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Datum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsouDatum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,noviny pfiedplacené,
je v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém hornímje v pravém horním

rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰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.

Potûmkinovy vesnice a Katefiina II.

Marnû jsem se snaÏil vybavit si v hlavû, kdy jsem se poprvé setkal s termínem Potûmkinova vesnice.
Pfiiznám se, Ïe ani nevím, kdy vznikl a jestli se zakládá na skuteãné historické události. Spí‰e tu‰íme
neÏ pfiesnû víme, co to znamená. Jedná se o osadu, kde je v‰e na první pohled dokonalé a nale‰tûné,
takÏe náhodn˘ náv‰tûvník má pfiedstavu o pofiádku a  neobyãejnû vysoké Ïivotní úrovni obyvatel,
zatímco se jedná o zkorumpovan˘ systém, kde nic nefunguje. V nedávné dobû jsme byli svûdky, jak
se takové Potûmkinovy vesnice budovaly pro zahraniãní turisty v na‰í domovinû. Tu prosperující
Slu‰ovice, jindy to byly nové moderní závody ãi zdravotní rekreace horníkÛ v státních zotavovnách.
A tak se stalo, Ïe by si jeden mohl myslet, Ïe Potûmkin byl souãasníkem Stachanova nebo jin˘ch
hrdinÛ ranného údobí socialismu.
Abych fiekl pravdu po Potûmkinovi jsem ani nikdy nepátral. AÏ do minulého úter˘, kdy jsem ho spatfiil

na vlastní oãi. Najednou stál pfiede mnou jako Ïiv˘. Vlastnû to byl jeho portrét tfiiasedmdesát a pÛl
centimetrÛ vysok˘ a ‰edesát centimetrÛ ‰irok˘. Koneãnû jsem tohoto génia pfiedchÛdce Járy
Cimrmana spatfiil na vlastní oãi a dokonce jen o pár metrÛ vedle, stála jeho metrová socha od Ivana
Petroviãe Martose. Rakousk˘ malífi Johann Baptist Lampi zvûãnil prince Grigoryje Potûmkina okolo
roku 1790. Potûmkinovy vesnice nejsou jedin˘m tajemstvím, které nám ‰lechtic zanechal. Otázkou
je, jestli byl pouh˘m milencem Katefiiny II. ãi dokonce tajn˘m manÏelem, coÏ je zfiejmû i v rusk˘ch
dûjinách zvlá‰tností.
Podobnû jako kolem Potûmkina se objevuje spousta záhad i kolem Katefiiny II. Jednou z nich je proã

má ve svém znaku písmeno E. Vysvûtlení je pomûrnû snadné. Aãkoliv se narodila v nûmeckém
·tûtinû pfiijala ruské jméno Jekatûrina a v azbuce se pí‰e písmeno JE jako E.
O jejím nemravném Ïivotû kolují spí‰e legendy a portréty v Art Gallery of Ontario ji ukazují ve star‰ím

vûku, ale skuteãností je, Ïe byla spí‰e grafomanka neÏ nymfomanka, o ãemÏ svûdãí fiada dopisÛ, které
si vymûnila s Voltairem. Také zde mÛÏeme vidût devût Voltairov˘ch portrétÛ od Jeana Hubera.
I kdyÏ v˘stava Catherine the Great, která je v Art Gallery of Ontario (317 Dundas St., Toronto) od 1.

fiíjna 2005 do 1. ledna 2006 nepfiedstavuje ‰piãková díla z petrohradské ErmitáÏe, pfiedstaví nám
spoustu zajímavostí z období, kdy se tato panovnice pfii pfievratu chopila moci a kdy se jí podafiilo
roz‰ífiit své impérium. Navíc málokter˘ panovník byl takov˘m pfiívrÏencem umûní jako ona.
I kdyÏ Ontarijská galérie pfii souãasné pfiestavbû vypadá tak trochu jako Potûmkinova vesnice na

ruby, pfiesto pod ne pfiíli‰ lákav˘m zevnûj‰kem mÛÏeme nalézt, díky této v˘stavû, fiadu zajímavostí
vãetnû zlatého koãáru, kter˘ se pouÏíval aÏ do roku 1881.

abe
***

Zlatý kočár Kateřiny II.

Nepotfiebn˘ moralista
Jak máme správnû a spolehlivû poznat, spatfií-li svûtlo svûta
jednou za sto let lidská bytost, jíÏ byla vdechnuta du‰e
pfiesahující dimense své doby? Ne nad kaÏdou kolébkou je
souãasníkÛm dáno znamení záfiící hvûzdou na nebi a tak nám
souãasníkÛm nezb˘vá neÏ alespoÀ s úctou zaznamenat stopu
velkého ãlovûka, kdyÏ je povolán na vûãnost.
V noci na 20. záfií 2005 zemfiel ve Vídni v biblickém vûku
devadesáti ‰esti let Simon Wiesenthal. Narodil se jako
rakousko-uhersk˘ poddan˘ na území dne‰ní Ukrajiny, jeho
matefi‰tinou byla jidi‰ a pol‰tina, kvalifikaci architekta získal
v Praze. Jako Îid musel projít dvanácti koncentraãními
tábory a tfiikrát jenom o vlas pfieÏil vlastní popravu. Po válce
se jeho Ïivotním mottem stala nejen slova není hor‰ího
hfiíchu neÏ zapomenutí, jeÏ si pfieãetl v deníku Ïidovského
dûvãátka, zavraÏdûného v koncentraãním tábofie, ale také
spravedlnost, ne pomsta.
Podafiilo se mu vypátrat ne ménû neÏ 1100 nacistick˘ch
zloãincÛ, jeho nejspekulárnûj‰ím úspûchem bylo v roce 1960
odkrytí pravé identity nenápadného argentinského skladníka,
jímÏ nebyl nikdo jin˘ neÏ manager holocaustu Adolf
Eichmann. Wiesenthal prokázal nacistickou minulost celé
fiadû v˘znamn˘ch pováleãn˘ch rakousk˘ch politikÛ a ne
vÏdy se mu za to dostalo uznání. VyhroÏovali mu soudem,
nucen˘m vystûhováním z Rakouska, byl obvinûn, Ïe kálí do
vlastního hnízda a pfied jeho domem vybuchla je‰tû v roce
1982 (!) bomba. Tehdej‰í rakousk˘ kancléfi Bruno Kreisky
nazval Wiesenthala nepotfiebn˘m moralistou.
Nemen‰í obãanskou stateãnost Simon Wiesenthal prokázal,
kdyÏ krátce po válce prohlásil, Ïe není rozdíl mezi mlad˘mi
Îidy a Nûmci. Na svatbu své dcery pozval esesáckého
dozorce, kter˘ ani v nelidsk˘ch podmínkách koncentraãního
tábora nepfiestal povaÏovat poníÏené a vraÏdûné Îidy za
lidské bytosti sobû rovné. Ani v tûchto pfiípadech to
Wiesenthalovi nevyneslo obdiv.
V dobû sporÛ o roli ·v˘carska za II. svûtové války nejen
opakovanû vyzval zemi pod Alpami, aby se koneãnû
vypofiádala také s temn˘mi stránkami vlastní minulosti, ale
vzal ji v ochranu pfied neodÛvodnûn˘mi útoky. Bûhem
rozhovoru, kter˘ mi u pfiíleÏitosti sv˘ch devadesátin poskytl
pro Lidové noviny se ukázalo, Ïe pofiád je‰tû umí pûknû
ãesky. Se smíchem pfiedvedl i v˘razy, které se sice v ãítankách
nevyskytují, ale zato je ãasto sly‰íme na ulici. Mezi krásné
vlastnosti Simona Wiesenthala patfiilo, Ïe pfies hrÛzy Ïivota
dokázal zÛstat vesel˘m ãlovûkem.

Petr ChudoÏilov - Basilej
Hospodáfiské noviny - fiíjen 2005

***
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
www.zpravy.ca

***
NHL

Zpravodajství z posledních zápasÛ NHL v Torontu
www.nhl.satellite1-416.com

www.nhl.zpravy.ca
www.zpravy.org/nhl

***
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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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âeská adresa: ABE/âIÎINSKÁ
·tefánikova 387, 500 11 Hradec Králové 11

Tel.:  274 777 476 nebo  495 269 285
Fax:  274 770 929

Ale‰ Bfiezina - redaktor;
Advertising rates: 22.00 per inch/col.

1.65 CDN $ per line/col.
Pfiedplatné:

v Kanadû $ 32,71+2,29 = 35,00,
pro ostatní svût CND $ 48-, US $ 35 -
v âR 600 Kã, na Slovensku 800 SK

PDF elektronicky $ 22 -
V âR a na Slovensku 150 Kã (200 SK)
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GST Business # 86957 0572 RT0001
 Paid in Toronto

Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

âeská televize Nov˘ Zábûr
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu opût v 10:00 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 218 a 804)
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 17. záfií 2005 do ãervna 2006:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin

v tûlocviãnû klubu Steeles West Gymnastics,
 61 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

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

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.

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:  P. Dolinsk˘.
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
a Rev, M. âajka.  BohosluÏby 9:30  anglicky,
10:30  slovensky.

Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth.  BohosluÏby:  11.9., 16.10.,  13.11., 4.
12. a 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: Pavel Norbert Rous,
St. Adalbert R.C. Mission, 464 Plains Rd. W.,
Burlington L7T 1H2. Tel.: (905) 523-1932.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice: (Lyndale a
Hirchey): 170 Hinchey Avenue. NejbliÏ‰í
bohosluÏby: Sobota 15. 10. 2005 v 17 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,192 Frontenac
Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Sobota 15. 10. 2005
v 9:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Nedûle
16. 10. 2005 v 11:00

Lucie Masarová
8.8.1989-13.9.2005

VáÏení pfiátelé,
Vãera jsem se vrátil z dovolené z kanadské
divoãiny a na e-mailu mne ãekala smutná
zpráva, Ïe Lucie podlehla své zhoubné nemoci
a zemfiela v úter˘ 13.9. 2005. Pohfieb se konal
v nedûli 18.9. 2005
Jménem rodiny Masarovy a sv˘m, dûkuji
v‰em, ktefií se podíleli na snaze zachránit
Lucãin Ïivot.
Je‰tû jednou dûkuji,

Jerry Jelinek
Honorary Consul of the CR

9.10. (ne) 17:00
Antonín Kubálek

Nocturna na Masaryktownu
***

13.10. (ãt.) 19:00
Jaromír Nohavica

 v Ukrajinském centru, 85 Christie St.
***

22.10. (so) 20:00
Klika reunion na Masaryktownu

***
23.10. (ne)

Oslavy 28. fiíjna a koncert Borise Krajnéhov
kostele sv. Václava
496 Gladstone Ave.

***
28.10. (pá) 20:00

29.10. (so) 16:00 a 20:00
30.10. (ne) 16:00

Balkonov˘ pfiíbûh
J. Workman Auditorium -1001 Queen St. W.

***

Program koncertÛ
Borise Krajného v Kanadû
20. 10. 2005 ve 20 hodin - Kitchener-
Waterloo Chamber Music Society,
Kitchener.
21. 10. 2005 ve 20 hodin - Hillfield
Strathalan College, Hamilton
23. 10. 2005 ve 14 hodin - âSSK - St.
Wenceslaus Church, Toronto
27. 10. 2005 ve 20 hodin - University of
Alberta, Edmonton
28. 10. 2005 ve 20 hodin - SVU, Calgary
29. 10. 2005 ve 20 hodin - University of
Calgary
6. 11. 2005 v 17 hodin - Nocturna na
Masaryktownu, Restaurace Praha.

***
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

5.10.2005 v 2:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

20.10.2005

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:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
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

Klika Reunion

O’5 pohromadě + 1

Masaryktown sobota 22. října 2005

ve 20 hodin

Letos byly osmadvacáté
Na sobotu prvého fiíjna pfiipadlo konání
tradiãních Moravsko-slováck˘ch hodÛ. Ty
leto‰ní byly jiÏ osmadvacáté. Pfiesnû
tolikáté, kolikáté narozeniny oslavil taneãní
krouÏek Moravanka, v jejímÏ ãele po ta leta
stojí Mary Ann Honigová spoleãnû s Mary
Bilíkovou, které - ostatnû jako vÏdy - i
tentokráte slavnostnû Moravsko-slovácké
hody zahájily.
Hosté s nad‰ením pfiivítali Moravanku -

dûvãata v jihomoravsk˘ch krojích, jejichÏ
tanci by mohl konkurovat jenom
profesionál. Taneãnice jsou ve vût‰inû
pfiípadÛ v krouÏku jiÏ od útlého dûtství.
Vût‰ina se v Kanadû i narodila, takÏe to, co
umûjí, je ãirou zásluhou vedoucích krouÏku
a rodiãÛ, ktefií je pravidelnû pfiivádûjí na
zkou‰ky a vystoupení. A nelze fiíci nic jiného
neÏli „Bravo“.
K tanci hrála kapela Czech Express ze St.

Louis, a stejnû jako vloni, i tentokráte byli
muzikanti vynikající. Hráli témûfi pro
pomy‰lení publika, jehoÏ vûk byl velice
rozmanit˘. Pfiíjemné zji‰tûní pro
organizátory je fakt, Ïe se publikum
omlazuje i navzdory tomu, Ïe ti “stafií”
náv‰tûvníci nadále svá místa vytrvale
obsazují. A vedle tûchto obou skupin se
rozrÛstá dal‰í - obecenstvo, které ãesky
ani slovensky nejenÏe neumí, ale také
nerozumí. Pfiivádûjí je jednak známí a
jednak rodinní pfiíslu‰níci, jejichÏ pÛvod je
ãesk˘ ãi slovensk˘ (a také ãeskoslovensk˘).
Moc mû zajímalo, zda hosté vÛbec tu‰í,

zda Moravské Slovácko existuje, anebo
zda vûfií tomu, Ïe je to jen nûjaké historické
spojení s národopisn˘m tancem a písní.
Otázka zbyteãná, byste fiekli, ale ejhle,
pfiekvapení nebralo konce: jen pár na
Moravû narozen˘ch a tûch o nûco málo
star‰ích mû poslalo správnû na jiÏní
Moravu, na Moravsko-slovenské pomezí.
Ostatní by kraj vína, slivovice, vynikajících
koláãÛ a lidí s velk˘m srdcem poslalo
nejãastûji na severní Moravu ãi do RoÏnova,

jiné do âech a byli i takoví, ktefií by mû
nejradûji na Moravském Slovácku vidûli
vlastnû aÏ na Ukrajinû. (Pro zajímavost
Pravidla ãeského pravopisu dovolují uÏívat
buì v˘razu Slovácko nebo Moravské
Slovensko. Pozn. redakce.)
Nu a i letos celému veãeru dominovala

dobrá nálada a spoleãenská pohoda, jiÏ
podtrhávalo 124 cen v tombole, na které
se podíleli bezvadní sponzofii: letenku
poskytly Nitra Travel skrze âSA, dále
Dominion, Shopper Drug Mart, Loblaws,

Bata Shoes, Prague Deli ãi European Meat
aj.
Co myslíte, v pfií‰tím roce bychom se na

velkém veãírku ãesky, slovensky a jinak
mluvících milovníkÛ jihomoravsk˘ch krojÛ
mohli setkat se v‰emi tûmi, kter˘m to letos
nevy‰lo, coÏ? O zábavu je na tûchto hodech
vãetnû obãerstvení, ãerstvého a kvalitního
jídla a nádhernû vonících koláãÛ a jin˘ch
dobrot domácí moravské kuchynû vÏdy
peãlivû postaráno.

Vûra Kohoutová
***

Oznámení
Vystoupení svûtoznám˘ch Ivana
Îenatého, houslisty, a jeho Ïeny pianistky
Kataríny Îenaté, se v nedûli 9. fiíjna
nekoná,. Oba totiÏ utrpûli v autonehodû
úrazy, pro které musel b˘t jejich zájezd
do Kanady zru‰en. Ov‰em milovníci
váÏné hudby o svÛj veãer pohody
nepfiijdou - nabídku na koncertování
laskavû pfiijal svûtoznám˘ klavírista
Antonín Kubálek, kter˘ nám pfiedvede
díla Bedfiicha Smetany, Leo‰e Janáãka,
W. A. Mozarta, J. Brahmse, F. Chopina a
V. Nováka.

Antonín Kubálek

kresba M. Gabánkové
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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

Translations

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

Romantické veãefie v trávû a s nimi i pohoda a zdánliv˘ pocit,
Ïe ãlovûk nemá nic jiného na práci, neÏ b˘t ‰Èastn˘, jako by
dnes docela vymizely. Ale není tomu tak. DÛkazem toho byla
první fiíjnová nedûle proÏitá na letovisku Creditvaley Park v
Mississauze. Sluníãko hfiálo, pofukoval nádhernû vlah˘ vûtfiík,
kter˘ rozvíval stále je‰tû zelené koruny listnáãÛ. Na dfievûn˘ch
lavicích posedávalo kolem ãtvrté odpoledne nûkolik málo
domácích. Jo, tak to jsou ti, co se o v‰echno vlastníma rukama

Pohoda pod korunami stromÛ

postarali je‰tû o mnohem dfiíve, neÏ se sejdou ostatní:
organizátofii vepfiov˘ch hodÛ, které kaÏdoroãnû pofiádá
Slovensko-kanadsk˘ kulturní spolek, jemuÏ pfiipadá i pfiíprava
Slovenského dne, Jarmarku, Otevírání parku aj. Ten park tady
slouÏí k rekreaci rodinám, které Ïijí v jeho útrobách v chatkách.
Ov‰em jen po dobu sezóny, na zimu je zavfien˘, a tak se v plné
slávû otvírá zase na jafie. Na pfiípravu vepfiov˘ch hodÛ vstávaly
Marka Galková, Lilian Johnsonová s Aniãkou Zapletalovou,
která to tady v‰echno má z titulu pfiedsedkynû Spolku na
povel, ráno o páté, aby pfiipravily brambory, uvafiily kysané zelí

a upekly vepfiové i s klobásami. Ty kdysi vyrábûly po domácku,
ale moc se to nevyplatilo. Staãí chvilka a ãlovûku se i tady v
kuchyni otevfie doslova kniha rÛzn˘ch Ïivotních pfiíbûhÛ. Tak
tfieba Marka, která je pÛvodem jugoslávskou Slovenkou a v
Kanadû Ïije pûtatfiicet let, anebo paní Lilian, rozená Rumí‰ková,
je narozená v Torontû, ale slovensky umí tak, Ïe byste
nepoznali, Ïe nemá slovenské ‰koly. To její rodiãe ji vedli
znalostí slovenského jazyka ke znalosti pÛvodních kofienÛ.
Rodiãe paní Aniãky jsou ze slovenské Pohorely, její mamince
Marii ·evcové je úctyhodn˘ch 96 let - také je‰tû byla na
hodech a moc se jí tam líbilo. Paní Aniãka se narodila v Bradle
na severu Ontaria. Název byl pfievzán po stejném názvu
vesnice na Slovensku. PÛvodní obyvatelé-emigranti si jej
takfiíkajíc pfiivezli s sebou. JenÏe dnes uÏ dûdina zanikla. Îije
tam pár SlovákÛ a MoravanÛ. Aniãka vyrÛstala ve vesnici
Hearst, která je 1100 km na severozápad od Toronta. Je tam
nádherná pfiíroda, ale Ïít se tam nedá - léto krátké, zima
dlouhá. Kdysi to staãilo dfievorubcÛm a farmáfiÛm sotva tak k
obÏivû. Dnes je paní Zapletalová jiÏ tfiináct let v Torontû, a
pokud vám jméno pfiipomíná cestovní agenturu, pak se
nem˘líte. V ãele kulturního spolku je uÏ let tfiicet. MoÏná
organizátofii poãítali s více hosty, ale i ti, co pfii‰li, mûli pûkné
pozdní odpoledne, k jehoÏ pohodû pfiispûli i domácí muzikant
a zpûváci. Peter Weinwurm, sám a jedin˘ akordeonista, se
rozhodl zaloÏit pûveckou skupinu, jejíÏ repertoár tvofií slovenské
a moravské lidové písnû. Dal jí název Koliba Singers, sám si
shání podklady pro repertoár. Do zpûvu se zapojili AneÏka
Zapletalová, Jana Zamí‰ková, Eva Weinwurmová, sourozenci
Joe a Paul Weinwurmovi, Marta Ladzinsky a Juraj Mi‰ík. Ale
nehrají jenom lidové, to jsem sly‰ela na vlastní u‰i, a také ne
jenom slovenské a moravské. AÈ je tomu jakkoliv, hody se
vydafiily ke spokojenosti v‰ech. A vûzte, Ïe jsme se tam
nesetkali jenom se slovensky mluvícími. Pfiijìte pfií‰tû také,
nám tam bylo pod korunami stromÛ fajn. Vám bude také.

Text a foto: Vûra Kohoutová
***

 Akordeonista Peter  Weinwurm

Anketa
Poslední otázka znûla: Byl zásah policie
proti CzechTek oprávnûn˘?
Radovan Holub, novináfi, ·piãák: Zásah
policie proti Czech Tech byl hysterick˘ a
uspûchan˘, jako plno vûcí v této zemi.
Vezmûte si napfiíklad souãasnou hysterii,
namífienou proti Paroubkovû vládû, pfiiãemÏ
je hrubû nejasné, co by se zmenilo nebo co
by bylo moÏno zmûnit. Je to znak nepfiíli‰
velké stability a mentální zralosti âeska.
Schází nám velkorysost. Skoro ve v‰em.
Technafii ale nedávno zorganizovali novou
session zvanou Paroubtech. Hezk˘ název.
Petr Krejãí, politick˘ poradce, Praha:
Zásah moÏná byl oprávnûn˘, moÏná ne.
Podklady pro zásah neznám. Leã v kaÏdém
pfiípadû byl nepfiimûfien˘, neprofesionální a
diletantsk˘ do té míry, Ïe mám podezfiení,
Ïe ‰lo o úmysl. Hledá se záminka pro dal‰í
omezení svobody projevu a
shromaÏìování. Po posledním projevu
pfiedsedy vlády Jifiího  Paroubka toto
podezfiení hraniãí témûfi s jistotou. Odkaz
na sestfiih z projevu pfiikládám: http://
www.obrazovka.cz/paroubek/diktator.wmv
Jitka Kumbera, Guelph: Zaãátkem
ãervence jsem odcestovala do âech na
dovolenou a jak b˘vá zvykem (alespoÀ u
mû) uÏít, co se dá, nav‰tívit kde jakou
tancovaãku a známé nebo pfiíbuznû. JelikoÏ
pocházím z plzeÀského kraje, rozhodla jsem
se s kamarády nav‰tívit „utajen˘ CzechTek“.
UÏ pfii pfiíjezdu na zmiÀované místo konání
jsem nevûdûla jestli je to koncert pro dûti
nebo dospûlé. Po dlouhém hledání
parkování jsme vyrazili k místu. To co se
nám otevfielo pfied oãima na louce
ohraniãenou policejním útvarem, kter˘ v té
dobû byl v naprostém klidu, jsem nestaãila
vnímat! Lidi nebo spí‰ dûti okolo patnácti,
‰estnácti let. Hlavní úkaz mít cigáro s
marihuanou. Nesãetná fiada lidí válejících
se nejen po sobû, ale i v bahnû a kaluÏích

bláta. Nevûdûla jsem, co na takovéhle akci
má dûlat matka  kojící dítû za stanem a na
druhé stranû stanu zfiejmû otec dítûte
dávající si dávku Àáké té dobroty do kotníku
pro lep‰í vymytí si mozku. Vidût lidi, ktefií
konají potfiebu tfii dohromady vedle sebe k
provokaci policie, provokativnû na nû plivat
a uráÏet. Tak se ptám za ãím tam pfiijeli??
Taky jsme mûli moÏnost vidût, Ïe louka
nestaãila na projevy té perfektní euforie z
muziky a tak nûktefií lide. co bydlí v blízkosti
mûli, co uklízet na zahradách dal‰í dny po
té. MÛj názor je ten, Ïe policie zasáhla
dobfie. Dost smutné na tom je, Ïe spousta
televizních stanic, ukázala jen „ten brutální“
zásah policie, ale uÏ nikdo nevidûl zábûry
té druhé strany. Taky se mnû moc líbilo, jak
si praÏské maminky stûÏovaly, co v‰echno
tam proÏili jejich tfiináctiletí synové a pfii‰ly
demonstrovat pfied parlament. Zpûtná
reakce byla udûláni nového CzechTek na
letenské pláni (nejsem si jista pfiesnû kde).
Reakce místních obãanÛ okolo areálu byla
tak P¤ÍVùTIVÁ, ze bûhem pár hodin bylo
v‰e ukonãeno. Taky jsem se pídila po tom,
proã se to odehrává dal‰í rok zrovna u nás?
Dostala jsem odpovûì od jednoho
nûmeckého vyznavaãe techna. Jenom
kdyby Àákej DJ rozbalil aparaturu s muzikou
na louce v Nûmecku, nestaãil by ani dát
sluchátka na u‰i a policie by ho odvedla
vychladnout na stanici, plus vyfasoval by
pokutu, Ïe pfií‰tû by si to rozmyslel. Jsem
generace pomalu tfiicátníkÛ, vyrÛstajících
na kapelách Olympic, Turbo a dal‰í. O
kaÏdou tancovaãku, kam jsem chtûla jít,
jsem musela je‰tû v sedmnácti tûÏce
bojovat. Nemám je‰tû Ïádné dûti, ale urãitû
vím, kdyby moje dítû na nûco takového
mûlo jít, tak by to bylo na dlouhou diskusi.
Jsem ráda, Ïe jsem se mohla podûlit o
záÏitek z CzechTek.
Michal Procházka, novináfi, Praha: Byl
zásah proti czech-teku oprávnûn˘? Diskuse
nad tímto hlavolamem, kter˘ trápil vefiejnost
nûkolik dnÛ po tom letním „policejním“

Czech-teku, mezitím vy‰umûl do ztracena.
Zákrok rozhodnû nebyl adekvátní, ale
nepodafiilo se za to pfiitlaãit vládu a ministra
vnitra ke zdi. Vefiejn˘ prostor byl naopak
zahlcen proklamacemi, kaÏd˘ k tomu chtûl
nûco fiíct. Nakonec zbyla ze svátku siláck˘ch
v˘rokÛ, které se míchaly obãas bez rozumu
a bez míry, pûkná kocovina. Technafii dnes
slibují, Ïe budou volit ODS. CoÏ by jeden
neãekal od lidí, ktefií chtûjí Ïít mimo systém,
opovrhují komercí, ka‰lou na organizaci a
chtûjí mít jen svÛj klid na divoké tancování
ve sv˘ch spoleãenstvích. Policie zase
ukázala, Ïe stále nepochopila, proã tady je
a Ïe uÏ má slouÏit obãanÛm. Pravicová
ODS se postavila úãelovû na obranu
technafisk˘ch asociálÛ, zatímco levicová
âSSD omlouvala zásah tím, Ïe v sázce
byla nedotknutelnost „soukromého
vlastnictví“ a sousedního pozemku.
Publicisté i obãan‰tí aktivisté protestovali
proti tomu, Ïe v˘prask policie byl
neadekvátní, brutální, moÏná dokonce v
lecãems hor‰í neÏ v osmdesátém devátém.
Probûhlo nûkolik demonstrací. Paroubek
pfiiznal nepfiímo pochybení, naopak ministr
vnitra Bublan trval na svém a nakonec
vytáhl do boje i s neãekanou hrou na city:
„Zku‰ení policisté odcházejí ze sluÏby, jsou
zhnuseni, jak vefiejnost reaguje na plnûní
jejich povinností,“ fiekl. âlovûk se ani nemusí
vypravit na nûjakou divokou techno party,
kde duní stereotypní elektronick˘ rytmus a
pod vojensk˘mi stany tancují takzvaní
„nezávislí technafii“, aby pochopil, Ïe tu ‰lo
i o nûco jiného. Paroubek vsadil na riskantní
kartu. Chtûl ukázat star‰ím voliãÛm, Ïe
dovede v zemi udûlat pofiádek. Technafii, s
nimiÏ byli kaÏdoroãnû potíÏe, se hodili. Pár
hodin po zásahu prohlásil, Ïe na Czech-
teku dochází k poru‰ování zákonÛ,
prodávají se drogy a ‰ífií AIDS. Pod
Paroubkov˘m vedením znovu zrozená
strana tak dala najevo, jak si asi pfiedstavuje
svÛj vztah k alternativní kultufie ãi k
protidrogové politice. A Ïe uÏ je tomu hodnû

Česká doplňovací škola
je každou sobotu dopoledne

v hale
Kostela sv. Václava,

496 Gladstone Ave., Toronto

Informace podají
L. Čarková: 416/536-5342

nebo
A. Machová: 416/762-6928
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Financial

1 CDN $ 20,94 Kã
1 EURO 29,56 Kã
100 Sk 76,08 Kã
1 US $ 24,53 Kã
CSOB- 30. 9. 2005

Kursovní lístek
100 Kã 4,95 CDN $
100 SK 3,76 CDN $
1 CDN $ 20,20 Kã
1 CDN $ 26,60 SK
1 US $ 1,20 CDN $
1 EUR 1,46 CDN $
Toronto Star - 29. 9. 2005

PRAÎSKÉ UZENÁ¤STVÍ
SE RENOVUJE

a bude otevfieno v tûchto dnech

pod názvem

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

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

Model 2006 JETTA 2,5 L
Model 2006 JETTA 1,9 L
Model 2006 PASSAT 2,0 L
Model 2006 PASSAT 3,6 L

Drivers wanted!

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Fax: (416) 741-7809

FINE FOOD EMPORIUM
Oficiální otevfiení 15. fiíjna 2005

Tak jak pfiedtím, nabízíme vám na‰e speciality:

uzeniny, peãivo, zákusky, knedlíky.
Domácí ãeská a slovenská jídla, která mÛÏete konzumovat na

místû nebo zmraÏené odnést domÛ.
Pfiijímáme obejdnávky k rÛzn˘m oslavám!

Informace a podrobnosti:
416/504-5787

638 QUEEN ST. W.
 TORONTO, ONT. M6J 1E4

dávno, kdy v mládí si vyrazili na nûjak˘
koncert ãi sraz mládeÏe a proÏívali svoje
lásky v pfiírodû. Paroubkovi to zatím vy‰lo.
Jeho popularita roste, âSSD je pfiese
v‰echno na vzestupu a právû stáhla náskok
ODS. Doufejme tedy jen, Ïe ten vtip o
Paroubkovi, kter˘ znamená „plnou parou
back“, nebude aÏ tak ãern˘.
Petr RÛÏiãka, hudební manaÏér, Teplice:
Osobnû  si myslím Ïe zásah proti technafiÛm
byl cílen˘ a v Ïádném pfiípadû oprávnûn˘.
Nejde o to Ïe nûkdo nerozumí této hudební
scenû ani o to, Ïe vût‰inu star‰ích pohor‰uje
zjev a projev technafiÛ, jde o to Ïe dneska
pendrek dopadne na technafie a zítra tfieba
na nás rockery. Také mû vadí to Ïe  musím
sv˘m dûtem ve ‰kole platit se‰ity a pomÛcky
a tady se vyhodí  nûkolik desítek milionÛ
korum na policajty, co si jedou zatrenovat a
zamlátit si do Ïivého. Celá vûc by mûla b˘t
velk˘m varováním pfied tím kdo je to âSSD
a pan Paroubek.
Mikulá‰ Vymûtal, duchovní, Horní
Poãernice: Domnívám se, Ïe byl
oprávnûn˘.
B. Sheryffová, Toronto: Stará otázka:
Ano, Jan Pavel II vstoupí do dûjin. Je‰tû na
téma papeÏÛ: Troufám si (v dne‰ním
“liberálnû demokratickém” svûtû je to
opravdu troufalost) vítat volbu Kardinála
Ratzingera nov˘m papeÏem. UÏ to, Ïe po
jeho zvolení zaãali “vfie‰tût” rÛzní
pokrokovci, tvÛrci lidské spoleãnosti,
feministky a dal‰í levicoví liberálové, je
dobr˘m doporuãením. Doufám, Ïe PapeÏ
Benedikt XVI. trochu zalomcuje “moderními”
Evropany, aby se probudili a zaãali se
hlásit ke svému kfiesÈanskému odkazu.
Otázka na CzechTek: Ano byl. Policie má
povinnost chránit pofiádek a klid, i majetek
obãanÛ. Obojí bylo konáním koncertu
ohroÏeno. Pokud vím, jednalo se zde
dokonce o podnik oficielnû neohlá‰en˘,
n˘brÏ svolan˘ jen tak halabala. Srovnávání
zásahu s ãiny policie v r. 1989 je demagogie.
Je to nesrovnatelné. A nakonec, spoleãnost
by koneãnû mûla udûlat nûco proti hluku,
kter˘ nás neustále obklopuje. Îe ‰kodí
nervÛm a zvy‰uje agresivitu i krevní tlak, je
známo. Vznikl m˘tus, Ïe hluãná hudba
znamená mládí, sviÏnost a energiãnost, a
Ïe naopak ti, kdo ji nesná‰ejí, jsou
staromódní dûdkové a baby. Tento m˘tus
vytváfiejí právû v˘robci tûch rÛzn˘ch
aparatur a amplifierÛ.
Otázka pro nûkteré z pfií‰tích ãísel: Nové
divadlo vstoupí do dal‰í sezóny. Chodíte na
jeho pfiedstavení, co se vám na nûm líbí, co
nelíbí a co byste chtûli v pfií‰tí sezônû vidût?
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.

Ale‰ Bfiezina
***

Podzimní kniÏní nedûle
na Masaryktownu

KniÏní nedûle i tentokráte d˘chala svou, pro
ni tak typickou atmosférou. Lidé, ponofieni
do zkoumání jejich obsahÛ, ani nedutali. Ti,
co pfiicházeli o nûco pozdûji za prvními
dychtivci, jejichÏ pfiítomnost jakoby mûla
uspí‰it snaÏení organizátorÛ v‰e pfiipravit na
jedenáctou hodinu tfiicátou minutu pfiesnû,
vstupovali ti‰e, témûfi s posvátn˘m
respektem ke svatyni, hostící ve sv˘ch
útrobách milovníky knih. Mnozí si pfii této
pfiíleÏitosti vzpomnûli i na pocity, které je
provázely, kdyÏ dostali svou první kníÏku
nejãastûji od rodiãÛ k narozeninám, ke
svátku, pod stromeãek ãi za vysvûdãení.
Vût‰ina z dotazovan˘ch si bezpeãnû
vybavovala nejen tématiku své prvnû
pfieãtené kníÏky, ale dokonce i titul a autora.
Pochopitelnû k nim náleÏely pfiedev‰ím
pohádky, jako druhé v fiadû pak byly kníÏky
pfiedev‰ím s indiánskou dobrodruÏnou
tématikou. Mnohé z nich na malé ãtenáfie
zapÛsobily natolik, Ïe se od knihy vlastnû
vÛbec neodtrhli a ta se jim stala pfiirozenou
kaÏdodenní potfiebou. A v emigraci to je
pfiece jen o nûco více umocnûno vzdáleností,
která odmûfiuje schopnost udrÏet si ãesk˘
jazyk a jeho slovní zásobu. A tak, aÈ uÏ ze
sentimentu ãi pro tu realistickou potfiebu
hledaãe témat ãi autorÛ ponouká vybírat to,
co doma pfii odchodu do ciziny museli
zanechat a co nemûli ani ãas si tehdy pfieãíst:
tfieba âapka, tfieba ¤íhu, Nûmcovou,
Jirotku...
Pro jedny je taková nedûle plná hezk˘ch
záÏitkÛ, pro druhé nedûle plná práce -
pochopitelnû sami víte, Ïe to druhé se druÏí
s vlastní pfiípravou. Proã to vlastnû dûlají?
V‰echny sdruÏuje pfiedev‰ím to jediné -
respekt ke knize jako takové. A víte vlastnû,
Ïe knihovna MMI na Masaryktownu vznikla
právû díky takto sm˘‰lejícím lidem? Îe je
dítûtem ochotníkÛ? Otevfiena byla v roce
1991 s 500 svazky na regálech. Dnes jich
má 9000 a z devadesáti procent pocházejí z
rÛzn˘ch domácností, kde uÏ vlastnû svÛj
úkol splnily. Ty trháky se pofiizují zcela
v˘jimeãnû, a to za peníze, které se na takové
kniÏní nedûli utrÏí. Za onûch tfii, ãtyfii sta
dolarÛ se pofiizují i nové videofilmy, jichÏ má
knihovna dnes na jedenáct stovek. A tak se
to toãí kaÏdoroãnû dokola. TakÏe ty kníÏky,
které jsou v knihovnû duplicitnû anebo nemají
tu potfiebnou hodnotu (i to se knihám stává),
zÛstávají pak k dispozici dal‰ím zájemcÛm.
Pak-li jste si mysleli - jako tfieba já - Ïe do
knihovny jsou knihy v˘hradnû kupovány,
pak si svoji informaci opravte. Není to pravda.
Ale pravda zase je, Ïe v‰ichni, ktefií se
kolem takovéto nedûle otáãejí - stejnû jako
tûch devût let pfiedchozích - mj. Julie
Novotná, Dana Janoudová (která má ráda
kníÏky a ráda se proto takovéto akce
zúãastÀuje), Jana Sadek (která se s

Masaryktownem a touto akcí natolik sÏila,
Ïe ani po pfiestûhování se do Newcastlu
neváhá cestovat na Masaryktown), Petr
Kohout (jezdí z Bramptonu a vûfií, Ïe se na
takové nedûli mohou naplnit i ty
nejodváÏnûj‰í sny vá‰niv˘ch ãtenáfiÛ
vybudovat si kvalitní knihovnu, zejména pak
v pfiípadû novû pfiíchozích) a Martin Rejzek
(jemuÏ by kniÏní nedûle teoreticky mohly b˘t
‰umafuk, ale není tomu tak, protoÏe ctí
knihu natolik, Ïe ve smysluplnost takového
poãínání více neÏ vûfií ) - svého ãasu
investovaného v tak zjevn˘ prospûch nelitují.
A tak nezapomeÀte, Ïe se na jafie setkáme
nanovo.

Text a foto Vûra Kohoutová
***

Martin Rejzek a Petr Kohout při stěhování knih ze skladiště

do místnosti restaurace Praha
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VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

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

www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.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:

KOUSEK NEBE
Milostn˘ pfiíbûh letmého setkání dvou mlad˘ch lidí zavfien˘ch v

padesát˘ch letech v komunistické vûznici v âeskoslovensku.
Hlavní hrdina filmu Lubo‰ náhodnû zahlédne dívku Danu, do
které se zamiluje. Dana jeho cit opûtuje a jejich láska je o to

závratnûj‰í, oã nemoÏnûj‰í je ji v tomto prostfiedí naplnit.
Pomáhá jim v tom soudrÏnost vûzÀÛ, která mnoha lidem

umoÏnila tuto smutnou dobu dÛstojnû pfieÏít. Tento pfiíbûh na
pozadí perzekuce a neustálé pfiítomnosti smrti podává dÛkaz o
odvûké vlastnosti mládí, které se vzpírá kaÏdé zrÛdné teorii a

stále znovu se vztahuje k ideálu Ïivota bez kompromisu,
otupûlosti a bezpráví. Je velice smutn˘ fakt, Ïe komunistická

strana âR stále existuje a podle oficiálního prÛzkumu je jiÏ na
druhém místû.

Hrají: J. Doubrava, T. Pauhofová, P. Forman, Z. Stivínová, O.
Vetch˘, P. Zedníãek, V. Javorsk˘, P. Landovsk˘ aj.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû film z krutého

prostfiedí komunistického kriminálu podle povídky J.
Stránského ·tûstí reÏiséra P. Nikolajeva

(Distributor ãesky a slovensky psan˘ch knih)
Více neÏ 2000  titulÛ v‰ech ÏánrÛ na skladû.

Nové i levné antikvariátní knihy

  O  katalog  nabízen˘ch knih nebo celkov˘ seznam si Ïádejte:
Toll free: 1-866-425-0742     Fax: (514) 425-0742

e-mail: cskniha@sympatico.ca  web page: www.cskniha.com

Rosti
Brankovsky

Associate Broker
Jedineãné sluÏby

Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pfiíprava domu pro prodej.

Pro kupce:
 denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,

finanãní asistence.
Pracujeme v celé oblasti GTA

Sutton Group-Bayview Realty Inc.
416 483-8000 - direct 416 443-9268

www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

České a Slovenské sdružení v Kanadě

odbočka Toronto

Tělocvičná jednota Sokol Toronto,

Masarykův ústav,

Čs. obec legionářská

a další krajanské organizace

srdečně zvou na

OSLAVU 28. ŘÍJNA

v neděli 23. října 2005

v kostele sv. Václava

496 Gladstone Avenue

Program:

12:00 hod. Oběd  - ve společenské hale kostela

(Cena $10.00)

Slavnostní projev:

„Vývoj myšlení T.G. Masaryka vedoucí

k vytvoření čs. státu“ Rev. Ladislav Kozák

pastor Slovenského luteránského kostela sv. Pavla

__________________________

14:00 hod.Koncert - v kostele

Výběr z hudby Janáčka, Suka a Smetany

Boris Krajný - světoznámý český pianista

Vstupné na koncert v kostele:

V předprodeji do 18. října: $12.00

(Prague Deli, 638 Queen Street West ? 416-504-5787)

Po 18. říjnu a u vchodu $15.00.

30. 9. 2005
Breinerovo oratorium

na Bratislavském
mezinárodním festivalu

Skladatel Peter Breiner, kter˘ Ïije v
Torontu bude dirigovat Slovenskou
Sinfoniettu a Bratislavské kytarové
kvarteto Guitaralia Notturna pfii premiéfie

skladby na biblické motivy s názvem
Story. Peter Breiner vydal okolo 120
kompaktních diskÛ, z nichÏ se prodalo
pfies 1,5 milionÛ. Skladba má dvû ãásti a
trvá dvacet minut.

1. 10. 2005
Národná banka bránila korunu
BRATISLAVA-sme (eko)-Slovenskú
menu vãera po dlhom ãase slovne
podporila Národná banka Slovenska, keì

vyjadrila nespokojnosÈ s t˘m, Ïe sa pod
vplyvom poºského zlotého oslabovala.
To podºa banky nezodpovedá
priaznivému v˘voju slovenskej
ekonomiky.
Koruna tento t˘ÏdeÀ stratila desiatky

halierov oproti euru a obchoduje sa blízko
hranice 39 korún za euro. Díleri jej
znehodnotenie pripisovali podobnému
v˘voju na poºskom devízovom trhu. Meny
Poºska, Maìarska, âeska a Slovenska
sa ãasto vyvíjajú veºmi podobne, pretoÏe
veºkí investori cel˘ región povaÏujú za
jeden trh. Po vyhláseniach na‰ej banky
sa koruna nakrátko posilnila.
ëal‰í v˘voj bude aj v najbliÏ‰ích dÀoch

urãovaÈ najmä dianie v Poºsku. “âím
skôr sa vytvorí vláda v Poºsku, t˘m skôr
sa poºsk˘ zlot˘ zhodnotí, ão bude maÈ
vplyv aj na slovenskú menu,” povedal
díler Slovenskej sporiteºne Juraj Zabadal.

***
3. 10. 2005

Filip vystfiídal Grebeníãka
Praha-právo/Jitka Götzová-Po více neÏ
dvanácti letech má od soboty KSâM
nového pfiedsedu, padesátiletého
Vojtûcha Filipa, kter˘ dosud zastával
místopfiedsednickou funkci.
Nástupce Miroslava Grebeníãka zvolil
podle oãekávání ústfiední v˘bor hladce.
V tajné volbû získal 63 hlasÛ, zatímco
jeho jedin˘ protikandidát, místopfiedseda
Václav Exner, jen 20 hlasÛ. Z pfiítomn˘ch
93 ãlenÛ v˘boru se nûktefií volby
nezúãastnili nebo odevzdali neplatné
hlasy.

Zvolením Filipa není premiér Jifií
Paroubek pfiíli‰ pfiekvapen. Poãítá s
pokraãováním korektních vztahÛ mezi
âSSD a komunisty. Jak fiekl Právu, Filipa
povaÏuje za „rozumného“ ãlovûka, se
kter˘m se dá jednat.

Grebeníãek odmítl pfiijmout funkci
ãestného pfiedsedy KSâM, jak to navrhl
v˘konn˘ v˘bor KSâM. Ve svém sobotním
projevu se o Filipovi ani slovem nezmínil,

nepoãkal na v˘sledek volby, svému
nástupci na místû nepopfiál a zmizel i
novináfiÛm.

Prostfiednictvím âTK v‰ak Filipovi
vzápûtí poblahopfiál: „V jeho práci mu
pfieji hodnû sil, zdraví a elánu. Chci
podûkovat stovkám a tisícÛm pfiíznivcÛ
KSâM, ktefií mi v posledních t˘dnech
opûtovnû vyslovovali svoji podporu. Chci
je ujistit, Ïe se budu ze v‰ech sil podílet
na plnûní programu KSâM.“

Grebeníãkovi pfiíznivci chtûli svého
odstupujícího ‰éfa znovu navrhnout do
ãela KSâM, ten to v‰ak údajnû odmítl
slovy, Ïe by to uÏ byla pûkná „‰a‰kárna“.

Ve svém projevu o své rezignaci vÛbec
nemluvil, ale pfiipustil, Ïe by pfied
parlamentními volbami mohl komunistÛm
vadit.

„JestliÏe nûkdo byl patnáct let
pohodln˘m terãem militantního
antikomunismu, mÛÏe se stát v dobû
pfiedvolební kampanû pfiítûÏí,“ prohlásil.

V témûfi hodinovém projevu zaútoãil
jmenovitû na své kritiky. Nafikl je z osobní
kariéry, která oslabuje KSâM.

Místopfiedsedovi Jifiímu Dolej‰ovi vyãinil
za jeho opakovanou snahu omluvit se
obãanÛm za stalinistické praktiky
uplatÀované v minulosti KSâ. „Jednal
nemoudfie a v rozporu se se závûry VI.
sjezdu,“ prohlásil Grebeníãek. Pozdûji
se k tomu názoru pfiipojil z místopfiedsedÛ
jen Klim‰a.

Dolej‰ na dotaz Práva fiekl, Ïe
pfiipomenout omluvu není nic v rozporu s
programem komunistÛ. Filip mu ale pfied
novináfii pfiipomenul, Ïe tím odvádí
pozornost od fie‰ení „aktuálních úkolÛ“.
Ze lÏi Grebeníãek obvinil ‰éfa jihoãesk˘ch
komunistÛ Petra Braného, neboÈ to pr˘
byl on, kdo pfii‰el s nápadem, aby Filip v
pfiípadû nové funkce vedl praÏskou
volební kandidátku. Ostfie se obul i do
svého b˘valého místopfiedsedy,
souãasného senátora Vlastimila Balína,
kter˘ ho podle nûj kritizuje za „manipulaci“
ve stranû.
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We are pleased to announce that effective March 31, 2005

Trans-Com Transport Ltd will re-locate to:

1260A Kamato Road

Mississauga, Ontario

L4W 1Y1

Tel: 905-361-2743

Fax: 905-361-2753

Toll Free: 1-800-354-9046

Janusz’s cell: 416-569-1895

WE ARE MOVING TO A BIGGER LOCATION  TO SERVE YOU BETTERWE ARE MOVING TO A BIGGER LOCATION  TO SERVE YOU BETTER

TRANS-COM TRANSPORT LTD.TRANS-COM TRANSPORT LTD.

Press

 portable oven;
find what it can do for you...

call Pavel Zeman
Information: 1-866-850-3462

e-mail: info@remoska.ca
website: www.remoska.ca

MÛÏete volat kamkoliv

do âeské republiky

za pouh˘ch 0,05 dol./min.

na Slovensko

za pouh˘ch 0,10 dol./min.

Ceny jsou pouze pro zákazníky z Velkého Toronta.

* MÛÏete volat z domova,
práce nebo z mobilu

* Platíte aÏ kdyÏ dostanete úãet
* V˘hodnûj‰í neÏ volat na kartu
* Nemusíte mûnit operátora
* Bez mûsíãního poplatku
* Není nutná Ïádná smlouva

416/777-5050
100 Adelaide St. W.  Suite 1303,

Toronto, Ontario, M5H 1S3
Tel: 1-800-567-8040, Fax: 416-363-0143

4. 10. 2005

Spokojn˘ch a optimistick˘ch
ºudí na Slovensku pribúda

BRATISLAVA-sme/(joã)-Na Slovensku
sa zvy‰uje poãet ºudí, ktorí sú spokojní so
svojím Ïivotom a pribúda t˘ch, ão sa s
optimizmom pozerajú do budúcnosti.
Napriek tomu je poãet nespokojn˘ch ºudí
u nás e‰te stále takmer dvojnásobn˘
oproti priemeru Európskej únie. Vypl˘va
to z najnov‰ieho prieskumu verejnej
mienky Eurobarometer.
Oºga Gyárfá‰ová z In‰titútu pre verejné
otázky hovorí o “bolestínskom postoji”
ako súãasti na‰ej kultúrnej v˘bavy, ale
zdôrazÀuje, Ïe nastal “obrovsk˘ posun”
v kladnom vnímaní vlastnej situácie.
SpokojnosÈ so svojím Ïivotom vyjadrilo v
tomto roku 63 % ºudí, k˘m vlani to bolo 59
%. AÏ 44 % ºudí u nás si myslí, Ïe o päÈ
rokov sa budú maÈ lep‰ie ako dnes. V
Európskej únii je tak˘chto optimistov 42
%, v âesku 36 %.
Ivan Kuhn, ktor˘ v˘sledky prieskumu
analyzoval, si nebol celkom ist˘, ãi rastúca
spokojnosÈ obyvateºov Slovenska súvisí
s na‰ím vstupom do únie, alebo sa na
tom podieºajú iné dôvody.

***
Zatmenie Slnka

u nás zakryli mraky
Bratislava-sme/(ãtk, rp)-Prstencové
zatmenie Slnka, pri ktorom bolo vidieÈ
len Ïiariaci okraj slneãného kotúãa, vãera
sledovali milióny ºudí v pásme od
severného Atlantiku aÏ po rovníkové vody
Indického oceánu. Obyvatelia v zóne asi
200 kilometrov okolo tohto pásma sa
mohli kochaÈ pohºadom na ãiastoãné
zatmenie Slnka.
Zatmenie sa zaãalo nad Atlantick˘m
oceánom o 10.41 h SELâ. V
portugalskom meste Braganca, kde ho
bolo moÏné pozorovaÈ v jeho plnej kráse,
sa naÀ pozerali davy ºudí. Portugalské
úrady dávali ºuìom zadarmo zvlá‰tne
okuliare, ktoré boli pribalené ku kaÏdému
rannému vydaniu dennej tlaãe.
Pod olovovo zafarben˘m nebom a pri
náhlom ochladení sledovali zatmenie v
‰panielskom Madride, kde Mesiac zakryl
Slnko na 95 percent. Vedci predpovedali,
Ïe v pásme prstencového zatmenia
zhasne denné svetlo a teploty mierne
poklesnú.
V AlÏírsku boli pre istotu zatvorené ‰koly,
aby si deti sledovaním prstencového
zatmenia cestou do ‰koly nepo‰kodili
oãi.
Pri pohºade zo Slovenska Mesiac zakryl
v˘hºad pribliÏne na polovicu Slnka, ale
v˘hºad prekazilo poãasie. Zatmenie sa
dalo vidieÈ od desiatej predpoludním do
pol jednej popoludní. Prírodn˘ úkaz mohli
ºudia sledovaÈ v Banskej Bystrici,
Ko‰iciach ãi vo Vysok˘ch Tatrách.

 ***

Hospodafiení státu nejlep‰í
od roku 1993

Praha-právo/Jakub Svoboda-V˘razn˘
rÛst ekonomiky, zmûny v daÀovém

systému a úsporná opatfiení vlády pfiispûly
k tomu, Ïe hospodafiení státu za leden aÏ
záfií skonãilo s pfiebytkem 25,8 miliardy
korun, coÏ je nejlep‰í v˘sledek v historii
âeské republiky.
Oproti stejnému období loni si státní
rozpoãet polep‰il o neuvûfiiteln˘ch 66,3
miliardy. Vláda pro leto‰ní rok poãítala se
schodkem 83,6 miliardy korun. Podle
premiéra Jifiího Paroubka a vût‰iny
ekonomÛ bude ale leto‰ní deficit státního
rozpoãtu aÏ o desítky miliard niÏ‰í. Odhad
zpfiesnilo i ministerstvo financí, které
pfiedpokládá schodek kolem 65 miliard
korun.
„Postupnû zaãínají fungovat opatfiení,
která jsme pfiijali v oblasti úspor, zlep‰ení
v˘bûru daní a omezení ‰edé ekonomiky,“
fiekl ministr financí Bohuslav Sobotka.
Pfiíjmy rozpoãtu letos zatím rostou
mnohem rychleji ve srovnání s plánem. V
záfií dosáhly podle údajÛ ministerstva
financí 634,1 miliardy, naopak v˘daje
608,3 miliardy korun.
PfiestoÏe leto‰ní hospodafiení státu zatím
smûfiuje k vyrovnanému rozpoãtu, na
konci roku v˘daje státu obvykle rychle
rostou. Proto vláda i ekonomové poãítají
se schodkem.
„Prozatím se hospodafiení státu vyvíjí
velmi dobfie a stát de facto dosahuje
nejlep‰ího v˘sledku hospodafiení od roku
1993,“ fiekl Právu hlavní analytik âSOB
Petr Dufek.
Zlep‰ení salda státního rozpoãtu v záfií
není podle ekonomÛ pfiekvapivé, rozsah
pfiebytku po prvních tfiech ãtvrtletích
leto‰ního roku je v‰ak podle nich
neãekanû pfiízniv˘. „V záfií je podle
daÀového kalendáfie placena ãtvrtletní
záloha danû z pfiíjmu. Vzhledem k dobré
kondici ãeské ekonomiky je zejména
inkaso danû z pfiíjmu právnick˘ch osob
v˘raznû vy‰‰í, neÏ se oãekávalo,“ fiekl
Právu hlavní ekonom Patria Finance
David Marek. Podle analytiãky
Raiffeisenbank Heleny Horské byl leto‰ní
rozpoãet zaloÏen na konzervativním
scénáfii v˘voje ãeské ekonomiky, kter˘
nepoãítal s tak v˘razn˘m rÛstem.

 ***

Lékafii se s Paroubkem vÛbec
neshodli, ãtvrteãní stávka

bude
Praha-mfd (zek, lep)-âtvrteãní stávku
soukrom˘ch lékafiÛ a lékárníkÛ uÏ nic
neodvrátí. Naopak - ze vãerej‰í schÛzky
s premiérem Jifiím Paroubkem odcházeli
je‰tû víc na‰tvaní.
Premiér sice slíbil, Ïe peníze, které jim
poji‰Èovny uÏ dva mûsíce dluÏí, dostanou,
ale lékafii s jeho návrhem nesouhlasí.
Paroubek totiÏ vidí fie‰ení mimo jiné v
tom, Ïe si V‰eobecná zdravotní
poji‰Èovna vezme do doby, neÏ od ní stát
ãást pohledávek odkoupí, pfieklenovací
úvûr. „To je krátkodobé fie‰ení. Chceme,
aby se systém zmûnil tak, Ïe se za pÛl
roku nedostaneme znovu do stejn˘ch
problémÛ,“ fiíká místopfiedseda SdruÏení
praktick˘ch lékafiÛ Jan Jelínek. Lékafie
také na‰tvalo, Ïe Jifií Paroubek od
poji‰Èovny chce, aby je „umravnila“.
„Budu apelovat na poji‰Èovnu, aby se s
lékafii dohodla na ‰etrnûj‰í formû
protestu,“ fiekl Paroubek. JenÏe
poji‰Èovny se stávkou souhlasí. Odboráfii
nejvût‰í z nich tvrdí, Ïe se k ní pfiipojí, byÈ
symbolicky. „Nezavfieme úfiady, ale
stávku plnû podporujeme,“ fiekla MF
DNES ‰éfka odborÛ VZP Dagmar
Sládková.
Sami lékafii vidí viníka ne v poji‰Èovnách,
ale v ministerstvu zdravotnictví. „Necítím
se vinna a odstupovat nehodlám,“
vzkázala jim vãera ministrynû Milada
Emmerová.

***

Na oãkování proti chfiipce
chybí peníze

Praha-mfd/ RADEK BARTONÍâEK-Mezi
ministryní zdravotnictví Miladou
Emmerovou a zdravotními poji‰Èovnami
vypukl spor, kter˘ se tentokrát t˘ká Ïivota
stovek star‰ích lidí.
Emmerová rozhodla, Ïe lidé nad 65 let
mají právo jít se naoãkovat proti chfiipce
a poji‰Èovny jim musí témûfi celé oãkování
uhradit. Poji‰Èovnám se to nelíbí a
oãkování neplatí.

***

Na adresu âSSD Grebeníãek prohlásil,
Ïe vnitrokoaliãní „impotence“ a tlak lidovcÛ
ji pfiimûly hledat podporu u komunistÛ,
coÏ je v˘hodné jen pro ni. Varoval v‰ak,
Ïe by silnû antikomunistické kfiídlo v soc.
dem. chtûlo dosavadní strategii po
volbách zmûnit a vidût v KSâM koaliãního
spojence. Premiérovi Paroubkovi
vzkázal, Ïe se sice dostalo omluvy
nûmeck˘m antifa‰istÛm, ale „kolaboranti
a potomci nacistÛ a zrádcÛ soudnû
vymáhají a dostávají rozsáhlé majetky“.

***
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Podhorany leÏely v koutku, kam se povlovnû
svaÏovaly první vala‰ské kopce. ¤íãka Bystrá
byla je‰tû rozdovádûná po bujném
pfieskakování balvanÛ, které se do ní kdysi
svalily ze skalnat˘ch kotárÛ. Maliãko se zti‰ila
aspoÀ na okraji obce, kde si na dno ukládala
velké blatouchy, ostfiice, listí se stromÛ a jíl,
olízan˘ z nezpevnûn˘ch bfiehÛ. V létû, kdyÏ
noc zti‰ila ostatní zvuky v dûdinû, mohl Adam
pfii otevfieném oknû naslouchat, jak si fiíãka
‰umí, brebtá a brouká.
Znal fiíãku odedávna. Dovedl by ji najít uÏ

nahofie na kopcích, kde v mechu a kapradí
vytékala je‰tû jako potÛãek, kter˘ se jmenoval
Juhová. Po kamenitém svahu do údolí uÏ se
prodírala fiíãka Bystrá. Nûkterá léta, na jafie,
se rozvodnûná Bystrá dala sly‰et po celém
horním konci mûsteãka. Podhofian‰tí se v tom
období chodili dívat, co ta nezdara provede.
Adam postál nûkdy se sousedy na bfiehu,

ale potom se vydal pomal˘m ‰oupav˘m
krokem nazpátek k námûstí, aby otevfiel, jako
kaÏd˘ den, svÛj krámek prvním moÏn˘m
zákazníkÛm.

* * *
Na plácku, uprostfied té vût‰í dûdiny, radnice.

Vlastnû to bylo dvû stû let staré selské stavení
s portálem, kterému se fiíkalo Ïudro. Po
dfievûném schodi‰ti se vystoupilo do místností
v prvním poschodí, které upravili na obecní
úfiad. Do ãela portálu nechali nûkdej‰í kon‰elé
zasadit velké hodiny. Radnice bez hodin nemá
tu váhu.
Pár nedláÏdûn˘ch ulic vedlo rÛzn˘mi smûry

do mal˘ch, spí‰e dûdinsk˘ch svûtÛ: na dolním
konci nûkolik porÛznu roztrou‰en˘ch ‰iroce
rozãápl˘ch statkÛ se stájemi, mlatem a
‰irok˘mi vraty, koláfiská dílna s dvorkem
vût‰inou pfieplnûn˘m Ïebfiinami a rozebran˘mi
povozy, koloniál-konzum, trochu bokem,
smûrem ke hfibitovu vilka, v níÏ bydlel a
ordinoval doktor. Sbûrna mléka, pekafi a
‰evcovsk˘ kumbál. Nad ãerven˘mi stfiechami,
je‰tû na dohled od radnice, vyãnívala zvonice
kostela.
V holiãství, hned vedle Ïudra, ãekal na

zákazníky Adam Barón.
¤emeslo holiãské Barónovi vykonávali

pfiinejmen‰ím uÏ po tfii generace. Jeho otec i
stafiíãek si zakládali na povûsti zruãn˘ch
holiãsk˘ch mistrÛ. O prapfiedkovi stafiíãek
vykládal, Ïe b˘val zván jako lazebník i k
panskému dvoru. Pr˘ to byla nûjaká italská
‰lechta, která se tu v kraji usídlila. Stafiíãek se
zmiÀoval dokonce o nûjaké privilegii.
- K ãemu by mi dnes nûco takového bylo?

vrtûl hlavou Adam.
Pfiedkové pr˘ byli odnûkud z dalekého jihu.

Snad ze ·panûlska? AÏ tak hluboko v
minulosti nikdo z Adamovy rodiny nepátral.
Rod BarónÛ se usadil na Moravû, v Jevíãku,
na svazích Drahanské vysoãiny. Tady Ïila - a
obãas spí‰ jenom pfieÏívala - jedna ze star˘ch
Ïidovsk˘ch obcí.
Str˘c Jakub - Ïidovského náboÏenství jako

celá Adamova rodina - se nakonec z Vysoãiny
pfiestûhoval do jin˘ch, vala‰sk˘ch kopcÛ, aÏ
do blízkosti poutního místa zcela jiné víry, k
Host˘nu. Tady pr˘ Panenka Maria pfiispûchala
kdysi dávno horalÛm a Jaroslavu ze
·ternberka ve chvíli nejvy‰‰í nouze na pomoc.
Blesky a hromy zahnala tatarské hordy, které
se sem ve stfiedovûku vedraly na svém taÏení
aÏ z Mongolska ãi odkud. Je‰tû se o tom v
kraji pfii procesích zpívá. Proã si Jakub, kter˘
se ke své Ïidovské vífie hlásil spí‰ vlaÏnû,
vybral právû tyto kotáry, nikdo z rodiny
Adamovi pofiádnû nevysvûtlil. Do Jevíãka se
Jakub uÏ nevrátil a také nepfievzal, podle
rodinné tradice, holiãské fiemeslo.
- ·tûtka a bfiitva, to holt není nic pro mne.
Ostatnû ani putování staré vûtve Barónov˘ch

rodiny neskonãilo na Vysoãinû.
Jakub ‰el první. Mûl toulavé boty a chtûl do

svûta, i kdyÏ to byl svût omezen˘ hranicemi
jedné zemû. Stafiíãek mu pfii odchodu vtiskl
do ruky svazek talmudu, jako pfiipomínku
staré víry.
Chlapec se vyuãil jircháfiem. Vûdûl, Ïe z

takového fiemesla nikdy nezbohatne, ale tím
si hlavu v nejmen‰ím nelámal.
Na úboãí hory, mezi roztrou‰en˘mi

dfievafisk˘mi a pasekáfisk˘mi chalupami, na‰el
jednu prastarou, dfievûnou a chatrnou.

Dfievafie zabil v lese strom a jeho Ïena ‰la k
dcefii na Vsetín. Obec mu chalupu prodala za
babku. K tomu dva kousky místy kamenité,
jinde zase ‰Èavnatû porostlé pastviny.
Jakub se ãinil. Postupnû ve chlívku pfiibyly tfii

kozy, stádeãko ovcí, v kleci králíci a na dvorku
pÛl tuctu slepic. âas od ãasu dobytek sehnal
z pastviny, poprosil sousedku, aby se
postarala o králíky a hodila slepicím, a sám se
vypravil - na starém bicyklu s nosiãem a
lehkou dfievûnou károu v závûsu - za
zákazníky. Ohla‰oval se v dûdinách táhl˘m
zpûvav˘m voláním.
- KóoÏk˘˘! KóoÏk˘˘!
 V‰echny vykoupené kÛÏe vyãinil

kamencem, Ïloutky a otrubami. Poctivec od
kosti, dal si na práci záleÏet. Fabrika v Mezifiíãí
si vybírala jenom kvalitní zboÏí.
Nûkdy Jakubovi pod ruky zvûdavû nakukoval

synovec Adam. Rád sem jezdil za str˘cem, a
kdyÏ se dost vynadíval, vyhánûl dobytãata na
pastvu, Ïal pro králíky na mezi trávu, trhal
u‰ákÛm pampeli‰ky na pfiilep‰enou a sypal
slepicím. KdyÏ Jakuba zaãalo trápit revma,
nemohl o senách uÏ na pastvinu, a dokonce
kvÛli otekl˘m a pokroucen˘m prstÛm na rukou
uÏ ani králiãí koÏe‰iny nemohl zpracovávat.
Adam, teì uÏ holiãsk˘ uãeÀ, obãas pfiijíÏdûl,
aby str˘ãkovi v nesnázích vytrhl trn z paty.
V nadûji na lep‰í obÏivu se Barónovi usadili

ve mûstû, tentokrát uÏ v moravské rovinû.
Byla to dobrá volba. Adam se tu ãinil v
holiãském fiemesle, zatím v oficínû svého
otce. Hospodin dopustil, Ïe se mladík hluboce
zamiloval - do kfiesÈanské dívky! V obou
rodinách z toho bylo pozdviÏení. Adam
prosadil svou a - nechal se pokfitít. Potom, uÏ
spí‰ v tichosti, se mladí na úfiadû vzali. Adamovi
rodiãe brzy umfieli. Dûlal si zpoãátku v˘ãitky,
Ïe se snad utrápili.
Jakub se naopak s Adamov˘m rozhodnutím

smífiil. Vyhledal stafiíãkÛv svazek a pfieãetl, co
fiíkával talmudick˘ rabín Hilel: „Nesuì ãlovûka
podle toho, v co vûfií, ale podle toho, co dûlá.
“
KdyÏ se synovec u nûho obãas zastavil,

posadili se spolu v pokojné chvilce pfied
chalupu a poslouchali tichounk˘ ‰umot
Juhové, která se tu kousek za chalupou
zabûhla a perlila se na nicotném splávku.
Nûkdy se zam˘‰leli a probírali spolu, jak se
mají vûci na tomto sloÏitém svûtû. Jakub
synovci vykládal, jak talmud nabádá, mnohdy
bohuÏel zcela zbyteãnû, ãlovûka k porozumûní
a ochotû odpou‰tût, a co si on sám o tom
myslí…
- Str˘cu, kfiesÈané mají pfiece také svoje

Desatero, kter˘m by se mûli fiídit, no ne?
- No pravdaÏe, fiíkal Jakub.
- A teì tû, str˘ãku Jakube, krásnû oholím.

Chce‰ to podle jidi‰kejt nebo spí‰ po
moravsku?

 * * *
 Adam si otevfiel oficínu v Podhoranech.

Jezdí sem do cukrovaru sedláci z okolních
dûdin a ti se urãitû jednou za ãas nechají
ostfiíhat nebo si dají pfiistfiihnout knír.
Nad vchodem zlacen˘ kulat˘ ‰tít - nûco jako

velké záfiivé slunce - a na oknû nad záclonkou
pûknû vyvedená tabulka Holiãství a kadefinictví
Barón.
Jednou nûkoho v Podhoranech napadlo a

hned to dával k dobrému, Ïe Barón by mohl
b˘t, a proã vlastnû ne? nûjak˘m levoboãkem
- no tfieba posledních ‰lechticÛ Marmod-Paoli,
pÛvodem odnûkud od Benátek, kter˘m patfiil
kdysi zámek v okresním mûstû Bûlavé. A Ïe
je jenom holiã? Tfieba jeho prapfiedka ti Paoli
vydûdili?. .
O zákazníky opravdu nebyla nouze, dokonce

nûkdy dva tfii ãekali na Ïidlích rozestavûn˘ch
kolem stûny. ¤eã nestála v holiãské oficínû
ani v dámském oddûlení za perliãkov˘m
závûsem v zadní ãásti místnosti. Tam se
ohánûla paní Eva. Na obãasné opatrné dotazy
zákaznic o moÏné modré krvi pana manÏela
odpovídala Adamova Ïena s úsmûvem:
- ToÏ mnû se aspoÀ nesvûfiil, kdyÏ jsme se

brali…

Sousedé se samozfiejmû zpoãátku divili, Ïe
si pohledná Ïenská, jakou byla Eva Barónová,
vzala tak zvlá‰È nevzhledného manÏela. A
navíc Ïida. No ale konec koncÛ - kdyÏ se
spolu shodnou…
- Adam a Eva, sly‰eli jste to nûkdy? Zrovna

jako tenkrát v edenu.
Pravda: Adam a Eva, to by byla moc velká

náhoda. Adam jí maliãko pomohl. Jeho dívka
se vlastnû jmenovala Eli‰ka. Milovali se a
mlad˘ muÏ jí nûÏnû fiíkal Evo. Zdálo se jim
tenkrát, po u‰i zamilovan˘m, Ïe jsou spolu
jako v ráji, dvû první bytosti, stvofiené Bohem
jedna pro druhou.
Pfiiãinliv˘ holiã Adam Barón si s

podhoransk˘mi sousedy kápl do noty. I kdyÏ
se od nich dost li‰il: Ïádné chlapisko jako
nûktefií zdej‰í sedláci. Chodil naklonûn na
stranu, jakoby sraÏen˘, lopatka vypouklá do
hrbu, a je‰tû k tomu silnû kulhal.

* * *
Stalo se to uÏ pfied lety. Tehdy byl Adam v

plné síle, chlapec jak lusk. Drobn˘, nûkdo by
fiekl jak za gro‰ kudla, ale silák.
Na jafie toho roku sloÏil tovary‰ské zkou‰ky

a pomáhal je‰tû nûjakou dobu otci v oficínû.
Budoucnost se zdála zaji‰tûná a dvacetilet˘,
ãerstvû pokfitûn˘ mládenec Adam si koneãnû
mohl vzít svou Evu.
Na svatební cestu jeli, trochu opoÏdûnû, aÏ

skoro na podzim na Vala‰sko. U str˘ce Jakuba
bylo pro mlad˘ pár dost místa. Rádi spávali
nahofie v seníku. Bylo tam voÀavo a mûkce.
Adam se na oplátku tuÏil na dvou loukách, o
nûÏ bylo zapotfiebí se postarat.
Tehdy se na Vala‰sku krmivo sváÏelo z

pokosu na seník na velk˘ch dfievûn˘ch saních,
rohaãkách. SváÏení plné fÛry sena z pfiíkrého
poseku byl i pro pofiádného chlapa pûkn˘
ofií‰ek a vyÏadovalo fortel.
Toho odpoledne sváÏel Adam poslední fÛru.

Nebe bylo zachmufiené, dé‰È hrozil rozmoãit
krásnû suchou zásobu píce na celou zimu.
Spadly první kapky, takÏe mladík shrabal a
naloÏil v‰echno zb˘vající seno na jednu velikou
fÛru. Ve vzduchu a na zemi pod lesem houstla
po horkém dnu tûÏká kofienná vÛnû usu‰ené
trávy.
Adam sjíÏdûl spû‰nû, v zádech hrozbu

prvního bl˘skání za tmavnoucími korunami
smrkÛ na vrcholku hory. Znovu se zabl˘sklo.
Je‰tû zb˘vala polovina svahu. Opíral se patami
o drny, ale pfiehlédl travou a nov˘mi kofieny uÏ
zarostlou díru po velkém kameni. KaÏd˘m
rokem s Jakubem odstraÀovali nejvût‰í z nich,
ale práce nikdy nekonãila. Noha zÛstala
zaklesnutá v pfiekáÏce, zrovna kdyÏ sánû
sjíÏdûly v pfiíkrém úhlu. TûÏk˘ náklad se
pfieváÏil dopfiedu. Adam se vzepfiel, ale cítil,
Ïe tentokrát je tíha nad jeho síly. Vrchovatá
fÛra sena ho srazila, masivní kostra saní
sevfiela a pfiitlaãila k zemi. Pronikavá bolest
projela pátefií. Jako by ho zasáhl Ïhav˘ blesk,
kter˘ právû sjel z boufikové oblohy. âerná
hora se zachvûla. Vyvalila se z ní studená
mlha a zahalila ho tûÏk˘m pfiíkrovem. LeÏela
na nûm ta tíha je‰tû kdyÏ se probral na chvíli
k vûdomí. UÏ necítil chlad. Naopak. Jak to, Ïe
celá louka hofií? Blouznil: Kolem nûj se fiítil
proud rozvodnûné a zdivoãelé Bystré. Na
povrchu ‰pinavû bílé pûny se pfievalovaly a
mlely zelené drny a zãernalé pafiáty kfiovin,
utrÏené ze svahu… KdyÏ se znovu probudil k
vûdomí, pocítil, Ïe je zcela promoãen˘ de‰tûm
a zalit˘ potem. Boufika zfiejmû ode‰la, zaplaÈ
Pán BÛh. Chtûl se zvednout, ale nov˘ blesk
ho znovu srazil a zbavil vûdomí.
 LeÏel u str˘ce v jizbû. Kdosi se ho opatrnû

dot˘kal. Star‰í pán. Lékafi. Sly‰el jeho hlas z
velké dálky:
- Teì se nesmíte h˘bat, sly‰íte? ZÛstaÀte

leÏet a neh˘bejte se. Sly‰íte?
V nemocnici si poleÏel cel˘ rok.
- Musel na té fÛfie sedût nûjak˘ dybuk, tvrdil

Jakub.
Adam na nûho nevûfiícnû pohlédl.
- Poslouchej, co ti povídám. Vím svoje. Zlí

skfiítci jsou v‰ude, moÏná i schovaní v senû
nebo sedí na kameni na kotáru. Doma jsme

na nû vûfiili. A teì, kdyÏ se ti to stalo… To má
na svûdomí dybuk, fiíkám ti. Mûl jsi pfii v‰em
je‰tû ‰tûstí, aÈ je jak chce. MoÏná kvÛli svému
jménu: Adam znamená v hebrej‰tinû ãlovûk.
Adama znamená zemû. A BÛh stvofiil ãlovûka,
aby Ïil. V ráji a potom na zemi. Strom Îivota
a ostatní stromy ode‰ly také z rajské zahrady
a sdílejí od té doby s lidmi jejich osud, fiíká
prorok, to pro na‰i útûchu. Má‰ Ïít dál, to je
úmysl BoÏí. Musí‰ mít vÛli Ïít. Rovnováha.
Bytí i budoucnost. Jehí. ¤ekni si to nahlas.
Tak. Je to jako vydechnutí. A Ïe se teì cítí‰
líp? Ne? Chce to ãas. Ale ví‰ co? AÏ se vrátí‰,
udûlám ti kni‰es, co fiíká‰? Nebo játra s cibulí,
to jsi mûl u mû vÏdycky rád. A otevfieme
slivovici. Mám tam pár ko‰ér fla‰ek,
oznaãen˘ch a podepsan˘ch spolehliv˘m
rabínem. Vem na to jed, Ïe tû to zase spraví…
- Mûl jste z pekla ‰tûstí, pane Baróne, Ïe jste

to ne‰tûstí vÛbec pfieÏil, pokyvoval hlavou
doktor v nemocnici. O dybucích a jehí nemûl
tu‰ení, ale byl to dobr˘ doktor.
- Musíte poãítat s nejhor‰ím - asi s invaliditou.
Nechtûl takové hrÛze vÛbec vûfiit. Jakube,

kde je ta tvoje slavná rovnováha? A
budoucnost? Jehí. BÛh Ïe to tak chtûl? Zrovna
tak? Líp se, Jakube, pfii v‰em pomy‰lení,
rozhodnû necítím… PromiÀ, nechtûl jsem se
tû dotknout…
Jakub mlãel. V oãích mûl slzy.

 * * *
Uplynulo od té doby v Juhové i Bystré mnoho

vody. Podhoran‰tí nevûdûli o ne‰tûstí, které
postihlo mládence Adama. Na pokfiivenou
postavu nového podhoranského mistra
holiãského si zvykli. Nevadilo jim ani, Ïe obãas
- i kdyÏ pomûrnû zfiídka - soused Adam trpûl
padoucnicí. Sám nevûdûl, jestli to má nûco
spoleãného s úrazem. ZÛstával radûji doma,
kdyÏ se cítil nesvÛj. Na dvefie vyvûsil cedulku
Dnes holiãství zavfieno, kadefinictví v provozu.
 V oficínû nebo na laviãce obãas se sousedy

mudroval a probíral prapodivn˘ bûh svûta. K
nepsanému zákonu v‰ech holiãÛ patfií
rozmlouvat se zákazníkem.
- Tak jsem zrovna dnes, pûknû prosím, ãetl

o leto‰ním boxerském ‰ampionátu v Americe,
víme… pfiejete si to vybrat tady maliãko kolem
u‰í?… Tak ten dosavadní mistr svûta ve
welterové váze…
 Barón nezastíral, Ïe je pokfitûn˘ Ïid. Îádné

z obou náboÏenství stejnû nepraktikoval, do
kostela nechodil a v sobotu holil a stfiíhal. I
tradici holiãsk˘ch modr˘ch pondûlkÛ
dodrÏoval.
Podhoran‰tí - vût‰inou vlaÏní katolíci - se o

Barónovu víru tehdy ani zbla nestarali: no,
katolík, Ïid nebo husita - a co má b˘t? Barón
se vyzná v fiemesle, je to hlava otevfiená a má
pochopení pro ochotníky. To zvlá‰È. Îe je
hrbáã? KaÏd˘ jsme holt nûjak˘, ne? Îe
nechodí do kostela? Prosím vás, mnozí z nás
tam zajdou jenom o svátcích a vût‰inou proto,
Ïe se to odjakÏiva v obci s kostelem slu‰elo.
Îenské se na to mÛÏou vÏdycky vyparádit.
Moc jin˘ch pfiíleÏitostí nemají, to je fakt, snad
aÏ na to divadlo a nûjak˘ ten ples nebo
‰ibfiinky.
Podhorany Ïily odjakÏiva spoleãensky, to

zase ano. Holiã Barón tu byl du‰í ochotnického
divadelního spolku Tyl. Shánûl a vybíral
vhodné kusy, které by se publiku líbily a lidi
povzná‰ely, jak fiíkal. V divadle v‰ak pÛsobil
hlavnû jako maskér a vlásenkáfi. Nakonec
mûl pro to nejlep‰í kvalifikaci.
To byly je‰tû pokojné ãasy v Podhoranech i

v zemi.
 * * *
Potom pfii‰el protektorát.
Bûhával jsem tehdy v létû po dûdinû v

kraÈasech, v zimû klop˘tal a ‰kobrtal na
‰roubkách na zamrzlém rybníku.
Táta byl v Podhoranech uãitelem. S Ïáky si

dovedl poradit a sousedé si ho povaÏovali.
KdyÏ o nûm mluvili, fiíkali „ná‰“ pan uãitel
Kuãera.
Rodiãe se starali o moje dobré vychování.

Pana Baróna, jak mû to doma uãili, jsem
vÏdycky na potkání pozdravil. Dûcka mají mít
ke star‰ím úctu.
Navíc jsem byl Barónovi zavázán ode dne,

kdy mû - v nedûli, kdy jsou v‰echny krámy
zavfiené - zachránil od velké vefiejné blamáÏe.
To bylo tak. MÛj táta, aby u‰etfiil v dobû

 Adam a Eva
Povídka
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drahoty, kdesi sehnal zánovní ruãní strojek na
stfiíhání vlasÛ. Teì se obejdeme bez holiãe.
Vyzkou‰el si ma‰inku sám na sobû pfied
zrcadlem a spokojenû si prohlíÏel slu‰nû
vystfiíhan˘ vûneãek zbyl˘ch vlasÛ na lesklé
ple‰i.
- Vidí‰, jak to dobfie a jednodu‰e jde,

pochvaloval si a ukazoval mi bl˘skav˘ a peãlivû
naolejovan˘ strojek. .
- Tak, Martine, a teì jsi na fiadû ty. Sedni

tady a drÏ. Za pût minut jsme hotovi.
Ruãník kolem krku, aby vlasy nepadaly za

límec a na podlahu.
Ma‰inka zacvakala a zavonûla olejem. Pfii

prvním pokusu, právû uprostfied pû‰inky na
temeni, se kmitající noÏíky zapletly do hustého
porostu na hlavû. Zavfiískl jsem bolestí. Strojek
vypovûdûl poslu‰nost. ZÛstala v nûm malá
k‰tice vytrÏen˘ch vlasÛ. Podíval jsem se do
zrcadla.
- A na hrubou nejdu, to teda ne.
- Posly‰, napadla otce spásná my‰lenka, -

seber se, nasaì si beranici a utíkej k Adamovi,
aÈ ti tu hlavu spraví.
Pan Barón ani nemrkl, kdyÏ se podíval na

nezdafiené dílo. Chyba se dala napravit pouze
ostfiíháním dohola. Pravda, bylo to uprostfied
zimy, venku mrzlo aÏ pra‰tûlo, poletoval sníh,
ale ze dvou zel, kdyÏ uÏ se jedno dostavilo,
zvolili holiã i zákazník to men‰í.
KdyÏ jsem potom kleãel, jak tu bylo zvykem,

s ostatními prvÀáky v kostele vpfiedu pfied
oltáfiem, moje dohola ostfiíhaná hlava se tam
v polo‰eru v˘raznû bûlala. Velebn˘ pán
Pospíchal se obrátil jednu chvíli od
svatostánku, pfiekvapenû zamrkal, sepjal ruce
a pronesl nahlas do kostelního ticha:
- Panenko Mário svatohost˘nská!…
Barón si tehdy získal natrvalo moje sympatie.
Krve by se ve mnû nedofiezal, kdyÏ jsem -

jako poslu‰n˘ synek - za nûjak˘ ãas bûÏel do
koloniálu mamince nûco nakoupit a na
námûstí, zrovna vedle laviãky na kraji parãíku,
uvidûl holiãe Adama zmítat se divoce v prachu
na zemi. Vydû‰enû jsem zfiejmû zíral na
chrãícího chudáka Baróna a nic jsem
nechápal. Kdosi ze sousedÛ nemocnému
podloÏil hlavu jeho vlastním bíl˘m holiãsk˘m
kabátkem.
- A ty hleì zmizet k mámû, hu‰! strãili do

mne.
Utíkal jsem a na nákup úplnû zapomnûl.
Je‰tû veãer v posteli jsem na postiÏeného

Baróna nepfiestal myslet a k ránu se mi zdál
Ïiv˘ sen: pfied kostelem na márách rakev,
vevnitfi urãitû neboÏtík Adam Barón - kdo jin˘?
- pan faráfi Pospíchal se smuteãní ‰tólou
kolem krku, kropenku v ruce, vedle varhaník
Ludvík Grygal, otvírali ve snu nesly‰nû pusy a
asi zpívali, jako vÏdycky:
- Odpoãinutí lehké, dejÏ mu, ó Pane!
- A svûtlo vûãné nechÈ mu svítí!…
Byl jsem z toho snu cel˘ zmaten˘… Adam

Barón. Bude mít urãitû krásn˘ pohfieb. Pfiijdou
se s ním rozlouãit v‰ichni zákazníci. Stovky.
MoÏná tisíce?… UÏ jsem byl na tu událost
dûsnû zvûdav˘.
Vypravil jsem se hned po snídani, abych se

podíval na opu‰tûnou oficínu - nyní dÛm
smutku. Znal jsem to dobfie z jin˘ch pohfibÛ.
Na dvefiích ãerné závûsy se zlat˘m
ornamentem, uvnitfi vystavená rakev.
A najednou - jako kdyÏ do mû hrom udefií:

Pfied sv˘m krámkem stál, jako jindy, hrbat˘,
pokfiiven˘ a docela Ïiv˘ holiã. Otoãil jsem se
jak na obrtlíku a prchal, abych se pfied zjevením
nejdfiív mrtvého a najednou oÏivlého holiãe
zachránil nûkde doma v nejzaz‰ím koutku.
- Maminko, maminko, kfiiãel jsem pr˘, jako

by mû na noÏe brali, - Adam vstal z mrtv˘ch.
Jak Pán JeÏí‰. Stojí tam na plácku úplnû Ïiv˘!
Rodiãe mi tehdy ono zázraãné „oÏivení“

holiãe Adama vysvûtlili. Ale stejnû mi to pár
dní ne‰lo z hlavy. Vûfiil jsem v existenci Ïivé
vody, jak se o ní pí‰e v pohádkách, a pojal
jsem podezfiení, Ïe Adam Barón se vyzná v
ãárech a kouzlech. Staãí kapiãka té pfiíjemné
- kolínské - vody, aby se hrbat˘ holiã s nÛÏkami
v ruce objevil jako by nic, zase v ãistém bílém
kabátku za kfieslem ve své provonûné oficínû.
Musím ho pfií‰tû o kapku toho zázraku poprosit.
Jenom kapiãku na plát˘nko nebo aspoÀ za
u‰i…
Jednou jsem - jenom na pÛl ucha, mûl jsem

asi jiné starosti - zaslechl, Ïe se doma mluví
o Adamovi a nûjakém cestování. Vyrozumûl
jsem z té polohlasné debaty, Ïe Barón cestou
není nijak zvlá‰È nad‰en˘. Doktor Velínsk˘

pr˘ tvrdil, Ïe je Adam nemocn˘, ale já jsem si
dobfie v‰iml, Ïe na nemoc - aÏ na ten hrb a
kulhání - uÏ teì nevypadá. Samozfiejmû, v
poslední dobû se mi holiã zdál nûjak bez
bfiinku, uÏ proto, Ïe pfiestal vysedávat na
laviãce v parãíku. Ale mnû samému taky
neb˘valo pofiád do zpûvu, tfieba kdyÏ jsem
zrovna prohrál v‰ecky kuliãky, vãetnû tfií
vzácn˘ch sklenûnek. Velebn˘ pán si pozval
pár sousedÛ, taky uãitele Kuãeru, na faru. Já
bych se tam b˘val taky rád podíval: V bytû
velebného pána, pfiestoÏe jeden ãas jsem
patfiil k jeho ministrantÛm, jsem je‰tû nikdy
nebyl a rád bych si b˘val ovûfiil, jestli tam s ním
pfieb˘vá i Pán JeÏí‰, kter˘, jak ÏákÛm tvrdil
knûz v hodinách náboÏenství, nás stále a
v‰ude provází.

* * *
V Podhoranech visely plakáty. âervené,

psané nûmecky a ãesky, s dlouh˘mi i krat‰ími
seznamy jmen ne‰ÈastníkÛ, ktefií, jak sdûloval
oberlandrát, byli v minul˘ch dnech popraveni
za nepfiátelskou ãinnost proti ¤í‰i. Je to hrÛza,
fiíkali doma. Pomodleme se, bratfii v Kristu,
fiíkal z kazatelny páter Pospíchal, za na‰e
trpící bliÏní. Na závûr m‰e svaté vûfiící povstali
a varhaník Grygar zanotoval star˘ chorál Svat˘
Václave, vévodo ãeské zemû, nedej zahynouti
nám ni budoucím… Vyhlá‰ky v jin˘ch barvách
slibovaly odmûnu za dopadení, pfiípadnû
zji‰tûní pachatelÛ stále ãastûj‰ích sabotáÏí.
Sdûlení z fiad obyvatelstva budou
projednávána pfiísnû dÛvûrnû.
Za v˘kladem koloniálu, u pekafie a v hospodû

se objevily i jiné plakáty, tentokrát s pozváním
na premiéru nové divadelní hry, kterou
provedou v sobotu a v nedûli na jevi‰ti
divadelního spolku v dolní hospodû
podhoran‰tí ochotníci.
Svût je velk˘m jevi‰tûm bláznÛ: tak nûjak to

napsal Shakespeare. Adam Barón tu
my‰lenku tehdy vysvûtloval namydlen˘m
zákazníkÛm - místním divadelníkÛm. Nacviãil
s nimi po veãerech Krále Leara.
- Kdyby aspoÀ ti blázni zÛstali na jevi‰ti jako

herci, pane Shakespeare, smutnû komentoval
atmosféru doby Adam Barón, - jenÏe oni dnes
stále ãastûji pfiebírají reÏii celého kusu. A to je
potom opravdová tragédie, proti níÏ je ta od
geniálního dramatika nevinnou hfiíãkou. Tak
je to… Kdo pfiijde teì na fiadu - myslím na
holení - pûknû prosím? Raãte zaujmout místo
tady v první fiadû!
Uãitel Kuãera a jeho pfiátelé si dûlali o holiãe

Adama právem starosti. Barón dostal pfied
ãasem z okresního úfiadu zákaz nadále
provozovat holiãskou Ïivnost a - po nûjaké
dobû - pfiíkaz pfiipravit se k nástupu do
transportu. V‰ichni Ïidé z okresu pr˘ budou
vyvezeni do Terezína. O manÏelce Evû v
úfiedním papíru nebyla fieã.
- Jak to, Ïe ty ano a já ne? Já tû samotného

nepustím.
- To nevím, ale buì ráda a moc se neptej.

Kdo se ptá, moc se dozví.
Mûsíc se nic nedûlo. Doktor Velínsk˘ psal

dal‰í lékafiské potvrzení o Barónovû zdravotní
neschopnosti k jakémukoliv transportu. Adam
byl z toho v‰eho ‰patn˘, Eva ondulovala dál
v kadefinictví, ale zákaznic ub˘valo. Krámek
zÛstával teì ãasto zavfien˘.
Jednou po setmûní nûkdo u BarónÛ zazvonil.

Varhaník Grygar beze slova vklouzl do domu
pootevfien˘mi dvefimi.
- Posly‰, Adame, tfieba je‰tû není pozdû.

Mohl by ses pokusit odsud zmizet. Já bych
moÏná vûdûl… no, tfieba by se dalo rychle
je‰tû nûco zorganizovat…
Adam návrh rezolutnû odmítl:
- Ne, Ludvo, jsi kamarád, ale nemá to cenu.

S nov˘mi úfiady a gestapem nejsou ‰pásy a
toto je jenom moje vûc. Ono snad nebude
hned tak zle. Co ví‰? Nakonec se moÏná zjistí
a potvrdí, Ïe je to v‰echno omyl. Já jsem
pfiece uÏ pûkn˘ch pár let pokfitûn˘, tak se mû
to net˘ká. V‰ak oni na to sami pfiijdou. Jo, tak
to bude. Nûjaká chyba. No co? Do nebe si pro
radu jít nemÛÏu. Tfieba mû Pán BÛh zkou‰í.
Nebo Hospodin trestá. Mezuzu nade dvefima
nemám. Krucifix nad lÛÏkem taky ne. Co vím?
MoÏná nejsem ani Ïid, ani gój. Holiã. To
nestaãí? MÛj str˘c Jakub fiíkával, Ïe pokaÏdé,
kdyÏ se ãlovûk Bohu ztrácí, BÛh ho znovu
hledá, nûkdy také tím, Ïe na nûj sesílá maléry.
Pfii‰lo nové protektorátní ráno. Adam postavil

je‰tû na chvíli pfied zavfiené dvefie holiãství
hnûd˘ kuffiík.
 Objal Ïenu.

- Tak to tady pohlídej, neÏ se vrátím. Napí‰u
ti - hned jak dojedu na místo. Se zpáteãní
adresou, neboj se. Já uÏ si to tam obhlédnu.
A nejnutnûj‰í jsem si vzal s sebou. HoliãÛ je
potfieba v‰ude. Pak bys tam pfiijela za mnou.
Kadefinice se taky ve svûtû neztratí.
Eva se dala znovu do pláãe. Zoufalství jí

zkfiivilo pûknou tváfi. SnaÏila se manÏela
zadrÏet. Pomalu z ramen sundal ruce, které
ho objímaly.
- Eviãko, musím uÏ jít, je ãas. Pantáta Mat˘sek

jede na nádraÏí s povoznickou, fiíkal, Ïe mû
tam vezme. Nechci, aby na mne musel nûkdo
ãekat. VÏdyÈ mû zná‰, Ïe jsem akurátní.
Usmál se povzbudivû na Ïenu, potom sklouzl

zrakem po návûstním ‰títu oficíny. Zimní den
byl dnes po‰mourn˘, slunce se neobjevilo,
aby se jako jindy odráÏelo v pozlaceném
kotouãi. Vzal kuffiík a vydal se, jako vÏdycky
shrben˘ a kulhající, pomalu ke statku
Mat˘skov˘ch. Ohlédl se. Eva pofiád je‰tû
stála pfied krámem. Ruce visely sklesle podél
tûla. Nemûl rád louãení. Radûji ani nezamával.
Povozník se z cesty vrátil cel˘ nesvÛj. Pfied

nádraÏím v okresním mûstû je kontrolovali
ãetníci.
Adam musel z vozu, ãetník ho vedl dál.

Mat˘sek tam vidûl vût‰í srocení. Lidé s kuffiíky
a ranci, muÏ‰tí, Ïenské i dûcka a kolem
policajti. Na rohu nûmecká komandatura. Pfied
vchodem stráÏ Wehrmachtu a taky dvû tfii
ãerné uniformy. Wehrmacht se tu vloni usídlil
- v horách pr˘ se objevili partyzáni. Na koleji
zahlédl sedlák je‰tû jedním okem nákladní
vlak. Ma‰infíra ãepoval zrovna vodu do tendru
lokomotivy. Potom povozníka voják s pu‰kou
na rameni hnal pryã. Forman ãubl tûÏkého
selského valacha a korba se s hrkáním hnula
na hrbolatém dláÏdûní.
Od té doby Martin holiãe Adama nevidûl.

Drobná kadefinice Eva neotevfiela uÏ dvefie
krámu, a naopak zastrãila petlice na dfievûn˘ch
okenicích. Sousedé se nejprve nedivili. MoÏná
Ïe odjela k rodinû.
Potom se v‰ak rozpovídal povozník Mat˘sek.

Mûl skoro kaÏd˘ druh˘ den cestu do okresního
mûsta a bral s sebou na kozlík vozu sousedy,
ktefií tam mûli nûco k vyfiizování. Bylo to
zadarmo a taky krat‰í cestování neÏ po‰tovním
autem, které jezdilo oklikou pfies okolní dûdiny,
aby tam sesbíralo dopisy a balíãky k dal‰í
cestû vlakem.
- Vãera ráno za mnou pfii‰la do ma‰tale Eva

Barónová, v nedûlním kabátû s koÏe‰inkou u
krku, zimní ãepici na tûch krásn˘ch tmav˘ch

vlasech a velkou ta‰ku v ruce. Jestli pr˘ bych
ji vzal na okres, má tam jednání. Bylo mi to
divné, ale nevyptával jsem se. Pojìte, paní
Evo, jedu dnes sám. Cestou jsem to pfiece
jenom nevydrÏel a ptám se jí, co tam chce
vlastnû vyfiizovat - na úfiadech to, pravda,
dnes není nic pfiíjemného. Moc toho
nenapovídala. Ale to, co fiíkala, mi sevfielo
hrdlo, Ïe mi slina zaskoãila. Rozka‰lal jsem
se, bouchala mne do zad, abych chytil dech.
Îe pr˘ se chce pfiihlásit do transportu, ale
nemá na to papíry od úfiadu. Nenechá tam
kdesi daleko muÏe opu‰tûného a ona sama
to bez nûho doma taky nevydrÏí. Tfieba ji
po‰lou za Adamem. V‰ak se tam pr˘ nûkde
uÏ oni dva najdou. Na Adama si tam urãitû
bude nûkdo z úfiedníkÛ pamatovat. Lidi, mû
pfiecházela hrÛza. Eva se musela pomátnout
na rozumu. Jel jsem co nejpomaleji, abych jí
to staãil rozmluvit. Nedala si fiíct. Ta‰ku drÏela
na klínû, jako by si v ní nesla kdovíjak˘ poklad.
V‰imla si mého pohledu. Mám tam hfiebeny,
nÛÏky, kulmové Ïelízko, povídá. Ve mûstû, u
nádraÏí mi podûkovala za svezení. Evo,
povídám, nebláznûte, Ïenská, sednûte znovu
honem sem ke mnû. Zavrtûla hlavou. UÏ pr˘
dál pÛjde pû‰ky. Stál jsem tam s vozem
uprostfied silnice, dokud neza‰la za roh. Tam
je ãetnická stanice a taky komandatura.
Opravdu se zbláznila. NeÏ jsem ji ztratil z oãí,
je‰tû jednou jsem za ní zavolal. Evo! Poãkejte,
krucinál!… Nic… Potom jsem zajel k hospodû,
ta je kousek vedle, dal valachovi k hubû pytel
se senem a sedl si v lokále hned k oknu,
abych vidûl na ulici. MoÏná uvidím Evu, Ïe se
vrací z nûkterého z tûch úfiadÛ, a vezmu ji
nazpátek do Podhoran. Pfied vchodem do
komandatury stál rozkroãen˘ voják. Jinak, v
tom neãase, nikde ani noha. Venku pfiituhlo a
uÏ zase snûÏilo. Vypil jsem tam za hodinu
ãtyfii piva s rumem. Evu jsem nezahlédl.
Star˘ Mat˘sek se díval v hospodû po tváfiích

sousedÛ. Nikdo ani nehlesl. Pohledy zabofiené
do desky stolu. V hrdlech sucho. Potom kdosi
k˘vl k v˘ãepu:
- Sakra, hospodo, toÏ co je?
Hospodsk˘ pfiinesl sklenice ãerstvû

naãepovaného svûtlého. Roze‰li se toho
veãera brzo. KaÏd˘ si vypil svoje dvû piva a
dost. O kartách nebo kuleãníku nebylo ani
fieãi. V noci zufiila vichfiice a meluzína skuãela
v komínû. Psa by jeden do té sloty nevyhnal.

Léto 2005. Lubomír Smifiick˘,
Frenkendorf, ·v˘carsko

***

Maria Gabánková
Štefan Galvánek

se zúčastní výstavy

Portrait
Who and What are You?

contemporary explorations of portraiture

A juried exhibition of 33 works by the Ontario Society of Artists

Varley Gallery
216 Main Street, Unionville, Ontario L3R 2H1

905/477-9511
www.varleygallery.ca

***
29.9.-27.11.2005

Otevřeno: Úterý-sobota 10:00-17:00, neděle 12:00-17:00

Portrét od Štefana Galvánka
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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

Ont. reg. # 1032252

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

SLOVAKOTOUR

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

Praha, Ostrava, Bratislava, Ko‰ice

MoÏnost zakoupit lístky do dal‰ích evropsk˘ch mûst

Letní dovolené
Ont. Reg. # 2631380

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

Letters

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
1-800-577-5917
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com
www.royal-travel.net

Letní a podzimní slevy do celé Evropy!
Zavolejte si o nejlep‰í ceny!

SEAT SALE TO EUROPE

PRAHA

6. listopadu - 12. prosince 2005

OD 599 dolarů  plus daň 136 dolarů

V‰echno je moÏné
pod sluncem ...

Na tato slova své babiãky nûkdy si
vzpomenu. Stejnû tak na nûkterá jiná
pfiísloví nebo lidové moudrosti ... kupfi.
Kdo pozdû chodí, sám sobû ‰kodí a nebo
v tomto ãase jist˘ch epidemií ...ãistota
pÛl zdraví. A jiné.

Nedávno pfiipomnûl jsem si babiãku
znovu.

Z jara tohoto roku (2005) setkal jsem se
na Moravû krátce s devadesátilet˘m,
mil˘m, moudr˘m muÏem, postavou
drobn˘m a kfiehk˘m, ale charakterem,
jak se mi zdálo, vûru gentlemansk˘m a
pozoruhodn˘m.

Pozdûji poÏádal svoji vnuãku, pfiítelkyni
na‰eho syna, aby pfii náv‰tûvû
Vancouveru zastavila ãi zastavili se u
jeho dobrého kamaráda, kter˘ uÏ dlouho
Ïije v Kanadû, a snad i stejnû dlouho ve
Vancouveru.

K náv‰tûvû do‰lo, byli poho‰tûni,
znamenitû si popovídali a tento muÏ,

stejnû jako jeho choÈ, udûlali na mého
syna a vnuãku devadesátiletého dûdeãka
z Moravy znamenit˘ dojem.

Setkáni ani nebylo nijak na obtíÏ
fundamentalistické (nikoli ve smyslu
islámsk˘ch teroristÛ) zaloÏení hostitele,
zcela protichÛdné k synovu ateismu.
Náv‰tûva probûhla ke spokojenosti
v‰ech.

Den nebo dva na to syn mûl jakési fiízení
ve mûstû a na krátk˘ ãas ponechal
pfiítelkyni na urãitém místû v centru.

KdyÏ svoje jednání skonãil, vracel se k
místu shledání a uvidûl pfiítelkyni v hovoru
s muÏem, kter˘ oba pfied dvûma dny
hostil.

-Ale, ale, to je náhoda, co vy tady
dûláte?-ptal se syn.

Pfiítel dûdeãka synovy pfiítelkynû fiekl: -
Îádná náhoda, já vûdûl, Ïe tady Magdiãka
bude.- A ‰ibalsky se usmál.

-PromiÀte ... jak to, vûdûl?- zeptal se
ponûkud nejistû syn.

Místo odpovûdi v oãích muÏe objevilo
se takové zvlá‰tní, aã sotva
postfiehnutelné svûtlo, lesk. Z kapsy saka
vyjmul obálku a podal jí vnuãce svého
moravského kamaráda.

-Prosím vás, tady je padesát dolarÛ,
které jsem vám donesl, kupte za nû
nûjakou pozornost ode mne dûdeãkovi,
mému kamarádovi, ano?- pravil ten pán
s mil˘m úsmûvem, podávaje v obálce
absolutní dÛkaz o své jistotû s vnuãkou
pfiítele se potkat na pfiesném místû mûsta,
v pfiesnou hodinu, kdy i ona tam bude.

A kdyÏ nám syn tento skuteãn˘ a
naprosto pravdiv˘ pfiíbûh vyprávûl,
nemohl jsem reagovat jinak neÏli
vzpomínkou na oblíbené rãení neboÏky
babiãky...

Vladimír Cícha - Vancouver
***

Re.: âlánek pana Cíchy
Satellite z 8. záfií 2005

Jsem odbûratelka Satellitu a vÏdy si ráda
pfieãtu pfiíspûvky pana V. Cíchy. Proto
jsem nemohla vûfiit sv˘m oãím, kdyÏ jsem
ãetla tento odstavec v ãlánku Posloupnost
ponûkud zvlá‰tní: …pan Martin vr‰í jeden
sek na druh˘. Posledním je jmenování
nové zástupkynû královny v Kanadû. Je
to neuvûfiitelné, ba pro rodilé Kanaìany
aÏ uráÏlivé, jmenování této pÛvodem
rodilé ostrovanky…
Snad jediné obãansko-právní kritérium
pro zvolení do státní funkce je kanadské
státní obãanství, aÈ jiÏ jsme rodilí

Kanaìané (co vlastnû tento termín
znamená?), pÛvodem ostrované ãi jsme
pfii‰li odnûkud jinud (napfi. z
âeskoslovenska)?
Od ãlovûka vûku, vzdûlání a rozhledu
pana Cíchy bych takové v˘roky neãekala.
Jistû není rasista a nemyslel to ‰patnû,
snad se jen ne‰ikovnû vyjádfiil… Malé
vysvûtlení je na místû!

Hana Mrázová -Toronto
***

Poznámka redakce: Jako redaktor mám
velice ãasto odli‰né názory jako Vladimír
Cícha. Musím pfiiznat, Ïe pfii tom, co se
dûje kolem nás, mne jmenování nové
zástupkynû spí‰e potû‰ilo. Podobnû jako
napfiíklad M. Albright, která byla ãeského
pÛvodu, ãi Z Brzezinski, polského pÛvodu,
mne spí‰e tito lidé fascinovali a mûl jsem
k nim úctu. Vypracovat se v cizí zemi do
v˘znamné pozice je nûãím, co zasluhuje
obdiv. Vladimír Cícha zfiejmû naráÏí na
nejasn˘ vztah M. Jean ke quebeck˘m
separatistÛm a tak jsem to pochopil i já.

Ale‰ Bfiezina
***

Odpovûì paní H.Mrázové
Dûkuji paní Mrázové za milá slova stran
m˘ch textíkÛ publikovan˘ch v Satellitu. K
onomu O Posloupnosti ponûkud zvlá‰tní:
pokud bych na nûm chtûl nûco zmûnit,
tak pfiíli‰nou toleranci k P. E.Trudeauovi,
ãlovûku znaãné inteligence, ‰armu a
svûtové popularity, leã znamenitému
pfiedstaviteli salonního komunismu. A
nebo namístû by byla zmínka o vynechání
nûkter˘ch velmi nev˘znamn˘ch Prime
ministrÛ.
Proã se opût ve stíÏnosti ãtenáfiky H. M.
objevuje to slovo rasismus? Jsou snad
rasisty ti Kanaìané (a vûru jich není
málo), ktefií jsou jmenováním nové
zástupkynû královny v Kanadû stejnû
rozladûni jako já? Je to skuteãnû ta
nejvhodnûj‰í osoba, s ohledem na její
curriculum vitae, kterou mohl P. Martin
do v˘znamné funkce schválit? Pokud si
pisatelka mysli, Ïe mohl, pak vûru nemám
s ni jiÏ o ãem dále diskutovat. LedaÏe
bych se opováÏil uãinit to zevrubnûji, neÏ
je únosné pro rozsah Satellitu. To ãasté
hledání rasismu v kaÏdiãké vûtû, která
obsahuje zmínku o osobû jiné pleti neÏ
snûhovû bílé, je stále trapnûj‰í.
V redakci tohoto listu nicménû
zanechávám paní Mrázové co
nejsrdeãnûj‰í pozdrav.

Vladimír Cícha - Vancouver
***
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Gambrinus liga
7.kolo: Tescoma Zlín-Viktoria PlzeÀ 0:0 (0:0)
2610, Marila Pfiíbram-Slavia Praha 2:2 (0:1)
6822, Mladá Boleslav-Jablonec 2:1 (1:1) 5000,
SIAD Most-Sigma Olomouc 0:2 (0:1) 6127,
Slovan Liberec-Chmel Bl‰any 2:0 (0:0) 5329,
Brno Teplice-1:2 (1:1) 3650, Sparta Praha-
Baník Ostrava 0:2 (0:2) 12285, Vysoãina
Jihlava-Slovácko 1:0 (1:0) 2230.
8. kolo: Jablonec-Slovan Liberec 1:0 (1:0)
3120, Sigma Olomouc-Tescoma Zlín 0:0 (0:0)
4294, Slavia Praha-Mladá Boleslav 2:1 (0:0)
2145, Viktoria PlzeÀ-SIAD Most 2:1 (0:0) 3203,
Slovácko-Brno 1:1 (1:1) 5896, Baník Ostrava-
Marila Pfiíbram 0:1 (0:0) 5030, Chmel Bl‰any-
Vysoãina Jihlava 2:2 (1:2) 1735, Teplice-
Sparta Praha 2:1 (2:1) 15620 divákÛ.

Tabulka
1. Liberec 8 6 1 1 14: 5 19
2. Teplice 8 6 1 1 13: 7 19
3. Pfiíbram 8 4 2 2 13: 10 14
4. Boleslav 8 4 1 3 16: 14 13
5. Olomouc 8 4 1 3 11: 11 13
6. Jablonec 8 4 0 4 14: 13 12
7. Slavia 8 3 3 2 13: 12 12
8. PlzeÀ 8 3 2 3 10: 9 11
9. Jihlava 8 3 2 3 9: 11 11
10. Sparta 8 3 1 4 8: 11 10
11. Most 8 3 0 5 12: 11 9
12. Slovácko 8 2 2 4 9: 11 8
13. Zlín 8 2 2 4 8: 10 8
14. Ostrava 8 2 2 4 9: 12 8
15. Bl‰any 8 2 2 4 8: 16 8
16. Brno 8 0 4 4 8: 12 4

CorgoÀ liga
11. kolo: AS Trenãín-ZTS Dubnica 2:0 (2:0)
1539, MFK RuÏomberok-Spartak Trnava 4:1
(3:1) 4765, Dukla Banská Bystrica-Inter
Bratislava 1:0 (1:0)  2206, M·K Îilina-Matador
Púchov 1:2 (1:1)  2853, Artmedia Bratislava-
FC Nitra 1:1 (1:1)  5725 divákov.
12. kolo: FC Nitra-MFK RuÏomberok 2:2 (1:0)
1254, Inter Bratislava-AS Trenãín 0:0 782,
ZTS Dubnica-M·K Îilina 2:4 (0:1) 800,
Spartak Trnava-Dukla Banská Bystrica 1:0
(0:0) 10123, Matador Púchov-Artmedia
Bratislava 1:2 (0:0) 2150 divákov.

Tabuºka
1. Trnava 12 9 0 3 21:10 27
2. Artmedia 12 7 2 3 19:14 23
3. RuÏomberok 12 7 1 4 20:10 22
4. Îilina 12 7 0 5 27:20 21
5. B. Bystrica 12 6 0 6 17:12 18
6. Nitra 12 5 2 5 16:17 17
7. Trenãín 12 5 2 5 11:12 17
8. Inter 12 3 3 6 10:18 12
9. Púchov 12 2 2 8 11:26 8
10. Dubnica 12 1 4 7 10:23 7

Tipsport Extraliga
6. kolo: Vsetín-Kladno 1:4, Litvínov-Znojmo
1:2, Karlovy Vary-PlzeÀ 3:2, âeské
Budûjovice-Zlín 1:1, Slavia-Vítkovice 7:0,
Tfiinec-Sparta 5:4, Liberec-Pardubice 3:1.
7. kolo: Slavia-âeské Budûjovice 3:2,
Vítkovice-Liberec 3:1, Zlín-Karlovy Vary 3:1,
Pardubice-Sparta 5:2, PlzeÀ-Vsetín 1:1,
Znojmo-Tfiinec 4:2, Kladno-Litvínov 4:1.
8. kolo: Tfiinec-Pardubice 2:1, Vsetín-Znojmo
2:3, Litvínov-Zlín 1:4, Karlovy Vary-Slavia 1:4,
âeské Budûjovice-Vítkovice 2:2, Liberec-
PlzeÀ 2:1 po prodl., Sparta-Kladno 3:3.
9. kolo: Vítkovice-Litvínov 2:1 po prodl., Zlín-
Vsetín 2:1, âeské Budûjovice-Karlovy Vary
0:0, PlzeÀ-Tfiinec 4:2, Znojmo-Sparta 3:1,
Slavia-Liberec 2:2. Kladno-Pardubice 0:3.
10. kolo: Tfiinec-Slavia 1:4, Vsetín-Vítkovice
1:4, Litvínov-âeské Budûjovice 1:3, Kladno-
Znojmo 0:0, Pardubice-PlzeÀ 2:3, Liberec-
Karlovy Vary 0:0, Sparta-Zlín 4:1.

Tabulka
1. Slavia  10 38:12 24
2. Zlín 10 18:12 20
3. Znojmo  10 21:18 19
4. Kladno  10 26:21 17
5. Vítkovice  10 22:21 17
6. Pardubice  10 27:19 16
7. Sparta  10 35:29 15
8. Liberec  10 19:19 15
9. Budûjovice  10 20:22 14
10. Tfiinec  10 26:34 12
11. PlzeÀ  10 18:24 10
12. K. Vary  10 14:24 6
13. Litvínov  10 20:31 6
14. Vsetín  10 13:31 3

Slovenská hokejová extraliga
7. kolo: Nitra-Slovan 4:1, Poprad-Trenãín 3:0,
Îil ina-Zvolen 2:1, Ko‰ice-Skalica 3:0, L.
Mikulá‰-Martin 3:4.
8. kolo: Slovan-Martin 6:1, Skalica-L. Mikulá‰
2:2, Zvolen-Ko‰ice 5:3, Trenãín-Îilina 2:3,
Nitra-Poprad 1:0.
9. kolo: Poprad-Slovan 3:1, Îilina-Nitra 1:3,
Ko‰ice-Trenãín 4:2, L. Mikulá‰-Zvolen 4:3,
Martin-Skalica 1:1.
10. kolo: Slovan-Skalica 4:1, Martin-Zvolen
2:4, L. Mikulá‰-Trenãín 2:3, Ko‰ice-Nitra 0:2,
Îilina-Poprad 1:3.
11. kolo: Îilina-Slovan 1:1, Poprad-Ko‰ice
2:0, Nitra-L. Mikulá‰ 4:1, Trenãín-Martin 6:0,
Zvolen-Skalica 4:1.

Tabuºka
1. Nitra 11 39:12 28
2. Poprad 11 28:11 28
3. Slovan 11 31:20 20
4. Zvolen  11 27:29 15
5. L. Mikulá‰ 11 25:27 14
6.Trenãín 11 18:17 13
7. Îilina 11 21:28 11
8 Skalica 11 17:27 10
9. Ko‰ice 11 17:29 10
10. Martin 11 12:35 7

Pohár UEFA
Slavia: postup v úplném klidu

a pohodû
Cork City-Slavia Praha 1:2 (0:1)

CORK-právo-Nepfiipustili komplikace. S
lehkostí zvládli fotbalisté Slavie de‰tivou
odvetu prvního kola Poháru UEFA na
stadiónku v irském Corku, vyhráli 2:1 a
jako první se ze zúãastnûn˘ch ãesk˘ch
t˘mÛ v evropské klubové soutûÏi ãíslo
dvû mohli tû‰it na dal‰í fázi, jeÏ se hraje
ve skupinách. Piták a Vlãek pfiipojili gólové
pojistky, které v souãtu s v˘hrou 2:0 na
domácím hfii‰ti znamenaly pohodu.
Branky: 66. O‘Callaghan z pok. kopu -
27. Piták, 63. Vlãek. 5000 divákÛ, první
zápas 0:2, postupuje Slavia. Teplice po
prohfie v Barcelonû s EspaÀolem 0:2 a
Ostrava po debaklu v holandském
Heerenveenu 0:5 jsou z Poháru UEFA
vyfiazeny.

***

 Liga mistrÛ
FC Thun-Sparta Praha 1:0 (0:0)

Chybou Kisela v‰e zaãalo a
nedÛsledností obrany skonãilo. Stejnû
jako v prvním leto‰ním vystoupení v Lize
mistrÛ pfii‰la Sparta o vytouÏen˘ v˘sledek,
jímÏ byla tentokrát v Bernu v souboji s
Thunem remíza, v úplném závûru.
Domácí tak slavili první v˘hru v Lize
mistrÛ.
„Deset minut pfied koncem jsem si fiíkal,
Ïe remízu uhrajeme. A pak takov˘ hloup˘
gól,“ fiekl Tomá‰ Sivok, kapitán Sparty.
„Byl to remízov˘ zápas,“ pfiitakal trenér
Jaroslav Hfiebík. Minutu pfied koncem
chyboval ve stfiedu pole Kisel, Ha‰ek na
levé stranû nestaãil Goncalvese pokr˘t,
teãovan˘ centr prolétl kolem stoperÛ aÏ k
zadní tyãi BlaÏkovy svatynû, kde Kadlec
nekryl HodÏiãe a ten pohodlnû doráÏel -
1:0. 30 783 divákÛ.

***
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NEAT INTERIORS

CLEANING SERVIS

přijme dívky nebo

ženy.

Kontaktujte Lenku:

416/843-4603

1523-17

Postarám se
o star‰í lidi

Zku‰ená  a spolehlivá
o‰etfiovatelka ze Slovenska
s dvanáctiletou praxí hledá

dlouhodobé zamûstnání
u star‰ích lidí - peãování

o jednotlivce i dvojici.
Hovofiím slovensky, ãesky a
anglicky. Mám vlastní auto i

fiidiãsk˘ prÛkaz. Volejte:
Mobil: 416/939-6640
DomÛ 416/880-3117.

1525-22

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

Jifií Fischer se tû‰í aÏ NHL zaklepe na dvefie v Detroitu
Tento víkend do‰lo k poslednímu dolaìování formy. Poslední ‰krty v soupiskách, poslední dva pfiátelské zápasy mezi Torontem a Detroitem, dvûma muÏstvy originální
‰estky. I kdyÏ Toronto obû utkání vyhrálo, v Detroitu 4:3, v torontské Air Canada Centre dokonce 4:1, byl ãesk˘ obránce ve sluÏbách Detroitu Jifií Fischer v pohodû.
Hned na první otázku, odpovûdûl, Ïe se tû‰í na NHL spolu s cel˘m muÏstvem. První dva zápasy hraje Detroit se St. Louis a pak jiÏ se NHL rozjede na plné obrátky.

JF: …St. Louis je jedním z na‰ich hlavních
soupefiÛ a letos bude soutûÏ extrémnû
vyrovnaná. V minulé sezónû jsem mûl
moÏnost hrát v ãeské lize a sehrát nûkolik
mezinárodních turnajÛ. Doufám, Ïe
budeme na sezónu v‰ichni dÛkladnû
pfiipravení.

soupisky vypadala nejsilnûj‰í
Philadelphia, ale v pfiípravû hráli nejlépe
hráãi San Jose a Ottawy. Myslím si, Ïe
budou hrát dobfie t˘my, které mají rychlé,
‰ikovné hráãe s dobr˘m zakonãením. V
minulosti tûmto hráãÛm nevyhovovalo
málo prostoru. Teì, díky pravidlÛm, se
v‰e otevfielo. Jako obránce to mám teì
hor‰í. Není snadné bránit útoãníka, kter˘
neztratí puk a kdyÏ se ho nemohu
dotknout.
ABE: Za dva roky se také hodnû
zmûnilo ve v˘konosti jednotliv˘ch
hráãÛ. Nûktefií se zlep‰ili, ale jiní ztratili
na v˘konnosti.
JF: Mnû osobnû pfiestávka pomohla. Nic
jsem neztratil, protoÏe jsem pofiád hrál
buì v âechách nebo za národní t˘m. Na
druhou stranu hráãi, ktefií nehráli, tak
nemûli Ïádná zranûní. Mohli podstoupit
operace, na které jinak není ãas. Obojí
má svoje pro a proti. Myslím si v‰ak, Ïe
hráãi, ktefií hráli v minulé sezónû by mûli
mít alespoÀ trochu náskok.
ABE: V poslední dobû jsi pro‰el  fiadou
soutûÏí, od ãeské ligy pfies MS aÏ k
tûmto pfiátelsk˘m utkáním. Zná‰ NHL
i Stanley Cup… Mohl bys to nûjak
porovnat?
JF: NejtûÏ‰í asi bylo finále Stanley Cupu
2002, které jsme vyhráli. Pak je velice
obtíÏné MS, kde se hraje na jeden vítûzn˘

zápas. Tam hodnû záleÏí na ‰tûstí, které
jsme tento rok mûli. Bylo neuvûfiitelné vyhrát
Stanley Cup v Detroitu v roce 2002, kde je
hokej nesmírnû populární a také vyhrát MS
v dresu âeské republiky. Byl to skvûl˘
pocit, kdyÏ jsme to dokázali pro âeskou
republiku a kdyÏ jsme ji také trochu
zviditelnili. Obojí mûlo nûco do sebe. Kvalita
NHL je pochopitelnû vy‰‰í neÏ âeské
extraligy. Poãínaje pfiístupem hráãÛ, pfies
fiízení klubÛ pfies pfiístup trenérÛ k zápasÛm
aÏ po zázemí. Mnoho vûcí se nedá
srovnávat, ale pofiád je to hokej a dokud si
mÛÏe ãlovûk zahrát hokej, tak je krásnû na
svûtû.
ABE: Jednou z novinek v leto‰ním
roãníku NHL jsou po skonãení zápasu
samostatné nájezdy. Bûhem soutûÏe to
bude pouze za nerozhodného stavu i po
prodlouÏení. Teì v pfiípravû byly
samostatné nájezdy po kaÏdém utkání.
Jak se ti tato novinka líbí a t˘ká se tû to
jako obránce?
JF: Stále doufám, Ïe trestná stfiílení si
zachovají to napûtí nejzajímavûj‰í akce v
hokeji a doufejme, Ïe jich nebude tolik. Tím
to bude pofiád atraktivní. Na druhou stranu
je to vynikající nápad, jak udrÏet diváky do
poslední minuty. Teì se nestane, Ïe lidi
budou odcházet pfied koncem zápasu.
ABE: Zkou‰el jsi sám také se do nájezdÛ
zapojit?

ABE: Dá se vÛbec pfied touto sezónou
pfiedpokládat, které muÏstvo bude
dobré a které nebude, protoÏe v NHL
nezÛstal po roãní v˘luce kámen na
kameni?
JF: Pokud nûkdo sleduje NHL, tak vidûl
to neuvûfiitelné mnoÏství pfiestupÛ. Mnoho
hráãÛ bylo vyplaceno díky platov˘m
stropÛm. Nová kolektivní smlouva uvedla
fiadu pravidel, která pfiedtím nebyla. Bude
to zajímavé. Nemá favorita. Podle

JF: Zkou‰ím to pofiád a pfii zápase záleÏí
pochopitelnû na trenérovi, v koho vkládá
dÛvûru. BohuÏel zatím je‰tû na mne nepfii‰la
fiada.
ABE: JelikoÏ kluby ze Západní konference
zde hrají pouze jednou za dva roky, tak
nevím jestli se letos je‰tû zde uvidíme, ale
pfieji hodnû úspûchÛ v nastávajícím roãníku
NHL.

Ale‰ Bfiezina
***

Jiří Fischer

Třetí branka v síti Detroitu. Z přípravy Toronto-Detroit 4:1

 Artmedia vyhrala v Porte 3:2
Porto-sme-ju=·tyridsaÈtisíc divákov na ‰tadióne
Draka v Porte muselo vãera uveriÈ najväã‰iemu
dÀu v histórii slovenského futbalu. Ná‰ majster,
Artmedia, senzaãne vyhral nad predvlaÀaj‰ím
‰ampiónom Ligy majstrov FC Porto 3:2.
Hlavn˘mi hrdinami zápasu boli brankár Juraj âobej
a kolektívna nezlomnosÈ partie trénera Weissa,
ktorá prehrávala 0:2.
Pre slovensk˘ tím je to prvé víÈazstvo v histórii
‰trnásÈroãnej hlavnej fázy Ligy majstrov. Cennej‰ie
o to, Ïe sa zrodilo na ihrisku favorita. Okrem cenn˘ch
troch bodov si ná‰ tím vezie z Porta aj prémiu 321-
tisíc eur. Dojat˘ tréner Vladimír Weiss: “VíÈazstvo
venujem otcovi, leÏí v nemocnici chor˘. Verím, Ïe
mu to pomoÏe vrátiÈ sa do normálneho Ïivota.
Artmediu vzkriesil tesne pred koncom polãasu za
stavu 0:2 jej prv˘m gólom v kráºovskej futbalovej
súÈaÏi Petrá‰, ãím zároveÀ na‰trbil sebavedomie
rozbehnut˘ch domácich. Tí mali stále drviv˘ tlak,
ale Kozákovo chladnokrvné zakonãenie brejku na
2:2 predznamenalo, Ïe v Portugalsku po vlaÀaj‰om
triumfe Grécka na EURO udrie ìal‰í veºk˘ deÀ
futbalového trpaslíka.
Artmedia ním uÏ po vãeraj‰ku nie je, kapitán Borbély
‰ikovne vyuÏil typick˘ Kozákov center - 3:2.
Domácich loptov˘ch ãarodejníkov v závereãnom
tlaku paralyzoval skvel˘ âobej, ktor˘ si pred
zápasom poctivo odrecitoval otãená‰ov˘ rituál.
GÓLY: 32. Luco Gonzalez, 39. Diego - 45.+ Petrá‰,
54. Kozák, 74. Borbély.


