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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

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Pozvánka na v˘stavu: EMILY CARR
NEW PERSPECTIVES ON A CANADIAN ICON

Malífika, která uvedla do v˘tvarného umûní zaãátku dvacátého století indiánské totemy a dala
tváfi de‰Èovému lesu Britské Kolumbie, se v tûchto dnech doãkala své ãtvrté souborné v˘stavy,
tentokrát v torontské Ontarijské galerii umûní AGO. Pokud se vám v souvislosti se západním
pobfieÏím v umûní vybaví Indiánsk˘ kostelík nebo âerven˘ cedr zarámovan˘ hebkou sametovou
drapérií ve ‰kále zelen˘ch odstínÛ, je to právû její zásluha.
Emily Carr (1871-1945) se narodila ve Viktorii, v Britské Kolumbii a studovala nejprve na

Kalifornské ‰kole uÏitého umûní v San Francisku, na pfielomu století pak neformálnû v
Lond˘nû a v Cornwallu a pozdûji také v PafiíÏi, kde ji ovlivnily zejména fauvisté a jejich
inovaãní práce s barvou. Koncem dvacát˘ch let se v její práci projevují vlivy malífiÛ kanadské
Skupiny sedmi, zejména Lawrena Harrise. Její tvorba je ale v˘raznû individuální a osobitá, jak
ve v˘bûru námûtu, tak v pojetí a zobrazení, aÈ jde o její obrazy z Francie nebo Britské Kolumbie.
Na pfielomu století byly v módû turistické v˘pravy po západním pobfieÏí a na Alja‰ku. Emily

Carr uchvátilo prostfiedí indiánsk˘ch vesniãek, prvnû v Ucluelet na ostrovû Vancouver, a chtûla
dokumentovat co povaÏovala za mizející osady. Její obrazy totemÛ se objevily prvnû na
v˘stavû v roce 1912. V roce 1927 byly zahrnuty do putovní v˘stavy Kanadského umûní
západního pobfieÏí, kterou pofiádala Kanadská národní galerie, a kde Carr vystavovala vedle
obrazÛ také keramiku a textilie (podobnû jako teì v AGO).
Koncem dvacát˘ch let se tûÏi‰tû její tvorby pfiesunulo do pfiírody Britské Kolumbie, do

prostfiedí unikátních de‰Èov˘ch lesÛ, kde se uplatnil její spiritualismus a nádhern˘ pfiírodní
mysticismus. Je to její nejplodnûj‰í období, které trvalo aÏ do roku 1937, kdy utrpûla infarkt.
Poslední tvÛrãí období je ve znamení slova a kniha vzpomínek z indiánsk˘ch osad Klee Wyck
z roku 1941 jí získala Cenu generálního guvernéra za literaturu.
Souãasná v˘stava v AGO je uspofiádaná ve spolupráci s Vancouverskou galerií umûní a

Kanadskou národní galerií a zachycuje Emily Carr v novém, kontroverzním, pohledu a její
dílo v zajímavém a novém, nechronologickém, pojetí. DoplÀuje ji v˘stavka ãtyfi fotografií
indiánsk˘ch kostelíkÛ ze souãasnosti, které navazují na její znám˘ obraz Indiánského kostelíka
z roku 1929 a dotváfiejí mu novodob˘ kontext. Jejich autorem je Arthur Renwick, pfiíslu‰ník
kmene Haisla, kter˘ se narodil a vyrÛstal v Kitimatu a je mj. absolventem vancouverské
umûlecké ‰koly Emily Carr College of Art and Design.
V posledním roce vy‰lo o Carr nûkolik rozmûrn˘ch publikací. Autorkou jedné z nich,

Unsettling Encounters: First Nations Imagery in the Art of Emily Carr, je profesorka
Guelphské univerzity, Gerta Moray, která se narodila v âeskoslovensku.
V˘stava v AGO, 317 Dundas Street West, Toronto, potrvá do 20.kvûtna 2007.

ema

Kardinál Vlk: Katedrálu nepfiedám
Praha-mfd/OLGA MÁLKOVÁ- Kardinál Miloslav Vlk
nechce pfiedat katedrálu svatého Víta zpût státu.
PfiestoÏe na konci ledna Nejvy‰‰í soud zru‰il pfiedchozí
soudní rozhodnutí, která chrám pfiifikla církvi.
„V rozsudku Nejvy‰‰ího soudu není ani slovo o tom, Ïe
bychom katedrálu mûli pfiedat. To uÏ je interpretace
Hradu. My to chápeme tak, Ïe se spor vrací k obvodnímu
soudu a rozhodnutí teprve padne,“ uvedla vãera hlava
fiímskokatolické církve.
Místopfiedseda Nejvy‰‰ího soudu Pavel Kuãera
rozhodnutí vykládá jinak: „Ru‰í pfiedchozí rozsudky,
podle nichÏ má katedrála náleÏet církvi. To v podstatû
znamená, Ïe k vrácení katedrály do správy státu není
dal‰í rozhodnutí soudu potfieba.“ Kardinál nesouhlasí:
„To si mÛÏe myslet pan místopfiedseda soudu, my to
ale chceme ãerné na bílém.“ Vlk také fiíká, Ïe katedrála
je v katastru nemovitostí zapsaná jako majetek
Metropolitní kapituly a do zmûny zápisu nemÛÏe b˘t o
jejím pfiedání fieã. JenÏe podle aktuálního v˘pisu z
katastru chrám stále je‰tû patfií Správû PraÏského
hradu.

UÏ dnes se mají kvÛli pfiedání katedrály sejít lidé ze
Správy PraÏského hradu se zástupci kapituly.
„Oãekávám, Ïe jednání povede k rychlému a hladkému
pfiedání katedrály,“ tvrdil vãera tajemník prezidenta
Ladislav Jakl. A v pátek mluvãí Hradu Petr Hájek mluvil
o tom, Ïe dnes by mûlo pfiedávání chrámu zaãít a lidé
by tam neplatili stokorunové vstupné.
Postoj kardinála v‰ak pfiedstavy o „hladkém pfiedání“
popírá. Vlk fiekl, Ïe Hrad na kapitulu tlaãí tím, Ïe do
katedrály vyslal policisty, aby hlídali „majetek státu“.
„Ale vnitfiní vybavení vÏdycky patfiilo kapitule. Chápu to
jako nátlak, abychom je pfiedali i s katedrálou. Takovéhle
ceremonie nebyly ani v padesát˘ch letech, nejhor‰ích
dobách komunismu,“ míní.
Hrad se k jakémukoli zastra‰ování církve nechce
vyjadfiovat. „Hradní policie koná, tak jak má konat,“ tvrdí
Petr MuÏák z Kanceláfie prezidenta republiky. Právû on
pfiitom podle kardinála Vlka policisty ke katedrále poslal.
V zadní ãásti chrámu vãera skuteãnû postávali dva
policisté. „Je to na‰e práce,“ fiekli bez bliÏ‰ího komentáfie.
âlen ostrahy Hradu v‰ak MF DNES fiekl, Ïe zatímco

dfiív se policisté katedrálou jen ãtyfiikrát dennû pro‰li a
hlídkovali venku, v posledním t˘dnu stojí témûfi
nepfietrÏitû nejménû jeden z policistÛ vÏdycky uvnitfi
katedrály. A jeden z hradních policistÛ to také pozdûji
MF DNES pfiiznal. „Ano, dostal jsem takové rozkazy,“
fiekl pouze bez bliÏ‰ích podrobností.
Náv‰tûvníkÛ chrámu se dlouholet˘ soudní spor dot˘ká.
Církev loni v záfií zavedla stokorunové vstupné a
zmen‰ila prostor, kam mohou lidé bez placení.
Celá katedrála nebyla zdarma pfiístupná ani za ãasÛ
Správy PraÏského hradu. Správa dominantu zahrnula
do prohlídkov˘ch okruhÛ za 250 ãi 350 korun. Platilo se
tfieba do krypty nebo na vûÏ. Chrámovou lodí se v‰ak
lidé mohli z velké ãásti projít zdarma. Pokud katedrála
bude opût státu, vrátí se v‰e do star˘ch kolejí. Pokladní
v informaãním stfiedisku se na to uÏ chystají.
„Stále nevíme, jak to bude s lístky. Snad to nebude, jako
kdyÏ se katedrála vracela církvi. To jsme se totiÏ
dozvûdûly ve ãtvrtek a musely jsme pak na lístcích
‰krtat, Ïe do okruhu uÏ katedrála nepatfií. Lidé se ptali
a byli zmatení,“ fiekla jedna z nich.

***

Indian Church, Emily Carr, 1929, Oil on Canvas, Bequest of Charles S. Band,

Toronto 1970, Art Gallery of Ontario, Toronto,

Copyright Art Gallery of Ontario 2007



2   satellite  1-416 March 8, 2007Canada

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
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 101 a 804)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

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

âeská televize Nová vize
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu 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.

Pfiijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 16. záfií do 13. ãervna 2007:
Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu „Steeles West Gymnastics“

601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kfiiÏovatky

Steeles Avenue West a Dufferin Street)

Dospûlí - kaÏdou stfiedu od 19:30 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin

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

vjezd na parkovi‰tû z ulice Bicknell Avenue)
Informace: Hana Jurásková (905) 838-2541, Jan Waldauf (416) 535-1413

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.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

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.
Internet: www.katolik.ca.  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. 416/531-4836.  Farár:  P. Dolinsk˘.
BohosluÏby: 9:00 angl., 10:30 slov.
Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby: 6. apríla., 6. mája a 1. júla v
13:00.,
Kat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Pavel Norbert Rou‰, St. Adalbert
R.C. Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington
L7T 1H2. Tel.: (905) 549-9066 Fax: (905)
549-3278..
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 17. bfiezna  2007 v
17:00.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 17.
bfiezna 2007 v 10:00
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
18. bfiezna 2007 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby.
V bfieznu.

Česká doplňovací
škola pro děti

oznamuje,
že vyučování se koná:
Ve stejných prostorách

jako minulé pololetí:

v Kostele sv.
Václava,

496 Gladstone Avenue,
Toronto

Ve stejný den a čas:

každou sobotu,
9:00 - 11:00 hodin.

Za stejný poplatek

za lekci:  5.00  dolarů
za žáka (žákyni).

Noví žáci a žákyně
jsou vždy vítáni.

Jménem rodičů žáků školy

děkujeme

Sokolu Toronto
a

ČSSK
za urgentní pomoc!

¤ímsko-katolické bohosluÏba
mimo Ontario

Winnipeg - 20. 3. 2007 v 18:00
Kontakt: (204) 888-4170

***
Vancouver - 24. 3. 2007 v 17:00

Kontakt: (604) 988-4371.
***

Edmonton - 25. 3. 2007 v 18:00
Kontakt: (780) 436-0783

***
Calgary - 27. 3. 2007 v 19:00

Kontakt: (403) 281-7799.
***

8.3. (ãt) 19:30
Valná hromada âSSK

Poboãka Toronto
Hala kostela sv. Václava

***
18.3. (ne) 11:30

Antikvariát na Masaryktownu
***

21.3. (st) 13:00
Setkání seniorÛ

Hala kostela sv. Václava
***

25.3. (ne) 14:30
Velikonoãní bazar

Sokol Toronto
Hala kostela sv. Václva

***
25.3. (ne) 17:00

Ivan Îenat˘ - housle
Katarína Îenatá - klavír

Nokturna na Masaryktownu
Tel.: 416/439-4354

***
28. 3. (st) 15:00

âesko-Kypr
Fotbalov˘ pfienos na Fox TV

***
30. 3. (pá) 20:00

31.3. (so) 16:00 a 20:00
1.4. (ne) 16:00

Adam Stvofiitel
Nové divadlo

Joe Workman Auditorium
1001 Queen St. W.

***
1.4. (ne) 11:00

Velikonoãní trhy na Masaryktownu
***

4.4. (st) 13:00
Setkání seniorÛ

Hala kostela sv. Václava
***

21. 4. (so) 18:00
Jarní veselice

Farnost sv. Václava
***



3  satellite  1-416March 8, 2007 Toronto/Canada/Czech Republic

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.

Vancouver, BC
Honorary Consul: Michael D. Adlem
1055 Dansmuir St., 23 poschodí,
Vancouver, BC V7X 1J1
Tel. : (604) 891-2296,
fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz

Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

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) 748-1773 ;

Fax::(613) 748-069

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

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
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
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
Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
Mr. Jozef Kiska, Honorary Consul
Jurisdiction: Manitoba

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

Panu uãiteli s láskou!
Teprve nedávno jsem se dovûdûl, Ïe 7.
bfiezna mûl narozeniny nejen TGM, ale
také mÛj tfiídní uãitel Jindfiich Vobora.
Letos mu bude sedmdesát let. Málokdo
mûl pana uãitele, kter˘ s ním pfied
vyuãováním hrál fotbal, kter˘ s námi
bûhem ‰kolního v˘letu za‰el na pivo a
kdyÏ do‰lo na nûj fiada, tak se ho vrchní
zeptal, jestli mu je osmnáct, zatímco
nûkteré star‰í spoluÏáky obslouÏil bez
námitek. Hlavní napûtí bylo v tom, Ïe
fandil Bohemce a my trápící se Slavii,
pouze Míla Spartû a Jifií z nûjakého
záhadného dÛvodu Dukle. I po letech se
obãas sejdeme na pivo a zavzpomínáme.
Dukla skonãila v propadli‰ti dûjin.
Bohemka proÏívá stopadesáté vzkfií‰ení
v tfietí lize. Jeden z nás je v Podûbradech,
druh˘ v Modfianech, já v Torontu a pan
uãitel na ÎiÏkovû, ale scházíme se pofiád
ve Vr‰ovicích a uÏ dnes se tû‰ím, jak tu
sedmdesátku oslavíme aÏ pfiijedu!
Dnes zatím posílám pfiání pouze na dálku.

Ale‰ Bfiezina
***

VÁCLAV HAVEL
IN EUROPE'S

METAMORPHOSES
We are pleased to invite you to an exhibition of
photographs, shown for the first time in Canada,
presented by the Embassy of the Czech Republic
in cooperation with the Delegation of the
European Commission to Canada and the German
Presidency of the EU 2007. It is being organized
within the framework of the celebration of the
commemoration of the 50th anniversary of the
Treaties of Rome from the 8th of March to the
9th of April 2007 at University Centre, University
of Ottawa, 85 University Place. The official
opening takes place on Thursday March 8th,
2007, from 6:30 p.m. till 9:00 p.m.
The story of Václav Havel can be told in many
ways; each interpretation would have its
particulars, and be valued for different reasons,
words, however, do not suffice; the amplitude of
this complex persona would be lost. Through the
art of photography, Oldfiich ·kácha, a man who
became his personal photographer, has been
able to capture an intimate profile of this truly
significant European. The photographs are not
only a documentary of Václav Havel but a
testimonial of the dark period which shadowed
the former Czechoslovakia; a period which
eroded family ties and broke down not only the
essence of culture and political life, but also the
very character of man. These photographs are
also portrait of awakened hope, in 1989, when
the Velvet Revolution swept away the oppression
of communism and brought the old regime to its
knees, paving the route for democracy.
This is an exceptional event, not only because of
the artistry of the photographs themselves, but
also because of the unique relationship that the
photographer had with his subject. Oldfiich
·kácha followed Havel’s life for thirty years and
as a result became a part of his intimate entourage.
The story told by his photographs is that of a
playwright and dissident, who gets together with
a group of friends, and finds a way to begin
changing a political régime of oppression, which
had repercussions far beyond their wildest
dreams. It is the story of how a man of the arts is
able, through his beliefs, to turn 40 years of
apathy and submission into “une cause célèbre”
for much of Central and Eastern Europe, and
how he became a symbol and inspiration for
oppressed people around the world. This is the
story of art and artists, and their power to change
lives. This is also the story of a man, who did not
want to become president but dared to dream the
life of an ordinary citizen, in a nation that was
free.
For more information, please, contact Petra
Klobusiaková at the Czech Embassy in Ottawa,
tel: (613) 562-3875,
email: ottawa@embassy.mzv.cz
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1552 Bloor St. W.

Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-pátek:
10-13  a
15-19.

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

Canada

Torontské slovenské divadlo Vás srdeãne poz˘va
na divadelnú komédiu Jozefa Gregora Tajovského

ÎENSK¯ ZÁKON.
Premiéra sa bude konaÈ 27. apríla 2007 o 20. hodine.

ëal‰ie predstavenia budú v sobotu, 28. apríla o 15. a 19. hodine a
v nedeºu, 29. apríla o 15. hodine popoludní.

Predstavenia sa budú konaÈ v J. Workman Auditorium
na 1001 Queen Street W. v Toronte.

Vstupenky si môÏete objednaÈ na ãísle 416 883-9150,
alebo, na adrese divadlo@caninter.net .
Cena vstupeniek je $20.00 pre dospel˘ch

a $15.00 pre ‰tudentov a deti.

Na okraj
Za Mariannou Vald‰t˘novou

Ve ãtvrtek, 8. února 2007, se v Mount Royal
Commemorative Building montreal‰tí krajané
(a pûkná fiádka kanadsk˘ch pfiátel) rozlouãili
s Mariannou Vald‰t˘novou. Paní Vald‰t˘nová,
rodaãka ze Sezenic, kde se narodila devet
rokÛ pfied vznikem âeskoslovenské republiky
- 29. fiíjna 1909 - zemfiela v Montrealu 3. února
2007. Ve svém dlouhém a bohatém Ïivotû
ochutnala v‰echnu bídu i slávu Ïivota. Do
Kanady pfii‰la v lednu 1949. Pracovala osm
let v Chest Hospital, neÏ si s manÏelem
zaloÏili vlastní podnik. Rozlouãily se s ní Teresa
Ashton a Emina Ko‰acká a recitacemi
Margaret Ludvik a Mí‰a Fuchsová.
V oãích Emmy Ko‰acké, Marianna byla
nadána neuhasitelnou intelektuální
zvûdavostí. V kaÏdé knize, ãlánku ãi jakékoliv
jiné komunikaci hledala - spí‰ neÏ-li odpovûdi
- lidskou reakci na situace, kter˘mi lidé i celé
kultury procházejí. Kdykoliv sama byla Ïivotem
sraÏena na kolena (tfieba, kdyÏ ztratila svoji
rodinu nebo pozdûji svého manÏela) zase se
pozvedla a zaãala znovu. Nemalou pomocí jí
bylo umûní, hlavnû divadlo. Byla - se svou
dcerou Alenou - pravidelnou náv‰tûvnicí obou
velk˘ch divadelních festivalÛ, Shaw Festival
a pfiedev‰ím Stratford Festival: v letech 1963-
2002 nevynechala ani jednu sezónu. Bylo
tedy jen na místû, Ïe pfii obfiadu zaznûly i
Shakespearovy ver‰e. BáseÀ, kterou
recitovala Margaret Ludvik, zaãíná (v mém
ubohém ãeském pfiekladu): „KdyÏ k sezení
sladk˘ch tich˘ch my‰lének pfiivolám
vzpomínky na vûci minulé“ ...a konãí: „ Ale pfii
my‰lénce na Tebe, drah˘ pfiíteli, v‰echny
ztráty jsou nahrazeny a smutek je u konce“.
Terese Ashton se podivovala protikladu
Marianniny drobné postavy a patriarchálního
dojmu, kter˘ tato Ïena svou moudrostí, sílou,
inteligencí a láskou vyvolávala. Byla nesmírnû
py‰ná na své dûti, Joanu, Petera a Alenu; na
své vnuky, Paula, Wendy a Sandru; a na své
pravnuky, Amandu, Chrise, Andrew, Matthew
a Camerona. A jako by i toho nebylo dost,
pfiijala jaksi za své i tfii dûti Teresiny.
Mí‰a Fuchsová pfiednesla první báseÀ z
Erbenovy Kytice a pofiad, zakonãen˘
ãeskoslovenskou a kanadskou hymnou, byl
hudebnû obohacen Fibichov˘m Poemem a
Dvofiákov˘m Largem. Rodinû zesnulé
vyslovujeme svoji hlubokou soustrast.

 ***

Jan Hudec - hvûzdou
kanadského lyÏafiství

12. února 2007 první stránka (vãetnû
pÛlstránkové fotografie) sportovní sekce
torontského deníku Globe and Mail patfiila
Janu Hudcovi. Titulek pod fotografií fiíká:
Hudec pfiepisuje historii. Den pfiedtím totiÏ
Hudec získal stfiíbrnou medaili na mistrovství
svûta v Are ve ·védsku. Podle Globu, Hudec
je teprve tfietí Kanaìan, kter˘ ve své disciplinû
získal medaili na svûtovém mistrovství (ti dva
pfiede‰lí vyhráli bronzovou). Dva dny pfied
závodem se kanadsk˘ t˘m usnesl, Ïe kdyÏ se
Ïádn˘ Kanaìan nedostane na pódium, jeden
z kanadsk˘ch trenérÛ se musí dát ostfiíhat na
úães stylu “mohawk”. I kdyÏ se Hudec tû‰il, Ïe
uvidí jednoho z trenérÛ s indiánsk˘m úãesem,
pfiece jen nakonec dal pfiednost místu na
pódiu vítûzÛ. Globe uvádí, Ïe Hudec se narodil
v r. 1981 v âeskoslovensku, celá rodina v
roce 1982 uprchla na plachetnici a eventuálnû
skonãili v Red Deer v Albertû. Îe jeho stfiíbrná
medaile v Are nebyla jen ‰Èastnou náhodou,
dokázalo jeho páté místo na závodech v
Garmisch Partenkirchen o tfiináct dní pozdûji.
Druh˘ kanadsk˘ lyÏafi, kter˘ letos docílil
znamenit˘ch v˘sledkÛ (první místo v Banfu -
jestliÏe mi pamûÈ dobfie slouÏí - a páté místo
jeho t˘mu v Are ve ·védsku) je John Kucera
z Calgary. Aãkoliv jsem nikde nezahlédl
zmínku, Ïe by byl ãeského pÛvodu, jeho jména
a kfiestní jména jeho rodiãÛ i jejich v˘slovnost
naznaãují, Ïe nûjaká konexe by tu mohla b˘t.
(Dodejme, Ïe na tomto historickém
‰ampionátu získala âR první historickou zlatou
medaili ve sjezdovém lyÏování. Vybojovala ji
·árka Záhrobská ve slalomu. Pozn. red.)
Josef âermák

***

RÛÏena Kytlová 90
RÛÏena Hofmanová se narodila 27. února
1917 ve vesnici Pich na ·umavû. (Mûla osm
sourozencÛ, z nichÏ Ïije uÏ jen jeden bratr.)
Do ‰koly chodila ve své rodné obci, v
Petrovicích a Su‰icích. Pak Ïivot tekl celkem
nedramatick˘m tokem, aÏ pfii‰el rok 1932.
Její str˘c se oÏenil se ·v˘carkou a usadil se
v zemi své Ïeny. Nemûli dûti a tak nabídli, Ïe
RÛÏenku adoptují. A tak se i stalo - v roce
1932. A Ïivot zase bûÏel fiádku let pokojn˘m
tempem. A pak zase prudce zmûnil smûr. To
bylo tak: V roce 1956 se v Curychu konala
krajanská taneãní zábava. RÛÏenka se jí
zúãastnila. Zúãastnili se jí i ãlenové sokolské
v˘pravy (na cestû na slet do Vídnû) a nûkolik
dal‰ích krajanÛ z Toronta. Jedním z nich byl
volyÀsk˘ âech Josef Kytl, kter˘ v Druhé
svûtové válce slouÏil v ãeskoslovenské
armádû na západní frontû (jeho bratr Jaroslav
/Jerry/ slouÏil v Svobodovû armádû na
v˘chodní frontû). Po skonãení války se Josef,
Jaroslav a tfietí bratr Václav pfiestûhovali z
Volynû do âeskoslovenska a Josef a Jaroslav
pozdûji emigrovali do Kanady.
Na oné taneãní zábavû v Curychu spolu
RÛÏenka a Josef tanãili, zakoukali se do sebe
a neÏ se ten veãer roze‰li, Josef se RÛÏenky
zeptal, jest-li by nechtûla do Kanady.
Nedoneslo se mi pfiesnû, co RÛÏenka
odpovûdûla, ale faktem je, Ïe v únoru (únor je
pro RÛÏenku osudn˘) 1957 je v Torontu
oddával Otec Jaroslav Janda. A pak spolu Ïili
‰Èastnû aÏ do Josefovy smrti v r. 1989. Mûli
spolu dceru (a nemohli si vybrat mnohem
lep‰í) Vûru a ta si vzala ‰varného junáka
Viktora Tichého a ti dva mají dvû dûti a...
Ale RÛÏenka nebyla jen vzorná a úspû‰ná
manÏelka a maminka. Uãila v ãeské ‰kole
tehdy umístnûné v Masarykovû hale na Cowan
Street v Torontu a pozdûji ve ‰kole Biskupa
Marrocco na rohu Bloor Street a Roncesvalles.
Se sv˘m manÏelem byla mezi zakladateli
kostela sv. Václava v Torontu, kde ji dosud s
celou rodinou mÛÏete vidût skoro kaÏdou
nedûli. Vzácná Ïena. Vzácná rodina. Paní
RÛÏence, kterou pfii té pfiíleÏitosti citlivû uvedla
její vnuãka Josífka, pomohly oslavit
devadesátku v kostele sv. Václava v nedûli
po m‰i desítky jejích pfiátel. Pfiejeme jí je‰tû
hezkou fiádku let ve zdraví a du‰evní pohodû.

***

Rotary Voice o P. J. Pechovi
âíslo Rotary Voice, o nûmÏ je tu fieã, není
dne‰ního data. Ve skuteãnosti je datováno
18. listopadu 1931. Poslal mi ho Ing. Vladimír
Kavan, kterému ho k narozeninám poslal
kanadsk˘ pfiítel, Rotarian J. Stanley Richards.
(Ing. Kavan je rovnûÏ Rotarian. Dokonce

ãestn˘ Rotarian. CoÏ není jediná pocta, jíÏ se
mu dostalo. Má totiÏ pravdûpodobnû víc
vyznamenání - vãetnû druhého nejvy‰‰ího
kanadského vyznamenání - Officer of the
Order of Canada - neÏ kter˘koliv âech v
Kanadû. Rotariáni nejsou jedinou dobroãinnou
organizací, v které pracoval nebo dosud
pracuje. Jinou je organizace Care: nûkdy v
osmdesát˘ch letech minulého století spojil
kanadskou a americkou Care v Care
International, stal se jejím prezidentem a kdyÏ
zaãátkem devadesát˘ch let svou funkci konãil,
Care International mûla roãní rozpoãet pfies
miliardu dolarÛ).
Ale k ãlánku v Rotary Voice z 18. listopadu
1931. UÏ titulek ãlánku na první stranû zaujme:
International Day Particularly Entertaining.
âlánek je vûnován projevu, kter˘ v torontském
Rotary Clubu mûl profesor P. J. Pech z Prahy.
(Pech organizoval praÏsk˘ Rotary Club v
roce 1925 po náv‰tûvû Zvlá‰tního komisafie
Teeleho a v dobû Pechovy torontské náv‰tûvy
uÏ v âeskoslovensku bylo 27 klubÛ se 750
ãleny). Pech uvedl, Ïe v âeskoslovensku je
umístûno 80 % v‰eho prÛmyslu, skla, textilu
atd. b˘valého Rakouska, Ïe dvû tfietiny
obyvatel pracuje v zemûdûlství a Ïe - jak
ãlánek fiíká - tato malá zemû - pouze 120 mílí
od severu na jih a necelych 2000 mílí od
v˘chodu na západ - je tfietím nejvût‰ím
v˘vozcem cukru na svûtû (jak se ãasy mûní).
 V roce 1931 âeskoslovensko bylo nejen
malou, ale i mladou zemí a v˘znam projevÛ
jako byl PechÛv nelze pfiecenit. SchÛze (podle
ãlánku jedna z nejzábavnûj‰ích v historii klubu)
se zúãastnilo 359 ãlenÛ, reprezentujících snad
kaÏdé odvûtví lidské ãinnosti a u
pfiedsednického stolu sedûli hosté z Indie,
âíny, Japonska, Dánska, Norska a Nûmecka.
Rotary Club byl zaloÏen nûkdy pfied 100 lety
v pfiedmûstí Chicaga a má svûtovû kolem
1,300,000 ãlenÛ v 140 zemích. Klub, jehoÏ je
Ing. Kavan ãlenem (v Torontû je jich 25),
roãnû dává na charitativní úãely (na pfiíklad
poskytuje lékafiskou péãi torontsk˘m
bezdomovcÛm pomocí vlastních autobusÛ) )
kolem 700,000 dolarÛ.
 Je milé setkat se se stopami pfiedkÛ, ktefií -
dávno pfied námi - zvonili (slovy T.G.
Masaryka) na zvonici svûta.

***
âtenáfii se mne ptají, co si myslím o reakci
Rev. Tótha na mÛj ãlánek o náv‰tûvû
prezidenta Havla v Torontu v únoru 1990.
Domnívám se, Ïe ãlánek i reakce na nûj mluví
samy za sebe. Také si myslím, Ïe není docela
nezajímavé pfieãíst si oba pfiíspûvky souãasnû.

Josef âermák
***—-
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Financial

1 CDN $ 18,20 Kã
1 EURO 28,16 Kã
100 Sk 81,98 Kã
1 US $ 21,42 Kã
âNB- 5. 3. 2007

Kursovní lístek
100 Kã 5,66 CDN $
100 SK 4,63 CDN $
1 CDN $ 17,67 Kã
1 CDN $ 21,60 SK
1 US $ 1,19 CDN $
1 EUR 1,59 CDN $
Toronto Star  - 3. 3. 2007

FINE FOOD EMPORIUM
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

20. roãník
Festivalu ãesk˘ch filmÛ

Finále
oslaví v roce 2007 své kulatiny
a to jiÏ bûhem mûsíce dubna.

Oslavy vyvrcholí festivalov˘m
t˘dnem

od 23. do 30. dubna 2007.
Tû‰íme se na Vás!

Hledáme nûkoho,
kdo hovofií slovensky,

s vlastním bytem
na opatrování

osmimûsíãního chlapeãka.
Volejte Andreu:

416/516-1420.
1701-05

Dr. Timea Belej-
Rak, MD, FRCSC
www.lifequestivf.com

Specialista
na léãení neplodnosti

(umûlé oplodnûní).

Noví pacienti jsou vítáni!
655 Bay Street. 18th Floor,

Toronto, Ontario

Tel.: 416/217-3945
Fax: 416/217-3046

1702-4,6,8,10

3. 3. 2007

V Novákoch zabíjala
stará munícia

BRATISLAVA-sme/Monika Îemlová-Vo
vojenskom opravárenskom podniku v
Novákoch vybuchol muniãn˘ sklad. Zomreli
najmenej dvaja ºudia, piati boli nezvestní,
dvadsiati ÈaÏko zranení.
V muniãnom sklade v Novákoch vybuchla

ÈaÏká munícia po záruke. Hala, v ktorej ju
likvidovali, je veºká asi 100 krát 100 metrov a
dva v˘buchy ju zrovnali so zemou.
Do jednej haly sa zmestia asi dve aÏ tri

rakety, z ktor˘ch kaÏdú môÏe obsluhovaÈ päÈ
ºudí.
V˘buch si vyÏiadal zatiaº nespresnen˘ poãet

m⁄tvych - o pol deviatej veãer hovorca
ministerstva obrany Vladimír Gemela potvrdil
dvoch m⁄tvych. Podºa nemocníc bolo
najmenej 20 ÈaÏko zranen˘ch a desiatky
ºahko. Okrem toho hºadali záchranári piatich
nezvestn˘ch. V hale malo byÈ 25 pracovníkov.
Niektorí podºa Gemelu mohli ujsÈ aj cez

okolit˘ les, keì zaãala munícia vybuchovaÈ.
Desiatky zranen˘ch priváÏali do okolit˘ch

nemocníc. V objekte horelo, hrozilo, Ïe
vybuchnú delostrelecké granáty.
V˘buch nastal krátko po ‰tvrtej hodine

poobede a otriasol bytmi a domami v okolí
viac ako desaÈ kilometrov. Mnoh˘m vybilo
sklá na oknách.
Na miesto okamÏite pri‰li ministri obrany,

vnútra a aj premiér Robert Fico.
Polícia Nováky uzavrela, do objektu pú‰Èala

len desiatky sanitiek takmer z celého
Slovenska. Hasiãi polievali debny vo vnútri
skladu a nevybuchnutú muníciu.
Pred areálom budovy stáli príbuzní, z ktor˘ch

viacerí nevedeli, ãi ich blízki preÏili. Na mieste
zasadal krízov˘ ‰táb ministerstva obrany.

***

6.3.2007

Soc. dem. posílá 93 miliónÛ
k notáfii

PRAHA-právo/(trj) - âSSD vãera soudu
podala námitky proti návrhu na její
konkurz, kter˘ podal advokát Zdenûk
Altner a spoleãnost Alba Karl‰tejn.
ZároveÀ ústy hlavního manaÏera Jifiího

Havlíãka oznámila, Ïe sloÏí do notáfiské
úschovy 93 miliónÛ korun, „aby prokázala,
Ïe je pfiipravena zaplatit ihned“.
JestliÏe âSSD nezaplatila nûkteré

faktury vystavené Altnerem, není to podle
Havlíãka proto, Ïe by nebyla schopna je
platit, ale proto, Ïe tyto faktury byly
vystaveny neoprávnûnû. Dodal, Ïe
advokát zneuÏívá konkurzního fiízení.
„Pan Altner se chce vyhnout Ïalobou o

konkurz soudnímu projednávání. Asi se
nic nedá dûlat jiného neÏ do tohoto
soudního projednávání jít,“ poznamenal
‰éf âSSD Jifií Paroubek. Souãasnû ale
znovu nabídl advokátovi jednání. Souãástí
námitek âSSD proti návrhu na konkurz
je soupis majetku soc. dem. „Pfiedali jsme
na‰i argumentaci a pfiehled o závazcích
a majetku âSSD,“ pfiiblíÏil Havlíãek, podle
nûhoÏ âSSD Ïádného relevantního
vûfiitele nemá.
Jak uvedl Havlíãek, 93 miliónÛ korun

tvofií „jistinu v nominální hodnotû, o niÏ se
vedou spory“, nikoli Ïádn˘ základní
honoráfi. âSSD nevyjde vstfiíc Altnerovu
poÏadavku, aby sloÏila ve ·v˘carsku 165
miliónÛ korun.
Trvá na tom, Ïe 50,4 miliónu korun

zaplatila uÏ v roce 2000. Altner by si tak
mohl celkovû pfiijít na 143,4 miliónu korun.
Paroubkovi vadí, Ïe Altner klade ultimáta

a Ïe na soc. dem. lije „‰pínu ve
sdûlovacích prostfiedcích“. „Pan Altner
je‰tû s nik˘m z vedení soc. dem., aÈ bylo
sloÏeno z kohokoli, tak nejednal,“ uvedl
Paroubek.
První návrh na konkurz od spoleãnosti

Alba, která spravuje ãást Altnerov˘ch
pohledávek (33,6 miliónu, tj. dvû tfietiny z
50,4 miliónu korun, jsou od roku 2000 v
soudní úschovû) uÏ zamítly praÏsk˘
mûstsk˘ soud a vrchní soud v roce 2002.
âSSD odmítla sloÏit 165 miliónÛ korun,

které Altner chtûl vyplatit na základû
nepravomocného rozsudku u ‰v˘carské
advokátní kanceláfie Wenger a Vieli.
Právník sumu odvozuje od 18 miliónÛ,

které mûl podle sv˘ch slov dostat uÏ v
ãervenci 2000, ãástka od té doby podle
nûj penalizací roste o 60 tisíc korun (0,3
procenta za kaÏd˘ den).

***
7.3.2007

Chtûl jsem âunkovi pomoci,
fiíká obvinûn˘

Vsetín, Olomouc - mfd/ (jam, ‰ot) - Tfii ãtvrtû
milionu korun jako „od‰kodnûní za
problémy“ a dal‰í libovolnou ãástku údajnû
nabídl zlínsk˘ podnikatel Roman Va‰kÛj
korunní svûdkyni v kauze úplatkáfiské aféry
Jifiího âunka, aby zmûnila v˘povûì. MF
DNES to fiekl zdroj obeznámen˘ s
vy‰etfiováním. Na tvrzeních âunkovy b˘valé
sekretáfiky Marcely Urbanové policie staví
obvinûní vicepremiéra, Ïe pfiijal úplatek.
Roman Va‰kÛj vãera pfii‰el s vlastní verzí,
jak to s uplácením svûdkynû bylo: celé to
pr˘ s t˘mem lidí vãetnû právníkÛ pfiichystal
jen jako provokaci. Chtûli, jak fiekl,
Urbanovou pfiimût, aby si sama fiekla o
úplatek a tím se zdiskreditovala.

Podnikatel tvrdí, Ïe âunka osobnû nezná,
ale Ïe mu chtûl pomoci, protoÏe mu fandí,
a jeho b˘valé sekretáfice naopak nevûfií.
„Za celou dobu nepadla jediná konkrétní
nabídka,“ fiekl Va‰kÛj v olomoucké
nemocnici, kam byl pfievezen s diabetick˘m
záchvatem pfiímo z v˘slechu. Zatãen byl
pfied domem Urbanové. Policie mu jeho
verzi nevûfií a Va‰kÛje a jeho pomocníka
obvinila z pokusu o uplácení.

Jifií âunek obvinûní z korupce vytrvale
odmítá a také tvrdí, Ïe se s Va‰kÛjem
nezná. Premiérovi Mirku Topolánkovi v‰ak
mezitím do‰la trpûlivost. Pfiipustil, Ïe aféra
‰kodí celé vládû. Tento t˘den uÏ podle nûj
„musí dojít k nûjakému zlomu“.

***
Priemern˘ plat prekroãil 20 tisíc

BRATISLAVA. Priemern˘ plat sa na
Slovensku v poslednom ‰tvrÈroku
prv˘krát v histórii dostal nad 20-tisíc korún
hrubého. Pomohli tomu najmä
koncoroãné odmeny. Za cel˘ minul˘ rok
ºudia u nás zarábali mesaãne v priemere
18 761 korún v hrubom. Je to o osem
percent viac ako v roku 2005. ZiskovosÈ
podnikov rástla trikrát r˘chlej‰ie.

***
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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:

ZAST¤EN¯ HLAS

situovan˘ do rodiny s pubertální dívkou, která má ãasto
tajemné telefonní hovory s nûk˘m, koho rodina nezná.

MÛÏe jít i o vraha, kter˘ pfied nedávnem zabil její
spoluÏaãku. Tak zaãíná pÛvodní detektivka z praÏského
sídli‰tû, které sousedí s tajemnou oborou u letohrádku
Hvûzda. Matka má velkou starost o dceru, protoÏe ji
pronásledují zlé sny do dne‰ka. Má totiÏ tajemství, o

kterém neví ani její muÏ: byla totiÏ v mládí u nich doma
na vsi znásilnûna a obává se, aby dcera nedopadla stejnû.

Hrají: V. Cibulková, M. Etzler, A. Krejãíková, J.
Bohdalová, R. Ja‰ków, V. Udatn˘, J. Háma, R. Novák a

dal‰í.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
uvádí dramatick˘ detektivní pfiíbûh

reÏiséra V. Polesného

Rosti
Brankovsky

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.
Jsem tu pro vás!

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

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

Bohemian Swing v slavném jazzovém klubu REX
Kde: REX Jazz & Blues Bar, 194 Queen St. West (Queen/University)
Kdy: Nedûle 11. bfiezna v 15:30
Kolik: gratis (levnûji nelze!)
Kdo: Bohemian Swing: George J. Grosman  - kytara, vokál, Bruce Whitehead -
kontrabas, Ian MacGillivray - trubka, Jonathan Marks  - housle...plus hosté:
mandolinov˘ virtuóz Jeff Cardey a klarinetov˘ kouzelník Braxton Hicks.
Jestli se nám podafií naplnit sál, dostaneme v Rexu tzv. rezidenci neboli stálou ‰taci.
Proto pfiijìte, objednejte si vychlazené pivo a kufiecí kfiidélka ãi jinou zdravou stravu
a oslavte na‰i premiéru s námi.
Tû‰íme se na vás!

Jirka Grosman
***

Hearts Open Toronto uvádí HOT Sunday Showcase
Tato nezisková organizace má na programu  Brownman Electryc Trio. MÛÏete je
vidût v nedûli 11. bfiezna 2007 v 19 hodin v Upstairs Lounge (334 Queen W.,
Toronto). Lístky jsou za 10 dolarÛ pro dospûlé, 5 dolarÛ pro studenty.
www.heartsopen.ca, zu@heartsopen.ca, tel.: 416/971-7571

***

Nové divadlo uvede Adama Stvofiitele
Z Bulletinu ND:  Na‰i milí a vytrvalí diváci, doufám, Ïe se vám je‰tû z hlavy nevytratily
nádherné Mozartovy melodie a v˘kony hereãek a hercÛ v krásn˘ch kost˘mech, a
jiÏ pfiichází ãas vás pfiipravit na na‰i druhou hru této sezóny, kterou uvedeme 30. a
31. bfiezna a 1. dubna 2007. Ne, to není apríl a doufám, Ïe po shlédnutí tohoto

pfiedstavení nebudete mít pocit, Ïe jsme vás tím aprílem vyvedli. Uvádíme hru
Josefa a Karla âapkÛ Adam Stvofiitel. Hru napsali bratfii âapkové v roce 1926 a
Národní divadlo ji uvedlo 12. dubna 1927 v reÏii K. H. Hilara. Byla to jejich poslední
spoleãná hra, od které nás právû v tûchto dnech dûlí 80 let. V Adamu Stvofiiteli si
uloÏili âapkové, jako dramatikové s neobvyklou smûlostí, nejnároãnûj‰í cíl - v jedné
hfie podat aktuální satiru, dot˘kající se ústfiedních otázek soudobého lidstva.
(Franti‰ek âern˘)
Nebudu vám zde pfiedkládat obsah hry, podrobnosti se dozvíte, nav‰tívíte-li na‰e
pfiedstavení. Jenom zhruba nastíním, Ïe jde o vûdecko-filozoficko-utopickou komedii,
kde pfievládá jemn˘ âapkÛv humor, a vûfiím, Ïe se skuteãnû od srdce zasmûjete,
aniÏ bychom se museli kopat do zadnice nebo si utírat nos Ïidlí. Ve hfie úãinkuje
devatenáct hercÛ - od tûch nejmlad‰ích aÏ po velebné starce, tfii krásné mladé dámy
(Jana Fabiánová, Radka Tamchynová a Zuzana Novotná), ‰est dûtí a pochopitelnû
na‰e veledÛleÏité technické zázemí. TakÏe se na tomto pfiedstavení bude podílet
kolem tfiiceti ãlenÛ Nového divadla.
Zkou‰et jsme zaãali zaãátkem ledna a mám z toho v‰eho dobr˘ pocit, protoÏe na
zkou‰kách panuje dobrá nálada a v‰ichni cítí, Ïe se pracuje s vynikajícím textem.
Takov˘ch dramatick˘ch pokladÛ není v divadelnictví pfiíli‰ mnoho.
Divadlo je kolektivní záleÏitost a sebelep‰í reÏisér, coÏ zdaleka nejsem, by bez tak
skvûlého souboru moc neudûlal. A tak se budeme snaÏit, abychom nastavenou
laÈku nesníÏili, ba naopak dále pozvedali.
Tû‰í se na vás

Nové divadlo a Pavel Král
***

Ed Vokurka opût nominován na houslistu roku
I letos byl ãesk˘ houslista z Toronta, populární Eda Vokurka nominován pro
NATIONAL JAZZ AWARDS 2007 v kategorii “Violinist of the year”.
Pokud pro nûj chcete opût hlasovat, mÛÏete tak uãinit na této webové stránce
www.nationaljazzawards.com
NezapomeÀte si potvrzení nechat v poãítaãi aÏ do uzávûrky 25. bfiezna 2007. Aby
byl vá‰ hlas platn˘, musíte hlasovat ve v‰ech kategoriích.
Vloni jsem dostal stíÏnost od Vladimíra Cíchy z Vancouveru, Ïe nemÛÏe pro Edu
hlasovat, protoÏe ho nezná. Letos tedy máte k dispozici zvukové a videové
záznamy na internetu: www.edvokurka.com.

***

Radovánky v New Yorku
Známy bratislavsk˘ krãmov˘ poval´aã, undergroundov˘ glosátor a  autor mnoh˘ch
Ïartovn˘ch bonmotov, vôbec neveril, Ïe nejak˘ New York jestvuje. To bolo za komunizmu.
Potom zomrel. Volal sa ëoìák. Vravel: „New York City hladnému neverí.“

Tak sme sa teda vybrali do hlavného mesta sveta, do New Yorku. ·iriÈ osvetu. Kultúrna
úderka torontského Nového Divadla s troma  jednoaktovkami britsk˘ch autorov, ktoré
v Toronte odohrali ako 3x2. V New Yorku sa to volalo ManÏelské príbehy. Zuzana
Martinková a Ivan Rázl ako herci, Jarka Spejchalova ako kostymérka, vlásenkarka,
‰epkarka a ezerme‰ter, dolupodpisan˘ ako ‰ofer, pomocník a  hromozvod, Martinko
Zná‰ik, 7-roãn˘, ako velitel´ voza, zabávaã a maskot.
V‰etko zorganizovala kultúrna nad‰enkyÀa Klaudia Sivákova, ktorá Ïije v New Yorku.
Na‰u cestu pomohli uskutoãniÈ: Dr. Uhlífi, Dr.  Veti‰ka, Dr. Balounová, Bo Zapletalová,
Ivan Rázl & CO.
Ubytovali nás na slovenskej katolíckej fare pri kostole svätého  Jána Nepomuckého na
rohu 66. ulice a Prvej avenue takmer v centre Manhattanu. Doposial´ som k v‰etkému
náboÏenskému, ãi skôr kostolnému, pristupoval apriori nedôverãivo, priam podozrievavo.
Po troch nociach na fare musím tento svoj postoj radikálne zrevidovaÈ. A
robím tak neobyãajne rád, pretoÏe Otec Martin, správca farnosti, na nás zapôsobil ako
svieÏi závan ãloveãiny z Manhattanu.
Kabaretn˘ predvalentínsky veãer prebehol v Bohemian Hall v Queens. Moderovala
slovenská hereãka Lucia ·ipo‰ová, spievala Barbora Ha‰ãaková, divadlo sme importovali
my a bujarú zábavu po predstavení sprevádzala cimbálová muzika a neskôr diskoteka.
ÚãasÈ ute‰ená, úspech vel´k˘, pocit v˘nimoãne dobr˘.
Rozlúãkove raÀajky na fare rovnako neskutocne féericke, ako cel˘ pobyt.  Umelecká
ãasÈ v˘pravy, spolu  s otcom Martinom nostalgicky konzumovala osvieÏujúce nápoje
celkom v duchu ëoìákovho bonmotu: „Ráno múdrej‰ie veãeraÈ.“

Ivan Zná‰ik
***

Zuzka Znášiková a Ivan Rázl při představení v New Yorku
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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

�

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

Kratší jméno, více místa!

Helena Pravda
 na TORONTO ART EXPO

Obrazy mÛÏete vidût ve stánku ãíslo 153 v
Metro Toronto Convention Centre od 15. do
18. bfiezna 2007.www.torontoartexpo.com.

***-

Kubálkovi na Masaryktownu

JiÏ po druhé mohli vidût náv‰tûvníci Nocturen Antonína Kubálka s dcerou Karolínou na
Masaryktownu. Po pfiedstavení byl Antonín Kubálek nesmírnû spokojen˘ s v˘konem dcery,
která hrála nejen na klavír, ale i na housle. Restaurace byla zaplnûná témûfi do posledního
místa. Antonín Kubálek fiíká, Ïe jednou za ãas si takto zahrát je velice pfiíjemné. Nejsou tu
kritici tzv. odborníci, ktefií mají nastraÏené u‰i, kolik kdo ‰patn˘ch not zahraje. Atmosféra
je díky tomu uvolnûná.  ¤íká: „Nûkdy mám pocit, Ïe chceme zneuÏít jejího talentu, ona tvrdí,
Ïe cviãí ráda, ale já ji podezírám, Ïe má radûji poãítaã.“ Pfii závûreãném ãardá‰i v‰ak bylo
vidût, Ïe Karolína má ráda nejen poãítaã a klavír, ale hlavnû housle a okamÏik improvizace,
kdy mÛÏe komunikovat s publikem.

***

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

Budûjovické ‰koly zakázaly
MenzelÛv a FormanÛv film

âeskobudûjovické ‰koly kvÛli údajnû
nevhodnému obsahu zru‰ily studentÛm
‰kolní promítání filmÛ Jifiího Menzela a Milo‰e
Formana. Snímky Obsluhoval jsem
anglického krále a Goyovy pfiízraky podle
Biskupského gymnázia a Stfiední ‰koly
cestovního ruchu obsahují pfiíli‰ nahoty a
sporné historické v˘jevy.
·koly filmy zakázaly pfiesto, Ïe jsou

pfiístupné od 12 a 15 let, informuje dne‰ní
vydání t˘deníku 1 na jihu. MenzelÛv film
Obsluhoval jsem anglického krále v
ãeskobudûjovickém multikinû zhlédlo pfii
‰kolním pfiedstavení nûkolik studentÛ Stfiední
‰koly a Vy‰‰í odborné ‰koly cestovního ruchu.
PfiestoÏe je film pfiístupn˘ od 12 let a tematicky
zapadá do v˘uky hotelové ‰koly, vedení
‰koly film zakázalo.
“Film pr˘ obsahuje choulostivé erotické

scény, a tudíÏ je pro mládeÏ nevhodn˘. S tím
nemÛÏu souhlasit, nahota v pojetí Hrabala a
Menzela pÛsobí spí‰ cudnû neÏ nemravnû.
Na rozdíl od jin˘ch filmÛ, které v kinech bûÏí
a jsou stfiedo‰kolákÛm pfiístupné,” fiekla
t˘deníku manaÏerka multikina Svatava
Kopeãková. ¤editel ‰koly nechtûl rozhodnutí
komentovat.
·kolní promítání filmu Goyovy pfiízraky

reÏiséra Milo‰e Formana zase zru‰ilo
Biskupské gymnázium, jehoÏ zfiizovatelem
je ãeskobudûjovické biskupství. Na sv˘ch
internetov˘ch stránkách ‰kola upozorÀuje,
Ïe vedle v˘uky jazykÛ klade dÛraz na v˘chovu
v duchu kfiesÈanské etiky, pí‰e list. “KdyÏ
jsem se ptala, proã studenti nepfiijdou, bylo
mi fieãeno, Ïe pohled na církev a inkvizici v
tomto filmu je velmi problematick˘,” uvedla
Kopeãková.
Podle fieditele ‰koly ZdeÀka Dvofiáka ale

‰kola naplánovala pfiíli‰ akcí a musela
promítání zru‰it. Studenti v‰ak slova fieditele
popfieli. Podle nich akce nepro‰la jen proto,
Ïe snímek nebyl doporuãen
ãeskobudûjovick˘m biskupem Jifiím
Paìourem. “MÛÏu potvrdit, Ïe na‰e
biskupství zaznamenalo nûkolik hlasÛ,
odmítající nahotu v nov˘ch filmech,” fiekl listu
sekretáfi biskupa Pavel AmbroÏ.
Jednání stfiedních ‰kol nepovaÏuje za pfiíli‰

‰Èastné fiada osobností, pí‰e t˘deník. Proti
cenzufie se postavila i ministrynû ‰kolství
Dana Kuchtová. “Je to samozfiejmû v
kompetenci ‰kol, nemÛÏeme do jejich
rozhodnutí jakkoliv zasahovat. Takováhle
restriktivní opatfiení mi ale nepfiijdou úplnû
vhodná. Zbyteãná prudernost není na místû.
Pokud se jedná o kvalitní dílo, studenti by ho
mûli vidût. Nerozumím tomu,” fiekla Kuchtová.

***

Carolin Kubalek



8   satellite  1-416 March 8, 2007History

»Teì dnes pravil mi bratr Komensk˘...«
KdyÏ se pfii pfiestavbû b˘valého klá‰tera Na Karmeli v Mladé Boleslavi objevily v suchém písku a maltû pár centimetrÛ pod podlahou víka dvou dfievûn˘ch truhlic, nemûli
dûlníci pochyb, Ïe narazili na poklad. Vût‰í pfiekvapení neÏ na nû v‰ak ãekalo na historiky.
Místo zlata ãi ‰perkÛ byly po ãtyfii sta let v truhlicích uschovány
písemnosti, které jsou i v evropském kontextu naprostou
raritou. V nûkolika dopisech se doãteme napfiíklad i o Janu
Ámosu Komenském v dobû pfied jeho odchodem do exilu.
KdyÏ se dostaly truhlice plné písemností z poãátku
sedmnáctého století na stÛl Pavlu Sosnovcovi z Muzea
Mladoboleslavska, skoro onûmûl. Tohle se naprosté vût‰inû
archiváfiÛ a historikÛ v Ïivotû jen tak nepo‰tûstí.
»Oãi mi lítaly po letopoãtech, chytal jsem se znám˘ch jmen,«
vzpomíná Sosnovec. »âím víc jsem se ponofioval do vzácn˘ch
písemností, tím víc jsem byl nad‰en˘, neboÈ pfiede mnou leÏel
osobní archív biskupa jednoty bratrské Matou‰e Koneãného.
Bylo mu totiÏ adresováno víc neÏ pût set dopisÛ z let 1610 aÏ
1618. Psali mu je v˘znamní ãe‰tí ‰lechtici i pfiedstavitelé
jednoty z âech a Moravy. Je to zcela unikátní objev, protoÏe
podobn˘ soubor písemností z prostfiedí jednoty z doby krátce
pfied bûlohorskou bitvou se u nás nena‰el. Do zásypu pod
podlahou se truhlice dostaly proto, aby unikly pozornosti
katolické církve v boufilivé dobû po bitvû na Bílé hofie.«
Cesta k Bílé hofie
Jednota bratrská nebyla nikdy vût‰inovou církví.
Nejoptimistiãtûj‰í odhady soudí, Ïe na konci ‰estnáctého
století se k ní mohlo na Moravû - coby vlajkové lodi - hlásit
nanejv˘‰ pût procent obyvatel. V âechách to bylo v˘raznû
ménû, nejvíc pût tisíc ãlenÛ. »Pokud jde napfiíklad o Prahu, z
objeveného seznamu praÏského sboru z roku 1607 je zfiejmé,
Ïe se k jednotû - a nebo taky k ãesk˘m bratfiím - hlásilo celkem
418 lidí,« fiíká církevní historik Jifií Just. »Vût‰inovou církví byli
v té dobû husité, respektive podobojí. Druhá pfiíãka patfiila
katolické církvi a aÏ na konci byla jednota. KdyÏ to velmi
zjednodu‰ím, husitská církev byla lidov˘m náboÏenstvím,
bratfii pak exkluzívní spoleãností ãi elitou, která dbala na to,
aby ti, kdo se k ní hlásí, Ïili Ïivotem hodn˘m Kristova jména.
Odmítali napfiíklad trest smrti nebo nátlak ve vûcech víry. Byli
pfiesvûdãeni, Ïe k tomu, aby ãlovûk vûfiil, nesmí b˘t nik˘m
nucen.«

Dal‰í zmûnu k hor‰ímu zaznamenali po popravû sedmadvaceti
ãesk˘ch pánÛ na Staromûstském námûstí. Mezi setnut˘mi
byl totiÏ i v˘znamn˘ pfiedstavitel ãeskobratrské ‰lechty Václav
Budovec z Budova. Reformní církve byly zakázány a jejich
dokumenty katolickou církví niãeny.
Útûk Matou‰e Koneãného
V prosinci roku 1620 zaãala zvonit hrana i biskupovi
Koneãnému z Mladé Boleslavi, kter˘ mûl na starosti správu
vûfiících ve velké ãásti tehdej‰ího âeského království. Situace
se po prohrané bitvû mûnila kaÏd˘m dnem. Moc dlouho se
nerozm˘‰lel. Definitivní v˘zvou k útûku mu bylo obsazení
mûsta císafisk˘mi vojsky. Koneãn˘ narychlo uspofiádal ãást
svého písemného archívu do dvou truhlic a zakopal je do
suchého písku a drolící se malty pod podlahu v prvním patfie
domu, kde bydlel.
»On si asi myslel, Ïe se brzy vrátí,« tvrdí Pavel Sosnovec. »Je
to zfiejmé z toho, jak ledabyle dopisy uschoval. Truhlice
nebyly vÛbec do niãeho zabaleny a na své odhalení ãekaly
pár centimetrÛ pod podlahou. První dopisy a dokumenty
nesou vroãení 1610, poslední 1618. Ty dal‰í, které dostal v
následujících dvou letech, si odvezl zfiejmû s sebou do
Brand˘sa nad Orlicí ve v˘chodních âechách. Uch˘lil se tam
k ochránci jednoty bratrské Karlu Star‰ímu ze Îerotína,
kterému tam patfiilo brand˘ské panství.«
Pikantní na celém úkrytu je, Ïe krátce poté, co pod podlahu
Koneãn˘ zakopal mimo jiné i jmenné seznamy ãlenÛ jednoty
z nûkolika desítek vesnic i mûst, obsadili pÛvodní sídlo
jednoty katoliãtí fieholníci, aby tam zfiídili klá‰ter. AniÏ by tu‰ili,
co mají pod nohama, chodili po dokumentech nûkolik generací.
Zprávy o Komenském
Moji nemocní témûfi v jednostejném zpÛsobu zÛstávají, aã
nûktefií i povûtfií zmûnili (to znamená, Ïe se pfiestûhovali na
jiné místo). I doktorsk˘ch pomocí uÏívají, ale ani to není
platné. Bratr Jan Komensk˘ leÏí doma, bratr Fabricius ve
StráÏnici…, pí‰e z Moravy biskup Jifií Erastus Matou‰i
Koneãnému v dopise ze 14. fiíjna 1616. O jakou nemoc jde,
se v dopise nic nepí‰e, zato se poznamenává, Ïe záhadnou
chorobou onemocnûlo víc bratfií.
O dva roky pozdûji, kdy se pfies Moravu valila vojska tfiicetileté
války, je v dal‰ím dopise rovnûÏ zmínka o Komenském: Teì
dnes pravil mi bratr Komensk˘, Ïe jemu rychtáfi zdej‰í pravil,
Ïe ‰est set lidu pû‰ího má poleÏeno b˘ti u nás v Ivanãicích a
ve v‰ech blízk˘ch místech.
»To znamená, Ïe na ivanãickém panství mûlo b˘t ubytováno
‰est set pû‰ích vojákÛ,« vysvûtluje Jifií Just. »Îe to byla pro
nûj velká zátûÏ, není pochyb.«
V dobû, ze které pocházejí tyto písemnosti, byl Jan Ámos
Komensk˘ pouze fiadov˘m duchovním jednoty. Také on se
zpoãátku skr˘val, jako fiada jin˘ch bratrsk˘ch duchovních, v
Brand˘se nad Orlicí. Tam napsal i jedno z nejznámûj‰ích dûl
Labyrint svûta a ráj srdce. Potom se je‰tû ukr˘val na nûkolika

dal‰ích místech v âechách, aby nakonec definitivnû ode‰el
do exilu v roce 1628. Tam se postupnû stal - jako evropsky
uznávan˘ uãenec a poslední biskup jednoty bratrské - jedním
z politick˘ch mluvãích ãeské protikatolické emigrace.
KoÏí‰ek za tfii zlaté
»Dal‰í velmi zajímavou ãástí nalezen˘ch písemností je
korespondence ‰lechticÛ,« fiíká Pavel Sosnovec.
»Koneãnému psalo nûkolik vlivn˘ch ochráncÛ jednoty
bratrské, napfiíklad Karel Star‰í ze Îerotína nebo Václav
Budovec z Budova, jeden z hlavních vÛdcÛ stavovského
povstání, kter˘ nakonec skonãil pod meãem kata Mydláfie.«
Vedle dopisÛ ‰lechticÛ obsahovaly truhlice i zprávy jin˘ch
bratrsk˘ch biskupÛ. O tom, co se dûje napfiíklad v Praze
Koneãného pravidelnû informoval Matûj Cyrus, z Moravy mu
psal Jifií Erastus, kter˘ mûl v té dobû na starosti mj. i mladého
knûze Jana Ámose Komenského. Ve sbírce písemností jsou
také dopisy bratrsk˘ch studentÛ, ktefií byli vysíláni na zahraniãní
studia, nejãastûji do Herbornu a do Brém. âást korespondence
patfií dûtem ‰lechticÛ, které studovaly mimo jiné v Heidelbergu
a Îenevû. Studenti v dopisech informují biskupa Koneãného,
jak˘ mají prospûch, jak se jim dafií. Posílali mu dokonce i
vyúãtování penûz, které dostali na cestu a pobyt. TakÏe se
dozvídáme o tom, jak bydleli, co jedli, jestli pili pivo ãi víno…
»Tady je vyúãtování jednoho studenta z roku 1617,« ukazuje
Pavel Sosnovec na malou osmerku papíru, na které je
úhledn˘m rukopisem vypsáno ve‰keré vydání v posledním
roce. »Jsou tu rozepsaná jednotlivá literární díla, která si
kupoval, a zároveÀ jsou tady sumy za rÛzné zboÏí. Napfiíklad

Jednota bratrská a katolická církev se nemûly rády. âesk˘m
bratrÛm vadil prodej odpustkÛ, velk˘ majetek i svûtská moc,
kterou fiímská církev vládla skrze krále a císafie nejenom v
âechách, ale na vût‰inû území tehdej‰í Evropy. Katolická
církev povaÏovala za svÛj handicap, Ïe nemá monopol na
provozování náboÏenství v‰ude tam, kde by chtûla, podobnû
jako pfied husitskou revolucí.
»Od konce 16. století proto zaãala uplatÀovat s pomocí
jezuitÛ strategii rekatolizace,« vysvûtluje Jifií Just. »NejsloÏitûj‰í
byla situace v âechách, kde bylo nejménû osmdesát procent
obyvatelstva nekatolického vyznání. Je‰tû vût‰í tlak pfii‰el po
prohrané nedûlní bitvû na Bílé hofie osmého listopadu 1620.«
Pfied ní mûly zemû Koruny ãeské kolem ãtyfi miliónÛ obyvatel,
do skonãení tfiicetileté války se jejich poãet sníÏil mimo jiné i
kvÛli emigraci o jeden milión! Mezi ‰tvanci byli i ãe‰tí bratfii.

koÏí‰ek na zimu ho stál tfii zlaté, punãochy a rukavice pfii‰ly na
osm gro‰Û, svíãky osmnáct gro‰Û, dfiíví - nevíme, kolik ho bylo
- stálo jeden zlat˘. Najdeme i ãástky za pivo a víno. Jak se
student jmenoval, nevíme, ale je tu souhrnná suma za v‰echno,
co si koupil: celkem utratil osmaãtyfiicet zlat˘ch a sedmdesát
krejcarÛ a zÛstává mu devatenáct tlust˘ch tolarÛ, coÏ byl
dobov˘ termín pro velkou kvalitní minci.«
...a taky kolik dojily krávy
Víc neÏ pût set dopisÛ, hlá‰ení, zpráv a vyúãtování má
nerozpit˘ inkoust a zachoval˘ neporu‰en˘ papír. Nechce se
vûfiit, Ïe je s velkou peãlivostí pofiídili lidé pfied bezmála ãtyfimi
sty lety. Vypadají, jako by je napsal nûkdo vãera nebo nejdéle
pfied t˘dnem.
»Ano, i z tohoto pohledu je nález unikátní. Ve‰keré dokumenty
jsou ve fantastickém stavu. Nic nemusíme lu‰tit, v‰echno se
dá snadno pfieãíst,« potvrzuje Jifií Just. »Pfied lety se na‰la
podobná sbírka dopisÛ z osmdesát˘ch let ‰estnáctého století,
ale to jsou jenom opisy. Tady máme k dispozici originály a
je‰tû k tomu i s peãetûmi.«
Pavel Sosnovec zdÛrazÀuje je‰tû v˘znam nálezu pro poznání
ãeské spoleãnosti na pfielomu ‰estnáctého a sedmnáctého
století: »V seznamech jednotliv˘ch sborÛ najdeme nejenom
kolik mûly ãlenÛ, kdy a jak ãasto chodili na bohosluÏby do
kostela, ale i tfieba jaké mûli spoleãenské postavení. Soupisy
zahrnují z dne‰ního pohledu Prahu, stfiední a v˘chodní âechy.
V rejstfiících bratrsk˘ch sborÛ desítek obcí a mûst je vypsáno
v‰e, od liturgického náãiní aÏ po poslední hrábû, vidle a
náfiadí. Je to vlastnû seznam majetku lidí s konkrétními jmény
a adresami. Napfiíklad teì víme, kolik mûli povozÛ, cínového
a keramického nádobí, zemûdûlského náãiní, krav a ovcí, jak
jim dojily, kolik vajec sná‰ely slepice, kolik mûli kachen,
hus… Finanãní cena dokumentÛ je nevyãíslitelná, ale ona
nás ani nezajímá. Z hlediska poznání Ïivota ãeské spoleãnosti
v dobû pfiedbûlohorské je to záleÏitost zcela mimofiádná a
mnoÏstvím dokumentÛ i velmi reprezentativní. Ona nemá jen
regionální rozmûr, ale i celostátní v˘znam. O konkrétním
Ïivotû lidí z tûchto ãasÛ se toho totiÏ moc nezachovalo.«
Text Petr Melniãuk, snímky HN - Jan ·ilpoch, Pavel Sosnovec,
âTK - Pfievzato z Hospodáfisk˘ch novin/Víkend 15. 12. 2006

Z útlé kníÏky v rukách historika Pavla Sosnovce se mÛÏeme
doãíst, co si kdy kter˘ student koupil, zda chodil na víno
nebo pivo a kolik penûz utratil za rok pfii studiích v
zahraniãí.

âtyfii sta let ãekal v b˘valém klá‰tefie Na Karmeli na
historiky poklad
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Jak je zvlá‰tní ten ná‰ svût, staãí se jen zamyslet...
KaÏdou sobotu ráno, namísto bezcílného
chození pro zdraví, jdu pro noviny. Dnes bylo
na teplomûru -22°C, vycházející únorové
sluníãko Ïlutilo stfiechy domÛ. Ostr˘m tempem
jsem pro‰el kilometr sousedstvím, podchodem
pod sudbursk˘m nádraÏím do centra mûsta.
V sobotu ráno (a v dvacetistupÀovém mrazu)

není vidût na ulici ani Ïiváãka.
Notnû mne pfiekvapilo, kdyÏ jsem spatfiil

majitele obchodu s novinami Johna na Ïebfiíku
s kladivem: pfiitloukal plát pfiekliÏky na rám
rozbité sklenûné tabule u dvefií do obchodu.
Byl sám, ruce uÏ mûl zkfiehlé, a tak jsem mu
ochotnû pfiidrÏel Ïebfiík a podával hfiebíky, co
mu padaly z prstÛ a zajistili jsme pfiekliÏku
spoleãnû.
Obchod byl vymrzl˘, teplovzdu‰né topení

huãelo, interiér se valem ohfiíval, John nalil
kafe do kelímku a vyprávûl, jak ho kolem tfietí
ráno vzbudil telefon z policie, aby si pfii‰el
ohlídat svou Ïivnost, Ïe má rozbitou v˘kladní
tabuli.
„No co bys dûlal,“, zeptal se mne v˘bojnû,

„kdyby ti nûkdo ve tfii ráno a v hromském
mrazu vytloukl okno?“
Pfiedstavoval jsem si tuto situaci, blekotal

jsem nûco o pfiikr˘vce na okno...
„A co kdyÏ to okno má velikost tfii krát tfii

metry?“
John mi vyprávûl, Ïe vzbudil telefonem z

obchodu asi tucet sv˘ch znám˘ch s otázkou,
jestli nemají tabuli pfiekliÏky pfiedmûtné
velikosti, a mûl ‰tûstí: ten jeho dvanáct˘ znám˘
mûl dva kusy a byl ochoten mu ty pláty
pfiepustit.
„Od pÛl páté tu s tou pfiekliÏkou bojuji,“ fiekl

John, „a teì je pÛl deváté...“
John není Ïádn˘ fiemeslník, ani v‰eumûl, je

uãitelem historie, a obchod s novinami a
magazíny má jako bokovku, o kterou se v
pracovní dny starají dva zamûstnanci (za
minimální mzdu) a o víkendu John sám.
„Podle policejního hlá‰ení,“ fiekl mi John,

„tlupa rozjafien˘ch flamendrÛ cestou z baru
vytloukla osm v˘kladních skfiíní v sousedství
neÏ se pfiihnala tfii policejní auta a policajti
oÏralky odvezli vystfiízlivût na stanici.“
„Takové lotry by mûli odsoudit na doÏivotí,“

vykfiikl John, „copak to jsou lidi?“
Interiér se uÏ ohfiál, John si svlíknul koÏich,

zaãali pfiijíÏdût zákazníci; optal jsem se, jestli
je‰tû mÛÏu s nûãím pomoci, John podûkoval
za v˘pomoc a ‰el jsem domÛ.
Vzpomnûl jsem na dûtství, Ïe vytlouct okna

v opu‰tûné chaloupce na bouraãku patfiilo k
darebn˘m poÏitkÛm: nasbírali jsme kapsu
plnou ‰ikovn˘ch kamenÛ a vytfiískali v‰echna
okna. ¤inãení sypajícího skla je hfiích i rozko‰
zároveÀ.
V ãem tkví kouzlo rozbíjení skla, kterému

nejsou imunní ani dospûlí?
Ve skvostném filmu Bonnie and Clyde, arcilotr

Clyde v osobû herce Warren Beatty podal
nabitou pistoli tatíkovi, kterého zrovna vyhodili
za zadluÏeného domku, a tatík s gustem
vystfielil do okna, které se s fiinãením vysypalo
a zavolal svého synka, aby si taky stfielil, coÏ
synek bez zaváháni udûlal jako symbolick˘
kopanec novému majiteli domku.
Nikdy jsem nesly‰el o rozzufiené manÏelce,

která by tloukla paliãkou do stolu, ale vÏdy
roztlouká sklo, jako demonstraci nejvy‰‰ího
rozhofiãení a vzteku.
Sklo musí mít tajemné vlastnosti pÛsobící na

lidskou mysl. Mudroval jsem nad sklem, jak je
neviditelné a existenãnû dÛleÏité. Zvlá‰È v
zimû.
Takto rozru‰en v sobotním ránu, a taky tím

mrazem, jsem doma zmûfiil okenní tabule v
oknech. Ve v‰ech oknech na‰eho domu byly
70x90cm. Vyhledal jsem pfiíhodn˘ kus
pfiekliÏky a zafiíznul do velikosti, aby se v
pfiípadû rozbití okenní tabule, dala takto
pfiipravená pfiekliÏka uÏít jako provizórium.
Eva se pfii‰la do dílny podívat, s ãím se to

pachtím, a poznamenala, Ïe nám za dvacet
let nikdo okno nerozbil, a já fiekl: „Jsme
pfiipraveni, kdyby nûkdo rozbil.“
V tûchto severních ‰ífikách muselo b˘t pfied

100 lety sklo vzácností; staré sruby mají ve
stûnách z kmenÛ stromÛ vyfiíznutá malá

ok˘nka, která se zakr˘vala mastn˘m papírem
nebo prÛsvitnou blanou z vnitfiností velk˘ch
zvífiat.
Kdo by mohl vláãet tabulku skla pfii cestû na

západ?
Sklo, které povaÏujeme za neviditelnou

samozfiejmost moderního Ïivota, má dosud
neobjasnûné vlastnosti; fyzikové tvrdí, Ïe sklo
má ãtvrté skupenství,  protoÏe nemá pevn˘
bod tání; sklo je hmota mezi skupenstvím
pevn˘m a tekut˘m a drÏí pohromadû
viskozitou, která se pfii zvy‰ování teploty
sniÏuje, skelná hmota se stává vláãnou, aÏ
tekutou. Molekuly v lesklém nerostu, jako je
obsidián, se jeví jako pevné, ale kfiehké. V
kombinaci pevnosti a kfiehkosti spoãívá
tfií‰tivost na ostré stfiepy, ‰tûpiny a úlomky s
ostr˘mi hranami, uÏívané k fiezání v dobû
kamennû.
Teoretiãtí fyzikové se domnívají, Ïe hmota

jako sklo, které se fiíká amorfní, je prapÛvodní
kosmická hmota dlouho pfiedtím, neÏ ãas a
krystalizace umoÏnily v pfiírodû vytvofiení
rozmanité palety minerálÛ.
Nejspí‰ náhodou se podafiilo objevit v˘robu

skla; pfii tavení kfiemitého písku s pota‰em,
kter˘ je obsaÏen v dfievitém popelu, se v
ohni‰ti objevily pavuãiny skelné hmoty a
netrvalo dlouho, a na‰i pfiedkové vyrábûli ze
skla nejdfiíve korálky, pozdûji nádoby a v
dobû fiímského impéria se vyrábûlo sklo v
mnoha podobách a barvách v sortimentu jako
dnes, poãínaje sklenicemi a mísami, pfies sklo
do oken, aÏ po rozmanité umûlecké a
dekoraãní pfiedmûty.
Se zánikem fiímského impéria zanikly i

manufaktury na v˘robu skla a mezi ãtvrt˘m aÏ
desát˘m stoletím, v takzvaném temném
stfiedovûku, byly postupy v˘roby skla
zapomenuty. Teprve v desátém století byla
v˘roba skla obnovena v Benátkách, a dodnes
je benátské sklo, hlavnû zrcadlo, základním
prvkem renesance.
V‰eobecnou báchorkou je, Ïe sklo teãe shora

dolÛ; pfies ãetné experimenty, aby se teãení
skla tabulového a stavebního zmûfiilo, nebyla
tato báchorka technicky potvrzena. Ve star˘ch,
stfiedovûk˘ch okenních tabulích v kostelech
se dá namûfiit tlou‰Èka skla dole tlust‰í neÏ
nahofie, coÏ není zpÛsobené teãením skla,
ale tím, Ïe se ve stfiedovûku sklo válelo do
tabulí a pfii zasazování do rámu se tlust‰í
strana skelné tabule umisÈovala do dolní ãásti
rámu.
Pfied rozlouãením s Johnem jsem Ïertem

fiekl, aby si nechal zasadit sklo nerozbitné.
Nerozbitné, ãi dokonce neprÛstfielné. To se

pravda vyrábí, ale tabulka neprÛstfielného
skla má tlou‰Èku 70-80 mm; nerozbitné sklo
je slepenina nûkolika sklenûn˘ch tabulí
proloÏen˘ch vláknit˘m materiálem, které sklo
ãiní pevnûj‰ím.
Toto jsem si pfieãetl v Encyklopedii, kdyÏ

mne to sklo tak silnû zaujalo.
Bez skla si moderní Ïivot ani nedovedu

pfiedstavit a uÏití skla dramaticky pfiib˘vá ve
stavebnictví, domácnosti, a sklo je popelka,
kterou není vidût a v‰ude slouÏí...
V na‰í veliké a rozpustilé rodinû v Ostravû se

vztekle mlátilo dvefimi, nûkdy tak silnû, Ïe se
sklo ze dvefií vysypalo. Dûdeãek, kter˘ dÛm
koupil, a také tam své dvû dcery s rodinami
nastûhoval, vládl s babiãkou rodinû dosti
Ïeleznou a patriarchální rukou.
Zasklít rozbité v˘plnû ve dvefiích znamenalo

pozvat sklenáfie, a to ‰etrnému dûdeãkovi
bylo proti mysli. Jako v‰eumûl, za kterého se
povaÏoval, si dûdeãek koupil diamant a
plechovku kytu a na star˘ch oknech, která
skladoval v pfiístûnku, trénoval fiezání skla tak
dlouho, aÏ toto fiemeslo zvládnul.
Tfiískat dvefimi se v rodinném domû

nepfiestalo, a dûdeãek sklil ãastûji jak stárnul
a fiízení rozpustilé rodiny se mu vymykalo z
rukou, a nûkolikrát jsem byl u toho, kdyÏ
dûdeãek hned po dofiinãení sypajícího se skla
fiekl: „To je dobfie, Ïe si to okno umím zasklít
sám a není to tak velká ‰koda.“
V pondûlí zajdu do Ïelezáfiství a moÏná si

diamant taky koupím...
Ross Firla-Sudbury

***

Dopfiejte svému tûlu oãistu a uvolnûní

Nová klinika na 1560 Bloor St. W.(Bloor/Dundas) se tû‰í na Va‰i náv‰tûvu.

!!!Nyní  20%  sleva!!!

BODY CLEANING &  COLON
HYDROTHERAPY

1560 Bloor St.W.(Bloor/Dundas)
Tel.: 647-201-7434 nebo 416-242-7434  (záznamník)

Poãáteãní  konzultace zdarma, mluvíme ãesky a slovensky, parkování zdarma.

Pro zkvalitnûní Va‰eho Ïivota Vám vypracujeme individuální
ozdravovací program.
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Jaroslav Hutka: BANÁNOVÉ RYBIâKY
Mûl jsem hlavu plnou ‰pionáÏního pfiíbûhu

z roku 1953. Sedûl jsem v archivu
ministerstva vnitra nad lehce plísní
páchnoucími spisy. Mimo plíseÀ z nich
je‰tû smrdûlo násilí, facky, fiev a hlomoz
Ïelezn˘ch dvefií od vûzeÀsk˘ch cel. Deset
lidí skonãilo u soudu, dva dostali doÏivotí,
dvakrát padlo dvacet pût let a tak dál.
V‰ichni poãítali s válkou, proto do toho ‰li.
Nechali se naverbovat pro Francouze.
Vysílaãka, zprávy o postavení armády,
neviditeln˘ inkoust a zoufalství, jak snadno
byli pochytáni... Vtom mi zahrál mobil.
Vybûhl jsem z tiché badatelny na chodbu.
“Pane Hutka, nemûl byste chuÈ zase pfiijít

do Banánov˘ch rybiãek?” ptá se nevhodnû
vesel˘ hlas z nûjakého konce bezdrátového
prostoru.
 “Proã ne?” fiíkám nepfiítomnû do tiché

chodby.
 “Tak já vám po‰lu mail s otázkama od

Haliny, mûjte se hezky,” a hlas se vypafiil.
 Vrátil jsem se do tiché místnosti plné

lampiãek, kde nûkolik lidí soustfiedûnû ãetlo
v ohmatan˘ch spisech ze zkurven˘ch dob.
Já mûl pfied sebou stoh dvanácti spisÛ.
Nûkteré z nich byly uÏ ty v˘sledné,
pfiedÏv˘kané pro soud. Na první stránce
policejní trojfotografie a v‰e pfiehlednû jen
s jedním v˘slechem, uÏ jen sbûrn˘m a
barevnû neoznaãkovan˘m.
 “¤eknûte struãnû svÛj Ïivotopis,” byla

první otázka v˘slechu v ukázkovém spisu.
V‰echno dÛleÏité uÏ vím, takÏe po nûkolika
hodinách ãtu jen ze setrvaãnosti. Jifií Z.
tady vypovídá, Ïe utekl z totálního nasazení
v ¤í‰i domÛ do âech k rodiãÛm a tam se
skr˘val do konce války. To mû zarazilo.
Nám fiekl, Ïe utekl do Francie, pak do
Anglie, pak se vylodil s Pattonem v
Normandii a na tanku dojel aÏ do âech a
pak studoval na vojenské akademii v
Hranicích. Listuji dál a ãtu úvodní
Ïivotopisnou v˘povûì od soudu a je tam
totéÏ. TakÏe nejspí‰ vynucené bol‰evické
divadlo. ¤íkal, Ïe mu pfied pfielíãením dali
drogy a Ïe proces byl pfiená‰en v rozhlase.
  Vracím se pro jistotu k vy‰etfiovacímu

spisu. Zde následuje jeden v˘slech za
druh˘m, kdy z nûj postupnû vymlátili v‰e.
Vûdûli ale pfiesnû, co chtûjí sly‰et. Ostatní
uÏ to pfiedtím dávno v‰echno fiekli. To
nevûdûl, tak si s ním hráli na koãku a my‰.

 Jdu na zaãátek spisu, kter˘ jsem pfiedtím
pfie‰el. Zde si vy‰etfiovatel nechává z
rÛzn˘ch koutÛ republiky psát hlá‰ení o
prÛbûhu dosavadního tfiicetiletého Ïivota
Jifiího Z. Ale v‰echno se shoduje s
ukázkov˘m spisem, a navíc jsou tam pfiesná
data a ulice s popisn˘mi ãísly od roku 1941,
kdy dokonãil gymnázium, aÏ do 1. kvûtna
1953, kdy byl zatãen. Tak jak to bylo? Byl
na Západû, nebo nebyl? Doba bádání
konãí, archiv zavírá.
 Vrátil jsem spisy usmûvavé paní v bílém

plá‰ti a ‰el neochotnû k domovu. Sedl
jsem si do Vojtû‰ské kavárny. Musím si
rozmyslet, co s tím. Produkce objednala
spis na poslední chvíli, jen pro kameru, a
ne pro ãtení. Zítra se to toãí a Jifiímu Z. je
osmdesát ‰est let. MÛÏe b˘t ten boj na
Západû a vojenská akademie jen jeho
nesplnûn˘m snem? Co teì s tím? Jifií Z.
sedûl jedenáct let ve stra‰ném vûzení a
pak je‰tû ãtvrt století Ïil v blbém státû a
Ïivot minul. Proã by si to nemohl po takovém
Ïivotû vysnít? JenÏe my dûláme
dokument... tedy dokument, na kter˘ se
lidé vydrÏí dívat a nepfiepnou na jin˘
program. Chceme fiíkat pravdu, ale musíme
zároveÀ zápasit o pozornost nepozorn˘ch.
Obrázkov˘ seriál, kdy fieãí nesmí b˘t víc
neÏ v bublinách stripÛ. Na záznam
pravdiv˘ch a ovûfiiteln˘ch v˘rokÛ je málo
místa. Je to dokument a zároveÀ tanec na
hranici k˘ãe...
 Dobfie, ale základ musí b˘t pravdiv˘.

JenÏe já mu teì nemÛÏu zatelefonovat a
zeptat se ho, jestli na‰í krásné scenáristce
náhodou nekecal. A ãas na dal‰í ovûfiení
uÏ není. TakÏe tuhle ãást musíme z pfiíbûhu
vyndat...  úplnû se mi z toho udûlalo blbû.
Televizní obrazovka nebyla vymy‰lena
proto, aby sdûlovala pravdu, ale aby
zaujala, ale pfiesto pfiece nemÛÏu uvádût
nûco, o ãem pochybují.
 Do‰el jsem domÛ a pustil poãítaã. KvÛli

po‰tû. Objevil se mezi tím v‰ím viagrov˘m
spamov˘m haraburdím dopis od
Banánov˘ch rybiãek. Úplnû jsem na to
zapomnûl. Téma je nesplnûn˘ sen!
 âtu si orientaãní otázky a vÛbec se nejsem

schopen soustfiedit. Hlasy a zvuky
rodinného podveãera ke mnû doléhají pfies
dvefie. Na hlavû mi leÏí betonov˘ poklop
rodinného blaha a nepovolí jedinou

my‰lenku.
 Pfiehrál jsem si tedy dopis do mého

pfienosného psacího stroje, malého mobilu
s klávesnicí, a spoleãnû s rodinkou se
naveãefiel. Chvíli jsem se je‰tû mrzoutsky
potloukal po bytû a pak vlezl ke Katefiinû do
pokoje. Byla tam s na‰í jedenáctiletou
Eli‰kou.
 “Paní Banánová rybiãka chce vûdût, jaké

jsem vám splnil sny?” pokusil jsem se
optimisticky. Obû se na mû dlouze podívaly
a mlãely. To mû zaskoãilo. “Tak tedy ty
nesplnûné...” fiekl jsem nejistû.
 “To by byl dlouh˘ a smutn˘ pfiíbûh,” fiekla

Katefiina váÏnû.
 “Kupfiíkladu?”
 “KdyÏ byly dûti malé, tak jsem vÏdycky

snila o tom, Ïe v‰ichni nûkam spoleãnû
pÛjdeme...” odpovûdûla. Otoãil jsem se a
vy‰el do pfiedsínû. Já jako dûcko rodinné
vycházky z du‰e nenávidûl. Kombinovat
rodinu a umûní znamená zniãit oboje. Za
dva mûsíce je mi ‰edesát. Zachráním
alespoÀ je‰tû to umûní?
 V‰ichni ‰li spát a já vzal na‰i labradorku

Lily a ‰li jsme ãmuchat okolo ãtvrti a pak do
Tulipa. Putyka, kde se Lily má dobfie a já
mÛÏu na baru psát a pfiem˘‰let.
 Dal jsem si pivo a asi hodinu pfiedûlával

fieãi na zítfiej‰í natáãení. Prostû se ten
pfiíbûh musí rozbûhnout jinak. Ta ‰pionáÏ
a vûznûní má dostateãnou sílu na ãtvrt
hodiny. Víc ãasu tomu televize dát nechce
a my bychom moÏná ani víc kaÏd˘ t˘den
nezvládli. Teprve teì pfiichází ãas zrání,
teprve teì zaãínáme b˘t schopni minulost
vidût. Teprve teì zaãínáme mít potfiebu ji
vidût...
 Druh˘ den jsme toãili moje fieãi v brnûnské

vûznici v Bohunicích. PÛjãí nám vÏdycky
právû prázdnou celu. KdyÏ jsem pfii prvním
natáãení loni v listopadu zjistil, Ïe okolní
cely jsou “Ïivé”, Ïe v nich fakt sedí vûzni,
mûl jsem z toho je‰tû t˘den depresi.
  V‰e se natoãilo, úvodní a závûreãné fieãi

ke tfiem dal‰ím teskn˘m ãeskoslovensk˘m
pfiíbûhÛm Ïelezné opony, které sice je‰tû
mají pamûtníky, ale o kter˘ch uÏ dávno
nikdo nic neví.
  Vrátil jsem se do Prahy a zaãal prom˘‰lel

otázky paní Pawlowské. Ale nûjak jsem byl
ze v‰eho ãím dál smutnûj‰í. O ãem jste snil
a co se vám splnilo? Noc jako sen, proÏili

jste? Noãní mÛra tfieba s plnûním snÛ?
“Snové” zahraniãní záÏitky. Nebo “snov˘”
návrat do vlasti? O kom sníte, Ïe byste se
s ním chtûli sejít? Potkali jste nûkdy nûkoho
krásného jako sen? KaÏdá otázka ve mnû
otevírala cosi bolestivého. Ale tak to brát je
pitomost. Je to vesel˘ pofiad a paní
Pawlowská mû má ráda, protoÏe na mû
chodila v sedmdesát˘ch letech do
Baráãnické rychty a mûla tehdy pocit, Ïe
se usmívám nejkrásnûji na celém svûtû.
 Noc pfied natáãením Rybiãek jsem zase

sedûl v Tulipu a barman RÛÏiãka se mnou
otázky probíral a snaÏil se mne rozveselit.
Marnû. Tak za‰el do kuchynû, donesl Lily
Ïebírko a uÏ se vûnoval jenom jí.
 ·patnû jsem spal. Mûl jsem sny o tûch

pastelkami poãmáran˘ch protokolech a do
toho se mi pletly jakési scény z vyloìování
v Normandii.
 Ráno jsem nemusel fiídit, pfiijel pro mne

televizní fiidiã lépe financovaného pofiadu.
JenÏe tvrdil, Ïe cestovní rychlost na dálnici
je sto ‰edesát kilometrÛ a snaÏil se to na
cestû do Brna také dokázat. Byl jsem
vynervovan˘ nakonec i z nûj a ani pfii
natáãení jsem se nesoustfiedil. Usmíval
jsem se pfiihlouple a my‰lenky se mi
namáãely do nûjak˘ch divn˘ch koutÛ du‰e
a ne a ne se rozveselit. Natáãení skonãilo
a já ti‰e fiekl Halinû: “Ale já jsem vût‰inu
tûch pfiíhod nefiekl,” Podívala se na mne
bezmocnû. Hlas reÏiséra odkudsi z temna
uÏ dirigoval, jak k tomu pfiitoãit úvod a
anketní otázky, a byl konec.
 Venku na mne zase ãekal

sto‰edesátikilometrov˘ mamlas a já ho ze
zadního sedadla hluboce nenávidûl, jak
jsme v trysku míjeli nekoneãnou kupfiedu
se nemotornû valící neprostupnou zeì
kamionÛ. Îe by se také chtûlo zapfiedjíÏdût
nûjakému autíãku zapasovanému mezi
kamiony, to toho sto‰edesátníka
nenapadlo. Pfied pár dny jsem se sám
takhle zapasován mezi kamiony vracel
stejnou cestou z natáãení a
sto‰edesátikilometroví nadsamci do mne
rvali svá více svítící svûtla, abych se jim
nepletl do cesty.
 A doma mû ãekala první smutná zpráva.

Jifií Z. na seznamu absolventÛ vojenské
akademie není. Za pár dní dal‰í zpráva z
vojenského archivu a ministerstva obrany,
Ïe na seznamu západních vojákÛ, ale ani
veteránÛ také není. Historik z vojenského
archivu mi po telefonu fiíkal, aÈ z toho
nemám ‰patné svûdomí, Ïe zná víc
takov˘ch pfiípadÛ. A mû hluboce zamrzelo,
Ïe jsem se vÛbec do tûchto vûcí pustil.
Pfiíli‰ mnoho bolesti, pfiíli‰ mnoho marnosti
a pfiíli‰ mnoho ne‰tûstí.
 Padesátá léta jsou zmasakrování v‰eho,

co ve spoleãnosti mûlo do té doby smysl. A
ãást tûch urãen˘ch k likvidaci se také chtûla
bránit, bojovat. Na ty je pohled nejsmutnûj‰í,
protoÏe na jejich stranû nikdo nestál, nikdo
jim ne‰el na pomoc, jak doufali. ZÛstali
sám voják v poli a je‰tû ke v‰emu chtûli
zÛstat slu‰n˘mi a civilizovan˘mi. To je
zrazovalo nejvíc. Zb˘valy jen sny.
 V posledních mûsících nová vláda

koneãnû otevfiela archivy. Ale pfiipomíná to
pohled na temné jezero utrpení, jezero,
které sice leÏí v na‰í krajinû, ale dodnes
jsme nevûdûli, Ïe je tak velké a hluboké. A
nûktefií ani nevûdûli, Ïe vÛbec existuje, a
pfiitom je tady v‰ude okolo nás. Zatím jsem
do nûj jen ponofiil ruku. Co bude znamenat
ponofiit se do nûj cel˘? Zachránit alespoÀ
pfiíbûhy, kdyÏ Ïivoty byly utraceny. Ale ty
pfiíbûhy se teprve uãíme vyprávût. Nûkteré
zniãené osudy mÛÏeme vlastní
ne‰ikovností pohfibít podruhé.

24. února 2007
***
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Plánování
Ïivotního stylu

v dÛchodu
âást 10:

Je Va‰e RRSP dfiíã nebo
povaleã?

RRSP mít ãi nemít, toÈ otázka, fiekl by
klasik. Málokdo z nás je klasikem a proto
se mÛÏeme ptát jinak. Co pro mû dûlá
moje RRSP? Pracuje tûÏce anebo se jen
tak povaluje a pfiedstírá, Ïe z nûho budu
mít uÏitek jen díky tomu, Ïe ho vÛbec
mám?
Jak mnozí z ãtenáfiÛ vûdí, RRSP

(Registered Retirement Savings Plan) je
hlavním nástrojem individuálního
soukromého spofiení na dÛchod v
kanadském penzijním systému. V tomto
a nûkolika pfií‰tích ãláncích se chci
vûnovat právû této kapitole pfiípravy na
Ïivot v penzi.
Nechci se pfiíli‰ podrobnû rozepisovat o

dÛvodech proã stojí za to RRSP mít a o
jeho v˘hodách. Vût‰ina ãtenáfiÛ je sama
pochopila, protoÏe s tûmi z Vás, se kter˘mi
jsem dosud mluvil, drtivá vût‰ina RRSP
má.
Snad jen ve struãnosti a pro ujasnûní

pojmÛ, RRSP není konkrétní investiãní
produkt ani úãet u finanãní instituce. Jedná
se o pouhé oznaãení investiãních
produktÛ, které si vyberete k tomu, abyste
jejich prostfiednictvím zhodnocovaly Va‰e
penzijní úspory. Tyto produkty mÛÏete
mít u více neÏ jedné finanãní instituce, i
kdyÏ to málokdy dává smysl.
V˘hod RRSP je více a kaÏdá z nich je

jinak dÛleÏitá pro kaÏdého z nás. Zastavím
se ani ne tolik u v˘hody, jako spí‰
konceptu, na kterém je RRSP zaloÏen.
Za kaÏd˘ dolar, vloÏen˘ do pomyslného
RRSP vrací kanadská vláda investorovi
daÀ z pfiíjmu, kterou ãlovûk zaplatil ve
chvíli, kdy ten dolar vydûlal. Chytfií
stfiadatelé takto nabyté peníze znovu
investují. Ti ménû zodpovûdní je projí.
Ale to není v této chvíli to, k ãemu

smûfiuji. Nevím, jestli znáte mnoho lidí,
ktefií si myslí, Ïe jak˘koliv stát je dobr˘
hospodáfi. ¤ekl bych dokonce, Ïe drtivá
vût‰ina lidí jsou názoru, Ïe dokáÏí se
sv˘mi penûzi naloÏit lépe, neÏ státní
úfiedníci. Potom systém RRSP je snad
jedin˘ nástroj, kter˘ lidem umoÏÀuje vzít
si peníze od státu a nenechat je úfiedníkÛm
a politikÛm na jejich platy a projekty
realizované firmami jejich bratrancÛ. KdyÏ
nad tím tak pfiem˘‰lím, RRSP v âeské
republice by mohl b˘t celkem zajímav˘
koncept…ale to uÏ se dostávám jinam.
V kaÏdém pfiípadû ten, kdo dosud nemá

RRSP nebo kdo nevyuÏívá kvóty, která
se mu kaÏdoroãnû zvy‰uje, nechává
svoje peníze v rukou státních úfiedníkÛ,
namísto aby je vyuÏil pro zaji‰tûní svojí
vlastní budoucnosti.
Nyní uÏ ale zpût k otázce z titulu ãlánku.

Je va‰e RRSP dfiíã nebo povaleã?
Pracuje pro va‰i budoucnost na plné
obrátky anebo jen tak pobublává a tváfií
se ud˘chanû? Odpovûì na tyto otázky
lze najít v odpovûdích na následující
otázky.
Za prvé, sedl si s vámi vá‰ poradce

bûhem posledních pûti let a prodiskutoval
strukturu va‰ich investic ve srovnání s
va‰í situací, vy‰‰ím vûkem a cílem va‰eho
spofiení? Udivené reakce mnoh˘ch lidí
ãasto vyÏadují základnûj‰í otázky.
Kontaktuje vás vá‰ poradce ãastûji neÏ
jednou roãnû v únoru pfied vypr‰ením

lhÛty pro pfiíspûvky do RRSP? Máte vÛbec
jednoho poradce nebo se ve va‰í bance
stfiídají rÛzní lidé a kaÏd˘ rok si zavolá o
peníze nûkdo jin˘?
Za druhé, pfied dvûma lety byl zru‰en

limit na maximální objem RRSP
investovan˘ch v zahraniãních
(nekanadsk˘ch) investicích - bylo to
maximálnû tfiicet procent. ProtoÏe
kanadsk˘ trh ãiní asi jen tfii procenta
svûtov˘ch investiãních trhÛ,
neinvestování v zahraniãí zvy‰uje
rizikovost va‰ich investic a zároveÀ vás
pfiipravuje o moÏnosti vy‰‰ího
zhodnocení. Jak se zmûnil podíl
zahraniãních investic ve va‰em RRSP v
posledních dvou letech? Zmûnili jste ho
vy anebo vám zmûny navrhl vá‰ poradce?
JestliÏe jste na obû skupiny otázek

odpovûdûli zápornû, pak se vá‰ RRSP
dá s velkou pravdûpodobností oznaãit za
povaleãe. Asi nûkde sedí a tváfií se, Ïe
pro vás pracuje pfii rozmnoÏování va‰ich
penzijních úspor. AÏ se ho zeptáte, kolik
penûz pro va‰ich následujících dvacet let
penze nashromáÏdil, odpoví: „Dûlal jsem
co jsem mohl, ale protoÏe se o mû nikdo
nezajímal dfiív, mám pro vás ménû, neÏ
byl mÛj potenciál.“ A bude mít pravdu.
V˘sledek nezáleÏí na va‰em RRSP, ale
na vás, jak s ním budete vy, potaÏmo vá‰
poradce, pracovat. Stejnû jako v˘sledek
práce nezáleÏí na pracovníkovi, ale na
jeho nadfiízeném, kter˘ mu udává smûr a
motivuje ho k vy‰‰ímu nasazení a kvalitû
práce.

Miroslav Princ
***

Hledáme nûkoho,
kdo hovofií slovensky,

s vlastním bytem
na opatrování

osmimûsíãního chlapeãka.
Volejte Andreu:

416/516-1420.
1701-05

Studentka
 hledá práci na poloviãní

úvazek. Veãer nebo o
víkendech. V pfiípadû zájmu,

prosím volejte na tel. ãíslo: 647/
341-5610 nebo 416/939-6689.

1703-p
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Hotel Questenberk, Úvoz 15, 110 00 Praha - 1 Hradãany, tel.: 220 407 600
Provozovatel: D.A.M.O. s.r.o., K vinicím 386. 160 00 Praha 6

Zapsáno v obchodním rejstfiíku, vedeném Mûstsk˘m soudem v Praze oddíl C,
vloÏka 20351

IâO 49 24 25 12 DIâ 006- 49 24 25 12

Kam v Praze?
Hotel Questenberk - v budovû z dob vlády Rudolfa II. (1610 ), kter˘ se
nachází mezi Strahovsk˘m Klá‰terem a Loretánsk˘m námûstím - 500 m od
PraÏského Hradu Vás srdeãnû zve ke strávení pfiíjemn˘ch chvil ve ”staré
vlasti ” .
Nabízíme komfort spojen˘ s neopakovateln˘m v˘hledem na panorama
praÏsk˘ch památek z hotelov˘ch pokojÛ - za pfiijatelné ceny.
Hotel Questenberk vznikl po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2003 v budovû,
kterou nechal postavit první praÏsk˘ Opat Kaspar Questenberk..
PROTECTUI PAUPERUM - BLIÎNÍM KU PROSPùCHU - to byl jeho
zámûr a v dne‰ní uspûchané dobû se i my snaÏíme naplÀovat jeho my‰lenky,
slouÏit jako oáza klidu pro krajany, ktefií se rádi vracejí ke sv˘m kofienÛm....
Nabízíme Vám 30 pokojÛ, vybaven˘ch rustikálním dfievûn˘m nábytkem,
vybaven˘ch ve standardu 4*. V‰echny pokoje jsou vybaveny koufiov˘m a
poÏárním detektorem. Nekufiácké pokoje a pokoje pro alergiky jsou
samozfiejmostí.
Dal‰í informace získáte na na‰ich stránkách : www.questenberk.cz
Pi‰te, volejte ! hotel@questenberk.cz, nebo 011-420 220 407 600,
GSM : 011-420 605 243 235.

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

7. 3.2007 v 3:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

22.3.2007

Jifií Tomiska
a Ali Bassidji

vystavují v Gallery Hittite
107 Scollard St., Toronto

V˘stava potrvá
do 24. bfiezna 2007

a je otevfiena st.-so.: 12-18.
Zahájení 8.3. 2007 v 18:00

âe‰ka Ïijící v Nûmecku
pûkná, kultivovaná, vzdûlaná,
60, bezdûtná, hledá partnera.
Îila jsem 12 let v New Yorku.
Helena Wadi, Löwenstr. 77,
20251 Hamburg, Germany

1704-06

Na Slovensku se zaãala
CorgoÀ liga

V˘sledky prvého kola boje o titul: Îilina-
Slovan 3:2, Artmedia-Nitra 1:0, Ko‰ice-
RuÏomberok 1:0 a Senec-Banská
Bystrica 2:1.

TABUªKA
1.  Îilina 15 11 2 2 37:9 35
2. Artmedia 15 10 2 3 30:17 32
3. RuÏomberok 15 5 5 5 13:14 20
4.  Nitra 15 6 1 8 10:14 19
5. Ko‰ice 15 6 1 8 17:23 19
6.  Bystrica 15 4 5 6 13:20 17
7.  Slovan 15 4 3 8 15:23 15
8.  Senec 15 3 3 9 13:28 12

âeská O2 extraliga
Pfiedkolo

Kladno-Znojmo 2:3, 1:2 a 2:3. Celkovû
0:3 na zápasy. Postupuje Znojmo.
Karlovy Vary-Tfiinec 1:3, 2:3, a 1:2 po
samostatn˘ch nájezdech. Celkovû 0:3
na zápasy.Postupuje Tfiinec

âtvrtfinále
Sparta-Zlín 4:0 a 3:2. Na zápasy 2:0.
Budûjovice-Slavia 2:1 po samostatn˘ch
nájezdech a 5:1. Na zápasy 2:0.
Pardubice-Znojmo 5:2 a 2:0. Na
zápasy: 2:0.
Liberec-Tfiinec 2:1 po prodl. a 3:4 po
prodl. Na zápasy: 1:1.

***

Slovenská extraliga
54. kolo: Martin-Slovan 3:2, Mikulá‰-
Poprad 6:7. Zvolen-Ko‰ice 5:3,
Trenãín-Îilina 4.3, Nitra-Skalica 2:1.

***
Koneãná tabuºka

1. Ko‰ice 54 200:131 106
2. Zvolen  54 159:137 99
3. Slovan 54 179:143 93
4.Trenãín 54 178:128 91
5. Martin 54 163:144 82
6. Poprad 54 159:148 78
7. Nitra 54 149:156 75
8. Skalica 54 144:202 55
9. L. Mikulá‰ 54 139:211 50
10. Îilina 54 121:191 37

Play-offs
Slovan-Poprad 1:4, 2:1, 1:3 a 5:3. Stav na
zápasy: 2:2.
Zvolen-Nitra 1:3, 2:3 po prodl., 7:3, 4:3 po
prodl. 2:1. Stav na zápasy 3:2.
Ko‰ice-Skalica 6:1, 1:2 po prodl., 4:1, 5:4 a
5:1. Postupují Ko‰ice 4:1 na zápasy.
Trenãín-Martin 3:2, 6:2, 3:2 a 3:2. Postupuje
Trenãín 4:0 na zápasy.

BRATISLAVA. Generálny sekretár
futbalového zväzu Vladimír Wänke zobral
10-tisíc korún za preregistrovanie futbalistu.

Za ponukou úplatku Wänkemu stál, podºa
informácií SME, majiteº futbalového klubu
Eldus Moãenok Stanislav Szabo, ktor˘
spolupracoval s políciou ako agent. MuÏstvo
bojuje o postup do najvy‰‰ej súÈaÏe.
Preregistrovan˘ mal byÈ hráã Andrej
Masaroviã z rakúskej niÏ‰ej súÈaÏe na
Slovensko. Moãenok totiÏ bojuje o postup
do najvy‰‰ej futbalovej súÈaÏe.

Polícia zadrÏala Wänkeho okolo druhej
popoludní v sídle Slovenského futbalového
zväzu. Na prípade pracovala dlh‰í ãas,
samotná akcia trvala asi 20 minút. Wänke
strávil veãer na polícii, kde ho vypoãúvali
ºudia z protikorupãnej jednotky.

Policajn˘ prezident Ján Packa hovorí, Ïe
Wänkeho obvinia z brania úplatku. Polícia
má prípad kompletne zadokumentovan˘,
takÏe Packa predpokladá, Ïe vy‰etrovateº
bude pre Wänkeho ÏiadaÈ väzbu.

V decembri Wänke pre denník SME
povedal: „Len ão vy‰li ãlánky o korupcii a
objavili sa aj konkrétne zápasy, rozhodol
som sa iniciovaÈ vy‰etrovanie. Korupcia je
pliagou v slovenskom futbale a my ju
chceme odhaºovaÈ a trestaÈ.“

Futbal má korupãnú aféru
Vladimír Wänke je prv˘m futbalov˘m

funkcionárom, ktorého polícia zadrÏala pri
preberaní úplatku. Prípad b˘valého
rozhodcu Mariána DiÀu, ktor˘
zdokumentoval korupciu za viac ako
100°©tisíc korún, musela polícia odloÏiÈ,
pretoÏe bol premlãan˘.

Laurinec mlãí
So Szabom sa nám vãera spojiÈ

nepodarilo. V mene klubu v‰ak poslal do
redakcie e-mail, v ktorom nahnevane tvrdí,
Ïe slovensk˘ futbal uÏ nebude podporovaÈ.
Pre agentúru SITA povedal: „My máme
v‰etky prestupy dotiahnuté. Vôbec neviem,
ako by som túto správu mohol komentovaÈ.
Nemám o celej záleÏitosti Ïiadne
informácie, ktoré by sa t˘kali ná‰ho klubu,“
povedal Szabo. „Moãenok uÏ je asi na vine
v‰etkému.“

Prezident SFZ Franti‰ek Laurinec zatiaº
nechcel Wänkeho zadrÏanie komentovaÈ.
„NemôÏeme ‰pekulovaÈ o veciach, k˘m
nemáme podklady,“ povedal.

Szaba, ktor˘ je povaÏovan˘ za
kontroverznú osobu, mohla viesÈ k
odovzdaniu úplatku aj pomsta. KameÀom
úrazu mohol byÈ trenãiansky útoãník
Jaroslav Kamensk˘, ktorého nechal Wänke
poãas zimnej presávky preregistrovaÈ z
Moãenka do Trenãína.

Moãenok, ktor˘ jeho odchod neãakal,
potreboval do útoku nového hráãa. T˘m
mal byÈ Masaroviã. Peãiatku pod prestup
v‰ak musí schváliÈ futbalov˘ zväz, teda
Wänke, ktor˘ je aj ‰éfom matriãnej komisie,
ktorá schvaºuje prestupy.

Polícia na prípade pracovala dlh‰í ãas,
samotná akcia trvala asi 20 minút. Podºa
policajného prezidenta Jána Packu bude
Wänke obvinen˘ z brania úplatku.

E‰te minul˘ t˘ÏdeÀ mal zväz tlaãovku, na
ktorej Wänke hovoril, Ïe prijali „veºmi tvrdé
opatrenia na potláãanie a zamedzovanie
vzniku akejkoºvek formy korupcie“. „Pokiaº
ide o najvy‰‰ie súÈaÏe, nehovoríme, Ïe niã
také neexistuje, pretoÏe to by sme si klamali
do vlastného vrecka. Musíme vyvinúÈ
spoloãné úsilie, aby tento marazmus zmizol
z povrchu zemského,“ povedal Wänke.

Polák: Je to férov˘ chlap
Po odchode Du‰ana Tittela z postu

generálneho sekretára SFZ je Wänke v
podstate druh˘m muÏom slovenského
futbalu. Okrem in˘ch funkcií je aj ‰portov˘m
riaditeºom a ãlenom predstavenstva
spoloãnosti Národn˘ futbalov˘ ‰tadión.
Wänke bol aj spolumoderátorom
galaveãera, na ktorom sa odovzdávali
futbalové ceny fair play. Hlavn˘ moderátor
Karol Polák ho na javisku privítal slovami:
„Kto in˘ by mohol oceÀovaÈ ãestn˘ch ºudí,
ako bojovník za férovosÈ Vlado Wänke.“

***Nav‰tívili jsme dvakrát derby
Debakl, kter˘ mÛÏe b˘t

osudov˘
Toronto-Buffalo 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

Branky: 37. Ponikarovskij 17 (Pohl, White)
- 15. Pominville 26 (MacArthur, Roy), 25.
Stafford 4 (Vanek, Hecht), 32. Roy 12
(Kalinin, Vanek), 39. Hecht 15 (Lydman,
MacArthur), 46. Hecht 16 (Paetsch)
pfiesilovka, 54. MacArthur 2 (Mair, Kaleta).
Stfiely na branku: 28:28. Pfiesilovky: 4:5.
VyuÏití: 0:1. Diváci: 19588.
Obû muÏstva vyslala bûhem utkání na
branku soupefie 28 stfiel. Obû muÏstva
mûla na své stranû zranûné hráãe. V
muÏstvu Buffala to byl Ale‰ Kotalík se
zranûn˘m kolenem, Toronto postrádalo
Pavla Kubinu se zlomen˘m prstem.
Markantní rozdíl v‰ak byl v produktivitû
obou muÏstev. Zatímco toront‰tí útoãníci
naráÏeli na skvûlého Millera v brance
Buffala, Raycroft nemûl svÛj den a musel
b˘t po ãtyfiiceti minutách vystfiídán Jean-
Sebastianem Aubinem. V˘sledkem pak
byla poráÏka, která mÛÏe b˘t pro Maple
Leafs osudová, nejen kvÛli ztrátû dvou
bodÛ, ale hlavnû kvÛli ztrátû sebevûdomí.

Zázrak se nekonal
Toronto-Buffalo 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Branky: 57. Antropov 12 (Sundin,
Ponikarovskij) - 25. Lydman 2 (Tallinder,
Mancari), 38. Stafford 6 (Campbell,
Hecht), 57. Peatsch 1 (Briere, Pominville).
Stfiely na branku: 27:29. Pfiesilovky: 6:5.
VyuÏití:  0:1. Diváci: 19515.
Jen pamûtníci si moÏná vzpomenou, kdy
naposledy nehrál v Torontu v utkání NHL
ãesk˘ nebo slovensk˘ hokejista. Jifií
Novotn˘ byl z Buffala „tradován“ do
Washingtonu. Ale‰ Kotalík má problémy
s kolenem a pro zranûní nehrál ani
Jaroslav ·paãek. V dresu Toronta Pavel
Kubina má zlomen˘ prst a po
nevybíravém zásahu Janssena byl s
otfiesem mozku mimo hru i Tomá‰
Kaberle. V samotném utkání opût útoky
Toronta naráÏely na skvûlého Ryana
Millera, kter˘ kapituloval pouze jednou a
to po stfiele Antropova a to aÏ v závûru
utkání, zatímco Jean-Sebastian Aubin
stfiídal silnûj‰í momenty se slab‰ími, pfii
kter˘ch inkasoval branky.

Z utkání Toronto-Buffalo 1:3, brankář Aubin po druhé kapituluje.


