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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

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Jan Svûrák a Jifií Vejdûlek
na Torontském mezinárodním filmovém festivalu

Leto‰ní festival zaznamenal pfiíliv filmÛ z v˘chodní a
stfiední Evropy. Vût‰ina filmÛ je vyprodána dlouho
dopfiedu a tak ãlovûk doufá, Ïe se mu podafií spatfiit
nûkter˘ z filmÛ maìarské nebo v poslední dobû vynikající
rumunské kinematografie. Hned v úvodu jsme mûli
moÏnost vidût rusk˘ snímek Vypovûzeni. ReÏisér Andrej
Zvjagincev natoãil v roce 2003 film Návrat, kter˘ byl
nûãím mezi alegorií a skuteãn˘m pfiíbûhem a získal
mnoho mezinárodních uznání vãetnû Zlatého lva v
Benátkách. Po ãtyfiech letech pfiichází s filmem, kter˘
navazuje na Andreje Tarkovského. Zvjagincev, podobnû
jako to dûlal Tarkovskij, dûj filmu umístil do neznámé
zemû, neznámého mûsta, neznámé vesnice. Ani dobu
nelze vysledovat. Jedná se o souãasnost nebo minulost
anebo snad o apokalyptickou budoucnost, kterou
pfiipomínají opu‰tûné ulice a pustá mûsta. JiÏ úvodní
zábûr ãlovûka, kter˘ jede v autû z venkova do mûsta
nám sdûluje, Ïe se jedná o zranûného ãlovûka. Hlavním
hrdinou je v‰ak jeho bratr Alex, kter˘ mu vytáhne z ruky
kulku. Nedovíme se, jak se mu to stalo ani co je v
pozadí, zfiejmû je zapojen do hazardních her. Neznáme
ani zamûstnání obou bratfií.
Alex vzápûtí odjíÏdí s Vûrou a dûtmi na venkov, kde mu
Vûra oznámí, Ïe ãeká dal‰í dítû, ale nikoliv s ním. Alex
se zhroutí. Konzultuje v‰e s bratrem Markem, kter˘ je
pfiedstavitelem nûãeho temného, negativního. Donutí ji
k interrupci, pfii které Vûra zemfie. Teprve v tento
okamÏik Alex projeví lítost a Ïádá o odpu‰tûní. Pohfieb
je absurdní. Na opu‰tûném hfibitovû jsou pouze dva
bratfii, lékafi a pop. Îádn˘ obfiad. Dûti o niãem nevûdí,
absence pfiíbuzn˘ch, jako kdyby se jednalo o tajn˘
obfiad. Vûra se v‰ak do dûje opût vrací (podobnû jako
u Tarkovského v Solaris) a hovofií se sv˘m milencem
Robertem, o kterém nevíme, jestli je skuteãn˘ nebo
jestli je to nûkdo, kdo ztûlesÀuje zase její pfiedstavu,
rozebírá proã Alex není otcem. Její manÏel totiÏ pfiestal
b˘t sám sebou, odcizil se sobû. Fyzicky byl otcem, ale
duchovnû byl nûkde jinde. âlovûkem, kterému zmizela
du‰e.
Hledání toho, k ãemu jsme na této zemi, se snaÏí
ukázat i italsk˘ film  Jedno sto hfiebíkÛ Ermanna Olmiho.
V knihovnû s krásn˘mi star˘mi manuskripty se stane
zloãin. Nûkdo tyto knihy pfiibije otevfiené k podlaze.
Jedná se o mladého, velmi vzdûlaného teologa, kter˘
odchází mezi ty nejchud‰í a odhazuje v‰e, co ho
svazuje, vãetnû auta a dokladÛ. Nechá si pouze nûjaké
peníze a kreditní kartu. SnaÏí se Ïít s venkovany.
Vypráví jim pfiíbûhy z Bible. V okamÏiku, kdy vesniãané
potfiebují peníze na soudní proces, pouÏije kreditní
kartu a je objeven policií. K vesniãanÛm se jiÏ nikdy
nevrátí, ale oni ho oãekávají jako spasitele. Na festivalu
byl pfiítomen pfiedstavitel hlavní postavy Raz Degan,
kter˘ o reÏiséru filmu fiíká, Ïe jeho práce je velice
zvlá‰tní. Málokdy se nûkomu svûfií s tím, co dûlá a o
tomto filmu tvrdí, Ïe je to jeho poslední, ãili Ïe to má b˘t
nûco jako filmová závûÈ. PfiipomeÀme, Ïe první Olmiho
film âas se stále nemûní, byl natoãen v roce 1959 a
jeho hlavní tvorba je ze ‰edesát˘ch let, ãili je souãasník
velikánÛ jako Pasollini, Fellini, Antonioni ãi Bertolucci.
MÛÏeme pozorovat i návrat politického filmu. Se sv˘m

dokumentem pfii‰el opût Michael Moore. Vrací se k
volbám v roce 2004 v dokumentu Captain Mike Across
America. Do znaãné míry se mu podafiilo zorganizovat
univerzity, kde studenti volili pro demokraty, ale jejich
rodiãe mûli opaãn˘ názor. Andrej Nûkrasov ukazuje
zase putinovské Rusko ve filmu Rebelie - Pfiípad
Litvinûnko. Zab˘vá se nejen smrtí b˘valého agenta
KGB Alexandra Litvinûnka, ale i novináfiky Anny
Politkovské.
Oficiální katalog uvádí dva ãeské filmy, Vratné láhve a
Roming, a jeden ãeskoslovensk˘ film, Ostfie sledované
vlaky. Roming je zároveÀ uveden i jako slovensk˘ a
rumunsk˘ film, zatímco Vratné láhve mají britskou
produkci. Trochu rozpaãitû na mne pÛsobilo, Ïe v
seznamu slovensk˘ch filmÛ na festivalu je i v˘stava
digitálních tiskÛ na Ontario College of Arts and Design
pod názvem Into the Pixel.
Den po zahájení festivalu se konalo v BaÈovû muzeu za
pfiítomnosti manÏelÛ BaÈov˘ch, generálního konzula
Richarda Krpaãe a dal‰ích hostÛ setkání s obûma
reÏiséry ãesk˘ch filmÛ. Nejprve jsem tedy poÏádal o
rozhovor Jifiího Vejdûlka, kter˘ natoãil film Roming.
ABE: Jak bylo obtíÏné dostat se do romské
problematiky, protoÏe film má vynikající hudbu,
hraje tam fiada romsk˘ch hercÛ, ale v hlavních
rolích jste se rozhodl pro Mariana Labudu a Bolka
Polívku?
JV: V âechách byla volba romské tématiky ponûkud
riskantní. Je to podobné riziko jako kdekoliv, kdyÏ toãíte
o men‰inû. MÛÏete narazit u vût‰inov˘ch divákÛ, ale já
jsem nechtûl, aby film pÛsobil jako sociální sonda. ·lo
mi o to, aby to byla komedie s tímto tématem. Spí‰e

mne zajímaly obecnû lidské vûci. Vztah otce a syna.
Pfiátelství mezi muÏi, ktefií se vydávají na cestu. MoÏná
poslední dÛleÏitou cestu v Ïivotû. Jak já, tak scénárista
Marek Epstein jsme studovali tuto tématiku. Mûli jsme
fiadu poradcÛ, sbliÏovali jsme se s romskou komunitou,
abychom trochu nasáli pravdivost atmosféry. Hudba
byla od zaãátku klíãovou souãástí filmu. Skládal ji Rom
Vojta Láviãka. Nûkdy je sloÏité rozhodnout jakou
romskou hudbu vybrat, protoÏe se jedná o celoevropsk˘
fenomén a v kaÏdé lokalitû jsou trochu jiné tradice a
také i jiná hudba. V tomto filmu není tedy balkánská
hudba, jak jsme zvyklí z Kustoricov˘ch filmÛ, ani ten
film nemûl mít toto zbûsilé tempo. Chtûli jsme tento film
udûlat trochu jinak. Hudba patfiila k celému natáãení.
Ve filmu hrála totiÏ spousta romsk˘ch nehercÛ. Nejen
ve filmu, ale i bûhem natáãení se pofiád zpívalo a
tanãilo. Vládla tam naprosto jiná atmosféra neÏ pfii
natáãení bûÏného filmu.
ABE: Jak byl tento film pfiijat romskou komunitou?
JV: Ze zaãátku, kdyÏ jsme se pokusili oslovit pfiedáky
z romské komunity, tak tro‰ku z toho mûli strach.
Paradoxnû se báli toho, Ïe to bude nepravdivá sociální
sonda. Ale kdyÏ pochopili, Ïe to je taková balada, báje
o jejich Ïivotû, Ïe to má b˘t nûco zcela jiného, tak zaãali
spolupracovat a na tûch projekcích byli i velice dojatí.
Sv˘m zpÛsobem vznikl film, jak˘ o nich v âechách je‰tû
natoãen nebyl.
ABE: Kde a kdy to bylo toãeno?
JV: Bylo to toãeno vloni v rÛzn˘ch místech âeské
republiky, aby byly ty lokace co moÏná nejpestfiej‰í. Je
to pfiíbûh na cestû, takÏe jsme se hodnû stûhovali.

Pokračování na str. 5

Z filmu Roming
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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, 101 a 804)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

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

Po‰tovní adresa je:
P. O. Box 564, 3044 Bloor St. W., Toronto, On. M8X 2Y8

Tel.: 416/925-2241, fax: 416/925-1940
 E-mailové adresy: Ústfiedí: ustredi@cssk.ca
Torontská odboãka âSSK: Toronto@cssk.ca

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

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

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

âESKÉ A
SLOVENSKÉ
BOHOSLUÎBY
V TORONTù
âeskoslovensk˘ baptistick˘ sbor
(Czechoslovak Baptist Church); 200
Annette St., Toronto, Ont. M6P 1P6. Zpívá
pûveck˘ sbor. KaÏd˘ je srdeãnû vítán.
Zaãátek nedûlních bohosluÏeb je v  10:00.
Stfiedeãní biblická hodina v 19:30 (V létû u
AláãÛ). Rev. Ján Banko. Tel.: 289/242-0635,
Internet: http://www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: M. Verãimak. Tel.: 905/
712-1200, fax: 905/712-0974.
¤ímsko-katolick˘ kostel sv. Václava
(R.C. Church of St. Wenceslaus), 496
Gladstone Av., Toronto, Ont. M6H 3H9.
Internet: www.katolik.ca.  BohosluÏby:
nedûle v 10:30, pátek 19:00. Duchovní
správce: Rev. Libor ·vorãík. Tel.: 416/532-
5272, fax: (416) 516-5311.

Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).
Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836.  Farár:  P. Dolinsk˘.
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. BohosluÏby: Jednou mûsíãnû.

Kat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo TorontoKat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Pavel Norbert Rou‰, St. Adalbert
R.C. Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington
L7T 1H2. Tel/Fax.: (905) 635-5763.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 15. záfií a 20. fiíjna
2007 v 17:00.
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby: 15.
záfií a 20. fiíjna  2007 v 10:00
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
16. záfií a 21. fiíjna  2007 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

13. 9. (ãt) 19:30
 Zahajovaci koncert: Zemlínského

kvarteto
Kostel sv. Vaclava

Mozartova spoleãnost
***

15. 9. (so) 9:45
  V˘roãní v˘let do pfiírody (“hajk”)
âSSK -  Guelph  a Sokol Kitchener-

Waterloo-Guelph
***

15.9. (so) 15:30
Zahájeni cviãení Ïactva
Steeles West Gym Club

***
15. 9. (so) 18:00

 âlenská beseda a zápis do cviãení
Ïactva

Kostel sv. Vaclava
***

16.9. (ne) 17:00
Zemlínského kvarteto

Nokturna na Masaryktownu
***

20.9. (ãt) 19:30
âeskoslovensk˘ sokol za hranicemi

Pfiedná‰ka - Sokol Toronto
Osada sv. Václava

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

11.9.2007 v 2:35
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

27.9.2007

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.

Farnost sv. Václava v Torontu
srdeãnû zve na

SVATOVÁCLAVSKÉ
POSVÍCENÍ

V SOBOTU 29. ZÁ¤Í - SEPTEMBRA 2007
v kostele sv. Václava

496 Gladstone Avenue
Toronto

PROGRAM:
18.00 hod. Slavná m‰e svatá

19.30 hod. Veãefie
 Taneãní zábava - hraje hudební skupina Mira Letka

Vstupné:
$25.00 do 23. záfií 2007
$30.00 po 23. záfií 2007

Doporuãená rezervace
Vstupenky po kaÏdé bohosluÏbû v nedûli v kostele

nebo telefonicky: 416/516-1873

West Zucca Trattoria
Italian Restaurant
2150 Yonge St. v Torontû

South West of Eglinton

416/533-5117
pofiádá v˘stavu
souãasné tvorby

Hany Mrázové
Acrylic na plátnû

V˘stava potrvá minimálnû
do 20. fiíjna 2007

Homer Watson House
& Gallery

1754 Old Mill Road
Kitchener, Ontario

N2P 1H7
519-748-4377

www.homerwatson.on.ca
Gallery Hours:

Tuesday—Sunday 12:00—4:30pm
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
of the Czech Republic

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

Vancouver, BC
Honorary Consul: Michael D. Adlem
1055 Dansmuir St., 23 poschodí,
Vancouver, BC V7X 1J1
Tel. : (604) 891-2296,
fax: (604) 683-6498
E-mail: vancouver@honorary.mzv.cz

Winnipeg, MB
Honorary Consul: Wiliam Randa
310-115 Bannatyne Ave.,
Winnipeg, MB, R3B 0R3
Tel.:(204) 942-0981, fax +1 (204) 947-9626
E-mail winnipeg@honorary.mzv.cz.

âesk˘ konzulát  v Montrealu
Czech Consulate in Montreal
1305 Ouest Avenue des Pines

Montreal, QC H3G 1B2
Tel.: (514) 849-4495
Fax: (514) 849-4117

E-mail: montreal@embassy.mzv.cz

Slovenské velvyslanectví
Slovak Embassy

50 Rideau Terrace
Ottawa, ON K1M 2A1

Tel.: (613) 749-4442; 749-4450
Obch. zast.: (613) 748-1773

Fax: (613) 748-0699

âeské velvyslanectví
Czech Embassy

251 Cooper St.
Ottawa, ON K2P 0G2
Tel.: (613) 562-3875
Fax: (613) 562-3878

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

Honorary consulates
of the Slovak Republic

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary, AB T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543,
Mobil: (403) 540-1668, (403) 399-9982

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

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

Toronto, ON:
1 King Street West, Suite 1202
Toronto, ON M5H 1A2
tel: 416/862-1270 fax: 416/363-3528
michaelm@ontarioclub.com
Michael Martincek, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Vancouver, BC:
200-247 Abbott St.
Vancouver. BC V5Z lE4
Tel. & Fax:: (604) 682-0991
www.slovakia.org
Hours: Tuesday 14:00-16:00,
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Li‰iak, Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbia

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

âesk˘ konzulát v Torontu
Czech Consulate in Toronto

2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W 3E2
Telefon: 416-972-1476

Fax: 416-972-6991
E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

Úfiední hod.:
pondûlí aÏ pátek 09.00 - 12.00

Paní

Radmila Krátká,
 rozená Falckrabová,

narozená 11. listopadu 1931 v obci Bûlá, okres Vysoké M˘to, nás náhle
opustila po krat‰í nemoci 25. srpna 2007.

Milovaná, starostlivá a obûtavá manÏelka a matka, kterou jsme mûli velice
rádi a budeme na ní stále dlouho vzpomínat.

Pokud jí nûkdo z ãtenáfiÛ mûl moÏnost poznat, prosíme,
aby si na ní také  vzpomnûl.

Bohumil Krátk˘
manÏel

 Pavel Krátk˘
syn

Vzpomínky na BoÏenku
Pfiekvapila mû zpráva, Ïe BoÏenka
Matanoviãová zemfiela, právû 21. srpna
2007. Mám na ní tolik vzpomínek, Ïe
bych o ní mohla psát a mluvit do
nekoneãna.

Po dlouhá leta jsme pracovaly bok po
boku v Dámském odboru âSNS  v
Torontu. ProÏily jsme spoleãnû dlouhou
fiadu BazárÛ, programÛ, schÛzí,
spoleãenskych veãerÛ a zájezdÛ.
BoÏenka nikdy nic nevynechala a vÏdy
se plnû, s velk˘m elánem, zapojila do
v‰eho! AÈ uÏ to byla práce, nebo zábava,
BoÏenka v‰emu ãelila velice energicky a
se sv˘m vytfiíben˘m smyslem pro humor.
Jako pokladní Dámského odboru

BoÏenka byla jednou z nejdÛleÏitûjsích
ãlenek na‰eho pracovního v˘boru.
Dámsk˘ odbor bûhem sve ãinnosti
pfiijímal vysoké sumy penûz na
dobroãinné úãely, coÏ bylo v‰e zásluhou
nezi‰tné a radostné práce v‰ech ãlenek.
BoÏenka v tomto smyslu byla vynikající.
UdrÏovala finanãní dokumenty,
zafiizovala posílání penûz do zahraniãí a
mimo to v‰e je‰tû pilnû pracovala, pekla,
‰ila, a pletla na Bazár! Podporovala
kdejakou na‰í akci!
BoÏenka opravdu uÏívala Ïivota. Její

Ïivot pfied pfiíchodem do Kanady byl velice
pestr˘. Ráda zpívala, tancovala, chodila
do Sokola a milovala dûti. KdyÏ jí ãlovek
telefonoval, tak BoÏenka zvedla sluchátko
a její pozdrav byl rozhodnû velice
originální. ¤ekla pouze: “I am listening!”
BoÏenka Matanoviãová plnû

vychutnávala kaÏdého dne svého Ïivota.
Mûla velice vyhranûné názory a zásady
a tûch se drÏela. To, Ïe vsechny dûti a
zvírata ji milovaly, svûdãilo o tom, jak˘m
dobr˘m ãlovekem BoÏenka opravdu byla.
Budeme na tebe, BoÏenko, moc a moc
dlouho vzpomínat.

Erica Vieznerová

***

MOZART SOCIETY IN CANADA
proudly opens the Twenty Fifth Concert Season with a Concert featuring

ZEMLINSKY QUARTET
from PRAGUE

and

JOAQUIN VALDEPENAS, clarinet

PROGRAMME:
F. A. Míãa: Quartet in C major

W. A. Mozart: Quartet in C major
(Dissonant) K 465

***********
W. A. Mozart: Clarinet quintet

In A major

When: September 13, 2007 at 7:30 pm
Where: St. Wenceslas Church, 496 Gladstone Avenue, Toronto

(Bloor and Dufferin subway stop)

Tickets: $ 25.00 at the door or call Dr. M. Krajn˘
416 499 2716 for reservation (ticket price includes beer or wine)

Tûlocviãná jednota
Sokol Toronto

ve své sérii obãasn˘ch pfiedná‰ek a
diskusí

 na sokolskou tématiku
vás zve na pfiedná‰ku

âESKOSLOVENSK¯
SOKOL

 ZA HRANICEMI
ve ãtvrtek 20. záfií  v 19:30 hod.
v salónku kostela sv. Vaclava,

496 Gladstone Avenue
Vstup voln˘!
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1552 Bloor St. W.
Toronto, Ont.

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

Tel.: 533-0005

Dr. Petr
Munk
Chiropraktik

Canada-Czech Republic
Chamber of Commerce

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE

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

Tel./Fax: (416) 929-3432
E-mail: trade@ccrcc.net

www.ccrcc.net

ABE
Letáky, broÏury,  tiskoviny.

Tel.: (416) 530-4222
e-mail: abe@zpravy.ca

P. O. Box 176, Station "E"
Toronto, Ont. M6H 4E2

Translations

Business

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

E-mail:
emestic@hotmail.com

416/922-8786

Medical and relaxation

treatments

Massage therapy

Hot Stone Treatment

 Michael Eisner, RMT,

MASc.

at

Také nabízíme

Naturopatie; Hypnotherapie,

Shiatsu, Yogu, Qikong,

Reflexologii, Reiki,

Akupunkturu atd.

Některé soukromé pojišťovny

kryjí vybrané léčby!

2921 Lakeshore Blvd West,
Etobicoke – at Islington Ave.

Tel. 416/823-1165, e-mail
michale@sympatico.ca

New Theatre

Smí‰ené (po)city
Musím se pfiiznat, Ïe po sobotním
pfiedstavení, kdy jsem vidûl hru Richarda
Baera, jsem mûl rovnûÏ smí‰ené pocity.
Ne kvÛli tomu, jak byla hra odehrána.
Petr Kostka s Janou Hlaváãovou byli
skvûlí a pro Jana ·mída a Pavla Krále to
musel b˘t jedineãn˘ záÏitek zahrát si s
nimi pod vedením skvûlého reÏiséra
Luìka Munzara. Bylo to profesionální
pfiedstavení. Hovofiilo se o vûcech, na
kter˘ch záleÏí. Herci pfiecházejí z
komick˘ch scén do pfiíbûhÛ, kdy se
vyznávají ze své samoty a najednou je
v‰e váÏné. Publikum ztichne a vzápûtí se
zase smûje. S humorem se hovofií o
intimních vûcech, o sexu stárnoucích lidí.
Pravda, opût s jakousi ost˘chavostí, aby
to pfiítomní stûhováci nezaslechli, jako
kdyby to ani nemûli zaslechnout diváci.

I kdyÏ budeme sebevût‰ími neznabohy,
jako Herman v této hfie, nakonec zde
cítíme, Ïe Ïivot nekonãí smrtí, Ïe lidské
vztahy jako je láska, pfiátelství pokraãují.
Vzpomnûl jsem si na francouzsk˘ film
MuÏ a Ïena, kdy hlavní hrdinka, kterou
hraje Anouk Aimée, je v podobné situaci
a v okamÏiku, kdy vstupuje do nového
vztahu, váhá a fiíká Jean Louis
Trintignantovi: „Pro mne mÛj manÏel je‰tû
nezemfiel!“

Je zde otázka trvalosti lidského vztahu.
Ve hfie Smí‰ené (po)city jde o dva lidi,
ktefií proÏili svÛj Ïivot v trvalém vztahu s
nûk˘m jin˘m a nyní mají nastoupit do
nûãeho nového, vrátit se nûjak˘m
zpÛsobem zpátky a zaãít znovu. To se
nakonec velice ãasto stává a pfiísloví
praví, Ïe láska kvete v kaÏdém vûku.

Proã jsem mûl tedy smí‰ené pocity? Asi
proto, Ïe je to svût, kter˘ odchází. Mizí
trvalost lidsk˘ch vztahÛ, mûní se
spoleãnost, instituce manÏelství. Asi
proto, Ïe je to spí‰ nostalgie za svûtem,
kter˘ mizí.

Celé pfiedstavení jsem si nedovedl
nespojit s pfiedchozí besedou na
Masaryktownu, kdy herci spolu s
reÏisérem, odpovídali vtipnû, ale kriticky
na situaci kolem souãasného divadla,
filmu a televize. Jistû, kaÏd˘ má právo na
svÛj názor a kaÏdá generace je hrdá na
to, jací byli ‰tramáci a pfiesto, kdyÏ se
podívám na filmy, které vznikly v letech

1970-1990 a srovnám je s dne‰ními filmy,
tak se musím tûch souãasn˘ch tvÛrcÛ
zastat. Pokud se mi podafií vidût nûjaké
ãeské divadlo, mladí lidé se snaÏí pravdivû
vyjádfiit, co cítí. V âechách mají skvûl˘
program âT 2 a kaÏd˘m rokem se objeví
nûkolik vynikajících filmÛ mlad˘ch
reÏisérÛ ãi reÏisérek.

Na to v‰e jsem se zeptal reÏiséra Luìka
Munzara po besedû na Masaryktownu.

ABE: Jste kritick˘ k âeské televizi,
ale druh˘ program je pfiece kvalitní, dá
se fiíci, Ïe se jedná o svûtovou raritu…

LM: Ano, já to vím.
ABE: Ale proã jste to nezmínil?
LM: Asi jsem na to zapomnûl, ale ta

dvojka je taky okupována urãit˘m druhem
lidí a jsou zvlá‰tním zpÛsobem vybíráni.
Vemte si Prokopovy Krásné ztráty, koho
si tam zve. Pak jsou zde lidi, ktefií
neexistují. To já vím, Ïe televize stojí za
prd na celém svûtû a Ïe na dvojce jsou
kvalitní dokumenty z PraÏského jara.
Televize vefiejnoprávní má jednu
velikánskou ‰anci nenapodobovat ty
privátní televize, ale jít proti tomu kvalitou.
Chci hovofiit o literárnû-dramatick˘
redakci. To jsou spojené nádoby, kdy
jeden nahrává druhému. Já tomu
nerozumím, ale uÏ se zase ‰krtají herci
jako za komunistÛ.

ABE: Jste kritick˘ k mladé generaci,
ale kaÏd˘m rokem se objeví nûkolik
dobr˘ch filmÛ. Letos to byl Robert
Sedláãek s Pravidly lÏi, pfied ãasem to
byla Michaela Pavlátová s Nevûrn˘mi
hrami, Alice Nelis natoãila nûkolik
dobr˘ch filmÛ. Dal‰í skvûlá reÏisérka
je Andrea Sedláãková…

LM: Ale já je neznám a oni neznají nás.
Tak já nebudu mluvit o nûãem, co
neznám.

ABE: Ale není to va‰e chyba?
LM: Jaká?
ABE: VÏdyÈ ty filmy jsou k dispozici…
LM: Ale já mluvím o tom osobním vztahu.

Oni nás jako herce neuznávají. Byl jsem
na festivalu, kde promítali KunderÛv Îert
a oni kolem mne chodili jako kdyÏ nejsem.
Ale mnû to nevadí. Je to jiná skupina,
mají na to právo, mají na to nárok a mají
svoje herce. O tom jsem mluvil.

ABE: Ale to neznamená, Ïe jsou to

‰patné filmy…
LM: Já jsem nefiekl, Ïe jsou to ‰patné

filmy. Je to poetika, která je mi vzdálená.
ABE: Není to chyba va‰í generace,

kdyÏ tfieba JanÏurová jako
pfiedsedkynû poroty dá hlas pro
Pusinky?

LM: Ale jí si vybírají, nás ne. Mají jin˘
vkus, mají na to právo. Je to jiná generace.

ABE: Minul˘ mûsíc zemfieli dva velcí
reÏiséfii, Antonioni a Bergman. Myslíte
si, Ïe by dnes mûli ‰anci proniknout
do povûdomí ãeského diváka?

LM: U urãité skupiny lidí ano, ale ten
vkus je velmi pokaÏen˘.

ABE: Kdo za to mÛÏe?
LM: Ale já nemám Ïádnou moc, nemám

patent na moudrost. Pouze tvrdím, Ïe je
to jiná generace, má právo na svÛj názor
a prezentuje ho.

ABE: Vidíte tento posun i v jin˘ch
sférách umûní, napfiíklad ve v˘tvarném
umûní?

LM: Ano, to je zákonité. To není nic
nového. Vemte si, jak se chovali tfieba k
Mikolá‰i Al‰ovi, Bohuslavu MartinÛ atd.
atd. Po ãase zjistíte, Ïe se hodnoty nedají
zniãit. Ty vyrostou. Jak je v na‰ich
dûjinách zvykem, aÏ kdyÏ nûkdo umfie,
tak zjistíme, kdo to byl. To není nic nového
v na‰ich dûjinách.

Tady je moÏná dÛvod m˘ch smí‰en˘ch
pocitÛ. Generace se míjejí, neznáme se.
Pfiicházím do vûku, kter˘ se blíÏí hlavním
hrdinÛm ve zmínûné hfie Richarda Baera.
Sdûlit, Ïe milování v pozdním vûku mÛÏe
b˘t krásné je dÛleÏité. Staãí to? JestliÏe
Michaela Pavlátová v Nevûrn˘ch hrách
sdûluje, Ïe láska má smysl jen pokud je
ve svobodû, je to v˘povûì, která jde
napfiíã generacemi, ale star‰í si nedají
práci s tím to poslouchat. Ty smí‰ené
pocity jsou z toho, Ïe se neposloucháme
a pfiesto, Ïe jsme vidûli dokonalé
pfiedstavení, mÛÏe se stát a mÛÏe to b˘t
uÏ brzy, Ïe mu málokdo bude rozumût,
protoÏe se nenauãíme poslouchat jedni
druhé a to, co je podstatné nahradí
nezávazné Ïerty, kter˘m se budeme
smát. MÛÏe se to stát, aniÏ bychom to
zpozorovali.

Ale‰ Bfiezina
***

Jan Šmíd, Jana Hlaváčová, Petr Kostka a Pavel Král ve Smíšených (po)citech.
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Financial

1 CDN $ 19,25 Kã
1 EURO 27,69 Kã
100 Sk 81,96 Kã
1 US $ 20,30 Kã
âNB- 3. 9. 2007

Kursovní lístek
100 Kã 5,37 CDN $
100 SK 4,42 CDN $
1 CDN $ 18,62 Kã
1 CDN $ 22,62 SK
1 US $ 1,06 CDN $
1 EUR 1,49 CDN $
Toronto Star  - 1. 9. 2007

Zlatý Bažant v obchodoch LCBO!

Trochu nás pfii tom dostihl ten koãovn˘
duch. Prolínají se zde také dvû roviny,
jedna reálná a druhá nereálná.
ABE: Jak byl film pfiijat médii a
publikem?
JV: Na film pfii‰lo pomûrnû dost lidí. U
distributora byla pÛvodnû obava, Ïe film
s touto tématikou je odsouzen k nezdaru,
ale pak do toho odváÏnû ‰li a nakonec i
skuteãnost, Ïe se film dostal na tak
v˘znamn˘ festival jako je torontsk˘ je
urãit˘m vyznamenáním. Kritika film pfiijala
celkem dobfie, pfiestoÏe byla zaskoãena
tím, Ïe jsem udûlal odboãku od komedie
Úãastníci zájezdu. Narozdíl od
pfiedchozího konverzaãního filmu, jedná
se zde o film vizuální s temperamentní
hudbou.

jinak a tak styãné body jsou spí‰ v tématice
neÏ v tom, jak ten film vypadá.
ABE: Proã jste jako dva hlavní
pfiedstavitele vzal herce, ktefií nejsou
Romové?
JV: U Bolka Polívky je to docela jasné. Ta
jeho postava, to není ani Rom, je to
takov˘ bíl˘ Rom. Je to spí‰ temperamentní
âech, kter˘ chce b˘t Romem. Pana
Labudu jsem si vybral proto, Ïe uÏ pár
romsk˘ch rolí hrál. Ta role byla ãím dál
herecky tûÏ‰í. Byl jsem s ním domluven˘,
Ïe budu hledat romského pfiedstavitele.
Aby poãkal, kdyby se to nepovedlo. On
skuteãnû poãkal a kdyÏ jsem nikoho
nena‰el, tak se mi odmûnil tímto skvûl˘m
v˘konem.
Jana Svûráka, kter˘ si pozornû prohlédl
BaÈovo muzeum, jsem se nejprve zeptal,
jak se mu zde líbí.
JS: Líbí se mi zde. Tohle vysvûtluje, proã
ãeské filmy mohou fungovat i jinde. Tak
jako lidi po celém svûtû nosí nûjakou
obuv, tak v tûch filmech, které dûláme
jsou vÏdycky nûjaké vztahy otec-syn nebo
dlouhodobé manÏelství jako je tomu ve
Vratn˘ch láhvích. To není ãeská
záleÏitost. To se dûje na Sibifii. Tyhle
problémy mají tady. To je v‰ude.
ABE: Otec a syn… Pohádáte se vy s
va‰ím otcem?
JS: Ale jo, pohádáme. Ale on je
harmonick˘ typ. On nesná‰í konflikty. Já
nemám dÛvod mu ubliÏovat a nûjak se
do nûj pou‰tût. Je to spí‰ vyfiíkávání si
problémÛ. Jeden nûco fiekne a druh˘ mu
odpoví: ,To je ale blbost‘. Následuje
otázka ,Proã?‘. Následuje fiada odpovûdí
‚protoÏe‘, aÏ jeden musí ustoupit.
ABE: Vratné láhve jsou sv˘m
zpÛsobem alegorií na to, kdy poãítaãe
likvidují lidskou du‰i…
JS: Je to vÛbec alegorie na konzumní
spoleãnost, která nastala v âechách, kdyÏ
jsme vymûnili „tupost totality“ za „tupost
konzumu“. Máme ale moÏnost svobodné
volby, Ïe si urãité vûci nemusíme koupit.
Ten, kdo tuto moÏnost nevyuÏije, stává
se obûtí a byl vÏdycky obûtí. Proto se to
také odehrává v samoobsluze, protoÏe
samoobsluha - supermarket je symbolem
konzumního Ïivota. Dnes v samoobsluze
nenajdete ãlovûka, kter˘ by vám
odpovûdûl, jestli je nûco dobrého na

Torontský

filmový festival
(Pokračování ze str. 1)

ABE: Do jaké míry na vás mûl vliv
Alexandar Petrovic´ s Nákupãím pefií,
ãi Du‰an Hanák a jeho RÛÏové sny?
JV: Tyhle filmy jsem znal, ale Roming  je
pfiece jen nûjak˘m zpÛsobem jin˘.
Doufám, Ïe se to podafiilo. Navíc oba
zmínûné filmy jsou jiÏ historií a bylo tfieba
tuto tématiku natoãit znovu. V âechách
zatím tato tématika vût‰inou propadla.
Musím v‰ak pfiiznat, Ïe kdysi na ‰kole se
mi RÛÏové sny velmi líbily a Kustorica je
velikán a klasik, jehoÏ filmy jsou vynikající.
Já sám jsem tento pfiíbûh pojal zcela

dûlání bramborov˘ch knedlíkÛ. Oni to
nevûdí. UÏ tam nepracuje ten nûkdo, kdo
by k tomu mûl vztah. Teì uÏ jsou tam jen
digitální pípátka a ten táta tam dûlá v

okénku, kde se vracejí láhve. V místû,
kde mÛÏe prohodit nûjaké lidské slovo.
On má ãas a rád si s nûk˘m povídá. Je to
ta odcházející generace. Lidi dnes nemají
vztah k tomu, co dûlají, ani k tomu, co
bylo ãi co bude. Neexistuje kontinuita a
neexistuje vize, coÏ je tragické, ale nejen
v ãeské spoleãnosti, ale v celé západní
civilizaci.
ABE: Je v˘chodisko  - tatínek odejde
od pokladny do vlaku, ale prostor je
stále men‰í a men‰í…
JS: Nepfiestat a pofiád se snaÏit. Zkrátka
nepfiestávat a pofiád s tím otravovat!

Ale‰ Bfiezina

***

Jan Svěrák

Jiří Vejdělek
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VIDEO EL CANADA
583 William Street, London, Ont. N6B 3E8

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
E-mail: video.el@videoelcanada.com

www.videoelcanada.com
http://www.videoelcanada.com

Podporujte legální obchod!
Na základû autorsk˘ch smluv mnoho nov˘ch filmÛ, TV seriálÛ a

zábavn˘ch pofiadÛ dovezla a Vám nabízí v˘hradnû firma:

dramatick˘ detektivní pfiíbûh reÏiséra V. Polesného

ZAST¤EN¯ HLAS
situovan˘ do rodiny s pubertální dívkou, která má ãasto tajemné
telefonní hovory s nûk˘m, koho rodina nezná. MÛÏe jít i o vraha,
kter˘ pfied nedávnem zabil její spoluÏaãku. Tak zaãíná pÛvodní

detektivka z praÏského sídli‰tû, které sousedí s tajemnou oborou u
letohrádku Hvûzda. Matka má velkou starost o dceru, protoÏe ji

pronásledují zlé sny do dne‰ka. Má totiÏ tajemství, o kterém neví
ani její muÏ: byla totiÏ v mládí u nich doma na vsi znásilnûna a

obává se, aby dcera nedopadla stejnû.
Hrají: V. Cibulková, M. Etzler, A. Krejãíková, J. Bohdalová, R.

Ja‰ków, V. Udatn˘, J. Háma, R. Novák a dal‰í.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí

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

8.9.2007
Pôvodné filmy sú lep‰ie

ako remaky
Bratislava-sme/Jana Kadlecová-Keì hºadal
peniaze na film o Stasi, radili mu: ZmeÀte to
na komédiu! Ale on nechcel priniesÈ do kín
ìal‰iu snímku a lá Good bye, Lenin! Spoºahol
sa na pocit v bruchu. Neklamal ho. Producent
nemeckého filmu Îivoty t˘ch druh˘ch: MAX
WIEDEMANN.
Prichádzate na festival Cinematik ako úspe‰n˘
producent filmu Îivoty t˘ch druh˘ch, ktor˘
zobrazuje, ako fungovala Stasi vo V˘chodnom
Nemecku. Oãakávali ste, Ïe si odnesie
Európsku filmovú cenu aj Oscara za najlep‰í
cudzojazyãn˘ film?
„S cenami sme vôbec nerátali. Úspech sa v
tejto oblasti nedá plánovaÈ. A uÏ vôbec nie pri
takej nároãnej a váÏnej téme.“
V Nemecku vládne uÏ dlho pocit ostalgie,
smútku za komunistickou NDR. Na tejto
vlne sa zviezol aj film Good Bye, Lenin!
Neobávali ste sa toho, ako prijme nemecká
spoloãnosÈ vá‰ film, ktor˘ zobrazuje
komunistickú éru váÏne, s
komplikovan˘mi vzÈahmi a morálnymi
postojmi, ktoré k nej patrili?
„Good Bye, Lenin! sa vyrovnal s témou

komunizmu veºmi elegantne, ‰armantne a s
humorom. Nám sa zdalo, Ïe uÏ pri‰iel ãas na
to, aby sme sa jej venovali aj váÏne. No keì
sme hºadali finanãn˘ch partnerov, dostali sme
dobrú radu: Urobte z toho komédiu.“
Nezobrali ste si ju k srdcu?
„T˘m by sme film znásilnili. Ale taká bola
atmosféra - nemecké komédie fungovali,
drámy nie.“
Nie je ostalgia v nemeckej spoloãnosti,
ktorá sa prejavuje aj vo filmoch,
nebezpeãná?
„Je. Slneãná alej aj Good bye, Lenin! za‰li
tro‰ku ìalej, keì melancholicky oplakávali
staré dobré ãasy. Tak˘ prístup nie je veºmi
oprávnen˘. No bolo dobré, Ïe sme sa zaãali
pribliÏovaÈ tejto téme aspoÀ na komediálnej
úrovni. MoÏno inak by sme sa k nej nedostali.“
TakÏe film Îivoty t˘ch druh˘ch pri‰iel v
správnom ãase?
„Áno, pätnásÈ rokov po zmene nebolo ani
príli‰ skoro, ani príli‰ neskoro.“
Naãasovanie Îivotov t˘ch druh˘ch nebolo
presné len v Nemecku, ale aj v Európe a v
Hollywoode. Preão nám teraz téma tajnej
sluÏby Stasi tak rezonuje?
„Je to univerzálny príbeh. MôÏe zaujaÈ
kaÏdého, kto má prístup k mocensk˘m
‰truktúram. Napokon, kaÏd˘ v spoloãnosti
pracuje v mocensk˘ch ‰truktúrach. Sú tu
paralely aj s v˘vojom v Amerike a téma sa

t˘ka tieÏ v˘chodného bloku. Okrem kritiky
systému priná‰a film aj jednoduché
emocionálne posolstvo. Systémov˘ ideológ
sa zamiluje do ºudskosti a to je univerzálne.“
Îivoty t˘ch druh˘ch majú byÈ znova
nakrútené v Hollywoode. Zaujal tamoj‰ích
tvorcov film aj preto, Ïe téma tajn˘ch
sluÏieb je v dne‰nej Amerike veºmi
horúca?
„Áno, je tam teraz aktuálnej‰ia neÏ hocikedy
predt˘m.“
Hollywoodsk˘ remake veºakrát filmu u‰kodil.
Nebojíte sa toho, ão z filmu Îivoty t˘ch druh˘ch
zostane?
„Pôvodné filmy sú vÏdy lep‰ie neÏ
hollywoodske remaky. Ak mám byÈ celkom
úprimn˘ - ná‰ film netreba znova nakrútiÈ. Je
dobr˘ tak˘, ak˘ je. Ale tak funguje Hollywood,
vÏdy sa snaÏí naskoãiÈ a prilepiÈ na úspech
in˘ch filmov.“
Téma víkendového workshopu na
Cinematiku je v˘voj národn˘ch filmov pre
medzinárodn˘ trh. âo poradíte slovensk˘m
producentom?
„Slovensk˘ národn˘ trh nepoznám tak dobre,
aby som mohol dávaÈ konkrétne rady.
V‰eobecne platí, Ïe najskôr treba získaÈ
renomé doma. Keì chcete spolupracovaÈ so
zahraniãn˘m producentom, pregoogluje si
vás a ak nenájde úspechy na národnom trhu,
tak vám bude ÈaÏko dôverovaÈ.“
Dajú sa porovnávaÈ podmienky na
produkciu filmov v Nemecku a na
Slovensku?
„S dobr˘m scenárom a dobr˘mi hercami sa aj
v ekonomicky slab‰ej krajine môÏe
produkovaÈ dobr˘ film. âasto netreba
obrovské financie. Aj produkcia Îivotov t˘ch
druh˘ch stála menej ako produkcia
priemerného nemeckého kinového filmu. Tak˘
film by bol bez problémov produkovan˘ aj tu.“
Myslíte?
„Áno, talent iste máte, techniku a hercov tieÏ
a na postprodukciu takéhoto filmu naozaj
veºa nepotrebujete.“
Pri produkcii filmov si aj na Slovensku
vypomáhame zahraniãn˘mi koproduk-
ciami. Nie je pre filmové umenie
nebezpeãné, keì koproducenti presadzujú
svoje záujmy a scenár sa zaãne
prispôsobovaÈ ich Ïelaniam?
„Samozrejme, ãím viac producentov je na
lodi, t˘m viac musíte braÈ ohºad na tvorivé
priania kolegov. Súvisí to s dôverou a so
snahou o porozumenie. Ak si kaÏdá strana
presadzuje svoje, vznikajú europudingy.
SnaÏia sa kultúrne prepojiÈ európske krajiny,
ale pritom ch˘ba im du‰a. Film musí maÈ
vlastnú tému, du‰u a kreatívnu víziu. Tá
pochádza od reÏiséra, nie od producenta. A
reÏisér je, vìaka bohu, spravidla len jeden.“

***

Bush si v Austrálii
pletl organizace i státy

Sidney-právo (ro‰, CNN)-·éf Bílého domu
mûl ve ãtvrtek svÛj den na scénû Opery v
australském Sydney. Salvou smíchu jej
odmûnily politické ‰piãky Asie a Tichomofií,
kdyÏ si ve své fieãi spletl probíhající summit
APEC (Rady pro ekonomickou spolupráci
Asie a Tichomofií) s vrcholnou schÛzkou
OPEC (Organizace zemí vyváÏejících ropu).
„Dûkuji, Ïe jste tak vynikajícím hostitelem
summitu OPEC,“ fiekl Bush uÏ ve tfietí vûtû
na adresu australského premiéra Johna
Howarda a rychle se opravil „summitu
APEC“.
Lapsus se snaÏil zaretu‰ovat poznámkou,
Ïe Howard ho pozval na summit OPEC
pfií‰tí rok. Problém ale je, Ïe ani USA, ani
Austrálie nejsou ãleny této organizace. V
témÏe vystoupení pak Bush zmínil
Howardovu náv‰tûvu Iráku a podûkoval za
úlohu „rakousk˘ch jednotek“ místo
australsk˘ch. I kdyÏ v angliãtinû jde o blízce
znûjící slova (australian - australsk˘ a
austrian - rakousk˘), podle agentury AP se
prezident oãividnû spletl.
I na úpln˘ závûr Bush pfiidal nûco k zasmání
- vydal se z pódia jinudy, neÏ kudy vedla
cesta ke schÛdkÛm.

***

Dolar poprvé v historii pod
dvacet korun ãesk˘ch

Praha-právo/ãtk-âeská koruna minul˘
ãtvrtek poprvé v historii pokofiila hranici
20 Kã za americk˘ dolar, kdyÏ se
odpoledne obchodovala za 19,98 Kã/
USD. Uvedl to server Patria Online. Po
16. hodinû pak stála koruna na 20,04 Kã/
USD. DÛvodem zpevnûní koruny byl
propad americké mûny na svûtov˘ch
trzích po zvefiejnûní dat o trhu práce v
USA.

***

âe‰i se pfii domácích pracích
pfiíli‰ nenadfiou

Praha-právo/Jifií VavroÀ-Vût‰ina ãesk˘ch
muÏÛ Ïenám s dûtmi s domácími pracemi
pfiíli‰ nepomáhá. Témûfi dvû tfietiny muÏÛ (60
procent) vûnují práci v domácnosti a pro
rodinu jednu aÏ dvû hodiny dennû, sedmina
(14 procent) Ïenat˘ch muÏÛ nedûlá doma
vÛbec nic. Vypl˘vá to z prÛzkumu
Sociologického ústavu, kter˘ se zab˘val
rozdûlením domácích prací v rodinách s dûtmi.
„Pfiitom vût‰ina ãesk˘ch Ïen, které mají rodinu
a alespoÀ jedno dítû, tráví domácími pracemi
pfies ãtyfii hodiny dennû,“ uvedla autorka
v˘zkumu, socioloÏka Jana Bierzová.
O nûco krat‰í dobu neÏ âe‰ky vûnují
domácnosti a domácím pracím ·védky. Více
neÏ pût hodin dennû doma, na neplacené
druhé smûnû, pracují Italky a ·panûlky.
Ameriãanky pak vûnují práci doma (bez péãe
o dûti a nakupování) 19,4 hodiny t˘dnû.
Jen ‰est procent ãesk˘ch muÏÛ v‰ak souhlasí
s tím, aby jejich manÏelka ãi druÏka nechodila
do práce a plnû se vûnovala péãi o domácnost
a rodinu.
Nejoblíbenûj‰í ãinnost, kterou muÏi doma
vykonávají, je kupodivu nákup - na dvacet
procent muÏÛ samo nakupuje nebo na nákupy
chodí s manÏelkou (zhruba 50 procent párÛ).
„Otázkou u samostatnû nakupujících muÏÛ
je, zda to dûlají ze zájmu pomoci, nebo chtûjí
mít nad nákupy kontrolu, aby Ïena pfiíli‰
neutrácela,“ sdûlila Právu socioterapeutka
Marie Macháãková z Informaãního a
poradenského centra ROSA.
Spoleãné nákupy naopak podporuje i vznik
velk˘ch supermarketÛ, které umoÏní odvézt
najednou zásoby na cel˘ t˘den - a k tomu jsou
jiÏ zapotfiebí dva lidé a jedno auto.
MuÏi pfiitom mají podle svého vlastního
hodnocení o sobû a své úãasti pomûrnû
vysoké mínûní. Podle svého vlastního
hodnocení pomáhají v prÛmûru aÏ dvû hodiny
dennû a jejich pomoc pro rodinu je v˘znamná.
Îeny jsou ale jiného názoru - muÏ do domácích
prací obãas zapoãítává i starost o svého
koníãka - automobil.
V˘chova dûtí a jejich pfiíprava do ‰koly je
rovnûÏ ve vût‰inû domácností záleÏitostí Ïeny.
A to se net˘ká pouze období, kdy je dítû ve
vûku kojence, batolete ãi pfied‰koláka.
Îeny se totiÏ s dûtmi rovnûÏ vût‰inou uãí,
vyfiizují jejich problémy v základní a stfiední
‰kole. MoÏná i proto, Ïe jsou ãasto vzdûlanûj‰í.
Îeny se ale starají i o ostatní ãleny domácnosti
vãetnû rodiãÛ manÏela ãi druha. V tomto
pfiípadû se ãtyfihodinová druhá smûna v
domácnosti prodluÏuje aÏ na devût hodin
dennû.
V ãesk˘ch rodinách, fiíká Macháãková, se ale
postupnû situace mûní. Více pomáhat sv˘m
manÏelkám jsou odhodláni pfiedev‰ím mladí
vysoko‰koláci.
Vezmeme-li snímek dne naplnûn˘
zamûstnáním, ãinností doma a spánkem,
zÛstává ãeskému muÏi v prÛmûru tfii hodiny
volného ãasu dennû. Îeny jsou na tom hÛfie,
volno mají v prÛmûru asi dvû hodiny.

***

Dav raboval na ãeské
ambasádû v Kongu

Praha, Kinshasa-mfd/kop-Na ãeskou
ambasádu v konÏské Kinshase vtrhlo v pátek
nûkolik desítek místních lidí. Zaãali
vystûhovávat vybavení úfiadu, nûkteré vûci
po‰kodili. Zastavila je aÏ policie.

Denní kronika
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Kratší Jméno, Více Místa!
Trans-Com Transport je nyní TCT

TCT týdně přepravuje zboží mezi Severní
Amerikou, střední a vychodní Evropou, 
s možností distribuce po celé Evropě, 
Kanadě a USA.

Přepravujeme veškeré typy a velikosti 
nákladů – od špendlíků až po nákladní vozy
– včetně automobilů, domácího vybavení,
výstavních a technických materiálů.

Celní sklady v Torontě a Praze slouží jako
distribuční střediska pro celou Evropu a
Severní Ameriku.

Naše letecké oddělení v Praze provádí 
proclení a distribuci.

Máme více než 25 let zkušeností v 
mezinárodní námořní, letecké, silniční 
i železniční přepravě.

• Skladovací prostory činí 55,000 čtverečních stop
• Blízko mezinárodního letiště Pearson v Torontě
• Snadný přístup ke všem dálnicím
• Bezplatná telefonní linka zůstává 1-800-354-9046

�

�

✈
�

Změnili jsme lokalitu abychom mohli
nabídnout kvalitnňejší služuby

Najdete nás: 1260 Kamato Road, Mississauga, Ontario, Canada, L4W 1Y1
info@tct-ltd.com • www.tct-ltd.com • Tel: 905-361-2743 • Fax: 905-361-2753

T O R O N T O •  P R A H A •  O T T A W A •  M O N T R É A L •  B U F F A L O •  C H I C A G O •  A T L A N T A

�

Zmûnili jsme lokalitu, abychom mohli
nabídnout kvalitnûj‰í sluÏby!

Kratší jméno, více místa!

Press

Staropramen

v západním Torontu!

·éfdirigent filharmonie
neãekanû odstoupil

Praha-mfd/VùRA DRÁPELOVÁ-âeská
filharmonie zÛstala bez ‰éfdirigenta.
Jedenasedmdesátilet˘ Zdenûk Mácal se
v sobotu neãekanû rozhodl sloÏit funkci.
Zrovna byl s filharmonií v Rakousku. „Po
zkou‰ce nám sdûlil, Ïe to bude ná‰
poslední koncert s ním,“ uvedl zdroj z
orchestru, kter˘ chce zÛstat v anonymitû.
Mácal vysvûtlil hudebníkÛm svÛj odchod
neshodami uvnitfi i mimo filharmonii.
¤editel âeské filharmonie Václav

Riedlbauch pfies svého poradce Daniela
Sobotku potvrdil, Ïe Mácal svoje pÛsobení
u orchestru skuteãnû ukonãil. DÛvody
jsou podle nûho jiné: „Impulzem byly
‰patné novinové kritiky na jeho nedávné
v˘kony.“
Mácal je tfietím porevoluãním

‰éfdirigentem filharmonie, kter˘
pfiedãasnû odstoupil. Pfied ním to byli

Gerd Albrecht a Jifií Bûlohlávek. Vãera se
ho nedafiilo zastihnout, nevlastní mobilní
telefon.
·éfdirigent âeské filharmonie Zdenûk

Mácal se cítí dotãen ‰patn˘mi kritikami.
Proto orchestru sdûlil, Ïe odstupuje z
funkce. Podle nûkter˘ch názorÛ to v‰ak
není hlavní dÛvod. Je pravda, Ïe ohlasy
na první koncerty leto‰ní sezony pod
Mácalovou taktovkou byly rozpaãité.
„Provedení nepÛsobilo dojmem zvlá‰tní
propracovanosti ani v˘razného pojetí a
skladba se rozpadala na sérii
nesouvisl˘ch epizod,“ napsaly Lidové
noviny o Sukovû Zrání, které zaznûlo na
koncertû 5. záfií. Na druhou stranu se
Mácalovi v minul˘ch letech dostávalo i
pfiíznivého hodnocení.
Z orchestru v‰ak prosakují informace,

Ïe kritiky byly pouze poslední a ne tou
nejdÛleÏitûj‰í kapkou. Za Mácalov˘m
odchodem z funkce jsou pr˘ pfiedev‰ím
kompetenãní spory s managementem
orchestru, pfiedev‰ím s fieditelem
Václavem Riedlbauchem. Ten slíbil MF
DNES vyjádfiení, pozdûji v‰ak uÏ nebral
mobil. Ústy svého poradce Daniela
Sobotky v‰ak jakékoli neshody odmítl.
„Jsou to spekulace, které nelze potvrdit.
Pan fieditel s panem ‰éfdirigentem teì
pfiedev‰ím bude dál jednat, musí se
vyfie‰it napfiíklad smluvní závazky,“ uvedl
Sobotka. Jedenasedmdesátiletému
exilovému dirigentovi Mácalovi, kter˘ do
ãela âeské filharmonie nastoupil pfied
ãtyfimi lety, bûÏí poslední sezona.
Smlouva mu vypr‰í pfií‰tí rok, poté mûl
jako ‰éfdirigent skonãit. Poãítalo se
nicménû s tím, Ïe bude s orchestrem
nadále spolupracovat. Jako dÛvod
odchodu z funkce tehdy uvádûl únavu z
ãetn˘ch zahraniãních zájezdÛ.
Nûktefií hudebníci nicménû vûfií, Ïe gesto

emocionálnû zaloÏeného Mácala není
koneãné. „Snad je‰tû dojde k jednání a
moÏná si to pan ‰éf rozmyslí,“ doufá
koncertní mistr Miroslav Vilímec. Podle
nûj bylo Mácalovo povolání do ãela
orchestru prospû‰né. „Je dobfie, Ïe tady
byl,“ prohlásil.

***

10.9.2007
Palko chce za hlavu ‰tátu

Hru‰ovského
BRATISLAVA- sme/ Poslanec KDH
Vladimír Palko by rád videl ako kandidáta
na prezidenta svojho nedávneho rivala
zo súboja o predsednícky post Pavla
Hru‰ovského.

Líder KDH by spæÀal jeho predstavy o
prezidentskom kandidátovi - ochraÀuje
nenaroden˘ ºudsk˘ Ïivot, rodinu v
kresÈanskom zmysle a vyznáva princíp
v˘hrady vo svedomí. ëal‰ími Palkov˘mi
kandidátmi sú eurokomisár Ján Figeº,
primátor Bratislavy Andrej ëurkovsk˘ a
europoslankyÀa Anna Záborská. V‰etci
sú ãlenmi KDH.

Hru‰ovsk˘ o Palkovej iniciatíve vopred
nevedel. Vedenie KDH sa pritom cez
t˘ÏdeÀ dohodlo, Ïe ho bude o svojich
návrhoch informovaÈ. Hru‰ovsk˘
kandidatúru neodmieta. „KaÏd˘ jeden
zodpovedn˘ politik rozm˘‰ºa o v‰etkom,
aj o voºbe prezidenta republiky,“ povedal
v diskusnej relácii televízie Markíza Na
telo. Hovorí, Ïe Slovensko si koneãne
zaslúÏi prezidenta - nekomunistu.

Politológ Grigorij MeseÏnikov hovorí,
Ïe Palkovi môÏe ísÈ o snahu zmierniÈ
vnútrostranícke napätie. K tomu by podºa
neho pri‰lo, ak by sa Hru‰ovsk˘ rozhodol
kandidovaÈ a zhodlo by sa na Àom celé
KDH. MeseÏnikov v‰ak nevyluãuje, Ïe
môÏe ísÈ len o to, Ïe od Hru‰ovského ako
kandidáta sa bude oãakávaÈ, Ïe sa vzdá
postu predsedu hnutia.

Opozícia sa chystá rokovaÈ o
spoloãnom kandidátovi na jeseÀ, SDKÚ
bude zrejme trvaÈ na svojom kandidátovi.

Podporu predsedu KDH vãera nevylúãil
líder SNS Ján Slota. Jeho zvolenie v‰ak
nevidí reálne. NavrhnúÈ niekoho na
funkciu prezidenta bez toho, Ïe by
dotyãn˘ nemal aspoÀ 50-percentnú
‰ancu, povaÏuje za „zákernosÈ“.

Sociológ Pavel Haulík hovorí, Ïe ani
podpora SNS nemôÏe Hru‰ovskému
pomôcÈ. „Voliãi SNS neãakajú na to, ão
im poradí Slota.“ Skôr sú za súãasného
prezidenta Ivana Ga‰paroviãa, ktorého
SNS oficiálne ako kandidáta odmieta.

***

„Vedoucí úfiadu se spojil s konÏsk˘m ministrem
zahraniãních vûcí a poÏádal o pomoc. Policie
dorazila asi za hodinu a rabování ustalo,“
fiekla vãera mluvãí ministerstva zahraniãí
Zuzana Opletalová.
Pracovníci úfiadu jsou podle ní v pofiádku.
„Mohu potvrdit, Ïe ani mnû, ani druhému
zamûstnanci ambasády, ktefií jsme u toho
byli, se nic nestalo,“ fiekl MF DNES chargé
d’affaires Jan Czern˘.

***
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11.9.2009
Neonacisti Ïijú aj v Izraeli

Tel Aviv-sme/Jana Shemesh-Osem
zadrÏan˘ch mladíkov nebudú môcÈ
obviniÈ z neonacizmu, pretoÏe ten
paradoxne nie je v Izraeli trestn˘. Sú
skazení od kosti alebo sú len „obete“
väã‰inovej spoloãnosti, ktorá sa na
imigrantov pozerá cez prsty? P˘ta sa
Izrael po tom, ão policajti zatkli v Petach
Tikva ôsmich neonacistov.
V‰etci pochádzajú z b˘valého
Sovietského zväzu. Práve tento fakt a ich
pochybn˘ vzÈah k v‰etkému Ïidovskému
vyprovokoval niektor˘ch izraelsk˘ch
politikov k tomu, aby zaãali hovoriÈ o
zmene zákona zaruãujúceho právo na
návrat.
Podºa neho sa kaÏd˘, kto vie preukázaÈ
aspoÀ jedného Ïidovského starého
rodiãa, môÏe staÈ obãanom Izraela. Teda
aj ten, ão o Ïidovstve niã nevie, necíti sa
byÈ Îidom a dokonca Îidov nenávidí.
Tak ako neonacisti z Petach Tikva.
Izraelská polícia tvrdí, Ïe v Ïidovskom
‰táte Ïije niekoºko desiatok neonacistov.
Tí sa podobne ako dolapení mladíci
„zabávajú“ brutálnym bitím a poniÏovaním
zahraniãn˘ch robotníkov, drogovo
závisl˘ch, homosexuálov, bezdomovcov
a náboÏn˘ch Ïidov.
Zo svojich akcií si vyrábajú „klipy“ a
zvejÀujú ich na internete. Policajti sºúbili,
Ïe ich ãoskoro odhalia. PomôcÈ by im
mali aj údaje z poãítaãov, ktoré zhabali v
domoch ôsmich neonacistov. Po tejto
bunke i‰li policajti rok od momentu, keì
zdevastovala synagógu. Jej
nezrealizovan˘m plánom bolo osláviÈ
narodeniny Adolfa Hitlera v múzeu obetí
holokaustu Jad Va‰em.
Líder skupiny potetovan˘
neonacistick˘mi symbolmi a prez˘van˘
Eli pri zat˘kaní povedal, Ïe je nacista a
bude ním, aÏ k˘m „ich v‰etk˘ch
nepozabíja“.
Jeho matka, podobne ako niektoré
imigrantské organizácie naznaãuje, Ïe
Eli je len „obeÈou“ systému, ktor˘
diskriminuje imigrantov. Hlavne t˘ch z
b˘valého Sovietského zväzu.
Politici zase vyz˘vajú, aby ºudia nesúdili
v‰etk˘ch podºa jednej skupiny. V Izraeli
je milión Rusov, tisíce z nich patria medzi
elitn˘ch hudobníkov, lekárov, vedcov.
DesaÈtisíce zase Ïijú na periférii a pracujú
na zle platen˘ch miestach. Údajne aj
preto, Ïe sa odmietajú viac integrovaÈ do
spoloãnosti.
Eli nemá vzdelanie, lebo ako tvrdí jeho
matka, keì ho v ‰kole pobodali Arabi,
polícia s t˘m niã neurobila. Zalman
Giliãinsky z organizácie Damir, ktorá
pomáha obetiam antisemitizmu, povedal
pre denník Haarec, Ïe takéto vysvetlenie
neobstojí.
„Aj advokát neonacistu, ão pobodal deväÈ
ºudí v moskovskej synagóge, ho bránil
ako ne‰Èastnú osobu vyrastajúcu v
kultúrnom vákuu.“
Mladíkov paradoxne nebudú mocÈ
obviniÈ z neonacizmu (za - to im hrozí
obvinenie z rasizmu ãi ÈaÏkého ublíÏenia
na zdraví), lebo ten v Izraeli nie je trestn˘,
keìÏe nikto nepredpokladal, Ïe sa raz v
Ïidovskom ‰táte objaví.

***

Americk˘ prÛzkum: pro radar
jen tfietina âechÛ

PRAHA - právo/(zr, âTK)-V âesku
pfievaÏují odpÛrci amerického
protiraketového radaru.
Na svém území ho nechce padesát jedna
procent lidí, opaãnû uvaÏuje asi tfietina
âechÛ a zhruba desetina neví, ukázal
srpnov˘ prÛzkum americké spoleãnosti
Opinion Research Corporation (ORC).
PrÛzkum, kter˘ získala âTK, nechala
vypracovat americká nezisková organizace
Missile Defense Advocacy Alliance
(MDAA). Ta podporuje my‰lenku
protiraketov˘ch systémÛ.
„Tendence, které v˘zkum ukazuje, uÏ

ukazovaly i pfiedchozí v˘zkumy. Nevidím
velké pfiekvapení,“ komentoval v˘sledky
na dotaz âTK fieditel STEM Jan Hartl.
Poslední ãeské prÛzkumy hovofiily o tom,

Ïe radar u Mí‰ova na PlzeÀsku odmítá víc
neÏ polovina aÏ dvû tfietiny lidí.
Prezident MDAA Riki Ellison míní, Ïe

mezi obãany není o vûci dost informací. Ti,
co se zajímají více, podle Ellisona a Hartla
radar více podporují.
Firma ORC oslovila telefonem asi tisíc

âechÛ, statistická chyba v˘zkumu ãiní tfii
procenta. Podle ORC si vût‰ina lidí (57
procent) nemyslí, Ïe by radar zemi pfiinesl
vût‰í bezpeãnost. Lidé téÏ vût‰inou
nepovaÏují radarovou základnu za
dÛleÏitou pro âeskou republiku. DÛleÏitá
pfiipadá tfietinû.
Podle prÛzkumu jen kaÏd˘ pát˘ âech

uvedl, Ïe je dobfie obeznámen s ãesk˘m
zapojením do rozhovorÛ o radaru.
Jednání s Ameriãany jsou v‰ak dÛvûrná a

z jejich prÛbûhu zatím proniklo jen málo
informací.

TfiebaÏe celkov˘ postoj vefiejnosti je spí‰
odmítav˘, 58 procent dotázan˘ch se podle
ORC vyslovilo pro dal‰í jednání o umístûní
základny, i kdyÏ je proti tomu Moskva.
O pfiístupu Ruska i prezidenta Vladimira

Putina je informována velká vût‰ina lidí (81
procent) a 65 procent fiíká, Ïe to nijak
neovlivÀuje jejich názor na raketovou
obranu, uvádí ORC.
Îe je pro âesko dostateãnou zárukou

bezpeãnosti NATO, si myslí 49 procent lidí,
opaãn˘ názor sdílí 35 procent. ORC
konstatuje, Ïe radar by posílil NATO podle
48 dotazovan˘ch lidí.
Podle 54 procent dotazovan˘ch

nepfiedstavuje Írán hrozbu pro âeskou
republiku, 49 procent âechÛ povaÏuje Írán
za nebezpeãn˘ pro Evropu, uvedla ORC.
ORC byla zaloÏena v roce 1938, sídlí v

USA a provádí prÛzkumy a konzultace v

mezinárodním mûfiítku. Spolupracuje
napfiíklad se zpravodajskou stanicí CNN.
Nezisková organizace MDAA vznikla na

podporu protiraketov˘ch systémÛ, které
mají chránit pfied útoky. Podnûtem pro její
vznik byly teroristické útoky na USA 11.
záfií 2001.

***
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Tammy

Petr ChudoÏilov: Ztráta identity
Moje pamûÈ si poãíná stejnû jankovitû jako star˘
vojensk˘ kÛÀ, kter˘ po celou aktivní sluÏbu tahal
buben u posádkové kapely; usly‰í-li známou melodii,
okamÏitû zaãne pochodovat do taktu bfiinkajících
ãinel. Tak napfiíklad: Lidové noviny pfiinesly zprávu
âeské tiskové kanceláfie, podle níÏ prezident Václav
Klaus pfii kvûtnov˘ch oslavách 61. v˘roãí ukonãení
války pov˘‰il do generálsk˘ch hodností osm
dÛstojníkÛ. Vysokého postu generála se tak domohl
také fieditel úfiadu pro zahraniãní styky a informace
Karel Randák, kter˘ - cituji doslova - se kvÛli utajení
pfii ceremoniálu maskoval vousem a br˘lemi.
PonûvadÏ kromû nadání pamatovat si blbosti do
nejmen‰ích detailÛ jsem postiÏen také chorobnou
pfiedstavivostí, uvidûl jsem sv˘m duchovním zrakem
hned nûkolik variant okolností, za nichÏ zmûna podoby
probûhla. Vysok˘ státní úfiedník si cestou na Hrad,
ukryt záclonkami sluÏebního auta, pfiilepí fale‰nou
bradu a nasadí ãerné brejle. „Je to dobr˘, pane Josef?“
vyptává se budoucí generál ‰oféra. „Svûtov˘, ‰éfe!“
odpoví fiidiã, kdyÏ si ve zpûtném zrcátku prohlédne
svého pfiedstaveného, „teì by vás nepoznala ani
vlastní maminka.“ Nebo si Randák umûl˘ knírek
nasadil aÏ na hradním záchodku tûsnû pfied
slavnostním aktem? Taky je moÏné, Ïe fieditel této
dÛleÏité firmy si z dÛvodu státních zájmÛ trpûlivû
nechal narÛst pravé vousy, aniÏ by po dobu nûkolika
t˘dnÛ opustil kanceláfi, a br˘le si dal naordinovat
odborn˘m oãním lékafiem, aby se pak v nové hodnosti
vrátil ke staré podobû.
Buì jak buì, se zmûnou vlastní identity si ãlovûk
nemá pohrávat, byÈ by ho k tomu zavazovaly vy‰‰í
spoleãenské zájmy. Mám v tom smûru nûkolik
vlastních zku‰eností. Pravidelného a pozorného
posluchaãe m˘ch rozhlasov˘ch sobotních fejetonÛ
asi pfiíli‰ nepfiekvapí, Ïe jsem je nasbíral v ‰edesát˘ch
letech minulého století. Jednoho dávného de‰tivého
podveãera jsem se jen tak coural po Starém Mûstû
PraÏském. Z holiãské oficíny v pasáÏi U KoãkÛ v
Karlovû ulici vykoukli dva pánové v bíl˘ch plá‰tích.

„Raãte vstoupit do té boudy, podívat se na velbloudy!“
prohodil star‰í z nich a Ïertovnû zacvakal nÛÏkami.
Jmenoval se pan Hofer, jeho druh v holiãské zbrani
nesl jméno pan Imber. Zdvofiile, ale s profesionální
naléhavostí mû pfiesvûdãili, Ïe mÛj úães není ideální.
„Vzadu máte placatou hlavu,“ rozhodl pan Hofer, „to
se musí pfiikrejt.“ „Vepfiedu naopak ubereme, abysme
prodlouÏili to nízk˘ neandrtálsk˘ ãelo!“ tû‰il se pan
Imber. KdyÏ dokonãili architektonicky odváÏné dílo
- hfiebíkovitû rovné vlasy mi dokonce nakadefiili
rozpálenou kulmou - nebyl jsem k poznání. Tû‰ilo mû
to.
Ke KoãkÛm jsem chodil léta. Dá se fiíci, Ïe jsme se
spfiátelili. Z neznám˘ch dÛvodÛ mû titulovali pane
inÏin˘re a nenechali si vymluvit, Ïe nejsem nositelem
akademického titulu. Ke své tehdej‰í profesi jsem se
nepfiiznal. Kdyby vûdûli, Ïe jsem od novin, uÏ bych
nic neusly‰el, a Ïe se tam povídaly vûci! K pravideln˘m
náv‰tûvníkÛm oficíny náleÏel nenápadn˘ stafiec, jemuÏ
se podafiilo pfieÏít dvacet let sovûtského gulagu.
Sedával zde nedostudovan˘ knûz, nûkolikrát
odsouzen˘ za ilegální pûstování skautingu, tudy
probûhla dcera dÛstojníka, povûfieného na generálním
‰tábu správou t˘lu. Pánové Hofer a Imber rozmlouvali
se zákaznictvem o bûhu Ïivota nenápadnû, av‰ak
vytrvale. Kdyby se byli vûnovali ‰piónskému
povolání, vûdûli by ãasem úplnû v‰echno.
Jednou jsem tam potkal spoluÏáka z gymnázia.
Pozdravil jsem ho srdeãnû, ale on mû nepoznal.
„ChudoÏilov nebyl kudrnatej,“ pravil odmítavû. KdyÏ
usly‰el, Ïe holiãi mû titulují pane inÏin˘re, studenû se
usmál. „ChudoÏilov mûl z matematiky, fyziky a
chemie vÏdycky nejhor‰í známky ve tfiídû. Nikdy by
se nemohl stát inÏen˘rem?“ prohlásil a uÏ se se mnou
nebavil. A tak mû nakonec napadá: byl to vÛbec
fieditel Karel Randák, onen muÏ s fale‰nou bradou a
krycích br˘lích, jehoÏ prezident pov˘‰il do hodnosti
generála?

3.6.2006

Psáno pro âRO 6. Oti‰tûno s vûdomím autora.

Josef Lnûniãka: Dubové palice
Pfiímo pfied m˘ma oãima se odvíjel znenadání
pfiíbûh dvou mlad˘ch lidí. Nebyli první ani
poslední. Zaãalo to tím, Ïe mi byl pfiidûlen byt
od závodu, ve kterém pracoval i muÏ jménem
Zdenûk. Oba jsme dostali byt ve stejném
domû, takÏe jsme se stali sousedy. Zdenûk
mûl dceru a syna a manÏelka byla
zamûstnána ve ‰kole.
V protûj‰ím domû bydleli Slavíkoví. Otec,

jako mnoho jin˘ch pracoval v dolech, dva
synové také, dvû dcery v továrnû. Star‰í syn
byl zedník, ale stavebnictví stagnovalo, tak
‰el do jámy.
Rodiny ZdeÀka a Slavíkovi se mnoho let

pfiátelili a pfiáli si, aby si ZdeÀkova dcera
Blanka jednou vzala mlad‰ího Slavíkova syna
Vláìu za manÏela. Dávali je dohromady jiÏ
od ‰kolních let.
Dolování si velmi ãasto vybírá svoji daÀ na

Ïivotech. Zdej‰í doly nebyly v˘jimkou. V
‰achtách byly pohfibeny nadûjné Ïivoty.
Jednoho dne byl otec Slavik zavalen horninou.
Zásluhou kamarádÛ horníkÛ a vãasn˘m
zásahem se jim ho podafiilo vyprostil. Léãil se
del‰í ãas, ale zÛstaly trvalé následky. Îádal
od závodu náhradu. Jednání se vleklo, aÏ
koneãn˘ v˘rok znûl: Od‰kodnûní se zamítá.
Nepfiíslu‰í, mu. Úraz si zavinil vlastní
neopatrností.
Jako sousedé jsme se znali a zdravili se,

prohodili nûkolik slov pfii náhodném setkaní.
KdyÏ dostal do ruky v˘rok o své vinû, pfii‰el

mû nav‰tívit a svûfiit se mi, co se stalo.
Zaujala mû jeho vûc tak, Ïe jsem mu ihned
sepsal Ïalobu na závod k okresnímu soudu.
Sám jsem proÏil podobnou záleÏitost s tímto
závodem. Slavík Ïalobu pfieãetl a bez váhání
podepsal.
Netrvalo dlouho a bylo stanoveno soudní

jednání. Jako pfiísedící byl u soudu horník a
soud vynesl rozsudek. Vina zcela spoãívá na
správû závodu, je za zamûstnance
zodpovûdn˘. Soud po provedeném ‰etfiení
uloÏil závodu zaplatit od‰kodné, u‰lou mzdu,
doplácet mzdu aÏ do v˘‰e pÛvodního v˘dûlku,
ãásteãn˘ invalidní dÛchod, sníÏení danû ze
mzdy.
Doly zaplatily, ale konec je‰tû nebyl. Druh˘

syn Slavíka nastoupil do uãeni za horníka.
Vláìa byl chválen mistry, mûl velmi dobr˘
prospûch v praxi i teorii. V druhém roce uãení
se mu stal v jámû úraz a z nemocnice pfii‰la
informace, Ïe má pohmoÏdûnou i pánevní
kost a Ïe pravdûpodobné zÛstane invalidou.
Rodina Slavíkova správu pfiijala s pokorou.
Zato matka Blanky se ihned nechala sly‰et,
Ïe jejich dcera si invalidu nevezme a dokonce,
Ïe nesmí...
Blanka ale prohlásila, Ïe si ho vezme, tfiebas

jako invalidu na vozíku. Matka na ta slova
reagovala velice ostfie. AÈ si tedy sbalí svoje
vûci a opustí byt. Ona v tom pfiípade dceru
nezná. Nastal otevfien˘ konflikt mezi rodinami.
Do‰el ták daleko, Ïe celé mûsto se mûlo ãím
bavit.
Blanka meta útulek u SlavíkÛ. CoÏ byla

koruna v‰eho. Organismus Slavíkova syna
pfiekonal krizi a uzdravil se, i kdyÏ s nepatrn˘mi
následky. Snoubenci mé poÏádali, zda bych
jim ne‰el za svûdka a uvedl nevûstu k obfiadu.
Blanãiny rodiãe se totiÏ s nimi odmítali nejen
setkat, ale i mluvit. Celá hornická obec se
snoubenci sympatizovala. Provedli sbírku na
svatební dary. Musím fiíci, Ïe se toho se‰lo
poÏehnanû.
Já jsem v‰ak cítil, Ïe je v tom ãertovo kop˘tko.

Bylo to na truc tûm dubovejm palicím - rodiãÛm
Blanky.
Nepoãítal jsem zúãastnit se svatby. Myslel

jsem si, Ïe si snoubenci najdou místo mne
náhradního svûdka, ale tûsnû pfied svatbou
jsem je potkal na ulici a Blanka mû znova
Ïádala, abych ji uvedl do obfiadní sínû.
Nakonec jsem souhlasil.
Ihned poté mû potkala Blanãina matka.

Vidûla nás, jak mluvím s Blankou a Vláìou a
ptala se, proã se do té záleÏitosti pletu. O
niãem nechtûla sly‰et. Pfii‰el den svatby.
Celé hornické sídli‰tû pfii‰lo pfied na‰e domy

a pfiáli novomanÏelÛm mnoho ‰tûstí. Jen v

bytû Blanãin˘ch rodiãÛ nikdo nebyl doma:
byly staÏené rolety.
V mûstské síni starobylého ãeského mûsta

Dvora Králové byl uzavfien sÀatek; nevûstû
jsem zastupoval jejího otce. O hostinû si v
jedné chvíli ke mnû pfiisedli’ otec Slavík, a
jeho syn Josef. Zaãali ponûkud nev‰ední
rozhovor;
„Sly‰eli jsme, Ïe chce‰ pod kapliãkou stavût.

Má‰ pr˘ nûjak˘ typ z pobytu ve ·v˘carech.
Ví‰, Ïe jsem zedník, mohli bychom nûco
podniknout. Rád bych to pro tebe udûlal.
Pomohl jsi tátovi k dÛchodu a od‰kodnému.
Bylo by to za to.” Dohodli jsme se, Ïe mu
pfienechám jednu garáÏ a on provede hrubou
stavbu a vnitfiní omítky. Svému slovu dostál a
já téÏ.
Blanãin manÏel nemohl na ‰achtû pracovat

a k douãení na horníka mu scházelo nûkolik
mûsícÛ. Situace byla dost tûÏká. Rozhodl
jsem se, Ïe se o nûco pokusím. PoÏádal jsem
na‰eho fieditele o rozhovor. Pfiijal mû a já ho
seznámil s pfiípadem novomanÏelÛ. Mûl jsem
úspûch, závod právû dostavoval ãtyfii rodinné
domky nedaleko mého pracovi‰tû a chtûl je
pfiidûlit zamûstnancÛm. ¤editel závodu
rozhodl dát Vláìovi zamûstnání a pfiidûlit
domek. Dostalo se jim odmûny za to, Ïe se
nevzdali. Blanka by si vzala i invalidu a Vláìa
ji pomohl vyrovnat se s tvrdohlavostí jejích
rodiãÛ. Získali pûkn˘ domek, kter˘ spláceli
formou nájemného a závazku, Ïe Vláìa
setrvá v závodû 10 let. Okolo domku byla
pûkná zahrádka plná kvûtin a brzy v ní
pobíhaly dvû dûti.

***
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1470 Hurontario St. Suite 101
Mississauga, Ontario L5G 3H4

Prodej letenek do Prahy
a dal‰ích evropsk˘ch mûst

Podzimní Seat Sale do 15. záfií!

Volejte StáÀu
905/274-2597
1-800-577-5917
Fax: 905/274-2599
E-mail:
royaltravel@on.aibn.com
www.royal-travel.net

Tico # 1480987

Inspired Travel Solutions

(416) 504 3800
               or   
1-800-825-7577

fax:(416) 504 8186
email: nitratravel@gmail.com

662 Queen Street West
Toronto ON M6J 1E5

call our team of professionals:

Blanka Agnes Margaret Renata Mary

FALL/ WINTER  SALE to EUROPE

from 599.00$

Bratislava - Kosice - Brno - Ostrava

 October 11 - December 10, 2007Departure has to be made between:

Sale ends: September 10, 2007

Plus tax: Bratislava  259.00
     Kosice             259.00
     Brno  214.00
     Ostrava    229.00

$

$
$
$

Cheep flights to VIENNA

Last travel date: October 22, 2007 (from Vienna)

Plus more destinations on sale. 

VIENNA

from 605.00$
Plus tax:      221.00

Departure has to be made between: 
    September 13 - December 13, 2007
Sale ends: September 5, 2007

$

by Czech Airlines

by Austrian Airlines

with Air Transat

from 399.00$
Plus tax:      233.00$

Sale ends September 15, 2007

Sale ends September 25, 2007

Italské prázdniny
Do ¤íma jak domÛ,

sedíme u Pantheonu
Sedíme první den v ¤ímû na renesanãním
námûstíãku Piazza della Rotonda; Ïidle
otoãené smûrem k monumentálnímu
sloupovému prÛãelí Pantheonu, ‰umící
fontána ozdobená Ïulov˘m egyptsk˘m
obeliskem nalevo a prÛãelí McDonaldu,
zvoucího na svaãinku, na horním konci
námûstíãka. Fenomenální smûs antiky,
renesance a moderny na prostoru jako
dlaÀ. Srkali jsme kávu a Eva mi dávala
lekci z antiky, o vzniku a historii tohoto
pfiekrásného, trvanlivého pomníku
starofiímskému umu. Návrh tohoto válce
z betonu, zastfie‰eného kopulí vût‰í neÏ
na Sv. Petru, dûlal sám císafi Hadrián.
Jen pomy‰lení, Ïe Hadrián, ten skvûl˘
administrátor, dûlal i do architektury, vrhá
stín na dne‰ní mocnáfie. Pantheon
pfievzala církev jako kostel Santa Maria

dei Martiri v 7. století a proto nezchátral a
dochoval se nám, skoro jako nov˘, jen
bez omítky a bronzu (ten si pfiec jen
církev pobrala).
Pozoruji houfy turistÛ. Turisty, jako

vojáky, lze poznat v davu snadno: jsou
ovû‰eni kamerami a zaznamenávají v
digitálním formátu, kde byli a kde jsou.
Cvakání a vrãení kamer je znakem
moderní turistiky. Ov‰em, z vlastní
zku‰enosti vím, Ïe je mnohem snadnûj‰í
nûco vyfotit neÏ najít zájemce o
fotodokumentaci. Napadlo mû, jak
snadné je cestovat do ¤íma letadlem a
jak poutníci je‰tû pfied sto padesáti léty
se drali pfies Alpy, ti bohat‰í byli neseni,
vleãeni na saních ãi vezeni v koãárech. Ti
chud‰í putovali pû‰ky a mnozí nedo‰li,
zavaleni lavinou ãi seÏráni vlky. Jak silná
musela b˘t touha nav‰tívit Vûãné mûsto?!
V transatlantickém letadle bylo teplo,

útulno a promítali film s pfiekladem do
mnoha jazykÛ. Letu‰ky rozná‰ely jídlo a
myslel jsem na moderní souãasnost, která
nám to v‰e umoÏnila. V duchu jsem ji
velebil, aãkoliv jí mnozí spílají.
Pojídali jsme obloÏené housky v té

pÛvabné kavárnû pfied Pantheonem a
oslovila nás mladá Ïebraãka s nataÏenou
dlaní. Podal jsem jí talífiek s obloÏenou
houskou a ona zavrtûla odmítavû hlavou
a fiekla: „Money, money.“ Chtûla jen
peníze. Teì jsem zase zavrtûl hlavou já
a ona poode‰la k druhému stolu. „I Ïebráci
se zmodernizovali,“ fiekl jsem Evû. „Z
hladu urãitû neÏebrá.“
Turisté odcházeli a noví pfiicházeli,

kamery cvakaly a vrãely. Odhaduji, Ïe za
tu hodinku pfied Pantheonem jsme byli
nafoceni nebo nafilmováni aspoÀ stokrát.
Ode‰li jsme od Pantheonu smûrem k
Vatikánu, coÏ jest, podle Evy, vlastnû
pokraãováním starofiímské slávy.

***

Pátek, máme v ¤ímû
svátek

Nadûlal jsem si za poslední roky dost zlé
krve mezi kumpány, kdyÏ jsem na
povzdech ‘nemám ãas’ odseknul slovy
‘hodnû ho stráví‰ koukáním na televizi’.
KaÏd˘ napaden˘ se poãal bránit a já
vytáhl z kapsy v˘sledek prÛzkumu vyuÏití
ãasu a poukazoval na osmadvacet hodin
t˘dnû. Ov‰em, zatím jsem nena‰el
nikoho, kdo by stateãné pfiipustil, Ïe tráví
ãtyfii hodiny dennû u televize.
Zde v ¤ímû je zase vidût dal‰í dÛvod

nedostatku ãasu - turisté spí celé
dopoledne. Jak jinak si mám vysvûtlit, Ïe
u Kolosea byl v osm ráno jen houf
uklízeãÛ? Jak jinak si vysvûtlit, Ïe na
Foru Romanu jsme v devût ráno prakticky
nepotkali Ïivou du‰i? Obcházeli jsme
památníky klasické slávy neru‰eni, od

Saturnova chrámu (kter˘ melouchafiil jako
státní pokladna) aÏ po Praetorium, kam
rozezlení obãané pfiiná‰eli své civilní pfie
a jehoÏ dva tisíce let staré bronzové
dvefie vypadají docela zachovalé, vãetnû
fungujícího zámku. V poledne, kdyÏ
slunce zaãalo pálit, opou‰tûli jsme Forum,
abychom se naobûdvali a odpoãinuli,
valil se na Forum prÛvod turistÛ po via
Sacra od Kolosea. U Kolosea byla hlava
na hlavû a fronta u pokladny byla dlouhá
jak klasická poÏární hadice. Jestli je
poÏitkem pro turistu spánek, myslím, Ïe
by to mûl levnûj‰í doma.
Koneãnû Maxentiova basilika je

otevfiená pro náv‰tûvníky. Jsme v ¤ímû
po ãtvrté a vesmûs byla za drátûn˘m
plotem a pfiístupná jen pohledÛm. Tahle
kolosální stavba byla postavena na
zaãátku 4. století n. l. a byla opulentním
veledílem císafie Maxentia v ãase, kdy
byl úpadek Impéria na cestû. 150 let se
rÛzní císafiové i generálové, a pak i
biskupové, snaÏili o záchranu ¤íma, ale
neodolali náporu VandalÛ, GótÛ a dal‰ích
barbarÛ. V˘chodní ãást ov‰em fungovala
je‰tû dal‰ích 1000 let, neÏ
Konstantinopolis padl TurkÛm a dnes je
to Istanbul. Maxentiova bazilika mûla ale
znaãnû neblah˘ osud v rukou kfiesÈanÛ:
v roce 1142 papeÏ Inocenc nechal pobrat
sloupy baziliky pro svÛj oblíben˘ chrám
Santa Maria in Trastevere. Sloupy
nevypadaly, Ïe jsou dÛleÏité. Jejich
nepfiítomnost se projevila ov‰em bûhem
silného zemûtfiesení ve 14. století. Bez
podpûrn˘ch sloupÛ se zfiítily klenby a
kusy betonového zdiva byly pak pouÏity
na dal‰í stfiedovûké stavby. Dnes ãní do
vzduchu mohutné zdi a betonová stfiecha
hlavního v˘klenku pro oltáfi. Zdi jsou
podepfieny ocelov˘mi svorníky, coÏ dává
kysel˘ pocit nevhodnosti.
Pozorn˘ poutník po chrámech ranného

kfiesÈanství si v‰imne, Ïe mramorové i
Ïulové sloupy jsou rÛzn˘ch velikostí i
barev, podle klasické ãeské vûty ‘kaÏd˘
pes jiná ves’. Stavitelé kfiesÈansk˘ch
kostelÛ v ranném stfiedovûku sice neznali
slovo ‘recyklování’, ale znali jeho obsah.
Sloupy byly v pohansk˘ch chrámech, v
obchodních stfiediscích (jako Porticus
Octaviae) i v opu‰tûn˘ch soukrom˘ch
domech. PÛvabn˘ kostel San Giorgio in
Velabro ze 6. století má kaÏd˘ sloup
úplnû jin˘ - ale tam se ví, odkud jsou. San
Giorgio je zcela vybaven z Caracallov˘ch
lázní, stejnû jako kus sv. Petra. Není
divu, Ïe se tamní klenby také zhroutily pfii
stejném zemûtfiesení, které povalilo
Maxentiovu baziliku.
Za plotem, kter˘ oddûloval Forum od

námûstí Kolosea jsme si v‰imli osmnácti
nádhern˘ch sloupÛ, které tam dfiíve
nebyly. KdyÏ jsem zaostfiil dalekohled,
nabyli jsme silného dojmu, Ïe tyto asi
osmimetrové sloupy s korintsk˘mi
hlavicemi jedna jako druhá, jsou
zhotovené z umûlé hmoty. Radûji jsme
se nedrali blíÏe, abychom si to ovûfiili.
Popravdû je lep‰í jisté dojmy zaspat nebo
o nich vÛbec nevûdût.
Zítra se pÛjdeme podívat na novû

otevfien˘ oltáfi míru Ara Pacis Augustae.
Po 15 letech sporÛ, hádek a
intelektuálního nactiutrhání byl koneãnû
otevfien náv‰tûvníkÛm.
Zdravím a pfieji hezk˘ den

Ross Firla - ¤ím
***—-
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Povídka: Îivot je zmûna
Architekt Kopáãek vy‰el z úfiadu na ulici, v níÏ se právû
prodluÏovaly stíny mrakodrapÛ. Den byl pûkn˘, pozdní
jaro a nálada pana architekta nemohla b˘t lep‰í. Firma,
jejíÏ byl spolumajitelem, právû s úspûchem dokonãila
zajímav˘ projekt, kter˘ v prÛbûhu pfiípravy byl zmínûn i v
jednûch ze dvou hlavních místních novin.
Cestou k zaparkovanému automobilu si pfiipomínal, jak

projekt vlastnû uÏ od poãátku nemûl vût‰ích zádrhelÛ. A
vÛbec, Ïe vlastnû si nemá na co stûÏovat. Poslední
pravidelná náv‰tûva u lékafie mûla potû‰ující v˘sledek, na
svÛj vûk tû‰il se dobrému zdraví. DÛm, kter˘ pfied osmi
lety nechal si podle vlastního návrhu postavit, za tu dobu
vzrostl znaãnû v cenû.
Ano, kdyby se dokonce i zaãal usmívat jako me‰uge, mûl

by k tomu vlastnû dÛvod, pomyslel si.
Nasedl do vozu, kter˘ bûhem dvou let, kdy jej vlastnil,

nemûl jedinou poruchu. A pokud jde o spotfiebu, s tou si
on nemusí pfiíli‰ lámat hlavu. Dafií se mu tak, Ïe kvÛli
nûjakému desetníku za litr navíc, si nemusí vûru kazit
náladu.
UjíÏdûl k domovu, paprsky slunce se odráÏely od

nale‰tûné kapoty. V radiu pustil si magnetofonov˘ pásek
se sv˘m oblíben˘m Sibeliem. V tak pfiíjemném rozpoloÏení
by si v dfiívûj‰í dobû, kdy je‰tû koufiil, s chutí zapálil
cigaretu. Oj, jak se dokázal oprostit od toho ‰kodlivého
zvyku, Ïe ho ani takováhle pfiipomínka nerozteskní!
A tu shledal, co v‰echno se mÛÏe udát v jediné vtefiinû!

Z vedlej‰í ulice bez zastaveni vyjel osobní vÛz tak, Ïe ani
duchapfiítomnost architekta ani dokonalé brzdy jeho vozu
nemohly zabránit kontaktu obou vozidel.
Pan architekt vystoupil, hledû na smutné dílo a oãekával,

Ïe stejnû ãile vystoupí i viník nehody.
A skuteãnû, zvolna vystoupil hromotluk v umolousané

bundû s oranÏov˘m nápisem World Is Shit. Hor‰í uÏ to b˘t
nemohlo, pomyslel si architekt Kopáãek a pohledem
pln˘m znechucení pomûfiil hromotluka.
„What did you do, asshole?“ tázal se zfiejm˘ provinilec,

kterého pan architekt okamÏitû odhadl na ãlovûka s nímÏ
není radno cokoli do ãinûní. Leã osmûlil se a co
nejklidnûj‰ím hlasem pravil, Ïe vina je zcela jasná a sice
jeho, majitele bundy s nápisem. Souãasnû pfiehlédl ‰kodu
na obou vozidlech a shledal jí nepfiíli‰ znaãnou.
Hromotluk, zfiejmû Ïádn˘ milovník hovorÛ s policií se

zklidnil, kdyÏ k obûma fiidiãÛm pfiistoupil pán vypadající
jako úfiedník a pravil, Ïe milerád dosvûdãí nevinu pana
architekta. Pak uÏ do‰lo k celkem rychlé v˘mûnû dokladÛ.
Ty hromotlukovy diametrálnû se odli‰ovaly usmoleností
od tûch, které architekt Kopáãek vyjmul z plastikového
pouzdra. Do malého zápisníku, kter˘ nosil stále pfii sobû,
pro pfiípad náhlého nápadu, zapsal si v‰e potfiebné,
vãetnû jména, adresy a telefonního ãísla ochotného
svûdka.

Oba vozy byly pojízdné a tak fiidiãi nasedli a pokraãovali
v cestû.
Dobrá nálada pana architekta vzala za své. Vypnul

radio, v jeho smyslech Sibelia vystfiídala my‰lenka na to,
jak nejrychleji dát ‰kodu do pofiádku. Na‰tûstí o vinû
nebude tfieba se s poji‰Èovnou, díky tomu ochotnému
pánovi, dohadovat.
NeÏ dojel domÛ, jeho rozladûnost se nepatrnû zmírnila.
„Ale, nepÛsobí‰ zrovna spokojenû,“ vítala ho paní Dagmar

a pohlédla na nûj zkoumav˘m zrakem. „Copak?“
Pan architekt odloÏil sako, pfiezul se do trepek a ‰el do

ob˘vacího pokoje. Napadlo ho, Ïe pfied léty by v takové
situaci otevfiel sekretáfi a nalil si slu‰nou dávku koÀaku
nebo skotské. Teì se neÏ posadil do jedné z klubovek k
prázdnému stolku.
„Inu,myslím,“ pravil, „Ïe na mém místû bys taky nejásala.“
„Oh, a co by mû jako potkalo ... b˘t na tvém místû?“ fiekla

choÈ a její tón pana architekta znepokojil.
„Mûla bys karambol. Havárku. Nezavinûnou,“ sdûlil.
„CoÏe? To jako znamená, Ïes mûl bouraãku? Dneska?“

ptala se paní Kopáãková pfiísnû.
„Pfiesnû. Pfied chvílí. Takov˘ halama, fiízek aspoÀ

stopadesátikilov˘ mi vjel do cesty.“
„Ale - vjel ti do cesty! A to na‰e skvûlé auto, jak o nûm

fiíká‰, to nemá brzdy?“ tázala se zcela zbyteãnû choÈ
pana architekta. „To sis to asi sypal nûjak moc rychle,
ne?“
„No právû, Ïe nikoli. Ale on nedal pfiednost, hÀup.“
„Á - nadávky místo kloudn˘ch argumentÛ a vysvûtlení,“

pravila ona a pan manÏel zaslechl v jejím hlase znaãnou
dávku jízlivosti. „Ani mû to moc nepfiekvapuje, jezdíval jsi
sice vÏdycky bídnû, ale líp neÏ dnes,“ sdûlovala.
„Mohu ti dát telefon na svûdka, sám se mi nabídl, mÛÏe‰

mu zatelefonovat a optat se jak to bylo,“ pravil pan
architekt a mûl pocit, Ïe tato informace Ïenu uklidní. Leã
neodhadl situaci správnû.
„Fí - to mÛÏe b˘t kdejak˘ chlápek, kterému jsi dal pár

dolarÛ pro pfiípad, abys mohl pfiede mnou zatajit jak to
skuteãnû bylo! A to ani nechci vidût tu ‰kodu!“
„Nestojí valnû za fieã,“ pravil architekt mírnû.
„Podle tebe - copak ty rozumí‰ autÛm? Jak to mÛÏe‰

vûdût?“
A tu on uÏ nefiíkal nic. Dostal náhle stra‰livou chuÈ na

kapku nûãeho ostrého. Ale v pûkném domû uÏ po léta
nebylo nic neÏ nealkoholické pivo. Nakonec byl rád, kdyÏ
Ïena s pohrdav˘m ú‰klebkem sdûlila, Ïe jde na pravidelnou
partii kanasty. Bouchly dvefie, ale dÛm, kter˘ byl pfied lety
vystavûn dle návrhu pánû architekta, se ani nezachvûl.
Autor návrhu se ‰álkem kávy odebral se do pokoje, kde

zapnul televizor a usedl na pohodlnou sofu pfied nûj.
Tiskl jedno tlaãítko dálkového ovládaãe za druh˘m. „To

je doãista k posrání!“ ‰eptal, hledû na jednu mizernûj‰í,

doslova debilnûj‰í reklamu za druhou, jeÏ objevovaly se
na obrazovce. Pak se ale na ní zjevila scéna z jakéhosi uÏ
bûÏícího filmu.
Nádherná místnost, spoleãnost, svûtla lustrÛ odráÏející

se na sklenkách se ‰ampaÀsk˘m a vybran˘mi víny!
Spokojené úsmûvy hostÛ, pohoda, halas a perliv˘ smích
krásn˘ch dam.
A tu pan architekt ocitl se o dvacet let zpût, coÏ lidská

pamûÈ, pokud nepostiÏena nemocí nebo senilitou,
umoÏÀuje.
Pan architekt stále hledûl na obrazovku, ale jeho mysl

chvátala proti toku ãasu, aÏ se zastavila u toho dne, kdy
v podniku, kde byl zamûstnán nedlouho po usazení se v
tomto mûstû jako fiadov˘ architekt, konala se asi deset dni
pfied ·tûdr˘m dnem vánoãní párty.
Hojnost lahodn˘ch drobností k snûdku (aã to nebyly

obloÏené chlebíãky, kter˘ má stále tak rád), ale bohatá
zásoba vín a hlavnû whisky irské i skotské, vermouthu,
ginu, vodky. Ve v˘borné náladû dal se do fieãi s kolegou,
kter˘ mu vlastnû ani nebyl moc sympatick˘. Ale, do‰la fieã
na jazz. A tu ten ãlovûk zmínil se o Oskaru Petersonovi a
pak uÏ oba kolegové vymûÀovali si nad‰ené poznatky a
vzdávali chválu tomuto skvûlému muzikantovi.
Pan architekt nebyl jen vyznavaãem váÏné hudby, ale i

jazzu.
A ‰tûdrá dodávka skvûl˘ch alkoholÛ jen umocÀovala

vzájemné porozumûní obou kolegÛ.
Nic ale netrvá vûãnû a kdyÏ odpoledne zaãalo se blíÏit k

veãeru, pan architekt Kopáãek jako jeden z posledních
opustil prostory projekãních kanceláfií. Krokem více
nejist˘m neÏli jist˘m dopotácel se k automobilu, prvnímu,
zakoupenému z druhé ruky pár mûsícÛ po zmûnû domova.
Nastartoval, zapnul radio a málem se hlasitû zaradoval!

Do prostoru vozu linula se nádherná interpretace skladby
Night and Day, hrané právû ... triem Oscara Petersona!
Architekt Kopáãek bezdûky si v rytmu skladby podupával

levou nohou. Zaãalo snûÏit a na vozovku, na níÏ je‰tû byla
vrstva snûhu z pfiedchozí nadílky, jen uhlazená stroji
mûsta, sypaly se nové vloãky, veliké jako po‰tovní známky
(pfiímûr vzat˘ z B. Hrabala bez jeho vûdomí).
Kdyby mûl dobr˘ hlas, nejradûji by skladbu doprovodil.
Jeho nálada byla skvûlá, nevûnoval pozornost

tachometru a spûl ke kfiiÏovatce pfied viaduktem a pfied
sebou spatfiil zadek jakési dodávky. Nepohyboval se
stejnû jako vÛz pana architekta. Naopak. Nepohyboval se
vÛbec. A on je‰tû pfies korbu toho vozidla staãil zahlédnout
ãervené svûtlo semaforu. Pak uÏ se mu jen zdálo, Ïe po
se‰lápnutí brdy jeho chevrolet pokraãuje stále stejnou
rychlostí, místo aby se zastavil. Rána a úlek. Pan architekt
vystoupil, stejnû jako fiidiã jím napadeného vozidla.
„Well, I don’t see any damage on my vehicle. And if you

want, we can repair yours for a reasonable cost,“ pravil
majitel robustní dodávky a podal panu architektovi
nav‰tívenku. Ten ãetl: Peter’s Auto Shop.
Majitel podniku pokynul panu architektovi, nastoupil do

svého nepo‰kozeného vozidla a pokraãoval ve své cestû.
Nasedl i pan architekt. Zasmál se a pomyslil si: „No není

to náhoda? Naboural jsem chlapíka, kter˘ mi ‰kodu
opraví!“
Nikterak nedeprimován rozjel se k domovu, neboÈ si

pfiipomnûl pofiekadlo, Ïe nikdy není tak ‰patnû, aby
nemohlo b˘t hÛfi.
„Drahu‰ko, pfiivezl jsem ti jiné auto!“ halasil vcházeje

domÛ ponûkud nejist˘m krokem.
„Jaké nové auto?“ divila se paní Kopáãková.
„Pojì se, podívat!“ pravil. Oblékla plá‰È, neboÈ stále

padal sníh, a vy‰la pfied mal˘ domek, kter˘ si pronajímali.
„Sem, tady, zepfiedu se podívej, nevypadá to jako ãlovûk?“

tázal se pobavenû pan architekt, podfiepávaje pfied sv˘m
automobilem. „Ta svûtla -  oãi .. a ta pohnutá kapota - není
to jako ‰víhácky nasazená ãepice?“
Paní Kopáãková, paní Dagmar, ani neuposlechla jeho

v˘zvy, jen s chodníku pohlédla na pochrouman˘ pfiedek
vozidla a fiekla hlasem Ïen, které do svatosti nemají
daleko: „No, hlavnû, Ïe se ti nic nestalo, Jarou‰ku!“ A
vrátila se do baráãku.
Pan architekt laãnû dopil kávu a pak pfiepnul televizní

kanál. Objevila se puma, Ïenoucí se za antilopou.
„Oh! Ten Ïivot, ta záhada, kterou léty spûjeme k jejímu

konci,“ za‰eptal ti‰e. „Uf , já blbec, Ïe jsem se tak
rozhodnul, Ïe mám tak silnou vÛli - teì tady mít alespoÀ
trochu sherry...“ pomyslel si, pociÈuje zklamání a lítost, Ïe
tomu tak není.

Vladimír Cícha-Vancouver
* * *
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Z fotbalového nebe tleskal
i Franti‰ek Plániãka
Slávie koneãnû v Lize mistrÛ!

PfiipomeÀme si jen 12. kvûten 2007 18 hodin 30 minut. Po poloãase vede Most nad
Boleslaví 1:0. Sparta si jistí titul v Olomouci, Liberec vede nad Teplicemi a Slavia
prohrává se Zlínem 0:1. V kuloárech se ‰pekuluje o tom, Ïe je to poslední zápas
trenéra Jarolíma, kter˘ mûl tak dobrou v˘chozí pozici pro jarní ãást soutûÏe. Jen
zázrak by mohl pomoci Slavii do Poháru UEFA. O Lize mistrÛ nemluví ani ten
nejvût‰í po‰etilec. Trenér Jarolím vytahuje z rukávu poslední trumf: na hfii‰tû
pfiichází mladíãek Kalivoda. Dvûma brankami otáãí v závûru skôre. Slavia vítûzí 2:1.
Boleslav vyrovnává v Mostu na 1:1 a najednou je tu i teoretická moÏnost dostat se
nejen do Poháru UEFA, ale v pfiípadû vítûzství v Budûjovicích a prohry Liberce v
Boleslavi i do pfiedkola ligy mistrÛ. Tato teorie se následující pondûlí stává skuteãností.
Do Ligy mistrÛ je v‰ak je‰tû daleko, ale o tom jiÏ ná‰ praÏsk˘ zpravodaj Jaroslav
Kirchner:
Sen slávistick˘ch generací se naplnil. Koneãnû a aÏ na ‰est˘ pokus! Zdá se to b˘t

neuvûfiitelné, ale fotbalisté Slávie Praha jsou v leto‰ním roãníku Ligy mistrÛ. Od roku
1996, kdy v novodob˘ch dûjinách samostatného ãeského fotbalu získali svÛj jedin˘
mistrovsk˘ titul, o to usilovali uÏ po‰esté. NejblíÏe od brány této milionáfiské soutûÏe
stáli v roce 2000, kdy se jim v jejím tfietím kvalifikaãním pfiedkole podafiilo v Donûcku
zvítûzit na ·achÈorem 1:0. Ale v poslední minutû praÏské odvety za bezbrankového
stavu dostali zbyteãn˘ gól a po prodlouÏení prohráli 0:2… Ve zb˘vajících pfiípadech
se jejich pfiemoÏiteli staly t˘my Grasshoppers Curych, Panathinaikos Atény, Celta
Vigo i Anderlecht Brusel.
Letos stály v cestû Slávii ve druhém pfiedkole M·K Îilina a ve tfietím Ajax

Amsterdam. Teprve potom, co slovenského mistra po dvou bezgólov˘ch remízách
udolala aÏ na penalty, mohla zaãít myslet na slavn˘ Ajax. A uÏ v Amsterdamu
sehrála neskuteãnou partii. UÏ sedmatfiicetilet˘ brankáfi Martin Vaniak, kter˘ pfied
sezónou do Slávie pfiestoupil z Mostu, vychytal, co se dalo. Vãetnû pokutového
kopu Huntelaara! A naopak Du‰an Kalivoda promûnûnou penaltou Slávii postrãil k
senzaãnímu vítûzství 1:0. Ov‰em vyhráno je‰tû zdaleka nebylo, zejména vzpomínka
na ·achÈor Donûck dostateãnû varovala.
Strahovsk˘ stadión uÏ t˘den pfied utkání je beznadûjnû vyprodan˘ a sedmnáct tisíc

divákÛ dlouho krotí své vá‰nû. Tím spí‰e, kdyÏ uÏ ve 14. minutû ze hfii‰tû odkulhává
veterán Vladimír ·micer, kter˘ v létû pfii‰el Slávii posílit z Girondins Bordeaux, ale
uÏ ponûkolikáté se zranil… Av‰ak reÏii do sv˘ch rukou plnû pfiebírají jiné opory.
Stanislav Vlãek a znovu Martin Vaniak. Jednatfiicetilet˘ Vlãek je sice renomovan˘
kanon˘r, ale rovnûÏ velk˘ spalovaã ‰ancí! Fanou‰ci Slávie ho milují, ale zároveÀ jim
stávají vlasy hrÛzou na hlavû, kdyÏ Vlãáka, jak Standovi fiíkají, vidí pfied soupefiovou
branou. Potfiebuje ãtyfii nebo pût ãist˘ch ‰ancí, aby dal jeden gól… Ov‰em neb˘t
Vlãka, Slávie by b˘vala nepostoupila ani pfies Îilinu, protoÏe právû on se pfii
penaltovém rozstfielu postaral o rozhodující trefu.
A tentokrát favorizovan˘ Ajax uzemÀuje dvûma krásn˘mi góly. Nejprve ve 24.

minutû otevírá skóre z pohotové otoãky. Ov‰em o deset minut pozdûji vyrovnává
Suarez a Slávie je opût pod velk˘m tlakem. Herním i psychick˘m! Zejména po
zmûnû stran nápor mnohonásobného nizozemského ‰ampióna sílí. Ale ve slávistické
brance znovu stejnû jako v Amsterodamu ãaruje Vaniak. Hlavnû jeho reakce pfii
hlaviãkách Stama tûsnû k pravé tyãi a Huntelaara na opaãnou stranu jsou
obdivuhodné. Z fotbalového nebe jim urãitû tleská i legendární slávistick˘ gólman
první republiky Franti‰ek Plániãka. A tfii minuty pfied koncem pfiichází dal‰í velká
chvíle Vlãka. ¤ítí se sám na brankáfie Stekelenburga a uzavírá skóre na koneãn˘ch
2:1! Pfiitom na oba góly mu pfiihrává Francouz Mickael Tavarez, kter˘ do Slávie
zamífiil z Tours FC.
Strahovsk˘ stadión ‰ílí. Odvûkou rivalitu dvou nejslavnûj‰ích ãesk˘ch klubÛ a

nesmifiiteln˘ch protivníkÛ Sparty se Slávií vyjadfiuje sborov˘m skákáním a
skandováním: „Kdo neskáãe, fandí Spartû - hop, hop, hop!“ Mimochodem v tûchto
chvílích na druhé stranû Evropy v Lond˘nû praÏská Sparta prohrává s Arsenalem
0:3 a po domácí prohfie 0:2 se uÏ druh˘m rokem za sebou musí rozlouãit s vidinou
Ligy mistrÛ… Úvodní gól Arsenalu stfiílí ãesk˘ reprezentant a sparÈansk˘ odchovanec
Tomá‰ Rosick˘. A hned po zápase jasnovidecky prohla‰uje: „Teì bych si pfiál, aby
Arsenal hrál se Slávií.“ UÏ o den pozdûji mu to los v Monte Carlu vyplÀuje a Slávii
pfiidûluje do skupiny H Ligy mistrÛ právû Arsenal, FC Sevillu a Steauu Bukure‰È.
Ale co fiíkají hrdinové ze Strahova? Stanislav Vlãek: „Tohle byl jednoznaãnû

nejvût‰í zápas mojí hráãské kariéry! Takovou radost jsem ve fotbale je‰tû nezaÏil.
Jsem neskuteãnû ‰Èastn˘, Ïe mohu b˘t u toho, na co ãekaly celé generace slávistÛ!“
A Martin Vaniak: „Po sedmnácti letech odchytan˘ch v ãeské lize jsem se váÏnû
zam˘‰lel nad tím, jestli mám je‰tû zapotfiebí si zahrávat se sv˘m jménem v domácí
soutûÏi a rad‰i neskonãit s fotbalem v nûjakém prÛmûrném zahraniãním klubu, kde
bych nebyl tolik na oãích. Av‰ak to, co zaÏívám ve Slávii, pfiedãilo ve‰kerá moje
oãekávání.“
Ale i velké ekonomické uspokojení proÏívají fotbalisté v ãervenobíl˘ch dresech. Z

pfiibliÏné ãástky sta miliónÛ ãesk˘ch korun, kterou Slávie získá za postup do Ligy
mistrÛ, bude mezi hráãe a realizaãní t˘m rozdûlena, jak slíbilo vedení klubu, plná
ãtvrtina, tedy pûtadvacet miliónÛ! A v dal‰ích zápasech si pochopitelnû klub i hráãi
mohou vydûlat je‰tû více. PfiiãemÏ Slávie svou pouÈ mezi evropskou elitou zaãne
ve stfiedu 19. záfií na Strahovû proti rumunskému mistru Steaua Bukure‰È. Tím v‰ak
souãasná slávistická euforie nekonãí. V dobû, kdy vznikaly tyto fiádky, Slávie v
úvodních pûti ligov˘ch kolech neztratila jedin˘ bod a vedla ãeskou ligovou tabulku.
A také její fanou‰ci se po dlouh˘ch letech zoufalého ãekání uÏ tû‰í na dokonãení
stavby krásného a moderního stadiónu ve vr‰ovickém Edenu, kter˘ bude otevfien
na jafie pfií‰tího roku a kam Slávie Praha od padesát˘ch let minulého století patfií.

JAROSLAV KIRCHNER, Praha
***

Tabuºka
1. Nemecko 8 7 1 0 31:4 22
2. âesko 8 5 2 1 18:4 17
3. Írsko 8 4 2 2 14:10 14
4. Slovensko 8 3 1 4 18:15 10
5. Wales 7 2 1 4 8:11 7
6. Cyprus 7 2 1 4 10:16 7
7. San Maríno 8 0 0 8 1:40 0

Premiéra na Tehelnom poli
nevy‰la

Slovensko - Írsko 2:2 (1:1)
Po prv˘ raz pod vedením trénera Jána Kociana sa
slovenská futbalová reprezentácia predstavila na
bratislavskom Tehelnom poli. Premiéra nedopadla
‰Èastne.

Po remíze s Írskom sú postupové ‰ance jeho tímu
takmer nulové, hoci krkolomná teória e‰te pripú‰Èa
aj postup z druhého miesta.

Kocian mal po zápase rozpaãité pocity.
„Nepredstavovali sme si, Ïe uÏ po tomto zápase
nebudeme maÈ o ão hraÈ. Remíza nám vôbec
nepomohla. Na udrÏanie si postupovej ‰ance sme
potrebovali proti Írom a Walesu ‰esÈ bodov. Tie uÏ
nezískame. Preto som z v˘sledku sklaman˘.“

Túto kvalifikáciu by uÏ nezachránil ani
renomovanej‰í tréner. Kocian ju povaÏuje za
stratenú a viac sa pozerá do budúcnosti.

„Budujeme muÏstvo, ktoré má perspektívu a môÏe
hraÈ pokope päÈ rokov. Je to schopná, uãenlivá
generácia hráãov. Ak dostanú dôveru, majú
budúcnosÈ pred sebou. Tomuto muÏstvu treba daÈ
ãas a dôveru,“ zdôraznil reprezentaãn˘ kouã.

Slováci dvakrát v zápase prehrávali, ale zakaÏd˘m
dokázali odpovedaÈ. To Kociana pote‰ilo.

„Chceli hraÈ aj za nepriaznivého stavu. Bojovali o
v˘sledok. Je to v˘vojaschopn˘ tím.“

V sobotu ch˘bali zo stabiºn˘ch hráãov Martin
·krteº, Du‰an ·vento a kapitán Róbert Vittek. Kocian
v˘razne omladzuje, ão bol jeden z jeho cieºov po
nástupe k muÏstvu.

V˘sledky sa, Ïiaº, e‰te nedostavujú. Hráãi musia
pravidelne hrávaÈ v domácich i zahraniãn˘ch
kluboch. ZískavaÈ sebavedomie, pohodu a plusy
prená‰aÈ aj do reprezentácie.

„Ak chceme byÈ úspe‰ní, musíme sa nauãiÈ
vyhrávaÈ aj ÈaÏké zápasy.“ SobotÀajj‰í nebol z
kategórie ºahk˘ch, no dal sa vyhraÈ.

Celkom spokojn˘ nebol ani írsky tréner Steve
Staunton. „V kabíne vládla po stretnutí pochmúrna
nálada. Mali sme zvíÈaziÈ. Teraz musíme zdolaÈ
âechov, ak chceme e‰te bojovaÈ o postup na
‰ampionát.“

Staunton, ktor˘ hral proti Slovanu na Tehelnom
poli pred ‰trnástimi rokmi v drese Aston Villa,
nevylúãil pred duelom v Prahe zmeny v zostave.
„Musíme sa dostaÈ cez toto sklamanie a do stredy
nieão vym˘slieÈ.“

Góly: 37. Klimpl, 90.+ âech - 7. Ireland, 57. Doyle.
Îlté karty: Krajãík, ëurica. Rozhodoval: Talian
Farina, 12360 divákov

Kvalifikace ME
Body pfies trápení

neztratili, pfii‰li o Kollera
SAN MARINO-âESKO 0:3

Serravalle-právo/Jan Procházka-Upachtûnû
klop˘tali k v˘hfie 3:0. Trápili se. Dobyli tfii povinné
body. Ale spí‰e jen trpké úsmûvy na tváfiích fotbalistÛ
vyloudilo vítûzství v Serravalle nad San Marinem,
snad nejslab‰ím evropsk˘m t˘mem, v kvalifikaci
kontinentálního ‰ampionátu. Nejásali, aã lámali
historická maxima a bourali kanon˘rské hranice -
brankáfi Petr âech vychytal rekordní 24. nulu v
reprezentaãní kariéfie. Jan Koller se v závûru
popadesáté trefil v národním t˘mu, ale ve stfiedu si
s Iry nezahraje. Nepfiíjemná ztráta pro zfiejmû klíãov˘
stfiedeãní duel.
Hloupû fauloval a dostal Ïlutou kartu, která ho

posílá ze hry. A nejen to, sebevûdomí si po sérii
minul˘ch nezdarÛ rozhodnû hráãi nezvedli. Na Iry
by sobotní v˘kon tûÏko staãil!
Ve 32. minutû pálil Kuliã ‰patnû, ale vedle mífiící

stfielu vyrazil A. J. Simoncini do vzduchu pfied
dobíhajícího Rosického, kterému nezbylo nic jiného
neÏ poslat míã pro nûj nezvykle hlavou do sítû.
Po pauze mohlo b˘t zle, Selva si pohrál pro zmûnu

s Rozehnalem. Bájeãnû uvolnil Maraniho, ale ten
bezhlavû pálil mimo. „Ukopl si to, byla to ale urãitû
jejich nejvût‰í ‰ance,“ líãil brankáfi Petr âech. Mûl
více práce, neÏ ãekal. A také vidûl KollerÛv zkrat: po
zbyteãném faulu útoãník inkasoval Ïlutou kartu a
stopku na Iry.
Vylouãení pfiece jen srazilo houÏevnaté domácí.

Pfii‰el i touÏebnû oãekávan˘ druh˘ gól. Jankulovski
vyuÏil ‰patného postavení brankáfie a z pfiímého
kopu pálil pfii zemi k tyãi. Stfiídající Vlãek se pak v
dobré pozici neprosadil, ale v nastavení se pfiece
jen doãkal Jan Koller. „Ale radost z nûj nemám,“
mizel na‰tvanû v maliãké budovû se ‰atnami.
Branky: 32. Rosick˘, 75. Jankulovski, 90.+3. Koller.

Rozhodãí Filipoviã (Srbsko.
***

Na Slovensku zaãal hokej
1. kolo: Lipt. Mikulá‰ - Îilina 1:3, Poprad - Nitra 2:1
po sam.naj., Zvolen - Skalica 4:3, Martin - Slovan
6:3, Trenãín - KeÏmarok 5:4 po sam.naj., Ko‰ice -
Slovensko 20 3:1
2. kolo:  Îilina - Ko‰ice 3:3 po sam.naj., KeÏmarok
- Slovensko 20 7:1,  Slovan - Trenãín 1:2 po predl.,
Skalica - Martin 4:1,  Nitra - Zvolen 2:5,  Lipt.
Mikulá‰ - Poprad 1:4. Kuriozitou je, Ïe mimo soutûÏ
hraje reprezentace do 20 let.

***

Gambrinus extraliga
4.KOLO: ÎiÏkov-Sparta Praha 1:4 (0:1),
Olomouc-Most 2:2 (1:0), Slavia-Brno 1:0 (0:0),
Jablonec-âeské Budûjovice 1:0 (0:0), PlzeÀ-
Bohemians Praha 2:0 (0:0), Mladá Boleslav-
Kladno 2:1 (0:0), Teplice-Liberec 2:0 (1:0),
Zlín-Ostrava 2:2 (1:0) .
5.KOLO: Ostrava-PlzeÀ 2:0 (1:0),  Liberec-
Zlín 0:1 (0:0), Kladno-Jablonec 1:1 (1:1),
âeské Budûjovice-Mladá Boleslav  2:2 (1:1),
Most-Slavia 2:3 (1:2), Brno-Teplice odlozeno
pro úmrtí trenéra Mareãka, Sparta-Olomouc
1:0 (0:0), Bohemians-ÎiÏkov 2:2 (0:2).

***
Tabulka

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

Slovenská liga CorgoÀ
7.KOLO: FC Senec-Zl.Moravce 1:1 (0:1),
Spartak Trnava   FK ZTS Dubnica 1:1 (1:0),
Banská Bystrica-Îilina 1:3 (0:2), Ko‰ice-
Slovan 3:0 (1:0), RuÏomberok-Trenãín 4:1
(0:0),  Nitra-Artmedia 1:0 (0:0)
8.KOLO: RuÏomberok-Ko‰ice 1:0 (0:0),
Slovan-Nitra 2:1 (1:1), Îilina-Senec 2:0 (0:0),
Zl.Moravce-Trnava 0:0, Artmedia-Banská
Bystrica 6:3 (3:1), Trenãín-Dubnica 2:2 (0:0).

***
Tabuºka

1.  Îilina 8 6 1 1 19:7 19
2. Nitra 8 6 1 1 11:4 19
3. Artmedia 8 5 1 2 19:8 16
4. RuÏomberok 8 5 1 2 12:7 16
5. Trnava 8 4 2 2 14:8 14
6. Zl. Moravce 8 3 2 3 7:14 11
7. Ko‰ice 8 2 3 3 7:8 9
8. Slovan 8 3 0 5 11:13 9
9. Dubnica 8 1 5 2 6:10 8
10. Bystrica 8 2 0 6 11:15 6
11. Trenãín 8 1 1 6 9:24 4
12. Senec 8 0 3 5 4:12 3

Na‰e internetové stránky
Satellite 1-416

V˘bûr z ãlánkÛ v na‰ich novinách.
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