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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

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.

Pfiedvelikonoãní Finále v Plzni a uvûznûní v Praze
Ve chvíli, kdy jsem mûl pfiistávat v Torontu, pí‰i tyto fiádky v Praze a pfii nejmen‰ím zde je‰tû pár dnÛ budu uvûznûn. Není vÏdy v‰e tak, jak má b˘t a jak si pfiedstavujeme.
V pondûlí ráno jsem vstal pomûrnû brzy, uklidil jsem byt. Vypnul jsem ledniãku, elektfiinu a odnesl jsem odpadky do popelnice. JenÏe dvefie na dvÛr zapadly. Nic jsem
si z toho nedûlal aÏ do okamÏiku neÏ jsem zjistil, Ïe se nedají otevfiít. Trapná situace. Spûchám na leti‰tû a najednou
jsem uvûznûn na dvorku. Pfiesto jsem tuto situaci, i kdyÏ s ãasovou ztrátou  je‰tû zvládl. V auty pfieplnûné Praze
je nejrychlej‰í cesta na leti‰tû metrem. Zaãalo pr‰et a tak jsem se vypravil nejprve Céãkem na Florenc. V okamÏiku,
kdyÏ jsem nastupoval do Béãka se pfiede mne nacpal jak˘si mladík. Jeho neurvalost mne aÏ pfiekvapila. On jako
kdyby si uvûdomil svoji chybu, otoãil se ke mne a zaãal mi pomáhat a kufrem. Tak jsem mu podûkoval. JenÏe jsem
byl jiÏ uvnitfi a on stále mÛj kufr nechtûl pustit. V ten okamÏik jsem postfiehl takovou maliãkost, Ïe on mi nechce
pomoci s kufrem, ale od kufru. Soustfiedil jsem se na boj o kufr. KdyÏ jsem ho vybojoval a pronikl jsem dále do vozu
nával povolil a tento pomocník vystoupil. V ten okamÏik jsem si uvûdomil, Ïe je zle. Podíval jsem se do kapes. Mobilní
telefon tam byl, penûÏenka se 150 Kã taky. Chybûl v‰ak mÛj kanadsk˘ pas, dolary a letenka. Byl jsem v metru se
150 Kã a mífiil jsem na leti‰tû. Tam mi vysvûtlili, Ïe bez pasu se cestovat nedá a poslali mne na policii. Která je kousek
odsud. Rozpr‰elo se a já s kufry se brodil blátem na policii. KdyÏ jsem tam dorazil, tak jsem byl pouãen, Ïe jsem
to mûl oznámit tam, kde se mi to stalo. Pfiesto zavolali kanadské velvyslanectví, kde pfiislíbili pomoc. KdyÏ jsem tam
dorazil, vyplnil jsem patfiiãné formuláfie a pfiedloÏil zachránûn˘ kanadsk˘ fiidiãsk˘ prÛkaz, objevila se jim odnûkud
kopie mého pasu a paní za sklem pfiislíbila rychlé vyfiízení nového pasu. V tu dobu bylo letadlo âSA jiÏ nûkde nad
Irskem. Vrátil jsem se do svého bytu. V televizi dávali druh˘ finálov˘ zápas Slavie se Spartou. Den se odehrál v jiné reÏii neÏ jsem pfiedpokládal. Pfií‰tí letadlo âSA letí
ve ãtvrtek. Snad budu ‰Èastnûj‰í a jelikoÏ mám telefon pfiepnut˘ z Toronta do Prahy, zavolal po chvíli telefon a Jifií mne vítal v Kanadû. Chvíli jsem mu vysvûtloval, Ïe
jsem stále je‰tû v Praze. Pak mi sdûlil, Ïe se mu na Florenci jednou stalo nûco podobného. Bylo to pfiesnû stejné jako se mnou, jenÏe nemûl peníze po kapsách. Îe
by to byli stejnû usmûvaví pomocníci s kufry anebo jen pocházejí ze stejné ‰koly turistického ruchu? Jak by fiekl jeden ãesk˘ autor: „Je to hrozné, ale alespoÀ to není
nudné.“
Leonard Cohen, kdyÏ Ïil v ¤ecku se potfieboval ãas od
ãasu nad˘chat montrealského vzduchu, aby si obnovil,
jak on fiíkal, tu potfiebnou tvÛrãí nervozitu. Bûhem svého
pobytu v Praze jsem naráÏel stále na stejnou otázku.
Lidi se ptali, jestli se náhodou nechci vrátit. Ale ãlovûk
si nemÛÏe vybírat, kde by chtûl Ïít. To záleÏí na jin˘ch
vûcech neÏ na nûm samotném. A pokud si pfiece jen
vyvzdoruje za cenu neobyãejn˘ch obûtí, to místo, kde
by chtûl Ïít, zjistí, Ïe to pfiece jen není ono. Pak by chtûl
Ïít tfieba v jiném mûstû, jiném domû, na jiné ulici a v
dne‰ní dobû máme tak neskonale málo ãasu nûãeho
uÏívat. A je vÛbec smyslem Ïivota si uÏívat? Pfiedáváme
si informace, hovofiíme o vûcech, které znamenaly
zmûnu v na‰em Ïivotû, o vûcech, které bychom chtûli,

aby nezÛstaly pouze pro nás. Chceme, aby to krásné,
co jsme proÏili, aby z toho mûly i nûco generace, které
zde budou po nás. A je nám líto, kdyÏ dojde k destrukci
této komunikace. KdyÏ vûci, které nehovofií a nemají
hodnotu, suplují a zaujmou pozici vûcí, které nás zasáhly
hloubûji. I namítne skeptik, co vlastnû hodnotu má a
kde je to kritérium. Hodnotou tûchto vûcí pak je
pravdivost. BohuÏel pravdu nemÛÏeme uchopit, ale
pravdu mÛÏeme pouze tu‰it a stejná vûta vyslovená v
jednom kontextu, mÛÏe b˘t pravdivá, ale o chvíli pozdûji
na jiném místû to mÛÏe b˘t polopravda ãi dokonce leÏ.
PlzeÀsk˘ filmov˘ festival je jednou z vûcí, pro které mnû
stojí se navracet zpût, pfiestoÏe mne zde dvakrát vyhnali
z bytu, pfiestoÏe mne okradli v metru. Film je totiÏ

zrcadlem, které vypovídá o spoleãnosti víc neÏ kterékoliv
jiné medium. A âesko má to ‰tûstí, Ïe se zde je‰tû filmy
toãí. Zda jsou dobré ãi pravdivé to nûkdy nedokáÏi
rozhodnout na místû, ale mohu svou zku‰enost pfiedat.
Mohu se sdûlovat touto formou, zrovna tak jako lidé
vycházejí z kina a pfiedávají své zku‰enosti a diskutují
o tom, co právû vidûli.

***
Toyen

Problémem olympijsk˘ch her nebo festivalÛ je, Ïe se
odehrává více vûcí najednou a film Jana Nûmce, kter˘
byl ocenûn pfii zahájení festivalu cenou filmov˘ch klubÛ,
se hrál aÏ na závûr festivalu, takÏe jsem si ho nechal
pfiehrát ve studiu úplnû na zaãátek. Podtitulek Stfiepiny
snÛ -Ticho a tma, vystihuje to, co si ãlovûk odná‰í i jako
koneãn˘ dojem z milostného pfiíbûhu ãeské umûlkynû,
která za války pfiechovává básníka a umûlce Jindfiicha
Heislera, kter˘ odmítl jít jako Îid do transportu.
Nejdojemnûj‰í okamÏik z filmu je, Ïe Jindfiich Heisler
zemfiel nûkdy v roce 1953 a nemá hrob, mûl rád svûtlo
a jeho obraz nebo pfiesnûji fieãeno obraz, kter˘ mu byl
vûnován je na krásnû osvûtleném místû v galerii ve
Stockholmu. Film vypovídá o tom, Ïe skuteãn˘ pravdiv˘
pfiíbûh se nevypafií, ale Ïe nûkdy mÛÏeme alespoÀ
trochu rozmotat klubko, jak se tento pfiíbûh bude
pohybovat dál po na‰í smrti.

***
Karneval zvífiat a Kniha rekordÛ ·utky

Slavnostní zahájení vût‰inou nemají s nastávající
událostí mnoho spoleãného. Pokud je to tfieba
olympiáda, tak pofiádající zemû chce ukázat, Ïe není
pouze úzkorozchodná a Ïe se zajímá i o nûco jiného
neÏ je sport. Mexiãané pfii tom pfiedstavují vût‰inou
Aztéky, Italové renesanci a Kanaìané indiány nebo
kovboje. Pokud byste oãekávali, Ïe se na plzeÀském
filmovém festivalu objeví slavní hokejisté nebo alespoÀ
fotbalisté z trápící se plzeÀské Viktorky, budete zklamáni.
Nebyli tam, a pokud ano, tak rafinovanû pfievleãení za
prosté obãany. O toto pfievleãení se totiÏ zde pokou‰í
nejedna celebrita. TakÏe slavného reÏiséra mÛÏete
spatfiit, jak si v místní hospodû povídá u piva s panem

Anna Geislerová a Pavel Liška ve filmu Jana Švankmajera 
Šílení

Pokračování na str. 4
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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
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Tel.:  274 777 476 nebo  495 269 285
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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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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, 101 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

Na‰e internetové
stránky

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

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

***
Kalendáfi

Co se pfiipravuje
v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com

***

InternetInternetInternetInternetInternet

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.: (289) 242-0635, Internet: http:/
/www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.

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

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: (905)
712-1200, fax: (905) 712-0974.

¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 19:00.
Duchovní správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.:
(416) 532-5272, fax: (416) 516-5311.
Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: (416) 658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 531-4836.  Farár:  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: 14. a 23.4., 7.5. a 2.7.
2006 v 17 hod.

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 29. 4. 2006 v 17 hodin.
Kingston: Kaple Newman House,192 Frontenac
Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Sobota 29. 4. 2006
v 9:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: Nedûle
30. 4. 2006 v 11:00

Česká doplňovací škola
je každou sobotu dopoledne

v hale
Kostela sv. Václava,
496 Gladstone Ave.,

Toronto
Informace podá

L. Čarková: 416/536-5342

âSSK odboãka Hamilton
vás zve na pfiátelskou
jarní zábavu i tanec

BUFFET - DINNER - DANCE

bude aÏ 29. dubna 2006
v

Vstupenky 25 dolarÛ - k dostání od 15. bfiezna 2006
Doporuãujeme rezervace dopfiedu!

Tû‰íme se na Vás!
Pfiipravujeme Eurobistro bufet pro velikonoãní nedûli!

Oneskorená gratulácia -
Ná‰ kamarát Bohou‰

Minule som bol v krãme. Celkom
prívetivej, priam útulnej. Hoci
nefajãiarskej. To sú ale v‰etky. AspoÀ v
súãasno Ontáriu.
My, otroci tohoto príjemneho zlozvyku,
sme sa chodili osvieÏiÈ na ãerstv˘ vzduch.
V˘Ïivnou cigaretou. âasto aj niekoºk˘mi.
Dozvedel som sa tam, Ïe jeden z nás,
adiktov, nedávno dovfi‰il 70-ku. Ná‰
kamarát Bohou‰.
Vynikajúci divadelník, zruãn˘ remeselník,
emigrant a najmä ãlovek. Niã
nepredstiera, na niã sa nehrá. Kráãá
Ïivotom podºa vlastn˘ch predstáv. A s
t˘m sa na‰inec nestretáva kaÏd˘ deÀ. Ak
si nieão myslí, tak to aj povie. A nielen
povie, ale podºa toho aj koná. ZaváÀa z
neho normálnosÈ, ão je rovnako
obdivuhodné, ako zriedkavé.
Tak teda, mil˘ Bohou‰, v‰etko najlep‰ie
a Na zdravie.
Ivan Zná‰ik a iní adikti.
P.S. Viem, Ïe prichádzam s kríÏikom po
funuse, a Ïe mimo javiska
Bohou‰ nemá rád veºké a vzletné slová.
Preto len toºko a takto.
Obávam sa totiÏ, aby tento vin‰ nebol
aktuálny aÏ k Bbohou‰ovej 3/4 -storoãnici.

Ivan Zná‰ik
***

22. 4. (so) 18:30
Jarní veselice

Farnost sv. Václava
***

29.4.2006 (so)
Buffet, Dinner, Dance

v Bohemian Banquet Hall
Waterdown

***
5. 5. (pá) 20:00

6. 5. (so) 16:00 a 20:00
7. 5. (ne) 16:00

Lucerna
Nové divadlo

Joe Workman Auditorium
1001 Queen St. W.

***
6. 5. (so) 14:00-16:00
Pfiedvolební schÛze

Hala kostela sv. Václava
***
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
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

âesk˘ konzulát
 v Torontu

Czech Consulate in Toronto
2 Bloor Street West, Suite 1500

Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476

Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

Úfiední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

VELVYSLANECTVÍ âESKÉ REPUBLIKY V KANADÉ
EMBASSY OF THE CZECH REPUBLIC IN CANADA

AMBASSADE DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE AU CANADA
251 Cooper Str., Ottawa, Ontario, K2P 0G2 tel: 613/562-3875, fax: 613/562-

3878
e-mail: ottawa@embassy.mzv.cz  http://www.czechembassy.org

OZNÁMENÍ
o dobû a místû konání voleb

do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR
Vedoucí zastupitelského úfiadu âeské republiky v Ottawû, Kanada, podle § 15 odstavce
3 zákona ã. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu âeské republiky a o zmûnû a
doplnûní nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen “zákon o
volbách”), oznamuje:
1. Volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âeské republiky  se uskuteãní
• ve ãtvrtek dne 1. ãervna 2006 od 14.00 hodin do 21.00 hodin a
• v pátek dne 2. ãervna 2006 od 14.00 hodin do 21.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve zvlá‰tním volebním okrsku Ottawa je volební
místnost na velvyslanectví âeské republiky v Ottawû, 251 Cooper Street, Ottawa,
Ontario, Kanada, pro voliãe, ktefií mají bydli‰tû ve zvlá‰tním volebním okrsku Ottawa,
t.j. v územním obvodu zdej‰ího zastupitelského úfiadu: Ontario (okresy Prescott and
Russell, Stormont Dundas a Glengarry, Ottawa-Carleton, Leeds a Grenville, Lanark,
Renfrew, Nipissing, Lennox a Addington a Frontenac), Alberta, Yukon, Northwest
Territories, Nunavut, New Founland a Labrador.
3. Místem konání voleb ve zvlá‰tním volebním okrsku Montreal je volební
místnost na generálním konzulátu âeské republiky v Montrealu, 1305 Avenue des Pins
Ouest, Montreal, Quebec, Kanada, pro voliãe, ktefií mají bydli‰tû ve zvlá‰tním
volebním okrsku Montreal, t.j. v územním obvodu zdej‰ího zastupitelského úfiadu:
British Columbia, Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island a Quebec.
4. Místem konání voleb ve zvlá‰tním volebním okrsku Toronto je volební
místnost na generálním konzulátu âeské republiky v Torontu, 2 Bloor Street West,
Suite 1500, Toronto, Ontario, Kanada, pro voliãe, ktefií mají bydli‰tû ve zvlá‰tním
volebním okrsku Toronto, t.j. v územním obvodu zdej‰ího zastupitelského úfiadu:
Ontario (okresy Algoma, Brant, Bruce, Chatham-Kent, Cochrane, Dufferin, Durham,
Elgin, Essex, Greater Sudbury, Grey, Haldimand, Haliburton, Halton, Hamilton,
Hastings, Huron, Kawartha Lakes, Kenora,  Lambton, Manitoulin,  Middlesex,
Muskoka,  Niagara,  Norfolk, Northumberland,  Oxford,  Parry Sound,  Peel,  Perth,
Peterborough, Prince Edward, Rainy River, Simcoe, Sudbury, Thunder Bay,
Timiskaming, Toronto,  Waterloo, Wellington, York), Manitoba a Saskatchewan.
5. Hlasování bude umoÏnûno voliãi, kter˘ má bydli‰tû mimo území âeské republiky,
zapsanému do zvlá‰tního seznamu voliãÛ vedeného zdej‰ím zastupitelsk˘m úfiadem
(§ 6 zákona o volbách), a voliãi, kter˘ pfiedloÏí voliãsk˘ prÛkaz a prokáÏe svou
totoÏnost a státní obãanství âeské republiky.
6. Voliã bude zapsán do zvlá‰tního seznamu voliãÛ na základû jeho písemné
Ïádosti, doloÏené originálem, popfiípadû ovûfienou kopií dokladÛ potvrzujících jeho
totoÏnost, státní obãanství  âeské republiky a bydli‰tû v územním obvodu zdej‰ího
zastupitelského úfiadu. Îádost o zápis do zvlá‰tního seznamu voliãÛ  musí b˘t zdej‰ímu
zastupitelskému úfiadu doruãena nebo pfiedána nejpozdûji 40 dnÛ pfied prvním dnem
voleb (§ 6 odst. 5 zákona o volbách), tj. nejpozdûji dne 23. dubna 2006 do 16.00
hodin. Zápisem do zvlá‰tního seznamu voliãÛ bude voliã automaticky vy‰krtnut ze
stálého seznamu voliãÛ vedeného obecním úfiadem pfiíslu‰n˘m pro místo trvalého
pobytu voliãe.
7. Obãané, ktefií poÏádali o zápis do zvlá‰tního seznamu voliãÛ vedeném pfii ZÚ
Ottawa nebo GK Montreal pfii posledních parlamentních volbách v roce 2002 a
nepoÏádali v mezidobí o vy‰krtnutí, se jiÏ znovu zapisovat nemusejí. Pfiesto
doporuãujeme, aby si alespoÀ telefonick˘m dotazem ovûfiili, zda jsou v seznamu
skuteãnû uvedeni, pfiípadnû u kterého úfiadu jsou registrováni. S ohledem na otevfiení
GK Toronto souãasnû sdûlujeme, Ïe voliãi registrovaní u ZÚ Ottawa spadající do
volebního okrsku Toronto budou pfievedeni do seznamu vedeného u tohoto úfiadu a o
této skuteãnosti budou individuálnû informováni.
8. Voliãi, ktefií jsou vedeni ve volebním seznamu jednoho z volebních okrskÛ v
Kanadû, av‰ak z nûjakého dÛvodu budou chtít volit u úfiadu jiného (aÈ jiÏ v Kanadû nebo
v âeské republice), poÏádá úfiad, u nûhoÏ je v seznamu veden, o vydání voliãského
prÛkazu, na jehoÏ základû pak mÛÏe volit u jiného úfiadu.
9. TotoÏnost voliã prokazuje platn˘m obãansk˘m prÛkazem, platn˘m cestovním
dokladem, popfi. jin˘m platn˘m úfiedním dokladem, a to i cizozemsk˘m, opatfien˘m
fotografií drÏitele a obsahujícím jeho základní osobní údaje (jméno, popfi. jména,
pfiíjmení, datum narození) vystaven˘m pfiíslu‰n˘m orgánem.
10. Státní obãanství âR voliã prokazuje platn˘m obãansk˘m prÛkazem, cestovním,
diplomatick˘m, sluÏebním pasem, cestovním prÛkazem, osvûdãením, popfi. potvrzením
o státním obãanství âR. Státní obãanství âR lze pro úãely zápisu do zvlá‰tního
seznamu voliãÛ prokázat téÏ Listinou o udûlení obãanství âeské republiky, je-li v
Listinû uvedeno, Ïe obãan nabyl státní obãanství âeské republiky, a osvûdãením o
státním obãanství âeské republiky.
11. Bydli‰tû voliã prokazuje zásadnû úfiedním dokladem vydan˘m orgánem státu
pÛsobnosti pfiíslu‰n˘m k evidenci obyvatel, popfi. k vydávání povolení k pobytu,
osvûdãujícím bydli‰tû obãana alespoÀ v rozsahu zapisovaném do zvlá‰tního seznamu
voliãÛ (napfi. potvrzení pfiihla‰ovacího úfiadu, povolení k pobytu, identifikaãní karta,
osobní prÛkaz ãi fiidiãsk˘ prÛkaz).
12. O voliãsk˘ prÛkaz je moÏné poÏádat ode dne vyhlá‰ení voleb, vydán v‰ak mÛÏe
b˘t nejdfiíve 15 dnÛ pfied prvním dnem voleb, tedy 18. kvûtna 2006. Hlasovací lístky
obdrÏí voliã ve volební místnosti ve dnech voleb.
V Ottawû dne 15. bfiezna 2006

JUDr. Pavel Vo‰alík, v.r.
velvyslanec

Na okraj
Akce Ústavu T.G. Masaryka

Ústav T. G. Masaryka byl zaloÏen v r. 1932
prvním prezidentem âeskoslovenské
republiky, aby vûdecky a popularizaãnû
pracoval v oblastech, v kter˘ch byl prezident
ãinn˘ jako myslitel a politik a vydával jeho
literární dílo.  Ústavu daroval svoji knihovnu
(40,000 svazkÛ) a svÛj osobní archiv a na
jeho ãinnost pfiispûl ãástkou 13, 750.500 ãs.
korun. Mûsto Praha Ústavu vûnovalo
pozemek na Letné na postavení budovy,
navrÏené architekty Goãárem a Kozákem.
Pfii‰el Mnichov a budova postavena nebyla.
Jako v‰ecko spojené s jménem Masaryk,
Ustav procházel údobími pronásledování. Za
nacistické okupace fiada jeho zamûstnancÛ
byla pronásledována a jeho knihovník, V. K.
·krach, popraven; komunisté majetek Ústavu
konfiskovali. Teprve po pádu komunistického
reÏimu mohla b˘t ãinnost Ústavu obnovena.
Ústav je drÏitelem autorsk˘ch práv k
literárnímu dílu prvního prezidenta
âeskoslovenské republiky. Vzal si za
dlouhodob˘ úkol vydat v ãtyfiiceti svazcích
jeho sebrané spisy. Tento projekt je právû v
druhé a obtÍÏné fázi vydání prací, které nikdy
pfiedtím nebyly vydány. Vydání kaÏdého
svazku stojí statisíce korun. Ústav se dostal
do svízelné finanãní situace, tak svízelné, Ïe
jeho zamûstnanci rezignovali. V˘chodiskem
se stalo zfiízení Ústavu T. G.Masaryka pfii
âeské akademii vûd, kter˘ je spravován
sborem v˘znaãn˘ch osobností v ãele s
Josefem Zumrem, emeritním fieditelem Ústavu
Filosofie pfii âeské akademii vûd. Ústavu se
podafiilo zajistit státní subvenci na vydání
Masarykova díla, ale tato subvence je vázána
na schopnost Ústavu opatfiit ze soukrom˘ch
zdrojÛ 30% nákladÛ spojen˘ch s vydáním
Masarykova díla. Ústav se proto obrací na
vefiejnost s prosbou o pfiíspûvek na tuto
vydavatelskou ãinnost.
Mezi tûmi, na které byl dopis Ústavu
adresován, je pfiedseda âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû, Milo‰
·uchma. Milo‰ ·uchma mne uloÏil, abych
akci Ústavu zvefiejnil a jménem SdruÏení
poÏádal krajanskou obec o pfiíspûvek na tuto
v˘znamnou akci. Laskavû za‰lete své ‰eky,
vystavené na Ustav T. G. Masaryka, na Czech
and Slovak Association of Canada, 3044
Bloor Street West, P.O.Box 564, Toronto ,
ON  M8X 2Y8.

 ***
Tak si je‰tû zahraji, ale copak já...

Torontské Nové divadlo znovu zahraje,  5.,
6.a 7. kvûtna 2006, kouzelnou hru Aloise
Jiráska Lucernu. Je to uÏ tfietí torontská
inscenace. Lucerna vstoupila do divadelní
historie velkolepû. Byla uvedena v Národním
divadle 17. listopadu 1905. ReÏíroval ji
Jaroslav Kvapil (na inscenaci se podílel i
Mikulá‰ Ale‰), mlynáfie hrál Eduard Vojan,
knûÏnu Hana Kvapilová, Kláskovou Marie
Hübnerová a vodníka Michala Jindfiich Mo‰na.
Torontské pfiedstavení bude sice skromnûj‰í,
jména pfiedstavitelÛ zmínûn˘ch rolí (zatím)
ménû zvuãná, ale mohu Vás ujistit, Ïe to bude
pûkné pfiedstavení a Ïe se budete dobfie
bavit. A uvidíte, vedle znám˘ch hercÛ (Jana
Fabiánová, Pavel Král, Bohou‰ Máca) i fiadu
tváfií, které buì uÏ ode‰li na zaslouÏenou a
tuãnou penzi anebo se herecky je‰tû neuvedli.
Do té první skupiny patfiím tfieba já (obsazení
je poãetné a hercÛ ménû). Ale v té druhé
skupinû opravdu zazáfií nov˘ hereck˘ talent,
muÏ jinak znám˘ jako pfiední pfiedstavitel
krajanského Ïivota (Sokol, âeské a Slovenské
sdruÏení v Kanadû), Jan Waldauf. Jeho debut
sám o sobû stojí za to, abyste se na nás pfii‰li
podívat.

***

Election

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

12.4.2006 v 17:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

27.4.2006
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1552 Bloor

St. W.

Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Úter˘: 10:00 -13:00
a pátek
10:00-13:00  a
15:00-19:00

Tel.: 533-0005

Dr. Petr

Munk

Chiropraktik

Canada-Czech Republic

Chamber of Commerce

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE

909 Bay St. # 1006

Toronto, ON M5S 3G2

Tel./Fax: (416) 929-3432

E-mail: trade@ccrcc.net

www.ccrcc.net

ABE
Letáky, broÏury,  tiskoviny.

Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca

P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

Medical and relaxation

treatments

Massage therapy

Hot Stone Treatment

Ear Candling

 Michael Eisner, RMT,

MASc.

at

Také nabízíme

Homeopatii, Yogu, Qikong,

Reflexologii, Reiki,

Akupunkturu atd.

Některé soukromé pojišťovny

kryjí vybrané léčby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.

Tel. 416/823-1165, e-mail
michale@sympatico.ca

Kästnerem programov˘m fieditelem. V úter˘ se tu objevil, dalo
by se fiíci vûkem nesmrteln˘ pûtadevadesátilet˘ Otakar Vávra.
Nevím jestli bych to mohl fiíci o jeho díle, které je kvantitou
znaãné neb toãil za kaÏdého reÏimu. VÏdy v‰ak tak, aby lid
nena‰tval. V dobû okupace o sirotku Rozina Sebranec, v
padesát˘ch letech o husitech, v ‰edesát˘ch letech Romanci
pro kfiídlovku, po srpnu 1968  Kladiva na ãarodûjnice a kdyÏ
pfiituhlo, tak o Mnichovu a jak jsme mûli bojovat (ov‰em v dobû
druhé svûtové války). Tehdy natáãení Vávrova velkofilmu Dny
zrady - ãastokrát nesprávnû oznaãovaného jako Dny srandy
- opanovalo i Prahu. Nûkteré ulice byly uzavfiené. Historická
vozidla se prohánûla po Starém mûstû, spolu s esesáky na
motorkách. JelikoÏ jsem se kvÛli tomu mumraji nemohl dostat
do ‰koly, nadával jsem hlasitû pfied policajtem na Protektorát
a ten se smál. Pod policejní ãepicí mûl pusu od ucha k uchu.
V tu dobu se totiÏ na Protektorát nadávat mohlo a dokonce se
mohlo i o tom období hovofiit kriticky. No a reÏisér Vávra této
svobody vyuÏil. Pfii besedû, která se musela pfiestûhovat do
vût‰ího sálu s ním pfii‰li i jeho Ïáci Menzel, Chytilová a

Schmidt. Kde jinde by ãlovûk mohl vidût za jedním stolem tyto
legendy filmu. JenÏe jako nepozvaná sudiãka se zde objevil i
dal‰í VávrÛv Ïák reÏisér Krejãík…, pfiipomínající Vávrovi
v‰echno ‰patné, co v Ïivotû provedl.
JenÏe vraÈme se k zahájení PlzeÀského finále. To narozdíl od
ostatních podobn˘ch slavností se skuteãnû t˘kalo festivalu.
Projevy byly krátké a hlavnû se bylo na co koukat. Sestfiih toho,
co je moÏné vidût na festivalu, dal skuteãnû první orientaci o
filmech, ale hned v úvodu byly dvû lahÛdky: animovan˘ film
Michaely Pavlátové Karneval zvífiat a Kniha rekordÛ ·utky.
JestliÏe první kreslen˘ film h˘fiil vtipem a ironií, kdy freudovsky
lze hledat erotiku za v‰ím a i roztomilí zajíãci mají ou‰ka ve
tvaru trochu jiného ústrojí neÏ sluchového, pak druh˘ film
Alexandara Maniãe vypráví o jin˘ch hodnotách. ·utka je
hlavní rómské mûsto nûkde na Balkánû, od reÏiséra jsem se
dovûdûl, Ïe to má b˘t pfiedmûstí Skopje. Z filmu v‰ak nevíme,
jestli skuteãnû  takové mûsto existuje nebo ne. Ekonomicky je
to mûsto chudé, ale vyniká poãtem rekordÛ. Je zde snad
nejvût‰í poãet boxerÛ, ktefií se úãastní místního mistrovství.
Zápasí zde kaÏd˘ s kaÏd˘m i na housery (pokud není ptaãí
chfiipka pozn. red.) se zde sází. Mûsto drÏí i takové rekordy
jako nejrychleji sloÏená, napsaná, natoãená a na cédéãku
vypálená píseÀ. Podle oficiálních záznamÛ se to v ·utce
podafiilo pod patnáct minut.

***
Doblba

Ten, kdo vidûl Jaroslava Du‰ka v Torontu, ho vidí opût ve filmu
a opût trochu v jiné roli. V roli Karla, správce hfibitova. Nûkoho,

kdo dennû pracuje s náhrobky, ale také se smrtí a lÏí. Jako
komedie mne tento film pfiíli‰ nenadchl, ale jako podobenství
o lÏi a smrti, jsem ve filmu objevil hlub‰í souvislosti. Nevím
v‰ak, jestli to zam˘‰leli i autofii. LeÏ a smrt jsou prÛvodními
znaky v rodinû, kde se pfiíbûh odehrává. KaÏd˘ podvádí
kaÏdého. Babiãka touÏí morbidnû po krásné hrobce, kterou
zdûdí, ale synové chtûjí hrobku zpenûÏit. Za náboÏensk˘mi
frázemi se skr˘vá jen pokrytectví. Se smrtí se v ãerné komedii
docela snadno obchoduje aÏ do okamÏiku neÏ Karla pfiejede
vlastní bratr. Karel se v‰ak vrátí v márnici krematoria opût k
Ïivotu a dívá se na svût jin˘ma oãima.

***
Du‰an Hanák a dobfie (ne)placená procházka

Druh˘ den festivalu, jsem byl rozhodnut nav‰tívit projekci tfií
filmÛ Pfii‰el k nám Old Shatterhand, Dobfie placená procházka
a Mlha. V‰echny filmy pocházejí z roku 1966. K mému
pfiekvapení jsem zjistil, Ïe Du‰an Hanák byl na promítání
pfiítomen a dokonce divákÛm vyprávûl urãité podrobnosti, o
tom, jak film vznikl. Jde o reflexi, jak vidûli cizinci nás v
âeskoslovensku v druhé polovinû ‰edesát˘ch let. NejenÏe
zde byla neschopnost lidí se s nimi domluvit, ale na pozadí
budovatelsk˘ch písní jsou zachyceni nepracující kopáãi.
Zajímav˘ je test s kamenem, kter˘ je postaven do cesty. Lidi
ho obcházejí, zakopávají o nûj, objíÏdûjí ho. Jedin˘, kdo ho
odstraní je fiidiã s autem, které má rakouskou znaãku.
Opera Dobfie placená  procházka nás zavede do období
vrcholu Semaforu. Znovu se setkáváme s dvojicí Such˘-·litr,
s Hanou Hegerovou a dal‰ími vycházejícími hvûzdami.
Vzpomínkou na tuto dobu byl i film Radúze âinãery Mlha, o
divadle Na Zábradlí, které je poblíÏ Karlova mostu a vypovídá
absurdním divadlem o absurditû mûsta.
Pod tajemn˘m názvem Tfii scénáfie Du‰ana Hanáka se
neskr˘val film ani tfii filmy, ale kfiest kníÏky, která vy‰la v Praze.
Film byl bohuÏel jen jeden 322 a to ten, kter˘ jsem v roce 1969
vidûl jako první a pfii kterém jsme se seznámili. (Rozhovor s
Du‰anem Hanákem z ãásti pfii dobfie neplacené procházce po
Plzni pfiineseme v pfií‰tím ãísle).

***
Hrube‰ a Mare‰ jsou kamarádi do de‰tû

Divadelní reÏisér Vladimír Morávek a herec Jan Budafi pfii‰li po
Nudû v Brnû s dal‰ím pfiíbûhem o outsiderech. Hrube‰ je
revizorem v dopravních podnicích, zatímco Mare‰ je
nezamûstnan˘m, sní o hrdinném dûdeãkovi, kter˘ se vrátil po
válce s generálem Svobodou. Rád se obléká do uniforem, co

po nûm zÛstaly. Do v‰eho se zamíchá slovensk˘ reÏisér
Karpati, kter˘ je vypovûzen z Bratislavy, protoÏe tam natoãil
film o fiktivním obchodním domû Slovensk˘ sen. Divák ve filmu
objeví mnoÏství dvojsmyslÛ. Jan Budafi, kter˘ hrál v Nudû v
Brnû svÛdce retardované Olinky, ji tentokrát potká jako revizor
v metru. Olinka jiÏ s dítûtem nemá oznaãen˘ lístek a dostane
nemilosrdnû pokutu. Nic ji nepomÛÏe, Ïe se brání, Ïe je z Brna.
Pfiísn˘ revizor ji odpálkuje slovy, Ïe tady je v Praze. Pfiesto se
sebevûdom˘ Hrube‰ stane obûtí Karpatiho podvodu, kter˘ za
ním posílá v reality show skupinu buddhistick˘ch mnichÛ. Ti ho
pfiesvûdãí, Ïe je nástupcem dalajlámy. V okamÏiku, kdyÏ
pfiijede na leti‰tû, aby se vûnoval tomuto novému poslání se
doví, Ïe letenka je fale‰ná. Mezitím frustrovan˘ Mare‰ snící o
erotice a uniformách se utopí doma ve vanû a v uniformû po
dûdeãkovi a Hrube‰, kter˘ se vrátí pozdû si uklidÀuje svûdomí
tím, Ïe zve na jeho pohfieb v‰echny vojenské celebrity, ale i
Hanu Zagorovou, o které Mare‰ snil.

***
Jan ·vankmajer a ·ílení

Po úspûchu SnowborìákÛ ãi Románu pro Ïeny, jsem ani letos
neoãekával pfiekvapení pfii hlasování divákÛ a diváci nezklamali
byli to RafÈáci, ktefií dostali nejvíce hlasÛ. MoÏná, Ïe kdyby
pofiadatelé pfiehodili promítání a v 19:30 se hrál Panic nanic,
tak by zabodoval i tento film. Jako kdyby se i porotci stydûli za

Finále 2006
Pokračování ze str. 1

Kniha rekordů Šutky

Doblba

Hrubeš & Mareš



April 13, 2006 5  satellite  1-416Finale 2006

Financial

1 CDN $ 20,42 Kã
1 EURO 28,69 Kã
100 Sk 76,62 Kã
1 US $ 23,80 Kã
âNB- 23. 3. 2006

Kursovní lístek
100 Kã 4,90 CDN $
100 SK 3,74 CDN $
1 CDN $ 20,41 Kã
1 CDN $ 26,73 SK
1 US $ 1,17 CDN $
1 EUR 1,40 CDN $
Toronto Star  - 25. 3. 2006

PRAÎSKÉ
UZENÁ¤STVÍ

 znovu otevfieno pod názvem

FINE FOOD EMPORIUM

Nabízíme vám na‰e speciality: uzeniny,
peãivo, zákusky, knedlíky.

Domácí ãeská a slovenská jídla, která
mÛÏete konzumovat na místû nebo

zmraÏené odnést domÛ.
Pfiijímáme objednávky

k rÛzn˘m oslavám.

Otevfieno dennû, vãetnû nedûle!
Pondûlí-pátek: 7:30-19:00

Sobota: 7:30-18:00
Nedûle: 10:00-16:00

Informace a podrobnosti:

416/504-5787
638 QUEEN ST. W.

 TORONTO, ONT. M6J 1E4

svou inteligenci a kdyÏ kritiãka z Mladé fronty - Dnes Mirka
Spáãilová se pfiiznala ke své lásce z doby dospívání - Angelice
a vyhlásila jako nejlep‰ího herce Vojtu Kotka z RafÈákÛ, tak mi
bylo spí‰ smutno. Promítnul jsem si, co jsme sledovali, kdyÏ
jsme byli stafií jako Vojta Kotek a pfiece jen jsme mûli trochu jiné
nároky. Diskutovali jsme o Bergmanovi, o Sedmé peãeti, o
Obchodû na korze, milovali jsme Starce na chmelu, a do kin
pfii‰la blbovinka - Pern˘ den. MoÏná, Ïe je zapotfiebí nûkdy fiíci,
Ïe jsou kvalitnûj‰í vûci, Ïe existují filmy, které neuráÏejí lidskou
inteligenci. MoÏná, Ïe je to zapotfiebí to fiíci i v televizním
pfienosu.
Je zvlá‰tní, Ïe v‰echno se dûlá pro mladou generaci, ale
studentská porota, ãili zástupci tûch, pro které se to dûlá mûli

jin˘ názor a ocenili
film ·ílení. ReÏisér
Jan ·vankmajer
stfiídá animované
obrazy s dûjem, kde
kromû Jana Tfiísky
hrají Anna
Geislerová, Jaroslav
Du‰ek a Pavel Li‰ka.
Jde o pfiíbûh mladíka
Jeana, kter˘ se setká
se ‰ílen˘m
‰lechticem, jenÏ se

vyÏívá v tom, Ïe pfii jakési ãerné m‰i, bûhem orgií, rouháním si
dokazuje svoji velikost. Tváfií se jako osvoboditel od fiádu, ve
skuteãnosti v‰ak vytváfií nov˘ teror. Tento teror je praktikován
v blázinci, kde kromû bláznÛ jsou v podzemí, záhadní vûzÀové.
S nimi je spfiíznûna pÛvabná nymfomanka, pod jejímÏ vlivem
je Jean osvobodí. OkamÏitû pfievezmou moc. Uvûzní pÛvodní
personál a nastane mnohem hor‰í teror neÏ pfied tím, z kterého
se v‰ak Jean jiÏ nemÛÏe dostat. Na dotaz, kter˘ jsem poloÏil
Janu ·vankmajerovi jestli mÛÏe dojít k osvobození z totality,
reÏisér odpovûdûl, Ïe spoleãnost se nemÛÏe osvobodit, ale
jedinec, kdyÏ na tom hodnû pracuje ano.

***
Je‰tû Ïiji s vû‰ákem plácaãkou a ãepicí

Film je o prostfiedí mal˘ch nádraÏí, která se pomalu ztrácejí a
která jsou odsouzena k zániku. NádraÏáci jako kdyby tento
svÛj osud nebrali váÏnû. Na nádraÏí se odehrávají  pfiíbûhy a
hlavní starostí zamûstnancÛ není budoucnost drah, ale jak
bude hrát Îatec se Îaboklikami.
Skuteãností je, Ïe jako vrtn˘ dûlník jsem v obci Îabokliky
strávil nûkolik mûsícÛ, nepamatuji se, Ïe by tam bylo fotbalové
hfii‰tû, ale mohu se m˘lit, za tûch tfiicet let se leccos zmûnilo.
Kromû mladé po‰tmistrové, která po veãerech odjíÏdûla na
mejdany na ghanské velvyslanectví, byl v˘raznou postavou
jak˘si Hudec, kter˘ poãátkem ‰edesát˘ch let pr˘ nastoupil
jako brankáfi v utkání Slovan Bratislava-FC Santos proti Pelému.
Sám to zdÛvodÀoval tím, Ïe pr‰elo a Vencel jako první brankáfi
Slovanu se nechtûl umazat. Fotbaloví historici aÈ rozhodnou,
co jest pravda. Herci se du‰ovali, Ïe Îabokliky skuteãnû hrají
ãtvrtou tfiídu a není dÛvodu jim nevûfiit. âemu v‰ak nelze uvûfiit,
Ïe by se utkání hrálo v polovinû ãervence. I ‰kolák pfiece ví, Ïe
v tu dobu mají niÏ‰í fotbalové soutûÏe pfiestávku neb na
venkovsk˘ch plátcích jsou kupky sena a i otrlá chasa nemá na
fotbal pomy‰lení.

***
Dokumenty

Leto‰ní festival byl vûnován manÏelce Alexandara Maniãe
Juditû KfiíÏové, která zahynula pfii autonehodû vloni v létû u
Norimberku. Na festivalu jsem mûl moÏnost vidût tfii její
dokumenty: o pfiekladatelce Danû Hábové a o dvou zpûvaãkách

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

Svûtlanû Nálepkové  a dnes jiÏ neÏijící legendû Zuzanû
Navarové. Dokumenty pocházejí z poloviny devadesát˘ch let.
KfiíÏová se snaÏila zachytit skuteãnû podstatu pfiíbûhu a zcela

potlaãila sama sebe, coÏ je pfii tûchto dokumentech vzácností.
Filmy,  jsou reÏisérkou nenápadnû vedeny a  budí dojem, Ïe
se jedná o bezprostfiední monology zúãastnûn˘ch Ïen.
V dokumentech nad tfiicet minut mne zaujaly tfii filmy: Vierka
(reÏie Miroslav Janek). Zpûvaãka Ida Kelarová objeví
talentovanou malou Rómku Vierku, která Ïije poblíÏ Luãence
v nepfiedstaviteln˘ch podmínkách. Nabídne celé rodinû azyl
ve svém domû. SouÏití nefunguje a po dvou mûsících rodina
BerkyovcÛ zmizí. TvÛrce filmu v‰ak pfiece jen rodinu znovu
objeví a podle posledních zpráv Vierka zpívá s nûjakou
skupinou. Dal‰ím dokumentem byl pfiíbûh o kutnohorsk˘ch
ãtyfiãatech. Na základû historick˘ch dokumentÛ porovnává
Bernard ·afafiík situaci tûchto ãtyfiãat s jin˘mi, která se nedávno
narodila na Moravû. Ve snímku Tak maminko budou ãtyfii
vidíme nejen zvlá‰tnosti, kter˘mi rodina pro‰la, ale i
traumatizující situaci, kdy se na ãtyfiãata do Zbraslavic u Kutné
Hory jezdily dívat zájezdy. Není divu, Ïe „kutnohorská“ ãtyfiãata
jsou dnes zcela plachá a alergická na jakoukoliv publicitu.
Pohledem do minulosti je i film Tomá‰e ·krdlanta Milujte své
nepfiátele  o ãeském humanistovi Pfiemyslu Pitterovi a ·v˘carky
Olgy Fierzové. Pitter byl ãlovûkem, kter˘ zaÏil v zákopech
hrÛzy první svûtové války a stal se zásadním odpûraãem
vojenské sluÏby, za coÏ byl uvûznûn, ale po dopisu Alberta
Einsteina  prezidentu Masarykovi dostal milost. Nejprve se
staral o chudé dûti ze ÎiÏkova. V okamÏiku, kdy zaãala válka

ukr˘val mezi nimi i Ïidovské dûti. Byl udán, ale pfiesto pokraãoval
ve své ãinnosti. Po válce k tûmto dûtem je‰tû pfiibral nûmecké
sirotky. V padesát˘ch letech emigroval a jeho starost se
soustfiedila na uprchlíky. Zemfiel ve ·v˘carsku roce 1976.
Velk˘m záÏitkem byl i dokument s Vlastou Chramostovou o
bytovém divadle z roku 1980 Zpráva o pohfibívání v âechách.
Kromû hereãky a jejího manÏela Stanislava Miloty, se zde se‰li
i disidenti z té doby. Film podle scénáfie Franti‰ka Pavlíãka je
vûnován osudÛm BoÏeny Nûmcové.

***
Co dodat?

Nevím, jestli budu mít na tuto cestu ty nejhezãí vzpomínky.
Neudûlal jsem v‰e, co jsem si pfiedsevzal. Okradli mne,
pfiipravili mne o byt, ale teì snad pfiijde nûco radostnûj‰ího.
Byly doby, kdy jsme sem nemohli vÛbec jezdit a kdy lidi odsud
nemohli jezdit ven. Tento svût je pfiece jen jin˘. A je to dobfie,
Ïe je jin˘ a ti lidé, ktefií volají po tvrdé ruce by si obãas mûli
uvûdomit, Ïe nejvût‰í pofiádek byl v nacistickém Nûmecku a v
komunistickém Rusku.

Ale‰ Bfiezina-Stále je‰tû Praha
***

Jan Švankmajer

Judita Křížová

Zuzana Navarová

Přemysl Pitter v dokumentu

Milujte své nepřátele
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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:

VÍTùZSTVÍ
Láska a podsvûtí zmûfií svoje síly v ãeském

prostfiedí ze souãasnosti. Pfiíbûh zaãíná
dnem, kdy pfiijíÏdí za zahraniãí muÏ v
nejlep‰ích letech, ing.Ale‰ Hejsk˘, aby

zlikvidoval firmu po svém spoleãníkovi,
kterého na‰la policie rozstfiíleného nûkde
u benzinové pumpy. ¤íká se, Ïe gangstefii
hledali smaragdy. Hejsk˘ se snaÏi zjistit

pfiíãiny vraÏdy a pfiitom naléza doklady o tom,
Ïe ho jeho spoleãník okrádal. Pfiíbûh pokraãuje
ve sloÏitém objevování gangsterského podsvûtí
a on musí ãelit jejich nemilosrdn˘m praktikám.
Hlavní zápas svádí v‰ak sám se sebou, se svou

skeptickou du‰í.
Hrají: J. Novotn˘, I. Illyenková,

O. Navrátil, P. Neãas, V. Udatn˘, J. Racek, Z. Du‰ek aj.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
uvádí premierovû napinav˘ film

reÏiséra Viktora Polesného.

(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 Divadeln˘ krúÏok M.R. ·tefánika
Po mnoh˘ch rokoch sa nám koneãne podarilo vytvoriÈ skupinu hercov, taneãnikov,
hudobníkov, spevákov, tvoriv˘ch pracovníkov a in˘ch dobrovoºníkov. Nazvali sme
ju Divadeln˘ krúÏok M. R. ·tefánika. Na‰li sme aj ochotn˘ch sponzorov, ktorí sa
podujali podporiÈ na‰e snaÏenie.
Podºa odporúãania veºkého slovenského herca a reÏiséra nebohého Karola Zachara,
sme sa rozhodli zahájiÈ na‰u ãinnosÈ slovenskou klasikou. âo iné sme si mohli
vybraÈ ako divadelnú komédiu Jozefa Hollého “Kubo”. Skupina asi 50 nad‰encov
uÏ celé t˘Ïdne horlivo skú‰a, kreslí, buduje, ‰ije a chystá pre Vás príjemnú pohodu
pri krásnom slovenskom slove, hudbe i tanci. Veríme, Ïe Vás v‰etk˘ch pobavíme
a pote‰íme, ako aj na‰e mamiãky a staré mamiãky na DeÀ matiek.
V prílohe nájdete leták s podrobnosÈami o predstaveniach.
Ak by ste mali záujem, môÏete si objednaÈ vstupenky na adrese divadlo@caninter.net.
 Te‰íme sa na stretnutie s Vami pri divadelnom predstavení Kubo.

 Va‰a Vali Tóthová
***

Sejdeme se je‰tû v kvûtnu?
Veãer je‰tû ani nebyl u konce a uÏ se
vûdûlo, Ïe se vydafiil. Veãírek pro svobodné
a nezadané se konal v sobotu 26. bfiezna v
restaurantu Praha na Masaryktownu. Jeho
organizátorem byl MMI, a abychom byla
konkrétní, pak Julie Novotná a Dagmar
Vavru‰ová. Jak se vlastnû nápad
zorganizovat nûco takového pro nezadané
zrodil? Jednou nûkdo zavolal, proã Ïe pro

tento okruh lidí MMI nûco neudûlá, a uÏ to
‰lo jako echo. PoÏadavek inspiroval Julii
natolik, Ïe celou akci domyslela a dotáhla
do zdárného konce (ãi lépe zaãátku?).
Posezení u stolÛ pfiedcházely pozvánky,
propagace, orientaãní dotazníky, aÏ se do‰lo
k samotnému programu - co s lidmi, ktefií
pfiijdou, jak je zabavit a jak to udûlat, aby se
rychle zbavili ostychu, aby nesedûli znám˘

se znám˘m, aby se nestydûli pfied sebou
hovofiit, aby rychle dostali pocit pevné pÛdy
pod nohama - aby, aby, aby…
“Bezvadné bylo, Ïe se nám se‰el pfiibliÏn˘
poãet muÏÛ a Ïen a Ïe byli ve vûku od 20 do
60 let. Se‰lo se jich tfiicet, a pfii‰li v‰ichni,
kromû tfií, ktefií zfiejmû na poslední chvíli
ztratili odvahu.,” hovofií o prvních
zku‰enostech Dagmar Vavru‰ová. “Usadili
jsme je podle vylosovan˘ch ãísel - Ïeny
mûly sudá a muÏi lichá ãísla, která byla
pfiirozenû shodná s místy u stolu, ãímÏ jsme
roztrhli eventuální dvojice pfiátel, ktefií se
dostavili spoleãnû. Usazení jsme v prÛbûhu
veãera rozhodili je‰tû jednou. Formou
spoleãensk˘ch her jsme se pak postarali o
to, aby se vzájemnû pfiítomní poznávali.
Tfieba taková hra “v‰ichni mluví se v‰emi”
vzala sice ménû ãasu, neÏ jsme
pfiedpokládali, ale vytahování otázek ze
sklenice zase naopak vzala ãasu více.
Ov‰em tento zpÛsob pfiedstavování se,
namísto “recitování ÏivotopisÛ”, je mnohem
zábavnûj‰í. Lidi uÏ z prvních ohlasÛ byli
velice spokojeni a uÏ dnes víme, Ïe si pfiejí
takové posezení zopakovat. My jsme
pfiipraveni je zorganizovat je‰tû v kvûtnu,
pokud bude opravdov˘ zájem, jinak s

Veãírkem pro svobodné a nezadané
poãítáme v záfií.”
Pfiirozenû, Ïe tato forma vzájemného
poznávání se - ale je to urãené pouze pro
nezadané a svobodné jedince - nenahrazuje
sÀatkovou kanceláfi ãi seznamku.
Organizátofii také na nikoho ze
zúãastnûn˘ch nepodávají nikomu Ïádné
informace. A pokud se chce Pepík sejít s
Mafienkou a opaãnû, projeví pfiání u
diskrétních pracovnic a ty oÈukají pÛdu na
druhé stranû a se stanoviskem Mafienãin˘m
Pepíka seznámí. A kdyby celé to scházení
se do‰lo tak daleko, Ïe by se jeden dva páry
se‰ly na radnici? Pak organizátorky doufají,
Ïe budou u toho… nadûje tady vÏdycky je,
protoÏe uÏ se objevil i zájem jedné dvojice
sejít se nûkde jinde, a o samotû. A o tom to
v‰echno je: o pohodû, vzájemném zalíbení,
naplnûní Ïivota, a co si budeme zastírat -
tfieba i o lásce, o níÏ se fiíká, Ïe kvete v
kaÏdém vûku.
TakÏe, dejte na tel. ãísle 416/439-4354  vûdût
co nejrychleji, zda byste mûli zájem sejít se
na druhé schÛzce je‰tû v mûsíci máji. Urãitû
nebudete sami.

vk
***
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Kratší Jméno, Více Místa!
Trans-Com Transport je nyní TCT

TCT týdně přepravuje zboží mezi Severní
Amerikou, střední a vychodní Evropou, 
s možností distribuce po celé Evropě, 
Kanadě a USA.

Přepravujeme veškeré typy a velikosti 
nákladů – od špendlíků až po nákladní vozy
– včetně automobilů, domácího vybavení,
výstavních a technických materiálů.

Celní sklady v Torontě a Praze slouží jako
distribuční střediska pro celou Evropu a
Severní Ameriku.

Naše letecké oddělení v Praze provádí 
proclení a distribuci.

Máme více než 25 let zkušeností v 
mezinárodní námořní, letecké, silniční 
i železniční přepravě.

• Skladovací prostory činí 55,000 čtverečních stop
• Blízko mezinárodního letiště Pearson v Torontě
• Snadný přístup ke všem dálnicím
• Bezplatná telefonní linka zůstává 1-800-354-9046

�

�

✈
�

Změnili jsme lokalitu abychom mohli
nabídnout kvalitnňejší služuby

Najdete nás: 1260 Kamato Road, Mississauga, Ontario, Canada, L4W 1Y1
info@tct-ltd.com • www.tct-ltd.com • Tel: 905-361-2743 • Fax: 905-361-2753

T O R O N T O •  P R A H A •  O T T A W A •  M O N T R É A L •  B U F F A L O •  C H I C A G O •  A T L A N T A

�

Press

Zmûnili jsme lokalitu, abychom mohli
nabídnout kvalitnûj‰í sluÏby!

Kratší jméno, více místa!

17 Lafferty Street, Etobicoke

ON, M9C 5B5 CANADA

Ponúka
drevené hraãky a darãeky

 zo Slovenska a âiech:
www.evasimport.com

email: evasimport@evasimport.com
 Toll Free: 1-888-552-6111

Tel: 416-621-4750
Fax: 416-621-6348

1601- 7,15,19. 23.

Prosperující podnik pfiijme
truhláfie pfii v˘robû skfiíní.

Volejte: 416/766-6600.
1606-8

11.4.2006
ODS chce v kampani vsadit
na Baro‰e, Bauera i Jágra

Právo - praha (dan, luk, trj, vap) Zatímco v
minulosti stranám pfied volbami pomáhali
hlavnû herci a zpûváci, letos mají b˘t hlavními
celebritami sportovci. AlespoÀ ODS se o to
pokou‰í. Podporu této stranû zvaÏuje stfiíbrn˘
medailista z olympiády v Turínû, lyÏafi Luká‰
Bauer.
Obãan‰tí demokraté jednají také s fotbalistou

Milanem Baro‰em a mají zájem o podporu
hokejové hvûzdy Jaromíra Jágra.
Bauer o podobû svého zapojení do kampanû

v nedûli veãer je‰tû jasno nemûl. Odkazoval
na schÛzku se sv˘m mediálním zástupcem
Karlem Tejkalem. „Na programu spolu máme
v‰echno moÏné. I volby. Snad se zmínil i o
ODS, ale více ví on,“ tvrdil Právu Luká‰ Bauer.
Svou pfiízeÀ k ODS netají.
„V rozhovorech jsem o tom nûkolikrát mluvil.

Souhlas s programem je podle mû podmínkou
toho, aby tfieba sportovci ‰li do podpory nûjaké
strany. U mû je to jasné. KdyÏ jsem v nûkolika
minul˘ch volbách volil, byla to ODS,“ fiekl
Právu Bauer.
Co ho táhne k pravici? „Historick˘ v˘voj,

rodiãe. Prostû nechci návrat k tomu co tu bylo
dfiív.“ Je to, jak tvrdí, záleÏitost srdce. „Toho,
co ãlovûk cítí, ale s nik˘m jsem o
podrobnostech nemluvil. Teì je na to ãas,“
dodal.
Podotkl, Ïe nezná nikoho z nejvy‰‰ích

ãinovníkÛ své oblíbené strany. „Na
nejrÛznûj‰ích akcích potkávám rÛzné lidi,
vãetnû politikÛ, ale nikoho z vedení ODS blíÏe
neznám,“ uvedl Bauer.
Pfiedseda poslancÛ ODS Vlastimil Tlust˘

vãera Právu potvrdil, Ïe jedná o podpofie s
fotbalistou birminghamské Aston Villy a
reprezentantem Milanem Baro‰em.
„Pokraãování to má, ale není to je‰tû definitivní,
takÏe aÏ to bude definitivní, tak to oznámím,“
uvedl Tlust˘.
Ten pfied ãasem fiekl, Ïe se s Baro‰em

náhodnû setkali v letadle a ukázalo se, Ïe
fotbalová hvûzda má blízko k ODS. Volby se
uskuteãní krátce pfied zahájením mistrovství
svûta ve fotbale.
Místopfiedseda ODS, stfiedoãesk˘ hejtman

Petr Bendl vãera na dotaz Práva nevylouãil,
Ïe ODS opût podpofií hokejová hvûzda Jaromír
Jágr. „Zatím jsme o tom v‰ak nehovofiili,“
uvedl Bendl. Jágr byl pfiedvolební tváfií ODS v
roce 2004 pfii krajsk˘ch a senátních volbách.
Lidovci po zku‰enosti s fotbalov˘m trenérem

Franti‰kem Strakou mezi dal‰ími sportovci uÏ
neloví. „Nám pomáhá v kampani Franti‰ek
Straka a jsme spokojeni,“ uvedl na dotaz
Práva první místopfiedseda KDU-âSL Jan
Kasal. Extrenér Sparty a fotbalov˘ legionáfi
mûl b˘t lídrem lidovcÛ v Karlov˘ch Varech.
Z politického angaÏmá nakonec se‰lo

oficiálnû kvÛli tomu, Ïe Straka nezískal vãas
ãeské obãanství.
„Nyní jsme domluveni tak, Ïe nás podle

ãasov˘ch moÏností bude pan Straka
podporovat,“ fiekl Právu mluvãí lidovcÛ Ondfiej
Jakob. Straka pr˘ poãítá s tím, Ïe pfiijede na
nûkolik fotbalov˘ch turnajÛ mládeÏe, kde bude
rozdávat kopací míãe s logem KDU-âSL a
sv˘m podpisem. Takov˘ch míãÛ se lidovci
chystají rozdat ãtyfii tisíce. Na nûkter˘ch je
pan Straka podepsan˘ osobnû, na ostatních
je jeho jméno vyti‰tûno.
Otázka, zda by neza‰títila sv˘m jménem

kampaÀ KDU-âSL olympijská vítûzka
Katefiina Neumannová, nepfiipadá podle
Kasala do úvahy. „Myslíte, Ïe by nám pomohla
v kampani jako Jaromír Jágr ODS? Tak to
nemáme v plánu a myslím, Ïe ona také ne,“
poznamenal Kasal.
Dodal, Ïe by to ani ne‰lo proto, Ïe na‰e

nejlep‰í lyÏafika je oficiálnû zamûstnancem
ministerstva obrany. Neumannová asi pfied
mûsícem povolila lidovcÛm, aby pouÏili její
jméno, kdyÏ zaãali pfielepovat zesmû‰Àující
billboardy balbínovcÛ.
Zelení loví podporu mezi umûlci. „Podporu

nám uÏ vyjádfiili kromû spisovatele Ivana
Klímy, zpûvaãky Vûry Bílé a skupiny Kale
také napfi. divadelník Arno‰t Goldflam,
v˘tvarník David âern˘, reÏisér Bohdan Sláma
a spisovatel Jifií Stránsk˘ a dal‰í,“ sdûlila
Právu mluvãí zelen˘ch Eva Roleãková a
dodala:
„Jejich podpora nás tû‰í a povzbuzuje, ale

soutûÏit se chystáme sv˘m volebním
programem, ne za‰tiÈováním se znám˘mi
umûlci.“

***

Nezamûstnanost klesla
Praha-právo/Hana Kadeãková-Pfiízniv˘ v˘voj
ekonomiky a zahájení sezónních prací v
zemûdûlství, stavebnictví a sluÏbách se
projevily poklesem nezamûstnanosti. Ta se v
bfieznu sníÏila proti únoru o tfii desetiny
procenta na 8,8 procenta. Pfiízniv˘ byl v bfieznu
i v˘voj spotfiebitelsk˘ch cen. Celková úroveÀ
cen se proti únoru nezmûnila.
Z úfiadÛ práce ubylo letos v bfieznu 13 395

nezamûstnan˘ch, takÏe jich nyní úfiady evidují
celkem 514 759.
Pfiitom loni v bfieznu dosahovala

nezamûstnanost 9,4 procenta a pfiedloni byla
je‰tû o desetinu procenta vy‰‰í. Oznámilo to
v pondûlí ministerstvo práce a sociálních vûcí.
Z celkového poãtu nezamûstnan˘ch je 479

984 schopno nastoupit do práce okamÏitû.
Ostatní absolvují napfiíklad rekvalifikaãní kurzy,
jsou na matefiské dovolené, popfiípadû jsou
nemocní ãi ve v˘konu trestu.
Podporu v nezamûstnanosti dostává 153

550 lidí bez práce, coÏ je 29,8 procenta v‰ech
osob veden˘ch v evidenci.

***

Tfii labutû z jihu âech mûly
smrticí virus H5N1

Hluboká-právo/(kk)-Tfii z deseti labutí,
které uhynuly na ptaãí chfiipku, byly
nakaÏeny pro ãlovûka smrtící formou viru
H5N1. Uvedl to vãera mluvãí Státní
veterinární správy Josef Duben.
První pfiípad H5N1 potvrdily testy

referenãní laboratofie EU v britské
Weybridge, dal‰í dva prokázala ãeská
Národní referenãní laboratofi v Praze. ·lo
o uhynulé labutû, které byly nalezeny v
Hluboké nad Vltavou a âesk˘ch
Budûjovicích. „Jsme v kontaktu s kolegy
ve Weybridge. Ti akceptovali rozhodnutí
ãeské laboratofie, v˘sledek lze proto
povaÏovat za závazn˘,“ fiekl Duben. U
dal‰ích sedmi labutí je prokázán virus H5
a dal‰í vy‰etfiení na H5N1 pokraãují.

***
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Pohádkov˘ pfiíbûh opût na scénû Nového divadla
Jak to s tou Lucernou vlastnû je?

Snad neexistuje v historii ãeské literatury dal‰í takov˘
spisovatel, kter˘ by byl jedním dechem tak vysoce
obdivován a souãasnû tak - pro loajalitu k rakousko-
uherské monarchii - opovrhován, jak je tomu v pfiípadû
Aloise Jiráska. A navíc si dodnes v‰ichni pamatujeme,
jak tûÏké bylo se prokousat jeho historick˘mi romány,
pokud jsme se jiÏ k takovému ãinu ve studentsk˘ch
letech hrdinnû odhodlali.
Pro oÏivení pamûti si zopakujme jen základní
spisovatelova Ïivotopisná data: narodil se roku 1851 v
Hronovû a pocházel se starého selského rodu. Po
vystudování historie na praÏské univerzitû pÛsobil na
gymnáziu v Litomy‰li jako profesor dûjepisu, odkud
ode‰el do Prahy, kde do roku 1909 pÛsobil na gymnáziu
v Îitné ulici.
Literární dráhu zahájil ver‰ovanou tvorbou v národním
a vlasteneckém duchu. Svoje prózy pak zamûfioval na
realitu souãasného venkova. Zaãínal v 70. letech 19.
století, psal v‰ak je‰tû ve 20. letech 20. století. Rozpûtí
Jiráskova historického zábûru je obdivuhodnû ‰iroké.
Zahrnuje období bájné, pfieddûjinné (Staré povûsti
ãeské), mezi nejdÛleÏitûj‰í díla patfií románové epopeje
a kroniky. Obsáhly promûny âech od poãátku husitství
po jeho rozpad (v rozlehl˘ch románech Mezi proudy,
1891; Proti v‰em, 1894; Bratrstvo, 1900-1909), tlak
rekatolizace (Temno, 1915), vzestup âech od sklonku
18. století po rok 1848 (F. L. Vûk 1890-1907; U nás,
1897-1904). Jeho prvním vût‰ím literárním pokusem
bylo rozsáhlej‰í historická povídka Skaláci (1875).
Ov‰em Alois Jirásek získal obrovsk˘ úspûch také jako
dramatik. Napsal celkem 12 her. Jejich premiéry byly
témûfi v˘hradnû uvádûny v Národním divadle.
PfiipomeÀme si trojici historick˘ch dûl Jan Hus (1911),
Jan ÎiÏka (1913) a Jan Roháã (1914). Nejznámûj‰í, a
také nejãastûji hraná, je pohádka Lucerna (1905).
Zvlá‰tní v˘znam mají dvû Jiráskovy hry z jeho
souãasnosti, k nimÏ ãerpal námût z venkovského okolí
Litomy‰le: Vojnarka (1891) a Otec (1894), v nichÏ se
odráÏí sociální problematika tfiídnû vyhrocené vesnické
spoleãnosti konce století.
V novû vzniklé âeskoslovenské republice se stal
senátorem za národnû demokratickou stranu a ve
funkci setrval, dokud mu politickou i literární ãinnost
neznemoÏnila nemoc. Zemfiel v Praze 12. 3. 1930, ale
pohfiben byl v rodném Hronovû. Na jeho poãest se v
Hronovû pofiádá pfiehlídka amatérsk˘ch divadelních
souborÛ JiráskÛv Hronov.
 My se ov‰em budeme pfiirozenû vûnovat dílu jedinému
- Lucernû. Zdálo by se, Ïe kolem pohádky by vlastnû

Ïádné dohady b˘t nemûly, ale stejnû, nenapadlo vás
nûkdy zamyslet se nad tím, co je na ní reality? Proã je
tolik oblíbená a proã doposud nezapadla? Nemyslím si,
Ïe dÛvodem je pouhopouh˘ sentiment. VÏdyÈ Lucerna
se od svého prvního uvedení v roce 1905 doãkala
mnoha podob a byla hrána i v mnoha médiích - byla
zfilmována i zdramatizována pro rozhlas. Prakticky tak,
jak neexistuje ochotnická scéna, která by nemûla ve
svém repertoáru Mary‰u, tak ani neexistuje ochotnická
- a tvrdím, Ïe ani profesionální, která by nehrála dnes jiÏ
tuto klasickou hru. V Lucernû se také vystfiídala celá
fiada vynikajících hercÛ a hereãek jako v málokteré hfie.
Jen namátkou kfiíÏem generací - Zdenûk ·tûpánek,
Jan Pivec, Jifiina Petrovická, Vlasta Fabiánová, Bohu‰
Záhorsk˘, Josef Kemr, Ladislav Pe‰ek, Vladimír Men‰ík,
Iva JanÏurová a dal‰í....
Atmosféru kolem tehdej‰ího doslova zrození
Lucerny na scénû Národního divadla vystihl její
pamûtník Rudolf Deyl takto: Mûsíc listopad 1905 byl
bohat˘ na události. Zkou‰ela se Jiráskova „Lucerna“.
Její rukopis leÏel uÏ del‰í ãas v divadelní kanceláfii a
fieditel byl nad ním pln rozpakÛ. Ani titul hra dosud
nemûla. Podivná hra. V dûji rozmlouvali vodníci s lidmi,
‰lechta se sníÏila k sedlákÛm, a pfiece se nezdála hra
b˘t urãena dûtem. Naprosto neobvyklou formou
napsan˘ tento pfiíbûh pokfitil Jaroslav Kvapil (1870-
1950, od r. 1912 ‰éfem ãinohry národního divadla v
Praze) titulem „Lucerna“, a pojednou se nad záhadnou
prací rozsvítilo. Vypukl dokonce boj o reÏii, autor si pro
ni vyÏádal Kvapila. Pfied premiérou nav‰tívil Alois Jirásek
Mikolá‰e Al‰e, aby mu nakreslil návrhy pro hastrmany
ve hfie vystupující. Hráli je Jindfiich Mo‰na a Rudolf
Innemann. Ale‰ hned pfii pfiítelovû vyprávûní naãrtl
v˘jev pfied ml˘nicí a oba vodníky, podle nichÏ se herci
pozdûji maskovali. O generální zkou‰ce panovala v
hledi‰ti tísnivá nálada. ReÏisér, herci, ba i sám autor
pochybovali o úspûchu. Veãer 17. XI. se ukázalo, Ïe
pfiedstavení vonûlo opravdu matefiídou‰kou Jiráskova
kraje. Byl to v Národním divadle jeho nejvût‰í triumf.”
Ov‰em bez zajímavosti není ani historické období, do
níÏ je pohádkov˘ dûj zasazen. Díky velice pfiínosné
diskusi v Divadelních novinách (IX. roãník, ã. 3, 5, 7 ) se
otevfiel i nov˘ pohled, co se t˘ãe formální stránky hry.
Zaujal mû zejména Petr Pavlovsk˘, kter˘ ve svém
diskusi uzavírajícím ãlánku Lucerna do tfietího tisíciletí
mj. odpovídá kupfi. i na otázku, zda tato hra zrcadlí
situaci své historické doby? âtení to není nezajímavé,
ov‰em my se musíme spokojit jen s úryvky:
Lucerna je pfiedev‰ím pohádka, dobou svého vzniku i
slohovû symbolistická. S národním obrozením nesouvisí
ani tématem, ani pfiedobrozenskou dobou dûje; ten je
zasazen kamsi do rokoka (knûÏna hovofií o »past˘fisk˘ch
hrách« a »vypoãítavé galantnosti«, v dialogu se
proná‰ejí ironické naráÏky na pastorální román Dafnis
a Chloe). O národû se ve hfie prakticky vÛbec nemluví,
coÏ je logické: v dobû jejího napsání bylo národní
obrození uÏ dávno spolehlivû zavr‰eno, dokonce do té
míry, Ïe je uÏ mohl H. G. Schauer zpochybÀovat.
Koncem minulého století bylo národní sebevûdomí
stvrzeno i vítûznû dobojovanou bitvou o rukopisy a na
stole byly jiné spoleãenské problémy neÏ samo národní
bytí: státnost a obãanská rovnost. Oba problémy (v
pohádce!) reflektovány zcela zfietelnû jsou. Mlynáfi
nemluví s knûÏnou o národû, ale o »smutném království«
a »ztracené korunû«. To byl tehdej‰í ãesk˘ problém!
Autonomie! Rovnoprávné postavení s Uhrami a
Rakouskem v rámci monarchie. VÏdyÈ i jinak loajální
Josef Pekafi, ãesk˘ historik 1870-1935) neopomnûl
uprostfied války právû zesnulému císafii pfiipomenout,
Ïe navzdory svému slibu se nenechal korunovat ãesk˘m
králem. DÛleÏitûj‰í a z dne‰ního hlediska aktuálnûj‰í je
v‰ak druhé téma. To prostupuje prakticky celou hru od
zaãátku aÏ do konce. VÏdyÈ hned druh˘ v˘stup je
stfietem »svobodného obãana« - mlynáfie - s vrchností,
která mu tuto svobodu upírá. Exponován je titulní
pfiedmût: lucerna je symbolem nesvobody, obãanské
nerovnosti. (V dobû napsání Lucerny chybûly je‰tû dva
roky do prvních rakousko-uhersk˘ch voleb, kter˘ch se
alespoÀ v‰ichni muÏi nad 24 let mohli zúãastnit jako
rovní voliãi; boj za toto právo bylo hlavní domácí politikum

tûch let.) Od této chvíle aÏ po závûreãné zniãení symbolu
nesvobody je otázka obãansk˘ch a lidsk˘ch práv trval˘m
tématem hry (slovo právo patfií ve hfie vÛbec k
nejfrekventovanûj‰ím): Komu patfií Haniãka, co mÛÏe a
co nemÛÏe vrchnost komu poruãit, komu patfií lípa,
která práva mÛÏe vrchnost násilím po‰lapat a kdo se jí
odváÏí pfiípadnû i násilím opfiít.
A na jiném místû pokraãuje: Znovu a znovu opakované
spory na téma práva nejsou také Ïádn˘mi samoúãeln˘mi
tlachy. „Mlynáfi: (...) za to, Ïe chcete mou starou lípu
porazit a pÛdu její vzít, za to, Ïe musím bránit svÛj
majetek a starodávné právo...“. Dûjiny ãeského divadla
znají pfiedstavení z doby tzv. kolektivizace, kdy
venkovské publikum interpretovalo takovéto repliky
zcela jednoznaãnû. A ãím jin˘m byla Charta 77 neÏ
odvoláváním se na jistá, nezpochybnitelná práva?
„Vrchní: A já bych vám radil, abyste nechal soudÛ,

abyste se poddal, nebo co zmÛÏete?“ (...) Mlynáfi:
...kdo zapomene na své právo, aÈ je sluhou, aÈ otrokem!“
Zde je tfieba si uvûdomit, Ïe na jedné stranû bylo
Rakousko-Uhersko konstituãní monarchií a Ïe jiÏ pfied
jeho vznikem se dokázal K. H. Borovsk˘ se státem s
podporou obãanské poroty úspû‰nû soudit; na druhé
stranû ale nebyla u nás moÏnost odvolat se proti
komukoli k nezávislému soudu nikdy dlouhodobû
samozfiejmá a i dnes je vlastnû nedávnou novinkou.
Dále autor zdÛrazÀuje: Ani závûreãné smífiení, nastolené
knûÏnou, která se na poslední chvíli pfied hrozícím
krveprolitím (mlynáfi a pacholci stojí proti sobû se
sekyrami) dostaví jako deus ex machina, nelze dramatu
vyt˘kat. Na jedné stranû je dáno Ïánrem pohádky, na
druhé stranû lze poukázat na zjevné analogie u
nejvût‰ích dramatikÛ Molierem poãínaje. Koneãnû
Jiráskova paní knûÏna jakoby z oka vypadla té z
Babiãky BoÏeny Nûmcové.
A celou tu dlouhodobou diskusi uzavírá: Lucerna po
mém soudu do klasiky zcela spolehlivû patfií a Ïádn˘
kritick˘ atak ji odtamtud nemÛÏe vyrvat. Proto se bude
hrát v nejrÛznûj‰ích interpretacích i nadále, a to tak
dlouho, dokud vÛbec bude nûjaké divadlo v ãe‰tinû
existovat.
Ale, víte co? Necháme starosti o místo v ãeské literární
a dramatické historii Lucerny posvûcenûj‰ím hlavám,
nám se otvírá moÏnost posedût s nádhern˘mi lidmi a
jejich nádhern˘mi my‰lenkami. Pobavit se nad kum‰tem
aÈ uÏ na‰ich hercÛ (na scénû jich bude dvacet) - Jana
Fabiánová, Pavel Král, Bohou‰ Máca, Majka FraÀková,
Jirka ·koda, Jan ·míd, Petr Kohout, Martin Bonhard,
Lenka Nováková a mnozí dal‰í - a pfiibyly i nové tváfie,
tak i technikÛ - Bohdan ZatovkaÀuk a Ivo Mejzr,
kostymérek Jaroslav Trentchevové a Spejchalové, a
koneãnû i scénografa Pavla ·najdra, kter˘ se sklání
nad textem jako první hned po reÏisérovi (reÏisérech )
- Dá‰i Beláãikové a Pavla Krále za pomoci Brigity
Hamva‰ové. A propos - vzpomene si nûkdo ze stál˘ch
náv‰tûvníkÛ pfiedstavení Nového divadla, kdy se dávala
Lucerna? Îe je to dávno? To je pravda, a k datu i k
tomu, jak se rodí Lucerna dnes, se vrátíme pfií‰tû.
Do té doby se nezapomeÀte rezervovat lístky. Na
pohádky vÏdycky bylo vyprodáno. Premiéra se koná v
pátek 5. kvûtna ve 20 hodin, reprízy v sobotu 6. v 16 a
ve 20 hodin, v nedûli 7. kvûtna jen v 16 hodin.
 Za pouÏití studijních materiálÛ pfiipravila Vûra
Kohoutová - Foto autorka

***

Jana Fabiánová, Daša Beláčiková a Pavel

Král při zkoušce lucerny



April 13, 2006 9  satellite  1-416Profile

TrueSpectrumTDot:
Images and Armatures

 April 1 – April 25, 2006

Loop GalleryLoop GalleryLoop GalleryLoop GalleryLoop Gallery
is pleased to present a curated exhibit ionis pleased to present a curated exhibit ionis pleased to present a curated exhibit ionis pleased to present a curated exhibit ionis pleased to present a curated exhibit ion

by Ol iver Gir l ing.by Ol iver Gir l ing.by Ol iver Gir l ing.by Ol iver Gir l ing.by Ol iver Gir l ing.
Vera Jacyk, Maria Gabánková, Candida Girling /Laurie Zincand-Selles,
John Abrams, Rochelle Rubenstein , Gary Clement, Donna Creed, Lily
Otasevic, Shelagh Keeley, Roland Jean, Shanna Miller, Rae Johnson

Loop Gallery is located at 1174 Queen Street West, one block
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Za Rudolfem Vrbou
Hrdinové - stejnû jako zbabûlci - mají
rÛzné tváfie. Jedna z nejvzne‰enûj‰ích
mezi hrdiny patfiila Rudolfu Vrbovi.
Dr. Vrba, emeritní profesor farmakologie

na University of British Columbia, se narodil
jako Walter Rosenberg v Topoºãanech na
Slovensku v r. 1924 a zemfiel ve Vancouvru
27. bfiezna 2006. Mezi tûmi dvûma daty
historie zaznamenala fiadu událostí: rozpad
jeho státu, nástup k moci Tisovy a
Kirschbaumovy Hlinkovy fa‰izující strany,
VrbÛv odsun v r. 1942 nejdfiíve do tábora
smrti Majdánek a o nûkolik mûsícÛ pozdûji
do Osvûtimi; neuvûfiiteln˘ útûk z Osvûtimi
na Slovensko s jeho druhem Alfredem
Wetzlerem (zemfiel na Slovensku v r.1988)
na jafie v r. 1944, pfiíchod do Kanady,
profesura, svûdectví v procesech s nacisty
a jejich obhájci..
Mûl jsem ãest a potû‰ení pohovofiit si o

nûm s jeho synovcem, dr. ·tefanem
Horn˘m, znám˘m montrealsk˘m lékafiem
a krajansk˘m pracovníkem, po jeho
návratu ze str˘cova pohfibu.. Prof. Vrba a
dr. Horn˘ si  byli velmi blízcí a myslím, Ïe
si byli v lecãem podobní: I Dr. Horn˘ objímá
vá‰nivû Ïivot, i on patfií k tûm, ktefií jsou
vûrní starobyl˘m hodnotám jako jsou ãest,
národ, charita, i on je schopen vidût
komickou stránku Ïivota i vlastního osudu.
Ale ponûvadÏ prof. Vrba byl star‰í,
nûkolikrát hluboce zasáhl do Ïivota svého
synovce, i kdyÏ se desítky let nevidûli. Na
pfiíklad i to, Ïe ·tefan Horn˘ skonãil v
Kanadû místo ·v˘carska, je str˘covou
zásluhou. I ·tefanÛv Ïivot si zaslouÏí
kníÏku, ale tato ãrta patfií jeho str˘ci, kter˘
na ‰tûstí se o mnohé ze svého
pozoruhodného Ïivota se ·tefanem
podûlil.
Tak na pfiíklad vzpomínal na rok 1939. Do

jeho tfiídy vtrhli pfiíslu‰níci Hlinkovy gardy a
jejich vÛdce zafival: “Îidi a âe‰i ven.” Pak
se podíval na symbol âeskoslovenské
republiky na zdi a dodal: “Dáte dole toho
kocúra”.
 Pfii‰el rok 1942 (peklo, které Wetzler,

pod pseudonymem Jozef Lanik popsal v
kníÏce “ Co Dante nevidûl”)a deportace.
Majdánek, Osvûtim a nakonec Birkenau.
Uprostfied skoro nepfiedstavitelné hrÛzy
záblesky lidskosti. Jeden z esesákÛ,
jménem Franz, byl znám sv˘m fivaním na
vûznû a v˘hruÏkami  pekeln˘ch trestÛ za
nejmen‰í provinûní. Ale nikomu neublíÏil.
Naopak. Skupina mlad˘ch Ïen byla v
nebezpeãí, Ïe umfiou hladem. Esesák
Franz nûkde vy‰trachal marmeládu. Sudy
marmelády. Ta marmeláda jim tehdy
zachránila Ïivot. Zaãalo se mu fiíkat
“marmeládov˘ Franz”. KdyÏ byl po válce
souzen, ty z Ïen, které válku pfieÏily, pfii‰ly
svûdãit. Marmeládov˘ Franz byl
osvobozen.
V‰ichni pfii‰ed‰í do Osvûtimi byli nejdfiíve

rozdûleni do dvou skupin podle pohlaví a
pak byli tfiídûni lékafii pod vedením Josefa
Mengeleho: kdyÏ lékafiÛv palec zamífiil do
leva, vûzeÀ ‰el do plynové pece; kdyÏ do
prava, vûzeÀ byl registrován, ocejchován,
oholen a vût‰inou pfiidûleni do pracovních
oddílÛ.
Vrba pracoval od srpna 1942 do ãervna

1943 v oddílu neuvûfiitelnû zvaném
Kanada, jehoÏ úkolem bylo odstraÀovat z
vlakÛ obûti, které transportaci do Osvûtimi
nepfieÏily a tfiídûní obsahu jejich zavazadel.
PonûvadÏ mûl fotografickou pamûÈ, Vrba
si nesmazatelnû zapsal do pamûti kaÏd˘
transport, odkud pfii‰el a poãet pfiíchozích.
Podle jeho kalkulací v dubnu 1944 bylo do
té doby v koncentraãních táborech
usmrceno 1,700,000 ÎidÛ a podle hovorÛ
mezi stráÏemi usoudil, Ïe ãekají pfiíliv
dal‰ího milionu “jednotek” z Maìarska.

Usoudil tak proto, Ïe kdykoliv mûl pfiijet
dal‰í transport, stráÏci se tû‰ili na dobroty,
které spojovali s národností oãekávan˘ch
obûtí, jako tfieba ãokoláda z Belgie. Na
jafie roku 1944 se stráÏci tû‰ili na salám.
Vrba (tehdy je‰tû Rosenberg) na‰el
inspiraci k nejzávaÏnûj‰ímu kroku svého
Ïivota: maìar‰tí Îidé musí b˘t varováni.
PonûvadÏ pracoval v rÛzn˘ch oddílech,
znal kaÏd˘ kout tábora. Vûdûl o prostoru,
kter˘ byl vytunelován v hromadû
stavebního dfieva hned za ostnat˘m
drátem, kter˘ chránil vnitfiní prostor tábora.
Vûzni kaÏd˘ den byli stráÏemi zavedeni
na staveni‰tû a veãer zahnáni nazpût do
tábora. Z chování stráÏí pfii pfiede‰l˘ch
neúspû‰n˘ch útûcích Vrba vûdûl, Ïe
jakmile bylo zji‰tûno, Ïe nûkdo chybûl,
stráÏe se psy tfii dny prohledávali vnûj‰í
prostor tábora. O dutinû v hromadû
stavebního dfieva nevûdûli. V té dutinû se
ukryl Vrba se sv˘m pfiítelem Wetzlerem.
Aby nepfiilákali cviãené psy, maskovali
svou ãlovûãinu tabákem namoãen˘m v
benzinu. V noci tfietího dne se z tábora
vytratili. Pomocí mapy, kterou Vrba vytrhl
z táborového atlasu, se dostali na
Slovensko.
Pfiihlásili se v Ústfiedí ÎidÛ. Tyto

organizace hrály dvojitou hru. Technicky
spolupracovali s nacisty jako mluvãí ÎidÛ
a souãasnû se snaÏili získat ústupky jako
vyjmutí jedincÛ nebo i rodin z deportace.
Ústfiedí Vrbovi a Wetzlerovi
zprostfiedkovalo schÛzku s papeÏsk˘m
nunciem. Dva dny - kaÏd˘ oddûlenû -
Vrba a Wetzler písemnû zaznamenávali
své zku‰enosti a prostfiedí v Osvûtimi. Dr.
Horn˘ soudí, Ïe tento zápis, eventuálnû
znám˘ jako Osvûtimsk˘ protokol, byl
dÛvodem, proã se papeÏ distancoval od
Jozefa Tisy. Vrba i Wetzler riskovali své
Ïivoty, aby varovali maìarské Ïidy o
nacistick˘ch plánech. Ale Ústfiedí
maìarsk˘ch ÎidÛ si nebylo jisté, zda by
okamÏité varování bylo moudré.
Vyjednávali s Eichmanem, kter˘ urgoval
(zprávy z boji‰È nebyly pro nacisty pfiíznivé)
co nejrychlej‰í deportaci. (Vyhubení co
nejvût‰ího poãtu (ne-li v‰ech) ÎidÛ
povaÏoval za svoji povinnost).
FunkcionáfiÛm Ustfiedí maìarsk˘ch ÎidÛ
nabídl, Ïe jejich rodiny vyjme z transportu
a povolí jim odjezd. Dokonce byl i ochoten
dovolit v‰em maìarsk˘m ÎidÛm (bylo jich
kolem miliónu) odchod do Anglie za
pfiedpokladu, Ïe Anglie dodá nacistÛm 10
tisíc nákladních aut a tuny m˘dla. KdyÏ
Anglie odmítla, Eichman fiekl mluvãímu
maìarsk˘ch ÎidÛ Kästnerovi: „Vidíte,
Angliãané o vás nestojí.“ Nakonec se
dohodli, Ïe za spolupráci s deportací
Eichman dovolí 1.620 ÎidÛm odjezd do
·v˘carska. Dovolil. Mezi tûmi 1.620
‰Èastn˘mi byl na pfiíklad i jeden z dne‰ních
nejbohat‰ích lidí na svûtû, George Soros.
I kdyÏ maìar‰tí Îidé byly o nacistick˘ch
plánech informováni aÏ po zahájení
deportací, odhaduje se, Ïe i opoÏdûné
zvefiejnûní “ Osvûtimského protokolu”
zachránilo Ïivot 100 000 maìarsk˘ch ÎidÛ.
Vût‰ina z nich se dostala  do Izraele, mezi
nimi i vyjednavaã s Eichmanem, Kästner.
V Izraeli byl Kastner obÏalován, Ïe
kolaboroval s  Eichmanem. Hájil se tím,  Ïe
1620 ÎidÛm zachránil Ïivot. Byl soudem
osvobozen. Vy‰el - nepochybnû v radostné
náladû - na ulici. Tfieskla rána a Kästner
skonãil svou neradostnou pouÈ po této
zemi.
Walter Rosenberg dostal novou

totoÏnost. Fale‰né dokumenty svûdãili, Ïe
jejich vlastník se jmenuje  Rudolf Vrba. A
tehdy si tento ne je‰tû dvacetilet˘ muÏ
zahrával s osudem skoro ve stylu slavného
románového hrdiny z doby francouzské
revoluce, “ãerveného pimprnela”. Po celé

Evropû byl zvefiejnûn zatykaã na Waltera
Rosenberga s pfiíkazem ãlenÛm v‰ech
nûmeck˘ch vojensk˘ch a policejních
útvarÛ, aby Rosenbergovo zatãení bylo
okamÏitû hlá‰eno ‰éfu Gestapa Himlerovi.
Zatím co Gestapáci hledali Waltera
Rosenberga, Rudolf Vrba se v bílém saku
procházel po Pie‰Èanech... KdyÏ sloven‰tí
partyzáni vyhlásili (bez obvykl˘ch formalit)
Hitlerovu Nûmecku a Tisovû vládû válku,
Vrba se stal jedním z nich. (Z této doby se
datuje dûtská vzpomínka filmafie Míly
Kubíka: pfiespali u nich v âadci, kde MílÛv
tatínek, Jozef Kubík, byl uãitelem a
souãasnû vedoucím podzemní organizace
v kysuckém kraji, dva muÏi; z útrÏkÛ hovorÛ
ráno pfii snídani Mílo pozdûji usoudil, Ïe
jedním z tûch dvou muÏÛ byl Rudolf Vrba).
Vrba se zúãastnil bojÛ v oblasti Mal˘ch
Karpat, kolem Bfiezové pod Bradlem a byl
vyznamenán za stateãnost.
Po válce studoval v Praze, získal titul

inÏen˘ra chemie a pozdûji doktorát
technick˘ch vûd (jedním z jeho úkolÛ v
dobû, kdy pracoval v institutu chorob z
povolání, bylo znovu-objevení penicilinu,
kter˘ tehdy nebyl v âeskoslovensku k
dostání). V Praze se také seznámil se
svojí budoucí Ïenou, Gertou, která
pracovala na Akademii vûd. V roce 1958
ode‰el z âeskoslovenska, nejdfiíve do
Anglie, kde pracoval ve v˘zkumu a pozdûji
do Vancouveru, kde nastoupil na  UBC
jako “associate professor.
Profesor Vrba svûdãil v procesech s

nacisty (podal písemné svûdectví i v
procesu s Eichmanem). Jeho svûdectví  v
kanadském procesu s Ernstem Zundelem,
popíratelem holocastu, pravdûpodobnû
rozhodlo o Zundelovû odsouzení. Bernie
Faber, pfiedstavitel Kanadského

Ïidovského kongresu, o jeho svûdectví
fiekl: “Jeho v˘povûì nám vzala dech...”
Vrba byl posledním z pûti muÏÛ, kter˘m

se podafiilo uniknout z Osvûtimi. Útûk
jednoho (snad prvního) z nich, ãeského
Îida Lederera, by rovnûÏ byl skvûl˘m
námûtem pro román. Jeden z
Osvûtimsk˘ch gestapákÛ se zamiloval do
mladé vûzenkynû. Byl pfiipraven s ní
uprchnout, ale nechtûl riskovat její Ïivot.
Aby to vyzkou‰el, hledal mezi vûzni
nûkoho, kdo by byl ochoten hrát roli
pokusného králíka. Na‰el ho v Ledererovi.
Oblékl ho do gestapácké uniformy
dÛstojníka vy‰‰í hodnosti, nasedli do vlaku,
gestapák byl chránûn svojí uniformou,
Lederer dûlal, Ïe spí a gestapák bdûl nad
jeho spánkem. Útûk se podafiil. Lederer se
dostal do Terezína, kde se neúspû‰nû
snaÏil vyvolat vzpouru  vûzÀÛ. Zemfiel (v
roce 1963) v Anglii.
Smrt Rudolfa Vrby byla komentována

sdûlovacími prostfiedky témûfi celého
svûta. Mnozí historikové a komentátofii ho
oznaãili za jednoho z nejvût‰ích hrdinÛ
minulého století. Nejen pro neuvûfiitelnou,
skoro opovrÏlivou  odvahu jeho útûku, ale
- a snad je‰tû víc - pro dÛvod jeho útûku.
Vrba (a Wetzler) riskovali Ïivot ne proto,
aby se dostali na svobodu, ale aby varovali
maìarské Îidy pfied osudem, kter˘ byl pro
nû Eichmanem pfiichystán a tak jim
umoÏnili uniknout.
 P.S. Je‰tû jednu zajímavost jem se od

Dr. Horného dozvûdûl: nepoãítá svÛj vûk
od data svoho narození, ale ode dne, kdy
jeho obec, Doln˘ Lopa‰ov, byla 11.dubna
1944 osvobozena - jednotkami rumunské
divize v armádû mar‰ála Malinovského.

Josef âermák
***
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SLOVAKOTOUR
Je čas zajistit si letní letenky do Evropy!

Zavolejte si o nejlepší ceny!

TIME TO BOOK YOUR SUMMER
HOLIDAY TO EUROPE

CALL FOR THE BEST PRICE.

Zavolejte si o podrobnosti o cenách a jednotlivých letech!

Je‰tû jednou o hokeji
Po dlouhá léta jsem nebyl divákem na
hokejovém utkání, aÏ nedávno to byl
zápas vrcholn˘ch muÏstev juniorÛ (malá
reportáÏ byla o tom v jednom z minulej‰ích
ãísel Satellitu) a teì jsem se dokonce
ocitnul ve ãtvrté fiadû stadionu na utkání
nejznamenitûj‰ích borcÛ, hráãÛ NHL.
Pfiítel, kter˘ mi vstupenku poskytl, pfii‰el
k ní ponûkud zvlá‰tním zpÛsobem: jeho
zamûstnavatel propustil jistého
zamûstnance po asi dvaceti letech sluÏby
aniÏ ten by nûco ukradl nebo zpronevûfiil,
alespoÀ o tom mÛj pfiítel nic nevûdûl.
Padák se dostavil ze dne na den a
ponûkud tím ‰okovan˘ zamûstnanec v
rozãilení pár vûcí na svém pracovi‰ti
zanechal ãi zapomnûl. Tím byly i dvû
vstupenky na hokejové utkání, z nichÏ
jsem já jednu obdrÏel. KdyÏ jsme pak
nalezli svá místa v hledi‰ti ohromného
stadionu GM, v‰iml jsem si, Ïe cena
vstupenky byla 110 dolarÛ kanadsk˘ch.
To je hodnû penûz, místo je nakonec

dost pûkné a bude to tedy znamenitá
podívaná, usoudil jsem, zvûdav jak
mnoho se li‰í v˘kony nejskvûlej‰ích
profesionálÛ od jejich mlad‰ích
následovníkÛ, které jsem na jiném
stadionu mûsta vidûl pfied nûkolika t˘dny.
Díval jsem se pozornû. Hráãi, zdálo se

mi, byli v prÛmûru ponûkud mohutnûj‰í.
Pokud jde o rychlost bruslení,
nepozoroval jsem Ïádn˘ rozdíl. A po první
tfietinû, snaÏe se co nejpodrobnûji
rozpomenout na to pfiedchozí utkání
mlad‰ích borcÛ, zdálo se mi, Ïe rozdíl je
aÏ pfiekvapivû mal˘. Zato odmûna za
pfiedvedené v˘kony je diametrálnû
odli‰ná.
Nevím, zda je to rozmûrem kanadsko-

americk˘ch stadionÛ nebo dne‰ním
herním systémem tûsné osobní obrany,
ale na pohled, jak se mi zdálo, dala by se
sledovaná hra vyjádfiit bezmála slovem
... ‰avlovaãka. Tím nemyslím krutost a

brutalitu hráãÛ, ostatnû jen nûco málo
hráãÛ ocitlo se na dvû minuty na trestné
lavici. Mám na mysli zpÛsob, jak˘m dnes
dosahuje se vstfielení branky, tedy aÏ na
fiídké v˘jimky. Vût‰inou je to stfiela, jeÏ si
‰Èastliv˘m zpÛsobem nalezla cestu mezi
nohami hráãÛ obou teamÛ nachumlan˘ch
pfied brankou. Kombinace v poli vût‰inou
konãí po dvou pfiihrávkách. Dribling
nejlep‰ího hráãe toho ãi onoho muÏstva
se dneska sotva vidí. Snad to ani není
moÏné. Je-li to také dÛsledek zakfiivení
hokejky, které driblingu neprospívá, nebo
ne, nevím. Dne‰ní divák, alespoÀ dle
mého názoru, je ochuzen o poÏitek takové
individuální techniky, nejlépe ov‰em
zakonãené znamenitou pfiihrávkou
spoluhráãi a jeho skvûlou ranou tfiepetající
sítí soupefiovy branky.
Leccos se v posledních letech zmûnilo a

uÏ i název vrcholné ligy neodpovídá
skuteãnosti. Nejde jiÏ o National (tedy
americko-kanadskou) Hockey League,
ale o ligu naprosto internacionální.
Zmûnila se i odmûna hráãÛ za jejich
v˘kon. Sotva se ale zmûnil poÏitek diváka
zápasy sledující. Ono to vlastnû ani není
moÏné. Zmûnila se ponûkud v˘zbroj
hráãÛ, dostali helmy a o ochranû dne‰ních
brankáfiÛ se Ken Drydenovi a jeho
souãasníkÛm a hlavnû pfiedchÛdcÛm ani
nesnilo. A nedávno pozmûnila se
ponûkud i pravidla.
A pfiece, pamatuji se na nûkteré pfienosy

hokejov˘ch utkání z ãasÛ Philla Esposita,
Bobby Orra, Bobby Halla a jin˘ch. Je to
jen pokroãilej‰ím vûkem a staromilstvím,
Ïe tehdej‰í poÏitek, kter˘ jsem míval ze
hry (tedy nesledoval jsem vÏdy Hockey
Night in Canada) pfiipadal mi vût‰í? Hra
zajímavûj‰í, barvitûj‰í, aã moÏná
pomalej‰í? To je tûÏko bez pfiímého
srovnání stanovit. (LedaÏe by se pouÏil
ten sofistikovan˘ systém jak˘ jsem vidûl
u lyÏafiského slalomu, kdy na obrazovce
lze sledovat v kombinovaném záznamu
souãasnû jízdu dvou závodníkÛ).
Ale zpût ke shlédnutému utkání

Vancouver Canucks vs. Minnesota Wild.
Znal˘ jen nûkolika v˘znamnûj‰ích hráãÛ
domácího muÏstva, vûnoval jsem jim více
pozornosti. Krom nich také hráãi, kter˘
na ramenou mûl jen ãernou kouli helmy a
bujn˘ch vlasÛ s malinkat˘m bûlostn˘m
místem chrupu, kdyÏ pootevfiel ústa. Mûl

ãíslo 77. V programu jsem se doãetl, Ïe je
to A. Carter, mnohokrát jiÏ mûnicí v
nedávné minulosti klubovou pfiíslu‰nost.
Pozornost jsem také vûnoval znám˘m

hráãÛm Naslundovi a Bertuzzimu,
neblaze proslavenému ostr˘m zákrokem
a váÏn˘m zranûním protihráãe Moora. A
tak jsem mohl vidût, jak se tento hráã
témûfi vyh˘bá sráÏkám u hrazení a vÛbec
osobním kontaktÛm. Na Naslunda jsem
se díval zbyteãnû, mnoho toho
nepfiedvedl. Je to ale ãlovûk na pohled
velmi sympatick˘.
Aã z poãátku se mi zdálo, Ïe ãern˘

Carter je na ledû jen do poãtu, v druhé a
tfietí tfietinû jsem svÛj názor zmûnil. Tu
zmûnu potvrdil i vstfielením vítûzné branky
6 vtefiin pfied koncem, byÈ to bylo v
pfiesilovce.
Konec.
Davy se pohnuly a ohromn˘ stadion

vyprazdÀoval se plynule a v dobrém
tempu.
V duchu jsem se optal sám sebe, zda

bych byl ochoten zaplatit znovu a znovu
100 dolarÛ za dvû hodiny hokejové
podívané. SnaÏil jsem si v pamûti vybavit
nejpodafienûj‰í okamÏiky utkání.
Pfiipadalo mi, Ïe to byly ty, kdy hráãi obou
muÏstev se rozcviãovali, najíÏdûli na
branku a zkou‰eli jejího ochránce
nádhern˘mi stfielami. Takové jsem pak
uÏ pfii vlastním utkání nevidûl ...

Vladimír Cícha-Vancouver
***
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find what it can do for you...

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

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

Voliãi, obãania Slovenskej
republiky s trval˘m pobytom
v zahraniãí môÏu voliÈ po‰tou.

Podrobné informácie nájdete na

nezávislej internetovej stránke:

www.
volby2006.sk
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World association of Slovaks

living abroad
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Přání k Velikonocům od dětí

z Masarykovy školy

8.4. 2006
Ruskí skíni vraÏdia cudzincov

Petrohrad-sme/(pp)-Tretí rasistick˘ útok
za posledn˘ t˘ÏdeÀ v Rusku sa skonãil
tragicky. V Petrohrade zastrelili
senegalského ‰tudenta.
Neìaleko m⁄tveho tela Senegalãana

na‰li zbraÀ s vyryt˘m hákov˘m kríÏom,
nápisom skinhead a ìal‰ími rusk˘mi
heslami svedãiacimi o nenávisti k
cudzincom tmav‰ej pleti. Navy‰e, ako
vãera podveãer oznámila ruská polícia,
tento ãin bol zrejme starostlivo
naplánovan˘.
Medzi najnebezpeãnej‰ie mestá v

Rusku pre obãanov tmav‰ej pleti patrí
práve Petrohrad.
Rasovo motivované útoky sú v Rusku

ãoraz ãastej‰ie. Vlani po útokoch fa‰istov
zomrelo 26 ºudí.
Väã‰inu z ãinov v‰ak prokuratúra

odmieta kvalifikovaÈ ako motivované
rasovou nenávisÈou a snaÏí sa ich zaradiÈ
do kategórie “v˘trÏníctvo”.
Podºa obrancov ºudsk˘ch práv je v

Rusku aktívnych okolo 50-tisíc skínov.
Ruská senátorka ªudmila Narusovová
v‰ak upozorÀuje na to, Ïe s “hol˘mi
lebkami” sympatizuje znaãná ãasÈ ruskej
verejnosti vrátane príslu‰níkov
policajn˘ch zloÏiek.

***

11.4.2006

V ‰trajku je dvanásÈ nemocníc
BRATISLAVA -sme/(dro, sita, wm)-Poãet
‰trajkujúcich nemocníc sa zvy‰uje. Odvãera
na celom Slovensku ‰trajkuje ‰esÈ veºk˘ch
fakultn˘ch a ‰esÈ stredn˘ch nemocníc.
Zdravotníci o‰etrujú akútne stavy,

plánované zákroky odkladajú na in˘ termín.
Najväã‰ie problémy medzi vedeniami

nemocníc a ‰trajkujúcimi zdravotníkmi sú vo
fakultn˘ch nemocniciach v Martine,
Bratislave, Pre‰ove a v Banskej Bystrici.
Riaditelia t˘chto nemocníc poÏiadali súd,
aby ‰trajk zastavil.
Podºa odborárov sú títo riaditelia naklonení

ministrovi zdravotníctva Rudolfovi Zajacovi.
Ministerstvo denníku SME neodpovedalo, ãi
riaditeºom poradilo obrátiÈ sa na súd na
spoloãnom stretnutí minul˘ ‰tvrtok.
Riaditeº pre‰ovskej nemocnice Peter Biro‰,

ktorého so Zajacom spája ãlenstvo v
Lintnerovej poslaneckej skupine, si myslí, Ïe
‰trajk nemá oporu v zákone. Verí, Ïe súd
rozhodne ão najskôr.
Okresn˘ súd uÏ raz predbeÏn˘m opatrením

zastavil ‰trajk Ïelezniãiarov pred tromi rokmi.
Krajsk˘ súd neskôr jeho rozhodnutie zru‰il.
Bratislavskí lekári vyzvali riaditeºa Valeriána

Potiãného, aby odstúpil, inak o jeho odvolanie
poÏiadajú ministra Zajaca. Bratislavskí
zdravotníci tvrdia, Ïe riaditeº im zakázal
‰trajkovaÈ, robil na nich nátlak a poru‰oval
Zákonník práce, keì im pred ‰trajkom zakázal
ãerpaÈ si dovolenky a priepustky.
Potiãn˘ tieÏ Ïiadal od primárov, aby oznaãili

ºudí, ktor˘ch majú prepustiÈ. Podºa primára
ORL oddelenia v petrÏalskej nemocnici
Tibora Bártu majú na to písomné dôkazy.
Riaditeº Potiãn˘ oponuje, Ïe za

poskytovanie zdravotnej starostlivosti je
zodpovedn˘ manaÏment nemocnice a nie
odborári.
Zdravotníci nitrianskej nemocnice poslali

list prezidentovi, premiérovi, zastupujúcemu
predsedovi parlamentu i ombudsmanovi.
Îiadajú v Àom o pomoc a podporu pri rie‰ení
poÏiadaviek. Upozornili tieÏ na poru‰ovanie
ºudsk˘ch práv pri tomto ‰trajku.
Prezidentov hovorca Marek Trubaã

povedal, Ïe list e‰te kancelária nedostala.
Podºa prezidenta Ivana Ga‰paroviãa
zdravotníci majú ústavné právo ‰trajkovaÈ,
ak budú poskytovaÈ zdravotnú starostlivosÈ
t˘m, ktorí ju potrebujú.
Túto stredu sa poobede o piatej na

Hviezdoslavovom námestí v Bratislave
uskutoãní stretnutie zdravotníkov s obãanmi.

***
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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

Tabuºka
1. Artmedia 26 17 5 4 46 : 22 56
2. RuÏomberok 26 18 1 7 41 : 21 55
3. Trnava 26 17 2 7 45 : 22 53
4. Îilina 26 13 3 10 46 : 31 42
5. Nitra 26 11 5 10 31 : 32 38
6. Trenãín 26 8 7 11 24 : 32 31
7. Bystrica 26 9 2 15 25 : 30 29
8. Dubnica 26 7 7 12 29 : 39 28
9. Inter 26 5 6 15 22 : 51 21
10. Púchov 26 4 4 18 20 : 49 16

Slovenská liga CorgoÀ
25.KOLO: MFK RuÏomberok-FK ZTS
Dubnica 3:1, Banská Bystrica-Artmedia 0:0,
AS Trenãín-M·K Îilina 2:1, Inter Bratislava-
Matador Púchov 2:1, Trnava-FC Nitra 0:1
26.KOLO: FK ZTS Dubnica -FC Nitra 2:1,
Púchov-Trnava  0:2, MFK RuÏomberok-
Banská Bystrica 1:0, M·K Îilina-Inter
Bratislava  1:1, Artmedia-AS Trenãín  3:1.

Tabulka
1.Liberec 24 14 8 2 34:15 50
2.Teplice 24 10 12 2 31:19 42
3.Ml.Boleslav 23 12 5 6 37:28 41
4.Slavia 23 11 7 5 40:27 40
5.Sparta 23 9 5 9 33:31 32
6.Jablonec 24 9 5 10 31:32 32
7.Olomouc 23 9 5 9 29:33 32
8.Most 24 9 3 12 25:31 30
9.Pfiíbram 23 7 8 8 30:26 29
10.Ostrava 22 7 6 9 19:22 27
11.Zlín 22 7 6 9 18:23 27
12.Slovácko 24 6 8 10 23:27 26
13.PlzeÀ 24 5 9 10 24:30 24
14.Brno 22 4 11 7 22:24 23
15.Bl‰any 23 4 10 9 16:31 22
16.Jihlava 22 4 8 10 14:27 20

to z na‰í strany nebylo ono,“ pfiidal stfielec
jediné branky Slavie Stanislav Vlãek.
Slávisté se pfiíli‰ nechtûli pitvat v Dosoudilovû
vylouãení, které na trávníku vyvolalo hodnû
emocí. „Radek tam byl první a hrál balón. Víc
uÏ k tomu fiíkat nebudu,“ uvedl stroze Vorel,
kter˘ celou situaci dobfie vidûl. Sudí ·ediv˘
nemohl mít zrovna ãisté svûdomí, pfiesto
delegát zápasu Václav Krondl, mimochodem
pfiedseda komise rozhodãích, ohodnotil
nepochopitelnû jeho v˘kon jako dobr˘, coÏ
pfiedstavuje v nové delegátské stupnici lep‰í
prÛmûr...
Vedení Slavie na ·edivého podává protest.
„Nemáme problém pfiijmout sportovní
poráÏku. Podle na‰eho názoru ale sudí fiídil
zápas od první minuty skandálním zpÛsobem
a utkání hrubû ovlivnil,“ citují webové stránky
tiskového mluvãího klubu Alexandra Klimenta.
Branky: 31. Pospûch, 86. Slepiãka -88. Vlãek.
Rozhodãí ·ediv˘, Ïluté karty: Kadlec, ¤epka,
Slepiãka - Janda, Krajãík, Piták, ãervené: 54.
BlaÏek - 73. Dosoudil, 20 318 divákÛ
(vyprodáno), poloãas 1:0.
Sparta: BlaÏek - Zabavník, Hanek, ¤epka,
Kadlec - Kisel (90. KóÀa), Sivok, ·imák -
Matu‰oviã (56. Grigar), Do‰ek (83. Slepiãka),
Pospûch.
Slavia: Vorel - Krajãík, Dosoudil, Such˘, Araãiã
(64. Hubáãek) - Piták, Jarolím, HoleÀák (77.
Kalivoda), Janda (82. âern˘) - Vlãek, Gaúcho.

SIAD Most-FK Jablonec 3:0
Severoãeské derby se stalo neãekanû hladkou
kofiistí fotbalistÛ Mostu, ktefií o zaslouÏeném
vítûzství rozhodli uÏ bûhem úvodních dvaceti
minut. Nejlep‰ím hráãem zápasu byl Mendy,
autor dvou branek. „PrÛbûh utkání ovlivnil
první vstfielen˘ gól, po nûmÏ jsme se uklidnili
a mûli v˘voj pod kontrolou,“ tû‰il se z v˘hry
mosteck˘ kouã Zdenûk ·ãasn˘.  Branky: 13.
a 70. Mendy, 19. Pikl.  poloãas 2:0.

FK Mladá Boleslav-Tescoma Zlín 2:0
Domácí bez problémÛ pfiehráli ne‰kodn˘ Zlín.
Branky: 11. Vaculík, 62. Matûjovsk˘ z pen.
4518 divákÛ, poloãas 1:0.

1. FC Slovácko-Chmel Bl‰any 2:0
Dva góly Ivany spasily po pauze Slovácko,
které si v˘hrou v souboji ohroÏen˘ch celkÛ
notnû posílilo nadûje na záchranu. Branky:
46. a 67. z penalty Ivana. 6231 divákÛ, poloãas
0:0.

Marila Pfiíbram-Viktoria PlzeÀ 2:0
Pfiíbram se doãkala první jarní v˘hry pfiedev‰ím
zásluhou Pafiízka, kter˘ chytil Plzni ãtyfii tutovky
i penaltu. Branky: 6. Otepka, 62. Frejlach.
2461 divákÛ, poloãas 1:0.

1. FC Brno-Sigma Olomouc 1:1
BrÀané poosmé v fiadû neprohráli, ale na
premiérové jarní vítûzství doma stále ãekají.
Branky: 64. Holek - 40. Horáãek.  3725 divákÛ,
poloãas 0:1.

Vysoãina Jihlava-Baník Ostrava 0:1
Na utkání bylo znát postavení soupefiÛ v
tabulce. „Hrajeme pod velk˘m tlakem. Bojují,
dfiou, jejich v˘kon je v‰ak hodnû kfieãovit˘.
Baník ale vyhrál zaslouÏenû,  podotkl trenér
Jihlavy Karel Veãefia.
Branka: 51. Varadi. 1960 divákÛ, poloãas 0:0.

Slovan Liberec-FK Teplice 1:1
Liberec ve druhé pÛli urputné bitvy lídrÛ tabulky
smazal tûsn˘ náskok Teplic z úvodní
pûtaãtyfiicetiminutovky a svému
nejváÏnûj‰ímu pronásledovateli nedovolil
pfiiblíÏit se k první pfiíãce. I po 24. kole má k
dobru bezpeãn˘ch osm bodÛ. Branky: 61. Zb.
Pospûch - 43. Sabou.  5160 divákÛ, poloãas
0:1

***
Slavii sudí po‰kodil

Sparta-Slavia 2:1
Praha-právo (elt)-Rekordní náv‰tûva na Letné
v samostatné ãeské lize vidûla vítûzství Sparty
v 263. celkovém a 149. ligovém derby. Domácí
podali nejlep‰í v˘kon v tomto roãníku, zatímco
favorizované Slavii chybûl vût‰í hlad po
úspûchu.
Kvalitní fotbal, jemuÏ nechybûly góly, ‰ance,
nasazení a dvû ãervené karty, kazily
neuvûfiitelné pfiehmaty sudího Milana
·edivého, SlávistÛm po prohfie nebylo moc
do fieãi. Zlobili se na sudího ·edivého za
hodnû pfiísné vylouãení Dosoudila, ale taky
sebekriticky sami na sebe. „Rozhodlo
nepromûnûní na‰ich ‰ancí a laciné inkasované
góly,“ pfiiznal brankáfi Michal Vorel. „Dopfiedu

Slovenská play-offs
Semifinále:

Nitra-Îilina 6:2, 2:3 po predl., a 2:3 po predl.,
1:2, 3:2 a 0:1. Na zápasy 2:4.
Ko‰ice-Poprad 3:5 a 2:3, 1:2 a 0:2  Na zápasy
0:4.

***
Finále

Poprad-Îilina 4:3 a 2:3
Bratislava 11. apríla (TASR) - Druhé finálové
stretnutie play off hokejovej T-Com extraligy
sa v závere vymklo z normálneho priebehu,
ale in‰truktor a videorozhodca tohto súboja
Juraj Okoliãány tvrdí, Ïe rozhodcovská dohra
bola v poriadku. Bitka, do ktorej sa zapojilo
viacero hráãov na jednej i druhej strane,
priniesla vy‰‰ie tresty pre v‰etk˘ch jej aktérov,
vrátane troch trestov v hre a prácu tak bude
maÈ disciplinárka DK Pro-Hokeja.

***

Velké hokejové finále
Slavia-Sparta 1:1

Poprvé se ve finále extraligy setkala dvû
praÏská „S“ a jelikoÏ se v sobotu hrálo i
fotbalové derby, jsou oba tábory patfiiãnû
naÏhavené. Pfiitom obû pfiaÏská muÏstva
zvítûzila v semifinále 4:1 na zápasy. Slavia
zaváhala pouze v prvém utkání, kdy prohrála
s Budûjovicemi 0:2. Pak jiÏ ãtyfiikrát za sebou
zvítûzila: 3:0, 2:1 po samostatn˘ch nájezdech,
4:3 a opût 2:1 po samostatn˘ch nájezdech.
Sparta zvítûzila v prvním semifinálovém utkání
po samostatn˘ch nájezdech 3:2. Znojmo
staãilo je‰tû srovnat v druhém zápase
vítûzstvím 3:1, ale zbylé zápasy jiÏ patfiily
Spartû 4:1, 2:1 a 6:1.
Prvá dvû finálová utkání se hrála v Sazka
Arenû a pfiinesla skvûl˘ hokej kdyÏ v úvodním
utkání zv˘‰ila Slavia za stavu 2:1 pût minut
pfied koncem normálního ãasu na 3:1, zdálo
se, Ïe je rozhodnuto, ale Sparta dokázala
bûhem jedné minuty srovanat a pak zvítûzila
na samostatné nájezdy. V druhém utkání uÏ
Slavia nenechala nic náhodû. V první tfietinû
byla jasnû lep‰í a brankami Supa a Vondrky
vedla 2:0. V závûreãné tfietinû uÏ jen Marek
staãil sníÏit na koneãn˘ch 2:1.

***

Gambrinus liga
23. kolo: Jablonec-Brno 0:2 (0:1) 3413,
Sigma Olomouc-Slovan Liberec 1:0 (1:0)
4053, Slavia Praha-SIAD Most 3:0 (1:0)
2134, Viktoria PlzeÀ-Mladá Boleslav 0:1
(0:0) 4053, Tescoma Zlín-Marila Pfiíbram
1:0 (0:0) 2119, Baník Ostrava Slovácko
2:0 (1:0) 3739, Chmel Bl‰any-Sparta
Praha 0:0 (0:0) 2300, Teplice Vysoãina
Jihlava 3:1 (2:0) 3950.

***

Z prvého finálového utkání

Jeden z mnoha zákroků mosteckého

brankáře v zápase se Slávii


