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Satellite je i letos mediálním partnerem

Filmov˘ festival Finále PlzeÀ 2002
V západoãeské metropoli probûhne ve dnech 22. aÏ

28. dubna 2002 jiÏ 15. roãník festivalu ãesk˘ch filmÛ
Finále PlzeÀ 2002. O pfiízeÀ poroty, v jejímÏ ãele
zasedne svûtoznám˘ kameraman Miroslav Ondfiíãek,
se zde bude ucházet ‰estnáct soutûÏních
celoveãerních filmÛ. Nejlep‰í film získá cenu Zlatého
ledÀáãka.
Generálním partnerem tohoto roãníku festivalu se

stala âeská spofiitelna, a. s. „Jsme rádi, Ïe do rodiny
akcí podporovan˘ch âeskou spofiitelnou pfiibyl i filmov˘
festival Finále PlzeÀ. Zámûrem spofiitelny je pomáhat
zajímav˘m kulturním projektÛm a mezi nû plzeÀsk˘
festival jistû patfií,“ fiekl Karel Machytka, fieditel odboru
sponzoringu âeské spofiitelny, a.s. „Velmi oceÀujeme,
Ïe se na‰ím partnerem stala tradiãní ãeská banka.
âeská kinematografie by se dnes bez sponzorÛ
neobe‰la. Na‰im partnerÛm proto patfií dík, Ïe umoÏní
v rámci festivalu ocenit kvalitní ãeské filmy poslední
doby,“ uvedl po podpisu smlouvy Ivan Jáchim, fieditel
festivalu Finále PlzeÀ 2002.
Diváci rozhodnou o Divácké cenû a ve spolupráci s

ãasopisem Cinema bude udûlena cena pro Nejlep‰ího
herce a hereãku. Do nesoutûÏního programu festivalu
je uÏ pravidelnû zafiazená sekce vûnovaná jubilantÛm
nazvaná Bájeãní lidé s klikou. Mezi leto‰ními jubilanty
bude napfi. Josef Skupa, Jifií Trnka, Stella Zázvorková
a Milo‰ Forman. Milo‰i Formanovi, nejznámûj‰ímu
ãeskému filmovému reÏisérovi, bude u pfiíleÏitosti
Ïivotního v˘roãí uvedena úplná retrospektiva jeho
ãeské i zahraniãní tvorby.
Slavnostní zahájení festivalu se uskuteãní 22. dubna.

Ukonãení spojené s vyhlá‰ením v˘sledkÛ soutûÏe
probûhne v sobotu 27. dubna. Promítat se bude ve
tfiech projekãních sálech.

Základní informace
Termín festivalu: 22.-28.4. 2002
Slavnostní zahájení festivalu: 22.4. 2002
Vyhlá‰ením v˘sledkÛ soutûÏe: 27.4. 2002
Projekãní sály: Kino Elektra, Minikino a Západoãeské

muzeum
Vstupné a Druhy akreditací

Celot˘denní: 22.-28.4. 2002; 900,- Kã, 45 CDN $.
Studentská, filmové kluby: 22.- 28.4. 2002; 500,- Kã.

25 $
Víkendová: 27.- 28.4. 2002 250,- Kã, 12 $.
Ceny vstupného: Kino Elektra - Velk˘ sál: 60,- Kã; 3

$, ostatní sály 50,- Kã; 2,50 $

 TaÈána Vilhelmová ve filmu Divoké vãely, kter˘ bude na Plzenském Finále. Jedná se o hofikou komedii popisující
realitu dne‰ního Ïivota na vesnici. Osmnáctilet˘ Kája Ïije ve vesnici na severní Moravû s otcem-filozofem a s
energickou babiãkou. Pracuje se Ïensk˘mi v lese a zatímco se otec vûnuje meditaci nad knihou a babiãka tráví volné
chvíle v místní hospodû u hracích automatÛ, vydává se nesmûl˘ Kája do vsi. Líbí se mu totiÏ BoÏka, prodavaãka
z kiosku pfied bytovkami. Ta v‰ak chodí s frajírkem Laìou, obdivovatelem a imitátorem Michaela Jacksona. KdyÏ
do vesnice pfiijede z Prahy KájÛv star‰í bratr PéÈa, kter˘ se Ïiví jako cesÈák s ponoÏkami, zaãnou se vztahy mezi
jednotliv˘mi postavami promûÀovat. Zatímco BoÏka, pociÈující snad nejvíce vesnickou nudu a beznadûj, nakonec
zÛstává, Kája, kter˘ pfii‰el o panictví, odjíÏdí s bratrem...  Námût, scénáfi a reÏie: Bohdan Sláma.

SOUTùÎNÍ SEKCE
Do soutûÏe je v souladu se statutem festivalu pfiihlá‰eno

tûchto ‰estnáct celoveãerních filmÛ:
Archa pro Vojtu (r.: Monika E‰íková- Vadasová)
Babí léto (r.: Vladimír Michálek)
Divoké vãely (r.: Bohdan Sláma)
Královsk˘ slib (r.: Kry‰tof Hanzlík)
Kruh (r.:Vûra Plívová-·imková, Drahomíra Králová)
Mach, ·ebestová a kouzelné sluchátko (r.:Václav

Vorlíãek)
Medvûdí srdce (r.:Arvo Iho)

Nachové plachty (r.: Miroslav Janek)
Perníková vûÏ (r.: Milan ·teindler)
Podzimní návrat (r.: George Agathonikiadis)
Radho‰È (r.:Tomá‰ Doru‰ka)
Rok ìábla (r.:Petr Zelenka)
Tmavomodr˘ svût (r.:Jan Svûrák)
Únos domÛ (r.:Ivan Pokorn˘)
V˘let (r.:Alice Nellis) - Zatracení (r.:Dan Svátek)

Poroty a ceny
a) odborná porota udûluje: - Zlatého ledÀáãka - cenu pro

nejlep‰í film - Zvlá‰tní ocenûní - Cenu Kodak Vision pro
nejlep‰í filmov˘ debut

V ãele odborné poroty zasedne svûtoznám˘ kameraman
Miroslav Ondfiíãek.

b) Mezinárodní porota FICC/IFFS udûlí Cenu Dona Quiota
pro nejlep‰í film

c) Studentská porota udûlí Cenu pro nejlep‰í film
Diváci budou moci rozhodnout o Divácké cenû.
Ve spolupráci s ãasopisem Cinema bude udûlena cena

pro Nejlep‰ího herce a hereãku.
Oficiální partner festivalu - PlzeÀsk˘ Prazdroj, a.s. - udûlí

na základû hlasování divákÛ Cenu PlzeÀského Prazdroje
nejlep‰ímu ãeskému hudebnímu filmu.

***
DÛleÏité upozronûní

Z technick˘ch dÛvodÛ jsme museli 7. ãíslo
Satellitu vydat o t˘den dfiíve. V dubnu pak vyjdeme
11. a 25. dubna. V kvûtnu se vrátíme k pfiedem
plánovanému rozvrhu to jest 16. a 30. kvûtna.
Dûkujeme za pochopení!
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Churches

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.: (416) 767-2027 nebo (905)
337-7457.
KITCHENER: KaÏdou druhou nedûli v
mûsíci v 17:00 - Benton Baptist Church

Morav‰tí bratfií (Moravian Brothers
Church); BohosluÏby pouze anglicky-
nedûle v 11:00. 7 Glenora Ave. Toronto,
On. M6C  3Y2. Tel.: (416) 656-0473,.
Duchovní správce: Rev.  Basil E. Coward.

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.
BohosluÏby: nedûle v 10:30, pátek 18:00.
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. 531-4836.  Farár:  M. âajka.
BohosluÏby 9:00 angl., 10:30 slov.

Slovenská grécko katolická katedrála
Premenenia ná‰ho Pána-Slovak Greek
(Catholic Cathedral of Transfiguration
of our Lord) 10350 Woodbridge Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko.
BohosluÏby 9:30  anglicky, 10:30  slovensky.

Katolické bohosluÏby
mimo Toronto

Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
sobota 17:00  hodin.Duch. správce: Rev. L.
·vorãík, St. Adalbert R.C. Mission, tel.: (905)
523-1932 nebo (416) 532-5272;  464 Plains
Rd. W., Burlington L7T 1H2.
Ottawa: Kostel sv. Leopolda Mandice:
(Lyndale a HIinchey): 3. nedûle v 9:00.

Toronto/Canada/USA

Torontská odboãka âSSK
Odboãka pofiádá setkání se zajímav˘mi politick˘mi osobnostmi a kulturní akce.

740 Spadina Ave., Toronto, Ont. M5S 2J2
NezapomeÀte dopis oznaãit, Ïe se jedná o Torontskou odboãku.

Telefon: (416) 538-5507

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 k 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.

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

Knihovna na Masaryktownu
Pondûlí a pátek: 16:00-18:00, stfieda: 16:00-21:00

Tel.: 416-431-9477

Masaryk Memorial Institute Inc.
450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough, Ont. M1G 1H1

Tel.: (416) 439-4354, Fax: (416) 439-6473

Masarykova  doplÀovací ‰kola
se koná v Torontû v kostele

sv. Václava (496 Gladstone Ave.)
kaÏdou sobotu od 9 do 11 hodin.
Info: L. âarková: (416) 536-5342

Ve Scarborough se vyuãuje v sobotu
od 9:30 do 12:00 v Cornell Jr. Public

School, 61 Holmfirth Terrace
Informace MMI: (416) 439-4354

Vyuãovanie slovenského jazyka
pre deti - zdarma!!!

V sobotu  od 9:30 do 12:00 hod.
v St. Andrew’s School,

145 Millbank Dr., Oakville
Informace Viera Banková:

905-337-7457.

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

***
Aktualizované stránky

Kalendáfi
Co se pfiipravuje v krajanské

komunitû v Kanadû
www.kalendar.satellite1-416.com

***
Hokej

Tfii hodiny po skonãení zápasu
v Torontu uvádíme nejzajímavûj‰í

rozhovory s ãesk˘mi a slovensk˘mi
hokejisty

www.nhl.satellite1-416.com

***
âSSK

Zpravodajství Ústfiedí âeského a
Slovenského sdruÏení v Kanadû
www.cssk.satellite1-416.com

***
Nové divadlo

Zpravodajství z posledního
pfiedstavení Nového divadla a to,

co Nové divadlo chystá
www.divadlo.satellite1-416.com

***
Galerie M. Gabánkové

Asi stovka obrazÛ Marie
Gabánkové a jejích rodiãÛ
www.paintinggallery.net

***

InternetInternetInternetInternetInternet

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

Informaãní a imigraãní stfiedisko âSSK
740 Spadina Ave., Toronto, Ontario, M5S 2J2

Tel.: 416-925-2241. Fax: 416-925-1940.
E-mail: csskho@interlog.com
www.cssk.satellite1-416.com

Pravidelná cviãení Sokola
jsou  kaÏdé pondûlí (odbíjená) a kaÏdou stfiedu (sokolská v‰estrannost)

od 20:00 do 21:45 hod.
ve ‰kole 1700 Keele Street - jiÏnû od kfiiÏovatky Eglinton Av. W. a Keele St.

Náfiaìov˘ tûlocvik a moderní rytmická gymnastika se konají v pátek
od 20:00 do 22:00 v tûlocviãnû Gyros Gymnastics

(12 Densley Ave. - poblíÏ Keele St a severnû od Eglinton Av. W.)
Zde je také kaÏdou sobotu cviãení Ïactva od 16:00 do 17:30.

Informace Dita a Charlie Hykelovi: (416) 223-6411.

Farnost sv. Václava v Torontu
pofiádá

v sobotu 6. dubna 2002
Farní ples

ve spoleãenské hale kostela sv. Václava
496 Gladstone Avenue

K tanci a poslechu hraje hudba Pressovia z Londonu
Vstupné 25 dolarÛ, studenti 15 dolarÛ

(V cenû je zahrnuta veãefie.)
Spoleãensk˘ odûv

Veãefie se bude podávat v 19 hodin.
Zahájení plesu pfiedtanãením  ve 20 hodin.

Tombola
Rezervace nutná!

Vstupenky u pana J. Ovãáãika
kaÏdou nedûli po bohosluÏbách nebo telefonicky:

416- 225-9324

Volby 2002!
Pokud bude dostateãn˘ zájem, bude z Toronta
do Ottawy na volby vypraven zvlá‰tní autobus.

Volby se konají 14. a 15. ãervna  2002
Cesta trvá asi pût hodin!

PfiedbûÏní zájemci zavolejte k nám do redakce:
(416) 530-4222 nebo Radmile Locherové (416) 762-6846.

RADIO BOHEMIA
lze poslouchat v Torontu a okolí na frekvenci 530 AM

a to od pondûlí do pátku od pÛlnoci
do jedné hodiny v noci.

NezapomeÀte, Ïe pondûlní vysílání je uÏ v noci z nedûle na pondûlí.
Vysílání z pondûlí na úter˘ zaãíná jiÏ ve 23:00 hod.

E-mail: radiobohemia@hotmail.com, tel.: 905-846-4563

6.4. (so) - 20:00
Ples farnosti sv. Václava

Veãefie 19:00
***

14.4. (ne)
KniÏní nedûle - prodej knih

na Masaryktownu
***

27.4. (so) 20:00
Koncert Antonína Kubálka

Glenn Gould Studio
250 Front St. W.

***
3.5. (pá) 20:00

4.5. (so) 16:00 a 20:00
5.5. (ne) 16:00

J. Procházka: VraÏdy a nûÏnosti
Nové divadlo

J. Workman’s Auditorium
1001 Queen St. W., Toronto
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Czech &Slovak Institutions

Exil/Election 2002

Honorary consulates
of the Slovak Republic

in Canada
Vancouver, BC:
905 West 8th Avenue, Vancouver
V5Z lE4
Tel: (604) 732-4431. Fax: (604) 732-4439
Hours: Tuesday 14:00-16:00
Thursday 10:00 - 12:00
Mr. Stanislav Lisiak Honorary Consul
Jurisdiction: British Columbla

Calgary, AB:
208 Scenic Glen Place N.W.,
Calgary T3L lK3.
Tel. and Fax: (403) 239-3543
Hours: Monday and Thursday
17:30-19:30.
Mr. Ludovit Zanzotto, Honorary Consul
Jurisdiction: Alberta and Saskatchewan

Winnipeg, MB:
99 Grace Street, Winnipeg R3B 0E4
Tel. and Fax: (204) 947-1728
Hours: Weekdays 9:00. - 12:00
Mr Jozef Kiska Honoray Consul
Jurisdiction: Manitoba

Toronto, ON:
1280 Finch Avenue West, Suite 407,
North York M3J 3K6
Tel: (416) 665-1499, Fax: (416) 665-7488
Hours: Monday to Friday 10:00 - 16:00
Saturday by appointment
Mr. John Stephens, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Ontario

Montreal, QC:
3700 rue de Montagne
Montreal, QC H3G 2A8
Tel.: (514) 843-3700, Fax: (514) 987-5460
Hours: Monday and Thursday 16:00 -18:00
Mr.Mark Kmec, Honorary Consul
Jurisdiction: Province of Quebec

Honorary consulates of
the Czech Republic in Canada

Calgary
Honorary Consul: Jaroslav Jelínek
New address: #110-6130 3rd St. SE.
Calgary, AB T2H 1K4
Tel.: (403) 269-4924, fax: (403) 261-3077.
E-mail: jelinek@terramanagement.com.

Toronto:
Honorary Consul: V. L. Rosick˘
701-4711 Yonge St.
Toronto, ON M2N 6K8
Tel.: 416-226-4528, fax: 416-226-5679
E-mail: consul@canczech.com,
www.canczech.com.
Út: 16:00-18:00, ãt.: 10:00-12:00

Vancouver
Z dÛvodu váÏné nemoci honorárního
konzula je konzulát doãasnû
uzavfien.

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) 749-3178; Fax: 749-4989

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

VOLBY DO POSLANECKù SNùMOVNY PARLAMENTU âESKÉ REPUBLIKY

Milí pfiátelé, váÏení spoluobãané!
V souvislosti s blíÏícími se volbami,

které letos umoÏní volit i ãesk˘m
obãanÛm v zahraniãí, bychom Vám
rádi podali základní informaci o této
v˘znamné události.
âe‰tí obãané (star‰í 18 let), Ïijící v

zahraniãí mohou volit na
zastupitelsk˘ch úfiadech âeské
republiky v zahraniãí svého zástupce
do Poslanecké snûmovny Parlamentu
âR a to ve dnech 14. a 15. 6. 2002. V
Pátek 14. 6. lze volit v dobû od 14:00 do
22:00 hod. a v sobotu dne 15. 6. od
8.00 do 14:00 hod místního ãasu v
sídle zastupitelského úfiadu.
Poslanecká snûmovna má 200
poslancÛ, ktefií jsou voleni na dobu ãtyfi
let. Pro volby se vytváfií 14 volebních
krajÛ. Státní volební komise urãila
losem, Ïe volební okrsky v zahraniãí
byly podfiazeny pod volební kraj
jihomoravsk˘. Jak konkrétnû budou
volby na velvyslanectvích a
konzulátech probíhat? Po pfiíchodu na
zastupitelsk˘ úfiad prokáÏe voliã
totoÏnost a státní obãanství, (pfiípadnû
voliãsk˘ prÛkaz), obdrÏí hlasovací lístky
a v prostoru urãeném pro úpravu
hlasovacích lístkÛ vloÏí do úfiední obálky
1 hlasovací lístek. MÛÏe na nûm
zakrouÏkováním pofiadového ãísla
nejv˘‰e u 2 kandidátÛ vyznaãit, kterému
z kandidátÛ dává pfiednost. Kdo mÛÏe
volit na zastupitelském úfiadû?
1) âesk˘ obãan, kter˘ nemá trval˘

pobyt na území âeské republiky. O
zápis do seznamu voliãÛ je nutné
zaÏádat písemnû velvyslanectví âeské
republiky na adrese v oblasti va‰eho
bydli‰tû (viz pfiíloha). O datu, od kdy
bude moÏné na velvyslanectví Ïádat o
zápis do Seznamu voliãÛ, Vás budeme
informovat pozdûji. Zatím je známo, Ïe
pfiijímání Ïádostí bude ukonãeno 5.
kvûtna 2002. Îádost je tfieba doloÏit
originálem, nebo ovûfienou fotokopií
dokladÛ potvrzujících totoÏnost, ãeské
státní obãanství a trval˘ pobyt v cizinû.
TotoÏnost a ãeské státní obãanství lze
doloÏit platn˘m cestovním pasem a
pobyt v cizinû lze prokázat napfi.
povolením k trvalému pobytu v ãeském
pase, daÀov˘m dokladem, úãty za
telefon nebo elektfiinu, nebo v˘pisem
ze seznamu voliãÛ, pfiípadnû fiidiãsk˘m
prÛkazem. V den voleb voliã prokáÏe
svoji totoÏnost a státní obãanství
platn˘m cestovním pasem âR. V
pfiípadû, Ïe se rozhodnete volit v âeské
republice nebo na ãeském vel-
vyslanectví nebo konzulátu v jiné zemi,
je nutné vyÏádat si od velvyslanectví
voliãsk˘ prÛkaz.
ZaÏádat o nûj lze nejdfiíve 90 dnÛ pfied

konáním voleb, t.j. 15. 3. a nejpozdûji 7
dnÛ pfied volbami, t.j. do 7. 6. 2002.
Voliãsk˘ prÛkaz mÛÏe velvyslanectví
zaãít vydávat nejdfiíve 15 dnÛ pfied
volbami, t.j. od 30. 5. 2002.
 2) Obãané s trval˘m pobytem v âeské

republice, ktefií se pfiechodnû zdrÏují v
cizinû a chtûjí volit na velvyslanectví,
poÏádají obecní úfiad v místû bydli‰tû v
âR o vydání voliãského prÛkazu. Voliã
mÛÏe poÏádat o vydání voliãského
prÛkazu nejdfiíve v den vyhlá‰ení voleb
(jiÏ byly vyhlá‰eny) a to písemn˘m
podáním opatfien˘m ovûfien˘m
podpisem, doruãen˘m nejpozdûji do
7. 6. 2002, nebo osobnû do okamÏiku
uzavfiení seznamu-t.j. max. do 2 dnÛ

pfied volbami. V Ïádosti doruãené
písemnû je tfieba uvést,jak˘m
zpÛsobem si obãan voliãsk˘ prÛkaz
pfievezme. Voliãsk˘ prÛkaz lze vydat
nejdfiíve 30. 5. 2002 voliãi osobnû nebo
jeho zmocnûnému zástupci nebo bude
voliãi zaslán. V den voleb voliã prokáÏe
svoji totoÏnost a státní obãanství
platn˘m cestovním pasem nebo
obãansk˘m prÛkazem a pfiedloÏí
voliãsk˘ prÛkaz. Obãané s voliãsk˘m
prÛkazem nemají povinnost
zaregistrovat se na velvyslanectví
pfiedem, z organizaãních dÛvodÛ je
v‰ak Ïádoucí, aby zájemci pfiibliÏnû
mûsíc pfied volbami krátce telefonicky,
nebo dle úvahy písemnû o svém úmyslu
zúãastnit se voleb informovali
zastupitelské úfiady. Je pro nû dÛleÏité
pfiedem znát pfiibliÏn˘ poãet voliãÛ, aby
mohli vãas zajistit dostateãné mnoÏství
potfiebného materiálu.
3) Obãané s trval˘m pobytem ve tfietí

zemi, ktefií nemají bydli‰tû v âR, pokud

se prokáÏí voliãsk˘m prÛkazem,
vydan˘m velvyslanectvím âR
pfiíslu‰n˘m pro zemi jejich trvalého
pobytu. Svoji totoÏnost a státní
obãanství prokáÏí cestovním pasem
âR. Pokud nemáte platn˘ cestovní pas
âeské republiky a rádi byste volili na
zastupitelském úfiadû, doporuãujeme
Vám poÏádat si co nejdfiíve o nov˘
cestovní pas, neboÈ v nûkter˘ch
pfiípadech vyfiízení nového pasu mÛÏe
bohuÏel trvat aÏ pÛl roku. Dovolujeme
si pfii této pfiíleÏitosti pfiipomenout, Ïe
pasy vydané za doby federace,
oznaãené „âesko - slovenská
federativní republika“, jsou jiÏ del‰í dobu
neplatné, pfiestoÏe je v nûkter˘ch
vyznaãená doba platnosti, pfiesahující
souãasné datum.Informace k volbám
jsou prÛbûÏnû aktualizovány a jsou
zvefiejnûny na internetov˘ch stránkách
ministerstva zahraniãních vûcí a také
na portálu âeské strany národnû
sociální - http://www.csns.cz.

VáÏení pfiátelé, krajané,
v‰ichni na‰i obãané

Ïijící mimo âeskou republiku,
dovolte, abych Vám tímto dopisem znovu

pfiipomenul âeskou stranu národnû
sociální, stranu, která na sv˘ch
historick˘ch základech a se sv˘mi pfiedními
politick˘mi zástupci jako byli T. G.
Masaryk, E. Bene‰, Milada Horáková,
Prokop Drtina, Ota Hora a mnoho dal‰ích
navazuje na na‰e tradice a hájí i v této dobû
ãeské národní zájmy, jak na vnitfiní politické
scénû, tak i v zahraniãí.

 I pfiesto, Ïe jistá etapa Va‰eho Ïivota byla
spojena s nástupem komunistického teroru,
kter˘ mnohé z Vás donutil, pod hrozbou
tûÏkého Ïaláfiování ãi dokonce smrti, opustit
na‰i krásnou zemi, jsem pfiesvûdãen, Ïe
Vám i nadále osud na‰í spoleãné vlasti
není lhostejn˘.

 Také moje rodina pocítila hrÛzy
komunismu. MÛj dûdeãek Otakar Kruli‰-
Randa, za první republiky generální fieditel
BáÀské a hutní spoleãnosti a
spolupracovník Masaryka a Bene‰e, byl
pro své politické pfiesvûdãení komunisty
odsouzen a v roce 1958 zemfiel ve vûzení
na Mírovû. Exil ãi vûzení se posléze
nevyhnuly ani dal‰ím ãlenÛm mé rodiny.
Proto jsem se rozhodl ve jménu jejich
památky a ve snaze o zmûnu na‰í spoleãnosti kandidovat jako pfiedseda âeské
strany národnû sociální v leto‰ních parlamentních volbách.

Chceme napravit kfiivdy, které na Vás komunistick˘ reÏim napáchal, a které
nebyly dÛslednû vyfie‰eny ani po Sametové revoluci. Mojí prioritou je tedy
zejména úprava volebního zákona ve prospûch Va‰eho obãanského
zplnohodnotnûní vÛãi âeské republice, a to zejména v oblasti restitucí a
majetkov˘ch vypofiádání. My zde v âeské republice vûfiíme, Ïe byÈ rozpt˘leni ve
svûtû,  patfiíte stejnû silnû k nám krví a historií, jako my patfiíme k Vám.  SnaÏíme
se, abychom pro Vás legálnû zajistili právo bezpeãnû investovat, vlastnit byty a
nemovitosti, ale i právo pfiijet a odjet, kdykoli se  Vám zlíbí, jako plnoprávní
obãané této zemû. Mnozí z Vás zde zanechali své rodiãe, sourozence, ale i své
dûtství a mládí. Va‰e zku‰enosti ze zahraniãí jsou pro nás dÛleÏité. âeská strana
národnû sociální i  âeská republika Vás potfiebují. To není populistická fráze, ale
moje politická zku‰enost posledních deseti let. Rádi se s Vámi poradíme o
dÛleÏit˘ch vûcech. Vy, ktefií nemÛÏete nebo nechcete b˘t z rÛzn˘ch dÛvodÛ ãleny
politické strany, máte moÏnost vstoupit napfiíklad do Klubu Milady Horákové,
která byla jednou z nejváÏenûj‰ích osobností na‰í strany, nebo poÏádejte své
pfiátele a pfiíbuzné, aby s námi spolupracovali pfii obhajobû Va‰ich zájmÛ.

Na‰e zahraniãní oddûlení je pfiipraveno podat Vám ve‰keré informace, odpovídat
na Va‰e pfiipomínky a námûty. My zde jdeme rozhodnû ve ‰lépûjích na‰ich
vzácn˘ch tradic  a pfiedkÛ. My s Vámi, Vy s námi spoleãnû, aniÏ bychom pfiehlíÏeli
minulost, myslíme na budoucnost, abychom vylep‰ili demokracii a vytvofiili stát
podle idejí T. G. Masaryka a M. R. ·tefánika v kontextu na‰í souãasnosti

JUDr. Jan ·ula
Pfiedseda

âeské strany národnû sociálníPlacen˘ inzerát
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âesk˘ zahraniãní ãasopis, kter˘ má
ãtenáfie v 51 zemích.
Napi‰te si o ukázkové ãíslo!

POLYGON, Box 9021,
OTTAWA, Ont. K1G 3T8

Kanadsk˘ redaktor Milo‰ ·uchma,
tel.: (613) 824-7439, fax: (613) 834-8757

Pfiíjemné kvalitní
zubní o‰etfiení

nabízí

Dr. Petr Munk

Chiropraktik

1552 Bloor
St. W.
Toronto, Ont.

Ordinaãní
hodiny:
Pondûlí-
påtek
10:00-19:00

Tel.: 533-0005

dr. LUDMILA
SCHUCKOVÁ

Sobotní a veãerní náv‰tûvy
moÏné!

Medical

Ráda pomohu novû pfiíchozím!

1849 Yonge St. - Suite 409
(Yonge & Davisville)

Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

Peãovatelské sluÏby
o nemocné  osoby a seniory v

oblasti Toronta zaji‰Èuje za velmi
pfiijatelné ceny.

Clinic of Biomedicine, 65 The
East Mall, Toronto

V‰echny na‰e peãovatelky a
o‰etfiovatelky jsou graduované
zdravotní sestry s dlouhodobou

odbornou praxí v Kanadû a mluví
ãesky nebo slovensky.

Pro podrobné informace volejte
prosím Janu na tel. ãísle:

416-255-3325.
1208-6

Úãinná léãba
rakovinov˘ch nádorÛ

podle osvûdãeného protokolu
nemocnice

Del Rio Hospital v Tihuanû
je nyní dostupná pro pacienty v

Torontu.
Ve‰keré informace jsou dostupny

zdarma
od Clinic of Biomedicine na ãísle

416-255-3325.
RovnûÏ zdarma poskytneme

informace o preventivní
protirakovinové léãbû pro osoby s

pfiedpokladem pro onemocnûní
rakovinou a pro osoby s rodinnou

historií rakoviny.
1209-6

Financial

Business

ABE
Elektronická kompjuterová

tiskafiská sazba v 11 jazycích
na poãkání

Manuelnª sazba
v ãe‰tinû a sloven‰tinû.

Pouze z perfektních strojopisÛ!
Tel.: (416) 530-4222

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

Translations

Kanadsko-ãeská
obchodní komora

má novou adresu
740 Spadina AVE.

Toronto, On. M5S 2J2
Tel.: (416) 929-3432

Fax (416) 925-1940
E-mail: trade@ccrcc.net

Canada-Czech
Republic Chamber

of Commerce

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

Tel.: (416) 922-8786
Fax: (416) 922-6540

1 CDN $ 22,44 Kã
1 US $ 35,52 Kã
100 Sk 74,48 Kã
1 EUR 31,11 Kã
Quick 25.3.2002

Kursovní lístek
100 Kã 4,62 CDN $
100 SK 3,44 CDN $
1 CDN $ 21,65 Kã
1 CDN $ 29,06 SK
1 US $ 1,61 CDN $
1 EUR 1,40 CDN $
The Toronto Star - 27.3.2002

VraÏdy a nûÏnosti
Procházka na scénû ND potfietí, tentokráte s komedií

Tóny karnevalov˘ch Benátek na scénû Nového divadla jiÏ neodvolatenlû doznûly
a my se, alespoÀ ve své pfiedstavû, vrátíme zpût do své rodné zemû. Ta pfií‰tí
inscenace bude ryze ãeská, konkrétnû od Antonína Procházky, herce, dramatika
a reÏiséra Divadla J. K. Tyla v Plzni.
Antonín Procházka není na‰emu obecenstvu tak docela neznám˘. VzpomeÀte

si na v˘pravné (v podmínkách amatérského divadla velice v˘pravné) muzikály
Hledám dûvãe na boogie-woogie, kter˘ jsme dávali v kvûtnu roku 1998, a na Holka
nebo kluk, jenÏ jste vidûli za pfiítomnosti samotného autora hned rok nato. Obû
hudební inscenace reÏíroval Pavel Král, jemuÏ nelze upfiít jednak zálibu ve velk˘ch
projektech, a jednak ‰Èastnou ruku, kterou po tûchto dílech sáhl.
Ov‰em Antonín Procházka, jemuÏ v Plzni také pfiezdívají plzeÀsk˘ Moliere, nemá

v oblibû jen díla hudebního charakteru. Svou tvorbou obohatil domácí scénu
Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni (dovolím si malou odboãku - toto mûsto se
mÛÏe pochlubit bohatou divadelní tradicí, první pfiedstavení se v nûm sehrálo v
roce 1865, hned po praÏském Národním divadle mûlo jako druhé trvalou
profesionální scénu, a patfií ke ãtyfiem v âR, která mají ãtyfisouborové divadlo) jiÏ
sedmi komediemi (Klíãe na nedûli - 1988, Derniéra - 1989, Malá boãní hudba -
1991, Fatální bratfii - 1993, S tvojí dcerou ne - premiéra 1994, VraÏdy a nûÏnosti
a nejnovûj‰í s názvem Vûrní abonenti). Ne kaÏdé divadlo má to ‰tûstí, Ïe pod svou
stfiechou má v jedné osobû nejen herce a reÏiséra, ale dokonce i dramatika, kter˘
pí‰e jeden z divácky nejoblíbenûj‰ích ÏánrÛ vÛbec - konverzaãní komedie ze
souãasnosti, a to prakticky na „tûlo“ hercÛm-kolegÛm. Stejnû jako Klíãe na nedûli
se dostala i VraÏda a nûÏnosti aÏ na televizní obrazovku, a mnohé z nich i na
domácí i zahraniãní profesionální scény. Autora her rovnûÏ tû‰í, a tím se vÛbec
netají, Ïe nûkteré tituly se objevily i na scénách amatersk˘ch souborÛ: „Ve
StaÀkovû jsme byli s kolegy témûfi v kompletním obsazení, takÏe jsme uvaÏovali
o tom, Ïe bychom si druhou pÛlku sehráli sami...“.
âinohra Divadla J. K. Tyla uvedla VraÏdy a nûÏnosti ve svûtové premiéfie v

Komorním divadle v fiíjnu 1996. Tehdy v Zápisníku divadla autor hry Antonín
Procházka na otázku Evy Ichové, co se skr˘vá pod slibn˘m a provokujícícm
titulem, odpovûdûl: „Tentokrát jsem se rozhodl pro trochu jin˘ Ïánr, komediální
thriller, a jsem sám zvûdav, jak to dopadne. Stejnû jako ve vût‰inû m˘ch her se
snaÏím, aby dûj probíhal v nûkolika rovinách. Pod povrchem situaãní komedie se
i tady odvíjí váÏnûj‰í téma: souÏití lidí, stfiet morálky a pseudomorálky, odvahy a
zbabûlosti.“ PlzeÀsk˘ deník po premiéfie napsal: „Komedie VraÏdy a nûÏnosti nic
nezÛstává dluÏna svému Ïánru. Lze uÏ proto nûco poznamenat k autorovu
charakteristickému rukopisu, z nûhoÏ se zatím vymyká Derniéra. Spolehliv˘
pÛdorys jeho komedií tvofií manÏelské a milenecké vztahy se sv˘m zákulisím, a
kontrapunkty. Jejich prostorem je interiér. Plasticita, Ïivelnost a vûrojatost jeho
postav ãerpá z adresnosti - jsou psány na tûlo naturelu i herecké inteligenci
kolegÛ. V dynamice, postfiehu a pointách jeho dialogÛ si podávají ruce nápaditost,
zku‰enosti i bezprostfiednost. Vytvofií sice svût komediálního oddechu, málem
idyly, ale v mimochodem pronesené poznámce, gestu nebo charakterovém
úhybu postavy dokáÏe, Ïe nad lecãíms z na‰eho svûta tuhne smích, byÈ jen na
zlomek vtefiiny. Následující smích trochu osvobodí, ov‰em dá tu‰it i obrannou
reakci v˘smûchu.“
Situaãní a konverzaãní komedie je Procházkovi blízká tím (jak sám ve svém

rozhovoru v t˘deníku âT pfied dvûma lety uvedl), jak zobrazuje Ïivot. „Divadlo
pfiece neukazuje skuteãnost, to by bylo nezáÏivné a vulgární, ukazuje jen
vymy‰len˘ obraz skuteãnosti. KaÏd˘ Ïánr to dûlá jin˘m zpÛsobem, a mnû se právû
líbí, jak˘mi prostfiedky a jak˘m stylem to ãiní komedie. Je mi dobfie ve svûtû ironie,
paradoxu a absurdních situací.“
O dramatikovi se v‰eobecnû tvrdí, Ïe je dobr˘m pozorovatelem Ïivota, a proto

jeho komedie jsou i jeho obrazem. Ale rozhodnû se o celku nedá hovofiit jako o
realistické komedii, zdÛrazÀuje na jiném místû Eva Ichová. A co na to dramatik?
„VÏdycky se snaÏím o to, aby kaÏdá postava mûla jasn˘ zrod, v˘voj a vyústûní.
TakÏe kaÏdá dochází buì k nûjaké oãistû nebo naopak konãí ‰patnû, tak, jak si
zaslouÏí. KaÏdá fasuje jak˘si svÛj Ïivot. A potom - já mám hroznû rád tfieba
povídky od Roalda Dahla, které mají vÏdycky neãekanou pointu, takÏe o tu se také
snaÏím. Doufám, Ïe v téhle hfie bude obzvlá‰tû pfiekvapivá.“
Ano, i tato komedie má pfiekvapivou pointu, pfiesnû takovou, jak˘mi své hry

dramatik velice rád ob‰ÈastÀuje. To je totiÏ takhle: v jedné krásné horské chatû se
sejdou dva páry a je‰tû dal‰í a pak je‰tû..., aby po nûjaké té chvíli nalezly mrtvolu...
 Více vám uÏ ale neprozradím. To bych mohla divadlo ochudit o milé náv‰tûvníky.

A herci Nového divadla uÏ na hfie pracují. Tentokrát se reÏie ujala Maja Breinerová.
Erudovaná hereãka, která má za sebou nejen hereckou zku‰enost, ale i zku‰enost
jako asistentka reÏie a i jako reÏisérka pfievzatého pfiedstavení. VzpomeÀte jen na
Divadelní komedii, v níÏ jsme v lednu 1998 vidûli paní Emílii Va‰áryovou.
Tentokráte k nastudování povovala Janu Fabiánovou, Zuzky Borovjakovou a
Novotnou, Pavla Krále, Petra Kohouta, Bohdana ZatovkaÀuka, Martina Bonharda
a Viktora Matejkoviãe. A jak uÏ jste zfiejmû podle jmen odhadli, komedii usly‰íte
v „ãesko-sloven‰tinû“.
„Pfiedev‰ím chci, aby se publikum bavilo. KdyÏ se smûje a nemyslí, mûl jsem

úspûch. KdyÏ se smûje a myslí, mûl jsem velk˘ úspûch. A kdyÏ myslí a nesmûje
se, dosáhl jsem svého.“ - zvolil si do záhlaví programu Antonín Procházka slova
amerického herce a klasika intelektuálního humoru Woodyho Allena. Moudré a
pravdivé. âeho dosáhne dramatik svou komedií u torontsk˘ch divákÛ, to se
dozvíme uÏ zanedlouho.
Hlavnû v‰ak, a to je v tomto momentû dÛleÏité, si nezapomeÀte vãas rezervovat

lístky, a to tehdy, pofiídili-li jste si pfiedplatné. Premiéra je pfiipravena na pátek 3.
kvûtna ve 20 hodin, reprízy na sobotu 4. kvûtna v 16 a ve 20 hodin a v nedûli 5.
kvûtna jen v 16 hodin.
Ve spolupráci s Alenou Souãkovou z DÚ v Praze pfiipravila Vûra Kohoutová

***

Position available
for full-time Travel

Consultant
at the Toronto downtown

Travel Agency.
Fax your resume to

416-867-8657
1207-6

Modrook˘ srandista 38/180 hledá
pfiítelkyni okolo 33 let. Zájmy:

v˘lety, kolo, lyÏe, taneãní zábavy.
Zn.: „Zaji‰tûn“.

Zkus volat po 17. hodinû:

416-245-7016.
1210-8
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Se zármtkemznamujeme,
Ïe dne 20. bfiezna 2002

zemfiel ve vûku 90 let

Franti‰ek Jeãmen
Narodil se v Chocenicích u Plznû.

Krajanské vefiejnosti byl znám jako ãlen
fieditelské rady M.M.I a rovnûÏ byl aktivní

v osadû sv. Václava.

Marta Jeãmenová
manÏelka

Frank a Ivanka
syn a snacha

ZdeÀka a Pavel
dcera a zeÈ

Jan a Ivanka
vnuci

Pohfieb se konal v sobotu 24. bfiezna 2002.

ZPRÁVY âSSK
Uznání Josefu ·kvoreckému

Torontská univerzita letos slaví 175. v˘roãí svého zaloÏení.
Oslavy, které budou probíhat cel˘ rok, byly zahájeny 15.
bfiezna ve velkém sálu Hart Housu za pfiítomnosti
pfiedstavitelÛ provincie a mûsta. V˘znaãn˘m bodem
programu byla oficiální prezentace historie univerzity,
jejímÏ autorem je prof. Martin Friedland. V ulicích kolem
univerzity jsou vyvû‰eny transparenty „nûkter˘ch
nejv˘znamnûj‰ích graduantÛ, studentÛ, profesorÛ a
zamûstnancÛ“. Najdeme mezi nimi i prof. Josefa
·kvoreckého. Jeho jméno a forografii najdeme i v univerzitní
publikaci „175 Years of Great Minds.” Krásné uznání.

***

Hrst kvûtÛ na hrob
Pravomila Reichla

Dûkuji Lumírovi Salivarovi, Ïe jsem se dozvûdûl o
Pravomilovû smrti. Narodili jsme se ve stejné vesniãce (40
ãísel), zvané Skury a chodili do stejné dvojtfiídky v
Hob‰ovicích. Tehdy jsem ho znal jen málo, kamarádil se
víc s m˘m star‰ím bratrem Mirkem.UÏ ani nevím jak jsme
se se‰li v r.1990 v Praze. Byl tehdy stra‰nû nahnûvan˘ na
stav v âeskoslovensku a - ponûvadÏ byl takov˘ nádhern˘
divoch - mûl sto chutí sebrat nûkde kulomet a celou vládu,
vãetnû prezidenta, postfiílet. Dokonce mne Ïádal, abych
mu dal povel! {Já?} Podruhé jsem ho nav‰tívil v kladenské
nemocnici. Byl zatrpkl˘ z postoje prezidenta i vlády k
pfiedstavitelÛm komunistického reÏimu. Prostû nechápal
jejich stanovisko.

Lumír Salivar má pravdu: ode‰la legenda a symbol. Pro
mne jeho odchod je bolav˘ tím, Ïe jsme ze stejného
vesnického hnízda. I kdyÏ jsme se málo st˘kali, na‰e
kofiínky byly propletené.

+++

Zemfiel Franti‰ek Jeãmen
16. listopadu by se b˘val doÏil 90 let a vûdûl, Ïe na nûho

ãekaly veliké oslavy... Narodil se v r. 1912 v Chocenicích
u Plznû, kde vlastnil koloniální obchod aÏ do komunistického
puãe. Po puãi uprchl do Nûmecka a v r. 1950 pfii‰el do
Kanady

Byl osobitou postavou krajanského Ïivota, nepochybnû
jeden z nejvûrnûj‰ích Nechybûl snad na jediné krajanské
události, aÈ to byla taneãní zábava, setkání seniorÛ nebo
divadlo. Po léta byl ve farním v˘boru kostela sv. Václava
(byl py‰n˘ na pln˘ kostel, na jeho bohatou ãinnost) a
ãlenem úvûrové komise âs. Kampeliãky.

V posledních letech Ïil v mysli vût‰inou v rodné zemi.
Zvlá‰È rád vzpomínal na vojenskou sluÏbu u dragounÛ v
Klatovech. DrÏel se aÏ do poslední chvíle, pfied mûsícem
se svou paní je‰tû tancoval. Mûl pokojnou smrt, ani
nevûdûl, Ïe odchází. Pfii zádu‰ní m‰i, slouÏené Rev.
Liborem ·vorãíkem, se s ním skoro básnick˘m jazykem
rozlouãil pfiedseda farního v˘boru Jan Matûjoviã.
Podûkování patfií i paní Marii Olahové za pûveckou a
varhanní náplÀ m‰e.

Paní Jeãmenové a celé rodinû vyslovujeme upfiímnou
soustrast. Franti‰ka Jeãmena budeme postrádat.

+++

O‰atka vyznamenání
Milo‰i (Mel) Greifovi

Îijí mezi námi lidé, ktefií se zcela mimofiádnû zapisují
do Ïivota sv˘ch komunit a ãasto dosahují celonárodního
uznání a my o nich nevíme. Jedním z nich je bezesporu
Milo‰ Greif. Mnozí z nás vûdí, Ïe je velmi úspû‰n˘m
presidentem âeskoslovenské Kampeliãky v Torontu.
To je v‰ecko. JenomÏe to je jen malá ãást jeho
pozoruhodného pfiínosu komunitû. Podívejme se, co o
nûm soudí ‰ir‰í kanadská vefiejnost:
V r.1999 byl vybrán jako Toronto/Sun Uãitel roku z

1000 nominovan˘ch z celého Ontaria.
V r. 2000 o nûm napsala ob‰írn˘ profil známa torontská

novináfika Jan Wong (The Globe and Mail). Citát z jejího
ãlánku: „V Humberside Collegiate Institutu, jedné z
torontsk˘ch nejlep‰ích ‰kol, pan Greif je jedním z
nejlep‰ích uãitelÛ.Stará se o kvûtinové záhony, dohlíÏí
na redaktory roãní publikace, trénoval tenisové muÏstvo,
které vyhrálo mistrovství mûsta.“
V r. 2001 obdrÏel cenu kanadského guvernéra „za

skvûlé vyuãování kanadské historie” (Governor
General’s Award for Excellence in Teaching of Canadian
History}. Pfii pfiejímání této ceny od guvernérky Adrienne
Clarkson popsal svoji Ïivotní cestu: „z uprchlického
tábora do Rideau Hall.“
V r. 2002 mu byla udûlena Jane Jacobs Prize za jeho

práci v komunitû hned na tfiech frontách: v Kampeliãce,
ve ‰kole (kde za nejdÛleÏitûj‰í povaÏuje renovování díla
slavného malífie ze Skupiny sedmi (Group of seven),
The Humberside Lismer Mural, a v urbanistice v
torontském Annexu. V souvislosti s udûlením Jane
Jacobs ceny o nûm deník The Globe and Mail uvefiejnil

obsáhl˘ ãlánek a Toronto Star barevnou fotografii.
Vzhledem k svému mládí mÛÏeme oãekávat, Ïe v

pfií‰tích desetiletích do „o‰atky“ vyznamenání jich je‰tû
pûkná fiádka pfiibude. Gratulujeme.

***
Valná hromada

odboãky Kitchener-Waterloo
Valné hromady odboãky Kitchener-Waterloo jsou

známy sv˘m pfiátelsk˘m prostfiedím, k ãemuÏ
nepochybnû pfiispívá i v˘borná veãefie, jíÏ se v‰em
pfiítomn˘m dostane na úãet odboãky. Leto‰ní valná
hromada se konala v pátek 22. bfiezna veãer. ¤ídil ji
mnoholet˘ pfiedseda (a také mnoholet˘ vydavatel a
redaktor - a vynikající novináfi - Vladimír Bubák. Podle
pokladní zprávy odboãka skonãila v ãerném. Volební
akt preciznû fiídil Standa Stanûk. Na pfiístí období byli
zvoleni: Vladimír Bubák, pfiedseda; Antonín Vok,
místopfiedseda; Andrea ·evãíková, jednatelka; Jana
âerná, matrikáfika; Marie Vejvodová, odstupující
pfiedsedkynû. âlenové v˘boru: Lída Dejmková, Antonín
Poruban, Jifií Karger, Katka Kubenková, Lída Henclová
a Jana Otrubová. RovnûÏ byli zvoleni delegáti na
kongres do Winnipagu: Po ukonãení schÛze byl
promítám skvûle udûlan˘ anglicky mluven˘ film o
místech, která jsou chránûna UNESCO jako místa
nenahraditelné kulturní hodnoty. Moc pûkn˘ veãer,
jehoÏ jsem se mûl potû‰ení zÛãastnit jednak proto, Ïe
mû pozvali a potom proto, Ïe mne tam (a sebe ov‰em
také) zavezl Martin Jelinowicz.

Zprávy SdruÏení pfiipravil Josef âermák
ObdrÏeli jsme 27.3.2002 v 9:00

***
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Clasified

Slovenská televizia,
po prv˘ raz, a to v roku 1998

zaãala sprístupÀovaÈ svoj

ZLAT¯
PROGRAMOV¯ FOND
pre ‰irokú verejnosÈ doma i
v zahraniãí prostredníctvom

videokaziet.
Kazety v severoamerickej norme sú

vyrobené priamo v ‰tudiu STV.
Zo svojho bohatého archívneho

fondu vám ponúkame
najzaujímavej‰ie programy pre deti

ako aj pre dospel˘ch.
Literárno dramatické diela

(televízne filmy, divadelné hry)
Rozprávky - hrané i animované

Dokumenty s náboÏenskou
tématikou

Prírodopisné dokumenty
Prírodovedné dokumenty

Kultúrne pamiatky Slovenska
·portové dokumenty

Informácie a katalog o celej
programovej ponúke vám
poskytneme na tel. ãísle

905-894-9368
alebo cez E-mail:

dbcno1@hotmail.com

25.3.2002
Olomouc zmátly nápisy

v azbuce
Olomouc- Martina ·aradínová-”Teda,

na vietnamské obchody jsem si uÏ
zvykla, ale Ïe tu budeme mít i nápisy v
azbuce, to jsem netu‰ila,” hrozila se v
pondûlí nahlas Olomouãanka Renata
Pûniãková na tfiídû 1. máje, kde se z
niãeho nic prakticky pfies noc objevily
krámy s rusk˘mi nápisy - “Magazin”,

“Buloãnaja”, “Torgsin” nebo “Stolarnaja
masterskaja”. Z pamûti ji pr˘ je‰tû
nevymizela prodejna “Univermag” z
dob totality, která byla od dne‰ních
nápisÛ v azbuce vzdálena jen nûkolik
desítek metrÛ. V té nakupovali rodinní
pfiíslu‰níci sovûtsk˘ch vojákÛ, ktefií se
v Olomouci po roce 1968 zabydleli na
více neÏ dvû desetiletí. “Doufám jenom,
Ïe z toho brzy nebude nûjaká válka
gangÛ,” reagoval stejnû nevûfiícnû
postar‰í muÏ s rukou nataÏenou na
sousední vietnamsk˘ obchod.
Olomouãasné se v‰ak vpádu rusk˘ch
obchodníkÛ a jejich ochranek do
hanácké metropole bát nemusí. Své
rekvizity totiÏ v jejím centru rozbalil
filmov˘ ‰táb spoleãnosti Czech-Anglo
Production, kter˘ tam natáãí nûkteré
scény filmu, jehoÏ pfiedlohou je
svûtoznám˘ román Borise Pasternaka
Doktor Îivago. Jednu z hlavních rolí v
nûm pod vedením reÏisera Giacoma
Ciampiottiho ztvární napfiíklad i Sam
Neil, znám˘ z filmÛ Jursk˘ park, Piano
nebo âlovûk v zoo. Horko polilo z
rusk˘ch nápisÛ ijednoho z
procházejících dÛchodcÛ. “To víte,
ãlovûk si hned vzpomene na to, jak
byla Olomouc plná sovûtsk˘ch vojákÛ.
UÏ je to sice pomûrnû dlouho, ale my,
ktefií jsme je tady museli trpût tak dlouho,
si na to pamatujeme,” dodal muÏ, kter˘
nechtûl prozradit své jméno. Hlavu si s
tím naopak nedûlala studentka
Univerzity Palackého (UP) Jana
Veselovská, která kolem procházela
na pfiedná‰ku. “Nápisy v ru‰tinû mi
nevadí, vÏdyÈ jim ani nerozumím. Ale
román Doktor Îivago je pr˘ skvûl˘,
musím si ho koneãnû pfieãíst,” fiekla
dívka. Pobaveni pfiítomností filmafiÛ byli
i na nedaleké Filozofické fakultû UP, v
jejímÏ okolí bude natáãení také probíhat.
Zvlá‰tû vûci znalí rusisté ãi bohemisté
s úsmûvem vrtûli hlavou nad sdûlením,
Ïe parkovat nemohou kvÛli natáãení
“doktora Zhivaga”. Zanedlouho se pod
nápisem takfiíkajíc úfiedním objevilo
studentské vysvûtlení: “Îivago, vy
pitomci!”

***

26.3.2002
Europoslanci opût
 propírají dekrety

BRUSEL/PRAHA -právo (âTK, kov,
zr)-Zatím nejsilnûj‰í zpochybnûní
Bene‰ov˘ch dekretÛ zaznûlo ze
zahraniãního v˘boru Evropského
parlamentu, i kdyÏ zatím jen v rámci
projednávaného návrhu zprávy o
roz‰ífiení Unie. I kdyÏ kritické zmínky o
dekretech se uÏ ve zprávách
europarlamentu objevují pravidelnû od
roku 1999, tentokrát je útok obsaÏen˘
v návrhu proti nim podstatnû dÛraznûj‰í
a ‰ir‰í, neÏ byly v‰echny dosavadní.
Tím se fakticky pfiipojuje k sílícím tlakÛm,
jimÏ je âesko poslední dobou
vystaveno. Europoslanec, pfiedseda
Sudetonûmeckého landsman‰aftu
Bernd Posselt ostatnû v âeské televizi
dal v nedûli najevo, Ïe sudet‰tí Nûmci
oãekávají od Prahy “vstfiícné gesto” -
tedy vrácení majetkÛ. To ale
vicepremiér a pfiedseda âSSD Vladimír
·pidla vãera dÛraznû odmítl se slovy:
“Není moÏné restituovat lidské Ïivoty,
které byly válkou zmafieny, není moÏné
uvaÏovat o jakékoliv jiné restituci”.
Zpravodaj pro âR Jürgen Schröder

(saská CDU) do návrhu sice opût
zahrnul formulaci, Ïe EP oceÀuje
dobrovoln˘ závazek ãeské vlády
dekrety zkoumat - coÏ uÏ konstatovala
i pfiedloÀská a loÀská rezoluce
europarlamentu - ov‰em tentokrát ji
spojuje s jak˘msi zkoumáním “jak a do
jaké míry jsou dekrety nadále nedílnou
souãástí ãeského právního systému”.
Jürgen Schröder totiÏ tvrdí, Ïe dekrety
jsou “vÛãi NûmcÛm a MaìarÛm
diskriminaãní, a v dÛsledku rozpoutaly
proces, pfii nûmÏ byli zbaveni sv˘ch
práv a vyhnáni ze sv˘ch domovÛ”.
Pokud ãeská vláda zjistí, Ïe její
legislativa nadále obsahuje zmínûné
diskriminaãní prvky, má je “odstranit
nejpozdûji do okamÏiku vstupu do
Unie”, navrhuje uvést ve zprávû. Jasnû
tedy vyslovuje pochybnost o vyhaslosti
dekretÛ a spojuje je s procesem
pfiistupování âR k EU. Prohla‰uje také,

Ïe jejich “moÏné pokraãující dÛsledky
nastolují nejen ãistû právní problémy,
ale také fiadu politick˘ch a morálních
problémÛ”. Schröder se pochlubil
kolegÛm, Ïe zjistil skuteãn˘ poãet
dekretÛ - není jich pr˘ 143, jak tvrdí
Praha, ale 147. Mnozí europoslanci od
poãátku takové pojetí odmítají, protoÏe
napfiíklad podle vãerej‰ího vyjádfiení
nizozemského zpravodaje pro
Slovensko Jana Marinuse Wiersmy toto
téma s pfiistupováním nov˘ch ãlenÛ
nesouvisí. Podle jeho názoru nemají
dekrety nic spoleãného ani s
pfiistupováním kandidátÛ k EU, ani s
evropskou legislativou. “Nemyslím, Ïe
to je vhodné spojovat,” uvedl.
Francouzská poslankynû Catherine

Lalumiérová dokonce varovala pfied
“otevíráním Pandofiiny skfiíÀky”. Mûla
zfiejmû na mysli poÏadavek britského
konzervativce Charlese Tannocka, aby
EU pfii jednání s Polskem otevfiela
otázku Ïidovského majetku za-
baveného za války Nûmci a nikdy
nevráceného. ·éf v˘boru Elmar Brok
(CDU) Tannockovi pfiipomnûl ãlánek
295 Smlouvy o EU, podle kterého se
pfiistoupením k unii nemûní nic na
majetkov˘ch vztazích a pomûrech v
ãlensk˘ch zemích. Ten by se mûl
vztahovat také na otázky vyvolané
dekrety. Brok prohlásil, Ïe z Polska a
âR bylo odsunuto 14 miliónÛ NûmcÛ, z
nichÏ dva milióny zahynuly. “Je to
v˘znamná ãást dûjin druhé svûtové
války. Lidé, ktefií byli takto postiÏeni,
byli posléze nazváni vrahy. Musíme
chápat jejich postavení, dát jim rovná
práva v nové Evropû,” uvedl. ZdÛraznil,
Ïe odsunutí se nechtûjí vracet do míst,
která opustili, nejde o obnovu star˘ch
pomûrÛ, o zpochybnûní v˘sledkÛ války.
“Nikdo nezpochybÀuje fiád, kter˘ vze‰el
z války - to by znamenalo jen obnovení
násilí,” poznamenal Mnozí chtûjí, aby
se o váleãn˘ch a pováleãn˘ch
nespravedlnostech alespoÀ deba-
tovalo. Nyní budou návrh dokumentu
projednávat politické kluby euro-
parlamentu a své pfiipomínky zvefiejní
do konce dubna. Na základû jejich
návrhÛ pfiipraví zpravodajové dal‰í verzi
zprávy, kterou by mûl zahraniãní v˘bor
schválit v kvûtnu a pak ji teprve pfiedloÏí
plénu europarlamentu.

***

Becherovka vyhrála v SR
spor o láhev

Pre‰ov-sme (zr)-Slovenská firma Dajk
nesmí pro svÛj bylinn˘ likér pouÏívat
oznaãení, které by pfiipomínalo v˘robek
spoleãnosti Jan Becher Karlovarská
Becherovka (JBKB). Vypl˘vá to z
pondûlního rozsudku Krajského soudu
v Pre‰ovû. Dajk je povinna do tfií dnÛ
od doruãení právoplatného rozsudku
zniãit v‰echny láhve a vinûty pouÏívané
pfii v˘robû svého bylinného likéru, které
pfiipomínají v˘robek JBKB. Akciová
spoleãnost JBKB tak vyhrála spor, kter˘
vedla se slovenskou firmou Dajk na
ochranu pfied nekalou soutûÏí. Jednání
krajského soudu se nezúãastnil ani
zástupce Ïalované firmy Dajk, ani
domaÏlick˘ podnikatel Zdenûk
Hoffmann, kter˘ na posledním stání
pfied mûsícem v Pre‰ovû slíbil, Ïe
pfiedloÏí zdûdûn˘ originál darovací
smlouvy od Alfreda Bechera k právÛm
na v˘robu becherovky.
Dokument, se kter˘m aÏ doposud

operoval a kter˘ byl zaloÏen také ve
spisech soudu, pfiitom sám oznaãil za

Denní kronika
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falzifikát. Slovenská firma Dajk vyrábûla takzvanou
slovenskou becherovku na základû licenãní smlouvy,
kterou koupila od Jifiiny Hoffmannové v roce 2000.
Je to pfiedzvûst v‰ech dÛleÏit˘ch sporÛ, jeÏ firma
vede s rÛzn˘mi producenty takzvané becherovky,
ktefií likér vyrábûjí na základû licence získané od
ZdeÀka Hoffmanna ãi jeho matky Jifiiny Hoffmannové,
uvedl v reakci na rozsudek mluvãí spoleãnosti JBKB
David Binar. Hoffmann nemá a nikdy nemûl Ïádné
zákonné nároky na Karlovarskou Becherovku,
zdÛraznil Binar.

***
  27.3.2002

Sociální demokracii opustila uÏ
polovina minul˘ch voliãÛ

Praha-mfd/LUKÁ· DOLANSK¯-Polovina tûch, ktefií
v minul˘ch volbách volili vítûznou âSSD, dá letos
hlas nûkomu jinému. “Podstatné skupiny tehdej‰ích
voliãÛ âSSD pfie‰ly k dal‰ím siln˘m subjektÛm. Tedy
nejvíce ke Koalici a komunistÛm, nakonec i k ODS,”
vysvûtlil sociolog Jan Herzmann z agentury TNS
Factum, která ve svém v˘zkumu zji‰Èovala odklon
voliãÛ od “sv˘ch” stran. Proã voliãi od sociálních
demokratÛ odcházejí? Podle odborníkÛ je to kvÛli
tomu, Ïe jsou lidé zklamaní z toho, co âSSD pÛvodnû
slibovala, a co nakonec dokázala. “Napfiíklad akce
ãisté ruce spoustu lidí nalákala. Pak se ukázalo, Ïe
mnozí lidé ze strany jsou do nûkter˘ch tûch vûcí sami
zapleteni,” fiíká politolog Rudolf Kuãera. Pfiitom
agentura STEM v jiném prÛzkumu zjistila, Ïe na
v˘voj ekonomiky se lidé dívají s nejvût‰ím optimismem
od roku 1996. ·edesát procent lidí sice fiíká, Ïe sotva
vyjde s penûzi, ale budoucnost vidí optimisticky.
Podobná situace jako u sociálních demokratÛ panuje
i u ostatních stran, odklon v‰ak uÏ není zdaleka tak
markantní. Politologové vysvûtlují “pfielétavost”
pfiíznivcÛ vládní strany také tím, Ïe âSSD nemá tak
disciplinovanou základnu jako napfiíklad ODS nebo
komunisté. Dal‰ím dÛvodem je podle nich také to, Ïe
ãeské strany - na rozdíl od zahraniãí - hlásají pouze
to, co lidé momentálnû rádi sly‰í. “V zahraniãí funguje
spí‰e princip, Ïe strany pfiiná‰ejí celospoleãenská
témata a za jejich prosazováním si dlouhodobû
stojí,” tvrdí politolog Rudolf Kuãera. Sami sociální
demokraté v migraci sv˘ch voliãÛ zásadní problém
nevidí. “Svûdãí to o tom, Ïe voliãi sociální demokracie
jsou velmi nároãní a velmi inteligentní,” vysvûtluje
místopfiedseda strany a ministr vnitra Stanislav Gross.
“A tito lidé posuzují stranu podle toho, co dûlá, a ne
podle toho, v co slepû vûfií. Tedy na‰i voliãi nejsou
ani slepí, ani hlu‰í - fiekl bych na rozdíl napfiíklad od
komunistické strany,” shrnuje Gross. Témûfi dvacet
procent z b˘val˘ch voliãÛ âSSD dnes neví, koho by
zvolili. “V roce 1998 oslovila âSSD pomûrnû velkou
ãást tehdy nerozhodnut˘ch voliãÛ. A ti letos budou
hlasovat jinak,” dodává politolog Kuãera. PrÛzkum
agentury TNS Factum odhalil je‰tû jednu zajímavou
vûc: strany sdruÏené v Koalici - tedy Unie svobody
a KDU-âSL - v˘raznû vydûlaly na opoziãní smlouvû.
“Jedenáct procent voliãÛ odchází od ODS a sociální
demokracie ke Koalici a dá se fiíct, Ïe je to právû kvÛli
opoziãní smlouvû,” vysvûtluje sociolog z TNS Factum
Jan Herzmann. “Îe opoziãní smlouva pfiinesla svoje
klady i zápory, o tom není pochyb. A je pravda, Ïe
jedním z tûch záporÛ je odklon ãásti voliãÛ ODS,”
pfiiznává Ivan Langer. “Ale je to pouze zlomek,”
dodává. “Podívejte se v‰ak, kolik stál˘ch voliãÛ
Koalice má. Zatím bych fiekl, Ïe je na tom stále je‰tû
pomûrnû ‰patnû.” Koalice toto nafiãení odmítá: “Je to
spí‰e signál, Ïe na‰e vûc je správná a Ïe my jdeme
tím správn˘m smûrem,” domnívá se pfiedseda KDU-
âSL Cyril Svoboda.

***

Slováci nasporili 30 miliárd za rok
BRATISLAVA-sme/(bro)-Slováci vlani uloÏili do

bánk takmer 30 mi- liárd korún. Popri sporení v‰ak
súãasne viac nakupovali. UmoÏnil im to minuloroãn˘
nárast reálnych miezd a vyplatené dlhopisy.
Úspory rástli aj napriek tomu, Ïe banky úroãenie

vkladov neustále zniÏujú a v súãasnosti uÏ poskytujú
najniÏ‰ie v˘nosy.
VernosÈ bankám je v‰ak podºa ekonómov pre

Slovensko charakteristická, rovnako ako pre
kontinentálnu Európu.

mnoÏstvo faktov, kon‰tatovali odborníci na
medzinárodnej konferencii uãiteºov dejepisu.
Dejepisárka Hana Mlynarãíková hovorí, Ïe „v

súãasnosti vzhºadom na predimenzované uãebné
osnovy sa v˘uãba histórie vlastného národa, ale i
celého ºudstva mení na preteky s ãasom, na konci
ktor˘ch je vyãerpan˘ uãiteº i ‰tudent“.
V˘sledkom je, Ïe historick˘mi pojmami operujú a

dejiny vykladajú nevzdelanci.
Poznajú teda politici na‰e dejiny? „Podºa zostavy

poslancov a ich reãí v parlamente je zrejmé, Ïe o
histórii veºa nevedia,“ myslí si historik a politológ
Milan Zemko.
„V porovnaní s âechmi, Poliakmi, Maìarmi aj

Rakú‰anmi ãítame iba zlomok historick˘ch kníh,
máme menej hodín dejepisu, slab‰ie udrÏiavame
pamiatky a vôbec sme skôr ‘ahistorickí‘,“ hovorí
historik ªubomír Lipták.
Následky nevedomosti a neopatrnej manipulácie

môÏu byÈ váÏne. „MôÏe sa staÈ, Ïe tí, ktorí sú v
politike, a teda ist˘m spôsobom zodpovední za
budúcnosÈ, z nedostatku znalosti o minulosti môÏu
prehliadnuÈ veci, ktoré práve v budúcnosti budú hraÈ
veºkú rolu,“ hovorí Zemko.
Lipták navrhuje pre politikov pred voºbami

moratórium na historické témy. Politici vyz˘vajú
historikov, aby sa k Bene‰ov˘m dekrétom vyslovili,
„hoci tí o tom napísali dávno mnoÏstvo kníh a e‰te
viac ãlánkov. V skutoãnosti politici chcú, aby potvrdili
ich stanoviská,“ hovorí Lipták.

***

 ***

Historici politikom: âu‰te.
BRATISLAVA-sme (mar, or, rk)-V strednej Európe

ochladli vzÈahy, padajú ostré slová, zru‰ila sa
schôdzka premiérov V4, nemeck˘ kancelár Schröder
odloÏil náv‰tevu Prahy. Dôvod hystérie je historick˘
- Bene‰ove dekréty.
Politici sa pred voºbami stávajú historikmi. Za ‰esÈ

t˘ÏdÀov, od okamihu ako maìarsk˘ premiér Viktor
Orbán otvoril tému Bene‰ov˘ch dekrétov, sa k nim
vyslovilo mnoÏstvo európskych politikov a dostali sa
aj do rezolúcie Európskeho parlamentu.
Poznajú v‰ak politici a ich voliãi dejiny? Uãebnice

pre stredné ‰koly v Nemecku a Rakúsku o
Bene‰ov˘ch dekrétoch prakticky mlãia, v Maìarsku
sa im venujú len minimálne a nie sú ani jednotné v
názore.
V âechách, prirodzene, zaberajú viac miesta, ale

ani tam nie je ich v˘klad totoÏn˘. Najhor‰ie s v˘uãbou
dejín je to u nás. Dodnes napríklad neexistujú
moderné uãebnice pre gymnáziá. „Komunistické
knihy uÏ nahradili aj na Balkáne, Slovensko v tomto
drÏí európsky rekord,“ tvrdí Juraj Smatana, uãiteº
dejepisu z Gymnázia v PovaÏskej Bystrici.
V Rakúsku je beÏné, Ïe uãebníc pre jeden roãník je

viacero a nové vychádzajú takmer kaÏd˘ rok, uÏ aj
s v˘sledkami posledn˘ch volieb.
Na Slovensku sa dejepis uãí nemoderne, niet v

Àom priestoru na toleranciu men‰ín a tvorbu
vlastného názoru, zároveÀ je uãivo nároãné na

Vládní inzerce PDF
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Máte v âechách trápení? Soukromé nebo úfiední?
Neutrácejte peníze za letenku!
U‰etfite svÛj ãas a své nervy!

Konkrétnû a reálnû pomohu pfii fie‰ení v‰ech va‰ich specifick˘ch
nesnází i pfii plnûní va‰ích pfiání. Projednám za vás v‰e, k ãemu mi
dáte svolení. ZaloÏím nebo povedu poboãku va‰í firmy v âechách.
Mohu k tomu pouÏít vlastní kanceláfi a u‰etfiit vám dal‰í v˘daje.
Zjistím a zpracuji pro vás ve‰keré informace, které potfiebujete znát,
abyste byli „in“. Zajistím osobnû skuteãnou pomoc. Kde na to sám
nebudu staãit, angaÏuji solidní odborníky (nájmy, koupû-prodeje,
restituce, nemovitosti vã. bytÛ, vûci movité, od‰kodnûní, dûdictví,
celní záleÏitosti, obãanství, rÛzné oblasti sluÏeb apod).
Reference v Kanadû:
satellite1-416@rogers.com nebo jan_drabek@telus.net
Jan Hrabina, agentura HOMBRE, P.O.Box. 32, Poãernická 369/

57, 108 00 Praha 10
Tel: 001- 420 2-7477 7476. Fax: 001- 420 2 7477 0929;
e-mail: hombre@mbox.vol.cz

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

Tel.: (519) 434-9939; Fax: (519) 434-8182
Pozor nová E-mail: video.el@rogers.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:

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ na
videokazetách uvádí premiérovû souãasnou

úspû‰nou komedii

25 let sluÏby krajanÛm
KOUPù - PRODEJ

ODHAD NEMOVITOSTÍ

Bus.: (416) 783-5000
Fax: (416) 783-6082
Res.: (416) 733-9442

Petr Poláãek, FRI, CREA
Associate Broker, Appraiser

Sutton Group
Tower Realty INC.

Real Estate

CESTA Z MùSTA
líãí pfiíbûh poãítaãového programátora Honzy, kter˘ tráví pfieváÏnou

vût‰inu ãasu ve firmû vypracováváním nov˘ch programÛ. KdyÏ se on a
jeho syn (z rozpadlého manÏelství) rozhodnou, Ïe se vypraví na

víkendovou cestu na venkov, nezapomene si sebou pfiibalit mobilní telefon,
pfienosn˘ poãítaã a digitální kameru. JenÏe z krátké venkovské cesty se

stane nakonec nûkolikat˘denní pobyt v malé vesnici, kde zaÏijí ty
nej‰Èastnûj‰í a nejkrásnûj‰í okamÏiky sv˘ch ÏivotÛ. Prostû Ïivot nûkdy

probíhá jako pohádka.
V reÏii Tomá‰e Vorla hrají: T.Hanák, B.Nimcová, L.Skofiepová,

B.Polívka, E.Holubová, M.Vorel, M.·teindler a dal‰í.

Cena kazety $ 37.- plus taxy a po‰tovné.

Drivers wanted!

JI¤Í KAZDA
Sales and Leasing Consultant

Tel.: (416) 741-7480
Cell: (416) 427-5134
Fax: (416) 741-7809

E-mail: jiri29@hotmail.com
Website: www.yorkvolkswagen.com

York Volkswagen
1950 Wilson Avenue
Weston, ON M9M 1B2

KdyÏ se ten samopal pûknû v ruce hází...
(âást sedmá)

Nyní se dostávám k obsáhlé práci
Evangelium v uniformû. Musím pfiiznat,
Ïe je i pro mne v mnohém pouãná.
Mimo jiné jsem pochopil, proã je po
roce 1989 církev v útlumu. TeologÛm
se podafiilo ji zvlá‰tním zpÛsobem
vykastrovat o jeden z nejvût‰ích
dynamick˘ch elementÛ a udûlat z ní
ztrnulou instituci, která dbá na to, aby
vûfiící mûli místo, kde by ukájeli své
náboÏenské potfieby. Tyto instituce by
mûli mít vûfiící pokud moÏno v‰ude,
tedy i v armádû.
Autor studie hned v úvodu sáhl po

známé 13. kapitole ¤ímanÛm, která
byla oporou fakultních teologÛ v dobû
normalizaãního procesu a dále pí‰e:
Realitou biblického svûta je totiÏ hfiích,
zlo, které tvofií souãást lidské identity.
Proti tomuto zlu je tfieba vystupovat, v
pfiípadû potfieby i násilím. Jako axiom
vyfie‰il autor v jedné vûtû nebo v jednom
odstavci velké drama teologie,
literatury a umûní dvacátého století.
To, co kfiesÈanství závidûli

existencialisté jako Camus, to se
jednodu‰e bez diskuse vyhodí do
popelnice. Tam skonãí i âapkÛv zápas
od Bíle nemoci k Matce. Od
pacifistického dr. Gallena aÏ ke gestu,
kdy Matka posílá svého posledního
syna do války. âi opaãn˘ proces u otce
vodíkové pumy Andreje Sacharova k
nenásilnému odporu. To v‰e autor a
bohuÏel i církev devadesát˘ch let
vyfie‰ila velice rychle a bez problémÛ.
Práce je psána v roce 1999 a tak se

autor zmiÀuje i o Jugoslávii, kdy odpor
k bombardování zemû pr˘ zafiadí âR
do ãela zbabûl˘ch národÛ. Nechci o
tomto jednostranném pohledu
diskutovat.
Ve 3. kapitole se autor zab˘vá

pacifismem. Zde jiÏ jsem nemohl uvûfiit
sv˘m oãím (jak se zde fiíká):
Pozoruhodné je, Ïe leckdy v osobním
nasazení a ve spojení s vhodnou
mediální propagandou dosahoval tento
radikální pacifismus úspûchu i proti
militarismu demokratick˘ch mocností.
Bez války a násilí nad sv˘mi soky
vítûzil, jak Mahátma Gandhi, tak i Martin
Luther-King. Nenásiln˘ pfiístup ov‰em
vyÏaduje protivníka na úrovni, nad
kter˘m se dá morálnû zvítûzit. Pfies
ve‰kerou úctu, které tyto pevné morální

V minulém ãísle se objevily dva
pfiíspûvky na téma vojensk˘ch kaplanÛ.
Abych celou záleÏitost upfiesnil, dostal
jsem od Mikulá‰e Vymûtala je‰tû
obsáhlou studii Evangelium v uniformû.
Chci b˘t v tûchto sv˘ch odpovûdích

nadmíru struãn˘, proto se nebudu
zab˘vat vûcmi nepodstatn˘mi, které
by byly na dlouhé hodiny. Mikulá‰
Vymûtal se s hrdostí pfiihlásil k tomu
proã je NATista. Inu, kaÏd˘ má právo
na svÛj názor i Mikulá‰ Vymûtal. Po
jednom boxerském utkání v
‰edesát˘ch letech, kdy zemfiel rohovník
si kdosi poloÏil otázku. „V‰e bylo v
pofiádku a podle pravidel, pfiesto je tu
mrtv˘ ãlovûk, kde je tedy chyba.“ KdyÏ
je tedy v‰e v pofiádku a hrdû se k
nûãemu hlásíme, kde je chyba, Ïe
zahynulo nûco mezi 700-3000 civilisty
pfii bombardování Jugoslávie
nepoãítaje armádní ztráty a obûti na
lidsk˘ch Ïivotech v dÛsledku
ekologického zpusto‰ení zemû.  Je
kfiesÈanství cestou, kdy i jeden nevinn˘
ãlovûk je zabit? Jistû takové vûci se
mohou stát, ale hrdû se k tomu je‰tû
hlásit.
K jeho citovan˘m pravidlÛm: I âeská

republika podepsala Helsinské
dohody. JenÏe platily pouze na papífie.
AÏ mi ukáÏe jeden pfiípad, kdy voják
NATO z dÛvodu svûdomí odmítl
bombardovat civilní cíl a dostal se kvÛli
tomu do rozporu s nadfiízen˘m, budu
to brát jako argument. Zatím v‰ak opak
je pravdou a jak ukazují zvukové
záznamy, bylo letci, kter˘ upozorÀoval
na to, Ïe se jedná o civilní objekt fieãeno:
„PlÀte rozkaz!“ A on ho splnil.
Pfiímo ironií je bod dvû, kde Mikulá‰

Vymûtal pí‰e, Ïe se má sníÏit poãet
ztrát civilistÛ a vojákÛ na minimum.
Myslí se tím vlastních vojákÛ ãi
nepfiátelsk˘ch? V prvém pfiípadû je to
nesmyslná redundance, protoÏe kaÏdá
armáda se snaÏí o co nejmen‰í vlastní
ztráty. V druhém pfiípadû mnû to
pfiipadá jako Ïe Ïijeme kaÏd˘ na jiné
planetû. Copak dennû neãteme zprávy
z tisku, ãi sly‰íme v rozhlase nebo v
televizi, kolik nepfiátelsk˘ch vojákÛ se
podafiilo zniãit... A to nechci mluvit o
muÏi, kter˘ má nástûnku s teroristy a
kdyÏ se nûkoho podafií zabít, tak ho
pfie‰krtne jako na baseballu.
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SPECIAL RATES TO:
PraguePraguePraguePraguePrague

BratislavaBratislavaBratislavaBratislavaBratislava
OstravaOstravaOstravaOstravaOstrava
Ko‰iceKo‰iceKo‰iceKo‰iceKo‰ice

Sun Destination
Call Ivan Zná‰ik

(416) 593-0837

Polemics

ALGONQUIN TRAVEL -

44 Victoria St. , Suite 1315, Toronto, On. M5C 1Y2
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ãeské knihkupectví
Nejroz‰ífienûj‰í zásilkov˘ prodej ãesk˘ch knih v Kanadû

ZAÎÁDEJTE  SI O KATALOG!

NAKUPUJTE V POHODLÍ SVÉHO DOMOVA!

Tel.: (905) 704-0873; Fax: (905) 704-0879
303 Queenston St., St. Catharines, Ont. L2P 2X5

E-mail: cz.books@literacypragensis.on.ca
www. literacypragensis.on.ca

PORTRÉTY, KRESBY, OLEJOMALBY, KOLÁÎE

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

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

postoje budí u mnoha lidí, je na‰e (20.
století pozn. redakce) století také
zji‰tûním, Ïe proti diktatufie je tento
pacifismus takfika bezmocn˘. Kdyby
nûkdo napsal tyto fiádky v 24. století,
tak si fieknu, Ïe nezná historii, ale
deset let (v roce 1999) po pádu
komunismu, kter˘ byl poraÏen v‰ude
(s v˘jimkou Rumunska) nenásilnou
cestou, mne pfiipadá neskuteãné, Ïe
mentor Jifií Weinfurter tuto kapitolu bez
problémÛ pfiijal.
Nejde o nepfiesnost, ale opak je

pravdou: Tam, kde do‰lo k vojenskému
pokusu o svrÏení komunistického
reÏimu (severní Korea, Vietnam,
Kubu), tam se komunismus drÏí stále u
moci. Platí to nejen o komunismu, ale
i o nenásilné cestû Nelsona Mandely v
JAR a dokonce se zdá, Ïe i tfieba
takové zemû jako Írán se ze sv˘ch
problémÛ vylízají evoluãní cestou
(aspoÀ skuteãnost, Ïe tato zemû v
souãasnosti produkuje nejkvalitnûj‰í
filmy na svûtû tomu nasvûdãuje),
zatímco vedlej‰ímu Iráku to je‰tû chvíli
potrvá, obzvlá‰tû, kdyÏ ho obãas
zbombardujeme.
Jako pozitivní v práci Mikulá‰e

Vymûtala v‰ak beru anal˘zu, kdy si
uvûdomuje i úskalí Duchovní sluÏby v
armádû. Jsou to skuteãnosti, Ïe
duchovní se stane souãástí
donucovacího systému armády ãi Ïe
duchovní sluÏba se identifikuje s
armádou natolik, Ïe pfiestane
reflektovat celkov˘ kontext jejího
pÛsobení. Zde je i podle mne podstata
vûci.
Podstatnû zajímavûj‰í mnû ov‰em

pfiipadají námitky ZdeÀka ·orma.
Argument, kter˘ stojí za zamy‰lení a
kter˘ si také ãastokrát kladu je postoj k
nûkomu, kdo mlátí nûkoho jiného. Je
aktivní pacifismus nezasahovat do
takového konfliktu? Jak víme z historie
napfi. Pfiemysl Pitter zachránil za války
desítky Ïidovsk˘ch dûtí. Po válce
pomáhal zase nûmeck˘m dûtem.
Kvekfii v Americe vynikli tím, Ïe
pomáhali ãernochÛm pfii jejich cestû
za svobodou. I Zdenûk ·orm v‰ak
pfiiznává, Ïe násilí pfievaÏuje spí‰e ve
Starém zákonû neÏ v Novém. Kromû
okrajov˘ch záleÏitostí (vrchnost má
spravovat poddané meãem, ãi JeÏí‰
vymlátil kupce z chrámu) nemá násilí v
Novém zákonû místo.  JeÏí‰ova cesta,
alespoÀ jak já tomu rozumím, vybízí,
abychom „vÏdy“ hledali cestu nenásilí.
Nemusí se nám to podafiit, ale nemûli
bychom pfiijmout násilí jako princip pro
fie‰ení konfliktu. Pokud ho pouÏijeme,
je to osobní selhání.
Trochu mne zarazil Zdenûk ·orm,

kdyÏ tvrdí, Ïe si Pavel Ruml otázky
klade a Ïe to ví z osobních rozhovorÛ.
To skuteãnû nemohu pfiijmout. Tûch
otazníkÛ nad jeho pÛsobením v armádû
jsem mnoho nevidûl, aÈ v jeho ãláncích,
v rozhlasov˘ch vystoupeních nebo v
reportáÏi MFD.
Elektronická po‰ta je velkou

vymoÏeností a tak se objevil dokonce
jeden otazník navíc v mém ãlánku. Pfii
pfienosu dat se zmûnily tfii teãky za
nadpisem na otazník a z názvu
OkamÏiky, které berou víru… vznikl
název OkamÏiky, které berou víru?
Pfii‰el jsem na to, kdyÏ se to objevilo v
nûkolika novinách. JelikoÏ Ïádn˘
korektor tuto chybu nezachytil, lze
soudit, Ïe i mÛj ãlánek vyznûl spí‰e
jako otázka.

RovnûÏ jako zajímavá mne pfiipadá
námitka, co by se stalo, kdyby se
Hitlerovi nepostavil nikdo se zbraní v
ruce. I zde musím pfiipomenout, Ïe zde
byli takoví lidé jako napfiíklad otec
nûmeckého prezidenta Richarda von
Weizsäckera, ktefií byli v opozici proti
Hitlerovi a pokud by se tûmto lidem
vyslovila vût‰í podpora a nespoléhalo
se lampasácky na vlastní síly a
neobdivovala se vojenská disciplina v
Nûmecku, nemuselo dojít k tragédii
druhé svûtové války.
¤ekl jsem, Ïe nejsem pacifista -

dogmatik. Pfiiznám se, Ïe jsou mnû
obãas sympatická gesta, kdy jedinec
se vzboufií proti teroru mocn˘ch, jako
tfieba, kdyÏ Sacharov se porval s KGB
u moskevského soudu nebo kdyÏ Jan
·imsa poslal estebáka Batu do pefiin u
nich v loÏnici pfii domovní prohlídce
Uznám, Ïe i násilí mÛÏe slavit morální
vítûzství jako tfieba v pfiípadû Rodneyho
Kinga v Los Angeles. Tyto pfiípady
jsou v‰ak, jak správnû fiíká Mikulá‰
Vymûtal, marginální.

Ale‰ Bfiezina
***

Pfiivedla Ïebráka na mizinu
„Bohat˘“ Ïebrák ãi Ïebraãka byli velice

ãasto námûtem literárních dûl. VzpomeÀme
Malostranské povídky od Jana Nerudy nebo
jednu divadelní hru Frederico Garcia Lorcy.
Podle mého názoru, to, Ïe se tito lidé
stávají souãástí literárních pfiedloh, ãi
novinov˘ch ãlánkÛ svûdãí spí‰ o
v˘jimeãnosti takového pfiípadu neÏ, Ïe by
se z toho daly vyvodit filosofické ãi
sociologické závûry. ZÛstává otázkou do
jaké míry takové ãlánky po‰kozují právû
bezdomovce a Ïebráky, ktefií nejsou tak
„schopní” jak psal nedávno Toronto Sun.
MÛj názor se tedy li‰í od názoru Josefa
âermáka v minulém ãísle. Nemyslím si, Ïe
autor ãlánku mûl na mysli nûco jiného neÏ
zmínûn˘ program televize Nova. Podle mne
se rozhodnû net˘kal soudního procesu,
kter˘ se skonãil mimosoudním vyrovnáním.
A k nûmu se jiÏ opravdu nechceme vracet.
K ‰ífice novin v‰ak patfií, Ïe netisknou pouze
názory, které se redaktorovi líbí. JelikoÏ
jsem byl kritizován, Ïe ovlivÀuji sv˘mi
komentáfii pfiipojen˘mi za ãlánek ãtenáfie,
reaguji nyní vÏdy aÏ v následujícím ãísle.

Ale‰ Bfiezina
***

Deborah
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INTERNATIONAL
TRAVEL

SLOVAKOTOUR

Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

Travel

European Destination
Seat Sale

Charter Flights
Czech Republic, Germany, Austria

Call for visa requirments
to Czech Republic

E-mail: travel@slovakotour.com
644 Queen St. West, Toronto, Ont. M6J 1E4

Tel.: (416) 504-5657, (416) 504-9095,
(416) 504-7383, 1-800-477-3461

Fax: (416) 867-8657

V¯HODNÉ LETENKY
DO PRAHY, BRNA, OSTRAVY,

BRATISLAVY, KO·IC, VÍDNù, BUDAPE·TI A BERLÍNA

âSA
Austrian Airlines

Je moÏné zakoupit i dal‰í letenky!

E-mail: nitra_travel@hotmail.com
(416) 504-3800 * 1-800-825-7577 * Fax: (416) 504-8186
662 Qeen ST. West, Toronto, Ontario M6J 1E5

Nabízíme pfiímé lety z Toronta do Prahy

Dvakrát t˘dnû do âR a na Slovensko:
Ve ãtvrtek a v sobotu

s mezipfiistáním v Montrealu

MoÏnost telefonického zakoupení letenky.
Letenku dodáme aÏ na místo.

Soukromé ubytování v Praze i Bratislavû
Notáfiská osvûdãení * pozvání * poji‰tûní

Tel.: (416) 761-1808, (416) 761-1689,
1-888-216-7641.   Fax: (416) 761-9558

Vstup do Evropy

StíÏnost na Ministerstvo
zahraniãních vûcí - pan Mikuleck˘

V Teplicích 25.3.2002
Vûc: StíÏnost proti postupu

Grenzpolizeit na pfiechodu
Phillipstreut
Podávám si tímto stíÏnost na

nûmeckou hraniãní policii na
pfiechodu v Phillipstreut z tûchto
dÛvodÛ:
Dne 1. 3. 2002 jsem cestoval do

Nûmecka a protoÏe jsem se
potfieboval zastavit u kamaráda v
Miroticích pak smûrem na Vimperk
a StráÏn˘ s cílem dorazit k ránu do
Passau. Druh˘ den jsem mûl
pracovní schÛzku s kolegou v
Nûmecku a potom jsem chtûl jít
lyÏovat.
Na hranicích mû nûmecká policie

zatkla a odebrali mû auto, které
procestovalo celou západní Evropu
a po ránu mû poslali do zimní
·umavy s cílem cesty zpût do Teplic
hezky po sv˘ch.
Auto s podezfiením na kradené mû

zaparkovali a asi prohlíÏeli a po 21
dnech mû zatelefonovali a vrátili
mû ho beze slova omluvy zpût.
Dále mû ãasnû ráno po v˘slechu
na policejní stanici znehodnotili mÛj
cestovní pas abych pfii cestû do EU
nebo pfii cestû pfies Nûmecko byl
ihned zadrÏen a kontrolován.
TudíÏ jsem nerealizoval svoji cestu

do Nûmecka potom si musel zaplatit
cestu zpût do Teplic a pak si musel
zaplatit opût cestu do StráÏného,
kde jsem si vzal auto a cestoval
zase do Teplic, tedy tfii dny
promarnûného ãasu, 21 dní bez
auta a tûch 21 dní s obavou co
bude.
Závûrem je‰tû odbûr otiskÛ prstÛ

a fotografování na policejní stanici.
Pfiipadal jsem si jako nûjak˘ zloãinec
a taky ta situace celkovû mnû
pfiipomnûla dobu éry Gusty Husáka,
jenomÏe nyní na druh˘ stranû z
Nûmecka na mû zavál vítr doby
nedávno minulé. Policisté se ke
mnû sice chovali slu‰nû a
pfiekladatel se snaÏil mû ujistit Ïe
se jedná o nedorozumûní a Ïe mû
auto urãitû vrátí.

Dne 20. 3. mû dopoledne zavolal
osobnû vy‰etfiující policista a
oznámil mi Ïe si mohu auto osobnû
pfievzít.
To, co jsem si proÏil toho 21.3. kdy

jsem si bral auto s nejistotou, zda
mû vlastnû nezatknou a jestli se
náhodou nestanu nedobrovoln˘m
hostem Nûmecka, to nemusím
rozebírat a taky mû nechali asi 2
hodiny ãekat na parkovi‰ti neÏ se
nûjak˘ policista smiloval a pfii‰el
mnû otevfiít bránu a já ujíÏdûl radûji
domÛ. Na ãeské stranû mû ná‰
policista ujistil, Ïe mohu b˘t rád Ïe
mám auto zpût, protoÏe mnoho lidí
tady pfiijde o svoje auto.
Na hranicích ten den panoval

takov˘ reÏim, Ïe kaÏdé auto co
projelo smûrem do Nûmecka ale i z
Nûmecka bylo kontrolováno v
garáÏi, kde nûkdo stál 5 minut a jin˘
30 minut nûmeãtí policisté
kontrolovali v‰echny bez rozdílu.
Z tûchto dÛvodÛ si podávám

stíÏnost na postup nûmecké
hraniãní policie a zvlá‰tû proti
oznaãkování mého cestovního pasu
dÛraznû protestuji, neboÈ takové
chování se nesluãuje s listinou
lidsk˘ch práv a naopak potupnû
poniÏuje mou osobu a zároveÀ ná‰
národ.
Dále poÏaduji od‰kodnûní za ztrátu

na zru‰ené pracovní schÛzce, za
finanãní újmu protoÏe jsem musel
uhradit cestu zpût do Teplic a
následnû cestovat opût po 21 dni
zpût pro svoje auto a nakonec jsem
musel pracovat bez svého auta po
dobu 20 dní.
Vûfiím Ïe mÛj podnût fiádnû

pro‰etfiíte a Ïe se doãkám vãasné
odpovûdi na moji stíÏnost.
Petr RÛÏiãka
tel:0728 213 706 nebo 0417 534

808/+fax/ a e-mail ank@telecom.cz

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny v stfieda

27. bfiezna 2002 v 15:02
Pfií‰tí ãíslo vyjde

ve ãtvrtek 11. dubna 2002

RAGUE P RAGUE P RAGUE P TORONTOSPRING SPRING SPRING IN IN IN TORONTO

PRESENTS

A BENEFIT GALA CONCERT

SATURDAY, APRIL 27, 2002 AT 8.00 PM

GLENN GOULD STUDIO
250 FRONT STREET WEST, TORONTO

SUPPORTERS TICKETS: $75
-reserved ‘Best in the House’ seating

- complimentary glass of wine at reception

- tax receipt for maximum allowable on tickets

Available by calling Marie Noelle @ 416.769.6278

Regular Tickets:
$30 - General admission / $20 - Students

Available at the GGS Box Office

11:00 a.m. - 6.00 p.m. Monday - Friday

and two hours prior to performance

or by calling 416.205.5555

PIANIST

WITH

Antonin Kubalek

A portion of the proceeds from this concert

donated to The Fred Gaviller Memorial Fund

 T H E  F R E D  G AV I L L E R  

M E M O R I A L  F U N D

..
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416-504-5787416-504-5787416-504-5787416-504-5787416-504-5787
638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.638 QUEEN ST. W.

TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4TORONTO, ONT. M6J 1E4
* PraÏské uzeniny

* Cukráfiské v˘robky
* ObloÏené chlebíãky a mísy

* Knedlíky v‰eho druhu
* Dennû ãerstvá a chutná jídla

PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›PRAÛSK›
UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·UZENÅÂSTV·

Dovoz potravin z âech,
Moravy a Slovenska

Restaurants-Deli's

âeská Gambrinus liga
23. kolo:
Bohemians - Ostrava 0:4 (0:1),
4. a 90. âervenka, 71. Luke‰, 88. ÎÛrek,

2320.
Opava - Olomouc 1:1 (0:1)
60. Suchánek - 18. Vlãek, 2270.
St. Mûsto - Slavia 1:3 (1:1)
22. Meduna - 19. Vachou‰ek, 76. Piták,

90. Skácel, 3298. ¨Bl‰any - Jablonec 1:1
(1:0), 4. Koubek - 71. Herzán, 1986.

Sparta - Drnovice 3:0 (1:0)¨
42. a 79. Novotn˘, 77. Jaro‰ík, 3688.
Pfiíbram - Hr. Králové 0:0
2110. divákÛ
Brno - Teplice 2:1 (1:0)
17. Do‰ek, 90. Kadlec (11 m) - 83. Verbífi,

3420,
Liberec - ÎiÏkov 1:0 (0:0)
90. Nezmar, 4923.

Tabulka
1. Sparta 23 17 2 4 48:12 53
2. Liberec 23 15 6 2 41:17 51
3. ÎiÏkov 23 15 4 4 34:16 49
4. Bohemians 23 12 6 5 34:23 42
5. Ostrava 23 10 7 6 34:26 37
6. Brno 23 10 6 7 28:33 36
7. Slavia 23 9 8 6 37:28 35
8. Jablonec 23 6 10 7 22:25 28
9. St. Mûsto 23 8 4 11 23:31 28
10. Pfiíbram 23 7 5 11 19:28 26
11. Hr. Králové 23 7 5 11 23:36 26
12. Olomouc 23 5 9 9 20:28 24
13. Drnovice 23 6 5 12 27:31 23
14. Teplice 23 6 5 12 24:34 23
15. Bl‰any 23 5 3 15 24:42 18
16. Opava 23 2 3 18 15:44 9

Pohárové louãení
Liga mistrÛ: Sparta-Porto 2:0. Sparta

skonãila 3. ve skupinû.
Pohár UEFA: Dortmund-Liberec 4:0.

Slovensk˘ hokej
Finále Zvolen-Slovan

Slovan-Ko‰ice 2:1, 4:2, 2:4, 4:3 v
prodlouÏení, 5:1 (4:2 na zápasy)

Zvolen-Poprad 5:2, 6:1, 3:1, 4:1 (4:0 na
zápasy).

Tabuºka
1.Îilina 23 15 4 4 39:21 49
2.PetrÏalka 23 10 11 2 42:24 41
3.RuÏomberok 23 10 6 7 32:22 36
4.Inter 23 9 8 6 33:24 35
5.Púchov 23 9 7 7 31:22 34
6.Slovan 23 8 8 7 26:25 32
7.Trenãín 23 8 7 8 29:33 31
8.Pre‰ov 23 4 6 13 22:38 18
9.Dubnica 23 3 7 13 19:36 16
10.Ko‰ice 23 2 10 11 18:44 16

Slovenská liga Mars
23. kolo: Pre‰ov-Púchov 2:1, Trenãín-

Îilina 0:1, Ko‰ice-Slovan 1:1 (vyrovnávací
branku Ko‰ic vtfielil brankáfi Kobr po
rohovém kopu v 90. minutû), RuÏomberok-
Dubnica 1:0, Inter-PetrÏalka 1:2

1 Jágr â Was 60 30 41 71
2 Demitra S Stl 72 28 39 67
3 Bondra S Was 68 35 26 61
4 Bonk â Ott 73 23 38 61
5 Gáborik S Min 68 27 33 60
6 Hossa Marian S Ott 72 26 33 59
7 ·atan S Buf 73 28 30 58
8 Eliá‰ â NJD 65 24 30 54
9 Stümpel S Bos 73 8 46 54
10 Hrdina â Pit 70 23 28 51
11 Lang â Pit 62 18 32 50
12 Pálffy S L.A. 54 27 21 48
13 Cíger S T.B. 56 12 35 47
14 Havlát â Ott 70 20 26 46
15 Prospal â T.B 70 15 31 46
16 Holík â NJD 71 21 24 45
17 Hejduk â Col 62 21 23 44
18 Reichel â T.B. 70 18 25 43
19 S˘kora P. â NJD 64 18 24 42
20 Nedvûd â NYR 70 16 24 40
21 Zedník S Mon 73 19 20 39
22 Dvofiák â NYR 65 17 20 37
23 Handzu‰ S Pho 69 14 23 37
24 Nagy S Pho 64 19 17 36
25 Kaberle T. â Tor 59 10 25 35
26 Orszagh S Nas 69 14 19 33
27 Modr˘ â L.A. 70 12 21 33
28 Hamrlík â NYI 59 7 24 31
29 Hlaváã â Van 68 15 14 29
30 Kubina â T.B. 71 9 20 29
31 Ruãínsk˘ â Mon 67 8 20 28
32 Va‰íãek â Car 68 13 14 27
33 Dopita â Phi 50 11 16 27
34 Erat â Nas 70 8 19 27
35 V˘born˘ â Cob 65 11 15 26
36 ·koula â Col 73 9 17 26
37 Rozsíval â Pit 72 7 19 26
38 Vrbata â Col 43 15 10 25
39 Barteãko S Atl 62 13 11 24
40 Kaberle F. â Atl 57 4 20 24
41 Kuba â Min 58 5 18 23
42 Sekerá‰ S Min 64 4 19 23
43 Varaìa â Buf 67 7 15 22
44 ·vehla S Fla 73 6 16 22
45 Chára S Ott 68 9 12 21
46 ·tefan â Atl 50 7 13 20
47 Malík â Car 72 4 16 20
48 Tenkrát â Nas 58 6 13 19
49 Bulis â Mon 50 8 10 18
50 *Vi‰novsk˘ S L.A. 63 4 14 18
51 RachÛnek â Ott 51 3 15 18
52 Kraft â Pit 58 8 8 16
53 Klesla â Cob 65 8 7 15
54 ·paãek â Cob 64 4 11 15
55 Such˘ S Pho 71 3 11 14
56 Kuãera â Was 55 1 13 14
57 Trnka â Ana 62 2 11 13
58 Petrovick˘ S Cal 70 5 7 12
59 Kron â Cob 46 2 9 11
60 Straka â Pit 13 5 4 9
61 Fischer â Det 71 2 7 9
62 ·légr â Det 41 3 5 8
63 Neckáfi â T.B. 71 1 7 8
64 ·mehlík â Buf 53 1 5 6
65 Gro‰ek â NYR 14 3 2 5
66 Bednáfi â L.A. 17 3 2 5
67 Cibák S T.B. 16 1 4 5
68 Martínek â NYR 23 1 4 5
69 Ben˘‰ek â Min 64 1 4 5
70 Turek â Stl 62 0 5 5
71 Hossa Marcel S Mon 10 3 1 4
72 Nedorost â Col 25 2 2 4
73 âierník S Was 29 1 3 4
74 Biãánek â Cob 54 0 4 4
75 Kotalik â Bos 7 1 2 3
76 Radiojeviã S Pho 8 1 2 3
77 Císar S Nas 10 1 2 3
78 Buzek â Cal 35 1 2 3
79 Melichar â Pit 56 0 3 3
80 ·imíãek â Min 6 2 0 2
81 Kolník S NYI 7 2 0 2
82 Pilafi â Tor 13 0 2 2
83 Hniliãka â Atl 53 0 2 2
84 Diví‰ek â Phi 3 1 0 1
85 ·paÀhel â Cob 4 1 0 1
86 Piro‰ â Edm 5 1 0 1
87 Brendl â Phi 7 1 0 1
88 Huml â Bos 1 0 1 1
89 Piros â Atl 8 0 1 1
90 Smrek S NYR 8 0 1 1
91 Mezei S NYI 22 0 1 1
92 Klou4ek â NYR 39 0 1 1
93 Ha‰ek â Det 59 0 1 1
94 Schnabel â Nas 1 0 0 0
95 Prusek â Ott 1 0 0 0
96 Pletka â Phi 1 0 0 0
97 Pí‰a â Edm 1 0 0 0
98 Bíãek S NJD 1 0 0 0
99 âutta â Was 2 0 0 0
100 Kudroc S T.B. 2 0 0 0
101 Ob‰ut S Col 3 0 0 0
102 Skrbek â NAS 3 0 0 0
103 Kolafiík â Bos 13 0 0 0
104 Vokoun â Nas 25 0 0 0
105 âechmánek â Phi 40 0 0 0

âesk˘ hokej
Zb˘vající zápasy ãtvrtfinále
Tfiinec-Sparta 1:4 (na zápasy 2:4)
Znojmo-Zlín 2:5, 3:4 v prodlouÏení (3:4 na

zápasy)
Vítkovice-PlzeÀ 4:2 (4:2 na zápasy)
Slavia-Pardubice 3:1 (4:2 na zápasy
Semifinále
Sparta-Slavia 4:1, 2:1 (1:0 na zápasy)
Zlín-Vítkovice 4:1 (1:0 na zápasy)
O ligu: Liberec vede nad Kladnem 2:1 na

zápasy

Na‰i v NHL
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PB: KaÏd˘ zápas je pro nás velmi dÛleÏit˘.
Momentálnû je to pro nás play-off. Je
dÛleÏité, abychom mûli v kaÏdém utkání
‰anci vyhrát. Dnes byl vynikající Jarda Jágr,
kter˘ to odtáhl za v‰echny.

ABE: VraÈme se k jedné nepfiíjemné
záleÏitosti - olympiáda. Cítí‰ se o‰izen?

PB: Urãitû. Chyba byla v tom, Ïe nemohli
startovat ti nejlep‰í. A my jsme nemohli
postavit to nejlep‰í muÏstvo. Podle mne by
se mûl pfiedolympijsk˘ turnaj udûlat jiÏ v
létû, abychom se mohli v‰ichni zúãastnit.
Jsme ukfiivdûní. Máme ve vedení lidi, jako
Peter ·Èastn˘, ktefií se snaÏí, aby se to jiÏ
neopakovalo. A doufám, Ïe se to zmûní.

ABE: V pfiípadû, Ïe by byla moÏnost
reprezentovat Slovensko na MS, chtûl
bys hrát nebo to nechá‰ jiÏ tûm mlad‰ím?

PB: Stále chci reprezentovat, ale m˘m
hlavním cílem je play-offs v NHL. KdyÏ to
nevyjde, tak rád pojedu na MS, pokud mi to
zdraví dovolí.

ABE: Myslí‰ si, Ïe Washington má
reálnou ‰anci probojovat se do play-
off?

PB: Myslím, Ïe ano a v‰ichni tomu vûfiíme
a také udûláme v‰echno proto, abychom
se tam dostali.

***

ABE: Odkud pochází‰ a jak jsi se dostal
do NHL?

MC: Pocházím z Liptovského Mikulá‰e,
byl jsem draftován pfied ãtyfimi roky. Dva
roky jsem hrál v Kanadû juniorskou ligu.
Rok jsem byl na farmû v Detroitu. Letos
jsem se poprvé dostal do prvního muÏstva.

ABE: Jak hodnotí‰ pÛsobení v muÏstvu
Tampa Bay Lightning?

MC: Jsem velmi rád, Ïe jsem se dostal do
t˘mu. Trenér Tortorella mne má rád a vûfií
mnû. Mám za úkol osobnû stfieÏit dÛleÏité
hráãe a dal‰í obranné funkce. Pokud moÏno
nedûlat chyby, coÏ vychází.

Spartû, kdyÏ jsem tam byl ten mûsíc.
ABE: Dvanáct asistencí, dnes tfii kladné

body v hodnocení plus/minus, dohro-
mady devût pozitivních bodÛ, hodnû
ãasu na ledû, v‰echna odehraná utkání…

FK: Jsem rád, Ïe mi v‰e vychází, mám
skuteãnû hodnû ãasu na ledû. Nemohu si
na nic stûÏovat.

ABE: Jsi o ãtyfii dny star‰í neÏ Peter
Bondra, kter˘ je stále ve skvûlé kondici,
jak se cítí‰ ty v ãtyfiiatfiiceti letech?

FK: Abych fiekl pravdu budu muset v létû
hodnû trénovat. Mám toho plné zuby.
Pfiiznám se, Ïe roky cítím. Mám urãité
zku‰enosti a v NHL mnû pomáhá malé
kluzi‰tû. Nemusím tolik bruslit. Peter má od
pfiírody neuvûfiitelnou fyzickou kondici. Mám
pocit, Ïe nestárne. Jezdí mu to v˘bornû.

Nakonec jsme si nechali washingtonského
rekordmana Petra Bondru, kter˘ k utkání
fiekl:

PB: Myslím si, Ïe to byl dobr˘ zápas. Ale
to vlastnû je vÏdy, kdyÏ se vyhraje nûjaké
utkání. Prohrávali jsme 2:0. Nevzdali jsme
to a nakonec se nám to podafiilo otoãit. V
tom je síla na‰eho muÏstva. Dafií se nám a
dafií se také brankáfii.

ABE: Podle Jaromíra Jágra se jednalo
o klíãové utkání…

Jágr dával krásné branky
Washington, kter˘ bojuje o úãast v play-offs nezaãal nejlépe a po dvaceti minutách

prohrával 0:2, kdyÏ první torontskou branku vstfielil Robert Reichel. Pak v‰ak neúnavn˘
Jágr zaãal úfiadovat. Nejprve z otoãky sníÏil. V závûreãné tfietinû uvolnil Franti‰ka
Kuãeru, kter˘ vstfielil v NHL svou první branku od listopadu 2000. Byl autorem tfietí branky
Washingtonu z úhlu z levé strany, kdy se hosté dostali poprvé do vedení a nahrál
Zubrusovi na vítûzn˘ gól tfii minuty pfied koncem zápasu. Není divu, Ïe byl po zápase
obklopen novináfii. PoÏádali jsme ho o zhodnocení utkání:

nemÛÏeme se najednou na nûco vyka‰lat a
fiíci si, Ïe to doÏeneme v pfií‰tím zápase.
Pro nás není moÏnost reparátu.

ABE: Jak˘ byl pfiechod z Pittsburghu
do Washingtonu, co na tom bylo
nejhor‰í?

JJ: KaÏd˘ trade je velice tûÏk˘. Jiní lidé,
jiná organizace, jin˘ zpÛsob hry. Na v‰echno
si ãlovûk musí zvykat.

Pak uÏ musel Jaromír Jágr odejít, ale
pfii‰el autor své premiérové branky v dresu
Capitals Franti‰ek Kuãera, kterému jsme k
tomuto úspûchu pogratulovali.

ABE: Kdy jsi naposledy rozvlnil síÈku v
hokejové brance v NHL?

FK: Doma proti Dallasu v roce 2000.
Letos jsem odehrál hodnû zápasÛ. Mûl
jsem ‰ance, ale stále tam byla nula. Bál
jsem se, aby to netrvalo do konce sezóny.
I kdybych Ïádn˘ gól nedal, tak se mohu
utû‰ovat tím, Ïe jsem dal letos dva góly ve

JJ: TûÏko fiíci, jestli to bylo nejlep‰í utkání
v tomto roce. Urãitû to byl zajímav˘ zápas.
My jsme toto vítûzství stra‰nû potfiebovali.
Kdybychom prohráli, tak  se do play-off asi
nedostaneme, takhle nám zÛstala nadûje.

ABE: Bylo to pro vás urãitû dÛleÏité
utkání, dÛleÏitûj‰í neÏ pro Toronto, mûl
jsi pfied utkáním pocit trémy.

JJ: Zodpovûdnost je v takovém utkání
veliká. To se dá srovnat s atmosférou na
olympiádû. Kdybychom prohráli, tak jsme
mohli sbalit kufry a jít domÛ. Zatímco pfii
kaÏdém vítûzství se na‰e nadûje zvût‰uje a
zvût‰uje.

ABE: V tomto utkání jste prohrávali
0:2, jak˘ je to pocit dokázat takto
nepfiízniv˘ stav utkání zvrátit?

JJ: Takov˘ je hokej, nûkdy se stane, Ïe
nehraje‰ dvacet minut dobfie, prohrává‰ o
jednu, dvû branky, ale pofiád má‰ nadûji
vyrovnat nebo dokonce vyhrát. My

Buffalu se vzdálilo play-off
Buffalo nastoupilo bez Richarada ·mehlíka, ale s mlad˘m Ale‰em Kotalíkem. Torontu

letos poprvé chybûl Robert Reichel, kter˘ má pohmoÏdûná záda. Do poloviny utkání byl
zápas vyrovnan˘. Pak si Corson trochu pfiidrÏel u zadního mantinelu Birona a Domi do
prázdné branky skóroval. V závûreãné tfietinû po pûkné v˘mûnû puku s Kaberlem
Mogilnyj zv˘‰il na 2:0. Po zápase jsme zastihli nováãka v dresu Buffala Ale‰e Kotalíka
a poÏádali ho o rozhovor.

ABE: V tomto utkání jste nevstfielili
branku a vy‰li jste naprázdno, ale ty jsi
jiÏ jednou skóroval. Kdy to bylo?

AK: V pfiedminulém zápase s Ottawou
doma. Jeli jsme s Grattonem dva na
jednoho. On vylákal obránce na sebe a já
jiÏ jen poslal puk do prázdné branky.

ABE: Jak se cítí‰ v Buffalu?
AK: Zatím je v‰e v pohodû. Kluci mû pfiijal

a záleÏí jen na mnû, jak budu hrát. Nejvíce
si rozumím s Mirem ·atanem, kter˘ mi

pomÛÏe, kdyÏ mám nûjak˘ problém.
ABE: Ale neutíkejme od dne‰ního

utkání, jak bys ho zhodnotil?
AK: Tato utkání jsou pod tlakem. Nutnû

potfiebujeme body. Mûli jsme v nûkter˘ch
ãástech utkání velkou pfievahu. Nedokázali
jsme ji zúroãit gólovû. Nedafiily se nám
pfiesilovky. Toronto nemûlo mnoho ‰ancí,
ale dvû promûnilo. Jeden gól byl skuteãnû
sporn˘. Je zapotfiebí bojovat dál.

ABE: Sledoval jsi v˘kon torontsk˘ch

obráncÛ Pilafie a Kaberleho?
AK: Znám je a sledoval jsem je. S

Tomá‰em jsem hrál v ãeské dvacítce a s
Karlem jsem hrál vloni v ãeském národním
muÏstvu. Myslím si, Ïe hráli dobfie. Tomá‰
zde patfií asi ke ‰piãce a Karel je na tom asi
stejnû jako já. Tomu jde o místo v muÏstvu.
Pfieji jim v‰e nejlep‰í, aby jim to vy‰lo.

ABE: Co je v souãasnoti pro tebe
dÛleÏité?

AK: Vytvofiit si dobrou v˘chozí pozici pro
pfií‰tí rok, abych hrál zde v tomto muÏstvu
jiÏ od zaãátku sezóny.

V druhé ‰atnû byl podstatnû spokojenûj‰í
Tomá‰ Kaberle. Torontské konto zÛstalo
ãisté, zaznamenal jednu asistenci a byl
vyhlá‰en druh˘m nejlep‰ím hráãem utkání.

TK: Urãitû to byl dÛleÏit˘ zápas, jak pro

nás tak pro Buffalo. Rozdíl je v tom, Ïe jsme
body získali my. Stále tedy máme ‰anci
zvítûzit v na‰í konferenci. Buffalo mûlo také
pfied dne‰ním zápasem ‰anci na postup,
ale po tomto utkání nad jejich postupem visí
otazník.
ABE: V dne‰ním utkání vám chybûli

dva stfiední útoãníci. Mûlo to vliv na
zpÛsob hry?
TK: Nemyslím si. Hrací plán se stanovuje

podle toho proti komu hrajeme. Dnes jsme
ho splnili. DÛleÏitá byla hlavnû hra obrany
a brankáfie. Mûlo by to pomoci v
následujících utkáních. Navíc máme nyní
vynikajícího tfietího brankáfie Toma
Barrassa, kter˘ je nejen dobr˘ na ledû, ale
i na stfiídaãce. Doufejme v‰ak, Ïe CuJo
bude brzy zpátky.

âtyfii góly za 85 sekund
Ve vyrovnaném utkání vedla jiÏ v 11. minutû Tampa 2:0, kdyÏ druhou branku vstfielil

Václav Prospal. Teprve pak se Toronto díky nejlep‰ímu hráãi na ledû Alexandru
Mogilnému probralo a v druhé tfietinû se mu podafiilo otoãit skóre. Pohroma pfii‰la v
závûreãné ãásti hry, kdy Robert Reichel vstfielil ãtvrtou branku a Chabibulina vystfiídal
Kochan. Ten v‰ak se ani nerozhlédl a lovil puk ze své branky bûhem následujících 85
sekund tfiikrát za sebou. Robert Reichel, kromû branky zaznamenal i jednu asistenci.
Dafiilo se Tomá‰i Kaberlemu, kter˘ si pfiipsal rovnûÏ jednu asistenci a tfii kladné body v
hodnocení plus/minus. Po zápase jsme poÏádali o zhodnocení slovenského stfiedního
útoãníka Martina Cibáka, kter˘ je prvním rokem v NHL, vstfielil v 16 utkáních jednu branku
a zaznamenal ãtyfii  asistence.

zlep‰ilo po vynikajícím v˘konu AmeriãanÛ
na OH.

ABE: Kter˘ stadion ti nejvíce vyhovuje?
MC: Nehrál jsem mnoho zápasÛ a neznám

v‰echny, ale Toronto je skuteãnû skvûlé.
Líbil se mi také Detroit.

ABE: Nezaskoãil tû torontsk˘ sníh?
MC: Tro‰ku, je to nezvyk, kdyÏ se pfiijede

z 28 stupÀÛ do minus ãtyfi, tak to skuteãnû
ãlovûka zaskoãí, i kdyÏ mám rád sníh,
protoÏe pocházím z podtatranské oblasti.
Nejsem velk˘m fanou‰kem lyÏování, ale
kdyÏ jsem byl mal˘, tak jsem jezdil na hory
a ta zima mi pfiece jen chybí.

ABE: Co dûlá‰, kdyÏ zrovna nehraje‰
hokej?

MC: âasu je skuteãnû málo. Obãas hraji
golf nebo jdu na pláÏ, léto pak trávím na
Slovensku v Liptovském Mikulá‰i.

Ale‰ Bfiezina
***

ABE: V muÏstvu hrají také Prospal,
Neckáfi a Kubina, jak spolu vycházíte?

MC: Jsou to vynikající chlapci a patfií k
veteránÛm v NHL. Hodnû mi radí na ledû.

ABE: VraÈme se k dne‰nímu zápasu...
MC: Zaãali jsme v˘bornû, vstfielili jsme

první dvû branky. V druhé tfietinû jsme
polevili a Toronto se dostalo na konû. V
závûreãné tfietinû jsme vymûnili po ãtvrté

brance brankáfie a dostali jsme dal‰í tfii
rychlé góly a bylo po zápase.

ABE: Jak jsi spokojen˘ s atmosférou
na Floridû?

MC: Lidé tam mají hokej velmi rádi. Chodí
na nûj. Je to pfiíjemné hrát tam hokej, kde je
stále teplo. Navíc se nám po olympijské
pfiestávce dafií a patfiíme k tûm lep‰ím
t˘mÛm.

ABE: Na Floridu jezdí pfies zimu hodnû
KanaìanÛ, objevují se na stadionu?

MC: To je skuteãnû znát. Obzvlá‰tû, kdyÏ
pfiijede Toronto nebo Montreal, ãi Calgary.
Hned stoupne náv‰tûva a zlep‰í se
atmosféra. Dokonce nemáme ani pocit, Ïe
jsme domácím t˘mem.

ABE: Pfiece jen je tedy rozdíl mezi
Kanadou a Floridou?

MC: Urãitû ano. V Kanadû je to sport ãíslo
jedna, kdeÏto v Americe to berou jako
takov˘ vedlej‰í sport. Hodnû se to ale
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