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Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.
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Honzovy housle a krásná, bláhová Diana

Nedávno jsem si pou‰tûl Starce na chmelu a tak
jsem si vzpomnûl, jak k nám bûhem chmelové
brigády pfiijela vojenská bigbeatová skupina.
Kromû Sweet Little Sixteen v angliãtinû, zazpívala
ãesky i písniãku ottawského rodáka o krásné
bláhové Dianû. Tehdy jsem si myslel, Ïe se zpûvák
jmenuje Polanka. Teprve mnohem pozdûji jsem
zaregistroval, Ïe se jedná o Paula Anku, kter˘
nakonec pfiijel i do Prahy. Byla to neuvûfiitelná
expanze kanadské kultury a jednalo se o druhé
nejdraÏ‰í lístky po Louisi Armstrongovi. Na vlastní
u‰i jsem sly‰el o Bláznivé lásce, Osamûlém chlapci
i Memphis Tennesee.
JenÏe Ïivot zamíchal s kartami trochu jinak a tak
jsem se ocitl v Kanadû a Polanku jsem vidûl zde
pouze dvakrát v televizi. Na vlastní oãi jsem v‰ak
jednou vidûl, kdyÏ jsem ‰el po Blooru, nápis
Czechgrass. Vstoupil jsem tedy do zmínûné krãmy
a kapela na pódiu vÛbec nevypadala ãesky. ·varn˘
houslista dirigoval smyãcem svoji kapelu, které to
docela ‰lapalo. KdyÏ skonãili, tak se mi pfiedstavil
jako Jan Hanko. Hrávali pak obãas v dnes jiÏ
neexistující krãmû na rohu Concordu a Bloor, v
budovû kde je dnes nejvût‰í obchod s hudebními
nástroji.
Po urãité dobû se nûkde objevil, pak mi zase zmizel
na del‰í dobu z oãí. Od té doby, co jsem ho poprvé
potkal ve zmínûné harendû totiÏ uplynulo jiÏ dvacet
let. Mezitím jsem se staãil oÏenit a Jan Hanko se
objevil, nejen s houslemi, ale i s krásnou Dianou
na na‰í svatbû. Pak se on sám s Dianou oÏenil.
Hodnû se toho zmûnilo. UÏ nehraje sám, ale s
Dianou, pfiesnûji fieãeno Diannou a nejmenují se
Czechgrass, ale Gypsygrass. Vloni vydali dvû
cédéãka, Sweet Eastern Wind (Sladk˘ v˘chodní
vítr) a Serendipity (podle slovníku je to schopnost
nalézti ztracené vûci). Obzvlá‰tû to druhé cédéãko
si rád hraji a poslouchám. Letos v létû hrál
Gypsygrass v âechách a minul˘ pátek se po ãase
objevil opût na Masaryktownu. Obsazení
Gypsygrassu se ãasto mûní. Tentokrát bubnovali
na bubínky a obstarávali rytmiku Andrew McKay

a Diannina sestra Ann West, která rovnûÏ zpívala.
Jaroslav “Jaroma” Jarosil hrál na cello a basovou
kytaru, na housle a mandocello to byl Jan Hanko
a Dianne kromû zpûvu hrála i na kytaru.
Od památného vystoupení Paula Anky v roce
1966 s jeho písní Diannou k okamÏiku, kdy
skuteãná kanadská Dianna vystoupila v âechách
uplynulo v kutnohorské Vrchlici mnoÏství vody.
Otázkou je, jestli by Paul Anka letos opût vyprodal
nedaleké kolínské Letní kino, které v tom
památném roce 1966 praskalo ve ‰vech.
Gypsygrass se pokusil obdûlat panenskou pÛdu a
pole neorané v jin˘ch lokalitách.
Jak se tedy Dianne, která obãas prohodí nûjakou
tu ãeskou vûtu v âechách líbilo?
„Hráli jsme na festivalech, ale úplnû nejvíc se mi
líbilo v jednom klubu v Plzni. Lidi byli nad‰ení,
tancovali, také v horách na Moravû to bylo skvûlé.
Byli jsme tam s dûtmi a mojí sestrou, obãas jsem
si pfiipadala, jako Ïe jsem odnûkud odjinud, ale
reakce lidí byly velice podobné. Zkusila jsem
nûkteré písniãky, které zpíváme s Honzou ãesky,
lidi je pfiijaly velice laskavû. Hezké okamÏiky byly
na jedné party, kdy jsme hráli aÏ do pûti hodin
ráno. Dûti ‰ly spát trochu dfiív asi ve tfii. Obû dûti
milují hudbu, obzvlá‰tû star‰í dcera. V âechách
jsme hráli se Slávkem Hanzlíkem. Také jsme to
zkou‰eli s rómskou kapelu, ale to nám moc ne‰lo.
Zde v Kanadû jsme hráli s maìarsk˘mi Rómy a to
‰lapalo!“ fiíká Dianne. „Je zajímavé, Ïe skládám
vût‰inou v depresi a nejprve je melodie, pak k
tomu dûlám text. Nemám stovky písniãek, odhaduji
to na pûtatfiicet aÏ ãtyfiicet. Jan to pak dodûlává.
Na zaãátku mám pfii tvorbû absolutní svobodu.
Musí to jít ze mne, ani nevím, jak to funguje.“
Zatímco pro Dianne a její sestru Ann bylo
vystoupení v âR nûãím zvlá‰tním, Honza Hanko
jezdí domÛ ãastûji. Pfied pûti lety vystupoval na
Slovensku v Trnavû, pak v Brnû, v Olomouci a v
Ostravû. V listopadu 2003 zde hrál dvakrát. Letos
to bylo pût koncertÛ. „Hráli jsme na dvou velk˘ch
festivalech v Studénce a v Dolní Lomné. Nemohu

fiíci pfiesnû kolik tam bylo lidí, protoÏe jsme hráli
ve tmû. Snad tfii, ãtyfii tisíce. Kluby byly v Plzni, v
Milevsku a v jiÏních âechách. Chtûli jsme vûdût,
jak bude reagovat ãeské publikum na ná‰ styl
muziky. Se jménem Gypsygrass se tam moc
vyskakovat nedá. Chtûl jsem vysvûtlit, Ïe muzika
je bez hranic. V âechách jsou velice dobré rómské
soubory a zpûváci. Zrovna tak âe‰i dokáÏí zahrát
v‰echno od rocku pfies bluegrass aÏ po dechovku.
Gypsygrass je spojení mezi Západem a V˘chodem.
Já jsem z V˘chodu a moje Ïena je ze Západu,
narodila se ve Spojen˘ch státech.“
S odstupem pak hodnotí celé turné takto: „Jako
lidi jsme dûlali chyby. Byly vûci, které jsme
nezvládali. Bylo to nároãné i na cestování. Pouãili
jsme se z toho a jedeme dál. Jsem rád, Ïe jsme jeli.
Moje dcery obdivovaly kulturu, vidûly tisícileté
budovy. To jsou originály. Byla s námi také
Diannina sestra Ann West, která v‰echno také
vidûla poprvé. Kromû ní a Slávka Hanzlíka, kter˘
Ïil v Americe jsme mûli obãas je‰tû nûjaké hosty.
Nejvíc se nám líbilo asi v Plzni, i kdyÏ z ní jsme mûli
nejvût‰í strach, protoÏe tam je silné bluegrassové
zázemí.“
Koncert na Masaryktownu trval do pÛlnoci.
Cellistu Jaroslava Jarosila jsem znal z koncertÛ i
z Nového divadla. Tentokrát jsem se dovûdûl o jeho
boufilivém mládí, kdy hrál v ‰edesát˘ch letech se
skupinou Krystal. Rád vzpomíná na legendární
Kuãerovce, s kter˘mi absolvoval turné po Evropû
a v dobû, kdy Mlad˘ svût byl je‰tû skuteãnû mlad˘
se jednou objevil jako zpûvák na titulní stranû.
Gypsygrass by si zaslouÏil stejnou pozornost, ale
sdûlovací prostfiedky v âeské republice mají dnes
vût‰inou jiné zájmy. ·koda, pfii tro‰ce pozornosti
mohla se nûkterá z jejich písniãek na cédéãku
objevit na hitparádû nebo alespoÀ jako zajímavost
ve vysílání nûkteré rozhlasové stanice. Prorazit
bludn˘ kruh ãesk˘ch médií se jim podafiilo snad
jen jednou.

Ale‰ BfiezinaAle‰ BfiezinaAle‰ BfiezinaAle‰ BfiezinaAle‰ Bfiezina
***

Gypsygrass na Masaryktownu: Zleva: Jaroslav „Jaroma“ Jarosil, Jan Hanko, Dianne Hanková, Ann West a Andrew McKay
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Satellite 1-416 jsou nezávislé noviny reflektující rÛzné názory, které se
nemusejí vÏdy shodovat s názory redaktora tûchto novin.

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe v˘mûna my‰lenek a názorÛ slouÏí vzájemnému
pochopení a porozumûní. Na‰im úkolem není fiíkat ãtenáfii, co si má myslet,

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

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

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

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

Knihovna na Masaryktownu
Stfieda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.

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
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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.: (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.

Lutheránsky kostol sv. Luká‰a,
(Luteheran Church of St. Luke), 3200
Bayview Ave.  (Bayview a Finch), Toronto.
BohosluÏby:  28.11., 12.12. v 12:30, 24.12..
v 17:00..

Kat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. 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.

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu  v 10 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a 218)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Úfiední hodiny jsou jednou mûsíãnû,

vÏdy první  úter˘ od 19 do 20  hod. (po pfiedchozím zavolání)
v budovû kostela sv. Václava, 496 Gladstone Ave.

(KfiiÏovatka Bloor St. W. a Dufferin St.)
Po‰tovní adresa je:

P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
 E-mailové adresy: Ústfiedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

Pfiijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 18. záfií 2004 do 18. ãervna 2005:

Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu Steeles West Gymnastics,

 601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kfiiÏovatky ulic Steeles Avenue West a Dufferin Street)

Dospûlí - kaÏdou stfiedu od 20:00 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 20:00 do 22:00 hodin

George Harvey Collegiate, 1700 Keele Street
 (jiÏnû od kfiiÏovatky ulic Eglinton Avenue West a Keele Street)

Informace:  Jan Waldauf 416/626-3476, Ivo Sypták 416/656-0490

Na‰e internetové
stránky

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

www.satellite1-416.com
www.zpravy.org

***
Kalendáfi

Co se pfiipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

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

InternetInternetInternetInternetInternet

âeská doplÀovací ‰kola
496 Gladstone Ave. - Toronto

 v sobotu  od 9 do 11 hodin
Informace:

L. âarková: 416/536-5342

·kola ve Scarborough
Informace:

M.M.I.: 416/439-4354

Slovenská ‰kola v Oakville
zadarmo

 pre deti od 5-ich do 14-ich rokov
se koná v Our Lady Of Peace School

391 River Glen Blv. Oakville
Vyuãování je v sobotu
od 9:30 do 12 hodin

Informácie:
Viera Banková: 905/337-7457

SOKOL GYMNASTIC ASSOCIATION OF TORONTO
  member unit of Sokol Canada, promoting physical and mental fitness since 1931

 TùLOCVIâNÁ JEDNOTA SOKOL TORONTO
 ãlenská jednota Sokolské Ïupy Kanadské, ãinná v rozvoji tûlesné  v˘chovy od r. 1931

     si vás dovoluje pozvat na

 TRADIâNÍ P¤EDVÁNOâNÍ TRHY
 které se budou konat v nedûli 21. listopadu 2004 od 12.00 hodin

v hale kostela sv. Václava, 496 Gladstone Avenue
 Na bazaru budou, jako obvykle, stánky se zboÏím rÛzného druhu, domácím vánoãním peãivem,

hraãkami, vánoãními ozdobami, potravinami dovezen˘mi z âech, Moravy a Slovenska, a s tradiãní
ãeskou kuchyní.  Souãástí bazaru bude bohatá tombola s hlavní v˘hrou zpáteãní letenky do Prahy,

vûnovanou spoleãností âSA, a ãetn˘mi dal‰ími velice hodnotn˘mi cenami.

 Na bazar se také dostaví Mikulá‰ s dárky pro dûti.
SOKOL TORONTO VÁS ROVNùÎ SRDEâNù ZVE NA

 MIKULÁ·KOU ZÁBAVU
 v sobotu 27. listopadu 2004 v 19.00 hodin

v hale kostela sv. Václava, 496 Gladstone Avenue
 K tanci a poslechu hraje hudební soubor „Pressovia“

Pfiinesené dárky bude rozdávat Mikulá‰
 Vstupné:  $ 25.00 vãetnû veãefie, $ 15.00

  KKll iikkaa
Hrajeme pro Vás

Pfiijìte na pohodové pfiedstavení na
Masaryktown 19. listopadu, 2004

Od 8:00 pm do konce

zvou Vás
Dá‰a, Lenka, Lanny, Mirek, ·tefan, Zdenûk

Vstupné $15
Rezervace Restaurace Praha

(416) 289-0283 

âeskoslovensk˘
baptistick˘ kostel
200 Annette St., Toronto, Ontario
zve k pfiedvánoãním a vánoãním

programÛm
âtyfii slavnostní shromáÏdûní

Adventního období
28.11., 5.12., 12.12. a 19.12.2004

vÏdy v 11 hodin.
***

Veãer vánoãních koled
sobota, 18.12.2004 v 18:30

***
Vánoãní banket

nedûle, 19.12.2004 v 12:15
po kterém následuje

vánoãní muzikál ve 14:00
***

Vánoãní bohosluÏby
sobota 25.12. 2004 v 11:00

***
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

16.11.2004 v 17:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

2.12.2004

Czech &Slovak Institutions

Honorary consulates
of the Czech Republic

Calgary, AB
Honorary Consul:
Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail:
jelinek@terramanagement.com.

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

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB 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, MB R3B 0E4
Tel. and Fax: (204) 947-1728
Hours: Weekdays 9:00. - 12:00
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407
North York, ON 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

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

Poz˘vame vás, váÏená a milá krajanská pospolitosÈ na ná‰ aj vá‰ tradiãn˘,

PREDVIANOâN¯ BAZÁR 2004,
27. novembra 2004, ráno od 9. hodiny .

Ako obyãajne aj toho roku vám ponúkame tieto osvedãené v˘robky na‰ej
mäsiarenskej kuchyne: klobásy - pálivé i nepálivé, jaternice, slaninu,
údenú a paprikovú. Ale tieÏ nakúpite i rezance, cukrárenské v˘robky,

koláãe a zákusky rôzneho druhu, vianoãné oblátky a mnohé iné.

Poãas BAZÁRU 2004 budete môct ochutnat jedlá zakálaãkovej
kuchyne. Presvedãíte sa tak o kvalite na‰ich v˘robkov, ktoré si u nás

zakúpite. ZároveÀ sa môÏete zúcastnit zaujímavej tomboly.

BAZÁROVÁ HALA je v kostole
sv. Pavla , EVANJELICKEJ A.V. SLOVENSKEJ

CIRKVI na 1424 DAVENPORT Rd.
100 metrov na západ od kriÏovatky na

Davenport Rd. a Dufferin.
Tel.: 416/658-9793

19.11. (pá) 20:00
Klika na Masaryktownu

***
20.11. (so) 10:00

SchÛze V˘konného v˘boru âSSK
 Kostel sv. Václava

***
20.11. (so) 20:00

Dance Party s D. J. Du‰anem
3250 Comercial Dr., Vancouver

(604) 618-6724
***

21. 11. (ne) 12:00
Pfiedvánoãní trhy (Bazar)

Kostel sv. Václava - Sokol Toronto
***

21.11. (ne) 17:00
Nocturno na Masaryktownu

Kinsk˘ trio
***

27.11. (so) 9:00
Predvianoãn˘ bazár

Hala kostola sv. Pavla
1424 Davenport Rd.

***
27.11. (so) 19:00

Mikulá‰ská zábava
Kostel sv. Václava-Sokol Toronto

***
28.11. (ne) 12:00
Vánoãn˘ bazar

Kostol sv. Cyrila a Metoda
***

1.12. (st.) 13:00
Setkání seniorÛ - videofilm

Kostel sv. Václava
***

5. 12. (ne) 12:00
Mikulá‰sk˘ obûd

Kostel sv. Václava
***

5.12. (ne) 14:00
Mikulá‰ská nadílka

1019 Broughton St., Vancouver
***

11.12. (so) 15:30
Vánoãní besídka pro dûti

Steeles West Gymnastics- Sokol Toronto
***

12.12. (ne) 10:30
Vánoãní trhy - Masaryktown

***
15.12. (st) 13:00

Setkání seniorÛ - pfiedná‰ka
Kostel sv. Václava

***
17.12. (pá) 18:30

Vánoãní veãefie na Masaryktownu
***

18.12. (so) 18:30
Vánoãní koledy

âeskoslovensk˘ bapt. kostel.
***

19.11. (ne) 11:00
Vánoãní hra a banket

***
24.12. (pá) 23:00

PÛlnoãní m‰e
Kostel sv. Václava

***
31.12. (pá) 19:00

Silvestrovská zábava
Kostol sv. Cyrila a Metoda

***
31.12. (pá) 19:00

Silvestrovská zábava
Kostel sv. Václava

***
31.12. (pá) 19:00

Bohemian Restaurant
New Year’s Eve Party
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Pfiíjemné kvalitní
zubní o‰etfiení

nabízí

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ

Sobotní a veãerní náv‰tûvy moÏné!

Ráda pomohu novû pfiíchozím!

Medical

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

Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005

Dr. Petr
Munk

Chiropraktik

Canada-Czech Republic
Chamber of Commerce

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE

909 Bay St. # 1006
Toronto, ON M5S 3G2

Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net

www.ccrcc.net

ABE
Letáky, broÏury, jídelní lístky,

tiskoviny, vizitky.
Tel.: (416) 530-4222

e-mail: a.b.e@rogers.com
P. O. Box 176, Station "E"

Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

Tel.: (416) 922-8786
Fax: (416) 922-6540

E-mail: emestic@hotmail.com

Je‰tû jednou na téma: Já chci k filmu - V‰ichni jsme se bavili
Tomá‰ Ma‰ek a Neil Simon. Dva lidé, ktefií se nikdy neznali, a pravdûpodobnû se uÏ ani nepoznají. A pfiesto mají tolik
spoleãného: zatímco Neil Simon dramata pí‰e, Tomá‰ Ma‰ek ty jeho rád hraje a reÏíruje. Spojuje je láska k dramatu
komediálního charakteru, kdy divák necítí tíhu situace jako zostuzující sebekritiku, ale naopak má díky lehkému podání pocit,
Ïe zÛstává nad vûcí. Îe se sice prodírá situací komplikovan˘ch vnitfiních rodinn˘ch vztahÛ, ale tak nûjak lehk˘m taneãním
krokem. A vût‰inou s úsmûvem na rtech, protoÏe lehká ironie je tím jemn˘m a osvobozujícím kofiením, která pfiiná‰í v dramatu
úlevu nad dlouho potlaãovan˘mi otazníky. VzpomeÀme si tfieba na Rozladûné dueto, na Poslední ze Ïhav˘ch milencÛ,
Perníkovou dámu ãi na komedii Nezvan˘ host. Ve v‰ech tûchto Simonov˘ch komediích Tomá‰ Ma‰ek jednak hrál jednu z
hlavních rolí a jednak hru i reÏíroval. A co více, pokaÏdé obsadil do hry i Zdenku Novotnou. Vût‰inou tak ve hfie tvofiili
partnerskou dvojici.

ReÏisér Nového divadla si na první
pfiedstavení (premiéra v pátek 29. fiíjna,
reprízy v sobotu a v nedûli 30 a 31. 10.)
nové divadelní sezóny Nového divadla v
Torontû vybral opût Simonovu inscenaci
- I Ought to Be in Pictures, jenÏ byla i v
roce 1982 zfilmovaná. Ov‰em poslouÏila
mu jen jako pfiedloha, protoÏe dûjovou
zápletku a prostfiedí transferoval do
podmínek ãeské emigrace. Dramaturg
tak dal inscenaci nejen osobit˘ náboj
vlastního poznání, ale navíc zasadil dûj
do prostfiedí nám v‰em známého a do
jmenovité spoleãnosti, kde jména
mnoh˘ch z nich jsou jiÏ pojmem. A uÏ
pfiedesílám, Ïe úspû‰nû. Dokonce
neãekanû velice úspû‰nû. Nikdy bych si
nedovolila tvrdit, Ïe autor mÛÏe z divácké
obce vytvofiit monolitní skupinu spiklencÛ
a fandÛ. V‰ichni totiÏ fandili v‰em. Tím
spí‰e, Ïe se v postavách nalézali. A
vût‰inou s nimi sympatizovali. ProtoÏe je
zbyteãné si namlouvat, Ïe problematika
rodinn˘ch vztahÛ se dotkla jen nûkter˘ch.
KaÏd˘ si v ní nalezl ten svÛj kousek Ïivota
- aÈ uÏ vyfie‰eného nebo je‰tû zejícího
jako otevfiená rána. A v tom je ona
milosrdnost Simonova pojetí - podívat se
i na situace, pfii nichÏ mrazí a ãlovûk má
taktak na krajíãku, s úsmûvnou
blahosklonností.

Vzhledem k tomu, Ïe se s podobn˘mi,
ne-li shodn˘mi problémy pot˘ká vût‰ina
emigrantÛ, jeví se toto, byÈ na první pohled
v‰ední téma, trvale aktuální.

K rychlé orientaci v dûji pomohl autor
divákovi vhodnû volen˘mi vyjadfiovacími
prostfiedky. Zejména v‰ak ne‰roubované
a jednoznaãnû znûjící vûty navodily rychl˘
spád a vstfiícné reakce. Herci, podpofieni
diváckou úãastí a zájmem, mohli dát
mnohem lépe prÛchod emocím postav,
coÏ se v‰em tfiem bezesporu podafiilo.
Zdenka Novotná - vidûli jsme ji v roli Stefi
- a Tomá‰ Ma‰ek - ztûlesnil Trakafie -
sv˘mi zku‰enostmi a talentem uÏ dávno
pfiekroãili onu hranici amatérského
herectví, coÏ vytvofiilo Lence Kimle -
pfiedstavovala dceru Líbu - dobré
podmínky k rozvinutí jejích vrozen˘ch
hereck˘ch dispozic.

Divák hned na první pohled cítil
atmosféru prostfiedí, v nûmÏ vládla
roztûkaná muÏská mysl Johna Truckera.
Dokonce by se dalo fiíct, Ïe to prostfiedí
d˘chalo jedin˘m: rezignací. SvûÏí Ïena,
jeho pfiítelkynû Stefi Nová, do
zabydleného nepofiádku jaksi nepatfiila.
âlovûk správnû odhadl, Ïe je jen na
náv‰tûvû a Ïe se tam jako doma necítí.
Tisíce ãi milióny párÛ takto Ïijí, aniÏ by
mûly sílu na tom co zmûnit. Ranní klid ale
jednoho dne protne zvonek a posléze i
halasné „hi“ sebejisté dívky, která se v
nuzném bydlení ocitá bez ohlá‰ení.
Pfiepadení domácnosti svého otce, jenÏ
kdysi doma zanechal manÏelku se sv˘mi
dvûma dûtmi, povaÏuje Líba - jeho dcera,
s níÏ se vlastnû je‰tû ani nevidûl - za ten
nejlep‰í zpÛsob vzájemného poznání.
Vzhledem k svému mládí, si ani nebere
pfii konverzaci servítky a otevfienû naz˘vá
vûci prav˘mi jmény. A tak je divák i

svûdkem prvního stfietu pfiedstav Líby s
realitou Truckerova Ïivota. Nemusí se
dlouho dohadovat, aby pochopila, Ïe ty
jsou nûkde jinde neÏ je skuteãnost.
Johnova pfiítelkynû Stefi Nová o
partnerovû dcefii nevûdûla, ale pfiijímá
tuto skuteãnost s rozvahou a jiÏ od
samotného zaãátku moudfie. Je dokonce
ztûlesnûnou onou zlatou stfiední cestou k
fie‰ení problémÛ.

V tomto bodû divák ocení fieã bez
kudrlinek a dlouh˘ch souvûtí. Situace je
právû díky takov˘mto dialogÛm pfiehledná
a divák se tak má moÏnost mnohem
snadnûji pfievtûlovat do pocitÛ kaÏdé z
postav, které pfied jeho zraky vyzrávají.
Má moÏnost se dokonce i zam˘‰let nad
nahlas vysloven˘mi otázkami a i nad
tûmi, které zÛstávají v prostoru jen tak
viset.

Divák registruje i dal‰í polohu sloÏitosti
situace, v níÏ si jede Líba vlastnû jak˘msi
zpÛsobem „vybrat“ to, co jí její otec za
tûch tfiiadvacet let dluÏí, aniÏ je‰tû tu‰í, Ïe
to, co si odveze, peníze nebudou. Îe to
nemûla Líba doma s maminkou lehké,
dokumentují útrÏkovité poznámky o
maminãinû Ïivotním zklamání. Na pomoc
dívce v její sloÏité situaci pfiicházívá mrtvá
babiãka. Ta její „máma a táta“ v jedné
osobû, neÏ si v závûru inscenace totiÏ
uvûdomí, Ïe dokáÏe sama zvládnout
situaci, která se vyvíjí ku prospûchu vztahu
otec - dcera, a Ïe tento novû nalezen˘
citov˘ vztah je natolik siln˘, Ïe mÛÏe

rozevfiít svou náruã i dal‰ím lidem -
spiklenci Stefi a Líbinû mamince, Johnovu
synovi Karlovi alias Bobíkovi a nakonec i
Líbinu novopeãenému pfiíteli Gordonovi,
s nímÏ odjíÏdí zpût domÛ. Postavy nemûní
svá pÛsobi‰tû, mûní své lidské kvality.
Svou touhu po filmu, pouÏívanou jako
zástûrku, aby se otci Líba dostala lépe na
kobylku a aby zjistila, nakolik se chce v
jejím pfiípadû angaÏovat, odhazuje, a její
srdce se uklidÀuje po zji‰tûní, Ïe Tracker
je uÏ prostû táta.

Jak jsem jiÏ uvedla, hra se sv˘mi více
neÏ 650 diváky na ãtyfiech pfiedstaveních
v prÛbûhu tfií dnÛ mûla velice pfiízniv˘
diváck˘ ohlas. S pfiívûtivou odezvou se
ov‰em setkala i hudba Jirky Grosmana
se zpûvem Lenky Novákové. A diváci
ocenili i bezchybnou práci Ivo Mejzra v
roli osvûtlovaãe a zvukafie a rychlou
pfiestavbu scény Petra Kohouta a Julka
Münstera. Nu a koneãnû nápad vystavit
v ochozu sálu fotografická díla Milo‰e a
Pavla Kuãerov˘ch, byl uÏ jen bonbónek
na ‰pici té dramatické ‰lehaãky. Pfií‰tû se
uvidíme na „lehkonohé“ Mirandolínû v
reÏii Brigity Hamva‰ové. O tom ale aÏ
pfied termínem v únoru 2005.

A je‰tû mi dovolte uvést na pravou míru
pfiedplatné - Nové divadlo je ani v této
sezónû nevypsalo, takÏe se laskavému
ãtenáfii omlouvám za mylnou pobídku ve
svém minulém ãlánku.

Vûra Kohoutová
***

Lenka Kimla ve hfie Nového divadla Já chci k filmu
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Financial

1 CDN $ 20,47 Kã
1 US $ 24,39 Kã
1 EURO 31,51 Kã
100 Sk 79,52 Kã
Quick - 13.11.2004

Kursovní lístek
100 Kã 5,04 CDN $
100 SK 4,01 CDN $
1 CDN $ 19,84 Kã
1 CDN $ 24,94 SK
1 US $ 1,21 CDN $
1 EUR 1,60 CDN $
Toronto Star - 13.11.2004

New Year’s Eve
at

Gala Dance all night
5 - Star Internat. Buffet -all night

Euro style, 20 ft, home baked
Sweet Table - all night
Free coffee, all night

Champagne free 11:30 pm to 12 am

WOW
at 1 am Breakfast

Hot Goulash Soup with Spicy Dumplings
Midnight baked - Ham on the bone

Coffee * Coffee
Total cost $ 66 p. p.
By reservation only

Please pick up your tickets ahead of time at the Bohemian.
Your table will be reserved for the number in your party and ready

for you no matter when you arrive.
Doors open at 6, dinner from 7 pm.

Dancing after Dinner
215 Dundas St. East (No. 5 HWY)

Waterdown, Ontario
Tel.: (905) 689-6013
Fax: (905) 689-1457

Early reservation recommended
Visit us at: www.eureka4you.com/bohemian/

or www.banquethallsontario.com

Dr. âermák - 80
Není tomu tak dávno, co jsem pfii‰el do
Kanady a po necelém roce jsem se ocitl
na posvátné pÛdû Masaryktownu, o
kterém jsem sly‰el jiÏ v Praze a zaãal
pracovat v Novém domovû. Je to pouh˘ch
tfiiadvacet let a dva mûsíce. Jedním z
prvních pfiíspûvkÛ, pokud se pamatuji,

se kapitalismus, jsme si tolik nenotovali.
Ale to patfií k vûci, Ïe dva lidé spolu ne
vÏdy souhlasí a pfiedstírat nûco, co není
pravda by se nelíbilo ani mnû ani Josefu
âermákovi, kter˘ dnes oslavuje
osmdesátiny.
Co máme tedy spoleãného. Jednak

máme oba nûco spoleãného se Slan˘m.
Josef âermák tam strávil mladá léta ve
‰kole, já na vrtech. Nikdy jsme si v‰ak o
tomto starém mûsteãku nepopovídali.
Oba nemáme rádi totalitu, ale máme rádi
Toronto. Nejednou jsem byl pfiekvapen
tím, jak Josef âermák zná torontské
podzemí. Jsem pfiesvûdãen, Ïe kdyÏ
sejde do podzemí nûkde na Union Station,
tak Ïe za dvacet minut vyjede v pohodû
v˘tahem na Toronto International Airport.
To v‰e absolvuje pû‰ky, protoÏe zná
v‰echny podzemní chodbiãky, prÛchody
a v˘tahy. Mezitím se staví je‰tû v nûkolika
obchodech s knihami a hlavnû cestou
nav‰tíví dvanáct sv˘ch znám˘ch.
Pro mne je torontské podzemí

labyrintem, do kterého si vût‰inou beru
klubko nití, abych se dostal ven. Josef
âermák v‰ak zde stále objevuje nûco
nového. Myslím si, Ïe nejsme vzdáleni
okamÏiku, kdy Josef âermák objeví
podzemní cestu z kostela svatého
Václava na Masaryktown.
Josef âermák totiÏ dokáÏe objevovat

stále nové a nové vûci. A kdyÏ se náhodou
zrovna nestrefí, tak z toho dokáÏe
elegantnû a s humorem vybruslit.
Pamatuji si, jak pfii první náv‰tûvû
prezidenta Havla v sále vzniklo jakési
napûtí. Josef âermák, kter˘ mûl
nevdûãnou úlohu moderátora,
vysvûtloval publiku, Ïe musíme
respektovat, Ïe fieãník, kter˘ nemûl
podporu v publiku bude mluvit ãtyfii

minuty. Místo toho v‰ak od fieãnického
pultu oznámil, Ïe pfiítomná osoba bude
hovofiit ãtyfii hodiny. V sále to zahuãelo a
napjatá atmosféra povolila a Josef
âermák s úsmûvem dodal: „Tak vidíte,
jak jsem dnes ‰tûdr˘.“
Josef âermák v‰ak není pouh˘ dokonal˘

znalec torontského podzemí. Je asi
nejlep‰í znalec lidí v na‰í komunitû, kterou
také stále znovu a znovu objevuje. V
tomto ohledu má za sebou kus práce. A
jak dokládá jeho poslední kniha It All
Started with Prince Rupert, je to zásluÏná
práce. Lze jen popfiát, aby ho humor,
sebeironie a objevitelská prÛkopnická
práce provázely i nadále.

Ale‰ Bfiezina
***

byl humorn˘ nekrolog vûnovan˘ otci
Jandovi. Otec Janda, jak jsem ho za tu
krátkou dobu poznal mûl smysl pro humor
a totéÏ mûl i autor vzpomínky. To bylo
moje první setkání s Josefem âermákem.
Od té doby jsme spolupracovali a vlastnû
je nutné hovofiit v pfiítomném ãase -
spolupracujeme dodnes, i kdyÏ já nyní
pracuji v jin˘ch novinách. Nejhezãí období
bylo, kdyÏ se hroutil komunismus, to jsme
si skuteãnû notovali. Jindy tfieba v dobû,
kdy se jiÏ komunismus nehroutil a budoval

Josef âermák oslavil osmdesátiny minulou
sobotu v hale kostela sv. Václava

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

Petr ChudoÏilov: âe‰i a blaho svûta

Kanadská mozaika
Zátoka Georgian Bay na seznamu
biosférick˘ch rezervací UNESCO

Organizace Spojen˘ch národÛ pro vûdu,
‰kolství a kulturu (UNESCO) zvefiejnila 29.
fiíjna zprávu o zafiazení 19 lokalit ve 13
zemích svûta na seznam Svûtové sítû
biosférick˘ch rezervací UNESCO. Mezi
vybrané lokality patfií také zátoka Georgian
Bay v provincii Ontario s prameny fieky Sv.
Vavfiince. Experti UNESCO se domnívají,
Ïe Georgian Bay je unikátní díky
v˘jimeãnému  pfiírodnímu jevu, kter˘m je
nejvût‰í souostroví ve sladk˘ch vodách na

svûtû. Zátoka obklopující v˘chodní ãást
Huronského jezera se tak stala jiÏ tfiináctou
biosférickou rezervací v Kanadû. Vytváfiení
biosférick˘ch rezervací je souãástí
programu UNESCO âlovûk a biosféra, kter˘
vznikl roku 1974 s cílem nacházet trvale
udrÏitelnou rovnováhu mezi tfiemi ãasto
konfliktními aspekty: ochrana pfiírodní
rÛznorodosti krajiny, ekonomické zájmy a
ochrana geograficky vázan˘ch kulturních
hodnot a tradic. Program âlovûk a biosféra
tak pomáhá dosáhnout souladu mezi
rozvojem, kter˘ je spojen s ãím dál vût‰ími
nároky na mnoÏství zdrojÛ a zmûny tváfie
krajiny, a ochranou pfiírodního prostfiedí v

jeho pÛvodní podobû. V pfiípadû zátoky
Georgian Bay se na projektu UNESCO
podíleli nejen specialisté této organizace,
ale také obyvatelé lokality vãetnû pÛvodních
národÛ, místní firmy a zástupci samosprávy.
http://www.unesco.org/

***
Sbírka Dvakrát v jedné fiece oÏivuje

téma emigrace
Minul˘ mûsíc vy‰la pod názvem Dvakrát v
jedné fiece sbírka povídek ekonomky,
informatiãky a neúnavné organizátorky
obãansk˘ch aktivit Jany Outratové.
Autorka, jeÏ s manÏelem Edvardem

Outratou emigrovala roku 1968 do
Kanady, se ve svém díle ohlíÏí za sv˘m
dosavadním Ïivotem v âechách i Kanadû,
jehoÏ smûr zásadním zpÛsobem
formovala právû emigrace. Sbírka byla
napsána v letech 1990 a 1991 pÛvodnû v
angliãtinû pod názvem Where is my home.
„Povídky za mnou pfii‰ly samy, jak jsem se
snaÏila porozumût v‰emu novému, co se
dûlo, a jak jsem hledala své nové
zakotvení,“ fiíká v úvodním slovû Jana
Outratová. KníÏku doplÀují fotografie Jana
·imona Fialy.

***
Bûh Terryho Foxe vynesl pfies 2

milióny korun
Na závûr leto‰ní sezóny Bûhu Terryho
Foxe (BTF) se v úter˘ 9. listopadu konala
v sídle âeské obce sokolské v Tyr‰ovû
domû na praÏské Malé Stranû tisková
konference. Letos uplynulo jiÏ 24 let od
chvíle, kdy se na maratón napfiíã Kanadou
vydal mlad˘ Terry Fox. Ve více neÏ 50
zemích svûta si kaÏdoroãnû tisíce lidí
pfiipomínají hrdinství tohoto sportovce, kter˘
sv˘m ãinem vyburcoval vefiejnost k
my‰lence podpofiit v˘zkum rakoviny a k
projevu solidarity s lidmi trpícími touto
nevyléãitelnou chorobou. V âeské
republice, jeÏ patfií v mezinárodním mûfiítku
mezi první na svûtû v poãtu pofiádan˘ch
bûhÛ a registrovan˘ch úãastníkÛ, se letos
konal jiÏ 12. roãník této humanitární a
sportovní akce. Od dubna do listopadu
bylo uspofiádáno v âR 210 bûhÛ, pfii kter˘ch
na v˘zkum rakoviny pfiispûlo pfies 70 000
lidí. K dne‰nímu dni byla vybrána ãástka 2
011 227 Kã, která bude v pfií‰tím roce
rozdûlena mezi nûkolik ãesk˘ch
v˘zkumn˘ch pracovi‰È. O rozdûlení
prostfiedkÛ rozhodne âeská onkologická
spoleãnost âLS JEP. Bûh Terryho Foxe
není jen tradiãní sbírkou finanãních
prostfiedkÛ urãen˘ch na v˘zkum rakoviny,
ale je i projevem solidarity s nemocn˘mi a
jejich utrpením. Tato akce je urãena ‰iroké
vefiejnosti bez rozdílu pohlaví, vûku a zemû
pÛvodu. Jejím posláním je mimo jiné pfiispût
ke kvalitnímu trávení volného ãasu a
zdravému Ïivotnímu stylu dûtí a mládeÏe.
Zá‰titu nad leto‰ním roãníkem BTF
pfievzala ministrynû ‰kolství, mládeÏe a
tûlov˘chovy âR Petra Buzková.

***
Fakta o pfiistûhovalectví

Ministrynû obãanství a pfiistûhovalectví
Judy Sgro pfiedloÏila 28. fiíjna Parlamentu
Kanady V˘roãní zprávu o imigraci za rok
2003. Tato zpráva pfiiná‰í ucelen˘ pfiehled
o ãinnosti ministerstva vãetnû konkrétních
ãísel a anal˘z t˘kajících se pfii-
stûhovalectví do Kanady. ZároveÀ zpráva
nastiÀuje cíle kanadské pfiistûhovalecké
politiky pro  rok 2005. Ministrynû Sgro ve
svém úvodním slovû sdûlila poslancÛm,
Ïe „Kanada je jedna z mála zemí, která
nabízí dlouhodob˘ imigraãní program.“
Rok 2003 je jiÏ ãtvrt˘m rokem po sobû,
kdy se vládû podafiilo splnit pfiedem
stanovené kvóty pfiijetí nov˘ch
pfiistûhovalcÛ. Podle v˘roãní zprávy
získalo v roce 2003 trval˘ pobyt v Kanadû
221 352 osob. 56 % novû pfiíchozích
deklarovalo znalost jednoho ãi  obou
oficiálních jazykÛ Kanady a 44 % nemluví
Ïádn˘m z tûchto jazykÛ. 5 263 osob
získalo trval˘ pobyt z humanitárních
dÛvodÛ.  V období od ledna do srpna
leto‰ního roku byl trval˘ pobyt pfiiznán
165 691 osobám, coÏ pfiedstavuje 75 %
z kvóty stanovené na rok 2004. Pro rok
2005 si vláda stanovila za cíl udûlit mezi
220 000 a 245 000 povoleními k trvalému
pobytu. http://www.cic.gc.ca/

Pfiipravilo: Kanadské velvyslanectví v Praze

***
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Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

Restaurants-Deli's

informací je ve mûstû klid a úãastníci
demonstrace se rozcházejí. “To jsi hodn˘, Ïe
volá‰,” odpovûdûl prezident. “Já tady
bloumám po Hradû. Chystám se dívat na
televizi, abych vûdûl, co se dûje.”

Bylo asi pÛl osmé veãer a klid v tu chvíli na
Národní tfiídû skuteãnû byl. Relativní. Za
necelou hodinu ale pfii‰el zákrok pofiádkov˘ch
sil - a jak se posléze ukázalo - brutálnû
rozehnaná demonstrace zapÛsobila jako
roznûtka pro pfiekotn˘ v˘voj událostí, jeÏ si
sv˘m prÛbûhem vyslouÏily (nepfiesn˘ a
protimluvn˘) pfiídomek sametová revoluce.

Za nûkolik dní se reÏim zhroutil. Takov˘
v˘voj nikdo nepfiedpokládal, byÈ se nám pfii
zpûtném pohledu zdá samozfiejmé, Ïe od
pádu berlínské zdi proÏíval smrtelnou agónii a
jeho definitivní pohfibení bylo jen otázkou
ãasu.

Nápad uspofiádat u pfiíleÏitosti 50. v˘roãí
protinacistického vystoupení studentÛ v roce
1939 nûjakou vzpomínku se zrodil v prostfiedí
tzv. nezávisl˘ch studentÛ. Ti se formovali od
poãátku roku 1989 a na podzim si dali název
Stuha. Nechtûli b˘t pouhou souãástí disentu
a snaÏili se postupovat samostatnû. V tomto
pfiípadû zvaÏovali, zda organizovat
manifestaci k 17. listopadu oddûlenû, tj. jako
nepovolenou demonstraci, anebo s Mûstskou
vysoko‰kolskou radou Socialistického svazu
mládeÏe (SSM), od níÏ dostali prostfiednictvím
jejího ãlena Martina Mejstfiíka nabídku ke
spoleãné úãasti.

Nakonec si odhlasovali druhou variantu - to
umoÏnilo získat úfiední povolení a v neposlední
fiadû to sk˘talo pfiíleÏitost pfiilákat daleko vût‰í
úãast studentÛ.

Podmínkou mûstsk˘ch stranick˘ch ‰éfÛ,
zejména Miroslava ·tûpána, bylo, Ïe úãastníci
manifestace nesmûjí jít do centra mûsta, aby
se pfiede‰lo opakování spontánních
demonstrací z Palachova t˘dne v lednu 1989.
Nezávislí navrhovali cestu z Albertova pfies
Václavské námûstí do Opletalovy ulice a
parãíku pfied Hlavním nádraÏím, kde mûla b˘t
pietní vzpomínka zakonãena. S takto
uvedenou trasou mûli vyrobeny tisíce letákÛ s
názvem “Vezmûte s sebou kvûtinu”.
“Nechceme jen pietnû vzpomínat tehdej‰ích
tragick˘ch událostí,” psalo se na pozvánce,
“ale chceme se aktivnû pfiihlásit k ideálÛm
svobody a pravdy... NeboÈ i dnes jsou tyto
ideály váÏnû ohroÏeny a my se nechceme dát
zahanbit sv˘mi vysoko‰kolsk˘mi kolegy, ktefií
za nû pfied padesáti lety vystoupili.”

Po nûkolika jednáních zástupcÛ obou stran
byla pfiijata kompromisní dohoda: na
shromáÏdûní bude moci promluvit zástupce
nezávisl˘ch a ti pfiijali svazáky navrÏenou
trasu prÛvodu z Albertova na Vy‰ehrad ke
hrobu Karla Hynka Máchy. Tam se mûli
úãastníci manifestace rozejít.

Zástupci SSM, ktefií se podíleli na pfiípravû
manifestace, jednali i s pfiedstaviteli disentu.
Misi uskuteãnil Jifií DaÀhel, kter˘ tehdy ve
vedení SSM zaji‰Èoval styk s nekonformními
skupinami, jak se fiíkalo v‰em tehdy vznikajícím
nelegálním skupinám a organizacím mimo
SSM. “DaÀhel byl u otce 16. listopadu a v
podstatû po dohodû se mnou pfii‰el vyz˘vat,
aby se do toho disent moc nepletl, aby tam
nevystupoval a nezpÛsobil nûjaké
komplikace,” vzpomínal po letech Marek
Benda, aktivista Stuhy a syn disidenta Václava
Bendy.

“Samozfiejmû Ïe se to distribuovalo i pfies
disent. Infoch a VIA pfiená‰ely informace do
zahraniãních rozhlasÛ, ale bylo jasné, Ïe to je
na‰e akce,” dodal na stránkách knihy Sto
studentsk˘ch revolucí (1999). “Proto také otec
DaÀhela nevyrazil a v podstatû mu za disent
pfiislíbil, Ïe tam nehodlají aktivnû vystupovat.
¤eklo se prostû, Ïe tohle je va‰e akce, my
tam pfiijdeme, my tam lidi po‰leme, ale udûláte
si to sami.”

Pfiíprava manifestace skuteãnû probíhala
mimo hlavní kruhy disentu a nûktefií disidenti
se dokonce odmítali studentské akce zúãastnit
s tím, Ïe ji spolupofiádá SSM. Jádro Charty
spolu s dal‰ími opoziãními skupinami se totiÏ
pfiipravovalo na termín 10. prosince 1989
(Den lidsk˘ch práv), kdy chtûli uskuteãnit
vlastní vystoupení. Zam˘‰leli na tento den
svolat do Prahy v‰echny dosavadní signatáfie
manifestu Nûkolik vût, jichÏ bylo tehdy kolem
30 tisíc.

O jejich zámûru vûdûla i StB, která mezi
ãetn˘mi informacemi z prostfiedí disentu
nezaregistrovala Ïádné signály o pfiípravû
studentské manifestace. Tomu odpovídala i
absence jindy bûÏnû uÏívan˘ch dlouhodob˘ch

opatfiení (zadrÏování osob, prokurátorské
v˘strahy).

Svûdectví z fiad tehdej‰ích nezávisl˘ch
studentÛ dokládají, Ïe odmítali nûjakou vût‰í
angaÏovanost disentu. Mimo jiné i proto, aby
tím nevznikla záminka k nepovolení ãi
zakázání akce tûsnû pfied jejím zaãátkem.
Marek Benda k tomu v dubnu 1990 na
stránkách dokumentární publikace Deset
praÏsk˘ch dnÛ poznamenal:

“Na‰ím hlavním zámûrem bylo, aby
manifestace nepfiipravovaly nezávislé
struktury, ale studenti sami. Kdyby mûla celou
akci zorganizovat opût Charta, byla by to pro
studenty ostuda... Chtûli jsme zaãít pomalu,
17. listopad byla na‰e první akce... Nechtûli
jsme zpoãátku klást politické poÏadavky jako
tfieba svobodné volby, neboÈ by to mohlo b˘t
chápáno jako v˘zva k okamÏité konfrontaci. S
otevfienou konfrontací s mocí jsme chtûli
poãkat, aÏ nás bude víc. Chtûli jsme pfiedev‰ím
získat masovou podporu a sjednotit studenty.”

Po dohodû mezi nezávisl˘mi a SSM vyslovily
souhlas s konáním manifestace praÏsk˘ a
posléze i nejvy‰‰í orgán KSâ. Ideologick˘
tajemník mûstského v˘boru KSâ Viktor Pázler
pozdûji uvedl, Ïe o studentské akci se mluvilo
13. listopadu 1989 na celopraÏském
shromáÏdûní komunistÛ-studentÛ vysok˘ch
‰kol. Rektofii tam tehdy vyjadfiovali obavu,
aby nedo‰lo k mocenskému zásahu proti
studentÛm, a pfii této pfiíleÏitosti byli ·tûpánem
uji‰tûni, Ïe k nasazení bezpeãnostních sil
nedojde.

Tent˘Ï stranick˘ funkcionáfi mluvil dopoledne
15. listopadu ve své kanceláfii s náãelníkem
praÏské správy StB Jifiím Bytãánkem. Pfii‰li
také Martin Ulãák s Jifiím DaÀhelem, ktefií
tlumoãili obavy organizátorÛ z mocenského
zásahu. “Znovu bylo mnou i Bytãánkem
potvrzeno, Ïe Ïádn˘ zásah není pfiipraven a
Ïe k nûmu dojít nesmí,” uvedl pozdûji pfii
vy‰etfiování Pázler a plk. Bytãánek o stejné
schÛzce fiekl: “Pokud by studenti nebo
úãastníci demonstrace postupovali jinou
cestou, sdûlil jsem jim, Ïe z pokynu prvního
námûstka federálního ministerstva vnitra
Lorence jim bude cesta do centra - to znamená
na Václavské námûstí, eventuálnû na PraÏsk˘
hrad - pfiehrazena pfiíslu‰níky SNB, pfiiãemÏ
v‰ak nebude proveden Ïádn˘ zákrok.”

Dopoledne 17. listopadu 1989 vyhlásil
federální ministr vnitra Franti‰ek Kincl
mimofiádnou bezpeãnostní akci a uloÏil

Pfied patnácti léty
Sametová zaãala drsnû

Praha-právoMiroslav ·i‰ka-”První informaci
o tom, Ïe urãitá skupina lidí jde z Vy‰ehradu
do mûsta, jsem se dozvûdûl asi v 18.30 nebo
kolem 18. hodiny... Zajímal jsem se o poãet
lidí na Národní tfiídû a kdo to je. Informace se
velmi rozcházely - od 5000 do 15 000 osob...
Hesla nebo v˘kfiiky byly obdobné jako na
povolené akci - napfiíklad “Svobodu,
demokracii, Pryã s KSâ” a takového typu...
Mûlo se nûco provolávat o Jake‰ovi a aby
odstoupila nebo podala demisi vláda. Mám
dojem, Ïe kdosi z pfiíchozích pracovníkÛ mi
referoval, Ïe tam nûkdo chodí po trabantu...”
I tûmito slovy vylíãil Miroslav ·tûpán (v onûch
dnech první muÏ stranické hierarchie v Praze)
v roce 1990 orgánÛm ãinn˘m v trestním fiízení,
jak vidûl v podveãer 17. listopadu 1989 situaci
ze svého pracovi‰tû. Víme, Ïe pfied 19.
hodinou - v dobû, kdy prÛvod zaboãil z nábfieÏí
kolem Národního divadla na Národní tfiídu -
dostal velitel Pohotovostního pluku VB pplk.
Bfietislav Zdráhala pokyn pfiehradit Národní
tfiídu na úrovni ulic Per‰t˘n-Spálená. Po
dal‰ích nûkolika minutách byla na zádi
prÛvodu provedena uzávûra ulic Mikulandská
a Vor‰ilská, ãímÏ byl prostor krátce po 19.
hodinû uzavfien.

Jádro demonstrantÛ bylo obklíãeno. Jejich
zámûr - dojít na Václavské námûstí - byl
zmafien. Demonstranti byli opakovanû
vyz˘váni, aby se roze‰li. Nûktefií uposlechli,
jiní zÛstali stát, nûkolik si jich sedlo na zem.
Na zemi hofiely svíãky. Skandovala se hesla
humorná i politicky ostrá a také zpívala hymna
ãi píseÀ Ach, synku, synku.

Tou dobou zatelefonoval ·tûpán na Hrad
Gustávu Husákovi. Ohlásil mu, Ïe podle jeho

16.11.2004

Klaus: krajané v Kanadû
v˘sledku voleb tleskali

PRAHA - právo/luc, vac-Prezident Václav
Klaus se po druhém kole senátních voleb
zdrÏel kritiky vlády. V˘sledky podle nûj “opût
nûco fiekly o náladách vefiejnosti”. Klaus byl v
dobû voleb na náv‰tûvû USA a Kanady.
KdyÏ dostával SMS o jejich v˘sledcích, byl na
setkání s ãesk˘mi krajany v Torontu. “Musím
fiíct, Ïe krajané v Kanadû tleskali, to bych chtûl
zdÛraznil,” fiekl vãera Klaus v âeském rozhlase
2. Ve volbách jasnû zvítûzila ODS.
Prezident pak poznamenal: “Ty volby mluví
samy za sebe. V˘sledky jsou myslím
srozumitelné. Abych zdÛrazÀoval, kdo vyhrál
a naopak kdo velmi prohrál, to uÏ by zase
nûkdo oznaãil za vmû‰ování se do kaÏdodenní
politiky.” Klaus krajské a první kolo senátních
voleb interpretoval tak, Ïe vláda nevede zemi
správn˘m smûrem.
Klause podle jeho slov zaujala “zvlá‰tní
zavilost nûkter˘ch lidí”. Reagoval tak na ãlánek
v t˘deníku Respekt, podle nûhoÏ po senátních
volbách, v nichÏ v˘raznû posílila ODS, znovu
zváÏí poslat do Senátu nûkteré návrhy
ústavních soudcÛ, které byly dfiíve zamítnuty.
“Já pánÛm z Respektu musím fiíci, Ïe kdybych
si tento jejich návrh nepfieãetl, tak mû by to
vÛbec ani ve snu nenapadlo. Jestli chtûli
docílit, abych nûco takového udûlal, tak mnû
to touto formou navrhli, ale mû by to vÛbec
nenapadlo,” poznamenal Klaus.
Ten navrhl Senátu uÏ patnáct kandidátÛ do
Ústavního soudu. Deset z nich senátofii
schválili, ãtyfii - ‰éfa katedry ústavního práva
na Karlovû univerzitû Václava Pavlíãka,
b˘valého fieditele Ústavu státu a práva
Vladimíra Bala‰e, advokátku Kláru Veselou-
Samkovou a advokáta Ale‰e Pejchala odmítli.
Poslednû jmenovaného dokonce dvakrát.
Naposledy Klaus navrhl státní zástupkyni
Jaroslavu Novotnou. Pokud ji Senát schválí,
zÛstane v ÚS uÏ jen jedno volné místo.

***
Po pätnástich rokoch
nespokojn˘ch ubúda

BRATISLAVA-sme (sp, joã)-S v˘vojom po
novembri 1989 je nespokojn˘ch takmer 59
percent obyvateºstva, ale je to men‰ie ãíslo
ako v roku 1994 i 1999. Vypl˘va to z
najnov‰ieho prieskumu verejnej mienky
agentúry MVK.

Relatívny úbytok t˘ch, ktor˘ch oãakávania
sa väã‰inou nesplnili, zaznamenal aj Ústav
pre v˘skum verejnej mienky.

Sociologiãka Zuzana Kusá mieni, Ïe na
vy‰‰ej nespokojnosti v minulosti mohlo maÈ
podiel aj sklamanie z vtedaj‰ieho politického
v˘voja. V kaÏdom prípade by podºa nej malo
byÈ jasné, “Ïe nespokojnosÈ s
ponovembrov˘m v˘vojom neznamená
nostalgiu za ãasmi pred novembrom”.

EuroposlankyÀa za Smer Monika BeÀová
dúfa, Ïe ºuìom sa cnie skôr za sociálnymi
istotami a nie “za hodnotami, aké b˘val˘
systém predstavoval”. Podºa nej postupne
dospieva generácia, ktorá uÏ komunizmus
nezaÏila, a preto sa v˘voj verejnej mienky

bude uberaÈ v prospech súãasn˘ch pomerov.
Karol Ondria‰ z KSS si naopak myslí, Ïe

ºuìom sa cnie nielen za nízkymi cenami, ale
aj politick˘mi pomermi. “Dnes máme 1,4
milióna náv‰tev na psychiatrii, 14-tisíc
násiln˘ch trestn˘ch ãinov za rok, vtedy to bolo
6-tisíc. Parametre Ïivota sa zhor‰ili,” tvrdí.

Július Brocka z KDH, keby mohol, by aspoÀ
na jeden deÀ vrátil b˘val˘ reÏim, aby zv˘‰il
podiel ºudí spokojn˘ch s v˘vojom po novembri
1989. “Mnohí r˘chlo zabúdajú, takto by si
oÏivili obraz Slovenska spred 15 rokov,”
povedal.

Miklós Duray z SMK predpokladá, Ïe ºudia
sú síce radi, Ïe je demokracia, ale beÏní ºudia
mali v komunizme väã‰iu istotu, lebo nerie‰ili
situácie, aké musia rie‰iÈ teraz. Ako príklad
spomenul nezamestnanosÈ.

Podºa MVK relatívne pribudlo ºudí, ktorí si
myslia, Ïe teraj‰ie zriadenie má viac
nedostatkov ako to “staré”. Politológ Miroslav
Kus˘ na otázku, ãi tak nehrozí v ìal‰ích
voºbách úspech populistick˘ch a
extrémistick˘ch strán, odpovedal, Ïe také
nebezpeãie hrozí. Myslí si, Ïe Slovensko má
to najhor‰ie za sebou, pretoÏe sa odrazilo od
dna, prichádzajú investície a stúpa
zamestnanosÈ. Podºa politológa ºudia v
prieskumoch reagovali na reformy, ktoré sa
nahustili do krátkeho obdobia a obãania ich
vnímali ako bolestné.

***

Václav Klaus na Masaryktownu Foto V. Kohoutová

Pokraãování na str. 8
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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:

MAZAN¯ FILIP

Film je inspirován povídkami amerického spisovatele Raymonda
Chandlera líãící osudy soukromého detektiva Phila Marlowa, tedy
klasického hrdiny, kter˘ bere zákon do sv˘ch rukou v drsné prérii
velkomûst. Je to poctiv˘ a skeptick˘ dfiíã, kter˘ se plahoãí za sv˘mi

pfiípady, které fie‰í po mnoha omylech, ãasto zt˘ran˘, zmlácen˘
zloãinci, nezfiídka i policií. V tomto svûtû násilí, nedÛvûry a korupce je
v‰echno prodejné. V‰echno kromû jeho samotného. Pfiíbûh je zasazen

do prostfiedí mûsta Los Angeles v roce 1937. Základní dûjovou
osnovou tohoto komediálního a parodického Ïánru je zprvu banální a

typické vyhledávání pohfie‰ované osoby. Cel˘ pfiípad je v‰ak
samozfiejmû daleko sloÏitûj‰í a Marlowe postupnû rozplétá celé

zamotané klubko vztahÛ a motivÛ aÏ ke zdárnému konci.

Hrají T. Hanák, V. Cibulková, P. Li‰ka, J. Du‰ek, D. Vávra aj.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû parodickou

komedii reÏiséra Václava Marhoula

(Distributor ãesk˘ch a slovensk˘ch knih)
Více neÏ 1500 titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû. Dále nabízíme CD's, DVD's,

audiokazety. Vybírejte ze stovek levnych antikvariátních knih.

Novinka - Knihtisk va‰ich rukopisÛ
(náklady od 50 v˘tiskÛ, broÏovanû nebo vázanû,

nabídneme i v âR, Ïádejte si o odhad ceny)

O katalog nabízen˘ch knih a celkov˘ seznam si Ïádejte:

Toll free: 1-866-425-0742
Tel & fax: (514) 425.0742
e-mail: cskniha@sympatico.ca
adresa: 960A Duhamel, Pincourt, PQ, J7V 4H1, Canada
web page: www.cskniha.com

Knihy na objednávku mÛÏete také hledat na:
  http://www.iz.cz/ nebo na  http://knihy.cz/

Nejnovûj‰í ãeské bestsellery,
(Viewegh, Ulã, Kuras, Fr˘bová, Legátová, HÛlová ...)

politické, historické i romantické romány, dûtské knihy, kuchafiky,
detektivky i biografie ...  100 rÛzn˘ch CD (hudba, pohádky, mluvené slovo), nauãné i zábavné
CDROM, filmy na DVD, kfiíÏovky, slovníky, uãebnice, kalendáfie 2005,  CZ nálepky, karty,

hraãky a dal‰í ãeské vûci ...

to v‰e máme pfiipravené pro Va‰í vánoãní nadílku
Bonus: S nákupem (CA$ 80.00) pfiiloÏíme zdarma kvalitní hodinové

DVD PRAHA  nad kter˘m se Vám bude tajit dech ...
Romantick˘ v˘let je doprovázen hudbou B. Smetany a A. Dvofiáka.

(Toto DVD je vhodné pro v‰echny druhy DVD pfiehrávaãÛ.)
Nav‰tivte na‰e webové stránky

www.czech-books.com
nebo volejte zdarma 1 877 287 1015

a my Vám po‰leme ná‰ nov˘ vánoãní katalog
We are your source for Czech books and Czech music

náãelníkÛm jednotliv˘ch správ SNB
zabezpeãit tento den klid a pofiádek. Ráno
téhoÏ dne nav‰tívil Milou‰e Jake‰e. Ten, jak
tvrdí ve své knize Dva roky generálním
tajemníkem, “znovu zdÛraznil, Ïe proti
úãastníkÛm se nesmí zasahovat, neboÈ by to
váÏnû po‰kodilo KSâ. Ministr Kincl s tím
souhlasil a fiekl, Ïe je zabezpeãeno, aby se
prÛvod neodklonil na Václavské námûstí. BlíÏe
to neobjasÀoval a také jsem se ho na
podrobnosti neptal.”

Je‰tû pfiedtím, údajnû kolem sedmé hodiny
ranní, hovofiil ministr Kincl s Miroslavem
·tûpánem na jeho pracovi‰ti. Zopakovali si
stanovisko, Ïe navzdory pfiipravenosti

Tato komise rovnûÏ pfiesvûdãivû vyvrátila -
na základû vy‰etfiování provedeného
Vojenskou prokuraturou - svûdeckou v˘povûì
Ludvíka Zifãáka (agenta StB, nasazeného do
studentského prostfiedí pod jménem Milan
RÛÏiãka) z 30. bfiezna 1990, v níÏ si podsouval
klíãovou úlohu v tehdej‰ích událostech, kdyÏ
tvrdil, Ïe jeho úkol byl údajnû souãástí ‰ir‰ího
spiknutí s cílem odstranit zkompromitované
vedení KSâ. Mimo jiné uvádûl, Ïe prÛvod jím
byl zámûrnû doveden na Národní tfiídu a on
tam pozdûji sehrál roli tûÏce ranûného.
Vy‰etfiovací komise prokázala, Ïe Zifãák pfied
listopadem navrhoval dlouho úplnû jinou trasu,
ov‰em na Národní se v ãele demonstrantÛ
opravdu pohyboval - jak o tom svûdãí i
náhodná fotografie Jana ·ílpocha - a ranûn
byl po ránû obu‰kem do pfiedloktí (nikoli do
hlavy, jak vypovûdûl). Poté se stáhl do vût‰í
vzdálenosti od kordonu a zde (u Jazykové
‰koly) v dÛsledku psychického a fyzického
vypûtí omdlel. Vedle nûj leÏela jeho kabela v
ãervenomodrobílé kombinaci, která z dálky
snad pfiipomínala vlajku, coÏ mohlo pfiispût k
roz‰ífiení fámy, Ïe na Národní leÏel mrtv˘
pfiikryt˘ ãeskoslovenskou vlajkou.

Na Národní tfiídû se situace kolem pÛl deváté
vyvinula tak, Ïe po mnoha v˘zvách k rozchodu
do‰lo k eskalaci násilí ze strany zasahujících
pfiíslu‰níkÛ SNB a OZU (30ãlenn˘ oddíl
zvlá‰tního urãení, tzv. ãervené barety) vÛãi jiÏ
poãetnû profiídlému, ale stlaãenému davu. To
v nûm zpÛsobovalo posuny a tlaky, pfii nichÏ
hrozilo u‰lapání. Atmosféru prÛvodu
uzavfieného v pasti ale nadobro zlomilo, kdyÏ
se objevily transportéry SNB se zábranami.
Lidi zachvátil nûm˘ strach, stáli namaãkáni
na sebe a nemohli nic dûlat. Obãas nûkdo
omdlel. Potom postupoval jeden kordon proti
druhému, postupnû vytlaãoval zbytek
demonstrantÛ k vytvofien˘m “uliãkám”
pfiíslu‰níkÛ, kter˘mi mohli odcházet. Mnozí z
nich byli pfiitom brutálnû zbiti obu‰ky. Krátce
po deváté byla demonstrace rozpt˘lena.

Dodnes pfietrvává neobjasnûnost nûkter˘ch
momentÛ. Dosavadní znalosti napfiíklad
neopravÀují vyslovit jednoznaãn˘ závûr, zda
nûkter˘ z politick˘ch ãinitelÛ dal k zásahu
pfiíkaz. Ze zachovan˘ch nahrávek je v‰ak
zfiejmé, Ïe ani velící dÛstojník Bedfiich Houbal
ani velitel zásahu na Národní tfiídû Michal
Dani‰oviã nevûdûli, co se vlastnû na Národní
odehrává. Cel˘ zásah provázel velk˘ chaos.
Úkolem bylo uzavfiít dav, ale jiÏ nebylo zfiejmé,
co s ním mûli dûlat dál.Po odjezdu
pofiádkov˘ch sil se na místû shromaÏìovali
lidé a podléhali celkové psychóze, jakou
neuvûfiitelnû tvrd˘ zákrok vyvolal (podle
pozdûj‰ího ‰etfiení nezávislé komise
zdravotníkÛ bylo na Národní tfiídû zranûno
568 osob). Objevovaly se první úvahy o
moÏnosti, Ïe si masakr vyÏádal i lidské obûti.
V tomto podhoubí se druh˘ den ujala smy‰lená
informace Drahomíry DraÏské o ubitém
studentovi Martinu ·mídovi, která pak tolik
akcelerovala dal‰í v˘voj událostí. I kdyÏ tuto
zprávu druh˘ den oficiální média dementovala,
lidé tomu nevûfiili a vy‰li do ulic.

Ani disidenti, ani komunistické vedení
pÛvodnû nepfiikládali studentské manifestaci
k uctûní památky Jana Opletala zásadní
v˘znam. Byla oficiálnû povolena a její
organizátofii ji nepfiipravovali jako konfrontaãní
akci, která by mohla vést k pádu reÏimu.
Pfiesto se sv˘m pfiekvapujícím prÛbûhem
právû takovou stala.

***

bezpeãnostních sloÏek nesmí k zásahu dojít.
·éf praÏské organizace KSâ ujistil ministra,
Ïe do stfiedu mûsta lidi nepustí a Ïe v pfiípadû
potfieby pfied Václavsk˘m námûstím pfiehradí
smûr postupu prÛvodu.

V˘sledkem jednání nejmocnûj‰ích muÏÛ
reÏimu byl z odbornûbezpeãnostního hlediska
zcela protichÛdn˘ závûr. ManifestantÛm se
mûlo zabránit v pfiístupu do centra Prahy, ale
nepouÏít pfiitom pofiádkov˘ch prostfiedkÛ
neboli nezasahovat. V této rozporné instrukci
zfiejmû spoãívala hlavní pfiíãina onoho
zmateného sledu událostí poté, kdy povolená
manifestace v okamÏiku odchodu z Vy‰ehradu
ztratila legální charakter a skonãila nakonec
aÏ masakrem na Národní tfiídû.

PrÛvod se zpoãátku choval podle dohody.
OrganizátorÛm se podafiilo pfiesvûdãit
úãastníky, aby z Albertova ‰li na Vy‰ehrad k
hrobu K. H. Máchy. Tam byla akce ukonãena,
ale lidé se prostû nechtûli rozejít a vydali se
spontánnû na trasu ohlá‰enou pÛvodními
studentsk˘mi letáky - v obecném smyslu
dosáhnout Václavského námûstí.

Postupnû jich v prÛvodu bylo snad padesát
tisíc a vládla v nûm ohromná atmosféra. Podle
vzpomínek mnoh˘ch tak osvobozující pocit
je‰tû nezaÏili. Vût‰ina z nich byla na takové
akci poprvé. Nûkdej‰í parlamentní (tzv.
Rumlova) komise prokázala, Ïe trasa
demonstrantÛ nebyla nik˘m zámûrnû
ovlivÀována a prÛvod do‰el na Národní tfiídu
v dÛsledku náhodn˘ch okolností, které jeho
cestu provázely.

Historické fotografie z roku 1989 pofiídila M. Gabánkova

Pokraãování ze str. 7
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the body redeemed
35 drawings and paintings on the theme of the body by

maria gabankova
november 11 to december 18,2004

Open daily till midnight, except Sunday

www.paintinggallery.net

Slovenské pivo
ZLAT  ̄BAÎANT

je opût k dostání v Liquor Stores

JestliÏe ho nemají v místním obchodû, poÏadujte
 od manaÏéra produkt, kter˘ má ãíslo 536789

Jirkovo dvojí pfiekvapení na Nocturnech
dvû hodiny. A samozfiejmû pfiídavky -
tûm Jifií a jeho band nemohl uniknout,
obecenstvo jej bez nich prostû nepustilo.

“Obecenstvo v˘teãné, hrálo se mi
dobfie,”pochvaloval si kapelník Jifií
Grosman, kter˘ mj. ‰éfuje je‰tû dvûma
skupinám - tu Muzika na rohu známe
rovnûÏ z koncertÛ na Masaryktownu, a
tou tfietí je George Grosman Band. Na
Masaryktownu koncertuje Jifií velice rád,
vlastnû nejen on, ale i celá skupina: „Po
koncertech na Masaryktownu obvykle
poznamenáme, Ïe to byl ná‰ nejlep‰í
koncert za cel˘ rok, obecenstvo je
skvûl˘…, pochvaluje si.

Tento veãer mûl je‰tû jedno velké
pfiekvapení. Stále usmûvavou a
pÛvabnou Amy Rivard. Má pfiekrásn˘
soprán a podmanivû tmavé oãi. „Potkal
jsem ji náhodou, byla ve mûstû, kde jsme
hráli, pfii‰la za námi s tím, Ïe by si chtûla
zazpívat. Nedûláme to rádi, protoÏe se
stalo mnohokráte, Ïe nûkdo z obecenstva
tvrdil, Ïe umí, ale neumí. Nicménû to v
jejím pfiípadû vy‰lo. UÏ jsme spoleãnû
nûkolikrát hráli, je skuteãnû v˘teãná
zpûvaãka,“ potvrdil tak v‰eobecn˘ názor
i profesionál.

Ostatnû, obecenstvo velice pfiíznivû
zapÛsobilo i na ostatní muzikanty. “Je
vfielé, sly‰í hudbu, je to obecenstvo
hudebnû vzdûlané, coÏ se pochopitelnû
pozná,” tvrdili shodnû jak Darren Moore,
to je ten saxofonista, kterému je sotva
‰estadvacet let a originálnû pochází z
Halifaxu, vystudoval hudební obor na
Dalhousie univerzitû. Má za sebou
studium hry na saxofon pod vedením
Boba Movera v New Yorku. Dnes se
vûnuje vefiejnému koncertování a v˘uce
hfie na saxofon v Torontû.

Trumpetista Tim Hamel je o malinko
star‰í, do ãtyfiicítky mu chybûjí tak ãtyfii
roky. Ten za hudbou ‰el rovnûÏ pfies
univerzitu v Torontû. Hudbu má takfiíkajíc
v krvi, pochází z muzikantské rodiny.
Jeho repertoár je opravdu ‰irok˘, hraje
v‰echno od Satchma po klasiku. A má
také svÛj band. Proto sám dobfie ví, jak
dÛleÏité je mít zázemí - tedy v publiku.
Tady ho cítil vÏdycky. VÏdycky nalezl
odezvu. Jak na scénû, tak i v pfiízni tûch,
co si rádi vypijí to své “jedno”.

Vedle tûchto dvou muzikantÛ na
ÏesÈové nástroje se mohli posluchaãi
obdivovat i umûní Peteho Johnstona,
dvojit˘ bas a vokál, a umûní Bohdana
Turoka na bicí. Bohdan se nám v‰em
dostal pod kÛÏi, v tom dobrém slova
smyslu, nejen sv˘m jemn˘m
vystupováním, ale i kum‰tem, kter˘ má
pomûrnû daleko k tomu, ãím se vlastnû
Ïiví. „Mám svoji práci rád, klientelu mám
uÏ poãetnou, takÏe mi zabere dost ãasu,“
pochvaluje si skromnû Bohdan, „ale na
hudbu si udûlám prostor vÏdycky a rád.“
To jsme rádi i my.
Nocturna jako vymalovaná. Vymalovaná
pestrobarevnou paletou nádherné
atmosféry a spontánních pocitÛ, které
musel nejeden drÏet na uzdû, aby
nepropadl pfiirozené touze své tûlo
doslova roztanãit. Hudba sbliÏuje lidi a
bourá zábrany. A kdyÏ uÏ bylo skoro
sbaleno, pfiesto sál rázem neutichl. Je‰tû
chvilku posedût a popovídat si, to se
hostÛm chtûlo. A to je také v “popisu
práce” na‰ich Nocturen. Pfiijìte pfií‰tû
zase. Dal‰í veãer s klasikou s interprety
Kinského trio Prague (b˘valé MartinÛ
Collegium Prague) se uskuteãní v nedûli
21. listopadu 2004 a jako vÏdy o páté
odpoledne.

Text a foto: Vûra Kohoutová
***

Hvízdání a boufiliv˘ potlesk, to je jeden z
prÛvodních znakÛ koncertÛ Jirky
Grosmana. KaÏdého, co mi zku‰enost
praví. A navíc, kam Jirka se svou hudbou
pfiijde, tam je ãlovûku lehce na du‰i. Lidé
pokyvují hlavami do rytmu, Èukají si prstem
do stolu nebo jen tak ledabyle pohupují
nohou. A zapomínají na starosti, na svût
kolem sebe. Jsou jenom oni a Jirka. Oni
a Jirka a hudba. Oni a Jirka a vzpomínky.
ProtoÏe, aÈ je to jazz nebo pop, vÏdycky
s sebou nese zabarvení vzpomínek. Tím
spí‰e, Ïe mnozí z posluchaãÛ poprvé
melodie sl˘chávali ze zapovûzené stanice
ãi v obchodû nedostupné gramofonové
desky.

Nádhern˘ veãer nám pfiipravil Jifií se
sv˘m bandem Swing Noir i v nedûli 7.

listopadu na koncertu pofiádaném v rámci
Nocturen na Masaryktownu. Dobrá volba,
dr. Milo‰i Krajn˘, jak potleskem ocenil
cel˘ sál v ten veãer. Klasick˘ jazz v
podání této skupiny je opravdová
pochoutka. Jako na v˘stavû klasikÛ se
procházely sálem písnû a skladby
vûhlasnû znám˘ch muzikantÛ a s nimi
pfiicházívala i jejich srdce, která stejnû
tento veãer jako kdysi, byÈ uÏ dávno Ïiví
jen vzpomínkami pamûtníkÛ, rozdávali
sv˘m pfiíznivcÛm: rodák z New Orleansu
Fats Domino se sv˘m rockin’ pianem,
jedna ze superhvûzd rock and rollu, Duke
Ellington, kter˘ pfiinesl sofistikovan˘ styl
do jazzové hudby, jak˘ pfiedtím nikdy
nikdo neznal, chicagsk˘ rodák jazzov˘
skladatel Bernice Petkere (jen tak pro
zajímavost - doÏil se 98 let), dále se mihla
jména Young, Norman, Strayhorn,
Brown, Stept, Willie Dixon a nechybûli
ani bratfii George a Ira Gershwinové,
pochopitelnû… a mezi nimi se proplétalo
i autorské jméno George Grosman.
Mnoh˘m z nás zÛstaly skladby i písnû,
napfi. Behind Closed Door, Nevertheless,
úchvatn˘ Blueberry Hill, Georgia, Minor
Swing, Tuxedo Juction ãi podmanivá
Mango Django, v níÏ se sólovû pfiedhánûjí
mÛj oblíben˘ saxofon a trubka, v pamûti
dodnes. Bylo to poslouchání skoro na

 Predám 4-izbov˘ byt
s loggiou a veºkou halou

v Bratislave,
 len 2 autobusové zastávky od

centra mesta.

Cena: $ 89,900 CAD
Telefón: (905) 337-7457

E-mail:
machar@sympatico.ca

1418-16

777 Garner Road.E.,Ancaster,ON L9K 1J4
Tel:(905)648-2131, Fax:(905)648-2134

Toll Free:877-779-0913
www.redeemer.on.caJifií Grosman a Ama Rivard
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E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4

Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461

Fax: (416) 867-8657

V˘hodné letenky do âech a na Slovensko
Podzimní v˘prodej

Praha, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice

MoÏnost zakoupit lístky do dal‰ích evropsk˘ch mûst

Zimní dovolené
Ont. Reg. # 2631380

SLOVAKOTOUR
Podzimní a zimní slevy do celé Evropy!

Zavolejte si o nejlep‰í ceny!
Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice

TRAVEL INC.

827A Bloor St. W.
Toronto, ON M6G 1M1

Vám ponúka
cestovanie do celého sveta

Spolahlivo vybavíme
letenky, pozvanie,

poistenie, nájom auta
preklady
Volejte

Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4

Letenky do Prahy, Ostravy a Bratislavy
dovolenou v Evropû,

Karibsk˘ch ostrovech
a vlastní túry

Volejte StáÀu
905/274-2597
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com
www.royal-travel.net

E-mail: nitratravel@yahoo.ca
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186
662 Queen St. West, Toronto, Ontario M6J 1E5

Setkání s prezidentem
republiky

U pfiíleÏitosti tfiicátého v˘roãí existence
Fraser Institutu v Britské Kolumbii byl
touto organizací pozván Václav Klaus. V
rámci pfiedná‰kového turné hovofiil i v
jin˘ch mûstech Kanady na téma Pád
berlínské zdi (Pocta k 15 letÛm svobody).
Prezidentova pfiedná‰ka se konala 10.
listopadu (té jsem se nezúãastnil a
nemohu tedy referovat), tent˘Ï den
odpoledne pak se pan prezident setkal s
krajany Ïijícími ve Vancouveru.

K setkání byla vybrána pûkná místnost
v 15. patfie hotelu Fairmont (dfiíve
Vancouver hotel), a podávalo se víno
ãervené a bílé a drobnosti jako ofií‰ky a
jiné k vínu vhodné smûsi.

Setkání uvedl nov˘ velvyslanec âeské
republiky v Kanadû ing. Pavel Vo‰alík.
Pfiednesl fieã plynulou a vcelku slibnû
znûjící pro budoucí spolupráci na‰í
komunity ve Vancouveru s b˘valou
domovinou. Prezident Klaus dostavil se
opoÏdûn o akademickou ãtvrthodinku (v
15:15), coÏ bylo vcelku impozantní,
hor‰ím pak bylo sdûlení, Ïe v 16:00 musí
se odebrat na setkání s premiérem G.
Campbellem.

I tak velmi krátk˘ ãas, rozdûlen˘ mezi
krátk˘ prezidentÛv proslov vûnovan˘
situaci v âR a hlavnû právû probûhl˘m
regionálním volbám a jeho odpovûdím
na dotazy pfiítomn˘ch, byl vyuÏit dle mého
názoru dobfie.

Václav Klaus projevil zásadní
nesouhlas s moÏností postavit
komunistickou stranu mimo zákon jako
poÏadavek nedemokratick˘. TéÏ fiekl, Ïe
v âR pomûrná síla ãesk˘ch komunistÛ je
vcelku zanedbatelná ve srovnání se
situací v jin˘ch postkomunistick˘ch
zemích, kde komunisté podstatnû zmûnili
své jméno a ocitli se na velmi v˘znamn˘ch
vládních místech.

S gustem pohovofiil o své
nespokojenosti s nezvratnou situací
ãlenství âeské republiky v Evropské unii.
Na otázku, zda sdílí pesimismus
Benjamina Kurase sdûlil, Ïe jeho
(prezidentÛv) je moÏná je‰tû vût‰í
(potû‰ilo mne, Ïe je stejného názoru jako
já). DÛvodem jeho skepse je hlavnû
ohromná ekonomická zátûÏ a byrokracie,
jeÏ bude nezbytnou souãástí ãlenství v
unii a sv˘m zpÛsobem diktování Bruselu
na úkor samostatnosti ãlensk˘ch státÛ.
(Dle mého názoru tento vliv mÛÏe b˘t pro
nûkteré státy vût‰í neÏ pro jiné.) Sdûlil
téÏ, Ïe jako jediná z 25 hlav státÛ v ¤ecku
nepodepsal ústavu EU (ta má dle B.
Kurase 5000 stran) a potvrdil o ãem se
pan Kuras nejednou zmínil, Ïe jen
nepatrné mnoÏství lidí má vÛbec zdání o
plném obsahu této nové ústavy.

Na otázku zda její nepodepsání mÛÏe
nebo bude mít nûjak˘ vliv na pozici âR,
odpovûdûl, Ïe nikoli. To mnû nebylo zcela
jasné, ale ãas vymûfien˘ na setkání
nedovolil klást otázku, na níÏ odpovûì by
toto sdûlení, pro mne pfiekvapivé, snad
objasnila.

Padla téÏ otázka, zda by ãeská vláda
mohla nûco uãinit pro zlep‰ení osudu
ãínsk˘mi komunisty vûznûného TibeÈana
Tenzin Delek Rinpoche, respektovaného
budhistického vÛdce, jak b˘vá zvykem
komunistÛ neprávem obvinûného a
odsouzeného k smrti mezi 2. prosincem
2004 a 26.lednem 2005. Václav Klaus
sdûlil, Ïe v souãasnosti trest byl zmûnûn
na doÏivotní Ïaláfi a Ïe si myslí, Ïe jakákoli
apelace ãs. vlády nemá praktick˘ dopad.

Pan prezident hovofiil poutavû a vûcnû,
vypadal svûÏí a jeho docela nízk˘ sestfiih
zcela byl v souladu s dne‰ním trendem.
Fotografování zdrÏelo jej ponûkud od
plánovaného odchodu za na‰ím mil˘m
premiérem G. Campbellem.

Krajané je‰tû setrvali v pfiátelsk˘ch
rozhovorech mezi sebou a ti, jeÏ berou
Ïivot za správn˘ konec, postûÏovali si, Ïe
dodávka vína jiÏ skonãila.

Budeme zvûdaví na poãínání nového
velvyslance P. Vo‰alíka a to hlavnû ve
vûci jmenování nového honorárního
konzula ve Vancouveru, aã konzul
plnoprávn˘ by byl fie‰ením jedinû situaci
odpovídajícím.

10.listopadu 2004
Vladimír Cícha

***

V pravé poledne
2.listopadu 2004

Zaãínám sepisovat tento kratiãk˘ elaborát, ve
Státech spojen˘ch a americk˘ch uÏ zaãaly
volby prezidenta, nûktefií dobráci uÏ mûli
moÏnost vykráãet k urnám nebo poãítaãov˘m
ma‰inkám dfiíve neÏli dnes, snaÏil jsem se
sledovat to pfiedobdobí tu a tam a mám z toho
v‰eho velmi smí‰ené pocity hlavnû z toho
dÛvodu, Ïe tomu jejich elektorálnímu systému
valnû nerozumím, ale kdyÏ vidím na grafické
mapce (podobnû jak tomu bylo pfii volbách v
roce 2000) znaãnû vy‰‰í poãet státÛ s
preferencí jednoho kandidáta a uvûdomím si,
Ïe ten to vlastnû nemusí vyhrát, ostatnû, v
roce 2000 zvítûzil Bush ve vût‰inû státÛ,
zatímco Gore získal více hlasÛ celkovû, a
klidnû to letos mÛÏe b˘t obrácenû a zase,
kdyÏ se podívám na mapku leto‰ní plnou
prognóz a barevného odli‰ení ... Bush, Kerry,
v tomto státû si nejsou zcela jisti, v sousedním
je to jasné ... zmocÀuje se mû jak˘si zvlá‰tní
pocit, zda ta zemû, dosud slynoucí
nejpokroãilej‰í demokracií a svobodou, nûjak
divnû si nepoãíná v poslední dobû, neboÈ i v
minulosti nebylo nijak˘m unikátem tûsné
vítûzství jednoho kandidáta na prezidentsk˘
úfiad nad druh˘m, ale nikdy nebyly volby
doslova fiaskem a tahanicí, jeÏ, jak nûktefií
odborníci slibují, letos bude je‰tû intenzivnûj‰í
a komplikovanûj‰í ... Pfiiznám, Ïe dávám
pfiednost vûcem jasn˘m a pfiehledn˘m, kdyÏ
si chci kebulku víc namáhat, mám k dispozici
nespoãet rébusÛ a zkou‰ek inteligence, ale
myslím si, Ïe volby ‰éfa Bílého domu mûly by
se konat zcela jednoduch˘m a pfiehledn˘m
zpÛsobem a to i za pfiedpokladu, Ïe o vítûzství
jednoho kandidáta na úfiad nad druh˘m mûl
by rozhodnout jedin˘ hlas.
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Ivan Zná‰ik
150 King St. W.,

# 101, P.O. Box 94,
Toronto, Ontario

 M5H 1J9

E-mail:
ivan.znasik@mytravel.ca

Call Ivan Zná‰ik
(416) 306-0524

JenÏe ... hosana! Svût pokroãil znaãnû
od jednoduchosti ke komplikovanosti! A
coÏpak právníci mohou b˘t spokojeni jen
agendou rozvodÛ, pfiípadnû mordÛ? Proã
nepostoupit do sfér nejvy‰‰ích? Není
takovou sférou rozhodnutí o tom, kdo
usedne do ‰éfovského kfiesla v Bílém
domû?

JenÏe, jak uvedeno, pí‰i toto ponûkud
pfiedãasnû, neboÈ je‰tû se nic neví o
v˘sledku tûchto, jak oznaãeno mnoh˘mi
zasvûcenci, snad nejdÛleÏitûj‰ích
americk˘ch voleb v historii zemû. To ale nic
nemûní na podstatû mého údivu a
znepokojení nad zpÛsobem a organizací
prezidentsk˘ch voleb v nejmocnûj‰í dnes
zemi svûta. A snad i nej‰tûdfiej‰í,
nejimperialistiãtûj‰í, nejsvobodnûj‰í,
nejvytouÏenûj‰í pro imigranty z celého
svûta, nejmilitaristiãtûj‰í, nejnenávidûnûj‰í
a nejmilovanûj‰í ze v‰ech zemí ... a napadá
mne, Ïe právû tato bohatá rozdílnost v
charakteristice mÛÏe vysvûtlit onu
podivuhodnou ‰arádu, v níÏ se v poslední
dobû promûÀují americké volby ...

A za zmínku je‰tû stojí oni do poslední
chvíle nerozhodnutí o své volbû. O takové
voliãe bych se, b˘t v botách Bushe nebo
Kerryho, vÛbec neucházel!

Ale, na‰tûstí, nejsem ...
Vladimír Cícha, Vancouver

***

Anketa
V poslední dobû jsme ponûkud
zanedbali na‰e ankety. Poslední
anketní otázka byla v ãísle 17. a otázka
znûla: Kolik hodin se má ãlovûk dennû
dívat na televizi a má se dívat pouze na
programy, které si dopfiedu vyhledá?
Máte oblíbenou televizní stanici?
Radovan Holub, publicista, ·piãák: Já
myslím, Ïe se má dívat selektivnû, jen na
vybrané pofiady, tedy chodit na televizi
jako do kina. Jinak hrozí zblbnutí. DÛleÏitá
je publicistika. Ta je v televizi
nejprogresivnûj‰í Ïánr. Celkovû: televize
je médium, díky nûmuÏ se ti, co nemají co
dûlat,  dívají na ty, ktefií neumí dûlat vÛbec
nic.
Petr Krejãí, politick˘ poradce, Praha:
Dívat se na televizi vyÏaduje jistou dávku
odvahy, zvlá‰tû kdyÏ se dívám na zprávy.
Povût‰inou se pozdû v noci ãi ãasnû ráno
dívám na pfiírodovûdné nebo historické
dokumenty. Pak na mistrovství v hokeji a
ve fotbale a na v˘sledky voleb. Jinak
znám pfiíjemnûj‰í zpÛsoby jak si
podlamovat zdraví, neÏ se dívat na
televizi.
Petr RÛÏiãka, hudební manaÏér,
Teplice: Myslím si Ïe na TV se  mám
dívat kdyÏ mám ãas a  chuÈ se podívat na
nûco, není to jako chodit do kina. Obãas
bych ale  rad‰i  tu televizi ani nemûl
doma, bylo by to lep‰í  kvÛli ãasu kter˘
bych mohl  daleko lépe vyuÏít .Nejradûji
se koukám na âT 2.
Mia Ullman, Nûmecko: Rozumn˘ ãlovûk
by mûl vrhnout v tomto ãase televizní
pfiístroj z okna, a pfies  rozbitou fugu se
podívat, jak je ten svût ausgerechnet v
tomto ãase nádhernû frivolnû barevn˘.
Anketní otázka pro nûkteré z pfií‰tích
ãísel: âeskoslovenské sdruÏení v
Kanadû se rozhodlo vyznamenat bratry
Ma‰íny Masarykovou cenou. Nûkolikrát
jsme o tomto pfiípadu psali. Souhlasíte s
tímto vyznamenáním?
Odpovûdi mÛÏete poslat faxem: 416/530-
0069 mezimûstsky: 1-877-333-6371
nebo e-mailem na adresy:
abe@zpravy.ca nebo abe@zpravy.org
ãi abe@satellite1-416.com.

abe
***

HomeLife/United Realty Inc.

Josef Banom
 Sales Representative

Specializing in Mississagua, Etobicoke, Toronto.

Office: 905 672-1234
(Secretary will page me and I’ll call you back within 15 minutes)

Cell: 1-905-920-5655
Home: (905) 573 9302
Fax: (905) 672 0672

Email: jbanom@mountaincable.net
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High Park Cycle
& Sports

32 let v Torontu

2878 Dundas St. W.
(Západnû od Keele St.)

Toronto, Ontario
Tel.: 416/614-6689

Kola, sportovní potfieby
Prodej, servis, pÛjãovna, v˘mûna.

Gambrinus liga
12.kolo
âeské Budûjovice-Slavia Praha 1:2 (0:0)
2845 divákÛ, Chmel Bl‰any Opava 1:0
(0:0) 312 divákÛ,  Marila Pfiíbram Teplice
0:2 (0:1) 3129 divákÛ,  Slovan Liberec
Slovácko 1:1 (1:1) 4157 divákÛ,  Tescoma
Zlín FKD 3:1 (2:0) 2841 divákÛ,  Sigma
Olomouc Jablonec 0:1 (0:0) 4486 divákÛ,
Baník Ostrava Brno 1:1 (0:0) 7911 divákÛ,
Sparta Praha Mladá Boleslav 0:1 (0:0)
2258 divákÛ.
13. kolo
FK Teplice-Sigma Olomouc 1:0
Diváci na Stínadlech v posledních
minutách zpívali vítûzn˘ chorál ,Vysok˘
jalovec’, kter˘ zavedl do Teplic trenér
Vlastislav Mareãek. I v kabinû
SeveroãechÛ pak píseÀ burácela. Druzí
Severoãe‰i v hitu kola pfiedãili tfietího.
Branka:15. DoleÏal z pen.  6345 divákÛ,
poloãas:1:0.
Slavia Praha-Marila Pfiíbram 5:1
Dlouho nepoznanou slast ze zcela
jasného vítûzství si mohli v sobotním
veãeru uÏívat slávisté. Dopomohl jim k
tomu bezbfieh˘ chaos pfiíbramské obrany
hned v úvodu. Branky:21., 56. a 71. Vlãek,
6. Latka, 16. Adauto-45. Mendy.  1982
divákÛ, poloãas 3:1.
FK Jablonec-Tescoma Zlín 1:0
Fotbalisté Jablonce se díky premiérové
ligové trefû záloÏníka Jindfii‰ka radovali z
dal‰ího tfiíbodového zisku, kter˘ je
posunul aÏ na tfietí místo tabulky.
Branka:58. Jindfii‰ek.  3390 divákÛ,
poloãas 0:0,
1. FC Brno-Sparta Praha 0:1
Sparta napravila klop˘tnutí s Mladou
Boleslaví, ve vyrovnaném zápase jí zajistil
tfii body kapitán Poborsk˘. “Domácí hrozili
zejména ze standardních situací.
Branka:54. Poborsk˘. 3572 divákÛ,
poloãas 0:0.
1. FK Drnovice-FK Mladá Boleslav 2:0
AÏ v závûru utkání vyuÏily Drnovice
poãetní v˘hody a po brankách Kropáãka
tfii minuty pfied koncem a Holuba ve tfietí
minutû nastavení porazily Mladou
Boleslav 2:0. Branky:87. Kropáãek, 90.
Holub.  2657 divákÛ, poloãas 0:0
1. FC Slovácko-Baník Ostrava 3:1
Slovácko nechalo tápajícího mistra na
zaãátku vydovádût a poté mu zasadilo tfii
gólové direkty. Branky:23. a 49. Ivana,
39. PetrÏela.  7250 divákÛ, poloãas 2:0.
Dynamo âeské Budûjovice-Chmel
Bl‰any 3:0
Jihoãe‰i koneãnû zabrali a pfiedev‰ím
zásluhou Kuliãe to odnesly Bl‰any.
Branky:4. Kuliã, 61. Plocek, 87 Gruber.
2255 divákÛ, poloãas 1:0.
FC Opava-Slovan Liberec 1:1
Remíza staãila Liberci k postupu na tfietí
místo. Severoãe‰i poãtvrté za sebou
remizovali 1:1 a jsou neporaÏení v sedmi
zápasech, naopak Slezané ãekají stejnû
dlouh˘ ãas na v˘hru. Branky:26. Melinho-
9. Pospí‰il.  2781 divákÛ, poloãas 1:1.

Tabulka
1. Sparta 13 10 2 1 27:9 32
2. Teplice 13 8 5 0 16:6 29
3. Liberec 13 6 4 3 18:7 22
4. Jablonec 13 6 4 3 15:11 22
5. Olomouc 13 7 1 5 16:14 22
6. Slavia 13 6 3 4 17:11 21
7. Ostrava 13 4 5 4 16:19 17
8. Drnovice 13 4 3 6 15:16 15
9. Brno 13 4 3 6 11:16 15
10. Zlín 13 3 5 5 12:16 14
11. Bl‰any 13 3 3 7 7:16 12
12. Opava 13 2 5 6 14:19 11
13. Pfiíbram 13 3 2 8 12:26 11
14. Budûjovice 13 2 4 7 11:15 10
15. Boleslav 13 2 4 7 9:18 10
16. Slovácko 13 5 5 3 12:9 8

âeská hokejová extraliga
20. kolo: Vítkovice-Vsetín 4:0, Zlín-
Jihlava 7:1, Litvínov-Znojmo 6:3, PlzeÀ-
K.Vary 1:0, Liberec-Tfiinec 3:2,
Pardubice-Sparta 4:2, Slavia-Kladno 2:3.
21. kolo: Tfiinec-Zlín 3:2, Vsetín-Litvínov
4:1, Jihlava-Pardubice 1:5, Kladno-
Liberec 5:4, Znojmo-Slavia 1:2, Sparta-
PlzeÀ 5:4 po prodl.
22. kolo: Jihlava-Sparta 0:4, Pardubice-
K. Vary 2:3 po prodl., Vsetín-PlzeÀ 1:4,
Vítkovice-Tfiinec 4:3 po prodl., Zlín-
Znojmo 4:1, Litvínov-Kladno 4:1, Liberec-
Slavia 1:2 po prod.

Bystrica vyhrala,
Îilina na ãele

BRATISLAVA -sme- V 15. kole futbalovej
CorgoÀ ligy vedúca Dubnica doma
nevyhrala, zachraÀovala bod v
nadstavenom ãase, ale paradoxne
zv˘‰ila svoje vedenie, lebo Îilina po dvoch
rokoch prehrala v Púchove a RuÏomberok
nedokázal doma vyhraÈ nad posledn˘m
Interom. V poslednom stretnutí hostil
Trenãín Trnavu. V prvej ‰tvrtine bolo 1:1,
tentoraz dobre napredujúci hostia vyhrali
1:0. Trnavãania pod vedením Le‰ického
neprehrali v ‰tyroch zápasoch za sebou
a získali 10 bodov.
Najvy‰‰ia futbalová súÈaÏ mala cez
víkend na programe 16. kolo, do konca
jesennej ãasti e‰te zostávajú dve. Budúcu
sobotu sa hrá predposledné a hneì v
utorok 23. novembra aj posledné.
UdalosÈou kola bolo preru‰enie
banskobystrickej 9-zápasovej série bez
víÈazstva. Odniesla si to Dubnica, ktorá
do soboty prehrala len raz, doma s
RuÏomberkom 0:3. V metropole
stredného Slovenska dostala rovnak˘
prídel a stratila vedúce postavenie, kde
trónila ‰tyri kolá. Tam sa po dvanástich
prepracovala majstrovská Îilina,
medzit˘m sa na pár dní na ãelo dostali aj
Artmedia a RuÏomberok. Îilinãania
zaznamenali rekordné víÈazstvo práve
nad RuÏomberkom, ktor˘ sa pomaly
potápa. V 14. kole zdolala doma Artmedia
Rimavskú Sobotu 7:1, v sobotu Îilina
nedala ‰ancu RuÏomberku rovnak˘m
rozdielom 6:0. Inter-Trenãín 1:2.

***
Tabuºka

1. Îilina 16 8 5 3 36:15 29
2. Artmedia 16 8 4 4 28:17 28
3. Dubnica 16 7 7 2 26:18 28
4. RuÏomberok 16 7 4 5 27:28 25
5. Púchov 16 7 2 7 16:22 23
6. Trenãín 16 6 4 6 20:20 22
7. B. Bystrica 16 5 6 5 27:24 21
8. Trnava 16 4 5 7 18:22 17
9. R. Sobota 16 3 6 7 13:27 15
10. Inter 16 1 5 10 15:33 8

Tabulka
1. Sparta  22 72:43 52
2. Zlín 22 67:39 50
3. Slavia  22 60:48 40
4. Kladno  22 62:55 37
5. Litvínov  22 55:50 35
6. Pardubice  22 51:53 34
7. Liberec  22 63:57 34
8. PlzeÀ  22 56:51 33
9. K. Vary  22 58:54 30
10. Vítkovice  22 56:54 28
11.Tfiinec  22 49:59 25
12. Znojmo  22 57:79 20
13. Vsetín  22 47:71 18
14. Jihlava  22 35:85 11

Slovenská hokejová extraliga
19. kolo: Zvolen-L. Mikulá‰ 3:1, Dubnica-
Slovan 2:3, Nitra-Skalica 5:3, Îilina-
Trenãín 2:1, Ko‰ice-Poprad 2:1.
20. kolo: L. Mikulá‰-Poprad 4:1, Trenãín-
Ko‰ice 3:2, Skalica-Îilina 4:2, Slovan-
Nitra 5:1, Zvolen-Dubnica 8:1.

21. kolo: Dubnica-L. Mikulá‰ 3:1, Nitra-
Zvolen 2:3, Îilina-Slovan 2:3, Ko‰ice-
Skalica 3:1, Poprad-Trenãín 3:7.
22. kolo: L. Mikulá‰-Trenãín 4:1, Skalica-
Poprad 2:2, Slovan-Ko‰ice 1:0, Zvolen-
Îilina 4:2, Dubnica-Nitra 3:5.

Tabuºka
1. Zvolen  22 73:45 48
2. Slovan 22 72:43 47
3.Trenãín 22 89:42 44
4. Ko‰ice 22 59:49 39
5 Îilina 22 62:57 32
6. L. Mikulá‰ 22 63:63 29
7. Nitra 22 60:71 28
8. Poprad 22 42:58 23
9. Skalica 22 57:74 17
10. Dubnica 22 29:104 6

Mezinárodní hokej:
Turnaj ve Finsku: Rusko-âesko 6:3,
âesko-·védsko 2:3 v prodlouÏení,
Finsko-âesko 0:2. Vyhrálo Finsko, âe‰i
skonãili tfietí.

Slováci na Nemeckom pohári
nesklamali

Slovenská hokejová reprezentácia
obsadila na 15. roãníku Nemeckého
pohára v hokeji koneãné 3. miesto.
Slováci odchádzajú z Hannoveru s 10-
tisíc eurami a bilanciou dve víÈazstva a
dve prehry. Zverenci Franti‰ka Hossu si
poradili s Kanadou a domácim
Nemeckom, prehrali prv˘ a posledn˘ duel
so ·vajãiarskom a USA. Slováci nevstúpili
do turnaja najlep‰ie, v súboji s helvétskym
kríÏom urobili veºa individuálnych ch˘b.
Potom v‰ak ich v˘kon stúpal a najmä

duel s Kanadou ukázal, Ïe v tomto tíme je
urãit˘ potenciál. V závere s USA uÏ
doplatili slovenskí hokejisti na únavu z
predchádzajúceho nároãného programu.
“V na‰om vystúpení sa dá nájsÈ viacero

pozitív. Po prehre so ·vajãiarskom ukázali
hráãi morálku a ìal‰ie dva duely vyhrali.
Na turnaji sme boli jediné muÏstvo, ktoré
hralo ‰tyri zápasy za ‰tyri dni. Teraz
máme prehºad o jednotliv˘ch hráãov, o
ich reakciách v krízov˘ch momentoch v
jednotliv˘ch zápasoch. Trochu nás mrzí,
Ïe sa v ofenzíve nepridali k prvému útoku
aj ìal‰ie dva. Ná‰ zámer pred turnajom
bol, aby sme vytvorili tri ofenzívne ladené
útoky a jednu brániacu formáciu,” hodnotil
turnaj tréner Franti‰ek Hossa.
AÏ deväÈ z trinástich gólov inkasovali

Slováci vo vlastn˘ch oslabeniach, ìal‰ie
dva, keì hrali presilovku. Keì bol na
ºade vyrovnan˘ hráãsky stav, lovili KriÏan
so StaÀom puk zo siete len dvakrát.
“Na celom turnaji som si v‰imol, Ïe v

presilovkách padalo veºa gólov. Aj my si
musíme presilovky vylep‰iÈ a navy‰e v
budúcnosti hraÈ aj disciplinovanej‰ie, aby
sme neboli tak ãasto vyluãovaní,” uviedol
reprezentaãn˘ kouã. NajbliÏ‰ie ãaká na
slovensk˘ v˘ber decembrov˘ domáci
Loto Cup.
Po Nemeckom pohári nemá nikto z

hráãov dvere do reprezentácie zatvorené.
Pre Loto Cup v Pie‰Èanoch a
pravdepodobne i februárov˘ turnaj v
Maìarsku by sa reprezentaãn˘ v˘ber
mal tvoriÈ podobne, tréneri dajú ‰ancu
najmä mlad˘m hráãom i hokejistom zo
zámoria, ktorí v minulosti v reprezentácii
nedostávali príleÏitosti.
“Sezóna je e‰te dlhá i naìalej budeme

sledovaÈ jednotliv˘ch hráãov v ich
súÈaÏiach. Uvidíme aj, ako sa vyvinie
situácia v NHL,” dodal Franti‰ek Hossa.
Jedn˘m z najlep‰ích obrancov na turnaji

bol Martin ·trbák, ktor˘ hneì v pondelok
ráno odlieta z Hannoveru do Moskvy,
kde sa dohodol na kontrakte s CSKA
Moskva. Na rusk˘ hokej sa uÏ pre‰ovsk˘

rodák te‰í, aj keì ‰tyri zápasy za ‰tyri dni
mu ubrali veºa fyzick˘ch síl.
“SnaÏili sme sa o regeneráciu po kaÏdom

zápase, ale mali sme dosÈ nároãn˘
program. Robili sme, ão sa dalo, ale
únavu bolo cítiÈ,” tvrdil Martin ·trbák.

Slovákov navy‰e o sily uberali aj ãasté
vylúãenia, stali sa najtrestanej‰ím
muÏstvom turnaja. Niektoré zákroky v‰ak
úzkostliví nemeckí rozhodcovia posúdili
veºmi prísne.
“Asi polovica vylúãení na tomto turnaji

nebola ani faulami. AspoÀ vieme, ako sa
píska v Nemecku. Je to nonsens,” uviedol
Martin ·trbák.
Sklamaním pre organizátorov i

samotn˘ch hráãov bola náv‰tevnosÈ na
turnaji. Hannoverská hala ani raz nebola
vypredaná, najviac divákov videlo
nedeºÀaj‰í duel Nemecko - Kanada, keì
si do vy‰e desaÈtisícového hºadiska na‰lo
cestu 4427 fanú‰ikov.
“Hokej nie je v Nemecku ‰portom ãíslo

jedna. ªudia si na Àho musia vedieÈ nájsÈ
cestu,” myslí si Martin ·trbák, ktor˘ sa v
Rusku pridá aj k ªubo‰ovi Barteãkovi,
ktor˘ bol na Nemeckom pohári kapitánom
tímu. Barteãko po samostnom turnaji
vyslovil so slovenskou úãasÈou
spokojnosÈ.
“S tretím miestom môÏeme byÈ spokojní

a cel˘ turnaj braÈ veºmi pozitívne. Objavili
sa aj negatíva, tie musíme do budúcnosti
odstrániÈ. Hrali sme proti kvalitn˘m tímom.
V muÏstve bolo sedem nováãikov.
Skúsenosti na medzinárodnom ºade sa
naberajú najmä t˘m, Ïe budeme hraÈ
takéto zápasy. Je to dobré aj pre mlad˘ch
hráãov. V poslednom zápase s USA sme
bojovali, boli momenty, v ktor˘ch sme
mohli aj otoãiÈ zápas. PoloÏilo nás, Ïe
sme nedali góly. Plusom pre nás na
turnaji bolo, Ïe sme mali strelca Martina
Barteka,” komentoval ªubo‰ Barteãko.


