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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

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

O pravidlech dodrÏovan˘ch a nedodrÏovan˘ch

V antickou tragédii se zmûnil okamÏik radosti slávisty
Davida Kalivody v 58. minutû pondûlního derby Slavia-
Sparta. Po nádherné brance, kterou vstfielil si sundal
dres a radostnû s ním zamával do hledi‰tû. JenÏe
pravidla jasnû stanoví, Ïe kdyÏ hráã nadzvedne dres,
tak je to povolená oslava. âastokrát mají hráãi pod
dresem triãko, na kterém jsou jména tûch, kter˘m je
branka vûnována. Pokud v‰ak triãko sundají pfies hlavu
následuje Ïlutá karta za nesportovní chování. Pravidlo
je je to podle mého názoru zbyteãné, ale jasné. JelikoÏ
David Kalivoda jiÏ pfied tím dostal Ïlutou kartu za

protesty, kdyÏ rozhodãí neodpískal rohov˘ kop, zmûnila
se Ïlutá karta v ãervenou a radující se hráã se slzami
opustil hfii‰tû. Vítûzná partie se tak zmûnila v remízovou.
O titul se bojuje dál. MoÏná tento okamÏik rozhodne o
v‰em, moÏná o niãem.
K jiné situaci do‰lo v play-offs ãeské hokejové ligy. O
v˘sledku utkání rozhodovaly samostatné nájezdy. Hráã
dojel pfied branku v okamÏiku stfiely udûlal otoãku a pak
pfiekonal leÏícího brankáfie. Televizní reportér vykfiikl
nad‰ením: „Klobouãek dolÛ!“ Byla to nádherná branka,
kterou rozhodãí uznali. JenÏe pravidla opût stanoví:

Hráã smí jet s pukem pfii samostatném nájezdu dopfiedu
nebo do strany, pokud se puk pohne vzad, je nájezd
ukonãen. Branka pfiestoÏe byla neregulerní platila,
protoÏe chyba rozhodãího nedovoluje zmûnit v˘sledek.
Pravidla totiÏ nûkdy platí a jindy neplatí. Nedávno byla

vypsána architektonická soutûÏ pro novou budovu
Národní knihovny v Praze na Letné. SoutûÏ vyhrál
britsk˘ architekt ãeského pÛvodu Jan Kaplick˘. Budova
o devíti podlaÏích má tvar ‰ir‰í pyramidy se zaoblen˘mi
hranami. Zahrnuje systém pro expedici knih, kter˘
podle Kaplického umoÏní dostat jakoukoli knihu do tfií
minut od zadání. “SnaÏili jsme se, aby mûla minimální
objem na povrchu zemû, skladi‰tû pro deset milionÛ
knih je pod zemí,” fiekl Kaplick˘. JenÏe zde je právû ten
problém. Pravidla soutûÏe stanovila, Ïe knihy nesmí
b˘t pod zemí. Pro mne není otázkou, jestli je to dobr˘
návrh nebo ‰patn˘, ale otázkou, jestli je moÏné takto
obejít pravidla a proã se nûjaká pravidla tedy stanovují.
Nebylo by lep‰í vyhlásit novou soutûÏ? Proã se tedy

soutûÏe vyhla‰ují, kdyÏ se pak pravidla nedodrÏují?
Nedávno jsme podepsali Ïádost, aby kanadská vláda
podpofiila v˘stavbu pomníku obûtem komunismu. Ano,
takov˘ pomník by mûl stát. Podepsali jsme, já i moje
manÏelka, ale stále se nemÛÏeme zbavit otázky, jestli
pfiece jen nemûla b˘t na takov˘ pomník vypsána
soutûÏ… MoÏná, Ïe byla vypsána a my jsme to
nepostfiehli. MoÏná, Ïe teprve bude… MoÏná, Ïe na to
není Ïádné pravidlo, kdy se soutûÏe vypisují, coÏ by
bylo také fie‰ení. Lep‰í je, kdyÏ soutûÏ není vypsána
neÏ kdyÏ je vypsána a pak se pravidla nedodrÏují, ale
myslím si, Ïe nejlep‰í je pfiece jen pravidla dodrÏovat,
i kdyÏ David Kalivoda ode‰el se slzami v oãích.

Ale‰ Bfiezina
***

Nostalgické zalistování v ãasopise ABC z roku 1960
AÏ bude tobû, pion˘re, ãtenáfii, tfiicet, pûtatfiicet let, vzbudí‰ se do svûta, kter˘ uÏ v mnohém
nebude podoben dne‰ku. Budovatelé komunismu v Sovûtském svazu i u nás budou mít k
dispozici moderní automatizované závody, zvládnou zemûdûlské práce prÛmyslov˘m zpÛsobem,
budou pracovat ‰est hodin dennû. V té dobû proniknou hluboko do tajÛ vesmíru. To v‰echno se
promítne do kaÏdodenního Ïivota: 250 milionÛ tun oceli roãnû, hojnost v‰ech prostfiedkÛ,
mûstská doprava zdarma, bezplatné stravování ve ‰kolních a závodních jídelnách, bydlení v
prostorn˘ch bytech bez nájemného, levné nebo bezplatné turistické základny atd. To není zaãátek
fantastické povídky na‰eho ãasopisu, to je reáln˘ dvacetilet˘ program Komunistické strany
Svazu sovûtsk˘ch socialistick˘ch republik, o kterém pí‰e, mluví a pfiem˘‰lí cel˘ svût. Bledne
sláva kapitalistické techniky a v˘roby. VÏdyÈ za deset let pfiedstihne SSSR Spojené státy
americké dvaapÛlkrát a v roce 1980 bude jeho náskok sedminásobn˘. Je krásné Ïít v takovém
svûtû! V‰ichni se musíme pfiiãinit! Uãit se a pracovat. I mimo ‰kolu ve sv˘ch pion˘rsk˘ch
oddílech, krouÏcích i ve speciálních kolektivech. Komunismus potfiebuje lidi odváÏné, ãestné,
muÏe a Ïeny, ktefií umûjí Ïít v kolektivu a pro kolektiv.

Zaslala L. H.
***

Smutný okamžik: V tuto chvíli David Kalivoda ještě netuší, že jeho gesto bude v utkání posledním. Přestože se fanoušci během utkání

nevyznamenali, nutno jim přiznat, že občas měli smysl pro humor. Foto: www.slavia.cz - Martin Malý


