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28. fiíjen 1918 a francouz‰tí mistfii

Je málo známou skuteãností, Ïe jednou z prvních
investic mladé âeskoslovenské republiky po jejím
vzniku v roce 1918 byl nákup obrazÛ tehdy je‰tû ne
pfiíli‰ drah˘ch francouzsk˘ch impresionistÛ. Dnes se
tûmito skvosty py‰ní Národní galerie v Praze. Bylo to
moudré rozhodnutí i moudrá investice. Odpovídalo
to v‰ak také dobû, kdy umûní mûlo váhu, kdy se
nikdo nad touto investicí nepozastavoval. Ukazovalo
to také dobu, kdy pro lidi bylo umûní souãástí Ïivota,
Ïivotní potfiebou. Pfii vzniku âeské republiky v roce
1993 bylo umûní oznaãeno jako nûco nadbyteãného,
Václav Klaus ho pfiirovnal ke ‰lehaãce na dortu a
Pavel Tigrid byl pro zru‰ení ministerstva kultury.
Oba pfiístupy zrcadlily svou dobu.
V dobû první republiky se totiÏ uzavíralo období

velk˘ch malífiÛ z pfielomu století  (i kdyÏ Henri Matisse
zemfiel aÏ v roce 1954 a Picasso dokonce v roce
1973), zatímco v roce 1993 zaãíná období rozmachu
poãítaãÛ, které mají nahradit souãasnému ãlovûku
umûní. Dne‰ní ãlovûk jako kdyby nepotfieboval galerie
a knihovny. Vystaãí si s poãítaãem. Dokonce obrazy
velk˘ch mistrÛ z pfielomu století mají mnohdy slouÏit
jen jako historické dokumenty a doklady toho, jak se
ãlovûk na pfielomu 19. a 20. století vyjadfioval. Mají
b˘t stejnou minulostí zrovna tak jako doba
âeskoslovenské republiky. Zkrátka nûãím, co se
pfieÏilo. Jako kdyby dne‰ní ãlovûk ztratil potfiebu
vyjádfiení se, ale naopak mûl pouze potfiebu pfiijímat
a konzumovat.
Je aÏ zajímavé, jak rÛzné kfiesÈanské, Ïidovské ãi

islámské fundamentalistické proudy mají spoleãn˘
znak v tom, Ïe zdÛrazÀují dÛleÏitost toho, co ãlovûk
pfiijímá - co jí, pije a jak se obléká. V tomto ohledu jim
dne‰ní doba nahrává. Právû proto je dnes takov˘
rozmach fundamentalismu v kterémkoliv
náboÏenství. Dokonce se objevil i jak˘si konzumní
sekularizovan˘ fundamentalismus, kter˘ není niãím
jin˘m neÏ jinou formou náboÏenství. VÏdy mÛÏeme

nalézt spoleãn˘ jmenovatel: Bude‰-li zachovávat
urãit˘ pfiedpis a správnû konzumovat, dostane se ti
spasení.
Na impresionistech je právû zajímavé to, Ïe se jaksi

snaÏili osvobodit od v‰eho, co je svazovalo, jít svou
vlastní cestou. Komunikovat se svûtem a pfietváfiet
to, co jim okolní svût dával do nového tvofiení a
zobrazit to v novém vyjádfiení.
Sbírka v Národní galerii v Praze je jistû její chloubou,

zrovna tak jako obrazy impresionistÛ v ErmitáÏi v
Petrohradû, které mÛÏeme vidût v tûchto dnech v Art
Gallery of Ontario.
Jejich osud byl v‰ak ponûkud jin˘. Pocházejí ze

sbírky rusk˘ch sbûratelÛ umûní Sergeje ·ãukina
(1854-1936) a Ivana Morozova (1871-1921). Aãkoliv
·ãukin po tragick˘ch událostech v roce 1909, kdy
zemfiela jeho Ïena, bratr a dva syni, zmûnil svÛj
Ïivotní styl a rozhodl se vûnovat sbírku po své smrti
mûstu Moskva, byla jeho sbírka znárodnûna jiÏ po
V¤SR. TotéÏ se stalo i s Morozovovou sbírkou, která

obsahovala hlavnû Gauguina Cézanna, zatímco
·ãukin se pfieváÏnû zab˘val Picassem a Matissem.
Není bez zajímavosti, Ïe obrovsk˘ triptych Pierra
Bonnarda Ze stfiedomofií (1911) byl namalován na
zakázku právû Ivana Morozova. K ironii patfií, Ïe
Morozov po revoluci pÛsobil krátkou dobu jako
asistent kurátora umûní a Ïe zemfiel v roce 1921 v
nûmeckém exilu. Jejich sbírky v‰ak pfieÏily dobu a
nacházejí se jednak v Pu‰kinovû muzeu v Moskvû,
jednak v ErmitáÏi v Petrohradû.
Sedmdesát pût obrazÛ z ErmitáÏe pak mÛÏeme

vidût v tûchto dnech v Torontû v AGO (Dundas St.
W.) V˘stava Gauguin to Matisse: French
Masterpieces from Russia’s Hermitage Museum je
otevfiená sedm dnÛ v t˘dnu a vstupné je 16 dolarÛ.
Podobnû jako obrazy v Praze, tak i obrazy z ErmitáÏe

v Torontû nás nutí k zamy‰lení, k dialogu i k urãitému
vyjádfiení, nikoliv pouze k tomu, abychom umûní
konzumovali, jako ‰lehaãku na dortu.

Ale‰ Bfiezina
***

© The State Hermitage Museum, St. Petesburg, 2000

V AGO mÛÏeme v tûchto dnech vidût v˘stavu francouzsk˘ch mistrÛ. Na levém snímku obrovit˘ triptych Mediterranean (4x4,5 metrÛ) Pierra Bonnarda slouÏil jako pozadí pro reportáÏ
montrealské televize, kam se v˘stava z Toronta pfiestûhuje. Vpravo pak obraz Paula Gauguina Voyage into Myth.

Dal‰í konkrétní pomoc

Jifií Vavfiina,  Plav-Roudné 27, 370 07  âeské Budûjovice
Jifií Vavfiina nemÛÏe napsat své vyjádfiení sám. Je totiÏ ochrnut˘ na vozíãku po cévní

mozkové pfiíhodû. Je mu 78 let, stará se o nûj o pût let mladí manÏelka. Voda jim úplnû
zdemolovala jejich domek v Plavu. Bydlí porÛznu po rodinách, které se je k sobû berou.
Nemají jasno, jak pfieãkají zimu a jestli se najde dostatek dobrodincÛ, ktefií si je k sobû
vezmou. Doufají, Ïe se jim podafií sehnat peníze na pronájem maringotky, ve které by
pfieãkali zimu. Sbírka na pana Vavfiinu v nemocnici v âesk˘ch Budûjovicích  vynesla velmi
malou ãástku, protoÏe velká ãást zamûstnancÛ je povodnûmi sama postiÏena. Prosíme o
pomoc.
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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 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. 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 Woodbine Ave.,
Markham, Ont. L6C 1H9, Rev. John Fecko.
BohosluÏby 9:30  anglicky, 10:30  slovensky.

Katolické bohosluÏby
mimo Toronto

Burlington: Holy Sepulchre Cemetery-
nedûle 15:00  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

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.czech-slovak-assoc.ca

nebo www.cssk.satellite1-416.com

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

a to v sobotu od 19 hodin do 20 hodin
a v pondûlí od 23 hodin do pÛlnoci.

E-mail: radiobohemia@hotmail.com, tel.: 905-799-3399

KalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfiKalendáfi

19.10. (so) 20:00
Radim Zenkl -Mandolina

Nokturno na Masaryktownu
***

21.10. (po) 13:00
Setkání seniorÛ
Hala sv. Václava

***
21.10 (po) 19:30

Setkání se senátory
na Masaryktownu

***
26. 10 (so) 14:30
The Life Journey

Zahájení v˘stavy M. S. Osmery
Waterloo Community Arts Centre

25 Regina St. S.
Waterloo

***
28.10. (po) 19:00

Oslava statního svátku v Ottawû
Lawrence Freiman Hall, Pérez Building, 50

University.
***

28.10. (po) 19:00
Koncert P. Matûjáka a J. LeClark
Mûstská knihovna v Kitcheneru

***
1.11.-pá 18:30

F. Vláãil: Holubice a Sklenûná oblaka
Cinemateque Ontario

317 Dundas St. W.
***

1.11. (pá) 20:00
2.11. (so) 17:00 a 20:00

3.11. (ne) 17:00
1+1=3

Slovenské divalo Dolina
J. Workman Auditorium

1001 Queen St. W.
***

2.11. (so) 10:00
Îupní valná hromada

Sokol Kanada
Days Inn, Kingston

***
2.11. (so) 16:30

F. Vláãil: Markéta Lazarová
Cinemateque Ontario

317 Dundas St. W.
***

3.11. (ne) 10:45
Oslava 60.v˘roãí sboru sv Pavla

1424 Davenport Rd.
***

3.11. (ne) 12:00
Oslava vzniku âeskoslovenska

Kostel sv. Václava
***

4.11. (po) 13:00
Setkání seniorÛ

Hala kostela sv. Václava
***

5.11.(út) 18:30
F. Vláãil: Údolí vãel

Cinemateque Ontario
317 Dundas St. W.

***
7.11. (ãt) 18:30

F. Vláãil: Adelheid
Cinemateque Ontario

317 Dundas St. W.
***

7.11. (ãt) 20:30
F. Vláãil: D˘m bramborové natû

Cinemateque Ontario
317 Dundas St. W.

***
8.11. (pá) 20:45

F. Vláãil: Stíny horkého léta
Cinemateque Ontario

317 Dundas St. W.
***

11.11. (po) 18:30
F. Vláãil: Hadí jed

Cinemateque Ontario
317 Dundas St. W.

***
16.11. (so) 16:00

F. Vláãil: Stín kapradiny
Cinemateque Ontario

317 Dundas St. W.
***

16.11. (so) 20:00
Tomislav Dimov - Housle

Nokturno na Masaryktownu
***

BliÏ‰í informace o pfiedplatném: 416/439-4354

Velvyslanectví âR
si vás dovoluje pozvat na setkání se ãleny

senátního v˘boru Parlamentu âR
pro zdravotnictví a sociální politiku,které se bude konat

dne 21. fiíjna 2002 v 19:15 v restauraci Praha
na Masaryktownu

450 Scarborough Golf Club Rd., Scarborough

Nokturna na Masaryktownu 2002/2003
2. sezóna pûti koncertÛ klasické a jazzové hudby
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Czech &Slovak Institutions

Toronto/Canada/USA

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

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

Unikátní nahrávku koncertu na Masaryktownu 27. ãervna 2002

(A) LIVE vladimír mi‰ík   jan hrub˘ 2002
Se svolením Vladimíra Mi‰íka a Jana Hrubého bylo vydáno v Torontu  unikátní

CD, které je prvním CD s Ïivou nahrávkou V. Mi‰íka
a také prvním Ïiv˘m záznamem jejich spoleãného vystoupení.

CD si mÛÏete objednat telefonicky (15 dolarÛ + po‰tovné)
KAREL: (905) 339-2253 nebo JULIE: (416) 439-4354

Kdo byl na koncertu, jistû chápe na‰e úsilí zachytit
jeho skvûlou úroveÀ a atmosféru na CD!

Dûkujeme vám za podporu!

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

 âESKOSLOVENSK¯ DùTSK¯ PùVECK¯ SBOR
Zpívají va‰e dûti rády?

Pfiihlaste je do
âESKOSLOVENSKÉHO PùVECKÉHO SBORU PRO DùTI

OD PùTI DO ·ESTNÁCTI LET!
Kontakt: Nata‰a

Tel.: 905-849-5721 (ve veãerních hodinách)
E-mail: natasha.legierski@primus.ca

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
***

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

***
NHL

Zpravodajství z posledního utkání
Toronta Maple Leafs na domácím

ledû - tfii hodiny po zápase!
www.nhl.satellite1-416.com

***
Galerie M. Gabánkové

Asi stovka obrazÛ M.Gabánkové.
www.paintinggallery.net

***

InternetInternetInternetInternetInternet

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. Bernadette School,

1201 Heritage Bay, Oakville
Informace Viera Banková:

905-337-7457.

ZRU·ENO

Evanjelická a.v. cirkev sv.Pavla v Toronte  - 60.roãná
Bratsko-sesterské spoloãenstvo Evanjelickej a.v.cirkvi sv.Pavla poz˘va váÏenu

krajansku spoloãnosÈ na oslavy jubilea:

·ESËDESIAT ROKOV
 svojho poÏehnaného pôsobenia medzi vami - milovaní krajania.

Slávnostné a Sviatostné SluÏby BoÏie sa majú konaÈ v kostole sv.Pavla
1424 Davenport Rd. v Toronte :
3. novembra 2002 o 10.45 .

Po nich bude pripraven˘ slávnostn˘ Banket. Cena 20.00 dolárov
Srdeãne oãakávame aj vás - te‰iac sa

na spoloãenstvo s Pánom vo va‰ej milej prítomnosti.

âSSK si vás dovoluje pozvat
na

oslavy 84. v˘roãí vzniku âeskoslovenské republiky,
které se budou konat

3. listopadu v 13 hodin
v hale kostela sv. Václava

496 Gladstone Ave., Toronto
Pfied oslavami je po bohosluÏbách slavnostní obûd.

Setkání politick˘ch vûzÀÛ

I  letos v záfií se se‰li b˘valí politiãtí vûzni na Masaryktownu, kde si pfiipomnûli u pomníku
ZnovuukfiiÏovaného  památku umuãen˘ch komunistick˘m reÏimem. Na snímku E. Ottová a H. Kraus.

Filmy A. Tarkovského
a F. Vláãila v Cinemateque
Ve dnech 25.10. - 13.11. uvede Cinemateque

Ontario filmy vynikajícícho ruského reÏiséra
Andreje Tarkovského (Ivanovo dûtství, Andrej
Rublev, Zrcadlo, Solaris… ) Od 1. listopadu pak
mÛÏete zde vidût pfiehlíãku filmÛ Franti‰ka Vláãila
vãetnû Markéty Lazarové (mnohdy oznaãovan˘
jako film století) a Údolí vãel. Více informací
pfiineseme pfií‰tû nebo zavolejte 416/968-FILM
ãi internet www.bell.ca/filmfest.

abe
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Zprávy âSSK
Za Elenou Orszaghovou

25. záfií zemfiela v Torontu Elena
Orszaghová, sestra Viery Fra‰tacké,
která se sv˘m manÏelem Rudolfem
stála vûrnû na stranû demokratického
âeskoslovenska. A nebylo to vÏdycky
lehké (byl jsem svûdkem, kdy na
Rudolfa Fra‰tackého fa‰istiãtí ro‰Èáci
házeli vejce). Elena Orszaghová byla
poslední z tfiech dûtí manÏelÛ Jozefa a
Eleny Orszaghov˘ch, z rodiny, která
se nemálo zaslouÏila o slovenskou a
ãeskoslovenskou vûc. Elena
vystudovala farmacii, ale v Kanadû
pracovala v prodejním oddûlení
Hashmall’s Drugstore. Zvlá‰È vdûãnû
na ni vzpomínají její netefi Luba a
synovci Fedor a Mike, které s jejich
maminkou Vierou v roce 1949
pfievádûla pfies hranice - pochod z
Bratislavy do Vídnû jim trval tfii dny.
Jsme opût chud‰í o vzácného a
skromného ãlovûka.

***

Prague - One of Highlights
of her Life

Jak jsme pfied ãasem oznámili,
pfiipojila se k akci krajansk˘ch
organizací na pomoc oblastem
po‰kozen˘ch povodnûmi i âeská
centrála cestovního ruchu v Torontu.
Uvefiejnila zprávu v torontském Staru.
Vãera pfii‰el první ‰ek s lístkem od Ms.
Glorie Taylorové, Lístek fiíká: My visit to
beautiful Prague was one of the
highlights of my life. I would like to
contribute to restoration. GT. Thank
you, Ms. Taylor, for your contribution
and for your message.

***
Pocta Janu Werichovi?

Kanadsk˘ Sokol, vûstník Sokolské
Ïupy Kanadské, jeden z nejlep‰ích
ãasopisÛ tohoto druhu, je psan˘ a
rozesílan˘ Janem Waldaufem,
nejenom vÛdãí sokolskou osobností,
ale také v˘znamn˘m pracovníkem

SdruÏení, kterého rozhodnû není tfieba
kanadské vefiejnosti pfiedstavovat. Jan
Waldauf a Kanadsk˘ Sokol se obãas
dostanou do kfiíÏku s nûkter˘mi jevy v
sokolském hnutí v âR. Jde vÏdycky o
ideov˘ spor, diktovan˘ Waldaufov˘m
úsilím o ãistotu sokolské ãinnosti, jíÏ
zasvûtil velikou ãást svého Ïivota a
která jeho otce stála fiadu rokÛ v
nacistickém koncentraãním tábofie, z
nûhoÏ se vrátil s podlomen˘m zdravím.
V leto‰ním fiíjnovém ãísle Vûstníku

Waldauf zaznamenává nûkolik
úspû‰n˘ch sletÛ v âR, ale také jednu,
pro mnohé tûÏko pochopitelnou
epizodu. Cituji: Rozpaky v‰ak vyvolalo
vûnování skladby pro star‰í cviãenky a
cviãence. „Pocta Janu Werichovi“,
neboÈ nebylo jasné, za co mu byla
sokolstvem pocta vzdávána. Pokud je
známo, Jan Werich ãlenem Sokola
nebyl, k sokolstvu zvlá‰È vfiel˘ vztah
nemûl a pro Sokol netvofiil. Byla mu
sokolstvem vzdávána pocta za jeho
úãast v zahraniãním odboji proti
nacismu za války, nebo za jeho postoj
bûhem komunistického reÏimu nebo
za jeho celoÏivotní pfiínos umûní a
vefiejnému Ïivotu? Proã jemu a jen
jemu? Nemûlo sokolstvo v tomto
jubilejním roce také jednou skladbou
vzdát poctu sokolsk˘m obûtem
nacismu a komunismu? Jan Waldauf
pak uvádí dlouhou fiadu jmen SokolÛ i
nesokolÛ, lidjí, jako Stanislav Bukovsk˘,
Jan Palach, Milada Horáková, Karel
Ha‰ler… Po mém soudu kaÏd˘ z nich
by byl vhodnûj‰í osobností sokolsk˘ch
oslav neÏ Jan Werich.
Nevhodnost volby Jana Wericha pro

sokolskou poctu se mi zdá skoro
prÛzraãnû jednoznaãná. Ale tak se to
zfiejmû nejeví SokolÛm doma ani v
zahraniãí, o jejichÏ ãestném vztahu
nemám nejmen‰í pochyby. Mnozí tam
Ïili v dobû, kdy já byl dávno v Kanadû
a ti vidí Wericha jako umûlce, kter˘
nûjak, i kdyÏ v mezích opatrnosti
formuloval jejich protireÏimní cítûní a
pomáhal jim pfieÏít. MoÏná, Ïe bych byl
ochoten ho vidût jejich oãima, kdyby
nebylo jedné ohavné vûty, kterou jsem
ãetl v knize jeho vzpomínek. Nemám
kníÏku po ruce a cituji zpamûti. Tu vûtu
napsal v dopise nûjakému komu-
nistickému úfiadu poté, co mu byla
zamítnuta cesta do Vídnû, kde se mûl
setkat se sv˘m dávn˘m a pro mne
daleko vzne‰enûj‰ím ãlovûkem, Jifiím
Voskovcem, kter˘ narozdíl od Wericha
po puãi opustil âeskoslovensko a Ïil v
USA. Werich si v dopise stûÏoval na
zamítnutí Ïádosti a svoje odvolání
podporoval vûtou (a doufám, Ïe ji cituji
pfiesnû): „Nejsem o tento reÏim bez
zásluh.“ Nemyslím, Ïe lidé, ktefií nejsou
bez zásluh o komunistick˘ reÏim, by
mûli b˘t oslavováni na sokolsk˘ch
sletech.

Josef âermák
***

Za Vladimírem Kfiivánkem
(1929-2002)

„Nikdy nebylo tak dobfie, aby nemohlo
b˘t je‰tû lépe.“ Toto staré pfiísloví jako
námût pro zamy‰lení nám zanechal
Vladimír Kfiivánek 3. fiíjna t. r., v den,
kdy ho Pán BÛh vysvobodil z jeho
pozemsk˘ch útrap a pfiedvolal si ho na
poslední soud, kde - jak sám fiíkával -
se mu koneãnû dostane spravedlivého
odsouzení a odmûny, kter˘ch se na
této zemi nedoãkal.
Vladimír se narodil v Tfiebíãi na Moravû

a jeho srdce hofielo oddaností a láskou
k rodné zemi, k âeskoslovenské
republice, k svobodû a demokracii.
Bûhem Druhé svûtové války - musil b˘t
jedním z nejmlad‰ích odbojáfiÛ - byl
spojkou mezi partyzány pod krycím
jménem Hranol, které mu zÛstalo i v
skautském oddílu po válce.
Jeho ãinnost v skautingu a jeho odpor

ke komunizmu byly jeho jízdenkou do
kriminálu, kde byl vysl˘chán a t˘rán a
nakonec odsouzen na 12 rokÛ do
vûzení. Jeho adresa se postupnû
mûnila na Jáchymov, Leopoldov a
Mírov - do táborÛ nucené práce, kde se
pracovalo od rána do noci nebo na
noãní ‰ichtû, pfiirozenû o ‰patné stravû
a se ‰patn˘m zacházením. O tom o
v‰em, i o pokusech o útûk bylo hodnû
napsáno, napfi. v knihách Deset kfiíÏÛ a
Pod oblohou je peklo a v rÛzn˘ch
publikacích.
Vladimír fiíkal, Ïe jednou v˘hodou

pracovních táborÛ bylo, Ïe byl v dobré
spoleãnosti - profesorÛ a církevních
hodnostáfiÛ, ktefií byli ãasto pfii v˘sle‰ích
vystavení t˘rání, kopání a fackováni a
ãastováni uráÏkami a nadávkami,
nevhodn˘mi pro tisk. V ‰edesát˘ch
letech byl jedním z vûzÀÛ propu‰tûn˘ch
na amnestii, ale ve skuteãnosti spí‰e
proto, Ïe ‰lo o stárnoucí obno‰ené a
ménû v˘konné vûznû, kter˘m byl
povolen odjezd do ciziny s podotknutím,
Ïe se nemusí vracet, Ïe jejich návrat je
neÏádoucí. S tímto svolením k odjezdu
ov‰em souvisela ztráta majetku a
obãanství. Vût‰ina odjíÏdûla na tuto
trvalou dovolenou do Norska,
Holandska nebo do Belgie. Do zemí,
které je pfiijímali a poskytovali právo
doãasného nebo trvalého azylu.
Vladimír si zvolil Belgii, kde strávil
nûkolik let a trochu si vylep‰il zdraví,
po‰kozené léty utrpení. Ale vût‰inu
následkÛ vûzení si nesl cel˘ Ïivot.
Jeho koneãná destinace, nov˘ domov

a nová vlast, Kanada mu nabídla
moÏnost zapojit se do krajanského
Ïivota a Vladimír ji vyuÏil. Byl aktivní v
âeskoslovenském sdruÏení v Torontu,
stal se ãlenem v˘boru a posléze nûkolik
rokÛ zastával funkci pfiedsedy, byl
ãlenem spolku politick˘ch vûzÀÛ,
Canadian Legion-Czechoslovak
Branch a farnosti sv. Václava. Zapsal
se do srdcí v‰ech spolupracovníkÛ,
ktefií mûli ãest ho poznat. Miloval hudbu
a umûní, mûl rád pfiírodu a rád rybafiil,
vÏdy doprovázen sv˘mi vûrn˘mi
„psisky“.
Pohfieb Vladimíra se konal 10. fiíjna v

ontarijském Peterborough, kam se
Kfiivánkovi pfied nûkolika roky
pfiestûhovali na zaslouÏen˘ odpoãinek.
Postrádat ho budou nejen jeho pfiátelé
z Toronta a okolí, ale i jeho kamarádi
Jifií a Jaromír z Nepean, pfiítel Josef na
Kladnû a pfieÏívající spoluvûzni ve
·v˘carsku, v Kanadû a v USA.
Jeho milované a milující manÏelce

Mirce, která se o Vladimíra peãlivû
starala, vyslovujeme hlubokou
soustrast. NechÈ ji Pán BÛh potû‰í a
posílí v jejím zármutku a osamûlosti.
âest Vladimírovû památce - nechÈ je

mu kanadská zemû lehká. Rozlouãení
a m‰e svatá za Vladimíra Kfiivánka se
koná v nedûli 24. listopadu v kostele
sv. Václava v Torontu v 10:30. Farnost
touto cestou dûkuje v‰em stûdr˘m
dárcÛm, ktefií místo kvûtin poslali dary
k uctûní jeho památky.

Jan Matûjoviã
***

FAIRWAY TRANSPORT INC.
120 North Queen St.

Etobicoke, ON M8Z 2E2
Phone: (416) 231-1531

Fax: (416) 231-8032

hledá dálkové fiidiãe
(s prÛkazem A-Z)

jednotlivce nebo dvojice
Dobr˘ plat,

v˘plata kaÏd˘ t˘den.

looking for long distance
drivers (A-Z)
single or team

Good pay,
pay every week!

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!

Ráda pomohu novû pfiíchozím!

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

Toronto, On. M4N 1Y2.

(416) 487-7900

Medical

SOPHIA’S BASKET DELI
714 Lakeshore Rd. E - Mississauga

Tel.: 905-271-0572

Zve na lahÛdky!

Polské klobásy, párky, ‰unka, domácí tlaãenka, jitrnice, uhersk˘ salám, ãabajka.
Domácí pirohy: 100 pirohÛ za 20 dolarÛ.

Dovoz potravin z âech.
Matonka, znojemské okurky, hofiãice,

zelí, cukrovinky v˘robky v konzervách!

Máme rozdílné druhy chleba.
.

Na‰í specialitou jsou obloÏené mísy - party trays.

Sophia's Basket Deli  a Patricia
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Financial

Business

ABE
Elektronická kompjuterová

tiskafiská sazba v 11 jazycích
na poãkání

Manuelní 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

1 CDN $ 19,64 Kã
1 US $ 31,17 Kã
1 EUR 30,73 Kã
100 Sk 73,23 Kã
Quick - 12.10.2002

Kursovní lístek
100 Kã 5,24 CDN $
100 SK 3,84 CDN $
1 CDN $ 19,08 Kã
1 CDN $ 25,38 SK
1 US $ 1,61 CDN $
1 EUR 1,57 CDN $
Toronto Star - 12.10.2002

740 Spadina Ave.
Toronto, Ontario
M5S 2J2

czechoslovakcu@msn.com
www.kampelicka.com

Fax: (416) 925-6529
Tel.: (416) 925-0557

Hypotéky na prodej!
Zafiiìte si novou hypotéku s na‰í Credit Union,
popfiípadû pfieveìte si hypotéku k nám. VyuÏijte

na‰ich úrokov˘ch sazeb!

* moÏnost otevfiení nebo uzavfiení  * pevn˘ úrok
* srovnatelné úroky * moÏnost dfiívûj‰ího splacení

* moÏnost Ïivotní pojistky * dal‰í v˘hody
Informujte se je‰tû dnes v Kampeliãce!

CZECHOSLOVAK
(TORONTO)
CREDIT UNION LIMITED

EVA
MESTICOVÁ

Pfieklady, tlumoãení
***

Autorizovaná pfiekladatelka

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

E-mail:
emestic@hotmail.com

Divadlo Dolina  uvede 1+1=3
Kanadsko-Slovenské divadlo Dolina

bolo etablované roku 1995. V tom istom
roku v decembri sa predstavilo divákom
dvojhodinov˘m programom Pri
stlmenom svetle, - réÏia: Oºga Turok. V
máji roku 1996 v réÏii O. Turok a
hosÈovania ko‰ického herca Petra
Ra‰eva divadlo malo premiéru komédie
Stefana Kr‰náka S brokovnicou na
manÏela v uprave Brigity Hamva‰ovej
v Toronte a daº‰ích mestách v Kanade.
V roku 1997 bol do Toronta pozvan˘
autor hry Stefan Kr‰nák so synom
Borisom, ktorí v komédii úãinkovali a
opäÈ v réÏii O.Turok divadlo
absolvovalo niekoºko vystúpení v USA
s „obnovenou“ Brokovnicou. Roku1998
divadlo vystúpilo s pásmom poézie na
polnoãnej om‰i v Toronte. V réÏii B.
Hamva‰ovej divadlo uviedlo
dvojaktovku - parodiu hier: Jáno‰íka a
Romeo a Júlia roku 1999 tieÏ v Toronte.
Premiéru dal‰ej bulvárnej komédie
Marca Camolettiho Pyjamas pour Six v
úprave Oºgy Turok pod názvom Kto si
ão navarí… a v réÏii Sylvii Stewart,
divadlo uviedlo prvého apríla v Toronte
a reprízy v dal‰ích mestách Kanady. V
novembri v tom istom roku sa diváci
pobavili na dramatizovanom ãítaní
Julovho dvora , ktorého autorom je
slovenská spisovateºka Daniela
Kapitánová. Bol to zároveÀ autorsk˘
veãer so spisovateºkou. Tohto roku
divadlo pripravilo hru Ray Coonyho:
1+1=3.
Hlavnú rolu bude hraÈ Franti‰ek

V˘rostko, ktor˘ je v˘razná herecká
osobnosÈ zo Slovenska. Narodil sa 14.
mája 1954 v Buziciach. Vy‰tudoval
VSMU v Bratislave, odbor herectvo.
Roky pracuje pre TV, rozhlas,
moderuje. Od roku 1976 je ãlenom
Divadla SNP v Martine. Vytvoril
mnoÏstvo postáv s nesmiernou
bravúrou prejavu na javisku, kde mohol
vyuÏiÈ svoje danosti pre scénick˘
pohyb, improvizáciu a komediálnu
nadsádzku. Patrí k hercom, ktorí od
zaãiatku predstavenia dokáÏu
nadviazaÈ kontakt s divákmi a svojim
spontánnym prejavom zmaÏu hranicu
medzi javiskom a hºadiskom.

Autor: Ray Coony, herec, reÏisér,
dramatik a divadeln˘ riaditeº je typick˘m
príkladom divadelného self-made-
mana, ktor˘ stál na javisku ako dieÈa,
mladosÈ strávil vo vidieckych
repertoárov˘ch divadlách a nakoniec
zakotvil v Lond˘ne. Tu zaãal písaÈ
divadelné komédie vyznaãujúce sa
dokonalou, matematicky presnou
kon‰truciou absurdn˘ch situácií,
komédie, ktoré ne‰u‰tia papierom a
ktoré netlaãí ÈaÏké pero akademického
dramatika, komédie, ktoré vytvoril herec
a praktick˘ divadelník pre svojich
kolegov hercov, ale predov‰etk˘m pre
divákov.
Pre lond˘nske divadlo West End

napísal 13 hier. SpomeÀme niektoré z
nich: Teraz nie miláãik, posuÀ sa,
Nevesta prichádza,Dvaja do jedného,
atì. V r.1983 napísal komédiu 1+1=3,
ktorú reÏíroval a v ktorej hral. Inscenácia
sa stretla s obrovsk˘m úspechom, hrala
sa nepretrÏite 9 rokov. Cooney sa
presadil aj v USA, keì s úspechom
réÏijne i herecky zrealizoval
broadwayskú verziu tejto inscenácie.
Je to divadelná hra patriaca do rodiny

ºahkého bulváru, inscenovanie ktorého

povaÏuje istá ãasÈ divadelnej kritiky za
smrteºn˘ hriech. Absurdné situácie, do
ktor˘ch sa hlavn˘ hrdina hry dostáva
(samozrejme svojou vinou) ho nútia aÏ
k tak˘m klamstvám, Ïe nakoniec
skutoãná pravda vyzie opäÈ ako
klamstvo. Vìaãná a veãná téma lásky,
nevery, manÏelstva.... „Svet sa netoãí
okolo vlastnej osi, ale okolo Ïeny!“
Tento typ dramatickej tvorby sa
obyãajne nepáãi takmer nikomu, okrem
v‰etk˘ch divákov.
V úprave Oºgy Turokovej sa predstaví:

RéÏia: Ladislav ·alga. Osoby a
obsadenie: Mary Brownová - Hanka
Valu‰ová-Moise, Barbara Brownová -
Lubica Kuãerová, John Brown -
Franti‰ek V˘rostko, Stanley Gardner -
Roman Vrba, Bobby Franklyn - Ladislav
·alga, detektív serÏant Troughton -
Július ·agát, detektív serÏant
Porterhouse - Milan Daruºa, reportér -
Robert Jaro‰ãiak. Predstavenie vedie:
O.Turok. Text sleduje: H. Koãíková a
Olinka Koperdáková. Texty Johna
Browna v jeho neprítomnosti ãítal
Robert Jaro‰ãiak.

Oºga Turoková
***

Canadian-Slovak Theatre “Dolina”
Kanadsko-Slovenské Divadlo“Dolina”
 Vás srdeãne poz˘va na veãer pln˘ neãakan˘ch zápletok

a rozuzlení v divadelnej komédii Ray Cooneyho

 1 + 1 = 3
Piatok 1. novembra 2002 o 20 hodine

Sobota 2. novembra 2002 o 17 a o 20 hodine
Nedeºa 3. novembra 2002 o 17 hodine

V komédii vystúpi v˘razná herecká osobnosÈ
zo Slovenska: Franti‰ek V˘rostko.

Joseph Workman Auditorium
1001Queen Str. West, Toronto

 (ParkovaÈ môÏete za auditoriom)

Rezervácia lístkov:
Tel.: 416/359-9866, 416/235-1892, 416/860-0129

 VA·E DIVADLO SA TE·Í NA VÁS!

Franti‰ek V˘rostko

Za stvárnenie mnoh˘ch postáv dostal
ceny Litfondu. Popri divadle sa venuje
pedagogickej práci, vyuãuje herectvo
na Fakulte dramatick˘ch umení v
Banskej Bystrici. ManÏelka Barbora je
v˘tvarníãka. Syn Fero ‰tuduje na
VSMU.
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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

Pronajmu zafiízen˘ pokoj
v dvojpokojovém bytû
v oblasti Bloor & Dixie

 za 450 dolarÛ
 (vãetnû topení a elektfiiny).

Vlastní koupelna
- spoleãná kuchynû.

Volejte Lenku:
905/625-8002.

1223-21

14.10.2002
Svet si v‰imol, ako ºahko

sa tu strieºa
BRATISLAVA-sme/MICHAL FRI·,

MONIKA ÎEMLOVÁ-Slovensko sa pred
zápasom s Anglickom obávalo anglick˘ch
fanú‰ikov. Nakoniec nespôsobili Ïiaden
váÏnej‰í problém. Naopak, svetové médiá
pí‰u o príslu‰níkoch slovenskej SBS, ktorí v
piatok v noci postrelili dvoch Angliãanov.

Strieºalo sa v piatok o polnoci pred
podnikom Kelt na Hviezdoslavovom
námestí. Vedúci vyhlásil závereãnú,
anglick˘m hosÈom sa odísÈ nechcelo, a
preto zavolal súkromnú bezpeãnostnú
sluÏbu Vesuv K. T. Security. Jej ãlenovia
pri zásahu pouÏili zbrane.

Philip Holland (31) utrpel ãist˘ priestrel
pravého stehna, po o‰etrení odmietol zostaÈ
v nemocnici. Druh˘ Angliãan Gareth Jones
(30) dostal guºku do krku a museli ho
operovaÈ.

Britská polícia spája prestrelku s
pôsobením mafie na Slovensku. „Máme
informácie, Ïe niektoré bratislavské krãmy
vlastní v˘chodoeurópska mafia, preto majú
tvrdé bezpeãnostné sluÏby, ktor˘ch
príslu‰níci nosia zbrane,“ povedal pre SME
Mark Steels, hovorca britskej tajnej sluÏby
NCIS, ktorá sleduje aj futbalov˘ch
v˘trÏníkov.

„Angliãania si síce trochu vypijú, ale to nie
je dôvod, aby sa po nich strieºalo. To, Ïe
príslu‰níci SBS nosia zbrane, je veºmi
nezvyãajné,“ povedal Steels. Minister vnútra
Ivan ·imko tvrdí, Ïe ich konanie sa
preveruje. „Ak i‰lo o neoprávnené pouÏitie
zbrane, vyvodia sa z toho normálne
dôsledky ako v kaÏdom inom prípade.“
Firme Vesuv K. T. Security dokonca hrozí
odobratie licencie. „So záujmom si poãkáme
na v˘sledky vy‰etrovania,“ dodal Steels.

·imko súvislosÈ s podsvetím odmieta.
„Mafia s t˘m nemá niã spoloãné. Keì je tu
niekoºko tisíc ºudí, polícia nemôÏe zabrániÈ
kaÏdej pot˘ãke,“ povedal.

Incident rozoberali televízie BBC, CNN aj
mnoho anglick˘ch denníkov. Väã‰ina
zahraniãn˘ch médií sa zhodla, Ïe tentoraz
boli Angliãania nevinní.

„Príslu‰níkov slovensk˘ch bezpeãnost-
n˘ch sluÏieb nikto nekontroluje, sú ozbrojení
a jasne poznaãení vplyvom podsvetia,“

cituje britsk˘ denník The Independent
Kevina Milesa z anglickej Federácie
futbalov˘ch fanú‰ikov. „S t˘mto sme sa
nikde v Európe nestretli.“ Nemenovan˘
policajn˘ zdroj britskému denníku o
Slovensku povedal: „Îivot tu má veºmi nízku
hodnotu.“

„Je vcelku pochopiteºné, Ïe kaÏd˘ národ
hºadí veºmi citlivo na akékoºvek pouÏitie
sily proti príslu‰níkom vlastného ‰tátu,“
povedal o anglick˘ch médiách ·imko.

Slovenskí futbalisti prehrali s Anglickom
1:2. Hoci sa polícia pred zápasom obávala
anglick˘ch v˘trÏníkov, poãas víkendu sa na
Slovensku správali slu‰ne.

***

15.10.2002
Vedení ODS narazilo na

vlastní senátory
Praha-právo- Luká‰ Bek-·piãky ODS

je‰tû ani nestaãily projednat svÛj návrh
na pfiímou volbu prezidenta s ostatními
stranami a uÏ mají problémy ve
vlastních fiadách. Tah, kter˘ má pfiiblíÏit
Václava Klause prezidentskému kfieslu,
napadla fiada senátorÛ ODS. “Pevnû
vûfiím, Ïe se kolem toho rozpoutá je‰tû
nûjaká vnitfiní debata. Sama vím o
spoustû lidí, ktefií jsou tím velmi
nenad‰eni. Já mezi nû patfiím,” fiekla
vãera Právu senátorka Alena
Paleãková (ODS). Je pfiesvûdãena, Ïe
není moÏné bûhem mûsíce zmûnit
totálnû názor na vûc. Navíc je skeptická
i ke smyslu pfiímé volby pro Klause:
“Stejnû by to nevedlo k cíli, kter˘ si
ODS pfiedstavuje.” Na dotaz, zda by
podle ní stranick˘ ‰éf v pfiímé volbû
nemûl nadûji, senátorka odpovûdûla:
“Nefiíkám, Ïe by nemûl ‰anci, ale
rozhodnû to není tak, jak to vypadá z
nûkter˘ch mediálních v˘levÛ, Ïe je to
jedin˘ zpÛsob, jak dostat Václava
Klause na Hrad.” V˘konná rada v
sobotu náhle vyzvala ke zmûnû ústavy,
která by místo volby hlavy státu obûma
parlamentními komorami zavedla
pfiímou volbu obãany. Pfiedstavitelé
ODS vãetnû Klause byli aÏ na v˘jimky
pfiitom aÏ dosud proti. Ostfie odmítavû
se k návrhu jiÏ v nedûli vyjádfiil ‰éf
senátorÛ ODS a ãlen nejuÏ‰ího

stranického vedení Mirek Topolánek.
“Pfiipadá mi to, jako bychom se chtûli
chovat jako na‰i politiãtí protivníci, jako
politická prasata,” fiekl Právu. S jeho
postojem nûktefií ãinitelé ODS souhlasí,
ale neuÏívají tak ostrá slova. “Pan
Topolánek je Ostravák, trochu pfiímûj‰í
ve vyjadfiování... je to tak, no.
Samozfiejmû, moÏná budou problémy
i u nás v senátorském klubu ODS,”
komentoval slova svého kolegy senátor
Bohumil Kulhánek (ODS). Sám by
podle sv˘ch slov zfiejmû pro návrh ruku
zvedl, ale souhlasí s místopfiedsedou
ODS Janem Zahradilem, Ïe je to
úãelov˘ návrh. “Mirek je velmi
pfiímoãar˘ ãlovûk. A dokáÏe mluvit
pfiímo od plic. Já mu v tomto rozumím,”
reagoval vãera na Topolánka
místopfiedseda ODS Ivan Langer. Jak
uvedl, má obdobn˘ názor, „ale
formuloval bych to tro‰ku jinak”. Langer
závûr ODS bere jako rozhodnutí
nejvy‰‰ího orgánu strany mezi
kongresy, takÏe se nemÛÏe tváfiit, Ïe
neexistuje. “Ale já opravdu teì nechci
rozehrávat hru, kdo si o tom co myslí,”
dodal Langer. Dal‰í z místopfiedsedÛ,
Miroslav Bene‰, k tomu zopakoval, Ïe
se v˘konná rada jednoznaãnû vyjádfiila.
K v˘rokÛm Topolánka, respektive
Langera uvedl, Ïe to jsou jejich slova,
která nebude komentovat.

***

16.10.2002
Gross: nezvládnu-li
summit, odstoupím

Praha-právo/Katefiina Perknerová-
Pokud jako celek selÏou bezpeãnostní
opatfiení v prÛbûhu listopadového
summitu NATO, ministr vnitra Stanislav
Gross odstoupí z funkce. Sdûlil to na
vãerej‰í tiskové konferenci.
Nestane-li se nic nepfiedvídatelného,

k nûãemu podobnému by ale ve dnech
21. a 22. listopadu, kdy se u nás sejde
46 hlav státÛ a premiérÛ s poãetn˘m
doprovodem, dojít nemûlo. Jak totiÏ
Gross a ostatní pfiestavitelé resortu
podrobnû informovali, pfiíprava na
summit je mimofiádná. Vedle ústfiedního
krizového ‰tábu uÏ nyní fungují
meziresortní analytické a organizaãní
skupiny, které mají na starosti pfiípravu
setkání i vyhodnocování a eliminaci
bezpeãnostních rizik. Proto napfiíklad
funguje i skupina pro bezpeãnost
civilního letectví. Jak Gross upfiesnil,
od 19. do 23. listopadu bude mít ministr
dopravy a spojÛ po konzultaci s
ministrem vnitra znaãné pravomoci pfii
eventuálních zmûnách letového fiádu.
„Pokud to bude nutné, mÛÏeme vydat
rozhodnutí k zastavení ve‰kerého
provozu letadel v‰eobecného letectví
nad územím âR,” uvedl Gross. Dodal,
Ïe zpÛsob vojenské ochrany na‰eho
vzdu‰ného prostoru ãesk˘mi a
alianãními letouny se stále dojednává.
Ministr upfiesnil i poãty nasazen˘ch

policistÛ. Celkovû jich bude nejménû
dvanáct tisíc. Pro ochranu na‰ich a
cizích státníkÛ bude vyãlenûno 1200
pfiíslu‰níkÛ útvaru pro ochranu
ústavních ãinitelÛ a dal‰ích 1750
policistÛ. Pfies devût tisíc policistÛ se
bude v Praze starat o vefiejn˘ pofiádek
a plynulost silniãního provozu.
„Lidé musejí poãítat s tím, Ïe se v

ulicích setkají s fiadou specialistÛ, jako
jsou psovodi, pyrotechnici, ostfielovaãi,
pfiíslu‰níci letecké sluÏby, kriminalisté,”
sdûlil Gross. Doplnil, Ïe 3100 policistÛ

Denní kronika
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* 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

Domas Restaurant
âeská restaurace

417 Elizabeth St.
Burlington, On. L7R 2N1

Tel.: 905-639-3240
Lakeshore & Elizabeth

(Village Sq.)

V˘borné ãeské jídlo
âeské pivo:

Kozel, PlzeÀ, Czechwar (Budvar)
Toãené nûmecké pivo!
Otevfieno dennû:
od 11 do 14 hod.

a od 17 do 23 hod.
 (o víkendech aÏ do 2 hodin ráno)

1215-15

Pfienechám zadarmo dobfie
vychovaného domácího

kocoura Mike‰e, zadarmo.
DÛvod stûhování. Volejte

Jaroslava nebo mu nechte
vzkaz: 416/533-9788.

1224-p

Looking for truck driver
category AZ.

Must have 6 month
experience and clean

record. English speaking.
Long or short runs.

Must cross U.S.A. border
Call: (519) 896-6068 or

leave a message.
1221-20

bude plnû vycviãeno a pfiipraveno ke
sluÏebním zákrokÛm pod jednotn˘m
velením a ke zvládání hromadn˘ch akcí.
Policejní prezident Jifií Koláfi oãekává
vystoupení zhruba dvanácti tisíc
pfieváÏnû levicovû zamûfien˘ch
antiglobalistÛ, z nichÏ 15-20 procent
tvofií militantní skupiny chtûjící vyvolat
stfiet s policisty. âtyfii pûtiny, jak fiekl,
policii vût‰inou vÛbec nezajímají,
protoÏe pouze vyjadfiují svÛj radikální
názor. „Nakupujeme vybavení pro
policisty asi ve 120 komoditách zhruba
za 330 miliónÛ korun,” fiekl Koláfi. Jak
uvedl, zmûní se i policejní taktika pfii
stfietu s demonstranty. Zatímco pfied
dvûma lety pfii MMF se pfiíslu‰níci
„chovali naprosto pasívnû, nyní budeme
volit aktivnûj‰í pfiístup a pfiedev‰ím
budeme udrÏovat pomocí plÛtkÛ,
zábran i slzotvorn˘ch prostfiedkÛ
distanãní vzdálenost mezi policií a
ãelem demonstrantÛ, aby nedocházelo
k jejich fyzickému setkání”, uvedl Koláfi.
Gross a Koláfi podle sv˘ch slov
spoléhají na to, Ïe pfiísná bezpeãnostní
opatfiení na hranicích zamezí pfiíchodu
neÏádoucích osob na na‰e území.
„Existuje asi tfiináct zákonn˘ch dÛvodÛ
pro odepfiení vstupu. Hlavní je, Ïe se
dotyãná osoba vyskytuje v evidenci
neÏádoucích osob, ale mÛÏe jít i o
odepfiení vstupu kvÛli zji‰tûním celní
kontroly,” fiekl Koláfi.

***

17.10.2002
Druhá Dzurindova vláda

zavládla
BRATISLAVA-sme (sp, rf) - Prezident

Rudolf Schuster na Bratislavskom hrade
vymenoval novú vládu na ãele s Mikulá‰om
Dzurindom. Ocenil, Ïe zaãala pracovaÈ uÏ
niekoºko hodín po vymenovaní.

Obvykl˘ch sto dní na rozbeh, „ktoré sa
zvykli dávaÈ novej vláde, vy nebudete
vyuÏívaÈ“, varoval prezident ministrov a
zdôvodnil to t˘m, Ïe tri zo ‰tyroch strán
vládli aj pred voºbami.

Nová vláda má 16 ãlenov, tá

predchádzajúca ich mala 20. SDKÚ obsadí
6 kresiel, SMK 4, KDH 3 a ANO 3. ·esÈ
ministrov vrátane premiéra sedelo aj v
minulej vláde. V parlamente môÏe
Dzurindov kabinet poãítaÈ s podporou 78
poslancov zo 150.

Minister zahraniãia Eduard Kukan v mene
ãlenov vlády prezidentovi sºúbil, Ïe budú
pracovaÈ „statoãne a zodpovedne“.

Premiér Dzurinda uÏ ohlásil, Ïe vláda
ãoskoro príde s reformami v zdravotníctve,
‰kolstve, sociálnom systéme ãi súdnictve,
ale „vÏdy budeme myslieÈ na obãana, na
toho, kto pracuje a platí dane“.

Minister zdravotníctva Rudolf Zajac (ANO)
povedal, Ïe od pondelka zaãne audit
ministerstva, lebo „naozaj netu‰ím, ão ten
úrad robí“. Do konca roka chce presadiÈ
krátku novelu lieãebného poriadku, t˘kajúcu
sa príplatkov za recepty a vláde predloÏiÈ tri
zákony.

Minister sociálnych vecí ªudovít Kaník sa
pripravuje na dôchodkovú reformu a ohlásil
aj zmeny v Zákonníku práce, ktor˘ podºa
neho podporuje rast nezamestnanosti.

Minister v˘stavby a regionálneho rozvoja
László Gyurovszky (SMK) chce pomôcÈ
in‰titúciám, aby dobre pripravili projekty
pre Európsku úniu. Jej peniaze zo
‰trukturálnych fondov by mali pomôcÈ
zaostal˘m regiónom.

Prezident Schuster bol spokojn˘ aj s
dialógom opozície a koalície v parlamente.
„Svitá na lep‰ie ãasy,“ povedal.

***

Pri‰iel nám poradiÈ
agent FBI

BRATISLAVA-sme (mi‰, kos) - Slovensko
sa snaÏí bojovaÈ s korupciou, ktorú nám
vyãítajú napríklad Spojené ‰táty.

V Amerike je jednou z úãinn˘ch taktík
dohoda so zloãincom. Agenti FBI majú
proti nemu dostatok dôkazov a ponúknu
mu moÏnosÈ voºby: pomoc pri vy‰etrovaní
za niÏ‰í trest.

„Tak˘ ãlovek vás privedie do centra
organizácie,“ hovorí v rozhovore pre SME
zvlá‰tny agent FBI John Stoll. Slovensk˘m
vy‰etrovateºom a prokurátorom zákon
podobnú moÏnosÈ nedáva. Preto je ÈaÏ‰ie
dostaÈ sa k vrcholom zloãineckej
organizácie a vy‰etrovatelia väã‰inou
chytajú len malé ryby.

„Nestaãí chytiÈ jedného-dvoch ãlenov

korupãnej siete. Musíte sa dostaÈ dovnútra,“
povedal Stoll. „Je to ako s mravcami.
Zabijete jedného, vyrie‰ite jeden problém.
Objaví sa ìal‰í. O chvíºu máte v dome celé
mravenisko. Musíte mravca prinútiÈ, aby
spolupracoval a doviedol vás do
mraveniska.“ V americkom práve má sudca
presne urãené, ako sa zniÏuje trest podºa
toho, nakoºko obvinen˘ spolupracuje.

Na Slovensku sa niã podobné nedá. „Pre
nás by bolo vynikajúce, keby bol aj in‰titút
korunného svedka,“ hovorí prokurátor
Michal Serbin. „Mali sme prípady, keì sa
ºudia ponúkali, Ïe budú vypovedaÈ za
v˘menu, Ïe nebudú trestne stíhaní. Ale my
sme im to nemohli umoÏniÈ.“

***

B˘val˘ ‰éf BIS Devát̆
naletûl podvodníkovi

DOMAÎLICE-fa lshnews/Patr ik
Biskup-„Pan Devát˘ je na seznamu
po‰kozen˘ch,” potvrdil na dotaz Práva
‰éf kriminalistÛ a vy‰etfiovatelÛ
domaÏlického policejního fieditelství
Emanuel Kopf.
Podle jeho informace policisté stíhají

32letého muÏe z Pece pod âerchovem
za podvod. V sobotu na nûho byla
uvalena vazba a hrozí mu, Ïe v kriminále
stráví dal‰í roky. Za obdobn˘ podvod si
totiÏ v minulosti odsedûl ve vûzení osm
let.
“Zatím evidujeme ‰estadvacet

podveden˘ch klientÛ a ‰koda se blíÏí
ke dvûma miliónÛm korun,” doplnil
policejní dÛstojník.
Právník Devát˘ se s muÏem, nabízející

ojetá auta z Nûmecka, zkontaktoval
pfies svého známého právníka z
DomaÏlic Lubo‰e Pitáka. “Toho ãlovûka
jsem mu doporuãil, protoÏe mému otci
dovezl pûkné auto se v‰ím v‰udy,
pfiedal mu ho a pfievedl na nûho. Já
jsem dal panu Devátému telefonní ãíslo
na toho muÏe, aby mu zavolal. Ten
muÏ jel za ním dokonce aÏ do Zlína,
kde se spolu osobnû domlouvali. Îe
mu dal zálohu, to jsem nevûdûl. Byl
jsem v té dobû na dovolené,” uvedl
Piták.

***

Petr ChudoÏilov: Plukovník Klot

Z  knihy KULTURNÍ ·OK ANEB SETKÁNÍ T¤ETÍHO DRUHU. Oti‰tûno s vûdomím autora a Lidov˘ch novin
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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:

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 Drivers wanted!

oprávnûn˘ distributor ãesk˘ch filmÛ
na videokazetách uvádí premiérovû

dramatick˘ film reÏiséra Petra Slavíka

SVùDEK
Dramatick˘ pfiíbûh z dne‰ních dnÛ o dûlníkovi, kter˘ s prostou samozfiejmostí

splnil svou obãanskou povinnost a vlastnû díky tomu se z nûho stal
bezdomovec. (Plnû platí paradoxní pravidlo, Ïe za kaÏd˘ dobr˘ skutek

následuje spravedliv˘ trest. ) Byl svûdkem loupeÏného násilného pfiepadení a
‰el svûdãit k soudu jako hlavní svûdek a pak to v‰ecko nastalo…

V titulní roli hraje po dlouhé dobû opût Jaromír Hanzlík. A je vynikající.
Dále hrají F. Nûmec, P. Kostka, M. Procházková, E. Geislerová, K. Rimsk˘,

P. Nov˘, Vl. Zavfiel, S. Turbová, J. Wehrenberg aj.

Cena kazety $ 30. 00 - plus taxy a po‰tovné.

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

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

York VW’s
Pre-Owned Vehicle Centre

2001 Beatle GLX 24 888
2000 Jetta TDI 18 888
2000 Jetta GLS 18 888
2000 Golf GL 14 888
1999 Jetta GLS 17 988
2000 Jetta GL 20 888
1999 VW GTI 19 988
1999 GTI VR6 23 000
2001 Jetta GLS 23 288
2002 Jetta GLS 24 388

Credit Issues
Let us worry about your financing needs

All VW vehicles qualify for VW Certified
Pre-owned limited warranty 2 years/40 000km

Amerika o restitucích
16. ãervence 2002 uspofiádala Helsinská komise Kongresu Spojen˘ch státÛ uÏ tfietí konferenci

o restituci majetkÛ zabaven˘ch totalitními reÏimy ve stfiední a v˘chodní Evropû.
Cel˘ prÛbûh konference v angliãtinû je uvefiejnûn na internetu. Adresu uvedeme na konci. O

tom, Ïe restituce je stále v popfiedí politiky Spojen˘ch státÛ svûdãí projevy úãastníkÛ. Uvádíme
z nich jen v˘Àatky, ponûvadÏ celou konferenci není moÏno pro její rozsah otisknout.

Pfiedseda komise, senátor Ben N. Campbell: „Mnoho AmeriãanÛ bylo po‰kozeno proto, Ïe
uprchli pfied nacismem nebo pfied komunismem. Velmi ãasto unikli jen se sv˘m Ïivotem a museli
zanechat svÛj cel˘ majetek. Spojené státy uzavfiely dohody s mnoh˘mi vládami o náhradû ‰kod
americk˘ch obãanÛ. Mnoho lidí, ktefií jsou dnes americk˘mi obãany nebyli zahrnuti do tûchto
úmluv, protoÏe nebyli americk˘mi obãany, kdyÏ byl jejich majetek zabaven. Tato komise
uspofiádala konferenci o restitucích ve stfiední a v˘chodní Evropû pfied tfiemi lety. Tehdy jsme
sly‰eli o tûchto vládách, Ïe nemají vÛli vrátit majetky zabavené pfiedchozími nedemokratick˘mi
reÏimy. Taky zde byly popsány neúãinné a zkorumpované soudní systémy a vládní organizace.
BohuÏel musím fiíci, Ïe v pfiípadech popsan˘ch pfii minulé konferenci  se neudûlal Ïádn˘ pokrok.
Ameriãtí âe‰i dodnes nemohou Ïádat o restituce kvÛli svému americkému obãanství. Navrácení
majetkÛ a od‰kodnûní jsou dÛleÏité pro hospodáfisk˘ a politick˘ v˘voj postkomunistick˘ch
zemí.“

Christopher H. Smith, místopfiedseda komise: „Restituãní zákony jsou neúãinné, protoÏe
obsahují diskriminaãní podmínku obãanství, takÏe upírají restituci tûm, ktefií uprchli pfied
minul˘mi reÏimy. To je nejv˘raznûj‰í v âeské republice, kde podmínka obãanství diskriminuje
lidi, ktefií na‰li útulek ve Spojen˘ch státech, na rozdíl od jin˘ch zemí. Úmluva o vzájemné ztrátû
obãanství nebyla ve Spojen˘ch státech v platnosti od roku 1960, ale âeská republika  ji odmítala
zru‰it a zru‰ila ji aÏ v roce 1997, kdyÏ uÏ pro‰la lhÛta pro podávání stíÏností.“

Senátorka Hillary Rodham Clinton: „Restituce majetkÛ americk˘ch obãanÛ je problém, na
kter˘ se opravdu musí soustfiedit vlády v˘chodní a stfiední Evropy.“

Representant (poslanec) Steny H. Hoyer: „Nûktefií lidé se domnívají, Ïe tento problém zmizí,
jestliÏe se bude ãekat hodnû dlouho. S tím nesouhlasím. Mnoho stíÏností, které dostáváme je
moÏno snadno vyfie‰it. ¤e‰ení v‰ak bylo zablokováno vládními úfiady nebo soudy, které jednají
zlovolnû. Takové skvrny nikdy nezmizí. Jsem pfiesvûdãen, Ïe vrácení majetkÛ zabaven˘ch
nacisty a ukraden˘ch komunisty má takovou morální dÛleÏitost, Ïe se musí provést co nejdfiív.“

Olga Jonas, Free Czechoslovakia Fund: „Není to jen problém obãanÛ Spojen˘ch státÛ, kter˘ch
se to pfiímo t˘ká, ale i ãesk˘ch obãanÛ. Je to pfiedev‰ím dÛleÏité proto, aby bylo v âeské republice
zakotveno právo. Od roku 1990 usilují âe‰i o zbudování právního státu s trÏním hospodáfistvím.
Vrácení majetkÛ zabaven˘ch nacisty a komunisty se provádí jen váhavû a ãasto je naopak toto
nezákonné zabavení potvrzeno novou vládou, kde dosud b˘valí komunisté okupují klíãové
pozice ve vládních úfiadech i v justici. Teì uÏ je zfiejmé, Ïe politika ãeské vlády má jen jedin˘ cíl
a to ochránit komunistické funkcionáfie, ktefií se tûchto majetkÛ zmocnili. V‰echna jiná vysvûtlení,
kter˘mi se ãe‰tí ãinitelé na Západû hájí, jsou fale‰ná. Zákon 119/1990 totiÏ zru‰il v‰echny
zabavovací rozsudky ke dni, kdy byly vysloveny, takÏe skuteãné vlastnictví nebylo ztraceno ani
na jedin˘ den. To také nûkolikrát potvrdil ãesk˘ Ústavní soud. NiÏ‰í soudy v‰ak, na pokyn z
vládních míst, odmítají majetky vracet. To je, bohuÏel, dal‰ím svûdectvím toho, Ïe âeská
republika dosud není právním státem. Tento postoj ãeské vlády poru‰uje ãlánek 26 Úmluvy o
politick˘ch a obãansk˘ch právech, coÏ opakovanû odsoudil V˘bor Spojen˘ch národÛ pro lidská
práva. Tato rozhodnutí mají v âeské republice platnost ústavního zákona.

Bylo by velice úãinné, kdyby jednotliví ãinitelé, ktefií se na upírání základních lidsk˘ch práv
podílejí, byli pohnáni k zodpovûdnosti. Tito lidé se podílejí na svévolném a diskriminujícím
pronásledování americk˘ch obãanÛ a jejich rodin. Z rozsáhlé korespondence s postiÏen˘mi
máme jmenovit˘ seznam. Tûmto lidem by Spojené státy nemûly dovolit vstup na americké
území. Tento návrh by se mûl vzít v úvahu pfii probíhající revizi vizové politiky Spojen˘ch státÛ.

Cel˘ prÛbûh konference najdete na: http://www.csce.gov/briefings.cfm?briefing_id=220
Jan Sammer

âeská koordinaãní kanceláfi,1103-100 Antibes Drive, Toronto, Ontario, Canada M2R 3N1.

TOKAJSKÉ
FURMIT

TOKAJSKÉ
SAMORODNÉ

TOKAJSKÉ
TOCCATA

TOKAJSK¯
5PUT≈OV¯

TOKAJ - FRANKOVEâKA âERVENÁ

345 Flint Road, Toronto, On. M3J 2J2
Tibor Martínek

Tel.: 416/667-0111; Fax: 416/8181.
E-mail: itfc@on.aibn.com

SIELSKI’S - ITTC SALES
WINES & LIQUORS FROM AROUND THE WORLD

Exclusive Agent For
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Maria Gabánková
is exhibiting her work in these two group exhibitions

October 30 - November 9, 2002
Imago Finalist Exhibition of thirty Canadian artists

under the title
A NEW HEAVEN AND A NEW EARTH

at the Painted City Gallery
234 Queen St. East, Toronto

416/364-0269

November 8, 4:00 pm-9:00 pm
November 9, 11:00 am-6:00 pm
November 10, 11:00 am-5:00 pm

ART DETOUR - studio 232
a studio tour of 25 artists and artisans

at 1400 Dupont (at Lansdowne), Toronto
416/535-8063

and a solo exhibition
CON FUOCO/WITH FIRE

in conjunction with a concert of PraÏák Quartet (Czech Republic)
on November 10, 2002 8:00 pm

at the Hamilton Conservatory for the Arts
126 James St. S,, Hamilton

The show will run until January 30, 2003
Info: 905/528-4020.

Visit: http://www.paintinggallery.net

Milí krajané,
ráda bych vám pfiedstavila sluÏbu, která je
urãená ‰iroké vefiejnosti. Pre-Paid Legal
Services zaãala nabízet svou  pomoc
KanaìanÛm pfied tfiemi roky. Poskytuje
preventivní právní ochranu a pomoc v‰em,
ktefií potfiebují sluÏby advokáta. Tûm,  ktefií
nemají nárok na Legal Aid (80 % lidi), ale
ani nemají mnoho penûz na tyto úãely.
Musím podotknout, Ïe v Evropû vyuÏívají
pfiedplacení právních sluÏeb uÏ více neÏ 75
let. Na‰e spoleãnost vznikla pfied tfiiceti
léty v U.S.A.  ZaloÏil ji pan Herland
Stoncipher. Po tûÏké autonehodû zjistil,
jak je dÛleÏité mít  k dispozici okamÏitou
právní pomoc.
Jako ãlen Pre-Paid Legal Services máte
právo na: Neomezen˘ poãet telefonick˘ch
konzultací s právníky vám pfiidûlené
právnické spoleãnosti. Budou s vámi
konzultovat jak˘koliv osobní  ãi obchodní
problém. V Ontariu je to velmi dobfie známá
Mills & Mills, která tu pÛsobí jiÏ 120 let. I
v ostatních provinciích byly peãlivû
vybrány nejserióznûj‰í právnické
spoleãnosti. Bude vám  bezplatnû
pfiipravena standardní závûÈ, která bude
kaÏdoroãnû aktualizována. Spolu se závûtí
bude pfiipravena  i Plná moc „Power of
Attorney“ pro pfiípad Ïe nebudete moci
sami provádût právní úkony, urãite osobu
vás zastupující.
Právník Vám  napí‰e jeden dopis a nebo
pro Vás uãiní jeden telefonát v kaÏdém
jednotlivém pfiípadu. Vztahuje se to i na
obchodní problémy. Provedou telefonáty
na tûÏce dostupná místa jako jsou vládní

Pfiedplacené právní sluÏby
(Pre-Paid Legal Services)

organizace. Právník ví pfiesnû na koho se
kdy obrátit. ¤e‰í daÀové problémy, dûtské
pfiídavky a dal‰í… MÛÏete si dát
zkontrolovat neomezen˘ poãet dokumentÛ
do deseti listÛ, coÏ je pfied podepsáním
smlouvy velmi vhodné! MÛÏete mít
kaÏdoroãnû ke kontrole  jeden dokument
do deseti listÛ. Na v‰echny ostatní se
vztahuje sleva 25%.
Dejte si zkontrolovat Záruãní list na zboÏí,
které kupujete. Právník napí‰e dopis ãi
zatelefonuje v pfiípadû, Ïe byste byli
po‰kození prodejcem. PoÏádejte o kontrolu
nájemní smlouvy na byt ãi domek  a to je‰tû
pfied podepsáním. Jste-li jiÏ nájemníky,
právník vám pomÛÏe v pfiípadû
neposkytnutí dojednaného servisu od
pronajímatele.
Pomoc pfii problémech se Sociálním
servisem. Porada a pfiíprava na men‰í soudní
spory Small Claims Court Advice,  odpovûì
na otázky majitelÛ rodinn˘ch domÛ.
Ostatní právní sluÏby jsou poskytovány se
slevou 25% - 33% vãetnû zastoupení pfied
soudem.
Co k tomu dodat? Za mal˘ mûsíãní poplatek
25 kanadsk˘ch dolarÛ mÛÏete vyuÏívat
v‰ech tûchto sluÏeb a to i pro nejbliÏ‰í
rodinné pfiíslu‰níky Ïijící s vámi. Bude se
vám lehãeji d˘chat a soustfiedite se na
pfiíjemnûj‰í stránky Ïivota a va‰í práci. O
dal‰í informace si mÛÏete zatelefonovat na
tel. 416/430-0191 nebo napsat na E-mail:
luciakantor@hotmail.com
Mnoho úspûchÛ a nashledanou

Lucia Kantor
***

I m p o r t a n t  M e s s a g e  f o r  P e r m a n e n t  R e s i d e n t s

Canada’s Permanent 
Resident Card

What You Should Know

A New Permanent Resident Card: A more secure

and durable proof of residency card for permanent

residents (landed immigrants) living in Canada is one

feature of Canada’s new Immigration and Refugee

Protection Act. This tamper-resistant card replaces the

paper document (IMM 1000) for travel purposes.

Who will need the new Permanent Resident Card: “Permanent residents” are people

who have applied and been accepted to live in Canada. Permanent residents travelling outside

of Canada as of December 31, 2003 will need this card to re-enter Canada. Canadian citizens 

do not need a Permanent Resident Card, and will not be issued this Card.

Becoming Canadian: Permanent residents who can become Canadian citizens are

encouraged to apply for their citizenship.

When To Apply For Your Permanent Resident Card: Applications are now available.

They will be processed based on the year you became a permanent resident of Canada.

Check the chart below to see in which month you should apply. For example, if your year of

landing as a permanent resident was 1998, you should submit your application in May 2003.

There is no need to apply earlier.

YEAR OF LANDING WHEN TO SUBMIT YOUR APPLICATION

2002 October 15 to November 30, 2002

2001 December to February 2003

2000 March & April 2003

1996 - 1999 May 2003

1992 - 1995 June 2003

1988 - 1991 July 2003

1980 - 1987 August 2003

1973 - 1979 September 2003

Before 1973 ANYTIME after October 2002
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INTERNATIONAL
TRAVEL

SLOVAKOTOUR

Zavolejte si o nejlep‰í cenu letenky!

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 âESKÉ REPUBLIKY

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

Reliability * Prompt Service * Excellent Price

ALGONQUIN TRAVEL -

44 Victoria St. , Suite 1315, Toronto, On. M5C 1Y2

SPECIAL RATES TO:
OstravaOstravaOstravaOstravaOstrava
Ko‰iceKo‰iceKo‰iceKo‰iceKo‰ice

PraguePraguePraguePraguePrague
BratislavaBratislavaBratislavaBratislavaBratislava

Sun Destination
Call Ivan Zná‰ik

(416) 593-0837

European Destination
Winter Seat Sale

to Czech Republic
and Slovakia

from $ 589

Ejhle ãlovûk…
(2002/7)
B˘valy ãasy (a není tomu ani tak moc
dávno), kdy ceny letenek uvádûné v
nabídkách cestovních agentur daly zájemci
o cestování vcelku solidní informaci o této
sloÏce jeho v˘letu. V˘‰ka danû, která v
prÛbûhu získávání informací byla zájemci
sdûlena, b˘vala zlomkem ceny letenky. A
byla to poloÏka jediná, pfied rokem i dvûma
byly moÏná dvû.
Ale: ãas oponou trhnul a zmûnûn svût, kam,
kam padlo lidstvo staré, ptal se básník.
Vím, kam padlo lidstvo dne‰ní. Solidnost
tûchto novin mi nedovolí to místo popsat,
byÈ jakkoli struãnû.
Dnes letenka kupfi. z Vancouveru do
Winnipegu, po pracném vy‰etfiování na
nûkolika místech, nakonec, v nejlep‰ím
pfiípadû, vypadá takto: cena letenky 266
dolarÛ, danû 118 dolarÛ... a to je ten
nejoptimálnûj‰í, po dlouhém prÛzkumu
shledan˘ pfiípad. V prÛbûhu této kalvárie
jsem se dozvûdûl, Ïe v této dobû k cenám
nûkter˘ch letÛ pfiipoãítává se ‰est rÛzn˘ch
daní a poplatkÛ! Jednou z daní je ona
bezpeãnostní, 24 dolarÛ, aniÏ by se ale
cokoli v ostraÏitosti personálu zmûnilo. A
jak plyne z dopisu ãtenáfiky na‰im novinám
North Shore News, tento poplatek byl
napasován k plné cenû letenky i pro její
dceru‰ku dva a pÛl roku starou, snad v
obavách, Ïe v obleãku skr˘vá v˘bu‰ninu.
Mimochodem, tato ãástka 24 dolarÛ je snad
nejvy‰‰í ze v‰ech leti‰È amerického
kontinentu…

***
Nedávno mladík odcizil matce auto a pod
vlivem drog zpÛsobil jím ‰kodu. Tento
mladík je sourozencem mlad‰ího chlapce.
Policie nalezla kdesi jeho matku, majitelku
auta, ve stavu znaãné podnapilosti. Základní
‰etfiení její osoby sdûlilo orgánÛm, Ïe jejím
zamûstnáním je the counselor for the
disturbed children.
Na‰e známá, zamûstnaná ve stejném oboru,
má tfii dcery, jeden hroznûj‰í pfiípad neÏ-li
druh˘. Drogy, nemanÏelské dûti, raãte
jmenovat. Sama je to osoba zcela poãestná,
hodná a bezúhonná. Nicménû i ona je
poradkyní v podobnû otfiesn˘ch pfiípadech..
Jak pûknû zde pasuje ono ãeské udûlat
kozla zahradníkem!

***
Do Britské Kolumbie zavítal ná‰ Prime
Minister J. Chrétien. Ehm, ne tak pfiesnû.
Nav‰tívil jen Sikh Temple v Abbotsfordu,
prohlá‰en˘ za národní památník a ãínskou
ãtvrÈ, Chinatown, kde se úãastnil otevfiení

The Chinatown Millenium Gate. Na ostatní
obyvatele v oblasti Vancouveru se kliìánko
Ïelviãka… raãte si doplnit. A uãiníte dobfie,
milí ãtenáfii. Tento ná‰ Jeník je ostudná
osoba, proti nûmuÏ jeho arogantní
pfiedchÛdce byl v nehoráznostech pouh˘m
uãedníkem…

***
Elektrick˘ proud je základním zdrojem v
podstatû pro v‰e, co dneska ãlovûk
potfiebuje. Nikdy neexistovalo tolik
elektrick˘ch spotfiebiãÛ a pfiístrojÛ jako v
dne‰ní domácnosti ve vyspûlej‰ích zemích.
Kdysi kdosi poznamenal, Ïe genialita
spoãívá v jednoduchosti. Je bezmála
geniální, k ãemu se dopracoval ãlovûk dnes.
A pfiece nedokázal (dost moÏná, Ïe zámûrnû)
aplikovat onu moudrost.. Staãí, kdyÏ se,
milí ãtenáfii, podíváte po sv˘ch spojovacích
‰ÀÛrách a jejich zakonãeních, zástrãkách
do spotfiebiãÛ, do poãítaãÛ a printerÛ, na
nespoãet rÛzn˘ch vypínaãÛ. Je to zmûÈ a
smûsice nepochopitelné rÛznosti, která
sotva pÛsobí dojmem nezbytnosti.
A jak snadné, pohodlné, logické a snadno
uskuteãnitelné bylo by sjednocení tûchto
technick˘ch nezbytností! Kolik vztekání
u‰etfiilo by to jejich uÏivatelÛm!
Ale… kolik firem asi by to pfiipravilo o
zisk, pramenící právû z této zbyteãné
rÛznosti prost˘ch vûcí? K tomu mohu
poslouÏit vlastním pfiíkladem: mám star‰í
laptop a star‰í printer (hlavnû ale proto, Ïe
bez nich byl bych absolutním outsiderem
bez moÏnosti ‰krtnout si ve svûtû psaného
slova), na kterém texty z laptopu nemohu
tisknout bez komplikovan˘ch úkonÛ a
pomocí disket atd. A to je‰tû v˘sledek není
zdaleka perfektní. Chtûl jsem si tedy
zakoupit printer novûj‰í a pro vyuÏití laptopu
vhodn˘. - Sorry sir, there is no printer on
the market now, which is connectible with
your laptop, - sdûlil odborník.
Potû‰il mû Andy Rooney, kter˘ nedávno ve
stejném smyslu, leã zdaleka pÛsobivûji,
konãil jeden z televizních pofiadÛ 60
minutes…

***
Ameriku zostudili hodnostáfii mamutích
spoleãností majících znaãn˘ vliv na
americkou burzu, na to, zda vÛbec je
bezpeãné kamkoli svûfiit své peníze. Nyní
dochází k dal‰ímu pitoresknímu jevu,
pravdûpodobné stávce hráãÛ baseballu, té
prapodivné hry, jejíÏ oblíbenost u
americk˘ch obãanÛ je mi do jisté míry
nepochopitelná. Stejnû tak nepochopitelné
jsou platy hráãÛ tuto podivnou ‰arádu
pûstujících na profesionální úrovni. Ten
nejbídnûj‰í moula, kter˘ se za sezónu ukáÏe
na hfii‰ti moÏná dvû nebo tfii hodiny, má
pfiíjem 300 000 americk˘ch dolarÛ za rok.
PrÛmûr je dva nebo tfii milióny. Je to hfií‰né,
absurdní a co nejvíc fascinuje, je oslovina
divákÛ, ktefií jsou ochotni za podívanou
zaplatit vysoké vstupné. NeboÈ jen díky
tomu mohou dosud b˘t hráãi placeni, stejnû
jako trenéfii, manaÏéfii a ostatní figury. O
ziscích majitelÛ klubÛ ani nemluvû.
Zemû, kde mnohdy jen fyzickou zdatností
a pohybov˘m talentem nadan˘ tupec mÛÏe
vydûlat pût, deset, dvacet milionÛ dolarÛ za
sezónu, kde exekutiv krachujícího
konglomerátu mÛÏe dostat odstupné ve v˘‰i
mnoha miliónÛ, v takové zemi, myslím, je
cosi z Hamletova státu dánského. ¤íkám to
nerad, neboÈ k USA jsem v podstatû po cel˘
Ïivot v úctû a mnohdy s nadûjí vzhlíÏel…
Poznámka: Stávka hráãÛ této podivné hry
byla s velikou rentovanou pompou na
mnoha TV kanálech odvrácena. Zpráva
byla dokonce uvádûna titulkem BRAKING
NEWS, cosi na zpÛsob zprávy o skonãení
svûtové války.

Vladimír Cícha - Vancouver
***
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Hokej
âeská ligaâeská ligaâeská ligaâeská ligaâeská liga

8. kolo (4.10.): Vítkovice-Pardubice 4:3,
Sparta-Vsetín 4:4, Liberec-Znojmo 3:2, K.
Vary-Havífiov 4:0, Budûjovice-PlzeÀ 1:3,
Slavia-Tfiinec 5:0, Litvínov-Zlín 4:1.

9. kolo (6.10): Tfiinec-Vítkovice 3:1,
Znojmo-Pardubice 0:3, Sparta-Liberec 4:3,
Zlín-Vsetín 2:4, Havífiov-Litvínov 0:1, PlzeÀ-
Slavia 4:3, K. Vary-Budûjovice 3:2.

10. kolo (8.10.): Vsetín-Havífiov 5:2,
Vítkovice-PlzeÀ 6:1, Liberec-Zlín 5:3,
Pardubice-Tfiinec 2:0, Znojmo-Sparta 6:5,
Slavia-Budûjovice 0:1 po prodl., Litvínov-
K. Vary 1:3.

11. kolo (11.10): Sparta-Pardubice 1:1,
Tfiinec-Liberec 6:2, Zlín-Vítkovice 2:5,
Havífiov-Znojmo 1:6, PlzeÀ-Litvínov 3:2, K.
Vary-Slavia 5:4, Budûjovice-Vsetín 3:0.

12. kolo (13.10.): Vsetín-K. Vary 3:4,
Vítkovice-Budûjovice 2:2, Liberec-Havífiov
2:2, Pardubice-PlzeÀ 5:0, Znojmo-Zlín 3:0,
Sparta-Tfiinec 2:5, Litvínov-Slavia 1:2.

Dohrávka  2. kola (15.10): Budûjovice-
Sparta 4:2.

Pofiadí po 12. kole: 1. Pardubice 28, 2.
Litvínov 24, 3. Znojmo 22, 4. PlzeÀ 22, 5.
Tfiinec 21 (zápas k dobru), 6. K. Vary 19, 7.
Slavia 18, 9. Sparta 18, 9. Liberec 18, 10.
Budûjovice 14 (zápas k dobru), 11. Vsetín
13, 12. Vítkovice 13, 13. Zlín 10, Havífiov 3.

Slovenská liga
10. kolo (1.10.): Îilina-Martin 3:5, Sp. N.

Ves-Zvolen 0:5, Poprad-Ko‰ice 3:1, Slovan-
L. Mikulá‰ 2:3, Trenãín-Skalica 2:1.

11. kolo (4.10): Trenãín-Îilina 9:2, Skalica-
Slovan 0:1, L. Mikulá‰-Poprad 2:3 po prodl.,
Ko‰ice-Sp. N. Ves 0:3, Zvolen-Martin 4:1.

12. kolo (6.10.): Îilina-Zvolen 4:2, Martin-
Ko‰ice 3:4, Sp. N. Ves-L. Mikulá‰ 1:1,
Poprad-Skalica 3:1, Slovan-Trenãín 1:1.

13. kolo (8.10.): Slovan-Îilina 4:1, Trenãín-
Poprad 3:3, Skalica-Sp. N. Ves 3:2, L.
Mikulá‰-Martin 4:3, Ko‰ice-Zvolen 6:4.

14. kolo (10.10.): Îilina-Ko‰ice 3:4,
Zvolen-L. Mikulá‰ 4:3, Martin-Skalica 1:4,
Sp. N. Ves-Trenãín 4:4, Poprad-Slovan 3:2
po prodl.

15. kolo (15.10.): Poprad-Îilina 5:5,
Slovan-Sp. N. Ves 11:2, Trenãín-Martin
7:1, Skalica-Zvolen 3:2, L. Mikulá‰-Ko‰ice
3:3.

Pofiadí po 15. kole: 1. Trenãín 32, 2.
Ko‰ice 30, 3. Skalica 24, 4. Slovan 23, 5.
Zvolen 22, 6. L. Mikulá‰ 19, 7. Poprad 17,
8. Martin 15, 9. Îilina 13, 10. Sp. N. Ves 12.

bola vydarená rehabilitácia za Istanbul,
hoci tri body nakoniec odleteli na ostrovy.

GÓLY: 24. Németh - 65. Beckham, 83.
Owen. Pred 27 000 divákmi na vypredanom
Tehelnom poli rozhodoval Talian Messina,
Ïlté karty Vittek, Leitner, Zeman - Gerrard,
Scholes. SLOVENSKO: König - Zeman,
Dzúrik, Hlinka - Pinte (89. KoÏlej), Karhan,
Petrá‰, Leitner, Janoãko (89. M. Mintál) -
Vittek (81. Reiter), Németh.ANGLICKO:
Seaman - G. Neville, Woodgate, Southgate,
A. Cole - Beckham, Gerrard (78. Dyer),
Butt, Scholes - Heskey (90.+ A. Smith),
Owen (87. Hargreaves).

UEFA rozhodne o
sankciách v novembri

Bratislava-sme/tasr-Predstavitel ia
Európskej futbalovej únie (UEFA) oznámili,
Ïe o sankciách voãi Slovenskému
futbalovému zväzu v súvislosti s rasistick˘mi
prejavmi poãas kvalifikaãného zápasu
EURO 2004 Slovensko - Anglicko v
Bratislave budú rokovaÈ najskôr 21.
novembra. Predstavitelia Anglickej
futbalovej asociácie (FA) podali na UEFA
okamÏite po skonãení duelu na Tehelnom
poli oficiálnu sÈaÏnosÈ voãi rasistick˘m
uráÏkam bratislavského publika na adresu
futbalistov ãiernej pleti Emila Heskeyho a
Ashleyho Cola. Vedenie SFZ sa síce za
správanie fanú‰ikov anglickej strane
ospravedlnilo, zväzu v‰ak hrozí finanãná
pokuta a najbliÏ‰í domáci zápas budú
moÏno musieÈ zverenci trénera Ladislava
Jurkemika odohraÈ za zatvoren˘mi dverami.

***

Kvalifikace ME
âe‰tí fotbalisté zvítûzili ve svém

úvodním zápase 3. skupiny nad
Moldavskem v Ki‰inûvu 2:0. Branky
vstfielili v druhém poloãase v 71. minutû
Jankulowski z penalty a v 80. minutû
Rosick˘. Utkání sledovalo 3500 divákÛ.
Ve stfiedu pak zvítûzila âeská republika
v Teplicích nad Bûloruskem také 2:0.
Tentokrát vy‰el úvod zápasu, kdy
skórovali Poborsk˘ a Baro‰.

Slovensko - Anglicko 1:2
Po Turecku prehrali slovenskí futbaloví

reprezentanti v kvalifikácii ME 2004 aj s
druh˘m úãastníkom nedávnych
majstrovstiev sveta. Ich ‰anca na postup
do Portugalska je uÏ iba minimálna.Proti
favoritovi predviedlo muÏstvo trénera
Ladislava Jurkemika na vypredanom
Tehelnom poli najlep‰í v˘kon za posledné
roky. Charakterizoval ho siln˘ kolektívny
duch, súdrÏnosÈ a obetavosÈ. Herne to

Poháry
Senzaãní Viktorka

V‰ichni ãtyfii ãe‰tí zástupci postoupili
do dal‰ího kola. Relativnû snadnou
cestu mûla Sparta, která zvítûzila v
bosenském Sirokém Brijegu 1:0 Branku
vstfielil Jaro‰ík  v 28. minutû. Také
Liberec zvítûzil 1:0 v Tbilisi nad
Dinamem gólem v 64. minutû
Zbonãáka. Po fiadû neúspûchÛ ãesk˘ch
t˘mu s belgick˘mi soupefii, deklasovala
Slavia Exelsior Mouscron 5:1. Slavia
jiÏ vedla v poloãase 3:0, kdyÏ se dvakrát
trefil Tomá‰ Do‰ek a jednou Gedeon.
V druhé pÛli pfiipojili branky Vachou‰ek
a Brazilec Adaolo. I jedinou branku
hostí vstfielil tfii minuty pfied koncem
slávista a to Miller do vlastní branky.
Skuteãné drama se rozpoutalo pfied 47
646 diváky v Ibox Parku, kde se v
normálním ãase podafiilo dvûma góly
srovnat De Boerovi náskok Viktorky z
prvého zápasu a vynutil tak pro
Glasgow Rangers prodlouÏení. V 97.
minutû zv˘‰il náhradník domácích
McCann na 3:0, coÏ by staãilo SkotÛm
k postupu, ale rovnûÏ stfiídající Marcel
Liãka o ãtyfii minuty pozdûji rozhodl o
nejvût‰ím pováleãném úspûchu
Viktorky. Jedin˘ slovensk˘ zástupce
Púchov prohrál i doma s Boredaux 1:4
a skórem 1:10 je z dal‰í soutûÏe
vyfiazen.

***
âeská liga

10. kolo: Bl‰any-Budûjovice 2:0 (49. Pe‰ír,
65. R.âíÏek), Jablonec-Bohemians 3:1 (6.
Vodehnal, 83. a 9O Herzán - 89.
Obermajer), Ostrava-Brno 2:1 (41.
Pospûch, 90. Svûrko‰ - 84. Návrat), Zlín-
Teplice 1:0 (45.·vach), Pfiíbram-Olomouc
1:0 (30. Pergl), ÎiÏkov-Synot 2:0 (40. a 90.
Pikl), Slavia-Liberec 1:0 (53. Vachou‰ek).
V pondûlní veãerní dohravce prohrál
Hradecs se Spartou 0:2.

Pofiadí: 1. Sparta 15:3 21, 2. Slavia 18:7
18, 3. Liberec 14:8 17, 4. Ostrava 14:10 16,
5. Jablonec 12:10 16, 6. ÎiÏkov 12:9 15, 7.
Bl‰any 8:8 12, 8. Pfiíbram 6:6 12, 9. Teplice
11:15 12, 10. Olomouc 10:9 10, 11. Brno
11:13 10, 12. Zlín 9:13 10, 13. Bohemians
13:18, 8, 14. Synot 7:13 8, 15. Budûjovice
9:21 6, 16. Hradec 6:12 5.

***

Slovenská liga
12. kolo: Trenãín-Slovan 0:2, Dubnica-

Trnava-0:0, PetrÏalka-Îilina 0:0, Púchov-
RuÏomberok 5:1, Inter-Ko‰ice 2:1.

Pofiadí: 1. Slovan 19:8 26, 2. Trnava 18:10
21, 3. Îilina 20:11 20, 4. Púchov 18:16 20,
5. Ko‰ice 18:15 18, 6. Inter 15:22 16, 7.
PetrÏalka 14:16 14, 8. Dubnica 11:13 14, 9.
RuÏomberok 16:25 10, 10. Trenãín 10:23
7.

***
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Toronto, Ont
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504-40 Raglan Ave., Toronto, On. M6C 2L2

Brankovsky
Tennis School

je jak pro zaãáteãníky,
tak i pro turnajové hráãe!

ZÛstáváte na stejné úrovni v tenise?
Îádn˘ pokrok?

Máte tenisov˘ loket nebo bolesti
v zádech?

DÛvodem mÛÏe b˘t
‰patná technika v úderech.

Je moÏné zakoupit i video-kazety
pro rodiãe, uãitele a instruktory,

jak pfiipravit a vést dûti
k dobrému a zdravému tenisu.

Informace: Tel.:/fax:

416/653-4942
1222-23

Ruppelt
European Deli
258 Markham Rd.
Scarborough, On.

M1J 3C5
416/266-7328

Vám ponúka predaj
* domácich klobás, salámov a

párkov
* ãerstvého mäsa

* ‰alatov
 * eurposk˘ch cukrovine

KaÏd˘ ‰tvrtok  - Seniors Day
 - 10% off!!!

Otvoreno:
Út.-st.: 9:00-18:00
‰t.-pia: 9:00-19:00

so: 8:00-17:00

Hledám fiidiãe (A-Z)
s moÏností pfiejíÏdût

hranice
Volejte: 416-616-2177

1220-20

Zaãala NHL
Pfied sezónou se dafiilo vícePfied sezónou se dafiilo vícePfied sezónou se dafiilo vícePfied sezónou se dafiilo vícePfied sezónou se dafiilo více

TorontuTorontuTorontuTorontuTorontu
Toronto-Montreal 4:3Toronto-Montreal 4:3Toronto-Montreal 4:3Toronto-Montreal 4:3Toronto-Montreal 4:3

V Air Canada Centre nebo-li v Hangáru bylo na
pfiátelském utkání odvûkk˘ch rivalÛ témûfi
vyprodáno. 19041 divákÛ vidûli na zaãátek
sezóny pûkné utkání, v kterém jiÏ v 44 sekundû
zajistil Polák Czerkawski vedení Montrealu. V
12. minutû v‰ak nejvíce vytíÏená obranná dvojice
·vehla-Kaberle  uvolnila Domiho a ten vyrovnal.
V druhé tfietinû získalo Toronto dokonce
dvoubrankové vedení, ale v závûreãné ãásti hry
„extoronÈan“ Yanic Perreault opût srovnal skóre.
KdyÏ uÏ se zdálo, Ïe se bude prodluÏovat Darcy
Tucker z pravé strany rozhodl o vítûzství Toronta.
Na ledû jsme vidûli tfii Slováky Marcela Hossu a
Richarda Zedníka v dresu Montrealu a Roberta
·vehlu v dresu Toronta. Z âechÛ to byli toront‰tí
Tomá‰ Kaberle a Robert Reichel. Vypadá to, Ïe
po legendární trojici bratrÛ ·Èastn˘ch, dvojici
Peter a Miroslav Ihnaãákovi se objeví dal‰í
slovenská dvojice bratrÛ Hossov˘ch. Marcel
Hossa byl na ledû patnáctkrát v celkové dobû 10
minut a padesát sekund. Nehrál ani pfii pfiesilovce
ani v oslabení. PoloÏili jsme mu nûkolik otázek.

ABE: Jak vypadá Tvoje situace v
Montreal Canadiens?

MH: Tak zatím je v‰e v pohodû, ale stále
nevím, jestli zÛstanu v muÏstvu. SnaÏím se
pracovat na sobû. MuÏstvo je v pohodû a
podává solidní v˘kony.

ABE: V pfiípravû porazil Montreal
Ottawu 8:0. Hovofiil jsi o tomto zápasu s
Marianem?

MH: Marian v tomto utkání nehrál, a my to
bereme tak trochu s nadhledem. Jinak jsme,
ale stále v kontaktu a hovofiíme spolu vÏdy
jednou tak za tfii dny.

ABE: Není období pfied zahájením
soutûÏe pfiíli‰ nároãné na psychicku
hráãe?

MH: Urãitû je tu obrovsk˘ tlak, protoÏe jde
zde skuteãnû o hodnû.

ABE: V Montrealu je rovnûÏ velk˘ tlak
od medií, coÏ mÛÏe také ovlivnit v˘kon
hráãÛ. PociÈuje‰ to nûjak?

MH: Mediální tlak je skuteãnû znaãn˘, ale
novináfii se spí‰e soustfieìují na zku‰enûj‰í
hráãe. SnaÏím se, nev‰ímat si toho.

ABE: Jak vypadá situace ostatních
hráãÛ? Richarda Zedníka a Jana Bulise?

MH: Zedník hraje v naprosté pohodû a
Bulis se zotavuje ze zranûní.

ABE: V porovnání s loÀskou sezónou,
jste lep‰í nebo má‰ pocit, Ïe se jedná o
slab‰í muÏstvo?

MH: Myslím si, Ïe jsem se zlep‰ili. Oporami
jsou star‰í hráãi. Pereault, Brisebois, Zedník
a Quintall.

***

Vynikající brankáfii
Toronto-Ottawa 1:2

Branky: 14. Domi 1 (Hoglund, ·vehla)
pfiesilovka - 37. Hossa 1 (Bonk, Alfredsson)
pfiesilovka, 60. Sãasliv˘ 1 (Chara) pfiesilovka.
Stfiely na braku: 23:35. Pfiesilovky: 7:10. VyuÏití:
1:2. Diváci: 19198. Torontsk˘ brankáfi Kidd, kter˘
zaskoãil za zranûného Belfoura odolával témûfi
dvû tfietiny neÏ skonãil puk z hole Mariana Hossy
za jeho zády. Brankár Toronta Trevor Kidd, ktor˘
zaskoãil za zraneného Eda Belfoura, odolával v
sobotÀaj‰om zápase NHL takmer dve tretiny,
k˘m skonãil puk z hokejky slovenského útoãníka
Mariána Hossu za jeho chrbtom. Vynikajúci
Kiddov v˘kon v‰ak nestaãil ani na jeden bod,
pretoÏe v závereãnej minúte to bol ìal‰í Slovák
Zdeno Chára, ktor˘ takmer futbalov˘m spôsobom
odcentroval pri presilovke a puk z voleja napálil
do siete Piotr ·ãastlivij. Zhodou okolností si pri
vedúcom góle Toronta, ktor˘ vstrelil Tie Domi,
pripísal asistenciu ìal‰í ná‰ hokejista Róbert
·vehla. Tento gól padol pri presilovke piatich
proti trom. Po zápase sme hovorili s MARIÁNOM

HOSSOM, ktor˘ mal, pochopiteºne, z víÈazstva
i z prvého tohtoroãného gólu radosÈ. Najprv sme
sa ho op˘tali, ako ten gól padol.
MH: Bola to pekná nahrávka od Radka

Bonka medzi kruhy. Vystrelil som Kiddovi
pod lapaãku a spadlo to tam.
ABE: Ako sa cítite na zaãiatku

sezóny?
MH: E‰te trochu potrebujem vyladiÈ

formu. Nie som v takej pohode, v akej by
som chcel byÈ. Ale zlep‰uje sa to.
ABE: K úvodu sezóny patrí aj to, Ïe

muÏstvá jeden deÀ v˘razne vyhrávajú
a vzápätí nasleduje vysoká prehra?
MH: Svedãí to aj o urãitej vyrovnanosti a

Ïe nemoÏno nikoho podceÀovaÈ. V
kaÏdom muÏstve je niekoºko vynikajúcich
hráãov, ktorí dokáÏu rozhodnúÈ stretnutie.
ABE: Vy ste prvé stretnutie prehrali,

Toronto vyhralo. Dnes ste dopadli
lep‰ie vy. Mohli by ste opísaÈ tento
zápas?
MH: Bol veºmi útoãn˘, diváci videli veºa

‰ancí na oboch stranách, ale i vynikajúce

RB: Myslím si, Ïe to byl velice dÛleÏit˘ gól.
Pfied tím jsme si vypracovali hodnû ‰ancí.
Podstatnû se nám po této brance ulevilo.

ABE: Do jaké míry vás svazovala
skuteãnost, Ïe Toronto v prvním zápase
zvítûzilo 6:0?

RB: My známe Toronto velice dobfie a
celkem nás nic nemÛÏe pfiekvapit. Vûdûli
jsme proti komu budeme hrát. SnaÏili jsme
se eliminovat torontskou první útoãnou fiadu,
coÏ se nám podafiilo.

ABE: Co bylo charakteristické pro toto
utkání?

RB: Hodnû pfiesilovek a oslabení, nakonec
v‰echny góly padly pfii pfiesilovce.

ABE: Podle nov˘ch pravidel má zápas
vût‰í tempo, trval nûco málo pfies dvû a
pÛl hodiny, jak ti to vyhovuje?

RB: Je to trochu zvlá‰tní si na to zvyknout.
Myslím si, Ïe to prospûje hokeji. Fanou‰ci
nás chtûjí vidût hrát a ne bruslit naprázdno
po ledû.

ABE: VraÈme se k leto‰nímu létu, jak
jsi ho strávil?

RB: Léto doma, rodina, kamarádi. Hodnû
jsem trénoval na kole. Po sezónû jsem si
dal tfii t˘dny volna, ale pak následovala
pfiíprava.

ABE: PfiestoÏe jsi nebyl vybrán do
olympijského t˘mu, umístil jsi se v
soutûÏi o Zlatou hokejku na ãtvrtém
místû, za Jágrem, Ha‰kem a Havlátem.
Bere‰ to jako urãitou satisfakci?

RB: VÏdycky je pûkné, kdyÏ nûkdo ocení
dobrou sezónu. Potû‰í také to, Ïe hlasují
trenéfii a odborníci, ktefií hokeji rozumí. Je
pravdou, Ïe hráãi, ktefií jsou víc na oãích
mají více ‰anci, ale teì jiÏ tam mají moÏnost
vidût NHL v televizi, takÏe tam pfiehled o
NHL je.

ABE: Má‰ nûjaké reakce z domova?
RB: Hlavnû od rodiny. Také hodnû

pomáhá internet, kde se dá sledovat i
prÛbûh zápasu.

ABE: Torontská utkání jsou i na na‰í
internetové stránce, takÏe jim mÛÏe‰ poradit
aÈ se podívají na www.nhl.satellite1-
416.com.

***

Podafiená odveta

Toronto-Pittsburgh 4:5
Branky: 7. Domi 2 (Reichel, Hoglund) pfiesilovka,

30. Sundin 3 (Mogilnyj, Tucker) pfiesilovka, 45.
Tucker 1 (Kaberle, Sundin) pfiesilovka, 57.
Mogilnyj 3 (Kaberle, ·vehla) pfiesilovka - 11.
Lemieux 3 (Morozov), 37. Nieminen 1 (Primeau,
Hedberg) v oslabení, 40. Morozov 3 (Lemieux,
Rozsíval) pfiesilovka, 48. Morozov 4 (Lemieux,
Kovaljov) pfiesilovka, 58. Lemieux 4 (Hrdina,
Morozov) pfiesilovka. Stfiely na branku: 33:22.
Pfiesilovky: 5:8. VyuÏití 4:3. Diváci: 18 843. V
utkání tentokrát dominovali dva hráãi Pittsburghu
Mario Lemieux a Alexej Morozov. Oba vstfielili
dvû branky a pfiipsali si dal‰í dvû asistence. Z
toho nejdÛleÏitûj‰í byla právû branka Maria
Lemieux dvû minuty pfied koncem, pfii které
kromû Morozova asistoval i Jan Hrdina. Kromû
Hrdiny si pfiipdal nahrávku pfii dÛleÏité tfietí brance
Pittsburghu i Michal Rozsíval. Dvû asistence v
dresu Toronta zaznamenali Tomá‰ Kaberle,
jednu pak Robert ·vehla a Robert Reichel. Utkání
vyvrcholilo v závûru, kdy Toronto dopravilo puk
za záda brankáfie Hedberga, ale gól nebyl uznám
po shlédnutí videozáznamu, jelikoÏ se nûkolik
sekund pfied tím na mal˘ okamÏik nadzvedla
zadní ãást branky.

Robert Reichel k utkání poznamenal:
„Bylo to ne‰Èastné utkání. NemÛÏeme si
zvyknout na zmûnu pravidel, kdy se píská
témûfi v‰e. Hra ztratila na plynulosti.
Prakticky se nehraje pût na pût, o ãemÏ
svûdãí skuteãnost, Ïe dnes z devíti branek
padla jen jedna v plném poãtu. Vylouãení
Renberga v závûru utkání, které rozhodlo o
vítûzství Pittsburghu bylo témûfi pro nic.
TûÏko mohu nûco fiíci zda byla branka,
kterou jsme vstfielili v závûru regulerní.
Pískáno pfied tím nebylo a v okamÏiku, kdy
puk pfie‰el brankovou ãáru byla na svém
místû, ale jestli byla pravidla poru‰ena nebo
ne, o tom lze jen spekulovat. Pozitivní na
zápase byla pro mne skuteãnost, Ïe jsem
mûl hodnû ãasu na ledû a zaznamenal uÏ
druhou asistenci.“

Pro SME a Satellite 1-416 Ale‰ Bfiezina
***

Radek Bonk

zákroky brankárov. V prvej tretine sme
inkasovali v presilovke, ale nás to
nepoloÏilo. V závere druhej tretiny sme
vyrovnali a nakoniec v samotnom závere
sme mali viac ‰Èastia.
ABE: V príprave Ottawa nehrala

najlep‰ie, prehrala dokonca s
Montrealom 0:8. Vy ste nehrali, ale za
Montreal nastúpil vá‰ mlad‰í brat
Marcel. Ako vyzerá jeho situácia teraz?
MH: Povedali mu, Ïe mal v˘born˘ kemp,

lep‰í ako vlani. LenÏe Montreal nakúpil
kopu dobr˘ch hráãov, takÏe Marcel by
mohol hraÈ vo ‰tvrtej päÈke, ão by
znamenalo, Ïe by mal málo ãasu na ºade.
Hrá teda na farme a je jedn˘m z hlavn˘ch
kandidátov na miesto v muÏstve.
ABE: Dnes bol náhradníkom v bránke

Ottawy Martin Prusek. Aká je ‰anca, Ïe
sa ãesk˘ reprezentant objaví na ºade?
MH: Dnes bol vynikajúci Patrick Lalime,

takÏe ho len tak ºahko do bránky nepustí.
Bude si v‰ak musieÈ odpoãinúÈ.
Odhadujem, Ïe Martin bude chytaÈ 15 aÏ
20 zápasov.

Dal‰ím hráãem, kterého jsme vyzpovídali
byl Radek Bonk, kter˘ byl architektem
vyrovnávací branky. Tuto situaci vidûl takto:

Slovensk˘ souboj: Marian Hossa a Robert ·vehla

Toto ãíslo bylo dáno
do tiskárny
ve stfiedu

16. fiíjna 2002 v 22:56
Pfií‰tí ãíslo vyjde ve

ãtvrtek 31. fiíjna 2002


