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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.

Pak jakoby nûjakou dobu zÛstala na bodû mrazu a pomalu se zaãaly objevovat jako
první kvûtiny na jafie ostrÛvky svobody. Tamhle nûkde nûkdo mohl vyjet do
zahraniãí. Obãas se i nûjaké dítû disidenta dostalo na ‰kolu. Pfii benzinové krizi se
najednou mohlo jet pfies zakázanou Jugoslávii. V rozhlase se opût zaãaly hrát
nûkteré západní skupiny. Divadla mal˘ch forem obcházela zákazy. Ale pofiád
vûznili disidenty. Ve vûzení zemfiel Pavel Wonka. Svobodná Evropa a Deutsche
Welle (proã právû ta, to je mi dodnes záhadou) byly stále ru‰eny, ale Hlas Ameriky
znûl o deváté veãer z kaÏdé domácnosti.
Marnû jsem se snaÏil ve Svobodné Evropû vysvûtlit, aby zkusili i veãer vysílat na
krat‰ích vlnov˘ch délkách v 13, 16 a 19 metrech. Odpovûì byla vÏdy stejná: „V tu
dobu není nejvhodnûj‰í pfienos na tûchto frekvencích.“ Nikdo z tûch byrokratÛ
nechápal, Ïe v tu dobu nebyl ani dobr˘ pfienos ru‰ícího signálu. Vzpomínám si, jak
jsem byl je‰tû v Praze vzteky bez sebe, kdyÏ koneãnû byla Svobodná Evropa dobfie
sly‰et a jak se od mikrofónu ozvalo: „Z technick˘ch dÛvodÛ konãíme pfienos v
pásmu 13 metrÛ, pokud chcete ná‰ program nadále poslouchat, pfielaìte si pfiijímaã
do pásma 16, 19, 25, 31, 41 a 49 metrÛ.“ KdyÏ jsem tak uãinil, nebylo v hluku ru‰iãky

„My zde nejsme pro Severní Ameriku, ale pro lidi v âeskoslovensku.“ Na mÛj
argument, Ïe ani tam nejsou pofiádnû sly‰et, místo odpovûdí následovala protiotázka,
jak to mÛÏu v Torontu vûdût.
O tom, Ïe tlak povoluje svûdãil nejeden lakmusov˘ papírek. Stále víc a více
nezávisl˘ch publikací (i kdyÏ opût byl Franti‰ek Stárek odsouzen k tvrdému trestu
dvou a pÛl roku vûzení a k tomu dvoulet˘ ochrann˘ dohled). Svobodná Evropa v‰ak
jiÏ v létû roku 1989 s oblibou vysílala Jake‰Ûv projev, kde pláãe, Ïe je jak kÛl v plotû.
Zatímco Chartu 77 podepsalo za dvanáct let asi jen dva tisíce lidí, pod manifest
Nûkolik vût se podepsalo bûhem pár mûsícÛ 30 000 obãanÛ. Na Západû se
najednou objevovali disidenti. Signály pfiicházely nejen od Gorbaãova, ale i z
Polska, kde byly první svobodné volby, v nichÏ se stal premiérem Tadeusz
Mazowiecki; z Maìarska, kde pfiestfiihli dráty do Rakouska, z v˘chodního Nûmecka,
odkud lidi utíkali na západonûmecké velvyslanectví do Prahy, následoval vlak
svobody a pád Berlínské zdi.

Po dvaceti letech
„Revoluce nevznikají v okamÏiku, kdy je útlak nejsilnûj‰í, ale v okamÏiku, kdy útlak povolí,“ sly‰el jsem nûkdy na pfielomu roku 1968 a 1969 na zimních kurzech
evangelické mládeÏe v Herlikovicích. PfiestoÏe to v tu dobu vypadalo jako Ïe uÏ jsme se vypofiádali s normalizací, Ïe nejhor‰í je za námi a Ïe pfiece jen nûco zÛstane
z PraÏského jara roku 1968, kle‰tû se stále víc svíraly. Rozhlas je‰tû odvysílal velmi odváÏného Silvestra. Místo Literární listÛ, které nahradily Literární noviny, teì
vycházely pouze Listy. Svobodná Evropa se ru‰ila, ale spí‰e jen symbolicky. Do zahraniãí se stále mohlo cestovat. Pravda, mûl jsem na krku první politick˘ proces za
demonstraci 7. listopadu 1968, ale byl jsem snad jedin˘. Jak˘si nadstráÏmistr Zámeãník mne obvinil z verbálního napadení pfiíslu‰níkÛ VB, mûl jsem jim fiíkat, Ïe jsou
gestapáci, ale u soudu to prohrál.

Nikdo z nás netu‰il, jak daleko tato plíÏivá normalizace pÛjde. Sinusovka, která do srpna 1968 smûfiovala pomalu nahoru k vût‰í svobodû, zaãala stále s vût‰í strmostí
smûfiovat dolÛ. TûÏko fiíci, kdy dosáhla nejniÏ‰ího bodu, ale pravdûpodobnû to bylo nûkdy, kolem roku 1977, kdy vznikla Charta 77, ãi kolem roku 1979, kdy byli zavfieni
pfiedstavitelé VONSu.

sly‰et naprosto nic. Po chvíli se oz˘vala jednotlivá slova, pak vûty. Pak jiÏ to bylo
docela srozumitelné, dokonce dobfie sly‰itelné a opût známá vûta: „…Z technick˘ch
dÛvodÛ…“ Tak se to den co den opakovalo. V okamÏiku, kdy byla Svobodná Evropa
koneãnû sly‰et, pfiestala vysílat.
Karel Kryl mi jednou vyprávûl, Ïe si stûÏoval na to, Ïe byla odvysílána nûjaká
nepfiesná informace. Tehdej‰í jeho nadfiízen˘ mu podal následující vysvûtlení:
„Preão sa pán Kryl takto rozãulujete, veì to tam stejnak nikdo nemôÏe poãuÈ.“
JenÏe nûkdy v polovinû roku 1988 pfiestalo nejprve ru‰ení rozhlasové stanice
Svoboda, která vysílala do Sovûtského svazu a pak jiÏ i Svobodné Evropy do
âeskoslovenska.
A jak na to zareagovali technici ve Svobodné Evropû? Pfiesunuli vysílání do
zahlcen˘ch vy‰‰ích pásem 41 a 49 metrÛ, takÏe opût posluchaãi nemohli témûfi nic
sly‰et. Jeden mÛj znám˘ mi po listopadu fiekl: „Po celou dobu jsem Svobodnou
Evropu poslouchal, ale v listopadu 89 jsem se ji marnû pokou‰el chytit.“
Jeho slova mohu potvrdit i z Toronta. PfiestoÏe jsem pravidelnû pfiejímal zprávy ze
Svobodné Evropy, v dobû kolem listopadu 1989 nebyla Svobodná Evropa
zachytitelná. KdyÏ jsem jim volal, Ïe nejsou sly‰et, dostalo se mi logické odpovûdi:

Tomáš Baťa na demonstraci v North Yorku 3. prosince 1989

Náměstí v North Yorku bylo zaplněné do posledního místečka

Češi a Slováci spatřili naději

Pokračování na str. 6
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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

Cinema

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.

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

17. 11. 2009 v 03:00
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

18. 11. 2009

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.

Sokol Toronto
Evropa v Torontu

JestliÏe jsem letos v létû napsal, Ïe
Mezinárodní torontsk˘ filmov˘ festival
(TIFF) byl pro mne zklamáním, nejen
kvalitou, ale i mal˘m mnoÏstvím
evropsk˘ch filmÛ, pak torontsk˘ Evropsk˘
filmov˘ festival (EFF), kter˘ se bude konat
od 19. listopadu do 3. prosince 2009
slibuje opak. TûÏko se dají oba festivaly
srovnávat. Zatímco TIFF má velké
zastoupení evropsk˘ch filmov˘ch velmocí
jako je Francie, Nûmecko, Itálie a Británie,
EFF má z tûchto zemí po jednom filmu  (v
pfiípadû Itálie dva) a dostane se i na
zemû, které na TIFF nebyly zastoupeny
vÛbec. Kromû Itálie pouze Rumunsko a
Rakousko zde budou mít dva filmy, takÏe
rozmanitost je zaruãena.
Zatímco záfiijov˘ festival dává pfiednost

filmÛm nov˘m, nadcházející festival má
hlavní kritérium kvalitu filmÛ. Tím není
vylouãeno, Ïe by se jeden film nemohl
objevit jak na jednom, tak na druhém
festivalu. Letos jsme mohli vidût na
Mezinárodním festivalu v˘born˘
rumunsk˘ film jehoÏ pfieklad názvu by
mohl znít Pfiídavné jméno: Policejní.
Pokud vám tedy tento film u‰el, pak máte
znovu moÏnost ho vidût (28. 11. - 20:30,
The Royal). Pro nás je specificky zajímav˘
i tím, Ïe se jedná o mladého policajta,
kter˘ sní o krásné dovolené v Praze.
Tvrdí, Ïe je proti jeho svûdomí zruinovat
Ïivot mlad˘ch lidí jen kvÛli tomu, Ïe
experimentují s drogami. Jeho partnerka
má jiné starosti. Zab˘vá se poezii,
jazykem. Nûco, co je pro mladého
policajta naprosto zbyteãné aÏ do
okamÏiku, kdy si ho povolá nadfiízen˘,

19.11.-3.12.
Evropsk˘ filmov˘ festival

19. 11. (ãt) 18:00
Karamazovi

Film Petra Zelenky
Bloor Cinema - Toronto

***
20.11. (pá) 18:00
Polãas rozpadu
Slovensk˘ film

Kino Royal
***

21.11. (so) 19:00
Robo Grigorov
Festival rebelov

Osada sv. Václava
***

22.11. (ne)
Film Karamazovi v Ottawû

Union, Library and Archives Canada
Vstupné 10 dolarÛ.

***
28. 11. (so) 10:00

Bazar slov. evang. kostola sv. Pavla
1420 Davenport Rd.

***
28. 11. (so) 19:00

Mikulá‰ská zábava
Hala kostela sv. Václava

***
10.12. (ãt) 19:00

Benefice pro Nov˘ Zábûr
Hala kostela sv. Václava

***
12. 12. (so)

Dûtská mikulá‰ská s filmy
Hala kostela sv. Václava
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
of the Czech Republic

Calgary, AB
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
611-71st. Avenue SE.,
Calgary, AB T2H 0S7
Tel.: (403) 269-4924,
fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.

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 - 12.00

kterému chce vysvûtlit své stanovisko.
Místo toho ho jeho ‰éf nechá citovat ze
slovníku definice jako svûdomí, policajt,
policejní. Odtud je i název filmu, ale také
i zamy‰lení nad hodnotami jako je zákon,
spravedlnost, svûdomí. Dal‰ím filmem,
kter˘ jsme mohli vidût na pfiedchozích
festivalech je polsk˘ film Doroty
Kedzierzawské âas umfiít (26. 11. 18:00,
The Royal). V hlavní roli je vynikající
jednadevadesátiletá Danuta Szaflarská.
Pfiíbûh staré Ïeny, která má nádhernou,
ale rozpadající se vilu. Jejím jedin˘m
pfiítelem, jak to ãasto b˘vá, je pes s
kter˘m vede monology ãi dialogy. Její
syn nemá vztah, k tomu, co odkazuje,
nemá zájem udrÏet dûdictví, ale o
majetek. Vnuãka se pfii náv‰tûvû babiãky
nudí. Naproti tomu dûti v okolí se zájmem
o hudbu, nemají místo, kde by rozvíjely
svÛj talent. Není proto pfiekvapením, Ïe
se mezi starou Ïenou a dûtmi vytvofií
trvalej‰í vztah.
Závûr festivalu je vûnován jednomu z

nejvût‰ích malífiÛ 16. století Domenicosu
Theotokopoulosovi, kterého svût zná pod
jménem El Greco (3.12. 18:00, Varsity).
I tento film byl promítán na Mezinárodním
filmovém festivalu. Li‰í se od ostatních
filmÛ, Ïe jde do historie, ale souboj
velkého malífie s inkvizicí a
establishmentem sv˘m zpÛsobem
pfiipomíná FormanÛv film Goyovy
pfiízraky. Snímek mûl pÛvodnû bûÏet v
normální distribuci, zatím se v‰ak jedná
pravdûpodobnû o první torontskou
reprízu.
JestliÏe na závûr festivalu je klasika,

pak totéÏ platí i o úvodu festivalu. V dobû
internetu a rychl˘ch zpráv si málokdo z
mlad˘ch lidí sedne a poctivû pfieãte
Dostojevského Bratry Karamazovi. O
na‰em zkratkovitém zpÛsobu Ïivota

svûdãí skuteãnost, Ïe se film Petra
Zelenky jmenuje pouze Karamazovi
(19.11., 18:00 - Bloor Cinema). Je to
snad i pfiesnûj‰í název, protoÏe stejnû
dÛleÏitou roli zde hraje i otec tfií bratfií.
Naroubovat Dostojevského na
souãasnost a hrát ho v prostfiedí
zanikajících polsk˘ch sléváren je samo o
sobû absurdní. Dal‰í absurditou je, Ïe
otázky víry, hledání Boha a vzdoru hovofií
pouze k jedinému divákovi, kter˘ se k
pfiedstavení dostane jaksi nedopatfiením.
Film je nejen adaptací Dostojevského,
ale i o souãasném divadle, které se
pokou‰í sdûlit urãité hodnoty a jak tato
komunikace je devastována svûtem
komerce, kdy tfieba herci po‰ilhávají po
v˘nosnûj‰í a úspû‰nûj‰í kariéfie.
Hned druh˘ den festivalu (20.11. 18:00,

The Royal) je slovensk˘ film Vlado
Fischera Polãas rozpadu. V nikoliv
neobvyklé situaci, kdy muÏ kolem
ãtyfiicítky zji‰Èuje, Ïe mu nûco uteklo a
ãistû náhodou se zamiluje do mladé Ïeny,
která neví, co se Ïivotem. Zatím i jeho
Ïenû Karle nûco uteklo a tak se upíjí a
hledá nadûji ve vztahu s léãitelem. Jedná
se o komedii, tak bûÏnou, Ïe je aÏ ãerná,
ale stojí za shlédnutí, protoÏe jiÏ del‰í ãas
jsme nemûli v Torontu moÏnost vidût
slovensk˘ film.
TotéÏ neplatí o finském filmu. Ten je

pravidelnû zastoupen˘ na TIFF, ale film
Petriho Kotwici âern˘ led (28.11. 20:30,
The Royal) je tématicky podobn˘. Opût
je zde úspû‰ná dvojice kolem ãtyfiicítky
Ïijící v Helsinkách. Do vztahu vstoupí tfietí
osoba. Se ztrátou základních hodnot,
mizí i povûdomí pravdy. KaÏd˘ z úãastníkÛ
trojúhelníku má pocit, Ïe má situaci pod
kontrolou a Ïe ten druh˘ (tfietí), o jeho
podvodech neví. Jeden druhému se stává
nepfiítelem, ale zároveÀ je na nûm závisl˘.

KaÏdá leÏ má svÛj dÛsledek, ale jinak
neÏ bychom oãekávali.
Bushova válka s terorismem není niãím

nov˘m. Skuteãností je, Ïe se s ním
pot˘kala prakticky kaÏdá vût‰í zemû v
západní Evropû. V padesát˘ch letech to
byla ve Francii teroristická OAS, o deset
let pozdûji v Británii IRA, ve ·panûlsku je
to ETA, v Itálii Rudé brigády… V Nûmecku
k symbolÛm terorismu patfiila dvojice
Andreas Baader a Ulrike Meinhoff.
PfiestoÏe se jedná o historii ãtyfiicet let
starou nûmecká kinematografie se stále
ãastûji k této dobû vrací. ReÏisér Udi
Edel si zvolil pro svÛj film ‰piãku ledovce.
Film Komplex Bader-Meinhofová je na
pofiadu v nedûli 29. listopadu v kinû Royal
od 18 hodin. Tûsnû pfied uzávûrkou jsme
se dovûdûli, Ïe hostem na festivalu budou
Stefan Aust, autor stejnojmenné knihyo
této teroristické dvojici (beseda s ním se
koná 1. prosince v 19 hod. v Innis Town
Hall, 2 Sussex Ave.) a Thomas Bidegain
spoluautor scénáfie francouzského filmu
Prorok (20.11.18:00 Royal), jenÏ byl
ocenûn Grand Prix na festivalu v Cannes
2009.
·koda jen, Ïe na festivalu neuvidíme

Ïádn˘ anglick˘ film a pak filmy zemí,
které nejsou souãástí EU, ale produkují
vynikající filmy jako Island, ·v˘carsko,
Rusko, Ukrajina, Srbsko, Chorvatsko,
Bosna - Hercegovina. MoÏná, Ïe by se
tento festival mohl rozrÛst v nûco vût‰ího.
Pfiedstavme si, Ïe bychom mûli v Torontu
tfieba kino Evropského filmu.
Festival evropského filmu, kterého se

zúãastní 23 zemí a na kterém mÛÏeme
ZDARMA vidût 26 filmÛ probíhá ve tfiech
kinech: Bloor Cinema (506 Bloor St. W.),
The Royal (608 College St. W.) a Cineplex
Varsity (55 Bloor St. W.)

Ale‰ Bfiezina
***
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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

Toronto

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

Torontská kronika
8. 11. 2009

Bez ladu a skladu

Nic osudového jako u Camuse, kdy voják pfiijde v pfievleãení domÛ
a oni ho nepoznají se nestalo. Pouze se musela posunout oslava
narozenin o jednu hodinu. Slavnost  byla tak utajená, Ïe o ní
oslavenec nevûdûl a o hodinu se zdrÏel. Z mnoha pozdravÛ vybíráme
slova b˘valé pfiedsedkynû âSSK Blanky Rohnové: „Nechci mluvit
o jeho úspû‰né kariéfie jako spoleãníka velké advokátské firmy. Pfied
oãima mi bûÏí jeho dlouholetá práce pro na‰í komunitu, jeho
spolehlivost, ochota pomoci kdykoliv jej nûkdo poÏádá. Jak víme,

Prvním ze dvou listopadov˘ch koncertÛ slovensk˘ch hudebníkÛ u
svatého Václava pfii pfiíleÏitosti pádu Ïelezné opony byl koncert
skupiny Bez ladu a skladu. Dûkujeme za snímek, kter˘ jsme dostali
od Klaudy a Martina Krbatov˘ch pfií‰tí koncert je na programu v
sobotu 21. listopadu 2009 a vystoupí slovensk˘ zpûvák Robert
Grigorov.

***

Farmáfii v Hale slávy

JiÏ tradiãnû jsou kaÏd˘ podzim do Kanadské zemûdûlské haly slávy
bûhem podzimního veletrhu uvedeny tfii v˘znamné osobnosti z
tohoto oboru. Letos portréty dvou z nich R. Petera Hefferinga a
André Paul Roy Kinga vytvofiila malífika Maria Gabánková.

***
12.11.2009

Torontská filharmonie uvedla Suchonû a Dvofiáka

Slavnostního koncertu k 20. v˘roãí pádu Berlínské zdi a Sametové revoluce
se zúãastnili pfiedstavitelé diplomatického sboru zastoupeni mimo jiné
nûmeck˘m a ãesk˘m velvyslancem, ãesk˘m konsulem a slovensk˘m ãestn˘m
konsulem. Na programu byla kanadská premiéra Baladické svity Eugena
Suchonû, jako pfiekvapení úryvek z Bethovenovy Ódy na radost a kompletní
Dvofiákova Stabat Mater. Tento témûfi tfií hodinov˘ koncert mûl obrovsk˘
ohlas u divákÛ. Symfonick˘ orchestr fiídil Kerry Straton. Sólisty byli (zleva:
Jason Nedecky, Stephan Harland, Deborah Overes a Allison Cecilia Arenda).

***
14.11.2009

Josef âermák oslavil 85
O narozeninách Josefa âermáka jiÏ jsme psali v minulém ãísle.
Ústfiedním motivem her Alberta Camuse je, Ïe kdyÏ chce nûkdo
nûkoho pfiekvapit aniÏ by o tom ten druh˘ vûdûl, sám na to doplatí.

jeho zájmy jsou rozsáhlé na pfiíklad poezie, literatura, pí‰e do novin,
vydal nûkolik kníÏek, má rád klasickou hudbu, operu, divadlo. V
divadle je nejenom divákem, ale i hercem. V Novém divadle
vystupoval mnohokrát a s velk˘m úspûchem. Byl také v první
skupinû, která zde zaãala ãeskou a slovenskou televizi Okno. Pfied
kamerou a na jevi‰ti se nám odhalí jiná personalita. Myslím, Ïe
nejdÛleÏitûj‰í co Pepíãek dokázal nejen pro nás, ale i pro ‰ir‰í
vefiejnost, je kniha It All Began with Prince Rupert, která zachycuje
historií âechÛ a SlovákÛ v Kanadû. Ani si neumím pfiedstavit kolik
hodin vyÏadovalo posbírat a uspofiádat v‰echny informace o desítkách
na‰ich rodákÛ, o jejich úspûchu v povolání i dobrovolné práci pro
na‰i komunitu. Ov‰em jeho velkou láskou byl a je Sokol. V nûm je
aktivní od pfiíchodu do Toronta aÏ podnes. Já bych mu ale chtûla
podûkovat za dlouholetou práci v âSSK. Zde po léta zastával pozici
jednatele VV Ústfiedí a od roku 1999 do 2003 byl jeho pfiedsedou.
Bylo to obzvlá‰tû obdivuhodné a brali jsme to za velkou ãest, jelikoÏ
Pepíãek v zásadû není nad‰en˘m pfiívrÏencem schÛzí. Z osobního
pohledu si nejvíce váÏím jeho pfiátelství…“ Veãera se zúãastnili
kromû SokolÛ i gen. konsul R. Krpaã, pfiedstavitelé Nového divadla,
faráfii L. Kozák a L. ·vorãík. Jim v‰em patfií podûkování Josefa
âermáka: Dûkuji v‰em, kter˘m jsem stál zato, aby si vzpomnûli, Ïe je
mi 85. Dûkuji za gratulace a dárky (mezi nimi perníkového smûjícího
se paÀácu, s kter˘m se nûjak ztotoÏÀuji) a devût jetelov˘ch ãtyfilístkÛ,
za kníÏky, láhve s vzácn˘mi tekutinami, kytice i osamûlé karafiáty a
rÛÏiãku, za pfiekvapenku, která mne pfiekvapila a Janu Waldaufovi se
povedla, která byla tak pûkná, Ïe nakonec jsme úplnû zapomnûli její
dÛvod a spoleãnû jsme se dot˘kali nebesk˘ch v˘‰in.

***
15.11.2009

Sokolsk˘ bazar
Paráda svatého Klause a sokolsk˘ vánoãní bazar se konaly v jeden
den a prakticky ve stejném ãase. Znamená to, Ïe Vánoce se blíÏí. U
nás doma byl znakem pfiicházejících vánoc svat˘ Mikulá‰, kter˘
chodil po ulici 5. prosince. Karel âapek si stûÏuje, Ïe uÏ zfiejmû

J. Čermák dostal k 85. narozeninám novou Čičku
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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)

âechách. Je dobfie, Ïe i tak velk˘ spisovatel
jak˘m byl Karel âapek se nûkdy zm˘lil.

***
17.11.2009

Ocenûní Jifiinû Martonové
Jedno z nejvût‰ích ocenûní pro dûtskou kníÏku
dostala letos ãeská ilustrátorka Jifiina
Martonová z Colborne (Ontario) za knihu

se zde konají pravidelnû ãi nepravidelnû
v˘stavy. V nedûli 22. listopadu 2009 o 18
hodinû je otevfiení v˘stavy Madeleine Wendl,
která se narodila v Belgii, vyrostla v
Montrealu, Ïila v Rumunsku a v JiÏní Koreji
a nyní tvofií v Burlingtonu.

abe
***

26. 11. 2009
PROSBA ãíslo jedna

26. listopadu se v Great Hall,, 1087 Queen
Street West v Torontu, koná veãer, kter˘,
myslím, sv˘m obsahem i formou zÛstane
dlouho v pamûti v‰ech, ktefií se ho zúãastní.
Prosím, pokud mÛÏete, pfiijìte. Na plakátku
v tomto ãísle Satellitu je vût‰ina informací.
Jen bych dodal, Ïe patronát nad veãerem
pfiijal i velvyslanec Slovenské republiky, H-
E. Stanislav Opiela, Ïe se ho zúãastní
diplomatiãtí zástupci jin˘ch zemí a Ïe nás
osloví Ms. Lilka Trzcinska-Croydon, polská
spisovatelka a  vûzeÀ z Osvûtimi. Zvlá‰È mne
potû‰il pozdravn˘ dopis ministra obãanství,
imigrace a multukulturalismu, Jasona
Kenneyho, uÏ proto, Ïe byl nepfiím˘m
impulsem k my‰lence na postavení památníku
obûtem totalitního komunismu v Ottawû
(letmá poznámka, jíÏ se ujal velvyslanec
Pavel Vo‰alík a tím se stal tatínkem
památníku). Ministr Kenney pí‰e: I am
pleased to extend my warmest greetings to
those attending (je moÏné, Ïe bude jedním z
nich) the Voices within Walls Fundraiser,
hosted by the Open Book Group and Tribute
to Liberty. On behalf of the Government of
Canada, I would like to take this opportunity
to thank the organizers for your dedication,
contributions and intiative to acknowledge
this important period of human history.
Program Voices Within Walls je dílem
umûlecké reÏisérky Elley-Ray Hennessy a
kolik stovek hodin na programu strávila
Zuzana Hahnová a její skupina OBG, se
neodváÏím ani odhadnout. Svojí pfiítomností
- jsme skoro v‰ichni obûtmi komunismu -
splatíme malou ãást dluhu (jakousi daÀ cti)
tûm, ktefií dali v‰ecko.
(A s tím smokingem si starost nedûlejte. Já

Mikulá‰ jako exotick˘ tvor vyhyne. Opak je
pravdou. Dnes se tû‰í Mikulá‰ové, ãerti a
andûlé nejvût‰í moÏné popularitû a jeden z
nich se zatoulal i v polovinû listopadu do
Toronta, kde mûl stejn˘ úspûch jako v

Bella’s Tree, (text by Janet Russell-
Groundwood Books/House of Anansi Press;
distributed by HarperCollins Canada. Ve
zdÛvodnûní se fiíká: As with text, illustrations
should compel the reader to turn the page to
see what happens next. Jirina Marton’s
illustrations flow; they bring the reader along
and add a warm mood to a cold winter’s day.
A spirit captured within the pages of this
book is set free by the reading. Blahopfiejeme!

***
22.11.2009

Madelaine Wendl
 v Mind and Body

Klinika Mind and Body je známá nejen jako
stfiedisko alternativní medicíny, ale i tím, Ïe

sám vykopám truhlici za humny a kdyÏ tam
smoking najdu a vejdu se do nûj, tak v nûm
pfiijdu, jinak ve slu‰ném obleku).

 ***
10.12.2009

PROSBA ãíslo dvû
KdyÏ pfied nûkolika málo lety Markéta
Slepãíková zaãala svÛj televizní program,
nebylo vÛbec jisté, Ïe se program udrÏí. Ale
udrÏel. Naopak, roz‰ífiil se po celé Kanadû. A
pfied nedlouhou dobou uvedl anglické
podtitulky, do znaãné míry proto, Ïe si to
pfiáli rodiãe, jejichÏ dûti ãesky dost dobfie
nemluví. Ale to v‰ecko stojí peníze. Stejnû

jako i natoãení filmu Tfii vlny (o tfiech
emigrantsk˘ch vlnách z na‰í vlasti),
sponzorovan˘ televizní stanicí OMNI, kter˘
Markéta právû dokonãila.
Chtûla by ho ukázat (nebo alespoÀ ukázky)
na benefiãním veãeru v Kostele sv. Václava
10. prosince 2009. Vstupné (vãetnû malého
obãerstvení je $25.00), ale samozfiejmû
budeme mít pfiíleÏitost pfiispût na pokraãování
televizní ãinnosti. (Informace a pfiihlá‰ky na
tel: 647/892-6912 - e-mail:
novyzaber@yahoo.com)

Josef âermák
***
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âeská a slovenská televize
na internetu!

Bylo to ve vzduchu, ale stále se to nûjak nemohlo rozh˘bat. Pfiímo se k tomu nabízel
28. fiíjen 1989, kter˘ se stal opût státním svátkem, ale disidenti a revolucionáfii vyuÏili
státního svátku k zaslouÏenému odpoãinku a kdyÏ pfii‰lo oznámení o demonstraci
studentÛ, která se mûla konat 17. listopadu 1989, nikdo to nebral moc váÏnû.
Pamatuji se, Ïe 17. listopadu 1989 jsem si opût jako kaÏdou hodinu pustil zprávy
a dovûdûl jsem se, Ïe v Praze se konala pokojná demonstrace studentÛ, ktefií si
pfiipomnûli 17. listopad 1939 a zaãal jsem pracovat na novinách. Najednou zazvonil
telefon. Volal Vladimír Dufek a rozãilenû mnû fiíká: „Oni je zmlátili!“ SnaÏím se mu
to vysvûtlit, Ïe to bylo docela pokojné, ale ve zprávách uÏ jsou zábûry z Národní
tfiídy. Revoluce pomalu zaãala.
Po nûkolika pokusech jsem vyfotil v televizi polaroidem rozzufiené policajty, jak
mlátí demonstranty. Druh˘ den dorazila zpráva o smrti studenta Martina ·mída. Pak
se pro zmûnu Martin ·míd objevil v ãeskoslovenské televizi. Mezitím se zaãalo v

Praze demonstrovat. Nov˘ domov, kde jsem byl redaktorem, jde na draãku.
Poãet lidí se zvût‰uje. Na demonstraci do Prahy pfiijíÏdí z Mnichova Pavel Pecháãek
ze Svobodné Evropy. Vracejí se i zakázaní zpûváci: Jaroslav Hutka, Karel Kryl…
Lidi se scházejí na Václavském námûstí. Na balkónu se objevuje Marta Kubi‰ová.
Dochází ke kurióznímu setkání Karla Gotta s Karlem Krylem a oba zpívají státní
hymnu. To v‰e pfiená‰í kanadská televize a komentuje to Joe Schlesinger.
Nejen v Praze, ale i v Torontu se demonstruje. V revoluãním nad‰ení svolává
pfiedseda torontské odboãky âeskoslovenského sdruÏení v Kanadû John Hasek
tiskovou konferenci do Kampeliãky. Pfied 740 Spadina stojí pfienosové vozy.
Kamery bzuãí a John Hasek se ujímá slova: „Pozvali jsme vás sem, abychom vás
informovali o smrti studenta Martina ·mída.“ Trochu mne zamrazilo a chtûl jsem
zachránit situaci a upfiesnit, jak to bylo, tak fiíkám: „Martin ·míd nebyl zabit.“ John
Hasek v‰ak pln˘ revoluãního nad‰ení se nedal odradit: „On vlastnû ne, ale desítky
dal‰ích!“
KdyÏ pfii‰la veãer CTV do mého podnájmu u pana Skoka na Ossingtonu, ptali se
mû, odkud mám informace. Ukázal jsem s hrdostí na malé tranzistorové krátkovlnné
rádio Sony, které bylo pfiipojené k magnetofonu. Moc je to nenadchlo.
Mezitím jiÏ témûfi v‰echny torontské rozhlasové stanice vysílaly, Ïe se v North
Yorku bude konat velká demonstrace, na které promluví mimo jiné Josef ·kvoreck˘.
Pfii demonstraci se tam kdosi objevil s kasiãkou a tak se zaãalo vybírat na Obãanské
fórum.

Nov˘ domov zaãal vycházet jednou t˘dnû, za coÏ jsem byl pokárán, Ïe jsem to
udûlal bez souhlasu fieditelské rady MMI.
Nastal v‰ak dal‰í problém. Uvûdomil jsem si, Ïe moje místo není v Torontu, ale Ïe
musím do Prahy. Mezitím v‰ak Pavla Pecháãka z jeho improvizovaného studia v
Melantrichu na Václavském námûstí vypovûdûli. Nechal tedy v Praze mikrofón a
magnetofon Petru Pospíchalovi a odjel. Revoluce uÏ byla rozjetá a teì ji chtûli
komunisti pfiibrzdit, ale nevûdûli jak. Jifiímu S˘korovi z Hlasu Ameriky odmítali dát
vízum.
I fiekli jsme si, Ïe to zkusíme se tam taky dostat. Na velvyslanectví v Ottawû sedûl
syn generála Martina Dzúra. Toho generála. kter˘ mûl na svûdomí potlaãení
demonstrací v roce 1969. Zavolal jsem do Ottawy a chvíli jsem sly‰el, jak si
sluchátko pfiedávají jako hork˘ brambor. Nakonec jsem dostal samotného mladého
Dzúra. Vysvûtlil mi: „To je velmi sloÏitá procedura, to musíme poslat na ministerstvo
zahraniãních vûcí. To nedûláme my.“ „A jak dlouho to mÛÏe trvat?“ „Asi ãtrnáct dnÛ!“
„Vy jste se zbláznil, v tuhle dobu mám ãekat ãtrnáct dnÛ! UÏ jste nûkdy nûkomu
novináfiské vízum nedali?!!“ Dzúr zamektal: „KdyÏ nûkter˘ novináfi o âeskoslovensku
nepravdivû informoval!“ „To se snad ani nedalo!“ zafival jsem na skfiíplého diplomata.
„Tak zavolejte zítra.“ Mezitím jsme si u pana Varleyho na Bloor St. v International
Travel vyfiizovali letenku. Pan Varley se tváfiil jako Ïe má na velvyslanectví tak dobré
kontakty, Ïe nebude s letenkou ani vízem Ïádn˘ problém. Letenka byla vystavená,
ale vízum z Ottawy stále nepfiicházelo. A k na‰im Ïádostem o vízum se pfiipojil i John
Hasek, kter˘ byl jako voják z povolání dobrodruÏné povahy.
Demonstrace pokraãovaly. Koneãnû pfii‰lo vízum. V‰e bylo hotové. V 68 Publishers
jsem si dohodl, Ïe budou tisknout noviny v mé nepfiítomnosti.
Udûlal jsem tedy dal‰í ãíslo novin, pfiipravil ho, kdyÏ vtom pfii‰la neãekaná zpráva
z vedení Masarykova ústavu, Ïe mû nepovolují cestu do Prahy. ZÛstal jsem jako
opafien˘. Smysl mého exilového Ïivota, to, Ïe jsem dûlal noviny, mûl b˘t v tom, Ïe
budu pfii této zmûnû a najednou mi to chce nûkdo zakázat. V ten okamÏik jsem
oznámil, Ïe rezignuji.
To zabralo. Vedení MMI tedy pfiistoupilo na kompromis, Ïe mohu jet do Prahy, ale
pouze jako soukromá osoba a Ïe mi poskytuje mimofiádnou dovolenou. Musím v‰ak
podepsat revers, Ïe nikoho nebudu reprezentovat a Ïe tam jedu na vlastní
nebezpeãí. CoÏ jsem podepsal. Oplátkou mûlo b˘t, Ïe MMI nebere váÏnû moji
unáhlenou v˘povûì. Na to jsem odpovûdûl, Ïe jsem v‰e promyslel a Ïe trvám na
své v˘povûdi. JelikoÏ jsme mûli dohodu, Ïe zru‰ení pracovní smlouvy se musí
oznámit s ‰estimûsíãním pfiedstihem, skonãila moje práce v Novém domovû 31.
kvûtna 1990. Tyto podrobnosti pí‰i jen kvÛli tomu, Ïe jsem se pozdûji v âechách
dovûdûl, Ïe jsem byl z Nového domova vyhozen.
Zcela opaãná byla situace v âeskoslovenském sdruÏení. Milo‰ ·uchma mi nabalil
v‰echna prohlá‰ení SdruÏení snad od roku 1948. Nesmûle jsem namítl, Ïe na to
moÏná nebude ãas. Milo‰ byl v‰ak neústupn˘: „Tak si ho udûláte a bod po bodu to
s Havlem probere‰. UÏ jsem nic nenamítal.“
Moje cesta do Prahy byla tedy otevfiená. John Hasek pfiipravoval slavnostní odjezd.
Chtûl, aby ná‰ odjezd byl pfiená‰en pfiímo do nûjakého sálu, kde Nové divadlo

Po dvaceti letech
Pokračování ze str. 1

Jedním ze zpěváků v North Yorku byl Karel Růžička
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konalo akci na podporu OF. Na leti‰tû nás doprovodil Ivan Zná‰ik. Pfienos se sice
nekonal, ale dovûdûli jsme se, Ïe odstoupil Gustáv Husák. V lítostivém projevu
vyslovil pfiání, abychom na nûj v dobrém vzpomínali, protoÏe ne v‰e, co komunisti
uãinili bylo ‰patné. I v tomto posledním projevu se tento b˘val˘ advokát m˘lil.
9. prosince 1989 odpoledne jsme tedy s Lufthansou vyrazili pfies Frankfurt do
Prahy. Asi pÛl hodiny pfied pfiistáním byla nûkde pod námi hranice a tak jsme si
pfiipili. Byl to zcela jin˘ pocit neÏ kdyÏ jsem pfied devíti léty odlétal s British Airways.
Na leti‰ti v Praze ãekala jiÏ televize. John Hasek si myslel, Ïe je to kvÛli nám. Omyl,
bylo to kvÛli BaÈov˘m pfiedjezdcÛm, ktefií skromnû s námi cestovali letadlem. Na nás
jako na zástupce exilu nikdo nebyl moc zvûdav˘.
JelikoÏ zástupci od Bati zrovna nemûli moc ãasu, ãi jestli mûl b˘t BaÈÛv triumfální
návrat pfiekvapením pro televizní diváky, nevím, ale z leti‰tû jsem se rovnou dostali
do stfiediska OF a pak do televize na Kavãích horách, kde nás patfiiãnû na‰minkovali,
abychom v televizi nedûlali exilu ostudu a vypadali lépe neÏ ve skuteãnosti.
Zatímco voják z povolání major John Hasek byl pfiipraven na tvrd˘ protikomunistick˘

projev v severoamerické ãe‰tinû, kter˘ mûl vyprovokovat národ k vût‰í tvrdosti,
moje pozice byla spí‰e ve varování pfied brakem, kter˘ lidem ze Západu pfiijde. KdyÏ
jsem s touto nesmûlou teorií zasedl pfied kamery a spustilo se natáãení (nevím, jestli
mi major Hasek zcela rozumûl), ukázal v‰ak rychle novû rodící se demokracii, jak
má vypadat a pfieru‰il vysílání. Pravil, Ïe o záporech Západu se nesmí v této situaci
hovofiit a bylo to. Tak jsem pozdravil posluchaãe a paní redaktorka dodala na
vysvûtlenou: „Radûji tam nebudeme zmiÀovat ani tu Chartu 77, Svobodnou Evropu
a Hlas Ameriky. Nebudeme provokovat.“
Mezitím Jirka S˘kora z Hlasu Ameriky stále nemohl dostat vízum a v Praze byl
Ameriãan John Negly, kter˘ hovofiil velice dobfie ãesky, takÏe se pofiád ãekalo, aÏ
budu moci nûco udûlat pro vysílání.
Svobodná Evropa pro zmûnu jiÏ zde mûla svoje jezdce, ktefií chodili od jedné
rozhlasové besedy k druhé. Byl jsem zkrátka novináfiem bez novin, rozhlasov˘m
reportérem bez rozhlasu. Vlastnû mi to ani nevadilo. âastokrát se totiÏ stávalo, Ïe
kaÏd˘ byl tak pln˘ revoluce, Ïe se tfieba ve dvû ráno zjistilo, Ïe v‰ichni mluvíme
najednou, ale Ïe nikdo nikoho neposlouchá. Obrovské veselí zpÛsobilo, kdyÏ jsem
si pfiipravil nûjak˘ rozhlasov˘ pofiad a pak jsem rozmontoval mikrofonovou vloÏku
a napojil se kolíãky na prádlo pfies mikrofon do studia. To v Praze pfii kaÏdém
rozhlasovém pfienosu byl pfii nejmen‰ím autobus.
Mezitím se zaãalo budovat nezávislé kulturní stfiedisko v Bolzanovû ulici. Revoluce
probûhla tak, Ïe se místnosti nejprve vyklidily a vymalovaly. Trochu jsem se nad
tímto revoluãním poãínáním podivil, ale dostalo se mi vysvûtlení, Ïe se nebude

zaãínat v bordelu. Jednou se za dvefimi zjevil nûjak˘ pán v br˘lích a v baloÀáku. Byl
to nûjak˘ Ameriãan. Revolucionáfii právû byli zabráni do natírání podlahy, kterou
prokládali jemn˘mi erotick˘mi hrátkami. V televizi bûÏel hokejov˘ pohár Izvûstijí a
pán v baloÀáku tam chvíli postával, aniÏ by si ho nûkdo v‰imnul. Tak se s ním Marie
zaãala bavit, aby to nebylo pfiíli‰ trapné, Ïe si ho nikdo nev‰ímá a ten Ameriãan se
ptal, jestli nûco v tom tiskovém stfiedisku nepotfiebují. Nûkdo si vzpomnûl, Ïe kdyÏ
jsou teì to nezávislé tiskové stfiedisko, Ïe by bylo dobré mít poãítaã.

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

Cizinec se pak zeptal, jestli je to v‰e. Nepotfiebovali nic. Pro jistotu, kdyby pfiece jen
nûco potfiebovali, tak tam nechal vizitku a omluvil se, Ïe má je‰tû nûjakou práci. Na
vizitce stálo jméno GEORGE SOROS. Druh˘ den skuteãnû nûjaké poãítaãe do
redakce dorazily. Pravda nikdo na nich moc neumûl a neÏ se to nauãili, tak tvrdili,
Ïe jedou v linii undergroundu a nikdy jinak. KdyÏ se to koneãnû trochu nauãili, tak
jiÏ nezáleÏelo tolik na obsahu, ale na formû a zaãalo se to jmenovat Respekt, ale
to je‰tû chvilku trvalo a dnes je to krásn˘ barevn˘ ãasopis.
Mezitím se Václav Havel rozhodoval jestli bude prezidentem. Mûl pocit, Ïe je k tomu
predestinován, ale nebyl si jist, jestli o tomto údûlu ví i národ. Jedin˘m jeho
protikandidátem a zku‰en˘m politikem byl Alexandr Dubãek. Historie v‰ak nezná
kdyby a nebudeme spekulovat s tím, kdyby se stal prezidentem muÏ praÏského jara.
Tak se stal Václav Havel ke konci roku 1989 prezidentem a na Silvestra se v‰ichni
aktéfii revoluce se‰li v Domû ÏelezniãáfiÛ na Smíchovû. Byla to snad poslední
pfiíleÏitost pro komunisty provést Bartolomûjskou noc, jenÏe nûkam se vytratili.
Tehdy jsem mûl koneãnû moÏnost promluvit krátce s Václavem Havlem, ale
zapomnûl jsem u známého stoh papírÛ, které mi dal s sebou Milo‰ ·uchma, takÏe
tato agenda do dne‰ního dne zÛstává neprobrána. Bûhem veãera si nechal hrát do
ou‰ka od Jimi âerta a Marie mu po‰eptala: „Prosím vás, nezmûÀte se!“ Václav
Havel pfiislíbil, Ïe se nezmûní.
Mezitím se oteplilo a byl zaãátek ledna a ãas vrátit se zpátky. Tak jsem vezl svoje
zimní boty v igelitové ta‰ce, a aby nebyla tak prázdná, dal jsem do kaÏdé boty fla‰ku
s tuzemsk˘m rumem;  tu mi nûkdo v Montrealu na leti‰ti ukradl. I revoluce má své
obûti.
Po pfiíjezdu do Toronta mnû vzkázali ze Svobodné Evropy, Ïe jsem toho moc
neudûlal a v Masarykovû ústavu se rozãilovali, Ïe noviny mûly vycházet kaÏd˘
t˘den. Pouze Hlas Ameriky jel ze setrvaãnosti dál. To trvalo aÏ do roku 2004.
Mûl jsem mnoÏství materiálu a fotek z Prahy a vydal jsem tehdy praÏské dvojãíslo
Nového domova. MoÏná, Ïe je dodnes nûkde v archivu na Masaryktownu.

Ale‰ Bfiezina; Foto z roku 1989: Maria Gabánková
***

Major John Hásek, který tragicky zahynul v bývalé Jugoslávii

Toto přání se téměř splnilo, aspoň druhá polovina

Komunismus na smetišti dějin
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18.11.2009
Historici skúmajú
neÏnú okrajovo

BRATISLAVA-sme/Marek Vagoviã Keì sa
chcú dnes mladí ºudia dozvedieÈ viac o
novembri 1989, veºa moÏností nemajú. Za
dvadsaÈ rokov totiÏ nevy‰la v odborn˘ch
in‰titúciách komplexnej‰ia publikácia, ktorá
by analyzovala revoluãné udalosti v ‰ir‰ích
súvislostiach. Kompetentní sa sÈaÏujú, Ïe
nemajú dosÈ ºudí ani peÀazí.
„Máme len na základnú réÏiu, keì chceme

nieão publikovaÈ, musíme to robiÈ
prostredníctvom grantov,“ hovorí riaditeº
Historického ústavu SAV Slavomír
Michálek. „Pracuje tu len 14 ºudí, keì
chceme robiÈ nieão väã‰ie, musíme osloviÈ
v‰etky katedry politológie na Slovensku,“
povedal riaditeº Ústavu politick˘ch vied SAV
Miroslav Pekník.
Na nedostatok prameÀov doplácajú najmä

uãitelia dejepisu. „Vychádzam zo základnej
faktografie, ale aj z vlastn˘ch spomienok,
pouÏívam v˘striÏky z dobovej tlaãe.
VyuÏívam aj internet a informácie z ãesk˘ch
zdrojov,“ hovorí Hana Mlynarãíková, ktorá
uãí na jednom z bratislavsk˘ch gymnázií.
„Ten, kto nepozná svoju minulosÈ, je

odsúden˘ ju opakovaÈ.“ Krédo b˘valého
disidenta a zakladateºa Ústavu pamäti
národa (ÚPN) Jána Lango‰a akoby na
Slovensku neplatilo. DvadsaÈ rokov po
revolúcii  ch˘ba odborná publikácia, ktorá
by zhodnotila najdôleÏitej‰ie momenty
novembra 1989. Vy‰lo len niekoºko ‰túdií,
zborníkov a chronológií, ktoré sa obmedzili
na zmapovanie základn˘ch faktov.
„DvadsaÈ rokov je dosÈ dlh˘ ãas, aby vznikli

prvé pokusy, práce alebo interpretácie
novembra 1989. Inak sa tejto témy chytia
ºudia, ktorí nie sú historici, takÏe môÏe
dôjsÈ k skresleniu obrazu revolúcie,“ myslí
si Róbert Letz, vedúci katedry histórie na
Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. „V
âechách sú oveºa pruÏnej‰í, vydali moÏno
aj desaÈnásobne viac titulov.“
Jeden z lídrov VPN Peter Zajac je

presvedãen˘, Ïe historici sa nechcú pú‰ÈaÈ
do najnov‰ích dejín, „keìÏe po roku 1945
sa uÏ viackrát popálili“. „Explicitne sa tomu
vyh˘bajú, ch˘ba seriózny v˘skum.
Nechávajú to na aktérov revolúcie, osobné
svedectvá sú v‰ak ãasto nespoºahlivé,“

16.11.2009
Prosíme, vstúpte!

Bratislava-sme/Martin Bútora-Zaãiatkom
roku 2010 sa zaãína v dejinách Slovenska
nieão neobvyklé: prekroãíme hranicu,
ktorú sme doteraz neprelomili: vstúpime
do tretej dekády budovania demokracie.
JeseÀ 1938, keì sa blíÏilo dvadsiate

v˘roãie predvojnového âeskoslovenska,
neve‰tila niã dobré: republika i
demokracia ako politick˘ systém
smerovali ku katastrofe. On˘ch päÈdesiat
rokov, ktor˘ch sme podºa prvého
prezidenta Tomá‰a Garrigua Masaryka
potrebovali na stabilizáciu
demokratick˘ch pomerov, nám osud
nedoÏiãil. Dnes je situácia iná. „Pomalé
v⁄tanie veºmi tvrd˘ch dosák”, ako svojho
ãasu oznaãoval politiku nemeck˘ sociológ
Max Weber, bude môcÈ pokraãovaÈ v
demokratick˘ch podmienkach.
Nebude to ºahké. DvadsaÈ rokov

demokracie ºudia hodnotia s rozpakmi.
Hoci takmer v‰etci oceÀujú politické
slobody, ktoré získali, predsa mnohí
necítia väã‰iu moÏnosÈ skutoãne
ovplyvÀovaÈ politické rozhodnutia. Mnohí
nevidia, Ïe by im nové pomery priniesli
viac rovnosti pred zákonom, nezdá sa
im, Ïe lep‰iu ‰ancu majú tí, ão poctivo
pracujú. K niekdaj‰iemu syndrómu
obãianskej bezmocnosti, o ktorom hovorili
sociológovia v 80. rokoch, sa pridal ìal‰í
symptóm - nezáujem, ºahostajnosÈ.
Nie sme sami. PraÏskí ‰tudenti sa poãas

niekoºk˘ch mesiacov tohto roku venovali
„inventúre ãeskej demokracie 2009". Jej
súãasÈou boli diskusie na rôzne témy i
rozhovory s politikmi. Na verejn˘ch
fórach, prená‰an˘ch televíziou, s nimi
debatovali hostia z radov star‰ej
generácie, od protestantského pastora a
dne‰ného politika nemeckej sociálnej
demokracie Markusa Meckela aÏ po
b˘valú americkú ministerku zahraniãn˘ch
vecí Madeleine Albrightovú.
„Na‰a demokracia,” kon‰tatujú ‰tudenti

vo svojom vyhlásení, „nerastie ani
nesilnie.” Skutoãná reflexia totalitnej moci
sa e‰te ani nezaãala, spoloãnosÈ vzru‰ujú
nanajv˘‰ tak e‰tebácke kauzy celebrít.
Nemáme zmapované, koºko zl˘ch
návykov z t˘ch ãias si odná‰ame. Preão
podliehame pocitu, Ïe o nás rozhoduje
„niekto tam hore” a niã sa s t˘m nedá
robiÈ? Ako je moÏné, Ïe loÏ tak ºahko
berieme ako spoloãensky prijateºnú?
Vìaka vzdelaniu, pokraãuje sa vo
vyhlásení, by sme mali získaÈ alternatívy
k v‰adeprítomnému pragmatizmu; lenÏe
práve v tom dne‰né ‰kolstvo najviac
zaostáva: ch˘ba odvaha uctievaÈ si
hodnotov˘ systém i dôraz na ºudsk˘
charakter. Na‰a demokracia je krehká a
ºahko o Àu môÏeme prísÈ, uzatvárajú.
V desiatkach diskusií v posledn˘ch dÀoch

mi spolu s ìal‰ími kritick˘mi
skutoãnosÈami (rozbujnená korupcia,
problematické súdnictvo, zníÏená kvalita
verejnej debaty, vírus nacionalizmu)
vystúpili do popredia dve závaÏné riziká.
Prv˘m je vyprázdÀovanie verejného
priestoru, rezignácia na úãasÈ ãi uÏ vo
voºbách, alebo v rôznych in˘ch formách
aktívneho obãianstva. Druh˘m je
drastick˘ prepad prestíÏe politiky ako
povolania a politikov ako jeho aktérov.
Pred desiatimi rokmi zaujala pozornosÈ

ãeskej verejnosti v˘zva „ëakujeme,
odíìte!”  (podpísalo ju 200 000
signatárov), ktorí obvinili vtedaj‰í vládny
establi‰ment z morálneho marazmu a
vyzvali politikov spät˘ch tzv. opoziãnou

zmluvou - Milo‰a Zemana a Václava
Klausa, aby odstúpili. Zdá sa mi, Ïe dnes
je ãas na inú v˘zvu: „Prosíme, príìte!” Ak
do obãianskej sféry i do politického Ïivota
nevstúpia vzdelaní, charakterní a zapálení
ºudia, pomery sa nezlep‰ia. To plne platí
aj pre Slovensko. âo ma v debatách so
‰tudentmi v oboch republikách trochu
prekvapilo, boli dve okolnosti.
Nedostatoãná viera v „malé veliãiny”, v
on˘ch známych, pre niekoho azda aÏ
priãasto vyzdvihovan˘ch „pozitívnych
deviantov”, bez ktor˘ch v‰ak nemoÏno
dosiahnuÈ kritickú masu potrebnú na
zmeny. A napokon, málo imaginácie - tá
síce nech˘ba v mnoh˘ch in˘ch oblastiach,
od umenia cez podnikanie aÏ po zábavu
- nevidno ju v‰ak natoºko v zápase o
kvalitnej‰iu demokraciu, o slu‰nej‰iu
politiku, o dôstojnej‰iu spoloãnosÈ.
Pred dvadsiatimi rokmi, v mesiacoch a

t˘ÏdÀoch pred revoluãnou zmenou a
najmä v kºúãov˘ch okamihoch novembra
89, keì i‰lo o na‰u budúcnosÈ, vyÏarovalo
z ºudí, ktorí riskovali a postavili sa na ãelo
zmien, fluidum slobody, imaginácie a
odhodlania meniÈ svet. Keby neboli verili,
Ïe sa to dá, asi by sa k nim a k ‰tudentom
nepripojili toºké státisíce, s ktor˘mi dnes
spolu november 89 oslavujeme.
Nad˘chnime sa - a vkroãme. Do toho

neuveriteºného tretieho desaÈroãia.
***

Slovak Press
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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
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:

·EJDREM
Lehce komediální pfiíbûh o tradiãním vítání jara,
lásce sousedské a ‰tûstí. Poslední máj rozkr˘vá na

pozadí jedné tradiãní události - kaÏdoroãnû se
opakujícím rituálu stavûní májky - vztahy, cíle a

postoje lidí souãasné ãeské vesnice. âiní tak
formou realistického pfiíbûhu, kter˘ nepostrádá
humor a stylovû by se mohl blíÏit filmu Vesniãko

má stfiedisková. Ústfiedním tématem je stfiet
mûstského a vesnického my‰lení. Hlavní hrdina,
prÛmûrn˘ nicménû pfiece trochu “slavn˘” herec,
pfiijíÏdí po letech nav‰tívit rodnou vesnici. Jako

malého kluka ho zde ‰ikanovali, Ïe je “jin˘”. Teì
se musí chtû nechtû vypofiádat se svou minulostí.

Hrají:
I. Trojan, M. Ple‰tilová, I. Bare‰, O. Vlach aj.

ReÏie: Z. Tyc

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

PORTRÉTY, KRESBY,
OLEJOMALBY, KOLÁÎE

MARIA GABÁNKOVÁ
TEL.: (416) 535-8063; FAX (416) 530-0069

www.paintinggallery.net
e-mail: gabankova@paintinggallery.net

Canadian Agriculture Hall of Fame: Mr. A. P. Roy-King (2009)

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 ãi Pamela

Wallin. Mezi portrétujícími umûlci byl
i ·tefan Galvánek (moÏno vidût na http://www.starportraits.ca)

 a 21. listopadu 2009 ve 20 hodin bude Maria Gabánková bude
portrétovat Ashley MacIssaca.

(repríza je na programu 25. listopadu v 21:30).

Poz˘vame v‰etkych vás, milí  krajania na tradiãn˘,

Bazár 2009,
Slovenskej Evanjelickej cirkvi a. v.

dÀa 28. novembra 2009, v sobotu ráno od 10.00 hodiny.
Ako minulé roky, vám ponúkame vyrobky mäsiarskej kuchyne: klobásy, pálivé i

nepálivé, jaternice, slaninu, údenú a paprikovú.
Rezance, rôzne cukrárske vyrobky, koláãe a zákusky, vianoãné oblátky a iné.

Poãas BAZÁRU 2009 budete môct ochutnaÈ jedlá zakálaãkovej kuchyne a tak sa
presvedãiÈ o vysokej kvalite na‰ich vyrobkov.

Pripravená je pre vás  hodnotná tombola.
Bazárová hala je v prízemí kostola sv. Pavla,  Evanjelickej a. v. Slovenskej cirkvi

 na 1424 DAVENPORT Rd.
100 metrov na západ  od kriÏovatky Davenport Rd. a Dufferin Str.

Prosíme vás,  väc‰í nákup si objednajte uÏ teraz.

Tel.: 416/658-9793.

Kanada v Hradci Králové
20. listopadu probûhne v Hradci Králové
podzimní Den Kanady, kter˘
zorganizovala tamûj‰í filharmonie ve
spolupráci a za podpory velvyslanectví.
Velvyslankynû Kanady Valerie Raymond
se setká mimo jiné s hejtmanem kraje,
primátorem mûsta, zástupci
Západoãeské univerzity i
královohradeckého biskupství. V 17.00
probûhne v prostorách Filharmonie
Hradec Králové (Eli‰ãino nábfieÏí 777)
tisková konference, po níÏ bude
zpfiístupnûna v˘stava o Kanadû a o zemi
javorového listu bude také promítnut
dokumentární film. V 19.30 zahájí paní
velvyslankynû spolu s fieditelem
filharmonie veãerní koncert
 Bandoneon Tango pod taktovkou
kanadského dirigenta Misha Roháãe. Na
programu bude Astor Piazzolla a Lothar
Hensel. Jste srdeãnû zváni. www.fhk.cz

 ***
 Kanadská mozaika slaví

desáté v˘roãí
TvÛrcem Kanadské mozaiky byl
velvyslaneck˘ rada pro politické,
ekonomické a kulturní záleÏitosti Alain
Latulippe, kter˘ pÛsobil v âeské republice
v letech 1998 - 2002. Byl to právû on, kdo
pfii‰el s my‰lenkou t˘denního bulletinu,
jenÏ by pravidelnû informoval ãeskou
vefiejnost o dûní v Kanadû. Alain
Latulippe, kter˘ je od roku 2007
velvyslancem v Uruguayi, Mozaiku zaloÏil
v roce 1999 a od té doby jí t˘den co t˘den
zasvûtil nemálo ãasu i práce ve svém
programu. Po jeho odjezdu z âeské
republiky Kanadskou mozaiku
pfiipravovalo bûhem deseti let nûkolik
dal‰ích redaktorÛ, ktefií se snaÏili
pokraãovat v pÛvodní Latulippovû
my‰lence pfiiná‰et ãesk˘m ãtenáfiÛm
kaÏd˘ t˘den zajímavé zprávy. O pût let
pozdûji, tedy v roce 2004, se Mozaika
zaãala vydávat jednou za dva t˘dny i na
Slovensku, kde má velvyslanectví
Kanady svoji kanceláfi. âlánky Kanadské
mozaky se objevují napfiíklad v
ãeskoslovenském ãtrnáctideníku
vydávaném v Torontû s názvem Satellite
ãi na webu iliteratura.cz. V‰em ãtenáfiÛm
dûkujeme za pfiízeÀ!

Kanadská mozaika -Vydává
Kanadské velvyslanectví v Praze

***

pripomína Zajac. Václav Havel si napríklad
uÏ v marci 1991 pred parlamentnou
komisiou nepamätal, ako a s k˘m pri‰iel 18.
novembra 1989 zo svojej chalupy na
Hrádeãku do Prahy.
Riaditeº Historického ústavu SAV Slavomír

Michálek súhlasí, Ïe je najvy‰‰í ãas na
serióznu anal˘zu revolúcie. Tvrdí v‰ak, Ïe
nemajú dosÈ ºudí ani peÀazí. „Máme len na
základnú réÏiu, keì chceme nieão
publikovaÈ, musíme to robiÈ prostredníctvom
grantov. Nikto za nami nepríde, Ïe nám
pomôÏe vydaÈ knihu.“ Podºa neho je
problém aj v ‰tudentoch histórie. „Keì
vypí‰eme ako tému doktorandského ‰túdia
normalizáciu, zo v‰etk˘ch katedier sa
prihlási jeden alebo dvaja ºudia.“
Michálek pripomína, Ïe minul˘ rok vydali

‰esÈ kníh k roku 1968. „Keby nebolo nejaké
v˘roãie, ani pes po nás ne‰tekne. Pred
dvoma rokmi sme urobili konferenciu Formy
odporu proti totalitnému reÏimu, pri‰lo tam
osemnásÈ ºudí. Aj november 1989 zaujíma
médiá len teraz, o chvíºu to opadne.“
Akadémia vied uÏ rozbehla projekt, ktor˘

zachytáva dôleÏité udalosti slovensk˘ch
dejín v rokoch 1945 aÏ 1992. Podºa
Miroslava Lehkého z Ústavu pre ‰túdium
totalitn˘ch reÏimov v Prahe spolupracovala
aj na medzinárodnej konferencii, ktorú
zorganizovali k 20. v˘roãiu revolúcie. „Na
rozdiel od ÚPN boli nad‰ení, keì sme im
ponúkli partnerstvo. Riaditeº Michálek
pripravil aj niekoºko zaujímav˘ch referátov.“
Historik SAV Jozef Îatkuliak si v‰ak

uvedomuje, Ïe november 1989 je veºká
téma, ktorú treba spracovaÈ samostatne.
„Musíme to urobiÈ komplexne a
systematicky. KeìÏe sme dosÈ vyÈaÏení,
zrejme je potrebné vytvoriÈ spoloãn˘ tím, v
ktorom by boli aj ºudia z vysok˘ch ‰kôl.“
Letz hovorí, Ïe revolúciou by sa mal  viac

zaoberaÈ aj Ústav politick˘ch vied SAV.
„Boli tu diplomovky i pokus o dizertaãnú
prácu, no ide  len o ãiastkové veci. Zatiaº
neviem o nikom, kto by sa tomu chcel
osobitne venovaÈ,“ hovorí riaditeº ústavu
Miroslav Pekník. Teraz pripravujú publikáciu
o Slovenskej národnej rade v rokoch 1989
aÏ 1992.
Lehk˘ je naopak presvedãen˘, Ïe

zmapovanie novembra 1989 je skôr úlohou
ÚPN. „Vedeck˘ pracovník historického
ústavu si môÏe vybraÈ nejakú parciálnu
tému a urobiÈ k tomu ‰túdiu. ÚPN v‰ak zo
zákona vypl˘va, aby to robil systematicky a
dôsledne.“ Podºa neho má k dispozícii archív
aj dosÈ ºudí, aby popísal, „ako pri‰lo k
revolúcii a do akej miery sa do toho snaÏili
vstupovaÈ staré ‰truktúry“.
Aj podºa Letza by bolo prospe‰né, keby

vydal ÚPN „serióznu monografiu k
novembru 1989. Momentálne na tom nikto
systematicky nepracuje“. V t˘chto dÀoch
vydal ústav knihu dokumentov a fotiek z
obdobia revolúcie, kontext dopæÀajú správy
dôstojníkov ·tB. Zorganizoval aj
konferenciu o novembri 1989, z ktorej by
mal vyjsÈ samostatn˘ zborník.

Predseda Správnej rady ÚPN Ivan
Petransk˘ v‰ak súhlasí, Ïe seriózna
monografia na Slovensku stále ch˘ba.
„Popri in˘ch témach, ktor˘ch je dosÈ veºa,
sa snaÏíme zmapovaÈ aj neÏnú revolúciu.
Monografiu neplánujeme, myslím, Ïe
historick˘ ústav má dosÈ ºudí, ktorí sa venujú
aj najnov‰ím dejinám.“

***
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Frank Tesafi - 95 romantick˘ch let
Nedlouho po konci druhé svûtové války (v ãervnu 1947) obdrÏeli brnûn‰tí manÏelé Kapounovi dopis, kter˘ je musel alespoÀ trochu pfiivést z rovnováhy. Dopis pfii‰el
z Aby v Nigerii, tedy z místa, s kter˘m si brzy po válce moc lidí v âeskoslovensku asi nedopisovalo.

Dopis zaãíná docela zdvofiile a nevinnû: Pfiednû bych Vás
chtûl poprosit o prominutí, Ïe Vám pí‰i aniÏ mnû znáte. A
hned v druhé vûtû bomba: Jistû je Vám v‰ak jiÏ známo od
Svatavy (Kapounovic dceru‰ky), Ïe jsme se domluvili o
tom, Ïe pfiijede za mnou do Afriky, aby se stala mojí Ïenou.
Následuje filosofická úvaha: JelikoÏ mi není moÏno poÏádat
Vás o ruku Va‰í sleãny Svatavy osobnû, dovoluji si Vás
poÏádat touto nezvyklou cestou a sice dopisem. Za dal‰í
vûtu by se nemusel stydût ani Clark Gable v Jihu proti
Severu: Jistû je to pro Vás velmi tûÏká vûc dát dceru
nûkomu, koho neznáte… Pfií‰tích pár slov mne uzemnilo:
…a kterého nezná osobnû ani Va‰e dcera.
Po takovémto zaãátku zbytek dopisu je docela stfiízliv˘:

Jistû je Vám téÏ známo, Ïe jsme si jiÏ pfied válkou dopisovali
a po válce zase na‰i korespondenci obnovili. Poznali jsme
se totiÏ jen dopisy a vûfiím, Ïe natolik, abychom vûfiili jeden
druhému, Ïe budeme ‰Èastni. Jsem zamûstnán u firmy
British Bata Shoe Co. Ltd., Tilbury v Anglii a jsem zde v Aba
v Nigerii povûfien nákupem, produkcí na na‰ich plantáÏích
a exportem gumy a zároveÀ vedoucím dvou prodejen.
JelikoÏ pracuji z vût‰í ãásti na provizi, ãiní prÛmûr mého
pfiíjmu 100 liber mûsíãnû, to je asi 20,000 Kãs. Îivotní
standard je zde ponûkud vy‰‰í neÏ u nás doma, ale pfiesto
dá se snadno u‰etfiiti polovina pfiíjmu. Slibuji Vám, Ïe se
budu o Svatavu starat a poskytnu jí klidn˘, pohodln˘ a
hlavnû ‰Èastn˘ Ïivot, po kterém sám tolik touÏím. Doufám,
Ïe mi prominete tento velmi krátk˘ a nesmûl˘ (tak docela
nesmûl˘ se mi dopis zase nezdá) dopis a Ïe nebudete ãinit
námitek proti na‰emu sÀatku.
Podpis je neãiteln˘, ale pachatel se pfiiznal. Jeho jméno?

Franti‰ek (nebo také Frank nebo Franta) Tesafi, kterého
jsem mûl potû‰ení nav‰tívit v jeho torontském domovû dva
mûsíce pfied jeho pûtadevadesátkou (a odnesl si aktovku
plnou dopisÛ a jin˘ch dokumentÛ), kterou oslaví 2. prosince
2009. Nejstar‰í dopis je datován je‰tû pfied válkou (5.
8.1939). Jeho autorem je Frank Tesafi a je adresován Milé
sleãnû Svatavû: Jistû Vás pfiekvapí, kdo Vám pí‰e, aãkoliv
Vás nezná... Byl jsem povûfien zafiizovati na‰e nové prodejny
na severu Nigerie a moje nové pÛsobi‰tû je nyní v Kanu.
Bydlím s panem Neumanem, kter˘ mnû hned na uvítanou
hlásil, Ïe nûjaká sleãna si chce ráda se mnou dopisovat.
Mile mne pfiekvapilo, kdyÏ jsem hned první den po pfiíjezdu
na‰el na stole lístek, kde jsem vidûl své jméno... Opravdu
pozdrav z domova. Ale od koho. Sleãna Svatava, tak
krásné jméno, aÏ jsem se nad ním zamyslil... Osud - cesta,
která vede ãlovûka po cel˘ Ïivot, aniÏ by vûdûl jak si s ním
zahrává. Byla to náhoda, Ïe jste dostala od p. Neumana
jeho fotografii, na které jsem byl snad ‰Èastnou náhodou i
já?...Snad se budete stra‰nû divit tomuto dopisu a oslovení
- vÏdyÈ Vás vÛbec neznám a Vy neznáte mne, ale pfiece
mne nûco donutilo takto psát. Nerad bych, abyste to brala
nûjak tragicky, ale mÛÏete se tomu zasmát a fiíci si tak a teì
zas já odepí‰i a snad se Vám podafií najíti tu nejvhodnûj‰í
cestu, která nám udrÏí na‰e pfiátelské dopisování. Prosil
bych Vás, milá sleãno, abyste mnû sdûlila, co Vás donutilo
k tomu, aby jste mnû psala nebo lépe fieãeno si chtûla se
mnou dopisovat... Odpovûì sleãny Svatavy jsem bohuÏel
nena‰el.
Pfií‰tí FrankÛv dopis (jeho tehdej‰í adresa: St/Sgt. Frank

Tesar, Czechoslovak Army Depot UNRA, Southend on
Sea, England) je datován o ‰est let pozdûji - 10. 10. 1945.
Ten uÏ není tak sebejist˘, jako ten z 5. 8. 1939. KdyÏ z
Ïádného jiného dÛvodu tak asi proto, Ïe Frank nemûl
ponûtí, co se se Svatavou za ‰est rokÛ mohlo stát. A vy je‰tû
nevíte, co se vlastnû dûlo s ním. A také nevíte, kdo ten St/
Sgt. Frank Tesar vlastnû byl - a je‰tû je.

ToÏ tedy: narodil se 2. prosince 1914 v Nedakonicích u
Uherského Hradi‰tû. Vyuãil se v koloniálním obchodû. V
roce 1934 jako dvacetilet˘ zaãal pracovat v BaÈovû prodejnû
v Prostûjovû. Rok nato byl pfieloÏen do Zlína, do hlavní
prodejny; pozdûji pfievzal dámské oddûlení a je‰tû trochu
pozdûji se stal pfiednostou Amerického oddûlení. Byl také
poslán do kurzu hindského jazyka - ãekal, Ïe ho asi po‰lou
do Indie, ale v pondûlí 14. února 1938 byl ‰éfem poslán do
zlínské nemocnice na prohlídku, den nato si ho pozvali do
kanceláfie, zeptali se ho, má-li pas a kdyÏ odpovûdûl
zápornû, oznámili mu, Ïe pas opatfií a Ïe v nedûli, 20. února
jede ze Zlína ranním vlakem v ‰est hodin do Afriky
(pochopitelnû s nûkoliker˘m pfiesedáním na rÛzné dopravní
prostfiedky) a „...opatfiete si informace o Nigerii. KdyÏ pfii‰el
domÛ a fiekl mamince, Ïe jede lodí do Nigerie, maminka
fiekla: “Ale BoÏe a kde to je?” Nechme v‰ak mluvit Franka:
“KdyÏ jsem jí ukázal na mapû Afriku a Nigerii, zalomila
rukama a hned se kfiiÏovala.”  Frank se spakoval, dal si u

Nehery u‰ít nûjaké ‰ortky a lehk˘ oblek, na louãení ãas
nemûl (s bratry se rozlouãil lístkem uÏ z Lond˘na). Do
Nigerie jela, ale jinou lodí, také jedna sleãna - jela se vdávat
za  BaÈova zamûstnance. Proã ne stejnou lodí? Frankovo
vysvûtlení: „BaÈovská taktika: Ïádn˘ z nás neznal anglicky,
kdyby jsme jeli stejnou lodí, mluvilo by se ãesky, kdyÏ jsme
jeli zvlá‰È tak za tfii t˘dny lodí jsme se nûco anglicky museli
nauãit.“ A taky nauãili ...ti baÈovci holt byli fi‰kusové, ti
vûdûli co dûlají... (ale o tom nûkdy jindy).
V Nigerii Frank zaãal v Lagosu a pak byl poslán otevfiít

prodejnu na severu Nigerie, v Kanu. No a v fiíjnu 194O se
dobrovolnû pfiihlásil do âeskoslovenské armády v Anglii
(ale o tom také nûkdy jindy, pro úãely tohoto ãlánku války a

podobné pohromy prostû slouÏí jako atmosférické pozadí
romance mezi Svatavou Kapounovou a St/Sgt. Frankem
Tesafiem). Snad jenom podotknu, Ïe mimo jiné absolvoval
para‰utistick˘ kurz, a pak “‰li skákat, napfied nûkolik skokÛ
z balónu a potom na letadla”  a nakonec skonãil v Dunkerque,
kde ho zastihl mír. A uÏ jsme nazpût u Frankova dopisu
Svatavû datovaného 10. 10. 1945. A laskavû si pov‰imnûte,
jak opatrnû Frank dopis zaãíná: Milá Svatavo, pfiednû se
chci omluvit u Va‰eho p. manÏela (to se Frank zfiejmû nauãil
ve válce - vysílá v˘zvûdn˘ oddíl, aby omrknul pozice), coÏ
pfiedpokládám, Ïe jiÏ jste jistû vdaná. Dnes jsem dûlal zase
pofiádek v korepondenci po mnoha letech, kde jsem na‰el
Vá‰ dopis a fotografii tfiech rozko‰n˘ch ãesk˘ch dûvãat.
Jsem Vám dluÏen odpovûì a proto to ãiním s omluvou
pfiednû u Va‰eho pana manÏela… (ten si to u moÏného
pana manÏela Ïehlil!). Chtûl jsem Vám uÏ napsat z domova
(po konci války se Frank vrátil s ãeskoslovenskou armádou
do Prahy - kde ho jeho ‰éf, fieditel BaÈa z Anglie pozval na
snídani. Byla tam i stará paní BaÈová. A krátce se zastavil
doma.), bohuÏel jsem nemûl adresu, aÏ teì jsem ji na‰el
zase zde v Anglii... Tû‰ilo by mû, kdybych sly‰el téÏ o Vás
nûco pûkného. Nebuìte pfiekvapená, jelikoÏ jsem Vám
slíbil, Ïe nezapomenu. S pozdravem Franta” (ale kdyÏ ho
Svatava v odpovûdi oslovila jako Frantu, tak se najeÏil).
V dal‰ím dopisu (z 9. listopadu 1945), upokojen, Ïe Svatava

je dosud sleãna, Frank se zaãal trochu odkr˘vat: JiÏ jsem si
na to toulání svûtem navyknul a ani by mû snad jiÏ netû‰ilo
nic jiného. Svût je pfiíli‰ velk˘ a pfiíli‰ krásn˘, nesmíme
dovolit, aby si s námi zahrával, ale musíme se snaÏit,
abychom si my zahrávali s ním. UÏ se zase cítil v kramflecích,
aãkoliv o kousek dál pí‰e (po mírné sebechvále), Ïe se
neoÏenil jako nûktefií jiní vojáci: Koneãnû nevím ani, co by
to muselo b˘t za dûvãe, které by si jiÏ chtûlo vzít mû?
Nedovedu si ji ani pfiedstavit. Tohle mu nevûfiím. To je
pokrytecká fale‰ná muÏská skromnost, zaloÏená na nadûji,
Ïe ti, ktefií se poniÏují, budou pov˘‰eni. Snad jsem Vám psal

jiÏ pfied lety, jak asi vypadám a nepfiejte si mû vidût teì. No
pfiímo katastrofa. Radûji, kdyÏ Vám to nenapí‰i (právû to
napsal). Tfiicet let star˘ “Frank”, no to uÏ snad staãí.
Ti dva si pak vymûnili desítky (ne-li stovky) dopisÛ. Tón

dopisÛ se mûnil, hlavnû nûÏnûl. Zaãali se krásnû oslovovat,
Svatava mûla daleko vût‰í pfiedstavivost: Pusinko, Mil˘
protivo, Milovaná pusinko, Milovan˘ ro‰Èáku, Mazlíãku,
Konvalinko... Frank se zmohl jen na: Milá Svatu‰, Milá
Svatulinko... A psali si milá a  ãasem milostná slovíãka, aÏ
Frank poÏádal Svataviny rodiãe dopisem o její ruku, jak
jsme si pfieãetli hned na zaãátku tohoto fiíkání. A Svatavin
tatínek odpovûdûl (i za svoji Ïenu) dopisem datovan˘m v
Brnû 18. ãervna 1947:
VáÏen˘ pane Tesafii!
Právû jsem dostal od Vás dopis, za kter˘ Vám srdeãnû

dûkuji. Prosíte mû o ruku dcery Svaty. Vím, jak Vám bylo
tûÏko se rozhodnouti, co neznáte, také mû to není právû
nejlehãí. Mû moji rodiãové také nebránili, a také nebráním
já.
Dávám rád souhlas, protoÏe pevnû vûfiím, Ïe co slibujete,

také dodrÏíte... Budeme se tûÏko louãit se Svatou, ale není
jiného v˘chodiska...Dostanete Svatu, hodnou, skromnou,
vzdûlanou a pofiádnou. Chtûl jsem z ní mít Dr.M. BohuÏel ta
nûmecká bestie zmafiila v‰echno.
Nyní prosím Boha, aby v‰e dobfie dopadlo, a dal Vám své

poÏehnání, by jste byli oba ‰Èastní.
Ku lidskému ‰tûstí jest potfiebí velmi málo, hlavnû lásky a

porozumûní, jeden druhému... Budeme se modlit za Va‰e
budoucí ‰tûstí.
AÈ jejich ‰tûstí bylo vymodlené, nebo ho dosáhli proto, Ïe

byli dva dobfií a laskaví lidé, ktefií v sobû na‰li zalíbení a
chtûli jeden druhému ‰tûstí dávat, rozhodnû ho na‰li. V
Nigerii, kde se vzali v roce 1947 i pozdûji v Kanadû, kde
‰Èastnû Ïili a vychovali své dva syny, Petra a Pavla (jak
biblické) aÏ do dubna 2005, kdy Svatavû vypr‰elo její
pozemské vízum. A Frank, pofiád je‰tû rovn˘ jako voják,
usmûvav˘ a pfiátelsk˘, zdravotnû v dobrém stavu (obãas
má tro‰ku problém se sluchem nebo s nûãím jin˘m), kdyÏ
je nûkdy namûkko, otevfie si sloÏku s dopisy, které si se
Svatavou psali a jsou zase spolu.

Josef âermák
***

František a Svatava Tesařovi

Je to kniÏní panorama,
Ïivotopis od Formana

Kniha je dobfie napsána. Je‰tû jsem nepfieãetl ani
tfietinu knihy a uÏ jsem ZdeÀka tak na‰ponoval, Ïe mi
ob den telefonuje a zaãíná otázkou, jak pokraãuje
Ïivotopis Milo‰e Formana nazvan˘ Co já vím? aneb Co
mám udûlat, kdyÏ je to pravda? Vydal Bookman 2007.
Zdenûk si chce stra‰livû knihu pfieãíst a dotírá, Ïe ãtu
pomalu a uÏívám si ji. „Formanova autobiografie,“
nasadil jsem ZdeÀka minul˘ t˘den v kavárnû
Books&Beans, „zaãíná ãekáním v ohromném sále v
Los Angeles na vyhlá‰ení Oscara za nejlep‰í film v
roce 1984; tam byl FormanÛv film Amadeus nominován
na 11 vrcholn˘ch ocenûní a nakonec získal osm oskarÛ.“
Tuto slávu si se ZdeÀkem pamatujeme na vlastní oãi v
televizi. Dodnes se uji‰Èujeme, Ïe Amadeus je nejlep‰í
film na Ïebfiíãku nejlep‰ích filmÛ, dokonce lep‰í neÏ
prvotfiídní Kmotr, aãkoliv se tyto dva filmy nedají
srovnávat ani tematikou ani pojetím a umn˘m
provedením. „Co jsi o Formanovi vûdûl, neÏ jsi jeho
knihu zaãal ãíst?“ ptal se Zdenûk vyz˘vavû.
„Pramálo,“ pfiiznal jsem, „akorát, Ïe na Barrandovû

zaãínal reÏírovat, Ïe natoãil Lásky jedné plavovlásky a
Hofií má panenko, a Ïe se v USA chytil a proslul.“ „Îe
dûlal Laternu Magiku a Ïe byl manÏelem krásné Jany
Brejchové jsi nevûdûl?“ dotíral Zdenûk. „Nevûdûl,“ fiekl
jsem, ani Ïe byl sirotek, kdyÏ za války nacisti zavraÏdili
Formanovy rodiãe a Milo‰ Ïil za války u pfiíbuzn˘ch a
po válce se vypracoval úporn˘m a vlastním úsilím mezi
praÏskou kulturní elitu.“ „Nemûl to snadné,“ pok˘val
hlavou Zdenûk, „a jak je to napsané?“ zajímal se jako
ãtenáfi. „Je to napsané bájeãnû a podle mého gusta,
jak se má autobiografie psát, fakticky a bez
sentimentality.“ „Pí‰e o rÛzn˘ch politick˘ch pomûrech
padesát˘ch let?“ „Ano,“ fiekl jsem, „pro‰pikovává své
osobní úsilí na politickém pozadí poãínání ministrÛ
Kopeckého a Kahudy, popisuje machinace s filmy a o
sv˘ch poãátcích reÏírování ve stínu Martina Friãe;
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nevûdûl jsem, Ïe Max Friã spáchal sebevraÏdu den po
srpnové okupaci bratrsk˘mi vojsky, a Ïe Forman
neãekal na rozuzlení Husákovy normalizace a odtrhnul
se od matefi‰tiny i od milované Prahy a prchl do
Ameriky. Taky uvádí nûkolik situaci, za které se pozdûji
stydûl, coÏ je sympatické, neb takové situace s pozdní
lítosti má snad kaÏd˘ z nás ve své minulosti. „Jak
dlouho to bude‰ ãíst?“ zakfiiãel Zdenûk, kter˘ uÏ chtûl
knihu mít a pfieãíst si ji. „AspoÀ mûsíc,“ fiekl jsem
rozváÏnû, „protoÏe kaÏd˘ film, o kterém Forman pí‰e si
hned stáhneme z internetu a podíváme se na film
optikou informací, které jsme se od autora dozvûdûli.“
Zdenûk viditelnû ukoãíroval svou ãtenáfiskou
netrpûlivost, a poÏádal, abych ty Formanovy filmy
zkopíroval na DVD a pÛjãil mu Formanovu knihu i filmy
na blíÏící se vánoãní t˘den. „To udûlám rád,“ slíbil jsem
s chutí, protoÏe je mám teì a ctím ãtenáfie, a obdivuji
kaÏdé zaujetí. Vy‰li jsme ven z kavárny do nádherného
listopadového a sluneãného poledne a cestou domÛ
jsem byl rád, Ïe znám lidí, ktefií mají podobné zájmy
jako já a uÏ se tû‰ím, jak si budeme o Formanovi v
zamrzlém lednu povídat.
VÏdycky mne potû‰í, jak málo staãí nûkter˘m lidem k

potû‰ení a radosti Ïe Ïivota.
Ross Firla - Sudbury

***

Dal‰í drobná zpráva
z olympijského mûsta

PfiibliÏnû deset let byl klid. Od té doby, kdy svûtov˘ tisk
informoval o nejedné lodi uprchlíkÛ z jiného svûta,
doÏadujících se pfiijetí také v Kanadû. Není to tak
dávno, co ke kanadsk˘m bfiehÛm opût loì dorazila s
ilegálními exulanty, tentokrát se 76 Tamily … jak se
zjistilo. Nûktefií, pr˘, dokonce mûli doklad své totoÏnosti.
Vût‰ina ale takov˘m vlastnictvím neopl˘vala. Zato
v‰ichni zaplatili 45 000 US dolarÛ tomu, kdo je na loì
celkem bídného stavu, nalodil.
Pfiistáli tedy ve Victorii a teì jsou v jedné okrajové

vancouverské ãtvrti internováni. A tisk opût se podûlil
se ãtenáfii s názory, jak situaci fie‰it. Kupodivu se na‰li
i uÏaslí obãané, uÏaslí nad onûmi 45 000 US dolarÛ.
Tato mûna uÏ nemá b˘valou sílu, ale je to suma, o které
se nám, kdyÏ jsme odlétali na dluh od kanadské vlády
z Vídnû po pfiepadu âSSR poãetnou soldateskou
Var‰avské smlouvy, ani nesnilo.
Kdosi rozumn˘ v místním tisku uvedl statistiku o tom,

co se dûlo v podobné situaci pfied onûmi zhruba deseti
lety. Jaké procento o asyl Ïádajících zmizelo beze
stopy, jaké procento se nedostavilo k pfiíslu‰nému
jednání stran jejich zaslouÏeného asylu, jaké se posléze
nûjak zapojilo, jaké procento skonãilo ve vûzení. Velice
skliãující ãtení! Dominantní pocit z toho: podvod a
zneuÏití dobroty kanadsk˘ch úfiadÛ a vlády. A jak to
b˘vá zvykem, po pár dnech uÏ ãtenáfi neví, co se s tûmi
76 Tamily v této chvíli dûje. Názory na jejich totoÏnost
a solidnost ãi podvodnictví, se rÛzní.
Ale teì z jiného Ïejdlíku: Slíbená jsou na‰inci mocná

zv˘‰ení daní v blízké budoucnosti na pokrytí jist˘ch
mûstsk˘ch nezbytností. PoÏadavky nejsou v souladu s
rostoucím poãtem obyvatel. Cesta s olympijsk˘m ohnûm
byla odstartována a vûc je definitivní. Ekonomické
dÛsledky, zprofanovaná pÛvodní my‰lenka her, s akcí
souvisí byznys. Pfii tom nebyla vzata v úvahu dopravní
dopravní struktura. Prostû teì uÏ jen pfiipomínka onoho
Pozdû bycha honit. Pouze nadûje, Ïe v‰echno dopadne
lépe, neÏ jak se teì zdá. Vancouversk˘ starosta, velmi
pohledn˘ to mlad˘ a úspû‰n˘ malopodnikatel sv˘m
úsmûvem ze stránek tisku jakoby chtûl zaruãit absolutní
zdar OH. Uhlídáme!
Pfiepadení ba i vraÏdy nadále se v na‰em mûstû dosti

vyskytují a procento jmen cizokrajn˘ch, pokud je u
provinilcÛ i postiÏen˘ch uvádûno, se nijak nemûní,
inostránci jsou v hojné vût‰inû.
Dobré je, Ïe na‰e Divadlo Za rohem pfiipravilo dal‰í

inscenaci (Sluha dvou pánÛ), premiéra 5. listopadu a
uÏ i na pfií‰tí rok je dal‰í inscenace vybrána. Do‰lo k
omlazení v souboru, pfiibylo optimismu. A k tanci v této
dobû jsou v pohotovosti dvû ãesko-slovenské skupiny.
Myslím, Ïe to je zpráva na závûr nejvhodnûj‰í!

Vladimír Cícha - Vancouver
 * * *

NHL
Tomá‰ Kaberle: To uÏ je tradice

Toronto-Tampa Bay 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Toronto vyslalo na branku Fina Nittymakiho 41 stfiel, ale jen

jedna skonãila za jeho zády. Na druhé stranû. Útoãníci
Tampy poslali na branku ·véda Gustavssona o devût stfiel
ménû, ale byly z toho dvû branky. V celkové bilanci to
znamenalo, Ïe Tampa vyhrála v prodlouÏení 2:1 a první
hvûzdou utkání byl vyhlá‰en po zásluze Antero Nittymaki,
zatímco Gustavsson byl oznaãen jako dvojka. Utkání nabídlo
skvûlou pfiehlídku brankáfisk˘ch zákrokÛ. V prodlouÏení mûlo
první velkou pfiíleÏitost Toronto, ale puk skonãil na horním
bfievnû, zatímco Tampa svoji pfiíleÏitost v 63. minutû vyuÏila,
i kdyÏ rozhodãí k uznání rozhodující branky potfiebovali
videozáznam. Pfied utkání byl ocenûn Tomá‰ Kaberle, kter˘
byl vyhlá‰en nejlep‰ím hráãem minulého t˘dne v NHL a je s
velk˘m náskokem na ãele obráncÛ NHL v kanadském
bodování. Do dne‰ního dne sesbíral 17 bodÛ za dvû branky
a patnáct asistencí. Proto jsme se ho po zápase zeptali na
zhodnocení utkání:
TK: To je uÏ taková na‰e tradice. VÏdycky prohráváme,

dokáÏeme dotáhnout, ale v prodlouÏení prohrajeme. Mûli
jsme ‰ance, puk leÏel na brankovi‰ti. Nedokázali jsme to tam
protlaãit. Pak jsme dostali v polovinû prodlouÏení gól. K tomu
se dá tûÏko nûco fiíci. Je to smÛla. Ztratili jsme cenné ãtyfii
body v prodlouÏení. Myslím si, Ïe jsme, jak na cestû, tak dnes
hráli podstatnû lépe. Doufám, Ïe se nám podafií v pfií‰tím
zápase získat dva body.
ABE: Vrátili jste se ze zájezdu, vy jste byl vyhlá‰en jako

nejlep‰í hráã minulého t˘dne v NHL…
TK: Urãitû to potû‰í. Napadalo tam v‰echno. Pfiesilovky nám

vycházely. Na co jsem ‰áhl, to vy‰lo. Jsou dny, kdy to vyjde
a jindy to zase nevyjde. To kaÏd˘ ví, jsem rád, Ïe to tam
napadalo a kdyÏ muÏstvu se dafií, ale to bohuÏel teì není
takové jak bych chtûl.
ABE: Sedmnáct bodÛ v kanadském bodování za dvû

branky a patnáct asistencí, mûl jste uÏ nûkdy takov˘
raketov˘ nástup do zaãátku sezóny?
TK: Asi ne, alespoÀ si nevzpomínám. Nedíval jsem se, kolik

jsem mûl bodÛ jindy na zaãátku sezóny, ale je to dlouh˘ rok
a vÏdy to jde nahoru dolÛ. Na konci sezóny se ãlovûk mÛÏe
podívat, kolik mûl bodÛ, ale teì o tom nepfiem˘‰lím. My
bychom se chtûli dostat do play-off a víme, Ïe máme dobré
muÏstvo. Je zapotfiebí se dostat do pohody a vyhrát dva, tfii
zápasy za sebou a a aby nám zaãalo vycházet v‰echno.
ABE: Pfiesto pût bodÛ v jednom utkání, jako to bylo v

Anaheimu, to se jen tak lehko nepodafií…
TK: Tam vy‰lo v‰echno na co jsem ‰áhl. Mûli jsme hodnû

pfiesilovek, které vycházeli. Bylo to na‰e první vítûzství po
osmi nebo devíti zápasech.
ABE: Tento rok je olympijsk˘, co od nûho oãekáváte?
TK: Tak je to hodnû nároãné, hraje se v‰e v krátké dobû. Po

olympiádû se hraje prakticky kaÏd˘ druh˘ den do konce
sezóny. Je to nároãná sezóna, ale olympiáda je jednou za
ãtyfii roky. KaÏd˘ hráã rád reprezentuje svou zemi a já
doufám, Ïe se dostanu do muÏstva.
ABE: Rozlosování, mûli jste dlouh˘ zájezd, jak hodnotíte

tento systém v NHL?
TK: Nelze si vybírat, kaÏdé muÏstvo to má skoro stejné. Je

to nároãnû a o to víc musí ãlovûk odpoãívat v létû.
ABE: Jifií Tlust˘, kter˘ je nejlep‰í na farmû, se objevil v

muÏstvu ve dvou zápasech, ale zase ‰el zpátky. Proã?
TK: Vrátil se Phil Kessel a nûkdo to musel odskákat a

bohuÏel to byl Jirka. Urãitû bojuje a hraje v˘bornû. Prokazuje,
Ïe ty kvality má. Musí doufat ve své moÏnosti a musí se snaÏit
dokázat, Ïe zde má své místo.
ABE: Pfieji, aby se Vám  v této sezónû zranûní vyh˘balo

a hodnû úspû‰n˘ch zájezdÛ jako ten minul˘.
***

Toronto koneãnû doma vyhrálo
Toronto-Detroit 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Po vítûzství v Carolinû se koneãnû hráãi Toronta Maple
Leafs nadechli a bûhem náv‰tûvy hokejov˘ch hvûzd,
které se sjíÏdûjí jednou za rok do Toronta zvítûzili nad
finalistou Stanley Cupu rozdílem tfiídy. Utkání v‰ak bylo
mnohem vyrovnanûj‰í neÏ by se zdálo. VÏdyÈ pomûr stfiel
na branku byl 28:36 pro hostující Red Wings, v jejichÏ
fiadách bylo pût ·védÛ, jenÏe narazili na svého krajana
Jonase Gustavssona, kter˘ byl pro nû nepfiekonatelnou
pfiekáÏkou a kapituloval pouze jednou za stavu 3:0 v 46.
minutû. Toronto v‰ak dokázalo i na tuto branku odpovûdût
dvûma góly Mitchella a Ponikarevského. Vedoucí branku
domácích vstfielil v 11. minutû z pravého kfiídla Primeau.
V poslední minutû prvého dûjství vystfielil puk Blake, ale
jeho stfielu je‰tû na brankové ãáfie teãoval Kessel byla to
podobnû jako u Primeau jeho první branka v dresu Maple
Leafs i tfietí gól Fingra byl premierov˘. Cenu pro nejlep‰ího
hráãe utkání ‰védského brankáfie Gustavssona, pak
pfiedávala dal‰í brankáfiská legenda Johny Bower.

***

Marek Îidlick˘ oslavil ãtyfistovku
brankou a asistencí

Toronto-Minnesota 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)
O v˘sledku utkání rozhodla druhá tfietina, kdy hostující
Minnesota dokázala tfiikrát skórovat. Torontské z letargie
dostal aÏ závûr utkání, kdy se jim podafiilo sníÏit na rozdíl
dvou branek. Odvolali brankáfie a hráli pfiesilovku ‰esti
hráãÛ proti tfiem, v˘sledkem v‰ak byl puk v jejich prázdné
brance. V dresu Toronta si Tomá‰ Kaberle pfiipsal 17. a 18.
asistenci v této sezónû. První branku Wild vstfielil Martin
Havlát v 18. minutû, druhou pfiipojil za stavu 1:1 v 26.
minutû Marek Îidlick˘, kter˘ si pfiipsal rovnûÏ jednu
asistenci. Bylo to jeho ãtyfisté utkání v NHL. Sám byl tímto
zji‰tûním pfiekvapen. K samotnému utkání fiekl:
MÎ: Myslím si, Ïe jsme hráli dnes dobfie. Prostû se nám to
povedlo, pfiestoÏe zaãátek, vzhledem k tomu, Ïe byla pfied
utkáním vzpomínka na váleãné obûti, (která je pravidelnû
vÏdy 11. listopadu pozn. red.) byl chladnûj‰í. V druhé
tfietinû jsme vyuÏili pfiesilovku pût na tfii, kdy mi to tam
spadlo.
ABE: Jak takové zdrÏení ovlivní hráãe?
MÎ: âlovûk ztuhne, protoÏe tûlo je rozhycované a je
pfiipravené na zápas a najednou se stojí. Ruce jsou tvrd‰í
a tûlo se musí rychle dostat zpátky.
ABE: Vstfielili jste první branku Martinem Havlátem, co
byste k ní mohl fiíci?
MÎ: Díky tomu se nám hrálo tro‰iãku lépe, obzvlá‰tû kdyÏ
se hraje venku. Toronto se tlaãilo pofiád do útoku. Potfiebují
vyhrávat, hlavnû doma.
ABE: Toronto v zápûtí srovnalo, ale vy jste dával
druhou branku…
MÎ: Bylo to pût na tfii , coÏ bylo dÛleÏité.
ABE: Stfiílel jste z levé strany obrany…
MÎ: Dvakrát jsem to dostal na stfielu z voleje. Jednou mi to
brankáfi vyrazil, ale po druhé uÏ to tam padlo.
ABE: Jak jste se dostal do Minnesoty?
MÎ: Byl jsem „vytradován“ z Nashvillu do Minnesoty pfied
rokem, byla to zmûna. Poznali jsme nové mûsto, nov˘
klub. Teì jsem zde spokojen˘.
ABE: Dá se to porovnat po hokejové stránce.
MÎ: Minnesota je hokejové mûsto, kaÏdé utkání je
vyprodané. Lidé Ïijí hokejem, v‰ude jsou kluzi‰tû. Mydlí se
zde hokej od rána do veãera. Je hodnû moÏností hrát v
halách i venku.
ABE: Franti‰ek Musil, kter˘ tam hrál pfied léty za North
Stars mû fiíkal, Ïe jsou v Minnesotû velice tvrdé zimy,
jak je sná‰íte?
MÎ: Je to perfektní. My jsme byli s manÏelkou pût let ve
Finsku a tam byly suché zimy. Vloni byla krásná zima i v
Minnesotû. To bylo pûkné.
ABE: Jakou legendou je Marian Gáborik?
MÎ: Ohromnou. On tam zaãínal v NHL. Ten t˘m se budoval
kolem nûho. Byl hodnû dÛleÏit˘ pro t˘m a nikdy tam asi na
nûj nezapomenou.
ABE: Hrajete evropsk˘m stylem. Kolik tam je EvropanÛ.
MÎ: Asi ‰est.
ABE: Narodil jste se v Mostu, zaãínal jste v nedalekém
Litvínovû?
MÎ: Ne v Mostû, já s Litvínovem nemám nic spoleãného.
ABE: Byla fievnivost mezi Mostem a Litvínovem?
MÎ: Urãitû, to je jako mezi Spartou a Slavií. V mlad‰ím
dorostu jsem ode‰el do Kladna tam patfiím dodnes.
ABE: Co dûláte, kromû hokeje?
MÎ: Mám rád kolo a motorky, rybafiení a snaÏím se pfies
léto b˘t s rodinou, protoÏe to v sezónû moc nejde jsme
pofiád nûkde pryã.
ABE: Horské kolo nebo silniãní?
MÎ: Obû dvû. Mám to hroznû rád.
ABE: Kolik jste zajel nejvíc za den kilometrÛ.
MÎ: Kolem stovky. Mám svoje trasy na Kfiivoklátsko, tam
to mám projeté.
ABE: Vidíte rozdíl v hokeji mezi Spojen˘mi státy a
Kanadou?
MÎ: V Kanadû je hokej populárnûj‰í, ale v Minnesotû se to
dá srovnat s Kanadou. Tam je vÏdy vyprodáno.
ABE: Jak se vûnují media hokeji v Minnesotû?
MÎ: Dobfie, vûnují tomu dost ãasu.
ABE: Olympijsk˘ rok, pokud budete reprezentovat, co
si od toho slibujete?
MÎ: Zatím nad tím moc nepfiem˘‰lím. Je to je‰tû dost
daleko. Teì jsem soustfiedûn na ná‰ t˘m, aby se vyhrávalo
a byla zde  pohoda.
ABE: Minnesota nemûla nejlep‰í zaãátek, berete dne‰ní
utkání jako obrat?
MÎ: Nejen toto utkání, ale i zápasy pfied tím, kdy jsme jiÏ
hráli dobfie a vyhrávali jsme. Zlep‰ili jsem se a doufám, Ïe
i toto utkání nám pomÛÏe.
Ale‰ Bfiezina-Toronto

***
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Na‰e internetové
stránky

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

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

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.20.satellite1-416.com

www.20.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû

www.kalendar.satellite1-416.com
***

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080

Danforth Ave.Bloor St. W

B
ro

ad
vi

ew
 A

ve
.

281 Danforth Ave.
Toronto, Ont
(416) 466-0330

O
ss

in
gt

on
 A

ve
.

TRAVEL INC.

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

e-mail:
Tatratravel@hotmail.com

Vám ponúka
cestovanie

do celého sveta
Spolahlivo vybavíme!

Volejte
Annu Zapletalovou

Tel.: (416) 537-7698

& DOMA TOURS

& HEART OF EUROPE

HOLIDAYS
NOW DIVISIONS

OF UNIGLOBE ENTERPRISE

TRAVEL LTD.

NEW ADDRESS:

1221 YONGE STREET

(BY SUMMERHILL SUBWAY STATION)

TORONTO, ON

M4T 2T8

Phone: 416-504-3800

Toll free: 1-800-825-7577
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A GETAWAY THAT’S MORE THAN

JUST A HOLIDAY!!!

ADVENTURE TRAVEL

EXOTIC TRAVEL

LUXURIOUS TRAVEL

ROMANTIC TRAVEL

WE OFFER ALL!!

TRAVEL AND MEDICAL INSURANCE

AIRLINE TICKETS
TICO# 1810380    .

Financial

1 CDN $ 16,29 Kã
1 EURO 25,55 Kã
1 US $ 17,19 Kã
âNB - 13. 11. 2009

Kursovní lístek
100 Kã 6,14 CDN $
1 CDN $ 16,28 Kã
1 EUR 1,57 CDN $
1 CND $ 0,64 EURO
1 US $ 1,06 CDN $
1 CND $ 0,95 US $

Universal Currency Converter - 13. 11. 2009

Mezinárodní kopaná
âesko-Spojené arabské

emiráty 0:0
Na penalty 2:3

âe‰tí fotbalisté a turnaji v Al-Ajnu prohráli
na penalty se Spojen˘mi arabsk˘mi
emiráty a ve stfiedu se utkají o 3. místo s
ÁzerbájdÏánem, finále si zahrají domácí
s Irákem. Svûfienci nového trenéra
Michala Bílka zklamali.Po bezbranové
remíze, do‰lo na penaltov˘ rozstfiel.
Rozehnal poslal míã vedle, Necidovi
gólman stfielu chytil a domácí ‰li do vedení.
Rajnoch a Magera sice srovnali, ale Pudil
nedal.).
Dal‰í zápas: ÁzerbájdÏán- Irák 0:1 (0:0),

89. Abbás.

***
Slovensko-USA 1:0

Jedinou branku vstfielil v 26. minutû

Ham‰ík z penalty.

Slovensko-Chile 1:2
Utkání v Îilinû vyhráli zaslouÏenû
Jihoameriãané. Branku domácích vstfielil
v 16. minutû ·esták.

***
Slovenská CorgoÀ liga

14. kolo: Îilina-Ko‰ice 4:1, Banská
Bystrica-Pre‰ov 2:1, Nitra-PetrÏalka 1:3,
Dunajská Streda-Dubnica 1:1, Slovan-
RuÏomberok 0:2, Senica-Trnava 0:0.

***
Tabuºka

1. Îilina 16 11 2 3 22:8 35
2. Slovan 16 9 4 3 24:13 31
3. Bystrica 16 8 6 2 23:12 30
4. Nitra 16 8 3 5 18:11 27
5. Senica 16 6 4 6 12:19 22
6. Dun.Streda 16 5 6 5 15:15 21
7. RuÏomberok 16 5 5 6 15:17 20
8. PetrÏalka 16 5 4 7 20:18 19
9. Trnava 16 5 4 7 19:19 19
10. Pre‰ov 16 5 3 8 12:14 18
11. Dubnica 16 3 5 8 11:23 14
12. Ko‰ice 16 2 2 12 12:34 8

Gambrinus liga
14. kolo: Bohemians Praha- Brno 2:1,
âeské Budûjovice-Mladá Boleslav 1:3,
Slavia-PlzeÀ 0:0, Teplice-Jablonec 1:0,
Slovácko-Sparta 0:1, Liberec-Olomouc
0:4, Ostrava-Kladno 2:0, Bohemians
1905-Pfiíbram 1:0.

***
TABULKA

1.Teplice 14 9 5 0 27:10 32
2.Jablonec 14 9 2 3 15:10 29
3.Ostrava 14 8 4 2 20:12 28
4.Sparta 14 6 8 0 15:7 26
5.PlzeÀ 14 6 5 3 14:11 23
6.Ml.Boleslav 14 6 4 4 25:17 22
7.Slavia 14 5 5 4 17:12 20
8.Olomouc 14 5 4 5 21:13 19
9.Pfiíbram 14 5 2 7 12:15 17
10.Brno 14 4 5 5 12:16 17
11.Liberec 14 5 2 7 15:20 17
12.Bohem.1905 14 3 5 6 7:10 14
13.Slovácko 14 4 1 9 13:20 13
14.Kladno 14 3 2 9 9:22 11
15.Bohem.Praha14 3 1 10 13:26 10
16.â.Budûjovice 14 1 5 8 7:21 8

âeská hokejová O2 liga
23. kolo: Liberec Kladno 8:1, Zlín-Brno
2:0, Tfiinec-PlzeÀ 3:2 pp.,  Karlovy Vary-
Budûjovice 5:2, Pardubice-Slavia 2:3 pp.,
Sparta-Litvínov 5:3, Mladá Boleslav-
Vítkovice Steel 3:2.
24. kolo: Vítkovice-Pardubice 3:4 sn.,
Brno-Mladá Boleslav 1:2 sn., Budûjovice-
Zlín 3:5, Liberec-Slavia 1:6, PlzeÀ-Karlovy
Vary 4:1, Kladno-Sparta 1:4, Litvínov-
Tfiinec 3:2 sn.,
Dohrávky a pfiedehrávky: 7. kolo:
Pardubice-Budûjovice 2:4. 26. kolo:
Sparta-PlzeÀ 3:2 sn., Vítkovice-Zlín 3:1.

Tabulka
1. Zlín 25 73:61 48
2. Vítkovice 25 82:62 46
3. Tfiinec 24 81:69 44
4. Pardubice 24 80:69 43
5. Slavia 24 78:67 42
6. PlzeÀ 25 64:65 42
7. Sparta 24 77:67 40
8. Boleslav 24 64:61 36
9. Liberec 25 76:79 36
10. Litvínov 24 76:89 33
11. Budûjovice 24 66:74 32
12. K. Vary 24 71:72 31
13. Kladno 24 59:79 24
14. Brno 25 52:85 16

Slovenská hokejová extraliga
20. kolo:  Skalica-Slovan 3:5, Lipt.
Mikulá‰-Martin 3:1, Poprad-Ko‰ice 3:1,
HK Orange 20-Îilina 2:7, Spi‰. Nová
Ves-Nitra 2:3, Ban. Bystrica-Trenãín 4:1.
21. kolo: Trenãín-Spi‰. Nová Ves 8:2,
Nitra-HK Orange 20 7:1, Îilina-Poprad
0:4, Ko‰ice-Lipt. Mikulá‰ 11:3, Martin-
Slovan 4:1, Skalica-Zvolen 2:1
22. kolo: Zvolen-Martin 2:1, Slovan-
Ko‰ice 4:3, Lipt. Mikulá‰-Îilina 2:3,
Poprad-Nitra 4:1, HK Orange 20-Trenãín
2:4, Spi‰. Nová Ves-Ban. Bystrica 1:4.

Tabuºka slovenskej extraligy
1. Slovan 20 86:35 53
2. Bystrica 20 71:50 44
3. Skalica 19 68:58 36
4. Martin 21 62:60 34
5. Ko‰ice 21 84:62 33
6. Poprad 20 60:53 32
7. Nitra 20 62:53 31
8. Îilina 20 65:58 31
9. Sp. N. Ves 21 65:80 25
10. Trenãín 20 59:68 23
11. L. Mikulá‰ 20 55:81 23
12. Zvolen 20 44:54 22
13. Orange 20 43:112 6

Mezinárodní hokej
Karjala Cup: Rusko-Finsko 4:3 sn.,
·védsko-âesko 4:3, ·védsko-Rusko 1:4,
Finsko-âesko 2:1, âesko-Rusko 3:4,
Finsko-·védsko 7:0.
Nûmeck˘ pohár: ·v˘carsko-Slovensko
3:2, Nûmecko-Slovensko 2:1 sn.,
Slovensko-USA 3:2 sn.

***

Vyrazit do NHL aÏ po tfiicítce, to je pro
dne‰ní generaci hráãÛ, ktefií za mofiem
pokou‰ejí ‰tûstí, nepfiedstavitelné. Pfied
listopadem 1989 ale museli b˘t hokejisté
trpûliví, pokud za sv˘m snem nehodlali jít
cestou emigrace.
„A to já kvÛli rodinû nechtûl. Ani po
Kanadském poháru 1976, kde by si nás
nejrad‰i v‰echny nechali v NHL,“ fiíká
Jaroslav Pouzar, jenÏ ve sv˘ch nejlep‰ích
letech jako útoãník âesk˘ch Budûjovic
objíÏdûl v˘hradnû ãeskoslovenské
stadióny.
Podmínky byly nastaveny tvrdû. Pro
odchod do zahraniãí musel mít hokejista
minimálnû tfiicet let a 150 (!) odehran˘ch
zápasÛ za národní t˘m. „Zvlá‰tní bylo, Ïe
na Slovensku to mûli trochu jinak. Dokázali
to nûjak obejít.“
Kolem vynikajícího kfiídla pfiesto vytrvale
brousili agenti. JenÏe aÏ v roce 1982 na
‰ampionátu ve Finsku za Pouzarem dorazil
skaut Edmontonu Oilers Barry Frazer a
nabídl smlouvu. „V Budûjovicích ale vedl
klub pan PraÏák a ten o tom nechtûl ani
sly‰et. AÏ kdyÏ za ním pfii‰li Jirka Lála s
Vláìou Caldrem, Ïe to beze mû zvládnou,
tak povolil.“ Do Prahy vyrazili zástupci
Oilers, aby v Pragosportu podepsali
smlouvu. „Bylo v ní, Ïe budu státu odvádût
padesát procent z ãisté mzdy... V
Edmontonu jsem mûl 175 tisíc dolarÛ, po
zdanûní 120 a nakonec mi zbylo 60 tisíc.
Ale byly to pofiád hodnû dobr˘ peníze. Já
byl hlavnû rád, Ïe si mÛÏu zahrát NHL.“
Pouzar skvûle zapadl do t˘mu a spoleãnû
s Waynem Gretzky˘m a Finem Jari Kurrim
vytvofiili obávanou formaci. Bonusem pro
Jihoãecha pak byl zisk tfií Stanley CupÛ.
„Já si to náramnû uÏíval. Rodina byla se
mnou. Jen angliãtina byla zpoãátku docela
problém. Vedení Oilers mû pfiitom ani
neposlalo do jazykové ‰koly. VÏdycky fiekli:
Mluví‰ perfektnû! A já pfiitom v hospodû,
kdyÏ spoluhráãi vedli debatu, netu‰il, o
ãem je fieã. A dorozumíval jsem se rukama
nohama,“ smûje se Pouzar.
Pro Kanaìany byl nejen skvûl˘m
hokejistou, ale i raritou zpoza Ïelezné
opony. „Na mapû to mûli na v˘chod od
NSR v‰echno vybarven˘ ãervenû, takÏe
mû brali, jako bych pfiijel odnûkud z Ruska.
A mysleli, Ïe u nás nemáme kartáãek na
zuby a splachovací záchod... Dalo mi
docela námahu jim to vysvûtlovat.“

·ampionát bude bez âechÛ,
Máãalovu Bahrajnu chybûl gól
AL-AJN - Jeden gól dûlil kouãe Milana
Máãalu od toho, aby se jako jedin˘ âech
zúãastnil v pfií‰tím roce svûtového
fotbalového ‰ampionátu na jihu Afriky. Po
prohfie „svého“ Bahrajnu 0:1 v odvetû baráÏe
na Novém Zélandu byl hodnû smutn˘. Stál
totiÏ jen mal˘ krÛãek od Ïivotního trenérského
úspûchu.
„Je to veliké zklamání. Na postup jsme
opravdu mûli. Doma jsme byli jednoznaãnû
lep‰í, ale nedali jsme gól. Také na Novém
Zélandu se dalo vyhrát. Minimálnû jsme mûli
na remízu a 1:1 by nám staãilo. KdyÏ ale
nepromûníme vyloÏené ‰ance a k tomu
nedáme penaltu, nemÛÏeme zkrátka
postoupit. Mûli jsme i obrovskou smÛlu. Mrzí
mû to moc, protoÏe taková ‰ance se mi uÏ
nemusí naskytnout,“ posteskl si Máãala pfied
zpáteãní cestou z Nového Zélandu.
Do reprezentaãního t˘mu vybírá hráãe z 380
amatérÛ. Víc jich k dispozici prostû nemá. A
co bude dál? „Nevím. To se pozná aÏ po
návratu,“ rozlouãil se Máãala.
Odveta asijsko-oceánské baráÏe: Nov˘
Zéland-Bahrajn 1:0 (1:0), 45. Fallon. První
zápas 0:0, postoupil Nov˘ Zéland.

***

Do komunistÛ mu ale soupefii na ledû nikdy
nenadávali. „Spí‰ zkou‰eli, jestli se nebojím,
takÏe jsem se musel taky párkrát porvat...
Nûkdy jsem si fiíkal, jestli na mû není nûkdo
z t˘mu na‰tvanej, Ïe jim beru práci. JenÏe
to jsem si dûlal zbyteãné starosti,“ vzpomíná
Pouzar.

***

Pouzar: Padesát procent mého platu ‰lo státu


