﬁíslu‰nosti ke kastû nedotknuteln˘ch.
Koneãnû. V ãelistech jeho pﬁekvapivû ohebn˘ch prstÛ se zmítala koﬁist: úzká ruliãka
papíru, kterou teì, v okamÏiku vrcholícího napûtí, se stûÏí skr˘vanou laãností rozmotával.
Na pÛvodnû nehybné tváﬁi hráãe pokeru se objevily drobné zmûny. Pût párÛ oãí, jenÏ
ji sledovalo, by tak z ní pﬁi pozornûj‰ím prozkoumání odlesku zornic a jemné mimiky
mohlo vyãíst víc. Snad radost z úspûchu ãi ‰kodolibost, snad pocit pﬁevahy, moci,
moÏná kompenzaci nûjak˘ch osobních komplexÛ.
„Kde na to vemete peníze?“ osopil se na cestující Ïenu. Pﬁitom tﬁepetal dlouh˘m
seznamem poloÏek, na kterém nechybûly léky, kosmetika a drobné módní obleãení.
„Jedu k mamince, tak …“
Odpovûì ãekal, i proto ho nemohla uspokojit. A pak, mûl své bohaté zku‰enosti.
BoÏe, jak jsou ti lidé hloupí. Jak je podceÀují. Je, reprezentanty státu v první linii. Ano,
kdysi byli opovrhovaní, vylouãeni ze slu‰né spoleãnosti, ale teì … UÏ jen uniforma mu
dávala za pravdu. Je zástupcem âeskoslovenské socialistické republiky, je potaÏmo
ve sluÏbû celého socialistického tábora. Je prvním a posledním úﬁedníkem, se kter˘m
se cestující pﬁi pﬁekroãení hranice a pﬁi v˘jezdu ze zemû setkává. Ano, jeho
nekompromisní odráÏí samotn˘ pokrokov˘ charakter na‰eho zﬁízení.
Ale to jen jedna stránka jeho poslání. Dal‰í, daleko nejznámûj‰í, neboÈ pﬁímo
spojovaná s povoláním celníka, je vybírání celních poplatkÛ a odhalování k celnímu
ﬁízení nepﬁihlá‰en˘ch pﬁeváÏen˘ch vûcí. A tady se projevuje jeho bystrost, inteligence
a letité zku‰enosti s nejrÛznûj‰ími triky a úskoky. Bez zaváhání tak ukáÏe prstem na
potící se pasaÏérku s tﬁemi vrstvami svetﬁíkÛ, neunikne mu dáma v údajnû obno‰eném
koÏichu ani drahé boty maskované vrstvou pouliãního prachu. Na v‰echno tohle má
ãuch. Krom toho je prvotﬁídní zboÏíznalec, a tudíÏ mu nedûlá Ïádnou potíÏ oznaãit vûci,
jejichÏ hodnota pﬁekraãuje bezcelní limit 300,- Kãs. Nûkdy pﬁimhouﬁí oko, ale bûda
tomu, kdo se mu znelíbí. KaÏdého dokáÏe dostat. Za dÏíny, za tranzistorák, gramofonové
desky,… U cestujících opou‰tûjících republiku zas nachází hlavnû utajené brou‰ené
sklo, alkohol a staroÏitnosti.
„Tohle je vá‰ kabát?“ - otázka byla spí‰e formální. Celní úﬁedník jiÏ ‰acoval kapsy a
prozkoumával pod‰ívku odûvu. Na ﬁadu pﬁi‰el kufr, pak dozlatova upeãená bábovka.
Bez sebemen‰ího zaváhání ji tûma sv˘ma chlupat˘ma rukama „rozporcoval“ na tisíce
kusÛ, kouskÛ a drobeãkÛ.
„To snad nemÛÏete …“ ‰pitla nesmûle cestující.
„To byste se paní divila, co v‰echno mÛÏu,“ osekl arogantnû úﬁedník, naãeÏ se vrátil
ke kabelce. V tu chvíli byla dnem vzhÛru. Obsah se s cinkotem vysypal na prázdné
sedadlo. Rtûnka, zrcátko, br˘le, … intimní dámské propriety.
„A co je tohle?!“ temnû pronesl celník a v ruce vítûzoslavnû tﬁímal západonûmeckou
bankovku v hodnotû bratru sto DM.
„Vemte si v‰echny vûci. PÛjdete se mnou se na stanici. OkamÏitû!“ Tento rezolutní
pﬁíkaz nepﬁipou‰tûl sebemen‰í protest. Cestující v‰ak pﬁesto naznaãila, Ïe by nalezenou
sumu i oÏelela, jen aby mohla pokraãovat k cestû.
„¤ekl jsem vystoupit! Víte, Ïe vás mÛÏu dát do záznamu?! Pak uÏ se se sv˘mi
pﬁíbuzn˘mi mÛÏete rozlouãit nadobro,“ pouÏil celník dal‰í vysoce úãinné zbranû vÛãi
byÈ i jen minimálnímu náznaku odporu.
Byl si vûdom moci svého postavení. On, ﬁadov˘ celník, mÛÏe rozhodovat o osudech
lidí. Ano, jeho odpovûdnost je obrovská. VÏdyÈ kromû tradiãní celní agendy je povûﬁen
je‰tû dal‰í nesmírnû dÛleÏitou funkcí, a to pﬁímo ochranou státní hranice. Zaji‰tûním,
aby do republiky neproniklo ani smítko ãehokoliv ideologicky závadného. Nejde jen o
zachycení protisocialistick˘ch tiskovin a nevhodn˘ch spotﬁebních pﬁedmûtÛ, které
naru‰ují vkus a morálku socialistického ãlovûka a propagují západní zpÛsoby Ïivota.
Jde rovnûÏ o to, aby se zachytil i onen nehmotn˘ kontraband. Îe je to nemoÏné?
Kdepak. Dobr˘ celník musí b˘t i dobr˘ psycholog. Ale socialistick˘ celník musí, kromû
umûní ãíst my‰lenky pﬁíleÏitostn˘ch a ostﬁílen˘ch pa‰erákÛ, dokázat odhalit naru‰ené
my‰lení ideologické. A jak? - Je tu od toho, aby vhodn˘mi jizliv˘mi a sarkastick˘mi
poznámkami vyprovokoval tyto potencionální nositele antisocialistick˘ch názorÛ. A k
tomu je právû návrat z pobytu v kapitalistické cizinû, kde tito obãané snadno
podlehnou nejrÛznûj‰ím pozlátkÛm, ta nejvhodnûj‰í chvíle.
„Nezákonn˘m vlastnictvím zahraniãních valut a pokusem o jejich nelegální vyvezení
za hranice âSSR jste poru‰ila celní a devizové pﬁedpisy âeskoslovenské socialistické
republiky. Nyní vám bude provedena osobní prohlídka a následnû s váni sepí‰eme
protokol. Zaji‰tûné valuty propadají ve prospûch státu.“
OkamÏité rozhodnutí proti kterému se odvolat by pﬁedstavovalo provokaci. Cestující
do protokolu z pochopiteln˘ch dÛvodÛ také neuvedla, Ïe onu suma sto DM obdrÏela
od jisté známé, která ji oslovila, kdyÏ se dozvûdûla o její cestû na Západ. A odmítnout
prosby tﬁeba právû na obstarání zahraniãních lékÛ bylo tûÏké. TakÏe oficiální verze
znûla, Ïe obnos je pÛvodem od matky provinilé osoby. Úﬁední strana se s vysvûtlením
spokojila, a jelikoÏ pﬁi osobní prohlídce nic nezákonného jiÏ dále neobjevila, laskavû
zadrÏenou propustila.
Poslední vagón vlaku s vydû‰en˘mi spolucestujícími samozﬁejmû jiÏ dávno zmizel
z obzoru a z dosahu moci socialistické celní správy.
A ti ‰Èastnûj‰í spolucestující? Inu jako vÏdy na tomto nejistotu, obavy a strach
nahánûjícím pﬁejezdu mezi dvûma svûty. Ihned jakmile se pﬁesvûdãili, Ïe Ïeleznou
oponu mají za zády, zázraãnû oÏili. Rozpovídali se, otevﬁeli navzájem, zkrátka objevili
v sobû svobodného ãlovûka bez báznû a poníÏení.
miroslav petr ©- záﬁí 2012
***
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KdyÏ skonãí festival…
Pokračování ze str. 1

pokus o útûk je trest smrti. Trest smrti je i za
neohlá‰ení jakéhokoliv pﬁeãinu. Stane se, Ïe
jsou popravovány nebo utluãeny i osmileté
dûti. V táborech se spí na betonové podlaze.
Veﬁejné popravy jsou povinné a jsou zároveÀ
jedinou zábavou vûzÀÛ. ·inÛv otec dostal
jeho matku odmûnou za dobrou práci. Mûl
je‰tû star‰ího bratra, na kterého Ïárlil, protoÏe
ho matka mûla rad‰i. Dûti chodí do ‰koly, kde

Camp 14…

jsou t˘rány sadistick˘mi uãiteli, tûm také musí
nahlásit v‰echny pﬁestupky rodiãÛ.
Jednou, kdyÏ ·inovi bylo ãtrnáct let, se
stalo, Ïe jeho bratr ne‰el do práce a on
zaslechl pod okny jeho rozhovor s matkou.
Otoãil se, bûÏel do ‰koly a nahlásil to uãiteli.
Druh˘ den byla celá rodina zatãena. ·in byl
‰est mûsícÛ muãen. Propustili ho v den
popravy jeho matky a bratra, na kterou se
spolu s otcem museli jít podívat.
Kolem roku 2005 do tábora zaãali pﬁicházet
noví vûzni a vyprávûli, jak to vypadá za
hranicemi lágru. O tom mlad˘ muÏ nemûl ani
ponûtí. Sly‰el o dostatku jídla, o mase.
Svoboda ho celkem nezajímala. Proto se
rozhodl se sv˘m komplicem utéct. Toho v‰ak
zabil elektrick˘ proud, kter˘ byl v drátech
kolem lágru. Paradoxnû v‰ak spadl na dráty,
takÏe se vytvoﬁil prostor, kter˘m bylo moÏno
prolézt.
·in se pozdûji skr˘val v severní ãásti zemû
a v zimû, kdyÏ byla zamrzlá ﬁeka, která
oddûluje KLDR od âíny, utekl pﬁes âínu do
JiÏní Koreje, kde teì Ïije a cestuje po svûtû.
Jeho svûdectví je potvrzeno dvûma
severokorejsk˘mi defektory, kteﬁí pracovali
jako dozorci v lágrech. Film je doplnûn
pÛsobivou animací i nûkter˘mi propa‰ovan˘mi
dokumentárními zábûry. Pﬁekvapení je v
závûru filmu, kdy ·in ﬁíká, Ïe se chce vrátit
domÛ, to jest do Severní Koreje (nikoliv do
lágru). „Tam nikdo nepoznal nejistotu,
nespáchal sebevraÏdu, jako zde v JiÏní Koreji,
kde jsou sebevraÏdy na denním poﬁádku.“
Nostalgie po komunismu se mÛÏe objevit i v
uprchlících ze Severní Koreje.
Zcela odli‰n˘ dokument byl ‰v˘carskorakousko-nûmeck˘ More than Honey (Více
neÏ med). Zaãíná kdesi ve ‰v˘carsk˘ch
Alpách, kde se je‰tû pûstují vãely a kde horské
masivy brání migraci vãel. Film si klade otázku,
proã vãely na celém svûtû vymírají a dovídáme
se mnoho podrobností ze Ïivota vãel. Tuto
skuteãnost nelze vidût pouze v jedné pﬁíãinû,
ale je to cel˘ komplex skuteãností. V âínû to
bylo napﬁíklad období kulturní revoluce, kdy
velik˘ kormidelník Mao pﬁikázal vyhubit
vrabce, protoÏe pﬁipravují zemûdûlce o úrodu.
V˘sledkem bylo, Ïe se pﬁemnoÏil hmyz, kter˘
byl vãelám nepﬁátelsk˘, takÏe dnes v âínû
pracnû dûlníci opylovávají stromy. Dal‰ím
nepﬁítelem vãel jsou jedovaté postﬁiky. Ve
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Spojen˘ch státech jsou to velké plantáÏe,
kam se doveze znaãné mnoÏství vãel. KdyÏ
skonãí období, kdy kvetou mandlovníky, vãely
jsou pﬁevezeny na jiná místa v Americe. Tento
zpÛsob Ïivota znamená stres pro vãelstva a
jejich vymírání. Dal‰ím faktorem jsou
antibiotika, bez kter˘ch jiÏ dnes choulostivé
vãely nemohou pﬁeÏít. Albert Einstein prohlásil,
Ïe jestliÏe vyhynou vãely, pak ãlovûk bude
následovat ãtyﬁi roky po nich. V druhé polovinû
dvacátého století se pokusili v Brazílii poblíÏ
Sao Paula zkﬁíÏit africké vãely s domácími
vãelami. Pﬁi tom jim uletûlo nûkolik rojÛ a
zabijácké (afrikanizované) vãely se zaãaly
‰íﬁit do Stﬁední a Severní Ameriky. Bûhem
doby v‰ak ztratily ponûkud na své agresivitû
a pﬁi opylování jsou neuvûﬁitelnû v˘konné. Na
rozdíl od evropsk˘ch vãel v‰ak nedávají mnoho
medu, ale jsou velmi odolné. Mnozí vãelaﬁi
v‰ak v nich vidí nadûji, Ïe by mohly suplovat
pﬁi opylování evropské vãely. Med v‰ak bude
stále vzácnûj‰í a vzácnûj‰í surovinou.
Pﬁed festivalem jsem si hodnû sliboval od
rumunského filmu Beyond the Hills (Za kopci)
reÏiséra Christiana Mungiu. Film dostal
ocenûní za nejlep‰í scénáﬁ letos v Cannes.
Film vznikl v dobû od listopadu 2011 do února
2012. Má se jednat o skuteãn˘ pﬁíbûh, kdy v
Moldavsku zemﬁela na následky
exorcistického rituálu mladá jepti‰ka. Tento
film je nominován na Oskara a nedivil bych
se, kdyby získal i dal‰í ocenûní. Pro mne
osobnû byl v‰ak neuvûﬁiteln˘m zklamáním.
Nikoliv kvÛli pÛsobivé atmosféﬁe ãi hereck˘m
v˘konÛm, ale právû kvÛli scénáﬁi. PﬁestoÏe si
nedûlám iluze o rumunské pravoslavné církvi,
ve filmu je prezentována jako instituce z druhé
poloviny 17. století. Víra je nahrazena povûrou.
Ani jedna teologická diskuse, ale pouze
poslu‰nost popovi, kter˘ naprosto diktátorsky
ovládá klá‰ter. Uvûdomuji si problémy církve,
která se mnohdy uzavírá svûtu, tento film mi
v‰ak pﬁipomínal lacinou proticírkevní
propagandu z poloviny minulého století. Ano
jistû, stávají se tragické události v
psychiatrick˘ch léãebnách, v nemocnicích, v
domovech dÛchodcÛ a i v klá‰terech. Mohou
b˘t na vedoucích místech nekompetentní lidé,
ale nelze generalizovat, Ïe je to bûÏné a
normální.
Shodou okolností jsem o dvacet ãtyﬁi hodin
pozdûji vidûl dal‰í film o Ïivotû v klá‰teﬁe:
francouzsk˘ film z roku 2010 Lidé a bozi (Des
hommes et des diex) reÏírovan˘ Xavierem
Beauvois. Je zde zachycen Ïivot ¤ádu
cisterciákÛ pﬁísné observance ãili trapistÛ,
kteﬁí modlitby, zpûv, duchovní ãetbu, a
bohosluÏby prokládají manuelní prací. I tento
film byl ocenûn v Cannes Grand Prix, coÏ je
druhé nejvût‰í ocenûní. Pﬁíbûh se odehrává v
odlehlé oblasti AlÏírska v Tibhrine, kde mni‰i
Ïijí v harmonii s muslimsk˘m obyvatelstvem.
PﬁestoÏe v zemi ﬁádí v roce 1996 obãanská
válka, mni‰i odmítnou ochranu armádou a
dokáÏí jednat i s teroristy. Rozhovory se t˘kají
otázek násilí a nenásilí, smyslu lidské
existence. âlenové ﬁádu se snaÏí pochopit
své okolí a to jim je za to vdûãné. Tuto svou
snahu sedm z devíti mnichÛ zaplatí Ïivotem.
PﬁestoÏe film získal ﬁadu mezinárodních
ocenûní a byl nominován za Francii na Oskara
jako nejlep‰í francouzsk˘ film, nedostal se do
uÏ‰í nominace.
V této záplavû filmÛ byl zklamáním ãesk˘
film Jana Hﬁebejka Svatá ãtveﬁice. Nepotkal
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jsem nikoho, kdo by film chválil nebo kdo by
byl filmem nad‰en. Pokusil jsem se na filmu
nalézt urãité pozitivní hodnoty. Nalezl jsem tﬁi:
Zlaté ãeské ruce stále existují - dva ãe‰tí
montéﬁi dokázali opravit kombinaãkami
hurikánem zniãenou energetickou síÈ na
malém ostrovû v Karibiku. KdyÏ se vrátili
domÛ, zjistili, Ïe erotick˘ ãtyﬁlístek nûjak
nefunguje a jeden z nich to okomentoval
slovy: „Asi jsme nûco nûkde zvorali!“ a mládeÏ
je morálnûj‰í neÏ jejich rodiãe a ti jsou zase
morálnûj‰í neÏ prarodiãe. Myslím, Ïe tato
zji‰tûní letos nebudou staãit ani na ‰ir‰í
nominaci pro oskarové klání.
âesko spolu se ·védskem se podílelo na
vynikajícím filmu dánského reÏiséra Nikolaje
Arcela Královská aféra. Nûkteré sekvence

Translations

EVA
MESTICOVÁ
Certifikovaná
pﬁekladatelka
emestic@hotmail.com

416/922-8786
Dr. Petr
Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
www.drpetermunk.com

Režisér Nikolai Arcel

filmu byly nafilmované v Praze a KromûﬁíÏi.
Pﬁíbûh polo‰íleného dánského krále Kristiána
VII. a jeho mladiãké manÏelky Karolíny Matyldy
z druhé poloviny 18. století je v Dánsku v
uãebnicích dûjepisu, jak vysvûtlil reÏisér po
promítání filmu. Zápletku s nûmeck˘m
doktorem Johanem Struenseem chtûlo
zfilmovat jiÏ nûkolik tvÛrcÛ, ale teprve tomuto
ãtyﬁicetiletému reÏisérovi se to podaﬁilo. Dvorní
lékaﬁ byl v‰ak také vynikajícím psychologem
a dokázal divokého panovníka zkrotit a pﬁinutit
k reformám. Zápletka s královnou je tragická
a stojí ho Ïivot. Film sv˘m pojetím trochu
pﬁipomíná Formanova Amadea. Odehrává
se v dobû, kdy u nás vládla Marie Terezie a
Josef II. Podobnû jako u nás i v Dánsku
nastalo období, kdy vût‰ina reforem Josefa II.
byla zru‰ena, ale v Dánsku zmûny dokonãil
KristiánÛv syn Frederik, kter˘ vládl 55 let. Ne
v‰e, co se odehrává ve filmu je historickou
skuteãností, ale totéÏ platí i o Formanovû
Amadeovi. Film byl v Torontu v kategorii Gala
pﬁedstavení a je pravdûpodobné, Ïe se
dostane do kanadsk˘ch kin. Pokud by získal
Oskara, vÛbec bych se nedivil ani nezlobil,
ale na to je asi pﬁíli‰ konzervativní.
Ale‰ Bﬁezina
***

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

Prodám pûkn˘ druÏstevní ateliér
vhodn˘ k del‰ímu pobytu v âR
Centrum Prahy na rozhraní Vinohrad a ÎiÏkova,
50 m od nám. Jiﬁího z Podûbrad (metro A).
Mûsíãní poplatky 1410 Kã bez elektﬁiny.
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
Královská aféra

hombre@hombre.cz
pﬁípadnû pﬁímo realitní kanceláﬁ.
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H. Gordon Skilling - historik a disident
Koncem kvûtna se v Praze konalo symposium “Dílo H. Gordona Skillinga ve svûtle souãasného v˘zkumu”. Jeho hlavním organizátorem byl profesor Vilém Preãan z âeskoslovenského
dokumentaãního stﬁediska. ShromáÏdûné oslovili ministr zahraniãních vûcí âeské republiky, Karel Schwarzenberg a kanadská velvyslankynû v âeské republice, Valerie Raymond . Této
akademické konference se zúãastnila i skupina z Toronta - vedle delegace Torontské univerzity i Georgina Steinsk˘-Schwartz, jedna ze sponzorÛ konference. Nûkolik pohledÛ na tohoto
v˘znamného kanadského historika:
VILÉM PREâAN: Profesor Torontské university, H. Gordon
Skilling, je mnoh˘mi na ãeské stranû povaÏován za osobnost
pro âechy a Slováky stejnû v˘znamnou jakou byl napﬁíklad R.
W. Seton-Watson (Samuel Abrahám ve své pﬁedná‰ce
pﬁipomnûl, Ïe to byl Seton-Watson, kter˘ Skillingovi v roce 1936
doporuãil, aby nav‰tívil âeskoslovensko). Jeden z dÛvodÛ pro
tuto zaslouÏenou kanonizaci Gordona Skillinga uvedl ve své
úvodní poznámce prof. Preãan: „Byli jsme“ (k uspoﬁádání této
konference) „vedeni nejen pocitem vdûãnosti a uznáním
pﬁíspûvku tohoto velkého muÏe v pochopení minulosti zemû, v
které Ïijeme, a za knihy, jichÏ prostﬁednictvím se svût uãil, a uãí,
poznávat na‰i zemi v rozsahu nad na‰e moÏnosti“ (jako na
pﬁíklad 68, Czechoslovakia’s Interrupted Revolution),” také za
jeho pﬁíspûvek v úsilí o znovuzískání svobody, které se dnes
tû‰íme. Zab˘vat se Ïivotem a dílem Gordona Skillinga znamená
zab˘vat se historickou pamûtí ãeské spoleãnosti. Hodnû z toho,
co se v této zemi a jinde ve svûtû bûhem pÛl století v nesvobodû
stalo, bylo souãasníkÛm utajeno.“
Vilem Preãan se nezab˘val pouze minulostí. Svûﬁil se i se
sv˘m snem o budoucnosti: „Po tucty rokÛ byla na ·kole
slovansk˘ch a v˘chodních studií (dﬁíve ãást Lond˘nské
univerzity, nyní Univerzitní College London) Masarykova stolice.
Byla to první a poslední stolice toho druhu; od té doby nic
takového v ãeské historické vûdû nebylo. Je snadné si pﬁedstavit,
jak velk˘ v˘znam pro vzbuzení zájmu o historii na‰í zemû by
mûla Skillingova stolice ãeské a ãeskoslovenské historie na
Torontské univerzitû. Stolice pravidelnû okupovaná, ﬁeknûme
po tﬁi roky, ãesk˘m historikem, by byla institucí, která by
nepochybnû pﬁilákala i severoamerické studenty. KaÏd˘ rok
nûkolik semináﬁÛ, které by byly zakonãeny titulem B.A. nebo
M.A. ãi dokonce Ph.D. za úspû‰nou publikaci. Je to pﬁíli‰
ctiÏádostiv˘ cíl? Utopistick˘?“
I pﬁíli‰ ctiÏádostivé a utopistické sny se nûkdy splní...
Gordon Skilling byl nepochybnû velk˘m historikem. Byl také
disidentem. Úãinnû oddûlit tyto dvû role nemÛÏe b˘t snadné.
Gordonu Skillingovi se to zﬁejmû podaﬁilo. Byl totiÏ disidentem
dvakrát.
ROBERT E. JOHNSON: O jeho prvním disidentství na
konferenci pﬁedná‰el profesor emeritus Torontské university,
Robert E. Johnson (kter˘, mimochodem, má nemalé zásluhy o
v‰ecko ãeskoslovenské, co se na UofT v posledním pÛl století
stalo a také o to, Ïe se mu do Toronta podaﬁilo pﬁevézt ãást
Stalinova archivu; a kromû toho pí‰e vysoce hodnocené
filozofické ver‰e.)
„Gordon Skilling Ïil ve Spojen˘ch státech znaãnou ãást
ãtyﬁicát˘ch a padesát˘ch let, bûhem kter˘ch pﬁedná‰el na
University of Wisconsin a Dartmouth College, vedle odborné
asistentury na Kolumbijské univerzitû. Navíc obãas pracoval
pro Kanadsk˘ rozhlas jako korespondent ze Spojen˘ch národÛ.
Jako mnoho ãlenÛ jeho akademické generace zastával názory,
které v mnoha pﬁípadech byly nalevo od vût‰inového amerického
veﬁejného mínûní. Jako vysoko‰kolák v Kanadû byl pﬁitahován
socialismem a Cooperative Commonwealth Federation. Bûhem
studií ve Velké Britanii vstoupil v roce 1937 (období nástupu
fa‰ismu ve ·panûlsku) do britské komunistické strany a byl
krátkou dobu jejím ãlenem.
Za druhé svûtové války podporoval Komitét sovûtskoamerického pﬁátelství a naléhal, aby USA a Británie otevﬁely
druhou frontu proti Nûmecku. Od roku 1946 do roku 1948
kritizoval prohlubující se rozpory mezi V˘chodem a Západem a
podporoval argumenty Henry Wallace a Progresivní strany.”
Profesor Johnson se ve své znamenité pﬁedná‰ce podrobnû
zab˘vá spisem FBI 1954-55 (údobí poznamenané masivním
vlivem senátora Josepha McCarthyho, jmenovaného senátem
ovládan˘m republikánskou stranou, pﬁedsedou Stálého v˘boru
pro vy‰etﬁování - jeden z m˘ch nezapomenuteln˘ch televizních
okamÏikÛ je soudní souboj McCarthyho s uÏ nemlad˘m, zdánlivû
ne‰kodn˘m, skoro pokorn˘m, venkovsky vyhlíÏejícím advokátem
- myslím, Ïe se jmenoval Welsh - zastupujícím ministra armády,
Roberta T. Stevense. Souboj skonãil Welshov˘m jedineãn˘m
vítûzstvím. Ten okamÏik ve mnû posílil víru, Ïe pravda nakonec
vítûzí). FBI spis má 62 stránek (fotokopie) a obsahuje data z
pﬁede‰l˘ch 10 aÏ 15 rokÛ. Zájem FBI byl vyvolán hlá‰ením
informátora ze sovûtského vyslanectví u Spojen˘ch národÛ v
listopadu 1954, Ïe vyslanectví obdrÏelo pozvání od profesorÛ
Skillinga a Louis Menanda III. z Dartmouth College pro Andreje
Vy‰inského, tehdy stálého sovûtského zástupce u Spojen˘ch
národÛ, aby se setkal se studenty, kteﬁí OSN nav‰tíví (k podobné
náv‰tûvû zﬁejmû do‰lo i v pﬁede‰lém roce). Ke schÛzce nedo‰lo
- Vy‰inskij zemﬁel téhoÏ roku 22. listopadu. Spis zaznamenává
rÛzné - vût‰inou levicové organizace, s kter˘mi Skilling
spolupracoval a akce, kter˘ch se zúãastnil. Bylo jich hodnû Skilling byl muÏem znaãného sebevûdomí a obrovské energie,
posílené vá‰ní mûnit svût. A nûco ho to stálo, mimo jiné stálou
pozici na University of Wisconsin. Prof. Johnson shrnuje svoji
podrobnou tﬁináctistránkovou studii spisu FBI i dostupn˘ch
pramenÛ v jednom odstavci: „FBI, v sledování aktivit rÛzn˘ch
levicov˘ch organizací, shromáÏdilo ﬁadu dokumentÛ, v nichÏ se
objevuje jméno Gordona Skillinga. V‰echny se t˘kají veﬁejn˘ch
aktivit - projevy, ãlenství, obhajoby, asociace. Skilling, jako

vûdec i jako uãitel, vyjádﬁil svÛj názor na mnoho sporn˘ch
otázek, zaujal nepopulární stanovisko v ﬁadû pﬁípadÛ - vãetnû,
a to je nutno ﬁíct - témat, na které pozdûji svÛj názor drasticky
zmûnil. St˘kal se se skupinami, které, v té dobû nebo pozdûji,
byly charakterizovány jako komunisticky orientované nebo
komunisty kontrolované, ale FBI nena‰la dÛkaz, Ïe byl ãlenem
Komunistické strany (zﬁejmû my‰lena Komunistická strana
USA ãi Kanady). Skilling byl (viz shora) asi rok ãlenem britské
Komunistické strany. V zájmu poctivûj‰ího pohledu na tehdej‰í
dobu ocituji, jak ji vidûl Johnson sám: „V jin˘ch momentech v
dûjinách USA, toto (mínûno Skillingovo) chování by nikomu
nepﬁineslo podstatné riziko, ale v pozdních ãtyﬁicát˘ch a
padesát˘ch letech univerzitní fakultní sbory byly vystaveny
zvlá‰È pﬁísnému zkoumání právû v tomto druhu ãinnosti: podpis
na Ïádosti, úãast na schÛzi levicové skupiny, jméno na seznamu.
Tûch, kteﬁí ztratili zamûstnání a zjistili, Ïe je nikdo nezamûstná,
bylo pomûrnû hodnû.”
MILAN ·IMEâKA: O Skillingovû disidentství se zmiÀuje ve své
pozoruhodné zdravici K jeho sedmdesát˘m narozeninám i
Milan ·imeãka. (Musím se v‰em autorÛm, citovan˘m v tomto
ãlánku omluvit: pracuji s anglick˘mi texty jejich pﬁíspûvkÛ a
nedovedu posoudit, jak moc se mÛj ãesk˘ pﬁeklad rozchází s
originály.) ·imeãka pí‰e, Ïe Skilling se nakazil disentem a stal
se souãástí ãeskoslovenského intelektuálního gheta... V mém
chápání Skillingova Ïivota jde o disidentství ãíslo dvû. V tom
prvním, popsaném profesorem Johnsonem, se Skilling citovû (i
kdyÏ ne jako historik, kde se snaÏil b˘t pﬁísnû objektivní)
ztotoÏnil (snad trochu jako G. B. Shaw) se sovûtskou vizí svûta.
Je‰tû 16. prosince 1946 (po Churchillovû Fultonském projevu),
byl (jak ve své pﬁedná‰ce uvádí prof. Johnson) jedním ze
signatáﬁÛ prohlá‰ení, v nûmÏ se ﬁíká: „Jsme znepokojeni
v‰eobecn˘m pﬁijetím názoru, Ïe válka s Ruskem je
pravdûpodobná. Odmítáme tento názor a zamítáme návrh na
vojenské spojenectví Spojen˘ch státÛ a Velké Británie,
prosazované Winstonem Churchillem... Sovûtsk˘ svaz má
pﬁirozenû zájmy, z bezpeãnostních dÛvodÛ, v sousedních
oblastech jako V˘chodní Evropa a Asie, stejnû jako Spojené
státy mají v západní polokouli.”
Nevím, kdy Skillingovo prosovûtské disidentství pﬁe‰lo v
proãeskoslovenské a tím v podstatû protisovûtské.
PETR BLAÎEK: Tímto druh˘m disidentstvím se ve své
pﬁedná‰ce zab˘vá Petr BlaÏek: “Gordon Skilling nav‰tívil
komunistické âeskoslovensko celkem sedmnáctkrát. Prvnû v
létû 1948 (jen nûkolik mûsícÛ po puãi). Naposled v dubnu 1987.
Mezitím v letech 1950, 1958 (dvakrát), 1961, 1962, 1967, 1968
(dvakrát), 1984 a 1987.
„Dvû zajímavé sbírky o tûchto náv‰tûvách jsou uchovány v
archivu Státní bezpeãnosti v Praze.“ Zajímav˘ je vlastnû jen
jeden. Ten první byl zaloÏen pravdûpodobnû jako bûÏná kontrola
turisty, kter˘ âeskoslovensko ãastûji nav‰tívil.
„K obratu do‰lo v záﬁí 1961, kdyÏ StB zachytilo SkillingÛv dopis
Kanadskému konzulu v Praze, v kterém se Skilling zmiÀuje o
sv˘ch rozhovorech s vy‰‰ími státními úﬁedníky na kanadském
ministerstvu zahraniãních vûcí v souvislosti s jeho plánovan˘m
roãním pobytem ve Vídni s moÏn˘mi cestami do sovûtského
bloku. V˘sledkem byla akce StB nazvaná Profesor, pﬁi které byl
Skilling sledován bûhem jeho ãeskoslovenského pobytu v
dubnu 1962.” Agenti tajné policie sledovali jeho pﬁátele je‰tû
pﬁed jeho pﬁíjezdem, mezi nimi ZdeÀka Rudingera, Alenu
Maxovou a Fedora Ballo. Podle hlá‰ení agentky, která pracovala
jako recepãní v Hotelu Morava, kde Skilling bûhem svého
pobytu bydlel, agenti zﬁejmû nainstalovali odposlouchávací
zaﬁízení v sousedních pokojích. Mezi Skillingov˘mi náv‰tûvníky
byli Rudingerovi, Poli‰en‰tí, Haningerovi, Millnerovi a Alfonz
Bednár. Skilling byl podezírán ze ‰pionáÏe, agenti dÛkazy
neobjevili. Potom zájem o Skillinga usnul a byl obnoven v létû
1975 na základû informací agenta StB s krycím jménem Václav,
s kter˘m se Skilling setkal nûkolikrát v ãervenci téhoÏ roku.
Václav byl historik Václav Kotyk, s kter˘m se Skilling seznámil
v ‰edesát˘ch letech a ke kterému mûl naprostou dÛvûru.
JenomÏe mezitím pﬁi‰lo a ode‰lo PraÏské jaro, strana zaãala
ãistky, Kotyk byl ze strany vylouãen a pﬁinucen Ïivit se jako
skladník v továrnû. Tehdy zaãal kolaborovat, prozradil Skillingovy
plány (Ïádal Kotyka, aby mu pomohl udrÏet kontakty s pﬁáteli na
Slovensku a dal mu kontakt na ãlena kanadského vyslanectví
v Praze, kter˘ mûl b˘t spojkou v této ãinnosti), kontakty i názory
a lidi, s nimiÏ se v Praze st˘kal (napﬁíklad Jiﬁina ·iklová a Vilém
Preãan). PonûvadÏ Skilling se do Prahy nevrátil aÏ v únoru
1977, spis byl odloÏen. Záznamy o Skillingov˘ch náv‰tûvách v
létû 1977 a dvakrát v roce 1978 se zatím nena‰ly, moÏná proto,
Ïe byly koncem roku 1989 skartovány. Jeho bratislavská epizoda
18. ﬁíjna 1978 je popsána v jeho pamûtech: cestou (autobusem)
z Bratislavy do Vídnû, byl na hranicích prohlédnut, nalezli u nûj
samizdat a osobní poznámky, odvezen nazpût do Bratislavy,
kde ho cel˘ den vysl˘chali. Moc se toho nedozvûdûli: buì dal
vyh˘bavé odpovûdi, nebo si vym˘‰lel. Jeho osobní poznámky
si dali pﬁeloÏit do sloven‰tiny a vysl˘chali ho o jejich obsahu. V
sedm hodin veãer ho zavezli na hranice a dovolili mu odcestovat.
Závûreãn˘ odstavec ve své pﬁedná‰ce Petr BlaÏek vûnuje
posledním Skillingov˘m náv‰tûvám v Praze (1984 a 1987) pﬁed

pádem komunismu: „Informace o nich se nachází v operaãním
spisu StB pod jménem Laco. Zvlá‰È zajímavé jsou fotografie
poﬁízené bûhem oslav zlaté svatby manÏelÛ Skillingov˘ch na
jejich banketu v Obecním domû v Praze 21. dubna 1987 a
rovnûÏ následující den na staromûstské radnici. na fotografiích
je ﬁada signatáﬁÛ Charty 77 (vãetnû Rudolfa Battûka, Jiﬁího
Dienstbiera, Jiﬁího Gruntoráda, Jiﬁího Hájka, Ivana Havla,
Václava Havla, Václava Malého, Dany Nûmcové, Milana
Otáhala, Petra Pitharta, Jiﬁiny ·iklové a ZdeÀka Urbánka. Tyto
fotografie mluví o ãeskoslovensk˘ch stycích profesora Skillinga
v té dobû víc neÏ v‰echny ostatní dokumenty tajné policie.”
KDO TEDY BYL GORDON SKILLING? Setkal jsem se s ním
nûkdy v ‰edesát˘ch letech. Tehdy uÏ byl hvûzdou historického
oddûlení Torontské univerzity. ZapÛsobil na mne Ïivelností své
osobnosti a svou oddaností ãeskoslovenské vûci. Nevûdûl
jsem, aÏ opravdu do nedávna, o bouﬁlivosti jeho politického
mládí, jak je ve své vyãerpávající pﬁedná‰ce nastínil profesor
Johnson. Mûl jsem ãest s ním pracovat na nûkolika akcích,
vãetnû zaloÏení dnes uÏ historického nakladatelství manÏelÛ
·kvoreck˘ch, 68 Publishers, inkorporovaného v roce 1972.
Gordon Skilling byl zvolen pﬁedsedou správní rady a zÛstal jím
aÏ do r. 1995. Pamûtihodn˘ je i obûd, buì na podzim 1966 nebo
na jaﬁe 1967 (prof. Kathryn Feuer, Gordon Skilling a já, jako
mluvãí âeskoslovenského sdruÏení v Kanadû), na nûmÏ bylo
dohodnuto uvést na Torontské univerzitû Program ãeského a
slovenského jazyka a literatury. V Torontu (a asi v Kanadû
vÛbec) nejvût‰í univerzitní akcí byl semináﬁ na Torontské
univerzitû, nazvan˘ Czechoslovakia - 1918 to 1988. Seven
decades from Independence, organizovan˘ prof. Skillingem,
jehoÏ se zúãastnili profesoﬁi z témûﬁ dvaceti univerzit - z
Kanady, USA, Anglie, Izraele... Skilling byl také inspirátorem a
organizátorem náv‰tûvy prezidenta Václava Havla na Torontské
univerzitû 19. února 1990.
Profesor Preãan si ve svém úvodním slovu na nedávném
praÏském symposiu zasnil o “Skillingovû stolici ãeskoslovenské
a ãeské historie” na Torontské univerzitû. Krásn˘ sen.
Podporoval bych takovou akci? Kdyby byl nominován na
prezidentství âeské republiky, asi bych pro nûj nevolil: ani ne
tak proto, Ïe byl - v dobû nástupu fa‰ismu ve ·panûlsku - asi rok
neãinn˘m ãlenem anglické komunistické strany (na‰i nejvût‰í
básníci si tuto chorobu také prodûlali a ‰védsk˘ král (nevím uÏ
kter˘) se nechal sly‰et v tom smyslu, Ïe nejste-li socialistou v
mládí, je s vámi nûco v nepoﬁádku, stejnû jako je s vámi nûco
v nepoﬁádku, jste-li socialistou po tﬁicítce). Ani mne nevzru‰uje
jeho kritika americké politiky - Ïádná velmoc, ani USA (pﬁes
vysok˘ poãet idealistÛ mezi jejich diplomaty, politiky i vûdci)
není imunní proti zákeﬁné chorobû v‰ech mocn˘ch: aroganci.
Pﬁekvapilo mû v‰ak jeho srovnání (v roce 1946) spojeneck˘ch
vztahÛ mezi USA a zemûmi západní Evropy se sovûtsk˘m
nakládáním se sousedními státy ve V˘chodní Evropû, vãetnû
âeskoslovenska (zmiÀuje se o tom Milan ·imeãka), které se
skoro zdá ospravedlÀovat srpnovou invazi o dvacet let pozdûji.
A dobﬁe nechápu, Ïe nevidûl (a to je mÛj dÛvod, proã bych pro
nûj nehlasoval) hrÛzu sovûtského reÏimu, stohy popraven˘ch,
ukrajinsk˘ hladomor... A Ïe nepﬁedvídal (a od politick˘ch vÛdcÛ
máme právo oãekávat, Ïe dovedou vysledovat, kter˘m smûrem
se valí proud dûjin), Ïe stalinsk˘ komunismus (stejnû jako
HitlerÛv nacismus) byl jen krátkodob˘m návratem do lidské
prehistorie.
Se Skillingovou stolicí ãeskoslovenské a ãeské literatury je
tomu jinak. Skilling je vysoce cenûn ve svém oboru. Také není
pochybnosti (moje vlastní zku‰enosti s ním jakékoliv pochybnosti
negují), Ïe âeskoslovensko povaÏoval za zemi, s jejímÏ osudem
byl jeho Ïivot úzce spojen uÏ od studentsk˘ch let pﬁed válkou a
svatbou v Praze v roce 1937 a Ïe dûlal v‰ecko, co bylo v jeho
silách, aby svût nezapomnûl, Ïe ve stﬁední Evropû byl stát, kter˘
si zaslouÏil lep‰í osud, neÏ jak˘ mu byl pﬁidûlen vítûzi druhé
svûtové války. A i proto, co tak elegantnû popsal Milan ·imeãka:
“Ale Skilling rovnûÏ pﬁinesl jinou dimenzi pohledu na na‰e
problémy. V zemi jako je dnes na‰e, smutn˘ osud na‰eho
národa nás dûlá snadnou obûtí pocitu deprese. Jsme introverty
a snad i trochu závidíme tûm, kteﬁí Ïijí ve v˘hodnûj‰ích
zemûpisn˘ch oblastech. Je v nás spousta pocitu, Ïe nám bylo
ublíÏeno a Ïe jsme byli omráãeni lekcemi, které nám historie
udûlila. Skilling to vûdûl, ale jako zdvoﬁil˘ host mnoho o tom
nemluvil. Nebo spí‰ jako historik dovedl nalézt historické
vysvûtlení pro na‰i v‰eobecnou národní apatii, pro strach, Ïe
ztratíme tu trochu bezpeãnosti, kterou zaruãuje malá viditelnost.
Nepochybnû zná na‰e sobectví, kultivovan˘ pocit, Ïe jsme na
tom hÛﬁ neÏ kdokoliv jin˘ a Ïe na tom sami nemÛÏeme nic
zmûnit. Ví, jak málo nás vzru‰ují svûtové tragédie, hladovûní
cel˘ch národÛ, nebezpeãí konfrontace velmocí a zánik civilizace.
To v‰ecko se dûje v nûjakém jiném svûtû; my Ïijeme tady a
na‰e pﬁíleÏitosti konãí u plotu na‰ich zahrádek. Je obtíÏné nás
pﬁesvûdãit, Ïe jako národy (âe‰i a Slováci) jsme s ostatními
odpovûdni za stav svûta.”
Myslím, Ïe PreãanÛv sen, kdyby se ho nûkdo pokusil uskuteãnit,
by si zaslouÏil na‰i podporu.
Josef âermák
***
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Lidé se rozlouãili s Radkem
Brzobohat˘m velk˘m potleskem
PRAHA - právo/rh- Stovky lidí se vãera pﬁi‰ly rozlouãit do krematoria
v praÏsk˘ch Stra‰nicích s legendou ãeského filmu a divadla
Radoslavem Brzobohat˘m. Charismatick˘ herec zemﬁel náhle 12.
záﬁí, a to den pﬁed sv˘mi osmdesát˘mi narozeninami.
Na zaãátku obﬁadu oslovila smuteãní hosty vdova po Brzobohatém
Hana Gregorová.
„Radek nesná‰el pohﬁby. Myslím, Ïe by byl rád, kdybychom se
v‰ichni usmívali. Netruchlete, on by to urãitû nechtûl. Byl chlap,
Valach a mûl Ïivot rád,“ ﬁekla Gregorová.
Dodala, Ïe obﬁad bude „v reÏii na‰ich dûtí“ a vyzvala pﬁítomné, aby
se klidnû i zasmáli, pokud se jim bude chtít.
Následoval pÛlhodinov˘ sestﬁih ukázek z Brzobohatého nejslavnûj‰ích
filmov˘ch, divadelních i televizních rolí, vãetnû Martina Edena,
Franti‰ka z Jasného RodákÛ, F. L. Vûka, Marlowa z Krále krysy,
¤eka Zorby ãi profesora Kardy ze SnûÏenek a machrÛ.
Z obrazovky zaznûl i zpûv samotného Brzobohatého, dokazující jeho
ryzí vala‰ské muzikantství.
Závûr patﬁil Ïivé cimbálové kapele. Za zpûvu písnû My jsme Vala‰i a
houslí Gabriely Demeterové zvolna mizela z pódia krematoria rakev,
provázena bouﬁliv˘m potleskem, kter˘ trval dlouho i po zavﬁení
poslední Brzobohatého opony.
***

Policie má v kauze metanol jasno,
Ïádá o posledních pár hodin ãasu
Praha-idnes-Policejní prezident Martin âervíãek slíbil, Ïe v pondûlí
odhalí informace o tom, jak vznikla kauza metanol. Nyní mají
kriminalisté poslední hodiny na to, aby dokonãili zásadní kroky ve
vy‰etﬁování.
Martin âervíãek v Otázkách Václava Moravce uvedl, Ïe policisté
pracují uÏ pouze s jedinou vy‰etﬁovací verzí. Odmítl ale specifikovat,
zda znají zdroj metylalkoholu, kter˘ se dostal do lahví s lihovinami a
zda byl jen jedin˘.
“Spolu se státním zástupcem jsme se dohodli na informaãním
embargu. Stále probíhá vy‰etﬁování a nechceme ho ohrozit. Chtûl
bych veﬁejnost i média poprosit o trpûlivost. Zásadní informace k
pﬁípadu zveﬁejníme” uvedl âervíãek.
Potvrdil pouze, Ïe dÛleÏit˘m momentem ve vy‰etﬁování byl nález
nûkolika tisíc litrÛ metanolu v Opavû. BliÏ‰í informace zatím odmítl
sdûlit.
Odhalení v kauze metanol podle nûj zﬁejmû povede k dal‰ímu
vy‰etﬁování. V souãasnosti se ale policie soustﬁedí pﬁedev‰ím na
samotnou kauzu, která vedla ke smrti 24 lidí po otravách
metylalkoholem. Dosud pﬁi jejím vy‰etﬁování kriminalisté obvinili 41
lidí, 17 z nich skonãilo ve vazbû.
âervíãek odmítl, Ïe by policie v minulosti pﬁípady panãování alkoholu
podcenila. Uvedl, Ïe v souvislosti s nelegální v˘robou alkoholu
pro‰etﬁovala policie v posledních dvou letech 156 trestn˘ch ãinÛ.
Nyní se toto ãíslo ale zv˘‰í, jak lidé zaãali pﬁicházet s konkrétními
podnûty.
Aféra metanol v ãíslech
24 - tolik lidí jiÏ (vãetnû kvûtnového pﬁípadu z Havíﬁova) zemﬁelo v pûti
krajích âR na otravu metylalkoholem.
pﬁes 30 - poãet pacientÛ hospitalizovan˘ch v celé âR kvÛli intoxikaci
metanolem.

Czech Republic
9 - v tolika krajích âR byly zatím potvrzeny pﬁípady otravy metanolem,
postiÏené zatím nehlásily PlzeÀsk˘, Karlovarsk˘, Ústeck˘,
Královéhradeck˘ kraj ani Vysoãina.
27 - policistÛ je v celé republice ãleny zvlá‰tního vy‰etﬁovacího t˘mu
Metyl.
41 - lidí bylo v souvislosti s kauzou jedovatého alkoholu doposud
obvinûno policií; 17 skonãilo ve vazbû.
3 - zemû jiÏ zakázaly dovoz lihovin z âR (Polsko, Slovensko, Rusko).
3 - dny platí zákaz exportu lihovin z âR, vyhlá‰en˘ vládou.
9 - dnÛ se jiÏ v âR nesmí kvÛli riziku otravy prodávat lihoviny s
obsahem alkoholu 20 procent a vy‰‰ím.
100 000 - statisíce korun údajnû stojí léãba jednoho otráveného
metylalkoholem.
15 000 000 - o tolik korun dennû pﬁicházejí na ãist˘ch trÏbách v
dÛsledku prohibice v˘robci a dovozci lihovin.
21 000 000 - litrÛ alkoholu skonãilo ve skladech, jejich dal‰í osud je‰tû
není urãen.
25 000 000 - o tolik korun pﬁichází státní pokladna dennû v dÛsledku
zákazu prodeje lihovin podle odhadu námûstka ministra financí
Ladislava Minãiãe.
215 000 000 - o tolik korun na trÏbách pﬁi‰li provozovatelé restaurací
a barÛ za prvních pût dnÛ trvání zákazu podle Asociace hotelÛ a
restaurací
***
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Heger: Prohibici za t˘den zmírníme
Praha- právo/Jan Rovensk˘-* Pane ministﬁe zdravotnictví, ve
ãtvrtek vláda v opatﬁeních proti metanolov˘m otravám je‰tû
pﬁitvrdila, pﬁedbûhla Evropskou komisi (EK) a sama radûji
zakázala v˘voz lihovin. Jak dlouho to bude trvat?
Pﬁes v‰echna opatﬁení t˘kající se zákazu maloobchodního prodeje
a rozlévání lihovin v hospodách jsme zprvu export nezakázali,
protoÏe se problémy soustﬁedily do levnûj‰í cenové skupiny. Riziko,
Ïe by tyto lihoviny byly exportovány, není. Navíc vyhlá‰ené znaãky,
které jsou exportovány a mají lep‰í povûst, se v otravách neobjevily.
âtvrteãní rozhodnutí vzniklo kvÛli tlaku EK, která je toho názoru, Ïe
ochranná opatﬁení vÛãi spotﬁebiteli musejí platit pro v‰echny ãlenské
zemû, ne jen pro jeden stát. Hrozilo, Ïe dnes (v pátek) EK zákaz
vydá na dva mûsíce, a vláda se nakonec rozhodla, Ïe bude lep‰í,
kdyÏ ho vydá sama, protoÏe budeme mít jeho uvolÀování ve vlastních
rukou.
* A co prohibice v âR?
Do t˘dne na dal‰ím jednání vlády (ve stﬁedu) by mûlo b˘t opatﬁení,
které definuje, co je bezpeãn˘ alkohol. To bude vycházet od v˘robcÛ,
kteﬁí budou muset prokazovat pÛvod lihu. UÏ za t˘den by se ná‰
zákaz prodeje a rozlévání v hospodách mohl zúÏit jen na rizikov˘
alkohol. A pak by se mohl uvolnit i export bezpeãného alkoholu.
***
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Zápisky od Pacifiku ...(5)
KdyÏ do‰lo k zásahu armád v roce 1968 a rozhodli jsme se, moje malá rodinka a nûkolik
pﬁátel, emigrovat, zvolili jsme si za místo druhého domova Austrálii.
Pak ale pﬁi jedné schÛzce pohled do atlasu nás ponûkud zviklal. A tak jsme se pﬁes VídeÀ
ocitli v Kanadû.
V dobû, kdy jsme bydleli ve Winnipegu, dorazili tam dvû rodinky na‰ich znám˘ch, které
právû v Austrálii strávily asi rok. Ne pﬁíli‰ k jejich spokojenosti. Ale to uÏ je dávno. A ãas
oponou trhnul. Dali pﬁednost Kanadû. MoÏná, Ïe dneska své rozhodnutí povaÏují za

Populární restaurace s ãeskou a evropskou kuchyní
je po rekonstrukci

znovu v provozu:
sedm dní v t˘dnu od 10 hodin ráno!
V úter˘ a ve stﬁedu je otevﬁeno do 22 hodiny.
Od ãtvrtka do soboty mÛÏete zÛstat aÏ do 23 hodin.
Kromû jídla si mÛÏete objednat i plzeÀské pivo!
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pﬁedãasné a unáhlené. Stejnû jako já v posledních letech hledím k Austrálii s rostoucím
respektem. Hlavnû k vládû zemû. Ale i jinak, Austrálie získává ve svûtû velmi rychle
znamenitou povûst a to navzdory nebezpeãné havûti, která na mnoha místech znepﬁíjemÀuje
koupání v oceánu.
A mnohdy mám dojem, Ïe na‰e kanadská vláda a moÏná i ta americká pod vedením pana
Obamy, mohly by si vzít z dne‰ní australské vlády pﬁíklad. Premiérka nezapomíná na
podstatné vûci v protikladu k poÏadavkÛm muslimské imigrace do zemû. Austrálie dnes
produkuje zajímavé filmy a Sydney je povaÏováno za jedno z nejpﬁíjemnûj‰ích mûst k Ïivotu.
Teì uÏ mi ale letora, zdraví a vûk nedovolí, aby se snaÏil dohnat prome‰kanou pﬁíleÏitost
v roce 1968 nabízenou ...
***
Nûkolik ministrÛ ve vládû BC opustilo lodici pod kormidelnicí premiérky paní Clark, pohledné
to dámy. âekal jsem, Ïe i ona svojí funkci sloÏí, ale nestalo se tak. Vybrala si náhradníky za
ty, kteﬁí jí opustili. Byla její volba ‰patná, dobrá nebo skvûlá? NeodvaÏuji se ﬁíct. Jenom se
mírnû dûsím provinãních voleb v pﬁí‰tím roce. VÛdce opoziãní strany pan Dix mne zatím nijak
nepﬁesvûdãil, Ïe ve funkci premiéra provincie dá v‰em pﬁedchozím premiérÛm lekci o tom,
jak by si mûli poãínat.
***
âas oponou trhnul a zmûnûn svût! Ale jak diametrálnû ocitli jsme se vzdáleni od ãasÛ
básníka, kter˘ takto promluvil! Je to ov‰em nadále pravda, ale záleÏí na tom, jak pro koho.
Pro koho k jeho radosti a prospûchu a pro koho ke ztrátû optimismu.
Nebudu se teì snaÏit podat takové hodnocení. K tomu nemám dostateãnû podkladÛ. Ale
vystaãím si s tím, co vím. Tﬁeba tím, Ïe sdûlovací technika a technologie nutí ãlovûka ke
spûchu... a s tím sníÏené schopnosti hodnocení, která z novinek, nabízen˘ch znovu a znovu,
je uÏiteãná a pro existenci dÛvodná, ne-li nezbytná.
***
Chvála a prokletí ãipu, napadá mû. Nepochybnû z dÛvodÛ uÏ pokroãilého vûku, kter˘ ãiní
nejeden plán a touhu sotva uskuteãnitelnou.
Proã je ﬁeã o ãipu?
ProtoÏe, kdyÏ zmaãknu na svém i ponûkud obstaroÏním poãítaãi kolonku SEARCH a
vyÈuknu jakékoli místo na svûtû, objeví se mi sotva za zlomek vteﬁiny nespoãet obrázkÛ toho
místa! A ty je moÏné zvût‰it ... a oddat se lítosti, Ïe uÏ nezbude síla ani ãas nûkterá z tûch
nespoãetn˘ch míst, na obrazovce se objeven˘ch, nav‰tívit. Takovéto probuzení lítosti je‰tû
pﬁed deseti, patnácti lety, nebylo moÏné ...
***
Kdykoli pﬁijedu na náv‰tûvu do rodného mûsta Prahy a hnedle po pﬁíletu si koupím Kulturní
pﬁehled, snaÏím se porovnat, kolik kin ãi divadel oproti minulé náv‰tûvû pﬁestalo existovat.
A vût‰inou v˘sledkem je nula. Nûkdy moÏná i jedna nebo dvû malé scény divadelní pﬁibyly.
To je ov‰em velmi milé konstatování.
Bûhem nûkolika posledních náv‰tûv Prahy dal jsem pﬁednost men‰ím divadelním scénám.
Semaforu, Divadlu U hasiãÛ, Divadlu Járy Cimrmana. A teì, abychom na‰im krajanÛm ve
Vancouveru Ïijícím pﬁiblíÏili ãi opût pﬁipomnûli onen ojedinûl˘ fenomén, kter˘m je to, co uÏ
pﬁed mnoha léty se vyvinulo z poﬁadu Nealkoholická kavárna U pavouka, poﬁadu vysílaného
na VKV, tedy dne‰ní stále vyprodané ÎiÏkovské Divadlo Járy Cimrmana, na‰e vancouverské
Divadlo Za rohem, bude s poÏehnáním pana ZdeÀka Svûráka, uvádût na sklonku listopadu
t.r. hru Dobytí Severního pólu âechem Karlem Nûmcem.
Humor je vzácná a nesmírnû dÛleÏitá vlastnost, která tomu, kdo jí má, velice zpﬁíjemÀuje a
usnadÀuje Ïivot. Netﬁeba odsoudit ani humor pivní, ale pokud jde o ten inteligentní v linii V&W
a S&· a jin˘ch ob‰ÈastÀovatelÛ divákÛ a posluchaãÛ, pak humor Divadla Járy Cimrmana
svou originalitou a nad‰en˘m pﬁijetím obecenstvem divadla uÏ po mnoho let jen potvrzuje,
Ïe snad âechÛm je moÏná humor vlastní a bliÏ‰í neÏ národÛm jin˘m. (Ov‰em, Ïe se mohu
v tomto pocitu m˘lit, ale vûﬁím, Ïe tomu tak není).
Vladimír Cícha - Vancouver
***
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Volby sice nic nezmûní, ale v˘sledek pocítíme
Olympijsk˘ cirkus v Lond˘nû na pár t˘dnÛ zastínil mediální
pozornost na prezidentskou kampaÀ: teì jsou ‰avle obnaÏené,
linie vymezené a ãeká nás pût t˘dnÛ bojÛ o Bíl˘ dÛm.
Abychom si pﬁipomnûli, o co americk˘m voliãÛm v tûchto
volbách jde, pak si musíme poloÏit jedinou otázku: MÛÏe
státní byrokrat dûlat nûco lépe neÏ podnikatel a vlastník?
Kdokoliv si myslí, Ïe byrokrat se postará o jeho penzi, zdraví,
regulaci soukromého Ïivota a finanãní jistoty - ten zvolí
demokratickou stranu a Obamu.
Ten, kdo sleduje manaÏerské fiasko posledních ãtyﬁ let
Obamovy vlády, a kdo vnímá, Ïe nezamûstnanost je vysoká,
cena benzínu dvojnásobná a mezinárodní pozice Ameriky
velice oslabena, ten bude volit republikány, kteﬁí slibují omezení
vlivu státu na ekonomii i Ïivot lidí. Tuto moji promluvu o
prÛsvitnosti americk˘ch voleb napadl v klubu Cicero kamarád
Jim Geese vûtou, Ïe jsem si pﬁinesl nenávist k byrokracii ze
své rodné a tehdy komunistické zemû, kde byrokracie, zvaná
aparátãíci, slibovala modré z nebe, lhala aÏ se jim od huby
prá‰ilo a pod zá‰titou kremelsk˘ch tankÛ ruinovala rodnou
zemi i rodáky a dodal, Ïe byrokracie v kapitalismu má jinou
povahu i v˘sledky.
„Opravdu?“ zakﬁiãel Mervyn, pÛvodem Brit, kter˘ si myslí, Ïe
slavnou Británii zruinovala byrokracie. „Je snad americk˘ ãi
kanadsk˘ byrokrat jin˘ neÏ britsk˘, ﬁeck˘ ãi ãesk˘?“
„Urãitû,“ ﬁekl Jim nepﬁesvûdãivû a v‰ichni se zasmáli.
„M˘lí‰ se,“ ﬁekla paní Firlová, která má v klubu reputaci
rozváÏného sudího, a dodala: „Byrokrat je internacionální
hmyz, kter˘ bez rozdílu pod vlajkou veﬁejného blaha myslí
toliko na vlastní prospûch v bludi‰ti byrokratick˘ch machinací
vedoucích k sníÏení svobody a zv˘‰ení útisku!“
„Proboha, Evo,“ zvolal Jim, „jak mne mÛÏe byrokrat
utiskovat?“
„Jednodu‰e,“ ﬁekla Eva rozváÏnû, „byrokracie zvy‰uje tvé
danû, aby zaplatila své ‰ílené nápady s regulací ekonomiky
i privátního Ïivota.“
„To jsou ﬁeãi a jalová teorie,“ vzdoroval Jim Evû.
Leã Eva jako vÏdy mûla odpovûì - vytáhla z kabelky svÛj
ipod, a ﬁekla Jimovi a v‰em, Ïe pﬁeãte kousíãek z dopisu své
pﬁítelkynû, kter˘ k chování byrokracie právû dostala, a ãetla:
„Já se teì drÏím v Torontu, nemáte ponûtí co zde musíte
projít, kdyÏ chcete jen po‰oupnout existující plot o nûkolik
centimetrÛ dopﬁedu. Kolik lidí se na takové události Ïiví.
Musíte zaÏádat o kontrolu, jestli nejsou nûkde uloÏené dráty
pod zemí. Potom dostanete kompletní plány, z kter˘ch jsem
jelen a potvrdit, Ïe je tam v‰e správné. Mají tolik podmínek a
omezení, Ïe mám z toho zamotanou hlavu. Kontraktor ﬁekne,
Ïe se pﬁijde podívat a po‰le odhad. Na to ãekám jiÏ 14 dní.
Nejradûji bych se na to vyka‰lala, ale plot, kter˘ jsme postavili
v roce 1978 je shnil˘ a bojím se, kdyÏ zafouká vítr, Ïe spadne.
Nejradûji bych v‰e prodala a odjela nûkam na pust˘ ostrov,
kde nepotﬁebuji plot, abych se uchránila od náv‰tûv psÛ a
zlodûjÛ...“
V‰ichni ãlenové klubu mlãeli a Eva pokraãovala: „VzrÛstající
prodraÏování ve‰keré americké v˘roby a sluÏeb v Americe se
dnes odhaduje na 15-20% k nákladÛm na vyrobení zboÏí ãi
provedení sluÏby; nesãetné a navzájem se zaplétající pﬁedpisy
a regulace k provedení ãehokoliv ãiní ekonomickou ãinnost
draÏ‰í a Ïivot taky.
Evû do ﬁeãi vskoãil Gerry Labelle a ﬁekl, Ïe onehda ãetl, Ïe

postavení budovy v Moskvû stojí trojnásobek stavebních
nákladÛ, a to jen proto, Ïe dûsná ruská byrokracie vyÏaduje
ke stavebnímu povolení náklady a úplatky v odhadnuté cenû
stavby ve v˘‰i dal‰ích 65% navrch ke stavebním nákladÛm,
a tyto náklady jsou veskrze úplatky byrokratÛm k rozmanit˘m
povolením na vodovodní a kanalizaãní pﬁípojku, elektrické
dráty, úãast rozmanit˘ch stavebních inspektorÛ, rozumûj
byrokratÛ, povolení pﬁíjezdové cesty a odvozu odpadku atd.
atd., celkem 53 byrokratick˘ch omezení, které lze pﬁekonávat
jen zv˘‰en˘mi náklady.
Eva k˘vla hlavou, a zopakovala své stanovisko, Ïe byrokrat
je otravn˘ hmyz, a vláda, která supluje selsk˘ rozum
podnikav˘ch lidí nûjak˘m byrokratick˘m mechanismem, musí
b˘t odvolena a podle ní demokrati s Obamou pÛjdou od válu.
Na‰e klubovní hlasování, coÏ pﬁed ãasem zavedl Mervyn,
abychom po debatû vûdûli, Ïe debata mûla jakousi
pﬁesvûdãovací hodnotu, skonãilo jednomyslnû, Ïe Obama
volby v listopadu nevyhraje, dokonce i Jim hlasoval pro
republikány.
Cestou domÛ jsem pochválil Evu, Ïe ãtení úryvku z dopisu
o stavbû plotu byl parádní pﬁesvûdãovací manévr, protoÏe
kaÏd˘ ví, co obná‰í stavba plotu. Eva se uchechtla a ﬁekla, Ïe
vût‰ina lidí na byrokracii vÛbec nemyslí, dokud jim byrokrat
ne‰lápne na kuﬁí oko a ten dopis od Markétky je takové
‰lápnutí.
Zastavili jsme se pro magazín Newsweek a na pﬁední stranû
je fotografie, aby Obama zmizel ze scény, Ïe nesplnil jedin˘
svÛj volební slib.
„To je co jsem ﬁíkala,“ ﬁekla Eva a povzdechla si, „kolik je v
Americe blb˘ch voliãÛ, kteﬁí Obamu je‰tû neprokoukli, coÏ se
za dva mûsíce dozvíme.“
RosÈa Firla, Sudbury
***
Mil˘ RosÈo,
hned v úvodu se musím pﬁiznat, Ïe kdybych byl v Americe, tak
bych byl asi také tím blb˘m voliãem, kter˘ by volil Baracka Obamu
a musím dodat, Ïe jsem ho také neprokoukl.
Opût se vrátím nûkolika ilustracemi do svého mládí, kdy jeden
mÛj znám˘ se pustil do fotografování a nad‰enû vyprávûl o jedné
modelce a jak hledá hloubku její povahy a du‰e, která se pak musí
objevit na fotografii. Po krat‰í pﬁedná‰ce o spojení duchovního
svûta se svûtem umûní se zamyslil mÛj pﬁítel Jan Kozlík a pravil:
„Otázkou je, jestli nehledá‰ nûco, co vÛbec neexistuje.“
A stejnû si musím poloÏit otázku, jestli ameriãtí voliãi skuteãnû
mohou prokouknout nûco, co je neprokouknutelné. Pﬁesnûji ﬁeãeno,
jestli v klubu Cicero nepodsouváte Obamovi nûco, co on ani
nezam˘‰lí.
ObviÀujete demokraty, Ïe chtûjí zv˘‰it poãet státních zamûstnancÛ.
Statistiky v‰ak hovoﬁí o nûãem jiném: K bﬁeznu 1998: V dobû
Clintonovy vlády (demokratÛ!) bylo dosaÏeno sníÏení poãtu
pracovních sil ve státní správû o 348 000 (v podílu na celkové
pracovní síle je tento stav státních zamûstnancÛ nejniÏ‰í od roku
1931).
Nechci otevírat diskusi, co mÛÏe dûlat stát lépe neÏ soukrom˘
podnikatel. Nûco dûlá lépe nûco hÛﬁe. To, co dûlá lépe jsou bez
pochyby tﬁeba sdûlovací prostﬁedky rozhlas a televize. Vût‰inou
dûlá lépe dopravu: srovnejme jen âSA v dobû pﬁed privatizací a po
ní. Pﬁed tím bylo letecké spojení Toronto-Praha a jinam do zámoﬁí
a âSA vydûlávaly. Dnes prodûlávají a létají do Kazachstánu. Lodní

doprava: miliardov˘ zisk roãnû pﬁed privatizací. Vytunelováno po
privatizaci. V souãasné dobû bezchybná âeská po‰ta. Kulturní
instituce v âR atd. Mimochodem, jak o tom svûdãí i tﬁeba poslední
události okolo Národního divadla, právû proto jsou trnem v oku
v‰em praviãákÛm. Podobnû jako tomu bylo i pﬁed ãasem s druh˘m
programem âTV.
Velice ãasto se argumentuje zadluÏováním státu. Americk˘ dluh
zaãal rÛst v osmdesát˘ch letech za Ronalda Reagana a zvût‰oval se
za vlády dal‰ího republikána George Bushe. Teprve v druhém
období Clintonovy vlády zaãal klesat. George W. Bush kﬁivku opût
otoãil smûrem vzhÛru, coÏ se jiÏ Obamovi nepodaﬁilo otoãit. Copak
se jiÏ na to v‰e zapomnûlo?
Nejvíc ze v‰eho se bojím slibÛ, Ïe se nebudou zvy‰ovat danû.
Kdysi jsem definoval levicové strany jako ty, které vytváﬁejí
programy, které nefungují a pravicové jako ty, které ru‰í programy,
co fungují. Myslím si, Ïe to bude platit i pro tyhle volby.
Ukázkou, jak tzv. pravicové strany zvy‰ují danû je tﬁeba v âR
pravicová koalice, která se do‰plhala k 21 % spotﬁební dani, ãi v
Kanadû konzervativci, kteﬁí zavedli GST a nyní v kombinaci s
ostatními stranami zavedli HST.
Pﬁíklad, kter˘ uvedla Eva je sice zajímav˘, ale trochu zavádûjící,
protoÏe pﬁítelkynû z Toronta psala o posunutí plotu, coÏ je vÏdy
problém a je k tomu zapotﬁebí v‰ude povolení bez ohledu na to, kdo
nám vládne, jestli pravicová nebo levicová vláda, zatímco k postavení
nového plotu standardních rozmûrÛ na místû starého plotu není
zapotﬁebí Ïádné povolení.
Komunisti a tzv. pravice s velkou oblibou Ïvaní o ekonomice.
Egon Bondy není m˘m oblíben˘m básníkem, pﬁesto bych ocitoval
z básnû, která se jmenuje 25. únor 1978 a text je velice krátk˘: JiÏ
tﬁicet let mû serou sv˘m Ïvanûním o politické ekonomii.
Je‰tû jednou ocituji svého pﬁítele Jana Kozlíka, kdyÏ jeden
jihoamerick˘ student chválil âeskoslovensko, Ïe tam nemají lidé
hlad: „To není zásluhou komunistÛ, tady uÏ lidé nemají hlad dvû stû
let, ale co mi vadí na vás (Jihoameriãanech), Ïe vy byste obûtovali
pro kus Ïvance v‰echno, tﬁeba i svobodu.“
I v Kanadû mÛÏeme vidût, jak se byznysu dává pﬁednost pﬁed
lidsk˘mi právy. Harperova vláda, která miluje obchod a nevadí ji
k‰eftovat s rÛzn˘mi diktaturami, vãetnû âíny, skuteãnû o otázku
lidsk˘ch práv nemá zájem. To mÛÏeme vidût tﬁeba jen na dvou
pﬁíkladech z tohoto t˘dne, kdy chce deportovat iránskou Ïenu
Fatemeh Tosarvadan, aãkoliv jí hrozí trest smrti ukamenováním, ãi
Ameriãanku Kimberley Riveru, které hrozí trest vûzení za dezerci.
KdyÏ jsem se rozhodoval pro emigraci, volil jsem Kanadu ne
kvÛli kusu Ïvance, ale kvÛli lidsk˘m právÛm.
Barack Obama, i kdyÏ s ním nesouhlasím ve v‰em, má v tomto
ohledu dobré vysvûdãení. Pﬁes nabídky z renomovan˘ch advokátních
kanceláﬁí se rozhodl pro Miner, Barnhill&Galland, kde se zab˘val
pomocí men‰inám a ochranou lidsk˘ch práv.
Volby 6. listopadu 2012 tedy budou o nûãem jiném neÏ o byrokracii,
ale o tom, jak˘m smûrem se Amerika vydá. Barack Obama je
inteligentnûj‰í neÏ Mick Romney, ale je známou skuteãností, Ïe
inteligentnûj‰í kandidát vût‰inou podlehne kandidátu, kter˘ se
zamlouvá prÛmûru. A v tomto pﬁípadû má Mick Romney
neuvûﬁitelnou ‰anci stát se budoucím americk˘m prezidentem. Na
druhou stranu vût‰í tragédie neÏ jaká se stala v roce 2000, kdy stanul
v ãele Spojen˘ch státÛ jeho republikánsk˘ pﬁedchÛdce George W.
Bush to asi nebude. PﬁipomeÀme v‰ak jen, Ïe Bush tehdy nezískal
vût‰inu hlasÛ v‰ech voliãÛ.
Ale‰ Bﬁezina
***

Evan Penny: Re-Figured
Od 20. záﬁí 2012 do 6. ledna 2013 je v ãtvrtém patﬁe Art Gallery
of Ontario v˘stava hyperrealistick˘ch soch Evana Pennyho. Je
zde více jak 25 soch v nadÏivotní velikosti. Zajímavé je, Ïe
sochaﬁ zobrazuje velice realisticky sochy, tak jak je velice ãasto
mÛÏeme vidût skrz hledáãek nebo obrazovku digitálního
fotoaparátu. Postavy jsou ãasto rÛzn˘m zpÛsobem deformované.
Nûkdy témûﬁ realisticky trojrozmûrné, ale témûﬁ vÏdy je jeden
rozmûr potlaãen. Tím Penny dosahuje zvlá‰tního efektu. Nah˘
muÏ, kter˘ je pﬁipevnûn na stûnû jako kdyby k vám letûl. Jindy se
díváte na Ïenu z pﬁedu, ale ona se vám neustále jeví jako z profilu.
Pokud ji v‰ak vidíte z profilu, zdá se vám zcela normální
trojrozmûrná. Penny ke sv˘m realistick˘m v˘tvorÛm pouÏívá i
pﬁirozen˘ materiál jako jsou skuteãné vlasy, ãi vyrábí pro nû oãi,
Na v˘stavû mÛÏeme vidût nejen hotová díla, ale i videa a ukázky
jak Evan Penny pracuje. Pﬁes dokonalé technické provedení
nejsou jeho sochy zbavené emocí. MÛÏeme vidût Pennyho
souãasn˘ autoportrét, ale i to jak sám sebe rekonstruoval z
fotografie, kdyÏ byl mlad‰í.
Souãasnû bude probíhat v AGO ﬁada programÛ a setkání s tímto
umûlcem, kter˘ se narodil v jiÏní Africe a vyrÛstal v
Severozápadních teritoriích. Zajímav˘ je i v˘bûr modelÛ, které si
zvolil. Jedním z nich je i Murray, profesionální model, kter˘
figuroval i na v˘stavû Marie Gabánkové Puzzle v bﬁeznu 2009.
Vlevo je Evan Penny pﬁed Murrayho sochou v nadÏivotní velikosti.
Vpravo je tent˘Ï model z cyklu Slep˘ vede slepé od M. Gabánkové.
Text i foto: abe
***
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Král ·umavy
V roce 1959 nám nadûlili komunisté pod stromeãek nov˘ film
reÏiséra Karla Kachynû a scénáristy Rudolfa Kalãíka „Král
·umavy“. Film zhlédlo v na‰í zemi nûco mezi tﬁemi aÏ ãtyﬁmi
miliony divákÛ. Také jsem mezi nû patﬁila. Ale z kina jsem
odcházela se smí‰en˘mi pocity. Nemohla jsem se smíﬁit s
dobﬁe proveden˘m útokem na divákovu inteligenci. Film mûl
neuvûﬁiteln˘ dobrodruÏn˘ náboj - ov‰em bylo mi jasné, Ïe v
dobû, kdy se promítal, byla obrovská absence dobrodruÏn˘ch
filmÛ. Mûl i motiv milostn˘ a nechybûl nakonec ani pﬁíbûh
detektivní. Byl obsazen vynikajícími herci. Pﬁesto, kdyÏ jsem
film náhodnû shlédla o mnoho rokÛ pozdûji, jsem si jasnû
uvûdomovala, Ïe pﬁes v‰echna kladná hodnocení byl poplatn˘
svému tehdej‰ímu hlavnímu zámûru a tím byla politická

Pronajmu dlouhodobû
pokoj + kuchyÀ v bytu 2+1na vsi.
75 km v˘chodnû od Prahy. Spojení
autobusem a vlakem. Klidné prostﬁedí,
krásné lesy, zámek, dva obchody, po‰ta atd.
Cena 5000 Kã/mûs ãi ménû.
Byt zaﬁízen, moÏnost mít psa ãi koãku.
Volejte Dan 416/604-5829
(nebo písemnû do redakce novin).
2012-8/15

Koupím ãesk˘ ãi anglick˘ kufﬁíkov˘
psací stroj!
Oplátkou spravím va‰e jízdní kolo, kapající
kohoutek, poloÏím kachliãky, opravím
radio, gramofon.
Volejte Dana: 416/604-5829.
Nabídky písemnû do redakce novin.
2013-9/15

objednávka. Film jednoznaãnû plnil v‰echny atributy dokonalé
komunistické ideologie. Ve filmu se to hemÏilo zloãiny
padouchÛ, kteﬁí napomáhali „imperialistÛm“, podr˘vat ná‰
ãerstvû nastolen˘ socialistick˘ svût. Na druhé stranû byly
trvale pﬁedvádûny spravedlnost a hrdinství ozbrojen˘ch
ochráncÛ na‰í západní hranice. Divák se nemohl a také
nedozvûdûl, Ïe ﬁada pﬁevadûãÛ byla pÛvodem i z vlastních
ﬁad SNB, neboÈ u vytvoﬁen˘ch pohraniãních stráÏí se odehrával
v poãátku dost nelítostn˘ generaãní boj a to tûch star‰ích, kteﬁí
hlídali hranici v masarykovském pﬁesvûdãení a tûch zcela
nov˘ch a mlad˘ch, kter˘m nebyli nikterak nepﬁíjemné ideály
socialismu a komunismu. Ve filmu si vnímav˘ divák mohl jen
pov‰imnout jakéhosi smutnûní nad odchodem star˘ch ãasÛ,
kter˘ tam herecky provedl pan Marvan jako pﬁedstavitel
Finanãní stráÏe.
Scény se natáãely ve stﬁední ãásti ·umavy v Kvildû a okolí,
dûj se odehrával v roce 1948 a trochu po nûm. Divákovi bylo
dopﬁáno vidût znaãnû zdevastovanou ·umavu, pravdivé
vysvûtlení mu poskytnuto nebylo. KdyÏ pr˘ pan KachyÀa
odmítnul filmování v ateliérech a prosazoval drsnost a
zanedbanost tehdej‰í ·umavy - „aÈ to divák vidí na vlastní
oãi“, bylo mu to dopﬁáno s tím, Ïe si bude za koneãn˘ v˘sledek
sám zodpovídat. Pro film zvolil ãernobílou verzi, která dobﬁe
navozovala váÏnost, tajemno a napûtí. Zábûry hol˘ch nebo
vyvrácen˘ch stromÛ v baÏinách, tmavé lesy a v‰udypﬁítomná
mlha s de‰tûm to celé umocÀovaly. Jako symbol strachu a
budoucího ne‰tûstí byly zvoleny obãasné zábûry s ãern˘m
kocourem.
KdyÏ jsem film vidûla poprvé, ani jsem poﬁádnû nevûdûla,
kdo oním králem ·umavy byl, koho se podaﬁilo zastﬁelením
zne‰kodnit, abychom klidnûji spali. Teprve o mnoho rokÛ
pozdûji jsem si uvûdomila, Ïe tvÛrci filmu Ïádn˘m zpÛsobem
nehodlali divákovi vysvûtlit hlavní zápletky a pﬁedev‰ím
dÛvody, pro které lidé za kopeãky odcházeli, coÏ ov‰em
divákovi moc nevadilo. Tohle moje dilema kolem krále ·umavy
jsem si zaãala po opravdu dlouhém ãase ﬁe‰it po svém.
V‰echno moÏné jsem si o té dobû pﬁeãetla, vidûla v televizi a
vyslechla v rádiu, co se dalo, seznámila se s ãlovûkem, kter˘
za pﬁevádûní byl odsouzen k mnoha rokÛm tvrdé práce na
dole Barbora v Jáchymovû, pﬁeãetla si nûkteré práce
orientované k tﬁetímu odboji, a nakonec jsem si odjela alespoÀ

nûkterá místa legendárního krále projít a prohlédnout. A teì
to celé nabízím k pﬁeãtení.
Jako první lokalitu jsem zvolila legendární Kvildu. Je
nádherná, pﬁeplnûná romantikou, s dominantním kostelem
sv. ·tûpána s pouÏitím prav˘ch ‰indelÛ, ale také maliãk˘m
novû vznikl˘m soukrom˘m pivovárkem a sladkou pekárnou
kde se nelze ubránit krajové dobrotû, která se zde naz˘vá
povidloÀ.
Ale teì znovu ke králi ·umavy! V Ïádném pﬁípadû ne‰lo
nikdy o krále jednoho, tohle pojmenování patﬁilo v‰em, kteﬁí
se tajnû pohybovali pﬁes ‰umavskou hranici a to dokonce uÏ
v dobách první republiky. Tihle první se vlastnû vûnovali
pa‰ování zboÏí od nás do Bavorska a naopak a uÏ tehdy
museli b˘t trvale ve stﬁehu pﬁed Finanãní stráÏí hranic. A ta pr˘
b˘vala hodnû pﬁísná a mnohem pﬁísnûj‰í pﬁi pohybu zboÏí k
nám, neÏ za kopeãky. Z Bavorska se z poãátku pﬁená‰el
hlavnû cukerín a do Bavorska vosk, med, tabák. Myslím si, Ïe
se v tûch prvních dobách opravdu pouÏíval v˘raz pa‰eráci,
teprve mnohem pozdûji pﬁevadûãi, chodci, agenti. AÏ na
malé v˘jimky to vÏdy byli lidé dokonale znalí krajiny, odváÏní,
fyzicky zdatní, s velik˘m respektem. Seznámila jsem se s
expozicí nejstar‰í obÏivy na ·umavû v muzeu Ka‰persk˘ch
Hor a zjistila jsem, Ïe kromû tûÏby a zpracování dﬁeva, skláﬁÛ,
vãelaﬁÛ, v˘robcÛ kolomaze, ﬁezbáﬁÛ a dal‰ích neuvûﬁitelnû
zajímav˘ch a dnes jiÏ zcela zanikl˘ch ﬁemesel mi tam pﬁevadûãi
chybûli. Paní kustodce jsem si postûÏovala, ta mi obratem
vysvûtlila, Ïe pﬁevadûãství nepatﬁilo do Ïádné ﬁádné obÏivy.
KdyÏ jsem pak z muzea odcházela, byla jiÏ mnohem
pﬁíjemnûj‰í a upozornila mû na v˘stavu, která se v m˘ch
dovolenkov˘ch dnech konala v Prachaticích a byla plnû
vûnována tﬁetímu odboji a tudíÏ i v˘znamn˘m králÛm ·umavy.
KaÏdopádnû mû nejvíce pﬁitahovalo jméno jednoho z králÛ
a to Kilian Nowotn˘. A po jeho stopách jsem se tro‰iãku
·umavou zaãala procházet. Navíc jeho jméno bylo téÏ
zmínûno v KachyÀovû filmu, takÏe mohl mít divák dojem, Ïe
tenhle pﬁevadûã byl oním legendárním králem ·umavy,
kterého tam na‰e bdûlá a ostraÏitá hlídka zne‰kodnila.
Celá legenda je v‰ak pravdivá jen ãásteãná. Kilian Nowotn˘
opravdu existoval, na‰tûstí Ïádnou kulkou jeho Ïivot nebyl
ukonãen. Kilian se narodil 1.12.1905 v nûmecké rodinû ve
Star˘ch Hutích (Kaltenbachu), blízko Kvildy. Vyuãil se v
letech 1919 - 1922 ve Vimperku ﬁezníkem a pozdûji se oÏenil
s Therezií Pfeifferovou a odstûhoval se do Plání. Úplnû první
zku‰enosti s pﬁecházením hranice získal od svého otce,
proslulého pa‰eráka, Josefa Nowotného, kterého uÏ od sv˘ch
klukovsk˘ch let pﬁi jeho pﬁechodech doprovázel. Po jeho
smrti, kdy byl pr˘ zastﬁelen Finanãní stráÏí, pak chodil sám.
Jako kaÏd˘ chodec mûl pr˘ nûkolik dal‰ích jmen, napﬁíklad
Dlouh˘ Hanz, pﬁiãemÏ byl snad ve skuteãnosti drobnûj‰ího a
men‰ího vzrÛstu, nebo i Sekáã. Jeho znalost terénu byla
naprosto bezchybná, znal kaÏd˘ kámen, kaÏd˘ strom, rozli‰il
kaÏd˘ sebemen‰í a neobvykl˘ hluk nebo pohyb, kter˘ se v
noãním klidu lesa objevil. Ti, co se pokou‰eli ho dopadnout,
na nûho nestaãili. KdyÏ jsem si prohlíÏela stále udrÏovan˘
hrob na hﬁbitovû v Nov˘ch Hutích kde jsou pochováni lidé s
jménem Nowotn˘, pochopila jsem pﬁi ãtení tûch jmen na
dﬁevûn˘ch kﬁíÏích, Ïe bylo asi opravdu tûÏké Kilianovi dokázat
jeho pﬁechody, neboÈ ve zdej‰í lokalitû Ïilo hodnû rozvûtven˘ch
rodin stejného jména.
Nové Hutû jsou typická ‰umavská obec, soustﬁedûná kolem
silnice s venkovsk˘m kostelem z 19. století zasvûcen˘m
Nejsvûtûj‰ímu srdci JeÏí‰ovû, obklopená plánûmi. Nápis na
kostele z 1992 vzpomíná na znovuvysvûcení oltáﬁe a hﬁbitova
a na hojnou úãast asi tisíce lidí jak z Nûmecka tak zdej‰ích, pﬁi
této pﬁíleÏitosti. Obec má památník obûtem válek a i zde se
mezi jmény najde jméno Nowotn˘. A stejné jméno mûl i místní
faráﬁ, kter˘ se tady v roce 1931 narodil.
Po válce byl s celou rodinou odsunut. Ne‰el daleko, usadil
se jen asi dvacet pût kilometrÛ za hranicemi v Roehrnbachu.
Proã právû tam, nikdo netu‰il, jen hostinsk˘ v hospodû v
Nov˘ch Hutích mi ﬁekl, Ïe dÛvodÛ mohlo b˘t víc, jednak to zde
mûl rád, pak ho neopustila jeho sv˘m zpÛsobem dobrodruÏná
povaha a tak asi nemohl na pﬁechody hranic pﬁestat myslet a
ménû prozaické bylo i to, Ïe se Roehrnbach stal po válce
patronátní obcí vyhnancÛ z Kaltenbachu. Kdo ví? V
Roehrnbachu si poﬁídil obchod se dﬁevem a nûjakou dobu
bylo kolem nûho ticho. Dlouho to v‰ak jen s mírumilovn˘m
podnikáním nevydrÏel a uÏ v kvûtnu 1946 zaãal organizovat
pﬁevadûãskou ãinnost z na‰í republiky na Západ. Po únoru
1948 jiÏ pﬁevádûl, velké mnoÏství prchajících osob a tudíÏ se
na na‰e území pravidelnû vracel. Pﬁevádûl pr˘ za kaÏdého
poãasí a témûﬁ dennû. To se mi tak úplnû nechce uvûﬁit s
ohledem k fyzicky a psychicky namáhavému a nebezpeãnému
úkonu. Pravdou je, Ïe mûl v zázemí mnoho lidí, kteﬁí mu
pomáhali, Ïe se stále dokázal bezchybnû pohybovat terénem
a Ïe první roky hned po válce nebyla ‰umavská hranice pod
takovou ostrahou, jak se pak stalo kolem poãátku padesát˘ch
rokÛ.
Jen do ãervna 1948 opustilo âeskoslovensko 8 000 osob,
v letech následujících do roku 1951 ode‰lo ilegálnû více neÏ

E-mail

September 27, 2012
25 000 a v roce 1953 dokonce více neÏ 43
000. Od roku 1951 se hranice zaãala tvrdû
ochraÀovat proti jejímu moÏnému pﬁekroãení.
Byly vytvoﬁené dva pruhy, „Zakázané“ pásmo
o ‰íﬁce asi 2 km, do kterého smûli jen
pohraniãníci a ve kterém byly zdemolovány
v‰echny dosavadní stavby. V dal‰ím asi 12 15 km ‰irokém „Hraniãním“ smûli Ïít jen
provûﬁení obãané a pﬁístup byl v˘hradnû na
propustku, Zcela u hranic nechybûly rÛzné
Ïenijní zátarasy a ostnaté dráty opatﬁené
vysok˘m napûtím. (Informace z prachatické
v˘stavy „Králové ·umavy“).
Dlouhou dobu na‰e pohraniãní stráÏ nemûla
vÛbec tu‰ení, kdo by mohl b˘t pﬁevadûãem a
kudy vedou pﬁevadûãské cesty. Poté, co padlo
podezﬁení na Kiliana, dlouho také vyluãovala,
Ïe by Kilian mohl chodit ãást své cesty pres
baÏiny, neboÈ to bylo nad lidské moÏnosti
tudy ve zdraví pﬁejít. Kilian ov‰em tudy
pﬁecházel a to Chalupskou a vítûzil tak i nad
moãálem. Navíc správnû odhadnul, Ïe zde
nikdo z pohraniãníkÛ nebude hlídkovat. Pﬁi
pohledu na ra‰elini‰tû a v nûm plovoucí
ostrÛvky se vás zmocÀuje fantazie a tajemn˘
pocit strachu a v duchu si ﬁíkáte „Jak tohle
mohl pﬁecházet?“ Kdesi jsem se doãetla, Ïe s
baÏinami mûl Kilian men‰í problém neÏ s
Vydﬁím potokem, kter˘ v˘chodní ãást slatû
lemuje a kter˘ musel pﬁekraãovat.
Chalupská slaÈ se teì tváﬁí uÏ jen
mírumilovnû a dokonce se mÛÏete projít po
asi tﬁistametrovém povalovém chodníku. Je
to ra‰elini‰tû s nejvût‰ím a nejkrásnûj‰ím
ra‰elinn˘m jezírkem v âechách s vegetací
zakrsl˘ch kosodﬁevin, borovic blatek, hustého
tmavozeleného borÛvãí, masoÏrav˘ch rostlin,
rosnatky okrouhlisté.
Ve vlnû emigrace po únoru 1948 roz‰íﬁil
Kilian svou pﬁevadûãskou ãinnost i o pﬁevádûní
agentÛ z Bavorska k nám, podle potﬁeb
americké v˘zvûdné sluÏby. To se pr˘ v
podstatû odehrávalo tak, Ïe agenty odvezl
sv˘m nákladním vozem z Roehrnbachu k
hranici a tu pak s nimi pﬁe‰el. V opaãném
pﬁípadû kdy se jednalo o pﬁechody od nás na
západ, se pr˘, lidé, soustﬁeìovali u Vimperku
v dnes jiÏ neexistující Koubovû hospodû, (v
jin˘ch pramenech Soukupovû), kde na Kiliana
ãekali. Pak následovala strastiplná cesta, pﬁi
které byli pr˘ lidé k smrti vystra‰ení, maliãké
dûti se nesly na zádech a pﬁedem jim byly
podávány uspávací medikamenty. Pﬁechody
se odehrávaly pﬁedev‰ím v noci, coÏ bylo pro
pﬁevádûné osoby psychicky a fyzicky zcela
vyãerpávající a stresující. Ale jinak to provést
ne‰lo. Cílem cesty bylo bavorské Finsterau,
nedaleko hranic.
Dnes se mÛÏete do Finsterau zajet podívat
dokonce tak zvan˘m zelen˘m autobusem,
jehoÏ jedna z linek vede pﬁes zaniklou osadu
Buãinu, kde je zﬁízen jeden z novûj‰ích
hraniãních pﬁechodÛ pro pû‰í a cyklisty. A ve
Finsterau mÛÏete na pﬁevadûãe zavzpomínat
v místním skanzenu. A je‰tû pár drobností k
Vimperku. Krásné horské mûsto na úpatí
Boubínské hornatiny pﬁi v˘znamné
komunikaci z ãeského vnitrozemí k hranicím.
Jak jsem se jiÏ zmínila, ona historická hospoda
uÏ dávno není, zato se Vimperk py‰ní krásn˘m
nov˘m ·umavsk˘m pivovarem ve kterém jsem
ochutnala jejich poslední novinku, kterou bylo
ibi‰kové pivo. Na mne bylo trochu kyselé, ale
já moc pivu nerozumím, s vínem jsem vût‰í
kamarád. V loÀském roce zde kdosi z umûlcÛ
navázal na dávnou slavnou tradici a v útulném
prostﬁedí nyní provozuje skláﬁsk˘ ateliér s
nabídkou opravdu úÏasn˘ch vûcí.
Samozﬁejmû, Ïe nelze bez zájmu minout
pozdnû gotick˘ kostel Nav‰tívení Panny Marie
a vedle nûho stojící zvonici tak zvanou âernou
vûÏ a také zámek. Mnoho domÛ má secesnû
vyzdobené ‰títy a lidová ‰umavská
architektura se py‰ní nûkolika srubov˘mi
domy. A pak „DÛm u Slona“ pﬁipomínající
jednu z nejstar‰ích tiskáren v âechách jiÏ z
15. století a v roce 1855 pak zaloÏení tiskárny
nové i vãetnû vydávání a prodeje knih Janem
Steinbrenerem a téÏ vznik naprostého unikátu,
kter˘m byl v safiánové a perleÈové vazbû 832
stránkov˘ miniaturní korán, jehoÏ souãástí
byla i dodávka lupy. Na krále ·umavy se uÏ
ve Vimperku myslí jen podnikatelsky a tak se

zde dá koupit lahvov˘ nepasterovan˘ svûtl˘
leÏák „Král ·umavy“ a to i v informaãním
stﬁedisku na námûstí.
KaÏdopádnû je dobré vûdût, Ïe z Vimperku
do Nov˘ch Hutí je asi dvanáct kilometrÛ a Ïe
celková Kilianova trasa k hranici pﬁedstavovala
hodnû kilometrÛ nad toto ãíslo, vychází to
kolem dvaceti kilometrÛ, moÏná i trochu víc.
Nad tím jsem si také dost lámala hlavu, terén
sloÏit˘, zdolávání v˘‰kov˘ch rozdílÛ,
viditelnost minimální, opravdu nevím, jak to
pﬁevádûní lidé mohli zvládnout. Bez dal‰í sítû
Kiliánov˘ch pomahaãÛ to asi vÛbec nebylo
reálné. Sama jsem si to kousek vyzkou‰ela
mezi ChuráÀovem, Zadovem a Zlatou Studní
a v ‰eﬁícím se lese jsem mûla problém s
kaÏd˘m koﬁenem a baÏinami a to se jednalo
jen asi o ãtyﬁi kilometry. Pﬁede mnou ov‰em
Ïádn˘ Kilian nekráãel a co je nejdÛleÏitûj‰í,
mnû samotné, ne‰lo o Ïivot.
Trasu, po které Kilian chodil, si nazvala
státní bezpeãnost nepochopitelnû „Kanál 54“.
Pro ty, co nakouknou do mapy, uvádím, Ïe od
Vimperku ‰la cesta smûrem na Lipku,
pﬁekraãovala Medvûdí potok a u Michlovy
Hutû se ‰plhala do sedla mezi Kamennou a
Bukovcem. Z lesa se vynoﬁila aÏ u osady
Nov˘ Svût a pak následovala jiÏ uvedená
Chalupská slaÈ a dále smûr k Franti‰kovu.
Zde se musela pﬁekonat Teplá Vltava coÏ se
dûlo v dobû sucha pﬁebrodûním, jinak se
pouÏíval mÛstek, kter˘ slouÏil potﬁebám
místních horalÛ. „Kanál 54“ nebyl ani náhodou
jedinou pﬁevadûãskou stezkou.
Franti‰kov je také velice zajímavé ‰umavské
místo. Zdej‰í osídlování zaãalo uÏ ve 14.
století díky Zlaté stezce pro obchodování se
solí mezi na‰imi zemûmi a nûmeck˘mi mûsty.
V 17. století dal‰í rozvoj pﬁi tûÏbû dﬁeva,
vzniku sklárny a tûÏení ra‰eliny. S nov˘m
majitelem se pozdûji sklárna zmûnila na
papírnu a ta se pak za války zmûnila na
zbrojní nûmeckou továrnu Messerschmidt.
Ke konci války ji pr˘ Nûmci roz‰iﬁovali i do
podzemí. TûÏkou práci zaji‰Èovali zﬁejmû
váleãní zajatci. PoraÏení Nûmci na úplném
konci války stavbu zaminovali a odstﬁelili. Na
likvidaci se po nich podíleli i vzdu‰né síly
spojencÛ a nakonec, samozﬁejmû i komunisté,
kteﬁí zde v‰e srovnali se zemí a zalesnili.
Horor byl zde zakonãen!
Kilianova nepolapitelnost skonãila v kvûtnu
1951, (nûkteré prameny uvádûjí 1950) kdy jiÏ
státní bezpeãnost mûla pﬁibliÏnû zmapovanou
jeho cestu z Bavorska k nám a naopak. Tehdy
‰li ãtyﬁi osoby, Kilian, Grabmüller - jeho
pomocník, Rudolf Vesel˘, Bohumil Bene‰ agenti a ‰li smûrem z Bavorska. Pﬁi pﬁecházení
Teplé Vltavy byli zasypáni stﬁelbou od zde
ukryt˘ch hlídek. Pﬁechodov˘ mÛstek lze
ovládat jak na dlani ze zdej‰í vypínající se
skály, pojmenované „Pivní hrnec“. Kilián byl
postﬁelen, ale podaﬁilo se mu hranici pﬁeplazit
zpût, tam byl objeven americkou hlídkou a
odvezen do nemocnice. V nastalém zmatku
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hledali tﬁi zb˘vající pomoc u jistého Franze
Possla, Ïijícího na úplné samotû v ã.p. 102 na
místû zvaném Torfstich-Planie v lokalitû Zlaté
Studny. To se uÏ nepodaﬁilo, neboÈ celá
samota byla stﬁeÏena. Pozdûji byl Franz Possl
odsouzen k 10 letÛm tûÏkého Ïaláﬁe, jeho
manÏelka zmizela neznámo kam, stejnû tak
jeho stará matka. â.p. 102 bylo srovnáno se
zemí.
Zb˘vající byli u‰tváni a pochytáni. Grabmüller
dostal 25 rokÛ tûÏkého Ïaláﬁe, Vesel˘ doÏivotí
a Bene‰ trest smrti. Pak uÏ se nikdy u nás
Kilian neobjevil. DoÏil v Roehrnbachu, kde je
také pochovan˘. Náhrobní Ïulová deska nese
nûkolik rodinn˘ch jmen, mezi nimi i Kilian
Nowotny, datum úmrtí je uvedeno 12.3.1977.
Názory, zda bylo jeho skuteãn˘m jménem
Kilian nebo Hanz se také rÛzní, jako král
·umavy to v‰ak vÏdy byl jen a jen Kilian.

Zlatá Studna je dnes dÛleÏit˘ turistick˘
rozcestník. Louky a ticho se zde dokonale
doplÀují. Kdysi dávno to b˘vala skláﬁská
vesniãka i s vlastní ‰kolou a hostincem. V
dobách nejvût‰ího rozmachu, kdy lidem
dávala obÏivu místní sklárna na v˘robu dutého
a tabulového skla tady Ïilo kolem 140 obyvatel.
Vyrábûly se zde i duté korálky - páteﬁíky, pro
modlitební rÛÏence.
Jen nûkolik desítek metrÛ od tragického
dﬁevûného mÛstku pﬁes Teplou Vltavu u
Franti‰kova byl v roce 2004 odhalen skromn˘
památník králÛm ·umavy s nápisem v ãe‰tinû
a nûmãinû „Touto cestou opou‰tûli
svobodomyslní obãané svou vlast po únoru
1948. Vûnováno âechÛm a NûmcÛm, kteﬁí je
s nasazením Ïivota pﬁevádûli.“
Jan Fafejtová - Praha
***

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!

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

115 John St.

126 McCaul St.

136 McCaul St.

poblíÏ Queen St. W.

poblíÏ Dundas W.
Toronto, Ontario M5T 1W2

poblíÏ Dundas W.
Toronto, Ontario M5T 1W2

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

Tel.: 416/640-9197
E-Mail: sinners@atef.ca
www.sinandredemption.com
***

Toronto, Ontario M5V 2E2
Tel.: 416/204-9502
E-mail: towncrierpub@atef.ca
www.towncrierpub.ca
***

***

Sports
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Kvalifikac MS
Dánnsko - âeská republika 0:0
âe‰tí fotbalisté je‰tû nedali od skonãení EURO
2012 ani gól, Ïádn˘ v‰ak také ani neinkasovali.
Se vstupem do kvalifikace mistrovství svûta
2014 v Brazílii tak mohou b˘t spokojeni. Stejnû
jako v generálce na Ukrajinû, také v ostré
premiéﬁe v Dánsku uhráli na kodaÀském
Parken Stadionu bezbrankovou remízu. První
bod ze hﬁi‰tû jednoho z nejvût‰ích konkurentÛ
ve skupinû má na úvod svou cenu.
Litva - Slovensko 1:1
Slováci na úvod kvalifikace o postup na MS
remizovali v Litvû 1:1. První branku vstﬁelila
domácí Litva zásluhou Îaliukase. Hosté je‰tû
stihli srovnat do pﬁestávky díky Saparovû
pﬁesné trefû. V prÛbûhu druhého poloãasu se
Slovensko dostalo do oslabení díky pﬁísnému
vylouãení Peãovského. Tento moment hosty
dost poznamenal a v poãetní nev˘hodû
nedokázali vsítit vítûznou branku.
Slovensko - Lichten‰tejnsko 2:0
Îádná gólová kanonáda se nekonala. Slováci
si moc dobﬁe nevûdûli rady s lichten‰tejnskou
obranou, pozornou tvrz pﬁekonali aÏ v 36.
minutû díky gólu Sapary. Ve druhém poloãase
pﬁidali dal‰í branku, o tu se postaral Jakubko.
Sloven‰tí reprezentanti, kteﬁí nepodali
pﬁesvûdãiv˘ v˘kon, nakonec slaví povinné
vítûzství 2:0. V tabulce kvalifikaãní skupiny G
tak mají po dvou zápasech ãtyﬁi body.
Kanada-Panama 1:0 a 0:2
V kvalifickaci pro MS dokázali kanad‰tí
reprezentanti vstﬁelit vítûznou branku de
Rosariem v závûru utkání. V odvetû byla
Panama lep‰í a po v˘pdadku svûtla a
odstoupení de Rosaria nakonec zvítûzila 2:0.
Poslední zápasy této kvalifikaãní skupiny se
hrají zaãátkem ﬁíjna.
***
Pﬁátelsky: âesko-Finsko 0:1, hránov v
Teplicích.

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.satellite416.com
www.spravy.ca

***
Pﬁedchozí ãíslo v PDF
www.14.satellite1-416.com
www.14.zpravy.ca
www.14.spravy.ca
***

Kalendáﬁ
Co se pﬁipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

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

***
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
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Obrat to byl ov‰em zaslouÏen˘, neboÈ VrbÛv
t˘m protivníka jasnû pﬁehrál a v˘hru
V nejvy‰‰í ãeské soutûÏi se drÏela Jihlava
korunovanou tﬁetím gólem Rajtorala a v˘hru
sedm kol bez prohry, ale v jihomoravském
si zaslouÏil.
derby narazila v Brnû, kde inkasovala pût
***
branek. Magnetem sedmého kola byl souboj
Pﬁehled hráãÛ NHL, kteﬁí si na‰li
Plznû se Spartou, kdy Limbersk˘ nafilmoval
angaÏmá v Evropû
faul a Sparta prohrála brankou z penalty. âeská extraliga: Jágr Dallas-Kladno,
Druh˘ den majitel Sparty Kﬁetínsk˘ pﬁedal Plekanec Montreal-Kladno, Tlust˘ Carolinapﬁedsedovi âMFS Peltovi materiály o korupci Kladno, Îidlick˘ New Jersey-Kladno, ·míd
v ãeském fotbalu, kter˘ se obrátil na policii. V Edmonton-Liberec, Klesla Phoenix-Tﬁinec,
8. kole hrála Slavia na Julisce s Duklou 0:0. Hemsk˘ Edmonton-Pardubice, Kindl DetroitPikantní byl souboj trenéra Petra Rady se
sv˘m synem Filipem. Podle otce pr˘ o
takov˘ch soubojích nehovoﬁí.
6. kolo: Dukla-PlzeÀ 1:4, Boleslav-Jihlava
1:3, Sparta-Hradec 1:0, Liberec-Slavia 0:0,
Ostrava-Olomouc 1:2, Pﬁíbram-Slovácko 0:1,
Brno-Budûjovice 3:1, Teplice-Jablonec 0:4.
7. kolo: Slavia-Teplice 2:0, Jihlava-Ostrava
3:2, Olomouc-Liberec 3:0, Hradec-Brno 2:0,
Budûjovice-Dukla 1:1, Slovácko-Boleslav 3:1,
PlzeÀ-Sparta 1:0, Jablonec-Pﬁíbram 2:2.
8. kolo: Boleslav-Hradec 1:0, Teplice-PlzeÀ
1:1, Dukla-Slavia 0:0, Brno-Jihlava 5:1,
Slovácko-Jablonec 0:1, Pﬁíbram-Budûjovice
1:1, Liberec-Ostrava 2:2, Sparta-Olomouc se
hrálo po uzávûrce.
***

Gambrinus liga

Pardubice, Sobotka St. Louis-Slavia,
âervenka Calgary-Slavia, Polák St. LouisVítkovice, Pavelec Winnipeg-Liberec,
Neuvirth Washington-Sparta, Kubina ???Vítkovice, Martínek ???-âeské Budûjovice,
Ference Boston-âeské Budûjovice, Kaberle
Montreal-Kladno, Frolík Chicago-Chomutov.
Kontinentální hokejová liga: Jiﬁí Hudler
Calgary-Lev Praha,Voráãek Philadelphia-Lev
Praha, Vi‰Àovsk˘ NY Islanders Slovan
Bratislava.
Slovensko: Tatar Detroit-Pie‰Èany.

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

8
8
7
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

5
5
5
4
3
3
2
2
3
3
1
1
1
1
0
1

2
2
1
1
3
3
5
5
1
1
5
4
3
3
5
2

1
1
1
3
1
2
1
1
4
4
2
3
4
4
3
5

17:7
17:7
13:6
14:16
10:5
12:9
13:7
14:15
9:12
8:12
12:12
7:10
11:16
4:14
6:12
8:15

17
17
16
13
12
12
11
11
10
10
8
7
6
6
5
5

CorgoÀ liga
8.kolo: Myjava-Pre‰ov 2:0, Ko‰ice-Bystrica
1:0, Îilina-Nitra 1:1, Slovan-RuÏomberok 2:1,
Senica-Trenãín 1:1, Trnava-Zl.Moravce 0:5.
9. kolo. Nitra-Trnava 1:3, Pre‰ov-Ko‰ice 0:0,
Zl. Moravce-Slovan 3:1, RuÏomberok-Senica
0:2, Trenãín-Myjava 3:2, Bystrica-Îilina 2:2.
10. kolo, Slovan-Nitra 5:2, Myjava-Ko‰ice
3:1, Senica-Zl.Moravce 3:0, Trnava-Bystrica
1:0, Îilina-Pre‰ov 3:0, Trenãín-RuÏomberok
0:0.

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

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

2
5
3
2
2
1
4
4
3
2
2
4

2
1
3
4
4
5
3
3
4
5
5
4

17:12
16:7
16:13
15:13
11:13
13:11
9:8
11:11
14:18
13:16
7:11
8:17

20
17
15
14
14
13
13
13
12
11
11
10

Evropská liga
Lyon - Sparta 2:1
Pût gólÛ jako pﬁed osmi lety sice na Stade de
Gerland nedostali, jinak se v‰ak fotbalisté
Sparty ujistili, Ïe Lyon je pro nû aÏ pﬁíli‰
horkou pÛdou. Olympique zvítûzil v premiéﬁe
Evropské ligy 2:1 v duelu, kter˘ byl pro PraÏany
aÏ pﬁíli‰ tûÏk˘. Poloãas sice bez gólÛ pﬁeÏili,
po pﬁestávce se v‰ak mnohem fotbalovûj‰í
Lyon prosadil a dvûma trefami v rozpûtí tﬁí
minut rozhodl. Gól stﬁídajícího Krejãího uÏ na
tom nic nezmûnil. Dal‰í zápas hraje Sparta 4.
ﬁíjna doma s Bilbaem.
***
PlzeÀ - Coimbra 3:1
Bûhem deseti minut druhé pÛle se povedl
Plzni v úvodním duelu Evropské ligy s
Coimbrou dokonal˘ obrat. Hlaviãkami
Horvátha a ëuri‰e, dvou hráãÛ, kteﬁí pÛvodnû
nemûli v domácí sestavû vÛbec figurovat,
totiÏ napravila zpackan˘ první poloãas, kdy
mûla sice proti PortugalcÛm navrch, ale po
ojedinûlém v˘padu hostÛ pﬁesto prohrávala.

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!
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