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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

38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1.62 + 0.08  (GST)  = 1.70 dolaru.

Za Tomá‰em BaÈou
V pondûlí 1. záfií 2008 zemfiel v Torontu,
necelé tfii t˘dny pfied sv˘mi
ãtyfiiadevadesát˘mi narozeninami,
pokraãovatel nejv˘znamnûj‰í ãeské (a
ãeskoslovenské) prÛmyslové dynastie, Tomá‰
BaÈa ml. Narodil se 17. záfií 1914 ve Zlínû (v
Ïivotopisné encyklopedii Canadian Who’s
Who z r. 2006 je jako zemû jeho narození
uvedeno âeskoslovensko, které vzniklo 4
roky po jeho narození a v r. 2006 uÏ zase víc
neÏ deset let neexistovalo - náhoda? Ozvûna
jeho politické inklinace?)
Mlad˘ Tomá‰ studoval ve Zlínû, v Anglii a

·v˘carsku a na obchodní akademii v
Uherském Hradi‰ti. V roce 1932, kdy jeho
otec, Tomá‰ BaÈa st., zakladatel BaÈova
obuvnického impéria, zahynul pfii leteckém
ne‰tûstí, mu bylo 18 let. Firma BaÈa v té dobû
byla nejvût‰ím v˘robcem obuvi na svûtû
(vyrábûla 36 milionÛ párÛ obuvi roãnû).
Vedení firmy se ujal Tomá‰Ûv nevlastní str˘c,
Jan A. BaÈa. Firma pfieÏila nacistickou
okupaci, která byla zodpovûdná i za pfiesun
znaãné ãásti ãinnosti firmy do Kanady na jafie
1939. Skupinu baÈovcÛ, která hrála tak
v˘znamnou roli nejen v historii firmy BaÈa,
ale i Kanady, vedl mlad˘ Tomá‰ BaÈa. Firma
BaÈa vybudovala v jiÏním Ontariu vesnici
Batawa (název spojující jméno BaÈa s poslední
slabikou jména Ottawa), kde vedle bot byly
na zaãátku války vyrábûny i zbranû (BaÈovy
obrábûcí stroje byly tehdy mnohem vyspûlej‰í
neÏ kanadské). Nikoho nepfiekvapilo, Ïe Dne
Spojen˘ch národÛ v Batawû 5. ãervence 1942,
organizovaného odboãkou âeskosloven-
ského sdruÏení a Sokolem se zúãastnili, jako
hosté Tomá‰e Bati, dva ministfii kanadské
vlády, T. A. Crerar a C. Gibson a zástupci
spojeneck˘ch státÛ, vãetnû zástupce
ãeskoslovenské vlády v exilu. (Patfií mezi
ironické hry osudu, Ïe nûkolik mûsícÛ po
oslavû 60. v˘roãí pfiíchodu BaÈovcÛ do
Kanady v roce 1999, firma BaÈa zastavila
v˘robu obuvi v Kanadû - s tfietím svûtem ani
firma BaÈa nemohla soutûÏit).

 26. fiíjna 1946 se mlad˘ Tomá‰ BaÈa oÏenil
se Sonjou Ingrid Wettsteinovou, s Ïenou,
jejíÏ vûhlas v kanadském (i svûtovém)
obchodním svûtû moÏná dokonce pfiedãí i
povûst jejího manÏela (a není to jen BaÈovo

muzeum obuvi, které je jejím dítûtem). BaÈovi
mají ãtyfii dûti, tfii dcery a jednoho syna.
Jejich manÏelství zfiejmû bylo velmi ‰Èastné -
podle Tomá‰e Bati hlavnû proto, Ïe nikdy
nemíchali dohromady lásku a “business”.

Uvádût v‰echny funkce a pocty, kter˘ch se
Tomá‰i BaÈovi dostalo by vyplnilo pár
stránek. Tak alespoÀ nûkolik: byl ãestn˘m
pfiedsedou BaÈovy spoleãnosti, která - v roce
2006 operovala továrny na obuv a prodejny
obuvi ve více neÏ 60 zemích, zamûstnávala
pfies 58 000 lidí a prodávala pfies 300 milionÛ
párÛ obuvi roãnû. Byl ãlenem fieditelské rady,
presidentem nebo guvernérem podnikÛ jako
Canadian Chamber of Commerce, National
Ballet Guild of Canada, Canadian Council
of Chief Executives, Trent University, IBM
Canada Ltd., IBM World Trade Americas,
Canadian Pacific Air Lines, Business
Advisory Council IFC (World Bank),
International Trade Advisory Committee to
the Government of Canada, International
Chamber of Commerce atd. RovnûÏ zastával
funkci odborného poradce v Komisi OSN
pro nadnárodní spoleãnosti a ãestného
pfiedsedy v Canada-India Business Council.
Tomá‰ BaÈa byl nositelem o‰atky

v˘znamn˘ch fiádÛ a poct: nejvy‰‰ího
kanadského vyznamenání Companion, Order
of Canada, Fellow, International Academy
of Management, ãestn˘ doktorát Vysoké ‰koly
ekonomické v Praze, ãetn˘ doktorát
Technické univerzity v Brnû, ãestn˘ doktorát
York University, St. Francis Xavier
University, Paul Harris Fellow (Rotary).
SlouÏil v Kanadské rezervní armádû jako
kapitán Hastings& Prince Edward Regimentu
(v roce 1999 byl jmenován ãestn˘m
plukovníkem). Do pozdního vûku sportoval.
Ale pro mne a myslím, Ïe i pro mnohé

krajany, co zÛstane trvale spojeno s jeho
jménem byla jeho pfiístupnost, jakási
nezahladitelná moravská bodrost,
nefal‰ovaná lidovost, vûdomí spoleãného
osudu se v‰emi. V‰ichni, aÈ jsme se na nûj
dívali jakkoliv, jsme se cítili nûjak bezpeãnûj‰í
jeho pfiítomností. Paní BaÈové a v‰em ãlenÛm
jeho rodiny vyslovujeme upfiímnou soustrast.

 Josef âermák
***

MÁ VLAST V TORONTU (vlastnû v North Yorku)
Datum k zapamatování: 18. záfií 2008

Pastor Slovenského Luteránského
kostela sv. Pavla v Torontu. Rev. Ladislav
Kozák, zná (a miluje) hudbu jako málokdo.
Pojedete-li s ním nûkdy jeho autem (a
budete-li hodní), zahraje Vám ukázkovou
muziku nejlep‰ích skladatelÛ  klasické
hudby (jako tfieba Bachovu) a písniãkáfiÛ
ãesk˘ch a slovensk˘ch, ale také Beatles;
a samozfiejmû lidové písnû: slovenské,
ãeské, maìarské, Ïidovské a co já vím
jaké jiné.

2. záfií jsme si vyjeli k Georgian Bay. A
já byl hodn˘. A  rev. Kozák mi pfiipravil
koncert, na kter˘ hned tak nezapomenu:
pfiehrál mi celou Smetanovu Mou vlast v
provedení âeské Filharmonie pod

taktovkou Jifiího Bûlohlávka z roku 1993.
Já (a asi i jiní krajané) si nûkdy myslíme:
to uÏ jsme mockrát sly‰eli, to uÏ nám
celkem nic nefiíká, ta muzika patfií
minulosti.

Jeli jsme krásnou krajinou, která nás
vítala prvními rud˘mi a oranÏov˘mi listy,
pod oblohou tak blankytnou a zametenou,
Ïe se mi zdálo, Ïe jedeme do nebe. A do
toho znûly hravé tóny rodící se fieky,
prosté lidové melodie (jako tfieba Koãka
leze dírou...), které nejãe‰tûj‰í genius

na‰í hudby, veden˘ osudem  po cestách
pro hudebníka nejbolavûj‰ích, pfietvofiil v
drahokamy zvuku; vzdorné akordy
husitského chorálu, rozesmáté tony
jásavého pfiitakání Ïivotu v motivu Proã
bychom se netû‰ili.... A já sedûl
zaposlouchán do hudby, kterou jsem
sly‰el tolikrát, jako kdybych ji sly‰el
poprvé. A po dlouhé dobû jsem cítil -
pokornû a souãasnû i hrdû - svoji
pfiíslu‰nost k zemi, v níÏ jsem se narodil.
Zemû, která dala svûtu Smetanu a jeho

Mou vlast  zvonila na zvonici svûta.
Proã to pí‰i? 18. záfií ve 20:00 veãer

provede Mou vlast Torontská
Filharmonie, fiízená Kerry Strattonem
(nositelem, mimo jiné, Masarykovy ceny
âSSK) ve Fordovû Centru v North York.
Maestro Stratton zná Smetanovu (a
ãeskou hudbu vÛbec) jako málokdo. âtyfii
dny pfied tím, 14. záfií 2008 od 17 hodin v
kostele sv. Václava bude mít Kerry
Stratton pfiedná‰ku o Mé vlasti s
hudebními ukázkami.

Smím-li Vás o nûco poprosit, pfiijìte si
poslechnout Strattonovo provedení Mé
vlasti. Myslím, Ïe nebudete litovat.

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

Tel.: 416-431-9477

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

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

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, 169 a 804)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
Porady a ovûfiování dokladÛ po pfiedchozím zavolání

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

Canada

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, 169 a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

Kalendáfi

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.
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.  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.

Kat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Jifií Macenauer, St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel/Fax.: 416/532-5272
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:  20.
9. 2008 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 20. 9. 2008 v 17:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
21. 9. 2008 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd.

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.

Slovensko Kanadská spoloãnosf Milana Rastlslava ·tefánika
Slovak Canadian Society of Milan Rastilav ·tefanik

Vás srdeãne poz˘va na

l. reprezentaãn˘ ples
v sobotu 4. októbra 2008

hala rímsko-katolického kostola Cyrila a Metoda
5255 Thornwood Dr., Míssissauga, ON.

Program:
18:00 hod. koktail

19:00 hod. prípitok a veãera
20:00 hod. krátky kultúrny program

23:00 hod. tombola s hodnotn˘mi cenami
24:00 hod. polnoãná kapustnica

K tancu a na poãúvanie hraje skupina Mira Letka
Vstupné $50.00 zahrÀuje bohatú veãeru a polnoãné pohostenie

Rezervácia nutná!

Predaj vstupeniek:
Brigita Hyklová: 416/225-7566

Blanka Martinãe-Haneãák Nitra Travel: 416/504-3800
Eva Slatkovská: 416/626-9168
Helena ·vihran: 416/744-4094

Rev. Du‰an Tóth: 416/221-0418

Te‰íme sa na Va‰u úãasÈ pri dobrej zábave a chutnom jedle!
Helen Svlhran, 273 Thistledown Blvd., Toronto, Ontario, M9V 1K6

Za Dr. ZdeÀkem PrÛchou
 Jedním z o‰klivûj‰ích pfiíznakÛ stárnutí jsou
jména na‰ich pfiátel - nebo prostû vrstevnikÛ
- s nimiÏ se setkáváme v úmrtních oznámeních
v denním tisku. Nûkdy na‰i pozornost pfiipoutá
pouze ãeskost jejich jména a chvíli  trvá neÏ-
li se nám je podafií nûkam zafiadit. Nûkdy -
jako tomu bylo v pfiípadû dr. PrÛchy - nás na
odchod jednoho z nás upozorní pfiítel. Chvíli
mi trvalo neÏ jsem zafiadil Dr. Zdenka PrÛchu.
Pak jsem si vzpomnûl, Ïe brzy po puãi pfiiletûlo
do Kanady kolem stovky lékafiÛ, kter˘m
mimofiádnû pomáhal vzácn˘ vûdec i ãlovûk,
profesor Otakar ·irek a Ïe Dr. PrÛcha mohl
b˘t jedním z nich. A byl.
Narodil se 10. fiíjna 1922 a zemfiel 17. srpna

2008 ve vûku 85 let. Jeho rodina se s ním
rozlouãila obdivn˘m nekrologem v torontsk˘ch
denících, mimo jiné v Toronto Star 20. srpna.
Jeho odchod byl bolestn˘ a jestliÏe mu nûco
snad ulehãilo odchod, byla to pfiítomnost jeho
paní Annie a oblíbeného psa Lily, které s ním
ztrávily poslední dny jeho Ïivota.
Dr. PrÛcha se vûnoval praktickému lékafiství
a chirurgii v Scarborough General Hospital.
Miloval - jak nekrolog uvádí - “lidi, cestování,
sport, hudbu, umûní, psy a ãeskou kuchyni”,
coÏ mu dovolilo Ïít Ïivot plnû. Za svÛj hlavní
úkol povaÏoval postarat se co nejlépe o svoji
rodinu. Vedle své Ïeny Annie Dr. PrÛcha
zanechává ãtyfii dût a sedm vnouãat. V‰em
vyslovujeme upfiímnou soustrast.

 Josef âermák
 ***

7.9. (ne) 12:00
AMC 7

8.9. (po) 15:15
Scotiabank Theatre

9.9. (út) 21:00
Varsity 2

Venkovsk˘ uãitel
Torontsk˘ mezinárodní filmov˘ festival

***
10.9. (st) 21:00

AMC 4 or 5
12.9. (pá) 16:45

Isabel Bader Theatre
13.9. (so) 16:15

Varsity 2
Slepé lásky

Torontsk˘ mezinárodní filmov˘ festival
***

12.9. (pá) 19:00
Eva Emingerová

Loì Nové vize
***

14.9. (ne) 17:00
Kerry Straton

Bedfiich Smetana - Má vlast
Pfiedná‰ka s ukázkami

Nokturna ve mûstû
Kostel sv. Václava

***
14.9. (ne) 19:00

Eva Emingerová
Artico

334 Queen St. W.
***

18.9. (ãt) 20:00
Bedfiich Smetana: Má Vlast

Zahajovací koncert Torontské
Filharmonie

pod taktovkou Kerryho Strattona
Ford Centru (Toronto Centre for the

Arts)
Tel: 416/499-2204

Pfiedplatitelé Nokturen 40 % sleva
***

21. 9. (ne) 20:30
Plastici v Torontu

Phoenix
410 Sherbourne St., Toronto

***
1. 10. (st) 19:30

Prof. Franz Szabo - pfiedná‰ka s
hudebními ukázkami

Mozart a jeho ãe‰tí pfiátelé
Mozartova spoleãnost

First Unitarian Congregation,
175 St. Clair  Avenue West, Toronto
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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.

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) 748-0699

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,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982

luzanzotto@shaw.ca
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Montreal, QC
22, Place de la Madelaine
Dollard des Ormeaux, Quebec H9B 1W3
Tel.: (514) 421-2972, Mobil: (514) 585-2496
Fax: (514) 421-1583
slovex@sympatico.ca; slovex@slovex.com
Dezider Michaletz, Honorary Consul

Toronto, ON:
1 King Street West, Suite 1202
Toronto, ON M5H 1A2
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, 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 Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

Winnipeg, MB:
B-1106 Henderson Hwy.,
Winnipeg, MB R2G 1L1
Tel/Fax: (204) 947 1728
jkdraft@shaw.ca
Mr. Jozef Ki‰ka, 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

40 let a jeden mûsíc po okupaci
21. záfií 2008 -  Plastici v Torontu

In 1976,  a loose outfit of rock musicians inspired by artists such as Frank Zappa and the Velvet Underground had
become something of a legend. Formed in the late sixties, their moody, psychedelic sound had earned them a legion
of fans across communist Czechoslovakia, but also the unwanted attention of the police. With their long hair, weird
sound and blatant refusal to conform to the stifling norms of the culturally barren period that followed the August
21,1968, Soviet-led invasion, they must have been the regime’s worst nightmare.

In association with Richard Krpaã,
Consul General of the Czech Republic

THE PLASTIC PEOPLE
 OF THE UNIVERSE

+ Friendly Rich and the The Lollipop People
Sunday September 21 at 8:30 pm

The Phoenix
410 Sherbourne,

between Wellesley and Carlton
Adv Tix $25

ticketweb.ca, Rotate This, Circus Books And Music

“What’s it like making rock ‘n’ roll in a police state? The same as anywhere else, only harder. Much harder”  -Paul
Wilson, 1983 The rock band that actually changed the course of history was not the Beatles or Bob Dylan or the
Rolling Stones — it was the little-known PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE, the Czech group that went from
a primitive psychedelic band to jailed dissidents to national heroes by helping spur the formation of Charter 77, the
human rights organization that was instrumental in fomenting dissidence in the former Czechoslovakia and
negotiating the smooth and peaceful transition of power from totalitarian communism to democracy. They got their
name courtesy of THE MOTHERS OF INVENTION and were born amid the Soviet invasion of Czechoslovakia
in late 1968. Evolving during one of the chilliest periods of the Cold War, they got their Western rock via remote
feed, and this accounts for their unique sound lodged firmly in the Central European landscape. In addition to a
repertoire of VELVET UNDERGROUND, DOORS, and MOTHERS covers, the band distinguished themselves
with garish face paint, satin togas, and wild original compositions. In 1969, they enlisted the help of Canadian
language teacher Paul Wilson to provide vocals and to teach the band English lyrics for their compositions. They
endured many years of government harassment and persecution, all while continuing to develop their sound and an
ardent following while cementing their place as fathers of the Czech musical underground. Having lost state sanction
as professional musicians early in the Soviet occupation, the band often appeared in the guise of amateur
entertainment at weddings, dances and family parties, as well as in the occasional underground festival. Their
equipment was often laboriously hand-made, and rehearsals were usually conducted without amplification in the
secrecy of friend’s and family’s crowded apartments. Arrangements were typically practiced as individual parts,
with the combined works being put together in impromptu fashion only on those rare occasions when the band found
themselves with an opportunity to perform on stage. They  managed to record their first album, “Egon Bondy’s
Happy Hearts Club Banned” in 1974, although it would not be released until 1978 in France. Members of both the
band and their audiences were often arrested, and at one such performance in 1974, state police rounded up hundreds
of student fans and band members, imprisoning six and expelling dozens from their universities. In the spring of
1976, Czech police raided dozens of flats and communal
homes; arrested twenty-seven members of the Plastics and
other underground bands; confiscated and destroyed most
of their instruments and equipment; and seized countless
texts, music sheets, tapes and photos. Five members of the
Plastics were imprisoned. By the late seventies, several
members of the band had relocated to Vienna, where they
continued to perform and record. The band dissolved in
1989, shortly before the collapse of the communist regime
in Czechoslovakia but reformed In 1997. THE PLASTIC
PEOPLE OF THE UNIVERSE stand out in the history of
modern music due to their completely remarkable story of
persistence in the shadow of suppression behind the Iron
Curtain in post-‘Prague Spring’ Czechoslovakia. TOM
STOPPARD’S recent hit play ROCK ‘N’ ROLL is central
to the story of The Plastics although it is told from the
sidelines by fictional characters. “It’s a story not of activism
but of whimsy treated as sedition, stubbornness met by
brutality and a regime unknowingly consolidating its
opposition.”
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Toronto, Ont.

www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.

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

 Michael Eisner, RMT,

MASc.

at

Interview

Rozhovor b˘valého redaktora Nového domova Ale‰e Bfieziny
s b˘val˘m redaktorem Nového domova Janem Rotbauerem

Ani Václav Havel v dobû, kdy psal krásné hry, by nenapsal podobné absurdní drama. B˘val˘ redaktor krajansk˘ch novin, kter˘
po odchodu z tûchto novin, se rozhodl vydávat vlastní plátek, hovofií rovnûÏ s b˘val˘m redaktorem stejn˘ch novin, kterého
postihl po sedmnácti letech podobn˘ osud. U Havla stejní herci hrají v rozliãn˘ch rolích. Ve skuteãnosti herci jsou rÛzní, ale
role se nemûní. Jak tedy udûlat rozhovor, aby to nebyl pláã nad rozlit˘m mlékem, opu‰tûné manÏelky a zhrzené milenky, které
se spojily proti brutálnímu manÏelovi... Ale pokusme se o to.

ABE: Oba jsme ode‰li v urãité vypjaté
situaci a pfiesto na období, kdy jsme
pracovali v Novém domovû nechceme
vzpomínat s hofikostí a zatrpklostí.
Pro mne bylo obrovskou zku‰eností
napfiíklad spolupracovat v zaãátku se
Zdenou ·kvoreckou v jejich
nakladatelství. Hodnû jsem se nauãil.
Co bylo pro tebe, kdyÏ jsi pfii‰el na
Masaryktown tím pozitivním, tím, co
tû nakoplo do té práce, kterou jsi dûlal
bezesporu rád?
JR: Do Nového domova jsem pfiicházel

v únoru 2005 z Prahy, kde jsem mûl za
sebou devût let práce v reklamû. Reklama
mi tehdy uÏ doslova lezla krkem. KdyÏ to
pfieÏenu: mou prací bylo dobfie placené
oblbování spotfiebitele - ale spoleãensk˘
pfiínos té práce byl nulov˘. (Jen pro
úplnost: z âSSR jsem emigroval v roce
1984. V roce 1994, kdy jsem v Kanadû
dostudoval univerzitu, jsem pak pfiesídlil
zpût do své rodné Prahy, abych zde
pokou‰el ‰tûstí na bujícím neo-
kapitalistickém pracovním trhu...) TakÏe
kdyÏ uÏ se mi reklama zajídala a navíc
jsem chtûl, aby se na‰e dûti nauãily
anglicky a aby vyrÛstaly ve spoleãnosti
nezatíÏené odkazem Velkého fiíjna, zaãal
jsem uvaÏovat o opûtovné re-emigraci
do Kanady. A tak jsem uvítal, kdyÏ mi
Julie Novotná, moje dobrá známá z
Toronta, poslala poãátkem roku 2005 e-
mail, Ïe se hledá nov˘ redaktor Nového
domova. Byla to ‰ance zaãít dûlat práci
„pro lidi“, navíc práci, která mne baví a
pro kterou mám dobrou kvalifikaci (jsem
vyuãen˘ tiskafi, studoval jsem do své
emigrace novinafiinu na Karlovû
univerzitû a pak lingvistiku a fotografii
tady v Kanadû).
Práce v redakci Nového domova mûla

pro mne ale i jiné v˘hody: bydlím na
Masaryktownu, pár metrÛ od svého
(b˘valého) pracovi‰tû, byl jsem do znaãné
míry „sv˘m pánem“ a, alespoÀ zpoãátku,
mi do vedení novin nikdo moc nemluvil,
takÏe jsem z ND mohl udûlat to, co jsem
z nûj udûlal a co se, myslím, vût‰inû
ãtenáfiÛ zamlouvalo. Navíc jsem se tfieba
nauãil i vytváfiet a vést internetové stránky
a spoustu dal‰ích zajímav˘ch vûcí.
ABE: Li‰ila se atmosféra, kdyÏ jsi

tam zaãínal, od té dne‰ní?
JR: Rozhodnû. Po vût‰inu mého

„funkãního období“ byla pfiedsedkyní
Masarykova ústavu (MMI) a mou
nadfiízenou paní Alena Kottová, s níÏ
jsem pomûrnû dobfie vycházel.
Zhor‰ování atmosféry nastalo v podstatû
aÏ s narÛstajícím vlivem Roberta Tmeje v
fieditelské radû MMI. Robert Tmej je, jak
známo, profesionální byrokrat, coÏ se
zv˘‰enou mûrou projevuje i ve zpÛsobu
jeho jednání s lidmi. Byl to on, komu se
(mimo jiné) nelíbilo, Ïe mám ve svém
zamûstnaneckém pomûru pfiíli‰ mnoho
svobody, a rozhodl se, Ïe to tak nenechá...
Jeho „pÛsobení“ postupnû vedlo aÏ k mé
rezignaci.
ABE: Problém krajansk˘ch

organizací jako MMI je ale v tom, Ïe
buì dostanou zamûstnance, ktefií si
splní svoje povinnosti a mají „padla“
v 16:59, takoví vût‰inou nenarazí.

Druhá skupina pracuje nûkdy i dlouhé
hodiny navíc a zaãnou spravovat
svûfienou roli jako svou vlastní. Pole
skuteãnû zaãne po ãase rodit ovoce,
ale najednou je problém, jak s úrodou
naloÏit a komu patfií. Nebyl tvÛj
problém právû v tom, Ïe jsi podobnû
jako já, najednou pfiíli‰ hospodafiil jako
na svém?
JR: Zfiejmû ano. U redaktora

krajansk˘ch novin lze ale oãekávat, Ïe
se jeho osobnost a názory budou do
novin dost promítat. Já sám jsem se
snaÏil porozumût potfiebám a názorÛm v
Kanadû Ïijících krajanÛ a dûlat noviny
tak, aby jim co nejvíce vyhovovaly. Vedení
MMI zpoãátku nic nenamítalo. Postupem
ãasu se v‰ak mé názory (napfiíklad
vyjádfiené v m˘ch úvodnících) zaãaly více
a více kfiíÏit s „politikou“ fieditelské rady
Masarykova ústavu.
ABE: Pamatuji se z doby, kdy jsem

pfied léty pÛsobil na Masaryktownu,
Ïe se neustále diskutovalo o tom, jak
zlep‰it ekonomickou situaci v Novém
domovû, aãkoliv ten byl snad jedinou
sloÏkou, která do pokladnice
Masarykova ústavu pfiiná‰ela peníze.
Pokud se dobfie pamatuji, bylo to okolo
pûti tisíc roãnû. Byly zde za tvého
pÛsobení nûjaké finanãní problémy?

JR: To se asi velmi struãnû popsat
nedá... Zjednodu‰enû by se snad dalo
fiíct, Ïe fieditelská rada Masarykova ústavu
sestává z lidí, ktefií bohuÏel nemají Ïádné
valné zku‰enosti s fiízením takové
organizace. Nemají ani Ïádné valné
zku‰enosti v oblasti, jíÏ se v angliãtinû
fiíká human resources management.
âleny fieditelské rady se stali jen díky
tomu, Ïe se na jakési schÛzi pfiihlásili, Ïe
onu organizaci dobrovolnû povedou.
Zejména nûktefií z nich se pfiihlásili zjevnû
jen kvÛli vylep‰ení svého resumé anebo
snad aby si zv˘‰ili vlastní sebeúctu ãi
zdolali svÛj komplex ménûcennosti. -
Nutno pro úplnost podotknout, Ïe práci v
fieditelské radû dûlají zadarmo, ve svém
volném ãase, a jedinou odmûnou jim
mÛÏe b˘t vûdomí, Ïe jsou „prezidenty“,
Ïe nûco a nûkoho ovládají a mohou
rozhodovat o znaãném majetku. A jak se
tak ti fieditelé na schÛzích rady dohadují
o poslání MMI a vym˘‰lejí, jak zajistit,
aby „jejich“ organizace kaÏdoroãnû
neprodûlávala, soustfieìují se pfiedev‰ím
na to, jak získat dobroãinné dotace a jak
u‰etfiit na nákladech za provoz MMI -
vãetnû nákladÛ na mzdy zamûstnancÛ.
VÛbec je pfiitom nenapadne, Ïe pfiíãinou
nevaln˘ch hospodáfisk˘ch v˘sledkÛ MMI
není to, Ïe zamûstnanci málo sekají trávu,
kupují si pfiíli‰ drahé tuÏky ãi Ïe se
hudebníkÛm vystupujícím na Nokturnech
platí „pfiíli‰ vysoké“ honoráfie, ale Ïe na
vinû je spí‰ nedostateãná nápaditost a
podnikavost jejich vlastního fieditelování.
A tak zaãalo docházet k tomu, Ïe se
fieditelská rada MMI ocitala ve stále vût‰ím
a vût‰ím „prezidentském opojení“,
jednotliví ãlenové se mezi sebou zaãali
hádat a osoãovat, zaãali podezírat a
obviÀovat „své“ zamûstnance z lenosti,
neãinnosti a dokonce z nekal˘ch úmyslÛ,
zaãali jim posílat rÛzné nelogické a
postupem ãasu i více a více neurvalé
depe‰e, nevedené snahou o pozitivní
komunikaci a dobré mezilidské vztahy.
Není divu, vÏdyÈ ti fieditelé nejsou v
mezilidsk˘ch vztazích, ani v fiízení
zamûstnancÛ Ïádn˘mi odborníky, jak jiÏ
bylo fieãeno. Jejich „prezidentování“ jim v
nûkter˘ch pfiípadech natolik stouplo do
hlavy, aÏ, zdá se, zcela zastínilo
schopnost zdravého úsudku. Postupnû
tak znechutili svou komisností a arogancí
v‰echny své dobrovolné spolupracovníky
- napfi. organizátory krajansk˘ch
koncertÛ, ktefií tak koncerty pfiestali
organizovat - a „své“ tfii zamûstnance
svou neomaleností doslova vy‰típali ze
dvefií. (Dodnes se se dvûma z nich soudí
o fiádné odstupné a dluÏí jim podûkování
za jejich dlouholeté vûrné sluÏby.) Dále
pak „u‰etfiili“ i tím, Ïe zanedbali péãi o
venkovní bazén ve „svém“ parku, z nûjÏ
se mnoho krajanÛ po dlouhá léta o
prázdninách tû‰ívalo. Radûji jej neotevfieli
a nechali zpustnout, neÏ by platili za jeho
provoz.
ABE: V roce 1989, kdy jsem

zrezignoval na protest proti tomu, Ïe
mnû jako redaktoru v dobû
pfievratn˘ch zmûn nebylo povoleno
jet oficiálnû do âeskoslovenska, ale
mohl jsem tam jet pouze jako

JR: Nejsem si Ïádn˘ch vûdom. S
odchodem Julie Novotné jsem pfiestal
mít o finanãní situaci Nového domova
pfiehled, protoÏe mi jiÏ nikdo pravidelnû
nedodával mûsíãní úãetní v˘pisy.
ABE: Poji‰Èovna, jak známo, nechce

uÏ Nov˘ domov pojistit poté, co musela
dvakrát vyplatit peníze. Jedním z
hlavních problémÛ je tedy pojistka.
Byl bys ochoten vést noviny s rizikem
soudního procesu?
JR: Já jsem v tomto ohledu asi trochu

hazardér, ale noviny bych (sám za sebe)
klidnû vedl nepoji‰tûné. Myslím, Ïe
podobn˘m situacím se dá pfiedejít trochou
opatrnosti a informovanosti. (Já sám jsem
o minulém pfiípadu, pfied deseti lety nebyl
bohuÏel nik˘m informován, kdyÏ jsem se
ujal redaktorské funkce.)
ABE: Nebyl to první rozchod

zamûstnancÛ MMI s vedením. Je znám
pfiípad Masarykovy ‰koly, Nokturen,
knihovny, správce parku. SvÛj odchod
jsi dosti dÛkladnû popsal na sv˘ch
internetov˘ch stránkách. Mohl bys to
velice struãnû s odstupem ãasu a bez
emocí popsat?

Rok 2007- Masaryktown:

Jan Rotbauer fotografuje vzducholoď

a já na oplátku vyfotografoval jeho

ze vzducholodi

Také nabízíme

Naturopatie; Hypnotherapie,

Shiatsu, 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
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soukromá osoba, v‰e probíhalo
rovnûÏ s emocemi, ale jiného druhu. V
prosinci jsem oznámil rezignaci a
jelikoÏ mezi námi byla dohoda, Ïe obû
strany musí dodrÏet ‰estimûsíãní
v˘povûdní lhÛtu, ode‰el jsem k 31.
kvûtnu 1990. Vy jste nic takového v
dohodû nemûli?
JR: Ne. Já jsem trochu moc impulzívní.

Sná‰el jsem v‰e mlãky dost dlouho a
onoho 7. srpna prostû „pohár mé
trpûlivosti pfietekl“, prásknul jsem do stolu
a vypadl.
ABE: Nov˘ domov podstatnû zv˘‰il

pfiedplatné, coÏ jsi fie‰il vût‰ím
rozsahem, nebylo by asi fér, kritizovat
poslední ãíslo, které vzniklo
svépomocí. Asi dnes bych se nechlubil
prvním ãíslem Nového domova, které
jsem zplodil v roce 1981 a ani první
ãíslo zhotovené na poãítaãi v roce
1986, kdy je‰tû nebyla laserová
tiskárna, po grafické stránce, nena‰lo
pochopení u ãtenáfiÛ. Myslí‰, Ïe je
Nov˘ domov schopen dodrÏet závazky
vÛãi ãtenáfiÛm?
JR: Tohle by byla otázka pro Alenu

Kottovou, Ale‰i. Ona je teì oficiální
redaktorkou ND. Kdo ví, tfieba se vypracuje
a bude stokrát lep‰í neÏ jsem byl já!

ABE: Cítí‰ ty sám nûjak˘ dluh vÛãi
ãtenáfiÛm, a pokud ano, mohl by
Satellite nûjak˘m zpÛsobem pomoci?
JR: Samozfiejmû mne mrzí, Ïe uÏ

nepokraãuji v práci pro „své“ ãtenáfie.
Dûlal jsem to moc rád a jejich chvála a
uznání mne vÏdy velmi tû‰ily a zavazovaly
k je‰tû vût‰í snaze. Byl bych moc nerad,
kdyby si nûkdo z nich myslel, Ïe jsem „se
na nû vyka‰lal“, Ïe jsem ode‰el kvÛli
penûzÛm nebo nûco podobného. Hlavním
dÛvodem, jak jsem uÏ fiekl, bylo, Ïe mi
fieditelská rada MMI odÀala kontrolu nad
novinami, udûlala ze mne pouhého
„redakãního dûlníka“... Dûkuji za nabídku
pomoci, Satellite uÏ pomohl oti‰tûním
tohoto textu.
ABE: Rádo se stalo, nebylo to poprvé,

co jsme otiskli nûco, co v ND b˘t
oti‰tûno nemohlo. MoÏná, Ïe nûkdo
má pocit, Ïe zas v ND je více volnosti
neÏ u nás! Ale o tom to je, Ïe lidé si
mohou vybrat a pokud se bude chtít
vyjádfiit nûkdo z fieditelské rady MMI k
tomuto rozhovoru bude mít moÏnost!
Pfieji hodnû úspûchÛ!

Ale‰ Bfiezina

***

Webová stránka J. Rotbauera:
www.canadianczech.com

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

S prodejem a nákupem domÛ
vám poradí

Luba Henderson

Tel.:416/698-2090

Kerry Stratton a Má vlast
dvakrát a po kaÏdé jinak v Torontu

V nedûli 14. 9. 2008 v 17 hodin
Nokturna v mûstû

Pfiedná‰ka s hudebními ukázkami a poho‰tûním
Kostel svatého Václava

496 Gladstone Ave. Toronto
Vstupné u vchodu: 20 dolarÛ

***
Ve ãtvrtek 18. 9. 2008 v 20 hodin

bude fiídit Torontskou filharmonii,
která uvede tuto symfonickou báseÀ

ve Ford Centre
v North Yorku vedle North York City Hall

(Toronto Centre for Arts)
Pro pfiedplatitele Nokturen je 40% sleva.

Lístky na ãísle: 416/499-2204

www.nocturnesinthecity.com
entertainment@canada.sk
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Festival zaklepal na dvefie
Leto‰ní 33. Torontsk˘ mezinárodní filmov˘ festival má stejnou chybu
jako tûch dvaatfiicet pfiedchozích. VÏdy se totiÏ dovíme aÏ na poslední
chvíli, pfiesn˘ rozvrh filmÛ a neÏ dostanete noviny je jiÏ vût‰ina filmÛ
vyprodána a nûkteré filmy jsou jiÏ festivalovou historií. TotéÏ se stalo
i letos s jedin˘m ãesk˘m filmem, kter˘ bude v Torontu uveden The
Country Teacher - Venkovsk˘ uãitel. (Film bûÏí na festivalu v nedûli
7. 9. ve 12 hodin v AMC, v pondûlí 8. 9. v 15:15 Scotiabank 4 a v úter˘
9. 9. v 21:00 ve Varsity 2). V hlavních rolích hrají Pavel Li‰ka a Zuzana
BydÏovská.
Slovenská kinematografie je zastoupena filmem Juraje Lehotského
Blind Loves - Slepé lásky. V dobû uzávûrky na‰ich novin film nebyl
vyprodán a bude se hrát aÏ v závûru festivalu (stfieda 10. 9. v 21:00
v AMC 4 a 5, v pátek 12.9. v 16:45 v Isabel Bader Theatre a v poslední
festivalov˘ den v sobotu 13. záfií v 16:15 ve Varsity 2). S Jurajem
Lehotsk˘m a uãitelem hudby nevidom˘m Peterem Kolesárem mûla
tento t˘den pûkn˘ rozhovor v pofiadu Nad vûcí v âeském rozhlasu -
RadioÏurnálu Jana Klusáková. Juraj Lehotsk˘ dûlal tento film ze
Ïivota slep˘ch lidí pût let, snaÏil se proniknout do jejich svûta, zbavit

Praze, Ïe mûl velk˘ úspûch na festivalu
v Cannes, Ïe jiÏ ho koupilo nûkolik zemí
v Evropû. Také jsme se dovûdûli, Ïe
Juraj Lehotsk˘ pfiijede na festival do
Toronta a pokud se nám to podafií,
udûláme s ním rozhovor.
Zatímco ãeská a slovenská
kinematografie nabízí pouze jeden film,
Maìarsko má tfii snímky. Pravda film o
malífii El Grecovi je v koprodukci se
·panûlskem a ¤eckem a Kornel
Mundruczó natoãil svÛj film Delta v
Rumunsku. To v‰ak nic nemûní na tom,
Ïe maìarská kinematografie má co fiíci.
Skvûlé v˘kony Félixe Lajka a Orsi Tóth,
ktefií hrají bratra a sestru v brutálním
prostfiedí s tragick˘m koncem, to jen
potvrzují. Násilí se stává normou.
Mezilidské vztahy musí b˘t perverzní s
urãitou brutalitou, jinak jsou nápadné a
podezfielé. Krásná pfiíroda kontrastuje s
devastovan˘m mûstem, kde je jedinou

Pavel Liška a Zuzana Bydžovská ve filmu Venkovský učitel Foto:Finále

útûchou pálenka v krãmû. Dialogy ve filmu jsou jednoduché. Mudruczó nechává
spí‰ kreslit kameru. Nebojí se dlouh˘ch zábûrÛ a pfiesto film nepÛsobí zdlouhavû.
(Delta se hraje bûhem celého festivalu, poslední pfiedstavení je v sobotu 13. záfií
v 12:45 v Scotiabank Theatre 4).
Hojnû je zastoupena nûmecká kinematografie. âtyfii snímky jsou z Polska. V
polsko-francouzské koprodukci je film Jerzy Skolimowského Four Nights with
Anna - âtyfii noci s Annou, kter˘ navazuje na Kieslowkého Decalogue - Desatero.
Tfii z Ruska, dva z Rumunska a Kazachstánu, jeden ze Srbska, Bosny a
Hercegoviny a Bulharska. Ironií je, Ïe pro tisk a filmov˘ prÛmysl se hrají tfieba dva
polské filmy souãasnû. Ale to je tradiãní potíÏ v‰ech festivalÛ.

Ale‰ Bfiezina
****

se fale‰ného sentimentu a od tabuizovat urãitá kli‰é a pfiedsudky, které nevidomé
provázejí. Z rozhovoru jsme se dovûdûli, Ïe v tûchto dnech má film premiéru v
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Točený Prazdroj

v západním Torontu!

Správy im priná‰ali iba holuby
Bratislava-SME/Kristína Kúdelová-Vyãerpan˘
a zdemoralizovan˘ dokonãil JARO VOJTEK
svoj nov˘ film Hranica. ·esÈ rokov nakrúcal v
dedinách Veºké a Malé Slemence. Kedysi ho
na ne upozornil spoluÏiak. V roku 1946 ich
rozdelili medzi Slovensko a Ukrajinu, a rodinám
i kamarátom znemoÏnili, aby sa navzájom
nav‰tevovali. Vojtek takému príbehu nechcel
veriÈ a spoluÏiakovi vravel: âo si ‰i‰i?
Ale vybral sa tam. Poãas nakrúcania zaÏil ná‰

vstup do Európskej únie i do Schengenu. Obe
udalosti hranice len potvrdili a on pochopil, Ïe
jedna hlúposÈ z minulosti sa uÏ nedá niãím
odãiniÈ.
Vojtek plánuje premiéru Hranice v januári. A

keì e‰te zoÏenie peniaze na filmovú kópiu a
dokument pôjde aj do kín, bude to veºká udalosÈ.
Rovnaká, ako sme uÏ zaÏili pri jeho nedávnom
filme My zdes.
Vravíte, Ïe rozdelená dedina Slemence na

v˘chode Slovenska vás ‰okovala. Neboli ste
v‰ak na podobné absurdity zo socializmu
zvyknut˘?
„Socík som zaÏil, aÏ do maturít. Ale v ‰kole

som ho príli‰ nepociÈoval a aj neskôr, keì uÏ
som ‰iel do Ïivota, ma ovládala akási ilúzia.
Spoliehal som sa na to, Ïe ten ná‰ veºk˘ brat z
násteniek nemôÏe byÈ aÏ tak˘ zl˘. Keì mi teda
spoluÏiak o rozdelen˘ch Slemenciach
rozprával, naozaj som neveril. Také nieão som
musel vidieÈ, a preto som sa vybral na cestu.
Cestoval som dva dni. Prídem do dediny, a
naozaj, zrazu rampa. A za Àou, uÏ na Ukrajine,
dedina pokraãovala.“
Ako sa tam dnes Ïije?
„Hneì som mal pocit, Ïe tam Ïijú stratené,

umierajúce du‰e. Rozdelenie dediny medzi
dva ‰táty ich zasiahlo, a veºmi násilne. Najprv
si mysleli, Ïe hranica bude voºnej‰ia a oni sa
budú môcÈ nav‰tevovaÈ. âoskoro v‰ak
pochopili, Ïe to bude natvrdo. Mladí nemali kde
robiÈ, odi‰li. Star‰í sa zrazu ocitli bez
ak˘chkoºvek ideálov a rezignovali aj na
zaloÏenie rodiny. A tí najstar‰í mohli uÏ iba
doÏívaÈ.“
Hranica za niekoºko hodín rozdelila nielen

kamarátov, ale napríklad aj dcéru od rodiãov,
pretoÏe v tom ãase bola práve u star˘ch
rodiãov na druhej strane dediny. Ako je
moÏné, Ïe sa ºudia nesnaÏili získaÈ víza a
aspoÀ obãas svojich blízkych nav‰tíviÈ?
„Rusi vnímali âeskoslovensko ako krajinu na

polceste k Západu. Nedôverovali mu, cítili z
neho nebezpeãenstvo, a preto bola hranica v
Slemenciach rovnako prísne stráÏená ako na‰a
hranica s Rakúskom. Po víza sa dalo chodiÈ aÏ

po roku 1989, dovtedy sa ºudia k rampám
nemohli ani priblíÏiÈ. Dostávali pokuty aj za to,
Ïe sa obzreli na druhú stranu. Väã‰ina z nich
totiÏ rozprávala po maìarsky a to vojaci nemohli
ukontrolovaÈ. Správy sa teda dali posielaÈ len
cez holuby alebo pesniãkami, keì sa kopalo na
poli. Odsunutá dcéra sa raz na to pole musela
vybraÈ v svadobn˘ch ‰atách, aby jej rodiãia
pochopili, Ïe sa vydáva.“
Dalo by sa ãakaÈ, Ïe po revolúcii sa veºa

zmení. Preão sa nezmenilo?
„S Ukrajinou sa veºmi komunikovaÈ nedalo. O

prechode sa mohlo rozprávaÈ aÏ po nástupe
Ju‰ãenka.“
LenÏe ani potom nepri‰iel do dediny nov˘

Ïivot.
„Lebo star‰í ºudia medzit˘m zomierali a

prichádzali o svojich kamarátov. A mladí sa uÏ
zas poriadne nepoznali. Dnes sa síce môÏu
vybraÈ aspoÀ do krãmy, je tam jedna centrálna,
ale v skutoãnosti tam nemajú koho stretávaÈ.
Ukázalo sa, Ïe cez otvorené hranice sa teraz
chodí po lacnej‰í tovar z Ukrajiny. Polovica
v˘chodu si tam chodí po cigarety a alkohol. To
znamená, Ïe obyvatelia Slemeniec majú o
ìal‰í ideál menej. Neslobodu vystriedal biznis.
A t˘mto nov˘m sklamaním je ich Ïivot
nasiaknut˘.“
Napriek tomu sa vo va‰om filme ukázalo

ãosi veºmi pekné. Aké dôleÏité sú v na‰ich
Ïivotoch vzÈahy. Vieme ako-tak preÏiÈ v
socializme, vieme preÏiÈ chudobu. Ale zabije
nás, keì nemáme kamaráta.
„VzÈahy, to je naozaj na‰a bytostná

prirodzenosÈ. V Slemenciach ich komunisti
násilne pretrhli a teraz vidno, Ïe takú veºkú
bolesÈ uÏ niã nevylieãi. Tie du‰e sú uÏ m⁄tve.
MôÏu prísÈ k hranici a pozrieÈ sa na druhú
stranu, ale uÏ je neskoro. Politická a potom aj
ekonomická ma‰inéria absolútne potlaãila
jednotlivé osudy. Nikto si ich nev‰ímal, pretoÏe
pre nikoho nemali hodnotu.“
Rozm˘‰ºali ste nad t˘m, ão by ste robili vy,

keby ste sa narodili vo Veºk˘ch alebo Mal˘ch
Slemenciach?
„Presne preto som tento film robil, aby som si

to zodpovedal. Chcel som zaÏiÈ ten pocit a
pochopiÈ, ako taká hranica dokáÏe ublíÏiÈ. Môj
spoluÏiak Tibor z dediny odi‰iel, jeden jeho
kamarát spáchal samovraÏdu a druh˘ zaãal
pa‰ovaÈ. Ja by som asi skonãil podobne. Buì
by som pa‰oval, alebo by som sa upil na smrÈ.
Urãite by som v‰ak dopadol zle.“
âloveku napadá taká naivná otázka - preão

sa dnes, keì uÏ je komunizmus minulosÈou,
nevráti dedina do pôvodného stavu?

„Aj o tom sme sa bavili. LenÏe rodiny, ão sa
ocitli na druhej strane, sa postupne presÈahovali
hlb‰ie do Ukrajiny a rozvetvili sa tam. Keby
teda dnes niekto posunul hranice späÈ, odtrhli
by sme od koreÀov zase ich. Znovu by mal
niekto problém. V tom je to na hlavu padnuté.
UÏ sa z toho nedá nijako vymotaÈ. Hádam raz
budeme citlivej‰í voãi ºuìom, budeme ich
poãúvaÈ a dobre zvaÏovaÈ to, ão ideme spraviÈ.“
Veríte tomu?
„No, stále sa mi zdá, Ïe v mene ekonomického

blaha strácame citlivosÈ aj v európskom
zluãovaní. Keì sa v Slemenciach staval
priechod, siahli na pozemok jednej nevinnej
babke. A zbúrali aj kríÏ, ktor˘ si tam kedysi ºudia
postavili na pamiatku slemeneck˘m obetiam.
Niekto odstránil symbol - ale zase len v mene
niãoho. Pritom také veci by sme si predsa mali

stráÏiÈ. Skoro som dostal m⁄tvicu, keì som
poãul v parlamente, Ïe v Európe uÏ nebudeme
potrebovaÈ na‰u kultúru, pretoÏe uÏ budeme
maÈ kultúru európsku.“
Po filme My zdes ste teda nakrútili ìal‰iu

správu o na‰ej krajine a znovu ste nám t˘m
pripravili silné emocionálne cviãenie.
Naznaãujete, Ïe sa nemôÏeme len sÈaÏovaÈ
na komunizmus, lebo za veºa vecí si môÏeme
sami. âo myslíte, kedy sa dostaneme aspoÀ
trochu do normálu?
„V Slemenciach moÏno o dvadsaÈ rokov. Keì

prídu nové generácie a vzniknú nové vzÈahy. A
keì sa Ukrajina dostane do únie. Vtedy uÏ
hranica bude zbytoãná. LenÏe presne táto
predstava dnes vo mne vyvoláva stále tú istú
otázku. Naão to v‰etko bolo? Naão také
nezmyselné ubliÏovanie?“ 5. 9. 2008

***
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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:

VLNA
Tfiídíln˘ dobrodruÏn˘ film reÏiséra J. Svobody s

J. Barto‰kou v hlavní roli.

Brainstorm
Témûfi sci-fi komedie reÏiséra J. Stracha

s I. Trojanem, R. Brzobohat˘m a I. Ch˘lkovou
VyÏádejte si bliÏ‰í informace.

oprávnûn˘ distributor
ãesk˘ch filmÛ uvádí
premierovû televizní

filmy a seriály âT

Tohle asi nepopfiete - nechválíme léto v létû
„Léto je m˘tus, dovolená je pouhá reklama
a prázdniny jsou humbuk.“ Tyto perly
vyslovil rozhofiãenû kamarád Zdenûk na
terase kavárny Books&Beans, zatímco
srpnové slunce filtrovaly listy a trsy
oranÏov˘ch jefiabin na stromu opodál.
„V‰iml sis kolik je sly‰et plánÛ pfied

létem a skoro Ïádná chvála, kdyÏ léto
konãí?“
K˘vnul jsem hlavou, upil kafe z hrnku,

vûdouce, Ïe Zdenûk má téma a tedy
sólo: „KdyÏ jsem skautoval, odjíÏdûli jsme
do nûjakého údolí u potoka na cel˘ mûsíc.
První t˘den jsme budovali na zelené louce
podsady, kuchyÀ, kopali latrínu a jámu
na odpadky, a co v‰echno; t˘den jsme
skotaãili, tfietí t˘den jsme putovali po
hornatém okolí a poslední t˘den ãervence
jsme bourali tábor, aby po nás nezÛstal
ani jeden hfiebíãek ãi tfiíska v po‰lapané
trávû...“
„My Ostraváci jsme to dûlali stejnû,“

vetknul jsem se do proudu fieãi, a v srpnu
jsem vÏdy pracoval u nûjaké ostravské
firmy, jako závozník, vykladaã vagónÛ...“
„Taky tak,“ fiekl Zdenûk, a po té perné

robotû jsem se uÏ tû‰il do ‰koly.“
Mockrát jsme mudrovali, Ïe pátefií

pfiátelství je podobnost styãn˘ch bodÛ v
Ïivotní historii a zku‰enosti, aby se dala
rozmluva z nûãeho zaãít; ãekal jsem co
dál.
„Dnes je mi léto protivné hlukem,

chvatem a nesplniteln˘mi úmysly,“ fiekl
Zdenûk.
„UÏ je to tady, ten rostoucí hluk, jako

náhraÏka tichého rozvaÏování. A co?“
„Pozoroval jsem na‰e mladé jak se balili

na t˘denní cestu do Quebecu, naplnili
dva kufry a marnû jsem jim fiíkal, Ïe
cestovat se má nalehko, Ïe ãlovûk
potfiebuje tak hromsky málo, aby proÏil
dovolenou, ale nevysly‰eli mne...“
„A jak se jim historick˘ Quebec líbil?“

optal jsem se.
„To nevím, na mé dotazy odpovídají, Ïe

se teì chystají do Austrálie...“
„Austrálie?“ fiekl jsem s podivem, „já ji

znám jenom z kníÏek, ale je to pro mû
hromsky nezajímavá zemû,“ dodal jsem.
„To snad ani není dovolená, ale dal‰í
pracovní úvazek tam jet.“
„To souhlasím, ale oni ne,“ fiekl Zdenûk

s povzdechem. „Mají doma mapu svûta
povû‰enou na zdi a do ní zapichují
‰pendlíky, kde uÏ byli a chtûjí b˘t...“
„Podle mne,“ fiekl jsem opatrnû. „Je

hledání nov˘ch míst následkem nelib˘ch
záÏitkÛ z té pfiedchozí dovolené; kdyÏ se
ãlovûku nûkde moc, ale moc líbí, chce
tam jet znova. Na‰i sousedi z Ostravy
jezdívali na letní byt, tak tomu fiíkali, do
stejné vesnice, tam mûli pronajaté
podkroví, a tam Ïili celé prázdniny; pan
Skotnica fiíkal, Ïe dovolená je zmûna
Ïivotního stylu, aby se ãlovûk osvûÏil
tûlesnû i du‰evnû.“
„A mûl pravdu, ten tvÛj soused Skotnica,

protoÏe mnû se zdá, Ïe dnes se lidi
cestováním je‰tû víc poniãí neÏ byli
poniãení pfied cestou na dovolenou.“

„Mám v Sudbury známé, ktefií tráví svou
dovolenou v hotelu na periférii Sudbury,
a ohromnû si to pochvalují - chodí dennû
na dlouhé vycházky, plavou v jezefie, a
kdyÏ mají prádlo ‰pinavé, zajedou si domÛ
vyprat. Pfiipadá mi to chytré...“
„Hahaha,“ zasmál se Zdenûk. „Tak ti

mohu prozradit, Ïe my jsme s Milenou na
t˘den vypnuli elektfiinu v na‰em baráku a
mûli jsme t˘denní dovolenou bez
elektrického proudu, bez teplé vody,
telefonu a televize. Vyjedli jsme maso z
mrazáku, v‰ecko jsme vafiili na otevfieném
ohni, uÏ jsem zapomnûl, kolik to vyÏaduje
ãasu, kdyÏ kuchtí‰ bez elektrického
sporáku. Po setmûní jsme ‰li spát, za
úsvitu jsme vstávali... Po t˘dnu jsme se
tû‰ili domÛ, aãkoliv jsme neodjeli z domu.
Pfií‰tí rok to natáhneme na dva t˘dny! Je
to moje kampaÀ jak nekoupit chatu.“
Chechtali jsme se tomuto nápadu, ale

urãitû to pfiednesu Evû, slíbil jsem.
KteráÏto zavrhne tenhle nápad jako
typicky muÏskou v˘stfiednost neb to
vafiení bez sporáku by padlo na ní.
Cestou domÛ jsem ‰el kolem ‰koly. Na

hfii‰ti rámusily dûti a chvíli jsem je
pozoroval, Ïe vypadají docela spokojené,
Ïe jsou zpátky ve ‰kole mezi sv˘mi
kamarády.
Pfieji hezk˘ den a v‰ecko dobré ve ‰kole

Ïivota.
Ross Firla-Sudbury
***

ZÁPIS DùTÍ DO âESKÉ ·KOLY
SOBOTA 13. 9. v 10.00 h.

V˘chod:
Masaryktown, Spoleãenská místnost, 3. patro.

Západ:
Bata Shoe Museum, 327 Bloor Street West, Toronto.

Informace v kanceláfii MMI. Tel.: 416/439-4354
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Natalka Husar

Na okraj
Pokorn˘ sluÏebník boÏí Rev.

Ladislav Kozák 60
Je jedním z nejvûrnûj‰ích zastáncÛ ãesko-
slovenského pfiátelství; jako málokdo zná
návaznost kultur, nejintimnûji spojitost Ïidovství
a kfiesÈanství. Ovládá fiadu jazykÛ, mezi nimi
fieãtinu a hebrej‰tinu. S v˘jimkou letní dovolené,
jeho den má 24 hodin sluÏby. Hraje na fujaru a do
nedávna hrál kopanou. Jeho nos mu dodává
informace o pfiítomnosti hub v lokalitû, v níÏ se
nalézá. Není divu, Ïe kdyÏ letos (narodil se 16.
srpna 1948) slavil ‰edesátiny, pfii‰lo je oslavit pfies
150 pfiátel, vût‰í polovina 16. srpna a men‰í 17.
srpna (najednou se do sálu neve‰li).

Nemûl to vÏdycky lehké tento oddan˘ pastor
Slovenskej ev. a v. církve sv Pavla v Torontu.
Narodil se v roce únorového puãe, byly mu tfii
roky, kdyÏ ztratil otce. S následky puãe se pot˘kal
znaãnou ãást svého dospûlého vûku. Tak na pfiíklad
na Slovensku evanjelickú fakultu byl pfiijat aÏ pfii
tfietím pokusu (na studium teologie ho pfiipravoval,
a du‰evním Ïivotem vedl, faráfi Matûj Tosler). po
jednom roce musil studium pfieru‰it a nastoupit
vojenskou sluÏbu. SlouÏil rok a byl propu‰tûn do
civilu. Vrátil se na studia a zÛstal na fakultû i po
jejich dokonãení jako asistent a souãasnû jako
duchovní správce-kaplan v Bratislavû. Pak se
proti nûmu spiklo tehdej‰í vedení církevního Ïivota
v Bratislavû a spoleãn˘m rozhodnutím
Generálneho biskupského úradu v Bratislavû a
Ministerstva kultúry-Sekretariátu pre veci cirkevné
mu bylo - jako politicky nevyhovujícímu -
zabránûno v dal‰í církevní práci. To bylo v roce
1987. Pfií‰tí tfii roky faráfi Kozák pracoval v
nemocniãní knihovnû.

Ke zmûnû do‰lo teprve pádem reÏimu a
pfiíchodem biskupa dr. Rudolfa Kostiala. Po 17.
listopadu Laco (jak mu pfiátelé fiíkají) zaãal pracovat
v církevním zpravodajství a v roce 1990 ho
pfiedsedající biskup  povûfiil zaloÏením a vedením
redakce Duchovného Ïivota (ev. ãásti) v Slovenskej
televizi. Z této práce byl povolán do torontského
sboru. Do Toronta pfiiletûl - se svojí paní Katarinou
a synem Ladislavem - 14. listopadu 1991.
Následující únor sloÏil pfied komisí Misourské
synody kolokviální zkou‰ky a stal se fiádn˘m
faráfiem Lutheran Church - Misouri Synod. Letos
v listopadu dovr‰í 16 rokÛ sluÏby Bohu a ãlovûku
v Torontu.

âte se to skoro jako jízdní fiád: vlak se zastaví v
jedné ‰taci, pak druhé... aÏ se nûkde del‰í chvíli
zastaví. Znám trochu Ïivot Rev. Kozáka a jeho
rodiny. Vím, Ïe pfiechod z jedné zastávky do druhé
ãasto zasáhl celou rodinu a pfiedev‰ím ov‰em
Lacu Kozáka samotného. JestliÏe na Slovensku se
pot˘kal pfiedev‰ím s partijními funkcionáfii, jeho
pfiíchod do Toronta byl pfiedznamenán okolnostmi,
které vyÏadovaly radikální fie‰ení pfiedstaviteli
církve a pevnou ruku nového faráfie. Ale to jsou v
podstatû vnûj‰í okolnosti;co zanechá nejhlub‰í
stopy, je faráfiovo putování s kaÏd˘m církevníkem
jeho Ïivotem, s jeho nemocemi, s jeho duchovními
problémy a ten nejtûÏ‰í - a snad nejvzne‰enûj‰í -
bdít nad kaÏdou du‰í, jak se blíÏí k údolí smrti.

Ladislav Kozák miluje svoji rodinu, pfiírodu,
hudbu a laskavá srdce. A nade v‰e ov‰em JeÏí‰e.
Dostalo se mu velké milosti v jeho Ïenû Katarinû.

***

Po ãtyfiiceti letech
Generální konzul âeské republiky v Torontu,
Richard Krpaã, je muÏ brilantních nápadÛ, které i
velmi úspû‰nû uskuteãÀuje. Bylo tomu tak
loÀského roku s programem Glamorozní Prahy s
módní pfiehlídkou, na kterou je‰tû dnes se
spokojen˘m úsmûvem (docela ctnostnû)
vzpomínám. Téma leto‰ní Krpaãovy akce bylo
ménû radostné: invaze âeskoslovenska armádami
Var‰avské smlouvy v srpnu 1968. Richard Krpaã
si k 40. v˘roãí této ne právû pfiátelské náv‰tûvy  do
své oficiální rezidence, vedle zástupcÛ krajansk˘ch
a kanadsk˘ch medií,  pozval pût pamûtníkÛ (a
aktivních úãastníkÛ) onûch srpnov˘ch dní: (v
abecedním pofiádku) kanadského diplomata Petera
Blackwella, kter˘ v 80. letech pfieváÏel exilovou
literaturu do âeskoslovenska (a prozradil na sebe,
Ïe v mládí b˘val trockista - jedin˘ trockista, s
kter˘m jsem se kdy setkal); Josefa âermáka
(obyãejnû jsem popisován jako právník a
publicista), televizní osobnost (vÏdycky se mi
zdál ideálním zahraniãním korespondentem), Joe
Schlesingera, jedno z 669 ‰Èastn˘ch dûtí, které se
devûtadvacetiletému anglickému bankovnímu

úfiedníku Nicholasi Wintonovi podafiilo v roce
1939 vyvést z Prahy, jiÏ okupované nacisty;
vûhlasného autora a - spolu s Ïenou Zdenou
Salivarovou - zakladatele exilového nakladatelství
68 Publishers, Josefa ·kvoreckého; a kanadského
publicistu, ãlena hudební skupiny Plastic People
of the Universe a Havlova pfiekladatele, Paula
Wilsona, kter˘ v âR proÏil PraÏské jaro i sovûtskou
okupaci.

Setkání bylo uvedeno krátkou vysvûtlivkou
generálního konzula a dokumentárním filmem
Jana Nûmce, Oratorium pro Prahu, po nûmÏ
následoval rozhovor pûti pamûtníkÛ, zachycen˘
na zvukovém pásmu (k poslechnutí ve dvou verzích
8 MB a 12 MB) novináfiem a vydavatelem Satellitu,
Ale‰em Bfiezinou, zatím co jin˘ novináfi, Jan
Rotbauer, schÛzku zachytil kamerou. Zlat˘m
hfiebem recepce, jíÏ byla schÛzka zakonãena, bylo
roÏnûné sele a prav˘ PlzeÀsk˘ Prazdroj, ãepovan˘
z prvního originálního sudu, kter˘ po dlouhé dobû
pfiímo z Plznû zavítal do Toronta a py‰nû nabízen˘
generálním konzulem, kter˘ - myslím - roz‰ífiení
poÏívání Prazdroje po celé Kanadû nej‰ir‰ími
vrstvami povaÏuje za nejdÛleÏitûj‰í úkol svého
pobytu v Kanadû.

A jak jsem se díval na stárnoucí tváfie muÏÛ,
ktefií poznamenali svÛj ãas, toulal jem se v pamûti
onûmi mûsíci pfied ãtyfiiceti roky, kdy se na chvíli
zdálo, Ïe se stane zázrak. Vzpomínal jsem na cestu
do Prahy, kam jsem byl pfiáteli poslán nûco jako
agent pozorovatel; vidûl jsem se na Bradle
(Bratislava byla plná sovûtsk˘ch vojensk˘ch
vozidel), na lánkém hfibitÛvku a u Bene‰ova hrobu
v Sezimovû Ústí - na v‰echny jsem poloÏil vûnce
se stuhami âeskoslovenského sdruÏení v Kanadû
a Sokola; sly‰el jsem  hlas paní Bene‰ové, nad‰enû
hovofiící o mladém politiku âestmíru Císafiovi;
vyvstal mi v pamûti Ludvík Vaculík, autor Dvou
tisíc slov, kter˘ mi fiekl, Ïe se právû vrátil z âierné
nad Tisou, kde probíhala jednání mezi BreÏnûvem
a Dubãekem a Ïe to visí na vlásku a Ïe Dubãek
(ãásteãnû proto, Ïe byl vychován v Sovûtském
svazu) pfiesvûdãil své soudruhy, Ïe Sovûti
nezasáhnou... O t˘den pozdûji, v ranních hodinách
21.srpna cesta s Jifiím Cornem a dal‰ími do Ottawy
a cestou koncipování memoranda kanadské vládû
s Ïádostí o odsouzení obsazení âeskoslovenska a
pomoc uprchlíkÛm (bûhem nûkolika mûsícÛ
Kanada jich pfiijala pfies deset tisíc); masivní
demonstrace v Torontû 26. srpna (kolega sly‰el
pfienos z demonstrace na BBC v Lond˘nû).

To v‰ecko se stalo pfied ãtyfiiceti lety, kdy jsme
skoro vûfiili v zázrak ...

***

âas smutnit a ãas...
… Ale tím návrat Prazdroje  na kanadskou scénu

neskonãil. 21.8.2008 Krpaãova kampaÀ o
znovuuvedení Prazdroje v Kanadû pokraãovala.
Veãer onoho dne probûhlo v Torontské restauraci
Boiler’s House symbolické otevfiení sudu Pilsner
Urquel a tak PlzeÀsk˘ Prazdroj - tentokrát
komerãnû - opût vstoupil na území Kanady, které
opustil pfied sedmi lety. Nov˘ management
kanadského zastoupení vûfií, Ïe bûhem jednoho
roku budou Prazdroj ãepovat jen v rámci Toronta
více neÏ tfii desítky restaurací.

Aktu otevfiení sudu se zúãastnilo ãtyfiicet hostÛ.
Program uvedl Generální Konzul Krpaã, kter˘
poÏádal pfiítomné, “aby se ve sv˘ch vzpomínkách
pfienesli o ãtyfiicet let zpût, do roku 1968, kdy
jedna smutná historická událost stíhala druhou -
atentáty na Martina Luthera Kinga a Roberta
Kennedyho, studentské boufie ve Francii, eskalace
konfliktu ve Vietnamu, ale pfiedev‰ím (z na‰eho
hlediska) tragick˘ konec PraÏského jara pod pásy
tankÛ armád zemí Var‰avské smlouvy právû 21.8.”

Z jednoho úhlu  vzpomínání na jednu z tragick˘ch
epizod na‰ich dûjin a ‰ífiení trhu ãeského piva (i
piva tak zaslouÏilého jako PlzeÀsk˘ Prazdroj) se
jeví jako akce skoro brutálnû nesourodé. Z jiného
úhlu jsou prostû svûdectvím, Ïe Ïivot jde dál, Ïe
milostiv˘ ãas stírá i nejbolestnûj‰í slzy, Ïe národní
(i osobní) tragédie skonãí jako zeÏloutlé stránky v
historické knize (ãi osobním deníku), Ïe nutnost
Ïít a tvofiit (a prodávat) diktuje vymanit se ze
smutku historick˘ch záznamÛ a hodit dne‰ku
rukavici.

Generální Konzul Richard Krpaã zná historii
svého rodu jako skoro kdokoliv, s k˘m jsem se
setkal. Ale také ví, Ïe je ãas smutnit nad minulostí
a Ïe je ãas chytit osud kolem pasu a psát vítûznou
kapitolu o dne‰ku.

 Josef âermák
***
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TRAVEL INC.

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

e-mail:
tatra_inc@hotmail.com

Vám ponúka
cestovanie

do celého sveta
Spolahlivo vybavíme!

Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

Premiéra NHL v Praze
New York Rangers vs. Tampa Bay Lightning

MÛÏete vidût oba historické zápasy
3. - 6. fiíjna 2008

Zájezd zahrnuje: 3 noci v Praze, lístky  na dva zápasy a letenku
Volejte Dagmar: 416/504-6399

âo nebolo v novinách
Bolo to dvadsaf kilometrov za Bratislavou.
bolo to pred polnocou v utorok 20. augusta
1968. Niekto pri‰iel na malej fiatka, a
znelo to ako volanie, Ïe horí. Oo Bratislavy
cez star˘ most sa s hrmotom rútili
sovielske tanky.
S dr. Ladislavom Antalíkom sme vlastne
chceli diskutovaf o plánovanom seriáli
pre t˘Ïdennlk Îivot. Téma: politické a
obãianske rehabilitácie. Celkove nás bolo
vari osem. Priateºov alebo známych.
Príchod tankov sa do novin, aj keì v

inom kontexte. dostal. To, Ïe sa pre
noviny rodil seriál o rehabilitáciách, sa uÏ
do novin nedostalo. Ani ten ná‰ noãny

návrat do mesta, ani mlãanie a zase
vá‰nivé diskusie vari ôsmich ºudi v tichu
a tme kdesi v Sláviãom údolí 21. augusta
o jednej nadránom. Bratislava bola totiÏ
plná tankov a cudzich vojakov. Iba v
noãnej tme Sláviãieho údolia sme mali
záruku, Ïe e‰te pár minút alebo pár hodin
näs, ani keby ako chceli, nedostanú.
Vrálili sme sa do mesta a rozi‰li.
Potom som zostal medzi zástupmi sám.

·iel som k Dunaju. Nikdy, ani ako chlapec,
som nevedel presne hádzaÈ kamene, ale
na starom dunajskom moste som tou
poloviãkou zlomenej tehly trafil. Azda
preto, Ïe som bol tak blizko. Azda preto,
Ïe terã bol tak˘ vefk˘: tank. MoÏno si
niekto povie: hlúpa emocionálna reakcia.
Azda o tretej nadránom som kdesi

uprostred mesta stretol ‰portového
novinára, kamaráta Vladimlra Maleca.
Povedal, Ïe by sme sa mali presvedãif,
kde vlastne v‰ade sú spriatelené armády.
Povedal, Ïe jeho renaultka je r˘chlej‰ia
ako moja dochrámaná embéãka. Odviezli
sme sa do Vajnor. potom do Ivánky.
Ospal˘ vojak âeskoslovenskej ºudovej
armády. dobré chlapãisko na stráÏi pred
kasárÀami ani nevedel, Ïe v meste sú iní
vojaci. Zhrozil som sa. To uÏ bola
racionálna reakcia. Bolo asi päf hodín
ráno. Pred letiskom v Ivánke som zas
racionálne zareval na spolusediaceho,
kamaráta a súãasne ‰oféra renaultky:
„PrestaÀ uÏ, lebo ti jednu vrazím!” On
totiÏ so zaradenou jedniãkou pomal˘m a
striedav˘m zo‰ºapovanífín spojkového a
plynového pedála tlaãil pred sebou
bezmennébo vojaka cudzej arnnády.
LenÏe na cudzieho vojaka neplatili na‰e
novinárske preukazy, ani to, Ïe chceme
vedief, Ïe máme „právo” vedieÈ, ão sa
deje. Pri tretom ustúpení pred renaultkou

o jeden krok dozadu odistil samopal...
„PrestaÀ, vrazím ti jednu. netlaã ho! Má

povel strieºaÈ” Vojak uÏ napoly zdvihol
samopal. (Po chvlli, keìsa Vlado dal
presvedãif, aby sme koneãne cúvli, s
miernym sarkastick˘m úsmevom som si
pomyslel na v‰etk˘ch kádrov˘ch
referentov, ktorí mi celé roky
zneprijemÀovali Ïivot. Taká blesková
my‰lienka: Akí by boli na mÀa hrdí!
Koneãne som re‰pektoval moc.)
Nebolo to v novinácb.
Nespal som dva dni a dve noci. O dva ãi

tri dni, neskoro v noci som si z domu na
Radlinského 6 niesol domov bochnik
chleba. Cez deÀ nebolo ãasu nakupovat,
kúpila mi ho rodina, vraj aby som od
hladu nezomrel. Îena a deti boli mimo
Bratislavy. V‰ak bol august a dovolenky.
Okrem darovaného bochnlka som niesol
niekoºko v˘tlaãkov tajne tlaãeného
t˘Ïdenníka Îivot. Nedaleko Avionu stál
tank. Ticho a nemo. Potom zaburácal a
vydal sa lenivo po Radlinskóho za mnou.
Hºadajúc v˘klenky brán (málo ich bolo),
ja som ‰iél po chodniku, tank po ulici.
Nevedel som posúdiÈ, ãi sa tank zaujima
o bochnlk chleba, alebo o tie tajné v˘tlaãky
ãasopisu. Keì ma napokon predi‰iel,
keì zastavil a stichol motor, pobúrilo ma,
Ïe stál presne na prechode, kde som
obãas varoval deti: „Pozor na autál” Znova
tá bleskoví my‰lienka: Detiãky, pozor,
drÏte sa rodiãov za ruãiãky, ide tank!
Ani to sa nedostalo do novln.
O trochu neskôr pri‰iel koneãne na nás

rad. ViedeÀ. Najmlad‰ia dcéra
„emigrovala” dvojt˘ÏdÀová. Bola v takej
tej velkej ta‰ke, ão v nej Viedenãania
nosili deti. Na kanadskom velvyslanectve,
v preplnenej ãakárni, sme ju poloÏili k
stene. Tú ta‰ku. A v nej tú dcéru. Volá sa

Mia. PäÈroãná dcéra Barbara stála v
ãakárni vadºa, trojroãn˘ syn Alex sa
zvedavo p˘tal, ão nás ãaká. Kanadsk˘
lekár sa o ta‰ku skoro potkol. SnaÏil sa
ospravedlnH star‰ej, päÈroãnej dcére
emigrantke, Ïe je nepozorn˘ a Ïe nedáva
pozor na jej bábiku. Pochopil môj zúfaly
posunok. Ano, doktor, „to” v tej ta‰ke je
Ïivé! Kanadsk˘ personál nám potom
zaÏelal veºa ‰Èastia v budúcom novom
domove: „Good luck.” Keì lietadlo pristálo
v Montreale a dlho sme ãakali v prijimacej
miestnosti, trojroãn˘ Atex zaplakal:
„...Cem ist do postelky do Batyslavy.”
Ani to nesmelo byÈ v novinách.
Vo chvili, keì pi‰em tieto riadky. nad

Washingtonom visí horúce slnko. O ‰tyri
minúty zaãíname vysielaf. Ozve sa Yan-
kee Doodle, zvuãka Hlasu Ameriky.
MoÏno ju viaceri poznáte. U vás bude 21
hodin. Pred chvfºou som pre‰iel cez cely
program. Vãera boli voºby v Litve. âo sa
stalo a aké sú ohlasy? Pofsko reaguje na
moÏnosf zjednotenia oboch nemeck˘ch
‰tátov. Ist˘ profesor vystúpil s názormi
na aplikáciu západn˘ch ekonomick˘ch
modelov na ‰táty vychodnej Európy.
Prinesieme intervievv so zakladateºom a
reprezentantom dal‰ej politickej strany v
âeskoslovensku...
Je to dobry pocit, Ïe tieto slová a moje

meno môÏu byt aj vo „va‰ich” novinách.
Sloboda totiÏ nieje poznaná nutnosf.
Sloboda sú tolerancia, povinnosti a práva.
Právo povedaÈ názor. Aj právo hladaf si,
individuálne, svoje miesto a ‰tastie pod
slnkom. Ale to uÏ by som citoval z na‰ej
americkej ústavy... Veºa pozdravov a
niekoºko zväzkov lúãov amerického
slnka!

M. Dobrovodsk˘ - 1990
***
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Tradiãní v˘uka

kresby & malby
Academy of Art Canada

Tradiãní v˘tvarná akademie
zamûfiující se na poetick˘ realismus,

figuru, portrét, záti‰í a krajinu
Podobné v˘bûrové programy existují mimo Kanadu.

Je to pfiíleÏitost pro umûlce, ktefií se rozhodli postupovat alternativní
umûleckou v˘ukou krok za krokem jako v období pfied rokem 1900.
Studenti zaãínají od renezanãního umûní do 19. století, pfii ãemÏ je

kladen dÛraz na kresbu. MÛÏete se to nauãit od uãitelÛ, ktefií studovali
na F.A.A. (Florence Academy of Art). Lekce jsou v angliãtinû!

Zavolejte, co nejdfiíve a prohlédnûte si na‰e studia.
Limitovan˘ poãet studentÛ - hodinové, celodenní a t˘denní kursy

Od zaãáteãníkÛ aÏ po pokroãilé.
Telefon: 416.658.0808

Kozí mejdan
Není mejdan jako mejdan. Kdo zaÏil Kozí mejdan v Milkovicích bûhem srpnového úplÀku, ten
to dozajista potvrdí. Letos se tato jedineãná pfiíleÏitost nabízela jiÏ po deváté. A ãím Ïe je tento
osmidenní podnik vûnovan˘ svobodomyslnému zpÛsobu Ïivota tak zajímav˘?
Mûstského ãlovûka upoutá asi pfiedev‰ím nefal‰ované, idylické prostfiedí klasického

zemûdûlského statku s velk˘m stádem spokojen˘ch rohat˘ch stvofiení a s nûkolika
sebevûdom˘mi reprezentanty oslího rodu. Vesniãana zase mÛÏe ohromit pestré zastoupení
mladé lidské ãeledû, mezi níÏ nalezneme jak hlavy zdobené dready, tak i punkov˘mi kohouty,
a pfiehlédnout nelze ani klasické mániãky. Jediné, co bychom tu marnû hledali, je okázalost
nejnovûj‰í módy a jak˘koliv materiální luxus. Ten se omezuje pouze na náu‰nici v uchu ãi
kfiíÏek na krku.

Zkrátka, vyznavaãe rÛzn˘ch subkultur zde spojuje jeden spoleãn˘ jmenovatel: svoboda.
Jinde fráze, tady v‰ak pfiístup charakteristick˘ pfiedev‰ím respektem k jinakosti toho druhého
a vzájemnou tolerancí. Tolerancí nejen k sobû navzájem, ale i k tûm místním ãtvernoÏcÛm,
mezi nimiÏ pobíhají hostující pejskové v‰eho druhu. Meãení a oslí rÏaní tak doplÀuje ‰tûkot v
nejrÛznûj‰ích tóninách.
O hlavní zvukovou kulisu se tu v‰ak starají hudební nástroje a stfiídající se hudebníci.

V˘sledek je pak stejnû pestr˘, jako je sloÏení tábora tanãících ãi jinak se natfiásajících
posluchaãÛ. Hudba zní hluboko do noci a ovládá prostor celé prapodivné komunity. K ránu ji
nahradí nezvyklé ticho pfieru‰ované jen ‰evelením listÛ v korunách stromÛ, ptaãím cvrlikáním
a jiÏ zmínûn˘mi zvífiecími projevy. O tom v‰ak z tûch spoleãensky unaven˘ch dvounoh˘ch
stvofiení nemá v tuhle chvíli nikdo ani páru. Zalezla do stanÛ, pfiípadnû do sv˘ch ãtyfikolov˘ch
vigwamÛ, zaparkovan˘ch na vyhrazeném pozemku, uklidila se kamsi do trávy, a nevnímají uÏ
ani blednoucí oblohu, kde mûsíãní svit dávno vystfiídaly drobné lucerniãky hvûzd.
Kolem poledního naru‰í tuto pfiírodní atmosféru první zavytí elektronické kytary, zadunûní

bubnÛ  ãi tfiesk bicích pokliãek. Chvíli je‰tû panuje jakási zvuková rovnováha, ale pak opût
zvítûzí onen ãlovûãí lomoz a rachot, kterému se fiíká pfiíznaãnû big beat.
Panují tu pravé polní podmínky, ov‰em potû‰í obãerstvení, nápoje i jídla, za ceny jinde platné

tak asi pfied deseti lety. SvÛj jídelníãek mÛÏete samozfiejmû zpestfiit také originálními kozími
mléãn˘mi produkty. A pokud jde o hygienu, nabízí se i takov˘ luxus, jako jsou sprchové
„cedníky“ vyústûné ze sluníãkem ohfiívan˘ch plechov˘ch sudÛ zakotven˘ch na konstrukci nad
va‰imi hlavami.
Svût je to sám pro sebe. Jako by jin˘ ani neexistoval. Jako by se na ten daleko venku mûlo

zapomenout. Tady nefrãí Ïádná olympiáda, sem nepronikne rachot tankÛ z Gruzie ani hádky
z právû zasedajícího ãeského parlamentu. Epicentrem tu je jedna veliká stodola na samotû
na prahu âeského ráje s v˘hledem na nedalek˘ dûtûnick˘ zámek a na stfiechy usedl˘ch
libáÀsk˘ch mû‰ÈanÛ.
Organizátorem tohoto netradiãního festivalu je majitel a farmáfi, b˘val˘ disident a stál˘

bojovník za lidská práva v jedné osobû, Stanislav Penc. Pfiipomenout si ho mÛÏeme rovnûÏ
jako regionálního politika strany Zelen˘ch, jako zarostlou tváfi hipíka z pfiedvolebního plakátu
vykukující z konopného kfioví. VÏdyÈ jedním z jeho politick˘ch cílÛ je i zru‰ení diskutabilních
konopn˘ch restrikcí.
Utichla hudba, dohasly ohnû, stodola se vyprázdnila. Kozí slavnost konãí. Rohaté oslavenkynû

a rohatí oslavenci zvûdavû zvednou hlavy za odcházejícími hlouãky vyãerpan˘ch náv‰tûvníkÛ.
MoÏná, Ïe si fiíkají, „tak zase za rok v srpnu o úplÀku“. Ale kdo ví. V jejich studen˘ch zelen˘ch
oãích a na jejich drze pfieÏv˘kávající tlamû to pozná snad jedinû jejich majitel. A ten, kdo by
se ho rozhodl na to zeptat, dostane zaruãenû návdavkem i pozvání na ‰achovou partii s pfies
pÛl metru vysok˘mi figurami. A jak jinak, neÏ s tou zatracenou rohovinou na kebuli.

  © Miroslav Petr -  srpen 2008
***

Kozí mejdan Foto: M. Petr
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

5. 9. 2008 v 3:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

25. 9. 2008

Jak âe‰i pfii‰li ve fotbalovém chrámu o historick˘ zápis
Rada jako Brückner

Od na‰eho zvlá‰tního zpravodaje-âe‰i mají
ve fotbale co napravovat. Potom co zpackali
leto‰ní mistrovství Evropy, vymûnili uÏ
devûta‰edesátiletého trenéra Karla
Brücknera za právû padesátiletého Petra
Radu (* 21. 8. 1958 - Mimochodem jedin˘
ãesk˘ fotbalista, kter˘ hrál za Toronto
Blizzard v krátkém období kanadské ligy
pozn. redakce) a pfied novou kvalifikací na
mistrovství svûta 2010, kterou zahájí 10.
záfií v Severním Irsku, si to namífiili také na
Britské ostrovy. A pfiímo do chrámu kolébky
svûtového fotbalu. Do nedávno
renovovaného lond˘nského Wembley za
hvûzdn˘m soupefiem Anglií. JenÏe i ta má
nevídané problémy. VÏdyÈ na evropsk˘
‰ampionát 2008 do Rakouska a ·v˘carska
se vÛbec neprobojovala.
Zápasu pfiedcházela v anglickém tábofie
válka o kapitánskou pásku. AlespoÀ tamûj‰í
novináfii tuhle tradiãní volbu takhle opepfiili a
potom, co se ‰éfem t˘mu stal John Terry z
FC Chelsea, z poraÏeného Ria Ferdinanda
udûlali témûfi obûtního Beránka. A na koho
ov‰em spoléhali bezmeznû, byl slavn˘ David
Beckham, kter˘ byl do v˘bûru Tfií lvÛ opût
povolán aÏ z amerického Los Angeles
Galaxy. âe‰i se v‰ak pod tíhou velk˘ch
jmen nepoloÏili a hned od zaãátku o sobû
nechávali vûdût. Nejvíce na hrotu útoku
Milan Baro‰, kter˘ v Olympique Lyon úpornû
bojuje o místo v sestavû a jehoÏ
reprezentaãní nominace byla podrobena
ostré kritice. Nejdfiíve Baro‰ovu ‰anci z pravé
strany v poslední chvíli zne‰kodnil brankáfi
James, ale podruhé uÏ se nem˘lil. Po úniku
debutanta v ãesk˘ch barvách Radka ·írla
se jako lasiãka  prosmyknul kolem tfií
domácích zadákÛ, nezastavila ho ani Terryho
ruka zoufale svírající jeho triãko a senzaãnû
otevfiel skóre!

Na‰e hra pfii rozestavûní 4 - 1 - 4 - 1 se
opírala o dobfie organizovanou defenzívu a
pozorného gólmana Petra âecha, kter˘ ãelil
nebezpeãn˘m stfieleck˘m pokusÛm Defoa,
Gerrarda i Rooneyho. Ale je‰tû jeden trumf
vytáhli pfied sedmdesáti tisíci diváky v hledi‰ti
Wembley na‰i fotbalisté ze svého rukávu.
V‰ak také italsk˘ kouã AngliãanÛ Fabio
Capello po utkání zdÛraznil: “Nejvíc nás
âe‰i niãili rychl˘mi protiútoky.” Pfiesto soupefi
v závûreãné minutû prvního poloãasu
vyrovnal. Postaral se o to Brown po rohovém
kopu koho jiného neÏ Beckhama, kter˘ byl u
v‰ech standartních situací a u v‰ech
pfiihrávek smûfiujících na jeho spoluhráãe.
Ani to v‰ak ãesk˘ celek nesrazilo do kolen.

TfiebaÏe se o pfiestávce trenér Rada v
rozjetém souboru rozhodl pro trojnásobné
stfiídání, kdyÏ místo Grygery, Vlãka a Baro‰e
poslal na hfii‰tû Pospûcha, Jarolíma a
Svûrko‰e. Stfielou ze stfiední vzdálenosti
zahrozil Jan Polák a pak pfii‰el velk˘ okamÏik
momentálnû jednoho z nejzku‰enûj‰ích
ãesk˘ch fotbalistÛ Marka Jankulovského,
loÀského vítûze Ligy mistrÛ v dresu AC
Milán. Ve 48. minutû z pfiímého kopu
ukázkovou levaãkou vymetl pavuãinu
pravého horního rohu anglické branky a
znovu dostal âechy do vedení 2:1. James
se nestaãil po míãi ani podívat... Hodnû a
hlavnû neãekanû na sebe v˘born˘m
pohybem upozorÀoval novic ·írl. A totéÏ po
zmûnû stran platilo i o Václavu Svûrko‰ovi,
kter˘ si odb˘val teprve ãtvrt˘ reprezentaãní
start. Právû on dvakrát mohl zv˘‰it na
dvougólov˘ rozdíl. Po úniku zleva obe‰el i
gólmana Jamese, ale z ostrého úhlu netrefil
uÏ prázdnou síÈ. A dal‰í jeho ‰anci po
Pla‰ilovû pfiihrávce zmafiil James.
KdyÏ ubûhlo devadesát minut stfietnutí,

norsk˘ rozhodãí Terje Hauge ukázal, Ïe se
budou hrát je‰tû dal‰í ãtyfii. A ve druhé, tedy
celkovû v 92. minutû, ãeské muÏstvo
inkasovalo po nepfiehledné skrumáÏi pfied
vlastní brankou z kopaãky stfiídajícího Joe
Cola gól na koneãn˘ch 2:2. Zase pfii‰lo o

vítûzství v samém závûru. Stejnû jako
nedávno v Îenevû proti Turecku o postup
do ãtvrtfinále mistrovství Evropy. K tomu
trenér Petr Rada smutnû konstatoval: “Byla
to ne‰Èastná branka. Potom jak se zápas
vyvíjel, mû mrzí, Ïe jsme nevyhráli!” A co
Petr âech, kter˘ je stále povaÏován za
jednoho z nejlep‰ích svûtov˘ch brankáfiÛ?
“Podali jsme velmi kvalitní v˘kon a proti
jednomu z nejlep‰ích t˘mÛ svûta jsme byli
blízko vítûzství. Av‰ak za jeden kvalitní
v˘sledek se na svûtov˘ ‰ampionát
nepostupuje...”
Apropos, byla by to v˘hra vskutku historická.

VÏdyÈ v pfiedchozích ãtrnácti zápasech od
roku 1908, tedy pfiesnû za posledních sto
let, ãeskosloven‰tí a ãe‰tí fotbalisté na
anglcké pÛdû dokázali jen jednou remizovat.
A to 0:0 na podzim 1966, kdyÏ v na‰í brance
mûl velkou premiéru legendární Ivo Viktor.
BohuÏel historick˘ zápis se nekonal, ale i
tak Rada a jeho svûfienci mohli b˘t spokojeni.
A mimochodem stejnû tak i RadÛv
pfiedchÛdce ve funkci a jeho mentor Karel
Brückner, kdyÏ jako nov˘ reprezentaãní kouã
Rakouska pfiivedl ve francouzské Nice svÛj
t˘m k cenné remíze 2:2 proti vysoce
favorizovan˘m ItalÛm, nad nimiÏ Raku‰ané
vedli uÏ 2:0.
Mnohem hor‰í situace v‰ak byla a je v

tábofie protivníka. Fabiu Capellovi nic
nepomohlo, Ïe hlasitû chváli ãeské muÏstvo.
Angliãtí Ïurnalisté ho ve sv˘ch komentáfiích
rozcupovali na cucky. Nejvíce jim vadilo, Ïe
reprezentanti v ligov˘ch zápasech kaÏd˘
víkend pfiedvádûjí úplnû nûco jiného neÏ
pak za národní t˘m. A navíc v dobû
olympijsk˘ch her v Pekingu, kdy skvûlí
cyklisté, plavci, veslafii i dal‰í brit‰tí sportovci
dosahovali jednoho triumfu za druh˘m.
Zatímco podle jejich slov královsky placení
fotbalisté topící se v miliónech librách pÛsobili
na trávníku smû‰n˘m dojmem a nebyli
ochotni bojovat za ãest své vlasti...

JAROSLAV KIRCHNER, Lond˘n
 ***
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1 CDN $ 15,86 Kã
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1 CDN $ 16,14 Kã
1 CDN $ 19,69 SK
1 US $ 1,06 CDN $
1 EUR 1,53 CDN $

Universal Currency Converter - 3. 9. 2008

Dobr˘ v˘kon neznamená dobr˘ v˘sledek
Kanada-Jamajka 1:1 (0:0)

Zatímco se v Evropû muÏstva oÈukávala v pfiátelsk˘ch zápasech, v severní a stfiední
Americe se jiÏ tvrdû bojuje v kvalifikaãních skupinách CONCACAF. V pfiekrásné
atmosféfie BMO s okolními lunaparky a rekordní náv‰tûvou 21978 divákÛ hrála Kanada
s Jamajkou. První poloãas pfiinesl taktické vyãkávání pfii kterém branka nepadla. Teprve
po zmûnû stran vystfielil hráã ‰panûlského klubu Deportivo La Coruna Julian de Guzman
a pfiekonal nejlep‰ího hráãe na hfii‰ti hostujícího brankáfie Rickettse. Kanaìani se z
vedení radovali pouze pût minut. V 52. minutû Wiliams obtûÏován pfii rohovém kopu
papírov˘mi stuhami, napálil míã rychle do ‰estnáctky a pfiekvapil ãtyfiicetiletého Pata
Onstada, kter˘ si ho srazil do sítû. V závûru utkání si domácí fotbalisté vypracovali fiadu
‰ancí, ale v˘sledkem bylo pouze bfievno pût minut pfied koncem. Po utkání trenér
JamajãanÛ Rene Simoes pochváli Kanaìany za pfiedveden˘ v˘kon, ale byl spokojen s
v˘sledkem 1:1.

Slováci nevyhrali ani s Weissom
Slovensko-Grécko 0:2 (0:0)

Slovenskí futbaloví reprezentanti sú v tomto
kalendárnom roku stále bez víÈazstva. Nepodarilo
saim vyhraÈ ani pod vedením nového trénera
Vladimíra Weissa. Majstrom Európy spred ‰tyroch
rokov podºahli po nev˘raznom v˘kone 0:2.
V druhom polãase tréner hostí Otto Rehhagel

poslal na ihrisko troch nov˘ch hráãov a Gréci zaãali
podkurovaÈ. V 62. minúte im to vy‰lo, Salpingidis
na‰iel v strede ‰estnástky nepokrytého Gekasa a
Grécko viedlo.
O ‰tyri minúty mal Seneck˘ ‰Èastie, keì Salpingidis

mieril zblízka len do brvna. Slováci snaÏili kontrovaÈ
s viacer˘mi nov˘mi hráãmi, no Chalkiasa
neprekvapili.
Naopak, Gekas v 82. min po samostatnej akcii

druh˘ raz prekonal Seneckého. A mohol pridaÈ v
86. min aj svoj tretí gól, no tentoraz slovensk˘
brankár zachránil.
Bola to uÏ ‰tvrtá prehra futbalistov Slovenska v

tomto roku, popri jednej remíze. A prvá v treÈom
meraní síl s Gréckom doteraz.
Slovensko: Seneck˘ - Zabavník, ·krtel, J.ëurica,

M. âech - Karhan - Sapara (60. ·esták), Kozák (66.
Mintál), Ham‰ík (79. ·vento) - Vittek, Holo‰ko (54.
·ebo).

***Gambrinus liga
4. kolo: Teplice-Pfiíbram 0:0, Slovan Liberec-
Viktoria PlzeÀ 1:1, Sigma Olomouc-Jablonec
1:1, Kladno-Tescoma Zlín 1:1, Brno-Mladá
Boleslav 0:2, Viktoria ÎiÏkov-Baník Ostrava
0:3, âeské Budûjovice-Sparta Praha 1:4,
Slavia Praha-Bohemians Praha 5:0.
5. kolo: Pfiíbram-Slovan Liberec 1:2, Viktoria
PlzeÀ-Teplice 1:1, Baník Ostrava-Slavia Praha
2:3, Bohemians Praha-Brno 1:2, Tescoma
Zlín-âeské Budûjovice 0:0, Sparta Praha-
Viktoria ÎiÏkov 2:0, Jablonec-Kladno 1:1,
Mladá Boleslav-Sigma Olomouc 2:1.

Tabulka
1. Sparta 5 4 1 0 10:2 13
2. Slavia 5 3 1 1 11:5 10
3. Brno 5 3 1 1 7:4 10
4. Boleslav 5 3 1 1 6:3 10
5. Liberec 5 3 1 1 7:7 10
6. Jablonec 5 2 3 0 6:4 9
7. Olomouc 5 2 2 1 7:6 8
8. Ostrava 5 2 1 2 7:5 7
9. PlzeÀ 5 1 3 1 7:7 6
10. Teplice 5 1 2 2 5:5 5
11. Zlín 5 1 2 2 2:3 5
12. Pfiíbram 5 1 1 3 4:4 4
13. Bohemians 5 1 1 3 5:10 4
14. ÎiÏkov 5 1 0 4 5:9 3
15. Kladno 5 0 2 3 3:8 2
16. Budûjovice 5 0 2 3 1:11 2

CorgoÀ liga
6.KOLO: Artmedia-MFK Ko‰ice 2:3, Dunajská
Streda-Banská Bystrica 2:1, Tatran Pre‰ov-FK ZTS
Dubnica 1:4, FC ViOn Zl.Moravce-MFK
RuÏomberok 1:1 (0:1), M·K Îilina-Slovan Bratislava
1:0, FC Nitra-Spartak Trnava 1:5.
7.KOLO: Slovan Bratislava-FC Nitra 2:0, MFK
RuÏomberok-Artmedia 2:0, Banská Bystrica-FC
ViOn Zl.Moravce 0:0, FK ZTS Dubnica-Dunajská
Streda 2:2, Spartak Trnava-Tatran Pre‰ov 0:0,
MFK Ko‰ice-M·K Îilina 0:0.

***
Tabuºka

1. Ko‰ice 7 6 1 0 13:5 19
2. Îilina 7 5 2 0 16:1 17
3. Slovan 7 4 1 2 11:5 13
4.Trnava 6 3 2 1 9:5 11
5. D. Streda 7 2 2 3 12:12 8
6. RuÏomberok 7 2 2 3 8:9 8
7. Dubnica 7 2 1 4 11:12 7
8. Pre‰ov 7 2 1 4 7:13 7
9. Nitra 7 2 1 4 6:16 7
10. Zl. Moravce 7 1 3 3 4:9 6
11. PetrÏalka 6 2 0 4 6:12 6
12. B. Bystrica 7 1 2 4 2:6 5

Poháry
Ani jeden z ãesk˘ch nebo slovensk˘ch úãastníkÛ
Ligy mistrÛ se neprobojoval do základní skupiny.
Slavia po prohfie 0:2 ve Florencii uhrála pouze
bezbrankovou remízu, kterou jí vychytal brankáfi
Vaniak. Sparta po prohfie doma 1:2 prohrála i v
Aténách s Panathinaikosem 0:1. PetrÏalka se
rozlouãila se soutûÏí remízou s Juventusem Turin
1:1 v Bratislavû. První zápas prohrála 0:4. V ãesko-
slovenském souboji byla úspû‰nûj‰í Îilina, která
po vítûzství v Liberci 2:1 uhrála stejn˘ v˘sledek
doma. 3. pfiedkolo: Slavia-Vaslui (Rumunsko),
Dinamo Zagreb-Sparta, Baník Ostrava-Spartak
Moskva, Braga (Portugalsko)-PetrÏalka, Levski
Sofia-Îilina.


