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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplaceny,
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.

Sbírka kanadsk˘ch krajanÛ
na pomoc postiÏen˘m záplavami na severní Moravû

28. fiíjen pfied pûtatfiiceti léty
Málokter˘ svátek ve mnû budí tolik rozpakÛ jako 28. fiíjen. Oslavujeme
vznik státu, kter˘ jiÏ víc jak ‰estnáct let neexistuje. Trochu to pfiipomíná
Du‰iãky, trochu Halloween, kdy se objevují duchové zemfiel˘ch pfiedkÛ.
âlovûk nûjak neví, co s tím má dûlat. Pfiesto si myslím, Ïe je co
oslavovat a obzvlá‰tû dnes, kdy politická scéna pfiipomíná spí‰e
panoptikum.
Historicky vzato, byly doby, kdy se jednalo spí‰e o kabaret. Jindy zase

dominovala loutková ãi dûlnicko-rolnická vláda. Tentokrát máme vládu
úfiednickou, coÏ není taková tragédie aÏ na to, Ïe té byrokracie v na‰ich
Ïivotech je stále více a více.
Vlastnû v dobû, kdy jsem chodil do Základní devítileté ‰koly, byl 28.

fiíjen také státním svátkem, ale tehdy se tomu fiíkalo Den znárodnûní.
Kdybychom  postupovali podle stejné logiky, mohli bychom dnes slavit
tfieba Den privatizace a nedá se fiíci, Ïe by mnozí nemûli co oslavovat.
Spí‰e by to v‰ak byli ti nemnozí, ktefií se nabalíkovali.
Bylo v‰ak také období, kdy se jaksi slavit 28. fiíjen nesmûlo. Tomuto

nenormálnímu období se fiíkalo normalizace. PlíÏivá normalizace
postupovala zcela nenápadnû. Nejprve pfiekládala den pracovního
volna na 27. nebo 29. fiíjen, takÏe byly dva ãi tfii dny volna za sebou. V
druhé fázi do‰lo k tomu, Ïe se pfiesunul státní svátek na pondûlí nebo
pátek, aby lid nereptal a mûl stále dva aÏ tfii dny volna a tento den se
pak první listopadovou sobotu napracoval. Systém vlk se naÏral a koza
zÛstala celá se sice osvûdãil, ale pacient (v tomto pfiípadû neduÏiv˘
státní svátek) zemfiel a tak, aby nebyly komplikace, se následujícího
roku svátek zcela zru‰il. Lidi byli spokojení, Ïe nemusejí nic nadûlávat
a nereptali.
JenÏe nebylo dobré na státní svátek zapomínat, coÏ se mi jednou stalo

a byl jsem za to zle potrestán. To se stalo v polovinû sedmdesát˘ch let
v Praze na ÎiÏkovû, kde je‰tû fungovaly restaurace ãtvrté cenové
skupiny. Jednou tam právû pfied Du‰iãkami nûkdo pfiinesl lucerniãku,
která zfiejmû byla urãená nûkterému neboÏtíkovi. Byla pûkná a funkãní,
o ãemÏ jsme se pfiesvûdãili, tím, Ïe jsme v ní rozsvítili svíãku. JelikoÏ se
tehdy zavíraly v‰echny hospody ve tfii ãtvrtû na deset, zaplatili jsme a
vyrazili do ÏiÏkovsk˘ch ulic. ·li jsme tmavou ulicí a svítili jsme si jako
Karafiátovi Brouãci v Jimramovû na âeskomoravské vysoãinû.
Pfiipomínalo to smutného trpaslíãka, kter˘ hledá po Praze s lucerniãkou

poctivost. KdyÏ se ho nûkdo zeptal, co hledá a proã je smutn˘,
odpovûdûl, Ïe uÏ cel˘ den chodil po Praze a hledal mezi lidmi poctivost
a nic nenalezl. Druh˘ den se situace opakovala s tím rozdílem, Ïe
trpaslíãek hledal dva dny poctivost a stále nic nemohl nalézt. KdyÏ ho
nûkdo potkal tfietí den, tak trpaslíãek smutnû odpovûdûl, Ïe hledá
lucerniãku, kterou mu nûkdo ráno ukradl.
Jak jsme se snaÏili napodobit malého duchem velkého, ale postavou

malého hrdinu a hledali jsme s lucerniãkou na ÎiÏkovû poctivost,
najednou se rozezvuãela siréna a modr˘ majáãek policejního auta
ozáfiil ulici. Zaskfiípaly brzdy a uÏ nás naloÏili do antonu.
Fachmani nás odvezli na nejbliÏ‰í sluÏebnu a kaÏdého zavfieli do

zvlá‰tní místnosti. Pak zaãalo vy‰etfiování. V prostfiedku na stole byl
doliãn˘ pfiedmût - lucerniãka. PÛvodnû jsem si myslel, Ïe by to mohlo
souviset s trpaslíãkem, kter˘ hledal poctivost mezi lidmi, ale o tu ne‰lo.
Pfii kfiíÏovém v˘slechu se zji‰Èovalo, co jsme mûli za lubem. KdyÏ jsme
stále nebyli schopni na tuto otázku odpovûdût, tak jeden nadstráÏmistr
se rozhodl nás odhalit.
Zeptal se nás, co je za den a my nechápavû odpovûdûli, Ïe stfieda.

Nadechl se tedy k prvnímu odhalení: „Dnes je 28. fiíjen,“ fiekl vítûzoslavnû.
Pfiiznali jsme tedy, Ïe je skuteãnû 28. fiíjen, ale Ïe nechápeme, co s tím
má spoleãného na‰e zatãení  a proã nám zabavili lucerniãku.
Následovalo tedy odhalení druhé: „Vy jste zde s touto  lucernou

demonstrovali.“
Namítl jsem, Ïe kdybychom chtûli demonstrovat, tak Ïe bychom ‰li na

nûjaké památné místo nebo do nûjaké vût‰í ulice a nesvítili bychom po
uzavírací hodinû, kdyÏ jsou jiÏ hospody prázdné.
JenÏe neúprosná logika stráÏce zákona trumfovala pfii odhalení

tfietím: „Tam jste si totiÏ netroufli.“ A já vûdûl, Ïe ruce zákona neuniknu.
Následovala pofiádková pokuta, pfii které nám byla zabavena lucerniãka,

která nám ani v rámci restitucí nebyla navrácena. TakÏe je vlastnû co
oslavovat. Od 28. fiíjna 1918 aÏ do období druhé svûtové války a od
sametové revoluce v roce 1989 se smí chodit v  tento den s lucerniãkou
po ulici a pokud máte dost síly jako trpaslíãek z pfiíbûhu mÛÏete hledat
v ulicích i ztracenou poctivost.

Ale‰ Bfiezina

V ãervenci tohoto roku se ãeské krajanské organizace v ãele s Masarykov˘m ústavem, Sokolem Kanada a
kostelem Sv. Václava v Torontu ve spolupráci s Hearts Open Toronto rozhodly uspofiádat sbírku Floods/
Záplavy 2009 na pomoc obûtem leto‰ních povodní na severní Moravû a v jiÏních âechách, které zpÛsobily
miliardové ‰kody na majetku a také ztráty na Ïivotech. Sbírka se uskuteãnila pod zá‰titou generálního konzula âR
v Torontu.
Díky ‰tûdrosti ãlenÛ ãeské komunity bylo vybráno celkem 4,700.00 CAD (84 000 Kã)!
Dne 18. záfií 2009 byl ‰ek s touto ãástkou pfiedán paní starostce Mlãákové z obce Îenklava. Obec Îenklava se

nachází v srdci malebn˘ch Beskyd, nedaleko od Nového Jiãína. ·kody, které leto‰ní povodnû v  této malé obci
napáchaly, byly vyãísleny na celkov˘ch 34 mil. Kã.  Îenklava tak, v pfiepoãtu na obyvatele (cca 1000 stál˘ch)
utrpûla nejvût‰í ‰kody v celém kraji. ProtoÏe, mediální pozornost a tím i pozornost státu a charitativních organizací
byla nasmûrována do jin˘ch lokalit. I proto padl v˘bûr právû na Îenklavu. Po dohodû s vedením obce budou
finanãní prostfiedky ze sbírky Floods/Záplavy 2009 vûnovány na v˘stavbu zahradního altánku pro dûti obecní
matefiské ‰kolky. Na altánku, kter˘ by mûl b˘t vybudován na jafie pfií‰tího roku, bude upevnûna tabulka
pfiipomínající ‰tûdrost kanadsk˘ch krajanÛ.
Pfiedstavitelé Îenklavy byli nesmírnû dojati dobrotou krajanÛ a projevili neskr˘vanou vdûãnost nejen za finanãní

prostfiedky obci tak potfiebné, ale pfiedev‰ím za velkorysost, kterou ãeská komunita, tisíce kilometrÛ vzdálená,
vûnovala této malé vesniãce na severní Moravû. Jako symbol jejich vdûku, paní starostka zaslala upomínkové
pfiedmûty, které po dohodû s panem faráfiem ·vorãíkem budou vystaveny v kostele sv. Václava. V‰ichni dárci i
ãlenové komunity jsou srdeãnû zváni si tuto v˘stavku prohlédnout pfii náv‰tûvû kostela.
Jménem krajansk˘ch organizací, obce Îenklava a dûtí matefiské ‰kolky v Îenklavû bychom rádi chtûli je‰tû

jednou podûkovat tûmto dárcÛm:  Dr. Jaromíru Bertlíkovi, Evû Krausové, Janu & Jarmile Matejoviã, Mildred &
Ivo Syptákov˘m, Hanû Pelnáfiové, Jaroslavû Dranic, Arno‰tu Kolinovi, Dagmar Kadlãíkové, Richardu Krpaãovi
a Virginii Tang, Denisi & Stanie Semerákov˘m, Get Graphic Inc., F.R. & Jarmile Stubensov˘m, Franku Tesafiovi,
Josefu âermákovi, Dr. Eugenu & Irmû Singerov˘m, Denisi Pickartovi, Janu a Hanû Sajerov˘m, Nitra Travel Inc.,
W. Kuhnovi a Club of Prague.
Sbírka je samozfiejmû i nadále otevfiena, dal‰í dárci mohou zasílat své dary na pÛvodní adresu. Dodateãnû bude

obãanÛm Îenklavy zaslána kniha s fotografiemi Kanady s vûnováním a se jmény v‰ech dárcÛ.
A dost moÏná kontakt mezi Kanadou a Îenklavou neskonãí stavbou altánku. Bûhem uplynul˘ch t˘dnÛ se zrodil

nápad navázat komunikaci mezi dûtmi ãeské ‰koly pÛsobící v Torontu a dûtmi matefiské ‰kolky v Îenklavû.
Zámûrem je zprostfiedkovat ãesk˘m dûtem v Îenklavû s pomocí paní uãitelek, Ïivot dûtí ãesk˘ch rodiãÛ Ïijící ve
vzdálené Kanadû a naopak ty budou moci prohloubit své znalosti ãe‰tiny. Doufáme, Ïe psaním krátk˘ch dopisÛ,
sdílením obrázkÛ a v˘mûnou informací o národních tradicích obou zemí se roz‰ífií vnímaní dûtí stejn˘ch kofienÛ,
aã Ïijících na dvou vzdálen˘ch kontinentech.

12. 10. 2009 - âesk˘ konzulát v Torontu
***
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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  10:00.  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: J. VaÀo. Kaplan: E.
Rybánsk˘. 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. První sobota v
mûsíci v 15:00 na Masaryktownu. 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.: 289/337-2911
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 21.
listopadu 2009 v 10 hodin.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 21.  listopadu 2009 v
17 hodin.
Montreal: Kaple Loyola High School, 7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
22. listopadu 2009 v 11 hodin.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156  Maple Grove Rd. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
Bude oznámeno.

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.

Evanjelick˘ a.v. cirkevn˘ zbor
 sv. Pavla v Toronte

na 1442 Davenport Rd., Toronto

si pripomenie
pamiatku Reformácie

v nedeºu 25. októbra 2009
Slávnostn˘mi a sviatostn˘mi sluÏbami BoÏími v 10:45

Po nich sa má v hale kostola uskutoãniÈ banket
odet˘ do sviatoãného programu

uÏ s tradiãn˘m obedom.
Srdeãne vás milí krajania v‰etk˘ch

bratsko-sestersky poz˘vame.

Valná hromada Sokola
58. fiádná v˘roãní valná hromada
Sokolské Ïupy Kanadské se konala 17.
fiíjna 2009 v Hotelu Days Inn v Kingstonu.
Byla zahájena uctûním památky ãlenÛ
Ïupy zemfiel˘ch bûhem posledního roku.
Ve své zprávû za minul˘ rok se starosta
zmínil o dvou v˘znamn˘ch událostech:

vydání druhého dílu sokolsk˘ch dûjin Jana
Waldaufa v pfií‰tím roce a postavení
památníku obûtem komunismu v Ottawû.
Sokol Canada je jednou ze zakládajících
organizací této akce, o kterou se
mimofiádnû zaslouÏila Zuzana Hahnová
a jehoÏ postavení v Ottawû i jméno
(Memorial to Victims of Totalitarian

Communism) bylo 22. srpna 2009
schváleno National Capital Commission.
Po schválení zápisu o minulé valné

hromadû a zpráv ãinovníkÛ byly
provedeny volby na dal‰í  dvouleté
období. Byli zvoleni: starosta Josef
âermák; místostarosta Petr ·tikarovsk˘;
náãelník Petr Heger;  náãelnice Jana
Otrubová; vzdûlavatel Pavel Vidlák;
jednatelka Jarmila Beãka Lee; pokladník
a matrikáfi Jan Waldauf a tito ãlenové
v˘boru: Jitka Dejlová, Marie Fuchsová,
Anna Janou‰ová, Hana Jurásková, Jifií
Kofiistka a náhradníci: Marie Hfiibová,
Brigita Hyklová, Jifií Karger, dr. Ludvík
MartinÛ a Kvûta Trianová.
Do revizního sboru byli zvoleni Alois

Fogl, Lubomír Hykel a Miroslav Pouzar.
Rozhodãí sbor tvofií Eli‰ka Bundálková,

Vûra Gazdová, Jaroslava Jandová,
Stanislav Stanûk a Andrea ·evãíková-
Krã. Zdravotníkem zÛstává MUDr. ·tefan
Horn˘ a praporeãníkem Jifií Karger.
Zástupcem ve Svûtovém svazu sokolstva
byl zvolen Josef âermák.
Zprávy o ãinnosti jednot byly pfiipraveny

Ludvíkem MartinÛ (jednota Montreal),
Jitkou Dejlovou (jednota Ottawa) a Hanou
Juráskovou (jednota Toronto s poboãkou
Kitchener - Waterloo - Guelph).
Návrhy na udûlení Ïupní medaile

Miroslava Tyr‰e byly pfiedneseny Ïupní
jednatelkou Jarmilou Beãka Lee. Jan

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

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

23.10. (pá) 20:00
24.10. (so) 16:00 a 20:00

25. 10. (ne) 16:00
Dobytí severního pólu

Nové divadlo
1350 Burnhamptorpe Rd. E, Missisauga

***
24. 10. (so)

Iva Bittová na festivalu
XAVANT New Music

Festival IV - Night Four
Music Gallery - Toronto

197 John Street
***

25. 10. (ne) 10:45
Den reformace s banketem

Kostel sv. Pavla
1424 Davenport Rd.

***
25.10. (ne) 17:00

Felix Slováãek - klarinet,
Boris Krajn˘ -Klavír

Nokturna v mûstû
Oslava vzniku âeskoslovenska

Kostel sv. Václava
***

28. 10. (st) 12:00
Vyvû‰ení státní vlajky pfied torontskou

radnicí
***

31. 10.
Slavnostní otevfiení slovenského domu

***
7.11. (so) 19:00

Koncert Luby Mason
Osada sv. Václava

***
8.11. (ne) 18:00

Bez ladu a skladu
Festival rebelov

Osada sv. Václava
**

12.11. (ãt.) 20:00
Antonín Dvofiák: Stabat Mater
Eugen SuchoÀ: Baladická suita

Toronto Centre for Arts
Torontskou filharmonii diriguje Kerry

Stratton
***

14.11. (so)
Pfiipomenutí sametové revoluce

Masaryktown
***

Knihovna na Masaryktownu
Stfieda: 16:00-21:00.

Tel.: 416-439-0792
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Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

21. 10. 2009 v 03:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

5. 11. 2009

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.

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:
18 King Street West, Suite 1203
Toronto, ON M5C 1C4
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Vancouver, BC:
247 Abbott St., 3rd Floor
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax: (604) 682-0991
e-mail: stan.lisiak@gmail.com
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 - 12.00Rádi bychom Vás upozornili

na slavnostní vztyãení ãeské vlajky
k pfiipomenutí státního svátku

Dne vzniku samostatného
ãeskoslovenského státu.

 Akce se koná 28. fiíjna 2009
od 12 do 14 hodin.

Vztyãení vlajky probûhne na jihov˘chodním rohu
torontské radnice, na vyv˘‰ené terase.

Waldauf podal zprávu o archivu Ústfiedí
ãs. sokolstva v zahraniãí a o pfiípravû
vydání druhé ãásti sv˘ch dûjin.
V rozpravû o dal‰í ãinnosti Ïupy nejvût‰í

pozornost byla vûnována nadcházejícímu
stému v˘roãí zaloÏení prvních sokolsk˘ch
jednot v Kanadû v Michel, B.C., a Frank
v Albertû, Ïupnímu cviãitelskému sboru a
‰kolení cviãitelÛ.
Tato valná hromada, jako v‰echny

sokolské schÛze, jichÏ jsem se mûl
moÏnost zúãastnit, se vyznaãovala
pokojnou a tvofiivou atmosférou.
Druhá akce  projektu postavení

památníku obûtem komunismu (první byla
na leti‰ti Milana Kroupy v Edenvalu)  je
plánovaná na leden ve Winnipegu.

jã
***

Za dr. Bohu‰em Dererem
Se svojí robustnû stavûnou postavou a
úsmûvem, kter˘ neskr˘val geny
úspû‰ného rodu, Bohu‰ Derer byl
pfiedurãen hrát v Ïivotû  v˘znamnou roli.
Jeho dûdeãek z matãiny strany byl
slovensk˘m uãitelem v Báãke v
Jugoslávii. V Jugoslávii, v Silba‰i, se
narodila Bohu‰ova matka, Emília, která
‰la ve ‰lépûjích svého otce a Bohu‰Ûv

otec, Julius Dérer, ‘Senior Evanjelickej
Církve a. v.’, poslancoval za
republikánskou stranu na stfiedním
Slovensku.
Bohu‰ se narodil 16. srpna 1924 v

Topol’ãanech (aãkoliv rod DérerovcÛ  mûl
kofieny v mûsteãku Modra, známého
dobr˘m vínem i pÛsobením jeho otce).
VyrÛstal  v obci Daãov Lom se sv˘mi
sestrami, Vieroãkou, která se stala
odbornou uãitelkou, a Milenkou,
profesorkou na stfiední ‰kole. Gymnázium
studoval na tfiikrát: první tfii roky v Novom
Meste nad Váhom, dva roky nûmecké
gymnázium v Bratislavû, pak do kvinty
pfie‰el do Slovenského cviãného
gymnázia v Bratislavû, kde v roce 1943
maturoval. Jeho otec si pfiál, aby ‰el
studovat na teologickou fakultu, ale Bohu‰
se rozhodl pro práva a v roce 1948
promoval (doktor práv) na Komenského
univerzitû v Bratislavû.
V listopadu téhoÏ roku ode‰el do Belgie.

V Bruselu se zapsal na francouzskou
univerzitu, kde v roce 1951 obdrÏel titul
‘Licencié en Sciences Politiques et
Diplomatiques’.

V záfií téhoÏ roku odejel do Kanady. Dva
roky pracoval v továrnách a uãil se
anglicky, potom se dal zapsat na
knihovnickou fakultu Torontské
univerzity, kterou v roce 1954 skonãil
jako ‘Bachelor of Library Science’. Dva
roky pracoval jako knihovník v Torontské
vefiejné knihovnû, potom pfies devût rokÛ
v North York Public Library, nejdfiíve v
‘bookmobile division’, nakonec jako
vedoucí Downsview Regional Library. V
roce 1965 byl jmenován vedoucím East
York Public Library, v roce 1975 se stal
vedoucím a pozdûji ‘Chief Executive
Officer’ v City of York Public Library’.
V krajanském Ïivotû byl  ãinn˘ v

Masarykovû ústavu. Byl zvolen do
fieditelské rady, kde jako kulturní referent
patnáct rokÛ organizoval a vedl oslavy T.
G. Masaryka a M. R. ·tefánika.
Nejintezivnûj‰í v‰ak byla jeho ãinnost v
Evanjelickej cirkvi Svätého Pavla v
Torontu, kde pfiedná‰el  pfii ·tefánikov˘ch
oslavách a na oslavách památky
reformace. Pomáhal v kanceláfii a hrál na
varhany a jeden cel˘ rok pfied pfiíchodem
faráfie Ladislava P. Kozáka vedl
bohosluÏby. Jako hluboce vûfiící i na

vrcholu své profesionální kariéry uvaÏoval
o knûÏském poslání - podle informací,
kter˘ch se mu dostalo na teologické
fakultû v St. Catherines, potfieboval jen
‰est mûsícÛ studia, aby byl vysvûcen na
knûze.
V roce 1952 se oÏenil se Suzanne

Wallef, s kterou studoval na Bruselské
univerzitû. Mûli spolu syna Ivana,
mimofiádnû úspû‰ného advokáta
(dérerovské geny!) v Calgary, otce tfií
dûvãat, z nichÏ jedno, Katku, dûdeãek v
kostele Sv. Pavla pokfitil (nepochybnû
diamantov˘ okamÏik jeho Ïivota). Mezi
ty vzácné okamÏiky jistû patfiila i
horolezecká v˘prava se synem Ivanem
na Mont Blanc, kde pfied první svûtovou
válkou mûl ·tefánik observatofi a kde
zasadil ãeskoslovenskou vlajku.
Poslední léta svého  Ïivota Bohu‰ trpûl

nemocí stáfií a syn Ivan si ho odvezl do
Calgary. Vzpomínkové bohosluÏby a
oslava Ïivota Dr. Bohu‰e Dérera se
konaly v kostele, v nûmÏ proÏil znaãnou
ãást svého Ïivota, 23. fiíjna 2009. Jeho
rodinû i jeho pfiátelÛm u Sv. Pavla
vyslovujeme upfiímnou soustrast.

Josef âermák

Nekoná se!
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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.

Translations

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

Michael Eisner,
RMT, CDT

and

Practitioners of

Book

Integrated Medicine Clinic
Provide the Following

 Medical Services:
Massage Therapy, Manual Lymphatic
Drainage (CDT), Hot Stone Massage

***
Naturopatie, hypnoterapie, joga,

qigong. aromaterapie, chiropraxe,
akupunktura,  reflexologie,

psychoterapie, zdravá tûlesná váha,
postraumatick˘ stres a

programy pro dûti s ADD, ADHD,
etc.

Nûkteré soukromé poji‰Èovny kryjí
vybrané léãby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.

Tel. 416/823-1165, e-mail
rmt-yyz@integratedmedicine.ca
www.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.cawww.integratedmedic ine.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

Nepamatuji se, Ïe bych nûkdy ãetl (s
v˘jimkou telefonního seznamu a
seznamÛ “Kdo je kdo”) kníÏku tak tlustou:
1071 stran! Ale i kníÏku  vydechující tolik
hofikosti a intelektuálního zoufalství,
kníÏku, jejíÏ autor ãerpal z nejspodnûj‰ích
pramenÛ ãlovûãenství, kníÏku, která by
tak brilantnû (slovy ãasto pubertálního
sprosÈáctví) zachytila Ïivot jedné
generace v zemi, právû se brodící v krvi
a slzách jedné z nejtragiãtûj‰ích epizod
sv˘ch dûjin, jakou je v˘bor z deníkÛ 36 let
Zábranova Ïivota. Byl to nedlouh˘ Ïivot
(narodil se 4.ãervna 1931 a zemfiel 3.záfií
1984 v praÏské nemocnici  na Karlovû
námûstí. „Zanechal po sobû (cituji
redakãní poznámku Jana ·ulce k prvnímu
a druhému vydání ‘Celého Ïivota’) nejen
jedno z nejobsáhlej‰ích a
nejhodnotnûj‰ích pfiekladatelsk˘ch dûl v
ãeské literatufie na‰eho století,
doprovázené esejí a úvahami o
pfiekládan˘ch autorech, ale i velké
mnoÏství dosud nepublikovan˘ch
vlastních textÛ.“ Do roku 2001 bylo vydáno
‰est Zábranov˘ch básnick˘ch sbírek,
kniha povídek, deníky Cel˘ Ïivot a Náruã
plná vfiesu, kniha esejí a úvah, tfii
detektivky (s Josefem ·kvoreck˘m) a
kníÏka pro dûti (s Josefem ·kvoreck˘m).
Vím pfiíli‰ málo o Zábranovû Ïivotû a

díle, neÏ abych se jedno nebo druhé
pokou‰el váÏnû hodnotit. Ale dost, abych
porozumûl jeho hnûvu vÛãi komunistÛm
(souãasn˘m i minul˘m) i jeho hofikosti a
ãast˘m projevÛm zoufalství. Vybral jsem
z  knihy hrst citátÛ, abych ãtenáfiÛm
pfiedstavil muÏe, kter˘, a je to první
nevyzrál˘ dojem, byl nejen geniálním
pozorovatelem a básníkem, ale i
svûdomím své doby:
“Intelektuálové v‰ech zemí, spojte se!

NemÛÏete ztratit nic neÏ své mozky.”
(Don Pasos)
“Sám nevím, co se mi tak líbí na téhle

historce o Freudovi a proã si  na ni tak
ãasto vzpomenu: kdyÏ mu po Anschlussu
umoÏnili odjet z Vídnû do Anglie, gestapo
si od nûj pfied odcestováním nechalo
podepsat prohlá‰ení, Ïe se k nûmu
chovalo naprosto korektnû. Podepsal a
pfiipsal: Mohu gestapo kaÏdému vfiele
doporuãit. Sigmund Freud.”
“Nejvût‰í ctiÏádost Ïen je vzbuzovat

lásku. Moliére se m˘lil. To platí o dívkách.
O Ïenách nûco jiného: konzumovat
lásku...”
“Îena je uÏ celá tisíciletí nejvûrnûj‰í

pfiítel ãlovûka.”
“UÏ abych zaãal drÏet redukãní dietu.

Jinak se nedostanu do rakve.”
“Pofiád se mi vrací ta vûta z Danta

(ver‰?), kterou Graham Greene zvolil za
motto k Vyhaslému pfiípadu... Neumfiel
jsem, ale ze Ïivota nic nezÛstalo... Nic
jiného nevystihuje pfiesnûji mÛj Ïivotní
pocit tûchto posledních let.”
“Co jsem vidûl ve 20. století? Jak se

propu‰tûní vûzÀové pfiidávali k vûznitelÛm
a ochotnû vûznili jiné.”
“Jedna vûc mi byla vÏdycky jasná, hned

od roku 1948: Ïe jsem a budu ochoten
spojit se proti komunismu s k˘mkoliv
kromû komunistÛ... Jediná vtefiina jakkoli
volné a jakkoli pfiechodné aliance s “nimi”
byla pro mne nemoÏná, nemyslitelná -
popfiel bych jí sám sebe, v‰echno. V mé
celoÏivotní pfii s “nimi” ‰lo jedinû o ryzost,
hnusící se jejich ‰pinavosti, podlosti,
prolhanosti... Má se snad ãlovûk smífiit s
tím, kdo ho dvacet let rdousí, umlãuje a
zabíjí, kdo ho pfiipraví o celé mládí a

odepfie mu jakoukoliv svobodnou lidskou
existenci...?”
“Vzpomínky na matku, ostré, ostré, ale

bez slz... Jak se v kvûtnu 1960 vrátila z
pardubického kriminálu a pfiijela ke mnû
do podolského bytu tak, jak ji propustili,
ve vysok˘ch ‰nûrovacích botkách, v
modrém kabátû, do nûhoÏ byl zaÏran˘
prach jedenáctiletého skladování, ve
vytahaném zelenomodrém trikotu s
jak˘msi nesmysln˘m fiÏím jako z
minulého století, v nûmÏ ji toho
nerozbfiesklého de‰tivého listopadového
rána 1949 v Humpolci zatkli...”
“Máma odsedûla: 10 let, 6 mûsícÛ, 10

dní (od 6.listopadu 1949 do 10.kvûtna
1960). Táta odsedûl: 8 let, 8 mûsícÛ, 2
dny (od 7.záfií 1951 do 9. kvûtna 1960).
Celková bilance na‰í rodiny po prvních
12 letech “socialismu” v âeskoslovensku:
19 let, 2 mûsíce, 12 dnÛ kriminálu...”
“Pfiíli‰ velk˘ realista, neÏ aby nevûdûl,

Ïe se od Ïivota nedá oãekávat nic jiného
neÏ smrt.”
“KdyÏ se uvidûli po pûtadvaceti letech -

pocit hrÛzy, zdû‰ení, uráÏky...proã nás
ãas takhle zniãil? Co nám to dûlá? V˘ãitka:
nás zniãil, právû nás, ktefií jsme právû
tady byli tak krásní, tak ãerství, tak mladí.”
“Opravdu je druhá polovina Ïivota

bezcenná? Nebo je de facto cenná jen
jeho první tfietina? Jak je to v Baudelairovi:
‘ Poté, co mûl své vinobraní, je tento Ïivot
zlem..’.”
“V‰ichni, které kdekoliv na svûtû

komunismus zniãil, zmrzaãil, zlikvidoval
fyzicky nebo du‰evnû, jsou mojí bratfii.”
“V mládí si ãlovûk myslí, Ïe zázraãn˘

pfiíbûh poznávání svûta, lásky k Ïenám a
vábného projektu vlastní budoucnosti
patfií jen jemu; jak stárne, pocítí náhle, Ïe
je to banalita spoleãná v‰em.”
“Olga Hostovská vyprávûla, Ïe v

italském pfiekladu Babelovy hry
(zapomnûl jsem se zeptat které) je pr˘
‘Job tvoju maÈ!’ pfieloÏeno: ‘Pfiiveì matku
do jiného stavu!’ “
“Jak se milovali ãe‰tí básníci: to poledne,

kdy pohfibívali Nezvala, sedûl jsem s
Jifiím Koláfiem, Josefem Hir‰alem a
Kamilem Lhotákem ve Slávii. KdyÏ
poãátek prÛvodu s rakví zaãal pfiecházet
pod okny... zvedl jsem se, Ïe se pÛjdu na
pohfieb podívat. Koláfi mi tehdy fiekl: ‘Jdete
se podívat, mladej, jak budou tu mr‰inu
zahrabávat? Tu krysu udavaãskou, co
dûlala kariéru, kdyÏ druzí básníci sedûli v
kriminálech nebo nemohli publikovat,
toho je‰itn˘ho sráãe, kter˘ na mlad˘ kluky
zavolal policajty?’...Mrtv˘ byl ve chvíli
své smrti ve v‰eobecném opovrÏení,
zradil solidaritu se v‰emi, zachránil jen
svou vlastní kÛÏi v dobû zat˘kání,
Ïaláfiování a poprav, byl za svou záchranu
ochoten zaplatit jakoukoliv cenu, vy‰krtal
ze sv˘ch knih jména sv˘ch nûkdej‰ích
pfiátel, ktefií upadli v nemilost (Teiga,
Jakobsona, desítky jin˘ch), za svého
dÛvûrníka na‰eptávaãe si zvolil, aÈ uÏ ze
strachu ãi z prohnané li‰ãí spekulace,
Jifiího Taufra, Salieriho ãeské kultury...
Na tomto pocitu opovrÏení nad mrtv˘m
nemûnilo nic ani to, Ïe si vût‰ina tûch,
kdo nad ním proná‰eli soud, byla vûdoma,
Ïe jde o jednoho z nejvût‰ích ãesk˘ch
básníkÛ 20, století...“

Jan Zábrana: Cel˘ Îivot
V˘bor z deníkÛ 1948/1984

Josef âermák
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Financial

1 CDN $ 16,92 Kã
1 EURO 25,85 Kã
1 US $ 17,29 Kã
âNB - 15. 10. 2009

Kursovní lístek
100 Kã 5,94 CDN $
1 CDN $ 16,85 Kã
1 EUR 1,54 CDN $
1 CND $ 0,65 EURO
1 US $ 1,03 CDN $
1 CND $ 0,97 US $

Universal Currency Converter - 15. 10. 2009

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

Pfiítelkyni hledá
59let˘ romantik, nekufiák,

spoleãensk˘ ãlovûk.

Tel.: 905/333-0490

E-mail
ivobrehovsky@hotmail.com

1908-18

Boris Krajn˘ a Felix Slováãek v Kanadû

Jednotlivá vystoupení:
24.10.  - v Londonu

pofiádá âSSK London, informace
TEL: (519) 434 - 9939

***

25. 10. v 17 hodin
Nokturna v mûstû - Oslava 28. fiíjna

Osada svatého Václava
496 Gladstone Ave. -Toronto

***
27. 10.

Montreal - oslava 28. fiíjna
***

29. 10. Calgary - oslava 28. fiíjna
***

1.11. University of Alberta
Edmonton - oslava 28. fiíjna

***
4. 11. v 19:30

Mozart Society v Torontu
(First Unitarian congregation)

Boris Krajn˘ sólo recital
175 St. Clair Avenue West

Na programu
Beethoven: Apassionata sonata, Mozart a Scarlatti

***

Torontsk˘ evropsk˘ filmov˘ festival
budou uvedeny na Festivalu
evropského filmu v Torontu. Bûhem
ãtrnácti dnÛ bude promítnuto 26 filmÛ
z 23 zemí EU.
Zahájení festivalu je v Bloor Cinema
(506 Bloor St. W.) 19. listopadu 2009
v 18 hodin ãesk˘m filmem
Karamazovi.
Ostatní filmy jsou v The Royal Cinema
(608 College St. W). V pátek 20.
listopadu 2009 zde bude v 18 hodin
slovensk˘ film Polãas rozpadu  a ve
20:30 je francouzsk˘ snímek Prorok.
Zajímav˘ rumunsk˘ film Police
Adjective je na pofiadu 28. listopadu
2009 od 20:30.
Festival bude zaknãen fieckou
filmovou básní El Greco opût od 18
hodin, ale tentokrát v kinû Varsity (55
Bloor St. W.)
Pfiesn˘ program celého festivalu
pfiineseme v pfií‰tím ãísle.

abe
***

Na snímku ãesk˘ konzul Richard Krpáã oznamuje, Ïe prvním filmem na festivalu
budou Karamazovi

Tûsnû pfied uzávûrkou tohoto ãísla
se konala tisková konference, na které

bylo zvefiejnûno, které filmy od 19.
listopadu 2009 do 3. prosince 2009
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Cimrman do exilu
na hranice Etobicoke a Mississaugy

Nové divadlo uvede tento víkend cimrmanovskou hru Dobytí severního pólu. Pfied
pfiedstavením jsme se zeptali reÏisérky Dá‰i Beláãikové na nûkolik podrobností:
ABE: Cimrmanové je muÏská záleÏitost, bude‰ mít pánské pfievleãení?
DB: Ano, je to sice pánská záleÏitost, ale já zÛstávám v civilu, Ïádné pfievleky.
ABE:  Kolik hercÛ bude hrát?
DB: Hraje celkem osm hercÛ Nového divadla, nûktefií dokonce ve víc neÏ jedné roli.

Potom tam budou je‰tû na jevi‰ti také neherci.
ABE. Bude tam nûjaké pfiekvapení, odch˘líte se od originálu do torontsk˘ch

pomûrÛ?
DB: Ne. Hra je podle originální tvorby a Ïádné úpravy jsem nedûlala.
ABE: Kolikáté je to pfiedstavení z dílny Svûrák-Smoljak-Cimrman?
DB: Je to tfietí hra této úÏasné autorské trojice. Vzato cimrmanovsky 3x3 je devût.
ABE:  Cimrmanovi se velmi líbilo na starém místû, v blázinci. Jaké dûdictví

si tento génius pfiinesl na místo nové a jak se tam nejen Cimrman, ale i diváci
dostanou. Dá se srovnávat cesta k Severnímu pólu s cestou do dalekého
Etobicoka ãi Mississaugy?
DB: Samozfiejmû je tûÏké mûnit zaÏit˘ domov, ale zmûna je Ïivot. Vûfiím, Ïe

Cimrman bude spokojen v novém, byÈ pouze pfiechodném domovû. Budou nám
chybût domácí. Doufám, Ïe diváci najdou cestu do Etobicoke; jsme pfiece zvyklí
jezdit po Torontu i okolí. Samozfiejmû lokace pfiímo ve mûstû byla centrální. Vûfiím,
Ïe si diváci nenechají ujít tohle pfiedstavení.

***

Slovenská mladá scéna: Na skle malované
Po roce jsme mûli moÏnost vidût opût pfiedstavení muzikálu Na skle malované a bylo to
skuteãnû pfiedstavení, které stálo za zhlédnutí. Pfiíbûh dobra a zla, andûla a ãerta, zbojníkÛ
a ÏandárÛ, volnosti a touhy po svobodû na jedné stranû a fiádu a svázanosti na stranû druhé.
Poãátek, zrození a konec spojen˘ se smrtí, to dávalo pfiedstavení emotivní náboj, navíc
skvûl˘ v˘kon Leopolda Haverla, kter˘ pfiijel na pfiedstavení z Bratislavy v‰e podtrhl.
Fantastické byly obzvlá‰tû taneãní vloÏky, které sklízely potlesk divákÛ. Pfii pfiedstavení mnû
trochu vadil playback, kter˘ ubíral vystoupení na autentiãnosti. Naopak skvûlé byly kost˘my
a scéna. Pfii závûreãném pfiedstavení byl pfiítomen i slovensk˘ velvyslanec v Kanadû
Stanislav Opiela, kterému se pfiedstavení velmi líbilo.

***

Z divadelního představení: Na skle Maľované
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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)

Gabánková a Galvánek
v Star Portraits - TV Bravo

Televize Bravo (kanál 40, TV Rogers) vysílá tento podzim kaÏdou sobotu
od 20 hodin (reprízy jsou nedûle v 7:00 a stfieda 21:30) sérii Star Portraits.

V kaÏdé epizodû tfii umûlci mají udûlat portrét známé osobnosti jako George
Chuvalo, Margaret Trudeau, Amazing Kreskin, Roberta Bondar, Ashley

MacIssac ãi Pamela Wallin. Mezi portrétujícími umûlci jsou
i ·tefan Galvánek (31. fiíjna 2009) a Maria Gabánková (21. listopadu 2009).

Sedmihlásek

V minul˘ch dnech jsme mûli moÏnost nûkolikrát vidût soubor Sedmihlásek z Prahy. I tentokrát
se jednalo o zajímavé pfiedstavení pfieváÏnû dívãího sboru. Snímek Romana Sekyrky
zachycuje soubor pfii vystoupení v kostele sv. Václava, kter˘ byl hlavním sponzorem
koncertu. Mimo to patfií díky i Radmile Locherové, která pomohla s organizací a Milanu
Kroupovi, kter˘ sponzoroval v˘let dûtí na Niagarské vodopády.

***

Omluva: V minulém ãísle jsme neuvedli zdroj o udûlení ceny Gratias Agit. Zpráva
pfii‰la z âeského velvyslanectví v Ottawû.

abe
***

Vûkem podmínûn˘ deficit soustfiedûní pozornosti
Nedávno mi byla diagnostikována následující choroba: VPDSP. Projevuje se
napfiíklad takto: Rozhodnu se zalít zahradu. KdyÏ jdu k hadici na zdi garáÏe, v‰imnu
si, Ïe i auto potfiebuje opláchnout. Jdu si pro klíã od auta, abych ho vyvezla na
prostor pfied garáÏí. Ov‰em pfiitom uvidím na stolku v pfiedsíni neotevfienou po‰tu.
Asi bude rozumné se podívat, jestli tam nejsou nûjaké sloÏenky k zaplacení.
PoloÏím klíãe od auta na stolek a zaãnu probírat po‰tu. Pfiitom vidím fiadu reklamních
letákÛ a jdu je hodit do odpadkového ko‰e v kuchyni. Vidím, Ïe je pln˘, takÏe letáky
poloÏím na kredenc a pÛjdu vyhodit odpadky z ko‰e do kontejneru na ulici. Pfiitom
si uvûdomím, Ïe vedle kontejnerÛ je schránka na dopisy, takÏe by bylo dobré hned
dát do schránky i ten dopis, co jsem veãer psala. Jdu si tedy pro nûj do pokoje. Na
stole u dopisu leÏí hrnek s kávou, kterou jsem pfied chvílí pila. Vezmu ho do ruky a
cítím, Ïe káva uÏ vychladla. Nevadí, uvafiím si nov˘ hrnek kávy. Vezmu hrnek a jdu
do kuchynû. Cestou vidím, Ïe kytka ve váze zaãíná uvadat. Tak poloÏím hrnek na
parapet a chci vzít vázu a napustit do ní ãerstvou vodu. Pfiitom uvidím na parapetu
své br˘le, které jsem hledala ráno. Musím si je dát na svÛj pracovní stÛl, abych o nich
vûdûla. Ale nejdfiíve pfiece jen doleju vodu do vázy. PoloÏím br˘le, vezmu vázu do
ruky a vidím, Ïe za vázou leÏí dálkové ovládání od televize. Proboha, zase ho
budeme veãer hledat. Musím ovladaã poloÏit k televizi v ob˘váku. No ale to poãká,
napfied pfiece jen je nutno dolít vodu do vázy. Jdu do kuchynû a napou‰tím vodu.
Pfiitom mi vy‰plouchne na kuchyÀskou linku. A trochu i na podlahu. Jdu do koupelny
pro hadr, abych to utfiela. Pak se vracím do pfiedsínû a pfiemítám, co jsem chtûla
dûlat.
K veãeru - zahrada není zalitá, auto není umyté (a nemÛÏu k nûmu najít klíãe), na

oknû je hrnek se studenou kávou, kytky ve váze jsou uÏ úplnû zvadlé, dopis není
vhozen˘ do schránky (a taky ho nemÛÏu najít), ztratily se mi br˘le a televizi musíme
ovládat ruãnû, ovladaã je bÛhví kde. Divím se, Ïe nic není hotovo, kdyÏ jsem se cel˘
den nezastavila a jsem docela utahaná.
No nic, jdu zkontrolovat do‰lé .maily. Udûlejte mi laskavost. Pfiepo‰lete to v‰em

znám˘m, protoÏe si nemohu vzpomenout, komu jsem to napsala a komu ne. Jo a
nesmûjte se, jestli tyhle stavy neznáte! Vá‰ den se blíÏí!!

***
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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@rogers.com

www.videoelcanada.com
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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:

PROâ BYCHOM SE NETOPILI    1 - 10
Humorn˘ seriál z vodáckého prostfiedí, ve kterém nás ãeká

romantika, trochu dobrodruÏství, láska i hádky, ale pfiedev‰ím
fieka - nádherná, vstfiícná, ale i divoká a nemilosrdná. Zku‰en˘

vodák Keny dá dohromady novou partu. Ostfiílení mazáci i
nováãci, ktefií jsou na fiece poprvé, spolu pfiekonají nejednu krizi,

naváÏí vztahy, nûkteré letmé, nûkteré trvalé. Nûktefií pak na
dlouhou dobu zmizí, aby se po mnoha letech znovu setkali a

pokusili se podruhé vstoupit do stejné fieky. Topte se s námi a
zaruãenû dostanete chuÈ doopravdy vyplout na fieku s vodáckou

partou!
Hrají: T. Kostková, Z. Kajnarová, L. Vaculík, V. Ra‰ilov, M.

·techová, M. Frösslová, J. Ployhar, B. Polák, R. Zima, V. Hel‰us,
V. Zavfiel, A. Goldflam, J. Prachafi a dal‰í.

ReÏie P. Nikolaev
Komplet 5 DVD

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ a TV seriálÛ
nabízí premiérovû celou fiadu oblíben˘ch seriálÛ,
které navazují na pfiedchozí velice úspû‰né ãásti

19.10.2009
Otevfie EU kvÛli Klausovi

Pandofiinu skfiínku?
Praha-Právo/Petr Uhl-„Pokud by se opravdu
v‰ichni shodli, Ïe Lisabonská smlouva je
takové zlaté ofiechové pro Evropu, Ïe b˘t
musí, a Ïe je jedna jediná osoba, která by ji
chtûla zablokovat, a Ïe tou osobou je ãesk˘
prezident, tak toto já neudûlám,“ slíbil Klaus v
âT loni 28. listopadu.
Unií i âR pak ‰el ratifikaãní proces, Klaus jen

proti EU po‰tíval. Pak mu poslali brit‰tí
konzervativci dopis, Ïe smlouvu chtûjí potopit
referendem v Británii po jarních volbách, pokud
ji je‰tû EU jako celek neratifikuje. Klaus to
vefiejnosti tajil a dnes popírá, Ïe kvÛli nim
podpis pod smlouvou zdrÏuje. Je to ale
pravdûpodobné. Klause zdrtilo nové irské
referendum. Irové uvûfiili EU, jíÏ v ãervnu
pfiedsedal Jan Fischer, Ïe jim nebude
vnucovat potraty a danû, a i eurokomisafie jim
nechá. A to nedostali záruku, jen ústní slib, Ïe
se tento v˘klad pfiijme smluvnû aÏ pfii pfiijímání
dal‰ího státu do EU. Klaus není irsk˘ lid, jemu
slib EU tûÏko dá.
Po irském referendu se Klause snaÏil dovolat

Fredrik Reinfeldt, ‰védsk˘ premiér,
pfiedsedající EU. Povedlo se mu to aÏ po pûti
dnech. Bylo to velmi uráÏlivé.
Pak se ptal Klause, zda smlouvu podepí‰e.

On fiekl, Ïe pfied podpisem je‰tû chce, aby u
smlouvy byla poznámka t˘kající se Listiny
základních práv EU. Pak âechÛm fiekl, Ïe
vyjmout âR z pÛsobnosti listiny chce kvÛli
riziku majetkov˘ch sporÛ s Nûmci. Tím dosud
stra‰ili jen KSâM a Jana Bobo‰íková.
Klaus fiekl, Ïe o tom mluví jen proto, Ïe

Reinfeldt poru‰il jejich dohodu o mlãení. Zdá
se ale, Ïe s tím opravdu chtûl vystoupit aÏ po
rozhodnutí ÚS. ·védi to odhalili. Reinfeldt
dohodu popfiel. Jeho mluvãí fiekla, Ïe naopak
státní tajemník Gustav Lind sdûlil Klausov˘m
lidem, Ïe to ·védové zvefiejní. ·védÛm vûfiím.
Kartami pak zamíchal Jifií Paroubek. Minul˘

t˘den nav‰tívil Bratislavu a VídeÀ. Vãera v âT
rozmázl odpor Rakouska proti Klausovû
v˘jimce a zdÛraznil, Ïe rakouskou vládu
posilují i Maìafii a Angela Merkelová.
Pfies okázale zdÛrazÀované pfiátelství k

Paroubkovi premiér Robert Fico jasnû jako
státník i právník fiekl, Ïe Slovensko nemûlo a
nemá s Bene‰ov˘mi dekrety Ïádn˘ problém.

Paroubek ale tuto hrozbu, o níÏ Klaus hovofií,
uznává.
Fico v âT nefiekl, Ïe v Evropské radû Prahu

podpofií, naopak zdÛraznil, Ïe i Bratislava by
mohla poÏadovat po EU podobnou v˘jimku
jako Klaus, pokud si ji ov‰em Praha vymÛÏe.
Otevfie nyní Evropská rada i pro dal‰í státy
Pandofiinu skfiínku, jak to dnes nesmyslnû
poÏaduje jedin˘ ãlovûk v Praze, navíc bez
ústavního oprávnûní? TûÏko, mohlo by to
vyvolat lavinu dal‰ích poÏadavkÛ jin˘ch zemí.
I Klaus hodil zpáteãku, uÏ do sobotních

Lidov˘ch novin napsal, Ïe pfiece nikdy nefiekl,
Ïe by v˘jimku muselo ratifikovat v‰ech 27
státÛ EU. A nefiekl, Ïe by mu nestaãily podobné
záruky, které dala EU IrÛm.
To je pravda, nefiekl. Ne sice Klaus, ale jeho

tajemník Jakl pfied t˘dnem v âT fiekl, Ïe Klaus
nepodepí‰e, pokud se mu nedá v˘jimka a
nevyjedná se záruka dopadÛ, jeÏ by pr˘ Listina
základních práv EU mohla mít. Podle Jakla je
to Klausova nepfiekroãitelná podmínka,
neuspokojí ho pr˘ Ïádná deklarace, ale pouze
záruky. Smluvní? Nyní zase vytváfií Klaus
dojem, Ïe se s irsk˘m postupem spokojí. Co
ale chce, stále nefiekl. Jeho jednání s vládou
je tajné.
Nikdo seriózní v EU Klausovy obavy

nepotvrzuje. Postaví-li se ãeská vláda za
KlausÛv poÏadavek, byÈ zbyteãn˘, nebude
nás Unie brát váÏnû. Ne kvÛli prezidentovi,
jenÏ je za své ãiny podle ústavy neodpovûdn˘
a kter˘ si hraje na monarchu, ale proto, Ïe
vláda mu ustupuje a kompetenãní spor o jeho
povinnost podepsat smlouvu nepfiedkládá k
ÚS, kam podle ústavy patfií.

***

Fico pfiipustil, Ïe se
Slovensko pfiidá k ãeské

Ïádosti o v˘jimku
Praha-Bratislava/Marek Pfiibil-Slovensk˘
premiér Robert Fico vãera pfiipustil, Ïe
Slovensko poÏádá na fiíjnovém summitu EU o
stejnou v˘jimku z Lisabonské smlouvy kvÛli
nezpochybnitelnosti Bene‰ov˘ch dekretÛ jako
pfiípadnû âesko.
ZáleÏet ale bude na formulaci ãeské v˘jimky,
o níÏ teì dÛvûrnû vyjednává ãeská vláda s
prezidentem Václavem Klausem.
„Pokud ta formulace bude znamenat, Ïe by

âeská republika získala v˘jimku, Ïe v Ïádném
pfiípadû se Lisabonská smlouva nemÛÏe

vztahovat na Bene‰ovy dekrety, tak potom i
Slovenská republika se k tomuto tématu bude
muset postavit podstatnû aktivnûji,“ uvedl
Fico v pofiadu âeské televize Otázky Václava
Moravce.

ZdÛraznil, Ïe dekrety jsou základní souãástí
slovenského práva, jsou „nezru‰itelné a
nezmûnitelné“. Slovensko se podle nûj cítí
právnû velmi silné.

„Nenecháme Slovensko v nejistotû,“ dodal
Fico. Pokud by byla schválena v˘jimka âesku,
pak by podle nûj hrozilo, Ïe si odsunutí zaãnou
vykládat situaci tak, Ïe Listina základních
práv EU umoÏÀuje dekrety prolomit a Ïe na
Slovensku, které v˘jimku nemá, by to bylo
moÏné.

Fico dodal, Ïe evropsk˘ soud se jiÏ
podobn˘m pfiípadem zab˘val a vydal
precedentní verdikt, kter˘ vyluãuje retroaktivní
v˘klad LS respektive Listiny práv.

Slovensko podle ministra zahraniãních vûcí
Miroslava Lajãáka nepodpofií v˘jimku, kterou
podmínil podpis lisabonské smlouvy EU Klaus,
pokud nebude platit i pro Bratislavu. Uvedl to
vãera v televizi Markíza.

·éf âSSD Jifií Paroubek s pfiípadnou Ïádostí
SR o v˘jimku dodal: „Je to logické, dekrety se
t˘kaly také Slovenska. TakÏe jestli âe‰i fieknou
A, tak Slováci musí fiíct B.“

Ke Klausovi Paroubek uvedl, Ïe pfiichází s
kfiíÏkem po funuse, ale ze svého hlediska ne.
„A já to musím brát v úvahu. Pokud máme
prezidenta, kter˘ je souãástí v˘konné moci,
tak musím respektovat, co ten prezident v
tuhle chvíli chce,“ fiekl Paroubek.

Prezident Václav Klaus v sobotu vÛbec
poprvé pfiipustil, Ïe Lisabonská smlouva o
reformû EU nakonec vstoupí v platnost.
Poprvé také potvrdil, Ïe nebude poÏadovat,
aby záruku âR ratifikovaly v‰echny zemû EU.
Staãit mu bude tzv. irská cesta.

„Vlak s ní (LS) se v‰ak uÏ rozjel tak rychle a
je tak daleko, Ïe ho asi nebude moÏné zastavit
ani vrátit. Ani její pfiípadn˘ vstup v platnost
nebude koncem dûjin,“ fiekl Klaus Lidov˘m
novinám.

„Já jsem nikdy nefiekl, Ïe je nezbytné, aby
mÛj dovûtek musely spolu s celou Lisabonskou
smlouvou znovu ratifikovat v‰echny ãlenské
státy EU. Podobnû jsem nikdy nefiekl, Ïe by
mnû nestaãily podobné garance, jako dala
Evropská rada IrÛm,“ uvedl prezident. Irsko
dostalo záruky v závûrech ãervnového
summitu.

Pfiitom KlausÛv tajemník Ladislav Jakl pfied
t˘dnem fiekl, Ïe se nespokojí s vágním
uji‰tûním, ale Ïádá právní záruky.

A v ãem vidí prezident rizika? Podle Klause
v poÏadavku ohlednû dekretÛ není Ïádná
ãeská malost. „Jde o vysoce racionální obavu.
Zakomplexován velikostí Evropy je nûkdo
jin˘.

O retroaktivitu v klasickém slova smyslu
nejde. Soudy po celé Evropû budou takové
pojmy evropského práva, jako je diskriminace
ãi novû zavedené ‚evropské obãanství’,
interpretovat zpÛsobem, kter˘ se bude dot˘kat
i vûcí minulosti,“ varuje Klaus.

***

Ïádném pfiípadû o fúzi, to by ani právnû
ne‰lo, ale jen o uÏ‰í spolupráci Leti‰tû
Praha s âSA,“ ujistil po vãerej‰ím
zasedání vlády Fischer.
Zatímco Leti‰tû Praha zÛstává i pfies

úbytek cestujících ziskové, ztráta
âesk˘ch aerolinií dosáhla za leto‰ní první
pololetí 1,83 miliardy korun, a za cel˘ rok
se oãekává propad nejménû 2,8 miliardy
Kã. PÛvodní leto‰ní podnikatelsk˘ plán
âSA pfiitom poãítal jen s 361miliónovou
ztrátou.
Do té doby, neÏ Dvofiák pfievezme

konkrétní fiízení této letecké spoleãnosti,
bude La‰ák nadále vykonávat funkci
v˘konného prezidenta, a poãet ãlenÛ
pfiedstavenstva se sníÏil z devíti na pût.
Spolu s La‰ákem z nûj ode‰li Jifií Devát,
Du‰an Ryban, Jifií Hrbáãek, Petr Pi‰tûlák,
Jan Janík i Roman Planiãka. Z
dosavadního managementu tak v
pfiedstavenstvu zÛstal pouze Peter Jusko.
V˘razn˘ch zmûn doznala i dozorãí rada

âSA. Její pfiedseda Václav Novák vãera
rezignoval na svÛj post, protoÏe rada
odmítla jako pfiíli‰ radikální jeho verzi
restrukturalizaãního plánu âSA. Novák,
jenÏ dozorãí radû ‰éfoval pouh˘ mûsíc,
poÏadoval propustit 1600 ze 4600
zamûstnancÛ, sníÏit platy pilotÛ o 45
procent a ostatních zamûstnancÛ o 25
procent.
Nov˘m pfiedsedou dozorãí rady bude

místo Nováka ekonom Miroslav
Zámeãník, jenÏ byl letos od ledna do záfií
ãlenem Národní ekonomické rady vlády.
Poãet ãlenÛ dozorãí rady se sníÏí z
dvanácti na devût.
Odchod celého La‰ákova vedení

poÏadovala uÏ del‰í ãas odborová
organizace pilotÛ âSA CZALPA. Ta s
ním odmítala komunikovat, a role
prostfiedníka v jednání s piloty se tak
koncem srpna musel ujmout sám Janota.
Vãera v‰ak La‰ák pfiekvapil. Je‰tû pfied
zasedáním dozorãí rady se se‰el se
zástupci devíti odborov˘ch organizací,
pÛsobících v âSA, a získal od nich
pfiedbûÏn˘ souhlas s kompromisním
plánem na sníÏení mezd.
„V‰echny odborové organizace

deklarovaly, Ïe jsou ochotny k 1. listopadu
podepsat dodatek k platné kolektivní
smlouvû, podle nûjÏ by se platy pilotÛ
sníÏily o 15 procent, letu‰ek o 10 % a
ostatních zamûstnancÛ o pût procent,“
uji‰Èuje La‰ák. PrÛmûrn˘ plat pilotÛ je
teì zhruba 212 000 korun, a prÛmûrn˘
plat v âSA pfiesahuje 60 000 Kã.
Nov˘ ‰éf dozorãí rady tuto La‰ákovu

dohodu oznaãil za nedostateãnou a
oznámil, Ïe s odboráfii se musí o platech
dál jednat. Zámeãník se je bude snaÏit
pfiesvûdãit, aby v zájmu záchrany âSA
souhlasili se sníÏením platÛ pilotÛ o 30 %
a letu‰ek o 15 %. Musí si ale pospí‰it,
protoÏe 18. listopadu má záchrann˘ plán
schvalovat valná hromada âSA.
Ministerstvo financí v souãasné dobû
vyhodnocuje nabídku konsorcia firem
Unimex Group a Travel Service, které
chce koupit âeské aerolinie za jednu
miliardu korun.
„Konsorcium v minul˘ch dnech svou

nabídku zpfiesnilo. Oznámilo nám, Ïe je
ochotno âSA pfievzít uÏ na pfielomu
leto‰ního a pfií‰tího roku. PÛvodnû pfiitom
konsorcium jako termín pfievzetí uvádûlo
duben aÏ kvûten 2010,“ sdûlil vãera
Janota. Jak ov‰em zdÛraznil, koneãné
slovo, jestli nabídku pfiijmout ãi nepfiijmout,
musí vyslovit vláda. Ta o tom bude jednat
26. fiíjna.

20.10.2009

âSA bude fiídit
‰éf Leti‰tû Praha

Praha-právo-Generální fieditel Leti‰tû
Praha Miroslav Dvofiák bude fiídit i âeské
aerolinie (âSA).
Rozhodla o tom na svém mimofiádném

zasedání jejich dozorãí rada, která z postu
pfiedsedy pfiedstavenstva odvolala
prezidenta âSA Radomíra La‰áka.
„Ve váÏné situaci, v níÏ se âeské

aerolinie nacházejí, je jedin˘m moÏn˘m
fie‰ením uÏ‰í spolupráce s Leti‰tûm
Praha,“ zdÛvodnil novináfiÛm tuto
personální zmûnu ministr financí Eduard
Janota.
Na tom, Ïe Dvofiák má ‰éfovat obûma

spoleãnostem, se podle informací Práva
shodl Janota s premiérem Janem
Fischerem a ministrem dopravy
Gustávem Slameãkou. „Nejde ale v
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Sociální demokraté vãera vládu vyzvali,
aby ukonãila ve‰kerá jednání o prodeji
âesk˘ch aerolinií konsorciu Unimex
Group a Travel Service. „V tuto chvíli
nejsme pro privatizaci âSA, protoÏe teì
neexistuje vhodná nabídka,“ prohlásil
pfiedseda âSSD Jifií Paroubek.
Po stabilizaci âesk˘ch aerolinií, kterou

má zajistit spolupráce s Leti‰tûm Praha,
by se podle Paroubka mûlo znovu jednat
s partnery âSA z aliance Sky Team,
zejména s Air France - KLM.
ODS podle vãerej‰ího prohlá‰ení

místopfiedsedy Petra Bendla zastává
názor, Ïe privatizace âSA by se v této
situaci mûla pozastavit. „Chceme zabránit
vstupu spoleãnosti do konkurzu. Ten by
ve v˘sledku znamenal je‰tû vût‰í ztráty
pro stát. Pfiikláníme se proto k tomu, aby
teì privatizace nepokraãovala, ale do
budoucna je na místû,“ uvádí Bendl.

***
21.10.2009

Maìarsk˘ disent bol
o krok vpred

BRATISLAVA-sme/Marek Vagoviã-Postupn˘
rozklad socializmu v Maìarsku s nádejou
sledovali aj disidenti na juÏnom Slovensku.
Vìaka kontaktom s Budape‰Èou mali jasnú
predstavu o budúcom fungovaní politického
systému u nás.

Maìarská men‰ina sa politicky organizovala
od druhej polovice sedemdesiatych rokov. V
roku 1978 zaloÏil Miklós Duray v Bratislave
V˘bor na ochranu práv Maìarov v
âeskoslovensku. „VÏdy som bol zaryt˘
antikomunista. Po okupácii v roku 1968 som
bol na ãiernej listine, Ïil som na ‰tipendiách,
mal som zamedzen˘ kariérny postup. Pochopil
som, Ïe socializmus je nereformovateºn˘, aj
preto som do toho ‰iel,” spomína Duray.

S Lászlóom Nagyom a Péterom Püspökym
Nagyom vydávali dokumenty a posielali ich
straníckym a ‰tátnym orgánom. V Memorande
1988 sa viac ako 300 ãlenov v˘boru vyslovilo
za zmenu politického systému, respektíve
pripojenie krajiny k Európe. „Fungovalo to
podobne ako Charta 77. TieÏ to vzniklo na
ochranu ºudsk˘ch práv, hoci skôr
men‰inov˘ch práv Maìarov na Slovensku,”
hovorí b˘val˘ disident Károly Tóth.

Eleonóra Sándorová a László Öllös sa v
roku 1979 stretli s Durayom, Nagyom a
Püspökym a ponúkli im spoluprácu. V tom
ãase boli ‰tudenti a b˘vali na internáte v
Bratislave. Za Durayom chodili do práce, aj
do jeho bratislavského bytu. Pripravovali rôzne
‰tatistiky a informácie z juÏného Slovenska.

Tóth a jeho manÏelka Sándorová ich
prepisovali na stroji, kopírovali a distribuovali
priateºom a známym. V roku 1982 rozoslali
okolo 800 listov. „Pracovali sme síce na páde
komunizmu, ale len proti jeho najkrikºavej‰ím
prejavom. Boli to stiesnené pocity - nebolo
ºahké ÏiÈ s t˘m, Ïe ãlovek je neustále sledovan˘
a postupne vytláãan˘ zo spoloãnosti,” spomína
Nagy.

Keì komunisti v roku 1983 zavreli Duraya,
zaãali maÈ problémy aj ºudia okolo Tótha.
E‰tebáci ich vypoãúvali na známej
„Februárke” aj na miestnom oddelení v
Galante. Po Durayovom prepustení z väzenia
sa zaãali znovu stretávaÈ. Boli v kontakte aj s
maìarsk˘m disentom, ktor˘ o Durayovi zbieral
informácie a  publikoval ich.

PribliÏne raz za mesiac chodili do Budape‰ti
na tajné predná‰ky o filozofii, o rokoch 1956
a 1968, ktoré organizoval maìarsk˘ disident
János Kiss. „KaÏd˘ z nás mal konzultanta,
ktor˘ sa o nás staral, museli sme sa vzdelávaÈ.
Vìaka tomu som uÏ pred revolúciou vedel, ão
je to liberálna demokracia,” hovorí Öllös.

Koncom 80. rokov zorganizovali Tóth s
Öllösom sériu predná‰ok v ·ali,  Dunajskej
Strede a Bratislave. Tóth pracoval ako
robotník, jeho manÏelka bola upratovaãkou.
„Nechceli sme maÈ niã s reÏimom, bolo to
na‰e slobodné rozhodnutie.”

V roku 1987 sa Tóth zamestnal v
bratislavskom vydavateºstve Madách, kde

pôsobil napríklad spisovateº Lajos Grendel.
Keì odi‰iel Duray v auguste 1988 do Ameriky,
prebrali vedenie V˘boru na ochranu práv
Maìarov.

B˘val˘ disident Martin ·imeãka hovorí, Ïe
keì sa v roku 1989 prv˘krát stretol s ºuìmi
ako Tóth, pochopil, Ïe maìarská men‰ina je
vyzretej‰ia ako slovenská väã‰ina. „Vedeli,
ão robiÈ, keì reÏim padne, pripravovali
obãiansku iniciatívu. Pozeral som na nich s
úÏasom, v politickom myslení a intelektuálnom
spracovaní hodnôt boli oveºa ìalej ako my.
Zrejme to bolo aj t˘m, Ïe v Maìarsku bola
uvoºnenej‰ia atmosféra.”

Na Slovensku bolo v tom ãase aktívnych len
niekoºko jednotlivcov, v Maìarsku uÏ vznikali
politické strany.

„K˘m my sme hovorili o zmene celého
systému, Slováci uvaÏovali, ãi má Dubãek
zohraÈ nejakú úlohu v zreformovanej
komunistickej strane. Myslím, Ïe nemali
predstavu o väã‰ej zmene, skôr rozm˘‰ºali o
reforme socializmu s ºudskou tvárou,” dodáva
Tóth.

Slovenskí disidenti nadviazali prv˘ kontakt s
maìarskou men‰inou v roku 1983, keì
podpísal Miklós Duray Chartu 77. Po
prepustení z väzenia sa stretol s Jánom
âarnogursk˘m a Miroslavom Kus˘m.
Rokovanie stroskotalo, pretoÏe sa nedohodli
v men‰inov˘ch otázkach.

„Bol to takmer rasistick˘ text. Po zverejnení
na‰ej reakcie sa nám ozvali ºudia ako Kus˘,
Lango‰, ·imeãka ãi Îiak. Videli, Ïe máme iné
ako oficiálne názory,” spomína Tóth.

V júni 1989 spolu zaloÏili maìarsk˘ PEN-
klub na Slovensku. Vydával podporné
vyhlásenia - na ochranu Kusého,
âarnogurského alebo chartistov. Tóthovi sa z
Prahy ozvali Emanuel Mandler a Bohumil
DoleÏal, tí mali kontakty v Budape‰ti. V tom
ãase práve zakladali politickú stranu -
âeskoslovenskú nezávislú iniciatívu.
„PoÏiadali nás, aby sme urobili jej men‰inovú
poboãku.”

Na jeseÀ zaãali zbieraÈ podpisy, na juÏnom
Slovensku ich vyzbierali asi ‰tyritisíc. 18.
novembra 1989 - deÀ po vypuknutí neÏnej
revolúcie - tak vznikla Maìarská nezávislá
iniciatíva (MNI).

„Boli sme prvou porevoluãnou stranou, ão
bola náhoda. Môj b˘val˘ uãiteº organizoval v
·ali  konferenciu, na ktorú sme pozvali
v‰etk˘ch, ktor˘ch sme chceli. MNI sme zaloÏili
bez toho, aby sme podrobne vedeli, ão sa
deje v Prahe,” povedal Tóth.

Miklós Duray sa stal hrdinom maìarského
obãianskeho disentu e‰te predt˘m, ako sa v
rokoch 1983 a 1985 dvakrát ocitol vo väzení.

Poãas prvého trestu podpísal aj Chartu 77,
kºúãové v‰ak bolo, Ïe po zatknutí políciou
zobral na seba celú ãinnosÈ V˘boru na ochranu
práv Maìarov v âeskoslovensku. V opaãnom
prípade by komunistick˘ reÏim posudzoval
aktivity v˘boru ako „organizovanú podvratnú
ãinnosÈ”. To znamená, Ïe väzeniu by sa
zrejme nevyhli ani ìal‰í ãlenovia v˘boru, ako
sa to stalo napríklad Václavovi Havlovi a jeho
spolupracovníkom.

ëal‰ou kºúãovou postavou maìarskej
men‰iny pred rokom 1989 bol László Nagy.
Okrem aktivít vo v˘bore sa zapájal aj do
ãinnosti ochranárskej iniciatívy Bratislava/
nahlas. „Bol som ak˘msi spojovacím ãlánkom
s maìarsk˘m ekologick˘m hnutím Dunakör,”
hovorí Nagy. E‰te koncom 80. rokov vraj
netu‰il, Ïe sa pripravujú na veºkú zmenu.

Vo vedení Durayovho v˘boru pracoval aj
László Öllös. „Myslel som si, Ïe môj Ïivot sa
bude odohrávaÈ len v komunizme. Napriek
tomu som sa uÏ ako ‰tudent zaãal zaujímaÈ o
iné, otvorenej‰ie systémy.”

Mladí maìarskí spisovatelia sa koncom 80.
rokov sústredili okolo Lajosa Grendela, ktor˘
podpísal petíciu Nûkolik vût. „Hanbil by som
sa, keby som to nepodpísal. Mal som veºmi
dobr˘ pocit, Ïe sa ozvali aj tí, ktorí dovtedy
stáli bokom.”

V lete 1989 zaãal petíciu v prostredí
maìarskej men‰iny ‰íriÈ László Szigeti. „Bola
to prirodzená vec, klasick˘ intelektuálny odpor
proti diktatúre,” spomína Szigeti.

***
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Sl˘chám, a ãastûji ãtu ukÀourané vzdychání o úbytku
moudrosti. Vychrstnul jsem toto pozorování na Mervyna
a on promptnû reagoval jednoduchou vûtou: „K ãemu
by byla lidem potfiebná moudrost, kdyÏ se dá spokojenû
pfieÏívat bez moudrosti?“ Zíral jsem na Mervyna a on do
kafe v kavárnû Books&Beans; mlãel jsem, neb se
chystal k promluvû: „Lidé si myslí o moudrosti jakoby
moudrost byla vy‰ívan˘ ubrus na po‰krábané desce
stolu anebo krásn˘ obraz povû‰en˘ a zakr˘vající ‰kared˘
flek na zdi; koberec, pod kter˘ se dá ‰pína a smetí
schovat. Moudrost, hochu, je mozková mechanika k
pfieÏití, k uhájení existence a zachování potomstva.“
(Mervyn mi vÏdy fiíká hochu, kdyÏ mne chce ‰kolit, a já
to jeho ‰kolení poslouchám rád.) „Moudrost, tak jako
poezie, jsou v˘sledky pr˘‰tící z kalamity a utrpení, a to
si, hochu, pamatuj!“ Mlãel jsem, protoÏe Mervyn
nevypadal trpící, a napadlo mne, jestli fiíká moudrost
nebo jen slova. „Ov‰em, ãetl mi my‰lenku Mervyn, mne
nezebou nohy ani nemám hlad, ale dost jsem zaÏil, to
pfiece ví‰. A nad ne-moudrostí lidí kolem sebe mudruji
uÏ léta letoucí, a vím, Ïe ãas komfortu je jenom pfiípravn˘
ãas na dal‰í kalamitu, kterou vnímají jen ti nejlep‰í z
nás...“ „Mezi které se poãítá‰?“ fiekl jsem ironicky, a
Mervyn pok˘val hlavou a fiekl „Mezi které se poãítám.“
„Tak dost teorie moudrosti,“ utrhl jsem se na Mervyna,
„dej mi pfiíklad.“ „Moudrosti anebo ne-moudrosti?“ optal

se vyz˘vavû Mervyn, aby mne podráÏdil je‰tû víc neÏ
uÏ jsem. Ty dva pojmy jsou asi dvojãata, fiekl jsem,
záleÏí jen jak se díváme na v˘sledky z nich plynoucí...
Mervyn ostentativnû zatleskal a zamumlal: „Vidí‰, proã
s tebou sedávám, protoÏe harmonujeme…“ „Dost teorie
a poklon,“ fiekl jsem, dej mi pfiíklad moudrosti.“ „Ve
velkém anebo v malém mûfiítku?” dráÏdil mne dál, a já
fiekl, ve velkém (a myslel jsem, ty vole!). „Jsme v roce
veliké finanãní krize,“ fiekl Mervyn, „a na‰e mûsto
Sudbury zahájilo stavbu nového stadiónu s vyhfiívan˘m
trávníkem... Máme krizi a horníci sudburskych rudn˘ch
dolÛ jsou ãtvrt˘ mûsíc na stávce, aby získali více penûz,
protoÏe jim prÛmûrná mzda 100 000 dolarÛ není dost...
Mám pokraãovat?“ Chytil jsem se za hlavu a fiekl s
okat˘m znechucením, aÈ pfiejde na pfiíklady v malém
mûfiítku. „MÛj soused John se ujistil, Ïe cena energie
pÛjde nahoru, koupil si topn˘ sporák na dfievo, koupil si
náklaìák a motorovou pilu a získal povolení ke kácení
stromÛ v lesích 200 km na sever od Sudbury. O víkendu
naloÏil kanystr benzinu a bednu piva a odjeli s
kamarádem kácet dfievo. Veãer pfiivezli náklaìák pln˘
kmenÛ topného dfiíví a v pondûlí John ‰el koupit
cirkulárku, aby to dfiíví pofiezal na ‰palky. Chce‰ si
spoãítat kolik dolarÛ uÏ ho stálo, aby uspofiil pár dolarÛ
na plynovém topení ve svém baráku?“ MoÏná to hlavní
u Johna není uspofiit energii, ale vyplnit si nûjak ãas v

Otázku si kladu, je-li moudrost na parádu?
penzi? Mervyn se usmál: „MÛj o moc mlad‰í kolega
Joel se na zaãátku roku rozhodl, Ïe musí shodit nûjaké
to kilo a koupil si ãlensk˘ prÛkaz do fitness centra a
veãer odjíÏdí autem, asi pÛldruhého kilometrÛ, do
tûlocviãny a tam chodí na gumovém pásu v rytmu disco
hudby, kterou si pou‰tí z ipodu do u‰í. Onehdy jsem se
optal, proã nechodí po nohách a po chodníku, a on mi
fiekl, Ïe v tûlocviãnû má odborného instruktora a
zdravotní dohled, aby si tím chozením neublíÏil...“
Smáli jsme se spolu. A Mervyn vyprávûl o své pfiíbuzné,
která objevila zaruãenou dietu, jak shodit dvû kila t˘dnû
a ona chce shodit do jara padesát kilo; vyjádfiil jsem
mírné pochybnosti nad jejím poãínáním, a ona mi fiekla,
Ïe zkusila deset rÛzn˘ch diet za posledních 10 let, ale
tato je nejlep‰í a zaruãená. Evelyn zapomnûla, Ïe totéÏ
fiíkala o kaÏdé pfiedchozí dietû, Ïe to je ta pravá a
dokonalá dieta. UÏ dost, fiekl jsem mezi kuckáním
smíchem, ale Mervyn mûl na srdci finální pfiíklad
nemoudrostí: „Obama letûl do Kodanû, aby zasichroval
olympiádu pro své milované mûsto Chicago. To jsem
sly‰el na zprávách ve ãtvrtek, a CNN promítlo klip z jeho
projevu bûhem kampanû v minulém roce, kde pfiímo
slíbil obãanÛm Chicaga, Ïe v roce 2016 bude on,
Obama, konãit své druhé presidentské období tím, Ïe
otevfie olympiádu v Chicagu. Pfiiznám, Ïe jsem se pfied
televizí otfiásl my‰lenkou na Hubris a Nemesis, a Ïe
tato Obamova zpupnost nepfiinese nic dobrého. Jak to
dopadlo, ví‰ sám, Ïe Chicago olympiádu nedostalo, a
co je hor‰í, Ïe mezi ãtyfimi kandidáty bylo poslední. „Jó,“
fiekl jsem stfiízlivû, „Obamovi se teì chechtá cel˘ svût a
to mû velice ‰tve. „Mnû taky, fiekl Mervyn, ale
nepochybuji, Ïe Obama o klasické moudrosti Hubris
Nemesis nûco ví…“ Hlavnû, Ïe to víme my dva, chechtal
jsem se aÏ mi zaskoãilo kafe v krku. A Nemesis
zapracovala. V Ostravû jsme tomu jevu fiíkali: „BoÏí
ml˘ny pracují nûkdy pomalu, nûkdy rychle.“ „Ty pohane,“
zafival Mervyn smíchem, „to není úsloví z Ostravy ale z
Bible!!“ a zas jsem získal drobet moudrosti.

Ross Firla- Sudbury
(Poznámka redaktora: Nejvy‰‰ím hfiíchem ãlovûka byla
hubris neboli zpupnost, kterou bohové trestali nemesis
ãili sv˘m hnûvem. Pfiísloví o BoÏích ml˘nech jsem v
Bibli nenalezl. PouÏil jsem, jak Biblické konkordance,
tak Biblického slovníku Adolfa Novotného. Pouze v
Jeremiá‰ovû proroctví (25,10)  je zmínka o tom Ïe
Ïernov umlkne, jinak se slovo ml˘n prakticky v Bibli
nevyskytuje.)

***—-

Moje restituce
Je to jiÏ pár rokÛ, co jsem se podûlil se ãtenáfii Satellitu o své
pocity v ãlánku Jak jsem restituoval. Moje sága boje o
restituci pokraãuje a dospûla k zajímavému bodu. Pfiíslu‰nému
orgánu na Ministerstvu financí âR (dále jen MF) jsem na
jejich Ïádost odeslal znaleck˘ posudek chalupy s pfiihlédnutím
ke stavu, kdy jsem opustil âR. Odhad vyhotovil úfiední
odhadce nemovitosti ãástkou 115 000 Kã. Moje spokojenost
s odhadem rychle zmizela, neboÈ mû MF sdûlilo, Ïe berou v
úvahu pouze ãástku 58 000 Kã s odÛvodnûním, Ïe úfiední
odhad vyhotoven˘ MNV pro úãel prodeje byl 18 000 Kãs.
VÛbec nepfiihlédli ke znaãn˘m nákladÛm na renovaci objektu.
Za tento nízk˘ odhad koupil nemovitost nov˘ majitel.
PÛvodním majitelem poÏadovaná cena byla v dobû prodeje
(1980) vzhledem k poptávce nehorázná 65 000 Kãs, kterou
jsem rád akceptoval. MF mnû sdûlilo, Ïe neobdrÏím plnou
náhradu ve smyslu restituãních zákonÛ, tj. 10 000 Kã v
hotovosti a zbytek ve formû akcií restituãního fondu, neboÈ
manÏelka si nepoÏádala o obnovení ãeského obãanství ku
stanovenému datu a MF mnû chce odeãíst polovinu restituãní
ãástky s pfiihlédnutím k podmínce o bezpodílovém vlastnictví
manÏelÛ.
Myslím, Ïe taková aplikace zákona je moÏno povaÏovat za
nevhodnû uÏitou (lépe fieãeno zneuÏitou). Je obvyklou praxí
tento zákon pouÏívat pfii rozdûlování majetku v rozvodovém
fiízení, ale nikoliv v restituãním.
Byl jsem právní osobou, která uskuteãnila koupi a poÏádala
o finanãní náhradu v restituci. Nabízí se otázka, jestli bych
obdrÏel také jen polovinu náhrady, kdybych se zde v Kanadû
rozvedl se a znovu oÏenil s nûk˘m kdo nemá ãeské obãanství.
Nevyznívá cel˘ pfiípad jako akt pomsty?

Ivo Bfiehovsk˘ - Burlington
***
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MLS: Toronto má stále
nadûji na play-offs

Toronto FC-Real Salt Lake 1:0 (0:0)
Jako kolovrátek, kter˘ opakuje stále stejnou melodii, jsme
sl˘chali v posledních dvou mûsících písniãku, o tom, Ïe
toront‰tí fotbalisté v tomto utkání musí vyhrát. S v˘jimkou

zápasu proti Washingtonu a Coloradu v záfií se tomu tak
nestalo. Ale ani soupefii Toronta FC o poslední dvû
postupová místa si nevedli lépe. Navíc fotbalisté FC
ztráceli body vÏdy v závûru utkání. V sobotu tedy pfii‰el
okamÏik pravdy. Nikdo netu‰il, Ïe hrdinou tohoto utkání se
stane náhradní brankáfi Brian Edwards, kter˘ kryl proti
Realu Salt Lake devût stfiel. Po bezbrankovém prvním
poloãase pronikl v 48. minutû pfied hostujícího brankáfie
Rimanda Chad Barett, jeho stfiela se odrazila ke kapitánovi
FC Jim Brennanovi a ten k pravé tyãi vstfielil vedoucí
branku. V závûru utkání mûli domácí fotbalisté nûkolik

pfiíleÏitostí, ale nepodafiilo se jim dopravit míã do sítû.
Naopak na druhé stranû se nûkolikrát vyznamenal
Edwards, kter˘ uchránil domácí od pohromy, která by
znamenala definitivní vyfiazení ze závûreãn˘ch bojÛ.
Po utkání torontsk˘ trenér Chris Cummins cítil uvolnûní z
napûtí, které ho provázelo posledních patnáct minut, byl
obzvlá‰tû spokojen s hrou obrany. DÛleÏité v‰ak bude
utkání v sobotu v New Yorku. Chválil obzvlá‰tû brankáfie
Edwardse, kter˘ byl v minulé sezónû v rezervním t˘mu.
Podle nûj byl hrdinou tohoto utkání.

Ale‰ Bfiezina
***

Torontský brankář Brian Edwards

Spanilá jízda JezdcÛ
Toronto-NY Rangers 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Zatímco domácí Maple Leafs jdou od poráÏky k poráÏce a s
v˘jimkou prvého utkání, kdy prohráli v prodlouÏení s
Montrealem, doposud nezískali ani bod, Rangers naopak po
prohfie v prvním zápase s Pittsburghem bodují naplno.
V˘jimkou nebylo ani sobotní utkání. Zdá se, Ïe v olympijském
roce bude z jejich fiad ãerpat nûkolik muÏstev: Kanaìané,
Ameriãané, velkou postavou je i brankáfi Henrik Lundquist. V

souãasné dobû druh˘m nejlep‰ím hráãem v NHL v kanadském
bodování je Marian Gáborik, kter˘ vstfielil ‰est branek a v
sobotu si pfiipsal k dosavadním ãtyfiem asistencím dal‰í dvû.
Jemu perfektnû sekunduje ve stfiedu útoku Václav Prospal,
ale skvûl˘ start má i Ale‰ Kotalík s tfiemi góly a ãtyfimi
asistencemi. Michal Rozsíval si v sobotu pfiipsal asistenci pfii
ãtvrté brance a strávil na ledû témûfi 19 minut.
Jak tedy tito hráãi utkání hodnotí a zároveÀ jsme v‰em

poloÏili otázku, co pro nû znamenají olympijské hry 2010.
Václav Prospal: DÛleÏité bylo, Ïe nás podrÏel brankáfi

Lundquist, ale to je zapotfiebí, aby brankáfi vychytal pár ‰ancí
soupefie. Klíãová byla druhá tfietina, kdy jsme dali dva góly na
3:0. To, Ïe jsme na ãele NHL není zásluhou pouze na‰eho
útoku, ale zatím ‰lape dobfie celé muÏstvo. Nyní je pfiíli‰ brzy
na to myslet na olympiádu, pro mne je dÛleÏité zapadnout do
muÏstva. Teì hraji za New York Rangers a dÛleÏité je, abych
hrál dobfie zde.
Podobnû hodnotí utkání i Marian Gáborik, podle kterého to

bylo dÛleÏité utkání. Dobfie se mu hraje v útoku s Václavem
Prospalem i s Brandonem Dubinskym. Je rád, Ïe se Slovensko
probojovalo na MS v kopané. Znamená to, Ïe se zviditelní.
Podobnû jako Václav Prospal v‰ak je‰tû na olympiádu nemyslí.
V obranû se mu líbil Marc Staal pocházející z ontarijského
Thunder Bay.
Dal‰í posilou v Rangers je pravé kfiídlo Ale‰ Kotalík. Z Buffala

sem docestoval pfies Edmonton, kam byl „tradován“ vloni pfii
uzávûrce. PfiestoÏe dostal nûkolik nabídek bûhem léta zvolil
Rangers. Tohoto rozhodnutí zatím nelituje, i kdyÏ by mohl mít
více ãasu na ledû. Jeho hlavní úlohou v muÏstvu je hrát pfii
pfiesilovkách, které se vloni Rangers nedafiily. Oãekává, Ïe
bude mít dobrou sezónu, vûfií, Ïe body, které se získají teì by

mohly pomoci i v závûru sezóny a navíc dobré postavení v
muÏstvu by mu mohlo pomoci pfii nominaci na olympiádu.
Ale‰ Kotalík pochází z Jindfiichova Hradce, odkud je ottawsk˘
Milan Michálek i jeho bratr. Ze stejného místa pfii‰el do NHL
i Jifií Novotn˘ a tak je moÏné, Ïe Ale‰ Kotalík nebude jedin˘m
hokejistou z tohoto pûtadvacetitisícového mûsta, kter˘ bude
hrát na ZOH. Je‰tû pravdûpodobnûj‰í v‰ak je, Ïe ve
Vancouveru bude hrát v rÛzn˘ch muÏstvech celá fiada hráãÛ,
ktefií v sobotu oblékli ãervenobílé dresy newyorsk˘ch Rangers.

Ale‰ Bfiezina - Toronto
—-

NHL
Torontská mizérie na pokraãování

Toronto-Pittsburgh 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Kromû toho, Ïe hrál vítûz Stanley Cupu proti v souãasné dobû
poslednímu t˘mu v NHL, nebylo na utkání nic zajímavého.
TuãÀáci nepotfiebovali k vítûzství vût‰í námahy a o zoufalosti
Toronta svûdãí skuteãnost, Ïe v první tfietinû Maple Leafs
vystfielili na branku Marc-André Feluryho pouze dvakrát.
KdyÏ k tomu pfiipoãteme je‰tû slab‰í v˘kon brankáfie Toskaly,
kter˘ inkasoval dva góly z dálky, máme obrázek celé první
tfietiny. V úvodu druhé tfietiny sice Rosehill svou první brankou
v NHL naznaãil, Ïe by to mohlo vypadat lépe, ale dvû stfiely
Crosbyho znamenaly, Ïe torontské rÛÏové sny vystfiídala
opût noãní mÛra. Situace se opakvala i v úvodu tfietího dûjství;
na HagmanÛv gól odpovûdûl Jordan Staal. Pokud diváci pfii‰li
za hokejem, tak jim pofiadatelé mûli v sobotu vrátit vstupné,
jestliÏe pfii‰li na hokejov˘ wrestling byli díky Orrovi, Mayersovi
a Rosehillovi spokojeni. Trenér Wilson se snaÏil po utkání
pfiesvûdãit pfiítomné novináfie, Ïe muÏstvo tím chtûlo získat
„momentum“, o ãemÏ nejlep‰í hráã utkání Sidney Crosbey
zapochyboval, protoÏe i Pittsburgh umí hrát tvrd˘ hokej. V
dresu Pittsburghu nenastoupil Martin ·koula. Torontsk˘
Tomá‰ Kaberle odehrál 22:09 minut.

***

Torontští De Rosario a De Guzman v souboji
s wilsonem z Realu Salt Lake

Marian Gaborik před torontskou brankou

MÛÏe b˘t doba vyvrácená
z kloubÛ uÏiteãná?

Takovou dobou je pro demokratické a svobodu
respektující zemû a jejich obyvatele nastolení
diktatury, totality. DÛsledky jsou vÏdy smutné, velmi
ãasto tragické. Je ale zvlá‰tním paradoxem, alespoÀ
tak mne to nûkdy napadne, Ïe taková doba uÏiteãná
b˘t i mÛÏe.
ZÛstaneme-li jen u filmové tvorby, coÏpak v takov˘ch

ãasech nevznikla vrcholná díla evropské ba svûtové
kinematografie. Nemusí to b˘t jen slavné filmy z první
nebo druhé svûtové války, ukazující jejich krutost
zábûry z bitevních polí návdavkem k my‰lence filmu
a jeho ztvárnûní. Jako klasick˘ pfiíklad mohu uvést
evergreen evergreenÛ Casablanca. Jak by ten film
pÛsobil neb˘t prostfiedí a okolností, které zachycuje?
Z ãeské tvorby pak nûkteré filmy s tématikou okupace

pfiípadnû odboje. (Nejednou uÏ jsem si pfiipomnûl
film Nadlidé s Ladislavem Strunou v hlavní roli a to
nejen proto, Ïe herec bydlel v sousední ulici).
Kdy Ïe to vznikla ona slavná ãeská filmová vlna? UÏ

minula krutost let padesát˘ch, ale nikoli vláda jediné
strany. Jaká to nádherná posloupnost dûl, reÏijního
mistrovství, zajímav˘ch scénáfiÛ, pÛsobivosti; i v
dobr˘ch veselohrách nebyly jenom humorné scény,
nefiku-li gagy, ale vinula se jimi i my‰lenka, jemnû i
silnûji kritická k té dobû. Ty filmy vznikaly pod hlaviãkou
socialistické kinematografie! Za státní peníze, aÈ uÏ
ty peníze získal stát a tedy strana, jakkoli. Ale byla za
nû natoãena díla dodnes pozoruhodná. Ale proã
vlastnû mû napadlo tohle v‰echno sepisovat, kdyÏ
nejsem fundovan˘ filmov˘ kritik, ale jen milovník
dobr˘ch filmÛ? Aã ono slovo dobr˘ mÛÏe b˘t o‰idné
a mocnû subjektivní.
Tedy napadlo mû to po shlédnutí filmu Jana Hfiebejka

(autora mimo jiné v˘borného filmu Musíme si
pomáhat) Nestyda, uvedeném na leto‰ním
vancouverském mezinárodním filmovém festivalu.
Odházel jsem s my‰lenkami na filmy oné filmové
vlny a z tohoto Hfiebejkova filmu utkvûla mi v mysli
snad nejvíce jen pár zábûrÛ hrdiny (herec Jifií
Macháãek) projíÏdûjícího noãními praÏsk˘mi ulicemi
na malinkatém skládacím skutfiíku na místa, odkud
pak odváÏel podnapilé majitele v jeho automobilu.
Tedy bilance ponûkud chabá. Je to moje vina?
Obávám se, Ïe není. Z filmu trãí aÏ pozoruhodn˘m
zpÛsobem banalita manÏelsk˘ch nevûr pfiedvedené
filmovému divákovi nesãíslnûkrát a mnohdy mnohem
zdafiilej‰ím zpÛsobem, neÏ se podafiilo Janu
Hfiebejkovi. Napadlo mû, zda to zãásti není i tím, Ïe
na scénáfii spolupracoval populární spisovatel Michal
Viewegh. Bezmála pateticky na mû zapÛsobilo
nûkolikavtefiinové objevení Karla Gotta a Hany
Hegerové
JenomÏe podobn˘ pocit nedostavil se prvnû.

Nefiíkám, Ïe v âechách nevznikne dnes hodnotn˘
film. Natolik zase produkci neznám. Zdá se mi ale, Ïe
ty v˘jimky, které pfieãnívají ostatní prÛmûr z let, kdy
pomûry v zemi se zmûnily, nedosahují, bohuÏel díla
vzniklá v dobû kdy demokracie v âechách promûnila
se v totalitu. Pelí‰ky a nebo Budeme si pomáhat a
nûkolik jin˘ch filmÛ, nikoli poãtem ohromujícím,
vznikl˘ch po zmûnû pomûrÛ pfiipadá mi neodpovídající
moÏnostem.
Pfiíli‰ snad v‰eobecné a generalizující úvahy

vycházející v podstatû z jednoho nevydafieného filmu?
Doufám, Ïe se nejedná o v˘jimky, které potvrzují
pravidlo. Tím je znamenitost ãeské kinematografie.
V opaãném pfiípadû by byla její bilance posledních
zhruba dvaceti let ponûkud smutná ...

Vladimír Cícha
 ***

Koneãnû kartáfika,
která má jasnou vizi

Tak nûco optimistického: Panu Cifersteinovi vû‰tí
kartáfika budoucnost: “Vidím luxusní vilu, mercedes,
bazén a krásnou mladou Ïenu.”
“No to je úÏasn˘, sláva ......!!!”
“Vidím také Vás! Stojíte tam a ãumíte na to dírou v
plotû.”

***
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Zatímco âe‰i mají fotbalov˘ smutek,
Slováci pofiádají oslavy

Z polského snûhu do rozpálené Afriky
Fotbal postaven˘ naruby. Aneb fotbal nemá logiku, jak si ãeská sportovní vefiejnost oblíbila rãení nezapomenutelného trenéra
Tomá‰e Pospíchala. âe‰i, ktefií v nedávné minulosti mûli mezinárodnû velmi siln˘ t˘m, budou po osmi letech chybût na
‰ampionátu, zatímco Slováci se senzaãnû probojovali na mistrovství svûta 2010 do Jihoafrické republiky! To by pfied zaãátkem
kvalifikace, jejíÏ poslední dvoukolo h˘balo pozorností evropské fotbalové vefiejnosti, neãekal nikdo.
PfiipomeÀme, Ïe reprezentanti âeské republiky po mnoha nevydafien˘ch zápasech této kvalifikace potfiebovali v jejím závûru,

aby si udrÏeli nadûji na druhé místo ve skupinû a tím postup alespoÀ do baráÏe (na první pfiíãku, která zaji‰Èovala postup pfiím˘
to uÏ dosáhnout nemohli), porazit v Praze jak Polsko, tak Severní Irska, zatímco Slováci v rámci tûchto propoãtÛ mûli v úvodním
stfietnutí zdolat v Bratislavû Slovince...

Letná tomu nevûfiila
BohuÏel stadión praÏské Sparty, na nûmÏ

nastoupili âe‰i proti PolákÛm, vyprodan˘
nebyl. PfiihlíÏelo pouze 14 010 divákÛ, coÏ
bylo prvním pfiekvapením. Dokonce mohli jít v
prvním poloãase do vedení hosté, kdyÏ se do
vyloÏené ‰ance dostal nik˘m nekryt˘ útoãník
francouzského Auxerre JeleÀ, ale místo
dÛrazné stfiely poslal jen lehce míã do náruãe
brankáfie âecha, kter˘ z toho sám musel b˘t
pfiekvapen˘... Po zmûnû stran ãeskému
muÏstvu v˘raznû pomohlo na hrotu útoku
stfiídání Necida za Papadopulose, jehoÏ
zafiazení do základní sestavy bylo hodnû
neãekané. Právû Necid v 51. minutû s pomocí
tyãe otevfiel skóre a v 72. minutû Pla‰il hlavou
po centru Pospûcha zv˘‰il na koneãn˘ch 2:0.
To uÏ se ale dlouho praÏské publikum na

Letné zajímalo o to, jak˘ je stav v Bratislavû.
A skandovalo: “Slovensko, Slovensko.” Napfi.
Papadopulos pozdûji pfiiznal: “KdyÏ jsem to
sly‰el, myslel jsem si, Ïe Slováci dali gól a
vedou...” JenÏe realita byla zcela opaãná.
Slováci pfied vyprodan˘m Teheln˘m polem
prohrávali od 56. minuty po nechytatelné
stfiele Birsy a hráli tak nervóznû, Ïe sami se k
Ïádné pfiíleÏitosti nedostali. A kdyÏ bûÏela
poslední minuta, dílo zkázy dokonal Slovinec
Peãnik, kter˘ je‰tû nedávno oblékal dres
praÏské Sparty a Slováci odcházeli poraÏeni
0:2.

Chlapská slova trenéra
Celé Slovensko smutnilo. Pfied zápasem

bylo pfiipravené na velkolepé oslavy, protoÏe
i nerozhodn˘ v˘sledek by muÏstvu b˘val zajistil
pfiím˘ postup na svûtov˘ ‰ampionát, ale takhle
se tento sen hodnû vzdálil. VÏdyÈ o ãtyfii dny
pozdûji Slováky ãekalo Polsko na jeho hfii‰ti v
Chorzówû a jen vítûzství je mohlo zachránit
pfiedtím, aby o úãast v Jihoafrické republice
nemuseli bojovat v baráÏi... A moc smutní byli
i âe‰i, ktefií SlovákÛm hodnû vûfiili. Ale po
v˘sledku z Bratislavy uÏ jim v boji o baráÏ
zbyla pouze teoretická nadûje, Ïe v Praze
porazí Severní Iry a zároveÀ Slovinsko
nezvítûzí na pÛdû fotbalového trpaslíka v San
Marinu... Dokonce Tomá‰ Rosick˘ v návalu
emocí prohlásil: “Slováci si pofiádnû zavafiili.
Teì pÛjdou do baráÏe, kde dostanou silného
soupefie a na mistrovství se nedostanou.”
Jako chlap se zachoval trenér slovenské
reprezentace Vladimír Weiss, kter˘ fiekl:
“Nestíhali jsme pohybem, Slovinci pfiedvedli
vyspûlej‰í fotbal. Na‰i hráãi stra‰nû moc chtûli
uspût a to jim svazovalo nohy. Tuto prohru
beru na sebe!”

Poloprázdn˘ a zklaman˘ Eden
T˘m âeské republiky vyrukoval do boje proti

Severnímu Irsku na krásném stadiónu Slavie
v praÏském Edenu a náv‰tûva byla je‰tû
podstatnû niÏ‰í neÏ pfiedtím s Polskem. Pfiesn˘
poãet ãinil 8 002, ov‰em z toho dobré dvû
tisícovky fanou‰kÛ pfiiletûlo ze Severního
Irska... A podle toho také zápas vypadal.
Svûfienci trenéra Ivana Ha‰ka hráli
tûÏkopádnû, oãekávan˘ tlak si nevytváfieli a
naopak v závûru prvního poloãasu se do ãisté
‰ance dostal Davis, jehoÏ technicky uvolnil
McGinn, ale na‰tûstí gólman âech v poslední
chvíli zachránil. Ani po pfiestávce se obraz hry
pfiíli‰ nezmûnil, takÏe pískot torsa ãesk˘ch
fanou‰kÛ sílil a ãasto z hledi‰tû znûlo volání:
“Co to hrajete?” A protoÏe ani Baro‰ osm
minut pfied koncem utkání nepromûnil nejvût‰í
pfiíleÏitost, koneãn˘ v˘sledek zÛstal
bezgólov˘. Je‰tû Ïe Slovinci nakonec vyhráli
v San Marinu 3:0 a pojistili si tím baráÏ. Neb˘t
toho, mohla ãeská fotbalová ostuda nabrat
je‰tû vût‰í rozmûry.

A co na to pfiedseda âeskomoravského
fotbalového svazu Ivan Ha‰ek, kter˘ v
posledních ãtyfiech kvalifikaãních zápasech
zastával zároveÀ funkci reprezentaãního
trenéra? Ihned po stfietnutí oznámil, Ïe na
trenérské laviãce konãí a zdÛraznil: “Jsem
zklaman˘ v˘sledkem i pfiedvedenou hrou.
MuÏstvo pro dal‰í kvalifikaci na mistrovství
Evropy 2012 v Polsku a na Ukrajinû se musí
radikálnû zmûnit. Musí se pracovat na tom,
aby t˘m byl silnûj‰í a hráãi plnili dané pokyny.
V‰e je o disciplínû a kdo se nebude chtít vydat
ze v‰ech sil, nemá v národním t˘mu co dûlat!
A více i lépe je tfieba také bojovat o pfiízeÀ
divákÛ, neÏ tomu bylo tentokrát.”

Dynastie WeissÛ pokraãuje
Av‰ak to nejlep‰í nakonec. Po neãekané prohfie

se Slovinskem opravdu málokdo vûfiil SlovákÛm,
Ïe by se mohli prosadit v Polsku. Zcela zasnûÏen˘
terén v Chorzóvû, kam právû ten den dorazil zaãátek
zimy tak brzk˘, jak˘ stfiedoevropské zemû
nepamatují snad nûkolik desetiletí, jim hned v úvodu
pfiinesl ‰tûstí. Domácí obránce Gancarczyk ve snaze
odvrátit míã, si jej srazil do vlastní sítû. Od 3. minutû
tedy Slováci vedli 1:0, ale pak uÏ se na jejich branku
valil jeden polsk˘ útok za druh˘m. Lewandowski
trefil bfievno, JeleÀ z bezprostfiední blízkosti pfiekopl
uÏ prázdnou branku a ‰ancí domácího celku stále
pfiib˘valo. A je‰tû k tomu v samém závûru maìarsk˘
rozhodãí Szabo pravpûpodobnû SlovákÛm odpustil
pokutov˘ kop...
A tak na Slovensku zavládlo obrovské nad‰ení.

Takové, Ïe po rozdûlení âeskoslovenska na konci
roku 1992 se dá v dosavadní historii pfiirovnat jen k
tomu, kdyÏ se v roce 2002 sloven‰tí hokejisté stali
v Goteborgu mistry svûta. Postup fotbalistÛ
Slovenska z polského snûhu do rozpálené
Jihoafrické republiky má skuteãnû vysokou hodnotu.
VÏdyÈ o úãast na ‰ampionátech se pokou‰eli uÏ
poosmé a poprvé jim to vy‰lo. A dokonce na
mistrovství svûta! Z reprezentantÛ na tom má snad
nejvût‰í zásluhu brankáfi Ján Mucha, kter˘ chytá za
Legii Var‰ava. Dále stopefii Martin ·krtel z FC
Liverpool a Ján ëurica z Lokomotivu Moskva,
stfiedopolafii Marek Ham‰ík z SSC Neapol a
Stanislav ·esták z Vfl Bochum, kter˘ se stal
nejlep‰ím slovensk˘m kanon˘rem v kvalifikaãních
bojích. Ov‰em zapomenout nelze ani na zatím
je‰tû ne dvacetiletého záloÏníka Vladimíra Weisse
mlad‰ího z Manchesteru City, kter˘ v rozhodujících
chvílích pfiedvádûl, jak mimofiádn˘m talentem je.
Ano, syn slavného trenéra a moÏno konstatovat,

Ïe vlastnû Vladimír Weiss nejmlad‰í nebo také
Vladimír Weiss III.! Vzpomenou si fotbaloví
pamûtníci je‰tû na rok 1965, kdy âeskoslovensko
hrálo kvalifikaci o postup na mistrovství svûta do
Anglie v Bratislavû s Portugalskem? Tam mûl
Vladimír Weiss nejstar‰í neskuteãnou smÛlu. Zavinil
gól, nepromûnil penaltu, takÏe âeskoslovensko
prohrálo s Portugalskem 0:1 a na ‰ampionát se
nedostalo. Jinak v‰ak b˘val oporou a není divu, Ïe
Weissovská dynastie tak úspû‰nû pokraãuje. Trenér
souãasného muÏstva Slovenska Vlado Weiss se
svûfiil: “Postup povaÏuji za svÛj Ïivotní úspûch a
vûnuji ho své mamince, která kdysi zemfiela ve
velmi mladém vûku!” Mimochodem Weiss je v
‰estnáctileté historii celku Slovenska po Jozefu
Venglo‰ovi, Jozefu Jankechovi, Du‰anu
Radolském, Du‰anu Galisovi, Jozefu Adamcovi,
Ladislavu Jurkemikovi, znovu Du‰anu Galisovi a
Jánu Kocianovi uÏ osm˘m reprezentaãním
trenérem.
V˘sledky závûreãn˘ch zápasÛ 3. evropské

kvalifikaãní skupiny - Praha: âeská republika -
Polsko 2:0, Bratislava: Slovensko - Slovinsko 0:2,
Praha: âeská republika - Severní Irsko 0:0,
Chorzów: Polsklo - Slovensko 0:1, Serravalle: San
Marino - Slovinsko 0:3.

JAROSLAV KIRCHNER, Praha

***
Torontsk˘ dovûtek: Zdá se to jako stra‰livû dávno.

Letos na jafie pfiesnû v sobotu 28. bfiezna 2009 jsme mohli
vidût pfiátelské utkání Anglie-Slovensko 4:0. V
závûreãném komentáfii a po chvále anglick˘ch fotbalistÛ,
nastala pomlka, kdyÏ mûlo pfiijít hodnocení slovensk˘ch
fotbalistÛ, pak následovala vûta: „A Slovensko jedním

slovem - hrozné.“ V tu chvíli by na to, Ïe Slovensko bude
na MS v JiÏní Africe nevsadil nikdo ani zlámanou gre‰li.
To bylo v sobotu. Trenér Weiss mûl pouhé ãtyfii dny na
to dát dohromady muÏstvo, které by neudûlalo opût
ostudu. Nikdo nic od slovenského t˘mu neoãekával. Do
Prahy pfiijelo naprosto jiné muÏstvo. V brance se objevil
Ján Mucha hrající v polské lize a pfied ním nov˘ mlad˘
t˘m hrající spí‰e s nad‰ením, neÏ s vizitkou fotbalistÛ z
velk˘ch evropsk˘ch soutûÏí, jehoÏ jedinou zbraní byla
rychlost. Tento t˘m najednou zaãal dûlat zázraky, po
vítûzství v Praze, remízoval v Bratislavû s âeskou
republikou a vyhrál dokonce v Belfastu. Poprvé snad v
nûjakém utkání v této kvalifikaci byl favoritem v sobotu
se Slovinskem a také poprvé selhal. Spí‰e se vûfiilo v
nûjak˘ zázrak, Ïe by San Marino uhrálo bod proti
Slovinsku neÏ v to, Ïe by Slovensko mohlo vyhrát v
Chorzówû. Ten, kdo sledoval zápas na internetu nebo ze
záznamu na stanici Setanta, nemohl vûfiit sv˘m oãím.
Hráãi se od první minuty brodili ve snûhu a vánici se dál
míã pouze tu‰it podle toho, kter˘m smûrem se pohybovali
hráãi. Není divu, Ïe hned v úvodu Gancarczyk byl tak
dezorientovan˘, Ïe poslal míã do vlastní branky. JestliÏe
první poloãas byl nervy drásající, tak se nepamatuji, Ïe
bych v druhém, tak peãlivû sledoval hodinky a poslední
ãtyfii minuty se táhly jako med na lÏici vytaÏen˘ ze
sklenice. To uÏ byli v‰ichni sloven‰tí hráãi v pokutovém
území a snaÏili se pouze odkopávat míã. Z hlediska
fotbalové krásy tento zápas nevejde do historie, ale to
zfiejmû platí i o památném duelu v Chile, kdy
âeskoslovensko porazilo favorizované ·panûlsko i
Maìarsko 1:0. Obãas se i ve fotbale stane zázrak a
takov˘m mal˘m zázrakem postup Slovenska na MS
skuteãnû je. DÛleÏité je, Ïe máme opût pfií‰tí rok v létû
fandit! Doufejme jen, Ïe Slovensko dopadne lépe neÏ
âe‰i na posledním MS.

Ale‰ Bfiezina
***

Závûreãná tabulka 3. skupiny
1. Slovensko 10 7 1 2 22:10 22
2. Slovinsko 10 6 2 2 18:4 20
3. âesko 10 4 4 2 17:6 16
4. Sev. Irsko 10 4 3 3 13:9 15
5. Polsko 10 3 2 5 19:14 11
6. San Marino 10 0 0 10 1:47 0

Teplice do ãela
V 11. kole Gambrinus ligy se dostaly do ãela
Teplice, které vyhrály v Pfiíbrami 3:0. Dvû branky
vstfielil Mare‰, tfietí pfiipojil nestárnoucí Verbífi. Na
Letné vedla Sparta po hlaviãce Wilfrieda 1:0. V
druhém poloãase mûla fiadu pfiíleÏitostí, které
nepromûnila a tak dvanáct minut pfied koncem
vyrovnal stfiídající Hudson na 1:1. V Ostravû vstfielil
jedinou branku domácí Miãola v 55. minutû. Nejvíce
branek padlo v Boleslavi, která porazila stfiíÏkovské
Bohemians 4:2. Nedafiilo se Bohemians 1905, ktefií
prohráli doma se Slováckem 0:1. Jedinou branku
vstfielil v 71. minutû Kordula pro rohovém kopu.
Trenér Jarolím pfieházel pfieházel celou sestavu
Slavie do branky postavil loty‰ského brankáfie
Denisse Romanovse a do útoku Makedonce
Naumova. Ten byl autorem obou branek. Ne‰Èastn˘
loty‰sk˘ brankáfi v‰ak svoji premiéru v ãeské lize
nedokonãil a ze hfiistû ho odvezla devût minut
sanitka po sráÏce s kladensk˘m ·ilhanem. Slavia
vyhrála na Kladnû 2:0. Olomouc se tentokrát
vyznaãovala totální ofenzívou a rozdrtila Brno 5:0.
Dvû branky vítûzÛ zaznamenal Ordo‰, po jedné
·ultes, Petr a Hofiava. K nejvût‰ímu pfiekvapení
do‰lo v pondûlní dohrávce, kdy PlzeÀ porazila
brankou Rajtorala doposud vedoucí Jablonec 1:0.
Aãkoliv Rajtoral dostal pÛl hodinu pfied koncem
druhou Ïlutou kartu, po které musel pod sprchy,
mohla vstfielit vzávûru je‰tû druhou branku.

***
Tabulka

1. Teplice 11 7 4 0 22:8 25
2. Jablonec 11 7 2 2 13:9 23
3. Ostrava 11 6 3 2 14:10 21
4. PlzeÀ 11 6 2 3 13:10 20
5. Slavia 11 5 4 2 16:9 19
6. Sparta 11 4 7 0 10:4 19
7. Brno 11 4 4 3 10:12 16
8. Ml. Boleslav 11 4 3 4 17:12 15
9. Pfiíbram 11 4 2 5 11:13 14
10. Bohem. 1905 11 2 5 4 5:6 11
11. Liberec 11 3 2 6 13:16 11
12. Kladno 11 3 2 6 9:16 11
13. Olomouc 11 2 4 5 13:12 10
14. Slovácko 11 3 1 7 9:16 10
15. Budûjovice 11 1 4 6 6:16 7
16. Boh. Praha 11 2 1 8 9:21 7

Slovenská liga
V pondûlní dohrávce 13. kola porazila Îilina Slovan
2:0. V ostatních zápasech pak do‰lo  k nûkolika
divok˘m v˘sledkÛm. PetrÏalka rozdrtila Dubnicu
7:0 a Ko‰ice prohrály doma s Banskou Bystrickou
0:5. Trnava prohrála doma s Nitrou 1:2 a zápasy
RuÏomberok-Dunajská Streda a Pre‰ov-Senica se
skonãily bez branek.

Tabuºka
1. Îilina 13 9 1 3 16:6 28
2. Slovan 12 8 2 2 21:9 26
3. Bystrica 13 7 4 2 19:9 25
4. Nitra 13 7 3 3 13:7 24
5. Senica 13 5 3 5 11:18 18
6. Pre‰ov 13 5 2 6 11:11 17
7. Trnava 13 5 1 7 17:17 16
8. PetrÏalka 13 4 3 6 14:13 15
9. Dun. Streda 12 4 3 5 11:12 15
10. RuÏomberok13 3 4 6 11:16 13
11. Dubnica 13 2 4 7 9:21 10
12. Ko‰ice 13 2 2 9 10:24 8

âeská 02 extraliga
14. kolo: Liberec-Boleslav 2:6, Tfiinec-Slavia
3:1, Zlín-Pardubice 4:2, Litvínov-Budûjovice 5:2,
Karlovy Vary-Kladno 2:1, Sparta-Vítkovice 4:3
sn., PlzeÀ-Brno 2:1.
15. kolo: Vítkovice-Liberec 4:1, Slavia-Karlovy
Vary 0:3, Budûjovice-Tfiinec 4:2, Brno-Litvínov
1:3, Boleslav-Zlín 4:5 pp., Kladno-PlzeÀ 0:3,
Pardubice-Sparta 3:2.
16. kolo: Kladno-Budûjovice 5:3, Tfiinec-
Boleslav 5:1, PlzeÀ-Vítkovice 4:3 pp., Litvínov-
Slavia 0:2, Sparta-Brno 6:2, Zlín-Liberec 0:4,
Karlovy Vary-Pardubice odloÏeno na 28. 10.
17. kolo: Brno-Kladno 4:1, Pardubice-Liberec
5:4, Vítkovice-Tfiinec 4:5 sn., Zlín-Litvínov 4:5
sn., Budûjovice-PlzeÀ 1:3, Sparta-Slavia 2:3,
Boleslav-Karlovy Vary 4:2.
18. kolo: Tfiinec-Brno 4:3, Litvínov-Pardubice
6:4, PlzeÀ-Boleslav 3:1, Kladno-Vítkovice 2:3,
Karlovy Vary-Zlín 3:4 sn., Slavia-Budûjovice 0:2,
Liberec-Sparta 5:0.

Slovenská hokejová extraliga
11. kolo: Ko‰ice-Skalica 2:3, Îilina-Zvolen 1:6,
Nitra-Slovan 3:4, Trenãín-Lipt. Mikulá‰ 5:3, Ban.
Bystrica-Poprad 6:3, Spi‰. Nová Ves-HK Orange
20 7:3.
12. kolo: Poprad-Spi‰. Nová Ves 2:3, Lipt.
Mikulá‰-Ban. Bystrica 3:5, Slovan-Trenãín 2:1
sn., Zvolen-Nitra 3:1, Skalica-Îilina 5:6, Martin-
Ko‰ice 2:7.
13. kolo: Trenãín-Zvolen 3:1, Îilina-Martin 3:2
pp., Nitra-Skalica 6:5 sn., Ban. Bystrica-Slovan
0:3, Spi‰. Nová Ves-Lipt. Mikulá‰ 4:5 sn., HK
Orange 20-Poprad 4:2.
14. kolo:  HK Orange 20-Lipt. Mikulá‰ 3:1,
Slovan-Spi‰. Nová Ves 7:0, Ban. Bystrica-Zvolen
3:2, Trenãín-Skalica 3:7, Nitra-Martin 2:3, Îilina-
Ko‰ice 3:2 sn.

***


