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Vlk z Královských Vinohrad na Torontském filmovém festivalu EU
Již několik let mne fascinuje European Union Film Festival
– Toronto, jak se tento festival pořádaný zastupitelskými
úřady Evropské unie jmenuje. Zvláštností je, že zde můžeme
vidět filmy, které se v kinech nebo na ostatních festivalech
neobjevují. Jsou zde zastoupené i země, které nejsou filmařsky
známé jako Lucembursko či Malta, ale bohužel chybí země,
které v EU nejsou, jako některé země bývalé Jugoslávie nebo
Švýcarsko, Norsko či Island. Letos ještě bude zastoupen
anglický film komedií Rachel Tunnard Adult Life Skills
(Životní umění v dospělosti).
Zahájení festivalu připadlo v tomto roce Maltě, která ve
čtvrtek 9. listopadu uvede film Gozo o mladé dvojici, která
se přestěhuje na malý ostrov Gozo. Snímek trvá 80 minut,
byl natočen v roce 2016 a bude v angličtině. Závěrečný
film pochází z Estonska. Dissidents (Disidenti) je o třech
estonských chlapcích, kteří utečou ze Sovětského svazu do
Švédska. K jejich překvapení je však nečeká sladký život,
ale musí začít pracovat. Kuriozní na filmu je, že ve filmu se
hovoří estonsky, finsky, švédsky, rusky a anglicky.
Česká republika je zastoupena posledním filmem Jana Němce
z roku 2016 Vlk z Královských Vinohrad (The Wolf from Royal
Vineyard Street – trochu nepřesný překlad).Ve filmu hrají
Jiří Mádl, Martin Pechlát, Táňa Pauhofová a Karel Roden.
Prvním filmem, který jsem od Jana Němce viděl byli
Mučedníci lásky z roku 1966. Dnes je poměrně obtížné se
cokoliv o tomto filmu dovědět. Jednalo se o tři povídky
Pokušení manipulanta, Nastěnčiny sny a Dobrodružství
sirotka Rudolfa. Snad poprvé se ve filmu objevují Marta
Kubišová a Karel Gott. Všechny tři povídky spojuje touha po
lásce a její absence ve světě. Ve stejné době natočil Němec ještě
O slavnosti a hostech. Jan Němec k tomu řekl: „Abstraktní
postavy ve filmu jsme s Ester Krumbachovou napsali kvůli
boji s cenzurou. Neměli bychom šanci film točit, kdyby byl
víc konkrétní. Použili jsme uměleckou stylizaci, abychom
zmátli komunistickou cenzuru, aby hned nepoznali, že je film
namířen proti nim. Ale našli něco, s čím jsem nepočítal. Ve

Jan Němec na MFDF v Jihlavě

foto: Anna Vedralová

filmu je postava hostitele, kterého hraje náš kamarád Ivan
Vyskočil. A jeden z cenzorů řekl, že vypadá jako Lenin a že
se snažíme zesměšnit Lenina a principy leninismu. Pak mi
došlo, že jsou si podobní. Cenzoři tohle použili jako podklad
pro zákaz filmu.“ Ve filmu tehdy hrály známé osobnosti.
Kromě Ivana Vyskočila i Zdena Škvorecká, Evald Šorm, Jiří
Němec, Dana Němcová, Jan Klusák a další. V květnu 1967

Vlk z Královských Vinohrad: To máš za to. John Jan (Jiří Mádl) v interakci s podporovatelem sovětské invaze...
foto: Artcam

vystoupil v Národním shromáždění ČSSR poslanec Jaroslav
Pružinec s interpelací, v níž kritizoval filmy Sedmikrásky a
O slavnosti a hostech, prohlásil o nich, že „nemají s naší
republikou, socialismem a ideály komunismu nic společného“
a požádal o jejich stažení z kin. Vláda sice jeho výtku odmítla,
ale oba filmy postihlo omezení v propagaci a distribuci.
Skupina režisérů na to reagovala protestním dopisem, který
byl veřejně čten na IV. sjezdu československých spisovatelů
a který patřil mezi spouštěče výrazného opozičního hnutí
v řadách kulturních pracovníků v době před začátkem
pražského jara (wiki).
Je zajímavé, že se prakticky nikde o Janu Němcovi nepíše v
souvislosti s rokem 1968 ani o filmu z roku 2009 Holka Ferrari
Dino. Jan Němec v srpnu 1968 natočil dokument o invazi
vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Materiály
propašoval do Rakouska a když mu rakouská televize za ně
nabízela obrovské peníze tak prohlásil: „S utrpením vlasti
se nekšeftuje! Film dostanete zadarmo, ale nikdo na něj
nesmí uplatňovat copyright.“ Později pak tvrdil, že se mu
podařilo to, co se nepovedlo nikomu z velkých režisérů. Jeho
film viděla během 48 hodin víc než miliarda lidí na celém
světě. V roce 1974 byl přinucen k emigraci. Žil ve Francii,
Německu, Velké Británii, Švédsku a USA. V osmdesátých
letech navštívil Toronto, kde uvedl spolu se spisovatelem
Arnoštem Lustigem svůj druhý film Démanty noci (1964).
Vlk z Královských Vinohrad je Němcovým posledním filmem.
Jan Němec zemřel 18. března 2016, den před koncem natáčení.
Film dokončil pomocný režisér Tomáš Klein. Podobně jako v
Mučednících lásky se jedná o tři povídky. Příběh vyprávěný
Karlem Rodenem sleduje režisérovy osudy od festivalu v
Cannes v roce 1968 do Karlovarského festivalu v roce 2015.

Poprvé byl uveden na tomto festivalu o rok později, kde
dostal zvláštní uznání poroty spolu s rumunsko-švédským
snímkem U trati.
Slovensko je zastoupeno filmem Jana Hřebejka Učiteľka,
který jsme mohli vidět již letos na jaře při festivalu českého
filmu. Film je sice situován do Bratislavy do osmdesátých
let, ale hovoří se zde i o nadčasové korupci. Zuzana Mauréry
v hlavní roli učitelky využívá rodičů svých žáků k vlastnímu
prospěchu. Pouze někteří se dokáží tomuto tlaku vzepřít.
Filmy na festivalu Evropské unie budou promítány zdarma,
ale můžete si lístky zajistit dopředu za symbolický poplatek.
Jsem rád, že Satellite se stal letos oficiálním mediálním
partnerem tohoto festivalu.
Mimo festivalu EU bychom ještě rádi upozornili na dvě
promítání: V pátek 10. listopadu 2017 se budou na pořadu v
kině Regent (551 Mt. Pleasant Rd., Toronto) dva filmy Náš
Vašek – O moci bezmocných. Dosud neznámé dokumenty
o vztahu české a polské opozice a Bratříček Karel. Co
vlastně Karel Kryl znamenal pro lidi v Polsku. Projekci bude
přítomná i režisérka Krystyna Krauze. Lístky lze zakoupit
na www.ekran.ca. Díky českému konzulátu budou moci
filmoví diváci v Torontu vidět v sobotu 25. listopadu 2017
v 16 hodin v kině Revue (400 Roncesvalles Ave., Toronto)
film Julia Ševčíka Masaryk. Film vypráví o krizových
obdobích ministra zahraničí exilové vlády Jana Masaryka.
Soustřeďuje se hlavně na období před druhou světovou
válkou. Film získal rekordních dvanáct českých lvů, což je
největší filmové ocenění v ČR.
Aleš Březina
Přesný program Filmového festivalu Evropské unie najdete
na straně 10.
***
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Nové divadlo

Churches

O jednotlivých představeních
Nového divadla v Torontu
divadlo.zpravy.ca

ČESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUŽBY
V TORONTĚ

***
NHL

Zpravodajství z NHL
nhl.zpravy.ca
***

Římsko-katolický kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca. Bohoslužby:
neděle v 10:30, pátek 19:00. Duchovní
správce: Tomáš Kaňa. Tel.: 416/532-5272,
fax: (416) 516-5311.
Rímsko-katolický kostol sv. Cyrila a
Metoda
(R.C. Church of St. Cyril and Methodius),
5255 Thornwood Drive, Mississauga, Ont.
L4Z 3J3. Slovenská omša: Nedeľa: 11:00,
útorok, streda. a piatok: 19:00, 1. so
18:00. Anglická: Nedeaľa 9:00, sobota:
17:00. Pondelok a štvrtok 9:00. Farár:
Grzegorz Nowicki. Tel.: 905/712-1200,
fax: 905/712-0974.
Slovenský grécko-katolický kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary) 257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836. Bohoslužby:
9:00 angl., 10:30 slov.
Slovenský evanjelický 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, Bohoslužby: nedel’a:
10:45.
Luteránsky kostol sv. Lukáša, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Dušan
Tóth. Nejbližší bohoslužby: 12.11 a 3.12.
Vždy ve 13 hodin. 24.12. v 16:30.
Moravští bratří (Moravian Brothers
Church); Bohoslužby pouze anglickyneděle v 11:00.
7 Glenora Ave. Toronto, On. M6C 3Y2.
Tel.: 416/656-8661. Duchovní správce:
R e v. R o w a n S i m m o n s ,
e-mail
newdawnmoravian@bellnet.ca; www.
newdawnmoravianchurch.org

Kat. bohoslužby mimo Toronto
Hamilton: Kostol sv, Cyrila a Metoda,
204 Park Street North., Hamilton, ON.
- Bohoslužby každou druhou neděli v
měsíci v 15:00 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,
192 Frontenac Street. Nejbližší
bohoslužby: Bude oznámeno
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandiče:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
Bude oznámeno.

Kat. bohoslužby mimo Ontario
Montreal: Kaple Loyola High School,
7272 Sherbrooke Street. Nejbližší
bohoslužby:
Bude oznámeno.

Česká televize
Nová vize

vysílá v Ontariu vždy v sobotu v 10:00 hodin

Jak vyjdeme
v roce 2017
# 10 - 2. 11. 2017
# 11 - 7. 12. 2017

… a v roce 2018
# 1 - 11. 1. 2018
# 2 - 8. 2. 2018
# 3 - 8. 3. 2018
# 4 - 5. 4. 2018
# 5 - 10. 5. 2018
# 6 - 21. 6. 2018
# 7 - 16. 8. 2018
# 8 - 27. 9. 2018

opakování ve středu v 7:00 hodin

na stanici OMNI 1
(V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 520)

E-mail: novavize.ca@gmail.com
Adresa: 7-Auburn Ave. # 1, Toronto ON, M6H 2L6

Torontská odbočka ČSSK
Telefon: (416) 762-6846

Masaryk Memorial Institute Inc.

450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1
Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

Knihovna na Masaryktownu
Středa: 16:00-21:00.

Tel.: 416-439-0792

Klub seniorů při Osadě svatého Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
se schází (kromě měsíců července a srpna)
každou první a třetí středu v měsíci ve 13 hodin,
před tím jsou od 12 hodin bohoslužby.

Financial

Kursovní lístek

100 Kč
1 CND $
1 EURO
1 CND $
1 US $
1 CND $

5,81 CDN
17,20 Kč
1,49 CDN $
0,67 EURO
1,28 CDN $
0,78 US $

1 CDN $
1 EURO
1 US $

17,15 Kč
25,65 Kč
22,05 Kč

Universal Currency Converter - 28. 10. 2017

ČSOB - 28. 10. 2017

Satellite 1-416

jsou nezávislé noviny reflektující různé názory, které se nemusejí vždy
shodovat s názory redaktora těchto novin. Jsme přesvědčeni, že výměna
myšlenek a názorů slouží vzájemnému pochopení a porozumění. Zásadně
však neuvěřejňujeme články s rasistickým zaměřením, nepřátelské jiným
národnostem nebo náboženstvím a podporující násilí.
Našim úkolem není říkat čtenáři, co si má myslet, ale předat mu informace,
z kterých si může udělat svůj vlastní názor.
Přebírání původních článků a informací je možné, pokud se nezmění
charakter článku a pokud nebude porušena rovnováha,
která se diskusí sleduje.
Všechny články v našich novinách musí být podepsané a autor zodpovídá
za správnost údajů v nich uvedených.

Toto číslo jsme dali
do tiskárny
1. 11. 2017 v 17:00
Příští číslo vyjde:

7. 12. 2017

Uzávěrka: 2. 12. 2017

November 2, 2017
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www.kalendar.zpravy.ca
www.vstupenky.ca
3. 11. (pá) 20:00
4.11. (so) 16:00 a 20:00
5. 11. (ne) 20:00
Zdaleka ne tak ošklivá,
jak se původně zdálo
Nové divadlo
Maja Prentice Theatre
3650 Dixie Rd., Mississauga
***
4. 11. (so) 17:00
Svadba pod Tatrami
Literárno-hudobné pásmo
Klub Martina Rázusa
1424 Davenport Rd., Toronto
***
4. 11. (so) 18:00
Nature Recorded on Silk
fibre art by Marta Mouka
Laurier Gallery
113 Jaferson Ave. Toronto
Potrvá do 11. 11. 2017
***
5. 11. (ne) 12:00
Maškarní karneval
Osada sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
5.11. (ne) 17:00
Nokturna v městě
Ivan Ženatý – housle
Dimitrij Voroblev – piano
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
9. 11. - 23. 11.
Torontský filmový festival Evropské Unie
608 College St, Toronto
Tel.: 647 895 1196
E-mail: info@eutorontofilmfest.ca
***
10. 11. (pá) 18:15
Český den
Polský filmový festival v Torontu
Náš Vašek – O moci bezmocných
Bratříček Karel
Regent Theatre
551 Mount Pleasant Rd., Toronto
Diskuse s Krystynou Krauze
416/255-7266
***
13. 11. (po) 18:00
Vlk z královských Vinohrad
Film Jana Němce
Torontský filmový festival Evropské Unie
608 College St, Toronto
Tel.: 647 895 1196
Email: info@eutorontofilmfest.ca
***
16. 11. (čt) 18:00
Učiteľka
Film Jana Hřebejka
Torontský filmový festival Evropské Unie
608 College St, Toronto
Tel.: 647 895 1196
Email: info@eutorontofilmfest.ca
***
16. 11. (čt) 19:00
Vašo Patejdl v Kitcheneru
***
17. 11. (pá) 19:30
Vašo Patejdl v Mississauze
Restaurant the Golden Pheasant
Patrik: 905/781-9374
Janko: 905/812-5503
***
17. 11. (pá) 19:30
Vašo Patejdl v Mississauze
Restaurant the Golden Pheasant
Patrik: 905/781-9374
Janko: 905/812-5503
***
25.11. (so) 16:00
Film Masaryk
Kino Revue
400 Roncesvalles Ave., Toronto
***
2. 12. (so) 15:00
Vánoční koncert
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave., Toronto
***
3.12. (ne) 10:30
Dětská mše s Mikulášskou besídkou
Kostel sv. Václava
496 Gladstone Ave.
***
3. 12. (ne) 14:00
Vystoupení Edy Vokurky
ve Scarborough Town Centre

Toronto
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Czech & Slovak Institutions
České 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

Český 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

Úřední hodiny:
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 09.00 ‑ 12.00

Honorary consulate
of the Czech Republic

Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek

850 - 10655 Southport Rd. SW
Calgary, AB T2W 4Y1
Tel.: (403) 269-4924, Fax: (403) 269-3939
E-mail: calgary@honorary.mzv.cz

Montreal, Quebec

Honorary Consul: JUDr. Hynek Žikovský

2020 University, Suite 1920.
Montreal, QCTel.: (514) 316-4383
E-mail:montreal@honorary.mzv.cz
Vancouver, BC

Honorary Consul: Karel V. Galland P. Eng
assistenka: Lenka Davidova
email: kgalland@ecofluid.com
adresa: 1700-200 Granville street, Vancouver
úřední hodiny: každý pátek 13:00-15:00

Victoria, BC

Honorary Consul: Jim H. Reed
2555 Cotswold Road
Victoria, B.C. V8R 3S3
tel: 1-250-360-7418,
email: jim.synachor@gmail.com

Honorary viceconsul: Lenka Storzer

1652 Mountbatten Place,
Victoria, BC, V8S 5J9
tel: 1-250-888-1974
email: victoria@honorary.mzv.cz
úřední hodiny jsou vždy první středu v měsíci,
12:00 - 15:00

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Calgary, AB:
Mr. Richard Wolfli, Honorary Consul
424 Varsity Estates Place NW
Calgary, AB T3B 3B9
Tel.: (587) 333-6831, Fax: (206) 424-0205.
E-mail: richard@wolfli.com
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan
Montreal, QC
Dezider Michaletz, Honorary Consul
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, QC H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Toronto, ON
Michael Martincek, Honorary Consul
649 Brooker Ridge
Newmarket, ON L3X 1V7
tel: 647/290-9304 fax: 905/898-0166
slovakconsulateto@gmail.com
Jurisdiction: Province of Ontario
Vancouver, BC
Pavol Hollosy, MBA, Honorary Consul
8691 Allison Street, Richmond, BC
Tel: 604.277.5774 • Cell: 604.910.4565
Fax: 604.277.5774 Email: phollosy@gmail.com

Election 2017
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Stále se máme čemu učit. Při letošních volbách
jsem se dověděl něco o D‘Hondtově metodě.
Tato metoda se používá v „demokratických
režimech“ s proporcionálním poměrným
zastoupením a v Evropě se se jí řídí ve 23
státech. Victor D‘Hondt byl belgický právník
a matematik, který žil v druhé polovině 19.
století (zemřel 30. května 1901). Metoda
přepočítává obdržené hlasy tak, aby byl
zvýhodněny strany s největším počtem
získaných hlasů. Tím dochází k tomu, že
např. při volbách 2017 stačilo vítězné straně
ANO na jeden mandát pouze 19 232 hlasů,
zatímco poslední dvě z těch, které překročily
hranici 5 %, TOP 09 a STAN, potřebovaly
hlasů dvojnásobek, 38 402 a 43 693. Přiznám
se, že jsem do tajů tohoto přepočítávání
nepronikl, ale s hrůzou jsem si uvědomil,
že kdyby v České republice byl většinový
systém jako zde v Kanadě, tak by Babišovo
ANO vytvořilo jednobarevnou vládu, což se
nestalo a Andrej má zatím problém vůbec
vládu sestavit. Nutno říci, že ani ve Spojených
státech není volební systém ideální. Ačkoliv
Donald Trump získal o 2 868 691 hlasů méně
než Hillary Clintonová, stal se prezidentem.
Účast v letošních volbách byla 60,84 %. Druhá
skončila ODS s 11,32 %, třetí Piráti 10,78
%. Následují SPD a KSČM. ČSSD klesla až
na šesté místo. Za ní jsou KDU-ČSL, TOP
09 a Starostové a nezávislí. I když výsledek
voleb vypadá na první pohled tragicky, ještě
dvě hodiny před ukončením sčítání vypadal
ještě hůře. Na čele byl Babiš s Okamurou,
následován komunisty. Jak řekl v ten moment
Miroslav Kalousek: „Není tragické, že se moje
strana nedostane do poslanecké sněmovny.
Tragické je, které strany zvítězí - vedou je
dva agenti StB a jeden extrémista. Nakonec
TOP 09 překročila pětiprocentní hranici s
5,31 % a do sněmovny se dostalo i hnutí
STAN 5,18 %.
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Volby 2017

Podle irozhlas.cz prezident Miloš Zeman
pověřil Andreje Babiše, předsedu hnutí
ANO, které vyhrálo volby, sestavením vlády.
Řekl to na tiskové konferenci na zámku v
Lánech. Jedná se o neformální krok, který
není zakotven v Ústavě, měl by ale vést k
pozdějšímu jmenování Babiše premiérem.
Na rozdíl od svých předchůdců Václava
Havla a Václava Klause nechtěl Miloš Zeman
Andreje Babiše svazovat. „Mám proto čtyři
důvody. První a nejdůležitější je, že je vítězem
voleb, a to s velkým náskokem. Za druhé,
Babiš je úspěšným podnikatelem, jehož firmy
platí daně v České republice. Za třetí, jedná
se o politika, který vybudoval silné a úspěšné
hnutí. A za čtvrté, jedná se o úspěšného
ministra financí, který přivedl státní rozpočet
k přebytku,“ řekl Zeman.
Prezident také oznámil, že by Babiše jmenoval
premiérem i podruhé, pokud by jeho první
vládě nevyslovila sněmovna důvěru.
Andrej Babiš řekl, že pro něj i hnutí je toto
velký den. „Jsem poctěn, že mě pan prezident
pověřil vyjednáváním o sestavení příští české
vlády. Doufám, že se nám podaří přesvědčit
Poslaneckou sněmovnu,“ řekl předseda hnutí
ANO.
Podle svých slov se nová vláda pokusí
vládnout jiným způsobem. „Budeme chodit
mezi voliče a řešit jejich problémy.“
Babiše mrzí, že strany, které se dostaly do
Parlamentu, od počátku odmítají vytvořit
s nimi koaliční vládu bez toho, aby hnutí
ANO daly šanci. „Proto se budeme snažit
vytvořit menšinovou vládu a budeme se
snažit přesvědčit strany a poslance svým
programem. Vláda by měla zahrnovat nejen
politiky, ale i experty, kteří mohou okamžitě
začít pracovat. Potřebujeme velice rychle
sestavit vedení sněmovny, velice rychle
sestavit i vládu,“ dodal.
Rychle chce Babiš ustavit sněmovnu také
proto, aby bylo možné přijmout zákon
o státním rozpočtu a země se vyhnula
rozpočtovému provizoriu.
Pověření jednáním o sestavení vlády
Zeman použil už před čtyřmi lety předtím,
než jmenoval vládu současného premiéra
Bohuslava Sobotky (ČSSD). Sobotka
po převzetí pověření Zemana pravidelně
informoval o postupu jednání, než byl jeho
kabinet uveden do funkce.
Novou vládu může Zeman jmenovat teprve
po demisi současného kabinetu. Sobotkova
vláda ji musí podat po ustavení Poslanecké
sněmovny. Ustavující schůzi Zeman svolal
na 20. listopadu. Předseda TOP 09 Miroslav
Kalousek v úterý vyzval k zablokování
volby předsedy sněmovny, aby dolní komora
Parlamentu nemohla být ustavena, a nemohla
tak vzniknout menšinová vláda ANO.
Babiš i Zeman Kalouskův návrh kritizovali.

Babiš to označil za nezodpovědný apel a řekl,
že je neštěstí, že Kalousek zůstává v politice.
Podle Zemana by bylo zablokování ustavující
schůze sněmovny ubohé. (pj, čtk)
Piráti podpoří na funkci předsedy Poslanecké
sněmovny Radka Vondráčka (ANO). Šéf
ODS Petr Fiala, který se o tento post také
uchází, by měl být prvním místopředsedou
dolní komory. Pirátským kandidátem na
místopředsedu dolní komory pak bude
Vojtěch Pikal. Rozhodl o tom v neděli
poslanecký klub Pirátů.
„Výsledek voleb byl takový, že ANO je
vítězná strana, druhá nejsilnější strana je
ODS a my kopírujeme tento výsledek,“ uvedl
Bartoš. Klub podle něj hlasoval jednotně, což
je důkazem, že už funguje dobře.
Menšinovou vládu ANO, ani kdyby v ní
částečně byli odborníci, ale strana nepodpoří.
„Stanovisko je stále stejné, musím to neustále
opakovat, řídíme se naší strategií, která byla
součástí naší kampaně, a tam je jasně řečeno,
že nepodpoříme ani tichou podporou vládu,

kde by bylo dominantní postavení hnutí
ANO,“ prohlásil Bartoš.
Pirátským kandidátem na místopředsedu
sněmovny bude Vojtěch Pikal, první
místopředseda Pirátů. Klub se podle
předsedy Pirátů shodl na tom, že Pikal je
nejkompetentnější na tuto pozici.
„Nepředpokládáme, že jako třetí nejsilnější
strana bychom měli problém tohoto kandidáta
prosadit,“ dodal Bartoš.
Strana by také chtěla mít své poslance v
pěti výborech, ve třech z nich by chtěla
předsednické křeslo. Jedním z nich je
bezpečnostní výbor, který by chtěl řídit
Bartoš. O křeslo šéfa bezpečnostního výboru
ale má zájem také hnutí Svoboda a přímá
demokracie v čele s Tomiem Okamurou.
Bezpečnostní výbor je podle Okamury pro
SPD prioritou.
Piráti skončili ve sněmovních volbách třetí
za ANO a ODS, v dolní parlamentní komoře
mají 22 zástupců. (Václav Štefan, ČTK).
Podle českého rozhlasu připravil abe
***
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Podzim – nostalgie – svátek Dušiček

Ano, je tomu tak, začal nám podzim a nostalgické dny, méně světla a dříve tma, padající listí, deště
a také nástup rozmrzelé nálady, bolavé klouby a do toho všeho svátek Dušiček.
Je to klidný svátek, uctíváme ho hlavně chozením na hřbitovy, zdobením hrobů, zapalováním svíček
a vzpomínáním na ty, kteří už s námi nejsou. Jak svátek vznikl, mnozí nevědí a protože mi připadá,
že je to historie více než zajímavá, tak ji napíšu. Celé to vzniklo už hodně dávno, v době Keltů. Ti
neměli čtyři roční období, jako tomu je dnes, ale pouze dvě, a sice světlé, což bylo setí úrody a její
růst a tmavé – sklízení. Počátek tmavého byl v noci z 31. října na 1. listopad a značil také konec léta
a počátek zimy. Keltové považovali uvedenou noc za noc plnou magických jevů, ve které se zcela
stíraly rozdíly mezi živými a mrtvými, ve které na svět pronikaly duše zemřelých z Očistce a ve které
se objevoval mezi živými obrovský strach z přítomnosti i budoucnosti. Proto prý také svá stavení

Hrob Jana Palacha-Dušičky 2014

Foto: Maria Gabánková

neosvětlovali, aby duše nenašla cestu domů a nemohla tam nikomu a ničemu ublížit. Jiná verze však
uvádí i pravý opak a sice, že zapálené světlo mělo duši ukázat cestu domů. A že hospodář plnil lampy
máslem, aby se s ním mohly bolavé duše pomazat. To druhé se mi mnohem víc líbí.
Když Římané dobyli území, začaly se keltská a katolická tradice míchat, přičemž katolická církev
neměla o pohanské zvyky zájem. Zajímavým se stal rok 609, kdy byl v Římě vysvěcen Pantheon,
ve kterém se původně uctíval kult bohů, čili těch, o kterých se věřilo, že blaženosti v nesmrtelnosti
dosáhli už v pozemském životě. Od tohoto roku se tedy datuje svátek všech svatých, konkrétně dne
1. listopadu.
Památku zesnulých – lidově Dušičky – zavedl až roku 998 opat Odillo z Cluny a později byl svátku
předurčen den 2. listopad. Je zajímavé, že v Polsku jsou Dušičky (přesněji den Wszystkich Świętych)
státním svátkem a i v dobách komunismu byl 1. listopad dnem volna a lidé v tento den chodí hromadně
na hřbitov a v noci se pak nad hřbitovy vznáší světlo a dým ze zapálených svíček.
V Čechách se masově chodí na hřbitovy, hroby se zakrývají větvičkami z chvojí a chryzantémy se
staly hlavní ozdobnou květinou – už se neobjevují jen v barvě bílé, ale i žluté, růžové, fialové a dalších
a už si pro svou krásu vydobyly i své nové postavení a lidé se na ně dívají s obdivem po celý rok a
nevnímají je jen jako květinu, co patří na hřbitov. A je také na místě zmínit se o svátku Halloween
s jehož oslavami se hlavně Britové vrátili k původním keltským tradicím. Tenhle svátek se slaví
v předvečer Všech svatých z 31. října na 1. listopad – převládá v něm bujarost, tance, převleky, světla,
svíčky rozsvícené ve vydlabaných dýních. Slavit Halloween je dnes tržní záležitost, která přichází
především z Ameriky a tam byla zaváta imigranty ze Skotska a Irska – až do roku 1989 to bývala
v Čechách téměř neznámá oslava. Ani dnes není nikterak vyhledávanou a oblíbenou, v žádném případě
ji Češi nevzali za vlastní. A tak i dál chodíme na české městské hřbitovy a venkovské hřbitůvky,
pokládáme tam živé květiny a vzpomínáme, někdy se i tiše modlíme. Přidám ještě starou českou
pověru: Když o Dušičkách prší, duše zemřelých oplakávají své hříchy. A přidám i jeden hodně starý
český zvyk z venkova. Na Dušičky se peklo pečivo, čtvercového tvaru uvnitř s mákem nebo povidly
a peklo se buď z mouky bílé nebo tmavé. To bílé se rozdávalo v rodině hospodáře, to tmavé bylo
určeno čeledi a žebrákům.
Dojděme tedy určitě na Dušičky na hřbitov, a i když tam třeba vůbec nikoho nemáme pohřbeného,
projděme se tam mezi světýlky a voňavou chvojí a zavzpomínejme na ty, co už jít s námi nemohou.
Dejme tak přednost tichému zamyšlení nad nekonečností vesmíru, kráse lidského života, důstojnému
stáří a neodmyslitelné smrti – dejme tak ze sebe alespoň špetku duchovna, které se, bohužel, značně
u nás vytrácí.
Jana Fafejtová – Praha
***
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Sklizeň jako vrchol roku, změnila se víc než trochu
Podzim je asi všude stejný. Příroda vytvoří úrodu a hospodář chce
ty přírodní pochoutky uchovat zavařováním. Náš soused Emil den
co den přináší nadprodukci zelených lusků, rajčat a okurek, aby
se nadprodukce zužitkovala a ‚nehnila‘, což Eva odváží do baráků
mladým, a Helga si už z toho zoufá, aby to zamrazila a zavařila.
Eva nezavařuje nic, a krom sušení hub, které nasbíráme, nedělá
žádné zásoby na zimu a spoléhá, že supermarket bude furt super.
Navíc máme vzpomínku, kdy jsme jako novomanželé v Ostravě
podlehli pokušení z veliké úrody jablek a moje maminka navrhla,
abychom jablka uchovali na zimu v podobě sladkého moštu. Leč
mezi hromadou chutných jablek a lahvemi s moštem je nutné udělat
sérii kroků: Bydleli jsme tehdy ve vilce na Bronzové ulici nad
ostravským stadionem Na Bazalech a moštárna byla blízko u pošty
v Muglinově. Tři bedničky prázdných lahví od vína jsem získal z
chodby kavárny Metropol. Koupili jsme nástroj ke špuntování a
korkové zátky a přišel den D, kdy jsme naplnili dva koše na prádlo
jablky a dva kýble na šťávu jsme naložili do Trabantu, vzali jsme
batole Rostíka a zajeli do moštárny do Muglinova, kde ovšem
byla fronta nadšenců. Praktická Eva projevovala zdravou skepsi,
ale Rostik bavil frontu i nás, ochutnával mošt a dostal průjem, ale
dočkali jsme se.
Doma nás čekal velikánský hrnec, do kterého se vtěsnalo osm
lahví. Večer jsme trávili koupáním Rostíka a mytím a plněním lahví.
Nad ránem jsme měli třiadvacet lahví moštu náležitě připraveného
k uskladnění. Kdosi v moštárně nás upozornil, že lahve se mají
uložit horizontálně, aby nevyschla zátka a třetí várku lahví jsme
uskladnili na horní polici ve špajzu a začali uklízet tu lepkavou
patálii z podlahy, než vstane Rostík. My jsme ani neulehli a už
jsem chvátal do práce.
Tři dny po moštování nás po půlnoci probudil výstřel v domě;
rána jako z děla a Eva řekla šeptem, že máme v bytě zloděje; plížil
jsem se bytem z ložnice přes kuchyň do předsíně připraven jako
panter bojovat a ochraňovat svou rodinu.
„Nikde nikdo,“ řekl jsem s úlevou Evě, která se mi šourala v patách
a vzal jsem ji do náruče jako hrdina domácnosti, když další výbuch
zazněl ze špajzu a pleskání tekutiny. Eva otevřela dveře do špajzu
a z láhve vytékal mošt na podlahu už zavlaženou výbuchem první
lahve a šířil se zápach alkoholu jako z lihopalírny.
Jako vždy duchapřítomnější Eva zakřičela: „Ty flašky musí
ven na zahradu!“ a já kolem třetí hodiny ráno vynášel lahve z
bytu po schodišti ven na zahradu a tam je stavěl s myšlenkou, že
nevybuchnou všechny. V ruce mně vybouchla pouze jedna, ale
špunt mne netrefil do brejlí. Soused Kučera, který měl poměrně
lehké spaní mne pozoroval oknem, zajisté si myslil, že pácháme
cosi ilegálního proti Husákovu režimu. Čistili jsme špajz až do rána
a ještě řadu dní páchl byt alkoholem.
Eva pojala k zavařování nenávist s vysvětlením, že nikdy nebudeme
vědět, která láhev je zavařená správně, a která zkvasí a zkazí se. O
rok později na dovolené ve Vojkovicich v chatě na přivaděči, si kdosi
z našich početných hostů povšimnul, že cestou je družstevní pole s
dozrávajícími hlavami zelí; ano tam, kde je dnes továrna Hyundai
a vznesl návrh, že bychom mohli našlapat kysané zelí. Eva byla
mezi přáteli proslulá svým klidem k mým bláznivým nápadům, na
mne vyslala několik blesků z oka.
Kdosi z přátel zamumlal, že Eva nechce slyšet o zavařování kvůli
našemu kojenci Petrovi, a příští rok zajisté budeme zavařovat i
šlapat zelí, což je záliba a povinnost každé české hospodyňky. O
rok později, tedy v roce 1980, jsme trávili podzim v uprchlickém
táboře Traiskirchen v Rakousku. Naši pradávnou moštovou historku

jsem nikomu nevyprávěl celých 37 let, protože už není zapotřebí
někoho varovat. Pravda je taková, že tyto nostalgicky příjemné
činnosti byly činěny z nutnosti a ne pro zábavu a byly to pochoutky,
protože hlad je nejlepší kuchař a to uzené bylo lepší, anebo se to
tak zdá, protože jsme bývali vyhládlí.
Ale už nejsme tak hladoví, takže práce se zavařováním či uzením
málokoho láká, leda tu vzácnou skupinku lidí, kteří to dělají rádi
jako koníčka a takových je velice pomálu a já znám jen dva takové
případy ze všech, například Buchalovi k nám přijedou a přivezou
zavařené tučně vepřové v omastku a my to teď cpeme Josefovi z
Maďarska, který si ten chutný bůček maže na chleba a pochvaluje si.
Nadbytek jídla je výsledek industrializace potravinářství, je
to celosvětový jev posledních padesáti let a tím zanikla i chuť i
potřeba pro záhumenkářství, které kvetlo, ale už nekvete. Nedávno
se objevily mediální stížnosti a stesky na kvalitu jídla a tyhle řeči
o nekvalitních potravinách jsou blbosti plynoucí z hlav s plnými
žaludky, které takto vysvětlují svou přežranost a začnou tak

rozdělovat potraviny na horší a lepší, jakoby zapomněli, že kdysi lidi
jedli kůru ze stromů a vařili kožené boty, aby dali cosi do žaludku.
Lidské trávení je tak dokonalý procesor, že co má živiny si vezme
a sračky vyloučí a není třeba, aby nějaký inspektor na to dohlížel.
Moje babička vyprávěla historku z konce války z Přívozů, když
Rusové na tankách tažených koňmi postupovali po Hlučínské ulici
a jeden kůň byl zabit a vojáci ho odřízli z postroje a nechali ležet
u cesty; z činžáku kolem se vyhrnul tucet hospodyň s noži v ruce
a během několika minut toho koně rozporcovaly na kusy koniny
a jako vzácnost odnesly domu a za pár hodin voněl koňský guláš
v sousedství; o patnáct let později jsem slyšel babičku jak řekla
sousedce, která ohrnovala nos na výsekem koňského masa, že si
pamatuje její matku, jak odřízla koňskou nohu a byla šťastná, že
má jídlo pro vyhládlou rodinu. Chci jen říct, že člověk, když má
hlad, sní cokoliv, co nesmrdí.
Sbíráme houby, část hned sníme v houbových pochoutkách, část
zamrazíme a usušíme na zimu, ale to děláme rádi jako podzimního
koníčka. Ne z potřeby či nutnosti, ale toliko a hlavně pro zábavu
a podle mého je život lidský lepší než byl před sedmdesáti léty,
když jsem se narodil a moje babička zavařovala a ukládala zásoby
na horší časy.
Rosťa Firla – Sudbury
***
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Zdaleka ne tak ošklivá, jak se původně zdálo
Milí priatelia a priaznivci torontského Nového divadla,
o tvorbe Oldřicha Daňka by sa dali popísať celé stránky zaujímavých
detailov o takmer polstoročnom úsilí obohatiť repertoár českého
divadla o spoločensky angažované hry  – od priamočiarých trpkých
komédií po historické paraboly, v ktorých sú myšlienka a posolstvo
hry, inšpirované dochovanými historickými faktami. Treba však
spomenúť, že tieto fakty slúžia dramatikovi iba na to, aby ich cez
môstik básnickej licencie previedol do príbehov, v ktorých situácie
a problémy medziľudských vzťahov rezonujú so skúsenosťami
súčasníka, človeka v hľadisku.
Aktuálnosť takýchto príbehov je nesporná a ako tvrdí sám dramatik,
večná.
Záujem hercov Nového divadla o repertoár novej sezóny sa sústredil
na jednu z jeho najúspešnejších hier, ktorá pod názvom Zdaleka ne
tak ošklivá, jak se původně zdálo privádza na scénu štyri stretnutia
muža a ženy v krízovej situácii. Zobrazuje slávnu aténsku hetéru,
ktorá je v hĺbke duše zranená ponížením, pretože musela, obvinená

z bezbožnosti, obnažiť pred súdom svoje telo a svojmu hosťovi
prezradí meno autora zákona; princeznú z rodu Arpádovcov, ktorá
v múroch kláštora sníva o tom, že si po ňu príde jej kráľovský
milenec a nie jej brat, ktorý ju z politických dôvodov ide vydať
za českého šľachtica; anglickú kraľovnu podvádzanú manželom,
ktorá vo svojej osamelosti túži po hrejivom dotyku mladého muža;
a neviestku, ktorá predvečer rozhodujúcej bitky príde upozorniť
veliteľa husitského vojska, že ide v dôsledku zrady spolubojovníkov
do vopred prehraného boja.
Historicky fiktívne rozhovory muža a ženy v aténskom, uhorskom,
anglickom a českom príbehu sú vytvorené z dôvernej znalosti
psychológie človeka, ktorý sa nachádza v hraničnej situacii. Napriek
závažnosti námetov obsahuje výmena názorov aj pôvabné prvky
komickosti prameniace z dobre známej ľudskej komédii, keď sa
túžby dvoch ľudí minú nielen v cieľoch, ale často aj v použitých
prostriedkoch.
Oldřich Daněk však nezotrváva na povrchu udalostí, ktoré v

súčinnosti politiky a súkromia poznamenávajú vzťah muža a ženy.
Sústreďuje sa aj na drámu vo vnútri hrdinov a ústami Chóru hovorí
aj o strate dôstojnosti, o sklamaniach a osamelosti a o vernosti
ideálom, ktoré si žiadajú tie najvyššie obete.
Historickú parabolu Oldřich Daňka uvádza torontské Nové divadlo
po tretí raz. Mnohí z nás si ju pamätajú v réžii Tomáša Maška (z
roku 2000) a v “hviezdnom” obsadení hercov, z ktorých nás už
podaktorí, žiaľ, opustili. Spomienka na nich, rovnako ako aj na celé
predstavenie, je však stále živá a okrem ineho, rozhodla aj o obsadení
do úloh v hre, ktorú sme pre vás pripravili. Herecké stvárnenie
postáv mladšou generáciou Nového divadla je vybudované na
skúsenostiach a majstrovstve predchodcov, čo nás oprávňuje dúfať
v to, že v prvom týždni novembra vám budeme môcť odovzdať,
úspešne a v láske, výsledok nášho úprimného snaženia.
Za súbor Nového divadla sa na vás teší, Brigita Hamvašová
Bulletin Nového divadla
***
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Pohlednice ze Středoslovenska
Šplhat po úbočí slovenské sopky je vzrušující za předpokladu, že jste vybavení pořádnou rozčleněny ostrými a často i hlubokými zářezy s bystřinami a potoky. Z dálky tato kulturní
dávkou fantazie a dokážete se přenést o nějakých patnáct miliónů let do minulosti, kdy to krajina vytváří malebnou mozaiku z různě barevných pruhů a proužků podle toho, kde se co
tu pod nohama pěkně dunělo a z kráteru sršely jiskry. Ale vzrušení můžete prožívat i bez zrovna pěstuje, kde je rozoráno, kde posekáno. Zdánlivě idylický laznický život má však k
usilovného vyvolávání fantazie. Ta se totiž při pohledu na čerstvé medvědí stopy v bahně
probouzí jaksi sama od sebe. Až jí musíte krotit. Neboť respekt z největší evropské šelmy
je tady, v pohoří Polana, západně od Slovenského rudohoří, stále přítomen. Ve zdejším
horském hotelu se s tímto fenoménem, aby zmírnili obavy turistů, vyrovnávají mazaně.
V okolí napočítali dvacet čtyři dospělých huňáčů. I vytvořili z jejich portrétů jakési maturitní
tablo a každého maca polidštili pěkným křestním jménem. No řekněte, není to šikovný
psychologický tah? Každopádně by to nemělo svádět k nějakému kamarádství s těmito až
třistakilovými vládci místní divočiny, i když nosí taková sympatická jména jako Danka či
Juro. Naštěstí se kontaktu s člověkem za běžných okolností vyhýbají. A tohle platí i obráceně.
Pro nezalesněné a obhospodařované svahy Podpolaní je charakteristické roztroušené,
takzvané laznické osídlení. K osamoceným statkům přináleží horizontálně, po vrstevnicích
orientovaná políčka a pastviny, které někdy přecházejí ve skutečné terasy oddělené
schodovými mezemi. Vlastní polosamoty jsou pak propojeny úzkými cestami, které
představují pro cizince hotový labyrint, neboť jen některé nabízejí propojení s dalšími
stráněmi a úbočími. Ty jsou pak navíc, jak je to v takovéto geologicky mladé krajině běžné,

snadnému živobytí daleko. Obchůdek zde na svazích je již raritou, skromné školy osiřely,
hospody tu nenajdete. Občas kaplička a kostel. Za vším, co si zde místní nevypěstují, musí
dolů do údolí, k hlavní silnici. Na křižovatkách cest zastaví třikrát denně autobus, a tak
hlavním dopravním prostředkem je již automobil.
Střediskovou obcí – městečkem - podpolanských lazů je Hriňová. Obchody, krčmy, úřad,
zdravotní služby, tohle vše představuje servis pro zemědělské usedlosti z široka daleka.
Na dobu, kdy zde místní zaměstnávala zdejší strojírna, vzpomínají u borovičky starší
starousedlíci s nepřehlédnutelnou nostalgií. Oj, to byly zlaté časy: jistá práce, jistý výdělek
a podniková rekreace. Tisíce motorových převodovek odtud expedovali dále směr okresní
město Detva. Převodovky pro otéčka, obrněné transportéry určené armádám Varšavské
smlouvy. Zbrojní výroba pro mír, jak jinak, že? Ano, ta zažívala v Podpolaní a na Zvolensku
v dobách socialismu jedinečný rozkvět. Díky ní vyrostla panelová sídliště, díky ní se dědiny
měnily v města a z rolníků se stali robotníci.
Nedá se říci, že by místní lidé byli přívrženci komunismu, ale obecně se zdá, že hodnocení
éry socialismu vyznívá na Slovensku příznivěji než v Čechách. K tomu patří i relativizace
tehdejších opozičních postojů a marginalizace disidentství.
Zvláštní formu nostalgie po časech s totalitními poměry nacházíme u starších občanů
mužského pohlaví. Ano, to jsou ti, kteří se ještě orientují v místopise kdysi společné republiky.
Na rozdíl od průměrné slovenské populace mají jakýs takýs přehled o největších českých a
moravských městech a z hlavy vysypou dvě až tři důvěrně známá místa na západ od řeky
Moravy. Shodou okolností jde o bývalá sídla posádek Československé lidové armády. Vida,
ať se nám to líbí nebo ne, musíme zde s pokorou smeknout a uznat státotvornou roli ČSLA.
Vždyť ona umožňovala mladým mužům nejen budovat pevnou hráz míru a socialismu proti
imperialistickým agresorům, ale navíc i důvěrně poznávat nejbližší bratrský národ. Díky
ČSLA mají dodnes Slováci příbuzné v Čechách a Češi zase na Slovensku. Že tyhle vedlejší
produkty existence komunistické armády přežily režim i rozdělení státu, je nepopiratelné.
A to se, prosím, mnozí z nás odvodu to této branné organizace bránili zuby nehty. Jo,
neváhali sáhnout i k sebepoškozování, ba nechali se, coby tzv. odpírači, i zavřít. A vida,
dnes, desítky let poté, si díky státotvorné funkci ČSLA můžeme pěkně československy
zavzpomínat. Kdo nevěří, ať na Slovensko běží. Neboť tahle země je nám stále nejbližší.
m. petr -©- říjen 2017
***
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Pochod Praha - Prčice,
stovkové pochody a jak to celé bylo

Kdo by tento fenomenální pochod neznal, takový člověk snad ani není. Mnohakilometrové
turistické pochody se už u nás chodily dávno. Třeba z Karlových Varů do Prahy, chodilo se i
v noci, protože se nedalo ujít sto kilometrů za denního světla. Dva z největších organizátorů
dálkových pochodů Jiří Dvořák a Karel Kulle hledali optimální řešení tj. trasu do 70 km, která
by se dala ujít ve dne. Mělo to být z Prahy někam, aby byl cíl atraktivní, padala různá cílová
města, nakonec prý v určité nadsázce určila Prčici paní Dvořáková, která připravila oběd a poté,

Fiddler’s Dell Bar & Grill
Fully Licensed
Family owned & operated since 1954
European & Canadian Cuisine

Slovak and Szegedin Goulash with Dumplings,
Fried Cheese, Schnitzel, Jaeger Schnitzel,
Chicken Paprikash, Perogies.
and many more items on the menu.
co se stále pracně domáhala jeho zahájení řekla: „Je čas k obědu, běžte s tím už do Prčic.“ Zda
je to pravda se neví, ale jako historka to nemá chybu! V roce letošním se už šel 52. ročník.
Závod prošel od počátku velkým vývojem a mnoha změnami, byl to nejvíce oslavovaný, ale
i zatracovaný pochod u nás. Na start přijížděli lidé až ze Slovenska, autobusy byly posilněné
ve svých jízdních řádech a byly vypravovány zvláštní vlaky. V první polovině 80. let už šlo na
pochod na více než 20 trasách přes 30 000 startujících pochodníků, v roce 1981 rekordně přes
35 tisíc. Rozsahem jde o ojedinělou akci světového významu. Pak došlo k násilnému snižování
počtu startujících komunistickým režimem. Ten se zalekl množství pochodujících lidí, kteří
měli dostatek času během pochodu režim slovně rozebírat a hanobit. A samozřejmě, že to i
s chutí dělali. Komunisté argumentovali i tím, že se ničí příroda, což byl naprostý nesmysl.
Organizátoři totiž od začátku dělali vše proto, aby odlehčili zátěži pro krajinu. Zásahy režimu
nebyly nic platné a zcela zakázat pochod nešlo. Přesto se zájem o Prčici opravdu poněkud snížil,
ale po revoluci opět narostl a to hlavně u mladých lidí. Takže Prčice je nevymazatelná, proslulá,
neopakovatelná a nemá v Evropě konkurenci. Prčice je naše, česká!
Za královskou disciplinu dálkových pochodů je považován pochod na 100 km, na který je
většinou limit 24 hodin. Nejstarším 100 km pochodem v Evropě a možná i ve světě, je pochod
na 100 km ve švýcarském Bielu, jenž se koná od roku 1959: nejstarší dodnes konaná stovka u
nás je stovka Krakonošova a to od roku 1967. Tento pochod byl někdy označován i jako nejtěžší
a nejkrásnější. Pochodů máme dnes nepředstavitelné množství a také jejich názvy jsou více než
zajímavé. Bezručova Opavice, Moravským Slováckem, Přes čtyři zámky, Ústí – Milešovka,
Novopacké pochody, Krnovská padesátka, Litoměřické pochody, Sokolovská padesátka, Zimní
přechod Brd, Tříkrálová Okoř, Lanškrounská kopa, Krajem kamenů a mnoho dalších. A jak vše
začalo? Začalo to v roce 1963, i když je pravdou, že i před tímto rokem se pokoušeli turisté ujít
100 km. Zůstávalo to ale jen v uzavřené akcí a nikdo nebyl oslovován k masové účasti. Takže
změna nastala až se skupinou mladých lidí, sportovních nadšenců, kteří se nazývali Tlupou a
patřili do
TJ AZKG Praha, ti se s oblibou vrhali do dosud neodzkoušených sportovních klání a sázek a
jednoho dne se vyhecovali k pochodu na 100 km za 24 hodin. Pochod nazvaný „Tlupí stovka“
odšlapali 1. června 1963 z Čechtic do Prahy, po jejich výkonu vyšel o nich kdesi článek a zájem
veřejnosti byl na světě. Tlupa určitý počet pochodů uskutečnila pak se širší veřejností. Ale
postupně si začali uvědomovat, že už jde o něco jiného, než byly jejich počátky, kdy šlo hlavně
o recesi, žádný pochod tehdy nebrali moc vážně a nesmířili se s tím, že jejich pochodování
se zařadilo do proudu organizované turistiky. Byli přesvědčeni, že jejich původní ideály jsou
kdesi jinde a tak udělali tečku za svým, jak sami řekli, nesmyslným a paralytickým nápadem
svého mládí. Ale dálkové pochody byly u nás na světě a startující je za nesmyslné nepovažují
ani náhodou. Když se podíváme do pravidelně vydávaných kalendářů turistických akcí Klubem
českých turistů, je v přehledu pochodů jak hub po dešti. Ale nevznikají jen tak samy o sobě,
za každým z nich je množství organizační, řídící a technické práce, praktických zkušeností a
lásky k pohybu. A tuhle práci vykonává množství lidí, mnohdy i bez finanční podpory. Nelze
vyjmenovat všechny ty, kteří se věnují nebo věnovali a to mnohdy celoživotně, zrodu pochodů
– v této souvislosti nelze však neuvést vzpomínku na Jana Zajíčka. Narodil se v roce 1926 v
Sedlčanech a zemřel 2007 v Dobříši, kde bydlel. Pracoval jako tavič v Kovohutích v Mníšku
pod Brdy. U pece skončil z politických důvodů. Byl nadšený turista a neúnavný propagátor,
v sedmdesátých letech odtlačený i od vyšších turistických funkcí. V pozdějších letech obešel
třikrát republiku, tam, kde to šlo podél hranic, tedy třikrát asi 2400 km vždy za 100 dnů. Jídelna
Kovohutí bývala místem startu a cíle mnoha dálkových pochodů, které organizoval. V časopise
Turista se lze dočíst, že prožil pro své zásadní a otevřené jednání více než 40 let v politické a
společenské persekuci, přesto se pro turistiku obětoval a nikdy ji neopustil. Aktivně se účastnil
854 veřejných pochodů, z toho 82 dálkových etapových tj. vícedenních a 228 „stovek“. Sám
zorganizoval 72 turistických pochodů. Nachodil doma i v zahraničí 138 618 km. Podílel se
na metodické příručce Dálkové pochody, zasloužil se o metodiku dálkových jednodenních i
etapových pochodů, které převzaly nejen okolní evropské státy. Jako značkař vyznačil 1734
km turistických cest. Jan Zajíček byl a je pojmem pro všechny pochodníky. Ke konci života
stačil ještě dokonale uspořádat svůj bohatý celoživotní archiv a zachovat tak cenné zkušenosti
i výsledky z pochodů pro generace příští.
Prčicí jsme začali a ještě trochu u ní zůstaneme i na konci. Kdo by totiž neznal Banjo Band Ivana
Mládka s jeho písničkou Praha – Prčice, která začíná „Určitě nejsem sportovní typ, papuče s
dýmkou sluší mi líp. Jednoho rána řekl jsem dost! … Začínám dýchat, začínám žít, teď mi jen
zbývá do Prčice jít.“ Pointu vyjadřuje refrén „Mě láká velice pochod Praha-Prčice, zakoupím
si střevíce a hbitě vyrazím. Jsou plné pohody ty dálkové pochody, bez chleba a bez vody já k
cíli dorazím.“
Jana Fafejtová – Praha
***

Sun. Mon. Wed. Wings Night & Daily Specials
20 Domestic & Imported Beers on Tap.
Pilsner Urquell, Czechvar.
Watch all Sporting Events on 6 TVs.
Heated Patio with TV.
781 Annette Street @ Jane Street
Toronto ON M6S 2E4
Jozef Karol Tel. 416 767 8882
PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁŽE

Zoufalství (detail) z cyklu Čas sochy
Interpretace soch Matyáše Brauna v Kuksu

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063

www.paintinggallery.net

e-mail: gabankova@paintinggallery.net
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The Wolf from Royal Vineyard Street

Mellow Mud
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Torontu se v posledních zápasech nedaří. Po dobrém začátku
se Maple Leafs dostali do krize a třikrát za sebou prohráli. Po
vítězství nad LA Kings následovaly dvě prohry doma s Carolinou
3:6 a Philadelphií 2:4. V tomto utkání Jakub Voráček zaznamenal
jednu branku a jednu asistenci a asistenci si připsal i Radko Gudas.
Nedařilo se ani v San Jose, kde Maple Leafs prohráli 2:3. Za stavu
1:2 trénér Mike Babcock odvolal brankáře Andersena, ale Toronto
dostalo třetí gól. Ironií je, že Nazem Kadri stačil ještě tečovat střelu
Borgmana. Bylo to však příliš pozdě. Důležité je, že Maple Leafs
podepsali kontrakt s Romanem Polákem, který se vloni vážně zranil
při sérii play-offs proti Washingtonu. Podívejme se na dvě torontská
utkání v Air Canada Centre. V prvém proti New Jersey hrál Pavel
Zacha, v druhém slovenský hokejista Tomáš Tatár a Martin Frk.

Největší hvězda utkání hrála kdysi
za Benátky nad Jizerou
Toronto-New Jersey 3:6

ten mu přeskočil hůl a Brian Gibbons dal gól. Zajímavé bylo i to,
že v oslabení tři na pět jeli dva hráči na jednoho. Myslím si, že se
tím zápas zcela otočil.
ABE: První sezónu v NHL jste nastoupil pouze v závěru,
druhou jste už odehrál sedmdesát zápasů, letos jste hrál ve
všech zápasech…
PZ: Ano tu první jsem hrál pouze v jednom utkání. Hráli jsme spolu
s Patrikem Eliášem. Byl to jeho poslední zápas kariéry. Minulou
sezónu nebyl začátek takový, jak jsem si představoval. Bylo tam
i zranění. Nepodaří se mnoha hráčům odehrát v první sezóně v
NHL sedmdesát zápasů. Teď již je to o něčem jiném, protože jsem
strávil celé léto v New Jersey a mám již jinou úlohu. Snažím se
ukázat, že na to mám.
ABE: Jaké bylo setkání s Patrikem Eliášem, hokejovou
legendou?
PZ: Potkal jsem ho na prvním kempu. Hned se se mnou a s Vojtou
Mozikem začal bavit, vzal nás na večeři. Hodně nám pomohlo, že
jsme mohli mluvit česky. Nečekal jsem, že to bude jeho poslední
zápas, ale měl jsem to štěstí, že jsme spolu hráli celé utkání v jedné
útočné řadě. Byl to rovněž zápas proti Torontu. Ke všemu pochází
rovněž z Vysočiny, kde jsem vyrůstal i já.
ABE: Před tím jste hrál za Bílé Tygry v Liberci a také za
Benátky nad Jizerou…
PZ: V Liberci mám hodně přátel a jsou tam i rodiče, mám tam sestry.
Párkrát jsem hrál za Benátky. Mám hrozně hezké vzpomínky, jak
na Liberec, tak na Benátky.
ABE: Gratuluji k tomu, že vám utkání vyšlo a přeji, abyste
sehrál více takových zápasů v NHL.

Dvacetiletý Pavel Zacha odehrál úctyhodných 17:12 minut a
zaznamenal dvě branky. Není dívu, že byl po utkání velmi spokojen
PZ: První dva zápasy jsme hráli ne zrovna s nejlepšími týmy
(Colorado a Buffalo), ale teď to byla skutečně zkouška ohněm.
Jsem rád, že jsem dvakrát skóroval. Při první brance mi to připravil
krásně Bratt. V závěru jsem tečoval Moorovu střelu. Byl to dobrý
zápas a hlavně, že jsme hráli dobře jako mužstvo a také že jsme
dokázali porazit mužstvo, které vloni hrálo v play-off.
ABE: Po vedoucí brance v druhé třetině došlo k dvojímu
vyloučení. Byl jste překvapen, že jste byl druhým hráčem, který
***
musel na trestnou lavici?
Martina
Frka
si
vždycky
někdo hlídá
PZ: Nečekal jsem to vůbec. Pravdou je, že jsem nechal na ledě
hokejku a hráč Toronta mi ji tam přidržel. Na štěstí jsme v oslabení
Toronto-Detroit 6:3
tři na pět dali gól. To se zase tak často nevidí. Když je hráč na
I když domácí zvítězili rozdílem tří branek, byl to slovenský útočník
trestné lavici, tak se mu přece jen uleví. Je to jiný pocit než když
Tomáš Tatár, který se pokusil v druhé třetině o obrat. K utkání
se gól dostane.
poznamenal:
ABE: Jak ovlivnily utkání dvě rychlé branky na začátku první
třetiny?
TT: Určitě to ovlivnily. Bylo to velmi nepříjemné a stalo se to
letos již po druhé. Začali jsme velmi dobře, měli jsme velký tlak.
Bohužel jsme naše šance neproměnili. Soupeř pak ze dvou střel dal
dvě branky a to nás dostalo na kolena. Bylo to těžké na psychiku,
ale takový je hokej.
ABE: V druhé třetině jste vykřesali naději, snížili jste na 3:4,
vstřelil jste jednu branku, mohl byste k tomu něco říci?
TT: V druhé třetině se to přece jen otevřelo, dali jsme góly, ale další
branka v oslabení, nás psychicky opět položila. Jsem rád, že mi to
tam padlo, ale vyměnil bych to za výhru. Ale teď již se musíme
soustředit na další zápas.
ABE: V závěru jste měl při power-play velkou příležitost, ale
nevyšlo to…
TT: Myslel jsem, že obránce vyhodí puk, ale ten mu odskočil ke
mně, ale já to nečekal. Byla tam již jen prázdná branka, škoda.
ABE: V mužstvu je nováček Martin Frk, mohl byste o něm
něco říci?
TT: Martin mě velmi příjemně překvapil. Přišel na kemp dobře
připravený. Hrál výborně v přípravě. Jeho hlavní zbraní je střela.
Je to hráč, který musí často střílet, protože je to typický koncový
hráč. Je dobře, že se mu podařilo skórovat v úvodu sezóny, takže z
Pavel Zacha
ABE: Kuriózní bylo, že gól padl tak rychle. Od vhazování k
okamžiku než se rozvlnila síťka uběhlo deset vteřin…
PZ: Po vhazování chtěl obránce na modré čáře podržet puk, ale

Tomáš Tatár
něho spadla tréma. Doufám, že bude v těchto výkonech pokračovat.
ABE: Vy, Petr Mrázek a Martin Frk si v mužstvu rozumíte.
Hovoříte spolu někdy česky nebo slovensky?
TT: Chodíme spolu skoro pravidelně na večeře. Držíme tak
československou partu.
ABE: Takže jste tři na mariáš…
Pak již jsme se zeptali Martina Frka, jak si užívá NHL…
MF: Pět let jsem čekal, než jsem si mohl obléknout dres Detroit Red
Wings. Teď si užívám každý den s mužstvem, i když ne každý den
je dobrý. Dnes jsme třeba prohráli. Rovněž jsme prohráli v minulém
zápase. K dobrým dnům patří i špatné. Každý den je trochu jiný.
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Když jdu na led, tak si říkám, že si to jdu užít. Nevím, jak dlouho
zde zůstanu, ale tu dobu, kterou tu jsem, si chci užít.
ABE: Po skvělém vstupu do sezóny, kdy jste se prosadil střelecky,
dostáváte i více času na ledě?
MF: Pomohlo mi, že jsem již v přípravě dostával hodně času. Teď
již to není takové jako v přípravě. Někdy tolik nehraji, ale to záleží
na trenérovi. A já to respektuji.

Martin Frk
IP: Dostáváte šanci při přesilovkách…
MF: Při přesilovce se vždycky dá posbírat nějaký ten bod. Teď nám
to tolik neklape, ale to se dá vypilovat při tréninku. Máme dobré
hráče pro přesilovky. Myslím si, že bychom se mohli dostat mezi
deset nejlepších týmů v NHL.
ABE: Byl jste draftován Detroitem, ale na ledě NHL jste se
objevil v Carolině. Nyní hrajete opět za Detroit. Mohl byste
vysvětlit, jak k tomu došlo?
MF: Je to zvláštní, vždycky jsem chtěl obléknout dres týmu, který
mne draftoval. Minulý rok mne poslali na měsíc do Caroliny a tam
jsem sehrál první dva zápasy v NHL. Tam jsem se toho hodně naučil.
V létě jsem přemýšlel, jestli půjdu do Čech nebo jinam do Evropy,
anebo jestli zůstanu tady, rozhodl jsem se pro Detroit.
ABE: Jaké bylo setkání v Carolině s Andrejem Nestrašilem?
MF: Suprový. Jsme již dlouho kamarádi. V létě spolu trénujeme
v Praze, kde jsme spolu každý den. On je teď v Rusku, takže si
píšeme. Strašlivě moc mi pomohl. Ten měsíc, co jsem byl v Carolině,
jsem u něho bydlel. Pak jsem se musel sbalit, ale takový je hokej.
Jednou jste tam, jindy jste zase někde jinde.
IP: V českých mediích se probírá, že máte tvrdou střelu, potvrdil
to i Petr Mrázek. Hovoří se o tom i zde?
ABE: Měřil jste někdy rychlost střely?
MF: Neměřil jsem to, zatím jsem neměl šanci. Ale všiml jsem si,
že při přesilovce byl se mnou vždy jeden hráč. Pro mne je to těžší,
ale soupeř díky tomu otevírá druhou stranu. Když mám takovou
střelu, tak ji musím také využít. Tady v NHL je to jiné než na farmě,
zde je vše rychlejší.
ABE: Začínal jste s fotbalem, zahrajete si ještě někdy?
MF: V létě jsem sehrál několik zápasů za vesnici, kde bydlím a
dal jsem dva góly. Takže každé léto si rád zakopu.
ABE: Tento měsíc jste oslavil 5. října čtyřiadvacáté narozeniny.
Víte, kdo se ještě narodil 5. října?
MF: Ne, nevzpomínám si…
ABE: Václav Havel…
Aleš Březina
(při rozhovoru s M. Frkem kladla otázky i Ivana Paulová).
***
1. Plzeň
2. Třinec
3. Brno
4. Hradec
5. Chomutov
6. Vítkovice
7. Boleslav
8. Zlín
9. Olomouc
10. Sparta
11. Jihlava
12. Litvínov
13. Pardubice
14. Liberec

Česká Tipsport extraliga

18
19
18
18
18
18
18
18
18
17
17
18
18
17

9
10
9
10
6
7
7
4
5
7
4
4
5
5

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

1
0
1
0
1
1
1
2
2
0
2
2
1
2

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

4
0
1
0
2
1
2
1
2
0
2
0
1
1

2
5
3
5
5
7
7
6
7
9
8
9
10
9

Slovenská Tipsport liga

65:39
55:42
61:42
42:31
47:48
52:46
39:38
45:48
43:51
43:48
40:48
36:51
42:59
32:51

37
36
35
34
28
27
26
25
24
23
20
20
20
20

1. Trenčín 17/42, 2. Košice 18/37, 3. Banská Bystrica 18/35, 4.
Poprad 18/30, 5. Zvolen 17/30, 6. Nitra 17/27, 7. Žilina 18/26, 8.
Nové Zámky 18/22, 9. Liptovský Mikuláš 17/19, 10. Slovensko-20
15/13, 11. Detva-07 17/4.
***
V KHL je Slovan Bratislava v Bobrovově divizi na pátém místě, když
získal 23. bodů. V rakouské EBEL lize je Znojmo osmé s 23 body.
***

Soccer
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Češi ani Slováci na MS
nepostoupili

Mistrovství světa v roce 2018 v Rusku bude
bez českých a slovenských fotbalistů. Zatímco
Slovensko se za výkon v kvalifikaci nemůže
stydět, skončilo na vytouženém druhém místě,
které by za regulérních podmínek stačilo
na postup do baráže. Systém kvalifikace v
devíti skupinách toto umožňuje pouze osmi
mužstvům, takže tým, který hrál nejtěžší
skupinu získal nejméně bodů a vypadl, což
se stalo Slovensku. Připočteme-li k tomu, že
Slovensko prohrálo dvakrát s Anglií o branku
a v předposledním zápase prohrálo ve Skotsku
0:1. Slovensko hrálo většinu zápasu bez
přísně vyloučeného Maka (dvě žluté karty) a
inkasovalo v poslední minutě, když si Škrtel
dal vlastní gól. Na eliminaci Slovenska a
podílel rozhodčí Srb Milorad Mažič, který již
v prvním utkání proti Anglii vyloučil Škrtela.
Trenér Kozák se po skončení soutěže podivil,
proč byl nasazen tento arbitr, který měl již jeden
kontraverzní výkon v předchozím zápase.
Naopak Češi zcela zklamali a skončili ve
skupině C třetí s 15 body, když sehráli pouze
jedno dobré utkání, když vzdorovali Mistrům
světa Němcům v Praze a prohráli po velkém
boji 1:2. V závěrečných dvou zápasech pak
Češi porazili v Baku Ázerbajdžán 2:1 a v Plzni
San Marino 5:0. Senzací je postup Islandu,
který v závěrečném utkání porazil Kosovo
2:0 a vyhrál skupinu I před Chorvatskem a
Ukrajinou.
***
V Česku vede fotbalovou ligu Plzeň, která letos
neztratila ani bod a z dvanácti utkání získala

36 bodů. V neděli se střetne doma s druhou
Slavií, která má o 11 bodů méně, stejně jako
třetí Olomouc. V 12. kole oba vedoucí týmy
zvítězily venku Plzeň v Karviné 3:1 a Slavia
v Uherském Hradišti porazila Slovácko 3:0.
Tabulku uzavírají Brno a Jihlava.
***
Na Slovensku vede jako za starých časů
Trnava, která získala rovněž 36 bodů, ale ze 14
zápasů. Druhá je Žilina a třetí je Slovan, kde
trenéra Vukomanoviče nahradil Martin Ševela.
***
V Evropské lize si vede dobře ve skupině
A Slavia, která hrála nerozhodně na půdě
Villarrealu 2:2 a má jen horší skóre a je za
Španěly na druhém místě. Třetí Astana je o
bod zpět. Zlín ve skupině F dvakrát remízoval
a je s dvěma body za Tiraspolem a Kodaní na
čtvrtém místě. V skupině G je na čele FCSB
z Bukurešti. Plzeň, která prohrála v Luganu
2:3 má tři body, stejně jako Lugano a izraelská
Beer Ševa.
***

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

Danforth Ave.
Broadview Ave.

Ossington Ave.

Česká HET liga

1. Plzeň
2. Slavia
3. Olomouc
4. Liberec
5. Sparta
6. Jablonec
7. Bohemians
8. Teplice
9. Zlín
10, Boleslav
11. Dukla
12. Slovácko
13. Ostrava
14. Karviná
15. Brno
16. Jihlava

12 12
12 7
12 7
12 7
12 6
12 4
12 4
12 4
12 4
12 4
12 3
12 1
12 1
12 2
12 2
12 2

0
4
4
2
3
5
5
4
3
2
4
6
5
2
2
1

0
1
1
3
3
3
3
4
5
6
5
5
6
8
8
9

27:4
19:4
19:8
20:12
15:9
18:15
12:11
15:16
13:17
16:20
11:19
9:13
17:26
10:19
8:21
11:26

36
25
25
23
21
17
17
16
15
14
13
9
8
8
8
7

Slovenská Fortuna liga

Bloor St. W

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

1. Trnava
2. Žilina
3. Slovan
4. Nitra
5. Dun. Streda
6. Ružomberok
7. Trenčín
8. Zl. Moravce
9. Michalovce
10. Podbrezová
11. Prešov
12. Senica

14 12
14 9
14 7
14 7
14 7
14 6
14 6
14 6
14 4
14 3
14 2
14 0

0 2 26:10
0 5 33:19
5 2 32:21
4 3 16:8
4 3 20:16
5 3 24:15
3 5 31:23
1 7 17:19
2 8 12:18
1 10 11:23
2 10 11:37
3 11 10:34

36
27
26
25
25
23
21
19
14
10
8
3

Restaurant Prague
Restaurace Praha
Čtvrtek-sobota 12-22
Neděle 12-21

Máme nejlepší řízky a točíme evropské pivo
Come to “Czech” us out!

Na oběd můžete příjít od čtvrtka do neděle

Prague Restaurant je vhodná pro svatby a jiné oslavy.
Je zde krásný pohled do parku.

416/289-0283
450 Scarborough Golf Club Rd
Scarborough Ontario M1G 1H1

Rosti
Brankovsky
Broker
Jedinečné služby

Nyní jsme otevřeni
Úterý 17-21
Středa 17-22

November 2, 2017

www.praguerestaurant.ca
FB: Prague Restaurant
Instagram: PragueRestaurant

Jak prodat dům nebo kondo?
Rosti Brankovský, který má hodně zkušností s prodejem,
to může udělat za vás.
Jak koupit dům nebo kondo?
Když vidíte inzerát nebo nápis Dům na prodej,
Rosti Brankovský vám ho může ukázat.

Jsem tu pro vás!

Royal Le Page, Signature Realty
Independently owned and operated brokerage
416/443-0300 - direct 416/443-9575
www.brankovsky.com * e-mail: rostib@rogers.com

