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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.

Torontsk˘ festival a Slepé lásky Juraje Lehotského
U nás ve Vr‰ovicích jsme mûli velkou ohradu a na ní
byly plakáty. Mûnily se kaÏd˘ t˘den v pátek a my jsme
hledali na nich nejzajímavûj‰í film. Nejprve byl ná‰
okruh soustfiedûn na ãtyfii kina Vzlet, Mír, Vesna a
Práce. KdyÏ jsem zaãal chodit na prÛmyslovku, byla to
revoluce jako kdyÏ poãátkem dvacátého století proniklo
na vesnici kolo. Rádius se zvût‰il na celou Prahu.
Pozdûji v dobû normalizace se zase zúÏil na filmov˘
klub. Kino bylo nûãím, kde ãlovûk unikal do jiného
svûta, kde bylo bezpeãí, kde sledoval s napûtím kaÏd˘
zábûr. Jako kluci jsme volili vût‰inou první fiadu, aby byl
existenciální proÏitek co nejlep‰í. Pozdûji jsme chodili
trochu více dozadu a první fiadu jsme pfienechávali tûm
mlad‰ím. Ve filmovém klubu dr. Kuãera mûl vÏdy sérii
pfiedná‰ek: tu o jugoslávském filmu, jindy zas o italském
neorealismu. Abych tak fiekl, intelektuálnû jsem byl
odkojen filmem a i dnes se dvakrát do roka do tohoto
období vracím: na jafie bûhem plzeÀského filmového
festivalu Finále a bûhem Torontského mezinárodního
filmového festivalu v záfií. V okamÏiku, kdy festival
skonãí je ve mnû jak˘si smutek, protoÏe jsem toho
mnoho nestaãil a mezi prsty mi unikla jedineãná
pfiíleÏitost vidût nûco, co je nenávratnû pryã.
I kdyÏ se nûkdy podafií objevit nûco, co se pozdûji

stane filmov˘m hitem - a vlastnû Satellite byly první
noviny, které pfiinesly ãeskou recenzi na oskarov˘
nûmeck˘ film Îivot tûch druh˘ch, ãastûji se stane, Ïe
filmy, o kter˘ch zde pí‰i zÛstanou nepov‰imnuty. Je
také zajímavé sledovat, jak se film a vÛbec Ïivot vyvíjí
v zemích, které mají podobnou zku‰enost s nedávnou
minulostí.
Letos jsme mûli na festivalu jeden ãesk˘ a jeden

slovensk˘ film. Zajímalo by mne, podle ãeho se urãuje
zemû pÛvodu a zda se jedná o mezinárodní koprodukci.
Napfiíklad vût‰í ãást finského filmu Sauna vznikla v
Praze. Titulky se hemÏí ãesk˘mi jmény, ale o âeské
republice ani slovo. Na druhou stranu skvûl˘ fiecko-
‰panûlsko-maìarsk˘ film El Greco se odehrává na
Krétû, v Itálii a ve ·panûlsku, ale s Maìarskem nemûl
nic moc spoleãného, kromû dvou nebo tfií sponzorÛ.
Pfiiznám se, Ïe jsem mûl z ãesko-nûmecko-

francouzského filmu Bohdana Slámy Venkovsk˘ uãitel
trochu obavy. Pfiíbûh homosexuálního uãitele mÛÏe b˘t
schématick˘ a lehce sklouznout do oblasti k˘ãe. Nevím,
jestli se reÏisérovi v‰em tûmto úskalím podafiilo vyhnout.
Pavel Li‰ka jako uãitel nepatfií k tûm, ktefií by se do této
role nutili. Hraje pfiirozenû, je vlídn˘, prochází vnitfiním
zápasem, má úspûch u dûtí. AÏ pfiíli‰ mnoho kladÛ.
Odchází na venkov a tady bych mûl první otázku. Je
venkov skuteãnû tolerantnûj‰í neÏ mûsto. Podobná
otázka mnû vytanula na mysli, kdyÏ jsem vidûl
zfilmovan˘ KunderÛv román Nesnesitelná lehkost bytí.
Tam také hrdina odchází na venkov a pfiesto skuteãnost
byla naprosto jiná. JestliÏe se nûkdo z disidentÛ jen
pokusil Ïít na venkovû jako napfiíklad âárlí Soukup, byl
odsud bûhem pár hodin doslova vypráskán. Chápu, Ïe
doba se zmûnila, ale stal se skuteãnû ãesk˘ venkov tak
tolerantnûj‰í? Pochopení a tolerance je pak i v
profesorském sboru, vãetnû pana fieditele.
Nejproblematiãtûj‰í postavou v celém filmu tedy zÛstává
uãitelÛv b˘val˘ pfiítel - bisexuál, kter˘ v pfiípadû potfieby
nepohrdne ani hezkou dívkou. Paradoxnû díky této
postavû se film nestává jednoduch˘m a ãernobíl˘m.

Venkovsk˘ uãitel je kritikou hodnocen lépe neÏ bych
oãekával, nûkteré scény mnû pfiipadaly zdlouhavé, ale
na druhou stranu nelze odepsat dobré herecké v˘kony
a kameru, která má smysl pro detail. Byl bych rad‰i,
kdyby se na torontském festivalu ze souãasn˘ch filmÛ
hráli Karamazovi nebo Kuliãky.
Podstatnû skromnûj‰í slovenská kinematografie pfiijela

do Toronta s nov˘m filmem Juraje Lehotského Slepé
lásky. Film vypovídá o lásce slep˘ch lidí. O tom, jak se
dokáÏí pohybovat v kaÏdodenním Ïivotû, o snech,
kter˘mi procházejí. Festivaly jsou právû jedineãné tím,
Ïe se na nich mÛÏeme setkat i s herci a reÏiséry. Do
Toronta pfiijel i Juraj Lehotsk˘ a jelikoÏ jsme mûli ‰tûstí
a zbylo trochu ãasu, mohli jsme nad sklenicí piva
pohovofiit.
ABE: Jaké jsou první dojmy z Toronta?
JL: Je to moderní mûsto, nemám pocit, Ïe má velkou

historii. Byl to zvlá‰tní dojem, protoÏe jsem se nemûl
ãeho zachytit. Po chvíli jsem si zaãal v‰ímat lidí a z toho
jsem mûl takov˘ dobr˘ pocit. Lidi jsou zde velmi pfiíjemní
a nemám pocit, Ïe se pfii tom pfietvafiují.
ABE: Mûl jste moÏnost nûco vidût z festivalové

produkce nebo jste pfiijel jen kvÛli filmu Slepé
lásky?
JL: Festival je spí‰ pro mne prostfiedkem, jak poznat

atmosféru mûsta a lidi. Radûji se dívám na svût kolem
sebe neÏ chodím do kina, ale chtûl bych vidût nûkolik
filmÛ jako tfieba Tulpan. MÛÏe mi to inspirovat nebo
povzbudit, protoÏe pracuji podobn˘m zpÛsobem.
ABE: Kde v‰ude bûÏely Slepé lásky?
JL: První festival, na kterém se objevil, byl ten nejvût‰í,

v Cannes, coÏ je neobvyklé. Byl to mal˘ zázrak, Ïe to
tam vzali. Od té doby putuje po v‰ech moÏn˘ch
festivalech. V Chorvatsku dostal ocenûní novináfiÛ, byl
také v Sarajevû, bude v Lond˘nû, v Abu Dabi v
Spojen˘ch arabsk˘ch emirátech, bude i ve ·panûlsku.
Zkrátka pocestuje.
ABE: Jak dlouho jste tento film dûlal?
JL: Byl to del‰í proces. Pfied pûti, ‰esti léty jsem zaãal

hledat téma. Urãité postavy v tom filmu ãasovû ohraniãují
film. Zaãal jsem natáãet s nevidomou paní, která se
mûla stát matkou. Po ãase jsem k ní na‰el dal‰í postavy,
z nichÏ nûkteré si vyÏadovaly del‰í ãas, jiné se udûlaly
v krat‰ím ãasovém úseku. Jedná se o ãtyfii pfiíbûhy
lásky. Napínavé bylo, jak dopadnou. Byl to speciální
projekt na pût, ‰est rokÛ.
ABE: Film je zajímav˘ i tím, Ïe se jedná o slepce z

rÛzn˘ch sociálních skupin. Od aristokratického
pana Kolesára po rómsko-slovenskou dvojici, která
Ïije skuteãnû skromnû…
JL: PÛvodnû jsem chtûl obsáhnout cel˘ Ïivot. Od

dûtství pfies dospívání, okamÏiky lásky, oãekávání
potomka aÏ po stáfií. Chtûl jsem tam dostat jednotlivé
stupínky. ZároveÀ mám rád rÛzné atmosféry, rÛzné lidi,
s rÛzn˘m humorem, s rozliãn˘m tajemstvím a se
specifick˘m pfiíbûhem.
ABE: Jak se koneãn˘ pfiíbûh shoduje s pÛvodní

pfiedstavou?
JL: Jako kdyby v tomto filmu fungovala vûtiãka:

V‰echno je jinak. Ze zaãátku jsem chtûl natoãit film,
kter˘ by byl ãistû hran˘. Tato my‰lenka vznikla, kdyÏ

Zuzana Pohánková ve filmu Slepé lásky Juraje Lehotského

Pokračování na str. 5
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Churches

Torontská odboãka âSSK
Telefon: (416) 762-6846

Slovenská televize Slovensk˘ svet
vysílá  v Ontariu vÏdy v sobotu v 10:30 hodin

opakování v úter˘  v 8:00 hodin

na stanici OMNI 1 (V Torontu kanál 47/kabel 4 a169)
E-mail: katarina@creativepostinc.com

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

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

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

Webová adresa âSSK: www.cssk.ca

Canada

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

opakování v úter˘  v 7:30 hodin

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

Kalendáfi

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

Rímsko-katolick˘ kostol sv. Cyrila a
Metoda (R.C. Church of St. Cyril and
Methodius), 5255 Thornwood Drive,
Mississauga, Ont. L4Z 3J3. Slovenská
om‰a:: Ne.: 11:00, po a ‰t.: 8:00, út., st. a
pá.: 19:00, 1. so 18:00. Anglická: Ne.: 9:00
a so.: 17:00. Farár: 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.

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

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny

23. 9. 2008 v 2:34
Pfií‰tí ãíslo vyjde:

9. 10. 2008

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.

Slovensko Kanadská spoloãnosf Milana Rastlslava ·tefánika
Slovak Canadian Society of Milan Rastilav ·tefanik

Vás srdeãne poz˘va na

l. reprezentaãn˘ ples
v sobotu 4. októbra 2008

hala rímsko-katolického kostola Cyrila a Metoda
5255 Thornwood Dr., Míssissauga, ON.

Program:
18:00 hod. koktail

19:00 hod. prípitok a veãera
20:00 hod. krátky kultúrny program

23:00 hod. tombola s hodnotn˘mi cenami
24:00 hod. polnoãná kapustnica

K tancu a na poãúvanie hraje skupina Mira Letka
Vstupné $50.00 zahrÀuje bohatú veãeru a polnoãné pohostenie

Rezervácia nutná!

Predaj vstupeniek:
Brigita Hyklová: 416/225-7566

Blanka Martinãe-Haneãák Nitra Travel: 416/504-3800
Eva Slatkovská: 416/626-9168
Helena ·vihran: 416/744-4094

Rev. Du‰an Tóth: 416/221-0418

Te‰íme sa na Va‰u úãasÈ pri dobrej zábave a chutnom jedle!
Helen Svlhran, 273 Thistledown Blvd., Toronto, Ontario, M9V 1K6

1. 10. (st) 19:30
Prof. Franz Szabo - pfiedná‰ka s

hudebními ukázkami
Mozart a jeho ãe‰tí pfiátelé

Mozartova spoleãnost
First Unitarian Congregation,

175 St. Clair  Avenue West, Toronto
 Lístky u vchodu  $ 25.00
www.Mozartsociety.com

***
4.10. (so) 18:00

1. reprezentaãní ples
SpoloãnosÈ M. R. ·tefánika

Kostol Cyrila a Methoda
5255 Thornwood Dr., Missisauga

***
9.10. (ãt) 19:00

Jaromír Nohavica
Ukrajinské centrum

65 Christie St.
**

15.10. (st) 12:00
Europe at your Doorstep in Montreal

Palais des congrés de Montreal
www.europe-montreal.org

***
17.10. (pá) 20:00
18.10. (so) 20:00
19.10. (ne) 16:00

Na skle maºované
Slovenská mladá scéna

Michael Power/St. Joseph High School
105 Eringate Dr.

Eglinton/Renforth, Etobicoke
647/838-7794

***
31.10. (pá) 20:00

1.11. (so) 16:00 a 20:00
2.11. (ne) 16:00

Ostfie sledované vlaky
Joe Workman Auditorium

ReÏie: A. Toman
1001 Queen St. W.

***
2.11. (ne) 17:00

Panochovo kvarteto
Nokturna ve mûstû
Kostel sv. Václava

***
5.11. (st) 19:30

Panochovo kvarteto
Mozartova spoleãnost

First Unitarian Congregation,
175 St. Clair  Avenue West, Toronto

www.Mozartsociety.com
***

30.11. (ne) 17:00
Jifií Grosman

Nokturna ve mûstû
Kostel sv. Václava

18.1. (ne) 17:00
Ian Scott

audiovizuální program Rusalka
Nokturna ve mûstû
Kostel sv. Václava

***
19.2. (ãt) 19:30

Zemlínského smyãcov˘ kvartet
Nokturna ve mûstû
Kostel sv. Václava

***
20.-22. 2.

Nové divadlo
***

29.3. (ne) 17:00
Ivan a Katarina Îenatí

Nokturna ve mûstû
Kostel sv. Václava
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Czech &Slovak Institutions

Honorary consulate
of the Czech Republic

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

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

Druhá vlast Kerry Strattona
Dirigent Kerry Stratton adoptoval ke Kanadû je‰tû âechy jako druhou vlast. Pfiesvûdãil nás o tom dvakrát v minul˘ch dnech.
Poprvé v hale kostela sv. Václava, po druhé v North Yorku, kdy dirigoval a sám komentoval tuto symfonickou báseÀ.

Nokturna v mûstû

Panochovo kvarteto

Nedûle 2. listopadu 2008 v 17 hodin
 Na programu: Fibich, Janáãek, Mozart, Dvofiák

Kostel svatého Václava
496 Gladstone Ave., Toronto

www.nocturnesinthecity.com nebo na telefonu: 905/232-3092.

Nokturna ve mûstû zahájila jeho
pfiedná‰kou o Bedfiichu Smetanovi a
právû o Mé vlasti. Po sedmi letech se
tedy nedûlní podveãerní seance
pfiestûhovaly do kostela sv. Václava.
Pfii‰lo asi 75 lidí, ktefií mûli moÏnost pfied
i po koncertû ochutnat dobroty z Prague
Food Emporium. Vût‰ina byla nad‰ena
vypravûãsk˘mi schopnostmi Kerryho
Strattona, kter˘ nás také ãásteãnû zasvûtil
do dirigentského umûní. V˘klad Mé vlasti
byl s hudebními ukázkami. Hlavnû se
soustfiedil na Vy‰ehrad, Vltavu a ·árku,
kde upozornil, co urãité hudební nástroje
znázorÀují (klarinet ·árku, fagot spící
jonáky atd.). Po krátké pfiestávce popsal
âeské luhy a háje, vyprávûní obohatil
svou osobní zku‰eností z cestování po
jiÏních âechách. Tábor a Blaník jen
popsal, aby si hudební vyvrcholení pfii‰li
náv‰tûvníci poslechnout o ãtyfii dny
pozdûji, kdy sám dirigoval Mou vlast v
North Yorku. Kerry Stratton je nejen
vynikajícím hudebníkem, ale také
úÏasn˘m vypravûãem a umí podat vtipnû
i ve‰keré pfiíhody kolem dirigování a
hudby vÛbec. Myslím, Ïe posluchaãi byli
veãerem nad‰ení, o ãemÏ svûdãí to, Ïe
nûktefií sedûli v hale kostela sv. Václava

oslava zaloÏení âeskoslovenské
republiky vÛbec), nezapomeÀte si zajistit
vãas lístky. Panochovci oslavují ãtyfiicáté
v˘roãí trvání svého kvarteta a jejich
program slibuje strhující záÏitek.
A stále je moÏno si pfiedplatit Nokturna.

Zb˘vajících sedm koncertÛ stojí jen 135
dolarÛ, coÏ je ménû neÏ 20 dolarÛ za
koncert vrcholn˘ch souborÛ a jednotlivcÛ.

je‰tû hodinu po skonãení pfiedná‰ky v
ãilé diskusi o hudbû a jin˘ch událostech.
Pfií‰tí koncert Nokturen je v Kostele sv.

Václava 2. listopadu 2008, kdy
svûtoznámé Panochovo kvarteto
pfiednese skladby Leo‰e Janáãka,
ZdeÀka Fibicha a Antonína Dvofiáka. Vy,
ktefií si vzpomínáte na oslavu 28. fiíjna
pfied dvûma roky, kdy na jejich koncert
pfii‰lo pfies tfii sta lidí (byla to nejlep‰í

Podpofite ãeskou a slovenskou kulturu.
Kostel Sv. Václava se svou vynikající
akustikou doplÀuje Nokturna pfiimûfienou
intimitou.
Více informací:

www.nocturnesinthecity.com nebo na
telefonu: 905/232-3092.

Milo‰ Krajn˘
***—-

âSSK, MMI, Sokol,

âesk˘ konzulát v Torontu a farnost sv. Václava

pofiádají

oslavu 90. v˘roãí
vzniku âeskoslovenska,

která se bude konat

v nedûli 26. fiíjna 2008 v 17 hodin
v hale kostela sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
Kromû programu je pfiipravené obãerstvení!

Kerry Stratton

Má vlast v North Yorku
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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.

âESKO-SEVEROAMERICKÁ
OBCHODNÍ A KULTURNÍ

KOMORA INC.
CZECH – NORTH AMERICAN

CHAMBER OF COMMERCE AND
CULTURE

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

Tel./Fax: (416) 929-3432

E-mail: 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

The Plastic People

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

Torontsk˘ koncert PlastikÛ

V nedûli veãer byl klub Phoenix na torontské
Sherbourne St. svûdkem druhého koncertu PlastikÛ
v jejich pohnuté historii, která trvá více neÏ 35 let.
Nutno fiíci, Ïe predestinace skupiny Plastic People
of the Universe je ve znamení javorového listu. Pfii
prvních vystoupeních s nimi zpíval Kanaìan Paul
Wilson, kter˘ se zatoulal do âech a legendární
Mejla Hlavsa bedlivû sledoval kanadsk˘ hokej a
pravidelnû v ãasopisu Hlas Disidenta, kter˘ vy‰el
dvakrát ve ãtyfiech exempláfiích vyhla‰oval All
Stars t˘m NHL. V‰ak také jedna jejich skladba se
jmenuje Phil Esposito a popisuje utkání slavného
hokejisty. Tuto skladbu v‰ak v Torontu Plastici z
technick˘ch dÛvodÛ nehráli, jednak není hokejová
sezóna je‰tû v proudu, za druhé Phil Esposito
zanechal aktivní ãinnosti.  Text v‰ak není ani v
angliãtinû ãi francouz‰tinû ani v jazyku Egona
Bondyho, ãe‰tinû (popfiípadû v nûmãinû). Je to
snad jediná skladba, kdy Plastici a rockoví
hudebníci vÛbec pouÏili jazyku latinského. Také
jejich druhá exilová deska Pa‰ije vy‰la v Kanadû
pod patronací Paula Wilsona a uvedla ji v roce
1979 ve svém velikonoãním vysílání CBC.
Hlavní konexe mezi Kanadou a Plastiky v‰ak

nastaly v roce 1983, kdy saxofonista Vratislav
Brabenec emigroval do Toronta. Koncert 21. záfií
2008 byl zároveÀ jak˘msi stfiíbrn˘m v˘roãím (zlaté
v˘roãí by pak bylo aÏ v roce 2033) Brabencova
pfiíjezdu do této zemû. ZároveÀ za torontského
pobytu se potkal s Josefem Karafiátem, kter˘ zde
pÛsobil jako sólov˘ hudebník a  kytarista, pod
umûleck˘m pseudonymem Joe Carnation.
V polovinû devadesát˘ch let se Joe Carnation

pfiemístil do Prahy, kde hrál se skupinou GaráÏ a
Vratislav Brabenec zaãal hrát opût s Plastiky. V
roce 1997 do‰lo k definitivnímu Brabencovu
pfiemístûní do âech. Ve stejném roce zaãal s
Plastiky hrát i Joe Carnation.

Nedûlní koncert zahájili Plastici, ktefií hráli ve
sloÏení  Joe Carnation - kytara, zpûv (vlevo nahofie),
Eva Thurnová - basová kytara, zpûv (uprostfied),
Petr Kabe‰ el. housle, zpûv (vpravo nahofie),
Vratislav Brabenec - saxofon, zpûv  (vlevo dole),
Pepa Janíãek - klávesy, zpûv (vpravo dole), Ivan
Bierhanzl - kontrabas a Ludvík Kandl - bicí,
Bondyho skladbou Apokalyptick˘ pták. Veãer
zakonãily MuchomÛrky bílé, kdy se publikum i
roztanãilo.
V˘kon PlastikÛ byl profesionální, i kdyÏ ke

koncertu málem nedo‰lo. Jak známo Plastici
pouÏívají nejmodernûj‰í techniky i v bûÏném Ïivotû
a navigace v automobilu je nasmûrovala místo do
ontarijského Toronta do vesnice stejného jména v

Kansasu. Na tuto drobnou závadu pfii‰li piloti
vozu, aÏ kdyÏ se blíÏili k St. Louis. Do Toronta pak
legendární skupina dorazila místo v podveãer v
nedûli ve ãtyfii ráno. Druh˘m váÏnûj‰ím
nedostatkem bylo, Ïe si Vratislav Brabenec
zapomnûl saxofon pfii posledním koncertu na jevi‰ti
v Chicagu. CoÏ komentoval pro ná‰ list lakonicky
slovy: „Oni mi ztratili saxofon!“ Díky pofiadatelÛm
v‰ak mohl hrát v Torontu na vypÛjãeném nástroji
a jeho ságo mu má b˘t doruãeno k dal‰ímu koncertu
v Novém Yorku. Jak tento souboj kur˘rÛ s ãasem
dopadl, nemÛÏeme ãtenáfiÛm sdûlit, protoÏe
koncert se konal aÏ po uzávûrce tohoto ãísla.

abe
***
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Financial

1 CDN $ 15,91 Kã
1 EURO 24,10 Kã
100 Sk 79,63 Kã
1 US $ 17,03 Kã
âNB - 17. 9. 2008

Kursovní lístek
100 Kã 6,31 CDN $
100 SK 5,01 CDN $
1 CDN $ 15,86 Kã
1 CDN $ 19,95 SK
1 US $ 1,07 CDN $
1 EUR 1,52 CDN $

Universal Currency Converter -17. 9. 2008

Rosti
Brankovsky

Broker
Jedineãné sluÏby

Pro prodej:
anal˘za trhu, obchodního trendu, místa, pfiíprava domu pro prodej.

Pro kupce:
 denní zasílání nabídky e-mailem, osobní prohlídka nemovitostí,

finanãní asistence.

Jsem tu pro vás!
Sutton Group-Bayview Realty Inc. Brokerage

416 483-8000 - direct 416 443-9268
www.brankovsky.com * e-mail: rosti@brankovsky.com

S prodejem a nákupem domÛ
vám poradí

Luba Henderson

Tel.:416/698-2090

Czech language courses
for beginners and intermediate
taught by an experienced linguist

(October-December
+ January - June)

Call:
647/895-4949

or e-mail your inquiry to
CanadianCzech@rogers.com.

1809-20

jsem natáãel reklamu pro jednu charitativní
organizaci. Mûl to b˘t film o mladé slepé
dívce, která Ïije nûkde na periférii s
matkou, která se o ní moc nestará. Cestuje
do mûsta a chce nûkoho potkat, jenÏe pro
slepou dívku je to velice tûÏké. Tématem
mûla b˘t láska a jak ji najít. Spí‰e mnû ‰lo
o nûco v‰eobecného. Uvûdomil jsem si,
Ïe se to nedá psát nûkde v pracovnû, ale
Ïe je potfieba takovou Ïenu najít. Hledal
jsem ji, ale nenacházel jsem takov˘ typ
Ïeny. Nacházel jsem v‰ak zcela jiné lidi,
ktefií byli stejnû zajímaví. Zaãal jsem si
uvûdomovat, Ïe to udûlám o rÛzn˘ch
podobách lásky. Nakonec jsem na‰el tu
svoji vysnívanou postavu v té nevidomé
Zuzce. Ta pÛvodní pfiedstava se tam
dostala, ale úplnû jinak a v jiné formû.
ABE: Do jaké míry se li‰í pÛvodní

pfiedstava o nevidom˘ch lidech se
skuteãností, kdyÏ se s nimi pracuje?
Jak tfieba reagovali na kameru?
JL: Byl jsem velice mile pfiekvapen˘ tím,

Ïe spolupráce s nimi fungovala pfiirozenû.
Ti lidé zÛstali sami sebou, nestylizovali se
do poloh jako my vidoucí. MoÏná proto, Ïe
tu kameru nevidí a neuvûdomují si efekt
natáãení a toho, jak budou vypadat. SnaÏil
jsem se je pfii dûlání filmu neru‰it. Chtûl
jsem b˘t tich˘m reÏisérem, kter˘ pozoruje
zpovzdálí a zaznamenat ty krásné,
jedineãné okamÏiky. Pouze jim pfiedhodit
situace, které by mûli zahrát.
ABE: Sv˘m zpÛsobem se jedná o

unikátní film, nepamatuji se, Ïe by
nûkde jinde hráli slepí herci…
JL: NeuvaÏoval jsem nad tím. ·lo mi o to

pouÏít unikátního, jedineãného ãlovûka,
tfieba i upravit scénáfi, ale nepfietváfiet
ãlovûka, protoÏe oni pfiiná‰ejí nûco
originálního a bylo velice dÛleÏit˘ s nimi
hovofiit naprosto pfiirozenû. Pfii louãení jim
fieknete „dovidenia“ nikoliv „dopoãutia“. A
oni to oceÀují, Ïe s nimi nejednáte jako s
postiÏen˘mi. Bûhem natáãení jsem se s
nimi tak skamarádil, Ïe jsem pfiestal
vnímat, Ïe jsou nevidomí… Mûl jsem pocit,
protoÏe se jednalo o lidi, ktefií nevidí od
narození, Ïe se dokáÏí více soustfiedit na
vnitfiní pravdu.
ABE: Mohl byste fiíci nûco o

jednotliv˘ch postavách?
JL: KaÏdá postava pfiiná‰í jin˘ pfiíbûh. V

pfiípadû Petera Kolesára jsem se s ním
poprvé setkal, kdyÏ jsem byl na zkou‰ce
ve ‰kole pro nevidomé, kde uãil dûti v
pûveckém sboru a uãil je hrát na klavír.

Pocítil jsem, Ïe tento ãlovûk ze sebe
vyzafiuje neskuteãn˘ optimismus a energii,
kterou mám na lidech rád. A zároveÀ jsem
vûdûl, Ïe se s tímto ãlovûkem, pokud se
shodneme, dají toãit krásné vûci. Sv˘m
zpÛsobem uletûné. Stále si fiíkám, Ïe ten
ãlovûk je vûãn˘m dítûtem. Druh˘ pfiíbûh je
pfiíbûhem nevidomé matky Eleny, její
pocity, kdyÏ oãekává dítû. Pro mne to bylo
stra‰livû zajímavé poznávat tyto pocity.
Je to proces, kdy s ní oãekáváme dítû,
nevíme, jestli se dítû narodí vidící ãi nevidící.
To je pro ni velice dÛleÏitou otázkou. V
rámci tajemství je to ‰iroká oblast. Dal‰í
pfiíbûh je o nevidomém Mirovi a Monice.
Miro jako Róm zaÏil jiÏ jeden pfiíbûh s
nevidomou slovenskou Ïenou, která ho
musela odmítnout na nátlak rodiny,
protoÏe byl cikán. Ve filmu máme moÏnost
vidût nûco podobného. Je to pfiíbûh
bojovníka za lásku. Je to pfiíbûh Romea a
Julie. Nakonec si Ïenu i dítû vybojoval.
Trochu pfiipomíná Ray Charlese. To, Ïe
ãekají dítû a Ïe se jim dokonce dítû narodí,
to jsme na zaãátku vÛbec nepfiedpokládali.
ABE: Jak se urovnal vztah mezi

Monikou a rodiãi?
JL: Pokud vím, neurovnal, coÏ mi

pfiekvapuje. To ale ve filmu není. Její
rodiãe se s tím nesmífiili.
ABE: A poslední Zuzka?
JL: Ona byla vlastnû krásná v tom, Ïe

nûkoho hledala a opût zde bylo tajemství.
Vlastnû ona se nejvíce pfiiblíÏila my‰lence,
která byla na zaãátku.
ABE: Dostali jsme se tedy po tomto

okruhu k zaãátku, co teì pfiipravujete?
Bude to nûco podobného?
JL: Pro mne je dÛleÏité bûhem tohoto

filmafiského procesu poznávat jiné
hodnoty. Nedokázal bych psát scénáfi tak,
Ïe bych nemûl kontakt s Ïiv˘m ãlovûkem.
Natáãení bez lidí by byla nezajímavá
nevzru‰ující vûc. Bylo by to velice fádní.
Pro mne je podstatné nacházet pfiíbûhy
skuteãn˘ch lidí. Nechci dopfiedu fiíkat, o
ãem to konkrétnû bude, protoÏe to dávám
teprve dohromady. Nacházet pfiirozené
herce a pfii tom realizovat svoji touhu a
vypovûdût tento pfiíbûh filmafisk˘m
zpÛsobem.
Zatím v‰ak nevíme, jestli se filmy

Venkovsk˘ uãitel nebo Slepé lásky
dostanou do kanadsk˘ch kin, ale zcela
urãitû se zde bude promítat festivalov˘
film El Greco natoãen˘ fieck˘m reÏisérem
Iannisem Smaragdisem. Pfiedlohou pro
film byla novela Dimitrise Siatopolouse
Greco - BoÏí malífi. Vypráví o vztahu malífie

a velkého inkvizitora Nino de Guevary. V
hlavní roli hraje anglick˘ herec Nick
Ashdon. O malífii, kter˘ dûlá portréty v
dvacátém století je citliv˘ film Caroline
Link Pfied rokem v zimû, jenÏ se odehrává
v Mnichovû. Jerzy Skolimowski se vrátil
po sedmnácti letech, kdy se vûnoval
malífiství, k filmu. Nejen k filmu, ale i do
Polska, kde natoãil  âtyfii noci s Annou.
Pfiíbûh ãlovûka, kter˘ miluje Ïenu, jejíhoÏ
znásilnûní byl svûdkem, ale byl odsouzen,
protoÏe nedokázal popfiít, Ïe to nebyl on.
Tentokrát se ãtyfiikrát vplíÏí do jejího domu,
hledá odvahu, jak jí vyznat lásku, miluje ji,
ale nakonec se historie opakuje a znovu
je odsouzen za stejn˘ trestn˘ ãin. Pro nás
je zajímavé, Ïe Skolimowski vyrÛstal v
Podûbradech, kde chodil do ‰koly s
Havlem a Formanem.
Pfiíbûhy emigrantÛ, ãi lépe fieãeno

emigrantek z Ruska, Ukrajiny nebo
Rumunska dominují v holandském filmu
Kátina sestra, v rakouském Revan‰ a
nûmeckém Druhá Ïena. Celkovû v‰ak
vzato, s v˘jimkou Slep˘ch lásek,
maìarského filmu Delta a Skolimowského
âtyfi nocí s Annou, Ïádn˘ z nich nepfiekroãil
prÛmûr.

Ale‰ Bfiezina
***

Torontský festival…

Pokračování ze str. 1

Juraj Lehotský a Peter Kolesár při natáčení Slepých lásek
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v západním Torontu!

Toronto se rozlouãilo
 s Tomá‰em BaÈou

V pátek 5. záfií se Toronto rozlouãilo s
Tomá‰em BaÈou. V 16 hodin zaãala
bohosluÏba v pfieplnûném  franti‰kánském
kostele sv. Bonaventury (okolo 600
pfiítomn˘ch) za úãasti ãlenÛ The Hastings
and Prince Edward Regiment, jehoÏ byl
ãestn˘m plukovníkem v období 1999-2007
(za druhé svûtové války slouÏil jako kapitán
v rezervû kanadské armády). Mezi
úãastníky byli kanad‰tí federální i provinãní
politici. âeská vláda vyslala dvacetiãlennou
delegaci doprovázenou generálním
konzulem âR v Torontu, Richardem
Krpaãem, a vedenou vicepremiérem
âunkem, kter˘ pfiedtím poloÏil vûnec u
památníku obûtem komunismu na
Masaryktownu. Po bohosluÏbû vicepremiér
pronesl projev v rezidenci BaÈovy rodiny
(jeho pfiedkové pracovali na kontrakt pro
firmu BaÈa) a pozdûji se odebral do kostela
sv. Václava na setkání s faráfiem Liborem
·vorãíkem a nûkter˘mi pfiedstaviteli
krajanského Ïivota.
Pfii poboÏnosti se se zesnul˘m rozlouãili

jeho syn Thomas G. Bata, rodinní pfiátelé
Frans van den Hoven a James D. Fleck a
vnuãka Alexandra Schmidt Weston, pro níÏ
Tomá‰ BaÈa byl “muÏem, jehoÏ obdiv pro
na‰i babiãku, Sonju, nás nauãil vûfiit, Ïe
pohádkové lásky existují.” Dcery Christine
Bata Schmidt a Rosemary Bata pfieãetly

pasáÏe z Knihy moudrosti a dcera Monica
Bata Pignal pfieãetla úryvek z prvního opisu
ke Korintsk˘m. Hudební ãást programu
vyplnili ãlenové sboru kostela sv.
Bonaventury a Tokai kvarteta, které zahrálo
“Vltavu” a DvofiákÛv “Americk˘ kvartet”.
Pfii recepci v BaÈovû rezidenci promluvilo

nûkolik fieãníkÛ; vedle ãeského zástupce
ministerského pfiedsedy, Tomá‰Ûv pfiítel,
povoláním, myslím, univerzitní profesor,
kter˘ s brilantním humorem popisoval
spoleãnou cestu s Tomem letadlem, snad
do Evropy. Pan profesor se na letadle
probudil (vlastnû byl probuzen) Ïensk˘m
kfiikem ve tfii hodiny ráno. KdyÏ otevfiel oãi,
na‰el Tomá‰e na kolenou a nad ním kfiiãící
Ïenu (a nejen kfiiãící - mlátila Tomá‰e
pol‰táfiem). Zfiejmû mu pfiiãítala pokus
anebo, soudû podle jeho polohy na podlaze,
pfiípravu pokusu o  fyzické sblíÏení. Ke
smíru do‰lo teprve, kdyÏ jí Tomá‰ vysvûtlil,
Ïe na podlaze hledal vypadlou souãástku
svého naslouchacího pfiístroje ...
Ze v‰ech stran pfiicházely kondolence a

projevy obdivu, poãínaje Václavem
Klausem a konãe (nebo obrácenû) b˘val˘m
zamûstnancem firmy BaÈa: “Ztratil jsem
otce, kdyÏ Thomas J. BaÈa zemfiel”. Ta
chvála není neoprávnûná. Dva mûsíce pfied
jeho smrtí jsem ho poÏádal o sponzorství
mezinárodní konference o âeskoslovensku
na Torontské univerzitû. Bûhem nûkolika
málo dní univerzita obdrÏela ‰ek Sonjy a
Thomase BaÈov˘ch... Co já a snad i fiada
jin˘ch jsme u nûho cenili nejvíce, byla jeho
pfiístupnost, jeho moravská bodrost,
nefal‰ovaná lidovost, vûdomí spoleãného
osudu se v‰ím ãlovûãenstvím. Nûjak se mu
podafiilo zÛstat jedním z nás. Jen jedna
stránka v baÈovské historii pro mne zÛstává
prázdná: jakou roli hrál  v budování nejvût‰í
obuvnické firmy na svûtû Jan BaÈa.

***
TRIBUTE TO THOMAS BATA

The last time I spoke to Thomas Bata a couple
of months ago, I asked him to become a
sponsor of an international conference on
Czechoslovakia to be held in October at the
Munk Centre, University of Toronto. Within
six or seven days the University received a
Sonja and Thomas Bata cheque. Thank you
Mrs. Bata.
Fittingly, one of the main functions at the

conference will take place at the Bata Shoe
Museum.
Fifteen years ago Sokol Gymnastic

Association of Canada, of which Mr. Bata was
a member - and indeed a founding member of
its Batawa unit - held a Festival at the

Birchmount park in Scarborough. In those
days I was still an active gymnast (though of
the most benign type - group calisthenics). As
we marched into the stadium, I noticed in the
stands a familiar figure - Thomas Bata - and
when we completed our number, I went to
greet him. As we shook hands someone
snapped our picture which was later
reproduced in a book on Czechs and Slovaks
in Canada. It is one of a very small number of
pictures I cherish.
Similar episodes could be related by

members of other Czech organizations in
Canada, such as the Masaryk Memorial
Institute or the Czech and Slovak Association
of Canada. All would testify to the gentle
impact of that fabled couple’s activities in the
community.
We, of course, knew that Thomas Bata was

a giant on the world business scene and that
he was a recipient of some of the most coveted
awards the world can offer, including the
highest civilian Canadian honour, Companion,
Order of Canada. But many of us valued him
equally for his accessibility, his Moravian
geniality, his genuine folksiness, his obvious
consciousness of a common bond with the
rest of humanity, its joys and its tears. And we
were proud that within the limits dictated by
the circumstances of his birth and the twisting
course of history, he remained one of us.
It is, Mrs. Bata, my privilege to convey to you

- on behalf of,  I believe, all members of the
Czech Canadian community, as well as many
members of the Slovak Canadian community,
our deep sorrow on the passing of an illustrious
man, Thomas Bata, or - as he was called
when he was a boy and a young man in a
small country in the heart of Europe - Tomá‰
BaÈa.
Thank you.

***

Prokurátorka odsouzena
10. záfií svûtov˘m tiskem probûhla zpráva,
Ïe Ludmila BroÏová-Polednová, smutnû
proslulá prokurátorka komunistické éry,
byla za svoji roli pfii procesu s dr. Miladou
Horákovou odsouzena na ‰est rokÛ
vûzení. Jde vlastnû uÏ o tfietí rozsudek.
Pfii prvním byla dnes 86letá BroÏová-
Polednová odsouzena na 8 let. Tento
trest byl dal‰ím rozhodnutím zru‰en,
ponûvadÏ soud usoudil, Ïe obÏalovaná v
procesu nehrála v˘znamnou roli a pouze
napomáhala vraÏdû, ãímÏ se dopustila
men‰ího trestního ãinu, v dobû jejího
stíhání jiÏ promlãeného. V posledním
procesu soudce Martin Zelenka tuto
interpretaci odmítl s odÛvodnûním, Ïe
“muselo b˘t jasno, Ïe ‰lo o politick˘ soud
a Ïe vina i potrestání obÏalované byly
pfiedem rozhodnuty politick˘mi orgány
komunistické strany spolu se státní
bezpeãností.” Stejnû jako byla stanovena
vina a potrestání ostatních 242 osob,
které byly reÏimem popraveny v letech
1948-1989.
Milada Horáková byla obû‰ena (a

nepohfibena) 27.ãervna 1950.
Komunistick˘ reÏim v âeskoslovensku
padl v roce 1989. Lidské ml˘ny se zdají
mlít je‰tû pomaleji neÏ soudy boÏí. A
rozhodnû ne jistû...
Byla zatãena v ãervenci 1949 a v ãervnu

následujícího roku souzena. Proces byl
vysílán. V uprchlickém tábofie v
Ludwigsburgu vysílání naslouchali její
manÏel, dr. Jifií Horák a politick˘
spolupracovník, Jifií Corn, kter˘ pozdûji
hrál v˘znamnou roli v krajanském Ïivotû
v Kanadû. Nevím, kolikrát jsem se snaÏil
vÏít do citového svûta dr. Horáka v tûch
obludn˘ch dnech, kdy musil souãastnû
cítit hrÛzu neodvratného zakonãení onoho
cynického divadla a hrdost na
neuvûfiitelnou mravní sílu ãlovûka, kter˘
mu byl nejbliÏ‰í. A nikdy se mi to

nepodafiilo. Ale vÏdycky mi bûÏí mráz po
zádech, kdyÏ mi hlavou probûhnou slova
(která uvádím pfieloÏená z anglického
textu), jimiÏ oslovila nejen soud, ale cel˘
národ a nejen okamÏik, ale dûjiny: “Vûfiím
ve svobodu a rovnost pro v‰echny. Jsem
pro to zrádce? Odporuji tak zvané lidové
demokracii v âeskoslovenské republice,
A ponûvadÏ ji nepovaÏuji za
demokratickou. Pracovala jsem proti ní.
Kdyby se stal zázrak a já byla propu‰tûna,
pracovala bych proti ní znovu.”
Jen ten, kdo zná atmosféru hrÛzy v

tehdej‰ím âeskoslovensku v onûch
dnech a zÛstal ãlovûkem, si mÛÏe
pfiedstavit velikost této Ïeny.
Dr. Jifií Horák Toronto nav‰tívil

nûkolikrát. Snad (ale nejsem si tím jist)
byl pfiítomen i na tryznû, kterou Klub
Milady Horákové uspofiádal v Museum
Theatre v Torontu 2. ãervence 1953.
Slavnostním fieãníkem byla federální
poslankynû Margaret Aitken. Aãkoliv
myslím, Ïe v âeskoslovensku nikdy
nebyla, vyjádfiila v˘znam Milady
Horákové skoro prorocky: “NeÏ se toto
století uzavfie, Dr. Milada Horáková bude
legendou a jedním z nesmrteln˘ch jmen
tohoto století.”
Nebylo to naposledy, kdy Toronto

vzpomenulo Miladu Horákovou. 21.
ãervna  2007 uspofiádal nov˘ generální
konzul âeské republiky v Torontu,
Richard Krpaã, v Munkovû Centru na
Torontské univerzitû vzpomínku
nazvanou “Milada Horáková, A Woman
Admired by Democrats and Hated by
Communists” a pozval si z Prahy Marka
Janáãe, snad nejlep‰ího znalce procesu
s dr. Horákovou, jehoÏ prezentace tohoto
moÏná nepozoruhodnûj‰ího  pfielíãení
století potvrdila oprávnûnost jeho
reputace. Bûhem vzpomínky byla dcefii
dr. Horákové, Janû Kánské, pfiedána
Masarykova cena âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû
místopfiedsedkyní sdruÏení Blankou
Rohnovou.
Generace Milady Horákové Ïila v

nelaskavém ãase. Miladin údûl byl ze
v‰ech nejtvrd‰í. Pomalu, nesmyslnû
pomalu, i ti v jejím národû, ktefií volali po
její smrti, snad pochopí velikost ãlovûka,
kter˘ mezi nimi Ïil.

***

Franti‰ek Klime‰ ãestn˘m
pfiedsedou Klubu seniorÛ

S Franti‰kem Klime‰em jsem se mûl setkat
po válce na právnické fakultû Karlovy
university, kde jsme tehdy oba studovali.
Nesetkali. Setkali jsme se aÏ po letech v
Torontu. Mezitím Franti‰ek pracoval v
Kanadû a JiÏní Americe, ale hlavnû
pomáhal, kde nemnozí byli ochotni pfiiloÏit
ruku k dílu. Snad proto, Ïe je ãlovûkem víry.
Na pfiíklad pfiekládal pro Romy, ktefií se v
Kanadû hlásili o azyl. Ne nutnû proto, Ïe
souhlasil s jejich stanoviskem, ale proto, Ïe
mohl pomoci. Pracoval v celé fiadû
krajansk˘ch organizací: v âeském a
Slovenském sdruÏení, v kostele sv. Václava.
Poslední léta se staral o programy pro na‰e
seniory, ktefií nejsou stafií, ale - jak jedna z
nich nedávno podotkla - jen dfiíve narození.
Mnozí z nás uÏ nûjakou dobu cítili, Ïe si

své dávno odpracoval a Ïe by jeho bfiemeno
mûl pfievzít nûkdo mlad‰í a Franti‰ek by jen
pomohl radou. A tak 17. záfií 2008 mu dfiíve
narození krajané v kostele sv. Václava
podûkovali kvûty a ko‰íkem dobrot a glejtem,
jímÏ mu bylo udûleno za jeho zásluhy
doÏivotní ãestné pfiedsednictví Klubu seniorÛ
v Torontu. Pocta, kterou si bohatû zaslouÏí.

Josef âermák
***
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Light in Shadows - Czechoslovakia 1968
October 2-4, 2008

Vivian and David Conference Facility, Munk Centre for International Studies,
University of Toronto.

Under the distinguished Patronage of His Excellency KAREL SCHWARZENBERG
the Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic and with the support of the

Consulate General of the Czech Republic in Toronto.

Programme:
Thursday, October 2
15:00 -Introductory Remarks: Richard Krpaã,
Consul General of the Czech Republic, Toronto.
Film: Oratorio for Prague (30 minutes)
15:30 - 17:00 - The Global 1968: Paris, Warsaw
and Moscow.
Piotr Wrobel, University of Toronto. (Chair)
Bradley Abrams, Columbia University.
“1968’s Long Shadow over Central European
Marxism?”
Andrea Genest, University of Potsdam.
“Other 1968s Then and Now: The March Events
in Poland and Western Student Protests.”
Pedraic Kenney, Indiana University.
“1968 as a transnational moment: origins,
mechanisms, legacies.”
Robert Johnson, University of Toronto.
 “Viewing Prague >From Moscow: Before and
After 1968.”
17:00: Roundtable:  Reflections on 1968 and
Beyond. Canadians in Prague, Czechs and
Slovaks in Toronto:
Moderator:  Veronika Ambros, Slavic Languages
and Literatures, University of Toronto.
Participants: Josef âermák, Helen Notzl, Ivan
Kalmar, Paul Robert Magocsi, Don Sparling and
Paul Wilson.
19:00 - Introduction to Photo Exhibition: “Light
and Shadows of the Prague Spring.”
Heidrun Hamersky, University of Bremen and
Olga Zaslavaskaya, Samizdat Archive, Open
Society Institute, Budapest.
Reception to Follow, Munk Centre.
Friday, October 3
9:00: Opening Remarks, Robert Johnson,
CERES, University of Toronto and Professor
Franz Szabo, Director, Wirth Institute for Austrian
and Central European Studies, University of
Alberta.
Opening Address: Jacques Rupnik, 1968 in
Czechoslovakia.
10:30 to 12:00: Panel 2: The Fateful Flirtation
with the Figure Eight: 1918, 1938, and 1948.
Michal Kopeãek, Institute for Contemporary
History, Prague.
“Radical Socialism or Socialism with a Human
Face? Variety of Socialist Traditions and Reform
Communism in Czechoslovakia, 1948-1968.”
Nadya Nedelsky, Macalester College.
“The Prague Spring’s Incredible Crop of
Perennials.”
Peter Bjel, University of Toronto.
“Between Hitler and Tiso: The ‘Ludak’ Factor in
Wartime Slovakia.”
12:00 to 13:00: Lunch Break
13:00 to 14:45: Panel Three: 1968: Socialism
with a Human Face?
Alena Heitlinger, Trent University. (Chair)
Kieran Williams, Drake University. “Legal
Science and Civic Socialism.”
Oldfiich TÛma, Institute of Contemporary History.
Carol Skalnik Leff, University of Illinois.
“Bratislava Spring? Slovakia’s Role in Reform
and Normalization.”
Michal Va‰eãka, Masaryk University.
15:00 to 17:00: Panel Four - From 1968 to 1989

- Legacies of the Prague Spring
Barbara Falk, Canadian Forces College. (Chair)
Aviezer Tucker, University of Belfast.
“Charter 77: The Communist “Losers” of
1968?”
Libora Oates-Indruchová, Masaryk University.
James Krapfl, McGill University.
“Czechs, Lies, and Audiotape: The Contested
Legacy of 1968 in 1989.”
Jifií PfiibáÀ, Cardiff University.
Victor Gomez, University of Toronto.
17:30 - 20:00 Reception Bata Shoe Museum
Introductory Remarks: Josef âermák
Eda Otta - Reflections on Lost Years
Masaryk Award Presentation
Laudation:  Josef ·kvoreck˘, Zdena Salivarová,
Josef âermák, Lubomír DoleÏel, Luba
Fra‰tacky.
Antonin Dvofiák, Humoresque, Karolina
Kubálek, violin
Reception to Follow
Saturday, October 4, 2008
9:00 - 10:30 Cinema: The Czech New Wave
Herbert Eagle, University of Michigan.
“The Czech New Wave:  What was new?  What
lasted?”
Petra Hanáková, Charles University.
“The Gendered Undercurrents of the
Czechoslovak New Wave.”
Veronika Ambros, University of Toronto.
“Revisions of History/Reforming the Past-
Present” - Closely Watched Trains [Ostfie
sledované vlaky, 1966] and The Shop on the
Main Streeet [Obchod na korze, 1965].
10:30 - 11:00 Coffee Break
11:00 - 12:30 Prague: Theater Capital of Europe
Lubomír DoleÏel, University of Toronto.
(Chair)
Herta Schmid, University of Potsdam.
“Havel’s Latest Dramas - A Political Outlook.”
Pavel Drábek, Masaryk University, Brno.
“The Politics of Translating (and Staging)
Shakespeare into Czech in the 1960s”.
Eva ·laisová, University of Toronto.
“A Big History on the Dump: Ubu the King.”
12:30 - 14:00 - Lunch Break
14:00 - 16:00 Fiction: Shadows of the Past
Sam Solecki, University of Toronto. (Chair)
Wolfgang Schlott, University of Bremen.
“Between disappointment and expectance: The
suppression of the Czechoslovakian reform-
socialism and its reaction in the fictional
literatures in the GDR, Poland, CSSR, Soviet
Union and Hungary”‘
Tomá‰ Kubíãek, Masaryk University.
“Return of Ulysses. “Imagery of the exiles in
the novels of Milan Kundera.”
Pavlina Radia, University of Toronto.
“Prague’s Purloined Spring and the Kundera-
Roth
(Dis)Junction.”
Michal Schonberg, University of Toronto.
“Lux in Tenebris: Notes on the Importance of
Sixty-Eight Publishers of Toronto.”
Film Presentation:
End of Stalinism in Bohemia
Jan ·vankmajer 12 min.

***

Conference Patron:
 Cvachovec Foundation

Lead Sponsors: Sonja and Thomas Bata, Rudolf and Rosalie Cermak Fund, Children of
Georgina Steinsky-Sehnoutka; SVU Edmonton; Estate of Emilie Perina; Czech Tourism,
Toronto; Prague Fine Food Emporium; Centre for European, Russian, and Eurasian Studies,
Munk Centre for International Studies, University of Toronto; Department of Slavic Languages
and Literatures, University of Toronto; Forschungsstelle Osteuropa, University of Bremen;
Wirth Institute, University of Alberta.
Supporting Institutions: Institute for Contemporary History, Prague; Masaryk University,
Brno; Open Society Archive, Budapest; International Samizdat Research Association.
Honorary Sponsors: Czech and Slovak Association of Canada, Czechoslovak Baptist Church
, Czechoslovak Legion, Masaryk Memorial Institute, Inc., New Homeland (Novy Domov),
Nova vize, Roman Catholic Church of St. Wenceslaus, Satellite, Slovak Evangelical Lutheran
Church of St. Paul, Slovensky Svet, Sokol Canada.
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Reakce na rozhovor
Toronto: 17. záfií 2008

Mil˘ Ale‰i,
myslím, Ïe za ta léta, co se známe, je toto oslovení vhodnûj‰í neÏ pane redaktore, pí‰u
Ti svÛj názor na rozhovor s panem Rotbauerem, kter˘ jsi uvefiejnil 11. záfií tohoto roku.

Pfiem˘‰lím, co bylo Tv˘m zámûrem uvefiejnit tento dal‰í útok na MasarykÛv ústav,
kter˘ pan Rotbauer rozpoutal po svém odchodu ze zamûstnání. Ty jsi pfiece vÏdy byl pro
spolupráci a smír v na‰í komunitû.

V rozhovoru pan Rotbauer opakuje a pokraãuje v nadávkách a osobních uráÏkách
prezidenta MMI a v‰ech ãlenÛ fieditelské rady - lidí, ktefií mûli a mají natolik zájem o osud
této organizace a budoucnost ãeské a slovenské komunity v Torontu, Ïe jsou ochotni
trávit hodiny i dny svého volna organizováním, psaním, telefonováním, chozením po
úfiadech a dal‰ími aktivitami ve prospûch ústavu.

Proã si nûktefií lidé v na‰í komunitû myslí, Ïe to, Ïe mluví stejn˘m jazykem jim dává
právo uráÏet a oãerÀovat lidi, které neznají a je‰tû vyz˘vají ostatní, aby tak také ãinili?
Zamyslel jsi se nad tím, jak se asi cítí ti ãlenové rady, ktefií se povaÏovali za kamarády
pana Rotbauera? A nad tím, jak tento pfiístup ovlivní ty, ktefií o na‰í komunitû a
Masarykovû ústavu moc nevûdí? Proã podporovat pfiístup: „nesouhlasím s vámi, proto
jste v‰ichni namy‰lení a neschopní hlupáci“ místo: „nesouhlasím s vámi, jak mÛÏeme
najít fie‰ení?“ A kdo z nás zamûstnan˘ch nemûl vedoucího, kter˘ mu obãas (nebo i ãasto)
lezl na nervy? Myslím, Ïe by se v na‰í komunitû na‰lo dost lidí, ktefií ode‰li ze zamûstnání
protoÏe se jim tam nelíbilo, nepohodli se, nebo se i pohádali. A pfiesto nevidím
rozhovory, kde by si stûÏovali na své b˘valé vedoucí a roz‰ifiovali nepodloÏené
informace o vnitfiním provozu organizace.

MasarykÛv ústav, jako kaÏdá organizace, se musí fiídit velmi pfiesn˘mi a pfiísn˘mi
kanadsk˘mi zákony, a to i jako zamûstnavatel. Pokud se nûkomu nûco nelíbí nebo nezdá
správné, mÛÏe si udûlat ãas a úãastnit se demokratického procesu. Není to proã jsme do
Kanady pfii‰li? Ano, je to zdlouhavé, ale uráÏky a nadávky jsou zbranû tûch, ktefií nechtûjí
vzít odpovûdnost za svoji situaci. Psát nepravdy a hanlivosti z bezpeãí vlastního ob˘váku
je nejen snadné, ale i zbabûlé. Myslí‰, Ïe takov˘ pisatel by byl schopen to opakovat a
dívat se nám do oãí?

UÏ JeÏí‰ pfied dvoumi tisíci let radil házet chleba na ty, co do nás kamenem. Toto je mÛj
pokus o chleba, kamení bylo dost. Pokud toto zvefiejní‰, není to mínûno jako polemika
s panem Rotbauerem. Na nûj nechci házet vÛbec nic. Vûfiím, Ïe mlãící vût‰ina na‰í
komunity vidí absurditu této situace a pfiesto ráda pfiijde na ãeské a slovenské akce a chce
spí‰e pomoci neÏ ‰kodit. VÏdyÈ chceme-li nûãeho dosáhnout, musíme stát pfii sobû.
Nebylo by lep‰í podívat se na to, co dobrého se vytvofiilo? A stále vytváfií?

Srdeãnû zdraví
Dagmar Vavru‰a

Více-prezident Masarykova ústavu
P.S. Souãasná fieditelská rada panu Rotbauerovi cestu na konferenci v Praze nejen

umoÏnila, ale i zaplatila.

Milá Dagmaro,
nápad s rozhovorem nepochází od Jana Rotbauera, ale
ode mne. V tomto ohledu beru na sebe plnou
zodpovûdnost. Reakce na nûj byly rÛzné. Kladné, kritické
i záporné.
Proã jsem ho udûlal? Je zde otázka solidarity a sám vím,
jaké to je, kdyÏ ãlovûk nemá moÏnost se bránit. V
minulosti jsem udûlal nûkolikrát rozhovor s lidmi, ktefií
z nûjakého dÛvodu nemohli publikovat své názory v
Novém domovû, aÈ jiÏ to bylo ohlednû ‰koly nebo
Nokturen. TotéÏ se stalo i tfieba s ãlánky ZdeÀka Otruby
nebo Josefa âermáka, kdyÏ brojil proti koufiení. Naopak
se stalo, Ïe nûkteré ãlánky nebyly vhodné pro Satellite,
pfiipadalo mi, Ïe si autor dostateãnû neovûfiil urãitá fakta
a po skuteãnosti, kdy tvrdil, Ïe tfieba znám˘ zpûvák
nikdy nepodepsal antichartu a pfii tom historické záznamy
dokazují opak, jsem byl opatrn˘.
V Novém domovû z 18. 8. 2008 se nová redaktorka,
b˘valá pfiedsedkynû MMI Alena Kottová, v ãlánku
Otfiesená víra  pfiiznává, Ïe o srpnov˘ch událostech nic
neví: Doma se o politice, invazi a jejich dÛsledcích nikdy
nemluvilo. Pfiipadá jí, Ïe reakce lidí na situaci v Novém
domovû jsou nevyváÏené a pí‰e: Jejich osobní, emociální
reakce mû nepfiekvapuje, ale Ïe ani jeden z nich se
nesnaÏí získat trochu více objektivní informace, je podle
mne neodpustitelné. Jsou jejich pfiíbûhy a vzpomínky na
v˘znamná léta minulosti také takto nevyváÏené? MoÏná,
Ïe je jejich pamûÈ na podvodníky a udavaãe  a „co a jak
bylo“ ãi „kdo co udûlal“ na podobné neinformovanosti,
ignoranci, narcismu, ãi jednodu‰e postavit se za
kamaráda za kaÏdou cenu. Za kaÏdou cenu? JestliÏe se
na‰e „pamûÈ národa“ nesnaÏí hodnotit podle alespoÀ
trochu stejného mûfiítka, jakou váhu má jejich hodnocení?
Dagmaro, na‰e interview bylo udûláno aÏ po vyjití
tohoto ãlánku. JestliÏe nûkdo volá po vyrovnanosti, proã
se nedalo slovo Janu Rotbauerovi? Pokud vím, on dal na
sv˘ch internetov˘ch stránkách také slovo vám a
zvefiejÀoval zde  jak názory pro, tak i proti. Je to jako
kdyby se nûkdo v roce 1977 rozãiloval, Ïe Charta 77 není
objektivní, protoÏe nehodnotí kladnû úspûchy socialismu.
Nûco pravdy na tom je. Problém je v tom, Ïe úspûchy
socialismu byly ve v‰ech sdûlovacích prostfiedcích.
Charta 77 kolovala v opisech a její text se mohl náhodn˘
posluchaã dovûdût z Hlasu Ameriky nebo ze Svobodné
Evropy.  Nebylo tedy dÛvodu, aby o nich je‰tû
informovala Charta 77 a tisíce lidí kvÛli tomu ztrácelo
ãas a energii.
Jeden ãesk˘ novináfi se rozãiloval zcela nedávno nad
jedním americk˘m filmem, kter˘ kritizoval válku v

Iráku. Podle nûho pr˘ filmafi byl neobjektivní, neukázal
ve filmu terorismus. JenÏe v té dobû byla celá Amerika
masírována zprávami o terorismu, o biologick˘ch a
nukleárních zbraních v Iráku, které se ukázaly jako
nepravdivé. On mûl na film nepatrn˘ rozpoãet a kameru,
mûl tedy polovinu filmu nosit dfiíví do lesa a opakovat to,
co bylo dennû dvacet ãtyfii hodin na FOX TV?
VÏdyÈ vedení Masarykova ústavu neinformovalo o tak
základních otázkách, které vefiejnost zajímaly, jako byl
odchod dvou zamûstnancÛ, Nokturna a pfied tím skonãení
‰koly v polovinû roku. Z Nového domova jsme se
dovûdûli pouze, Ïe redaktor Jan Rotbauer ode‰el, ale
nedovûdûli jsme se proã a m˘m úkolem v tomto rozhovoru
bylo zjistit nikoliv objektivní dÛvody, ale jeho subjektivní
pocity, co ho k tomu vedlo. Pokud mûl nûkdo zájem,
mohl si udûlat objektivní názor, kdyÏ porovnal obû
stanoviska.
SnaÏím se v krátkosti odpovûdût na otázku, proã jsem
rozhovor uvefiejnil. Souãasného fieditele MMI Tmeje
osobnû neznám. Jeho jméno se objevilo poprvé na
stránkách Na‰ich hlasÛ vydávan˘ch panem Milo
Komínkem nûkdy okolo roku 1983. V komentáfii k
utkání Sokol Toronto-Uragán Toronto, které se skonãilo
bitkou, byl Robert Tmej napaden se slovy: „VÏdyÈ ty ani
nejsi âech!“ a  kdosi se ho naopak zastal: „On ãesky
nehovofií, ale ãesky cítí!“
Nemyslím si, Ïe by ãlovûk, kter˘ neumí ãesky, nemohl
hrát za ãesk˘ hokejov˘ t˘m, ãi nemohl b˘t pfiedsedou
Masarykova ústavu. Nikde není fieãeno, Ïe nûkdo, kdo
pracuje jako byrokrat nebo-li úfiedník by nemûl pracovat
v dobroãinn˘ch organizacích, jak mû upozornil jeden
mÛj znám˘, jehoÏ manÏelka pracuje ve státní správû a pfii
tom pomáhá, kde mÛÏe,  ale na druhou stranu by lidi,
ktefií nic nevûdí o na‰í nedávné historii, ãi neznají
alespoÀ pasivnû ãe‰tinu nebo sloven‰tinu, nemûli
rozhodovat o osudu krajansk˘ch novin. Zkrátka nûktefií
lidé se na nûco nehodí a pak dochází ke konfliktÛm.
Má‰ pravdu Dagmaro, vÏdy jsem byl pro spolupráci a
jsem pro ní i nadále. Myslím si, Ïe Satellite a Nov˘
domov by se mûly doplÀovat. V minulosti jsme otiskli na
rÛzné kulturní podniky MMI zdarma inzerci, stejn˘
respekt jsme v‰ak nikdy nedostali od Nového domova.
Dokonce i tak nevinná vûc jako v˘mûna inzerátÛ do
vánoãního ãísla byla pfied ãasem zamítnuta a dokonce se
i tajilo pfied ãtenáfii, Ïe jsem zhotovil jedno vánoãní ãíslo
Nového domova, kdyÏ to nemûl kdo udûlat.
S pfiátelsk˘m pozdravem

Ale‰ Bfiezina
***

Konference v Ottawû
THE ‘PRAGUE SPRING’ AND THE WARSAW PACT

INVASION OF  CZECHOSLOVAKIA, 1968

AN INTERNATIONAL CONFERENCE

AT THE UNIVERSITY OF OTTAWA

OCTOBER 9-10, 2008

with the support of the Faculty of Arts,

and with the co-sponsorship of the Embassy of the Slovak Republic,

 and the Embassy of the Czech Republic,

 in Tabaret Hall,

550 Cumberland Street, University of Ottawa

Please make cheques $ 100 payable to the University of Ottawa and to:

University of Ottawa, Chair in Slovak History & Culture

155 Séraphin Marion, Ottawa, ON   K1N 6N5

Petr Nikl pfiedstaví  ORBIS PICTUS v Kanadû
ORBIS PICTUS aneb Brána do svûta tvofiivé lidské fantazie Interaktivní
expozice koncipovaná ãesk˘m v˘tvarníkem Petrem Niklem

Interaktivní expozice ORBIS PICTUS aneb
Brána do svûta tvofiivé lidské fantazie
koncipovaná v˘tvarníkem Petrem Niklem
bude poprvé vystavena v Severní Americe v
kanadském Vancouveru v prestiÏním Science
World v TELUS World of Science 5. fiíjna
2008. V˘stavu pofiádají pod zá‰titou ministra
kultury âeské republiky Václava Jehliãky
obãanské sdruÏení Audabiac a Jifií a Radana
Waldovi. Expozice zde potrvá do 23. února
2009, následnû pak bude prezentována v
Bruselu v âeském centru a v budovû Evropské
komise Madou Tower, jako oficiální
doprovodná kulturní akce pfiedsednictví âeské
republiky v Radû Evropské unie pod
patronátem evropského komisafie pro
vzdûlávání, v˘chovu, kulturu a mládeÏ Jána
Figeºa, kter˘ vyhlásil rok 2009 za Evropsk˘
rok kreativity a inovací, jehoÏ symbolem je
expozice ORBIS PICTUS. Expozice v Bruselu
a v Praze se bude konat také pod zá‰titou
primátora hlavního mûsta Prahy Pavla Béma.
Legendární expozice, která mûla svûtovou
premiéru na podzim v roce 2006 v âeském
centru v PafiíÏi a v roce 2007 byla zpfiístupnûna
v Praze a dal‰ích mûstech âeské republiky,
stejnû tak i v italské Florencii, je inspirována
dílem velkého ãeského humanisty Jana
Amose Komenského a je jádrem projektu
PAMPAEDIA, jehoÏ autory jsou Jifií a Radana
Waldovi. Oãekávaná náv‰tûvnost ve
Vancouveru napomÛÏe expozici dle koncepce
Petra Nikla pfiekroãit hranici dvoumiliónového
náv‰tûvníka.
Hlavní inspirací v˘tvarníka Petra Nikla, autora
umûlecké koncepce, je dílo „Labyrint svûta a
ráj srdce“ J. A. Komenského. Scénáfi v˘stavy
vychází z jeho zku‰eností nabyt˘ch pfii
interaktivních expozicích Hnízda her - Galerie
Rudolfinum 2000 (30 000 náv‰tûvníkÛ),
Zahrada fantazie a hudby - ãeská expozice
na EXPO 2005 v japonském Aichi (1,7 milionu
náv‰tûvníkÛ). Autory interaktivních
nástrojov˘ch objektÛ a instalací je tfiináct
ãesk˘ch a zahraniãních umûlcÛ: Milan Cais,
Michael Delia /USA/, Lubo‰ Fidler, Martin
Janíãek, Jifií Konvrzek, Jaroslav Kofián, Petr
Lorenc, Jifií Melzer, Petr Nikl, Quido Sen /
·v˘carsko/, Ondfiej Smeykal, Václav Smolka,
âestmír Su‰ka.
Informace o expozici: Centrálním objektem
expozice je „Labyrint srdce“ - organická hrací
sestava zasazená do srdcovitého nafouklého
útvaru, která umoÏÀuje, tak jako v‰echny
ostatní objekty, aktivní tvÛrãí spoluúãast
náv‰tûvníkÛ. V obrovském nafukovacím srdci
si pfied imaginativní krajinou Petra Nikla
náv‰tûvníci mohou zahrát na tfiíoktávové
bublající vodní varhany s pí‰Èalami ústícími
do vody od Václava Smolky, na ninûru Martina
Janíãka ãi pomocí paliãek rozeznít Orloje
snivcÛ Jaroslava Kofiána nebo nahlédnout do
periskopick˘ch tunelÛ Petra Lorence.
Náv‰tûvníci expozice zde dále naleznou Ucho,
zvukov˘ stan Ondfieje Smeykala ãi obfií Oko,
sestrojené na principu camery obscury Petra
Nikla. Budou mít dále moÏnost rozeznít
antropomorfické kalimby Milana Caise, Mot˘la
zpûvavého, obrovsk˘ klávesov˘ nástroj s

hliníkov˘mi tyãemi místo strun Lubo‰e Fidlera,
Chfiestící tubus Ondfieje Smeykala, pianovou
Citeru Petra Nikla, Hrací válec Martina Janíãka,
kovovou Kouli âestmíra Su‰ky nebo zvukov˘
nástroj Klobouk Jifiího Melzera a vizuálnû
rozehrát obfií kaleidoskop Bludi‰tû svûtla a
Fontánu libosti Petra Lorence. V˘stava je
jádrem mezinárodního projektu PAMPAEDIA,
kter˘ je koncipován jako putovní v˘stava a je
inspirován dílem J. A. Komenského.
Náv‰tûvníci interaktivní expozice si budou
moci zakoupit obrazovou knihu, CD a DVD
Orbis pictus aneb …, která zahrnuje v˘voj
interaktivních projektÛ - herních kolektivních
expozic, koncipovan˘ch od roku 2000 Petrem
Niklem za úãasti mnoha dal‰ích rÛznorodû
zamûfien˘ch umûlcÛ a knihu Labyrint svûta a
ráj srdce J. A. Komenského v rÛzn˘ch
jazykov˘ch verzích, anglická verze bude novû
vydána u pfiíleÏitosti kanadské v˘stavy s
ilustracemi Petra Nikla. Od roku 2000 zhlédlo
doma i v zahraniãí koncepci expozice,
kterou vytvofiil Petr Nikl, cca 1,9 milionu
náv‰tûvníkÛ.
Expozice ORBIS PICTUS bude vystavena v
Science World v TELUS World of Science ve
Vancouveru od 5. fiíjna 2008 do 23. února
2009. Science World v TELUS World of
Science, Vancouver 1455 Quebec Street,
Vancouver, BC, Kanada V6A 3Z7
www.scienceworld.ca Expozici pofiádá
obãanské sdruÏení Audabiac ve spolupráci s
nakladatelstvím WALD Press pod zá‰titou
ministra kultury âeské republiky Václava
Jehliãky. Expozice se koná za v˘znamné
podpory Ministerstva kultury âeské Republiky,
Ministerstva zahraniãních vûcí âeské
republiky, Velvyslanectví âeské republiky v
Kanadû, Magistrátu hlavního mûsta Prahy a
Unie Comenius. Sponzorem expozice v
Kanadû je kanadská spoleãnost Atrium
Innovations Inc., partnerem je Science World
BC a mediálním partnerem je ãasopis Sanquis.
Oficiální webové stránky projektu:
www.orbis-pictus.com www.tv.pampaedia.cz
Kontakt: Jifií a Radana Waldovi,
jwald@telecom.cz
Tisková zpráva Praha, 10. záfií 2008

Leonard Cohen  poprvé v Praze
Legendární kanadsk˘ básník a písniãkáfi Leonard
Cohen vystoupí poprvé v âeské republice 27. záfií
ve 20.00 v praÏské HC Sparta arénû. Leonard
Cohen se narodil roku 1934 v Montrealu do urozené
Ïidovské rodiny polsko-litevského pÛvodu.
Hudební dráhu zahájil v 60. letech 20. století
albem Songs of Leonard Cohen, které navÏdy
pfiipomínají v hudební síni slávy písnû Suzanne,
So Long Marianne nebo Sisters of Mercy. Jeho
doposud poslední, dvanácté, album Dear Heather
vy‰lo v roce 2006, ale zpûvák pr˘ pracuje na
dal‰ím, které by mûlo vyjít do konce roku. Leto‰ní
celosvûtové turné je první po více neÏ 15 letech.
âervnov˘ zahajovací koncert v Torontu popsala
kritika jako „naprosto úÏasn˘“. PraÏsk˘ koncert
pofiádá 10:15 Entertainment.
www.leonardcohen.com

Kanadská mozaika
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V˘stavy k srpnu 68
S v˘stavami k událostem ze srpna roku 68 se roztrhl pytel. Inu ãtyfiicet let je také pûknû
kulaté jubileum. Pfiistupujeme k nûmu z pocitem hrdosti nebo hanby? Je to pfiipomenutí
si velk˘ch chvil ãeského a slovenského národa nebo osudového selhání?
Pfied Národním muzeem na Václavském námûstí stojí neforemná Ïelezná obluda s

bíl˘mi pruhy na krun˘fii. Temnû vrãí a hlaveÀ hrozivû mífií na jeden z kamenn˘ch
symbolÛ svobodného stfiedoevropského národa. Zdi monumentálního schodi‰tû jsou
obloÏeny bezpoãtem plakátÛ kfiiãících svÛj odpor proti okupaci a okupantÛm a
hlásajících loyalitu k vedoucím pfiedstavitelÛm státu a strany. Nesou v‰echny znaky
vzedmuté lidové tvofiivosti jak ve formû, tak i v obsahu. Strohá heslovitá sdûlení,
humorné r˘movaãky, karikatury, mezinárodnû srozumitelné piktogramy i jasnû
deklarované v˘zvy v azbuce.
Îijeme v‰ak v dobû hlubokého míru (ostatnû tak jako v roce 1968), není sly‰et Ïádná

stfielba, fasáda muzea uÏ dávno nevykazuje stopy po kulkách, a ono temné vrãení
pancéfiového obrnûnce zaji‰Èuje dobfie ukryt˘ reproduktor. V‰e je o ãtyfiicet let star‰í.
I ru‰tina, která co chvíli zazní, vychází pouze a jen z nûjakého toho hlouãku turistÛ
proudících nepfietrÏitû sem a tam.
Lidé pózují pfied objektivy fotoaparátÛ u pamûtních desek obûtí, zaostfiují obfií portréty

Svobody, Dubãeka, âerníka a Smrkovského, jakoÏ i ideologickou rovnici hákového
kfiíÏe s pûticípou hvûzdou. To v‰e na pozadí prÛãelí muzea, anebo naopak sochy
svatého Václava. Inu turistická atrakce.
Ve vestibulu budovy muzea uÏ souãasnost neru‰í. Náv‰tûvník je vtaÏen do atmosféry

tehdej‰í doby zvukem i obrazem. Vidí nepfietrÏité kolony Ïelezn˘ch maringotek
valících se do vnitrozemí, sly‰í skfiípot ocelov˘ch pásÛ a dramatické projevy politikÛ a
rozhlasov˘ch hlasatelÛ. Je to pÛsobivé. âlovûk stûÏí potlaãuje dojetí. Údiv a zájem lze
pozorovat i u mlad˘ch náv‰tûvníkÛ. Rozpoznávají dÛvûrnû známá místa v prapodivné,
zvlá‰tní dobû, které stûÏí mohou rozumût. Na jedné stranû usmûvavé politické hvûzdy,
které lidé nosí na rukou, o kousek dál titíÏ uÏ bezradní a bezmocní, a je‰tû dál titíÏ
poslu‰nû sefiazeni do nastoupené fronty normalizace.
Kdo se v tom má vyznat? Podivná smûs nad‰ení, odhodlání, a také zoufalství a

politické naivity. A pak je tu ta neuchopitelná Palachova pochodeÀ, pohfieb studenta,
kter˘ trhnul oponou ãasu, a pak i tanky bez bíl˘ch pruhÛ vlastní armády proti vlastním
lidem. A to prosím na stále stejném Václavském námûstí. A vÏdy tu defilují podobní lidé
se zakrvácen˘mi vlajkami, vÏdy jsou mrtví a ranûní. A aby to nebylo tak jednoduché,
tak se pofiád mluví o jakémsi socialismu, o zachování klidu a rozvahy, a o mimofiádn˘ch
pracovních smûnách, které mají zachránit republiku. Pfiipomíná to po‰kozenou
gramofonovou desku, na které jen obãas pfieskoãí jehla, ale jinak je to dokola jedna
a ta samá písniãka. Kdo se v tom má vyznat?
Uprostfied Václaváku, kousek pod sochou, nabízí bludi‰tû z v˘stavních panelÛ

dokumentaci srpnov˘ch protiokupaãních plakátÛ tak, jak je zachytil na fotografiích
rakousk˘ reportér Franz Göss. V˘stava by mohla nést klidnû název: My perem, vy
dûlem. Aneb holubiãí národ proti jestfiábÛm.
Nechce se mi vûfiit, Ïe by se na‰el pacifista, kter˘ by se zde u tûchto v˘tvarn˘ch

projevÛ nezastydûl nad bezbranností a bezmocností potupeného národa. VÏdyÈ tady
se chce pfiímo zvolat: „Jen více americk˘ch radarÛ!“ a „Nezapomínejme na obranu své
svobody!“- aby se uÏ nikdy proti tankÛm nemuseli stavût civilisti s papírov˘mi plakáty.
Z dal‰ích v˘stav k osudovému v˘roãí stojí za pfiipomenutí expozice Senátu ve

Vald‰tejnské zahradû. I ta vyzdvihuje nejvût‰í ãeskoslovenské zbranû té doby -
plakáty. DoplÀuje ji jeden okupaãní obrnûn˘ transportér a série tabulí na téma osmiãky
v ãesk˘ch dûjinách.
Zajímavou komorní v˘stavu uspofiádala Jazzová sekce na Malé stranû. Sestává z

ukázek tehdej‰ího tisku v autentické zvukové kulise.
A kdyÏ uÏ jsme u praÏsk˘ch politicky zamûfien˘ch v˘stav, jedna z nich, v Emauzském

klá‰tefie, se zcela jistû vymyká. JiÏ pouh˘ její název fiekne takfika v‰e: „âeãensko -
koneãné fie‰ení“. Má za sebou instalaci na pÛdû Evropského parlamentu v Bruselu,
kde v‰ak byla pfiedãasnû ukonãena. Jejím autorem je Polák Adam Bukowski. Na
velkoplo‰n˘ch fotografiích zachycuje hrÛzy kavkazsk˘ch válek a utrpení s nimi
spojené. Takové svûdectví je vÏdy otfiesné. Ale ãlovûk nemusí b˘t zrovna politick˘
analytik, aby mu jisté souvislosti nevytanuli na mysl: âSSR 1968 - Afganistan 80. léta
- âeãna 90. léta - Gruzie 2008. No fieknûte, bez nároku na uhlazenou akribii, nemají
tyto události nûjakého spoleãného jmenovatele?
Pfielom srpna a záfií

Miroslav Petr

âeská a slovenská televize na internetu!

Čečna: Pláč dítěte

Maria Gabánková  se úãastní tûchto skupinov˘ch v˘stav

FACE FORWARD
CONTEMPORARY PORTRAITURE: CURATORS CHOICE
September 12 to November 9, 2008  at The Varley Art Gallery

216 Main St., Unionville, 905/477-9511

and

THE INSPIRED LINE
September 5 to October 5, 2008

An exhibition featuring the work of Classical realist artists
Hamilton Conservatory for the Arts Gallery & Under the Moon Fine Arts

126 James St. South, Hamilton, On. (905) 528-4020

Kurátorka Katerina

Atanassová při

zahájení výstavy ve

Varley Gallery
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Premiéra NHL v Praze
New York Rangers vs. Tampa Bay Lightning

MÛÏete vidût oba historické zápasy
3. - 6. fiíjna 2008

Zájezd zahrnuje: 3 noci v Praze, lístky  na dva zápasy a letenku
Volejte Dagmar: 416/504-6399

Hlídej halífiky, holãiãko -
a bude‰ mít korunové kontíãko!

KaÏdoroãnû publikuje Webster seznam nov˘ch slov,
která se uÏívají v angliãtinû; kdo znal pfied deseti léty
slovo GOOGLE a zpotvofieniny jako googlovat ãi
vygooglovat, které dnes vyslovuje kaÏd˘ uÏivatel
poãítaãe a internetu? Ale nikdo nepublikuje seznam
slov, která z jazyka mizí, a uÏ vÛbec ne proã se
neuÏívají.
Prvního záfií v âechách zanikl HALÉ¤, coÏ vnímá
kaÏd˘ âech jako praktické opatfiení âeské státní
banky, ale jak rychle zapomeneme sedm století
historie haléfie?

Kdekdo mi fiíká, Ïe Ïijeme v moderních, rozumûj
praktick˘ch, ãasech a vûci uÏ nemají ãas se stát milé
jsouce expresní rychlostí nahrazovány nov˘mi a
lep‰ími a hlavnû lacinûj‰ími.

Patfií haléfi mezi ty jevy modernosti, Ïe ztratil hodnotu
i uÏiteãnost? A proã?

K vysvûtlení zániku praktické hodnoty haléfie musím
vnést do své úvahy jev zvan˘ INFLACE,
nejjednodu‰eji vysvûtleno tak, Ïe vydûláváme více
penûz a platíme více penûz. Drobátko odbornûji
fieãeno, inflace znamená rÛst v˘roby obûÏiva, raÏení
mincí a ti‰tûní bankovek národní bankou.

Teorie inflace je sloÏitá sociální vûda a klidnû pro
ilustraci porovnám inflaci s obezitou jako sociálním
jevem, obû porostou je-li to moÏné, a basta; bojovníci
proti inflaci mají podobné úspûchy jako rozmanité
diety mají proti obezitû.

Vyprávûl jsem uÏ historku, jak jsme byli milionáfii
díky inflaci? V roce 1989 jsme prvnû letûli na zimní
dovolenou do Mexika. Po ubytování v hotelu Carusel
v rekreaãním nebíãku zvaném Cancun, ‰la Eva do
smûnárny vymûnit dolary za pesa. Vy‰la ze smûnárny
se svítícíma oãima a fiekla: „Jsme milionáfii!’ Vymûnila
500 dolarÛ a dostala tfii a pÛl milionu pesos. Bedlivû
jsem hlídal, aby ji nûkdo o ty milióny neokradl. ·li
jsme na veãefii a za mexickou veãefii, kde to hlavní
byly pálivé papriky, Eva zaplatila 160 000 pesos za
ãtyfii osoby. Tehdej‰í v˘mûnn˘ kurz byl 7000 pesos
za jeden dolar. Tak to je pfiíklad inflace.

Jak drastická inflace vzniká, popisuje tato historka,
kterou jsem kdesi ãetl ãi sly‰el: Za mexické revoluce
pfii‰la za vÛdcem Pancho Villou uplakaná Ïena a

kfiiãela na generála, Ïe ji revolucionáfii zastfielili
manÏela a kdo teì nakrmí sedm dûtí. Generál Villa
se na ni usmál a zavolal svého ministra financí a
nafiídil, aby dali Ïenû pût kilo pesos. Pancho Villa
tisknul bankovky, jak chtûl a vzápûtí ministrÛv
pomocník pfiinesl pûtikilov˘ balík pesos zabalen˘ v
novinách a svázan˘ drátem. Ta ubohá Ïena pfiestala
nafiíkat a s balíkem pesos ode‰la nakrmit sedm dûtí.
Za chvíli pfii‰el poddÛstojník a fiekl: „Generále, stala
se chyba, manÏel té ubohé Ïeny, kterou jsi obdaroval,
nebyl zastfielen, ale uvûznûn pro opilství...“ Generál
Villa bez váhání poruãil dotyãného muÏe okamÏitû
zastfielit a dodal „Pfiece nezklameme tu dobrou
Ïenskou...“

Jestli je pfiíãinou inflace (v pfiípadû mexickém se
tomu fiíká hyper-inflace) rÛst mezd anebo rÛst cen
zboÏí a sluÏeb, neumím posoudit? je to kombinace
obojího.

V roce 2003  jsme s Evou jeli do ¤íma. Nakoupili
jsme tam více knih neÏ se nám ve‰lo do kufru a ve‰li
jsme do obchÛdku koupit cestovní ta‰ku. Vybrali
jsme jednu ‰ikovnou a prodejce hledal na zboÏí
cenovku v lirách. Ten dobr˘ Ital se obrátil na Ïenu u
pokladny, zjevnû svou manÏelku, s otázkou:  „Kolik
euro je 26.000 lir?“

A ta bachratá Italka pfies na‰e hlavy fiekla manÏelovi:
„Kdo si má takovou volovinu pamatovat, dej jim to za
pût eur, aÈ máme od tûch lirov˘ch leÏákÛ pokoj.“

Itálie tehdy uÏívala euro-mûnu druh˘m rokem a lira
se jevila jako dávná historie.

A tak si dovoluji pfiedpovûdût, Ïe si na haléfie za dva
roky nikdo nevzpomene. Vãera jsem zapomnûl
mobilní telefon a potfieboval jsem zavolat domÛ, tak
jsem pfiistoupil k telefonnímu automatu, vhodil dovnitfi
pûtadvacetník a nedostal signál.

Vedle stála Ïena a optal jsem se, co dûlám ‰patnû;
fiekla mi, Ïe od ledna stojí místní hovor 50 centÛ, coÏ
jsem nevûdûl.  Vhodil jsem do automatu druh˘
pûtadvacetník a ozval se volací tón. Vymaãkal jsem
ãíslo domÛ. Stojí je‰tû za pov‰imnutí, Ïe ãísla se uÏ
dávno nevytáãejí, ale vymaãkávají?

Pfieji hezk˘ den a v‰ecko dobré i bez haléfiÛ.
Ross Firla - Sudbury

***

Pfiíprava alergick˘ch dûtí
na zaãátku ‰kolního roku

Alergie jsou nemoci moderního vûku a vyskytují se hlavnû ve vyspûl˘ch zemích
s rozvinut˘m prÛmyslem a vysokou Ïivotní úrovní. V posledních padesáti letech
zpÛsob Ïivota urãitû napomáhá ‰ífiení alergií,  kdy jejich v˘skyt stoupl z 2 % na
dne‰ních 15-20 %. Co je alergie (pfiecitlivûlost)? Je to abnormální reakce
organismu na látky, které se dostanou do krve (inhalováním, jídlem, injekcí) a
které u normálního - nealergického jedince nepÛsobí Ïádné zmûny. V pfiípadû
alergického organismu, tûlo je schopno po kaÏdém vstupu alergenu vytvofiit
‰kodlivé protilátky, které pak zpÛsobují rÛzné pfiíznaky a symptomy - svûdûní oãí,
kÛÏe, k˘chání, ka‰el, bolesti bfiicha, zvracení, ‰ok, kolaps. Sklon k alergiím je
dûdiãn˘ (ve vût‰inû pfiípadÛ), ale není to vût‰inou stejná alergie - ale jedna z
alergick˘ch nemocí - senná r˘ma, prÛdu‰kové astma, ekzémy, kopfiivky, migrény,
potravinové a lékové alergie a alergie na zvífiata, vãetnû hmyzu atd.

Alergie zaãínají v jakémkoliv vûku. U dûtí, zvlá‰tû u prvÀáãkÛ, je nutno
upozornit tfiídního uãitele, event. fieditele, jaké problémy va‰e dítû má a jak se jim
pfiedchází a jak se léãí náhlá reakce, která mÛÏe nûkdy nastat (hlavnû u
potravinov˘ch alergií). Záfií je velmi dÛleÏit˘ mûsíc pro dûti alergické na pyl z
ambrosie (ragweed), kter˘ hlavnû v Ontariu dosahuje obrovsk˘ch hodnot a trápí
vût‰inu alergikÛ od konce srpna aÏ do prvního mrazíku. Problémy s oãima a
r˘mou se dají vût‰inou lehce léãit antihistaminy, léky, které blokuji histamin, jenÏ
se tvofií v tûle pfii alergické reakci. Hor‰í je to s dûtmi, kter˘m ragweed zpÛsobuje
prÛdu‰kovou záduchu, astma, bronchitidy atd. Zde je tfieba mít u sebe pomocn˘
kapesní inhalátorek, kter˘ dítû samo mÛÏe pouÏít hlavnû pfii pobytu venku, bûhem
pfiestávek a nebo pfii cviãení v tûlocviãnû i na hfii‰ti. NejtûÏ‰í formou alergie jsou
potravinové alergie nebo alergie na vosí bodnutí. Tyto potfiebují okamÏitého
zásahu v podobû injekce adrenalinu, v Kanadû známé pod jménem Epipen (junior
pro malé dûti a senior pro dûti nad 50 liber váhy). Hlavnû dûti s alergií na burské
ofií‰ky, a do jisté míry i na jiné druhy ofiechÛ, reagují velmi rychle. Nûkdy i kdyÏ
sami burskou pomazánku (peanut butter) nesnûdly. Staãí nûkdy minimální
mnoÏství na psacím stole nebo i ve vzduchu nebo kdyÏ soused má k obûdu chléb
s burskou pomazánkou, aby alergické dítû reagovalo bûhem nûkolika minut
(kopfiivka, otok a du‰nost) nebezpeãnou reakcí, kterou zastaví jen jiÏ zmínûn˘
adrenalin v injekci. A proto je nutné mít aspoÀ jednu dávku injekce ve ‰kole,
nejlépe ve tfiídû s tím, Ïe uãitel ví, jak ji pouÏít v pfiípadû potfieby. Vût‰inou dûti
pfied vstupem do ‰koly jiÏ vûdí o sv˘ch alergiích a co proti tomu dûlat.

Nûkdy v‰ak mírnûj‰í reakce nejsou tak zfiejmé (ka‰el po tûlocviku, stálé k˘chání
a pouÏívaní kapesníkÛ, svûdûní kÛÏe atd.) a aÏ po nûkolika náv‰tûvách u dûtského
lékafie, event. alergologa, se nakonec dovídáme, Ïe ve‰keré neduhy bûhem
‰kolního roku byly z alergií. ·koly nejsou nejãist‰ím prostfiedím pro dûti, ãili
hlavnû alergie na prach a roztoãe jsou problémem, doma jsou to pak alergie na
domácí zvífiata.

Pamatujte si, mûl-li u vás nûkdo v rodinû alergie, pak jakékoliv domácí zvífie
(lovely pets) mÛÏe zpÛsobit alergii, jak u dûtí , tak i u dospûl˘ch. Zpoãátku na
zvífiata, a pak na prach, roztoãe, pyly atd.

Proto opatrnosti nikdy nezb˘vá. Máte-li podezfiení na alergie u svého dítûte,
konzultujte to s praktick˘m nebo rodinn˘m lékafiem, kter˘ vás rád po‰le k
odborníkovi.

M. Krajn˘. M.D.,
sekretáfi Alergologické spoleãnosti v Ontariu
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Cel˘ Ïivot Jana Zábrany
Mezi nûkolika prÛpovídkami, kter˘mi svÛj
technick˘ v˘klad prokládal prof. ing. Zombat,
zvlá‰tní to charakter pfiipomínající bazili‰ka,
byla vûta, kterou jsem si pfiipomnûl uÏ
nejednou: „âas letí jak stfielná rána!“
Podobnû mÛÏe uplynout lidsk˘ Ïivot. Ale ta

rychlost jeho plynutí je aÏ notoricky relativní.
NeboÈ co jeden dokáÏe v prÛbûhu 20, 30 let,
jin˘ stejn˘ ãas promarní zbyteãností svojí
existence.
Hor‰í ale je, kdyÏ systém, spoleãenské

uspofiádání, promûní Ïivot ãlovûka proti jeho
vÛli, proti jeho snaze, talentu, píli,
schopnostem. KdyÏ poznamená ten ãas, kter˘
je ãlovûku vymûfien,  tím nejsmutnûj‰ím
moÏn˘m,  zloãinn˘m zpÛsobem. Zlobou, fal‰í,
debilitou moci.
Spisovatel a pfiekladatel Jan Zábrana se

narodil 4.6.1931 a zemfiel 3.9.1984 ve vûku
padesáti tfií let. V roce 1992 vydalo praÏské
nakladatelství Torst 2 díly, celkem 1103 stran,
jeho deníkov˘ch záznamÛ s názvem Cel˘
Ïivot.
Je to úctyhodná, zaslouÏená pocta tomuto

ãeskému literátovi, kter˘ se od mnoho jin˘ch,
ktefií jsou dnes mnohem lépe zapsáni v pamûti
a myslích ãtenáfiÛ, li‰í dost podstatnû. Jan
Zábrana byl nejen nadan˘ spisovatel a
pfiekladatel rusky a anglicky pí‰ících autorÛ,
ale i , aã nevûznûn, na rozdíl od sv˘ch rodiãÛ
(Máma odsedûla: 10 let, 6 mûsícÛ, 10 dní, od
6.listopadu 1949 do 10.kvûtna 1960, táta
odsedûl: 8 let, 8 mûsícÛ, 2 dny, od 7.záfií 1951
do 9.kvûtna 1960. Celá bilance na‰í rodiny po
prvních 12 letech socialismu v
âeskoslovensku: 19 let, 2 mûsíce, dva dny
kriminálu ... str.382) devastován
komunistick˘m reÏimem. Jeho matka v
podstatû na následky vûznûní pfiedãasnû
zemfiela.
Jeho talent byl potlaãen, zbaven uplatnûní.

Jan Zábrana byl vystaven ‰ikanérii a ústrkÛm,
podobnû jako mnoho dal‰ích nevinn˘ch,
talentovan˘ch a schopn˘ch, jejichÏ
schopnostmi a talentem absurdita reÏimu
opovrhla a snaÏila se je zniãit.
Dvoudílná kniha s úvodem Václava Havla a

doslovem Jana ·ulce je knihou smutnou,
dokonalou anal˘zou tûch ãasÛ, knihou
opravdovou, vzbuzující kaÏdou fiádkou ve
ãtenáfii onen pocit opravdovosti jejich autora.
Je to svûdectví oné neblahé doby, zpráva o

lidech, ktefií se zachovali jinak neÏ snad mohli
nebo mûli, nûktefií snad s odÛvodnûním, jiní
bez nûho. Je to ale hlavnû kniha pfiipomínající
s naprostou opravdovostí absurditu systému,
kter˘ pozastavil nadûjn˘ v˘voj po skonãení
Druhé svûtové války o pln˘ch 40 let.
Své pojednání o dvou dílech Celého Ïivota

mohl bych nejlépe naplnit neÏ poãetn˘mi
citacemi, coÏ ale  není moÏné.
Tedy jen nûkolik málo ukázek:
Je smutné, Ïe lidi, ktefií stejnû odhodlanû

bojovali za národní vûc v odporu proti NûmcÛm
a trpûli za to, Ïe jsou po 3 letech âechy
vyobcováni z národa proto, Ïe jsou jiného
politického sm˘‰lení neÏ vládnoucí lidé, de
facto, Ïe nejsou komunisty. (str.24)
V.âern˘ fiíká: Umûlecké dílo vzniká teprve,

kdyÏ ãtenáfiovi jest v‰típen dojem, Ïe básník
stojí za v‰ím, co napsal, Ïe je za to ochoten
nasadit celé své ‰tûstí, tak jak mluví z nutnosti,
Ïe by tak mluvil posunky i kdyby mu jazyk
vyfiízli. (str.125)
Dialektika
Pochvalovat âíÀany, proklínat âíÀany
velebit Tita, proklínat Tita, podlízat Titovi

stavût pomník, odhalovat pomník, bofiit
pomník,
slavit Stalina, hanût Stalina
zavfiít Gomulku, pustit Gomulku, nastolit

Gomulku, kopnout do prdele Gomulku
fiíkat, Ïe vyhasíná tfiídní boj. Ïe se zostfiuje

tfiídní boj, Ïe vyhasíná tfiídní boj
zavfiít Husáka, pustit Husáka, zvolit husáka,

chválit Husáka
zfiídit Stazku. zru‰it Stazku, zfiídit Sazku
popravit, mlãet, popravit, rehabilitovat,

popravit, rehabilitovat
zakázat Ïv˘kací gumu, trpût Ïv˘kací gumu,

povolit Ïv˘kací gumu, vyrábût Ïv˘kací gumu
- a pofiád spût k socialismu (str.274¨)
Sám nevím, co se mi tak líbí na téhle historce

o Freudovi a proã si na ni tak ãasto vzpomenu:
kdyÏ mu po Anschlussu umoÏnili odjet z Vídnû
do Anglie, gestapo si od nûj pfied odcestováním
nechalo podepsat prohlá‰ení, Ïe se k nûmu
chovalo naprosto korektnû. Podepsal a
pfiipsal: Mohu gestapo kaÏdému vfiele
doporuãit. Sigimund Freud (str.438)
Pfii ãetbû Zábranov˘ch deníkÛ pfiipomnûl

jsem si podobné dílo, LET LET (3 díly) autorÛ
Josefa Hir‰ala a Bohumily Grogrové. V‰ichni
psali o tomtéÏ, aã kaÏd˘ jinak. A se stejn˘m

úãinkem na ãtenáfie. Snad jen ten, kdo proÏil
padesátá léta a pozdûj‰í normalizaci v
âeskoslovensku mÛÏe dokonale znát, co je
to absurdita. V pfiípadû onûch
ãeskoslovensk˘ch 40 let také zloãinnost.
Aã u J.Zábrany jde o dlouhé i zcela kratiãké

záznamy skuteãn˘ch událostí, vzpomínek,
ale i my‰lenek a úvah, ãtenáfi si snadno
pfiedstaví o jak˘ literární talent reÏim pfiipravil
své obãany, ãeskou literaturu. Je pro to vlastnû
nûjaká podstatná omluva? Vysvûtlení o
nezbytnosti takového poãínání?
Nejsou to ale jen oprávnûná hofikost a

zklamání, které se prolínají tisíci stránkami
Zábranov˘ch zápisÛ. Nejednou vytryskne
humor a vtip, kter˘m jakoby zcela automaticky
konej‰il útrapy, byl nad vûcí.
O jeho talentu a literárních kvalitách

dosvûdãuje i vfielé pfiátelství s Vladimírem
Holanem, kterého Jan Zábrana  ve vile na
Kampû dost ãasto nav‰tûvoval.
Je vskutku zásluÏn˘m ãinem nakladatelství

TORST, Ïe vydalo záznam Ïivota ãlovûka,
kter˘ jej za normálnûj‰ích okolností mohl proÏít
úmûrnû sv˘m schopnostem a talentu. A to
záznam bez jakékoli recenze a zásahu.
A nemohu si pomoci, ãetba Celého Ïivota

mé mysli  pfiipomnûla, Ïe mnozí z tûch, kdoÏ
se tak hrÛznû podepsali na osudech dr.
Horákové, rodiãÛ Jana Zábrany stovek  a
tisícÛ dal‰ích zcela nevinn˘ch lidí, vybaveni
hro‰í kÛÏí a pokud je‰tû nedostihnul je
pokroãil˘ vûk, bez jak˘chkoli v˘ãitek svûdomí,
pfiesedli z jednoho vlaku do jiného, kter˘ mûl
jet bezmála opaãn˘m smûrem.
Toho ale uÏ osud J.Zábranovi nedopfiál b˘t

svûdkem.
Cel˘ Ïivot vydalo nakladatelství Torst

(Brunclíkova 9, 162 00 Praha 6)  jako svou
10.publikaci. První vydání 1992, druhé 1993
Myslím, Ïe dnes není kniha k dostání, pokud

ano, doporuãuji velice k zakoupení.
Vladimír Cícha - Vancouver

***

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:

Brainstorm
Témûfi sci-fi komedie reÏiséra J. Stracha

s I. Trojanem, R. Brzobohat˘m a I. Ch˘lkovou
VyÏádejte si bliÏ‰í informace.

oprávnûn˘ distributor
ãesk˘ch filmÛ uvádí
premierovû televizní

filmy a seriály âT
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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.17.satellite1-416.com

www.17.zpravy.ca
***

Kalendáfi
Co se pfiipravuje

v krajanské komunitû v Kanadû

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

863 Bloor St. W.
Toronto, Ont.
(416) 533-0080
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Pfied uzávûrkou
âesk˘ velvyslanec

v Pákistánu zahynul
Islamabád-právo/ti-SebevraÏedn˘
teroristick˘ útok, kter˘ v sobotu
zdevastoval hotel Marriott v
pákistánském Islámábádu a zabil
nejménû 57 lidí a na tfii stovky zranil, si
vyÏádal také jednu ãeskou obûÈ.
Zahynul pfii nûm i nov˘ velvyslanec,

kariérní diplomat Ivo Îìárek (47).
Potvrdila to vãera Právu mluvãí
ministerstva zahraniãí Zuzana
Opletalová.
Podle pákistánsk˘ch bezpeãnostních

sil se velvyslancovo tûlo na‰lo v noci na
vãerej‰ek.
Bezprostfiednû po explozi se

velvyslanec telefonicky hlásil s tím, Ïe
se mu nic nestalo, ale pozdûji Ïádal o
pomoc pfii evakuaci z hofiícího objektu.
Televize Nova a Prima vãera uvedly,
Ïe kdyÏ Îdárkovi kolegové za chvíli
volali zpût, jeho telefon byl uÏ hluch˘.
„Stala se stra‰ná tragédie. Vybuchl

nûjak˘ plyn nebo nûco v poschodí nad
ním a potom uÏ se neozval,“ fiekl Novû
ministr zahraniãních vûcí Karel
Schwarzenberg. Podle Primy zatím
není jasné, zda zemfiel udu‰ením,
uhofiel, nebo ho zavalily sutiny.
Opletalová jiÏ vãera v noci fiekla, Ïe

ãesk˘m úfiadÛm se po útoku na Marriott
nepodafiilo navázat kontakt se
Îìárkem.
Jak upfiesnila vãera pro Právo, Îdárek

mûl v hotelu Marriott doãasnou
rezidenci a v dobû v˘buchu se v hotelu
zdrÏoval sám, bez rodiny.
Velvyslancova rezidence se podle jejích
slov totiÏ v poslední dobû upravovala, a
to i z bezpeãnostních dÛvodÛ. Îìárkova
rodina je momentálnû v Praze, dodala.
Jiní âe‰i podle MZV pfii atentátu
nezahynuli.

Tabuºka slovenskej extraligy
1. Zvolen 7 28:22 15
2. L. Mikulá‰ 6 23:16 14
3. Ko‰ice 5 22:10 12
4. Skalica 6 24:14 12
5. Martin 6 23:19 12
6. Slovan 7 20:20 10
7. Nitra 6 15:16 10
8. Trenãín 6 15:14 9
9. Îilina 6 18:19 9
10. Bystrica 7 26:24 7
11. KeÏmarok 6 16:26 7
12. Poprad 6 9:17 6
13. ORANGE 20 6

Slovenská hokejová
extraliga

1. kolo: Mikulá‰-HK ORANGE 20 2:1, Zvolen-
Poprad 3:2, Îilina-Nitra 2:4, Ban. Bystrica-
KeÏmarok 4:5, Martin-Trenãín 3:2, Ko‰ice-
Slovan 5:2.
2. kolo:, Trenãín-Ko‰ice 3:1, KeÏmarok-Martin
2:3, Nitra-Ban. Bystrica 3:2, Zvolen-Îilina 5:4
sn., HK ORANGE 20-Poprad 0:3, Skalica-
Mikulá‰ 3:4 sn.
3. kolo: Ko‰ice-KeÏmarok 7:1, Skalica-Poprad
4:0, Îilina-HK ORANGE 20 2:1, Ban. Bystrica-
Zvolen 0:2, Martin-Nitra 4:1, Slovan BA-
Trenãín 2:1 po predl.
4. kolo: Skalica-Îilina 1:3, KeÏmarok-Slovan
1:7, Zvolen-Martin 6:2, HK ORANGE 20-Ban.
Bystrica 0:8, Mikulá‰-Poprad 4:0.
5. kolo: Îilina-Mikulá‰ 4:3 sn., Ban. Bystrica-
Skalica 1:6, Martin-HK ORANGE 20 8:2,
Ko‰ice-Zvolen 4:2, Slovan BA-Nitra 2:1 sn.,
Trenãín-KeÏmarok 4:3 pp.
6. kolo: Zvolen-Slovan BA 4:2, Nitra-Trenãín
4:3, HK ORANGE 20-Ko‰ice 2:5, Skalica-
Martin 6:3, Mikulá‰-Ban. Bystrica 7:6 sn.,
Poprad-Îilina 3:2.
Predohrávka-27. kolo:, Skalica-Zvolen 4:3
sn., Mikulá‰-Nitra 3:2, Poprad-KeÏmarok 1:4,
Îilina-Trenãín 1:2, Ban. Bystrica-Slovan BA
5:1.
Predohrávka: Zvolen-Slovan 3:4.

TabulkaTabulkaTabulkaTabulkaTabulka

1. Slavia 6 20:14 16
2. PlzeÀ 6 27:15 15
3. Kladno 6 19:11 14
4. Vítkovice 6 16:13 11
5. Sparta 6 18:15 11
6. Litvínov 6 19:19 10
7. Zlín 6 17:18 10
8. Pardubice 6 16:17 10
9. Liberec 6 14:20 7
10. Budûjovice 7 20:27 7
11. Znojmo 5 12:12 5
12. K. Vary 6 8:14 5
13. Tfiinec 6 19:23 4
14. Boleslav 6 9:16 1

âeská O2 liga
1. kolo: Vítkovice-Boleslav 1:0, PlzeÀ-
Zlín 6:2, Litvínov-Sparta 3:5, Budûjovice-
Slavia 2:3, Znojmo-Tfiinec 6:3, Karlovy
Vary-Pardubice 2:1, Liberec-Kladno 3:5.
2. kolo: Zlín-Karlovy Vary 2:0, Tfiinec-
Litvínov 7:3, Kladno-Znojmo 2:0,
Budûjovice-Vítkovice 3:5, Boleslav-PlzeÀ
1:2, Pardubice-Slavia 3:4 sn, Sparta-
Liberec 2:1 sn.
3. kolo: Vítkovice-Karlovy Vary 1:2 sn,
Slavia-Boleslav 5:4, Liberec-Pardubice
1:4, PlzeÀ-Sparta 6:4, Litvínov-Zlín 3:1,
Znojmo-Budûjovice 2:3, Kladno-Tfiinec
3:2 pp.
4. kolo: Tfiinec-Liberec 1:2, Zlín-Vítkovice
4:3, Budûjovice-Litvínov 3:4 sn,, Boleslav-
Kladno 1:2, Karlovy Vary-PlzeÀ 0:3,
Slavia-Sparta 2:1.
5. kolo: Slavia-Vítkovice 3:2 pp,, Tfiinec-
Sparta 2:4, PlzeÀ-Budûjovice 9:4,
Litvínov-Karlovy Vary 4:2, Znojmo-Zlín
3:2 sn, Kladno-Pardubice 5:1, Liberec-
Boleslav 4:2.
6. kolo: Vítkovice-PlzeÀ 4:1, Pardubice-
Tfiinec 5:4, Budûjovice-Kladno 4:2,
Sparta-Znojmo 2:1, Zlín-Liberec 6:3,
Karlovy Vary-Slavia 2:3, Boleslav-Litvínov
1:2 pp.

***

Tabuºka
1. Ko‰ice 9 7 1 1 16:8 22
2. Îilina 9 5 3 1 17:3 18
3. Slovan 8 5 1 2 15:6 16
4. RuÏomberok 9 3 3 3 12:10 12
5. Trnava 7 3 2 2 10:7 11
6. Streda 9 3 2 4 13:13 11
6. Dubnica 9 3 2 4 13:13 11
8. Pre‰ov 9 3 1 5 9:17 10
9. Nitra 9 3 1 5 8:20 10
10. Bystrica 9 2 3 4 4:7 9
11. Moravce 9 1 4 4 4:10 7
12. PetrÏalka 8 2 1 5 8:15 7

CorgoÀ liga
8. kolo: Artmedia-Banská Bystrica
1:1,Nitra-Ko‰ice 2:1, Pre‰ov-Dunajská
Streda 1:0, Îilina-RuÏomberok 1:1,
Zl.Moravce-Dubnica 0:0.
9.kolo: Dunajská Streda-Zl.Moravce 1:0,
Slovan-Pre‰ov 4:1, Ko‰ice-Trnava 2:1,
RuÏomberok-Nitra 3:0, Dubnica-
Artmedia 2:1, Banská Bystrica-Îilina 1:0.

Tabulka po 7. kole
1. Sparta 7 5 2 0 12:2 17
2. Slavia 7 5 1 1 16:5 16
3. Boleslav 7 4 2 1 9:5 14
4. Liberec 7 4 1 2 9:10 13
5. Jablonec 7 3 3 1 8:6 12
6. Brno 7 3 2 2 8:7 11
7. Ostrava 7 3 1 3 9:6 10
8. Teplice 7 2 3 2 6:5 9
9. Olomouc 7 2 3 2 8:9 9
10. PlzeÀ 7 1 5 1 10:10 8
11. Bohemians 7 2 1 4 9:14 7
12. ÎiÏkov 7 2 0 5 9:13 6
13. Pfiíbram 7 1 2 4 6:8 5
14. Kladno 7 1 2 4 6:10 5
15. Zlín 7 1 2 4 3:8 5
16. Budûjovice 7 0 4 3 3:13 4

Gambrinus liga
Po reprezentaãní pfiestávce pokraãovala
Gambrinus liga 6. a 7. kolem. V 6. kole
vyhrály Sparta i Slavia 2:0. Sparta v
Brnû, zatímco Slavia brankami Necida v
Edenu porazila Jablonec. V „ÏiÏkovském“
derby zdolala Viktorka stfiíÏkovsk˘
Bohemians 4:2. Ostatní zápasy: Teplice-
Baník Ostrava 1:0, Slovan Liberec-
Tescoma Zlín 2:1, Pfiíbram-Viktoria PlzeÀ
2:2, Kladno-Sigma Olomouc 2:0, âeské
Budûjovice Mladá Boleslav 1:1.
V 7. kole hrály oba vedoucí t˘my aÏ v
pondûlí. Sparta si nedokázala poradit s
Teplicemi a utkání skonãilo bezbrankovou
remízou, zatímco Slavia o svém vítûzství
3:0 rozhodla jiÏ v prvním poloãase. Dva
góly vstfielil tunisk˘  reprezentant Tijany
Belaid, první z hranice ‰estnáctky, druhou
z voleje z malého vápna. Tfietí gól pfiipojil
Makedonec Goãe Tolecki. Ostatní
v˘sledky: Viktoria PlzeÀ-âeské
Budûjovice 1:1, Baník Ostrava-Pfiíbram
2:0, Bohemians Praha-Slovan Liberec
2:0, Jablonec-Viktoria ÎiÏkov 2:0, Mladá
Boleslav-Kladno 2:1, Sigma Olomouc-
Brno 1:1.

Pohár UEFA
Po vyfiazení z Ligy mistrÛ se ãesk˘m ani
slovensk˘m zástupcÛm nedafiilo ani v 1.
kole poháru UEFA. Baník Ostrava prohrál
s moskevsk˘m Spartakem 0:1, kdyÏ
jedinou branku vstfielil do vlastní sítû René
Bolf. Slavia uhrála s rumunsk˘m SC
Vaslui pouze bezbrankovou remízu.
Nadûjnûj‰í situace je pro Spartu, která
dosáhla stejného v˘sledku na hfii‰ti
Dinama Záhfieb. Podobnû se i nedafiilo
slovensk˘m klubÛm. Îilina sice vedla
brankou Vladaviãe z penalty v 49. minutû
1:0, ale Josozinho o ãtvrt hodiny pozdûji
vyrovnal. Snad nejhÛÏe dopadla
PetrÏalka, která prohrála na hfii‰ti
portugalské Bragy 0:4.

***

Kvalifikace MS
Slovensko - Sev. Írsko 2:1 (0:0)

BRATISLAVA-sme/K˘m Slováci v prvom
polãase sa márne prebíjali severoírskou
obranou, po prestávke na Àu na‰li recept aÏ
dvakrát.
„Tréner nás v prestávke povzbudil. Povedal
nám, Ïe musíme ìalej bojovaÈ a gól dáme,“
povedal obranca Ján ëurica. Jemu sa to síce
podarilo do vlastnej bránky, no na‰Èastie,
trojbodov˘ zisk to neprekazilo. ëurica je
rekordérom slovenskej reprezentácie v
strieºaní vlastn˘ch gólov. Po „vlastencovi“ v
kvalifikaãn˘ch zápasoch na Euro 2008 proti
Nemecku a Walesu si v dueli proti Severnému
Írsku strelil uÏ tretí gól do vlastnej bránky.
„Pre muÏstvo som chcel to najlep‰ie, no
‰piãkou kopaãky som loptu trafil ne‰Èastne -
do protipohybu brankára. Hlavné v‰ak je, Ïe
my sme dali o gól viac ako súper a vyhrali
sme,“ reagoval po zápase.
Góly: 46. ·krtel, 70. Ham‰ík - 81. J. ëurica
(vlastn˘), Pred 5445 divákmi rozhodoval:
Ivanov ( Rus.)
Slovensko: Seneck˘ - Pekarík, M. ·krtel, M.
Petrá‰, J.ëurica - Karhan (75. Zabavník) -
Sapara, J. Kozák, Ham‰ík, Vittek (84. Mintál)
- Jakubko (60. ·vento)

***
Slovinsko - Slovensko 2:1 (1:0)

Duel medzi Slovinskom a Slovenskom drÏal v
Maribore divákov v napätí aÏ do posledn˘ch
chvíº.Pre Slovákov sa nevyvíjal dobre, no
nakoniec mohli aj remizovaÈ.
Zápas sa zaãal minútou ticha za obete havárie
slovenského autobusu v Chorvátsku.
Tréner Vladimír Weiss urobil v porovnaní so
zostavou proti Severn˘m Írom dve zmeny,
vynechal z nej Kozáka a Jakubka a postavil
·trbu s Holo‰kom.
V 22. min sa lopta zaplietla medzi ·krtelov˘mi
nohami, odrazila sa k Novakoviãovi, ktor˘
spoza ‰estnástky preloboval Seneckého,
stojaceho pár metrov pred svojou bránkou.
O tri minúty skú‰al Vittek pozornosÈ brankára
Handanoviãa, no potom opäÈ horelo na
opaãnej strane. ëurica v‰ak vzal Novakoviãovi
gól z nohy.
Slovinci kontrovali a podkurovali najmä po
‰tandardkách, nuÏ sa divák nenudil. V 74.
min mal Novakoviã na kopaãke druh˘ gól,
samostatn˘ nájazd zakonãil nepresnou
strelou. Ten ist˘ hráã sa v 81. min dokázal v
‰estnástke uvoºniÈ a zv˘‰il na 2:0. Jakubko
sa o dve minúty pre‰trikoval obranou súpera
a zníÏil na 1:2. ·koda, Ïe ·trbova teãovaná
strela uÏ nepre‰la do siete. V hektickom závere
sa uÏ skóre nemenilo. Góly: 22. a 81 Novakoviã
- 83. Jakubko. Pred 10 000 divákmi rozhodoval
Moen (Nórsko).

***

âe‰i neoslnili
a na úvod mají jen bod

Severní Irsko-âesko 0:0
Bezbrankovou remízou po prÛmûrném
v˘konu vstoupili ãe‰tí fotbalisté do
kvalifikace o MS 2010. Trenér Petr Rada
má ze své kvalifikaãní premiéry bod. Jeho
svûfienci byli lep‰í v první pÛli, po pfiestávce
dost stagnovali.
Rada poslal na trávník oãekávanou sestavu
s jedin˘m útoãníkem Baro‰em, jehoÏ z druhé
vlny podporovali zejména ·írl a Sionko.
Zápas byl od úvodního hvizdu poznamenán
fiadou nepfiesností na obou stranách, které
pramenily i z kluzkého a notnû
podmáãeného trávníku. Celou první pÛli
totiÏ hustû pr‰elo a navíc foukal siln˘ vítr.
âesko: âech - Grygera, Ujfalu‰i, Rozehnal,
Jankulovski - Kováã - Sionko (67. Pospûch),
Polák, Pla‰il, ·írl - Baro‰ (78. Slepiãka).

***

3. skupina kvalifikace MS
1. Poºsko 2 1 1 0 3:1 4
2. Slovinsko 2 1 1 0 3:2 4
3. Slovensko 2 1 0 1 3:3 3
4. âesko 1 0 1 0 0:0 1
5. S. Írsko 2 0 1 1 1:2 1
6. San Maríno 1 0 0 1 0:2 0


