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1. záfií
Toto datum bylo pro mne v mém dûtství symbolem jakési zakyslosti. Na

tomto pocitu nezmûnil nic ani rozhlas, kter˘ od rána hrál ‰kolákÛm do kroku,
ani optimistick˘ projev ministra ‰kolství Kaudy, kter˘ jsme ve ‰kole vyslechli
pro zmûnu z rozhlasu ‰kolního. Reproduktor umístûn˘ hned vedle obrazu
prezidenta Novotného se rozezvuãel vÏdy sedm minut pfied osmou hodinou
a oznamoval rÛzné novinky, kter˘m jsme vût‰inou jako dûti nerozumûly.
Zde jsem v‰ak zaznamenal první prÛnik do mediální sféry, kdyÏ fieditel Béza
oznámil celé ‰kole, Ïe se mi ztratily nové kecky, jak se fiíkalo univerzální
obuvi nad kotníky, které nahrazovaly funkci dne‰ních adidasek. SlouÏily jak
do divadla, tak ke garáÏové kopané, která se hrála na plácku, kde bylo sedm
garáÏí pro 80 rodin. Tento projekt pocházel z doby, kdy se snilo o tom, Ïe
kaÏdá desátá rodina bude mít auto. JelikoÏ kecky vzaly za své bûhem
prázdnin, patfiily nové k prvozáfiijové v˘bavû. Tato útûcha v‰ak nedokázala
suplovat pocit ztracené svobody, kter˘ s tímto dnem na deset mûsícÛ pfii‰el.
Prvého záfií bylo zkrátka smutno. Pravda, o cizinû vyprávûly pouze

prázdninové reportáÏe inÏen˘rÛ Hanzelky a Zikmunda, ale letní, jak fiíká
psycholog doktor Zdenûk Matûjãek, zpÛsob v˘uky mûl také nûco do sebe.
Neb˘t letních prázdninov˘ch poznatkÛ, nedozvûdûl bych se nic o tom, jak
jsem pfii‰el na tento svût a nemûl bych praktické poznatky s tím spojené.
Navíc jsem z toho mûl je‰tû ekonomick˘ zisk 1 Kãs. To teta Marta spojila
v˘uku s finanãní motivací. Vzala koÏenou ãernou ta‰ku, dala do ní ãerného
králíka (ramlici), druhou korunu pro pana Bulise, kter˘ mûl ãerného králíka
(samce) a abych pana Bulise hezky pozdravoval. NejenÏe jsem pozdravoval,
ale i náleÏitû se pouãil. Proti tomu byla kapitola o tom, jak se objevují pulci
v rybníku obyãejnou teorií a kdyÏ pfii‰el pfied ukonãením ZD· pan doktor s
paní doktorkou a dívky z 9 A ‰ly do 9 B, zatímco chlapci z 9 B ‰li do 9 A, mohli
jsme informovanû a zasvûcenû diskutovat.
Prázdninová v˘uka mûla i dal‰í disciplíny. Jednou z nich byl fotbal mezi

kupkami sena. Hrálo se ve StráÏném, coÏ bylo v Krkono‰ích na svahu a
str˘c Jaroslav, kter˘ byl trenérem ve v‰ech disciplínách, nás vedl k tomu, Ïe
útok musíme vÏdy vést do kopce, odkud se pak stfiílelo na branku smûrem
do údolí. Kupky sena slouÏily jako branky. Pokud stfiela byla dostateãnû
tvrdá, míã v této kupce zmizel a hra se musela na znaãnou chvíli pfieru‰it.
Str˘c Jaroslav byl nejen vynikajícím fotbalov˘m trenérem, ale byl kouãem

snad ve v‰ech disciplínách, vãetnû jízdy na motocyklu. V‰ak také odmûnou
za práci na senû byla jízda na ãezetû s ním do Vrchlabí a zpût. Jindy zase
pÛjãil motorku bratranci Jardovi, kter˘ ji mohl otestovat na cestû k lesu a
zpátky. JelikoÏ mu bylo dvanáct, byl to ãin odváÏn˘. Vrcholné cirkusové
ãíslo bylo pak, kdyÏ jsem s ním na tandemu projel tuto stometrovou
vzdálenost. To jiÏ str˘c Jaroslav nevydrÏel, natoãil klíãkem svoji
osmimilimetrovou kameru a zachytil tento okamÏik na celuloid. Str˘c
Jaroslav mûl nejen kameru, ale i dal‰í poklady. Jedním z nich byl gramofon
na kliãku a mnoÏství desek s rychlostí 78. Voskovec a Werich na zaãátku
mluvili ponûkud rychleji a zv˘‰en˘m hlasem, ke konci nahrávky jejich hlas
jaksi zváÏnûl. Jindy Spejbl nûco vysvûtloval Hurvínkovi a pak najednou
opakoval jednu vûtu, dokud se jehla neposunula dál. KdyÏ uÏ to tak ‰umûlo,
Ïe nebyl sly‰et pÛvodní hlas, vymûnila se jehla, natoãil se opût gramofon a
jelo se dál. KdyÏ jsme hráli v ‰estapadesátém proti Brazílii, ne‰el proud.
Str˘c vytáhl odnûkud váleãné rádio na baterky. Byl to vojensk˘ kufr. V rádiu
to zachrastilo a chraplav˘ hlas oznámil pfies oceán vítûzství 1:0, Ïe branku
vstfielil Moravãík a Ïe Dolej‰í chytil penaltu. Str˘c Jaroslav si zkrátka dokázal
poradit se v‰ím. KdyÏ mu vypadly pojistky, tak nekupoval nové, ale dal tam
hezky káblík a ono to také fungovalo. Zdrojem tûchto pokladÛ byly jednak
Sbûrné suroviny, kde str˘c pracoval, jednak bazary, o kter˘ch mûl dokonal˘
pfiehled. Byla to mimo‰kolní v˘chova, na kterou i po pÛl století rád vzpomínám.
Ne, 1. záfií nebylo m˘m oblíben˘m datem, jak jiÏ jsem fiekl v úvodu, byl to

den zakysl˘ a tak nevím proã by se letos vzhledem k povodním nemohlo
posunout tfieba o mûsíc. AspoÀ by se dûti z alternativní v˘uky nauãily nûco
nového, o ãem by mohly v roce 2052 vyprávût sv˘m vnukÛm. Pfii nejmen‰ím
budou vyprávût o leto‰ních povodních. Ty se jen tak nezapomenou.

Ale‰ Bfiezina
***

Nepokoje na Bloor Street?

PfievrÏená auta, vypálené obchody, policie…, tak to vypadalo v nedûli
20. srpna na Bloor St. Na ‰tûstí nejednalo se o nepokoje obyvatelstva,
ale o natáãení nového filmu. Ten v‰ak zaruãenû nebude na Torontském
mezinárodním filmovém festivalu, kter˘ zaãíná tento t˘den. Bude tam
v‰ak film Vladimíra Michálka Babí léto. Jak se nám podafiilo zjistit,
poslední film s Vl. Brodsk˘m bude uveden na festivalu dvakrát. V
sobotu 7. záfií 2002 v kinû Cumberland 3 od 16 hodin a v pondûlí 9. záfií
2002 ve 20:30 v kinû Varsity 6. Pokud byste se nedostali na ani jedno
promítání, film je moÏné objednat u spoleãnosti Video El Canada v
Londonu. O celém festivalu vás budeme informovat v pfií‰tím ãísle.

abeabeabeabeabe

Pomoc obûtem povodní v âR
Firma TRANS-COM TRANSPORT LTD. nabízí pfiepravu

do âeské republiky zdarma v‰em organizacím a soukrom˘m
osobám, které sbírají materiály pro postiÏené povodnûmi.
·kody zpÛsobené povodnûmi vzrostly do miliard dolarÛ.

Je povinností nás v‰ech v Kanadû podat pomocnou ruku sv˘m
pfiátelÛm, rodinám a obchodním partnerÛm.

Zamyslete se nad váÏností situace a poskytnûte finanãní nebo
materiální podporu. ·eky mohou b˘t vystaveny na

Flood Relief Fund.

Volejte kanceláfi âSSK (416) 925-2241
nebo na‰í kanceláfi (905) 678-6412.

Jerry Formánek
President Trans-Com Transport Ltd.

2545 Drew Rd. Mississauga, Ontario L4T 1G1
Fax: (905) 678-7544.
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Churches

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v  11:00.
Stfiedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church

Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev.  Basil E. Coward.

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: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.

¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272, fax: (416) 516-5311.

Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).

Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836.  Farár:  M. âajka.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.

Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbine Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko.
BohosluÏby 9:30  anglicky, 10:30  slovensky.

Katolické bohosluÏby
mimo Toronto

Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin.Duch. správce: Rev. L.
·vorãík, St. Adalbert R.C. Mission, tel.: (905)
523-1932 nebo (416) 532-5272;  464 Plains
Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a HIinchey): 3. nedûle v 9:00.

Toronto/Canada/USA

Torontská odboãka âSSK
Odboãka pofiádá setkání se zajímav˘mi politick˘mi osobnostmi a kulturní akce.

740 Spadina Ave., Toronto, Ont. M5S 2J2
NezapomeÀte dopis oznaãit, Ïe se jedná o Torontskou odboãku.

Telefon: (416) 538-5507

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 k vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má

myslet, ale pfiedat mu informace, z kter˘ch si mÛÏe udûlat svÛj vlastní
názor. Pfiebírání pÛvodních ãlánkÛ a informací je moÏné,

pokud se nezmûní charakter ãlánku a pokud nebude poru‰ena
rovnováha, která se diskusí sleduje.

V‰echny ãlánky v na‰ich novinách musí b˘t podepsané a autor
zodpovídá za správnost údajÛ v nich uveden˘ch.

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) toward our mailing costs.

Knihovna na Masaryktownu
Pondûlí a pátek: 16:00-18:00, stfieda: 16:00-21:00

Tel.: 416-431-9477

Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

RADIO BOHEMIA lze poslouchat v Torontu
a okolí na frekvenci 530 AM

a to od pondûlí do pátku
od pÛlnoci do jedné hodiny v noci.

NezapomeÀte, Ïe pondûlní vysílání je uÏ v noci z nedûle na pondûlí.
Vysílání z pondûlí na úter˘ zaãíná jiÏ ve 23:00 hod.

E-mail: radiobohemia@hotmail.com, tel.: 905-799-3399

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
740 Spadina Ave., Toronto, Ontario, M5S 2J2

Tel.: 416-925-2241. Fax: 416-925-1940.
E-mail: csskho@interlog.com
www.czech-slovak-assoc.ca

nebo www.cssk.satellite1-416.com

Zprávy âSSK
Sbírka na povodnû

K akci krajansk˘ch organizací na
podporu postiÏen˘m povodnûmi,
koordinovanou âSSK, se pfiipojila
âeská centrála cestovního ruchu
(Czech Tourist Authority.)
Nepochybujeme, Ïe prestiÏ této
organizace pfiispûje k úspûchu akce.
Dárci, ktefií si pfiejí, aby jejich dar byl
zaznamenán na kontû ãeské centrály
prosíme,  aby ‰eky vystavovali na Flood
Relief Fund - CTA. Dûkujeme.

***
 Královské vyznamenání
ing. Vladimíru Kavanovi

K 50. v˘roãí své korunovace vydala
anglická (a také kanadská) královna
AlÏbûta II. medaili, kterou udílí lidem,
ktefií se zvlá‰tû zaslouÏili, mezi jin˘mi i
Ing. Vladimíru Kavanovi. Datum pfiedání
Medaile - fotografie královny zasazené
do zlatého rámce - zatím nebylo
stanoveno, ale je moÏné, Ïe k nûmu
dojde pfii královninû fiíjnové náv‰tûvû
Kanady. Ing. Kavan, kter˘ se v˘znamnû
zaslouÏil o reorganizaci organizace
Care, která pomohla statisícÛm lidí a
byl fiadu let jejím mezinárodním
prezidentem, je nepochybnû
nejvyznamenanûj‰ím Kanaìanem ãs.
pÛvodu. Je mimo jiné drÏitelem ¤ádu
Kanady (hodnost Officer), ¤ádu
Maltézsk˘ch rytífiÛ, ¤ádu sv. Lazara,
medaile Rotary klubu, královské
medaile k 25.v˘roãí korunovace

královny AlÏbûty a také ¤ádu
burgundského vína. DrÏí i nûkolik
kanadsk˘ch rekordÛ v létání balónem.
Mezi vyznamenáními, která nedrÏí, je
vyznamenání z âR. Aãkoliv jiÏ pfiekroãil
80 (a dost znaãnû), skoro dennû
(alespoÀ v létû) plachtí a hraje golf. A
je‰tû nûco: video, zachycující jeho
fascinující Ïivot, které bylo natoãeno
Milo Kubíkem (pisatel tûchto fiádkÛ se
ptal v‰eteãné otázky) si ãtenáfii budou
brzy mít moÏnost vypÛjãit (spolu s videi
o Ïivotû dal‰ích zajímav˘ch lidí) v
knihovnû Masarykova institutu.

***
Antonín Kubálek
na PraÏském jaru

Antonín Kubálek, kterého jsme sly‰eli
na jafie v Torontu, zahrál stejn˘ program
na leto‰ním PraÏském jaru. Kritiky byly
zajímavé: Právo z 27. kvûtna bylo
neskrblivû obdivné, vãetnû poklony
Kubálkovu smyslu pro humor (praskla
totiÏ pod ním pfii Sukovû cyklu Îivotem
a snem seschlá Ïidliãka). Podle kritika
Kubálek „oslnil pfiednesem Prokofjeva
(Prchavé vidiny) a Smetanovy âeské
tance hrál „robustnû ale s mírou a
citem“.
Kritik v Hudebních Rozhledech

usoudil, Ïe Kubálek „pÛsobí trochu
unavenû, skepticky a pasivnû...
Zdánlivû nic okázalého, nic
pfiehnaného, nic zajímavého“. Na‰tûstí
kritik se nezastavil u povrchu. Vycítil,
Ïe Kubálek je víc, neÏ povrchní

pozlátko: „A pfiece, introvertnost tohoto
projevu má v˘hodu v tom, Ïe je
nositelem nenápadné, ale podstatné
hloubky.“ Zvlá‰È na nûho zapÛsobil
KubálkÛv pfiednes Sukova cyklu
Îivotem a snem.
Doufejme, Ïe Antonín Kubálek, kter˘

od roku 1989 na praÏsk˘ch koncertních
pódiích vystoupil v‰eho v‰udy tfiikrát a
na PraÏském jaru poprvé, bude do své
rodné zemû pozván ãastûji.

***
Blanka Rohnová

nav‰tívila Blansko
Dlouholetá pfiedsedkynû Dámského

odboru âeskoslovenského sdruÏení v
Kanadû a pozdûji i sdruÏení
samotného, nav‰tívila letos Blansko,
kde její zesnul˘ manÏel Jifií udûlal
mnoho dobrého, vãetnû Domova Olgy
pro mentálnû postiÏené. âasopis
Blansko - Rovnost o její práci a jejích
dojmech (ze setkání s prezidentem
Havlem v Ottawû a zmûnách, které ve
své rodné zemi vidí) v ãísle ze 14.
ãervna uvefiejnilo pûkn˘ ãlánek. AÏ na
to, Ïe ãlánek zaãíná docela ne‰Èastnû:
„Dnes jiÏ star‰í dáma Blanka
Rohnová...“ A tato vûta sousedí na
stránce s fotografií Ïeny v nejlep‰ím
vûku s jiskrou v oku a úplnû mladistv˘m
úsmûvem. Navrhnu dne‰nímu
pfiedsedovi sdruÏení, aby autorce
ãlánku, Uljanû Bráchové, poslal
protestní nótu!

***

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

5.9. -14.9.
Torontsk˘ mezinárodní filmov˘ festival

***
7.9. (so) 9:30-12:00

Zápis do slovenské ‰koly v Oakville.
****

7.9. (so) 16:00
Babí léto

Film Vl. Michálka
Cumberland 3 -Toronto

***
7.9. (so)

·pagety - Veãefie Sokola Toronto
***

8.9. (ne) 16:00
Kfiest CD V. Mi‰íka a J. Hrubého

Masaryktown
***

9.9. (po) 20:30
Babí léto

Film Vl. Michálka
Varsity 6

***
22.9. (ne) 13:00

Antikvariát na Masaryktownu
***

28.9. (so) 9:00
Zápis do ãeské ‰koly u sv. Václava

***
28.9. (so)
Posvícení

18:00 M‰e svatá
19:00 Svatováclavská taneãní zábava

Hala kostela sv. Václava Toronto

A. Kubálek s dcerou Karolinou
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulates
of the Slovak Republic

in Canada
Vancouver, BC:
905 West 8th Avenue, Vancouver
V5Z lE4
Tel: (604) 732-4431. Fax: (604) 732-4439
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbla

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Winnipeg, MB:
99 Grace Street, Winnipeg R3B 0E4
Tel. and Fax: (204) 947-1728
Hours: Weekdays 9:00. - 12:00
Mr. Jozef Kiska, Honoray Consul
Jurisdiction: Manitoba

Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407,
North York M3J 3K6
Tel: (416) 665-1499, Fax: (416) 665-7488
Hours: Monday to Friday 10:00 - 16:00
Saturday by appointment
Mr. John Stephens, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Montreal, QC:
3700 rue de Montagne
Montreal, QC H3G 2A8
Tel.: (514) 843-3700, Fax: (514) 987-5460
Hours: Monday and Thursday 16:00 -18:00
Mr.Mark Kmec, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Quebec

Honorary consulates
of the Czech Republic

in Canada
Calgary
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
New address: #110-6130 3rd St. SE.
Calgary, AB T2H 1K4
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.

Toronto
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St.
Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416-226-4528,
fax: 416-226-5679
E-mail: consul@canczech.com
www.canczech.com
Út: 16:00-18:00, ãt.: 10:00-12:00

âesk˘ konzulát v Montrealu
Czech Consulate in Montreal

1305 Ouest Avenue des Pines
Montreal, QC H3G 1B2

Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117

E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy
50 Rideau Terrace

Ottawa, ON K1M 2A1
Tel.: (613) 749-4442; 749-4450

Obch. zast.: (613) 749-3178; Fax: 749-4989

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

Unikátní nahrávku koncertu na Masaryktownu 27. ãervna 2002

(A) LIVE vladimír mi‰ík   jan hrub˘ 2002
Se svolením Vladimíra Mi‰íka a Jana Hrubého bylo vydáno v Torontu  unikátní

CD, které je prvním CD s Ïivou nahrávkou V. Mi‰íka
a také prvním Ïiv˘m záznamem jejich spoleãného vystoupení.

CD si mÛÏete zakoupit OSOBNù
pfii jeho slavnostním kfitu ve volném hudebním programu

v nedûli 8. 9. v 16 hodin v Restauraci Praha
nebo si CD mÛÏete objednat telefonicky (15 dolarÛ + po‰tovné)

KAREL: (905) 339-2253 nebo JULIE: (416) 439-4354
Kdo byl na koncertu, jistû chápe na‰e úsilí zachytit

jeho skvûlou úroveÀ a atmosféru na CD!
Dûkujeme vám za podporu!

Satellite 1-416
V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
Aktuální vÏdy v den vyjití novin.

www.satellite1-416.com

***
Kalendáfi

Co se pfiipravuje v krajanské
komunitû v Kanadû.

www.kalendar.satellite1-416.com
***

âSSK
Zpravodajství Ústfiedí âeského a

Slovenského sdruÏení v Kanadû.
www.cssk.satellite1-416.com

***
Nové divadlo

Zpravodajství z posledního
pfiedstavení Nového divadla a to,

co Nové divadlo chystá.
www.divadlo.satellite1-416.com

***
Galerie M. Gabánkové

Asi stovka obrazÛ M.Gabánkové.
www.paintinggallery.net

***

InternetInternetInternetInternetInternet

Kongres âSSK  v Torontu
Pfií‰tí kongres âSSK se bude konat v

Torontu ve dnech 25. a 26. kvûtna 2003.
Zasedání bude probíhat v Munkovû
Mezinárodním centru na Torontské
univerzitû. Po banketu (v sobotu, 25.
kvûtna) plánujeme koncert v MacMillan
Theatre na téma “Hold rodné zemi”, v
nûmÏ vystoupí vedle ãlenÛ Nového
divadla hudební umûlci ãeského a
slovenského pÛvodu, Ïijící v Kanadû.
Prosíme: poznamenejte si datum 25.
kvûtna 2003. Myslím si, Ïe to bude
mimofiádn˘ veãer.

Josef âermák
***Dary na povodÀov˘ fond

1. Vladimír a Anna Ot˘pka 20.00, 2. Yi Yun
Tsai15.00, 3. Zdenka Nováková100.00, 4.
Michal a BoÏena Kellner 50.00, 5. Jaroslav a
Aloisie Novák100.00, 6. Dr. Magdalena Krondl
50.00, 7. Peter Poláãek 200.00, 8. Harold. L.
Jonston 200.00, 9. Maria Hanu‰ 50.00, 10.
Dagmar Vintera 50.00, 11. Vlasta a Václav
Trãka100.00, 12. D. a R. ·mid 50.00, 13. Jivko
a Svatava Douhnev 100.00, 14. Heidi a Miroslav
Rohel 100.00, 15. Dr. Dana Eisner100.00, 16.
Jerry a Margaret Kasanda 50.00, 17. Josef Mráz
100.00, 18. Martin Skála 100.00, 19. Milo a
Jana ·uchma 100.00, 20. Vladimír a Marta
Palaty 200.00, 21. Rudolf a Gina
Skareck˘100.00, 22. Pavel Horáãek100.00, 23.
Josef R. C. âermák 200.00, 24. Lubomír
Novotn˘ 100.00, 25. Nata‰a Novotn˘ 100.00,
26. Marie Tonner 100.00, 27. Václav a Vladimíra
Zvoník100.00, 28. Marie Jelínek100.00, 29.
Mark William Stewart 100.00, 30. Robert
Gerrish 30.00, 31. Barbara Czarnicka 25.00,
32. Frank Dlouh˘ 50.00, 33. Blanca Rohn 50.00,
34. Ivan Kalmar a Diane Davidson 25.00, 35.
Lída a Sandra Nicol 35.00, 36. Rudolf Navrátil
50.00, 37. Ale‰ Bfiezina 50.00, 38. Anthony
Horák1000.00, 39. Edith Firth 500.00, 40. Eva
Grulichová 50.00, 41. H. Dubsk˘ 50.00, 42.
Ivans Electric Limited 50.00, 43. Vladimír a
Miloslava Kalas 70.00, 44. Jifií J. Fröhlich a
Milana Fröhlich 500.00, 45. Peter a NadûÏda
Hahn 500.00, 46. ZdeÀka Plhonová100.00, 47.
E. Vrba 15.00, 48. Frederick B. Procházka
250.00, 49. Jan Charles a Josephine Wicha
30.00, 50. Aroon a Raj Sood 10.00, 51. Georgina

a Jan Steinsk˘ 200.00, 52. Eva Kraus 100.00,
53. O. J. a E. M. Spilar 50.00, 54. Frank a
Svatava Tesafi 100.00, 55. Dean a Nadia
Hromádka 100.00, 56. Kvûtoslava Krásná
200.00, 57. Karel a Eva Ziegler 1000.00, 58.
Emily Guccione 75.00, 59. J. Folta 50.00, 60.
Nadja Moravec 30.00, 61. Vladimír
Hajovsk˘100.00, 62. Emilie Hejná 400.00, 63.
Bassil Eliá‰ a Marie Ho‰ková-Eliá‰ 50.00, 64.
Eduard Koufiil 50.00, 65. Jerry a Olga Zarub
a100.00, 66. Karel a Marie Vlach 25.00, 67.
Anne Rezek100.00, 68. Jitka a Ladislav
Kfiivánek50.00, 69. Joseph a Gloria Janoda
50.00, 70. Milo‰ Zach 200.00, 71. Barbara
Hejdánek 200.00, 72. Jana a Tomá‰ Krajbich
100.00, 73. Jifií Krupiãka 100.00, 74. Paula
Acfield 100.00.

***

Farnost sv. Václava v Torontu

srdeãnû zve na

SVATOVÁCLAVSKÉ
POSVÍCENÍ
v sobotu 28. záfií 2002

Program:
18:00 Slavná m‰e svatá

19:00 Veãefie
následuje

Taneãní zábava
hraje skupina „Pressovia“ z Londonu

Tombola
Vstupné 25 dolarÛ, studenti 15 dolarÛ
Rezervace vstupenek u pana J. Ovãáãika:

416-225-9324

Toronto/Canada/USA

Zaãíná doplÀovací ‰kola
âeská doplÀovací ‰kola bude i letos v

kostele u svatého Václava (496
Gladstone Ave. v Torontû). Zápis se
koná v sobotu 28. záfií od 9 hodin ráno.
Vyuãování se bude konat na stejném
místû vÏdy v sobotu dopoledne.
Informace naleznete v pfií‰tím ãísle.

***
Ponúkame vyuãovanie slovenského

jazyka pre deti od 5 do 14 rokov. Zápis
bude v sobotu, dÀa 7. septembra od
9:30 do 12:00 hodiny v St. Bernardette
School, 1201 Heritage Way, Oakville.
Záujemci volajte pani Viere Bankovej
na telefónne ãíslo (905) 337-7457.

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

v úter˘ 3. záfií 2002 v 18:21.
Pfií‰tí ãíslo vyjde 19.9.2002
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âesk˘ zahraniãní ãasopis, kter˘ má
ãtenáfie v 51 zemích.
Napi‰te si o ukázkové ãíslo!

POLYGON, Box 9021,
OTTAWA, Ont. K1G 3T8

Kanadsk˘ redaktor Milo‰ ·uchma,
tel.: (613) 824-7439, fax: (613) 834-8757

Pfiíjemné kvalitní
zubní o‰etfiení

nabízí

Dr. Petr Munk

Chiropraktik

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-
påtek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ

Sobotní a veãerní náv‰tûvy
moÏné!

Ráda pomohu novû pfiíchozím!

1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)

Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

Medical

FAIRWAY TRANSPORT INC.
120 North Queen St.

Etobicoke, ON M8Z 2E2
Phone: (416) 231-1531

Fax: (416) 231-8032

hledá dálkové fiidiãe
(s prÛkazem A-Z)

jednotlivce nebo dvojice
Dobr˘ plat,

v˘plata kaÏd˘ t˘den.

looking for long distance
driver (A-Z)

single or team
Good pay,

pay every week!

Denní kronika
27.8.2002

Zomrel herec Július Pántik

divadla sa stal pre väã‰inu z nás
nepredstaviteºne dávno - 13. augusta v
roku 1942. Mal vtedy za sebou ochotnícke
skúsenosti a hoci pôvodne ‰tudoval právo,
lákanie dosiek, ktoré znamenajú svet, bolo
napokon silnej‰ie. Aj keì Július Pántik,
ktor˘ od nás odi‰iel v nedeºu, 25. augusta
vo veku nedoÏit˘ch 81 rokov, musel e‰te
najskôr prekonaÈ odpor otca, pre ktorého
herectvo urãite nebolo nijak˘m serióznym
povolaním. Napokon, ÈaÏko sa i ãudovaÈ.
Prvé skutoãné úspechy slovenskú ãinohru
e‰te len ãakali - a treba povedaÈ, Ïe práve
on, Július Pántik, k tomu sám prispel. Lebo
práve jeho robustné, vitálne a typovo presné
herectvo patrilo uÏ ãoskoro k základn˘m
hodnotám ná‰ho divadelníctva - a neskôr i
filmu, televízie a rozhlasu.

U Júliusa Pántika vyuÏívali reÏiséri
spoãiatku najmä jeho mladícky
temperament (Ruprecht v Kleistovom
Rozbitom dÏbáne), ktor˘ sa neskôr najlep‰ie
uplatnil v klasick˘ch slovensk˘ch
veselohrách a drámach (Mi‰ko a Maleck˘ v
Tajovského Îenskom zákone, Martin v
Stodolovej Baãovej Ïene).

Energiu, ale aj postupne sa prehlbujúcu
schopnosÈ psychologickej anal˘zy postáv
uplatnil aj v rusk˘ch a sovietskych hrách
(Beriozkin v Leonovovom Zlatom koãi,
RogoÏin v Dostojevského Idiotovi) ãi v
súãasn˘ch slovensk˘ch tituloch (Brecher v
Karva‰ovej Polnoãnej om‰i). Rovnako v‰ak
bol presvedãiv˘ aj v tak˘ch vrcholn˘ch
postavách svetovej dramatiky ako bol
Sofoklov Kráº Oidipus, Azdak v Brechtovom
Kaukazskom kriedovom kruhu ãi
Shakespearov Othello.

Na rozdiel od in˘ch svojich kolegov hral
Július Pántik hneì v prvom slovenskom
povojnovom filme Varúj, potom pri‰la Biela
tma, Rodná zem, Frona, neskôr Preru‰ená
pieseÀ, Nevesta hôº, Oãovské pastorále. A
pochopiteºne, práve bez neho si ÈaÏko ão i
len predstaviÈ kedysi slávne televízne
bratislavské pondelky, kde vytvoril doslova
desiatky veºk˘ch postáv (Nepokojná láska,
Desatinka citu, SmrÈ malome‰tiaka) a tieÏ
veãerníãkov˘ cyklus Bambuºkine
dobrodruÏstvá.

Treba prirátaÈ i Pántikovo pedagogické
pôsobenie na Vysokej ‰kole múzick˘ch
umení, jeho prácu reÏiséra a, samozrejme,
i mnoÏstvo rozhlasov˘ch postáv, ktoré z
neho uÏ dávno urobili jednu z
najv˘raznej‰ích osobností slovenského
povojnového herectva.

***

Vraha hºadalo sto
policajtov

Tupá-sme (bej) - Obec Tupá pri Leviciach
je v ‰oku. V nedeºu veãer tam vrah zastrelil
troch ºudí - dvadsaÈdeväÈroãného Marka aj
dvadsaÈjedenroãnú Júliu, na susednom
dvore zastrelil roãného Mariána a postrelil
dvojmesaãné bábätko. ëal‰ia Ïena aj s
deÈmi, stihla ujsÈ k susedom.

„Bolo poãuÈ streºbu,“ hovorí susedka
BoÏena Grejtáková. Iveta s dieÈaÈom k nej
utekali a kriãali, Ïe sa blíÏi sused, ktor˘
strieºa. Z Ivetinho ramena tiekla krv. „Skryla
som ju do kúpeºne. Dnu sa vrah nedostal.
Zrazu bolo opäÈ poãuÈ v˘strel. Strelil do
okna a zmizol,“ hovorí Grejtáková.

Vrah je zrejme z dediny. Podozriv˘ je
‰esÈdesiatjedenroãn˘ ·tefan G., ktor˘ b˘va
neìaleko obetí. Vãera po Àom pátralo sto
policajtov v nepriestreln˘ch vestách. Motív
vraÏdy je nejasn˘, o rasovom sa zatiaº
nehovorí.

Dedinãania o ·tefanovi G. vedia málo, ale
hovoria, Ïe nepil a do krãiem nechodil, zato
vraj naãierno vyrábal a predával pálenku.
Miestni Rómovia ho hodnotili inak. „Niã
dobré mu z oãí nepozerá,“ povedala Vlasta
Somsiová. Podºa informácií z polície vrah
strieºal pravdepodobne zo samopalu alebo
z pi‰tole.

 ***

Prezident Schuster
prem˘‰ºa, kto mu asi mohol

podaÈ jed
BRATISLAVA-sme/(hr)-Prezident Rudolf

Schuster sa vãera cítil podstatne lep‰ie a
nemal teploty, lekári v‰ak stále nepri‰li na
príãinu jeho choroby. Prezident si do
vojenskej nemocnice dal priniesÈ
videokazety s jeho obºúbenou klasikou
âervené víno a film Jáno‰ík od reÏiséra
Paºa Bielika. SpoloãnosÈ mu robila len jeho
rodina.

Prezidentov syn Peter Schuster cez víkend
podal trestné oznámenie na neznámeho
páchateºa pre podozrenie, Ïe prezident
mohol byÈ otráven˘ jedom podan˘m vo
vode. Hovorca prezidenta Ján Füle potvrdil,
Ïe otec so synov˘m rozhodnutím súhlasil.

Na otázku, ãi uvaÏuje prezident o nejak˘ch
nepriateºoch, ktorí by ho chceli otráviÈ, Füle
odvetil: „Asi áno. Urãite sú ºudia, nad ktor˘mi
sa zam˘‰ºa, ale so mnou o tom nehovoril.“

Trestné oznámenie prezidentovho syna
vãera prokurátor Michal Serbin posunul
vy‰etrovateºovi.

Pred dvoma rokmi, keì bol prezident ÈaÏko
chor˘, jeho syn zvaÏoval podanie trestného
oznámenia na niektor˘ch slovensk˘ch
lekárov, napokon tak urobil odvolan˘
minister zdravotníctva Tibor ·agát.
Vy‰etrovanie spred dvoch rokov sa e‰te
neskonãilo. „Je pred ukonãením. V˘sledky
zverejníme v priebehu jedného - dvoch
t˘ÏdÀov,“ povedal pre SME hovorca
ministerstva vnútra Jozef Sitár.

Slovenskí lekári napriek riziku moÏného
trestného oznámenia ochotne súhlasia s
úãasÈou v lekárskom konzíliu. „Neviem o
nikom, kto by odmietol. Práve naopak,
mnohí ochotne pri‰li, a to aj napriek tomu,
Ïe bol víkend,“ povedal Füle.

***

28.8.2002
Metro jezdilo, aby
nevznikla panika

Praha-mfd/HANU· HANSLÍK-
ZdrÏováním úplného uzavfiení
praÏského metra, co nejdéle to ‰lo,
chtûl krizov˘ ‰táb mûsta zabránit
panice. Je o tom pfiesvûdãen generální
tajemník Mezinárodní asociace vefiejné
dopravy Hans Rat, kter˘ je v tûchto
dnech v Praze na konferenci své
organizace a se situací v podzemní
dráze je podrobnû seznámen. Svou
úlohu v uzavírání metra pfied
povodnûmi zatím mûstsk˘ krizov˘ ‰táb
popírá a ve‰kerou odpovûdnost
nechává na vedení Dopravního
podniku. “Metro prostû muselo fungovat
co nejdéle. Úfiady se tak snaÏily zabránit
vzniku paniky. A podafiilo se jim to.
Dopravní podnik udûlal maximum a
patfií mu obdiv. Materiální ‰kody nejsou
v takovém pfiípadû tolik dÛleÏité,” fiíká
Rat, jehoÏ organizace sdruÏuje pfies
dva tisíce mûstsk˘ch dopravcÛ na
svûtû. V Dopravním podniku to v‰ak
vfie. Zatímco jeho vedení obhajuje, Ïe
víc udûlat nemohlo, bûÏní zamûstnanci
si jisti nejsou. Vedení podniku kritizují a
fiíkají, Ïe pfiíkaz k uzavfiení stanic pfii‰el
pozdû. Odmítají uvádût svá jména,

protoÏe podepsali pfiíkaz, Ïe s médii
komunikovat nesmûjí. “Krizov˘ ‰táb
Prahy poÏadoval co nejdel‰í provoz
metra,” fiíká napfiíklad pracovník
ochranného systému podzemní dráhy,
jehoÏ totoÏnost je redakci MF DNES
známa. Jisté je, Ïe Dopravní podnik se
fiídil ‰patnû pfiipraven˘m plánem z rukou
mûstsk˘ch úfiedníkÛ. NejdÛleÏitûj‰í
opatfiení udûlal “nad plán”.

***

Po ‰estnácti dnech smûjí
lidé na KarlÛv most

Praha-mfd/BIBIANA BE≈ OVÁ-Na
KarlÛv most, kter˘ byl uzavfien kvÛli
niãivé povodni, budou po ‰estnácti
dnech opût smût chodci. Symbol celé
zemû ode dne‰ní desáté hodiny
dopoledne bude znovu otevfien.
Oznámil to starosta Prahy 1 Jan
Bürgermeister. Odborníci uÏ pfied
t˘dnem zjistili, Ïe pûtisetletá povodeÀ
most nepo‰kodila. Pfiesto na nûj lidé
nesmûli. Radní povaÏovali za
nemravné, aby se turisté dívali na to,
jak obyvatelé Kampy vyná‰ejí svÛj
zniãen˘ majetek z vyplaven˘ch bytÛ.
“V‰e bylo navíc limitované úklidem úzké
Karlovy ulice, kter˘ byl vãera ukonãen,”
fiekl starosta Bürgermeister. Na mostû
je‰tû nebudou svítit lucerny. Chodci
nebudou moci zatím ani sestupovat po
schodech na námûstí na Kampû.
“Hledali jsme trhliny, které by
naznaãovaly, Ïe se pilífie pohnuly.
Kromû tûch star˘ch jsme v‰ak nic
nena‰li,” popsal prÛzkum mostu rektor
âeského vysokého uãení technického
Jifií Witzany. Mostu podle Witzanyho
pomohlo dobré zaloÏení pilífiÛ, které
musely b˘t opraveny po stoleté vodû
roku 1890. Tehdy se jich zfiítilo sedm.
Stabilitû mostu pomohla také
Ïelezobetonová deska, která byla
vloÏena pod dláÏdûní pfii poslední
opravû v sedmdesát˘ch letech.

***

Národní galerie tají ‰kody
Praha -mfd/JAN H. VITVAR-Aãkoliv

Národní galerie v Praze podle svého
vedení neutrpûla pfii povodních Ïádné
‰kody na sv˘ch sbírkách, v‰e
nasvûdãuje tomu, Ïe tato
nejv˘znamnûj‰í v˘tvarná instituce v
zemi nastalé problémy tají a
bagatelizuje. Generální fieditel Národní
galerie Milan KníÏák zlehãuje
pfiedev‰ím ‰kody v depozitáfii soch z
devatenáctého a dvacátého století,
kter˘ byl zaplaven v zámku Zbraslav.
Ve vãerej‰ím rozhovoru pro deník Právo
fieditel hovofiil o nûkolika plastikách. Ve
skuteãnosti se nyní ve Zbraslavi su‰í
stovky skulptur. A nejeden sádrov˘ ãi
hlinûn˘ odlitek je podle informací MF
DNES nenávratnû zniãen. Mezi nimi
zfiejmû i originální ·tursovy a
Myslbekovy sádrové studie. “Jsem
pfiesvûdãen, Ïe se zniãila spousta sáder
vãetnû fiady originálÛ v˘znamn˘ch
umûlcÛ,” tvrdí Jifií Gregor, jenÏ pfied
ãasem fiídil Sbírku moderního a
souãasného umûní ve VeletrÏním
paláci. “Po hlinûn˘ch modelech na
policích zbyly jen hromádky,” dodává
Gregor. Ve Zbraslavi minul˘ ãtvrtek a
pátek pomáhal vyná‰et zaplavené
sochy z depozitáfie. Generální fieditel
Milan KníÏák na informace o ‰kodách
instituce uvalil pfiísné embargo a
zakázal vpou‰tût novináfie do
zasaÏen˘ch budov. Nûkolik historikÛ
umûní navíc vãera rozeslalo petici, v

Július Pántik ako Oidipus. FOTO - SND
Bratislava-sme/MARCELA KO·ËÁLOVÁ-

âlenom âinohry Slovenského národného
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emestic@hotmail.com

níÏ Ïádají pfiemístûní stfiedovûk˘ch dûl
nedozírné ceny z budovy praÏského
AneÏského klá‰tera, kde voda
zpÛsobila nebezpeãné zv˘‰ení vlhkosti.
Vedení Národní galerie pfiesto nadále
trvá na tom, Ïe povodnû jí zpÛsobily
minimální problémy.

***

Pfied vodou muselo utéct i
tajné centrum

Praha-právo-Jindfiich Ginter-V hlá‰ení
pracovníka ochranného systému metra
(OSM), kter˘ Právo získalo, je uveden
závaÏn˘ záznam, svûdãící o absolutním
selhání krizového fiízení metra, za
situace, kdy jiÏ v pondûlí 12. srpna, v
11 hodin, byl v Praze vyhlá‰en stav
ohroÏení. V hlá‰ení ze stfiedy 14. srpna
v 1.30 ráno uvádí tento pracovník
lakonicky: “Evakuace dispeãinku ZTC1
- hrozí zaplavení.” Za touto vûtou se
skr˘vá dosud nezvefiejnûné
konstatování, Ïe dispeãink ochrany
metra, základna - technické centrum
(ZTC1), kter˘ slouÏí v pfiípadû ohroÏení
také ãeské vládû, musel b˘t v rychlosti
opu‰tûn pfied hrozbou zaplavení
postupující vodou. Ta se tam dostala
neznámo jak a proti v‰em
pfiedpokladÛm. Dispeãink mûl b˘t podle
primátora Igora Nûmce zaji‰tûn i pfied
pûtisetletou vodou. Technick˘
námûstek podniku Metro Josef
Nûmeãek v‰ak ve vãerej‰ím tisku
prohlásil, Ïe od poãátku 90. let stálé
sluÏby uÏ v centrech nejsou, a naznaãil
tím, Ïe proto se v tomto místû
nezareagovalo vãas. JenomÏe podle
pracovníka OSM tam dispeãefii do
poslední moÏné chvíle byli, coÏ
dokazuje právû hlá‰ení o jeho evakuaci!
Toto centrum u stanice Malostranská
je klíãové, protoÏe z nûho lze velkou
ãást metra pfii krizi fiídit.
V harmonogramu DP Praha, se v

nûkolika bodech uvádí, Ïe nûkteré
traÈové tlakové uzávûry byly na trase B
uzavírány v brzk˘ch stfiedeãních
ranních hodinách. V hlá‰ení smûny
OSM na trase B ze stfiedy 14. srpna je
v‰ak uvedeno: “Stfieda 14. srpna, 12.54:
Vypnuto napájení 22 kV, na pfiíkaz ¤P
(fieditele podniku Metro Vladislava
Houdka - pozn. red.) - nezavírat traÈové
uzávûry v tunelech.” Konstatuje se to v
záznamu sluÏby OSM na trati B, jejÏ
má Právo k dispozici. TakÏe nûkteré
uzávûry nebyly uzavfieny vÛbec nebo
o mnoho hodin pozdûji, neÏ nyní tvrdí
DP Praha. “V‰echny na‰e telefonické
hovory s vlakov˘mi dispeãery a dal‰ími
pracovníky jsou nahrané. Pro jednotlivé
úseky existují na minutu pfiesná hlá‰ení
smûn v poãítaãích a na vnitfiní
intranetové síti metra. Pokud je
nesmazali nebo neupravili, tak musejí
policii nakonec vydat nezvratn˘ dÛkaz
situace v kritick˘ch dnech na celém
metru. UÏ máme náznaky, Ïe
odpovûdnost za pozdní uzavfiení tunelÛ
i stanic chtûjí hodit na pracovníky
ochranného systému,” fiekl právu
odborník z OSM, kter˘ na béãku v onu
dobu slouÏil a byl ‰okován liknav˘m
postupem krizového ‰tábu Prahy.
Tomu ‰éfoval primátor Igor Nûmec a
sedûl v nûm i generální fieditel DP
Houfek.
Pracovník OSM zdÛrazÀuje: “Vedení

dopravního podniku nevysly‰elo na‰e
opakované naléhání na zastavení
provozu metra s cestujícími uÏ v pondûlí
12. srpna ve 22 hodin. Îádali jsme, aby

ono kritické úter˘ 13. srpna se uÏ vÛbec
nejezdilo a na plno se spustil ochrann˘
systém. Místo toho se oba reÏimy
improvizovanû kombinovaly za
bûÏného provozu, a proto nemohla
ochrana najet v plné mífie.” Policie by
nyní mûla preventivnû bránit nejen
manipulaci s dÛkazy pfiímo u uzávûrÛ
stanic a tunelÛ, ale také v telefonních ãi
poãítaãov˘ch záznamech a v
dokumentech. Podivné neshody ve
zvefiejnûném harmonogramu DP Praha
totiÏ ukazují na znaãné riziko fal‰ování
a dezinformací. O tom, Ïe dobrat se
pravdy nemusí b˘t snadné, svûdãí i to,
Ïe po ãláncích Práva o selhání lidí
odpovûdn˘ch za ochranu metra pfied
zaplavením, dostali nûktefií hasiãi, ktefií
jsou obeznámeni se situací na metru,
na své mobily textovou zprávu Dej si
bacha, zaslanou anonymnû z internetu.
Právu to sdûlil jeden z nich.

***
2.9.2002

Pfiívalové de‰tû opût niãily
na jihu âech

âesk˘ Krumlov-právo/Vladimír
Vácha-Mohutn˘ pfiívalov˘ dé‰È v nedûli
ráno zasáhl nûkterá místa na jihu âech
a prudká voda opût niãila. Po ‰esté
ráno se vylil z koryta Chval‰insk˘ potok
na âeskokrumlovsku a zaãal ohroÏovat
Brloh a KfiemÏi.
“Na nûkter˘ch místech je ‰koda hor‰í

neÏ po záplavách z 13. srpna. Zejména
v Holubovû jsou ‰kody ohromné.
RovnûÏ cesta z Brloha do ãásti Kováfiov
neexistuje. Voda zasáhla i léãebnu v
âerveném Dvofie,” popsal situaci, která
v této ãásti âeskokrumlovska nastala
po pfiívalovém noãním de‰ti pfiednosta
okresního úfiadu Franti‰ek Mike‰.
“Nedaleko Tfiísova jsou vodou navr‰eny
ohromné valy kamení. Nûco takového
jsem nevidûl. Lesy jiÏ vodu nestaãily
pojmout a i ty nejmen‰í potÛãky se
mûnily v dravé bystfiiny. Nejhor‰í je
snad jiÏ na horním toku potoka za námi
a nyní voda zaãíná postupnû kulminovat
v Krumlovû,” dodal Mike‰. Zde opût
povolal na pomoc starosta Antonín
Princ (SNK) tûÏkou vojenskou techniku,
která zaãala zpevÀovat bfiehy prudce
stoupajícího Chval‰inského potoka. “V
ohroÏení byl opût areál Madety a
tenisov˘ch kurtÛ. Vûfiím, Ïe situace se
dál nevyhrotí. Podle poslední
informace, kterou mám k dispozici,
zaãíná Vltava klesat, v Budûjovicích to
bylo po dvanácté o 45 centimetrÛ,” fiekl
Právu hejtman Jan Zahradník (ODS).
ZdÛraznil, Ïe ráno okamÏitû svolal
povodÀovou ãást krizového ‰tábu, kter˘
zaãal okamÏitû sloÏitou situaci fie‰it.

Problémy s pfiívalov˘m de‰tûm mûly
nad ránem i âeské Budûjovice.
Kanalizaãní síÈ nestaãila pojmout témûfi
80 mm sráÏek a nûkteré ulice byly
zcela zaplaveny. NeprÛjezdné byly opût
kfiiÏovatka u Dlouhého mostu a
komunikace u nadjezdu na v˘padovce
smûfiující k âeskému Krumlovu. Hasiãi
museli ãerpat, jak uvedl operaãní
dÛstojník hasiãského záchranného
sboru kapitán Jifií Jann, vodu na 150
místech. V akci bylo i ‰est posádek
policejních vozÛ, které odklánûly
dopravu na nejvíce postiÏen˘ch
místech. “Kritická situace byla i na
ãistiãce odpadních vod, kde hrozilo
opûtovné zaplavení usazovacích
nádrÏí. Na‰tûstí se tak nestalo. V oblasti
Dobrovodského potoka v ulici U Jeslí
jsme museli evakuovat star‰í manÏele,”
konstatoval primátor Miroslav Tetter
(KDU-âSL), kter˘ od rána objíÏdûl
jednotlivá místa Budûjovic, která voda
zaplavila. Komplikace mûl i dopravní
podnik mûsta, jenÏ na nûkter˘ch linkách
musel operativnû nahradit trolejbusy
autobusy. Navíc museli fiidiãi z depa
pouÏít objízdnou trasu, neboÈ na silnici
mezi dopravním podnikem a teplárnou
se vytvofiilo jezero o hloubce aÏ jednoho
metru. Teprve kolem poledne zaãala
voda opadat a Ïivot v ulicích se vracel do
normálu.

***

3.9.2002
·tát nevie, koºko

slovensk˘ch obãanov je
vo väzeniach v zahraniãí

BRATISLAVA-sme/RICHARD FILIPKO-
Slovenské úrady nemajú presné údaje,
koºko slovensk˘ch obãanov je väznen˘ch v
zahraniãí. Napríklad v âesku je momentálne
zavret˘ch takmer 70 Slovákov, ministerstvo
zahraniãn˘ch vecí v‰ak upozorÀuje, Ïe ich
môÏe byÈ aj vy‰e dvesto.

„Celkov˘ poãet obãanov Slovenska v
zahraniãí zadrÏan˘ch alebo tak˘ch, ão sú
vo v˘kone trestu, sa nedá presne stanoviÈ.
Zastupiteºské úrady majú informácie len o
t˘ch Slovákoch, ktor˘ch zadrÏanie alebo
uväznenie nám justiãné a policajné orgány
t˘chto ‰tátov oznámili,“ hovorí Bibiana
Hromadová z ministerstva zahraniãn˘ch
vecí.

MnoÏstvo ºudí sa do väzenia v zahraniãí
dostane preto, Ïe nepoznajú miestne
zákony. V niektor˘ch ‰tátoch USA sa turista
môÏe dostaÈ do väzenia aj za to, Ïe sa na
pláÏi vyzleãie donaha.

Slovenskí obãania sedia vo väzniciach
prakticky po celom svete. Slovák zavret˘
za pa‰ovanie drog v thajskej väznici
dokonca umrel. Po dvaja oficiálne sedia
napríklad v Mexiku, Argentíne, Nórsku, na
Kube, jeden v Bielorusku. Dvaja sú väzÀami

Pokraãování na str. 6
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v Juhoafrickej republike - odsúdili ich za
pa‰ovanie vzácneho druhu chránen˘ch
korytnaãiek.

Koºko väzÀov zo Slovenska je vo
väzniciach po svete, sa dá len domnievaÈ.
„PovinnosÈ informovaÈ o zadrÏaní ãi
odsúdení vypl˘va z niektor˘ch dohôd o
právnej pomoci. Tie v‰ak máme podpísané
len s niektor˘mi ‰tátmi, a tak sa prax
oznamovania zadrÏania ãi odsúdenia riadi
väã‰inou Viedensk˘m dohovorom,“ hovorí
Hromadová. Podºa Viedenského dohovoru
o konzulárnych stykoch sú ‰táty povinné o
zadrÏaní informovaÈ, ak si to zadrÏaní a
väznení Ïelajú. „Preto väã‰ina prípadov
zadrÏania zostáva zastupiteºsk˘m úradom
neznáma.“

Pred pár rokmi si posedeli niekoºko dní vo
väzení na Filipínach aj zoológovia zo
Slovenskej akadémie vied, lebo zbierali
hmyz a chceli ho pre potreby vedeckej
práce doviezÈ na Slovensko.

V Izraeli sa tento rok ocitla vo väzení
skupina mlad˘ch ºudí, ktorí sa stali obeÈou
sprostredkovateºov práce. Sºubovali im
zamestnanie a slu‰n˘ zárobok, no
nevybavili im izraelské pracovné povolenia.

Najviac väznen˘ch Slovákov v zahraniãí
je po âeskej republike v Maìarsku a
Rakúsku, kde poãty spravidla presahujú
150 aÏ 200 osôb. Do Rakúska kedysi chodili
celé skupiny drobn˘ch zlodejov - vreckárov,
obãas ich policajti chytili. Drobn˘ch zlodejov
zo Slovenska sa nájde v okolit˘ch ‰tátoch
stále dosÈ, ich pobyt sa ãasto konãí
vyhostením z krajiny.

Na‰e zastupiteºské úrady ãasto nedostanú
ani informáciu, za akú trestnú ãinnosÈ
Slovákov zadrÏali. Spravidla sa len
dozvedia, ak˘ zákon na‰i obãania poru‰ili.

Viac informácií je o âechách. Tam Slováci
sedia najmä za pa‰ovanie drog, nedovolené
prechovávanie narkotík, prostitúciu,
krádeÏe, nedovolenú pracovnú ãinnosÈ.

Poãet zahraniãn˘ch obãanov v na‰ich
väzniciach je známy. Riaditeº Zboru
väzenskej a justiãnej stráÏe Anton Fábry
hovorí, Ïe poãty obvinen˘ch a odsúden˘ch
cudzincov sa v poslednom ãase zásadne
nemenili. „K 31. augustu tohto roka ich bolo
188. Z toho 106 obvinen˘ch a 82
odsúden˘ch.“

Na prvom mieste v páchaní trestnej
ãinnosti cudzincov u nás sú vraÏdy. Súdy
vrahom najãastej‰ie ukladali tresty od 12
rokov aÏ do 15 rokov. Veºa cudzincov u nás
sedí aj za lúpeÏe a ublíÏenie na zdraví.

***

ZostaviÈ vládu bude ÈaÏké
BRATISLAVA-sme/IGOR STUP≈ AN-

ZloÏiÈ vládu bude po t˘chto voºbách
komplikovanej‰ie, ako to bolo pred ‰tyrmi
rokmi. Politici rozhodujúcich strán sa
zhodujú i v tom, Ïe ich bude tlaãiÈ ãas.
Koncom októbra sa zaãnú dôleÏité
závereãné rokovania s Európskou úniou,
21. novembra sa zaãína praÏsk˘ summit
NATO.

Konkrétne podmienky vstupu do vlády
predloÏil Smer, KDH pri‰lo s návrhom
toleranãnej zmluvy men‰inovej (najlep‰ie
pravicovej) vlády s opozíciou, ostatné strany
v‰eobecne hovoria o potrebe pokraãovania
v reformách a splnení integraãn˘ch cieºov.

Politici zatiaº nechcú otvorene hovoriÈ o
moÏn˘ch ãlenoch budúcej vládnej koalície.
Základn˘mi hráãmi sú predbeÏne Smer,
SMK, SDKÚ, KDH a ANO. Nie je v‰ak isté,
ãi bude Smer súhlasiÈ s úãasÈou SMK vo
vláde, existujú úvahy vyradiÈ z vlády
Ruskovu stranu ANO alebo naopak poslaÈ
do opozície Dzurindovu SDKÚ.

Politológ Grigorij MeseÏnikov zdôrazÀuje,
Ïe kabinet nemusí maÈ v parlamente
zabezpeãenú ústavnú väã‰inu, je to
dokonca zbytoãné. „Staãí obyãajná väã‰ina,
aby sa mohli uskutoãniÈ nevyhnutné zmeny
v zdravotníctve, ‰kolstve, dôchodkovom
systéme a ìal‰ie pokraãovanie v integrácii
‰tátu,“ povedal.

***

 Odplavená Îidle zpût
 v muzeu

Praha-právo/Peter Kováã-âtyfi-
metrová dfievûná Îidle Magdaleny
Jetelové se po tfiech t˘dnech vrátila
znovu do Muzea Kampa v praÏsk˘ch
Sovov˘ch ml˘nech. Osudného 13.
srpna toto dílo svûtovû proslulé ãeské
sochafiky zmizelo ve vlnách rozboufiené
Vltavy. O víkendu ov‰em v˘tvarn˘
objekt na‰li obyvatelé VraÀan na
Mûlnicku. Îidle tak od muzea, kde byla
vystavena na ostrohu zabíhajícím do
fieky, uplavala cel˘ch 40 kilometrÛ. V
pondûlí ráno ji vyzvedli ve VraÀanech
pracovníci Muzea Kampa. Îidle je
zhotovena z velmi tvrdého dfieva.
MoÏná i právû pro svÛj materiál, kter˘
pr˘ pfiíli‰ nesaje vodu, vydrÏela svoji
vltavskou plavbu témûfi bez úhony.
ProtoÏe Îidle váÏí pfies dvû tuny,

naloÏil ji jefiáb nejprve na tûÏké nákladní
auto, které se jediné dostalo do
rozbahnûného terénu. Na pevné silnici
pak byla pfieloÏena na avii, která ji
odvezla do Prahy. V souãasné chvíli
socha stojí ãi spí‰e leÏí na boku pfied
Sovov˘mi ml˘ny. O jejím dal‰ím
umístûní rozhodne sbûratelka a
organizátorka Muzea Kampa Meda
Mládková, která se i pfies zdravotní
problémy v pondûlí vrátila z
Washingtonu do Prahy. “Velice mû tû‰í,
Ïe se Îidli podafiilo nalézt. Stane se
symbolem budoucnosti Muzea
Kampa,” fiekla sbûratelka Právu.
Mládková kontaktovala i autorku
ãtyfimetrové Îidle Magdalenu
Jetelovou, která jí pfiislíbila vytvofiení
je‰tû vût‰í Ïidle, jeÏ se stane vizuálním
symbolem muzea. Sbûratelku v Praze
neãekalo jen poniãené muzeum, ale i
stejnû po‰kozen˘ její men‰í pfiízemní
byt nedaleko Karlova mostu. Proto, jak
sdûlila Právu, pfiijala nabídku
amerického velvyslance v Praze a nyní
bydlí v jeho rezidenci. Mládková v‰ak
neskládá ruce do klína a na podzim
chystá v˘stavu pfiipomínající teroristické
útoky na USA z loÀského 11. záfií.
Souãasnû s touto expozicí budou
vystaveny i fotografie dokumentující
srpnové niãivé povodnû, které zasáhly
i její muzeum.

 ***

Pokraãování ze str. 5

„NiÏ‰ie poãty väznen˘ch sú v Poºsku,
Nemecku, balkánskych ‰tátoch,
·vajãiarsku, ·panielsku, Taliansku, Veºkej
Británii, Francúzsku, USA, Grécku, v
‰tátoch b˘valého ZSSR. V uplynulom
období hlásili niekoºko prípadov zadrÏania
v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike,“ povedala
Hromadová.
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416-504-5787416-504-5787416-504-5787416-504-5787416-504-5787
638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.

TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4
* PraÏské uzeniny

* Cukráfiské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy

* Knedlíky v‰eho druhu
* Dennû ãerstvá a chutná jídla

PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·

Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

Restaurants-Deli's

Domas Restaurant
âeská restaurace

417 Elizabeth St.
Burlington, On. L7R 2N1

Tel.: 905-639-3240
Lakeshore & Elizabeth

(Village Sq.)

V˘borné ãeské jídlo
âeské pivo:

Kozel, PlzeÀ, Czechwar (Budvar)
Toãené nûmecké pivo!
Otevfieno dennû:
od 11 do 14 hod.

a od 17 do 23 hod.
 (o víkendech aÏ do 2 hodin ráno)

1215-15
Petr ChudoÏilov: Story

Z  knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU.
Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin

Tahle pfiehrada
âesko nejen dohnalo, ale i pfiedehnalo

Evropu, ba dokonce dostihlo i samotnou
Ameriku a je‰tû pfiesnûji, samotnou
Kalifornii. To byla první my‰lenka, která
mû napadla ve chvíli, kdy jsem ãetl
nejnovûj‰í zprávy z âech a z nich se
dozvûdûl, Ïe jsou v té poãasím zkou‰ené
zemi jednotlivci, ano, i celé kolektivy,
ktefií (a které) uvaÏují, Ïe budou soudit
kohokoliv, kdo by mohl mít cokoliv
spoleãného s niãiv˘mi zátopami, které
postihly srdce Evropy. Náv‰tûvám soudu
se podle tûchto spravedliv˘ch nevyhnou
ani firmy ani stát, a to i pfiesto, Ïe mají
skvûlou omluvu: i pfies více neÏ 40 let úsilí
vlády jedné strany se dosud nikomu
nepodafiilo poruãit ani vûtru, ani de‰ti.

Kdyby to v‰echno nebylo tak tragické,
bylo by to k smíchu stejnû, jako byla kdysi
k smíchu Ïaloba na MacDonaldovu
rychlov˘varovnu, podle níÏ tatáÏ mÛÏe za
to, Ïe káva, jiÏ si koupila jakási zákaznice,
byla vafiící. Pro úplnost dodám, Ïe ona
Ïaloba byla k smíchu pouze do chvíle, kdy
rychlov˘varovna prohrála, a to i pfiesto, Ïe
soud vy‰‰í instance dal nakonec
nezbedníkÛm, ktefií pouÏívají k vafiení kávy
vafiící vodu, za pravdu.

Dovolím si poslouÏit nûkolika pfiíklady z
Kanady, která se také snaÏí dohnat a
pfiedehnat Ameriku, alespoÀ co se
zhovadil˘ch Ïalob t˘ká. âiním tak v nadûji,
Ïe se potenciální ãe‰tí Ïalobníãci zamyslí.
Tfieba i nad sebou. KdyÏ Kanada pfiijala
pfied bezmála dvûma desetiletími novou
chartu lidsk˘ch práv, roztrhl se se ‰ílen˘mi
soudními pfiemi pytel. Napfiíklad: jak˘si
stavitel fiekl jakémusi sikhovi, kter˘ se
ucházel o místo pfiidavaãe na stavbû, Ïe
bude muset nosit helmu a nauãit se anglicky.
Sikh ho Ïaloval, protoÏe ho pfiipravil o
moÏnost v˘dûlku. V první fiadû ho
zamûstnavatel diskriminoval náboÏensky,
neboÈ náboÏenství uchazeãi o místo
pfiidavaãe nafiizuje, Ïe má mít na hlavû
turban, a na nûm uÏ nic. A kromû toho,
vÛbec mu není jasné, proã by mûl umût
anglicky. Tenkrát zamûstnavatel vyhrál,

neboÈ se hájil tím, Ïe kdyÏ spadne sikhovi
na hlavu nechránûnou helmou cihla, bude
milému sikhovi uÏ úplnû jedno, zda byl
vinou okolností vlaÏn˘ ve vífie ãili nic.
Navíc, fiekl onen stavitel, kdyÏ nûkdo zafive,
bacha, letí cihla, a sikh nebude vûdût, co se
to na nûj volá, bude ho to bolet je‰tû víc neÏ
to, Ïe nemÛÏe dostat místo pfiidavaãe na
stavbû. Mám nepfiíjemn˘ pocit, Ïe kdyby k
nûãemu podobnému mûlo v Kanadû dojít
dnes, bude se stavitel omlouvat a je‰tû
sikhovi platit pfií‰erné peníze za to, Ïe
urazil jeho city nejsvûtûj‰í.

Pak tu také byl dopravní pilot, kterého
jeho letecká spoleãnost chtûla poslat v
pûta‰edesáti do dÛchodu, ale jemu se to ani
dost málo nelíbilo, protoÏe rád létal a
nevûdûl, proã by se toho mûl vzdát. Letecká
spoleãnost u soudu operovala s údaji
poji‰Èoven, které tvrdily, Ïe je statisticky
dokázáno, Ïe nûkteré z lidsk˘ch schopností,
z nichÏ vût‰inu pilot takového jumbo-jetu
potfiebuje jako sÛl, se s postupem let zhor‰ují
a - v prÛmûru - právû kolem té pûta‰edesátky
zaãínají klesat pod pfiijatelnou míru. Pilot
operoval s tím, Ïe právû on je ale
nadprÛmûrn˘, leã tenkrát u soudu neuspûl.
Dnes by uspûl, a je‰tû by letecká spoleãnost
platila jako mourovatá, neboÈ mu zpÛsobila
psychické utrpení. Letecká spoleãnost by
si pak ochladila Ïáhu na cestujících, kter˘m
by zvedla ceny za letenky, aby mûla ãím
uklidnit uraÏené city pfiestárlého pilota, a
cestující, kter˘m do toho vlastnû vÛbec nic
není, by platili jak ‰ílení za to, Ïe je vozí v
desetikilometrové v˘‰ce stafiec nad hrobem.

Navrhoval jsem tenkrát, Ïe bych se
pfiihlásil do soutûÏe o reklamní mluvãí
v˘robcÛ dámsk˘ch vloÏek. Místo bych
patrnû nedostal, proãeÏ bych obratem
Ïaloval, Ïe mû vylouãila ze soutûÏe
okolnost, Ïe jsem chlap a nikoliv Ïenská.
TéÏ jsem jednomu kamarádovi, takto
mluvãímu sázkového podniku, fiekl, Ïe
uvaÏuji o tom, Ïe bych jeho podnik Ïaloval,
protoÏe jsem dosud nevyhrál ani halífi.
Pfiítel se ptal, zda jsem si vsadil. I ujistil
jsem ho, Ïe ne, protoÏe to by bylo pod moji
ctihodnou dÛstojnost. „No jo,“ fiekl, ale to

nemÛÏe‰ vyhrát, kdyÏ si nevsadí‰.“ „Právû,
odtu‰il jsem, a to je diskriminace, zaloÏená
na tom, Ïe vyluãuje ze soutûÏe ty, ktefií si
nevsadí. „·marjajosefe”, zvolal kamarád-
mluvãí, „prosím tû, fiekni mi, Ïe to nemyslí‰
váÏnû!” Uklidnil jsem ho, Ïe jenom Ïertuji,
neboÈ byl blízko nervovému zhroucení.
KdyÏ se probral z mrákot, fiekl mi, Ïe
nejvíc ho vzru‰ila my‰lenka, Ïe kdybych tu
Ïalobu podal, mûl bych asi fiádnou ‰anci, Ïe
bych to vyhrál. Na rozdíl od potenciálních
ÏalobníãkÛ v âechách, ktefií to se sv˘mi
pfiemi myslí tak váÏnû, Ïe s nimi jdou do
novin dfiív neÏ sepsali Ïaloby, k m˘m
návrhÛm do‰lo pfii pfiíjemn˘ch posezeních
v hospodách.

Ale zcela váÏnû: proboha vás prosím,
lidiãky, nechte toho. Kdyby se protrhla
tahle pfiehrada, uÏ ji v Ïivotû neopravíte.

Petr Adler, Edmonton

Oznam
Bratislava 5. 8. 2002

â. 207/2002/GSZS
 VáÏené dámy, váÏení páni,
Generálny sekretariát pre zahraniãn˘ch
Slovákov pri Úrade vlády SR si Vás
dovoºuje t˘mto informovaÈ, Ïe od 2.
polroka 2002 je na GSZS dostupn˘
grantov˘ systém pre poskytovanie
dotácií fyzick˘m a právnick˘m osobám
na krytie aktivít zahraniãn˘ch Slovákov.
Záväzné podmienky a zásady t˘kajúce
sa predkladania projektov, ako aj
formuláre Ïiadosti o dotáciu môÏete nájsÈ
na internetovej adrese generálneho
sekretariátu v rubrike StarostlivosÈ o
Slovákov v zahraniãí. Uzávierka pre
doruãenie vyplnen˘ch Ïiadostí je 20.
september 2002, priãom predloÏené
návrhy projektov posúdi a udelenie
dotácií odporuãí medzirezortná komisia.
V tejto súvislosti si Vás dovoºujeme
poÏiadaÈ o láskavé zverejnenie tohto
oznamu vo Va‰om médiu a o ão moÏno
naj‰ir‰ie informovanie ctenej krajanskej
verejnosti. V prípade ak˘chkoºvek
nejasností nás neváhajte kontaktovaÈ
na adrese Generálneho sekretariátu pre
zahraniãn˘ch Slovákov.
 Te‰iac sa na ìal‰iu spoluprácu
zostávam
 s úctou
Claude BaláÏ v.r.
splnomocnenec vlády Slovenskej
republiky pre zahraniãn˘ch Slovákov

***
Po‰lete kvûtiny do âech

z www.flowers.cz
Nav‰tivte webové stránky www.flowers.cz
spoleãnosti Bohemia Flowers (zaloÏena v
Praze r. 1996). ·iroká nabídka kvûtinov˘ch
vazeb a dal‰ích dárkÛ, ãeská a anglická
jazyková verze, bezpeãná platba kreditními
kartami, a hlavnû ãeské ceny v˘raznû
usnadÀují objednávání. Kromû kvûtin
dodávají Bohemia Flowers na území Prahy
dárkové ko‰e, balónky, víno a bonboniéry.
Nabídka na www.flowers.cz zahrnuje i
moÏnost objednat mezinárodní dodávku.

***

Praha prosinec 1998
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VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
Pozor nová E-mail: video.el@rogers.com

Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a

zábavn˘ch pofiadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Cell: (416) 427-5134
Fax: (416) 741-7809

E-mail: jiri29@hotmail.com
Website: www.yorkvolkswagen.com

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

Nová nûmecká auta
za v˘hodné ceny!

Prodáváme i star‰í
nûmecké a japonské vozy!

Drivers wanted!

Na Severním pobfieÏí rozmohl se zvlá‰tní jev: za úãelem popularity, pfiípadnû
získání finanãní podpory, nechávají se jisté skupiny mlad˘ch Ïen (na posledním
zábûru jedna je doprovázena jedním i dvûma muÏi) fotografovat bez odûvu.
Trapné na tom je, Ïe sleãny si svá Àadra zakr˘vají obûma rukama, takÏe z nich není
pranic vidût. A tak celá akce mûní se jen v trapné fiasko ...

***
Nijak se nestydím za to, Ïe jsem nûkdy na mûkko, kdyÏ z autorádia zazní Dean

Martin nebo Ella Fitzgeraldová, swing a nádherné melodie, které zaznívaly v
tanãírnách a v rozhlase i v dobû tuhého pseudokomunismu. Je to nevysvûtliteln˘
fenomén, ale nebráním se tomu, naopak ...

***
Znám ãlovûka, jehoÏ Ïivot je poznamenán ãímsi, co by se dalo nazvat syndrom

neuspokojivého bydlení. Pfied odchodem na Západ bytová krize zpÛsobila, Ïe jeho
Ïena s dítûtem bydleli u pfiíbuzné osoby. Tato bytová neutû‰enost byla jednou z
pohnutek pro opu‰tûní vlasti v roce 1968. KdyÏ se v Kanadû díky pilnosti své a svojí
Ïeny zmohli na slu‰n˘ pronájem v hezkém domû, v pfiíbytku nad nimi chodila
drobná Ïena v podpatcích a choti toho ãlovûka niãila spaní. Oba manÏelé ‰etfiili
pilnû a koupili si posléze vlastní dÛm (s hypotékou, ale soukromou a v˘hodnûj‰í neÏ
jakou nabízela banka). Nedlouho po nastûhování jeden ze sousedÛ projevil se jako
podivín, jenÏ ãasto dlouho do noci opravoval a túroval vraky kdysi dobr˘ch
automobilÛ. ChoÈ rozhodla, Ïe s tím blbem nelze jednat a Ïe se radûji pfiestûhují.
A tak uãinili.

Rovnou o 2000 km na západ, do Vancouveru a se znaãnou finanãní ztrátou.
Pokoj ale nemûl dlouhého trvání. Brzy shledali, Ïe soused, otec dûtí a manÏel
obrovské Ïeny nemûl nikterak v úmyslu mírnit hluãnost sv˘ch spratkÛ.

A ná‰ ãlovûk znovu zmûnil bydli‰tû.
Brzy bylo zjevné, Ïe nov˘ dÛm nalézá se pfiíli‰ blízko hlavní ulice se znaãn˘m

provozem. âas plynul a nakonec ten neboÏák, zlomen, svolil k dal‰í zmûnû. Koupili
dÛm v pûkném místû, v sousedství jin˘ch pûkn˘ch domÛ.

Pár let nato hezk˘ sousední bungalov ocitl se na prodeji. K tomu do‰lo rychle a
krátce, poté pûkn˘ bungalov byl drasticky likvidován. Nejdfiíve interiér, pak ostatní
aÏ po základy. Nespoãet nákladních automobilÛ den co den odváÏelo vybagrovanou
zeminu. Bylo zfiejmé, Ïe na místû hezkého bungalovu bude stát ohromn˘ dÛm,
monster house, jak o tom svûdãily ty nekoneãné náklady odváÏené zeminy.

KdyÏ jsem s tím ãlovûkem mluvil naposledy v hostinci (pubu) u piva, sdûlil, Ïe v
suterénu domu zavrtal do trámu bytelnou skobu a v Canadian Tire zakoupil silnou
‰ÀÛru…

„Hádej co?“ zeptal se.
„Nevím.”-
„Nûkdy s lítostí vzpomínám na tu socialistickou bytovou krizi a tíseÀ,“ fiekl smutnû

a dlouze se napil nápoje, jenÏ zdaleka nedosahoval kvality Staropramenu nebo
plzeÀského Prazdroje ...

Vladimír Cícha
***

Ejhle ãlovûk ......(2002/4)
Vefiejná knihovna poskytuje a nabízí mimo jiné i fiadu nahrávek klasické, populární

a jazzové hudby na CD záznamech. Není mi ale jasné, proã dobrá tfietina z tûch, které
jsem si pÛjãil má po‰kozená ona plastiková pouzdra, v nichÏ je CD uloÏen. K
takovému po‰kození je tfieba znaãné míry neopatrnosti. PÛjãují si ty nahrávky lidé
nebo opiãáci, napadá mû…

***
Ralph Waldo Emerson napsal vûtu, která leccos vystihuje: Îivot âlovûka se skládá

z toho, na co myslí po cel˘ den!
***

Z Prahy jsem si pfiivezl CD nahrávky s Vlastou PrÛchovou. Jsou to záznamy z let
1954 a 1964 (z tohoto roku jsou jen dvû poslední skladby). Pfiipomnûl jsem si, Ïe uÏ
tenkrát, navzdory totalitû, hrál se v Praze znamenit˘ swing a jazz. A tento CD záznam
uvádí navíc ve valné vût‰inû skladby ãesk˘ch autorÛ, pfieváÏnû tedy dr. Jana
Hammra, manÏela V. PrÛchové. Vût‰inou zpûv doprovází znamenit˘ orchestr K.
Krautgartnera (po krátkém pobytu v Nûmecku po invazi zemfiel). Ony poslední dvû
skladby z roku 1964 pak hraje Junior trio ... J. Hammr ml. a bratfii Vitou‰ové. V‰ichni
tfii krátce poté vymûnili âSSR za USA…

***
Nevím, proã tak dobr˘ herec jako pan Hopkins hraje v tak ‰patn˘ch filmech!

(Ocenûní nûkter˘ch z nich na vûci nic nemûní, jsou beznadûjnû zrÛdné a pitomé). A
tu si znovu pfiipomínám období komunistické vlády v mojí domovinû, kdy kaÏd˘
zahraniãní film, kter˘ jsme v kinech mohli shlédnout byl kvalitní …tedy ze zemí
západních.

***

SOPHIA’S BASKET DELI
714 Lakeshore Rd. E - Mississauga

Tel.: 905-271-0572
zve

Na lahÛdky
Polské klobásy, párky, ‰unka, domácí tlaãenka, jitrnice, uhersk˘ salám, ãabajka.

Domácí pirohy: 100 pirohÛ za 20 dolarÛ.

Dovoz potravin z âech.
Matonka, znojemské okurky, hofiãice, zelí

Cukrovinky, v˘robky v konzervách, okurky, hofiãice, zelí ztd.
Na‰í specialitou jsou obloÏené mísy - party trays.

Sophia's Basket Deli  a Patricia

Nejen voda dokáÏe v‰e zniãit

Populární restauraci Vladimíra Kettnera The Maple Leaf ve stfiedu mûsteãka Gananoque
nav‰tívil 1. ãervna v ranních hodinách jin˘ Ïivel - oheÀ. ·koda na restauraci, kde se po 14 let
setkávali místní obyvatelé i na‰i krajané je 100 OOO dolarÛ. Doufejme, Ïe se majitelÛm
podafií restauraci znovu dát do provozu!

Zaslal Stan Militky
***

BABÍ LÉTO
POSLEDNÍ FILMOVÁ ROLEVLASTIMILA BRODSKÉHO

ve filmu reÏiséra Vladimíra Michálka
ocenûném ãtyfimi âesk˘mi lvy 2001

VLASTIMIL BRODSK¯, STELLA ZÁZVORKOVÁ - nejlep‰í herecké
v˘kony v hlavních rolích, STANISLAV ZINDULKA - nejlep‰í hereck˘ v˘kon

ve vedlej‰í roli, JI¤Í HUBAâ - nejlep‰í scénáfi
Tragikomick˘ pfiíbûh mladého pûtasedmdesátníka, kter˘ se na rozdíl od své ustarané

manÏelky odmítá smífiit s údûlem stáfií. Je to komedie o pfiátelství, lásce a neumírání.
Film, kter˘ se bude líbit v‰em, a kter˘ mûl podstatnû vût‰í ‰anci na Oscara. Proã?

ProtoÏe je nesmírnû lidsk˘ s pfiíbûhem, dot˘kajícím se (dfiíve nebo pozdûji) kaÏdého
z nás, pln˘m milého humoru.

V reÏii Vl. Michálka (Je tfieba zabít Sekala, Zapomenuté svûtlo, Andûl Exit) dále hrají
O. Vetch˘, J. Lábus, Z. Kabátová, S. Sta‰ová, P. ·palková aj.

Cena kazety $ 39. 00 - plus taxy a po‰tovné.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
na videokazetách uvádí

film z festvialÛ v Plzni, v Karlov˘ch Varech a Torontû
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ãeské knihkupectví
Nejroz‰ífienûj‰í zásilkov˘ prodej ãesk˘ch knih v Kanadû

ZAÎÁDEJTE  SI O KATALOG!

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!

Tel.: (905) 704-0873; Fax: (905) 704-0879
303 Queenston St., St. Catharines, Ont. L2P 2X5

E-mail: cz.books@literacypragensis.on.ca
www. literacypragensis.on.ca

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

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

PORTRÉTY, KRESBY, OLEJOMALBY, KOLÁÎE

Clasified

Slovenská televizia,
po prv˘ raz, a to v roku 1998

zaãala sprístupÀovaÈ svoj
ZLAT¯

PROGRAMOV¯ FOND
pre ‰irokú verejnosÈ doma i
v zahraniãí prostredníctvom

videokaziet.
Kazety v severoamerickej norme

sú vyrobené priamo v ‰tudiu STV.
Zo svojho bohatého archívneho

fondu vám ponúkame
najzaujímavej‰ie programy pre deti

ako aj pre dospel˘ch.
Literárno dramatické diela

(televízne filmy, divadelné hry)
Rozprávky - hrané i animované

Dokumenty s náboÏenskou
tématikou

Prírodopisné dokumenty
Prírodovedné dokumenty

Kultúrne pamiatky Slovenska
·portové dokumenty

Informácie a katalog o celej
programovej ponúke vám
poskytneme na tel. ãísle

905-894-9368
alebo cez E-mail:

dbcno1@hotmail.com

âeskoslovensk˘ film v kanadském exilu

(Závûreãná ãtvrtá ãást)
Zkrocení démonÛ

Zfiejmû nejv˘raznûj‰í “ãeskou stopu”
v dûjinách kanadské audiovizuální
kultury zanechal sv˘m experimentálním
dílem reÏisér Emil Radok1, kter˘ proslul
jako zakladatel a originální pfiedstavitel
tzv. multiscreen show. Radok v Kanadû
zaujal jiÏ jako spolutvÛrce
ãeskoslovenského programu Stvofiení
svûta na EXPO 1967 v Montreale, v
nûmÏ pouÏil simultánní projekce z 224
diaprojektorÛ na 112 pláten. V˘luãnou
tradici polyekranu dále rozvíjel i po
svém odchodu do exilu a v dal‰ích
dvaceti letech realizoval tfii unikátní
multiscreenové projekty, na nichÏ se v
klíãov˘ch profesích podíleli i dal‰í filmafii
ãeského pÛvodu, stfiihaãka Dagmar
Táborská2 a kameraman Antonín
Lhotsk˘3.
První projekt vznikl roku 1969 pro

Kaleidoscope Pavilon montrealské
v˘stavy “Man and His World” na
Ostrovû sv. Heleny. Vizuálnû hudební
féerie Circus Magic pracovala s
postavou cirkusového klauna, jenÏ
sv˘mi pantomimick˘mi a pohybov˘mi
kreacemi komentoval lidsk˘ svût.
Klauniádu nesenou tokem hrav˘ch
obrazov˘ch variací v‰ak v závûru náhle
pfieru‰il obraz atomového hfiibu a film
tak ústil ve vizi nukleární katastrofy.
Úãinek patnáctiminutového snímku byl
zaloÏen na vytváfiení multiplikaãních
fietûzcÛ, které pfiedstavují vlastní princip
tohoto filmového druhu. Snímek se
ãlenil na tfii ãásti, promítané ve tfiech
místnostech se zrcadlov˘mi
projekãními plochami, jejichÏ zrcadlové
efekty se spojovaly s asociativními
montáÏními postupy. V prvním sále byl
pfiitom obraz komponován vertikálnû,
ve druhém horizontálnû a ve tfietím se
spojoval. Cel˘ systém je‰tû dále
dotváfiel interaktivní úãinek (fiízeného)
pohybu obrazÛ a (volného) pohybu
divákÛ, ktefií procházeli sály a zaujímali
individuálnû odli‰né, variabilní pozice4.
V následujícím projektu Energy

(1982), vyrobeném pro Energy Pavilon
v Disney World’s Epcot5 Center na
Floridû, Radok dále experimentoval s
technick˘mi moÏnostmi multiscreenu
v kombinaci s 3D efektem6.
Devítiminutov˘ snímek se promítal z
pûti projektorÛ na sto trojúhelníkov˘ch
hranolÛ, zavû‰en˘ch v prostoru.
Hranoly vytváfiely rotací efekt
trojrozmûrného filmu, pfiiãemÏ mûnily
profil plátna a jeho mozaikovou
strukturu. SvÛj v˘znam mûlo nastavení
ãernou nebo bílou stranou: obrácením
v‰ech objektÛ bílou stranou dopfiedu
vzniklo standardní ‰irokoúhlé plátno, v
nûmÏ vyvstávaly tmavé plochy
(nastavením ãerné strany), nebo reliéfy
(projekcí na hrany objektÛ)7. PÛvodnû
dokumentární zábûry reáln˘ch objektÛ
tak vytváfiely variabilní obrazové vzorce,
které se promûÀovaly v abstraktní
symbolickou koláÏ svûtel, pohybÛ a
rytmÛ8. Diváci sledovali produkci opût z
potenciálnû individualizovan˘ch pozicí,
vût‰inou postávajíce ve velmi ‰irokém
(a nehlubokém) sále s lavicemi podél
stûn. Film vyvolal znaãnou pozornost a
v ãasopise Time byl popsán jako
“oslnivá paleta obrazÛ, které se vztahují
k pfiírodní a lidské energii. Není tûÏké
oznaãit jej za nejúÏasnûj‰í film
desetiletí”9; na programu Epcot Centra
zÛstal témûfi osmnáct let.
Nejvût‰í proslulosti a uznání dosáhlo

Radokovo poslední dílo, The Taming
of the Demons (1986, 23 min.), jeÏ
vzniklo na zakázku telekomunikaãní
spoleãnosti Teleglobe Canada pro
Kanadsk˘ pavilon na Expo 1986 ve
Vancouveru10. Film lze v prvním plánu
oznaãit za úãelov˘ dokument, kter˘
mapoval v˘voj komunikaãních
technologií od primitivního bubnování
pomocí kostí ãi jeskynních maleb, pfies
stfiedovûk˘ objev knihtisku a
mechanické vynálezy devatenáctého
století aÏ po elektrické století dvacáté s
jeho poãítaãi a satelitními vysílaãi. Motiv
komunikaãní evoluce byl ov‰em
dÛmyslnû vpleten do strhující
dramatické konstrukce dûjin civilizace,
která se odehrává ve stfietu kultury a
pfiírody, respektive ãlovûka a démonÛ,
a v níÏ komunikace pfiedstavuje
základní pfiedpoklad i projev Ïivota a
celé lidské kultury.
Radok pojal The Taming of the

Demons v intencích avantgardního ãi
experimentálního filmu, sluãujíc prvky
non-fiction a fiction, dokumentu a
dramatu, vûdy a fantazie. Jeho metoda
byla zaloÏena na flexibilitû nov˘ch
tvárn˘ch postupÛ, jeÏ vycházely z
formálnû technick˘ch inovací.
Mohutn˘m autorsk˘m gestem tak
transponoval svou evoluãní vizi v
sugestivní emblematickou mozaiku,
která v eliptické zkratce zobrazila
pfiekotn˘ dûjinn˘ v˘voj a svou
syntetickou formou vyjádfiila totální
úãinky evoluãních metamorfóz.
Realizaãní koncepce se opírala o

plasticky strukturovan˘ systém deseti
projekãních pláten, která vedle
promûnlivé vzdálenosti od projektoru
mûla i rÛznou velikost a tvar. V˘sledkem
byla, fieãeno s Radokem, socha v
prostoru: stfiedobod tvofiila rotující koule
(jejíÏ úãinek byl zaloÏen na
stroboskopickém efektu) obklopená
devíti obdélníkov˘mi plátny, na nûÏ se
promítalo z deseti synchronizovan˘ch
35mm projektorÛ. Projekãní plocha se
pfiitom aktuálnû mûnila podle toho, na
která plátna se právû promítalo. Vizuální
vrstvu komplementárnû provázela
zvuková stopa, jeÏ sestávala z hudby,
stylizovan˘ch ruchov˘ch efektÛ a
doprovodného mluveného komentáfie,
reprodukována ‰estnácti kanály.
Prostorn˘ kinosál mûl tentokrát tradiãní
uspofiádání s pevn˘mi sedadly.
DÛmyslná reprodukãní soustava

fungovala nejen jako technick˘ nástroj
maximalizace smyslov˘ch úãinkÛ,
n˘brÏ i jako souãást celého estetického
systému a jeho sémantické v˘stavby.
Projekãní architekturu bylo moÏno v
jejím celku chápat jako symbolickou
reprezentaci sluneãní soustavy (slunce
a devût planet) v temném, tedy
nekoneãném a nepoznaném vesmíru
(“ãerné díry” mezi plátny a za nimi).
Planeta Zemû byla tedy ukázána jako
souãást vy‰‰ího celku, vy‰‰í tajemné
jednoty, od níÏ je v‰e odvozeno a k níÏ
se v‰e zase vztahuje. Zvlá‰tní funkce
plnilo také centrální plátno, které sv˘m
kulovit˘m tvarem a stfiedovou pozicí
implikovalo symbolické v˘znamy, na
poãátku pfiímo spjaté s aktem stvofiení:
svûteln˘ paprsek vykrojil z
neohraniãeného tmavého prostoru
nejdfiíve jen obraz bílého kruhu -
mateãního lÛna, z nûhoÏ vychází prvotní
energie, prvotní genetick˘ kód. Z této
expozice se odvíjel leitmotiv
variovaného obrazu spirály DNA, kter˘
vyjadfioval základní princip evoluãního

v˘voje, spoãívající v pfienosu informací.
Film tematizuje pohyb jako klíãovou

kategorii (spirálového) evoluãního
procesu, jehoÏ explozivní a boufiliv˘
charakter se odráÏí v kaleidoskopické
filmové formû nabité dynamikou a
energií. Emil Radok se sám pfiímo hlásil
ke kubistickému zpÛsobu re-
konstrukce skuteãnosti, v
kinematografii potom ke Griffithovû
paralelní kompozici a k Ejzen‰tejnovi
jako vynálezci nov˘ch montáÏních a
rytmick˘ch moÏností filmového jazyka11.
Z tûchto principÛ vycházela montáÏní
metoda, znásobená moÏnostmi
simultánní projekce na více nespojit˘ch
pláten. MontáÏ umoÏnila nejen
spojování nesouvisl˘ch obrazÛ, ale
pfiedev‰ím intenzifikovala dojem
plurality, dynamiky a promûnlivosti dûjÛ,
jakoÏ i smyslovou a intelektuální potenci
díla, které vyÏadovalo kreativní
participaci ze strany diváka. Radok
provedl dÛslednou dekonstrukci
pfiedmûtné reality v obrazové
fragmenty, jeÏ ve vzájemn˘ch
ãasoprostorov˘ch juxtapozicích
organizoval v nové dynamické
struktury, zaloÏené na rytmickém
stfiídání multiplikovan˘ch obrazÛ a jejich
permanentních rekompozicích. Film tak
nabyl podoby vizuálního toku
promûnliv˘ch a rozrÛznûn˘ch forem,

Pokraãování na str. 10
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zmen‰ení. Její kompozice odkazuje k
sekvenci bûsnûní pfiírodních ÏivlÛ; obû
sk˘tají dokonalou ukázku vyuÏití multi-
screenového systému k zobrazení
procesu kumulace a následné extenze
právû v jeho prostorové dimenzi. Cel˘
v˘voj potom uzavírá makrokompoziãní
rámec analogick˘ch (kruhov˘ch)
obrazÛ v úvodu a závûru filmu, kter˘
sugeruje jakoby uzavfien˘ evoluãní
cyklus: poãíná se rozru‰ením pÛvodní
jednoty a smûfiuje v prognózu
telekomunikaãnû znovusjednoceného
svûta, v nûmÏ ãlovûk podobnû jako
spoutal démony pfiírody, pfiekoná i
démony civilizaãní12.
Film mûl znaãn˘ úspûch, jenom na

EXPO jej zhlédly miliony divákÛ a
Akademie kanadského filmu a televize
udûlila The Taming of the Demons
nejvy‰‰í cenu Genie za nejlep‰í
kanadsk˘ film na EXPO ’86. Pfiíznivû
jej hodnotila také kritika, která psala o
“nezapomenutelném diváckém
záÏitku”13 ãi o Radokovû “oslnivém
smyslu pro formu a radikální imaginaci”,
kter˘ dal vzniknout “jednomu z
nejlep‰ích filmÛ svého druhu”14.
Projekce filmu byla v roce 1989 znovu
instalována v zábavném vûdeckém
parku Futuroscope ve francouzském
Poitiers, kde Radok zaãal pfiipravovat
dal‰í svÛj projekt v pavilónu âasu.
Jean-Claude Delorme, president

Teleglobe Canada, prohlásil, Ïe “Radok
je zfiejmû v oblasti audiovize tím, ãím
byl Marshall McLuhan v oblasti
literatury”15. Toto srovnání má jistû své
opodstatnûní, a to nejen proto, Ïe oba
pÛsobili právû v Kanadû. The Taming
of the Demons plnû konvenuje
McLuhanov˘m my‰lenkám o techno-
logické extenzi smyslÛ a o transfor-
maãních úãincích médií a jejich vlivu na
ãlovûka. A sám film vlastnû pfiímo
potvrzoval jednu z klíãov˘ch McLuha-
nov˘ch tezí, Ïe samo “médium je
poselstvím”: bez ohledu na “obsah”
pfiinesl The Taming of the Demons
poselství o zkrocení démonÛ nov˘ch
komunikaãních systémÛ.
Emil Radok si v Kanadû vydobyl

v˘luãného postavení a respektu
originálního tvÛrce, jak nakonec
dokládají i v˘povûdi jeho blízk˘ch
spolupracovníkÛ, které souãasnû
zajímavû dotváfiejí pohled na Radokovu
osobnost:
 “Nûkdy mi pfiipadal pomal˘ a

nerozhodn˘, ale to bylo souãástí jeho
génia. Dûlat s ním bylo opravdov˘m
potû‰ením. KdyÏ jsem s nûãím pfii‰la,
mûl radost, a já jsem zase stra‰nû
oceÀovala, jak on umûl vizuálnû myslet”
(Dagmar Táborská)16.

pohybÛ a tvarÛ, v nûmÏ se reálné
objekty rozkládaly a opûtovnû skládaly
ve více ãi ménû abstraktních vzorcích.
Zmínûn˘ch efektÛ se dosahovalo

nûkolika charakteristick˘mi zpÛsoby:
synchronní multiplikací identického
obrazu v rÛzn˘ch rámech, pfiípadnû i
úhlech a smûrech pohybu (diagonální
kompozice letících letadel), rozvíjením
jednoho dûjového obrazu v ãase a
prostoru (postava pfiebíhající z rámu
do rámu v sekvenci s ‰amany a
démony), propojením ãástí jednoho
obrazového motivu pfies více pláten
(spirála vytvofiená pÛlkruhov˘mi
v˘seãemi otáãejících se kol) ãi
zrcadlov˘m zdvojením (simultánní jízda
dvou jezdcÛ na koních, jejichÏ dráhy se
uprostfied pfiekfiíÏí).
The Taming of the Demons uvozuje

sugestivní kosmogonická vize, která v
duchu fiecké mytologie a biblické tradice
klade na poãátek tmu a chaos, z nichÏ
se rodí fiád. âern˘mi plátny náhle
zaãnou kfiiÏovat blesky, které v rychlém
sledu stfiídají obrazy bûsnících ÏivlÛ:
letících kupovit˘ch mraãen, jejichÏ
ãernou hmotou prozafiuje rudá sluneãní
záfie; sopeãné erupce a valící se lávy,
která pfiejímá rud˘ motiv a doslova
protéka napfiíã plátny; boufiícího
oceánu, kter˘ je zobrazen protismûrnû
dostfiediv˘m pohybem dmoucích se vln;
a vûtrné smr‰tû. Celou sekvenci provází
kakofonick˘ souzvuk hudebního
podkresu a tajemn˘ch zvukÛ pfiírodních
sil. Následující klíãové sekvenci,
‰amanskému krocení pfiírodních
démonÛ, potom dominuje rituálnû
stylizovan˘ tanec, kter˘ za hudebního
doprovodu ve stylu africk˘ch bubínkÛ
vífiivû pfieskakuje z plátna na plátno.
Moderní epocha propojujícího se svûta

je zase vyjádfiena asociativním
montáÏním fietûzcem: typické archi-
tektonické objekty svûtov˘ch metropolí
zobrazené na okrajov˘ch plátnech se
prolnou v hlavy lidí rÛzn˘ch ras, ktefií
vzájemnû hovofií pfies oceán, rozlévající
se na plátnech mezi nimi. Jinou variaci
téhoÏ motivu pfiedstavuje kompozice
moderních rychlovlakÛ, které ve
fázovém posunu najíÏdûjí z hloubky
jednotliv˘mi plátny aÏ se protnou ve
velkém detailu. Technologicky
zmen‰en˘ a urychlen˘ moderní svût
ov‰em vyvolává nové civilizaãní
démony, jak to evokuje rapidmontáÏní
sekvence, v níÏ obrazy ve zvy‰ující
frekvenci chaoticky vystfielují ze stfiedu
na okraje. Tato sekvence zavr‰uje
proces technologick˘ch extenzí
ãlovûka, které vedly ke globálnímu
ovládnutí prostoru a souãasnû k jeho
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“Îil docela obyãejn˘m Ïivotem, v
malém bytû, Ïena mu vafiila knedlíky a
on hroznû rád jedl. Ov‰em pfii práci se
zcela promûnil v totálnû kon-
centrovaného, cholerického, abso-
lutistického vládce, spolupracovníci
mnohdy fiíkali, Ïe je blázen, Ïe neví, co
chce, protoÏe to ãi ono není moÏné
udûlat, Radok ale pokaÏdé dokázal
své sebe‰ílenûj‰í vize realizovat.
Osobnû jsem s ním vycházel velmi
dobfie a nesmírnû si dodnes povaÏuji,
Ïe jsem mûl moÏnost s ním dûlat.
Ostatnû producenti, aãkoli se to
neobe‰lo bez konfliktÛ, mu nakonec
vÏdycky vyhovûli, protoÏe si také dobfie
uvûdomovali, Ïe Radok je prostû
nenahraditeln˘” (Antonín Lhotsk˘)17.
Radokovo v˘luãné postavení z nûj

uãinilo jednu z nejpozoruhodnûj‰ích a
souãasnû nejopomíjenûj‰ích osobností
svého oboru, jednoho z posledních
bytostn˘ch modernistÛ v tomto
postmoderním svûtû.

Poznámky:
1 ReÏisér, scenárista a producent Emil Radok

(1918-1994) studoval pfied válkou Vysokou
‰kolu chemicko-technologickou, po válce pak
estetiku na Universitû Karlovû. Podílel se na
vzniku Laterny magiky, kde v ‰edesát˘ch letech
pÛsobil jako reÏisér, toãil netradiãní loutkové
filmy (Johannes doktor Faust, 1958; Don ·pagát,
1960) a pfiedev‰ím novátorsky experimentoval
v oboru tzv. vy‰‰ích obrazov˘ch forem: první z
jeho polyekranov˘ch projektÛ, PraÏské jaro,
oslnil na EXPO ’58 v Bruselu, dal‰í byly
uvedeny napfiíklad na veletrzích v Brnû a v
Turínû. Po srpnu 1968 emigroval do Kanady a
aÏ do své smrti Ïil v Montreale, kde mj. zaloÏil
Research Institute of Advanced Audio-Visual
Forms and Systems (V˘zkumn˘ ústav
pokroãil˘ch audiovizuálních forem a systémÛ).

2 Dokumentaristka a stfiihaãka Dagmar
Táborská (*1935) pÛsobila od poãátku
padesát˘ch let ve Filmovém studiu Barrandov
a pozdûji ve zpravodajství âeskoslovenské
televizi, od jara 1968 spolupracovala s fiadou
západních televizních spoleãností (ORF, ZDF,
BBC), pfiíleÏitostnû se uplatÀovala také jako
hereãka ve filmu (hlavní role v Pfiátelích na
mofii, 1959) a v reklamû. Po invazi spolu s
manÏelem, dokumentaristou Václavem
Táborsk˘m, emigrovali do Kanady, kde se
Dagmar Táborská podílela na realizaci celkem
23 projektÛ. Jako stfiihaãka spolupracovala na
v‰ech multiscreenech Emila Radoka, dále
napfiíklad na hraném filmu Jána Kadára Lies My
Father Told Me (1975), na loutkov˘ch seriálech
z produkce Animette Canada ãi na programech
âeskoslovenské televizní skupiny Okno - The
Window. Vedle toho se samostatnû prosadila v
oblasti dokumentární tvorby a natoãila fiadu
etnick˘ch dokumentÛ, mj. Vianoce - Slovak
Canadian Christmas, za kter˘ obdrÏela prestiÏní
Red Ribbon Award na Americkém filmové
festivalu v New Yorku (1979).

Václav Táborsk˘ se v Kanadû vûnoval
pfiedev‰ím práci pedagogické, filmovému
fiemeslu vyuãoval na Algonguin College v
Ottawû, na Conestoga College v Kitcheneru a
od konce sedmdesát˘ch let na York University
v Torontû, kde je nejvût‰í kanadská fakulta Fine
Arts.

3 Antonín Lhotsk˘ (*1942) absolvoval roku
1965 FAMU (kamera), poté studijnû pob˘val v
Kanadû a ve Francii, kde spolu s reÏisérem
Karlem Zámeãníkem (um. pseud. Karel Prokop)
natoãili pro ORTF film o Josefu ·ímovi Zrození
vitráÏe (1966). Od roku 1967 Ïije v Kanadû a
vedle universitní v˘uky na York University v
Torontû se vûnuje vlastní kameramanské a
novûji i producentské ãinnosti: jeho filmografie
zahrnuje fiadu zakázkov˘ch dokumentÛ, v
poslední dekádû potom nezávislé hrané projekty;
snímek The Offering, tematizující gay
problematiku a toãen˘ na cinemascope, byl
vedle Berlinale uveden i na Brnûnské 16 v roce
1999. S Radokem spolupracoval prvnû na
(dotáãkách) Energy a poté jako hlavní
kameraman na The Taming of the Demons.

4 Dagmar Táborská k projektu uvedla: “Byl to
superjob, o nûmÏ by se mi doma ani nesnilo. Pfii
stfiihu jsem si mohla nádhernû vyhrát: tfieba
klaun skákající na trampolínû - z jednoho obrazu
jsem ho nechala vyskoãit a zpût se vrátil zase v
jiném obraze. Ani mi nevadilo, Ïe jsem musela
stfiíhat s hlavou v takové zrcadlové bednû, abych
vidûla, jak se obrazy budou pfii projekci zrcadlit.
Film mûl úspûch a na‰e spolupráce s Radokem
mohla pokraãovat” (Táborská: rozhovor).

5 Akronym “Experimental Prototype
Community of Tomorrow”.

6 Podle Antonína Lhotského ‰lo o “neuvûfiitelnû
komplikovan˘ projekt”, kter˘ provázely i
nûkteré produkãní obtíÏe a musely se dûlat
dotáãky: “Producenti bratfii Krivicky, pÛvodem
z Polska, prosadili polského kameramana, ale
Radok si s ním nerozumûl, tak mne povolal.
Natáãelo se soubûÏnû pûti kamerami, které
zabíraly ‰irok˘ prostor a obraz z kaÏdé kamery
se pak promítal na dvacet pláten”. Nároãnosti
projektu odpovídala i nezvykle dlouhá doba
realizace projektu - jeden a pÛl roku (Lhotsk˘:
rozhovor).

7 “Rotujících pláten jsme napfiíklad vyuÏívali
jako prolínaãky. Natoãili jsme tfieba velk˘ zábûr
lokomotivy, která mûla projíÏdût z jednoho
plátna do druhého. To vyÏadovalo pfiesnost na
setinu vtefiiny, abychom docílili plynulého
pohybu. Absolutní pfiesnost vyÏadovala
samozfiejmû i kaÏdá projekce, kdyby totiÏ
projektory ztratily tfieba jen nepatrnû
synchronizaci, hned by se sníÏil náleÏit˘ efekt”
(Táborská: rozhovor).

8 Radokovu metodu charakteristicky ukazují
následují dva pfiíklady: “MontáÏnû jsme spojili
dva zábûry montrealského obloukového mostu
a jeden z obloukÛ se pfiitom pÛsobivû promûnil
v takov˘ abstraktní obraz hada. Nebo jsme
objevili frekventovanou ulici, která se na jednom
místû rozdvojovala, protoÏe tam stál dÛm.
Natáãeli jsme v noci, jak kolem jezdí auta a
v˘sledkem byl nádhern˘ obraz svûtelného
náhrdelníku. Takov˘ch úÏasn˘ch obrazÛ jsme
udûlali spoustu a dodnes je mi líto, kolik jsme
jich potom nevyuÏili. Energy byl m˘m
nejmilej‰ím projektem” (Táborská: rozhovor).

9 Richard Corliss in Time, June 16, 1986.
10 Vedle Táborské a Lhotského se na projektu

podílel i dal‰í ãesk˘ exulant - Vladimír ·ubert
jako designer audiovizuálního systému. ·ubert
pÛsobí jako architekt v Montreale, jeho Ïena
Jana pracovala dlouhá léta v National Film
Board jako animátorka.

11 Srov. Reizes, Stephen: Emil Radok: Inventing
a new language of cinema. Cinema Canada,
July/August 1986, ã. 132, s. 19

12 Mimofiádn˘ projekt byl téÏ mimofiádnû
nákladn˘, coÏ úzce souviselo také s Radokov˘m
stylem práce a jeho maximalistick˘mi
poÏadavky: “Radok byl velk˘ perfekcionista,
dokázal se dlouze zab˘vat sebemen‰ím detailem
- tfieba ãechráním pefií na kost˘mech taneãníkÛ,
producenti z toho vÏdycky ‰edivûli. Podstatnou
ãást z asi 2,5 milionového rozpoãtu pohltily jiÏ
rozsáhlé pfiípravné práce a zkou‰ky, velmi drahá
byla v˘prava, pro film se napfiíklad vyrábûla
pfiesná studiová kopie Altamirsk˘ch jeskyní,
také se vytoãilo obrovské mnoÏství materiálu,
protoÏe kaÏd˘ zábûr, s nímÏ nebyl Radok
absolutnû spokojen, se opakovanû pfiedûlával.
Jenom samotné natáãená trvalo tfii mûsíce. Velmi
komplikovan˘ byl také proces v˘roby kopií,
zvlá‰È v pfiípadû, kdy je na v‰ech deseti plátnech
stejn˘ obraz, napfiíklad nebe, bylo nutno vyvolat
v‰ech deset kopií tak, aby mûly absolutnû stejné
barevné stínování, stejnou intenzitu svûtla ap.,
laboratofie to musely mnohokrát pfiedûlávat neÏ
jsme dosáhli uspokojivého v˘sledku. Navíc se
kaÏd˘ch asi deset dnÛ musela vyrobit celá nová
sada kopií; pfii projekci se totiÏ musely pouÏívat
abnormálnû silné lampy, protoÏe ãern˘ prostor
mezi plátny pohlcoval svûtlo, a filmu tak rychle
bledly barvy” (Lhotsk˘: rozhovor).

13 Frazer, Robbin: The Taming of the Demons.
Performing Arts in Canada, Winter 1985/1986.

14 Godfrey, Stephen: Expo fun is about to
begin. The Globe and Mail, April 12, 1986, C3.

15 In Frazer, Robbin: The Taming of the
Demons. Performing Arts in Canada, Winter
1985/1986, s. 92.

16 Táborská: rozhovor.
17 Lhotsk˘: rozhovor.

***
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Gambrinus liga
Po vynucené ligové pfiestávce

povodnûmi pokraãovala minul˘ víkend
Gambrinus liga 5. kolem. JiÏ v pátek
zvítûzila Sparta nad Synotem 3:0, kdyÏ
na vítûzství ji staãil pouze úsek od 23. do
45. minuty kdy SparÈané vstfielili v‰echny
tfii branky.  V sobotu se nedafiilo opût
Bohemians a prohráli doma s Libercem
brankou Hodúra 0:1. Po tomto zápase
byl poslán na nucenou dovolenou domácí
trenér Vladimír Boroviãka. RovnûÏ v
sobotu hrála Slavia v Teplicích a díky
vynikajícímu v˘konu brankáfie âerného
zvítûzila 3:1. Úvodní branku vstfielil
teplick˘ Karel Rada do vlastní sítû, kdyÏ
‰patnû zasáhl míã a pfiehodil vlastního
gólmana. V 67. minutû na‰el Dostálek
volného Gedeona a jeho stfiela z hranice
pokutového území skonãila za
Po‰tulkov˘mi zády. Tfietí branku pfiipojila
slávistická posila Brazilec Adauto, kter˘
byl v té dobû na trávníku pouze dvû
minuty. V nastaveném ãase pfiipravil
vynikajícího âerného o ãisté konto domácí
Kolomazník. âtyfii utkání se hrála v nedûli:
Bl‰any zvítûzily v Pfiíbrami 2:1. Jablonec
zdolal doma Viktorku ÎiÏkov také 2:1.
RovnûÏ Brno zvítûzilo v Olomouci 2:1.
Zlín hrál letos po tfietí nerozhodnû 1:1,
tentokrát s Hradcem Králové. Vedoucí
branku Hradce vstfielil v 22. minutû Vani‰
za domácí vyrovnal o ‰est minut pozdûji
Janda. V pondûlní dohrávce âeské
Budûjovice zdolali Ostravu. I tentokrát
byl v˘sledek 2:1. A jako kdyby tûchto
v˘sledkÛ nebylo málo, skonãila se tak i
stfiedeãní dohrávka 3. kola Pfiíbram-
Slavia.

Hledám fiidiãe (A-Z)
s moÏností pfiejíÏdût

hranice
Volejte: 416-616-2177

1220-20

âesk˘ obchod
s potravinami

na prodej!
Cena dohodou!

Tel.: (905) 271-0572
nebo

(416) 450-4096
1219-18

Mezinárodní utkání
âeská republika -

Slovensko 4:1 (1:1)
Olomouc-sme/sk-Závereãn˘ test pred

prvou kvalifikaãnou skú‰kou v Turecku
dopadol pre slovensk˘ futbal v Olomouci
mizerne. ·tvrtá vzájomná konfrontácia s
âeskom ponúkla momentálne presvedãiv˘
kvalitatívny rozdiel medzi oboma
reprezentáciami. Je viditeºn˘ v
skúsenostiach, sebavedomí, r˘chlosti,
organizácii hry i Èahu na bránku. Väã‰ina
ãesk˘ch legionárov nastupuje pravidelne v
základn˘ch zostavách renomovan˘ch
európskych klubov. Pre slovensk˘ch, s
v˘nimkou jedného-dvoch, je sviatkom, ak
si zahrajú aspoÀ polãas. Zápasová prax je
na nezaplatenie. âeskí legionári majú v
zahraniãí zvuk. Získali si ho predov‰etk˘m
svojimi v˘konmi. Ale aj prístupom k
tréningom ãi vystupovaním na verejnosti.
TúÏia rásÈ, zlep‰ovaÈ sa, pracovaÈ na sebe.
ZdokonaºovaÈ sa v remesle, ktoré ich Ïiví.
Jedinou prioritou je presadiÈ sa v tvrdom
konkurenãnom boji.

NieÏeby vyslanci slovenského futbalu mali
po prekroãení na‰ich hraníc odli‰né úmysly.
Koneãn˘ efekt je v‰ak uÏ neporovnateºn˘ s
ãesk˘m. Stredaj‰í priateºsk˘ zápas to
potvrdil. Striedajúci ãeskí hráãi boli
minimálne rovnocenní, ak nie lep‰í ako tí,
za ktor˘ch na trávnik pri‰li. Karel Brückner
má po olomouckom zápase príjemné, no
nie celkom jednoduché trénerské problémy
- koho z takého poãtu vhodn˘ch adeptov
zaradiÈ do kvalifikaãného základu.

GÓLY: 32. a 65. Koller, 71. a 79. Rosick˘
- 16. Sz. Németh. âR: Vaniak (46. âech) -
Jiránek (46. Hübschman), Johana, Ujfalu‰i,
Grygera (46. HoleÀák) - Galásek (77.
·tajner) - Poborsk˘ (46. Sionko), Rosick˘,
Nedvûd (46. ·imák), ·micer (57. Baro‰) -
Koller.

SR: âontofalsk˘ - Kratochvíl, ·pilár, M.
Timko, Gre‰ko - Janoãko, Karhan, Hlinka
(89. Dzúrik), Michalík (68. Kisel) - Sz.
Németh (38. Vittek), Reiter (82. KoÏlej).
Pred 11 986 divákmi rozhodoval Douros
(Grécko), Ïlté karty Johana, Galásek -
Timko, Hlinka, Karhan.

***

Poháry
PfiestoÏe ãe‰tí fotbalisté ve tfiech kláních

zaznamenali stejnû branek jako jejich
soupefii ani jednou nepostoupili. Dvakrát
rozhodovaly branky na hfii‰ti soupefie jednou
penalty. Pouze Viktoria ÎiÏkov splnila svou
povinnost a postoupila pfies slabého
soupefie ze San Marina.

***

SPARTA-GENK 4:2
Praha-právo/Karel Felt-Konec krásného

snu, zb˘vá stfiízlivûní v Poháru UEFA.
Fotbalisté Sparty se poãtvrté za sebou do
základní ãásti Ligy mistrÛ neprobojovali. V
odvetû 3. pfiedkola po prohfie v Genku 0:2
i doma dvakrát inkasovali a pfies obrovskou
snahu, ãtyfii góly v belgické síti, dvû tyãe a
dal‰í zahozené ‰ance uÏ zázrak nestihli.
Domácí pÛsobili v úvodu tûÏkopádn˘m
dojmem. První úder pfii‰el ze strany Genku.
Po rohu Skoka míã pro‰el aÏ k volnému
Dagano vi, kter˘ ho pohotovû poslal
pfiízemní stfielou mezi nohama Novotného
do sítû. KdyÏ se domácí probrali a Pospí‰il
prodlouÏil Poborského roh aÏ k Mare‰ovi,
ten trefil hlavou z metru levou tyã. O minutu
pozdûji trefil pro zmûnu tu pravou tvrdou
stfielou Zelenka. ·tûstí si jednoznaãnû
vybralo i v odvetû belgického mistra. V 56.
min. Jaro‰ík zachytil odkop obrany Genku,
pfiihrál Poborskému a ten poslal míã do
sítû. JenÏe Sonck z bleskového protiútoku
zasadil Spartû dal‰í ránu. Neubûhly ani dvû
minuty a Jaro‰íkÛv trestn˘ kop po léhké teãi
skonãil u levé tyãe. Letná vidûla gólovou
pfiestfielku. Poborsk˘ totiÏ pfiesn˘m centrem
na‰el hlavu Jaro‰íka a ten zamífiil pfiesnû
mezi nohy brankáfie Moonse - 3:2.
SparÈansk˘ch fotbalistÛ bylo najednou plné
hfii‰tû. K postupu staãilo dát je‰tû dva góly
a neinkasovat, coÏ nebylo nereálné.

Jaro‰íkovû pokusu v 67. min. chybûly
centimetry, pokus Pospí‰ila vytáhl koneãky
prstÛ Moons. Sparta byla pfii chuti a v 84.
min. se na gól pfiiblíÏila vysnûnému cíli,
protoÏe GrygerÛv dalekonosn˘ centr poslal
hlavou do sítû voln˘ Mare‰. Branky: 59. a
64. Jaro‰ík, 56. Poborsk˘, 84. Mare‰ - 26.
Dagano, 57. Sonck. Rozhodãí Vassaras
(¤ecko), Ïluté karty: Grygera - Sonck, Thijs,
Wamfor, Daerden, 12 856 divákÛ, poloãas
0:1, první zápas 0:2, postupuje Genk.
Belgick˘ klub pfiispûl v úter˘ na postiÏené
povodnûmi ãástkou 250 000 korun, Sparta
pfiidala k dosavadní ãástce 815 000 korun
deset procent ze vstupného z úterního
zápasu.

***

Liberec pfies v˘hru
do Ligy mistrÛ nepro‰el

LIBEREC - AC MILÁN 2:1
Stateãnû se Libereãtí rvali s fotbalov˘m

gigantem, ale do vysnûné Ligy mistrÛ
neproklouzli, pfiestoÏe porazili vûhlasného
giganta - AC Milán. Tûsnû vítûzství 2:1 po
jednobrankové prohfie v Itálii v‰ak na postup
nestaãilo.

âesko tak nebude zastoupeno v prestiÏní
bitvû o desetimilióny. Po Spartû se i druh˘
ãesk˘ uchazeã o Ligu mistrÛ musí smífiit s
pokraãováním evropského taÏení v Poháru
UEFA. Po ãtvrthodinû zahrozili hosté.
Napoprvé se Tomasson neprosadil, kdyÏ
Kinského na brankové ãáfie zastoupil Piln˘,
krátce na to se uÏ ale italsk˘ útoãník Inzaghi
nezalekl volného prostoru, kter˘ mu obrana
velkoryse nabídla, a po pfiihrávce Rui Costy
v pohodû uklidil míã k tyãi do sítû. ObdrÏen˘
gól nadlouho umrtvil libereckou snahu, a to
je‰tû Tomasson promarnil stoprocentní
‰anci na zv˘‰ení. Kombinace Slovanu
zkomíraly v nepfiesnostech, na chvíli
pohasla i burcující atmosféra v hledi‰ti.
Procitnutí domácích útoãníkÛ pfii‰lo pfii první
akci druhé pÛle, kdy se uvolnil Slepiãka.
Jeho ránu Dida jen teãoval a skonãila u tyãe
- 1:1. Na posledních více neÏ 20 minut
pfii‰el na hfii‰tû brazilsk˘ mistr svûta Rivaldo,
jen zfiídka se ale dostával na hrotu k útoku
a vyjma jedné patiãky Ïádná vyhlá‰ená
kouzla nepfiedvedl. Ale mohl sledovat, jak
jeho spoluháãi v defenzívû dlouho odolávali.
Mohutné vzepûtí v závûreãn˘ch minutách
nakonec pfiineslo domácím druh˘ gól. V 88.
minutû si pfii jednom z atakÛ libereckého
t˘mu pomohli hostující obránci nedovolenû,
Papou‰ek následn˘ trestn˘ kop posadil na
hlavu Langera, kter˘ mífiil pfiesnû. Tfietí gól
byl v‰ak nad síly Liberce, jenÏ navíc dohrával
o deseti, protoÏe Langer si za zbyteãné
protesty vykoledoval druhou Ïlutou kartu a
následnû spatfiil ãervenou.

Branky: 46. Slepiãka, 88. Langer - 20.
Inzaghi. Rozhodãí IbaÀez (·panûlsko), Ïluté
karty: Langer, Piln˘ - Seedorf, ãervená
karta: 90. Langer, 8740 divákÛ, poloãas
0:1. První utkání 0:1, postupuje AC Milán.

***

FK Sarajevo- Olomouc 2:1
(0:1, 2:0) Penalty 5:3.

Sarajevo- flashnews/ãtk-Branky: 53.
Obuãa, 79. OsmanhodÏiã - 9. Putík
Rozhodãí: Ëumin - Volnin, Luka‰in (v‰ichni
Rus.) ÎK: Berberoviã, Zukiã - Caha,
Krajãoviã Diváci: 18.000 První zápas: 1:2
postoupilo Sarajevo. Penalty promûnili:
Pelak, OsmanhodÏiã, Kurto, Ihtijareviã,
Krupinac - Urbánek, Reiter, Rozehnal.
Nepromûnil: Caha. Olomouc nebyla v
odvetû hor‰ím celkem, ale zle se jí vymstilo
nepromûÀování ‰ancí. Aktivitou na pravé
stranû zálohy opl˘val pfiedev‰ím
rekonvalescent Putík. Bdûlost domácího
gólmana Kraka, byÈ nestihl pfiesnû zakonãit,
poprvé provûfiil uÏ ve ãtvrté minutû a v
deváté zajistil svému t˘mu potfiebn˘ klid,
kdyÏ ideálnû zpracoval ReiterÛv pas a
rozvlnil síÈ v domácí brance. Po pfiestávce
uÏ Sarajevo vsadilo v‰e na risk, a kdyÏ v 53.
minutû Obuãa podél Vaniaka vyrovnal,
nastaly Olomouci kru‰né momenty. Domácí
soubor vycítil ‰anci a jeho akce zaãaly

zavánût gólovou hrozbou. V dobû, kdy jeho
nejvût‰í nápor odeznûl, se pfies Cahu v 79.
minutû pfiehnal Obuãa a jeho centr
prodlouÏil OsmanhodÏiã do sítû. Olomouc
se ani poté nestáhla do obranné ulity,
naopak závûreãné minuty odehrála pfied
brankou soupefie, ale Krak uÏ nemusel
zasahovat. ProdlouÏení uÏ oba t˘my sehrály
opatrnû. Îádn˘ se pfiekotnû nehnal dopfiedu
a po tfiiceti minutách bez vyloÏen˘ch
pfiíleÏitostí zápas dospûl k penaltovému
rozuzlení. Hned v první sérii zastavilo
Cahovu ránu bfievno, a protoÏe v‰ichni
sarajev‰tí stfielci mífiili pfiesnû, po v˘hfie 5:3
se nakonec domácí fotbalisté mohli radovat
z postupu.

***

ÎIÎKOV- DOMAGNANO
3:0 (2:0)

Praha- flashnews/ãtk-Branky: 2. Chihuri,
43. Janou‰ek, 69. Krut˘ ; Rozhodãí:
Bergmann - Thorsson, Jonsson (v‰ichni
Isl.) ; ÎK: S. Bacciocchi, Morri ; Diváci: 640
; První zápas 2:0, postupuje ÎiÏkov. )Na
Strahov vyrazila sledovat druhotfiídního
soupefie jen hrstka vûrn˘ch a dûní na
trávníku dávalo za pravdu tûm, ktefií se
neobtûÏovali pfiijít. Domácí naladili sváteãní
tempo, pfiesto uÏ po devadesáti sekundách
hry promûnili první rohov˘ kop ve vedoucí
branku. Naprost˘ klid pro dal‰í fázi stfietnutí
jim zaruãil Chihuri. Bohorovnost v‰ak
domácí zneuÏívali aÏ pfiíli‰ a s nûkolika
náhradníky v základní sestavû nepfiedvedli
nic, co by potû‰ilo profiídlé ochozy.

***

5. kolo: Brno - Sparta Praha 1:2 (1:2),
23. Do‰ek - 22. a 32. Pospí‰il, âK: 25.
Pfiibyl (Brno), 5493. ÎiÏkov - Olomouc
2:2 (0:1), 69. Pikl, 90. Chihuri - 16.
Urbánek, 50. P. Siegl, 1233. Bl‰any -
Jablonec 0:0, 2715. Staré Mûsto -
âeské Budûjovice 2:0 (2:0), 34. Polách,
38. Malár. âK: 59. Vozábal (hostia), 2050.
Ostrava - Pfiíbram 1:0 (0:0), 70. Svûrko‰.
âK: 33. P. Besta (domáci), 3580. Slavia
Praha - Zlín 5:1 (3:0), 21. a 36. T. Do‰ek,
16. Piták, 55. Dostálek, 73. Hrdliãka - 86.
Koubsk˘, 2699.  Dohrávky: Hradec
Králové -Bohemians 1:1, Liberec-
Teplice 2:1.

Tabulka
1. Sparta 5 5 0 0 12:2 15
2. Liberec 5 4 1 0 4:0 13
3. Jablonec 5 3 2 0 6:3 11
4. Slavia 5 3 1 1 14:6 10
5. ÎiÏkov 5 2 2 1 8:7 8
6. Bl‰any 5 2 2 1 4:3 8
7. Ostrava 5 2 1 2 8:7 7
8. Brno 5 2 1 2 6:6 7
9. Olomouc 5 1 3 1 5:5 6
10. â. Budûjovice 5 2 0 3 7:10 6
11. Pfiíbram 5 1 1 3 3:5 4
12. St. Mûsto 5 1 1 3 4:8 4
13. Hradec Kr. 5 0 3 2 5:7 3
14. Zlín 5 0 3 2 4:9 3
15. Teplice 5 1 0 4 5:12 3
16. Bohemians 5 0 1 4 6:12 1

Slovenská liga Mars
7. kolo: Slovan-Trnava 2:1, Îilina-Inter

5:0, Trenãín-PetrÏalka 2:0, RuÏomberok-
Ko‰ice 0:2, Púchov-Dubnica 2:0.
8. kolo: Trnava-RuÏomberok 1:0,

Dubnica-Trenãín 1:0, Inter-PetrÏalka 4:1,
Îilina-Slovan 0:1, Ko‰ice-Púchov 1:1.

Tabuºka
1. Trnava 8 5 2 1 15:7 17
2. Ko‰ice 8 3 5 0 13:9 14
3. Slovan 8 4 2 2 10:7 14
4. Îilina 8 4 1 3 13:9 13
5. Púchov 8 4 1 3 11:12 13
6. Dubnica 8 4 0 4 10:7 12
7. Inter 8 3 1 4 11:15 10
8. RuÏomberok 8 2 1 5 11:16 7
9. PetrÏalka 8 1 3 4 7:13 6
10. Trenãín 8 2 0 6 8:14 6

Los 1. kola Poháru UEFA: ÎiÏkov-Glasgow
Rangers, Sparta-·iroki Brjeg (Bosna),
Excelsior Mouscron (Belgie)-Slavia,
Liberec-Dinamo Tbilisi (Gruzie).

Hokej: âR-RUSKO 2:5
Tfietiny 0:1, 0:1, 2:3. Branky a nahrávky:

50. Duda (Bala‰tík, Kucharãík), 59. Michálek
(Ujãík) - 18. Antipov (Gusev), 24. Nûprjajev
(Suglobov), 43. Vlasenkov (Malenkych),
49. But (Koroljov, Tkaãenko), 52. Pro‰kin
(Zinovjev, Koroljuk). Rozhodãí: T.
Andersson (·véd.) - Pouzar, Bláha (oba
âR) . Vylouãení: 6:7 . VyuÏití: 2:2 .  V
oslabení: 0:1 Diváci: 5000. Hráno v Brnû.
První utkání ãesk˘ch hokejistÛ pod vedením
Sl. Lenera.


