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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



2   satellite  1-416 April 10, 2008

We acknowledge the financial support
of the Government of Canada, through the Publication
Assistance Program (PAP) towards our mailing costs.

Knihovna na Masaryktownu
Stfieda: 16:00-21:00, pátek: 16:00-18:00.
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Ale‰ Bfiezina - redaktor;
Advertising rates: 22.00 per inch/col.

$ 1.65 CDN  per line/col.
Pfiedplatné:

v Kanadû $ 38,10 + $ 1,90 (GST) = $ 40,00,
pro ostatní svût CND/US $ 60 .

v âR 1000 Kã, na Slovensku 1200 SK
PDF elektronicky $ 22 -

V âR a na Slovensku 200 Kã (240 SK)
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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, 169 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

Canada

âeská televize Nová vize
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:00 hodin

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4, 169 a 804)
E-mail: slepcikovam@sympatico.ca.

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  11:00.
Stfiedeãní biblická hodina v 19:30. Rev. Ján
Banko. Tel.: 289/242-0635, Internet: http://
www.csbaptist.com/
KITCHENER-WATERLOO: KaÏdou
druhou nedûli v mûsíci v 17:00 - German
Gospel Church, 223 Union St.E.
Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: 416/656-8661. Duchovní
správce: Rev.Margaret Hassler, Pastor,  e-
mail mkhassler@yahoo.com

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

Slovensk˘ evanjelick˘ kostol
augsburgského vyznania sv. Pavla
(Slovak Evangelical Lutheran Church of
St. Paul) 1424 Davenport Rd., Toronto,
Ont. M6H 2H8. Tel.: 416/658-9793. Rev.
Ladislav Kozák, BohosluÏby: nedel’a: 9:30
(angl.), 10:45 (slovensky).

Slovensk˘ grécko-katolick˘ kostol sv.
Marie (Slovak Greek Catholic Church of
St. Mary)  257 Shaw St., Toronto, Ont. M6J
2W7. Tel. 416/531-4836.  BohosluÏby: 9:00
angl., 10:30 slov.

Luteránsky kostol sv. Luká‰a, (Lutheran
Church of St. Luke), 3200 Bayview Ave.
(Bayview a Finch), Toronto. Rev. Du‰an
Tóth. BohosluÏby:  11.5.  2008 vÏdy o 13.
hod.

Kat. bohosluÏby  mimo Toronto
Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  hodin. Streda 18:00. Duch.
správce: Libor ·vorãík, St. Adalbert R.C.
Mission, 464 Plains Rd. W., Burlington L7T
1H2. Tel/Fax.: 416/532-5272
Kingston: Kaple Newman House,192
Frontenac Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:  19.
4.  2008 v 10:00
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a Hirchey): 170 Hinchey Avenue.
NejbliÏ‰í bohosluÏby: 19. 4. 2008 v 17:00.
Montreal: Kaple Loyola High School,7272
Sherbrooke Street. NejbliÏ‰í bohosluÏby:
20. 4. 2008 v 11:00.
Vineland: St. Helen's Church R.C. Pharish,
4156 Maple Grove Rd.

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.

Pfiijìte si zacviãit nebo zahrát volejbal do Sokola!
Cviãební hodiny od 15. záfií 2007 do 15. ãervna 2008:

Dûti - kaÏdou sobotu od 15:30 do 17:30 hodin
v tûlocviãnû klubu „Steeles West Gymnastics“

601 Magnetic Drive, Unit 21
(jiÏnû od kfiiÏovatky Steeles Avenue West a Dufferin Street)

Dospûlí - kaÏdou stfiedu od 20:00 do 22:00 hodin
Volejbal - kaÏdé pondûlí od 19:30 do 22:00 hodin

George Harvey Collegiate Institute, 1700 Keele Street
(jiÏnû od kfiiÏovatky Eglinton Avenue West a Keele Street,

vjezd na parkovi‰tû z ulice Bicknell Avenue)
Informace:

Hana Jurásková (905) 838-2541, Jan Waldauf (416) 535-1413

O pohfibu George Grosse a pohfibech vÛbec
Rozlouãil jsem se za svÛj Ïivot s nûkolika
stovkami pfiátel a znám˘ch anebo
osobností, které nûjak poznamenaly ná‰
ãas. KaÏd˘ pohfieb byl jin˘: od pohfibÛ lidí
zvuãn˘ch jmen, které - stejnû jako pohfiby
úspû‰n˘ch podnikatelÛ - byly
spoleãenskou událostí; k pohfibÛm lidí,
ktefií nevynikali ani majetkem ani
zamûstnáním, pfiitahujícím media, ale dali
Ïivotu v‰ecko, co mûli a pfii‰li se s nimi
rozlouãit ti, ktefií je mûli rádi; k pohfibÛm
lidí, zapomenut˘ch je‰tû pfied svou smrtí,

na jejichÏ pohfibu se se‰lo ménû lidí, neÏ
máme prstÛ na jedné ruce. A ty
nejsmutnûj‰í - ale o tûch jsem jenom
sly‰el - pohfiby bezdomovcÛ bez rodin a
bez pfiátel, pohfiben˘ch ve spoleãném
hrobû. I kdyÏ vím, Ïe jim na tom uÏ asi
mnoho nezáleÏí, snad na kaÏdém pohfibu
si na nû vzpomenu.
Pohfieb George Grosse patfiil do první

skupiny: sportovní novináfi,
spoluzakladatel novin, la‰kovná hvûzda
na tenisov˘ch turnajích celebrit (kdykoliv

prohrál, mohli za to jeho partner ãi
partnerka, i kdyÏ ‰lo tfieba o nejlep‰í
svûtové hráãe). Patfiil ale právem i do
druhé skupiny, do skupiny lidí, ktefií neÏijí
pouze v pozlátkovém svûtû úspûchu a
potlesku, ale dûlí se s druh˘mi o svÛj ãas,
o svÛj talent a své hodnoty: jeho kolega,
kter˘ v dobû, kdy komunismus se zdál
neporaziteln˘, donquichotovsky i
odváÏnû válãil s Moskvou, Peter
Worthington, i syn zesnulého (rovnûÏ
George) se ve sv˘ch proslovech zmínili o
tfiech pravidlech, jimiÏ se zesnul˘ fiídil:
miluj svoji rodinu a udûlej pro ni v‰echno,
co je v tv˘ch silách; pomoÏ kaÏdému, kdo
pomoc potfiebuje; chovej se stejnû ke
kaÏdému bez ohledu na jejich zamûstnání
ãi spoleãenské postavení. A knûz, kter˘
vykonával pohfiební obfiad, hovofiil o jeho
vífie.
Tento pohfieb nebyl profesionálním

truchlením - byla to spí‰e oslava Ïivota.
Oslava vtipná a laskavá, plná pfiátelství a
lásky. Jedním z pûkn˘ch momentÛ bylo
Worthingtonovo líãení Grossova útûku z
âeskoslovenska: podle jednûch
pfievesloval Dunaj na kanoi; druzí tvrdí,
Ïe Dunaj pfieplaval; já se kloním k názoru,
Ïe George Dunaj jednodu‰e pfie‰el....
Stejnû hravû a s láskou popsal jin˘

okamÏik syn George: rodiãe slavili
v˘znamné v˘roãí (snad zlatou svatbu?).
Maminka marodila, ale kdyÏ syn pfii‰el
domÛ, na‰el krásnû prostfien˘ stÛl. Syn
se divil, kdo stÛl prostfiel. George (otec):
„Martha Stewart není jedin˘ ãlovûk, kter˘
dovede prostfiít stÛl.“

V pfieplnûném kostele jsem zahlédl jen
pár na‰ich lidí, hlavnû Slávu Cornovou,
jejíÏ otec Jifií se se zesnul˘m dobfie znal.
Ale to je pochopitelné: Ïivot George
Grosse se neodb˘val na krajanském
kolbi‰ti.  Vím, Ïe mezi pfiítomn˘mi byl
generální konzul âR, Richard Krpaã s
paní.
KaÏdá smrt ve mnû vyvolává dva pocity:

jeden nechápavû údivn˘ - jenom proto,
Ïe tfieba jen jeden sval odmítne pracovat,
miliony okamÏikÛ, z nichÏ se ná‰ stále
prodluÏující Ïivot skládá, okamÏikÛ
radosti, smutku, lásky, Ïárlivosti, zloby,
nad‰ení, bolesti, nadûje, zoufalství... se
propadnou do propasti ãasu, jako by
nikdy nebyly, jakoby ani my jsme nikdy
nebyli. Mûl pravdu Hamlet, Ïe jsme ze
stejné látky jako sny? A ná‰ Ïivot se ve
smrti rozplyne jako sen, beze stopy a bez
ozvûny? Nevím, moÏná, snad...
Ten druh˘ pocit má jiné ladûní: plaché

zpokornûní pfied majestátem smrti. V
okamÏiku, kdy se lidsk˘ Ïivot propadá do
jícnu vûãnosti, sly‰ím ozvûnu ver‰Û
Otakary Bfieziny, sly‰ím jeho dialog s
vûãností, jeho hymnické vyznání víry...

Josef âermák
***

G. Gross s vydavatelem Sunu

na Osmičkovém bálu
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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

Nokturna
na Masaryktownu
Houslista Maceãek

opût oslnil
V pofiadí jiÏ ‰esté Nokturno leto‰ního
sedmého roãníku se konalo v restauraci
Praha 30. bfiezna 2008. Rodák z Ostravy
absolvent Akademie múzick˘ch umûní v
Praze pod vedením profesora Václava
Snítila, houslista Petr Maceãek vystoupil
v druhém roãníku Nokturen jako sólista
se skupinou Musica Poetica z New Yorku.
Byl jasnû nejlep‰ím hráãem a musel
nûkolikrát pfiidávat sólové kousky. Petr
Maceãek hraje v posledních letech druhé
housle ve slavném Talichovû kvartetu.
Pfied tím hrál jako koncertní mistr ve
známém PraÏském komorním orchestru
bez dirigenta a zaãínal jako koncertní
mistr u Sukova komorního orchestru a v
Kapele Istropolitane, známé z ãetn˘ch
nahrávek.
Letos pfiipravil program sloÏen˘ z

Bachovy sonáty c-mol (Siciliano)
následovala Mozartova sonáta h-mol, po
pfiestávce pak Beethovenova Jarní
sonáta a koncert byl zakonãen známou
sonatinou Antonína Dvofiáka opus 100.
Petr Maceãek hraje na housle Ruggeiero
ze sedmnáctého století. Jeho tón je
úÏasné kultivovan˘ a jemn˘. Pomalá vûta
v Beethovenovû sonátû byla úÏasná svou
ãistotou a procítûností. Dvofiákova
sonatina byla asi nejlep‰í vÛbec kterou
pisatel kdy sly‰el. Rychlé tempo a
sametov˘ tón Maceãkov˘ch houslí si
zaslouÏilo hlasité ovace a tfii pfiídavky-
dva Uherské tance Johanese Brahmse a
Dvofiákova Romance pro housle a klavír.
Na piano doprovázel Maceãka Franti‰ek
Jirka, kter˘ Ïije od roku 2003 v
Mississauze. Vystudoval konzervatofi v
Praze a kromû ãetn˘ch sólov˘ch
vystoupení uãil na konzervatofii v
Trutnovû. Po té co si udûlal druh˘ domov
v Torontu, uãí na hudební ‰kole v
Mississauze a pokraãuje v koncertní
dráze. Jeho specialitou je uãení hudby
Komenského metodou vyuãování. Jako
expert na didaktiku Jana Ámose
Komenského se úãastnil nûkolika
vûdeck˘ch konferencí o Komenském, na
kter˘ch také pfiednesl referáty. Projevil
se jako schopn˘ a citliv˘ pianista, kter˘
respektoval sólistu a vhodnû doplÀoval
jeho muzikální nápady. Zazáfiil v
pfiídavcích od Johanessa Brahmse a ve
Dvofiákovû Sonatinû. Sál restaurace
Praha byl zcela zaplnûn a mezi
nad‰en˘mi posluchaãi byli i takové
osobnosti jako pianista Antonín Kubálek
a profesor Josef Svoboda s chotí (rodiãe
zesnulého nadaného mladého skladatele
Andrew Yin Svobody), a jiní hosté.
Pfií‰tí Nokturno bude 4. kvûtna. Pfiivítáme

nám známého pianistu Borise Krajného
z Prahy (kromûfiíÏského rodáka), kter˘
bude hrát na své vlastní piano, které
vûnoval ãeské a slovenské komunitû v
Torontu. Vy, ktefií jste sly‰eli jeho recitál
pfii pfiíleÏitosti rozlouãení s konzulem
Petrem Mikyskou, jste urãitû nezapomnûli
na jednu skladbu Klementa Slavického -
Toccatu, tentokrát budou Slavického
skladby tfii, (kromû Chopina, Schulhoffa,
Smetany a JeÏka) Lístky na 416/439-
4354. Místo konání koncertu bude v
pfií‰tím ãísle.

M.K.
***

Kfiest  nové sbírky
Leonarda Cohena

V pátek 4. dubna se od 19 hodin uskuteãní
v praÏském divadle Disk (Karlova 26)
kfiest ãeského pfiekladu nové sbírky básní
Leonarda Cohena, kanadského zpûváka,
skladatele a básníka. V âR zatím poslední
vydaná kniha Leonarda Cohena Kniha
touÏení (The Book of Longing, 2006) je
sbírkou básní, písniãek, krátk˘ch textÛ,
autorov˘ch ilustrací a ãrt, vtipn˘ch glos a
bonmotÛ.

Texty vznikaly od 70. let do souãasnosti,
z velké ãásti v zenbuddhistickém klá‰tefie
na hofie Mt. Baldy v Kalifornii a tématy
jsou láska, sex, Ïena, bÛh, spiritualita,
Ïidovství, stáfií ãi smrt. Souãástí tohoto
ojedinûlého veãera bude ãetba anglick˘ch
originálÛ i ãesk˘ch textÛ v pfiekladu
Miroslava Jindry vãetnû reprodukované i
Ïivé hudby. Probûhne rovnûÏ projekce
filmu Leonard Cohen: I'm Your Man, v
nûmÏ kromû rozsáhl˘ch rozhovorÛ a
vzácn˘ch zábûrÛ z osobního archivu
Leonarda Cohena vystupují také hosté,
napfiíklad Bono, Nick Cave, U2, Jarvis
Cocker, The Edge, ktefií na poãest tohoto
zpûváka pfiezpívali jeho písnû. Veãer
pofiádá nakladatelství Argo ve spolupráci
s divadlem Disk a za podpory
Velvyslanectví Kanady.
 www.divadlodisk.cz www.argo.cz

Kanadské filmy a v˘stava
 v rámci DnÛ Frankofonie

Kanadské velvyslanectví uspofiádalo
promítání dvou filmÛ pofiádané v rámci
leto‰ních DnÛ Frankofonie. Jedná se o komedii
Tfii malá prasátka (Les trois p’tits cochons)
reÏiséra Patricka Huarda, kter˘ slavnostnû
zahájí leto‰ní oslavy Frankofonie. Tento
divácky nejúspû‰nûj‰í québeck˘ film roku
2007 vypráví o tfiech bratrech, ktefií se setkávají
v nemocnici u své matky leÏící v kómatu a
diskutují pro a proti vûrnosti a nevûry v
partnersk˘ch vztazích. Film OdpusÈ mi
(Délivrez-moi) se bude promítal 19. bfiezna.
Po promítnutí snímku byla na programu
diskuze s reÏisérem snímku Denisem
Chouinardem. Hrdinku tohoto psy-
chologického dramatu Annie právû propustili
z vûzení, kde si odpykávala za mfiíÏemi
desetilet˘ trest za vraÏdu svého manÏela.
Annie se setkává se svou dcerou Sophií, jeÏ
byla v opatrovnictví své tch˘nû.

***

WAWA
Od 19. bfiezna do 3. kvûtna pofiádá
Velvyslanectví Kanady a Francouzsk˘
institut v Galerii 35 Francouzského institutu
v˘stavu Jérôma Fortina WAWA. PraÏská
v˘stava s názvem WAWA je soubornou
v˘stavou pfiedstavující díla z nûkolika
rÛzn˘ch projektÛ - Marines / Maríny (2001),
Solitudes / Samoty (2002), Tondo (2003),
Ateliers / Ateliéry (2004), Écrans /
Obrazovky (2007) a WAWA (2008). Na
fotografii je dílo z cyklu Maríny. Instalace
jsou inspirované evropsk˘mi kabinety
kuriozit 16. a 17. století. Byly vytvofieny
peãliv˘m uspofiádáním, transformací a
zkrá‰lením v‰edních pfiedmûtÛ, ãímÏ vznikly
jedineãné instalace soch, které pfiipomínají
kvûtiny, mu‰le, amulety nebo ‰perky.
Jérôme Fortin se narodil v roce 1971 v
Joliette v Québecu, Ïije a tvofií v Montréalu.
Od roku 1996 mûl desítku samostatn˘ch
v˘stav a byl pozván k mnoha kolektivním
v˘stavám v Kanadû, New Yorku, Bruselu,
Boloni, Dieppe a Berlínû. V roce 2004 získal
Cenu Pierra Ayota. Jeho díla byla
zakoupena do sbírek Muzea souãasného
umûní v Montréalu, Národního muzea
v˘tvarn˘ch umûní Québecu, Národní
knihovny Québecu a mnoha soukrom˘ch
kolekcí.
www.jeromefortin.com www.ifp.cz

Kanadská mozaika
(vydává Kanadské velvyslanectví v Praze)

www.canada.cz
***

I letos je Satellite mediálním partnerem
plzeÀského festivalu Finále
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Toronto, Ont.

www.drpetermunk.com

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

Tel.: 416/533-0005

Dr. Petr

Munk
Chiropraktik
1552 Bloor St. W.

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

Theatre

Petr ChudoÏilov: Drákula
Oteplování planety se ve ‰v˘carské Basileji letos
projevilo neobvykle siln˘mi mrazy. Za oknem nám
umrzl rozmar˘n, bezdomovci jsou stále pfiítulnûj‰í,
psi na procházce nasadili prosebnû zoufal˘ v˘raz. Pro
v˘kon svého vedlej‰ího pracovního pomûru, noãní
rozná‰ku novin, jsem si koupil potápûãskou kuklu
upletenou z ãerné vlny, za niÏ se na mû mráz dostane
jen otvory pro oãi, ústa a nos. Vypadám v ní jako
zamaskovan˘ zloãinec, pfiipravující pfiepadení banky,
prosím laskavého ãtenáfie, aby si tento detail
zapamatoval, v mém dne‰ním fejetonu je‰tû sehraje
roli.
Rozná‰et v noci noviny mÛÏe b˘t za jist˘ch okolností

mnohem zajímavûj‰í neÏ do nich jenom psát, zvlá‰tû
kdyÏ se kolportér neudrÏí a drze si zadarmo pfieãte
informace, za nûÏ si abonenti fiádnû zaplatili. Tak
tfieba 18. ledna. KdyÏ jsem podvacáté strkal do
schránky Frankfurter Allgemeine Zeitung, vlajkovou
loì nûmeckého tisku, a podvacáté si pfieãetl titulek
úvodníku Mit den Untoten ãesky by se fieklo S
nemrtv˘mi nedokázal jsem nadále potlaãovat
zvûdavost. Odhrnul jsem sníh na schodech pfied
hospodou Warteck, posadil se na ‰tos novin a ponofiil
se do ãetby.
Autor zmínûného úvodníku vûnovaného ãeské

politické scénû vychází z hypotetické existence upírÛ,
ktefií sice Ïiví uÏ nejsou, ale mrtví taky ne,
nejpopulárnûj‰ím pfiedstavitelem tûchto nemrtv˘ch
byl Drákula. Politologové by pr˘ mûli zavést úplnû
novou kategorii politicky nemrtv˘ch pro ãeské
komunisty, ktefií se uÏ nemusejí niãeho bát, ponûvadÏ
mají vlastní pohfieb dávno za sebou. Demokratická
revoluce v roce 1989 sice komunistÛm odebrala
mocensk˘ monopol, av‰ak jist˘ podíl na moci jim
zÛstal uchován, pfiestoÏe se jejich strana, jako jediná
v b˘valém v˘chodním bloku, nikdy nezfiekla svého
názvu ani substance a neprovedla sebekritiku. Právû
tím si v‰ak podrÏela pfiízeÀ pûtiny voliãstva. Komunisti
sice formálnû náleÏejí opozici, ale prakticky patfií k
vládnímu táboru, kter˘ je v parlamentû odkázán na

jejich podporu. âe‰tí komunisti jsou vefiejnû tupeni a
hanûni, potajmu se jim v‰ak uÏ dávno nadbíhá.
Zatímco patetiãtí antikomunisté volají po zákazu
komunistické propagandy a symboliky. Komunistická
strana âech a Moravy se ve volebním roce 2006
klidnû a trpûlivû pfiipravuje na svoji úplnou politickou
rehabilitaci. Pfiedpoklady pro to jsou témûfi tak dobré
jako v letech 1945 aÏ 1948, kdy komunisti byli
demokratick˘mi stranami akceptováni, protoÏe
existoval siln˘ Sovûtsk˘ svaz, o nûjÏ se ãesk˘ národ
chtûl opfiít. Tentokrát jsou volitelní, ponûvadÏ
Sovûtsk˘ svaz zmizel a s ním i strach, Ïe komunisti by
se mohli stát váÏnou hrozbou demokratického
pofiádku. Autor úvodníku je‰tû pfiipomíná, ze po II.
svûtové válce se âeskoslovensko jako jediná
stfiedoevropská zemû zcela z vlastní vÛle rozhodlo
pro “lidovû-demokratickou” Evropu cenu za to
zaplatilo po komunistickém puãi v únoru 1948.
Úvodník mû intelektuálnû neokouzlil, ale nûkolikrát

jsem se nahlas zasmál vtipnému pfiirovnání. B˘t
Nûmcem, zmínil bych je‰tû analogicky ‰patné
zku‰enosti s odkládanou a nedÛslednou denacifikací
Nûmecka po II. svûtové válce. Shovívavost k
vlastnímu smradu nepfiinese Ïádné firmû uÏitek, n˘brÏ
naopak újmu, aÈ uÏ se jedná o âechy, Nûmce nebo
Francouze. “Dej ruce nahoru a pomalu vstaÀ?”
neoãekávanû nafiídil hlas ze tmy. âísi ruce mi stáhly
kuklu. Na tváfi mi dopadl siln˘ proud svûtla. “Jo to jste
jen vy,” zklamanû fiekl policajt a zhasl lampu.
“Telefonovaly nám ãí‰nice z hospody, Ïe nemÛÏou
domu, ponûvadÏ na schodech sedí gangster v kukle a
blbû se smûje,” vysvûtlil jeho kolega. SluÏební pes
pfiátelsky vrtûl ocasem. Zapálili jsme si. Zajímalo je,
ãemu jsem se smál. “Ten Drákula je jako kdo?”
vyptávali se, kdyÏ jsem ukonãil své expozé.
“Rumunskej hrabû. V noci leze z rakve a pije lidem
krev.” “Tak toho teda v databázi zatím nemáme,”
fiekli policajti a zmizeli.

Psáno pro âR0 6. Oti‰tûno s vûdomím autora.

Slovenská mladá scéna
Dovoºte mi predstaviÈ Vám novovzniknutú
neziskovú organizáciu v Toronte, Slovenskú
Mladú Scénu (ìalej len Scéna), ktorá bola
zaloÏená 8. Februára 2008 (reg. ãíslo
1756762) ako nezisková organizácia.
Scéna má za cieº:
1. udrÏiavaÈ a rozvíjaÈ národné povedomie
Slovákov prostredníctvom umenia a kultúry
2. poskytovaÈ rôznorodé formy neformálnych
konzultácií pre imigrantov a t˘ch ãlenov ‰irokej
verejnosti, ktorí sa ocitnú v núdzi. Na‰im
cieºom je pomáhaÈ ºuìom tak, aby sa ºah‰ie
integrovali a adaptovali v kanadskej
spoloãnosti.
V˘chodiskovou filozofiou Scény je komunite
DÁVAË, NIE od nej braÈ. Veríme, Ïe kaÏdá
ºudská bytosÈ je jedineãná a zaslúÏi si úctu,
porozumenie a pomoc. Re‰pektujeme, Ïe
kaÏd˘ má právo na vlastn˘ názor a
sebaprejavenie. Organizácia nevychádza zo
Ïiadneho náboÏenstva ani ideológie.
Re‰pektujeme Deklaráciu ªudsk˘ch Práv.
V súãasnosti operujeme na striktne
dobrovoºnej báze. Organizaãná ‰truktúra
Scény je nasledujúca: Rada Riaditeºov,
Kontrolná Rada, Umelecká Rada, Tajomník a
Pokladník. Organizácia ma vypracovan˘
strategick˘ a finanãn˘ plan, vrátane
fundraisingového plánu.
Scéna chce osloviÈ najmä mladú populáciu a
ponuknúÈ jej priestor a aktivity, ktoré budú
reflektovaÈ Ïivotn˘ ‰t˘l a potreby súãasnej
generácie.
V mene na‰ej novovzniknutej organizácie, si
súãasne dovoºujem obrátiÈ sa na Vás s

prosbou o finanãnú podporu, respektíve
pomoc pri etablovani Scény a pri uvedení
ná‰ho prvého divadelného predstavenia Na
Skle Maºované, ktorého krátky popis je
priloÏen˘.
ëakujem Vám vopred a te‰íme sa na budúcu
spoluprácu.

Marianna Supeková,
Riaditeºka

09 Botany Hill, Toronto, Ontario, M1G 3K6
tel/fax: 416.792.8694
slovakscene@yahoo.com

***

NA SKLE MAªOVANÉ
Muzikál Na skle maºované je uÏ desaÈroãia
známy nielen na Slovensku. Stal sa azda
najobºúbenej‰ím divadeln˘m predstavením,
ktoré je populárne medzi v‰etk˘mi
generáciami. Dôvodov, preão sme sa rozhodli
práve pre hru Na skle maºované, je viac.
Priamo v Toronte aktívne pôsobia dve
amatérske divadlá, z toho jedno hrá prevaÏne
v âeskom jazyku a druhé je v˘berom hier a
ich prevedením orientované najmä na divákov
v seniorskom veku. Muzikál Na skle
maºované sme sa rohodli na‰tudovaÈ v
modernom poÀatí a osloviÈ tak  rozrastajúcu
sa komunitu Slovákov v mladom a strednom
veku.
Toto predstavenie bude uvedené Slovenskej
a âeskej komunite v Severnej Amerike po
prv˘ krát v histórii.
V neposlednom rade, jej uvedením si chceme

pripomenúÈ 320 v˘roãie narodenia
legendárneho Juraja Jáno‰íka.
Hra je momentálne v ‰tádiu zaãiatku skú‰ania.
Ukonãené sú prípravné práce ako úprava
scenára, choreografia, v˘ber hercov a
taneãníkov, návrh scény a kost˘mov.
Potvrdenie autorsk˘ch práv je v procese
jednania so slovenskou aj poºskou stranou.
Hra bude uvedená v októbri 2008 v Toronte.

***

Sunday, April 13, 2008, 7 - 11 pm

HOT Sunday Showcase
with one of Toronto’s favorite

jazz singers
John Alcorn

and a stellar line-up of friends
Rivoli Upstairs Lounge,

 334 Queen W.
Adults: $10, Students $5

ARTICO art show by

Pavla Quinn:
Awakening

Opening April 13  at 7 pm,
show runs from
April 6 - May 4.
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Financial

1 CDN $ 15,79 Kã
1 EURO 25,10Kã
100 Sk 77,22 Kã
1 US $ 16,04 Kã
âNB - 3. 4. 2008

Kursovní lístek
100 Kã 6,55 CDN $
100 SK 5,05 CDN $
1 CDN $ 15,27 Kã
1 CDN $ 19,80 SK
1 US $ 0,99 CDN $
1 EUR 1,64 CDN $
Toronto Star  - 3. 4. 2008

Tajomstvo je skryté v dobrom obsadení
V jeho filmografii nájdeme drámy, muzikály, kriminálky i komédie. Spája ich silná obrazotvornosÈ a muzikálnosÈ.
Spolupracoval s Jodie Foster, Nicolasom Cageom, Robertom De Nirom, Kevinom Spaceym, Kate Winslet, ale i s
Madonnou, Pink Floyd a Bobom Geldofom, ãi Petrom Gabrielom. Poãas apríla uvedie slovensk˘ Febiofest sedem jeho
filmov. SME poskytol ALAN PARKER rozhovor.

Predt˘m neÏ ste debutovali vo filme,
ste sa preslávili vo svete reklamy. Je
réÏia reklám tou najlep‰ou ‰kolou pre
filmového reÏiséra?
„To bola jediná moÏnosÈ, ako sa nauãiÈ

remeslo. Zaãínal som ako copywriter,
takÏe prechod k réÏii bol pre mÀa veºmi
prirodzen˘. Niekoºko rokov som denne
nakrúcal nároãné reklamy a bola to skvelá
‰kola. V tom ãase britsk˘ filmov˘
priemysel stagnoval, takÏe sme mali len
málo príleÏitostí. Ale keì rok robíte filmy,
ão trvajú 30 sekúnd, zaãne vás to
frustrovaÈ a túÏite robiÈ dlh‰ie filmy.“
Fields raz povedal: nikdy nepracujte

s deÈmi alebo so zvieratami. Chceli
ste sa presvedãiÈ, ãi má pravdu, keì
ste sa rozhodli nakrútiÈ svoj
celoveãern˘ debut Bugsy Malone s
deÈmi?
„Mal pravdu. Mal som na to myslieÈ!

Mám päÈ detí, takÏe práca s nimi pre mÀa
nebola problém. Tajomstvo tkvie v
dobrom obsadení. Trvá dlho, k˘m nájdete
to správne dieÈa. Ak deti nie sú úplne
skvelé, Ïiadny reÏisér na svete z nich
nedostane dobr˘ v˘kon.“
TrinásÈroãná Jodie Foster získala za

úlohu v Bugsy Malone dve ceny
BAFTA. Hrala u vás e‰te predt˘m, neÏ
sa objavila v Scorseseho Taxikárovi?
„Jodie som obsadil skôr, neÏ úãinkovala

v Scorseseho filme. Najprv v‰ak nakrútila
Taxikára v New Yorku a odtiaº pri‰la
rovno do Lond˘na. Bola mladá, ale mala
talent a inteligenciu oveºa star‰ieho
dievãaÈa. Mala vtedy s filmom oveºa viac
skúseností neÏ ja. Bola neporovnateºne
nadanej‰ia neÏ ostatné deti, na pºaci
pôsobila veºmi profesionálne. Ale keì to
bolo moÏné, a bola medzi ostatn˘mi
deÈmi, bolo z nej opäÈ malé dievãatko.“
Vá‰ nasledujúci film Polnoãn˘ expres

bol úplne in˘. Dramatick˘ príbeh
mladého Ameriãana, pristihnutého
tureck˘mi úradmi pri pokuse o
pa‰ovanie ha‰i‰a, získal dva Oscary
zo ‰iestich nominácií. âo bolo na jeho
nakrúcaní najÈaÏ‰ie?
„Nakrúcali sme ho päÈdesiat-tri dní,

pracovali sme ‰esÈ, obãas aj sedem dní
v t˘Ïdni v ‰pinav˘ch a horúcich lokalitách.
Bolo to dosÈ nároãné. Ale keìÏe sme boli
na Malte, ‰túdio nás nechalo na pokoji.
Nakrúcal som so ‰tábom, s ktor˘m som
mal veºa skúseností z reklám. V‰etci
sme boli mladí a nálada bola skvelá, aj
keì sme veºmi veºa pracovali.“
Bol to prv˘ celoveãern˘ film, ku

ktorému skomponoval hudbu Giorgio
Moroder. Preão ste sa rozhodli vo filme
pouÏiÈ v˘luãne syntetizátorovú
hudbu?
„Keì som robil prv˘ zostrih filmu, pouÏil

som do neho Vangelisovu hudbu. Bol to
projekt losangeleskej spoloãnosti
Casablanca, ktorá produkovala film, ale
mala i nahrávacie ‰túdiá a chcela album
k filmu vlastniÈ. Navrhli mi spoluprácu s
Giorgiom Moroderom, ktor˘ uÏ mal za
sebou nejaké úspechy a spolupracoval s
Donnou Summer, toho ãasu najväã‰ou
hviezdou spoloãnosti Casablanca. S
Giorgiom som pracoval v jeho

mníchovskom ‰túdiu a spravil takú
úÏasnú hudbu, Ïe som súhlasil, Ïe sa
Vangelisa vzdám. Bolo to po prv˘krát, ão
syntetizátorová hudba vyhrala Oscara.
Nemali sme vôbec Ïiadny orchester. Bol
to len Giorgio, technik a ja.“
Aká bola spolupráca s Oliverom

Stonom na Polnoãnom exprese?
„Olivera si vybral v˘konn˘ producent

Peter Guber. Stone v tom ãase e‰te
nenakrútil Ïiadny film, ale mal niekoºko
dobr˘ch scenárov s tematikou Vietnamu.
Prvú verziu Polnoãného expresu napísal
u mÀa v kancelárii v lond˘nskom Soho za
‰esÈ t˘ÏdÀov. Nemali sme s ním veºa
práce. Myslím, Ïe Oliver nemal rád niã
anglické vrátane nás - Alana Marshalla,
producenta a mÀa. A ten pocit bol
vzájomn˘. Nedá sa povedaÈ, Ïe by sme
dobre vychádzali. Preto ani nepri‰iel na
nakrúcanie. Videl som ho aÏ keì vyhral
Zlat˘ Glóbus. Ale musím uznaÈ, Ïe napísal
vynikajúcu prvú verziu.“
Pre film The Wall mali byÈ pôvodne

pouÏité záznamy z koncertného turné
Pink Floyd doplnené o animované
sekvencie politického karikaturistu a
ilustrátora Geralda Scarfa a
niekoºk˘mi hran˘mi scénami. A vo
filme mal hraÈ Roger Waters. Kedy
do‰lo k zmene?

„Na filme som pracoval ako producent,
nie ako reÏisér. Na zaãiatku ho mal
reÏírovaÈ animátor Gerald Scarfe. Ale
nefungovalo to a v‰etci za mnou chodili a
Ïiadali ma, aby som to reÏíroval, ão som
nakoniec urobil. Bol to v podstate Rogerov
príbeh a vznikla z toho predloha pre film.
Nebol to konvenãn˘ scenár. Roger ma
nechal pri nakrúcaní samého. Pri‰iel na
pºac dvakrát za tri mesiace. A potom
spravil mixáÏ hudby, to ho, samozrejme,
veºmi zaujímalo. Spolupráca s Rogerom
Watersom sa mi nepáãila. No s Davidom
Gilmourom a Nickom Masonom sme stále
priatelia. Som na tento film veºmi hrd˘, ão
sa t˘ka kreativity, ale zároveÀ to bola
jedna z mojich najhor‰ích profesionálnych
skúseností. Naopak Commitments bol
najpríjemnej‰í film, ak˘ som kedy urobil.“
Verili ste, Ïe jedného dÀa môÏe

padnúÈ i múr rozdeºujúci Berlín?
„To bolo veºmi dôleÏité, ale pôvodn˘

múr, ão Roger postavil, bol múr medzi
nami, v na‰ich osobn˘ch Ïivotoch a
spoloãnosti. VÏdy som sa te‰il, Ïe film
má úspech - aj v pirátskej forme! - v
komunistick˘ch krajinách predt˘m, neÏ
Múr koneãne padol.“
Vo va‰ej filmografii nájdeme takmer

v‰etky Ïánre. Máte uÏ pri písaní
scenára predstavu konkrétneho
herca?
„Keì pí‰ete scenár, je fajn predstavovaÈ

si pri tom hercov, ale je to tieÏ
nebezpeãné, pretoÏe nemusíte získaÈ
toho, ktorého chcete. Napríklad pôvodne
som chcel do filmu Angel Heart Marlona
Branda do úlohy diabla, nakoniec ho hral
De Niro. A De Nira som chcel do inej
úlohy, ktorú nakoniec dostal Mickey
Rourke. De Niro je veºmi dôkladn˘,
zaujíma sa o kaÏd˘ detail, od slov, ktoré

hovorí, po presnú dæÏku svojich falo‰n˘ch
nechtov - a kladie reÏisérovi stovky
otázok. Mickey je oveºa prirodzenej‰í
herec a nerád sa pripravuje. Je spontánny
a má rád kúzlo, ktoré vzniká, keì sa
scéna zaãne odvíjaÈ.“
Snímka Horiace Mississippi je

in‰pirovaná rasov˘mi nepokojmi na
juhu Ameriky v 60. rokoch minulého
storoãia. Scenár vychádzal zo
skutoãnej udalosti. Preão vás po
premiére obvinili z fal‰ovania
historick˘ch skutoãností?
„Pôvodn˘ scenár bol na základe

skutoãnej udalosti FBI. UÏ ten bol do istej
miery zbeletrizovan˘. Chcel som ho viac
spolitizovaÈ a vrátiÈ sa k pravdivému
príbehu. Napísal som poslednú verziu na
základe prieskumu a ãasu, ktor˘ som
strávil v ‰táte Mississippi. Je to zmes
historick˘ch faktov a fikcie, ão puristov
hnevá. Ale je to dramatická fikcia podºa
skutoãn˘ch udalostí, a podºa mÀa je to
akceptovateºn˘ Ïáner. Historici a novinári
majú pre dramatickú a skutoãnú fikciu
iné pravidlá.“
Commitments je príbeh írskej soulovej

kapely z Dublinu. âo vás na príbehu
Doyleho zaujalo natoºko, Ïe ste sa
rozhodli podºa jeho knihy The
Commitments nakrútiÈ film?
„Zamiloval som si tú knihu. Nemala veºa

strán, ale pri jej ãítaní som sa nahlas
smial na kaÏdej z nich.“
Spolupracovali ste aj s popov˘mi

hviezdami. Jednou z nich bola
Madonna v Evite. Hovorí sa o nej, Ïe je
absolútna profesionálka. Je?
„Áno a vÏdy chodila v˘borne pripravená.

MoÏno mala nejaké problémy s
maskérmi, ale ku mne bola milá,
re‰pektovala moje pokyny a neuveriteºne
tvrdo pracovala.“
Boli ste aj producentom soundtracku.

Bol rozdiel medzi Madonnou v ‰túdiu
a na pºaci?
„Jednoznaãne je viac doma v

nahrávacom ‰túdiu. Keì som robil
soundtrack, strávil som v nahrávacom
‰túdiu takmer ‰tyri mesiace. Musel som
tam byÈ kaÏd˘ deÀ. Vychádzal som s Àou
veºmi dobre, po neistom zaãiatku sa
uvoºnila a bola to veºmi príjemná
spolupráca.“
Niektorí reÏiséri majú svojich

obºúben˘ch hercov. Vy spoluprácu
opakujete len veºmi zriedkavo. Preão?
„Nakrútil som rôzne príbehy a rôzne

Ïánre a tak ãasto nebolo vhodné, aby
som pouÏil znova toho istého herca.
Navy‰e, keì herec hral úlohu v mojom
filme, mám ho uÏ v tej úlohe
zafixovaného.“
Nemyslíte si, Ïe dne‰n˘ch mlad˘ch

filmárov obãas viac zaujíma spôsob
rozprávania neÏ jeho obsah?
„Áno. Jediná rada, aby neboli posadnutí

spôsobom nakrúcania - ten príde úplne
prirodzene - je, aby sa sústredili na to, ão
sa svojím filmom snaÏia povedaÈ
divákom.

 Miro Ulman - SME
(Autor je filmov˘ publicista)

***

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

3.4.2008 v 23:23
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

24.4.2008

13.4. (ne)
HOT with John Alcorn

a Pavla Quinn
Rivoli Club

334 Queen St. W.
***

4.5. (ne) 17:00
Nokturna

Boris Krajn˘ -piano
***

10.5. (so)
Sokolsk˘ majáles

Hala kostela sv. Václava
***

11.5. (ne) 20:00
Karel Gott v Roy Thomson Hall

***
25.5. (ne) 17:00

Nokturna na Masaryktownu
Gustav Beláãek - bass

***
8.6. (ne) 16:00

Dobroãinná veãefie
pro St. Michael’s Choir School

Restaurace Praha - Masaryktown
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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:

PUSINKY
roadmovie o tfiech dívkách, které se nedostaly na vysokou

a tak si vymyslely supercestu do Holandska - pracovat
na farmû, louky, krávy, a krásn˘ Ïivot pfii cesatování.

V‰ecko je v‰ak hroznû zamotane a nakonec to dopadne jinak.
Dále uvádíme filmy:

·KODNÁ - napínavé vy‰etfiování vraÏdy v sázkové kanceláfii
HODINA KLAVÍRU - film s B.Polívkou a P.Li‰kou

CESTA DO VÍDNù A ZPÁTKY - komedie o setkání s b˘valou láskou
Krátké komedie s oblíben˘m hercem Miroslavem Donutilem

v programech
3 + 1 S MIROSLAVEM DONUTILEM NA RÒZNÁ TÉMATA

a poslední ãást pãíbûhÛ lidí, ktefií utikali za svobodou
P¤ÍBùHY ÎELEZNÉ OPONY  31 - 39

A nakonec oznamujeme radostnou zprávu pro ty, ktefií mají rádí star‰í televizní
seriály, uvádíme následující ve v˘borné obrazové  a zvukové kvalitû:

ARABELA 1  - 13 (1977)
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA  1 -  8  (1971)

CHALUPÁ¤I  1 -  13   (1975)
NÁV·TùVNÍCI   1  - 15  (1983)
VyÏádejte si bliÏ‰í informace.

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ uvádí
premierovû komedii reÏisérky Karin

Babinské

âeská a slovenská televize
na internetu!

âech - NeÏádoucí náv‰tûvník Kanady
29. bfiezna 2008

Redakce Satellite 1-416
VáÏená redakce!
V únoru jsem se vracela po krat‰í náv‰tûvû âeska do Kanady a v letadle jsem se seznámila s
milou, dvacetiletou dívenkou z jiÏní Moravy, která po prvé letûla do Kanady nav‰tívit sestru.
Tro‰ku jsme si povídaly a bûhem desetihodinového letu jsme se celkem spfiátelily. Cítila jsem,
Ïe pfii její neznalosti angliãtiny bude moÏná potfiebovat tlumoãníka pfii pfiíletu na Torontsk˘
Pearson International Airport. A tak se stalo. Pfiedstoupily jsme spolu pfied celníka, já s
kanadsk˘m pasem a tedy bez problémÛ jsem pro‰la, a potom moje spoleãnice, s ãesk˘m pasem
a podle nov˘ch bezvízov˘ch smluv mezi Kanadou a âeskou Republikou, pochopitelnû bez
víza. Pan celník ji okamÏité pfiikázal, aby ‰la na imigraãní oddûlení pfiímo za jeho sklenûnou
budkou, Tak ode‰la a dvefie se za ní zavfiely a dlouho se neotevfiely. Já jsem ãekala asi pÛl
hodiny a pak jsem se zaãala ptát, co se s ní stalo. Po nûjaké dobû pracovník z imigraãního mû
zavolal dovnitfi a zavedl mû k velmi váÏnû vypadajícímu úfiedníkovi, kter˘ se mû ptal proã
mám zájem o tu mladou sleãnu, a jestli jsme pfiíbuzní. Pfiitom listoval v mém kanadském pasu
a dÛkladné si ho prohlíÏel. Odpovûdûla jsem, Ïe pfiíbuzná sice nejsem, ale Ïe sleãna neumí
anglicky a já umím ãesky a tedy mohu pomoci s pfiekládáním. Nechtûl o tom ani sly‰et a Ïe
kdyÏ nejsme pfiíbuzní aÈ tedy jdu domÛ a nestarám se, Ïe ona tam pr˘ bude dlouho,
Byla tam dlouho - celé dvû hodiny. O tom jsem se dozvûdûla aÏ za t˘den, kdy mû moje nová
pfiítelkynû poslala e-mail a vypsala jak to v‰echno probíhalo. Dala jim telefonní ãíslo své
sestry i jejího ‰vagra, kter˘ uÏ byl na leti‰ti a ãekal na ní v hale. Sestra zÛstala s dvûma mal˘mi
dûtmi doma. Imigraãní pracovník se sestrou mluvil, pak mluvil telefonicky i se ‰vagrem a mûl
i mimo jiné nepfiíjemn˘ komentáfi hraniãící s harasmentem. Jako, Ïe sestra se provdala za
âecho-Kanaìana a doslala se tak do Kanady, a její sestra mÛÏe udûlat totéÏ. To je snad
protizákonné? Moji pfiítelkyni nejdfiív pro‰acovali cel˘ obsah jejich dvou kufrÛ, roztrhali
obaly v‰ech dárkÛ a pak se jí ptali jestli má nûjaké peníze. Nûjak pochopila, Ïe jde o peníze
a ukázala jim, Ïe má 600 kanadsk˘ch dolarÛ. Pak koneãnû zavolali jejího ‰vagra a dali mu
papír kter˘ obsahoval tfii podmínky jejího “propu‰tûni na svobodu”. Za prvé, nesmí nikde v
Kanadû pracovat, za druhé, nesmí nastoupit na Ïádnou instituci vzdûlávací, tedy Ïádn˘ kurs,
‰kolu, a podobnû. Za tfietí, pfii odletu jim musí dokázat Ïe splnila první dvû podmínky. Papíry
pfiicvakli k pasu a musí jim to odevzdat pfii odletu. To ale není v‰echno, ta pravá perliãka teprve
pfiijde. Pak vyÏadovali 3,000 (ano, tfii tisíce dolarÛ) jako zálohu, která bude vrácena pfii jejím
odletu z Kanady. Nechtûli ‰ek, ale v hotovosti!! Kdo by mûl u sebe takovou sumu penûz?
Odpovûdûli: aÈ jde ‰vagr do banky a vyzvedne si z automatu - byla nedûle a banky byly
zavfiené. Îe jeho konto má limit a takovou sumu mu automat nevydá? Tak to tedy sníÏili na
1000 dolarÛ - moje pfiítelkynû jim dala sv˘ch 600 dolarÛ a ‰vagr pfiidal 400 dolarÛ, které mûl
u sebe.
Mám nûkolik otázek k takovému zacházení. KdyÏ se chtûjí Kanaìané ujistit, Ïe náv‰tûvník má
finanãní prostfiedky na svoji, v tomto pfiípade tfiímûsíãní dovolenou, tak proã vyÏadují jeho
3000 dolarÛ, které bude potfiebovat? Dále, je stanovena nûjaká hranice jak vysoká cena se má
vyÏadovat, a nebo je to snad podle domluvy a záleÏí na tom jak to “vykecáte”? MoÏná ty peníze
byly pro naprosto jiné úãely, ale nechci hádat pro jaké.
Celá historka se mi zdá jako nûjak˘ ‰patn˘ sen a mám dojem, Ïe Kanada bere âechy jako
nechtûné náv‰tûvníky a dûlá jim pfii pfiíjezdu velké potíÏe. Je nepochopitelné, Ïe Kanada
zru‰ila vízovou povinnost pro âR a potom klade náv‰tûvníkÛm tak nehorázné podmínky.
Mám obavy, Ïe toto není ojedinûl˘ pfiípad a Ïe budoucí ãe‰tí náv‰tûvníci Kanady nejsou ani
v nejmen‰ím pfiipraveni na to, co je pfii pfiíjezdu ãeká.
Posílám kopii tohoto dopisu na âeské velvyslanectví do Ottawy, a krat‰í verzi v pfiekladu
Ministerstvu of Citizenship and Immigration, a rovnûÏ mému MP pro Mississauga West.
Doufám, Ïe redakce Satellitu uzná za vhodné upozornit âeské a Slovenské sdruÏení v Kanadû.
Vynechala jsem úmyslnû jméno mé nové pfiítelkynû i její adresu, ale jsem ochotná je sdûlit (s
jejím svolením), pokud to bude nûkdo oficiálnû vyÏadovat.

Líba Nikelova
Mississauga, Ontario

***

Restaurace

v západním Torontu!
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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!

Letter

Poznámky z mûsta
Obãas mi navrhne redaktor a majitel tohoto listu: -CoÏ kdybys napsal nûco tam od vás?- Kdysi jsem to udûlal. Ale ãas letí a nese s sebou nejednu zmûnu. A tak mne
napadlo, abych se pokusil tomu návrhu opût vyhovût.
Na‰e emigrace se konala západním smûrem a to v podstatû po rovnobûÏce padesáté. Praha-Winnipeg-Vancouver. Pohled do atlasu to dosvûdãí. Do Vancouveru jsme
natrvalo pfiibyli v roce 1981 aã na etapy ... nejdfiíve ná‰ syn, pak já, nakonec Ïena. To ale není podstatné. Teì jsme tady. Dokonce i syn, mezitím 14 let Ïijící a pracující
v USA. A pfiibyla jeho moravská choÈ a roztomil˘ synek, ná‰, stafieãkÛ, vnouãek. Tedy ... rodinná pohoda.
Ale tohle povídání není o mojí rodinû,

ale o mûstû Vancouveru. Dûji‰ti pfií‰tích
zimních olympijsk˘ch her v roce 2010.
Na toto koneãné rozhodnutí hry získat
(do nûhoÏ obyvatelé Severního
Vancouveru, kde bydlím, nemûli moÏnost
valnû zasáhnout, aã to dûní se jich bude
nemálo t˘kat), mám v podstatû negativní
názor. OH jsou nadále soutûÏením
sportovcÛ na nejvy‰‰í úrovni, ale dnes ve
veliké mífie i sponzorÛ a v˘robcÛ
sportovních oblekÛ, lyÏí, bruslí, raãte
doplnit. I v˘robci povzbuzujících drog si
pfiijdou na své, neboÈ bude jim tfieba
dobûhnout znaãnû velikou skupinu tûch,
kter˘chÏto úkolem bude jejich ilegální
ãinnost odhalit a sportovce podvodu se
dopou‰tûjící vyfiadit.
Vancouver‰tí dobráci, i ti chud‰í stejnû

jako nejmocnûj‰í, tû‰í se z toho, Ïe na‰e
mûsto ocitne se opût na mapû svûta,
podobnû jak v roce pofiádání Svûtové
v˘stavy (1986). Vedlej‰ím produktem této
akce byla v˘stavba nespoãtu nekvalitních
apartmentÛ, do nichÏ po ãase zaãalo
zatékat. Kladn˘m bodem této
nepfiíjemnosti je tfieba i to, Ïe moji známí,
profesionálové v oboru stavebnictví, mûli
po fiadu let o zakázky postaráno, neboÈ
tekoucí obydlí bylo tfieba opravit. Jin˘
názor na vûc ov‰em mají majitelé bytÛ..
Jsem mûstsk˘ ãlovûk a mûsto mám rád.

Podobnou lásku jsem choval i k
Vancouveru, kam jsme z Winnipegu
dorazili nejprve na v˘let v roce 1970 a
pak natrvalo v roce 1981, jak jiÏ zmínûno.
Bylo a je to mûsto velmi pfiíjemné svou
polohou a klimatem. Mûlo fiadu
v˘‰kov˘ch, moderních budov, ale i fiadu
jin˘ch, postaven˘ch pfied lety,
historick˘ch. (Pfii pohledu na nû nejednou
jsem si manû pfiipomnûl náv‰tûvu kupfi.
Empire State Buildingu v New Yorku
nebo jin˘ch letit˘ch mrakodrapÛ v USA.
VÏdy mne uchvátila preciznost provedení,
solidnost v kaÏdém detailu. A to u vûdomí
data zbudování takové stavby). Dnes
mnohé z takov˘ch budov jsou ve
Vancouveru nahrazovány budovami
jin˘mi. Mûsto dostává podobu Hong
Kongu. Slunce jiÏ nedopadá do
hlavnûj‰ích ulic, dfiívûj‰í v˘hled z mnoh˘ch
bytÛ na ony známé hory obklopující
Vancouver, je pryã.
A realitní ceny rostou neustále;

dosahujíce v˘‰e, jeÏ ãiní, je nedostupné
mlad˘m jedincÛm jakéhokoli poãestného

zdroje v˘dûlku, ktefií nezdûdili nic po
rodiãích, nebo nepochází z Asie, Iránu a
podobn˘ch zemí. Maìarsko nebo
Slovensko mnoho nepomÛÏe.
 Lhal bych, kdyby v‰echny nové

v˘stavby v tomto mûstû, vzbuzovaly mojí
nelibost. Není tomu tak. Nûkteré z
mrakodrapÛ, rostoucích v centru mûsta
jako houby po de‰ti, svûdãí o zdatnosti
architekta a dÛmyslu moderní stavební
technologie.
JenÏe, tváfi mûsta, které jsem si spolu s

chotí, vybral jako domov pro zbytek Ïivota,
to je docela jiné povídání! Kdysi jsem ãetl
a nejen ãetl, ale na‰i pfiátelé se
pfiestûhovali z Toronta sem a potvrdili ty
informace o nervy drásajícím provozu
tam. Hrozil jsem se podobného místa. Po
ãase v‰ak vidím, Ïe toto mûsto na pobfieÏí
Pacifiku zaãíná sv˘m obyvatelÛm nabízet
docela stejné problémy.
Dneska jsem se doãetl, Ïe zatím, v

dosud neskonãeném mûsíci lednu, ve
Vancouveru do‰lo uÏ ke tfiem mordÛm.
Vynásobeno dvanácti. mohl by to b˘t
solidní rekord celoroãní, s negativním to
znaménkem. Projít se dnes, podobnû jak
jsme to opût uãinili loni (za úãelem nákupu
vánoãního kapra) srdcem Vancouveru,
stejn˘m místem, které nám uãarovalo
bûhem zmínûné náv‰tûvy z Winnipegu v
roce 1970, je záleÏitost nabízející smutek
a hnus. Kromû proluk, kde snad dfiíve ãi
pozdûji budou jiné budovy, místo nabízí
nespoãet smutnû odporn˘ch postav
povût‰inû nekanadského pÛvodu.
Postávají, polehávají v ulicích. Tato oblast
je proslulá zloãinem, drogami, hnedle za
ní následuje pfiedmûstí Surrey,
proslavené hlavnû krádeÏí automobilÛ,
ale ani o jiné zloãiny není tam nouze.
Stfiih! Pravda, kulturní Ïivot ve

Vancouveru je stále bohat‰í. Hlavnû

pokud jde o koncerty klasické hudby a
jazzu. Ten celkem prosperuje i v
poãetn˘ch barech. Ale, prosperuje i
v˘stavba mega obchodních center. A
zvy‰ování daní z majetku je téÏ znaãnou
zálibou institucí, které, fieãeno místním
jazykem, Have a jurisdiction.
Po‰tovní zásilka z Toronta (kde

mimochodem jsou v podstatû v‰echna
ústfiedí dÛleÏit˘ch institucí) jde sem dnes
minimálnû deset dní, zatímco pfied ãasem
to bylo dní jen pût nebo ‰est. Moderní
technologie jakoby v této vûci nemûla
Ïádn˘ kladn˘ vliv a dopad. I jinak dochází
k men‰ím i vût‰ím zádrhelÛm ve sluÏbách,
v poãtu kdysi naprosto nebûÏn˘m. Není
zvlá‰tností, kdyÏ se na úfiadû nebo v
obchodû na nûco zeptáte, Ïe dotaz je
pfiedáván na dal‰í osobu, pfiípadnû dvû.
Chcete-li pohovofiit s manaÏerem, dostaví
se nezfiídka mladík nebo dívka ve vûku
va‰í dcery ãi syna, ba i vnuka ãi vnuãky.
Nic proti tomu. Ale zku‰enost a praxe
není asi Ïádnému provozu na ‰kodu.
Mohl bych své povídání ukonãit zmínkou,

Ïe zaãínáme uvaÏovat o pfiestûhování se
z Vancouveru do jiného, men‰ího mûsta.
Tím jistû nebude Kelowna ... místo hejfiení
v˘rostkÛ v létû, jeÏ zamûstnává mnoho
policajtÛ a poznamenává to mûsto, kde
Ïije pár na‰ich pfiátel, neblaze. Ale jsou
tam je‰tû i jiná mûsta, v témÏe pfiíjemném
údolí kolem dlouhého jezera Okanagan -
Penticton, Vernon.
Leã napadlo mne je‰tû pár vûcí. Místní,

vancouverské municipalities, tedy úfiady
spravující obec, poãínají si mnohdy dle
mého názoru zcela ve smyslu, kter˘
na‰ince vûru nepotû‰í. âím vût‰í monster
house, kter˘ schválí ke zbudování, tím
vût‰í danû z majetku vyberou nejen od
majitele takového domu, ale napfi. i ode
mû, kter˘ na svém domû po dobu

vlastnictví neudûlal nic, neÏ mírné
zmodernizování kuchynû a v˘mûnu
ostudného sprchovacího koutu v suterénu
za cosi pfiíjemnûj‰ího. Ale oni borci, ktefií
vymûfiují rok co rok danû z nemovitostí,
tuto skuteãnost neberou nikterak v úvahu.
Poslal jsem v té vûci odvolání, odpovûdûli,
Ïe si poãínali skvûle, ale jestli se mi to
nezdá, aÈ se je‰tû znova ozvu. Ozvu se
tedy.
Mûsto Vancouver je díky Prozfietelnosti

obklopeno mnoha nádhernostmi,
oceánem a horami, slavné lyÏafiské
stfiedisko Whistler je necelé dvû hodiny
jízdy autem vzdálené. Tedy, vûci
pfiíjemné. Ale jeho reprezentanti by si
mûli, dle mého názoru, poãínat s vût‰ím
rozmyslem a uváÏením, kdyÏ rozhodují o
jeho blízké i vzdálenûj‰í budoucnosti.
Dosud se mi zdá, Ïe v  pozadí jak˘chkoli
rozhodnutí zde ve Vancouveru uãinûn˘ch
je zisk, a to za jakoukoli cenu. A to mne
skliãuje, neboÈ mi to pfiíli‰ pfiipomíná
onoho uãence s mohutn˘m plnovousem,
kter˘ nûco jiného uãil a nûco jiné Ïil.
KdyÏ jsme se do Vancouveru

pfiestûhovali, v dobré vífie, Ïe tohle uÏ
bude ná‰ definitivní domov, netu‰ili jsme
(snad proto, Ïe vnímáme pokrok ponûkud
jinak neÏ tak, jak se projevuje), Ïe za
nûkolik let dostane onu podobu, o jaké
jsem se právû pokusil ãtenáfie
informovat...
Ano, abych nezapomnûl máme tady

Divadlo Za rohem, kde i takov˘ pesimista,
jak˘m se nûkterému ãtenáfii mohu zdát,
dvakrát do roka po dvû hodiny mÛÏe se
oddat kouzlu, které divadlo, navzdory
pokroku a dobov˘m zmûnám, stále diváku
dopfiává ...

Vladimír Cícha-Vancouver
* * *

JET-MAID
cleaning service

hledá Ïeny s vlastním
automobilem na úklid

domÛ v oblasti
Mississauga, Oakville,
Brampton a Toronto.
Volejte na telefonní

ãíslo:

(905) 891-1708
1802-7
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V novom roku 2008 veºa lásky, poÏehnanaia, ‰tastia a
úspechov v práci

a v osobnom Ïivote ãitateºom Satellitu
Ïelá

Luba Henderson

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

!!! V¯ZVA !!!
PRO VLASTNÍKY DOMÒ V âR

VYUÎIJTE SILNÉ KORUNY A PRODEJTE VÁ·
DÒM V NEJVHODNÉJ·Í DOBU!
Pfiíklad: Prodej domu za 25.000.000,- Kã

v r. 2002: 714.000,- USD (1 USD = 35 Kâ)
nyní: 1.470.000,- USD (1 USD = 17 Kâ!!!)

Nabízíme Vám pfiímé odkoupení Va‰eho domu, seriozní jednání,
právní servis a platbu ve Vámi zvolené mûnû. V âR jsme dosud

koupili více neÏ 500 (pût set) domÛ.
Pro cenovou nabídku volejte:

(011-420) 221-088-132, (011-420) 221-088-233
nebo pi‰te na adresu

PraÏská správa nemovitostí, spol. s r.o.,
Seifertova 9,

CZ-130 00 Praha 3
e-mail: martin.kulhavy@psn.cz

KaÏdá noc se rozední
a nadûje hyne poslední

Vãera ráno jsem dostal z Ostravy smutnou zprávu, Ïe Mirek, s kter˘m jsem vyrÛstal
ve skautu zemfiel, zdolán rakovinou. Zprávu mi poslal MirkÛv bratr. Odepsal jsem
kondolenci, utrousil pár vzpomínek jak si budu Mirka pomatovat a optal jsem se
Mirkova bratra, jak tu díru v srdci zhojí. Odepsal mi obratem, Ïe nemá na emoce
zatím ãas, Ïe má plno lítání s pohfibem.
Vylovil jsem z knihovny své skautské deníky a fotografie, a ti‰e jsem truchlil...
V poledne pfii‰el po‰Èák a otevfiel jsem balíãek s knihou Art of Maria Gabankova.

Rozbolavûl˘ tou ranní zprávou o odchodu dobrého ãlovûka, sedl jsem do svého
ãtenáfiského kfiesla u okna na jihov˘chodní stranû a obdivoval obálku Gabánkové
kníÏky. Na obálce je v ‰edozeleném tónu namalovaná levá ruka s palcem smûrem
nahoru, dlaní otevfienou k divákovi a stín cloní ãáru Ïivota. Je to ruka upracovaná
s obrouãkou prstenu na prsteníku.
Vzal jsem lupu a studoval detaily okem ãlovûka, kter˘ podle ruky vnímá charakter

ãlovûka. Na dal‰ích dvou stránkách jsou namalované ruce po pfiedloktí, ta na obálce
je jen po zápûstí,  namalované v témûfi pravém úhlu dlanû k pfiedloktí - v jakési
dynamické akci chytání ãi odráÏení nebezpeãí pfiicházejícího do obrazu zprava; obû
jsou na tmavomodrém pozadí.
Zkoumal jsem detaily, Ïe tûlo patfiící k ruce je skryto za lev˘m okrajem obrazu, Ïe

ani nebezpeãí pfiicházející zprava není namalováno. Ale ta ruka není v pohodû a je
obrazem emocí. V‰ak svûtlo, dle stínu na ruce, je zleva, a napadlo mne, Ïe ruka se
brání temnotû zprava.
Naposled, co si vzpomínám, mne ruka takto intenzívnû zaujala, je ta slavná ruka

na stropû  Sixtinské kaple ve Vatikánu, kterou BÛh vkládá biblickému Adamovi Ïivot
do Ïil.
Nevím jak jiní cítí, ale já mám ãasto z moderního malífiství pocit ‰lendriánské

odfláknutosti ve vûci detailu, kdy nûkolik ãar má divák roz‰ifrovat lépe neÏ jak malífi
je do malby vloÏil.
Vzpomínám, jak na stfiední ‰kole v Ostravû, ‰la z ruky do ruky Ovidiova kniha

Promûn ilustrovaná Pablem Picassem; ilustrace byly zruãné ãrty Ïensk˘ch tûl v
rozvalen˘ch pozicích a tehdy jsem se vyslovil, Ïe je to o‰klivé - Picasso-Nepicasso.
Byl jsem okamÏitû nazván barbarem, kdyÏ jsem se ptal nejagresivnûj‰ího spoluÏáka
Milana, zdali by takovou Ïenskou namalovanou Picassem, kdy vzal na rande? To
je má první vzpomínka na umn˘ ‰lendrián.
Dal‰í celostránkové obrázky paní Gabánkové jsou tfii Spáãi, v‰echny tfii ukazují v

mistrném detailu tu tûÏkou únavu, ten chrapotn˘ spánek vyãerpaného pracovníka
na laviãce na nádraÏí ãekajícího na vlak, ale neãekajícího uÏ na nic dobrého ve svém
mizerném Ïivotû.
KdyÏ nûkdo fiekne - zdfiímnul jsem si, chápeme, co míní, ale kdyÏ nûkdo fiekne, Ïe

na chvíli umfiel, ztratil ponûtí o svûtû, tak to je spánek, ze kterého se jeden ani nechce
probudit, leda s úpornou námahou, Ïe musí odjet odnûkud nûkam, ale lep‰í to uÏ
nebude.
Gabánková umí kreslífiské fiemeslo; ale ãím je unikátní, Ïe co maluje - to k divákovi

mluví.
Na protistránce tfietího Spáãe je ãtvrtá reprodukce, âtenáfi. Je star˘, má lysou

lebku, brejle na nose, ochablou bradu bezzubého ãlovûka, tiskovinu drÏí na
pfiedloktí, o levé stehno se opírá hÛl; jeho tváfi v‰ak obsahuje ve‰keré gusto
hladového ãtenáfie, kter˘ se z textu dovídá cosi dÛleÏitého a zpÛsob pohrouÏení mi
ukazuje, Ïe ãtenáfi, aã stafiec, cosi objevuje a Ïe to není pouh˘ ãtenáfi, ale zlatokop
v loÏisku lidského vûdûní a dravec po poznání.
Cítil jsem se ráno tak trochu o‰izen o emoce spojené s úmrtím Mirka a jeho bratrovi

zazlíval, Ïe se s ním o pocity s touto událostí nemohu podûlit, protoÏe nechtûl a mûl
moc lítání.
O pár hodin pozdûji jsem se koupal v emocích, které ve mnû Gabánková sv˘mi

malbami uvolnila. ZamÏily se mi brejle a slza kápla na koleno obrazu MuÏe-loutky,
kter˘ kamsi chvátá s lokty v poloze chodce o závod, v‰ak uvázaného na nitích jako
loutka, co ‰lape na místû.
Nebudu více okecávat, co kaÏd˘ student obrazÛ Marie Gabánkové musí objevit

sám, anebo zÛstat chladn˘, jak si globální lhostejnost a ledabylost vyÏaduje ãi
zasluhuje.
Gabánková maluje své vybrané figury v detailu, nohy, ruce údy, bfiicha i prsa, ale

co mi chce sdûlit, je duchovní váha ãi úvaha tûchto fascinujících kompozic.
Co Marie Gabánková maluje je tfieba vidût na vlastní oãi, v této knize nebo ve

virtuální galérii   http://paintinggallery.net  k ãemuÏ kohokoliv horlivû vyz˘vám.
Marie Gabánková ukazuje co ãasto v tom moderním chvatu nevidíme a ãasto

nevidíme na co se díváme a pozdûji litujeme, Ïe jsem se nedívali lépe. „Co v‰echno
pfiehlíÏíme?“ ptám se.
V celém souboru reprodukcí není jedin˘ automobil, Ïádn˘ stroj ãi blikající obrazovka

a tedy Ïádn˘ pokrok dvacátého století - ta zlatá telata konzumerismu.
Jen na jednom obrázku je fotografick˘ aparát na trojnoÏce asi nachystan˘ k

zvûãnûní Ïeny, která má nové ‰aty zhotovené z balícího papíru; ta Ïena má
vytrénovaná silácká l˘tka a je v atletickém v˘skoku bláznivého samo-tance, je to
autoportrét. Údy Ïeny v tom poskoku jsou na provázcích, za které kdosi tahá -
nejspí‰ modernita a nesãetné poÏadavky na konformitu;  Marie Gabánková do
tohoto v˘mluvného obrazu za‰ifrovala sebe i celou bláznivou povahu novovûku na
pfielomu 20. a 21. století.
Ráno se zapoãalo jak˘msi citov˘m vakuem po mém kamarádovi, popoledni jsem

si vykoupal zjitfienou du‰iãku v citliv˘ch obrazech Marie Gabánkové.
Díky za to, Marie, Ïe jste tak zdafiile ukázala ty potahovací ‰ÀÛrky a Ïe ignorujete

stroje, kter˘m posluhujeme.
Ross Firla - Sudbury

***
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Josef Lnûniãka: Stopafi
V pamûti mi utkvûla událost, jaká : nestává ãasto. Moji rodiãe
Ïili v Praze 4. To pro mne znamenalo, chtûl-li jsem je z
v˘chodních âech nav‰tívit, dvou aÏ tfiíhodinovou jízdu pfies
celé hlavní mûsto. ZáleÏelo na tom, jak ãlovûk pfiitlaãil pedál
tûm rotorov˘m koním a jak˘ byl na silnici provoz. Maminka
oslavovala narozenin˘ a já ji chtûl nav‰tívit. V sobotu byl ráno
provoz klidnûj‰í a tak sem nepospíchal. Nakonec jsem cestu
odloÏil aÏ na odpoledne. K rodiãÛm jsem pfiijel kolem ãtyfi
odpoledne. Po pfiivítáni mû maminka poslala k nedaleké
telefonní budce zavolat sestfie a bratrovi, Ïe jsem jiÏ u rodiãÛ
a aby pfiijeli také. V polovinû osmdesát˘ch let bylo v âechách
pfiímo zázrak získání telefonní linky, Ïádosti se vyfiizovaly osm
aÏ deset let. V˘mluv bylo mnoho jednou nebyly pfiístroje, pak
nedostatek kabelÛ nebo ústfiedna a nakonec chybûli lidé na
práci.
Telefonní budka se nacházela asi osm set metrÛ od domku
rodiãÛ, ale já ji minul a dojel aÏ na námûstí. Odtud jsem se se
sourozenci domluvil, aÈ k rodiãÛm co nejdfiíve pfiijedou. Pfii
zpáteãní cestû z námûstí, kdyÏ jsem odboãil z hlavní ulice,
jsem mûl pfied sebou osobni auto ãervené barvy znaãky
Renault 12. Sedûli v nûm dva muÏi. Auto jelo pomalu. Jak se
tak na nûj dívám, vidím, Ïe auto zastavuje, dvefie se otvírají a
spolujezdec z auta vypadl pfiímo na ulici na zem. ¤idiã zastavil
a já pochopitelnû taky.

Vybûhl jsem z auta k muÏi, kter˘ vypadl ven, skláním se k nûmu,
ale muÏ nejeví známky Ïivota. Popojeli jsme s obûma auty,
abychom nepfiekáÏeli provozu a dáváme se do rozhovoru. Kdo
je ten ãlovûk, co vypadl z auta a kam jedou? ¤idiã mi objasÀuje,
Ïe ten muÏ stopoval auta pfiímo pod Vy‰ehradskou skálou, on
mu zastavil a vzal ho. Pr˘ potfiebuje zavést do Chalupic. Cestou
pr˘ toho moc nenamluvil. Nic o tom ãlovûku neví.
MuÏ neprojevoval známky Ïivota. Asi tfiicet metrÛ od toho místa

byla telefonní budka, odkud jsem mûl volat sourozencÛm.
Dobûhnu k telefonu a nechce se mi vûfiit, co vidím: Pfiístroj tam
je, ale po sluchátku ani stopa. Jen kus ‰ÀÛry na konci ufiíznuté.
Vracím se zpût, auta jezdí kolem nás, nikdo nezastaví. KaÏd˘
spûchá za sv˘m cílem. AÏ jeden pán, kter˘ ‰el okolo se zastavil,
pohlédl na leÏícího muÏe a fiekl, Ïe má doma telefon a pfiivolá
lékafie a policii. Sanitka se objevila asi za dvacet minut. Lékafika
muÏe prohlédla a prohlásila, Ïe zemfiel ve chvíli, kdy padal z
auta. Potom jsme prohlédli muÏe a zjistili jsme, Ïe u sebe nemá
doklady totoÏností a v jedné kapse mûl 20 korun. ¤idiã právû
vyprávûl lékafice, kde vzal toho muÏe, kdyÏ se objevilo policejní
auto. Nakonec jsem i já musel vystupovat jako svûdek celé
události. MuÏe naloÏili s pomocí bezpeãnosti do sanitního vozu.
Pitva musí urãit pfiíãinu úmrtí. Musí se také zjistit jeho totoÏnost.
K rodiãÛm jsem se vrátil se znaãn˘m zpoÏdûním. UÏ jim bylo
záhadné, kde tak dlouho otálím.

***

31.3.2008

Viac hudby a menej slov
BRATISLAVA -sme/Mirak Kernová- Kto bol
fanú‰ikom Rádia Twist ãi Koliby pre rozsah
ich spravodajstva, musí byÈ z nasledovníkov
sklaman˘.
ZaujímavosÈ zo sveta, nieão o celebritách,

politika a zahraniãné dianie dvomi-tromi
vetami, nieão z policajn˘ch zvodiek, a to
v‰etko aj so ‰portom a poãasím ani nie za päÈ
minút takto vyzerá spravodajstvo súãasnej
stanice Viva ãi rádia Okey. Správy priná‰ajú
kaÏdú hodinu, hlavnú spravodajskú reláciu
nemajú.
Fun rádio je verné svojim krátkym crazy

správam, Jemné melódie spravodajstvo ani
nikdy neplánovalo. Z celoslovensk˘ch staníc
si udrÏiava spravodajstvo len Expres a
kresÈansk˘ Lumen. Viac priestoru máva v
komerãn˘ch rádiách ãasto dopravn˘ servis.
Ambíciu priná‰aÈ ãerstvé informácie netratia
len stanice Slovenského rozhlasu. Ich
spravodajstvo objemom rastie, divácky ohlas
je v‰ak opaãn˘.
V˘nimkou medzi súkromn˘mi rádiami je

Expres. Aj keì jeho hlavná spravodajská
relácia Infoexpres má len nieão vy‰e 10 minút
a jednotlivé príspevky sú struãnej‰ie ako na
Rádiu Slovensko, zachováva si stále tím
redaktorov s vlastn˘mi príspevkami. S
podobou správ je vedenie spokojné.
„Prieskumy ukazujú, Ïe dopravn˘ servis,
krátke správy a hudba sú najsilnej‰ie
parametre na‰ej stanice,“ povedala generálna
riaditeºka Expresu Eva Babitzová.
Predchodca Vivy rádio Twist mal so svojím

pôvodn˘m spravodajstvom v deväÈdesiatych
rokoch väã‰iu prestíÏ ako vtedaj‰ie provládne
správy Slovenského rozhlasu. Éra
spravodajstva Twistu sa stratila spolu s
meãiarizmom. Viva má uÏ len struãné správy.
„Viva nie je spravodajské rádio. Úlohou ná‰ho
spravodajstva je ão najr˘chlej‰ie informovaÈ
o hlavn˘ch udalostiach, ktoré zaujímajú ná‰ho
poslucháãa,“ povedal generálny riaditeº rádia
Martin Hoffmann. V prieskumoch vidí, Ïe
„poslucháã rádia formátu, ako má Viva, si v
rádiu váÏi v prvom rade hudbu a aÏ v druhom
rade ostatné ãasti programu, medzi ktoré
patrí aj spravodajstvo“.
Klasické veºké spravodajstvo nemá ani rádio

Okey. Aj jeho programov˘ riaditeº Bohuslav
Mäsiarãik argumentuje záujmom poslucháãa.
„Sústreìujeme sa na najdôleÏitej‰ie udalosti
z domova, poãasie a dopravn˘ servis,
vychádzajúc z potrieb na‰ej cieºovej skupiny.“
„V deväÈdesiatych rokoch bol veºk˘ dopyt po

správach v rádiách,“ hovorí Martin Lengyel,
ktor˘ zaãínal v Îurnále Twistu, zakladal aj
spravodajskú televíziu, no do siete Jemn˘ch
melódií spravodajstvo nedal.
„Dnes majú ºudia, ktorí hºadajú správy, viac

moÏností - sú tu noviny, internet, televízia. A
majú ich hneì, nemusia ãakaÈ na správy v
rádiu,“ hovorí spolumajiteº Jemn˘ch melódií.
Podºa ‰éfredaktora radiotv.sk Juraja Koi‰a

sa ‰éfovia väã‰iny rádií domnievajú, Ïe
poslucháãa správy nezaujímajú, Ïe nie sú pre
zlep‰ovanie v˘sledkov poãúvanosti príli‰
podstatné.
Podobné trendy podºa neho boli aj v zahraniãí,

dnes sa k správam vracajú napríklad rádiá v
Nemecku alebo v Rakúsku. V Maìarsku je
dokonca niekoºko spravodajsk˘ch staníc. V
âesku to dokazuje najpoãúvanej‰ie hudobno-
informaãné Rádio Impuls.
„Je moÏné, Ïe trend opätovného posilÀovania

spravodajstva sa vráti aj k nám,“ povedal
Koi‰. Podobne, ako je to dnes na televíznom
trhu. „Nikdy v minulosti nedávali súkromné
televízie toºko priestoru spravodajstvu ako
dnes,“ dodal Koi‰.
Najpoãúvanej‰ie spravodajstvo má v

súãasnosti súkromn˘ Expres. Jedin˘, kto e‰te
dokáÏe konkurovaÈ jeho Infoexpresu, je
RádioÏurnál Slovenského rozhlasu.
Spravodajstvu a publicistike je vo verejnom

médiu vyãlenen˘ hlavne prv˘ okruh Rádio
Slovensko, ktor˘ vysiela RádioÏurnál poãas
pracovného dÀa uÏ ‰tyrikrát.

***

Slovak Press/Story
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3. 4. 2008
Na v˘let do vesmíru

 chce 25 âechÛ
Praha -mfd-Jan Kazdík-Komerãní turistické
lety do vesmíru se ve svûtû sotva zaãínají
nabízet, a uÏ o nû projevilo zájem pûtadvacet
âechÛ.
Nûkolik minut v kosmu by mûlo stát zhruba
200 tisíc dolarÛ (3,3 milionu korun). Se zájemci
z âeska i z dal‰ích státÛ teì jedná americká
spoleãnost Virgin Galactic, kterou v âesku
zastupuje cestovní kanceláfi Typ Agency.
Turisté by mohli poprvé odstartovat uÏ zhruba
za rok z operaãního stfiediska Spaceport
America v Novém Mexiku.
âe‰i, ktefií mají o v˘let zájem, si podle Romana
Jona‰e z Typ Agency pfiejí zatím zÛstat v
anonymitû. „Ale nejde o Ïádné multimilionáfie,“
fiíká. Zájemce charakterizuje jako fandy
letectví, ktefií si mohou dovolit utratit nûkolik
milionÛ za splnûní svého snu. V cenû letu je i
speciální trénink se zdravotní prohlídkou.
Prototyp matefiské lodi s raketoplánem pro

‰est lidí by mûl vzlétnout je‰tû letos. Lety by
se pak mûly pravidelnû opakovat. Zástupci
firmy Virgin Galactic pfiedpokládají, Ïe ãasem
by se mohlo s turisty startovat dvakrát dennû.
¤editel âeské kosmické agentury Jan Koláfi
to povaÏuje za správn˘ krok, pfii nûmÏ se
vesmír otevírá lidem i dal‰ímu rozvoji vûdy.

***

Dohodu o radaru kritizuje
opozice i nûktefií zelení

Praha-mfd-dp,jw-âeská vláda se dohodla s
USA na v˘stavbû radaru v Brdech. Vyvolala
tím ov‰em kritické reakce nejen ze strany
opozice. Podle Ondfieje Li‰ky, místopfiedsedy
vládních zelen˘ch, jsou sliby o zaãlenûní
radaru pod NATO pfiíli‰ obecné. Komunisté
radar odmítají a âSSD poÏaduje referendum.
O dohodû s Ameriãany ze summitu NATO
informoval ministr zahraniãí Karel
Schwarzenberg. Souãástí dohody je i slib, Ïe
radar “bude integrální souãástí jakéhokoli
budoucího uspofiádání protiraketové obrany
NATO.”
To ale Li‰kovi nestaãí. “Posun pozitivní je, ale
o integraci do struktur nelze hovofiit,” fiekl v
âeské televizi. Zelení pr˘ dokumenty
prostudují a bude záleÏet na kaÏdém slovu.
Podle Li‰ky ale ‰est zelen˘ch poslancÛ ve
Snûmovnû pro zámûr hlasovat nemusí.
Pfiedseda zelen˘ch Martin Bursík je s dohodou
spokojen více. “USA pfiijaly formulace, Ïe
radar bude zaãlenûn do systému obrany
NATO. To je úspûch,” zdÛraznil s tím, Ïe
právû zelení to prosazovali v kabinetu.
Podle ministra zahraniãí Karla
Schwarzenberga, kter˘ je ve vládû za zelené,
dohoda poÏadavkÛm strany vyhovuje.
Názory sociálních demokratÛ se po oznámení
o dohodû pfiíli‰ nepohnuly. “Na‰í základní
podmínkou je referendum,” fiekl ‰éf âSSD Jifií
Paroubek.
Stanovisko NATO, které v˘stavbu radaru dnes
podpofiilo, Paroubek nekomentoval. “Nevím,
jak je to formulováno, musíme se s tím
seznámit,” fiekl. Podle místopfiedsedy strany
Bohuslava Sobotky vláda ani nemá legitimitu
a mandát, aby podobnou smlouvu uzavírala.
Postoj komunistÛ se podle oãekávání
nezmûnil vÛbec. “PovaÏuji dokonãení jednání
o textu dohody o radaru za velmi ‰patnou
zprávu pro obãany âeské republiky,” uvedl
pfiedseda komunistÛ Vojtûch Filip. ZdÛraznil,
Ïe vût‰ina obãanÛ s radarem nesouhlasí, a

vyzval vládu, aby po ukonãení summitu NATO
text dojednané smlouvy zvefiejnila.
Brzo na reakci je i podle lidoveckého poslance
Ludvíka Hovorky, kter˘ je koalicí ve Snûmovnû
vnímán jako jeden z rizikov˘ch ãlánkÛ. “Zatím
nevíme, co konkrétnû ve smlouvû je. Urãitû
se se smlouvou ve Snûmovnû budu chtít
seznámit,” fiekl.
Lidoveck˘ ministr vlády Cyril Svoboda v âeské
televizi fiekl, Ïe obsah smlouvy pfiibliÏnû zná a
podle jeho názoru je dobfie vyjednaná.
Právû názory lidovcÛ a zelen˘ch mohou b˘t
rozhodující pfii hlasování o smlouvû v
parlamentu. Ze tfií sociálnû-demokratick˘ch
pfiebûhlíkÛ se vyjádfiil zatím jen EvÏen Snítil˘.
V pfiípadném hlasování pr˘ bude proti radaru.

***

Odborníci: audit âunkov˘ch
financí bude bezcenn˘

Praha-právo/Jakub Svoboda, Oldfiich Danda-
Audit, kter˘ si kvÛli nejasnostem kolem
majetkov˘ch pomûrÛ znovu jmenovaného
vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj Jifiího
âunka (KDU-âSL) chce objednat a ze svého
zaplatit ministr zahraniãí za Zelené Karel
Schwarzenberg, nemá prakticky Ïádn˘
v˘znam.
„Nelze z nûj vÛbec nic zjistit“
Auditofii a dal‰í odborníci, které vãera Právo
oslovilo, se na tom shodli s tím, Ïe pfiípadn˘
v˘rok auditora ãi jiného znalce nemÛÏe vnést
do âunkova pfiípadu nové svûtlo.
Pravdûpodobnû podle nich bude jen
bezcenn˘m dokumentem, o kter˘ by se
vicepremiér nemohl s úspûchem opfiít ani
pfied pfiípadn˘m soudem.
„Z obyãejného auditu nelze zjistit vÛbec nic.
Auditor nebude mít nikdy ‰anci zjistit, zda
dostal o ve‰ker˘ch aktivitách pana âunka
kompletní a dÛvûryhodné informace,“ fiekl
Právu napfiíklad jeden z nejrenomovanûj‰ích
praÏsk˘ch auditorÛ, kter˘ si nepfiál b˘t
jmenován. „Nikdy bych podobné zadání
nepfiijal, protoÏe bych nebyl schopen dostát
závazkÛm a povinnostem auditora. Je
otázkou, co pan Schwarzenberg pod pojmem
audit vÛbec myslel, ale podle mû jde pouze o
matení vefiejnosti politiky,“ dodal.
Auditor Petr AmbroÏ Právu fiekl, Ïe k
prozkoumání rodinného hospodafiení mÛÏe
auditor vycházet jenom z toho, co mu
provûfiovaná osoba pfiedloÏí.
„Pfii auditu se sice mÛÏete snaÏit nûco

dohledat, ale stejnû mÛÏete vycházet jenom
z toho, co je vám pfiedloÏeno. Pokud vám
subjekt nûkteré doklady nepfiedloÏí, tak je
nevyãenicháte,“ uvedl AmbroÏ. Informace
kromû dokladÛ od provûfiovaného mÛÏe
auditor vyhledat v obchodním ãi
Ïivnostenském rejstfiíku ãi v jin˘ch vefiejnû
pfiístupn˘ch databázích. Od finanãního úfiadu
ãi od banky informace bez povolení
provûfiovaného auditor ale nedostane. „Je
ale v jeho zájmu, aby dal k dispozici své
daÀové pfiiznání ovûfiené finanãním úfiadem,“
poznamenal auditor.
Pokud rodinné finance Jifiího âunka
provûfiovala policie a nepfii‰la na Ïádné
pochybení, tak podle AmbroÏe auditor jen
tûÏko pfiijde na nové skuteãnosti. „V obecné
rovinû bych si od toho moc nesliboval, protoÏe
ten auditor nemá moc moÏností zjistit nûco
nového,“ fiekl AmbroÏ.
Podle nûkter˘ch expertÛ by o nûco
pfiesvûdãivûj‰í obraz o stavu âunkov˘ch
financí mohl teoreticky dát takzvan˘ forenzní
audit, kter˘ je proti bûÏnému auditu cílenûj‰í,
jde více do hloubky a zpravidla by mûl pfiinést
dÛkazy, které by obstály pfied soudem.
„Zde by byl zfiejmû na místû napfiíklad forenzní
audit, kter˘ se zamûfiuje na penûÏní toky a
snaÏí se rozkr˘t pfiípadné problémy. Napfiíklad
kdo za kterou firmou stojí ãi kam vlastnû
smûfiovala platba, zda ceny ãi jiné podmínky
jsou bûÏné atd. To se pfii bûzném auditu aÏ
tak nedûlá. Pfii nûm se zamûfiujeme spí‰e na
vûrné zobrazení stavu hospodafiení a a priori
nehledáme podvod,“ vysvûtlil Jifií ·míd ze
spoleãnosti Top Audit Bohemia.
Auditor by podle nûj mûl napfiíklad zjistit, zda
jsou správnû a úplnû zaúãtovány pohyby na
jemu znám˘ch bankovních úãtech. „Pokud
v‰ak existují jiné, auditorovi neznámé úãty ãi
pohyby v hotovosti, zjistit nelze. To je právû
úkol pro forenzní audit. Ov‰em ani pfii nûm se
nemusí zjistit celá pravda,“ zdÛraznil ·míd.
Schwarzenberg vãera oznámil, Ïe si finanãní
provûrku pfiedsedy lidovcÛ âunka zaplatí ze
svého a Ïe si uÏ i vybral firmu, která ji má do
1. ãervence provést. „Název firmy a cenu za
její sluÏby zatím pan ministr nechce zvefiejnit,“
fiekla Právu mluvãí ministerstva zahraniãí
Zuzana Opletalová. Nejvût‰í auditorské firmy
jako Deloitte, KPMG ãi Ernst & Young se
vãera vzhledem k citlivosti pfiípadu nechtûly k
Schwarzenbergovu úmyslu konkrétnûji
vyjádfiit.

***
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Nikdo se nesmál
Toronto-Montreal 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Pokud nûkdo po utkání vstoupil do do ‰atny Montrealu, nespatfiil bezstarostn˘
úsmûv, ale muÏstvo, které se vyrovnávalo s prohrou, kterou utrpûlo od velkého
rivala. V torontské ‰atnû, pfiestoÏe by se muÏstvo mûlo radovat z vítûzství byla
rovnûÏ deprese nad vyfiazením z play-offs. DÛvod ke spokojenosti snad mohli mít
pouze dva hráãi torontsk˘ obránce Anton Stralman, kter˘ vstfielil dvû úvodní branky
Toronta a Jifií Tlust˘, kter˘ vstfielil zb˘vající dva góly vítûzÛ. Pfii tom si je‰tû tento
útoãník pfiipsal jednu asistenci. Samotné utkání mûlo taktick˘ nádech a obû
muÏstva ãekala témûfi do poloviny utkání na chybu soupefie. Pak padly tfii branky
bûhem dvou minut a opût se ãekalo. Po dvou tfietinách vedli Maple Leafs 2:1, kdyÏ
dvakrát Jaroslava Haláka pfiekonal z dálky právû ·véd Stralman. V závûreãné
tfietinû dvakrát skóroval Jifií Tlust˘ a teprve v poslední minutû Kostopoulos  sníÏil na
rozdíl dvou branek. Nejprve jsme se zeptali montrealského brankáfie Jaroslava
Haláka, jak hodnotí toto utkání.

Finále Slavia-Karlovy Vary
a Slovan-Ko‰ice

Prvním finalistou leto‰ního play-offs O2

extraligy se stala praÏská Slavia, která nejprve
doma vyhrála dvakrát nad Libercem 3:2. V
prvním zápase o vítûzství rozhodly samostatné
nájezdy, v druhém branka v prodlouÏení. V
Liberci byli v‰ak úspû‰nûj‰í Bílí tygfii a srovnali
celou sérii na 2:2, po v˘sledcích 4:1 a 3:0.
Slavia v‰ak získala sebevûdomí v pátém
utkání, kdy zvítûzila 5:1. Do tfietice Liberec na
domácím ledû dokázal celou sérii srovnat
vítûzstvím 3:1. Rozhodlo sedmé utkání v
Praze, kdy Slavia vedla v závûru jiÏ 2:0, ale
Rataj zbyteãnû v oslabení vyhodil puk rukou
a následovala pfiesilovka Liberce pût na tfii, pfii
které hosté dokázali pouze sníÏit na
koneãn˘ch 2:1.
I v druhé semifinálové sérii âesk˘ch Budûjovic
s Karlov˘mi Vary se hrálo sedm zápasÛ. I
tentokrát vÏdy domácí dokázali zvítûzit
(nejprve Budûjovice 3:2 a 2:1, pak Energie
4:0 a 5:4, v pátém utkání v prodlouÏení zvítûzil
Mountfield 3:2, ale Vary odvrátily meãbol
vítûzstvím 3:0). Jedinou v˘jimkou bylo sedmé
rozhodující utkání v Budûjovicích, které vyhráli
karlovar‰tí hokejisté 2:1 a vybojovali si poprvé
úãast ve finálové sérii.
I na Slovensku se hrály obû semifinálové
série na sedm zápasÛ. Slovan zdolal Trenãín
4:3, aãkoliv prohrával jiÏ 1:3 na zápasy (4:1,
3:4, 1:3, 0:3, 5:2, 4:1 a 2:0). Ko‰ice mûly
problémy se Skalicí, za kterou hraje Îigy
Pálffy. Po vítûzství doma 4:1 a 3:1. Vyhrála
dvakrát Skalica 3:0 a 4:2. I ve zb˘vajících
zápasech rozhodlo domácí prostfiedí. V pátém
utkání zvítûzily opût Ko‰ice 3:0. V ‰estém
naopak Skalica 3:2. Rozhodující utkání se
hrálo 28. bfiezna a to skonãilo nejtûsnûj‰ím
v˘sledkem pro v˘chodoslováky 5:4. Ve finále
pak dvakrát porazil Slovan Ko‰ice 4:2 a 5:1.
Dal‰í dva zápasy se hrají v‰ak v Ko‰icích.

***

JH: Hráli jsme hodnû v oslabení a takové
utkání se dá tûÏko vyhrát. TûÏko k tomu, co
dodat.
ABE: Nejste trochu více v play-offs neÏ
na ledû?
JH: Je to moÏné, ale nechceme se ‰etfiit na

play-offs. Musíme ve zb˘vajících zápasech
hrát naplno.
ABE: Jaká byla koncentrovanost na toto
utkání?
JH: Urãitû jsem se tû‰il, ale v utkání se mi
nedafiilo. Pfied play-offs uvidíme, jestli bude
nûjaká pfiestávka. To záleÏí na trenérovi.
V torontské ‰atnû hodnotil v˘kon svého
muÏstva podstatnû jinak Jifií Tlust˘:
JT: Dnes to byl solidní hokej z na‰í strany.
V‰ichni se cítíme ‰patnû, protoÏe je to tfietí
rok, co se nám nepodafiilo dostat do
závûreãn˘ch bojÛ. Pfiesto se musíme snaÏit
vyhrát kaÏdé utkání.
ABE: Jaká je motivace pro takové
utkání?
JT: Je to hroznû tûÏké se motivovat. Máme
je‰tû tfii utkání. Musíme se v‰ak jako
profesionálové soustfiedit za kaÏdé situace.
Montreal moÏná ‰etfiil síly. BohuÏel my
jsme nemûli tolik ‰tûstí bûhem sezóny,
abychom postoupili.
ABE: V druhé tfietinû jste asistoval pfii
první brance…
JT: Nahrál jsem Antropovovi a ten uvolnil
Antona Stralmana a jemu to tam od modré
pro‰lo.
ABE: Pfiesto druhá tfietina nerozhodla,
ale rozhodly va‰e dvû branky v tfietí
ãásti hry…
JT: Pfii tfietím gólu Nick Antropov vystfielil
po ledû a mnû to trefilo hokejku. Pfii ãtvrté
brance jsem si najel pfied branku a tentokrát
Antropovovu nahrávku jsem poslal na
druhou stranu neÏ ‰el brankáfi.
ABE: Je ‰ance, Ïe se zúãastníte MS?
JT: Tomá‰ Kaberle a Pavel Kubina by mûli
hrát na MS. Já jsem dostal pozvánku, ale
problém je v tom, Ïe Marlies hrají play-offs
a v‰e záleÏí na tom, jak se jim povede.
ABE: Koho tipujete na finále Stanley
Cupu?
JT: TûÏko tipovat, ale myslím si, Ïe Detroit
a Montreal.
Pavla Kubinu jsme poÏádali, aby srovnal
svou první sezónu v Torontû s leto‰ní…
PK: Nerad bych se vracel k loÀské sezónû,
protoÏe jsem byl hodnû zranûn˘. Letos mû
také jedno zranûní potkalo, ale z mé strany
to byla rozhodnû lep‰í sezóna. MuÏstvu to
v‰ak moc nepomohlo, protoÏe jsme se
nedostali do play-offs a vÏdy záleÏí na tom,
jak se dafií muÏstvu.
ABE: Jaké jsou rozdíly mezi Tampou a
Torontem?
PK: Toronto patfií mezi nejlep‰í hokejová
mûsta na svûtû. MuÏstvo má obrovskou
podporu fanou‰kÛ, coÏ se projevuje, kdyÏ
hrajeme venku, takÏe i venku máme
ãastokrát domácí prostfiedí. V Torontu se
v‰e kolem hokeje toãí. To se nedá srovnávat
s Tampou. Tam hokej byl daleko za
americk˘m fotbalem. Zde je hokej v televizi,
v novinách. Je tu to hokejové ‰ílenství,
které se mi líbí.
ABE: Letos se bude hrát MS v Kanadû,
bude to mít pro vás nûjakou v˘hodu?
PK: TûÏko fiíci, jestli to bude v˘hoda. Na
malém kluzi‰ti jsem za národní muÏstvo
je‰tû nehrál. Bude to pro v‰echna muÏstva
stejné.

***

Rozhodla aÏ ‰está série nájezdÛ
Toronto-Buffalo 3:4 (2:0, 0:1, 1:2, sn: 1:2)

Buffalu ‰lo v tomto utkání o uchování alespoÀ teoretick˘ch nadûjí na play-off.
PfiestoÏe bylo aktivnûj‰í, utkání se pro nûj nevyvíjelo dobfie. JiÏ v první minutû musel
brankáfi Miller lovit puk ze své branky. V závûru první dvacetiminutovky Tomá‰
Kaberle objel branku a zv˘‰il na 2:0. Teprve v druhé tfietinû se Royovi podafiilo sníÏit
a v polovinû tfietího dûjství Bernier vyrovnal. JenÏe Maple Leafs se dostali opût do
vedení  Steenem. Pût a pÛl minuty pfied koncem normálního ãasu v‰ak Thomas
Vanek opût srovnal skóre. V prodlouÏení Sabers nevyuÏili v˘hody pfiesilovky ãtyfii
na tfii, kdyÏ byl vylouãen Pavel Kubina a tak rozhodly samostatné nájezdy. V první
sérii Tomá‰ Kaberle i Ale‰ Kotalík promûnili. Pak následovalo devût marn˘ch
pokusÛ aÏ v ‰esté sérii byl úspû‰n˘ hostující Afinogenov, kter˘ rozhodl o tom, Ïe
Buffalo má stále slabou ‰anci na postup.
V dresu vítûzného Buffala hrál tentokrát témûfi 19 minut Ale‰ Kotalík, kterého jsme

po zápase poÏádali o rozhovor.

ABE: Co lze fiíci k tomuto utkání?
AK: Nezaãali jsme dobfie a inkasovali jsme

je‰tû pfied prvním stfiídáním. To není dobr˘
start, obzvlá‰tû v situaci, v které jsme. Teprve
v druhé tfietinû jsme zaãali hrát nátlakov˘
hokej, vytvofiili jsme si hodnû ‰ancí. PfiestoÏe
jsme po vyrovnávací brance ve tfietí tfietinû
opût inkasovali, podafiilo se nám vyrovnat
hned v zápûtí pfii pfiesilovce. V prodlouÏení
jsme mûli pfiíleÏitosti, ale Raycroft Toronto
podrÏel. Penalty pfii rozstfielu, to je vÏdy
loterie. Letos jsme nemûli moc ‰tûstí.
Tentokrát se v‰ak pfiiklonilo na na‰í stranu.
ABE: Do jaké míry je to skuteãnû náhoda

a do jaké míry hráãi tuto herní situaci
nacviãují?
AK: Nedá se fiíci, Ïe by se to moc

nacviãovalo. KaÏd˘ hráã to má v sobû. Buì
je úspû‰n˘ nebo ne. Gólmani to mají dnes

v‰e pfieãtené. My se snaÏíme zase vûdût, co
udûlají oni.
ABE: Pfiekvapilo vás, Ïe v brance Toronta

nastoupil Raycroft místo Toskaly?
AK: Takové vûci moc nesledujeme. Proti

kaÏdému brankáfii hrajeme stejn˘ hokej. Je
vidût, Ïe dlouho nehrál a podal skuteãnû
dobr˘ v˘kon.
ABE: MoÏností je, Ïe byste mohl hrát na

MS. Kontaktoval vás nûkdo?
AK:  Co se t˘ká národního t˘mu, byl jsem

kontaktován, jak generálním manaÏérem
panem Kus˘m, tak i trenérem Hadamãíkem
a pokud budu zdrav˘, tak jsem pfiislíbil úãast.
ABE: Bude to nûjak zvlá‰tní MS zde v

Kanadû?
AK: Pro Kanaìany ano. Pro nás taky. Je to

poprvé v historii a kdyÏ nebudeme v play-off
tak se toho rád zúãastním.

Ale‰ Bfiezina

Jaroslav Halák za pomoci

Romana Hamrlíka zachraňuje

před Antropovem
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Na‰e internetové
stránky

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

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

***
Pfiedchozí ãíslo v PDF
www.6.satellite1-416.com

www.6.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com
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Toronto, Ont.
(416) 533-0080
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Fanou‰ci chtûli zdemolovat Strahov
 a málem se jim to podafiilo

Fotbalová lahÛdka bez chuti
Sparta a Slávie. Nejslavnûj‰í muÏstva ãesk˘ch fotbalov˘ch dûjin, jejichÏ vzájemná
stfietnutí jsou nejpikantnûj‰í lahÛdkou, kterou ãeská fotbalová liga mÛÏe sv˘m
konzumentÛm nabídnout. Tentokrát se v‰ak na ni sliny i chuÈové buÀky sbíhaly
dvojnásobnû. VÏdyÈ obû populární praÏská S v leto‰ní sezónû pfievy‰ují ostatní
soupefie rozdílem odpovídajícím jejich tradici a je témûfi jisté, Ïe o mistrovském titulu
2008 se rozhodne právû mezi nimi.
Pfied jejich 267. derby, jejichÏ historie se bezgólovou remízou zaãala psát uÏ 29.

bfiezna 1896, Slávie mûla v ãele ligové tabulky dvoubodov˘ náskok pfied Spartou
a byl to tedy pfiím˘ souboj o leto‰ní ãeskou fotbalovou korunu. TakÏe ‰piãková hra
s krásn˘mi momenty na obou stranách? BohuÏel, nic takového. Zejména v prvním
poloãase se dûní odehrávalo vût‰inou jen mezi ‰estnáctkami a dramatick˘ch situací
bylo jako ‰afránu. Jak by ne. Obû armády totiÏ vyrukovaly do války, s klidem moÏno
fiíct obranné, pouze s jedním útoãníkem. Slávisté s Makedoncem Toleskim a
sparÈané se Slepiãkou. Do jediné ‰ance se uÏ v 6. minutû dostal Kuliã, ov‰em
zblízka jen napálil balón pfiímo do slávistického brankáfie Vaniaka.
OÏivení na boji‰ti alespoÀ trochu nastalo aÏ po pfiestávce a v hlavní roli úãinkoval

slávistick˘ záloÏník David Kalivoda. Ve 40. minutû vystfiídal slovenského
reprezentanta Krajãíka, brzy na to dostal Ïlutou kartu za protestování, v 58. minutû
vstfielil vedoucí gól a okamÏitû byl vylouãen!!! Co se stalo? Jakmile míã po chybû
Kadlece, kter˘ Kalivodu neuhlídal, skonãil ve sparÈanské síti, ‰Èastn˘ stfielec zaãal
oslavovat tím, Ïe si pfies hlavu pfietáhl dres a svlékl se do pÛl tûla. To se ale uÏ
drahnou dobu ve fotbale trestá Ïlutou kartou a vûdí to i nejmen‰í Ïáãkové! Kalivoda
jedno napomenutí uÏ mûl a musel b˘t tedy vylouãen. Fotbalov˘ odborník, ale i laik
Ïasli a zákonitû si pokládali otázku: Jak je moÏn˘ takov˘ zkrat v hlavû profesionálního
a dobfie placeného fotbalisty???
Co na to pro televizní kamery sám David Kalivoda? „Neuvûdomil jsem si, Ïe Ïlutou

kartu uÏ mám…“ Trenér Karel Jarolím je‰tû po utkání lapal po dechu: „Na vrchol
jsme se dostali na dvacet vtefiin, ale okamÏitû jsme z nûho spadli.“ Pochopitelnû, Ïe
iniciativu pfievzala Sparta a v 74. minutû po rohovém kopu Horvátha hlavou na
koneãn˘ch 1:1 vyrovnal Kadlec. Víc v‰ak Sparta uÏ nestihla, tfiebaÏe pfiedtím je‰tû
za bezbrankového stavu právû Horváth z pfiímého kopu trefil tyã. V‰ak také se její
trenér Michal Bílek nechal sly‰et: „Byli jsme lep‰ím muÏstvem!“ A sparÈansk˘
kapitán Tomá‰ Sivok k tomu dodal: „Remíza je pro nás ztrátou.“ TakÏe Slávie má
v tabulce stále jen dvoubodov˘ náskok pfied Spartou a o tom, kdo se bude smát
nakonec, se rozhodne v posledních sedmi kolech.
Nejen Ïe tolik oãekávaná fotbalová lahÛdka tentokrát byla servírována bez chuti,

ale navíc po sobû zanechala na stole je‰tû jeden úãet. I v tomto pfiípadû dost drah˘
a nelichotiv˘… Derby praÏsk˘ch S se naposledy hrálo na Strahovû, protoÏe pfií‰tû
uÏ bude mít Slávie k dispozici nov˘ a krásn˘ stadión ve vr‰ovickém Edenu, jehoÏ
v˘stavba v tûchto dnech fini‰uje. TakÏe uÏ pfied zápasem tvrdé kfiídlo sparÈansk˘ch
fanou‰kÛ, fieãen˘ch rowdies, vefiejnû proklamovalo, Ïe na rozlouãenou pfiijdou
fotbalov˘ Strahov zdemolovat! A nechybûlo mnoho, aby se jim to stejnû jako jejich
totoÏnû se chovajícím slávistick˘m protûj‰kÛm „podafiilo“! Ohlu‰ující detonace
dûlbuchÛ a urputné bitky s tûÏko odûn˘mi policisty si ve druhém poloãase vynutily
pfieru‰ení zápasu, jehoÏ chuligánskou vloÏkou bylo i vniknutí sparÈanského v˘trÏníka
na hrací plochu, odkud si jako trofej vzal rohov˘ praporek a dobûhl s ním aÏ do stfiedu
hfii‰tû, neÏ ho stráÏci zákona chytili. Trenéfii obou celkÛ Jarolím ani Bílek v‰ak po
utkání tato fakta komentovat pfiíli‰ nechtûli. V˘sledkem fiádûní byly rovnûÏ vytrhané
sedaãky naházené na pfiilehlou atletickou dráhu, demolovaná tramvaj i jedna
praÏská restaurace. Kam aÏ takové násilí jednou mÛÏe dojít?

JAROSLAV KIRCHNER, Praha
***

Fotbaloví v˘trÏníci fiádili na Strahovû
Praha-právo/Jakub Mraãno, Radim Vaculík-Pfii vãerej‰ím fotbalovém derby praÏsk˘ch
S, tedy Slávie a Sparty, se ãásteãnû naplnily obavy policie.
Pfies pomûrnû klidn˘ zaãátek zápasu se fanou‰ci obou klubÛ pustili do demolice

strahovského stadiónu postupnû poté, co jejich t˘my daly kaÏd˘ ve druhém poloãase
po jednom gólu.
Pfiítomní tûÏkoodûnci museli fie‰it situaci v obou táborech, kdyÏ zaãaly vzduchem

létat sedaãky, d˘movnice a docházelo k prvním rvaãkám. Nûktefií fanou‰ci se dostali
aÏ na hrací plochu, takÏe utkání muselo b˘t na krátko pfieru‰eno.
PolicistÛm se zpoãátku nedafiilo rozlícené diváky uklidnit, nakonec uspûli a kvÛli

v˘trÏnostem ãi neuposlechnutí v˘zvy vefiejného ãinitele zadrÏeli pfiímo na stadiónu 15
z nich. K váÏnûj‰ím ‰kodám nakonec nedo‰lo.
Na pofiádek dohlíÏelo aÏ 600 policistÛ. Na sluÏebnu odvedli podle pfiedbûÏn˘ch zpráv

27 v˘trÏníkÛ. Náklady na akci pfiesáhnou milión.
Je‰tû pfied zaãátkem derby policie hlásila nûkolik incidentÛ. V Podolí skupina

radikálních sparÈanÛ rozbila okna tramvaje ã. 17.
Ve Strakonické ulici zase policisté zasahovali u rvaãky 15 pfiíznivcÛ obou klubÛ.
TûÏkoodûnci mezitím doprovázeli prÛvod asi 700 sparÈanÛ, ktefií se na Strahov

vydali pû‰ky z Letné. AÏ na pár hozen˘ch d˘movnic fanou‰ci cestou nic váÏného
nezpÛsobili. KvÛli jejich pochodu ov‰em musela b˘t zcela zastavena doprava na
jednom z hlavních tahÛ Prahou. Po pfiíchodu fanou‰kÛ ke stadiónu zaãala nervozita
stoupat. Je‰tû po zaãátku utkání totiÏ vût‰ina z nich stála kvÛli peãliv˘m prohlídkám
pofiadatelÛ pfied areálem. âást z nich se proto snaÏila dostat dovnitfi násilím.
Po skonãení zápasu se policisté snaÏili pfiíznivce obou klubÛ od sebe oddûlit. Ze

stadiónu pou‰tûli nejprve slávisty a poté sparÈany.
Mezi tvrd˘mi jádry rowdies obou klubÛ se údajnû chystala rvaãka na pfiedem

domluveném místû. Dav fanou‰kÛ pak zamífiil smûrem do centra. Policie situaci aÏ
do pozdních noãních hodin monitorovala, ale nehlásila uÏ Ïádné problémy.

***

Ostatní v˘sledky Gambrinus ligy
22.kolo: Bohemians 1905-Mladá Boleslav 1:1
(0:0) 6729 divákÛ; Sparta-Jablonec 1:0 (1:0)
5401; Brno-Kladno 0:0 (0:0) 3750; SIAD Most-
âeské Budûjovice 3:1 (2:1) 1962; Viktoria
PlzeÀ-Teplice 0:2 (0:1) 2038; Slovan Liberec-
Sigma Olomouc 2:1 (1:1) 4900; Baník Ostrava-
Viktoria ÎiÏkov 3:0 (1:0) 8406; Tescoma Zlín-
Slavia Praha 0:1 (0:1) 3520.
23.kolo: Jablonec-SIAD Most 1:0 (1:0) 4122;
Mladá Boleslav-Brno 1:3 (0:1) 4380; âeské
Budûjovice-Bohemians 1905 2:0 (1:0) 4518;
Teplice-Baník Ostrava 1:1 (0:1) 4011;Kladno-
Slovan Liberec 1:3 (1:1) 2043; Sigma
Olomouc-Tescoma Zlín 0:1 (0:1) 3915;
Viktoria ÎiÏkov-Viktoria PlzeÀ 0:0 (0:0) 3825.

***
TABULKA

1. Slavia 23 14 7 2 36:15 49
2. Sparta 23 14 5 4 44:18 47
3. Teplice 23 12 4 7 30:21 40
4. Ostrava 23 10 9 4 37:23 39
5. Brno 23 11 6 6 33:28 39
6. Liberec 23 9 7 7 27:22 34
7. PlzeÀ 23 8 6 9 22:28 30
8. Zlín 23 8 5 10 22:27 29
9. Budûjovice 23 7 6 10 25:28 27
10. Boleslav 23 6 9 8 26:30 27
11. ÎiÏkov 23 7 6 10 29:41 27
12. Jablonec 23 6 8 9 16:20 26
13. Olomouc 23 5 11 7 14:19 26
14. Most 23 4 8 11 26:40 20
15. Kladno 23 4 7 12 24:35 19
16. Bohemians 23 3 8 12 16:32 17

Slovenská CorgoÀ liga
22. kolo: RuÏomberok-Senec 1:1.
23. kolo: Ko‰ice-Senec 4:0, RuÏomberok-
Trnava 4:0, Slovan-Dubnica 3:2, Nitra-Banská
Bystrica 1:0, Îilina-Trenãín 4:0, Artmédia-
Zlaté Moravce 4:0

Tabuºka
1.Îilina 23 18 3 2 54:20 57
2.PetrÏalka 23 18 2 3 56:21 56
3.Nitra 23 13 4 6 28:15 43
4.Trnava 23 11 5 7 40:29 38
5.Ko‰ice 23 11 4 8 32:25 37
6.RuÏomberok 23 9 7 7 35:31 34
7.Slovan 23 9 3 11 31:32 30
8.Dubnica 23 5 8 10 23:33 23
9.Bystrica 23 5 7 11 24:29 22
10.Moravce 23 5 5 13 17:45 20
11.Senec 23 3 7 13 18:36 16
12.Trenãín 23 2 3 18 21:63 9

Kollerova hlava âechy
opût nezklamala

Dánsko-âesko 1:1 (1:1)
Herning-právo/Jan KrÛta-Po slu‰ném
v˘konu, kter˘ gradoval zejména ve druhé
pÛli, uhráli ãe‰tí fotbaloví reprezentanti
72 dní pfied zaãátkem mistrovství Evropy
remízu na dánské pÛdû. Vyrovnání zafiídil
sv˘m 52. gólem v národním t˘mu Jan
Koller a jak jinak neÏ hlavou.
Trenér Brückner nemohl do zápasu
nasadit Jankulovského. KvÛli opûtovn˘m
problémÛm s kolenem, které mûl
operované, nebyl ani na laviãce. Místo
nûj nastoupil v obranné ãtvefiici Kadlec. V
základní sestavû chybûli i Matûjovsk˘ s
Pla‰ilem, místo nich dostali dÛvûru
Jarolím ve stfiedu zálohy a Polák na levé
stranû.
Dánové udefiili ve 25. min. a byla to
nádherná akce. Brendtner se z pÛlky
hfii‰tû dostal snadno aÏ k ‰estnáctce,
narazil si míã s Kristensenem a trefil se z
deseti metrÛ po zemi k tyãi. Obrana se
musela ãervenat, BlaÏek nemûl ‰anci.
Zanedlouho t˘m naopak podrÏel: stfiela
Kristensena z 18 m pfied ním zaplavala,
ale dokázal ji vyrazit. Brücknerovi
svûfienci zaãali b˘t trochu nebezpeãní aÏ
v závûru pÛle. Po naráÏeãce Jarolíma se
Sionkem se míã dostal ke Kollerovi, ale
jeho stfielu ze ãtyfi metrÛ zblokoval M.
Laursen. Ale ve 42. min. se ãesk˘ dlouhán
doãkal: po centru Sionka z pravé strany
poslal hlavou míã neomylnû k tyãi - 1:1.
Branky: 25. Brendtner - 42. Koller.
Rozhodãí Mikulski (Pol.), Ïluté karty:
Matûjovsk˘, Pospûch - Jensen, 12 000
divákÛ (vyprodáno).
âesko: BlaÏek - Pospûch, Ujfalu‰i,
Rozehnal, Kadlec - Sionko (46. Pla‰il),
Jarolím (73. Stfie‰tík), Galásek (46.
Matûjovsk˘), Polák - Koller, Baro‰ (63.
Fenin).

***

Slovenskí futbalisti
zase raz hrali
tich˘ futbal

Slovensko - Island 1:2 (0:0)
Zl. Moravce-sme-Moderátor pred
zápasom a v polãase vyz˘val na tréning
povzbudzovania a oslavu gólov. Potom
na tréning absolútneho ticha. Nie v‰etci
ho dodrÏiavali, v˘zvu opätoval, aÏ
vioÀácky ‰tadión zmækol. A do ticha
zaznelo vysvetlenie: „To je minúta ticha
za islandskú prehru.“
Nepatrí sa zosmie‰ÀovaÈ súpera, nech
je z akéhokoºvek rebríãkového rangu. Aj
teraz sa to vypomstilo. Ale dva razy
takmer absolútne ticho nastalo - po dvoch
islandsk˘ch trefách. Tréning na nieão
dobr˘ bol.
Ticho poru‰oval oãividn˘m drukovaním
na‰im v hotelovej re‰taurácii jeden z
ochrancov poriadku. Napokon z prehry
aÏ tak˘ sklaman˘ nebol. Stavil päÈstovku
na na‰u prehru. Smútok z v˘sledku
vynahradila dvojtisícová v˘hra. Jedna vec
je drukovanie svojim, druhá je realita.
Góly: 87. Mintál - 70. Thorvaldsson, 82.
Gudjohnsen. Pred 4120 divákmi
rozhodoval Lehner (Rak.), Ïltá karta
Skulason (Island).
Slovensko: J. Mucha ml. - âi‰ovsk˘ (79.
Krajãík), ·krtel, Huboãan (64. J. ëurica),
M. âech - Borbély (64. ·trba) - ·esták,
Sapara (45. Vittek), Ham‰ík, Holo‰ko
(46. JeÏ) - Jakubko (46. Mintál).

***


