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38,10+ 1,90 (GST) = 40 kan. dolarÛ
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LIGHT IN SHADOWS - CZECHOSLOVAKIA 1968
(Svûtlo v stínech - âeskoslovensko 1968)

Ve dnech 2. aÏ 4. fiíjna 2008 probíhala v Munkovû  centru pro mezinárodní studia na Torontské univerzitû konference Light in shadows-Czechoslovakia 1968,
organizovaná Centrem pro evropská, ruská a evropskoasijská studia. Plánování konference vlastnû zaãalo uÏ v roce 2006, po skonãení konference o Maìarském
povstání administrátorem Centra, dr. Robertem Austinem a ãlenem ãeské komunity v Torontu, k nimÏ se brzy pfiipojil generální konzul âeské republiky v Torontu, Richard
Krpaã, o nûmÏ nedávno dr. Austin prohlásil, Ïe je nejlep‰ím diplomatem, s jak˘m  bûhem sv˘ch patnácti let ve své funkci pracoval.

Aãkoliv ústfiedním tématem konference byla invaze armád var‰avského paktu a
události kolem roku 1968 vÛbec, pfiedná‰kami prosvítaly.  i jiné osmiãkové roky, 1918,
1938, 1948 i rok 1989 a mihla se jména vzdálená v ãase, vãetnû jména Jana Husa. Po
zahájení konference Richardem Krpaãem byl promítán film, zachycující invazi a hlavnû
reakci PraÏákÛ. První skupina pfiedná‰ek (pfiedsedal jí Piotr Wrobel) se podívala na rok
1968 z globálního hlediska (PafiíÏ, Var‰ava, Moskva). Z této skupiny pfiedná‰ek zvlá‰È
zaujal Robert Johnson z Torontské univerzity, odborník na ruské (a hlavnû sovûtské
dûjiny) rozborem postojÛ v sovûtském politbyru. Druhou skupinu pfiedná‰ek, jejichÏ
tématem byla záÏitky KanaìanÛ v âeskoslovensku a âechoslovákÛ v Kanadû, fiídil
Michal Schonberg. Paul Wilson, kter˘ pfii‰el do âeskoslovenska jako mlad˘ kanadsk˘
leviãák (jeho formulace), stal se zpûvákem disidentské skupiny The Plastic People of
the Universe a skonãil jako nejv˘znamnûj‰í a nejlep‰í pfiekladatel Václava Havla,
Josefa ·kvoreckého atd; Wilson, stejnû jako Don Sparling, Kanaìan, mezinárodní
mluvãí Masarykovy univerzity, proÏil invazi v âeskoslovensku. Paul Robert Magocsi,
profesor Torontské univerzity a pfiedstavitel vzne‰eného dûdictví podkarpatsk˘ch
RusínÛ v âeskoslovensku proÏil invazi na Slovensku. Ivan Kalmar mûl osobité
vzpomínky stejnû jako já: dny tûsnû pfied invazí, které jsem proÏil v âeskoslovensku a
dny tûsnû po invazi v Kanadû. O nejcitlivûj‰í vzpomínky se s námi podûlila Helen
Notzlová, která srpen 1968 proÏila v âeskoslovensku (a která v roce 1967 v˘raznû
pfiispûla k jubilejnímu vydání Na‰ich hlasÛ k 100. v˘roãí existence Kanady  esejí o
âeskoslovenské hudbû. Pracovní ãást prvního dne konference byla zakonãena uvedením
skvûlé v˘stavy fotografií, kterou pfiipravily Heidrun Hamersky z University of Bremen a
Olga Zaslavaskaya, Samizdat Archive, Open Society Institute v Budape‰ti. Den byl
zakonãen recepcí Centra pro evropská, ruská a evropskoasijská studia. (jã)
Zaãátek druhého dne konference byl ochuzen nepfiítomností Jacques Rupnika, kter˘

onemocnûl. Po Michalu Kopeãkovi následovala pfiedná‰ka Nadi Nedûlské z Macalester
College. Vrátila se k IV. Sjezdu svazu spisovatelÛ v roce 1967, kdy Ludvík Vaculík
vyjádfiil my‰lenku, Ïe doposud nebyl vyfie‰en ani jeden problém a ke Kosíkovu odvolání
na Husa. Jeho dÛraz na svûdomí a tím i na integritu ãlovûka. Na Husa navazovali, jak
Palack˘, tak i Kollár a ·tefánik. Zvlá‰tní úlohu sehrál Havlíãek, ale Masaryk se opût
vrací k husitství. Rok 1968 byl v âechách spí‰e zápasem o svobodu jedince, zatímco
na Slovensku, které mûlo hlub‰í katolickou tradici, to byl zápas o národní identitu. Peter
Bjel z Torontské univerzity rozebral situaci po Mnichovu na slovenské scénû a v ªudové
stranû. Zajímavé bylo Ïe sloven‰tí pfiedstavitelé nebyli jednotní. Ostré jádro se
soustfiedilo okolo Îiliny a pfiedstavovali je ëurãansk˘, Tuka, Mach, zatímco umírnûné
kfiídlo vedené Sidorem bylo po Tisovû nástupu odstranûno. Slovensk˘ ‰tát byl
ekonomicky závisl˘ na váleãném Nûmecku, formálnû se zúãastnil vpádu do SSSR,
podporoval Nûmecko pfii pfiepadení Polska a formálnû vyhlásil válku Spojen˘m státÛm
v roce 1941. Ze 70000 slovensk˘ch ÏidÛ se vrátilo pouh˘ch 5000.
Odpoledne pak Oldfiich TÛma z Ústavu pro soudobé dûjiny rozebral situaci v

Komunistické stranû po roce 1968 a podíl prezidenta Svobody na normalizaci, kter˘ byl
podle nûj mnohem vût‰í neÏ se pfiedpokládá. Kieren Wiliams upozornil, Ïe jiÏ v roce
1968 Michal Lakato‰ hovofií o obãanské spoleãnosti. Michal Va‰eãka z Masarykovy
univerzity udûlal podrobné srovnání sociologick˘ch v˘zkumÛ o antisemitismu v âechách,
na Slovensku a v okolních zemích: Polsku, Maìarsku a Rakousku. Ukázal na
podobnost hysterick˘ch kampaní proti Masarykovi ãi Martinu Butorovi. Jifií PfiibáÀ z
Univerzity v Cardiffu se zab˘val otázkou lidsk˘ch práv a zdÛraznil, Ïe v totalitní
spoleãnosti slouÏí právo nikoliv k tomu, aby byla rovnost pfied zákonem, ale k
diskriminaci jedince. James Krapfl pfiipomnûl lÏi, které se vynofiily po roce 1989, kdy
tfieba Tina Rosenbergová, nositelka Pulitzerovy ceny, tvrdila, Ïe vût‰ina signatáfiÛ
Charty 77 podepsala tento dokument v roce 1989 (ve skuteãnosti Chartu 77 v tu dobu
podepsal nepatrn˘ zlomek z celkového poãtu 2000 signatáfiÛ). Stejná autorka rovnûÏ
tvrdí, Ïe vût‰ina z nich byli b˘valí komunisté, zapomíná se na silnou skupina moravsk˘ch
katolíkÛ. Zajímav˘ historick˘ pfiehled politické scény byl od Victoria Gomeze z Torontské
university. Na tomto pfiehledu jsme si mohli uvûdomit kfiehkost politické scény i
skuteãnost, Ïe tolik bûÏn˘ pfiechod z jedné politické strany do druhé poãátkem
devadesát˘ch let je dnes jiÏ historií. Historii jsou zfiejmû také strany, které zazáfiily a pak
zase zanikly (ODA, DEU, US, Republikáni). Na druhé stranû vznik a rÛst Sociální
demokracie a vlastnû i skuteãnost, Ïe Jifií Paroubek po volbách v roce 2006 byl prvním
pfiedsedou této strany, kter˘ zaãal váÏnû hovofiit o spojení s komunisty. Tuto ãáru by

jeho pfiedchÛdci ·pidla a Zeman nepfiekroãili.
Zajímav˘ byl rovnûÏ pfiíspûvek Libory Oates-Indruchové o tom, jak ideologie zasahovala

do vûdeckého bádání. I o pfiechodu od normalizace k normálnosti. Bûhem odpoledne
jsme ji poloÏili nûkolik otázek:
ABE: Jak jste dospûla k závûrÛm, které jste prezentovala?
LOI: V˘sledky jsou z vût‰ího prÛzkumu, kter˘ jsem dûlala v posledních nûkolika letech.

·lo o publikování a cenzufie v akademickém svûtû v dobû normalizace a protoÏe tato
konference se soustfiedila na rok 1968 a jeho dÛsledky, tak jsem se soustfiedila na to,
jak instituãní procedury po roce 1968 mûly vliv na to, aby odborníci ãi pedagogové mohli
profesnû pfieÏít. Jak˘ vliv mûly regulaãní mechanismy na to, co se mÛÏe a nemÛÏe. Jak
si tito lidé budovali strategie, jak pfieÏít v tomto systému.
ABE: Vidíte rozdíl mezi jednotliv˘mi obory?
LOI: Soustfiedila jsem se na humanitní a sociální vûdy. Nedûlala jsem technické

disciplíny. Humanitní a sociální vûdy byly totiÏ pod nejvût‰ím tlakem, protoÏe byly
zafiazeny pod sféru ideologie: média, kultura, vûda a vzdûlání. Zjistila jsem v‰ak, Ïe
ãistky byly mnohdy hor‰í na pfiírodovûdn˘ch fakultách. Tam se velice ãasto politická

Pokračování na str. 5

Eda Ottová se svými vnuky přebírá Masarykovu cenu v Baťově Muzeu
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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 a169)
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 a 169)
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.  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:  18.
10. 2008 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 18. 10. 2008 v 17:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
19. 10. 2008 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd.

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

8. 10. 2008 v 03:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

23. 10. 2008

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.

Nokturna v mûstû

Panochovo kvarteto

Nedûle 2. listopadu 2008 v 17 hodin
 Na programu: Fibich, Janáãek, Mozart, Dvofiák

Kostel svatého Václava
496 Gladstone Ave., Toronto

www.nocturnesinthecity.com nebo na telefonu: 905/232-3092.

9.10. (ãt) 19:00
Jaromír Nohavica

Ukrajinské centrum
65 Christie St.

**
15.10. (st) 12:00

Europe at your Doorstep in Montreal
Palais des congrés de Montreal

www.europe-montreal.org
***

18.10. (so) 16:00 a 20:00
19.10. (ne) 16:00

Na skle maºované
Slovenská mladá scéna

Michael Power/St. Joseph High School
105 Eringate Dr.

Eglinton/Renforth, Etobicoke
647/838-7794

***
25.10. (so)

Octoberfest
Kostol sv. Cyrila a Metoda

MIssissauga
***

26. 10. (ne) 17:00
Oslavy 28. fiíjna

Osada sv. Václava
***

31.10. (pá) 20:00
1.11. (so) 16:00 a 20:00

2.11. (ne) 16:00
Ostfie sledované vlaky

Joe Workman Auditorium
ReÏie: A. Toman

1001 Queen St. W.
***

2.11. (ne) 17:00
Panochovo kvarteto
Nokturna ve mûstû
Kostel sv. Václava

***
5.11. (st) 19:30

Panochovo kvarteto
Mozartova spoleãnost

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

www.Mozartsociety.com
***

30.11. (ne) 17:00
Jifií Grosman

Nokturna ve mûstû
Kostel sv. Václava

Financial

1 CDN $ 16,71 Kã
1 EURO 24,77 Kã
100 Sk 81,66 Kã
1 US $ 17,82 Kã
âNB - 2. 10. 2008

Kursovní lístek
100 Kã 6,08 CDN $
100 SK 4,92 CDN $
1 CDN $ 16,46 Kã
1 CDN $ 20,33 SK
1 US $ 1,06 CDN $
1 EUR 1,49 CDN $

Universal Currency Converter -2. 10. 2008

Czech language courses
for beginners and intermediate
taught by an experienced linguist
(October-December + January -

June)

Call:
647/895-4949

or e-mail your inquiry to
CanadianCzech@rogers.com.

1809-20
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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

Za Martinem Skálou
Tento t˘den nás opustil mÛj drah˘ bratr
Martin Skála. Narodil se 19. kvûtna 1935
a vyrÛstal v dobû váleãné - v dobû, kdy
celá rodina byla neustále v nebezpeãí a
patfiil ke generaci, kterou válka
poznamenala na cel˘ Ïivot. Otec, Jakub
Skála, praÏsk˘ právník, maminka Milada
Pacnerova-Skálová, spisovatelka.
Martin vystudoval chemii a pracoval v

âSAV. Opustil âeskoslovensko s celou
rodinou v roce 1966 a po mnoha mûsících
v italském uteãeneckém tábofie se dostal
nejdfiíve do ·védska, do Göteborgu kde
pracoval na univerzitû a pozdûji do
Alberty. V Edmontonu Martin vystudoval
PHD in Chemistry a stal se nad‰en˘m
Kanaìanem.
Po krátké dobû v Montrealu, Martin uãil

v Sudbury Cambrian College francouzsk˘
program chemie. I pozdûji, kdyÏ byl v
penzi v Ottawû, uãil dálkov˘ kurs chemie
pfies internet pro Cambrian College a
právû letos se rozhodl jít zcela do penze.
I kdyÏ Martin byl opravdu hrd˘ Kanaìan,

zapojil se do krajansk˘ch organizací a
nikdy nezapomnûl na svÛj domov.
Martin was a genuinely kind, concerned

a considerate human being, he will be
dearly missed by many.

***

Zemfiela
Emma Koukolová -

Jaro‰ová
Îila dlouh˘ a poÏehnan˘ Ïivot - narodila
se 21. kvûtna 1911 v JiÏních âechách a
zemfiela 31. srpna 2008 v nemocnici v
Nymburku, kam byla pfievezena z
domova dÛchodcÛ v Podûbradech.
Velkou ãást svého Ïivota proÏila v
Kanadû. Znal jsem málo lidí, ktefií svou
zemi milovali tak beze zbytku jako Ema
(Emily) Koukolová. Dokázala to sv˘m
odporem  proti nacistÛm i proti
komunistÛm a dokazovala to dennû i v
Kanadû svou vá‰nivou národopisnou
prací, sbíráním a udrÏováním národníh
krojÛ a psaním knih. Také jsem znal málo
lidí, ktefií ‰li za sv˘m cílem tak neodchylnû
a nûkdy i bojovnû, jako Ema Koukolová.
Nebylo snadné fiíci jí: „Ne!“
Do roku 2005 vydala  tfiináct knih, mezi
nimi: Sedmnácti státy Ameriky oãima
âecho-Kanaìanky,  Mezi novou a starou
vlastí, Vancouver mezi horami a mofiem,
DÛm u dvou SkotíkÛ a Krojové oblasti
âech a Moravy. âest její památce. Její
rodinû v âeské republice vyslovujeme
upfiímnou soustrast.

 jã
***

Ema Koukolová -
Jaro‰ová, rozená Miklová
narodila se v Jaro‰ovû nad NeÏárkou
zemfiela  ve vûku devadesáti sedmi let

v Nymburce.
Do Kanady emigrovala v roce 1968, kde

byla ãinná v nûkolika krajansk˘ch
spolcích. Paliãkované krajky a národní

kroje byly svûdectvím jejího umûleckého
nadání a mimofiadné píle.

Své Ïivotní záÏitky a poznatky zvûãnila
ve více neÏ deseti kniÏních publikacích.
Sbírky krajek, národních krojÛ i knih
jsou vystaveny v Letohradském Muzeu

ve V˘chodních Cechách.
Paní Ema zanechala v fiadû uprchlíkÛ
vdûãnou vzpomínku na její nezi‰tnou
pomoc, kterou jim poskytla po jejich

pfiíchodu do Kanady.
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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.

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

Theatre

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

âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ

KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE

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

Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: czechevents.novotny@gmail.com

www.czechevents.net

POZVÁNKA - Juraj Jáno‰ik v Toronte
Dovoºte, aby som Vás ja, Juraj Jáno‰ik, pozval pri príleÏitosti 320. v˘roãia od môjho
narodenia na predstavenie muzikálu Na skle maºované, ktoré uvedieme  v sobotu
18.októbra 2008 o 16:00 hod a tieÏ aj o 20:00 hod. a v nedeºu 19. októbra 2008 o
16:00 hod.  v Michael Power/St. Joseph High School, 105 Eringate Dr. (lokalita
Eglinton&Renforth Dr.), Etobicoke.
Toto predstavenie rozosmieva divákov na Slovensku uÏ viac ako 26 rokov a stále

zaznamenáva rekordy náv‰tevnosti.
V Slovenskej a âeskej komunite v Severnej Amerike bude uvedené ale po prv˘

krát.
Muzikál na‰tudovali herci a taneãníci Slovenskej Mladej Scény pod vedením

jedného z najlep‰ích choreografov v Ontáriu, pána Jozefa Janto‰ku. Scénu vyrobil
obetav˘
a nesmierne zruãn˘, pán ªubomír Slatkovsk˘ ktor˘ bol vôbec zodpovedn˘ za celú

produkciu.
Na skle maºované, ktorá má na svojom konte uÏ bezmála ‰esÈsto repríz, je dielom

dvojice poºsk˘ch autorov komponistky Katarzyny Gärtnerovej a básnika i dramatika
Ernesta Brylla. Naãiera do snov a túÏob poddaného ºudu, ktor˘ si z terchovského
rodáka Jura Jáno‰íka, obeseného za ºavé rebro na hák v roku 1713 v Liptovskom
Svätom Mikulá‰i, vybájil takmer nadpozemskú bytosÈ. V‰etko sa to deje spôsobom
divácky najobºúbenej‰ím - prostredníctvom humoru.
Vstupenky si môÏete objednaÈ na tel.416-792-8694 alebo

entertainment.canada.sk.
Viac informácií Vám poskytne na rovnakom telefónom ãísle riaditeºka SMS

Marianna Supeková alebo jej po‰lite email: slovakscene@yahoo.com.
Ja, Juraj Jáno‰ík, sa na teraz s Vami lúãim úryvkom jednej z piesní a te‰ím sa na

Vás.
Pri‰li sme aj s muzikou, aby ste sa zviechali,

By ste hrdo chodili, hlavu neve‰ali.
Pri‰li sme k vám s muzikou a e‰te sa zberáme.

Ako ºudia Ïijete - sa vás op˘tame.
A ak sa zle máte, tak nehorekujte

Trocha viacej guráÏe zajtra vyprobujte.
Pri‰li sme aj s muzikou, radi nás spomínajte

Spievajte na‰e piesne, dobre sa mávajte.
Pri‰li sme k vám s muzikou, v dobrom spomínajte.

Spievajte na‰e piesne, v zdraví zostávajte

Franti‰ek Zvarík
Celkom nedávno zastihla nás správa o jeho
smrti. DoÏil sa 87 rokov. Viac ako ‰esÈdesiat
rokov pôsobil v Slovenskom národnom divadle
ako opern˘ sólista a ãinoherec. Veºa
v˘znamn˘ch postáv vytvoril vo filme, rozhlase
i televízii. Okrem toho, Ïe cel˘ Ïivot spieval a
hral, ovládal aj hru na husle a klavír, maºoval
v˘borné portréty najmä svojich kolegov a
napísal dve spomienkové knihy - Pierot s
pu‰kou a Pierot bez pu‰ky. Bol to pekn˘ muÏ
impozantného zjavu, bol vysok˘, pôsobil priam
majestátne, správal sa gavaliersky a ústretovo
k svojmu okoliu, nech sa uÏ nachádzal
kdekoºvek. Aj väã‰ina jeho postáv,  ktoré nám
zostali v pamäti, boli postavy krehk˘ch veºk˘ch
chlapov ãi chlapcov v muÏn˘ch rokoch. Hoci
hrával v komédiách, drámach i tragédiách,
najväã‰ie úspechy mal v tragifra‰kách. V
podstate vo v‰etk˘ch postavách, ktoré vytvoril,
cítili sme kdesi v podtexte, v hºbke ich vyznenia,
krehkú zraniteºnú du‰u a pôsobivú, miestami
aÏ clivú melódiu. Aj pri t˘ch tragikomédiách a
tragifra‰kách preráÏala na povrch jeho vnútorná
citlivosÈ a mäkkosÈ.
Narodil sa vo Vrútkach v roku 1921 a v roku

1942 absolvoval ‰túdium herectva na ·tátnom
konzervatóriu v Bratislava, kde navy‰e chodil
aj na hodiny spevu k profesorke Anne Korínskej.
UÏ ako ‰tudent konzervatória stal sa ãlenom
ãinoherného súboru SND a tu pod vedením
reÏisérov Janka Borodáãa, Ferdinanda
Hoffmanna a Jána Jamnického do roku 1945
vytvoril svoje prvé herecké kreácie. V roku
1944 chceli v rokoch prvej Slovenskej republiky,
v okolí Brezna a Banskej Bystrice, nakrútiÈ
prv˘ slovensk˘ celoveãern˘ film Hanka sa
vydáva, pod reÏijn˘m vedením Martina Hollého
st. Krátko po zaãatí nakrúcania exteriérov
vypuklo Slovenské národné povstane a filmári,
ktorí sa nachádzali v blízkosti jeho hlavného
‰tábu, dali sa mu do sluÏieb. Franti‰ek Zvarík
mal vo filme vytvoriÈ jednu z hlavn˘ch postáv.
Prihlásil sa v‰ak v brezniansk˘ch kasárÀach a
na túto chvíºu si takto spomína: „KeìÏe som
základnú vojenskú sluÏbu neabsolvoval, nemal
som skúsenosti s nijakou zbraÀou. Vojenská
uniforma bola pre mÀa dovtedy skôr kost˘mom,
revolver ãi granáty pripomínali rekvizity. Pri‰iel
mi na um pierot Polichinelle, ktorého som hral
v Moliérovom Zdravom nemocnom. Metla, na
ktorej som v predstavení vyhrával zaºúbené
pesniãky sa naraz zmenila na pu‰ku! Pierot s
pu‰kou! Koºko je v tom zvlá‰tnej symboliky a
paradoxu.“  Urasteného Zvaríka spolu s
dvojmetrov˘m Paºom Bielikom v‰ak v Brezne
vyzbrojili, aj vycviãili. Neskôr sa Paºo Bielik
angaÏoval ako reÏisér pri nakrúcaní
povstaleck˘ch bojov, keìÏe filmári sa dali
povstaleckému vedeniu k dispozícii a vytvorili
základ Filmu ãs. armády (patril sem aj
kameraman Karol Kr‰ka, zvukov˘ majster
Jaroslav Plavec ãi asistent kameramana Václav
Richter a iní). Franti‰ek Zvarík bol zasa ãlenom
povstaleckého Frontového divadla, ktorému
velil Andrej Bagar. Frontové divadlo chodilo za
bojovníkmi priamo do terénu a formou akejsi
estrády (hovorené slovo, recitácia, spev, kúzla,
tanec) priná‰alo povstaleck˘m bojovníkom
trochu úsmevu, zabudnutia na útrapy a moÏno
aj úniku. Franti‰ek Zvarík v tomto súbore najmä
spieval. Okrem opern˘ch ãi ºudov˘ch piesní
boli to aj ruské a partizánske piesne. Nie je bez
zaujímavosti, Ïe niektoré z t˘chto piesní si
Zvarík zaspieval o viac ako polstoroãie neskôr
v populárnej inscenácii SND TanãiareÀ. Je to
predstavenie, ktoré len piesÀami a tancom
rekon‰truuje uplynulé obdobie na‰ich dejín
(asi od tridsiatych rokov minulého storoãia).
TanãiareÀ bola aj posledn˘m predstavením, v
ktorom sme Franti‰ka Zvaríka videli a poãuli,
uÏ ako hosÈa, naposledy pred dvoma rokmi.
Po skonãení vojny, teda od roku 1945 aÏ do

roku 1956 bol sólistom opery SND. Vytvoril
niekoºko men‰ích, ale aj veºk˘ch opern˘ch
úloh. Po návrate do âinohry SND dokázal
stvárÀované postavy obdariÈ bohatou
charakterizaãnou ‰kálou. Zvaríkove ãinoherné
postavy boli spravidla zaloÏené na kontraste
fyzickej robustnosti a krehkej, zraniteºnej du‰e.
Na‰tudoval aj postavy, ktoré charakterizoval
hlbok˘ prienik do ºudskej psychiky. A to napriek
tomu, Ïe na rozdiel od svojho pôsobenia v
opere, v ãinohernom repertoári uÏ nevytváral

veºké titulné úlohy. Ale jeho siln˘ basov˘ fond
navodzoval aj pri ãinohern˘ch inscenáciách
tak˘ pocit, akoby herec chcel svoje ãinoherné
úlohy niekedy odspievaÈ. V ãinohre uÏ nehrával
postavy „z ºudu“, ale jeho repertoár bol
takreãeno aristokratick˘: vytváral postavy
veºk˘ch pánov, rytierov, grófov, dôstojníkov.
Najdlh‰ie v‰ak nosil uniformu Ïandára
RozváÏneho v Bryllovej hre Na skle maºované,
ktorá bola na repertoári SND od premiéry v
roku 1974 aÏ do roku 2003! Zvaríkovo
smerovanie ku grotesknosti s vyostrenou
expresívnosÈou prejavilo sa vo v˘raznej podobe
napríklad pri stvárnení postavy Malvolia v
Shakespearovej komédii âo len chcete, ako aj
postavy Stomila v Tangu Stanislava MroÏka.
Zvarík sa v‰ak uplatnil aj vo váÏnom svetovom
klasickom repertoári - od antiky aÏ po Moliéra,
ale aj v súãasnom svetovom a pôvodnom
slovenskom repertoári, napríklad v hrách
Bertolda Brechta ãi Tenessee Williamsa, ale aj
Osvalda Zahradníka ãi Mikulá‰a Koãana.
Umelecká v‰estrannosÈ Franti‰ka Zvaríka

bola v jeho Ïivote neustále prítomná. Prejavil
sa ako spoºahliv˘ filmov˘ a televízny herec (uÏ
v roku 1946 hral vo filme Martina Friãa Varúj...,
hral v prv˘ch slovensk˘ch filmoch, napríklad v
âertovej stene, vo filme Rodná zem, ale aj v
oscarovom filme Obchod na korze). Ako spevák

sporadicky vystupoval na koncertn˘ch pódiách,
bol legendárnym interpretom slovensk˘ch
ºudov˘ch piesní, ktoré nahral aj na dve
dlhotrvajúce platne. Popri K.L. Zacharovi bol
ìal‰ím hercom s v˘tvarn˘m nadaním. Na
samostatnej v˘stave nazvanej Na scenári
maºované prezentoval sa ako karikaturista a
portrétista vtipn˘ch, charakterizaãne v˘stiÏn˘ch
momentiek z divadelného zákulisia. Známe sú
aj jeho olejomaºby v˘znamn˘ch kolegov,
reÏisérov a hercov.
S Franti‰kom Zvaríkom odi‰la jedna

v˘znamná a v˘razná epocha tvorivého
rozmachu na‰ich dramatick˘ch umení. Bol
jedn˘m z posledn˘ch, ktorí e‰te hrávali so
zakladateºmi slovenského profesionálneho
divadla (Bagar, Arbet, Bachled, Borodáãová,
Meliãková...), bol posledn˘m Ïijúcim hercom
povstaleckého Frontového divadla, bol jedn˘m
z prv˘ch povojnov˘ch filmov˘ch hercov a
jedn˘m z prv˘ch hercov, ktorí úãinkovali v
televízii bezprostrednej po jej vzniku. Bol to
ãlovek takreãeno renesanãn˘, v‰eumelec,
ãlovek spoloãensky, ústretov˘ a tolerantn˘.
Bol jedn˘m z pilierov na‰ej národnej
dramatickej kultúry, vniesol do nej impozantn˘
ºudsk˘ rozmer, rozhºad a perspektívu.

MILAN POLÁK
***
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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

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

zástûrka pouÏila pro vyfiizování osobních
úãtÛ, ale tohle jsem si neovûfiovala.
Nedûlala jsem jednotlivé fakulty, ale
v˘zkum byl soustfiedûn na lidi, ktefií jsou
dnes autoritami ve sv˘ch oborech. Hovofiila
jsem tedy s historiky, sociology a
socioloÏkami, s lidmi z lingvistiky a
literárních vûd a filosofie.
ABE: Vidíte rozdíl mezi regiony?
LOI: V˘zkum je hodnû pragocentrick˘,

protoÏe moÏnost odborného publikování

byla v Praze. Hovofiila jsem s lidmi z rÛzn˘ch
regionÛ, ale pouze v pre‰ovské oblasti to
bylo jiné, protoÏe ta byla pod pfiím˘m vlivem
Vasila Biºaka. Nezdá se mi, Ïe by byl velk˘
rozdíl mezi Prahou a Brnem. Nûco bylo
jinak, ale mnohé bylo stejné. Nedá se v‰ak
fiíci, Ïe by zde bylo pfiímé spojení a tak se
stalo, Ïe tfieba v Brnû u provûrek pro‰el
ãlovûk, kter˘ hájil Havla proti Kunderovi.
Úfiedníci v Brnû u provûrek neznali Havla,
ale znali Kunderu. Existovaly rozdíly mezi
obory, v regionech byl pak rozdíl mezi
osobnostmi. ZáleÏelo na tom, jestli spí‰e
lidé byli sympatizanti s obrodn˘m procesem
nebo jeho odpÛrci.
ABE: Kdy byl v˘zkum konán?
LOI: V letech 2002-2003. Ta atmosféra z

doby normalizace je nesdûlitelná. Proto
byl v˘zkum velice obtíÏn˘. Nûktefií lidé si
nedokázali vzpomenout, jiní si nechtûli
vzpomenout a je to celkem pochopitelné,
protoÏe oni trpûli po celou tu dobu a teì
koneãnû mohou svobodnû bádat.
Uvûdomila jsem si pfii tom, atmosféru
dne‰ka, kdy je zrcadlo nastavené tak, jako
kdyby tato doba nebyla. SnaÏila jsem se
zachytit tu ‰ífii tûch zku‰eností a konfliktÛ.
ABE: Projevil nûkdo z tûch lidí lítost?
LOI: Samozfiejmû. ¤ada respektovan˘ch

lidí fiekla: „Já se za to stydím, já bych mûl
v‰echno pfiepsat.“ Jiní v‰ak fiekli, Ïe se
nestydí vÛbec za nic. „V‰echno, co jsem
napsal je platné.“ Nûkdo zase fiekl, Ïe
Ïádn˘ tlak nepociÈoval. Jejich loajalita byla
k oboru nikoliv k politickému systému. (abe)

***
Druh˘ den konference byl zakonãen v

BaÈovû muzeu obuvi. A byla to nûjaká
událost. Veãer zahájila brilantnû a s
neuvûfiitelnou energií paní Sonja Bata hrstí
kouzeln˘ch vzpomínek. Po té bylo
vyjádfieno uznání a pfiedán dar Centra pûti
osobám za zásluhy o Centrum. Byli to
Josef ·kvoreck˘ a Zdena Salivarová-
·kvorecká (ze zdravotních dÛvodÛ se
omluvili), Josef âermák, Lubomír DoleÏel
a Luba Fra‰tacká. O Josefu âermákovi
promluvil dr. Robert Austin a o v‰ech
ostatních prof. Veronika Ambros. Konec
veãera byl vûnován filmu, v nûmÏ Eda
Ottová vzpomíná na léta proÏitá v
komunistick˘ch vûzeních. Film, kter˘ uvedl
Josef âermák a kter˘ se sv˘m synem
Brandonem ãesky natoãila Zuzana
Hahnová, byl v ãeské verzi  pfied nûkolika
mûsíci promítán v Praze. Poslední verze
má v˘borné anglické podtitulky (rovnûÏ
práce Zuzany) a je svûdectvím neuvûfiitelné
stateãnosti pozoruhodné Ïeny. V
okamÏicích zvlá‰È citliv˘ch ve filmu zazní
Dvofiákova Humoreska, v podání Karoliny
Kubálkové - po skonãení filmu tato
neobyãejnû talentovaná mladá houslistka
Humoresku nádhernû zahrála znovu. Po
skonãení filmu byla jí a jejímu manÏelovi
Franti‰ku Ottovi (in memoriam) pfiedána
Masarykova cena pfiedsedkyní âSSK-
Toronto Radmilou Locherovou za jejich
exilové zásluhy (vãetnû pomoci pfii
vytvofiení pomníku ZnovuukfiiÏovan˘ na
Masaryktownu), kterou spolu s ní pfievzali
její vnuci Thomas a Justin MacGowanovi.

***
Sobota, 4. fiíjna, poslední den konference,

byla vûnována divadlu, knihám a filmu.
Ráno Herbert Eagle, Veronika Ambros,
Petra Hanáková a Wolfgang Schlot
promluvili na téma: “Cinema: The Czech
New Wave” a druhá skupina pfiedná‰ek,
kter˘m pfiedsedal Lubomír DoleÏel, mûla
neskromné téma: “Prague: Theater Capital
of Europe”. Pfiedná‰eli: Herta Schmid,
Pavel Drabek a Eva Slaisova. Poslední
skupina pfiedná‰ek se zab˘vala fikcí:
“Fiction: Shadows of the Past”. Pfiedná‰eli
Tomas Kubicek, Michal Schonberg a
Pavlína Radia. Pfiedsedal znám˘ kanadsk˘
autor a kritik, Sam Solecki. Schonbergova
pfiedná‰ka byla oslavou exilového
nakladatelství manÏelÛ ·kvoreck˘ch, Sixty-
eight Publishers.  Michal Schonberg citoval
dopis Milana Kundery, v nûmÏ
nakladatelství hodnotí jako nejv˘znamnûj‰í
ãin za cel˘ch 40 let komunistického reÏimu.
A pak uÏ jsme se jen pobavili filmem Jana
·vankmajera Konec stalinismu v âechách.
Konference, kterou jeden z pfiedná‰ejících

nazval “fenomenální” byla zakonãena
recepcí v rezidenci generálního konzula
Richarda Krpaãe. I tuto recepci zásobilo
Prague Fine Food Emporium a i o ní lze
fiíci, Ïe byla fenomenální.
Konference se konala pod zá‰titou

ministra zahraniãních vûcí âeské republiky,
Karla Schwarzenberga, s podporou
generálního konzulátu âR v Torontu.
Sponzory byli: Sonja a Thomas Bata, Fond
Rudolfa a Rosalie âermákov˘ch, Fond
Rudolfa a Viery Fra‰tack˘ch, Dûti Georginy
·teinské-Sehnoutkové (básnífiky Inky
Smutné), SVU Edmonton, âesk˘ turismus,
Centrum pro evropská, ruská a
evropskoasijská studia, PozÛstalost po
Emilii Pefiinové, Department of Slavic
Languages and Literatures,
Forschungsstelle Osteuropa, University of
Bremen, Wirth Institute, University of

Alberta a Prague Fine Food Emporium. O
úspûch konference se rovnûÏ zaslouÏily
tyto instituce: Ústav pro souãasné dûjiny v
Praze, Masarykova univerzita v Brnû, Open
Society Archive, Budapest a International
Samizdat Research Association.
âestn˘mi sponzory byly: âeské a

slovenské sdruÏení v Kanadû,
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor v Torontû,
âeskosloven‰tí legionáfii, Kanadské listy,
MasarykÛv ústav, Nová vize, Nové divadlo,
Nov˘ domov, ¤ímsko-katolick˘ kostel sv.
Václava v Torontu, Satellite, Slovensk˘
evanjelick˘ kostol sv. Pavla  v Torontu,
Slovensky svet a Kanadsk˘ Sokol.
Na konferenci  pfiedná‰elo 35 profesorÛ

(a dva nebo tfii neakademici) z tûchto
univerzit ãi akademick˘ch institucí:
University of Toronto, Columbia University,
University of Potsdam, Masarykova
univerzita, University of Bremen, Open
Society Institute, Budapest, Ústav pro
souãasné dûjiny v Praze, Macalester
College, Trent University, Drake University,
University of Illinois, Canadian Forces
College, University of Belfast, McGill
University, Cardiff University, University of
Michigan, Univerzita Karlova. (jã)

Josef âermák, Ale‰ Bfiezina
 ***

Czechoslovakia 1968

Pokračování ze str. 1

Karolína Kubálková

Libora Oates-Indruchová
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Tradiãního Svatováclavského posvícení se zúãastnil i biskup pro âechy Ïijící v zahraniãí
Petr Esterka. Rozhovor s ním pfiineseme v nûkterém z pfií‰tích ãísel.

Posvícení u sv. Václava

7.10.2008
âerné pondûlí

na praÏské burze
Praha-právo-PraÏská burza zaÏila v pondûlí
nejhor‰í den ve své historii, kdyÏ se hlavní
index PX, kter˘ se poãítá z cen 14 nejlep‰ích
akcií, zfiítil o 8,46 % na 1102,9 bodu, coÏ byla
nejvût‰í denní ztráta od vzniku burzy v roce
1993.

·patn˘ den se nevyhnul vãera i dal‰ím
svûtov˘m burzám, které rovnûÏ postihly drtivé
v˘prodeje akcií. Evropské trhy se kvÛli
v˘prodejÛm a obavám o bankovní sektor
propadly na ãtyfileté minimum. Obchodování
na rusk˘ch akciov˘ch trzích se v pondûlí na
hodinu zastavilo, kdyÏ se investofii masovû
zbavovali akcií. Obchodování s velk˘mi
ztrátami zahájila i americká burza.
„Prodávalo se v‰echno a v‰ude. A je moÏné,

Ïe pokles bude pokraãovat,“ fiekl Právu
analytik Komerãní banky Josef Nûm˘.
Investofii se bojí, Ïe ‰ífiící se krize stáhne

americkou i celou globální ekonomiku do
recese. Trhy si uvûdomují, Ïe americk˘
záchrann˘ plán za 700 miliard dolarÛ nezaãne
pÛsobit rychle a Ïe mezitím se budou banky
dál dostávat do potíÏí. SloÏitá je nyní i situace
v Evropû, kde se vlády snaÏí ãinit kroky na
podporu bankovního sektoru a na záchranu
jednotliv˘ch ohroÏen˘ch bank.

***

Stfiedoãeská âSSD hrozí
sv˘m kandidátÛm

ãtyfimiliónovou exekucí
Praha-právo/Jifií Ovãáãek-Volební lídr âSSD
ve Stfiedoãeském kraji David Rath prosadil,
Ïe kandidáti soc. dem. pro krajské volby v
jeho regionu musí podepsat jak˘si závazek
vûrnosti, kter˘ má hrozbou ãtyfimiliónové
finanãní sankce zabránit pfiebûhlictví ve
prospûch konkurenãní ODS.
Jde o v ãesk˘ch pomûrech unikátní

dokument, kter˘ je uÏ na první pohled v rozporu
s duchem ústavy.
Podle zji‰tûní Práva hrozí zastupitelÛm soc.

dem. v pfiípadû, Ïe nebudou hlasovat podle

stranického usnesení nebo dokonce nebudou
bez závaÏn˘ch dÛvodÛ pfiítomni pfii hlasování,
ãtyfimiliónová pokuta, oznaãená jako
pfiíspûvek na volební kampaÀ, placenou v
kraji stranou. Záhadou je, jak stfiedoãeská
soc. dem. k ãtyfimiliónové sankci dospûla.
Kdyby to byl podíl jednotlivého kandidáta z
tfiiceti podepsan˘ch na kampani, musela by
stát 120 miliónÛ, coÏ je nesmysl.
âástka tedy zjevnû není ani tak podílem na

kampani jako zámûrnou sankcí za pfiebûhnutí
ke konkurenci. Je sporné, zda by se vÛbec
dala reálnû vymáhat, neboÈ prohlá‰ení, které
kandidáti podepisovali pfied sv˘m zafiazením
na kandidátku, je bezpochyby formou nátlaku
a akt podpisu by mohl b˘t snadno oznaãen za
uãinûn˘ v tísni.
Ústava se sice krajsk˘mi zastupiteli

nezab˘vá, ale je postavena na tom, Ïe
poslaneck˘ mandát není majetkem Ïádné
strany a je vázán pouze na osobu.
„Pfiijali jsme opatfiení, Ïe kaÏd˘ kandidát

musel urãitou vûc podepsat, kde se k urãit˘m
vûcem zavazuje. Text toho závazku, protoÏe
je to závazek vÛãi soc. dem., tak schválila
krajská konference,“ fiekl Právu Rath.

Podrobnûji nechtûl opatfiení rozebírat, uvedl,
Ïe jde o know-how jeho strany.
Podle zji‰tûní Práva se jedná o „Prohlá‰ení

kandidáta do ZK 2008“, které bylo rozesláno
k podpisu dvojmo tfiiceti kandidátÛm. V textu
závazku, kter˘ má Právo k dispozici, je
uvedeno, Ïe v pfiípadû, kdy by je kandidát
nedodrÏel, musel by uhradit soc. dem. náklady
na kampaÀ ve v˘‰i ãtyfii milióny korun.
Obsahuje i souhlas s vymáháním této ãástky
exekucí.
Dvojka na stfiedoãeské kandidátce âSSD

Zdenûk Seidl Právu fiekl, Ïe prohlá‰ení
podepsal. „Nedûlalo mi to Ïádn˘ problém,“
fiekl s tím, Ïe v situaci, kdy by nesouhlasil s
politikou strany, tak by odstoupil.
„Myslím, Ïe nic není ideální, ale Ïe kdyÏ

pfiebíhání poslancÛ nevyfie‰í nûjak na‰e
zákonodárství, nás to dohnalo k tomu, a
dohnali nás k tomu i voliãi, Ïe musíme tu
situaci nûjak fie‰it,“ dodal Seidl. „VÛbec ne,“
fiekl pak na dotaz Práva, zda mu neãiní problém
finanãní závazek.
Také ãtyfika na kandidátce, starostka
Rath Právu sdûlil, Ïe byl na konferenci

pfiedkladatelem návrhu na pfiijetí prohlá‰ení.

DENNÍ KRONIKA
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Točený Prazdroj a Czechvar

v západním Torontu!

Evropská i
kanadská
kuchynû!

Vyhfiívané
venkovní

patio!

20 toãen˘ch
domácích i
dovezen˘ch

piv!

Large
Screen

DLP Satellite
TV Sport

Wing Nights
(Sun.Mon.Wed.)

Karaoke
(Fridays)

PraÏanky pohledem vûkÛ

Zde tvÛrkynû nabízejí svoji pfiedstavu, která zdÛrazÀuje, Ïe ãeské dûjiny se
neodehrávaly jen ve 20. století. Zleva doprava:  StáÀa Loudová - Praha
gotická, B. Sherriffová - Praha barokní (obû z Poboãky Toronto âSSK) a
Aniãka MackÛ - Praha secesní  (foto:  A. a A. MackÛ, M. Sherriff)

Káãer povedal, Ïe Spojen˘m ‰tátom
bolo ponúknut˘ch „niekoºko pekn˘ch
dátumov“. Okrem 28. októbra, to bol práve
17. november. Tento dátum by podºa
neho zv˘raznil „deÀ, keì sa âesi aj
Slováci postavili za svoju vlastnú
slobodu“.

Dnes vo Washingtone podpí‰e minister
vnútra Robert KaliÀák poslednú zmluvu,
ktorá je nevyhnutná na zru‰enie vízovej
povinnosti.

Prezident Ivan Ga‰paroviã sa vo ‰tvrtok
stretne s americk˘m prezidentom
Georgeom Bushom. Oãakáva sa, Ïe
oznámia zru‰enie vízovej povinnosti pre
Slovákov. Presn˘ dátum by v‰ak mal na
Slovensku koncom októbra oznámiÈ
americk˘ minister vnútra Michael
Chertoff.

8.10.2008

USA nám víza zru‰ia
asi 17. novembra

BRATISLAVA-sme/Ján Krempask˘-V
roku 1989, 17. novembra sa zaãala neÏná
revolúcia, padol ostnat˘ drôt, ktor˘ nás
oddeºoval od civilizovaného sveta.
DevätnásÈ rokov potom sa Spojené ‰táty
americké rozhodli zru‰iÈ vízovú povinnosÈ
pre Slovákov a âechov. Hoci tento dátum
oficiálne e‰te nikto nepotvrdil, v‰etky
diplomatické zdroje to nepriamo
naznaãujú. B˘val˘ veºvyslanec
Slovenska v USA Rastislav Káãer
povedal, Ïe „17. november je dátum
pekn˘ a symbolick˘“ pre tak˘to ãin.

Podºa neho práve pri tak˘chto dátumoch
sa zvyknú robiÈ veºké politické gestá,
ak˘m je aj zru‰enie víz.

V˘roãie neÏnej revolúcie, ako deÀ zru‰enia
víz do Spojen˘ch ‰tátov nevylúãil ani
hovorca ministra vnútra Erik Tomá‰.

„Stanovenie a potvrdenie termínu zru‰enia
vízovej povinnosti je v˘hradne v kompetencii
Spojen˘ch ‰tátov. MôÏeme v‰ak potvrdiÈ,
Ïe sme zachytili pozitívne signály,“ povedal.

Jeho ãesk˘ náprotivok Vladimír ¤epka sa
vyjadril podobne. „Ten termín vám zatiaº
ani nepotvrdím, ani nevyvrátim,“ uviedol za
ãeské ministerstvo vnútra.

Káãer v‰ak nepredpokladá, Ïe Ameriãania
zaradia do bezvízového styku od 17.
novembra iba âesko a Slovensko, ale to
„urobia pre niekoºko ‰tátov naraz“.

Okrem toho sa tento mesiac oãakáva, Ïe
poãet odmietnut˘ch Ïiadostí o vízum sa
dostane pod desaÈ percent. Potvrdil to aj
americk˘ veºvyslanec na Slovensku Vincent
Obsitnik.

***

Podle nûj jde o pojistku.
„ProtoÏe mám obavu, Ïe kdyÏ si to ODS

ozkou‰ela, Ïe to funguje na té celostátní
úrovni, tak myslím, Ïe Bendl je na tom eticky
stejnû jako Topolánek. To znamená, pokud
by se mohl udrÏet u moci stÛj co stÛj za
pomoci pfiebûhlíkÛ, rÛzn˘ch úplatkÛ nebo
v˘hod, tak si myslím, Ïe by to klidnû udûlal,“
fiekl Právu Rath.
Podle nûj Bendl takovou vûc naznaãuje tím,

Ïe hovofií o slu‰n˘ch soc. dem. „CoÏ je kuriózní,
Ïe by na‰i slu‰ní ãlenové se mûli spojit s
neslu‰n˘m funkcionáfiem ODS,“ doplnil
volební lídr âSSD ve Stfiedoãeském kraji.
Podle nûj nebylo pfiijetí „závazku vûrnosti“

na krajské konferenci jednomyslné.
„Schváleno to bylo nûjak˘mi 85 procenty

hlasÛ, ãili zhruba asi 15 procent delegátÛ
nebylo pro. Nûktefií ãlenové s tím trochu
polemizovali,“ sdûlil Rath s tím, Ïe o závazku
rozhodla vût‰ina ãlenÛ konference po
„naprosto otevfiené demokratické diskusi“

***
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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:

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

Listopad 1989 - Odzvonûno
(Sonda do du‰e malého národa)

 Dnes uÏ asi nikdo pfiesnû neví, kdo vlastnû vymyslil zvonûní klíãi ve statisícov˘ch davech na
námûstích a na Letenské pláni v tehdej‰í velmi vzru‰ené dobû, kdo k tomu pfiidal v˘zvu k
mohutnému volání „Konãíme Milo‰i!“. Snad to vytrysklo pfiímo z du‰e ãeského a slovenského
lidu pfied devatenácti lety, moÏná Ïe k tomu pfiispûli tehdej‰í tribuni lidu a komentátofii
demonstrací, snad páter Mal˘ nebo moÏná tehdy i sám Václav Havel. Nevím. Vím v‰ak, Ïe
tehdy viditelnû semknut˘ národ - bez komunistÛ - pouÏil svazky klíãÛ, zvonkÛ, které mûl a má
kaÏd˘ z nás u sebe, a zvonil o sto ‰est. Odzvonili jsme éfie neslavného pokusu o jak˘s tak˘s
komunismus, etapu, která stála ná‰ národ 41 let utrpení, bolestí, vûznûní, poprav a novû
vzedmuté - bÛhví kolikáté jiÏ v historii - emigraãní vlny.
¤íká se, Ïe ná‰ národ se dovede pevnû semknout jen ve chvílích obzvlá‰tû tûÏk˘ch.

Historick˘ch pfiíkladÛ této umûlé, vût‰inou zvenãí vyvolané pospolitosti, máme v pohnuté
historii mal˘ch národÛ uprostfied Evropy mnoho. Tomu zatím poslednímu pfiíkladu bylo
nenávratnû odzvonûno. JiÏ dlouho nezvoníme na námûstích. VÛli projevujeme v
demokratick˘ch volbách, po kter˘ch jsme v totalitním reÏimu tolik touÏili, a doplÀujeme je
politick˘mi ãachry, po kter˘ch nikdo nevolal.
Tfietina voliãÛ k volbám vÛbec nejde; ti pak po hospodách nejvíce nadávají „na pomûry“.

Druhou tfietinu tvofií - aÈ tak ãi onak - otevfiení i zakuklení leviãáci, z 15% stafií komunisté, ktefií
vzpomínají na „staré dobré ãasy vedoucí úlohy jediné strany“, a dále pfiíznivci idejí
sociáldemokratismu, ktefií by rozdávali pln˘mi hrstmi to, co jiní vytvofiili. Zb˘vající tfietina jsou
konzervativci, pravicov˘ stfied a jasná pravice. Z toho v‰eho vypl˘vá, Ïe jiÏ po dlouhou dobu
více jak dvanácti let, tedy uÏ po trojích volbách, vzniká u nás pomûr 100 na 100 a po
následn˘ch zákulisních poslaneck˘ch hrátkách s pfietahováním pfiebûhlíkÛ se objevuje
„kfiehká vût‰ina napfiíã politick˘m spektrem“, kdy zákony jsou schvalovány jedním aÏ dvûma
potfiebn˘mi hlasy. Také jsme jiÏ zaÏili kratiãkou úfiednickou vládu a pro obãany nepochopitelnou
„opoziãní smlouvu“.
Dnes k napínavosti soubojÛ pfiispívají uÏ i rozbroje uvnitfi koaliãních stran - místním odpÛrcÛm

se zaãalo fiíkat „rebelové“ a drobná povstání se dafií hasit jen v poslední vtefiinû jako v
katastrofick˘ch filmech. Zpestfiením jsou opakovaná hlasování o nedÛvûfie vládû, dále
návrhy pro ústavní a obecné soudy a dal‰í kratochvíle vãetnû obãasn˘ch skandálÛ.
Z pohledu bûÏného ãeského obãana, kter˘ nebyl na rozdíl od voliãÛ západoevropsk˘ch a

americk˘ch na skuteãnou parlamentní demokracii a ãinnost opozice 41 let zvykl˘ vÛbec a
novodobou ‰kolou demokracie pro‰el zatím jen po relativnû krátkou dobu, snad 18 let, je to
stále je‰tû dûní nevídané a nesl˘chané. Pfiiznejme si, Ïe se v nûm prostí obãané ve velké
vût‰inû nevyznají, jsou náchylní vidût za v‰ím politikafiení, lumpárny, zlodûjny a svinstvo,
vûãn˘ boj o peníze a o dobré bydlo.
V jistém smûru se jiÏ del‰í dobu ‰ífií po vlastech ãesk˘ch deziluze, zklamání a rozãarování.

Asi bychom chtûli spí‰e zase zaãít zvonit klíãi na námûstích. Opût zaÏít tu sílu malého národa
vyvûrající z jeho semknutosti.
Nûjak to nejde.
Je odzvonûno.

Jindfiich Vobora- Praha
 ***

Po vernisáÏi

Malífi Stanislav Sedlák si mÛÏe koneãnû odfouknout, ale nikoliv oddechnout protoÏe
jeho v˘stava War and Peace pokraãuje v Gallery Hittie (107 Scollard St., Toronto, On.
tel.: 416/924-4450) do 18. fiíjna 2008 a je otevfiena od stfiedy do soboty od 12 do 18 hod.
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Maria Gabánková  se úãastní
této skupinové v˘stavy

OBRAZ

ZPRÁVA Z POTÁPĚJÍCÍ SE

LODI

 MŮŽETE VIDĚT

NA VÝSTAVĚ

FACE FORWARD

FACE FORWARD
CONTEMPORARY PORTRAITURE: CURATORS CHOICE
September 12 to November 9, 2008  at The Varley Art Gallery

216 Main St., Unionville, 905/477-9511

Dva pfiíspûvky ohlednû
rozhovoru s J. Rotbauerem

Vyzval jsi ãleny fieditelské rady MMI, aby se
vyjádfiili k rozhovoru s Honzou Rotbauerem,
b˘val˘m redaktorem tvé konkurence, Nového
domova. Jsem zklamaná, Ïe jsi takov˘
rozhovor ve sv˘ch novinách otiskl - nezdá se
mnû to vÛbec profesionální ani etické.
Sice jiÏ nejsem ãlenkou fieditelské rady, ale

odstoupila jsem teprve nedávno, po pûtatfiiceti
letech. Kdybych myslela, Ïe Jan Rotbauer
má pravdu ve svém popisu ãlenÛ fied. rady,
padla bych do hluboké deprese, Ïe jsme s
nûkolika dal‰ími ãleny fied. rady vûnovali
mnoho let - tisíce hodin svého ãasu a ãasto i
tûlesné námahy, úplnû zbyteãnû. Na ‰tûstí
vÛbec pravdu nemá! Odmûnou ãlenÛ fied.
rady za jejich nev‰ední obûtavost není to, Ïe
“prezidentují” a nûkoho ovládají. Odmûnou
je, kdyÏ nûco na ãem houÏevnatû a svornû
pracovali se povede a vût‰ina krajanÛ je
spokojena, Ïe v‰echno správnû funguje.
“Odmûn” bylo bûhem nûkolika desetiletí
hodnû. Nápaditosti i podnikavosti zde bylo
také dost - ov‰em, ne v‰echno se vydafiilo.
Talenty ãlenÛ fied. rady jsou rÛzné: nûkdo
rozumí financím/úãetnictví a poãítaãÛm,
nûkdo opravám/údrÏbû a jiní zase mají
organizaãní schopnosti apod. V‰ichni, ale
jsou a nebo byli jednou zamûstnanci a vûdí
jak se mají k zamûstnavateli chovat a co si
mohou ãi nemohou dovolit. Nûktefií lidé si
neuvûdomují Ïe MMI je zamûstnavatel s
velkou odpovûdností.
Není to vÛbec lehk˘ úkol prezidentovat

takovou organizaci. Na nûkdy aÏ
petihodinov˘ch schÛzích se musí fie‰it
neuvûfiitelnû mnoho nejrÛznûj‰ích záleÏitostí.
Proto jsou stále krajané zváni, aby se pfiidali
a pomohli. Je‰tû dnes vidím Jana Trávníãka
jak, majíc obavy Ïe se nûco pfiihodilo
jednatelce (jeho manÏelce) vpadl po pÛlnoci
do místnosti kde jsme od 19 hod. schÛzovali
a rozãilenû se ptal “Zbláznili jste se, lidi?”
Prostû, málokdo si umí pfiedstavit, co se
v‰echno musí zafiizovat.
Práci Jana Rotbauera fied. rada oceÀovala a

stále si myslím, Ïe vûcná a fairová dohoda
byla moÏná. TûÏko udrÏovat pozitivní
komunikaci a dobré mezilidské vztahy, kdyÏ
na pfiíklad jedna strana bouchne do stolu a na
místû rezignuje. Honzovi bylo nabídnuto aby
si v‰e pár dní v klidu rozmyslel, ale on místo
toho pokraãuje v hanebné a nesmyslné
kampani.
Mohu  s klidn˘m svûdomím a velkou

zku‰eností prohlásit, Ïe v‰ichni ãlenové fied.
rady, aã nûkdy mají rÛzné názory a obãas
chování, které není vÏdy produktivní, chtûjí
pro MasarykÛv ústav a krajanskou komunitu
to nejlep‰í. Proto obûtují svÛj ãas. Pfieji jim
v˘drÏ, trpûlivost a úspûch v dal‰í dobré práci.

Radmila Locher-Jefiábková
***

Milá Dagmaro,
pfieãetl jsem si dnes tvou „reakci na rozhovor“
oti‰tûnou v Sattelite. Jako dlouholet˘ (b˘val˘)
zamûstnanec MMI a aktivní ãlen MMI se
nepfiestávám divit, jak mûfií‰ dvojím metrem.
Cítí‰ se dotãena, jak pan Rotbauer „pokraãuje
v uráÏkách a nadávkách“. Dovol abych ti
nûco pfiipomenul.
Je to asi rok, kdyÏ jsem tû vyhledal a poÏádal
o pomoc. Jeden souãasn˘ ãlen fieditelské
rady, kter˘ stojí za likvidací pracovního
pomûru J. Novotné a téÏ mého, se rozhodl
docílit svého cíle opravdov˘mi uráÏkami a
nadávkami na na‰i adresu. âinil tak
bezosty‰nû pfied ãleny fieditelské rady a pfied
m˘mi kolegy. Nazval mû doslova „lousy
looser“, podvodníkem a zlodûjem. KdyÏ jsem
za tebou pfii‰el, odvûtilas se záfiiv˘m
úsmûvem, Ïe si nemám brát ty vûci osobnû.

Nevím, ve které civilizované spoleãnosti by
bylo moÏné, aby v˘konn˘ orgán takto
beztrestnû uráÏel fiadové ãleny organizace. O
vztahu zamûstnavatel versus zamûstnanec uÏ
radûji vÛbec ani nemluvím. Na mou oficiální
stíÏnost adresovanou paní Kottové jsem
obdrÏel pro zmûnu tuto odpovûì: (cituji:)
„After meeting with you last Thursday
September 20th, 2007 and discussing all
concerns you have I have brought the issue
before the board last night at an official BOD
Meeting. The board strictly adheres to our
Code of conduct and all involved parties
claimed that no mistreatment was
happening.” A bylo vymalováno. Pokud se
tedy cítí‰ dotãena tónem pana Rotbauera,
moÏná by ti mohlo pomoci tvé vlastní „nesmí‰
brát vûci osobnû“.
Pí‰e‰ o obûtavosti ãlenÛ fieditelské rady MMI
a jejich ochotû trávit dny volného ãasu ve
prospûch ústavu. Dûláte zásluhu z nûãeho, co
jste si dobrovolnû zvolili. MoÏná, Ïe kdybyste
zcela neuváÏenû a nezlikvidovali své
zamûstnance, nemûli byste tolik práce
A co se t˘ãe pana Tmeje: Pfii jednom z
posledních Nokturn jsem ve svém volném
ãase a s pomocí pfiátel pomáhal pronajmout
zvukovou aparaturu. Byl jsem u této
dobrovolné aktivity „pfiistiÏen“ panem
Tmejem, kter˘ mi nevybírav˘m zpÛsobem
vynadal, kdo Ïe se mne o to prosil, co jsem
zaã a Ïe doby divokého západu, které panovaly
za paní Novotné, jsou pryã. Nikdo nebude v
JEHO parku, v JEHO restauraci, s JEHO
ekvipmentem bez JEHO svolení nic
podnikat...! Co dodat? Pan Tmej mi dnes
neodpovídá ani na pozdrav. (Pfiesto, Ïe je
mlad‰í.) Uvedl jsem na pár pfiípadech z mé
vlastní zku‰enosti, jak fieditelská rada funguje.
Stejn˘ nebo podobn˘ pfiíbûh má paní Novotná,
pan Rotbauer a koneãnû i personál restaurace
Praha. NemÛÏete se tedy divit, Ïe ztrácíte
pÛdu pod nohama. Je mezi vámi pár slu‰n˘ch
lidí. Proã tedy zavíráte oãi pfied realitou?
Proã si nepfiiznáte, Ïe je nûco ‰patnû, a
nesnaÏíte se vûci napravit? Proã kritiku vidíte
jako zámûrnou snahu ‰kodit? Proã nejste
ochotni diskutovat na Ïhavá témata? To
ov‰em víte asi nejlépe sami. NemÛÏete se ale
potom divit, Ïe vût‰ina lidí stojí na stranû
pana Rotbauera
Vûfiím, Ïe pfií‰tí v˘roãní schÛze pfiinese
nápravu. Apeluji tímto na v‰echny krajany,
kter˘m není osud Masarykova ústavu
lhostejn˘, aby se pfiihlásili za ãleny MMI a
pomohli zachránit po‰ramocenou reputaci
této organizace.
Pfiihlá‰ka je k nalezení zde:
h t tp : / /www.masaryktown.org /pdfs /
MMI_Membership_Appl.pdf
Srdeãnû zdraví

Martin Rejzek
(b˘val˘ zamûstnanec MMI - správce parku)

***
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V nedûli jsme se vrátili domÛ z pohfibu; z tfietího pohfibu za
pÛl roku s osmiãkou. V‰ichni tfii zesnulí byli muÏ‰tí. Dva
‰edesátníci, ten tfietí, Pi‰ta, pfieÏil své osmapadesáté
narozeniny o jeden t˘den.
O lidech v˘znamn˘ch, ktefií se povznesli nad okruh sv˘ch

pfiíbuzn˘ch a znám˘ch, jsou psány nekrology, kde se ãasto
dovíme, co jsme za jejich Ïivota ani nevûdûli. O tûch
ostatních, kter˘ch je vût‰ina, není napsána ani vzpomínka.
MÛj ‰vagr Ivan, 62 let, kterého porazil infarkt v dubnu

tohoto roku, proÏil svÛj Ïivot v Jeseníkách, a od pohfibu se
uÏ o nûm nikdo nezmínil ani slovem.
MÛj drah˘ spolu-skaut Mirek, kter˘ po dlouhém boji s

rakovinou umfiel v kvûtnu, je uÏ zapomenut˘ v‰emi, ktefií ho
pfied skoro padesáti lety ctili jako skautského rádce.
bájeãného atleta, táborníka a znalce pfiírody a vzor tûm jako
jsem byl já.
A Pi‰ta? Pfii‰el do Kanady s manÏelkou a dcerkou v roce

1986, dral se usilovnû o své místo na slunci v nové zemi,
budoval svou Ïivnost. KdyÏ podnik vyrÛstal do úctyhodné
velikosti, Pi‰ta zaãal klempírovat nejdfiív s rakovinou ledviny;
ledvinu Pi‰tovi vyoperovali, ale rakovina se roz‰ífiila do plic;
pfii poslední telefonickém rozhovoru v den Pi‰tov˘ch
narozenin za‰eptal do telefonu: „Ty povídej a já budu
ka‰lat.“
Pi‰ta umíral stateãnû i pohfieb si zaplatil pár t˘dnÛ pfied

posledním vydechnutím.
Vãera jsem svou sklíãenost a morbidní pocity líãil

kamarádovi Mervynovi u kafe na terase kavárny
Books&Beans: Mervyn poslouchal, chápavû k˘val hlavou
a mé líãení tfietího úmrtí osolil touto vûtou:
„Kdyby jeden z nás umfiel - kde já si najdu nového kamaráda

jako jsi ty?’
Drzost této vûty nás oba rozesmála a slíbili jsme si, Ïe

Hlavu k zemi skláním - jak je to s tím umíráním?
jeden druhého pfieÏijeme, v kterémÏto úsilí - trumfnout
jeden druhého - budeme tady otravovat do sta let.
Moje sklíãenost pominula, ale téma zániku a umírání jsme

podrÏeli. Oba máme ‰edesát.
¤ekl jsem, Ïe ãesky básník, kdyÏ umíral na tuberkulózu

pfied ãtyfiiaosmdesáti léty, napsal: Smrt není zlá - ale zlé je
umírání a tuto ‰koláckou vûdomost jsem pfieloÏil do angliãtiny
a on reagoval, Ïe prvním úkolem ‰edesátníka je b˘t zdrav˘.
„Kdo by chtûl b˘t nemocn˘?“ zakfiiãel jsem a Mervyn mne

spláchnul slovy, Ïe nikdy nevidûl tolik zdrav˘ch nemocn˘ch
jako vídává teì; a dodal, Ïe ãetl doktorskou statistiku, Ïe 37
% náv‰tûv u lékafie jsou zdraví nemocní, Ïe se jim mezi
doktory fiíká worried well, a jsou to ti, ktefií se jdou k lékafii
toliko ujistit, Ïe nemají nemoc, o které od nûkoho sly‰eli, Ïe
existuje.
Mervyn mne ãasto t˘rá bludn˘m názorem, Ïe materiální

blahobyt je absurdita; Ïe nás evoluce na blahobyt
nepfiipravila a Ïe marodíme v blahobytu z blahobytu.
¤ekl jsem s odporem, Ïe mám ve svém okolí tfii velmi

nemocné kamarády, ktefií by se rádi vzdali svého ve‰kerého
blahobytu, jen aby se uzdravili...
Oba jsme pocítili jak absurdní je tato na‰e rozmluva, kdyÏ

se oba cítíme zdraví a jen tak samoúãelnû ‰ermujeme se
slovy pod mrakem zákonité smrtelnosti.
KdyÏ jde o fyzick˘ zánik, o smrt, nikomu není veselo; dumal

jsem jak pfietrhnout to pohfiební téma, ze kterého nám i kafe
pfiestalo chutnat.
âlovûk má velebit Ïivot kaÏd˘ den, kdyÏ je zdráv, fiekl jsem

a zaklepal na dfievo stolku, abych si po keltském zpÛsobu
dobré duchy dlící  ve stromech naklonil.
„A co chce‰ velebit, kdyÏ mi kaÏd˘ fiíká, Ïe jdeme s kopce

dolÛ, do baÏiny?“
Velebit, Ïe jdeme a Ïe nás neveze s kopce dolÛ sanitka!“

zesílil jsem hlas.
„Pravdu má‰, kamaráde,“ fiekl Mervyn, abych se

nevzru‰oval a dodal my‰lenku: „Mrtvé poctíme vzpomínkou,
ale co ti Ïiví mrtví kolem nás? Co ti kamarádi, ktefií du‰evnû
umírají, i kdyÏ jsou tûlesnû naÏivu? Ti, co neodpovídají na
pozdrav ani na dopis a já rozvaÏuji, jestli neumfieli, i kdyÏ
jsem zprávu o úmrtí nedostal?“
Co k tomu fiíct, kdyÏ Mervyn má o sv˘ch kamarádech

pfiehnané pfiedstavy?
Dopili jsme kafe, rozlouãili se stiskem ruky a cestou domÛ

jsem dûlal po pamûti seznam kamarádÛ, ktefií uÏ nejsou
mezi Ïiv˘mi a tûch, o kter˘ch uÏ dlouho nevím, protoÏe
neodpovídají na mé písemné dotazy, jsou-li Ïiví ãi pohfibeni.
Svítilo podzimní sluníãko, oranÏové jefiabiny oh˘bají vûtve

stromÛ a soused George fiekl, Ïe bude dlouhá a tuhá zima,
podle té úrody jefiabin. Ale to fiíkal i pfiedminul˘ rok, a nebyla
ani zima ani dost snûhu narozdíl od minulé; takÏe se v‰ecka
slova mají brát s rezervou, a hlavnû se neposírat.
Pfieji hezk˘ den a v‰ecko dobré na kaÏdém kroku!“

Ross Firla - Sudbury
***

Tepliãtí FATE MAGAZINE a
raketov˘ nástup jejich nového

singlu KaÏdou vtefiinou
KaÏdou vtefiinou - to je pilotní skladba z nové desky teplické
skupiny Fate Magazine. Bûhem t˘dne se vy‰plhala na desátou
pfiíãku TOP 50cz. A není divu, chytlavá melodie, dobfie
zahraná a zazpívaná ãesky….
MoÏná právû osud nasmûroval teplickou kapelu Fate
Magazine k hudební agentufie RGM Entertainment (zastupuje
i Airfare ãi Toxique).
Kluci z Fate Magazine slibují, Ïe alespoÀ polovina jejich
prvotiny bude v rodném jazyce, druhá v angliãtinû. PÛvodnû
mûly b˘t v‰echny nahrávky v angliãtinû, ale Fate Magazine
dali na hlasy sv˘ch fanou‰kÛ, ktefií vyplnili anketu na
webstránkách kapely a pfiepsali texty u pûti písní do rodného
jazyka. Bude na ní patnáct skladeb, z toho pût v ãe‰tinû a
deset v angliãtinû. Bonusem na desce bude videoklip anglické
verze písnû KaÏdou vtefiinou - Anymore. Muziku v této kapele
vût‰inou obstarávají Martin (kytara, vokály, programování) a
Radek (kytara, vokály), i kdyÏ Fate Magazine je kapela, která
tvofií dohromady.
Zaãátkem fiíjna Fate Magazine pofiídí k ãeské audio verzi
singlu KaÏdou vtefiinou i vizuální podobu.
Za pov‰imnutí urãitû stojí, Ïe témûfi v‰echny nahrávky vznikaly
pod pfiím˘m dohledem famózního producenta Fabia
Trentiniho, známého hudebním fanou‰kÛm napfiíklad z
projektÛ Guano Apes ãi Donots.
Na osud kapela Fate Magazine sice vûfií, ale náhodû urãitû
nic ponechat nechtûli a ani nechtûjí. Na jejich prvotinû tvrdû
pracovali mnoho mûsícÛ, nahrávali ve studiích v zahraniãí,
investovali do kapely mnoho vlastních financí a samozfiejmû
práce a ãasu. To v‰e zúroãili na novém CD The Better Way
od Fate Magazine
Více info na: www.fatemagazine.eu

Johana Turnerová
***

Novinky z vlajkové lodi revue
PROSTOR

Na zaãátku babího léta jste moÏná zaznamenali seizmické
otfiesy v ãesk˘ch luzích a hájích. Do‰lo totiÏ k v˘buchu
informatické bomby, která explodovala v novém tematickém
ãísle revue PROSTOR 79. Témûfi 200 stran v˘bu‰ného ãtení
se ‰ífií ve vybran˘ch knihkupectvích. MÛÏete si jej také zakoupit
ãi objednat pfiímo v epicentru exploze, to jest v redakci revue
PROSTOR (ul. Politick˘ch vûzÀÛ 15, 110 00 Praha 1).
Dûkujeme v‰em autorÛm za úspû‰nou spolupráci na vzniku

a v˘voji této nové, a doufejme Ïe ãtenáfisky úspû‰né
intelektuální zbranû namífiené zejména proti dÛsledkÛm
informaãní plytkosti souãasn˘ch masov˘ch médií.
Otfiesy po v˘buchu informatické bomby je‰tû ani neustaly, a

posádka vlajkové lodi revue PROSTOR opût zvedá kotvy a
tentokrát mífií do oceánu evropsk˘ch hodnot.
Na leto‰ní podzim totiÏ pfiipravuje tematické ãíslo nazvané

„Spor o evropské hodnoty - klíã ke spoleãné budoucnosti“. A
jeden spor uÏ skuteãnû vypukl - poãátkem záfií na roz‰ífiené
redakãní radû, kde se úpornû debatovalo aÏ do úplného
vyãerpání v‰ech zúãastnûn˘ch. Doufejme, Ïe v˘sledkem
tohoto úsilí bude intelektuálnû podnûtné a zároveÀ polemické
„evropské“ ãíslo, které uspokojí jak na‰e ãtenáfie, tak i
grantovou agenturu Úfiadu vlády, která nám na ná‰ projekt
poskytla podporu. Jak v‰e dopadne, uvidíme na pfielomu
listopadu a prosince, kdy se po vyjití nového ãísla revue
PROSTOR 80 rozhofií spor o evropské hodnoty naplno.

Redaktofii Milan Hanu‰ a Zdena Mejzlíková
***
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Nevûfiil jsem sv˘m oãím ....
Za necelé dva mûsíce bude tomu 40 let co jsme pfiistáli v Kanadû. V zemi veliké, svobodné, ekonomicky zdatné, demokratické. S elánem a nadûjí zaãali jsme nov˘ Ïivot.
Tehdy P. E. Trudeau byl na poãátku své dlouholeté kariéry ministerského pfiedsedy.

KdyÏ jsem se po pár mûsících zaãal v zemi orientovat, sotva by mne napadlo, ãeho budu za onûch 40 let svûdkem. A dokonce dva veãery po sobû, neboÈ zemû je
oficiálnû bilinguální. Dávno uÏ mi, v klidu sedícímu pfied televizní obrazovkou, tak silnû nevystoupil v krvi adrenalin, jak toho stfiedeãního a ãtvrteãního veãera.

Jsou uÏ letitou praxí debaty vÛdcÛ
kanadsk˘ch politick˘ch stran (stejnû jak
je tomu v USA) nedlouho pfied tím, neÏ
voliãi pÛjdou k urnám, aby si pro sebe
vybrali vládu. A nejednou taková debata,
pfiená‰ená televizí k milionÛm
potencionálních voliãÛ, mûla vût‰í ãi
men‰í vliv na rozhodnutí hlavnû tûch,
ktefií je‰tû o své volbû rozhodnuti nebyli.

Podstatou takové politické debaty je,
nebo by mûla b˘t solidnost, úroveÀ, stejná
práva pro kaÏdého úãastníka a snad i, z
praktick˘ch dÛvodÛ, úãast jen
reprezentantÛ tûch stran, které mají v
zemi dostateãnou podporu obãanstva.

V dokonale ostudném paskvilu onûch
dvou debat 2008 (v podstatû stejná
témata, prvnû v jazyce francouzském,
den nato v anglickém) jakoby se ta
neuvûfiitelné skupina organizátorÛ právû
tomu rozhodla dokonale vyhnout. Fair
play a demokracie dávno uÏ nedostaly
takov˘ políãek jak v prÛbûhu tûchto ne
právû nedÛleÏit˘ch akcí. Divák vybaven˘
jen trochou soudnosti nemohl neÏli
Ïasnout, vztekat se nebo uronit hofikou
slzu do sklenky pokud moÏno silného
alkoholu.

MoÏná, Ïe nûco takového se dûlo v
Kostnici s Janem Husem, Ïe nûãemu
podobnému byl vystaven kanadsk˘
pfiedseda vlády S. Harper. Rád bych
poznal ignoranty, ktefií urãili formát debat,
jak jedné tak druhé a tûch chytrákÛ, ktefií
jej schválili! Nepochybnû jeden druhého
poplácávali po ramenech jak budeme
zase originální! NeboÈ formát se skuteãnû
v mnohém od minul˘ch debat li‰il. Zmûny
nemohly b˘t hor‰í.

Ale  radûji struãnû od v‰eobecného ke
konkrétnímu.

Samozfiejmû, Ïe toto je neÏli mÛj osobní
názor, nemusí s ním souhlasit kaÏd˘, ale
snad proto jsou noviny, aby se o takov˘ch
vûcech psalo, byÈ i amatéry a písafii jako
jsem já. Dovoluji si ale odhadovat, Ïe
vût‰ina ãtenáfiÛ tohoto listu bude se mnou
souhlasit.

(1) Agenda byla urãena otázkami
rÛzn˘ch lidí, sdûlovan˘mi v obrazovkám
zábûru. Na ty pak pût kandidátÛ
existence, sedících pro zmûnu kolem
oválného stolu, v jehoÏ ãele trÛnil vÏdy
moderátor a to fiasko, jeÏ mûlo b˘t
debatou, fiídil.

(2) Úãastníky byli ‰éfové stran
Konzervativní, Liberální, NDP, BQ a
Green Party

(3) Reakce a odpovûdi k danému tématu
okamÏitû se promûÀovaly ve v˘slech a
nejednou i napadání S. Harpera, kter˘ se
musel ze sv˘ch politick˘ch ãinÛ
zodpovídat. Aby divadlo bylo dokonalé,
ve sv˘ch odpovûdích byl mnohdy
pfieru‰ován a hlavnû J. Layton (NDP),
pasující se do role kouzelníka, kter˘ v‰e
ví a zná, nejednou si poãínal agresivnû
jako rozãilen˘ vozka.

(4) Bylo aÏ oãividné, oã ménû ãasu k
vyjádfiení dopfiával ten chlapík v ãele stolu
Harperovi neÏli onûm ãtyfiem Robin
HoodÛm, ktefií vypalovali ‰ípy sv˘ch
obvinûní na klidného, mírnû se
usmívajícího pfiedsedu vlády. Co si asi v
tu chvíli myslel o tûch sv˘ch oposiãních
kolegáãcích, zalykajících se nelibostí?

Divím se, Ïe ani jednou nezv˘‰il hlas a
neposlal kfiiklouna k ‰ípku.

(5) Posluchaã se pramálo dozvûdûl o
tom, jak by si asi paní May (GP)
pfiedstavovala fiízení zemû v pfiípadû
vítûzství její strany.

(6) Harper nedostal pfiíleÏitost, aby
pohovofiil o nedostatcích opoziãních stran
maje sotva dost ãasu k vysvûtlená sv˘ch
chyb a pfieãinÛ.

(7) UÏ vidím komentáfie kanadsk˘ch
novináfiÛ a jejich rozbory! Zatím jsem ãetl
na internetu jen jeden, kter˘ fiasko
zhodnotil tím snad jedinû pro soudného
ãlovûka moÏn˘m zpÛsobem: Ïe to byly
akce v krajním pfiípadû nepodafiené,
jakési trapné utkání ãtyfi proti jednomu s
rozhodãím na pfiesilové stranû.

Ve stejnou dobu probíhala debata
americk˘ch vice prezidentsk˘ch
kandidátÛ, kterou jsem si ze záznamu
pozdûji pustil. Jak˘ to diametrální rozdíl v
obsahu a provedení. V osobnostech! A
ten mamlas, fiídící ãtvrteãní debatu,
ukonãil jí sdûlením, Ïe nepochybnû byla
zajímavûj‰í neÏ ta americká. Má Kanada
nedostatek inteligentní muÏÛ nebo Ïen,
které by mohla povûfiit takovou dosti
klíãovou rolí? Po skonãení obou debat
zdá se mi, Ïe odpovûì je nabíledni.

Myslím si, Ïe aÈ uÏ je politická preference
posluchaãe jakákoli, po zhlédnutí tûchto
dvou smutn˘ch komedií, mûl by S.Harper
získat nejen vût‰inu, ale vût‰inu znaãnou.
Je dosti vlastností, které dûlají politika
politikem schopn˘m a navíc slu‰nû si
poãínajícím. To, co pfiedvedeno v
debatách snad by se více hodilo do jiné
zemû, neÏli této.

Oh, Kanado, Kanado, jak jen se tohle
mohlo stát?

Vladimír Cícha-Vancouver
* * *

Zfiejmû jsem vidûl jinou debatu neÏ kterou
pfiená‰ela vancouverská televize a kterou vidûl
Vladimír Cícha.

1/ V této debatû byli zástupci pûti nejvût‰ích
politick˘ch stran. Nevím koho by chtûl Vladimír
Cícha z této debaty vyfiadit. Jestli Quebeck˘ blok,
kter˘ není po celé Kanadû, ale zastupuje znaãnou
ãást francouzsk˘ch KanaìanÛ nebo Stranu
zelen˘ch, která je procentuálnû na tom lépe neÏ
Quebeck˘ blok. âi obû, ale ty dosahují dohromady
víc neÏ NDP nebo je‰tû nemûla b˘t k debatû
pfiipu‰tûna strana NDP a aby to bylo jako ve
Spojen˘ch státech, kde jsou dvû nejsilnûj‰í strany.
Co kdyÏ ale NDP získá víc volebních kfiesel neÏ
liberálové. Podle mého názoru se jednalo o
spravedlivé zastoupení pûti nejsilnûj‰ích stran.

2/ Srovnávat kanadského ministerského pfiedsedu
s Husem pfied Kostnick˘m koncilem je sv˘m
zpÛsobem cynickou manipulací. Hus ‰el za svÛj
postoj na hranici, Harper bude opûtnû zvolen
ministersk˘m pfiedsedou.

3/ Nevím, kdo jin˘ by mûl sedût v ãele stolu neÏ
moderátor a nikoliv mamlas, ale Steve Paikin z
TV Ontario, kter˘ je znám svoji neutralitou a
odvahou ‰áhnout na kontroverzní témata.
Nepfiipadalo mi, Ïe by americká moderátorka byla
lep‰í místy se ztrácela. Nemûla pohotovost.
Zatímco v kanadské debatû se vûnovalo pfiíli‰ ãasu
ekonomice, v americké, kterou ekonomika trápí
podstatnû ménû se vûnovalo daleko více jin˘m
otázkám.

4/ Obyvatelstvo, aby se ptalo a otázky, které se
objevovaly nejãastûji, pak byly pfiedloÏeny v
debatû. Úãastníci sedûli podle abecedního pofiádku:
Bloc Québécois, Conservative Party, Green Party,
Liberal Party a NDP. Ani zde nevidím Ïádn˘
problém.

5/ Paní Elizabeth May nejde do voleb, aby je
vyhrála, narozdíl od vÛdce liberálÛ Stéphane
Diona. Proto je otázka, jak by vedla zemi, kdyby
vyhrála bezpfiedmûtná. Tento postoj vyjádfiil i
vÛdce Bloc Québécois Gilles Duceppe.

6/ âas byl vymezen pro v‰echny aÏ úzkostlivû
stejnû. Dávám za pravdu, Ïe se opozice, obzvlá‰tû
Jack Layton neudrÏela a skákala Harprovi do fieãi,
coÏ se nedûlá. Harperovi, kter˘ v‰ak nebyl na

debatu nejlépe pfiipraven to vyhovovalo a sbíral
body. Proto se celou dobu usmíval jako mûsíãek,
zatímco ostatním tekly nervy. Souhlasím s na‰ím
vancouversk˘m dopisovatelem, Ïe tato taktika se
tentokrát Harprovi vyplatila, o ãemÏ svûdãí i jeho
ãlánek.

Ale‰ Bfiezina
***

Foto neznámého autora s názvem Lehká snídaně
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Toronto prohrálo
v pfiípravû dvakrát

s Pittsburghem
Po prohfie 2:3 v prvém pfiípravném zápase se ani
v torontské odvetû nepodafiilo Maple Leafs zvítûzit,
aãkoliv vedli 1:0, 3:1 a 4:3. Závûr patfiil hostÛm a
Letang s Cookem v posledních ãtyfiech minutách
otoãili skóre. V dresu domácích se ukázal v dobré
formû Tomá‰ Kaberle, kter˘ vstfielil jednu branku
a pfiipojil dvû asistence. V dresu vítûzÛ to byl
slovensk˘ reprezentant Miroslav ·atan, jenÏ nahrál
na první leto‰ní branku hvûzdû TuãÀákÛ Sidney
Crosbeymu. Bylo to poslední utkání Penguines
pfied odletem do Evropy, kde se ve Stockholmu
utkali s ottawsk˘mi Senátory veden˘mi kapitánem
Danielem Alfredssonem.
K samotnému utkání nám Miroslav ·atan fiekl:

Zaãátek byl slab‰í, cestovali jsme k utkání aÏ v
den zápasu, coÏ se na nás podepsalo, ale pak
jsme se zlep‰ili a získali jsme nad zápasem
kontrolu.
ABE: Je to tfietí t˘m, ve kterém hrajete, jak k

tomu do‰lo?
M·: Vypr‰ela mi smlouva a mohl jsem si vybrat.

Po loÀsk˘ch v˘sledcích, jsem vidûl, Ïe se muÏstvo
zlep‰uje. Tak jsem neváhal a podepsal jsem
smlouvu s Pittsburghem.
ABE: Vloni zde záfiil Marian Hossa, není Vám

líto, Ïe nebudete hrát spolu?
M·: To je uÏ hokejov˘ Ïivot, Marian se rozhodl,

tak jak se rozhodl, fanou‰ci v Pittsburghu byli z
toho smutní, ale Ïivot jde dál.
ABE: NHL zaãíná dvûmi dvojzápsy v Evropû.

V prvém hrají v Praze Rangers s Tampou. V
druhém hrajete vy proti SenátorÛm, co o tom
soudíte?
M·: Myslím si, Ïe je to dobr˘ marketing pro NHL.

Zápasy budou urãitû vyprodané. Splní to svÛj
úãel. Pro hráãe je to ponûkud nároãnûj‰í. Cestování
a ãasov˘ rozdíl udûlá svoje. Sám jsem zvûdav, jak
to zvládneme.
Po období studené války mezi Mezinárodní

hokejovou federací a NHL do‰lo k prvním
námluvám poãátkem sedmdesát˘ch let, kdy se
uskuteãnila v záfií roku 1972 i legendární série
Kanada-SSSR. Do té doby NHL nebrala evropsk˘
hokej váÏnû a na star˘ch fotografiích vítûzÛ Stanley
Cupu je i titul Mistfii svûta. Prakticky aÏ do
památného utkání v Montrealu nikdo v Kanadû se
o Evropu nikdo moc nezajímal a dokonce pfied
prvním utkáním série legendární brankáfi Jaques
Plante pfies pfiekladatele vysvûtlil TreÈjakovi, jak
kter˘ hráã stfiílí, aby utkání nebylo jednostrannou
záleÏitostí. Utkání skonãilo ‰okem a vítûzstvím
RusÛ 7:3. V druhém utkání v Torontu se jiÏ
Kanaìané vzpamatovali a vyhráli 4:1. Pfiesto série
byla vyrovnaná a nesla charakter studené války.
Dal‰í koketování na sebe vzala konkurenãní WHA,
ale ani ta nebyla úspû‰nûj‰í. Na klubové úrovni
do‰lo k prvním námluvám v roce 1976 a
silvestrovsk˘ zápas mezi Montreal Canadiens a
CSKA Moskva (3:3) je pokládán za jeden z
nejlep‰ích zápasÛ v historii hokeje.
Ke zlomu do‰lo po pádu Berlínské zdi. Najednou

byly EvropanÛm dvefie do NHL otevfiené, coÏ bylo
do té doby moÏné pouze pro ·védy a Finy,
popfiípadû nûkolika veteránÛm z v˘chodní Evropy.
NHL se také roz‰ífiila na tfiicet muÏstev a
zamerikanizovala se, coÏ se projevilo zánikem
Winnipeg Jets a Quebec Nordiques.
Pfii pfienosu z Prahy obvyklá pÛlhodina pfied

utkáním NHL se tentokrát v kanadské televizi
scvrkla na pouh˘ch devût minut. Objevilo se nûkolik
zábûrÛ Hradãan a Staromûstského námûstí s
pfiipomínkou Karlovy univerzity a nûkolika dal‰ích
historick˘ch okamÏikÛ. Bûhem utkání se kamera
více soustfieìovala na Petra PrÛchu v dresu
Rangers a Václava Prospala, kter˘ dostal v
pfiestávce mezi první a druhou tfietinou slovo.
¤ekl, Ïe atmosféra je dobrá, ale v pfiípadû, Ïe by
zde hrál Jaromír Jágr asi by hala fandila Rangers.
Ve studiu kromû Rona MacLeana byli b˘valí
hokejisté: brankáfi Kelly Hrudey a obránce Mike
Milbury. Nutno fiíci, Ïe pozornost kanadské televize
byla soustfiedûna do Stockholmu, kde byli i známí
reportéfii pofiadu Hockey Night in Canada jako
Eliot Friedman. DÛvodÛ bylo nûkolik: ·védská
hvûzda Alfredsson, ãi kapitán Pittsburghu Sidny
Crosbey. CBC rovnûÏ pfiená‰ela i nedûlní utkání
ze Stockholmu, zatímco praÏsk˘ zápas dával
pomûrnû málo sledovan˘ digitální NHL network.
Teprve budoucnost ukáÏe, jestli evropské

experimenty jsou pouze flirtem anebo nûãím, co je
trvalej‰ího charakteru.
V obou zápasech v Praze zvítûzili newyor‰tí

Rangers nad Tampa Bay Lightning 2:1. Ve
Stockholmu vyhrál finalista Stanley Cupu
Pittsburgh v prvém utkání nad Ottawou 4:3 v
prodlouÏení, v druhém zápase pak Senátofii 3:1.

Ale‰ Bfiezina-Toronto
***

Slavia v dohrávce
porazila vysoko Spartu a

vede ligu
Po ãtvrteãních pohárov˘ch zápasech se
v pondûlí dohrávala liga zápasem podzimu.
Slavia nastoupila v se‰ívan˘ch dresech s
ãerven˘mi trenyrkami, zatímco Sparta,
která hraje v posledních zápasech celá
rudá hrála pro zmûnu v tren˘rkách bíl˘ch.
Nebylo to jediné pfiekvapení. Druhé si pfii
nástupu pfiichystal trenér Jarolím, kter˘
postavil do hry jediného amatéra v
Gambrinus lize veterána Vladimíra ·micra.
Ten se také postaral o vedoucí branku,
kdyÏ u pravé tyãe dopravil holení míã do
sítû. O dal‰í branku Slavie se postaral v
31. minutû po volném kopu Francouz
Tavarez. Vedení Slavii ukolébalo natolik,
Ïe hned z protiútoku Vacek po pûkné akci
celého útoku sníÏil na rozdíl jediné branky
a závûr prvého poloãasu patfiil Spartû. V
druhémpoloãase pak nejprve rozhodãí
neuznal regulerní branku Necidovi pro
postavení mimo hru, ale pak to
kompenzoval, kdyÏ uznal branku ·microvi,
aãkoliv ten byl v ofsaidu. V závûru ·enkefiík
dokonãil dílo sparÈanské zkázy a upravil
na koneãn˘ch 1:4. Utkání bylo vyprodané:
20565 divákÛ. Po utkání byl propu‰tûn
trenér Sparty Vítûzslav Láviãka.
Ostatní v˘sledky:
8. kolo: Teplice-Tescoma Zlín 2:0, Slovan
Liberec-Sparta  3:0, Pfiíbram-Bohemians
Praha 2:1, Viktoria PlzeÀ-Baník Ostrava
1:3, Brno-Kladno 2:0,Viktoria ÎiÏkov-
Mladá Boleslav 1:2, âeské Budûjovice-
Jablonec 2:1, Slavia Praha-Sigma
Olomouc 3:0.
9. kolo: Baník Ostrava-Slovan Liberec
0:0, Bohemians Praha-Teplice 1:0,
Tescoma Zlín-Viktoria PlzeÀ 2:0,Jablonec-
Brno 2:0, Mladá Boleslav-Pfiíbram 3:1,
Sigma Olomouc-Viktoria ÎiÏkov, Kladno-
âeské Budûjovice 0:0.

Tabulka po 9. kole
1. Slavia 9 7 1 1 23:6 22
2. Boleslav 9 6 2 1 14:7 20
3. Sparta 9 5 2 2 13:9 17
4. Liberec 9 5 2 2 12:10 17
5. Jablonec 9 4 3 2 11:8 15
6. Ostrava 9 4 2 3 12:7 14
7. Brno 9 4 2 3 10:9 14
8. Teplice 9 3 3 3 8:6 12
9. Olomouc 9 3 3 3 10:12 12
10. Bohemians 9 3 1 5 11:16 10
11. Pfiíbram 9 2 2 5 9:12 8
12. PlzeÀ 9 1 5 3 11:15 8
13. Zlín 9 2 2 5 5:10 8
14. Budûjovice 9 1 5 3 5:14 8
15. Kladno 9 1 3 5 6:12 6
16. ÎiÏkov 9 2 0 7 10:17 6

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

Tabuºka po 11. kole
1. Ko‰ice 11 7 2 2 21:15 23
2. Îilina 11 6 3 2 20:6 21
3. Slovan 11 6 3 2 19:8 21
4. Trnava 10 5 3 2 14:8 18
5. D. Streda 11 4 3 4 15:13 15
6. Pre‰ov 11 4 2 5 15:22 14
7. RuÏomberok 11 3 4 4 13:13 13
8. Nitra 11 4 1 6 11:23 13
9. B. Bystrica 11 3 3 5 6:9 12
10. PetrÏalka 10 3 2 5 13:15 11
11. Dubnica 11 3 2 6 15:18 11
12. Zl. Moravce 11 1 4 6 4:16 7

Pohár UEFA
Pfied odvetami byla z ãesk˘ch a slovenk˘ch
t˘mÛ bez nadûje pouze bratislavská PetrÏalka,
která prohrála v Brage 0:4. Ani v odvetû to
nebylo slavné, o ãemÏ svûdãí v˘sledek 0:2.
Mnoho nadûjí se nedávalo ani Baníku Ostrava,
kter˘ doma prohrál se Spartakem Moskva
0:1. V odvetû se v‰ak vytáhl, i kdyÏ od 3.
minuty prohrával, Otépkovi se podafiilo
vyrovnat a v posledních pûti minutách
Baníkovci nastfielili tfiikrát bfievno. V˘sledek
1:1 v‰ak na postup nestaãil. Ani Îilinû se
mnoho nadûjí nedávalo po remíze 1:1 s
Levskim Sofie, av‰ak Ïilin‰tí pfiekvapili a
brankou b˘valého slávisty Brazilce Adauta
vyhráli 1:0 a postupují. Po v˘sledku 0:0 doma,
hrála Slavia proti rumunské Vaslui u
moldavsk˘ch hranic. PfiestoÏe prohrávala 0:1,
dokázal v úvodu druhého poloãasu její kapitán
Erik Brabec srovnat a postupuje. Spartû v‰ak
remíza doma 3:3 proti Dinamu Záhfieb
nestaãila a je z UEFA vyfiazena. Ironií je, Ïe
Slavia a Îilina se utkají v dal‰ím kole poháru
UEFA, k nim los pfiiraãil je‰tû Ajax
Amsterodam, Hamburg a Aston Villu.

***

V˘sledky 02 extraligy
7. kolo: Pardubice-Budûjovice 2:1, Tfiinec-
Mladá Boleslav 3:5, Litvínov-PlzeÀ 2:4,
Liberec-Vítkovice 0:4, Znojmo-Karlovy Vary
1:3, Kladno-Sparta 1:4, Slavia-Zlín 6:2.
8. kolo: Sparta-Pardubice 5:4(SN), Vítkovice-
Litvínov 6:1, Zlín-Kladno 4:2, Budûjovice-
Tfiinec 6:2, Mladá Boleslav-Znojmo 2:0,
Karlovy Vary-Liberec 5:2, Slavia-PlzeÀ 4:2.
9. kolo: Slavia-Litvínov 1:3, Tfiinec-Zlín 2:0,
Pardubice-Mladá Boleslav 5:0, Budûjovice-
Sparta 4:1, PlzeÀ-Liberec 4:3(SN), Znojmo-
Vítkovice 4:5(SN), Kladno-Karlovy Vary 4:6.
10. kolo: Vítkovice-Pardubice 2:1, Zlín-
Budûjovice 1:2(PP), PlzeÀ-Kladno 3:2,
Litvínov-Znojmo 4:2, Mladá Boleslav-Sparta
1:2, Karlovy Vary-Tfiinec 2:3(PP), Liberec-
Slavia 2:3(SN).
11. kolo: Sparta-Karlovy Vary 3:0, Liberec-
Litvínov 5:6(SN), Tfiinec-Slavia 3:4(SN),
Znojmo-PlzeÀ 3:2, Kladno-Vítkovice 2:3,
Budûjovice-Mladá Boleslav 2:4, Pardubice-
Zlín 4:2.
12. kolo: Karlovy Vary-Budûjovice 3:2,
Vítkovice-Sparta 4:1, Zlín-Mladá Boleslav 5:2,
PlzeÀ-Tfiinec-7:3, Litvínov-Pardubice 3:6,
Kladno-Slavia 5:4(SN), Liberec-Znojmo 4:1.

***

Slovenská extraliga
7. kolo: Martin-Lipt. Mikulá‰ 3:4, Ko‰ice-Skalica
5:1, Slovan-HK ORANGE 20 5:1, Trenãín-Zvolen
2:5, KeÏmarok-Nitra 2:3, Ban. Bystrica-Poprad 2:1.
8. kolo:  Zvolen-KeÏmarok 4:2, HK ORANGE 20-
Trenãín 1:4, Skalica-Slovan 2:1 (pp), Lipt. Mikulá‰-
Ko‰ice 1:4, Poprad-Martin 3:2 (sn), Îilina-Ban.
Bystrica 2:3.
28. kolo: Zvolen-Ko‰ice 2:3 (pp), Trenãín-Ban.
Bystrica 1:2, KeÏmarok-Îilina 4:6, Nitra-Poprad
3:1, Skalica-Lipt. Mikulá‰ 1:3 , Slovan-Martin.
9. kolo: Martin-Îilina 4:3 (pp), Ko‰ice-Poprad 4:2,
Slovan-Lipt. Mikulá‰ 8:1, Trenãín-Skalica 4:1,
KeÏmarok-HK ORANGE 20 4:5, Nitra-Zvolen 2:4.
10. kolo: Lipt. Mikulá‰-Trenãín 4:1, HK ORANGE
20-Nitra 6:4, Skalica-KeÏmarok 5:3, Poprad-Slovan
0:4, Ko‰ice-Îilina 5:2, Ban. Bystrica-Martin 1:4.
29. kolo (predohrávka): Lipt. Mikulá‰-Zvolen 8:1,
Poprad-Skalica 3:2 (pp), Îilina-Nitra 5:1, Ban.
Bystrica-KeÏmarok 9:2, Martin-Trenãín 3:1, Ko‰ice-
Slovan 5:4 (pp).

***


